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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Kaj Skriver

A

Tabel l. O~'eTSlgt olier forsøgsopgaverne.

I tabcl2 er vist en oversigt o...er forsøgenes fordelmg på
de \Igugste ho... edområder Afprovmng af arter og
sorter har samlet beslaglagt 45 pet. af forwgsopga
"'erne. Det er lidt mmdre end I de nærmest foregående

fore kOlltrol med plantearter. sorter, dyrkllmg~meto

der og hjælpemidler for at give den dan~ke plantcavler
et godt beslulIlll1gsgrundlag.
Der er igen i 1987 gennemført et betydeligt antal for!>øg
med nye afgroder og nye metoder. for at forsog!>virk·
somheden kan være foran og dermed være med til at
Vise nye veje for planteavleren.
[k for~kellige forsogsopgavcr har omfattet mere end
200 forsogsplaner.

Antal
ror588 pet

15,8
16,7
3,7
4,7
4,3

411
435
97

121
113

Arier og sorter
Vintersæd . ....
Vårsæd
Ærter, hestebonner og lupin
Industriafgrooer , .
Kanofler, roer, majs og græs

Forsøgsarbejdets omfang
Forsogsvlrksomheden med planteavl l de Jandokono
nllske foreninger har i 1987 arbejdet med en række
aktuelle opgaver. Forsøgene omfuller primært mark
fOf!)Og på landbrugsejendomme. men der er også gen
nemført forskellige andre undersøgelser med aktuelle
planteavlssporgsmål.
Fon.ogsarbejdet er udfort af planleavlskonsulenlerne i
de lokale landbo- og husmandsforenmger, mens plan·
lægnmg af arbejdet og ~mllng og bearbejdning af
resultaterne sker pil. Landskomorel for Planteavl un
der ledelse af Landsudvalget for Planteavl. Forsøgs
planlægmngen foretages dels sammen med planteavls
konsulenterne på et forsogsledermode og dels af nogle
tekniske forsøgsudvalg, der varetager koordlJlenngen
med bl.a. Statens Planteavlsforscg. Landbohojskolen.
Hedeselskabet og andre mstltulloner.
Omfanget af forsøgsarbejdet er VlSI I tabel I sammen
med de foregående år. Der er i 1987 gennemført 2602
forsøg. hvilket er 174 flere end Aret før. Mange af
forscgsserierne er fortsæuelsesopgaver. idet de fleste
forsøg med plauteavlsspørgsmål gennemføres over
flere år for at finde Arsvariationens betydning for
forsøgsresultaterne. Desuden er det en vigtig opgave
for forsogsvlrksomheden til stadighed at afprøve og

1,7

100

0,3
11,6
15,9

1,2
3.4
1,2
1,4

35,0

45,2

43

8
303
413

30
89
32
35

910

1177

2602

Godnlllgsforsøg:
Afprc\'l1Ing af flere nænngsstoffer
Særlige forsøg vedrorende:

Kndstof. 305 11,7
Fosfor . . . . . . . . . . . . .. 78 3,0
Kalium.... . .. 18 0,7
Magnesium og mlkronænngsstoffer 37 1,4
Kalk m.m. I O
Efteraf8rooer _"3",3_..,-"1,,,,3_

SIS 19,8

lait gennemforte forsøg

Andre forsøg:
Sædskifte og afgrødevalg
Bekæmpelse af ukrudt ....
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr.
Jordbehandling .
Såning og plantetal .
Vækstregulering
Forskelligt .....

Ta/wll. Anlal forsøg.

Loll· Bom·
Jylland

""....d
Fyn Fal.u:r holm lalt

1971 2262 863 SOS 255 77 3962
1972 2261 811 481 286 III 3950
1973 2213 736 487 263 113 3812
1974 2239 741 461 291 103 3835
1975 214 734 456 281 91 3710
1976 2162 735 463 269 107 3736
1977 2056 768 470 277 104 3675
1978 2193 802 483 284 123 3885
1979 2029 831 433 257 101 3651
1980 1796 759 425 240 76 3296
1981 1745 648 347 211 84 3035
1982 1683 597 336 236 107 2959
1983 1592 595 303 218 116 2824
1984 1532 571 276 245 130 2754
1985 1391 566 247 199 113 2516
1986 1306 523 307 186 106 2428
1987 1424 561 300 209 108 2602

pet 54.7 21,6 11,5 8.0 4,2 100
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Forsøgsarbejde og 'Yækshilklr

Ar. men der er sket en betydelig forskydning I opgaver
nes art, idet der er gennemført væsencligt flere forsøg
med vintersæd, ærter og industriafgrøder på bekost
ning af forsøg med vårsæd.
Der er gennemført ialt 515 forsøg med gødningsspcrgs
mAl Disse domineres fortsat stærkt af opgaver med
kvælstofgødning i bestræbelserne på at finde grundlag
for en økonomisk optimal og miljømæssig forsvarlig
anvendelse af dette plantenæringsstof. Desuden arbej
des der med et øget antal forsøgsopgaver omkring
husdyrgødningens anvendelse.
Under gruppen Handre forsøg n er gennemført 910
forsøg ialt, svarende til 35 pet. af samtlige planer.
Gruppen omfatter især forsøg med bekæmpelse af
sygdomme og skadedyr samt ukrudt, som er opgaver,
der har Bet et stigende omfang de seneste Ar. Det
skyldes dels de nye typer plante~kyttelsesmidlerog
dels, at der lægges stærkt vægt på at finde skadetærsk
ler for de enkelle skadegørere, således at bekæmpelse i
størst mulig omfang kan gennemføres efter et konstate
ret behov eller eventuelt efter varsling fra Statens
Planteværnscenter.
Sammen med Statens Planteværnscenter er der for
tredje år fortsat et større projekt omkring optimal
plantebeskyttelse. Projektet har givet lovende resuha
ter, der giver mulighed for modeller for bekæmpelse af
svampesygdomme og skadedyr i vArbyg efter behov ud
fra landmandens optællinger på markerne. Arbejder
videreføres nu i vinterhvede og senere i andre kuhurer.
Modellerne vil blive indbygget i MARKSTYRINGs
systemet, således at konsulent og landmand direkte
kan udnytte disse.
I en del af forsøgsserierne er der udtaget jordprover til
teksturanalyser, hvorefter forsøgsarealerne er inddelt i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling ogjordtypernes benæv
nelse kan der læses mere om i skemaet bag i oversigten.

Teksturanalyserne er udfort af StOlens Planteo\lls-La
boratorium, ogjordtypebestemmelserne sker på Land
brugsministeriets ArealdotakonlOr.
Til fortsat forbedring og regionalisering af de kvælstof
prognoser, som landskontoret har udsendt for JO. år j

træk, er der nu i løbet af 1987 etableret det omfattende
projekt: Kvadrarnet for Nifratundersøgelser i Dan·
mark. En nærmere beskrivelse af dette projekt kan
findes i afsnit E. godskning og kalkning.
Der er igen i 1987 modtaget en meget betydelig okono·
misk støtte til forsøgsarbejdet fra Landbrugsministe
riet gennem Landbrugets SamrlJd for Forskning og
Fo'SØg_
Der er også modtaget en meget værdifuld stotte fra
private firmaer og fonds, dels ved direkte økonomisk
tilSkud og dels ved, at der er stillet gødninger, kemika
lier, udsæd, fro og maskiner m.v. til rådighed.
FOf'Søgsvirksomheden udtaler herved en varm tak for
den støtte. der således p! forskellig vis er ydet til
arbejdets gennemførelse.
Resultaterne af forsøgsarbejdet er omtalt i de følgende
afsnit af de respektive lands- og specialkonsulenter. De
store hovedtabeller med enkelrforsogenes resuhater er
ikke medtaget her i oversigten. men er offentliggjort i
et særligt tabelbilag. Forsøgenes hovedresultater er her
i o\'ersigten anført i tabeller, der er nummereret fortlø
bende indenfor hvert afsnit. l overskriften til disse
tabeller er der i parentes anført nummeret på de
tilsvarende tabeller med enkehforsog i tabelbilagel.
Til hjælp for en okonomisk vurdering af forsøgenes
resultater er der i de fleste forsøgsserier beregnet et
neuomerudbyue , som er anført til højre for kolonnen
med udbytter og merudbytter. Neltomerudbyttet er
beregnet ved fra merudbyttet at trække de omkostnin
ger, der har været forbundet med frembringelsen af
merudbyttet. Det vil f.eks. i plantebeskyttelsesforsøg
være omkostninger til middel og udbringning.
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Forsøgsarbejde og vækstvilk r

Fig. /. Midde/temperolurer bercgllet p6 ugebasis.
NormalelI repræsenterer gellnemsnit o/perioden /93/-60.
(Kilde: Meteorologisk /nslitut).

:r

Omkring den 20. steg temperaturen igen til nær fryse
punktet, og de følgende dage var præget af regn og
mildt vejr. Men som helhed var januar uds<'fxlvanlig
kold. og middeltemperaturen lå 5"C under normalen.
Februars vejr var omskifteligt med temperaturer om 4

kring frysepunktet.
J marts blev vimeren atter streng indtil midten uf
måneden. For de overvintrende afgrøder blev det afgø
rende, at de laveste temperaturer overvejende registre·
redes i områder med snedække. I sidste halvdel af
måneden dominerede tøvejr med sne, slud og regn og
temperaturerne steg til ca. 10°C d,,~net rundt.
I begyndelsen afapril var vejret køligt og uSladigt, men
sidst i måneden måltes temperalUrer over 200 e de
neste steder. Nattemperaturerne nåede op på ca.IO°e.
I de første dage af maj fortsatte det sommerlige vejr.
men fra omkring den 10. og måneden ud blev vejret
igen køligt.

".

I juni fortsatte det kølige og ustadige vejr og enkelte
sleder i Jylland registreredes let nattefrost omkring
den 12.. 13. Det kølige vejr fansalle indtil mAnedens
sidste dag. hvor temperaturen steg ret pludselig og
nåede 25°C i størstedelen aflandel. MiddeltemperalU
ren i juni blev dog godt Joe under normalen, hvilket er
nær det laveste, der nogen sinde er målt.
De første 8 dage af juli fortsatte sommeren, men
herefter skiftede vejret igen og var måneden ud præget
af lavtrykfronter og lave temperaturer.
I august fortsatte vejret køligt for årstiden. Natten til
den 11. nåede temperaturen enkelte steder ned på blot
JOe. Midt i måneden steg temperaturerne langsomt til
dagtemperaturer over 20oe. men august sluttede, som
den var begyndt, med køligt vejr.
Det kølige og fugtige vejr med middeltemperaturer
under normalen fortsalle i september. Jordens høje
fugtighed bevirkede, at temperatursvingningeme in
denfor de enkelte døgn blev moderate. Først de aller
sidste dage i måneden registreredes nattefrost enkelte
Sleder.

Tabe/J. Temperalurerog solskinstimer. (Meteorologisk
}IIst.)

Gns. temperaturI) AlItai solSkinstimerI)
1986-87 normal 1986-87 normal

November. 1986 6,8 4,9 42 42
December 1986 2.5 2.1 34 28
Januar ... 1987 -5,1 0,1 58 41
Febru'lr . 1987 - 0,5 0,4 89 65
Marts 1987 2,0 1.8 149 127
April 1987 6,1 6.1 153 181
Maj 1987 8.7 11.0 195 256
Juni. 1987 11.3 14,4 124 257
Juli 1987 14.7 16.4 197 247
August 1987 13.9 16.1 149 221
September .. 1987 11.9 13.1 159 166
OklOber .. 1987 9.4 8.8 115 98

l) Fraregnet Bornholm og øerne i KIlllegat.

Efteråret 1986 sluttede noget mildere og fugtigere end
normalt. November måned var præget af mildt og
fugtigt vejr, kun afbrudt af en kort, klar periode med
let nattefrost midt i måneden.
Det milde vejr fortsalle indtil den 19. december. Heref
ter svingede temperaturerne betydeligt i den sidste del
af december, og det meste af landet fik nogen sne.
I januar fortsaHe vinterkulden med min. temperaturer
under - ISoC Den meget voldsomme kulde gav
anledning til snebyger over det relativt varme havvand
og de kystnære områder. Især fik Bornholm, det
nordvestlige Fyn og dele af Jyllands østkyst megen sne
i denne specielle vejrsituation.

Temperatur
Oplysninger om temperatur og antal solskinstimer er
på grundlag af Metoorologisk Instituts målinger ved
udvalgte stationer vist månedsvis fra november lil
oktober i label 3. I perioden marts lil oktober er
værdien af normaltemperaturen ændret lidi i forhold
lil sidste år, da Meteorologisk Institut fra marts i år
har anvendt et ændret udvalg af målestationer. For
skellen udgør dog højst o,re, hvilket er uvæsentligt i
forhold til den geografiske variation.

Vejrforholdene er i vid udstrækning bestemmende for
udbyttet af planteavlen, og tilsvarende er det for vurde
ring af forsøgenes resultater af betydning at kende de
klimatiske vilkår. hvorunder forsøgene er gennemføn.
Del er naturligvis ikke muligt at oplyse om vækstbetin
gelserne i forbindelse med hvert enkelt af de mange
forsøg. men i det følgende bringes en summarisk over·
sigt over de generelle vejrforhold og vækstvilkår i 1987.

Vejrforhold og vækstvilkår.
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Månedsskiftet var præget af t0rt, klart og køligt vejr.
Herefter sleg temperaturen. diedes al oktober som
helhed blev noget \'armere end normalt. Middeltempe
raturen for de enkelte uger er \'ist i fig. I.

Soltimer.
Vintermånederne og marts havde alle flere solskinsti·
mer end normalt. Januar og februar lå næsten 40%
over normalen, uden at februar dog kom op på samme
niveau som i 1986, hvor der registreredes 115 soltimer.
Til gengæld svigtede solen fuldstændigt rcsten af
vækstperioden. Fra april til og med oktober fik vi i
1987 kun 75% af det normale antal soltimer, og
samtlige måneder undtagen oktober lå under norma
len. Antallet afsoltimer i 1987 blev således rekordlavl.
Det kan iøvrigt bemærkes. at samtlige vækslsæsoner
fra 1978 lil og med i år har ligget under normalen, idet
de fleste Ir kun har haft 85 - 90% af normalen 1931-60
for solskinstimer april-oktober.
I visse Ar har der været en markant forskel pA solforde·
lingen i landets forskellige egne. Dette var ikke tilfæl
det i sommeren 1987. hvor forskellene mellem de
enkelte uger nogenlunde udjævnede hinanden.

r.::DOORSroRHOlD 1961

Fig. 2

"IEDIJORSfOHHOLD 1967-

Nedbør
I tabel 4 er vist en oversigt over nedborsforholdene i
1986/87. Oversigten bygger pA målinger udført af
Meteorologisk Institut, og resultaterne er givet som
gennemsnit for amter og for hele landet. Til sammen·
ligning er anført normalnedbør samt nedbør for hele
landet i de foregAende 5 år. I fig. 2 og 3 er nedbørsfor-
holdene 1986-87 vist grafisk for hhv. Jylland og øerne. Fig. j

Tabe/4. Oversigt Dlter nedbørsforholdene 1986-87 (Meteorologisk Institut).

Am'
...., April Maj J... JaIi "- !opL Ott ~ .....

16-87,..,..,.. 1916 lIOmL 198111ØPJft. 1917 .,.. 1917 lIØfWI. 1917 ...... 1917 .....917 .... I

Nordjylland 250 233 33 38 29 34 93 50 119 72 74 78 78 73 98 7J 524 416
Viborg 296 260 33 39 J8 35 106 47 86 77 77 84 118 77 122 77 580 436
Århus 212 236 34 38 32 35 95 49 88 72 58 80 104 69 74 66 485 409
Vejle 268 269 J6 43 46 40 98 49 60 79 64 83 119 78 97 75 520 447
Ringkøbing 329 286 JO 39 38 39 105 49 60 80 72 91 135 87 141 88 581 473
Ribe J23 278 2J 41 51 42 97 48 59 82 75 89 IJ2 87 119 84 556 473
Sønderjylland 296 267 27 45 67 45 97 48 70 80 79 92 105 78 102 75 547 463
Fyn 205 214 J6 38 50 40 8J 45 71 66 40 76 70 58 59 58 409 381
Vestsjælland 183 191 J5 34 46 35 92 47 103 65 58 66 64 58 35 52 433 357
»Østsjælland(~ I) 195 203 J7 37 42 38 85 45 IIJ 7J 64 67 74 63 25 54 440 377
Storstrøm 187 209 29 34 47 40 84 47 113 68 51 70 70 59 27 56 421 374
Bornholm 287 236 J6 33 J5 34 III 43 51 60 JJ 61 77 63 21 63 364 357

Hele landet2) 25J 243 J2 39 44 38 95 48 84 74 66 81 100 72 86 70 507 422

1985-86 J47 JO 48 28 51 7J 42 94 J66
1984-85 227 59 J2 54 82 95 81 J5 4J8
198J-84 279 19 J4 80 J7 4J 104 130 447
1982-83 J75 77 139 28 16 12 118 98 488
1981-82 J7J 17 60 68 JJ IOJ 56 91 428

l) Fredenksborg. Roslulde og KoMnhavns amtskommuner
1) Fraregnel Bomholnl og ø«ne lKallegal
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November og december ·86 var ret fugtige med 41
registrerede nedborsdogn og 35% mere nedbor end
normalen. Dette opvejede den meget lave nedbør I
januar og februar, således at totalen november· mans
l~ meget nær normalen. Bortset fra Bornholm fik de
østligere egne af landet mindre nedbør end nomlalt.
mens Nord· , Vest- og SøndefJylland fik \a:sentlig
mere.
I april og maj lå nedboren over hele landet tæt ved
normalen.
I jUni faldt der meget store nedbørsm.engder. På
landsbasis registreredes 95 mm mod normalen p 48
mm, og antallet af nedborsdøgn var 19 mod normalen
på IL Den geografiske fordeling var forholdsvis jævn.
idet alle egne lik ca. det dobbelte nedbør af normalen.
l de første 8 dage af juli havde hele lundet tørvejr, men
derefter begyndte regnen igen. Omkring weekenden
den 18.. 19. Juh faldt der meget store nedbørsmæng·
der. Som helhed fik Juh knapt 15% mere nedbør end
nannaIt, men egnsvariationen var meget stor.
I august faldt der småregn det meste af måneden. og
omend nedbøren kun nAede 80% af nannalen, var
antallet af nedbørsdøgn 19 mod normalens 14.
I de første 14 dage af september faldl der på landsplan
nedbør svarende til månedens normal. For september
som helhed lik Nordjylland og oerne JO • 20% mere
nedbør end normalt, mens resten af landet lik næsten
50% over normalen.
I Jylland ble\' oktober prægel af mange nedborsdage.
og nedbøren lå godt 40% over normalen. På Fyn
svarede nedbøren i oktober til normalen. mens Sjæl
land fik mindre end 50% og Bornholm kun en tredie·
del heraf.
For vækstperioden april til og med oktOber lå gennem
snitsnedbøren ca. 20% over normalen. Det. der speci·
elt prægede vækstsæsonen. var imldlenid ikke ned
borsmængden, men det hoje antal nedborsdogn, der
gav sommeren et præg af konstant regnvejr.

Forsøgsarbejde og vækstvilk r

Vandbalance.

1 tabel 5 er Vist vandbalancen, som beregnes ved at
trække den målte potentielle fordampning fra nedbø
ren. Oversiglen bygger på mAlinger udført under le
delse af Statens Planteavlsforsug. Jorbrugsmctcorolo
gisk Tjeneste, på 39 lokaliteter 0\ er hele landet. I tabel
5 er r ultaterne samlet for Slorre geografiske områder.
Til sammenligning med årels målinger er anført nor
maler. beregnel som gennemsOIt for perioden 1964 •
83. Til Illustration af vand balancen gennem vækstpe
rioden er der i figur 4 vist kurver for nedborsunder
skud pr. mAned i gennemsnit for hele landet. Til
!>ammenligning er 'liSl de tilsvarende kurver for en
række tidligere år, samt en HIlormalkurve)) for perio
den 1964-83. Det fremgår tydeligt, al inden for de
seneste IO Ar har der ikke været Ar med tilsvarende lavt
vandmgsbehov.
På grund af afgrødernes sene udVikling I 1987 var
behovet for vanding sidst i maj endog mlOdre, end det
ville have \'æret i el »)normalt)) år.
Ang. vandingsbehov henvises til afsnil H.

Vindforhold.
November, december og Januar måned var aJle præget
af blæst. I januar kom vinden overvejende fra nordost
og ost, og i forbindelse med stormen den 9. - 13. Januar
medforte kombinaUonen af frost og blæst, at kuldepå
virknmgen blev ekstremt voldsom. I de følgende måne·
der var vindforholdene roligere. og vi undgik de helt
odelæggende forårsstorme.
I sommermånederne var vindforholdene ret urolige, og
vindstyrke Bf (Beaufort) 6 eller derover forekom dob·
belt så ofte som normalt. I samtlige sommermAneder
forekom enkelte dage med storm.
Det urolige vejr fansatte i september og oktober, og
blæst og storm var i disse måneder dobbelt så hyppig
som normalt.

Tabel5. lA'enigl O\'er vandbalancen 1987 (Simens Planreavlsjorsøg).

Apnl M'J JUni Juli Au,u l S<pt~".,. O"lober Apnl-
Land,dd ",ob«

1987 'form. 19117 Iw,m 19871fOmf. 1981 'fømt 198111Omf.

Nordjylland 8 I +45 20 40 27 24 J2 15+ 19 J6 Z4 85 54 16J 21
Midt- og Vestjylland ~1I O 35 25 49 J4 II ~J6 21.29 87 28 85 62 185 34
Østjylland 3 3 30 26 48 J9 4·40 4 JJ 70 16 59 47 114 78
Syd· og Sønderjylland 6 8 I 20 46~24 19 26 26 II 70 32 79 66 197 25
Fyn 7 2 ~3-17 44 3J 6 32 2 26 J5 14 36 44 127 -48
Sjælland og LoJl. Falster -2 6 29 30 24 42 24 42 IO 34 19 2 I 28 25 124
Bornholm J5 O 15 41 II 50 43 44 -39-J2 6 14 6 43 51 110

Gennemsnit hele landet -2 O 24 26 40 J6 36 9 26 53 19 54 49 IJI 56

Normalen er gennemsIlIt for årene 1964-83.
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april maj juni IUli aug. sept. okt.

lotal tælling. I de mellemliggende år indhentes alene
oplysninger fra ca. 1/4 af bedrifterne, hvilket bevirker
en mindre detaljeringsgrad for nogle afgrøder, men
tillige rejser nogen usikkerhed omkring de reelle areal·
UlI for de pågældende år.
Det samlede landbrugsareal er opgjort til 2.806.000 ha.
hvilket er 13.000 ha mindre end i 1986.
Kornarealet er faldet med 60.000 ha. Ændringen inde
holder en stigning i vintersædsarealerne pA 74.000 ha
og et fald i vårsæ<isarealel på ikke mindre end 134.000
ha.
Bælgsædsarealel, der helt domineres af 200.lXX) ha
med markærter, steg således overraskende stærkt i
1987 med ikke mindre end 60.000 ha. Det samlede
nxlfrugtareal er gAet 13.000 ha tilbage som følge af en
nedgang på 9.000 ha i arealeL med foderroer, 2.000 ha i
sukkerroer til fabrik og 2.000 ha til kartofler.

Tabel 6. Londbrugsarealets benyttelse. J()(J() ha.

KomoraId
19~54 1982 '''3 1984 '''5 1916 1917"

VinterhVede} 79 169 232 323 329 344 392
Vårhvede '2 IO IO 10 IO IO
Vinterrug 131 55 77 122 126 121 136
Vinterbyg O 19 96 204 60 61 62
Vl.rbyg 562 1466 1251 976 1034 1027 903
Havre 262 43 29 34 36 25 21
Blandsæd 277 4 3 6 6
Korn iaJt 1311 1768 1698 1669 1601 1584 1524

Bælgsæd 9 9 22 57 127 145 207

RodfruglareaJet

Kartofler 104 35 30 31 30 31 29
Sukkerroer
til fabrik 66 77 72 74 73 70 68
Bederoer lil
foder 211 120 121 124 120 116 112Kålroer.
lurni s m.v. 200 II II 8 5 4
Rodfr. iah 581 243 234 237 228 221 209

Græs- og grønfoc:kran::alC:1

Fig. 4. MrJnedlig nedbør og fordampning for hf!le londet
1978-87 saml gennemsnit 1964-83 (DatO fra Starens
Plontf!Ovlsforsøg).

Arealanvendelsen
Landbrugsarealets anvendel~ i 1987 er vist i tabcl6 på
grundlag afen foreløbig opgørelse fra Danmarks Stati
stik. Siden 1984 er omfanget af statistikken ændret
diedes. at der kun hvert andel år bliver foretaget en

IO

Helsæd,
lucerne og
grønfoder
Majs
Græs og
kløvergr.
emdr.
Græs og
kløvergr.
uden for
omde.

Græs og
grenfoder
iah

38 59 67 57 59 63
12 16 21 20 25

677 326 317 311 278 264

402 243 236 228 220 214

1117 640 636 616 577 567

53
24

243

206

526



1950-54 1982 1983 1984 1985 1986 1987-·

Rodfrugtfro 4 O O
Græsmarks-
bælgpl.fro 17 2 3 47 47 45 58
Græsfrø 28 37 39
Havefre I 2 2
Vinterraps 12 IO 17 23 34 17} 251
Vårraps I 143 146 168 183 209
Valmue O 2 n5 3 5 IO
Andel 19 2
Garlneriprd. 9 27 27 30 31 31 26
Frø- og
spec. argr.
iah 91 225 239 273 298 307 345

øVrige
arealer·· • 12 2 17 3 3 3 4

Samlet land-
bru8sareal· 3124 2887 2846 2855 2834 2819 2806

• Fra 1983 er bednfter under 5 ha Ikke med i OJ)A"rdsen
•• Fordoolge taJ

••• For 1983 mkluslv ar~ler der Ikke blev IIlslel.

Det samlede areal med græs og grønfoder udviSt:r
tilbagegang og udgør i 1987533.000 ha. Græsarealerne
i omdrift er faldet med 21.000 ha og uden for omdriften
med 9.000 ha. Arealet med helsæd er faldet med 10.000
ha. hvorimod arealel med majs er stort set uændret p~

25.000 h•.
Indenfor fr"afgrøderne er arealet Lil udsæd steget med
13.000 ha. og arealel med induslrifrø er steget med
30.()X) ha lil iall 261.000 ha i 1987 I den foreløbige
opgørelse er der ikke foretaget nogen opdeling af
industrifroarealrme p,," de enkehe arter, men slignin
gen finder overvelende slt""1 i are.lller med vdr· og
vinlcrraps, som til hosten I 1987 opglvcs at have værel
på 251.000 h•.

forsøgsarbejde og nl!kstvilk r

Tabel 7. Gødningsjorbrugel.

1960
-651980198119821983194198519861987-

1000 I N 144 394 374 376 391412398382
Procent:
Kalkam.salp. 6 8 8 8 8 IO 14 21
Fl. ammoniak 13 38 43 41 33 26 24 27
NPK-800n. 3 51 46 48 55 61 58 49
Andre N-god. 73 3 3 3 4 3 4 3

1000 I P 55 58 48 46 50 52 49 46
Procent:
Superfosfat 26 5 5 5 4 2 2 4
PK-godn. 70 39 40 37 33 28 29 32
NPK-gødn. 3 56 55 58 63 70 69 64

1000 l K 153142118113123130124121
Procent:
Kaligodn. 25 2 3 5 5 4 3 4
PK-goon. 71 44 45 42 37 32 35 36
NPK-800n. 3 54 52 53 58 64 62 60

• Ikke Indgået ,led redal',onens ~Iuln,"g

per. NPK-forbruget har været faldende. men forbruget
af PK·godning har værel slon set uændrel. NPK·
godningernes andel i del samlede kvælslofTorbrug er
faldet lil under 50 pc!. Forbruget af kalkammonsalpe
ler har været stærkt stigende til nu at udgore ca. 20
pcl. af kvælslofTorbrugct. Ammoniakanvendelsen ud
gør omkring 25 pc!. af det samlede kvælstofTorbrug.

Forbruget af
plantebeskyttelsesmidler.
Tabel 8 viser, hvorledes forbruget af plamebeskytteJ·
sesmidler har udviklet sig gennem de sencste år. Oplys
ningerne er hen let fra miljostyrcJsens årlige slatistik og
fra Center for JordokoJogi. Mængderne er opgivet i
tons virksoml SlOf.

A

Forbruget af
handelsgødninger
Forbruget af handelsgooninger i godningsåret 1986/87
forelå ikke: ved redaktionens slutning p.g.a. edb-slrejke
I Danmarks Statistik. Del oplyses dog, al materialet lil
gødningsswtistikkcn vil udvise et mindre fald i tolal·
forbruget af kvælstof på 4-5.000 Ions eller 1-1.5 pet..
medens fosfor og kalium tegner til el uændret forbrug.
Forbruget de nærmest foregående Ilr er vist i label 7: ~ "..--P-
Der forventes siledes ikke de store ændringer i han- ~_.

delsgodningsforbrugel. Den uændrede situation skal
vurderes på baggrund af arealforskydningerne mellem
bælgsæd og kom og mellem komartcme indbyrdes. De, kunne oPS'~ ronderosion pd Y/'" Sl'Ogt skrdnende. ube-
Derimod er der i de senere Ar sket en ret stærk vokSffie a,ealu I 1987.
forskydning i forbruget af de forskellige gødningsly· (Foto: A. FUllrup)
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Tabe/8. Forbruget afplantebeskyttelsesmidler i tons virksto/

1974 1981 1912 19SJ 1984 19B~ .986

Herbicider 4828 4671 4979 4953 4496 4079 3810
Vækst regulerende midler 97 132 240 397 323 360
Fungicider 931 1094 1449 1897 2257 2199 1682
Insekticider 343 253 354 375 350 262 233

lait i landbruget 6102 6115 6914 7465 75()() 6863 6085

Gartneri, frugtavl m.m. 108 425 635 608 612 586 602

Træbeskyttelse 2.258 2.077 2.13 l 2.352 2.176 2.316

Total 6.210 8.798 9.626 10.204 10.464 9.625 9.()()3

Kilde: Center ror Jord0kologl og Aflalyli~k - Kemisk Laboratorlum, MiIJ0Slyrd~en

6000

1974 1981 1982 1983 1984 1985 1986 !9B7 1988 1989
Fig. 5
Forbruget af bekæmpelsesmidler i jordbruget.

De enkelte afgrøder
I det følgende omtales væksten og sygdomsangreb i de
enkelte afgrøder 1987. Baggrunden er planteavlskon
sulenternes indberctninger. oversigter fra Statens Plan·
teværnscenter samt notater gennem vækstperioden.
Udbyttetallene er modtaget fra Danmarks Statistik,
som velvilligst har stillet den foreløbige opgørelse til
rådighed.
De vejrmæssige betingelser for afgrøderne er beskrevet
på de foregående sider. Summarisk skal det fremhæ
ves, at vinteren 1987 var ret streng i første halvdel af
januar og senere igen i februar/marts. hvilket medførte
en del udvintringsskader, hvor der ikke lå skærmende
snelag, Udvintringsskaderne var størst i de nordlige og
vestlige egne af Jylland, hvor ca. 25 pet. af vinterhve·
den og ca. 60 pet. af vinterbyggen måtte pløjes op.
Desuden var der i disse egne en del skader på sædskif·
tegræs og udlæg af italiensk rajgræs. 1 de øvrige egne
var det stort set kun vinterbyggen, der led skade. Ca.
20 pc!. af disse arealer mAtte pløjes om, medens kun
3·4 pet. af vinterhveden på Øerne og i Østjylland
krævede om· eller isåning. Udvintringsskaderne var
således betydeligt mindre end i de 2 foregående vintre.
Foråret kom senl, mcn det, der specielt kendetegnede
sommeren 1987. var de meget lave middeltemperaturer
og det ringe antal solskinstimer, som medførte en
usædvanlig sen udvikling og afmodning og den gene
relt seneste høst i de sidste 60 år.
Høstperioden blcv i det fugtige og kolde vejr tilsva·
rende langtrukken, besværlig og omkostningstung.
Den sene høst fik tillige den alvorlige følge. at kun ca.
2/3 af den planlagte vintersædsåning kunne gennemfø
res og i alle tilfælde betydeligt senere end ønskeligt.

Kornafgrøderne
Såning af vintersæd blev i nogle egne af landet forsin·
ket en del, fordi høsten 1986 trak ud på grund af

Figuren er »fremskrevet)) til 1989, hvor den forbrugte
mængde ifølge handlingsplanen for bekæmpelsesmid
ler skal 'lære reducerel til 75 pet. af ) gennemsnitsfor
bruget i 1981·85 H. Målet skal nåes gennem ny viden
om brug af reduceret dosis og skadetærskler samt
fortsat behandling efter afgrødernes behov.

'J 'J

- I

,

Figur 5 viser udviklingen i landbrugets anvendelse af
bekæmpelsesmidler til marksprøjtning.
De seneste år med statistiske oplysninger viser, at
forbruget i 1985 og 1986 var henholdsvis IO og 20 pet.
lavere end i 1984. hvor forbruget satte den hidtidige
rekord.

1000

Plantebeskyttelsesmidler til udsprøjtning i landbruget
udgør godt 70 pet. af den totale mængde. I gartneri,
frugtavl, skovbrug samt til bejdsning og til bekæmpelse
af mus. rotter og muldvarpe forbruges ca. 6 pet. af
mængden. Heri indgår diverse hus· og havemidler,
som udgør mindre end I pet.
Træbeskyttelsesmidler udgør godt 20 pet. af den totale
mængde,
Den samlede mængde af plantebeskyttelsesmidler til
jordbruget toppede i 1984. 1 begyndelsen af 80'erne
blev der markedsført mere effektive svampemidler.
Dette muliggjorde en økonomisk bekæmpelse af 'lisse
sygdomme på kom. og behandlingen af en større del af
det betydelige kornareal medførte naturligt en stigning
i den anvendte mængde svampemiddel.

!PII vlrtsto!

8000

~coo
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u~ladigt vejr. Men med gode sAforhold og el mildt
efterår fik de efterårssåede afgrøder dog en god start.
Som nævnt var der en del udvintringsskader. hvor der
Ikke lå skærmende sne. ForårsmAnederne var meget
kolde. og det medførte. at der længe var en meget ringe
vækst i alle overvintrende afgrøder.

S ning af v rsæd kom ligeledes senl igang og de neste
sleder først hen imod slUTningen af april. En korl
periode med normale temperaturer først i maj gaven
generel hurtig og god fremspIring. Men derefter blev
vejret igen koldt. og dette sammen med udbredt regn
gennem det meste afsommeren forsinkede afgrodernes
udVikling o'o'eralt. Det var ikke uberettiget, at somme
ren 1987 blev betegnet som den ))gronne vinten).

Plantes)'gdomme. I 1987 mA angrebene afsvampesyg
domme i korn generelt betegnes som stærke og af væ
..enllig større betydning end i de 2 foregående Ar.
Især blev hvede hjemsøg!. Allerede sidst iapril blussede
meldug op. og angrebet fortsatte til hen ijuni. De tidlige
angreb gaven del steder anledning til bekæmpelse og
ofte med en samtidig indsats mod knækkefodsyge.
I maj blev gu/rust et sron problem. Følsomme sorter
som Anja og Vuka, men ogsA Kraka. blev slærkt
angrebet. Beka:mpel'iC måtte iværks...-.:ttes og Siden fol
ges op hen i juni, hvor s)'gdommen stadig kunne bryde
ud. Der var betydelige gevinster at hente ved en
elTektiv bekæmpe1st. Det meget fugtige og kolige som
mervejr begunstigede i(wrigt ,) ptoria» (gråplet- og
brunpletsyge) ogfusarium-wampe, og der blev hentet
store merudbytter for bekæmpcl')e. især i Sleipner
hvede.
Angrebsgraden af knækkefodsyge illA betegnes som
normal med et moderat behov for bekæmpelse i både
hvede og rug.
I byg var angreb af )skoldplet- og bladpletsygeH af
storre betydning end meldug. Bekæmpelse blev iværk
sat nere steder, men I store dele af Jylland blev bekæm
pelse dog sparet.
I vmterbyg blev angrebet af trådkol1e under middel,
hvllket også blev tilfældet for meldug, mens angrebene
af ~koldplet måtie betegnes som alvorlige.

Skadedyr forekom kun I begrænset omfang. Det var
kun de færreste steder. at bladlus opformeredes i et
omfang. s1l. bekæmpelse var påkrævet. De svage angreb
holdt sig derimod usædvanligt længe, ofte til hen i
august på grund af det fuglige, solfaltige vejrlig. som
også betoo en ~en modning af afgroderne.

Ukrudt var Sled\-iS et problem I de lovlig tynde \'inter
«ædsmarker. Agerstedmoder er et dominerende
ukrudt mange steder. Vindaks breder sig til stadig nere
arealer. og sammen med enårig rapgræ:s udloser diSse
ukrudtsgræsser behov for bekæmpelse: på mange loka
liteter.
Hanekro og vårraps spirede frem i foråret og udløste
nogle steder behov for en supplerende bekæmpelse.
Bekæmpelsen i vårsæd forløb ikke s/1 smertefrit som i
1986. Under de kølige belingeIser virkede midlerne
langsomt. og elTekten blev ikke helt tilfredsstillende,

Forsøgsarbejde og \'ækstvilkir

Efter en junmedbør p6 det dobbelte af normalen dTUÅnede
afgrøderne. eller de kvalles af t/"nange/ j jOrden p6
mange lo~'e og d6rlige afvandede arealer / ..den grenne
vmler" /987.

(Foto: J. Slmono;en).

hvor behandling kom for sent i gang i forhold til
ukrudtets størrelse.
Den usædvanhgt sene host betoe:!. at hik. udlæg af
græs og klaver, samt visse steder ukrudt, voldte bety·
delige gener \'ed hosla~jdet.

Ikhandling med reduceret dOSIS af svampe- og
ukrudtsmiddel blev praktiseret mange steder. Hvor
man kom rettidigt i gang blev resultatet af denne
strategi ogs! godt.

Kornhøsten blev indledt i sidste halvdel af august. hvor
der en kort periode var mulighed for al høste vmterbyg
og vinterraps. I de første dage af september blev der
høstet lidt i landets østlige egne af både vårbyg, rug og
hvede. men på grund af den sene udvikling var mange
kornafgrøder endnu ikke tilstrækkeligt modne. Der
blev på samme tidspunkt hostet en del af de tidlige
græsfroarter under ston besvær. Omkring den 20. sep
tember var der igen mulighed for at hoste, og nu var
kornafgroderne ogsl modne bAde i kerner og strå. Ca.
1/3 af kornhøsten blev bjærget på dette tidspunkt. men
fortsat under fugtige forhold. Omknng l. oktober md
trådte der en god uges tid med sammenhængende tør·
vejr, men arbejdsdagene var korte under de fugtige
forhold. Den 5. oktober var der høstet rra 70-90 pet. af
kornet, 70 pct. af ærterne og ca. halvdelen afvArrapsen.
Derefter indtrådte der igen en periode med bygevejr,
især i Jylland, og den resterende del afkornhosten saml
hosten af ærter og raps blev forst gennemfort i sidste
hal\del afoktober måned. Hosten var især besværlig på
desværejordesamt på lavearealer. men overalt blev der
hostet med meget hoje vandprocenter. hvilket medforte
usædvanligt store torringsomkostninger.

Udbyttet af kornafgrøderne blev for alle arter en del
under høsten 1986. I resultaterne er der dog store
forskelle fra egn til egn og fra ejendom til ejendom.
Vinterhveden gav mange steder skulTende resultater.
Det samme var tilfældet med vinterrugen og her ofte
tillige forårsaget af megen lejesæd og gengroning. Det
var de store arealer med vårbyg. som i 1987 igen gav et
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Gennemsmlsudbylle. hkg kerne pr ha
Vinterhvcde}365 68.3 64,9 74.2 58.4 61.8 57.8
Vårhvcde '44.0 35.1 44.5 43,9 SO,I 43.3
Vinterrug 23,9 42,8 40,8 49.4 44.4 45.1 37,6

Vinterbyg }343 428 325158,7 44.4 52,6 49,6
Vårbyg , , , 49.3 47,8 46,9 44,8

Havre 32,3 40.9 29.2 463 41,J}438 44 5
Blandsæd 28.1 40.4 24, I '42.9 • .

Forsøgsarbejde og vækstvilkår

Tabel 9. Udbyue af kornafgrøder.

MiIL bqkeme
19!O
-54 1912 1913 1914 1985 1916 1911·

Vinterhvede} 29 11,6 15.1 24.0 19.3 21.3 22,7
Vårhvede • 0,5 0,3 0.4 0.4 0,5 0,5
Vinterrug 3.1 2,3 3,2 6.1 5.6 5,5 5.1
Vinterbyg

}19,5 63,6 442112.1 2,7 3,2 3.1
Vårbyg , 48.6 49,9 48.1 40.5
Havre 8,5 1,8 0.9 16 l,S} I 1 0,9
Blandsæd 7,6 0,2 0.1 • 0.2 .

I alt 41,6 79,9 63,8 92,8 79,6 79.7 72,8

Gns. for
aJle arter 31.7 45.2 37.3 55.2 49.4 50,2 47,7

Sygdomme og skadedyr. Prometbejdset roefrø var helt
dominerende i 1987. Effekten var de neste steder
tilstrækkelig til at hindre thrips i at gøre nævneværdig
skade. Kun på f3 steder måne der suppleres med
sprøjtning mod dette skadedyr. Runke1roebiller udl~
ste i landets østlige egne ligeledes nogle supplerende
behandlinger.
Promet viste også god virkning mod de tidligste bede·
fluelarvcr.
Hverken fersken- eller bedebladlus oplrådte i særligl
omfang. Egnsvis blev der dog iværksat bekæmpelse.

Ukrudtsbekæmpelsen \ar skAnsom mod roerne i del
kølige. solfauige vejr, men effekten mod ukrudl var
langsom og flere sleder lovlig svag. Supplt'rende be
handling måtle iværksættes en del steder. hvor roernes
langsomme vækst betød. at scntspirende ukrudt vok
sede frem.

Kartonerne kom, som andre afgrøder, sent i jorden, og
de lave temperaturer gav meget uens fremspiring i de
fleste marker. Rodfiltsvamp var almindelig udbredt.
KarlofTelskimlen kom relalivt sent, men var under de
fugtige forhold vanskelig at bekæmpe. De rigelige ned
børsmængder medførte tillige. at mange kanofler blev
,)vanddruknc). hvilket yderligere reducerede udbyt
tel. men især bevirkede en oftc meget dårlig kvalitet.

rimeligt udbytte og - med årets s.~r1ige forhold lager I

betragtning· dermed redede en nogenlunde høst hjem.
l tabel 9 er vist udby Ilet afkomafgrøderne i 1987 efter
en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. Opgø
relsen er meget i overensstemmelse med landskonto
reiS hoslprognose fra 1. oklObcr ng dermed plantC3vls
konsulenternes indberetninger, korrigeret efter senere
opgørelse af komarealerne ener landbrug!)(ællingen i
juni. I opstillingen er til sammenligning medtagel
udb)'uetallene fra de nærmest foregi\ende år samt
gennemsnit fra perioden 1950-54.
Opgorelsen fra 1987 "iser el samlet kerneudb)'tlc på
72,8 mi.t\. hkg mod 79.7 hkg I 1986, hilkel er en
nedgang i totaludbyllet på knap 9 pet. HostudbYltet er
ca. 20 mill. hkg mindre end i rekordåret 1984. og
således 22 pet. lavere. Udregnel pr. ha er udbyuencd
gangen kun 14 pet. lavere. Delle fremgår af den neder
ste halvdel af tabellen. hvor gennemsnitsudbyllct er
anføn i hkg pr. ha.

Rodfrugtafgrøderne
Roesåningen kom sent i gang. men gennemførtes de
fleste sleder i sidsle halvdel af april og forst I maj.
Fremspiringen var lilfr-edsstillende med pæne pIanle
tal, men de lave temperaturer bevirkede. al roerne
udviklede sig meget langsomt igennem forsommeren.
De rigelige nedbørsmængder medførte tillige. at roerne
efterhånden kom til at lide af iltmangel i den vand mæt
tede jord. Delle var især tilfældel på de svære jordty
per. hvor rocrne udviklede en alt for ringe rod. Den
sene og dårlige udvikling blev dog kompenseret en
smule af lidt bedre vækstforhold i efrerårsmånederne.
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Udbyllet af rodfrugtsfgrøderne er vist i tabel IO. Ud·
byttet af bederoer til foder er foreløbig opgjon til 12.2
mil J. afgrooeenheder. Arealel er reduceret med 9CX)()

ha eller ca. 7 pel., medens det lotale udbytte er reduce·
ret med ca. 29 pet
Nederst i tabcllO kan det ses. at der er høstet ca. 16 pet.
lavere udbytte i fabriksrocr end årtt før, og ca. 17 pet.
mindre i kartofler.

Tabel JO. Udbyue af rodfrugt- og græsmarksafgrøder.

MiIl a.c.
1'»-54 1911 1912 1m 19M 191' 1916 1917

Bederoer
lil foder 14,5 9,7 11,6 9.7 13,9 13,0 13,4 9,5
Kålroer 12.2 0,9 0.8 0.6 0,6)
Turnips og 0.4 0.3 0.2
gulerødder 0.2 0,1 0.1 0,1 0,1
Roetop 3.5 4.5 4.0 3, I 3,7 3.4 3,4 2,5
Græs-
marks·
afgr.m.m. 42.9 39,0 39.0 32,6 37.8 34,2 31,6 29.3

Iall 73,3 54,2 55,5 46.1 56,1 51,0 48,7 41.5

Udb)'ue af ~artol1erog fabnurocr. mil! hkg
1950-54 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987·

Fabriks-
roer 22.6 32.2 36,2 26,2 36, I 35.2 32,0 26,8
Kartofler 19,9 10.5 12.3 8.5 11,2 11,0 11.3 9,4

.) Foreløbige lal
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Tabe/II. Areal og udbylti' ofgrønfoderafgrøder,

Almindelig rajgræs skønnes 3t have ydet omtrenl et
normalt udb)'lIe. d,v.s. som de sidste IO dn. gennem
snit. Spredningen er dog stor - også i kvalilel. Italiensk
rajgræs har ligget 15·20 pet. under gennemsnit, og det
samme gælder hundegræs.
Timothc på lavbundesarealer led ofte stor skude, men
på høj jord er udbytte omkring 400 kg pr. ha eller ca.
IO pet. undcr IO-års gennemsnittet
Engsvingel og cnJV3pgræs vurderes at have givet 20·)0
pcl. mindreend nornlalt. medens redsvingel ogalmindc
lig rapgræs forventes at ligge nær IO·års gennemsnittet.
H"fidkløvcrcn havde en kraftig vegetativ vækst og
blomstrede over en lang penode. men med utilstrække
lig bestøvning. Resultatet blev udbytier på kun ca. 25
pet. af normalen. d.v.s. ofte under 100 kg fro pr. ha,
Også j rødkløver vurderes udbYllcrne til at blive en
fjerdedel af del normale eller i gennemsnit ca, 125 kg
frø pr. ha,
Vinterraps har trods en del angreb af sygdomme givet
Cl relativt pænt gennemsnitsudbytte omkring ca, 28
hkg pr. ha. Del er 15·20 pel. over IO-års gennemsnilct,
men ca. IO pet under udbytterne i 1986. Angreb af
skadedyr var af mindre betydning l såvel vmter- som
vårraps.

tOOO bl Mlll Le
1985 1986 1987- 1985 1986 1987-

7,29 7.56 6.06

0.33 0.35 0.35
1.65 1,71 1,07
3,59 3,83 2.96
0.22 0,18 0.22
0.98 1,03 UlD
0,52 0,46 0.46

4 5
20 25
51 55
4 3

58 50
108 92

245 230

- Foreloolge tal

lait ".

Lucerne.
Majs" .... , ... ,
Helsæd
Andre grønf.afgr.
Ilal. rajgr. efterafgr.
Slæl af udlæg o.lign.

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
Markerne med fruudlæg udviklede sig pænt i efteråret
1986. I det nordlige og vestlige Jylland udvintredc en
del arealer med italicn!lk rajgra..'S og enkelte med almin
delig rajgræs. Om font ret kom væksten meget sent
igang overalt. Den rigelige nedbor gav efterhc1nden en
stor græsvækst. og trods ugunstige hOSlviikår lykkedes
det at bjærge dc neste arealer med grxsfro i en nogen
lunde god stand.

Græs-og grønfoderafgrøder
VæksIen i græsmarkerne kom senl i gang på grund af
del kolde vejr, hvilket især prægede udbytterne af del
forste slæt. Sommerens rigelige nedbor gav dog senere
en pemlanenl og stabil vækst i alle græsmarker, og der
blev gennemgående hostet pæne udbytter i de senere
slrel, men ofte af en noget ringere kvalitet. FrilOuer
optrådte i 1987 kun med spredte og svage angreb.
Derimod forekom der rel udbredte og ofte kraftige
angreb afbladrandbiller i kløvergræsmarkerne. hvilket
utvivlsomt er en følge af den udvidede ærtedyrkning.

Udbyttet ar græsmarksafgrodeme er medtaget i tabel
JO. som viser. at del samlede udbytte af græsmarksaf
grøder forelobig er opgjort til 29.3 mil!. afgrodeenhe·
der eJler 7 pet. mindre end året før. Ved vurderingen
skal der lages hensyn til. at de samlede arealer med
græl)- og grønfoder er faldet med ca. 7,5 pet.

Udbyltet øf gronfodcrafgroder m.y er medregnet un·
der græsmark!lafgmderne i tabel 10. men i tabel II er
vist arealer og udbyIIe af de enkeiIe afgrocler. Arealet
med helsæd er faldet med ca. 18 pet. Dette skyldes
især. at der i 1987 har "æret et væsentligt mindre behov
for at anvende denne afgrøde som erstatning for et
mlstel første slæl af vllllerskadede og omplojede græs
marker. Udbyltet pr. ha af maJs er på grund af væk
stvilk§rene for denne afgrøde det la\-este nogensinde.

I/rldkløreTen hardt> en
Io.raftlg loegelOtlv I'Q.'/W 08
en la"g
blom.uringsperlodl'. Mnl
de" fugtige og Io.olde
sommer hi"clrI:cle
samlidig en rtlslrIl'kkelig
bestøvning, og IUlbyu/!me
bh'v kun 20 fXl. afde
seneste IO drs
gennemsnit,

(Folo: L Thygesen)
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l virrllP5 optrådte der derimod udbredte og ofte meget
stærke angreb af knoldbægersvamp og skulpesvamp,
og udbyuerne skuffede generelt i forhold til forvent·
ningerne. Gennemsnitsudbyttet vurderes til ca. 23 hkg
pr. ha eller lidt under de seneste års udbytter.
Det samlede udbytte af raps, som er vist i tabel 12, er
foreløbig opgjort til 5,92 milt. hkg fro.

Tabel 12. Udbytte af raps og ærter

Mill h"
1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1981

Raps .... 1,50 2,66 J,J5 3,09 5,17 5,44 6,18 5,92
Ærter og
anden
bælgsæd .0,140,150,40 0,78 2,85 5,42 5,5J 5,28'"

Da kornet omsider blev modent til mejetærskning efter
midten af september. kunne mange jorde ikke bære høst
maskinerne.

• Fortl'tt)lg~ lal
•• Omratlcr kun mIlrIcært

lait 132,3145,9153.6125,7170,9154,6152,6135,2

Mlll. a.e.
1930-S4 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

.) Ford0big~ tal

..) lnel bælgsaed
••• ) Inel. rabnbrocr Ol karlolkr.

Udbyttet af ærter og anden bælgsæd er Vist i tabel 12,
hvoraf det fremgAr, at der trods en forøgelse af arealet
med ca. 6O.()(X) ha stort set er hostet samme udbytte i
ærter og bønner som i 1986.

Tabel 13. Det samlede høstudbYlfe.

95,4 84,7 85,0 77,8
9,0 8,0 8.4 7,9

28,7 27,7 27,S 20,2

80,0 64,4
8,0 7,2

26,6 21,S

Det samlede høstudbytte
Det samlede høstudbytte i 1987 beregnet i afgrødetn
heder er efter en foreløbig opgørelse fra Danmarks
Statistik vist i tabel 13. Afgrødernes samlede udbytte er
opgjort til 135,2 mill. afgrødeenheder, hvilket er 11 pet.
mindre end i 1986, og 21 pet. mindre end rekordAret
1984. Ved vurdering af tallene skal der tages hensyn til
udviklingen i landbrugsarealet, samt at det efterhån·
den meget betydelige rapsareal ikke er medregnet i det
samlede høstudbytte.

Kerne··) 39,2 72,5
Halm 10,4 9,8
Rodfr" ') 39,8 24,6
Græs-
marks·
afgrøder 42,9 39,0 39,0 32,6 37.8 34,2 31.6 29,3

Bælgsæd har været dyrket på ca. 207.000 ha, hvoraf
6·7.000 ha var hestebcnner og resten markært.
Det kolde og fugtige vejr i forsommeren generede
tilsyneladende ikke hestebonnerne på dette tidspunkt,
men gav ærterne en meget sen udvikling. Det fugtige
vejr begunstigede tillige angreb af ærtesyge, som var
meget udbredt i 1987. Også gråskimmel forekom ud
bredt sidst på vækstsæsonen - dog uden at fl større
økonomisk betydning. 1 forsommeren sås der egnsvis
tillige en del ærteskimmel, og stærke angreb forekom
især i anstrengte sædskifter. Der blev i 1987 opnået
pæne merudbytter for bekæmpelse af disse sygdomme
og primært ærtesyge.
Omkring ærternes fremspiring var der udbredte an
greb af bladrandbiller, som dog sjældent gjorde alvor
lig skade. Den næste generation af bladrandbilJen kom
frem i august. De generede ikke ærterne på det tids
punkt, men gjorde derimod en del skade på kløver
planter i såvel frømarker som afgræsningsmarker,
hvor disse var nabo til ærtearealer.
Høsten af ærter blev meget sen. og kunne i mange egne
forst gennemføres langt ind i oktober, og ofte med et
stort spild. Det var især den megen nedbør mod
slutningen afvæks:tperioden, som medførte dette spild,
der sammen med en dårlig blomstring og bælgsætning
medvirkede til de lave udbytter. De udbredte angreb af
svampesygdomme bevirkede tillige, at en stor del af de
høstede ærter blev af en meget dårlig kvalitet.
Gennemsnitsudbyttet af markært vurderes til ca. 26
hkg pr. ha. Det er 13 hkg eller ca. 30 pet. under de
foregående 5 års gennemsnit.
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Kornsorter og korndyrkning
Af Bent Ullerup

Kornart/opgaver Antal sorter Antal rors08

Tabel /. Forsøgsanlol.

Forsøgenes antal og fordeling
8c:retningen her mdeholder resultater fra 617 sortsfor
scg med korn og 60 d)'rkningsforscg. lait deltog 97
kornsorter i afprøvningen.

Vinlerhvede 17 165
Vinterrug 6 40
Vinterbyg .. I l 55
Tnucale . . . . . . . . . . 4 27
Vmtef"Sædarter ... 17
Varbyg 42 284
HaHe IO II
V rhvede og vårdurum 7 18

kom opdelt I geografiske områder I rækkefolgen: Sjæl
land, Fyn, Lolland-Falster. Bornholm, Øerne. Ostjyl
land. Vesljylland.. ordjylland og Jylland.

Forsøgsarbejdets grundlag og
betingelser I 1987
I det indledende afsnit af oversigten er .1l.ret~ vækstbe
tingelser udførligt omtalt, og intere~serede henvises td
denne omtale. Det største problem I årets korndyrk
IlIng var den meget sene hoslog de slore vanskelighe
der, som vejrliget gav for høsten. Et andet problem var,
at vinteren for 3. år i træk \ar kold og snefattIg, således
at der ogsA I år forekom ud\lntnng af især vlIlterb)'g og
vinterhvede, men dog ikke l samme omfang som i de to
foregående Vintre. Et tredie forhold. der afspejles I
resultaterne, er angreb af svampesygdomme, som I

1987 havde et stort omfang. Delte har gIvet meget
positive resultater for en bekæmpelse.
Samarbejdet om afprovning af kornsorter. der blev
etableret mellem Statens PlameavJs[orsøg og Lands
kOlltoret for Planteavl i 1984, blev fortsut i det forløbne
Ar. Der blev således igen foretaget bedømmelse af
sorternes egenskaber i observationsparceller landel
over, og endvidere har de" officielle værdia[prøvning
også omfattet forseg, som er gennemført under de
landøkonomiske foreninger, Det er lovngt \'edtaget, at
delle samarbejde skal fortsælte fordobig for en 3-Ars
periode.
I de følgende afslllt er landsforsogenes resultater af de
enkelte forwgs~riermed sorter anført i tabeller, hvofl
der er oplyst om udbytte. strålængde. rumvægt,lejetil
bøjelighed og angreb af meldug. Lc:jetilbøjeligheden er
beskrevet med karakterer fra O til 10, sAledes ni O
angiver, at kornet har været heil Slående og IO. at det
var helt i leje. Ved beregningen af seriernes gennem
snitskarakterer for lejetilbøjelighed er medtaget alle
forsøg, hvori bedømmelsen er foretaget, - også dem,
hvor alle sorter var helt stiende. I de bedømmelser, der
er foretaget I observationspareelIerne, er ligeledes an
vendt en 0-10 skala, sJledes at karakteren O betyder
hhv. lav vinterfasthed. ingen tendens til lejesæd og
strå- og aksnedkna:kning samt ingen eller meget svag
modtagelighed for sygdomme. I landsforsøgene er an
grebet af meldug anført som pet. grønne plantedele
angrebet. I de resultater. der I beretningen er omlah fra
den offiCielle danske sortsli~le og fra værdmfprovnin
gen, er derimod anvendt karakterskalaen 1-9, fordi
denne skala bruges i det internationale afpnwningsar
bejde. hvori og..A Danmark deltager.

24
3
3

30

60

61797

lait

lait korn

Dyrkning af vinlerhvede
Dyrkning af vinterrug " ...
Dyrkning af vinterbyg
Dyrkning af vårbyg

Af forsogene med kornsorter blev iah 187 forseg gen
nemført som dobbehforsøg uden og med enten bekæm
pelse af svampesygdomme eller vækstregulering, og 27
forsog i vinterhvede blev gennemført trcdobbeh. dels
ubdHllldlet og dels behandlet mod svampesygdomme
og med vækstreguleringsmiddel.
Resuhalerne af de enkelte for,,~g find~ i plantcavls
o ...ersigtens labelbilag. I oversIgten er sortsforsøgene l

I o\ersigten har beretningen om korn tidligere \læret
omtalt sammen med bælgs..~. I ar indeholder delte
af!>nil kun resuhater af komforsog, medens forsøgene
med bælgsæd omtales senere I afsnit C. Udover sons
forsag er resuhater af korndyrkmngsforsog omtalt i
denne beretning under de enkelte kornarter.
Begrundelsen for ændnngen er både den aktuelle 511u

alian. der har medført. al resullaterne af bælgsædfor
søg . iS.-eT hestebønner - forelå meget sent. men også. al
sorterne i forsag bliver afprøvet for neTe dyrknil1gslek·
Illske forhold end Ildltgere.
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Vinterhvede
1198"7 blev der afprøvet 17 vinterhvedesorter. og der er
resultaler fra 165 forsøg. hvoraf 65 blev gennemforl
som dobbeltforsøg uden og med svampebekæmpe:lse
og 2"7 tredobbelt. Desuden blev der gennemfort 24
forsøg med plantebeskYllclse og hælstofgodskning i
vinterhvede og endvidere forsøg med hælslofgodning
lil bageegnede hvedesorter.

Landsforsøg med
vinterhvedesorter 1987
R<.'Sultaterne af sortsforsøgene i hvede er vis l i tabel 2.

Tabe/2 Landsforsøg med vinlerhvedesorler /987 (1-4)

øversi i hvert tabelaf!>n11 er anført hvor mange forSQg.
der Jigger lil grund for de opnåede resultater i hver
pHwins eller landsdel. Dette gælder b~de tabellen her
og tilsvarende tabeller for de oHige kornarter. der
oonales senere.
Udbyttel af målesorten. der igen i 198"7 var Kraka
h'·ede. er anfort med fremhævede typer. og derunder
findes de opnåede merudbytter af de prøvede sorter. l
tabellernes højre side er vist udbytte. strålængde. hol
landsk vægl, karakter for lejesæd og pel. angreb af
meldug i gennemsnit af alle forsøg over hele lande I.

UdbyIlet af vinterhvede var i 198"7 lavere end i de
foregående år, Krakahvcde gav således i gennemsnit af
sortsforsøgene 70.6 hkg kerne i 1986. medens udbyttet

I ~ I Udb) Ile og mtrudb) Ut'. hkB kt'mt' pr h.a Hdt landet

rsJæJ.l f-
'db)tI\- interhYede LoII.· Bom· "',- 1ve\IJ)'I- Nord- h', tråljd Holl Kar. f pc'

land t n Faht holm Oem, J\lIaod land jylland J)-Jland ,=, om \lql.

"""'" ....Id'
",lu pund

Serie Ol-Ol og 01-05
Antal fof";O! 11 6 1 " 7 8 , 11 " 14 " ,J 37

Kraka ... 67,7 73,1 77,S 90,0 73,1 65,2 56,7 61,8 61,0 67,5 93 12-1 4 4.0
Sleipner 2,4 4.3 2,4 1,5 1,3 9,7 -4,2 4.6 3,0 2.1 67 121 2 0,3
Kosack 2,3 2.1 0.2 0,0 0,7 6.5 2.2 3.5 2,3 1,4 96 124 3 1.0
Anja " 1,7 0,4 3.4 0.3 1,5 0.3 3.0 1.6 0,8 1,2 94 123 3 4,0
Vuka _5.1 5.2 4.1 7.2 5.2 J.1 8.8 .2.6 -4.1 4,9 91 120 4 6,0
Citadel, 3.4 1.4 3.1 1,4 1,2 9.4 2..1 7,4 4,4 2,1 81 124 3 5,0
LSD. 4.2 3.9 3.7 2.4 5.3 3.7 3.2 1.0

Serie 0/·02 og 0/-06
Aulal forsog , , , 20 9 3 17 37 11 20 J6 31

Kraka 65,9 64,1 74,3 86,2 69,9 67,7 63,4 61,S 65,4 67,8 91 128 2 1.0
Sleipner ... 7.1 3,1 0.8 4,5 3.7 3,1 2.9 1.2 2,4 3.1 65 124 O 0.3
Imba 4,3 3,9 4.1 1.9 3.9 4,5 0,1 4.5 3.2 3.6 14 121 I 1,0
Longbow . 7.5 3,2 0.4 -5.6 2.8 0,4 6.0 - I.9 -1,9 0,6 69 121 I 0,6
Norman. 0.8 1.3 2.8 11.5 1.4 3.1 7.4 1.8 -5.2 3.1 67 119 O 0.5
Ca1if .. J.1 1.4 0.6 7,1 6.0 0,2 1,5 1,6 0.6 0.3 82 129 l 2.0
LSD ..... .... 4./ 1,4 4.0 3.1 1.0

Sem 01·03 og 0/·07
Anlal for<oog q q I 20 10 I 20 40 12 " J7 32

Kraka 69,5 62.6 65,3 87,9 67,1 62.3 56,1 51,7 58,1 62,6 96 125 2 2.0
Kosack 1.6 3,7 7.4 6,9 3.1 4.1 1,3 8.1 4.4 3.7 101 127 I 0,3
Urban -1.0 1,7 2,7 1,4 0,4 2.8 0.6 4.9 2.8 1.6 83 126 O 1.0
Kanzier . -5.1 J.1 4.5 1,9 1.9 4.5 13.6 7.1 7.4 4.6 89 125 1 10.0
Reklor , 2,0 3.7 1.5 -2.4 2.6 0.6 6.0 -1,5 1.6 2.1 89 126 l 3.0
Citadel ... . 3,8 0.5 4.9 9.8 2,2 5.0 4.5 12,0 6,6 4.4 83 126 l 4,0
LSD. 3.6 3.4 4.0 6.0 7.3 3./ 2,4

Serie 0/·04 og 0/-08
Anlal forsøg , 11 1\ J , 12 " 20 11 '0 J8

Kraka 67,9 72,9 71,6 - 70,6 71,4 53,7 62,1 67,3 68,9 90 121 2 2.0
Sleipner . 7.7 7.1 1,4 4.9 0,9 2.-l 13.7 2.8 3.8 61 119 O 0.3
Gawain 10,0 9,0 2,2 7,4 .1.6 1.1 11,4 4.3 5.8 14 114 l 0.5
Mercia 0,8 3.5 9.7 - -3,6 .1.5 6,2 3.9 -2.5 3,1 67 119 O 0,1
Jaguar . .. 5.7 2,1 0.5 3,0 0.1 1.1 6.1 1,4 2,2 77 122 l 4,0
Apollo· . 5.6 0,8 0,9 1.3 0.8 0,1 8.1 I.l I.l 49 90 O 1,0
LSD ...... 4.5 5.1 5.1 1.8 3,/ 4.3 2.5 /.9

-Indgår 130 forsog. d '.s. LSD gæld(r II..I..( for lknnc son
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l 1987 \ar 66.6 hkgcllcl" 6 pet. lawre. Pli Fyn blc\ del" i
IO fOr"08 mlih o\cr 100 hkg I udbyIle pr. ha af sorten
GU" am og i cl af forsogene og.~ i Slclpnerhvcde.
Mange forsog ble\ i 1985 og 1986 blc\ udeladt af
opgørelserne. fordI afprovningen som folge af uen,
p virkning af vintercn var dårlig og sorl!illmmenlignin
gen derfor usikker. I 1987 er kun fi\ forsøg udeladt.
hvor beregningen af forsøgenes LSD-værdi har afsh~

rCI. al forsøget ikke var sikken,
Der var ret Slor :-.prcdning i sorternc!> udbyltemo.c...:-.ige
stilhng, idel <\Orterne Gawalll. ClIadel. Sleipner og
Imbahvedc har \ærel målesortell o\crlegen, medens
omnerne Vuka, Kanzier. Norman og Mereia har gl\et
væsentligt mindre. Il\'Or en til~varcnde udbyllefor:-.ke1
I de to foregående :lr har kunnet henfores lil for~kelhg

fr()<;tre;l~tens. har årsagen I 1987 l de neste I1lfælde
været en forskel hg modlagelighed for sygdomsangreb.
Resultaterne i label 2 er gennemsnil af enkeltfor..o·
gene, der almindchg\'is er behandlet 'iom den omgi
vende mark, samt af det svampebekæmpcdc forsogsled
i dobbcltforsøgene. Delle indebærcr. al dc resultater.
som cr vist. af~peJler SOrlernes udbytte. når de er
dyrket under om~lændighcdcr.som det sker i alminde
lig praksis. Slelpnerh\"cde er sammenlignet med Kra
kah\ede i 3 af 'K'nerne. medens Kosack og Citadel er
ml."Cl i 2 sericr. Der er. som det kunne forudses. varm
tioner I disse !illmmenligninger fra serlC til serie. ledes
som det og er Illfældet fra forsøg III forsog.
Tallene for angreb af meldug ydersl III hOJre i ta~lIen
afslører. at der i nere af sorterne har værel kraftige
angreb. meden", andre har været mcsten fri for meldug.

Tobel3 Egelld:ober hos w'lIIcriu'cdesoneme

Kornsorter og korndyrkning

Vinterhvedesorternes
dyrkningsegenskaber
Medens resultaterne I tabel 2 Især handler om sorter·
nes udbYllemæssige stilling i 1987 og desuden lildehol
der oplysninger om Sid- og kerneegenskaber. er der i
de fnlgende afsnit mange oplysninger al hente om
fon.ke\lige dyrklllngsegenskabcr hm. sortemc.

Bedommeiser i obsenolionsporceller
1 obsen'Ofionsparceller pfl 24 lokaliteter landet OHr
blev der I 1987 foretagct målinger og bedommel\er af
-.onsegen.. kaber. Resultaterne herfra er lede<. en di
rekte sammenligning mellem alle "Orterne et de
samme steder I disse parceller er Ikke foretaget be
handlinger mod svampesygdomme og iH.t! foretaget
vækstfegulenng. Ved den officielle afpmvnlllg under
Statens Pla"l('OI'ls/orscg bliver Oen: egenskaber vurde
rel i r.:n 3·, rs forsogspenode. og resultaterne offenllig
gøres i sortsiislen Sorter af lalldbrugsplonter. I lube! J
er vist resullaler fra de nævnte mI\lInger, og det frem
går heraf. al der ikke er forclaget bedommel"'Cr af de
fONkellige egenskaber l aJle ObSCn:lliol1sparcelJer.
Strålængdeu ':.Ir slorst i o,ortemc Vuka. Anja og Ko·
sad. meden.. den I Slclpner. "'ereia. ormall og
Longbo" 'ar ca. 30 em konere. Der ble' kun I

Vukah,cdc m.1I lejesæd af bel)'dlllng. Bedomme)<.,etl
af sorternes l'I·mer/aslited omtale", i meste af'illll. Jlad
ningsliden .. ar l 1987 i for"le uge af IOCptembcr. og der

OtKc:nn.lIl('1n\parct:llcrl) IQS7 Sorl,-h'olt~) 19ft7 I
Vinterhvede &p- Pru· S<d,.

(aUahell\lr:) IV,",,,_ '''"'' Al~ l~n· Md- ..". 0,00:1Slri- 1..cJC'- fast· Moo· 'id- Gu!· "p. I\am- Kom· ",d· ud· 10111- 'o-
'=.d< ...... h<d nmr; du, ru,' bbd po \1\"&1 hold b)"lIe Ol\)\ lu.."

'''' ()..IO 0-10 "'lo 0-10 0-10 0-10 0-10 1-' ,-. ,-. I·' 1-'

Anlal \lcder O 4 • I " I

Anja 98 1.0 9,5 4/9 5,5 7.3 J,5 5.6 5 5 7 6 5
Callf ... ,. , .. 85 1.0 U 4/9 5,9 4.J 4,0 4,0 6 5 7 5 6
Citadel. 82 1.5 9.0 3/9 5.8 0.3 3.0 4.8 5 5 5 3 J
Gawalll 76 0.0 6.3 J/9 4.1 0.6 ~.5 5.5
1mba 78 0.5 8.3 4/9 5.9 0.3 3.0 6.2 7 5 J 2 2
J:.gu:lr .. 79 0.5 7.0 4/9 5.9 J.4 3.0 5.0
Kan71er 87 1.0 8.5 3/9 7.4 4.4 4.0 6.7
Kosad 98 0.5 10.0 5/9 1,4 1,4 1.5 6.4 3 5 8 5 5
Kraka 91 1.5 7.8 4/9 4.3 3.9 3.0 3.6 4 5 7 6 5
LOlIgbow. 73 0.5 5.8 4/9 3.6 0.6 5.0 4.7 7 4 3 3 3
Mercia 71 0.0 6.5 3/9 2A 0.9 3.5 5.5
Norman. 71 0.0 6.0 219 3.9 0.3 5.0 6.4
ReklOr ........... 90 2.5 7.0 219 5.9 2.6 J.5 4.9
Sleipl1l'r 68 0,0 8.3 219 2.2 0.8 5.5 4.6 5 4 6 4 4
Urban 82 0.0 7.8 319 2.9 1.0 2.5 5.1
Vuka 101 5.0 9.5 4/9 6,5 6.5 3,0 5,4 6 6 6 7 6

'IO 1llgCll Icjf....æ<\, 1;1\ \lllllerfa~lhed. Ingen ~)gdomsal1grch

~) I 1:)\ lOrll\:egl ug mdhold. lilie br\\(l\t.lumen
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Svampebekæmpelse i villlerhvedesarter
65 af sortsforsøgene i h\'ede blev gennemfort som
dobbcltfof"'Øg, hvor den ene hal \odel forblev ubehand
let. mens der i den anden blc\' gennemføn en svampe
bekæmpelse med 1,0 ITill top i ~Iadium 5·6 og igen 1,0
1 Tilt top i stadium 9-10. I enkelte af fONegene. hvor
der også efter den anden sprøjtning viste sig angreb af
gulrust, blev der foretaget en 3. behandling med Till
IOp.
Hovedresultalel af dobbellforscgene i 1987 findes i
tabel 5. Yderst til højre i tabellen ses de opnåede
merudbytter for den gennemførte svampebekæmpelse.

Kornsorter og kornd)'rkning

var kun tre dages forskel fra de tidligste soner til den
sildigste sort Kosack.
Angreb af meldug blev kun bedømt et sted, og her var
Kosack, Sleipncr og Mercia de mmdst angrebne. me
dens meldugangrebet var stærkest i Kanzierhvede.
Sommeren 1987 vil blive husket for de mange og
kraftige angreb af gulrust. På 15 lokaliteter blev angre·
bet bedømt, og det visle sig, al sorterne Anja, Kraka,
Kanzier. Vuka og Calif var mere angrebet end de
øvrige, hvoraf Citadel, Imba og Norman var de sunde·
ste.
På enkelte lokaliteter blev der bedømt angreb på blade
af især grdplet og brunplel samt angreb af svampe på
akset - især brunplel. Det fremgår af tallene. at der \'ar
angreb i alle sorter. og nogen forskel i angrebets styrke.
Yderst til højre i tabellen er vist resultater fra sortsh
sten om kernekvoliret og bageegenskaber for de sorter.
som er optaget på listen. Det fremgår. at sorterne
Citadel, Imba, Longbow og Sleipner ikke er egnet til
melfremstilling, men desværre er der ikke resultater.
som viser, at Rektor og Urban er særdeles velegnede.

Tabel 5. Sl'Ompebekæmpelu i hvedesorrer. (5-8)
A - Oden s\'ampebekæmpelse
B = II Tilltopst 5-6 + 11 Till IOPSI 9-10

Tabel 4. VinterhW!desorternes overvintring.

Overvintringsevne
Vintrene 1985 og 1986 var kolde og snefattige. Del gik
hårdt ud over de sorter. som ikke var vinterfaste.
Vinteren 1987 var i nogle områder også hård ved
vinlersæden, selvom skaderne ikke var så omfattende
som i de Lo foregående år.
I tabel 4 er viSI karaktererne for sorternes overvmtnng
i observationspareellerne. I 1985 og 1986 var karakte·
rerne gennemsnit af alle observationssteder. medens
der i 1987 kun var lale om en betydelig udvintring på 4
lokaliteler. Der er små variationer i stillingen fra år til
år. men det kan fastslås, at Kosackhvede blev bedst
placeret i alle 3 år, medens de engelske sorter Longbow
og Norman i alle årene ovcrvintrede dårligst.

Antallokaliteler 14 21 4')

Anja 7,6 7,7 9.5
C.lif .... ...... .... 5,5 7,2 8.3
Citadel ......... 8,1 7,9 9,0
Gawain 6,3
Imba .. ........ 4,4 6.4 8,3
Jaguar 6.8 7,0
Kanzier ... . ....... 7,3 8.1 8,5
Kosack .. 8.5 9.8 10.0
Kraka 8.0 8,0 7,8
Longbow. 4.9 4.0 5.8
Mercia 6.5
Norman 5.7 4,5 6.0
Rektor. 6.9 7,4 7,0
Sleipner . 8.2 8,J
Urban 7,8
Vuka . 7.5 8,2 9,5

) 0-10. IO uden vtntenkade
~) 4 lokaliteter med betydelig ud~lntnng
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Serie 01·05-87
Antal rO~8 I.

"
18 18

Kraka .... 4 0,6 50,4 66,5 16.1
Slelpner 0,4 O 2.0 8.2 22,3
Kosack 0.3 O 0,9 3,4 18,6
Anja 6 0.6.;-12,0 1,7 29,8
Vuka ... 13 l ~11.0 .;-3.0 24,1
Ciladel 7 l 1.3 7.9 22.7
LSD 3.8 3.2

Serie 0/·06-87
Antal forsag Il IJ 16 16

Kraka 5 0,5 53,0 67,5 14,5 (16,1)
Slcipner . 3 0,1 1,1 6.0 19,4 (21,5)
Imba 5 0.2 4,0 5,4 15,9 (17,7)
Longbow ... 7 0,8 .;-2,9 3,6 21,0 (23,3)

orman ... 4 0.8 .;-4.6 .;-0,6 18,5 (20.5)
Calif ... 9 I ~0,3 1.7 16,5 ( 18,3)
LSD 3.8 J.J
Serie 01.()7·87
Anlal (OfWg 14 14 17 17

Kraka 4 0,7 44,7 59,6 14,9 (16,1)
Kosack 0.3 O 4,3 6,0 16,6 (17,9)
Urban 2 0.5 8,4 3,8 10,3 (II, I)
KanzIer .. 20 5 ~9,2 .;-1,9 22,2 (24.0)
Rektor .. 8 2 .;-3,1 0,8 18,8 (20,3)
Ciladel 6 l 0.9 7,0 11.0 (11,9)
LSD 2,8 3,2

Serie 01·08-87
Anlal fOf'oOg II II 14 "Kraka 4 0.7 49,5 62,S 13,0 (16,1)
Sleipncr .... 0,3 0.1 5,5 11.7 19.2 (23,8)
Gawain 0,9 0.1 8.8 11,2 15,4 (19.1)
Mercla 0,4 O 1,9 4,4 15,5 (19,2)
Jaguar. 12 2 2.7 7.8 18.1 (22,4)
Apollo· • .. 0,5 0,1 4,9 7.9 16,0 (19,8)
LSD J.8 4,3

'1 Tallene, () er beregnet ~Ic:de~, at de kali sammenhgn~ med
resultaterne i sene 01-01.

• -) 8 forsøg



Der ble\ opnået fra 13.0 til 16.1 hkg kerne \ed bekæm
pelse I Krakah\ede I de 4 sener, og for at kunne
!iklmmenligne. er tallene omregnet til samme størrelc;~

grundlag. som I den overste tabel. R~ultalerne vl'iCr
herefter, al der blev opnået meget store merudbytter
for bekæmpelse af c;vampesygdommcne - l nere forsøg
op til 25-30 hkg pr. ha.
Der er ikke detaljeret og særligt omfallende ved for~o

genes Indberetning gjOrt rede for. hvilke svampesyg
domme, der især er bekæmpet ved behandlingen. men
del skonnes. at både guiruslOg andre blad- og aks
svampe har været af stor belydmng. Med dc gældende
pnser på bekæmpelo;esmidler. h\ede og udsproJtnlng
har udgiften til den gennemførte behandling svaret lil
ca. 6.3 hkg hvedc. og bekæmpelsen har således i alle
wrter ngellgt kunnet betale sig. Det gælder og~ i de
tilfælde. hvor der ble\ gennemført en .l. svampcbe
kæmpeIse.

Svampebekæmpelse og vækslregulerillg
27 af dobbeltforsøgene med hvedel>OrlCr blev gennem
ført 3~dobbelt. idel der også blev foretaget en vækst re
gulering sammen med en svampebekæmpelse. Resul
laterne af disse forsog ses I tabel 6 Side 22.
Virkningen af wampebekæmpelsen er omtalt I det
foregående, medens det nye her er Virkningen af væk
"lregulenngen. J gennemsnit af alle ')Oner og alle strier
har vækslregulerlngen med eee ekstra beVirket en
sln'IJorkortning på 7 cm. men som del fremgår af
tabellen. er der væ'ientlige sonsforskelle. idet de læng
c;tc 'iorter generelt er forkortet mere end de kortstråede
sorter. F.eks. blev den ret lang'itrdede Kraka forkortet
9 cm i 6 forsøg i den forslnævnte serie, mens Sleipner
hvede. der er korlere og mere sIrIIstiv. kun blev rorkor
!el 6 cm. Ar den )'derste kolonne til hojre i tabellen
fremgår den udb)'ttemæssige \ irkning af vækstregule
ringen. og der er helt tydeligt opnåel Slørre merudbYI
ter ved at vækstregulere de lang'>l r ede sorter og soner

4ngreb a//orske/lig(' HYJmpesygdomme mr I 1987 meget
a/~'Orlige skadel'Oldere 1Ji,(!r i varbyg og wlflerhvede. Ube
handlede angreb med!lJrte ofte store lldbytte/ob.

ØIWSt ses meldug pd In'ede der }wn forekomme allerede i
efterliret. De ooelæggendeangreb udl'ikler ng om/ordre/ ndr
hl'f!den er i ~'æht ~ bed~t under I'arml' og tørre lH>/mge/~l'r

Billedet i midlen ~'iler gulruslongreb pd hl'l'deblade. An·
grebet kan optræde alll'rede om efteroret men S((!trer OftftSl
Ind i maj og breder ng/ro enkelte planler ,,1 Slore angrebne
pletter. Sd/remI angreb IÅke lNÅ.æm~s. er der INIelæggende
for al·len. .vogle hvede50rter er merl' modtagellge/or gulrusl
end andre.

.veden/ ses angn'b afbnmpletsyge. n,. pd er blad o/ h~·ede.
rh pd aks. 8runpler.nompen gør fror {kode I'ed angreb plJ
aksel, It/el kerne",!' bliver smiJ, skrumpne og mis/arvede.
Allgrebene breder ~ig/ra de /leders/e blad/! op i planten, m'r
de/ regner. En bekæmpelse bor foretages inden skridning.

Foto: A. From "'icl<;cll

Kornsorter 0101: korndyrkning

med hlle stråstyrke. end del har værellllfældet I de
konstrIlede og 'ltråsllve sorter

P6 grundlag afdiSse resultater mti det anbefales at tage
hensyn til str6ets længde og styrke. nar en vækstregule
ring planlægges. En behandling med ~'ækslreglllerende

midler bor sd/edes ikke gennemføres generell.
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 6. S~'Om~bekæmpels~ og ~'ækslregulenng i vincer)n-ede.(9-11)
A = Cden S\'3mp.ebekæmpdse og væksueguknng
B:a 2 x Il Till 10p
C- 2 x 11 Till IOP + 21 CCCc:l!ilra-

% mddug Kar f Ic:J08:d Strilorngde Udb)'ut'. Merudb}1tc for lcm hk. pr haIVinterhvede Svampe- Ivækstrcg. ('I Yæbt·
A B B C B C A B C bckæmpcl!le ~yampebek. regulering

B-A C.... A C B

Serie 01-05
Antal forsog 4 4 • • • • • •
Kraka ..... 7 I 4 2 103 94 51,4 66,5 72,4 15,1 21.0 5,9
SJeipner .... 0,3 O O O 74 68 57.8 80,S 80,4 22,7 12.6 -0.1
Kosack ... 0,2 O I O 106 96 54,1 72,2 76,6 18,1 22,5 4.4
Anja ...... 9 0,9 2 O 105 95 39,0 70.3 75.3 31,3 36,3 5,0
Vuka ...... 14 2 6 I 105 91 39.7 63,2 71.1 23.5 31,4 7,9
Citadel ... . 9 3 2 l 86 80 53.2 76,8 78,9 23,6 25,7 2,1
LSD. 5.7

Serie 01-06
Antal forsog 4 4 • • • • 7

Kraka 8 0,3 2 I 98 90 54,7 69,2 73,3 14,5 18,6 4,1
Sleipner .. 3 0,1 O O 71 67 51,7 78,0 78,2 20,3 20,5 0,2
Imba ...... 4 0,1 2 1 80 75 59.0 76.2 77.3 17,2 18,3 1,1
Longbow ... 6 0,1 l 1 77 71 56,2 77.3 75.6 21,1 19,4 1,7

orman ... . I 0,1 I O 71 66 51,9 71,9 71,2 20,0 19.3 0,7
Calif .... . IO 0,2 2 I 92 85 53.6 71,0 72,6 17.4 19.0 1.6
LSD ....

Serie 01-07
Ania! forwg 7 4 4 7

Kraka 3 0.5 5 2 101 91 42.6 53,8 56,9 lU 17,0 5,8
Kosack .. 0,4 O 2 I 105 98 46.1 60,8 64,1 14,7 18,0 3,3
Urban . . I 0,4 2 O 86 79 50.1 59.9 62,5 9.8 12,4 2,6
Kanzier ... 25 6 2 I 92 84 35,1 55,5 59,5 20,4 24,4 4,0
Rektor 8 3 3 2 93 85 38,6 55,7 58,8 17,1 20,2 3,1
Citadel . 4 I 4 3 85 79 42,3 61.5 66,7 19,2 24,4 5,2
LSD ... 4.2

Serie 01-08
Anlal foJWg 3 , ,
Kraka . .... 2 0.4 5 2 96 90 45,6 58,6 69,1 13,0 23,5 lO,S
Sleipner ... 0,1 O O O 72 68 53,9 76,1 76,4 22,2 22,5 0,3
Gawain I O I l 78 74 56,0 75, I 74,8 19,1 18,8 -0,3
Mercia ..... 0,3 O O O 74 66 51,0 68,1 66,0 17,1 15,0 2,1
Jaguar 8 I 2 O 83 76 52,8 70,4 74,6 17,6 21,8 4,2
Apollo .. 0,4 O O O 68 61 56,8 72,5 71,8 15,7 15,0 0,7
LSD,. ,

Planieværn og kvælslOjgodsklling lil hvede
Tilførsel af godskning - især kvælstof· og behandling
med plantebeskyttelsesmidler oplager korndyrkerne i
disse år. Med det formAl al undersøge virkningen og en
eventuel vekselvirkning mellem kvælstofgodskning og
svampebekæmpelse blev der anlagt forsøg i hvedesor
terne Kraka og Sleipner. Resuhaterne er anført i label
7. og øverSl i tabellen er forsøgsplanen visl.
Under hvert tabelafsnit er som gennemsnit for de (re
kvælstofiilførsler vist de opnåede merudbytter for be
handlingerne. Til højre i tabellen er resultatet for hver

kvælstoftilforsel vist i gennemsnit for de foretagne
behandlinger.
Der blev opnået 45.5 hkg kerne i gennemsnit I Kraka
hvede af de tre hælstofniveauer og ingen sikker for·
skel mellem udbyttet. hvor der blev tilfort 120 kg
kvælstof pr. ha. og hvor der blev anvendt 200 kg
kvælstof pr. ha. Tilsvarende var der kun uberydelig
forskel mellem de kvælslofgødede forsøgsled i Sleip-
nerhvedc. men udbyIlet var ca. IO hkg højere i denne
sort end i Krakahvede.
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Tabel 7. V;nlerh~'eded)'rkning /987. serie 0/-62. (Il)
Forsogsplan:
a. Ubehandlet
b IO I Sporlal 45 « I stadium 5-0
c_ som b + IO I Corbt'l I Ml1dwm 7-8
d. som c + 1O I TIll top I :<>tadlUm 10,5
e. som li t 2.0 l eec ekstra i stadIum 3-4

'hede
Udbytte. hk, kerne pr ha Mu· Omk06t· Nctw..

I I I I
udb. nmg OlU,

• b c d • Q"" Ilka hkJ udb.

Krakah"ede 13 forsøg
120 kg N pr. ha . . .. . ..... 45.4 50.1 55.4 62.4 66.2 55.9 - - -
160 kg N pr. ha .... 45.7 49.J 56,2 63,1 67.0 56.3 0.4 1.2 0.8
200 kg N pr. ha .... ..... . 45.4 49.9 55,J 63.9 68.6 56.6 07 2.5 1.8

Gennemsnit. ............. 45.5 49,8 55,6 63.\ 67,3 - - -
MerudbYlle .. .. ....... - 4.3 10.1 17.6 21.8 - - - -
Omkostning ..... .... .... - 2.8 4.4 6.8 7.2 - - -
Ncltomerudbytte. hkg .... , - 1.5 5,7 10.8 14.6 - - - -

Sleipllerhvede II forsog

120 kg N pr. ha ... 55,0 62,4 65,3 75.4 74.8 66,6 - -
160 kg N pr. ha .. ... 56.0 63.2 66.0 78.3 77.4 68,2 1.6 1.2 0.4
200 kg N pr. ha ........ 54.9 63,0 66.8 79.4 78.1 68.4 1.8 2.5 0.7

Gennemsnit .. ..... ... 55,J 62,9 66.0 77.7 76.8 - - -
Merudbytte. .... - 7.6 10.7 22.4 21,S - - - -
Nellomerudbylle. hlg ... 4.8 6.3 15,6 14,3 - - - -

Der blev i Kraka opnået 4,3 hkg ved en fodsygebc
kæmpende behandling med Sportllk 45 ec i stadium
5-6. medens behandlingen i Sleipner gav el merudbytle
på 7,b hkg for Sporlak, der også havde bekæmpende
virkIlllIg på blad~vall1pe. NAr behandlingen i sladlum
7-8 blev udvide I med 1.0 I Carbel, som især har haft
virkning mod meldug og gulrust. blev merudbytte! i
Kraka fomget med 5.8 hkg pr. ha tIl 10.1 og i Slelpner
med 3.1 hkg til 10.7 hkg. N r der I forsogsled d blev
foretaget en behandling med 1.0 I Till top i stadium
10.5. medførte delte en yderligere fomgelse i Kraka..
hvede pA 7.5 hkg kerne og I Sleipnerhvede på ikke
mindre end 11,7 hkg kerne. Denne sidste behandlillg
har i~ær haft virkning mod angreb af brunplet. fusa
riurn og rådsvampe på de øverste blade og i akset.
Endelig blev den J-dobbeltc svampebekærnpelse i for
søgsled e udvidet med en vækstregulering i studIUm
JA. hvilket medfone en forogelse i udb)'tle på 4,2 hkg
Krakahvede pr. ha. medens der ikke \'ar virkning I

Slclpnerhvede.
Omkostningerne \'00 de genncmfonc behandlinger er
anfon midt i tabellen ~m hkg hvede pr. ha. og når
omkostl11ngeme trækkes fra de opnåede merudbyucr.
fremkommer ncttomerudb)'ttet i hlg hvede pr. ha.
Alle de gennemfone behandlinger har så rigeligt
kunne betale de omkostninger, der har været forbun
det med anvendelsen af bekæmpelsesmidler og ud
sprøjtnlllgen af dem. Det bedsle økonomiske resullat
er opnftet ved 3 behandlinger med svampebekæm
pende midler. og bedst var resultatet i Sleipnerhvede.

Vækstregulenngen af Krakahvede gav et POSlllvt øko
limnisk resultat. hvorimod delle ikke var tilfældet i den
korte. strtistivc Sleipnerhvede.
Der blev kun opnAet meget beskedne merudbyllcr ved
at foroge kvælstoftilskuddet fra 120 lill600g til 200 kg
N pr. ha. Når den forøgede udgift til kvælstofgødmng
tages med i hctragtning. var der tt! Krakah\ede kun
økonomtsk dæknmg for al anvende 120 kg hæl'itof.
medens der I Slclpner blcv opn et en lille økonomisk
gevinst voo at anvende 160 kg kvælstof pr. ha. I begge
soner ...ar \·trkningen a kvælstofTomgelsen lidt bedre
\00 den mest omfattende behandling. end hvor der
ikke var svampcbckærnpct og vækstregulerel.

Der er hver! dr; de mange dr. h\'OT der er gennemført
dobbellforsog med M-edesorler uden og med nampebe·
kæmpeIse. opndel memdbyuer for bekæmpelse af især
meldug og nlSl p& slængler og blade saml for bekæm
pelse afS\'Ompesygdamme i aksel. Jlen del er Ikke hw?rt
dr. al behandlingen har kunnet belole omkosw;ngente
dertil. Deue .'Or sdledes li/fældel ,. 1986. //987 derimod
har der ikke WEret tv;vlom berettigelsen" al forelage
smmpebekæmpelse - endda særdeles intensm .. , alle
sorter og deslIden en \'Cf!kslregulering i langslrdede og
ikke særligt str(Jst;ve sorler. Resllltarernegiller gmndlag
for at anbeiale al lage skyldigt hensyn til sorternes
egenskaber under de forhold. dyrkningen i de enkelte
(ir og fra Sled Iii Sled mt'J foregti mell ;øl'rl'gt kil" al
jorerage behandling, rlår der er bellov for en bekæm
pelse.
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Kvælstof Iii kvalitetshvede
I de ~nere år er der i samarbejde mellem Fyns Sri/is
parrioriske Selskab. Havnemøllen i Odense og Lands
kontorer for Planteavl gennemført forsøg med kvæl
stofmængder udbragt p! I og ad nere gange til hvede·
soner. som er egnet til bagning. Samarbejdet blev
fonsal i 1987, og der blev gennemført 10 forsøg, heraf S
ved Odense og S på Sjælland.
Resultaterne~ i tabel 8, hvor både forsøgsplanen og
resultaterne af de enkelte forsøg er anført.
Der blev tilført tre forskellige kvælSlOfmængder. og
hver tilførsel blev foretaget udelt og ad 2 gange. Endvi
dere blev der laget hensyn til forfruglen, s1Uedes at 6
forsøg med ærter eller klo\ er som forfrugt \'ed alle 3
kvælstofniveauer blev gooet med 30 kg mindre pr. ha
end i de 4 forM)g, som var anlagt med forfrugten h\ede
eller græsfrø. Som det fremgår af tabellen. blev der

Tabel 8. Forsøg med halitershvede.
Forsøgsplan:

J For/rugr ærter. klcn'er
a 1101\ i lt.alkammonsaJpel(,f "/~

b SO ~ 1'1,- 60 N I kas II..
c ISO r-;
d90S ~60N

(' 190 ....
fllDN -60N

gennemført 2 forsog med Krakahvede, 3 med ReklOr
h\ede. 3 med Kosackh\"ede og 2 med Urbanh"ede.
øverst i tabellen er del ViSt. at hvor forfrugten var
ærter eller kløver. blev der opnået stigende udbyuer
med stigende kvælstoftllforse1. og det var okonomisk
rentabelt at tilføre 150- 190 kg kvælstof. I gennemsnit af
de 4 forsøg efter korn eller græsfrø var del ikke
økonomisk rentabelt at tilføre mere end 140 kg kvæl·
stof pr. ha. Men resullaterne viser stor forskel fra
forsøg lil forsøg.
På Havnemøllens laboratorium blev der foretaget ana·
lysenng for fa/dta/o prOleinindhold og sedimentations·
~·ærdi. De enkelte forsøgsresultater ses i tabellen, og
yderst lil højre er vist gennemsnit afde måJte analy~r.

Bortset fra el enkelt forsøg med Kosackh\ede var alle
de mAite faldtal tilfredsstillende. og der var ingen
sikker forskel afllængig af hlelsloftilforslen eller sor·

II For/rugr hvede. græs/rø
a 140 N l kas IV,
b SON -60~Ik.a.sI/",

c 180 N
dl20N -60N
(' 220 ~
f 160 ~ + 60 N

\JdbyIIe as-.... pr... "". Udb,iii as - .... pr... Not-
I KJo.I ....-I ....-1 Ko- I Ko- I Ur· I - n Kø- , ..... I Ko- Ilir- I "=b tor .-*-=t_o... - ..... _ .... Ga

a. ... 51,3 72,7 47,3 63,7 60,2 45,8 56,8 - a. .... g3,8 63,1 76,7 55,9 69,9 -
b. ... . 1,4 0,6 -1,3 3,2 O,S -0.6 O,S 0,2 b. -2,4 6,0 3,7 _1,4 l,S 0,8
c. 5,0 0,4 3, I 0,3 4,6 1,6 2,5 1,3 c. .2,5 -0,3 2, l 2,5 O,S ·0,2
d. .. 7.6 4,0 S,I 1,2 4,3 2,7 4,2 2,3 d. 4,5 1,3 3,6 4,1 1,1 ·O,g
e. ... . 10,0 1,0 3,2 -0,1 4,4 0.0 3, l 0,7 e. ... 5,8 1,7 -2,7 1,7 2,1 .4,5
f. ... 12,g 2,g 7,3 0,7 9,5 5,6 6,2 3,1 f. ... 3,9 3,3 5,9 3.5 0,6 -:-2,5

Faldral sek.. Faldral sek.. Gn. 10ft.
a. 351 221 29S 187 242 306 - - a.... 336 326 142 295 270
b. ... 319 257 279 182 - 317 - - b.. .. 2gS 319 lSI 324 (271)
c. .. .. JOg 242 2g0 208 267 34g - - c... 311 302 202 334 2g0
d.. 376 220 27S 201 262 297 - - d ... 3lg 317 159 336 276
e. 376 ng 320 215 394 343 - - e. ... 31g 300 63 300 287
f. .... 321 255 317 191 324 339 - - f.. 291 261 147 346 279

Pcr. prorein Per. protein
a..... 9,1 12,3 9,g 11,4 9,2 10,1 - - a.. 11.6 12,5 9,5 9,4 10,5
b.. .. 9,5 12,8 10.1 11,6 - 10,3 - - b... lI,g 12,7 9,9 10,9 (11, l)
c. ... g,9 12,2 9,7 11,9 10,9 9,8 - - c... 12,4 13,5 9,4 10,7 10,9
d. .. .. 9,6 12,9 9,9 11,3 9.4 10,4 - - d.. .. 12.3 13,7 9,4 11,1 11,0
e. 11.4 13,3 12,3 12.0 9.9 12.2 - - e. 13.2 14,3 11,3 11,1 12,1
f. lO,S 13,9 II,g 11.4 11.2 11,8 - - f.. 13.3 14,3 10,6 11,3 12,0

Sedimenrario1tlral &d;menrar;onsral
a. n 43 34 30 Ig 37 - - ... 32 SS 12 - (32)
b. ... Ig 40 34 31 - 42 - - b.. 30 SS 12 45 (34)
c. .. n 54 29 35 18 36 - - c.. 35 65 21 4S 36
d.. 22 53 22 36 11 26 - - d.. 36 66 12 so 33
e. 30 60 43 39 19 38 - - e. ... 37 70 16 47 40
f. 23 57 so 39 II 37 - - f... 37 70 28 SI 40

( )= gns 9 fOf~8
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ten Der ble\ endvidere mAli rumvægt som hollandsk
}'ægl i alle prc"'erne. og i gennemsmt ...ar der en
hollandsk vægt på ca. 130 pund 1 alle sonerne. Det
mAite proteinindhold og sedimentationsværdi afslorer
for det første en meget stor fONkel fra 'lted til sted, men
gennemsnitsresultalerne af de IO forscg viser dog, at
pralcinindholdet og ~dimentationsværdien er sti·
gende med stigende kvælstoftitforse1. Gennemsnillet af
alle prøver for den enkelte sort vil:ite, at proteinlIldhol.
del og scdimentationsværdien var højest i prøverne af
Rektorhvede. efterfulgt af Urbanhvede og Kraka·
h\ede. meden') Kosackh\'eden placerede sig dårligst.
Men den store variation i enkelt resultaterne må med·
regnes ved vurderingen af resultaternes sikkerhed
Der bliver senere foretaget bagehalitet'8nalyser I pro·
ver fra nogle af forscgsleddene.

De ddr/ige hø.Hhe/lngelser i 1987 medførte. al forsøgene
med gødskning af halitershllede ikke har givet sikre
resultater (il vejledning for praksh:;. Del er i Tyskland
pdvisl. al Reklorhvede og Urbal/h~'ede er velegnede
brodIn-eder. og her i landet accepteres bdde Kraka og
Kosack. Resultaterne afde analyser for protein indhold
og for sedimenotionn'ærdi. der blellforetaget pd prøver
af drets forsøg. antyder med rimelig sikkerhed. at
Rektor og Urbanh}'t'de er bedre /II melfremstilling end
Kraka og Kosock. En forogeise med 30 og med 60 kg
""'ælstofpr. ha har i gennemsnit afforsøgene forbedret
proteinIndholdet og sedimentationn'ærdien,

Andre forsøg
I de IO foregående år har der været gennemforl for'iøg
med ~en efterArssåning af vinterhvede og vArh\'cde
sammenlignet med vdrhvede sAel om fordret. I forsog

Kornsorter 0R korndyrkning

nr. 41018 har vmterh"'edesorterne Kraka og Slelpner
så(t den 4/11 gl\'et v~nthgt hOJere udb)'tte end
.. mterhved(SQrten Fenman og vArh ..'eden Vitu~ sået på
samme tid. Vårhveden Ralle gav derimod 'Ulmme ud·
bytte som Krakahvede. VArhvedesorteme Stolet om for·
året gav fra 25 III 30 pcl. lavere udbYlIe end Kraka·
hvede sået i november.
Der er i flere foreninger gennemfcrt forsøg med så·
mængder I vinterhvedesorter. og i de fleste tilfælde har
en forøgelse af udsædsmængden medfort et stigende
udbytte. Men oftest er den foragede udgift til ud'iæd
Ikke dækket af det større merudbytte, og der er Ikke
sikre forskelle på sortern(:'(, egen~kaber i denne hense
ende.

Oversigt over flere års forsøg
I tabellerne 9 og 10 er .. l'It re..ultalet af flere år<;
landsforsog med vinterhvede~orter. Resultaterne i la
bel 9. som viser udbytterclationerne i de sid'lle 5 år,
understreger. at der for flere af sorterne er tale om ret
store årwariatloner, og at der er forskelle i resultalerne
for hhv. det Jyske område og Øerne. Disse forskelle
skyldes for en stor del de van~kellgeo\er\lntrlllgsfor·
hold og sorternes forskellige modtagehghed for angreb
af bladsygdomme.
I label lOer \1st gennem",mt af udb)'tleresuhaterne i
forsøgene siden 1983. Krakah\'ede har været mAle<iort I

alle årene. 4 sorter er sammenlignet med den i 5 år. 3
..orter i 4 år. 2 SOrter i 3 Ar. meden~ 4 sorter kun har
været med i de seneste 2 år.
Grundlaget for hvert wl I dls'ie 2 tabeller er. al den
provede ~Ort hvert år har deltager i mindft 5 forsøg i
områdeme Jylland og Øeme og nf/"dft IO forsøg i hele
landet.

Tabel 9 O}'erslgt over flere drs forsøg med vinterh\'edesoTler Forholdstalfor kerneudbyue.

Vinterhvede
J)ltand Oerne Ilde Iarw;kt I

1983 I 84 I 85 I 86 I 81 1983 I 84 I 85 I 86 187 1983/ 84 I 85 I 86 I 87

Kraka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anju ........ 99 99 106 101 99 99 101 103 100 98 99 100 104 100 98
Imba 101 104 91 90 105 113 105 [00 100 106 109 105 95 96 105
Vuka 94 94 88 90 92 94 96 96 95 93 95 95 94 93 93
Calif 105 95 86 92 99 105 98 87 94 100 105 96 87 93 100
Kosack 94 96 102 104 '00 101 100 99 101 99 98 98 100 102
Longbow 109 88 66 97 116 108 103 89 104 114 108 94 80 101
Kanzier . 98 96 96 87 94 95 95 97 96 95 95 93
Rektor, . 90 84 89 97 94 90 90 96 92 88 90 97
Slelpner . 105 lQ.l 112 lQ.l 109 104
Citadel . 101 112 99 102 99 104
Jaguur ......... 96 102 101 104 99 103
Apollo 82 102 96 102 90 102
Norman. 78 92 96 98 89 95
Urban . . . . . . .. , 105 101 103
Gawain 106 110 108
Mercia . 96 95 96
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Tabe/ JQ Oversigt Oller sortsforsøg i vinterhvede /981..87

Ude_
1_

00n0

Hall \IZII Udb,ne .................. kemc .... lapoø>oIV_,,,.
~ ~ I ~ i i i~
~

~ l ~ l 1 l!
" .. " "

Kraka ............. 100 100 100

Forsøgsår /983-87

Imba 132 126 77.5 1.7 102 72.9 0.9 99 84.2 4.0 IOS
Anja 132 132 76.1 0.2 100 69.5 0.7 101 81.1 0.0 100
Calif 131 132 76.4 3.0 96 72.0 3.4 95 79.9 2.5 97
Vuks 129 127 76.2 4.7 94 72.0 5.9 92 79.5 3,8 95

ForsøgS<!r /984-JJ7
Longbow .... 132 126 76.0 0.0 100 70.8 6.4 91 82.4 3,2 104
KanzIer .. 132 132 73.5 3.8 95 67.9 3.6 95 77.1 4.0 95
Rektor ............ 130 131 73.8 6.4 91 69.9 -7.2 90 76.9 "5.7 93

Forsøgsår /985-87

Kosack . . . . . . . . . . . . . DI 130 71.8 0.2 100 65.7 0.6 101 73.9 0.2 100
orman ...... 133 122 70.3 5.6 92 63.8 9.0 86 81.1 " 1.8 98

ForsøgS<!r /986--87
SIc:ipner .. 130 128 69.7 4,8 107 64.6 2,9 104 73,7 6.4 109
Citadel . ........ 131 129 66.9 l,S 102 63.1 3,0 IOS 69,8 0.8 101
Jaguar ........ 128 129 70.1 0,7 101 66.0 0,8 99 73.7 1,9 103
Apollo .... 128 112 70.1 -2.9 96 64.6 5.4 92 73.7 "0.8 99

Kort beskrivelse af de enkelte sorters dyrkningsegenskaber. I de tidligere

vinterhvedesorterne
års oversigter er der givet en kon beskrivelse af hver
son. t tabel I I er de tilsvarende oplysninger So.'1mlet i

På grundlag af de mange oplysninger, der findes i de tabelform, således at beskrivelsen fra sort til sort bedre
foregående tabeller. kan der uddrages et godl billede af kan sammenlignes og vurderes.

Tobe/Il. 8eskn'velse of."interhvedesorlerne.

SIl' S r +er Kø S r ....

V'7 .,- ..- v_o No" S ~..- - <id - I ..... -1--
Kraka ....... ja god middel ret lang nogen!. lille middel ret god
Imba ........ ja ret god middel rct kon god stor ret lav dårhg
Anja ........ ja god middel lang ret god middel middel ret god
Calif ........ Ja ret god middel middel rel god ret stor middel rel god
Vuka ja god middel lang nogenl. ret stor middel rel god.

Longbow. ja dårlig rel tid!. ko" god stor ret lav dårlig
Kanzier ..... nej god middel ret lang ret god middel ret god
Rektor. nej ret god middel middel god middel god

Kosack ja meget god sildig lang god lilJe middel rel god
Norman .. nej dårlig middel ko" god lav dårlig

Sleipner . ja god middel meget kan god middel middel dArlig
Citadel .. ja god middel middel ret god middel middel dArlig

Jaguar .... nej ret god middel middel god middel
Apollo ... nej dårlig ret sild. ret kan god lav
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Tabel12 Værdia/provning 1987 af "J'e hl'edesorter

Udb Strilæn.ck l.<j<oæd')
Ivmlrr.Vinter·

~~
Mrr- '"' <>-10

hvede udby, r..,
hk. vcut- Vækst· Væbl· h«t l )

pr hl. rcg rtl~lnn& rq~lr~nB <>-10
uden med udrn med •

12

9.J
8.7
8.8
9.1
9,J
9.2
9.0
8.8
8.7
9.6
9.1
8.9
9.4
9.J
9.1
9.2

, 4

2.8 2.2
1.4 0.9
0.2 0.2
1.4 0.6
1.0 O.J
0.4 0.2
O. 0.2
0.8 0.6
I,J 0.6
2.2 0.9
0.4 0.1
0,2 0.1
0.6 0.3
1.1 0.5
0.8 O.J
0.4 0,1

Il

94
76
72
89
87
82
77
74
78
96
76
72
72
84
84
8J

9 II

6.2 10J
l.l 80
0.8 78
J.6 96
2.5 92
1.2 88
3.0 82
1.9 81
1.8 83
J.2 IOJ
1.6 81
J.O 76
2.5 81
2.9 qO
4.J 91
3.2 86

Antal fot',og 9

Kraka 65,8
Longbow . . 8.3
Mercia 1.1
PF. 2380·24 0.8
Wase 9,5
Florida ... 9.5
CWW.J474/1 J.7
CWW.J>l7/16 6.2
Gawain 11.0
S, 83226 . J.7
H 80299 J.J
H 82294 2.J
FD.76l01·J4 2.9
Breun 101ge4 7.5
Abed 03/10 0.8
Abed 0226/7 0.9

Kraka og Longbo\\ har været målesorter. og Longbo\\
har i disse 9 forseg givet 8.3 h~g mere end Kraka.
lov rigt har Oere af de nye sorter givet meget høje
udbytter. og der knn således I de nærmeste !Ir ventes el
nyt og godt hvedemateriale. Næsten alle sorter er
kortere og mere slråstive end Krakahvcde, og de har
afsløret en god vinterfaslhed under betingellicrnc i
1987.

Vinterrug
Der blev I 19 7 gennemfor. mit 40 forseg med vinter
rugsorter. hvoraf IO forsøg som dobbdtforsog uden og
med vækstregulcnng med 1.0 ICerone.
Petkus II var måleson. Udbytlct var l gennemsnit ca.
IO hkg la\ere pr. ha end i sortsforsogene i 1986. Alle de
rnwede sorler gav lavere udbyue end mlUesorten p.
lIlcr Dominalorrug, der g3\' saullne udbylte. Især
klarede sorterne Pollu;l[ og Epos sig utilfredsstillende.
Resultaterne af landsforsøgene ses i tabel 13.

Vinterrugsorternes
dyrkningsegenskaber
Yderst til hOJre l tabel 13 og desuden i tabel 14 samt l

!>ortslisten findes re!'luhatcr om rugsorternes dyrk
ningsegenskaber.
Danko og Eposrug er mere lallgstrdede end de ovnge
!>OTter, men Dankorug til gengæld den mest str~stil'e

sort. Alle sorter overvintrede tilfredsstillende, men der
er bedomt mindre forskelle i sorternes modlagehghed
for sygdomme.

Valg af vinterhvedesort
l takt med sllgningen i det danske hvedearea/ har
ri/blldet o/ /lye hvedesorter I'æret stigende, og dermed
har ogwl sorts\'a/get ~'æret af stigende interesse. De
senere drs I'anskelige o\'erl'intringsforhold, der safte
mange sorter pd nær prøve, har ganske naturligt med
ført en tilbøjelighed til af l'æ/ge det sikre fremfor nye
sorter, der ikke hor IHmst en god e\'ne til at klare strenge
l'intre,
Den danske KrakalH'ede hor nu i mange ar \-æret
hOI'f'dsort i dansk hl'ededyrkning. h~'ilket synes berefti
gel. fordi sorten med ret stor sikkerhed har gil'et til·
fredsstillende udbyfter under forskellige klimatiske be·
tinge/ser. Da sorten hor acceptable bageegenskaber og
ikke angribes afsygdomme i samme grad som søstersDr·
ren Anja, kali def anbefales, at Kroka indtil videre
holdes i dyrkning.
Den korte og strdstive sl'enske Slelpner/n·ede klarede sig
udbyttemæssigt tilfredsstillende. selvom den blev ret
kraftigt angrebet især o/ brunp/et. men og afandre
blodn'Ompe. og selvom der .·ar en del aksajknækning i
sorten. Sleipner har ikÅe Oageegenskaber. men dens
høje ydeevne beretliger til dyrJ...ning. Ogsd den anden
noenske sort. Kosackh'·ede. har gh'el pæne udbytter. og
den bor vælges på grund af modstandsdygtighed mod
n'Ompesygdomme og særdeles god own'illlringst.'l'ne,
men des)'ærre er sorten ret Jildig. Cuade/hl'ede. der ikke
er en brodhl'eCle. kan anbefales pO grund algod ol'en'/1I
frillgsevfle og god ydeevl/{'.
Endelig skol Rektorhvede. der ikke udbytlemæssigf har
hæ~'det Jig særlig godt. fremhæves på grund afsortens
særdeles gode egenskaber for me/fremstilling. Delle
gælder iovrigt ogsd den tyske SOrl Urbanln·ede. der med
et tilfredsstillende resultat blev pro l'et , lands/orsog for
første gong i 1987.

Nye vinterhvedesorter
I samarbejde med Slatens Plal1teavlsfor~ng medvir
kede landskolltorel i den officielle værdiltfprøvning, og
forsøg har været udlagl lokalt pIl. 6 arealer hos plantc·
avlskonsulclltcr. Gel111ernsnitsresultaterne af den sam·
lede værdiafprøvning med nye hl,oed($()rter fremg!h af
label 12.

Sorterne er vist i samme rækkefølge som i label IO. der
viser udbytteresultaterne.
I tabel 67 sidst I dette afsnit afoversigten kan interesse
rede læse om sorternes afstamning, men i tabel II er
det anført. om sorterne er optaget p dansk sortsliste
efter al have gennemgAet officiel dansk afprcvning,
eller om de er bragt i OI11s<-ellling her i landel på
grundlag af optagelse på et andet EF·lands sortslisIe.
Udover de sorter. der er omtalt i label IO og II, har
SOrten Urban fra TYlikland givet gode udbytleresuha
ler. og denne sort har særdeles gode bageegenskaber.
Af de nye engelske soner var Gawain meget hujty
dende. medens ~1ercia Ikke nAede op på målesonens
udbytte.
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Tabel /3 Lands/orsøg med rugsorter 1987. (14)

Udb)'lt~ og merudb)'tl~. hkg kerne pr. ha HeI~ landel

Vioterrug Udb) U
Hollhk.

j SJlel- LoII.· Bom- 00.1- Vcstu l• Nord· Kl:m~ ~u'l.d. vægt. Kar. f pc!.
'and Fy. False holm Øerne Jylland land J}lIand Jylland pr. ha om pund I~Jcsæd mddu

Serie 01-/3 og 01-/4
Anlal forsøg 7 6 O " 'O " 26 -IO " Il -IO JI

Pelkus 11 . 52,8 44,5 52,4 49,3 41,4 40,4 39,6 40,3 43,4 114 117 4 2,0
Merkator .. 0,1 " 1.4 0.8 "0.5 "0.6 0.2 0,4 ~0.2 O,J 114 117 5 J.O
Dominator -'-0,6 72,5 8,1 c2.0 0,8 2.0 1.1 1,1 0.0 III 116 5 J,O
Pollux ~4,8 2,2 1,1 J,J ~5,1 J.7 ~2,4 J,4 -3,3 114 116 4 2,0
Danko ... -1.2 1.8 2.6 O,J cO.7 ~ 1,2 1.7 " 1,3 0.7 123 117 3 2,0
Epos 4,5 "4,) 1.6 4.0 1,0 "2.7 2,0 "2,1 2,7 121 114 5 2,0
LSD .. 2.9 2.5 3.0 2.2 2,2 1.3 1.3

Tabel 15. Vækstregulering af rugsorter. (5)
A = uden va:kstreguJenng
B - 10lC~rone-

I Udb),tte og Morud
Strilængde Kar. for merudb. b)'tte

Vinterrug I~Jcsa:d hkl "eme ro,
pr. ha vøekst

A I B A I B A I B
re~u·

lerlng

Tabel 14 Egenskaber hos rugsorlerne

rVinIerrug

O~r\'ationsparcelJerl)1987 Sortslisle2)
1987

StrA- Leje- Skold· Brun- Kerne· R.m

I
J,d ""d plet "'" St0r. vægt
om ().IO ().JO ()'IO 1·9 1·9

Anlal steder , 17 8 2 Serie 01-13-87
Danko ..... 127 5,6 3.0 2.5 8 7 AnIllI forsøg 8 8 IO 'O 'O IO

Dominator 115 7,7 2,9 4,5 6 7 Pelkus II 121 116 6 4 41,646,6 5,0

Epos ........ 122 7,8 2,8 2.5 9 5 Merkator 121 115 7 4 1,2 "0,7 5.5
Merkator 119 7,9 3,1 4,0 6 7 Dominator 121 113 7 5 ~0.6 71,6 4,0
Petkus 11 117 7,2 2.8 3.5 7 7 PolIux 124 116 6 J "2.2 ~3,2 4.0
Pollux 115 5,4 3.1 4.0 7 6 Danko 133 126 5 2 "0,9" 1,6 4,3

Epos 129 124 6 4 2,872,8 5,0
l) O = ingen lejesæd, lOgen ~ygdomme LSD . . . . . . . . " 2.0
2) l = små kerner og hl\' rumvægl

Vækslregulering af rugsarter
Rugsorternes lange strå og dermed Slørre tilbøjelighed
til at gå i leje med risiko for vanskelig høst under
ugunstige vejrforhold har naturligt skabt interesse for
al undersøge. om der kan opnås fordele ved at vækst re
gulere eller slråforkortc rugsonerne. Den vanskelige
høst i 1987 gjorde ikke delte problem mindre. Et
forsøgsarbejde blev gennemfurt i 1986 med positive
resultaler for vækstregulering, og i 1987 er spørgsmålet
undersøgt i IO [orsøg. Resultaterne ses i tabel 15.
Ved behandlingen er strået forkortet 5·8 cm, og delte
har i aJle SOrter givet sig udtryk i mindre lejesæd. l
kolonnen ydersl til højre i tabellen er del anført, hvilke
merudbytter, der er opnået for vækst regulering i de
enkelte SOrter. Størsl virkning blev opnået i Merkator·
rug med 5,5 hkg og mindst i Dominator og Pollux med
4,0 hkg. Cerone koster 305 kr. pr. l og en udsprøjtuing
120 kr. pr. ha. Med en pris på 125 kr. pr. hkg rug svarer
udgiften til 3,4 hkg rug, og behandlingen har således i
alle tilfælde kunnet betale sIg.

Der er i både 1985 og /986 opntiel en god virkning ved
strdjorkorl1lillg of rugsoneme. og behandlingen har

medført en forbedring af udbyttet. Da denne strd/or·
bedrende behandling giver bedre muligheder for Ol
prodrlcere rug afen tilfredsstillende halitel, når o/gro·
den ikke går j leje. har behandlingen, dens omkostnin
ger og dens effekt ikke o/ene udbyttemæssige konse
kvenser, men i høj grad ogsd indvirkning på halilets·
forholdene. Del kan derfor almindeligvis anbefales at
gennemføre vækstregulering i vinlerrug.

Kvælstofgødskning, svampebekæmpelse og
vækslregulering i rug
Der var i efteråret 1986 i rug planlagt en serie forsøg
anlagt med behandling med Sponak 45 ec mod svam·
peangreb efterfulgt af stråforkortning og bekæmpelse
af bladsvampe i vækstperioden den efterfølgende som·
mer. Endvidere skulle forsøgene anlægges ved 3 kvæl
stofniveauer 180 N, 120 N og 160 N pr. ha, Der blev
kun anlagt 3 fors"g, og i 2 af disse blev sportakbehand·
lingen først gennemført om foråret. Resuhaterne af de
tre forsøg ses i tabel 16.
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Rugaks med meld,.ju findes jlen' steder. Angreb iagttages
ogsA i trit/cale..11eld"jesWJmpen angriber rugens blomster
og kerneanlæggene omdonnes Illlange, mørke legemer, der
er meger giftige. Inficeret rug m6 derlor kasseres til brød
korn. Det u uegnet tilloder aldyr og er desuden ikke egnet
til udsæd, lordi smitten viderel.n's. Der bør kun anw?ndes
usmutet udsæd, og det Il/rodes. ot der ret ofte indk.bes ny
sund ud.sæd. Smiue kan end~'idl!re ske Ira hl/ilelegerner, der
Ira jorden Jpirer, 'iOkser ind i pIamen og senere smttteraksel.
Der er mgen I/irksomme kemiske hjælpemidler til r6dighed.

Af den ncdcr"lc del af tabellen fremgår, at der blev
opnået pæne og sugende merudbylter for den gennem·
førte behandllllg. men det ses også, at omkoslllingerne
til det foretagne planteværn har været slOrre end de
opnåede merudbytter har kunnet betale, og der er
således ikke opnået en økonomisk fortjeneste ved be·

Tabel 16. Vif/terrug dyrÅnlllg 1987.

Kornsorter og kornd}'rkning

handlingerne. Når hælstoftilforslen er foroget. har
det ogs medfort sligende udbyllcr, men omkoMnlll
geme ved den forøgede kvælstofanvendel'ic har været
slorre. og derfor er neuomerudbyttel negatIvt

Vinterrug anses/or al \'ære den sundeste a/I'ore kornar
ter. og del wl således være en Ul/dragelse. hws der opntJs
rentable merudbyuer for at foretage s~'Ompebekæm.

pelse. Derimod ~'i1 en \'ækslregulerll/K ofte kunne betale
sig. mt'iske Ikke ullid alene \'ed el md/eligl merudbylle.
men oftest med en forbedret kernek mlilel.

Udsædsmællgder i rug
Der har I nere forell111ger været gennemfort forsag med
udsædsmængder I vmterrug Således er der I Y("51S1es·
vigs La"dbrugscenler gennemfart 4 forsag med ud
sæd.smængde og vækstregulenng. og forsogcnes gen·
nemsllItsrcsultater kan ses i tabel 17.
Tre afro((;ogene blev anlagt l Petl...us II og 1 i Domma
tar. FOT\ogene blev gennemfort uden og med vækstre·

Tubel /7. Udsædsmængde og lIækstregulerlllg l

I/interrug.
Gm 4 [O'5og i Sydjylland 1987

Planter Udb)"ue Ol merudb)lte hka pr, ha l
pr. m2

Spirro Nellomerudb. Ii
kerner ud.. Ul r•• (- udsæcb-
IA«

for·
~kksl' Ter· Ter· forø x 1•.5) :

frem- re$u, palp'.
liPI~t " pal

oben I ben 'm' lenna ,,9

200 19\ \64 43.8 44,9 1.1
250 208 \86 1.1 4.0 4.0 0.8 3,7
300 268 230 \,9 3,4 2,6 \,3 2,8
350 282 253 0,3 2.0 3,4 \,2 \.\
400 338 283 0,5 1,7 2,3 \,7 0.5

Udbyne, hkg kerne pr ha

Sponak
Sponak

Sponak dterlrd
"interrug dlerIr el. Sl~ Udb)lle Oml.~l· f'ello

lJ'bt:hand· C=n, enerir
"s-6 • C<ron< Gennem· o, mer· nlnger merud·

tadlum ellerkt
&-9 Slat;!lum + Ctrone OS Till top snll udbytle hk. nl' b)'tte

• b s-6 tadlum \tadlum - hkg pr lu ",ha h.... pr ha

I
, &-9 &-9 - -

d ,
Serie 0/·64, 3 forsog

A.80 :-11 kas 38,1 38.0 39.5 41.8 43,7 40.2 40,2 - -
B.120 ~ Ikas 37,7 39.9 38.5 43.0 43.9 40.6 0.4 1.3 0,9
C. 160 Ikas 38.2 41.5 41.9 42,9 44,4 41.8 1.6 2.6 1.0

Gennemsnit 3 ,O 39.8 40.0 42.6 44.0 40.9
Udb. og merudb.
hkg pr. ha . 38.0 1.8 2.0 4.6 6.0
OmkO\tnlng. hkg
rug pr. ha 3.4 3.0 6.4 8.9

ettomerudbytte.
hk8 p'. ha . 1.6 1.0 I. 2.9
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I labellen er sonerne omtalt i samme rækkefølge som i
label Iq.

Kort beskrivelse af
vinterrugsorterne
Pd grundlag afforsøgsn..-sultater og iagttagelser er der i
label 20 gi\'et en kan beskrivelse af vinterrugsoneme.

Tabel 20. Beskrivelse af vinrerrugsor1erne.

middel
middel
middel
middel
middel

under m.

middel
ret lille
rel lille
middel

stor
stor

middel
nogenl.
nogen!.
middel

god
nogen!.

middel
middel
middel
middel

lang
lang

Petkus II ..
Dominalor
Merkator
PoUux .......•
Danko _.
Epos

Alle sonenle er optaget på dansk sonsliste

gulering med 1.5 I Terpal. Virkningen af denne bc·
handling har været positiv, men udgiften til vækstre
gulering var 2,8 hkg rug, hvilket ikke blev betalt i alle
forsøgsled. Uden vækstregulering blev det største ud
bytte opnået ved et lilstræbt plametal på 300 pr. 01 2•

medens en udsåning af 250 spiredygtige kerner gav del
hojesle udbytlc, hvor der blev vækstregulercl. Yderst
lil højre i tabellen ses netlomerudbytterne. hvilket er
de opn/iede merudbytter reduceret med 1.5 x den
anvendte udsædsforoge1se. På grundlag af resullaterne
her kan en udsædsmængde ptl: 250-300 spiredygtige
kerner pr. 01 2 anbefales.
Andre forsøg er gennemfort i Hjorring Amls landoko
nomiske Selskab. hvor Mde hæls[Ofgodsknjng. svam
pebekæmpelse. vækstregulenng og plamelal er under
sogt, og hvor kun en forogelse af plantetallel fra 200 til
350 spiredygtige kerner pr. 01 2 har givel en udbyttefo
ragelse. medens de øvrige behandlinger ikke har været
fordelagtige. I Holbæk .4mrs økonomiske Selskab og i
Thy Husmandsforening er forskellige rugserter pro\et
med forskellige plantetal og behandlinger.

Tobel 'I Værdiafprø~'nillg1987 af nye rugsarter.

Antal fo00& 5 9 9 18

Petkus II . 53.8 100 5.8 2/9 119 4,8 IO
Danko .... 1.9 96 7.3 31/8 128 3,5 10
Merkator 2.1 96 6.2 3/9 118 6,2 IO
Akkord I) 4,8 109 6,3 1/9 1IS 6,0 IO

l) efter ...~blrc:gul~nng
~l O mgen k~d. nnge ~ tnlc:rfaslhed
'} H)hndrug

- .

Udb~1 "er- Vln-·

rinter- ~~ ~.i,;: .."
"""- Suf- l<j<. r...·

rug hkg.(orh '<I. nmp- '''' ....1') """l
pr ha ul '" do", = 0-10 1).. 10

Nye vinterrugsorter
I værdiafprøvningen under Statens PlanteavJsforsøg er
afprøvet en ny sorl - Akkordrug • med et særdeles godt
udbylteresultal.

Akkordrug er en såkaldt hybridrug. og flere af samme
type er ptl: vej. Det er en forudsætning for dyrkmng af
hydbridrug. at der skiftes udsæd hvert A.r. og da
omkoslningerne ved d)'rkning af sådanne sorter derfor
er storre end for almindelige sorter. m~ de naturligvis
med rimelig sikkerhed give et slorre udbytte for at
være interes!>ante.

Valg af vinterrugsort
Pelkusrug II. som i mange dr har tjent landbruget~ en
meget tilfredsstillende mdde. har endnu ikke udspillel
sin rolle som dominerende sort. J /987 ~'ar den igen dt'n
højesrydende. og den kan derfor forrsal anbefales. An·
dre sarierfortjener dag ot]li del i arealel med vinterrug.
Der gælder således den hojrydende Dominarorrug og
end,'idere den tidlige og stråsti}'e Dot/kartlg, der dog
knapt giver ridbylte pli højde med mdlesorren.

I It:"db. Ol mer-Holl lIæltl udb. hk@.
rund ktme pt" ha

Vinterrua c
~ i::: • :::

a " ~

~~ § ~ ~

æ .. æ .. tf

Forhold~tal for ~erneudb)1Ie

Vlnterrug
1983 119... !198S 11986 11987

Petkus II . 100 100 100 100 100
Dominalor 101 105 102 99 100
Merkator 98 100 102 98 99
Danko ... 96 94 97 96 98
Pollux 96 98 95 96 92
Epos ....... . 94

Oversigt over flere års forsøg
I tabellerne 18 og 19 er vist resultatet af nere års
landsforsog med vinterrugsorter.

Tobel19 O\'ersigt orer sorts/orsog i vinIerrug 1983-87.

Petkus ti . 100
Forsogs6r /983-87
Dominalor 12J IB 54.9 0.8 101
Merkator 122 122 54.2 0.2 100
Pollux ... 123 122 54.9 1.2 98
Danko .. 122 123 54,2 2.3 96
Forsogs6r /986-87
Epos 121 119 47.8 1,9 96
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I) O = ingen Iejesa"d. ringe \·1nlerfasthed. ing~n ~ygdomsangreb.

~) l Ing~n sygdomsangreb. Illgen nedknæknmg. sm! kerner
(2) = IO-radel. (6) = ncrradcl.

Obscrv;ltl(m~parcelrcrl) 1987

Vinter· Vinler·
byg SI rå· Lej~- fa'>l- Mel- Skold- IJlad-

Igd. o<d h«l dug t" plel-
om O-IO 0-10 0-10 JO 0-10

Anlal ~lcdt'r 6 2 8 12 11 h

Igr; (2) 69 J.9 5.0 4.S J.6 J,5
Marinka (2) SO 2.J S.6 J.J 2.0 1.5
Marylin (2) . SI 2,0 7,5 4,2 2,8 1.8
Andrea (6) 72 5.1 9.0 2.7 J,9 0.7
Ermo (6) . 8J 4.9 8,1 2,9 4.1 1.0
Gerbel (6) . 70 7.9 7.6 5.J J.2 2,8
J-Ia...so (6) 75 5.0 7.1 5,8 2.4 1.2
Mammut (6) 75 5.4 7.6 4.J 2.9 J.J
Masto (6) 77 4.1 8.9 1.8 J.6 0.5
Tapir (6) 74 5.7 8.0 5.7 2.6 1.5

We
We
We

Sp~ We
We

Sp+We

9
9
5
5
7
4

2
2
J
4
J
4

2
2
4
4
J
J

I
I
2
I
2
J

SorlsliSltn1) 1987

l'iedl.nækmng af KCrM- Re<..-
Byg- Sl"r· ~ten~

"''' aks I Slrå rel.)t mod,.. l·' I·' l·' meldug

Tabel23. Egenskaber hOf l'i11lerbygsortt'me.

(gri
Marinka
Gerbel .
Hasso
Tapir
Mammut

Vinterbygsorternes
dyrkningsegenskaber
Ilahcl22 og 23 er anført resultater afde bedømmelser,
som er fOrel:lget i forsøg og obscrvationsparcellcr i
1987. Nederst i tabel 23 er endvidere ViSI hed,~mmelser.

som er hCI1lCI fra sortslistCll 1987.
19ri- og Gerbelbyg. der har deltaget længst l afprøvnin
gen. er konen~ end de øvrige sorter. De 2-radede ~orler

har gCllnemgående haft bedre .~tråstyrke end de øvrige.
Der var re! kraftige angreb af meldlIg i de n(..'Ste soner.
og Masto. Andrea og Ermo var de sundcste. Derimod
var :tngrebel af skoldplet lidI Slørrc i disse IO soner.
Oplysningerne om kemeslørre/se fonæller. al de 2-ra
dede soner IUlr en bedre kcrnekv~llitet end de 6-radcde.
ligesom de er bedømt bedre med hensyn lil ncdknæk
lIil1gs1ilbojelighed.

Vinterbyg
Ocr blev i 1987 gennemførI 55 sOrlsforsng med 11
vintcrbygsorlcr, og desuden blev der i en forsøgsserie
foretuget sammenligning mellem en sortsblanding og
de enkelte sorter i blandingen.
Igrivilltcrbyg, der er 2·radel, har som i de foregående
lir været m51esort.
I tabel 22 er resull.alcl af årets sorlsforsøg vis!.
Der blev gennemgående hOslet lavere udbytter end i
fOrMJgcnc i 1986, men der var heil klar! en højere
ydeevne i de nesle fler-radede sorler end i de 2-melede.

Tabel22 LalldsJorsøg med vimerbygmrler (16-/7)

Udbync Og merudbyue. hkg leme pr. ha Ude landel

Vinterbyg Udbyll
"8 HolI

SJæl- LoU- Btlrn- ø-.,. Ve!>lJyl- Nord- }:eme IrAlgd vægt, Kar. r. PC'
land Fyn Fals! holm 0<m' jylland land Jylland Jylland pr. ha om pund ,,""'" meldug

Serie 01-15 og 01·/8
AIlIlIl forsog 5 4 l IJ J 4 l' 27 Ih ,. 24 24

Igri (2) 50,2 55,6 64,2 49,1 53,8 51,7 38,3 46,3 47,3 50,4 69 108 J 1.0
Marinka (2) S.O J.O 2,0 \J,S 6,4 2,J J,J J,O 2.7 4.5 SI 109 2 1.0
Mammut (6) S.9 2,9 11,0 9.6 7.4 S.7 6.3 4.5 7.0 7,2 79 97 J 1,0
Andre3 (6) 16.2 7.4 10.7 11.9 12.0 6,6 5.0 10.8 7.5 9,6 77 95 4 1.0
Hasso (6) . 14.6 7.6 9.1 10,9 11.0 8,.1 7.8 9.6 8,6 9.8 79 94 4 1,0
Marylin (2) 6.0 1.2 I.J 6.3 J.I 0,4 1.8 0.1 0,6 1.8 82 106 2 1.0
LSD. 4.7 6.2 5.6 3,/ 3.9 4.5 5.7 2.6 2.0

Seril' 0/·/6 og 01-19
Anlal fllN,! , 4 4 I l' • 2 J l' 28 20 l' 2J 22

Igri (2) 47,4 56,9 59,7 46,1 53,S 49,8 59,4 49,2 51,0 52,3 71 106 J 1,0
Gerbel (6) 0.6 6.6 6,0 11,3 4.6 2,9 1.6 ~2.J 1.1 2.9 76 100 5 1,0
Borwina (6) . 12.9 18.5 \J.J 26.7 15,6 9.7 6.0 6.9 8.6 12.1 87 98 2 0.6
Tapir (6) 9,2 11.0 9,3 12.3 9,9 9.1 7.5 8.J 8.7 9.J 86 99 4 1.0
MaSlo (I) 7.1 16,2 7.2 24,9 11.0 6.5 5.5 8.5 6.8 S.9 S8 101 J 0.8
Ecmo (6) . 8.8 10.9 9,6 15,5 10.1 8.6 4.0 10.9 8.4 9.J S9 99 4 1.0
LSD. 5.4 6.0 3.5 3.0 3.0 2.6 2.8 2.1

(li lo-radet. (6) = ner-radet
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Overvintringsevne
De neste vinterbygsorter er afprøvet i de seneste {re
strenge vintre, hvoraf 1985 og 1986 var værst. Resulta
tet af bedømmelserne kan ses i tabel 24, og der er
forskelle at notere sorterne imellem. Således har måJe
sorten Igribyg generelt stillet sig dårligst.

Behandlingen med Cerone havde en stråforkortende
virkning på 5·7 cm og endvidere en forbedring af
stråstyrken. Der blev opnået merudbytter for den
gennemførte vækstregulering. men da behandlingen
koster 2.8 hkg kerne. har behandlingen ikke været
rentabel.

Sortsblanding i vinlerbyg
Medens der gennem Arene er gennemført mange forsog
med sortsblandinger l vårbyg. har dette ikke hIdtil
været tilfældet med vinterbygsorter. Men da der nu er
givet tilladelse til forhandling af sortsblandinger i
vinterbyg. ble~ opgaven forsøgsmæssig belyst i 1987.
Resultaterne ses i tabel 26.

De/orsøgsresultater. dereropndet gennem en drrækkes
forsøg med wÆ!kstregulering af lIinterbyg, har ikke gi~'et

resultater. som kan begrunde en generel behandling af
lIinterbygsorterne. Der er h~'ert dr opnåel bedst resultat
lied behandlingen a[rel longe og b1ødslråede Ilinterbyg.
sorter. og det md derfor fortsal tilrådes, al en vækslrt
gulering gennem/øres efter nøje vurdering a[ sorternes
strdegenskaber. afgrødens ~'ækst og \'ækslbetingelserne
iøvrigt.

8

8.1
7,6
7,1
7.6
8.9
8,0
9,0

5.0
8,6
7,5

7,5
3,9
7,9
6,6
7,2
7,3

2l

6,0
7,1
5,2

\6

5,5
3,9
5.7
5,7
6,8
6.5

5,4

Anlallokalileler

2·radede
Ign .
Marinka .
Marylin .

Fler-rodede
Ermo .
Gerbel .
Hasso
Mammut
Masto .
Tapir .
Andrea .

\'interbYI 19o!1~ )986

Tabel 24. OlIervinlringl) afllinrerbygsorter
i observationspareelIer.

I) 0-10. IO = 510r ~1nlerfasthro Tabel 26 Sortsblanding i lIinterbyg. (18 og 21)

Vækslregulering i vinlerbygsorter
l 20 af vinterbygforsøgene blev der gennemført en
vækstregulering med 0.75 l Cerone og sammenlignet
med en ubehandlel afdeling. Resuhaterne af disse
forsøg ses i tabel 25.

Tabel2I Vækstregulering afllinterbygsorter. (/9-20)
A ::II uden \'ækslregulenng
D _ 0"/51 Cerone

Udbyne 08 ~'rud
SIrl1rngde Kar for merudb bytte

VintorbYI l'''''''' hkg kr-me (o,
pr. ha 'w.

A I B A I B A I B
"'au·
~nn.

Udb)'Ut h1a pr ha I Strll.d cm

Vlnlerbyg ,IJ dl AII',I Fo,h Ud~f.l ...æb'
Øerne J.ylland fonø. tal ækslf. !'tg.

AnilIl fn~g \I 13 "Andrea 62,8 58,0 60,2 106 86 79
Hasso 60.6 55,6 57.9 102 86 80
Mammut 56.8 55,4 56.1 98 85 79
Marinka 55,2 52,3 53.6 94 88 83

Gns. 4 soner 58,9 55,3 57,0 100 86 80
Blanding - 61,1 56,2 58,5 103 86 79
Merudb. for
sortsblanding

2.2 0.9 1,5

Serie 0/-/5·87
Antal forsog , , , , \I \I I blandingen indgik Ire 6-radede sorter sammen med

Igri ...... 71 66 2 J 51.3 52,2 0.9 den 2-radede Marinkab)'g. Sorterne blev prøvet enkelt-

Marinka ..... 87 8J 1 l 4.4 5.9 2.4 vis og i blanding. og resultatet opdeh for Øerne,

Mammut ..... 83 77 3 2 6.7 8.1 2.3 Jylland og alle forseg fremgår af tabellen. III forseg på

Andrea 83 76 3 2 8.2 8,2 0,9 Øerne var gennemsnitsudbyttet af de 4 sorter 58,9 bkg

Hasso .. 84 79 3 2 8.4 9,8 2,3 kerne. medens udbyttet af blandingen var 2,2 hkg

Marylin .. 85 79 I J 1,0 0.8 0,7 kerne hojere. I 13 forseg i Jylland var forskellen ikke så

LSD ..... 3.4 3.3 stor. og for alle forsøg blev der opnået 1.5 hkg kerne

Serie 01-16-87
mere for blandingen end i gennemsnit af de 4 enkelt·

Antal fol'0& • 6 J , , sorter. h\'oraf AndreavlOterbyg var den hojcstydende.

19ri .. 70 65 3 2 52,0 52.5 0,5 Sorten gav også hOJere udbytte end blandingen.

Gerbel ... 77 70 6 J 4.2 5.0 1,3
De [ørsle [oNøgsresultater med sortsblanding u/vinter-Borwina .. 87 80 3 J 14,4 12,8 -1.1

Tapir ..... 86 81 5 2 10.4 11.6 1,7 bygsorter giver grundlag for Ol anbefale an~'endelse af

Masto 90 84 3 I 9.8 10.5 1,2 bia"ding. Fordelen md [ormentlig haw! sin drsag i en

Ermo ..... 95 85 4 2 13.0 11.5 1.0
bedre udnyuelse af de enkelte sorters egenskaber med

LSD 3.8 3.5
hensyn til strolængde og slrdstyrke og næppe. som faT
~·lJrbyg. i en begrænsning af meldugangrebene.
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Vinlerbygdyrkning
I \lnlerbyg var del planlagt al anlægge forsog i efler.
årel 1986 med en svampebelæmpcl"C om efter5rel
eflcrfulgt af behandlmg igen om famre!. Der blev ikke
foretagel behandling om ef1er1ircl. og der er kun resul
taler af 3 forsøg. hvor der l foråret 1987 blev foretaget
sv:unpebekæmpcJsc 2 gange og J gnnge samt desuden i
el forsøgslcd en vækstregulering med Ccrollc. Resu1tu·
lel uf de tTe forsøg ses i label 27.
For:-.ogenc blev anlagt vcd J kvæblofniveauer. 100 N.
140 N og 180 N i kalknmmollsalpeter. Der blev, som
del ses af tabellens højre side. opnået 3,5 hkg kerne l

merudbytte ved at foroge N-tilf"r-,Ien fra 100 til 140 kg
kvælstof. men .kke yderligere ",ed del næste tilskud af
40 kg N. Der var dog posIliv clonoml~k virkning også
ved del huje kvælstofulskud. Nederst i tabellen kan det
aOrcscs. at der I gennemsnit blev opnået 4.1 hkg kerne
ved en behandling med Corbel og en behandling med
Tilt turbo 3 uger senere. Der blev apn el 1,4 hkg (5.5
-:- 4.1) ved al foretage c:n 3. svampcbckæmpclsc med
Till lurbo i stadium 7-9. Endelig blev der opnået 2.6
hkg kerne (8.1 -:- 5,5) for en vækslregulering med
Cerone. Af den nederste linie I tabellen fremgår, at
disM: merudbyller Ikke har været i stand til at betale
for den gennemforte behandling.

V,n/erbyg skal/ortsat behandles mod meldug./ør mr
byggen i Itobomorker1U! spirer frem. og endvidere skol
behandlingen gentages J uger efter. I de forsøg. der
igeltnem 6rene har \'ærel gennem/orl for al belySt·
vlrkn,ngen I'ed denne behandling. har der i de flesle /ir
l'll'T('IOpn el merudbyner. men sjældent så s/ari, a/ del
har kUl/net betale lor beJwlldlingetf. Yderligere har en
l·æli.srregulerill1: iÅ/w ullid giw!f .\'ikker okotfomisk geo
vinsl i de lor.\'o[.:..wm er gellnemfim i de sidste 4 ar.

rabcl27. VllllerbygdyrÅning 1987.

Kornsorter og korndyrkning

Oversigt over flere års forsøg med
vinterbygsorter
I tabellerne 28 og 29 er vist resultater for de seneste 5
år~ afprovning af vinferbygsorler I Danmark. Sorlerne
Ign. Mammut, Hasso og Gerbel har deltaget i 5 år,
Tapir i 4 :'ir, Ermo og Masto i 3 !Ir. medens sorterne
Atldrea, Marink'l og Marylin kun har været med i
landsforsøg l de senesle 2 Ih. Især blandt sorterne, som
har værel afprøvel i 1985. og siden er der Oere. der har
været målcsorten Igrivinterbyg meget overlegen i yde
evne.
Udover de ,>orter. SOm er nævnl I tabellen. har den
6-radedc Borwinsvinterbyg værel afprøvet i 1987. hvor
den har glvel hUJcrc udb)lle end nogen af de ovnge
sorter.

Tabel 28. j lus forsøg med villlerbygsorler.

Vinlerbyg
t983

Ign 100 100 100 100 100
Mammut. 101 105 105 112 114
Hasso _.... 101 102 108 109 119
Gerhel . 96 106 IOJ 101 105
TapIr 102 108 110 118
Ermo. 112 112 118
Masto 115 106 117
Andrea 115 120
Mannka 105 109
Marylin 92 104
Dorwina 123

Udb)lte. hk. "~rM pt_ ha

Co<bd
C<lrl><1
J. gang

Co""" 1.1:-' fortr . Udb) 11<' OmkosI' 'Hnl. galla fo r . TIll turbo JVinterbyg Ubehnnd- forAr .. TliI turbo G~nl\('m· og mer· mngc:r mc:rud-
1<1

Ilh turbo 3 3 u~~r Rnere
uger !>enere \1111 udbyllc hkg byllt'
. Till lurbo hkg pr ha pr ha hkg pr hauger senere .. Till IUrbo og Cero~

sladJUm 7· q S!athum 7-9, b , d

Sene 01-63. J fi}~og

A 100 N l kæ. . .. 50,S 5J.0 54,S 56,0 5J,5 53,S - -
B 140 i ka<; 52,J 56,2 57,7 61.7 57,0 J.5 1.2 2,3
C.180Nikas .. 50,9 56,7 57,8 60,1 56,4 2,9 2,5 0,4

Gennem.;nit .. 51.2 55,J 56,7 59,J 55,6 - -
Udb. og merudb.
hkg pr. ha .... 51,2 4.1 5.5 R,I - -
Omkostning. hkg
vllltcrbyg pr. ha 5,4 8,4 10.2 - - -
NetlomenlClbytte.
hl..g pr. ha - 1,3 2,9 2,1 -

JJ



Kornsorter og korndyrkning

I 19&3 bIc' trlllcale introduceret I Danmark, og ..iden
er dyrkning-.olnfallget kun 'oksel lidI. TrilicaIe er en
krydsning mellem hvede og rug. og egenskaberne er
nogel forskellige fra sort ul sort, idel nogle mest ligner
rug, mens andre bed'it kan sammenlignes med ll\ooe.
11987 ble' 4 sorter afpro'et ~rnmen med Petkusrug Il
i 27 fONng. Resultaterne findes i tabel 32.
Der er gennemført flest forsøg i Jylland, og den kort·
str.1iede tyske Loca!lriticale har været målesort. Den er
især på Øerne overgået af de 3 andre sorter. medens
den i Jylland har givct udbytte på linie med den
svenskc Uno og med Pelku'irug Il.

TabeJ 31 Værdiofproming 1987 afnye vinrerbygsorrer

Triticaie

Anlal (orwg 4 4 8 II

Torader:

Igri ... 45,4 100 2.1 18/8 81 J,4 7,8
Marinka 55.9 12J 2.2 21/8 93 2.2 9.0
Trixi 56.4 124 -0,9 20/8 85 2.6 8,7
WW 51084 52,5 116 05 17/8 92 2.7 8.9
Podium ... 52,5 116 O.J 18/8 80 J.2 8.6
LP 8479J9 55.7 123 2,1 15/8 86 J, I 8,7
Lady 59.1 130 J,6 17/8 88 4,1 8.J
Cebeco 7927 52,2 115 1,5 20/8 92 1.8 8,9
Flamenco 57,8 128 0,7 1718 90 2.1 8,7
Harmonika 46.0 101 0.5 21/8 79 2.8 6.9

Flerrade/:
Hasso 58,6 100 2.3 16/8 88 J.8 8.7
Frost 57.8 99 1.2 15/8 91 4.2 9.1
Andrea 55.5 95 2.5 13/8 87 J,8 8,9
FD.658.29 50,4 86 1.9 14/8 81 4,6 8,J
Bornina .. 54,5 93 1.6 16/8 91 2.8 8.7

I) cf1t'r væit:slregu1ering.
Z) O = Ingen leJesa.-d. ringe vmlC'rfa.'lhed

Mt< Vin'

Vinter- Udb. ~b r. ,,,
,) V~l\l- Mod· SI rå- Lej<- fl'l~l·

byg hkg Forh· ... nmB'>' 1,_ """) hed:)

.' ha
,.1 hkg dato <m (l. tO (l.)O

Nye vinterbygsorter
l den officielle værdiafpr0\'ning ble,' i 1987. som det
fremgår af label 31. afprøvet 12 nye vinterbygsorter,
hvoraf de 5 bliver ind'itillet til optagelse på sortsliste
efter 3. forsøgsår. mens de "Hige 7 dehog på 2. år. Det
er værd at bt:mærke. at der er en væsentlig stigning i
antallet af 2·radede ...interbygsorter i officiel afpro,·
nmg.

Valg af vinterbygsort
Erfaringer med ~'i"/erbygdyrkninge,,i de strenge viII tre
/985 og 1986 hor dels medført en kraftig reduktion i
dyrk"ingsomfollgef 0/ delllw kOrl/orr. og deJs har dl.'
medfør/o ol de 6·radede vinlerbygsorfer dyrkes i ..tørre
omfang end ridligere. fordi de har vi..' sig ar ~'ærc mere

TabeJ 30 BeskriveJse af lIinrerbygsorrerne

Vlatubyg IVmlt'r· Strkgm\kaber K«n«gal'uber
(-..h.

lEng" I "jTI" størTd'll:~m'1tgI;

(2) == Io-radel (6) -. fkrradel
• På dansl. <;()nsliilt' Iqg7

Igri (2)· .... nogen!. kort god stor høj
Mammut (6)· ret god midd. midd. lille ret lav
Hasso (6)· .. god midd. midd. lille lav
Gerbel (6)· .. ret god kort dårlig lille ret lav
Tapir (6)· god midd. nogen!. ret slor lav
Ermo (6) , . god lang midd. ret lille midd.
Masto (6) god midd. ret god ret lille ret lav
Andrea (6) god ret kort midd. lille ret lav
Marinka (2)· god lang god stor høj
Marylin (2) .. ret god lang god

Tabe/29 O"'ersig/ Ol'er sorlsforsøg i vinlerbyg 1983-87. vinlerfusle. met1S den hldlidige mdJesorl Igri~'inlerbJ'g

ikke har kunne/ klore sig. Den 2·rodede ~'lnlerfoSle

Morinkovinrerbyg. som har en bedre kernehalile/ end
de 6-rodede. har dog gil'f!/liJfredssliJJende N!suJroru. og
den ka" derfor og.w anbefaJes i dyrkningen.

Igri (2) 100

Forsøgsår /983·87

Mammut (6) 110 100 60.2 4.3 107
Hasso (6 ........ III 99 60,8 4.2 107
Gerbel (6) ....... 110 103 60,8 I.l 102

Forsøgsår /984·87

Tapir (6) ........ 109 102 58,3 5.2 109

Forsøgsår 1985·87

Enno (6) . 110 10J 54.2 7.6 114
Masto (6) ...... 110 104 54.2 6.7 112

Fors.gsår /986·87

Andrea (6) 109 93 52,7 8.8 117
Marinka (2) 111 111 5J.5 J,8 107
Marylin (2) III 108 5J.5 I.l 98

(2) - loradel (6) - nerr",dct

Kort beskrivelse af de enkelte
vinterbygsorter
ll.ubel 30 er givet en kOrl beskrivelse af nogle væsent-
lige egenskaber for sorterne i S<1mme rækkefølge som i
tabel 29.

I I HoU I Udb og mer-
'.eJt udb M.I

rund kerne pr_ lUl

VlaterbYK
~

r ~~ ~

i • 'Oe ~

c e c æ~ .. ~ ..
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Ta1x!112. Land5forwg med triticaiesorter 1987 (ll)

Kornsorter og kornd}'rknin~

l,;db) \te Ol mcrudb) Ile, hla ltrM pr_ ha lide lanek! I
Triticaie SJJleI· LoU- Bom· 0". VeslJ)l-INo,d·

~dbyll
InUgd 11011 Kar r 1'" IF," 0<"" Jylland hk.

land Fal'l holm J)ltand lund n'lIand kerne em vql,
leje\l~ mddug

pr ha pund
-'

Sem' 01-22
AIlI:11 rOTh,,1.l , IO 21 17 11 21 22

Lokal. 54.6 42.9 37,2 48.7 46,2 39,1 38.8 41.0 39.5 41,2 84 102 I 0.1
Nc\\ton 10.7 10.0 4.6 17.6 10.5 8.9 0,4 0,8 .1.5 5,.1 105 106 l 0.1
Uno .. .1.5 2. .1 0.6 24.6 5.4 5.0 6. .1 2.1 0. .1 1.6 10.1 106 2 0.1
La..l..o 8.6 6.9 6.7 29.9 10.6 7.4 0.9 .1.7 3.6 5.4 106 112 1 0.2
Pell..u~rllg II .1.5 10.0 10.7 11.1 8,4 0.2 1.6 7.3 U J.2 116 118 5 1.0
LSD . .. J.9 6.J

Triticaiesorternes
dyrkningsegenskaber
I tabel J2 og I label JJ er anført bcdommeJsesresultaler
for nogle af egell~l..abcrne I de enl..elte tnllcale:;oner

Tabel33 J::gells/.:.alx'r hos ,ri,icalewrterne

Vm-
Beg ler-

Triticaie !>krid- Mod· Siri· 1.<,e- r:s'1
nlng Ilmg Igd. >æd') hedI)
dalo dlllO em 0·10 ()'IO

Amal ~lt'd('r 11 , • " .')
l .. ,ko 14/6 6/9 104 2.0 .1.5
Locill 16/6 5/9 90 0.5 7.5
Ne" Ion 10/6 6/9 104 2.6 7.7
Uno. 1.1/6 .1/9 105 5.5 9.7

') O Illgen Ic~. rlTlg~ 'lnlcrf,.'lhtd
• J Kun \ltder med • mlcr..\..adef

7(11)('134. Vll'kstrt'KlllerilJg (I!rrir/cale.mrrcr. (23)
A uden \:d,~lfcgul"nng

B I O I {'erone pr ha

''':1Slrll..:ng&:: Kar fl'f UdbylIe bYlle

TriticaJe Ic~ hlg kerne fur
",,,, YlI,'k I

A I B A I B A I B
re,"u-
knnl

Sent' 0/-1/·87
Amal ror'>l\~ 4 4 , ,
Lt)l,::JI. ~7 82 O O 40,1 4ll,7 0.6
Nc" ton 119 109 1 O 12.8 13.9 1.7
Uno. 112 105 J I 7,6 12.6 5,6
L.t,ko 116 110 1 1 9.9 12.4 .1.1
PClku.. II . 119 114 7 5 .1.7 6.0 2.9
LSD .. 2 2

I.ocahritlcale er konere end alle de o\-rige ",orler, og
den har en god .,Ir !o>tyrke. Den mest lang"'tr ede sort er
La~kolriticale. Vinterfastheden er d rligerc for Lasl..o
end for de ""rige

Vækstregulering i triticaIesorter
I 5 af forsogene blev foretaget en vækstregulermg med
1.0 I Cerone pr. ha i den ene halvdel af det enkelte
for:..og. men, den anden halvdel var ubehandlcl. Reslll
tal el IIf ch')o;;c forsøg ses i label J4.
Vækslregulenngen har medforl en SIr forkortning pA
S-IO cm. Merudbyttel for vækstregllleringcn var storst
i den langslrAedc Unotriticalc, og da behandlingcn
kOSler 3.4 hkg rug. har den kun kunnet betale sig I

denne sort.

Oversigt over flere års forsøg med
triticalesorler

Tabel 35. 3 års forsog med trtlica/esorter.

'l'rilicale
1985

Lasko 100 100 100
no. 87 102 92

Loenl .. 102 98 88
Newton. 89 100

robel36 Oversigt o.'er sortiforsøg f triticaie /985-87

l1db og mcrudb F",· Strl· Kar.
Trilicaie hk,lr.erne holdy lsd f",

pr. ha tal ,m I,,,,",,,

Lasko 50,7 100 94 2,1
Uno .. 2.9 9.1 95 1.8
Local 1.7 97 76 0.9

.15



Kornsorter og korndyrkning

l'db)ue Ol
maudb}t1e. Hele landet
hl~ "elm

Vintersæd
pr ha

QeI"M IJ)ll3nd
~~~1I ~"'..hl. "O'g<! Kar r hlB·
kerne cm k)<'«d lcrne
pr ha 198<>

Tolx'/39. Londsforfog med arIsforsøg i ~'intersæd 1987.
(}4)

SuAegemkaber.
længde '>1} rle\'Iodmng

Tabe/ 37. Beskr;~'e/se af lrItico/csonerne.

Kort beskrivelse af de enkelte
sorter
På baggrund af forsøgenes resultater og de foretagne
bedomme1ser er angivel en kort ~kri\e1se i label 31.

lasko middel god ret lang ret god &rie 01·24

loeal middel middel kort god
A nlul fOTMIg , ]J 17 " 17 19

Newton .. middel middel ret lang ret god Vinterhvede 60,4 49.4 52.0 gg O 49.6

Uno. ret lidI. nogen!. ret lang nogen!. Vinterrug 5.6 004 1,0 122 4 ilA
Triticaie J,3 6.J -5.7 89 l 1,4
Vinterbyg 4.0 7..1 6.5 85 l 22,7

Valg af triticaiesort
Tri(ico/edyrkningen hor endnu el meget begræmel om·
fang, og der er iHe mange 50rler i handel al )'ælge
unellem. Loco/trit/cale hor gode slroegenskabcr. som
gor den anbefalelsesværdig, tm'" de ovrige 3 pr(}~'ed('

soner Newton. Uno og Laska har giW.'1 højere udbyuer.
Valget kan derfor udmærkel foretaJ.:i.'s mellem en uf
disse fire sorler.

Nye triticaiesorter
Endnu er ingcn triticalesorter optaget på sort ..Jisten.
men i 1987 var 4 sorler i værdiafprøvning på 2. ~r.

R('~llhaterne ses i label 38.

l 1986 bic\' en lignende sammenligning gennemforti 19
forsøg. og her gav vinterrugcn "tørst udbytte. medens
vlnlerbyggen på gnllld af dårlig overvintring slet Ikke
kunne klare sig.

Sædskifteforsøg i vintersæd
l 1984 bb der anlagt farseg med sædskifter, hvon der
indgik vintcrhvede og vinterbyg. Der foreligger resul·
taler af 3 forsøg gennemført på 4. år. Del drejer sig om
forsøgene nr 40039, 43033 og 40040. Forsøgene afslut·
tes i 1988, men der blev i år opnåel meget varierende
resultater i disse forsøg.

Tobel38 Værdia[prøvnillg 1987 af nye /ritico/esarter

Udb. Mcr· "in_ 1l

Triti· ~~ hlrh·
,db if''''' SlrA- UJe- IC<

cale lal
æl-.l ntnty I.d """) fa t·

hk. reB. dato cm ().IO bed')
pr ha hk. ()'IO

Antal forwg 9 7 9 • ,
Dagro 56.6 100 5.9 ~/9 II~ J.4 9,~

local 49,7 8g J.J 719 93 0.7 9.J
Ne"'ton 55, l Q7 1.3 7/9 121 l.' 8.9
Uno. 56.0 99 6.7 4/9 117 4.3 9,3

') efter '"lrkstreguknng
~) O - Ingen lejt.-sa.-d. ringe 'inlerf"'lhed

Vårbyg
Som i mange tidligere år har omfanget af sortsafprov
ningen været væsentligt storre i vårbyg end i de andre
kornarter. Der deltog i 1981 42 vårbygsorter i 284
forseg. 40 af sorterne er Oplagct på dansk sortslistc. og
I..un sorterne l'atasha og Arena er aJene på et andet
EF-land... M)r!slisle. 82 af fOf'egene er gennemfort M>ffi

dobbcltforsug uden og med svampcbekæmpelse. Der
er gennemført 29 fon.og med sonsblandmg i b) g og
l."nd\ Idere JO forsøg fordelt i 2 sener med afprøvning af
for..l..ellige dyrknlllgsopga\-'er i \'årbyg.

Landsforsøg med vårbygsarter
1987

Vintersædarter
Der blev i 1987 gennemført 17 for~"g, hvor vinter·
hvede. ,'interrug, triticalc og vinterbyg blev sammen
lignet. Resultaterne ses i label 39.
l gennemsnit af forsøgene gav nlg og hvede næsten
samme udbytte, men der \ar forskel på land..de1enes
resultat. idel hvedcn var den hOjeslydende i for'iOgene
på Øerne. Tritieale og vinlerbyg gav \æsentligt la\(:re
udbytte end rug og hvedc.

1 label 40 er resultaterne visl faf 9 forsøgsM:rier. hvori
der i hver er 5 (4) wrll."f sammenligne! med en måle
sortsblanding b~15ellde af sorterne Jenny, Klaxofl.
S(!WU og Triumphhyg.
Der ble\ l 1987 opnået tilfredsstillende udbytte af
vl\.rbyg i alle landeiS egne. og gcnnemsnitsudbyueme
var trods de dårlige host forhold næsten på hOjde med
de udbyuer. der ble .. opnået l 1986.
Gode fuglighedsforhold ..ommeren igenncm gav et
gtxh grundlag for en pa....-ende udvikling. og der er
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label 40. Lands/ormg med I'drbygsorter 1981 (25-J4)

Kornsorter og korndyrkninJe

lIdb) tit Ol maudb) lit. hkl kt'mt pr ha lidt landet

\' rbyg ~?IJ)I.
Udbyll

IloUSjæl-
F).

1.('111· Bom· I (N. N""'- Jylland hkl lrilpi Kar. r. ""jbOO Eu..t holm 0cTne: J)1t-nd bod Jylland Lun< an nq1. le""'" me:ldua
'" h.

,..00
I

Sene 01-18 og 01-J8

BAntal (O!"'\lg 2 " h h 7 ,. " 22 " 32 2.

Illandmg 56,2 49,9 64,1 61.4 57.2 50,2 50,4 49,2 49,9 53,1 76 110 4 0.6
Sl1a 2.1 1.1 3.9 4.1 0.5 2.6 3.1 0.5 2.0 1,3 70 I().l 2 0.6
GU1111ar . 4.0 10,4 3.6 4.6 5.3 7.0 9.5 9.5 8.7 7.2 81 105 6 0,1
Corgi .. 1,6 1,0 2.9 2,5 1.2 0.6 1,4 3.5 1.9 1.6 65 109 2 4,0
C~Hnll 0,4 3.3 4,2 0,5 1,8 0,5 2.8 2,1 0.0 O.S 65 108 4 5.0
etJa. 6.0 14,0 3,9 3,7 6,9 6,4 7.1 4,9 6, l 6.4 J7 108 6 1.0
LSD, .. 4,j 7,j j,8 1,8 4, / U 2.9 1./ 1.7
Serie 01-19 og 01-J9
Anlal fOl"'"g 11 J 20 7 7 h IO ,ti 27 ,. J7 'h

Blanding 51,9 56,6 62.9 65,9 55.4 57,9 48,9 52.3 53.1 54,2 79 107 3 1.0
Gnt 1.5 1.2 2.1 1.4 0,9 0.1 2.2 0,2 0.9 0.9 75 108 3 1,0
Tnumph 3.1 1.4 3.2 1.6 2.6 1.4 0,1 1,4 1.0 I.S 75 104 3 .1.0
Ail\ 2.2 0,4 0.4 1.6 1.0 1.2 0.2 0.9 0.1 0,4 71 101 2 1,0
Nilta~ha . 0.0 0,2 1.1 4.1 0.4 0.4 0.9 2,6 0.9 0.7 13 108 3 2.0
Arena 3.9 4,5 45 5.0 4,2 3,3 2.3 1.5 2,4 3.3 74 IOS 3 3.0
LSD. 1.5 2.0 j,7 1.6 /,6 /.6 J.I

St'r/(' Ol-JO og 01-40
Anlal fOf"<;\1g h " h IO " " " l4 "
Blanding 54,4 57.1 55.0 63,3 56,4 46,4 46.7 49.3 47.5 51.2 17 IOS 3 0.6
Taarn . 45 7.7 1,5 1.2 3,7 7,5 3,~ 6,6 5.9 5,0 O 103 5 O.J
Forlllula 3.8 4.2 5,0 0,0 3.6 4,6 1.7 0,9 2,J 2,S 65 106 2 0.9
Golf. 0.0 0.6 9.1 1.9 2.1 3.4 0..1 1.3 1.4 1,7 73 105 5 4,0
Claro. 2.2 4,1 3.2 5.5 0,4 0,4 0.5 1.0 0.3 0.0 76 105 5 2,0
Call1lr O.S 1,9 0,4 0.9 O.S 2.6 1.5 1.3 1,8 1,4 65 108 3 0,9
LSD, ........ j.9 6.6 1.9 4.6 3.l 1.1 1.7

Sent' OI·JI og 01·41
AIl1.lt (""""IIt J 11 7 , " 28 " 'U Ih :n
Blanding 53,0 48.2 63,4 54,4 54,8 49.4 43.8 50.3 47,3 50,3 79 109 3 0.7
Gorm 13.7 7.2 6.6 1.6 7.S 6.3 b,1 9.7 1.2 7,4 K3 104 5 1.0
Inga 8.2 3.3 2.0 2. 3.2 5.6 2.0 5,4 4.1 3.7 78 103 5 0,7
SCnllra 2.5 O.b 1,3 2.b 0.7 3.7 3.7 6.2 45 3.0 83 107 6 0.3
LLna 0,9 3.b 0,2 4.6 2.0 1.1 0.3 3.7 1.5 0.1 SI 101 4 0.7
LSD ........ 9.6 j.7 4./ 2.9 j,R j.8 1.J /.R

Serll! 0/·J2 og 0/-42
Anlal fOl"'og 8 , Ib h h ,. " ,. " ]J \4

BJandlllg 55.5 57,5 63.4 63,3 58,0 51,6 48,6 50.0 50.0 53.7 72 102 6 0,5
Se"a 0.5 2.3 2,6 4,1 1.0 1.5 I.S 2,0 1.8 1,4 67 105 5 0.2
TnulIlph 3.S 2.b 2,9 7.2 .1.6 1,5 0.7 1.0 0,7 2,0 70 100 6 1,0
Klaxon 1.9 0.1 2.7 1.4 0,3 O.b 0.2 O,b 0,1 0.2 72 103 7 0,6
Jellny . 5,4 6.6 5.2 2,8 5.5 3.5 5.3 3.7 4.2 4.8 75 101 S 0.3
Ape", 3,S 4.J .1.0 .1.3 3.7 4.1 2.9 3.0 3.3 3,5 74 105 8 0.1
LSD, ........ 1.3 j./ 1.-1 /.5 2.6 1.9 2,8 /,5 1.1

Serie O/·JJ og 01·43
AnlJl fo....\'!! , 11 \ • Ih " " 11 " "fllandlllg 55,5 49.1 60,5 56.8 54,8 56,5 49,6 49,1 50,7 52,4 77 108 J 1.0
Ida 4.9 J.S b.1 1,6 3.6 0.3 3.9 2.5 2.8 3.1 76 IOS 4 2.0
Robert . 3.5 3.2 O.b 1.2 1.8 0.7 O.S 1.9 1.1 0.0 75 105 5 1.0
Regulla 1.5 2.5 4.4 3.6 3,0 2,5 2.6 3.1 2,8 2.9 73 107 4 O.J
Toga 0.8 O.., 2.9 1.9 05 1.1 O.b 0..1 0.6 0,2 69 110 J 0.3
Akt1l S.5 2.2 I.S 6.b 4.0 b,4 5.6 .1.0 5.0 4,6 73 IO" 4 1,0
LSD, 5.4 1.8 4,~ j.6 l.8 2.1 J.7
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Kornsorter og kornd}'rkning

UdbylIe og merudbyll~. hkg k~rne pr. ha Hele landel

IVi,byg VeslJyl.
~db)'lI Holl Kar r.Sjæl·

Fy"
loU.· Bom·

0~rne
()<;l- Nord- Jylland hkg trAlgd. 1"1

land Falst holm j)'lla.nd land Jylland kerne om Hegl, lejesæd mcldu
pr. ha pund

lO

O,J
2,0
0,1
2,0
O,S
1.0

2.

2
4
J
6
6
2

14

IOJ
IOJ
10J
IOJ
104
105

l'
J5
J6
69
J5
SO
64

J2

4S,9
O,S

cO.1
cJ.7

5,9
~0,9

1,5

20

45,4
0,4

c 1.1
J,4

c6,9
cO,2

/,9

b

39,7
1.1
O,J

c4,6
c 1.1

1,5
2,6

46,0
~0,6

cD
S,J

11.0
+1.1

3.2

49,6
0,9
0,5

"8,6
~ J,J
.0,8
3,2

54,8
1.4
1.6

c8,1
4,4

~2,0

2.4

"53,3
4,7

-0.2
J,5
0,1
4,0

J

62,4
2,2
2,2

~9,0

c5,6
2.3
6,2

51,4
~4,8

O,J
~9,8

J,2
"'-6.2

4,5

5

52,2
2.2
2,2
8,6

~4.4

c2.4
3,5

Serie 0/·34 og 01·44
AnIa] fOf'oOg

Blanding
Hockey
Lenka ..
Gula
Mikkel ..
Fleel
LSD.

25

0,5
0,2
0.4
0,2
1,0
O,J

21

2,0
2,0
5,0
J,O
1.0

)

4
5
5
I

lO

J
5
4
5
J
4

11

111
IOJ
109
105
108
108

10

IOJ
107
104
106
109

15

76
77
J6
J9
6J
72

14

J8
J6
72
J8
65

"51,3
+ 1,4

J,O
d,9

1.8
J,O
J.7

2'
49,4
+0.9
-2.2

6,0
6,1
2,1

20

48,J
el.O

2,7
+4,8

1,7

2.9
2./

l'
46,4

I,)

2,8
~ J,J

5,J
2.5

b

46,2
c),4
c),5
lO,S

1,1
5,4

4S,7
1,2
2.6

"5.4
2.5
2,8
3.4

47,5
cO.8

J,)

J.6
2,0
J,5
4.4

6

43,2
cO,2

2.3
J,l
J,6
3,6

50,0
1,0
2.J

"5.4
0,6
2,5
3,8

49,3
O,J

"2,6
"8,5

7,J
4,/

,
57,7
~2,2

J,8
1,7
2,1
J,2
3,0

,
56,3
0,1

cO,9
d.O

6,9
4,3

l

63,7
1.9
0,1
I,J
5,0
1.3

53,7
cO,S

5, I
72.5

J.4

J

59,3
~ 1.4

4,6
cO,6

2.6
1,5

62,5
1,1

"4,6
73,7

J,6

J

53.7
c2,2

J,J
1.0
1.4
),6

3,5

J

54,9
0,1

el.O
4,1
7.J
6,7

l

44,5
5,0
4,5
2,2

18,9

l

59,1
8.4
5, l

~9,9

0,1
9,4

Serie 01·35 og 01·45
Anlal forseg

Blanding
Anker
Escort
Romi
Canor
Teo
LSD.
Serie 01-36 ug 01-46
Arua! forsog

Blanding
Havila
Cerise
Jonna.
Digger .
LSD ...

M5leblllllding' J~nny + Khu.on - Sewa j Tnumph

derfor ikke i år forelagel undersøgelse af vårbyg!>orler
nes kerneudbyue på forskellige jordlYper. l lidIigere
år, hvor vækslforboldene var knapt så gunslige. har en
sådan opdeling ikke afsløret forskelle i den enkelte
sorts ydeevne på hhv. let og svær jord.

Vårbygsorternes dyrkningsegen
skaber
l label 40 findes først og fremmest oplysninger om
sorternes udbynere/Olioller i landels forskellige egne.
men desuden er visl resultater af mange forskellige
målinger og bedømmelser i landsforsøgene. i observa
tionspareellerne og i den officielle afprøvning. Der
ligger således et godt grundlag for at samm~nligne

bygsonernes egenskaber og værdi.
Resultaterne af forskellige observationer er visl ilabet
41. og sorlerne. som alle har deltaget i landsforsøg. er i
denne tabel opført i alfabetisk rækkefølge.
Den førsle talkolonne viser sonern~ modningsdow.
som i 1987 har varieret frn 29/8 for ldu-. Gula- og
Cajabyg lil 7/9 for Alis- og Illgabyg. Disse lal under
streger den meget sene høst i 1987. men iovrigl er
modningstiden megel nær den samme for næsten alle

øvrige son~r. Dernæst er vist resultater af stdJlængde
og lejesæd. Del korteste "Irå blev målt i AJisbyg,
medens de længste sorter Mikkel og Gunnar var 12-13
cm hcngere. Ocr er ligeledes ret stor rorskel i sonenlCS
lejeliloojelighed fra den mest slråslive Alisbyg med
karakteren 0.6 til Cajabyg med karakteren 7.5. Udvik·
lingen er i de senere år meget klan gåel i retning af. al
sonerne nu er kortere og mere stråstive end de tidligere
dyrkede sorter. Tilbøjeligheden tit ncdknæk"ing af
strå og aks blcv kun bedomt el Sted i observationspar·
celler. og resultal~rne er derfor ret usikre til en generel
vurd~ring. DCl er nalurligvis ikke ønskeligt. al Mrå og
aks knækker ned, idel der derved kan være lilbøjelig·
hed lit ah· og kernespild umiddelban inden høst.
Bedommelse af meldugall8rebct omtal~ senere. men
der er grund lil at pege på de resistellskildcr mod
meldug. som dc forskellige soner indeholder. og der
henvi.!les til fodnoten .. forklanng af de nævnte symbo·
ler.
l højre side af tabel 41 S($ resultater fra sortslisten
1987. hvor modtageligbeden for skoldp/et. b/adp/et og
"øge" brand er bt:døml, og der er tale om nogen
forskel. Oplysningenle om kcmehalifclc" forlæller
om forskelle mellem sarierne. og der henvises til, at der
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Tabel41 Egenskaber hos liJrbygsorterne.

Kornsorter 0R korndyrkning

ObsenattOn'l'par«llerl) 1987 Sornl~tt:l) 1987

N<d·

R~'i.Virb) g knæknlnS af
~'old. Is..,n '100' P...~ I50""

(alfabc:lI l Mod· S,,,· '-'J"

'''', I~,
Md· R~Il>ten§. Blad· "Inp· Rum· "<r'" mmd- mod

rung lSd <æd dns ~Iktt:l'" mod pi<I _I<, ""'od ,K! \~,t ri" hold "'....
da,o <ro (1.10 0..10 0..10 (1.10 mddus\) I·' ,.. ,.. ,.. ,.. ,.. I·' od<t")

Anlal 'leder • IO II

Akla ... 6/9 79 4.7 5 O J,5 Ly J 2 J 4 5 5 5
Ali ... 7/9 61 0.6 J I 2,4 Ar. La 3 J 6 4 5 4 5 "Ankcr 4/9 76 5,0 8 , 1.0 Ru 5 2 5 J 5 J 6 "Ape:'t JO/8 80 5.9 7 O O,) ML·O. Wc J J 4 J 6 6 6
Arcna 4/9 75 2, I 7 O J.7
Caja. 29/8 79 7.5 7 O 3.0 AI, La .1 .1 J J 5 4 5 I dl
Canur 5/9 66 1.9 2 O 2,5 Ar 4 J J ) 5 ) 5
Canor 4/9 6J 2.' 8 O 4,9 Ly 4 2 4 J 5 4 4
O:alrin 2/9 68 1,4 IO O 5.0 Ly 4 2 5 J 5 4 4
Cense J1/8 77 6.J 10 1 6.1 La. W~ 4 ) J J 5 7 4
Claro J/9 78 5.9 7 I 4.2 Ar. La J J 4 3 5 5 5
Corgi 6/9 67 0.9 O O 4.6 Wc l J 5 J 5 5 4
DIgger 5/9 64 0.9 O O 0.8
Escort J/9 74 .1.7 9 I 2.9 La. Ly J 4 4 J 5 6 5
Flccl 2/9 65 J,J 7 O 4.2 AI 4 2 4 J 5 J 5 Idl
Formub 5/9 65 1.0 O O 2.7 Ar. La 5 J 4 4 5 5 5
Golf .. J 118 72 3.9 6 O 5.2 La. Wc J 3 2 3 4 8 J
Gorm 6/9 80 6.2 7 I 4,S La 3 J .1 .1 J 5 4 "Grit 5/9 75 1.8 I I J.9 Ar 4 4 3 J 4 J 5
Guln 29/8 80 5,) I O J.9 Ar. We .J ) I J 5 4 S
GUIlnar 4/9 84 6,2 7 5 0.1 Ty 2 4 2 J 4 5 4
Havila .10/8 81 4.3 6 2 5.0 Ll). We 2 J J J 5 6 5
Ilockey 1/9 76 6.0 5 O J.7 Ar, La. We .1 J J J 5 6 4
Ida 29/8 80 5,4 9 O 4.6 MC, Wc 2 2 2 2 5 6 5
Inga. 7/9 76 5.2 I I 4.2 Ar. La 2 J 1 4 J 2 J
Jcnny .. J/9 81 4.9 2 O 1.1 Ru I J 5 J 5 7 5
Jonna .. 4/9 82 7.2 6 4 4.8 La. Ly 4 ) 4 J 5 6 3
Kla>.on 2/9 77 4.1 9 l 3.1 La. Ly 3 J 2 J 6 5 4
Lenka 4/9 6S .1.2 2 1 0.5 Ar. Ru 5 4 7 4 4 7 4
Lilla. 5/9 78 4.6 2 l J.S La.Mu J J 2 4 6 4 J
Mikkel. 2/9 SJ 6.3 9 I 2.8 La. LG J J 4 ) 4 7 5 "Ptano . 5/9 70 1.6 9 O 4.3 Ab. Ll'. We 5 3 9 4 6 6 4 I
RegalIn 2/9 70 5,4 8 l 1.4 AI. La 3 4 5 3 5 7 5 l II
Robert 3/9 75 6,5 5 O 3.2 La. Ly 3 3 3 J 4 4 5 I" J(

Roml 5/9 81 5,9 J O 1.4 Ru 3 3 2 4 J 2 3
Senllra 1/9 7S 6,0 I 2.6 La. Ly 4 4 6 J 5 6 5
S<"a 2/9 72 2,1 1 O 1.4 R, 4 3 2 J 5 5 4

Sil.. 6/9 67 0,4 1 O 1,5 Ab,Ar 5 4 6 4 5 3 5 "Taam . . 2/9 81 5.7 5 O I,J Ru 2 2 J 4 4 3 4
Tl'O 2/9 72 J,9 1 O 1.1 La. Ly 4 4 4 J 5 7 5
Tog;'1 ...... J/9 69 2,6 1 O 1.8 MC 4 2 4 J 6 5 5
Triumph ... 1/9 75 2.2 O O 4.5 Ab. Ly J J 4 J 5 J 5

Gns . . .1/9 74 4,1 4.8 0.6 3,0 J.J J.O 3.7 J.2 4,8 4.9 4.5

I) O = Ingen lejes/ed. Ingen ncdknækning, inlcl meldugangreb
2) I ingen sygdomsangreb. tldhg modning. Lav rumvæglog kCrIle.l"rrcl'SC. la\! prOlClrllndhold
l) Ab Abcs5iman. AI Algcnan. Ar AT1lblsche. la "" Lac"lgalum, I G lon! Glumes. L) I)allrur. foolC \10111(' CmlO.

M" 'lullan, RI - Ricardo. Ru RIlpct:. T) - T)'rloslr... Wc _ \\bhen<.\cphan. ., Ukendt rC'mten~.

4) I \IOllleracc I. II smilleraee II. _ Illgen resiSIens
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Kornsorter OR korndyrknin"

neden.t i tabellcn er beregnet Cl gennemsnit af de
m linger og bedømmelser, som er anført for de enkelte
soner. Delte gennemsnil kan betragtes som en middel
værdi, og det kan derudfra vurderes, om en sorts
resultat er undcr dier over middel.
Yderst til højre ses. hvilke sorter der har resistens mod
hallrenemaloder. 9 soncr har resistens mod begge
havrenematodcn!> '1miueracer, og I sort har kun resi
stent mod smittcraee I. Den mest effektive bekæmpel
scsmåde er at udsuhc havrenematoderne ved dyrkning
af resistenle sorter i en kortere årrække.

Bygsorlers resiSlens imod bladsvampe
Ved INdømmeisen af mC'ldugangreb er der forskel l
bedømmelscsgrundlaget i hhv. landsforsogene og i
observalionsparccllernes oplysninger. Resultaterne er
derfor ikke direkle sammenlignelige. t landsforscgcne
er oplyst om angrebsprocenten på de enkelte planter,
d. v.s. hvor mange /Kt. afde grønne plantedele. der var
angn:bel, medens bedømmelsen i observationspareel
Ierne er baseret på en karaktergivning ved visuel be
dømmelse. Endvidere er bedømmelsen i landsfofS0
genc foretaget i forsøg. der er hehandlet som marken
iøvrigl. og sMcddi i de fleste tilfælde behandlet mod
svampt..-sygdomme. , observatIonspareelIerne er der
ikke foretagt:1 nogen behandling, og svampeangrebet
vil generel! være slørre her. Endelig er der den foNkel i
bt:dømmclscn. at den i landsforsøgene oflcst er fort:ta
get sidst i juni. mens den i observationsparcellerne er
foretaget l juli. Dc Oe.te sammenligninger mellem
bcd,'mmc!'ierne viSC'r dog det samme billede fra "ari til
sorl.
Af label 41 frt:mgår del. at der findes mind~t l3
forskellige resislcllsgrundJag for me1dugresi<;len:-. i de
bygsorter. ,-<)m bltv afprøvet i landsforsøgene og be
dømt i obscrvatinll,pareellcrne. , en dd af sorterne
finlie:-. mere end cl re~i"tensgrundlag. Del fremgår
klart. al de for<;kdhgc rc,istenser Ikke har Vi.t:ret lige
cfTeklin: mod mddugsvamJkn. og for at belpt: foNkel
lene er der i tabel 42 forctage! grupperinger af iall 58
sorter. som 'ar ud\åel I ott..en'allonspareellcr l \987.

Tobd 4]. ",..ldug1J.l.'dommdse i \·arhyg.wrter.
gen"el1Hnlt ufobscnoationsparæller.

t985 ,... t987

MeldullS·
An· Gns. An· Gns. An· G.,.., ko< .'" ..... lal kar.

resistens "". ro, ..... r... "" ro,..,. ...,. ..,. .n&r ..,. ...'
La. La - Wc. Wc 'l 4.3 10 4.4 9 5.1
\.fe. MC WC 9 4.7 8 4.4 9 4.2
AI. AI~La, AI WC l 3.8 5 3.3 J 2.9
Ar. Ap La. Ar' \'c.
Ar I La Wc g 3,4 9 3.1 IO J.J
L}. ly 1.3. L) Ab IO 1.3 IO 2.7 IJ 3.7
LG. LG· '" Wc.
LG·la La·Mu.
Ru I La. RI. Ru , Wc.
T). \.fl.(), w<
:-.1C·') 15 1.J Ib I.:! 14 1.1

40

Til sammenligning er vist de lilsvarende resultater for
1985 og 1986. Hvert år er de to førstnævnte resistens·
gnmdlag baseret på Laevigotum og Monte Cristo blevet
bedømt som mest angrebet. Soner med resistens base
rel pli. Alger/an og Arobische har i alle årene indtagel en
mellemstiIling, men det ser ud til, at de ret mange
sorter med resistens baseret ~ Lyollpur har bevæget
sig mod sh,rre modtagelighed. Absolut bedst placeret
er de soner med 14-16 forskellige resistensgrundlag,
som c:r nævnt nedeTSI i tabellen. Naturhgvis er der
variationer mellem <;orterne inden for de enkelte grup
pennger. men del må ud fra disse resultaler være
absolut berettiget al lage hen<;yn lil bygsorternes resl
slcnsgrundlag. når der skal foretages el sonsvalg.

Svampebekæmpelse i vårbygsorler
I 1987 blev der ligesom i 1986 gennemført en sammen
ligning af sVllmpebckæmpclse og ingen behandling l de
enkelte sener med "årbygsorter. Den behandlede afde
Img blev sprøJtel 2 gange med 1.0 I Rival. Resultalerne
ses i label 4.1.
, de f"rsle talkolonner ses resultatet af mcldugbecl0m·
melsen sidst i juni j henholdsvis ubehandlet i A og efter
behandling i afdeling B. Generelt var angrebel af

TabC'/ 43. S,'ompebekæmpelse i vlirbygsoFler. (35-43)
A Uden "\ll.mpebd:.a'1l1pdSC"
n 2 gange I O I RIval

% mrldug Udbyne hkg MC'rudbytlC' (o

Vå,b)K P' ha ,~arnpe-

A I A I
bc.'kllmlpC'l~·)

B B hkg pr ha

Scrie 0/-38
Anlal fnr'>og • •
B1andlllg-) 0,5 0.0 48,8 53,7 4.9
Sila .. 0.1 0.0 3.4 3.7 4.6
Gunnar. 0.3 0.0 7.8 5.9 6.8
Corgi .. 4.0 0.0 0.1 2.5 7.5
Calrin 6,0 0.0 3.8 2.1 10.8
Caja 0.8 0.0 b.4 4.6 6.7
LSD ],4 3.1

ScrIt' 0/-39
Anl;.1 fUNIS IO II 12 12

BlarHJing·) 0.9 0.0 51,\ 56,S 5,4
Gnl .. 1.0 0.0 1.9 2.1 5,6
Tnumph 5.0 0.0 0,9 0.8 5.5
Alls 0.9 0.0 1.7 0.1 7.0
:"lalasha 2.0 0.0 1.1 1.0 5.2
Arena J.O 0.0 1.1 1.6 5.0
LSD 1,4 2./
Serie ()/.40
Anlal for<.og • • " II

Blandlng-) 0.5 0.0 46.9 53.6 6.7
Taarn . 0.4 0.0 5.4 5.7 6.4
Formula 0.8 0.0 3.2 3.7 7.2
Golr 4.0 0.1 0.1 2.4 9.2
CIMo 2.0 0.1 0,0 1.1 7.9
Canur 07 0.0 4.8 1.8 J.7
LSD. 3.7 3.1



% meldug UdbyIl... hka Merudb) Ile for
Vi.byg pr ha SVllmpe.

A I B A I
bekæ:mpcl~·)

B hkg pr h.

Serie OJ--n
Anlal fur"'8 7 7 , 8

D1andmg-) 0.7 0.0 46.2 52,2 6.0
Gorm .. 5.0 0.0 9,Q 9.1 5.9
Inga. 3.0 0.1 5.5 5.7 5.8
Semira .. 2.0 0.1 3,4 0.8 8.6
Lina 1.0 0.0 2.2 2.3 6,1
LSD J.J J.9

Serie OJ-42
Ania! foNtS II II II II

lJlunding-) 0,7 0,0 50,2 54,1 3,9
SeWil 0.2 0.0 0,8 2,0 5.1
Triumrh .1.0 0.0 2.6 1.8 4,7
Klaxon 0.5 0.0 1.7 0.9 6,5
Jcnny 0,.1 0.0 4.7 .1,2 5,4
Apcx 0.1 0.0 2,2 2,6 .1,5
LSD .... 1.9 /,7

Serie OJ-43
Anlal for'llg • • • •
Blandlng-) .1,0 0.0 45.4 52, t 6.7
Ida 6.0 0.0 .1.0 l,S 7,9
Roben 5.0 0.0 I.S 0,4 5,)
Regatlu 1,0 0,0 .1,1 .1.9 7.5
Toga 1,0 0.0 0.5 1,4 5.S
Akla 4.0 0.0 4.2 5.9 5.0
LSD 2.2 2.8

Serie OJ-44
Antal for"0g ,
Blanding-) 0,1 0.0 45,6 49.9 4,.1
Ilockey ... 1,0 0.0 1.5 1.7 4.5
Lenka . 0,1 0.0 I.S 0.9 7,0
Gul3 0,.1 0.0 5.9 6,1 4,1
MIkkel 0.2 0.0 .J.9 6.1 6.6
Fleet 0.2 0.0 0.1 1.1 5..1
LSD J. / 2.8

Serie OJ-45
Antal fol"'§Og 7 7 8 8

Blandmg-) 0,2 0.0 45,9 51,7 5,S
Anker 0.3 0.0 0.7 1.2 .1.5
Escorl 0,5 0,1 2.1 4,2 7,9
Romi 0,2 0,0 7,2 6,2 6,8
Owor 2.0 0.1 1,6 3.5 7,7
Teo 0,3 0,1 2.7 3.6 6.7
LSD .. J./ J.5

Serie OJ-46
Anlal for""g , , • •
BlandIIlg·) 0.5 O. 45.8 54.1 8,3
Havila .. 4,0 0,0 3.0 1.1 10,2
Cerise 7,0 0.0 4,1 2,4 14.S
Jonna ... 3,0 0,0 5,S 3,5 10,6
DIgger 0,4 0.0 7.6 8,6 9,3
LSD 4.4 4.J

") Målc:hlandmg Jrrln) + KJaHlfI Sewa I rnumph

Kornsorter ug korndyrkning

meldug og andre bladsvampe lavt I den ubeballdlooe
ufdeting tidligt på sommeren. men der blev i nere uf
sorterne målt rCI kraftige angreb ,;cnere i væksts<'CSO,
nen. Behandlingen med Rival har I alle ~oner nedsal
angreb<iproccntcn, og yderst til hOjre i tabellen er \'ist
de mcrudbytlcr. som er opn el for wampebekæmpel·
sen. En unuddcJbar -.ammenligning fra \CrlC td sene
m sJ...e ... ia m.1Ueblandingcn. og del må, når der sam
menlignes, understreges. al der Ikke er opn et ..amme
merudbytte for behandling af l1lillc~rt~blllndingcn I
alle serier.
Gencrell var der i 1987 en langt "tørre Virkning for
s\ampebekæmpelse end I 1986. h...or de orn ede me
rudbyllcr var under 1tll ca. 4 hkg pr. ha. Bchandlmgen
med Rival 2 gange k~ler lil sprojtcmlddcl og udSprOjl
ning ca. 5.4 hkg kerne pr. ha. Denne udglfl blev I 1987
dækket md I næsjen alle sorter. og I nogle tMælde var
der et beJragteligt ovcr:-kud.

Der er gennemført forsøg med og "den be/..æmpeISl.' af
.H'Ompesygdomme i bygscrler i mO"'fe (Jr, og o/minde
/tg~'is er daop"lJet merudbytterfor beJ..æmfH!}sen. VUrt
uliOnt'ml' fru ur til ur UR fru sort ItJ sort hur dog ~'ære'

'ilore og ufhænglge afdejs flnlttelryH.et ,. de enkeJle ar.
og deJ\' uf IIIW effekltvt de" enkeJte bygsorls resistens
hor ~'ærel. Resu/lall'rfu' giwr grund/og for al anbefaJe.
at der "o/dl1.\ nøje øje med. om der i bygafgrødeme
forekommer ungreb afmeldug, h/adpJet. skoldpJel eller
andre bladpJet5\'Otnpe. Det er derefterfortsol godt Jand
mandskab kun at foretage behandling. tll1r del er
pakrcl!~·el.

Sortsblandillger i vårbyg
I 1987 blev gennemfort II forsog med sammenligning
af4 'M:JfIer el enkel!vis og Iblandlllg. og 18 fOf\"g i en
anden forsogsene. h\'or fOf\lellige blandmgcr blev
sammenlignet
Resultatel af dcn fo ..... tc \Cnc ses I label 44

Tahel 44. nygsorrer {'nke/tvis og ,. blandillg ut/en og
",nJ s~'ampebekæmpels('

A od", B "'".Md·'} \\'bd.mp 1 RIVal "". "'eno

Vhbyg
dug

~
~.

"',. hk8~IFO<h M'I Forh od'
l<n> kttne lal kr:mc lal Il A hk',pr ha '" h.

Serie OJ-32. JJforsøg

Jenny Ru 45,5 94 50,9 95 5,4 0.2
Klaxon La. Ly 48.5 101 55.0 103 6.5 0,9
$ewa K• 51.0 106 56.1 105 5.1 0,5
Tnumph Ly. Ab 47.6 99 52,3 98 4.7 0,9

Gns. 4 sarIer 4S,2 100 53,6 100 5,4 0,2
Illanding l ) 50.2 104 54, I 101 3,9 1.7
Merudb. f. blanding 2.0 0.5

Gus. 9lm/orsøg /979·87.
Gns. 4 soner 47.8 100 52,4 100 5.0
Blandmg. 4Q,j 104 52,9 101 3.8
Merudb. f. blanding 1.7 - 0,5
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Dyrkningsegenskaber 1987-

Siri-
~ mddug I <re bladpl(t længdt Kar f
A B A B om o""""

Jenny .. 0.3 0.0 0.0 0.0 75 8
Klaxon 0,5 0.0 0.0 0.0 J2 7
Sewa 0.2 0.0 0,0 0.0 67 5
Triumph 0.3 0.1 0,0 0.0 70 6

Gns. 4 sorter 1,0 0.0 0.0 0.0 71 7
Blanding 0.7 0,0 0.0 0.0 J2 6

') Ab - Abe~'llllan. La Lac~lglltum. L) = L)allpur.
RI = Ricardo. Ru R.p"

') Jenn) .,.. Klaxon - ~""a + IfJUmr"

Sorteme Jenny. Klaxon. Sewa og Triumph. der er
målepr0ve i sortsforsøgene i vårbyg, er her sammelig
net enkeltvis og i blanding. og de er endvidere prøvet
uden og med svampebekæmpdM:. I den ubehandlede
afdeling var udbyttet af de 4 sorter i gennemsnit 48.2
hkg kerne. men der var ret stor forskel mellem enkelt
sorternes udbytte, idet Sewa gav 6 pct. mere end
gennemsniltct og Jenn)' 6 pet. mindre. Udbyttet af
sortsblandingcn var 50.2 hkg keme, d. v.s. 2.0 hkg eller
4 pet. mere end gennemsnittet. Virkningen var således
slørre end I de foregående år. I den behandlede afde
ling gav blandingen 0,5 hkg "erne mere end gennem·
sniUct af de ..\ sorter.
Midt i tabellen ses gennemsnitsresultatet afforsogene.
som er gennemfort I de sidste 9 år. Der har været
opnået 1,7 hkg kerne mere for blandingen, hvor der
ikke blev foretaget svampebckæmpelse og 0,5 hk g,
hvor der blev foretaget en bekæmpelse. Nederst i
tabellen er anført r~uhatet fra bedømmelserne af
meldug. Der er ikke noterel ungreb af bladplctsyge.
I den anden forsogssene blev foretaget !lammc:nligOlng
mellem den fernæ' nte sortsblanding med ..\ sorter og
sortsblandinger med 3 soner. idet en afde fire soner på
skift ble' udeladt. Rcsuharc:rne c:r ,ist i tabel 45.

Tabel 45 Sorlsblandinger af byg (44)

UdbylIe hkg kem~ pr ha Mond>
ro, Netto

Virbyg Alle uden bI 1.0 1><, m"
ror.øa I Fhl ~,. Rival '" od'

1><" '"
Serie 01-45
Antal forsøg " 10 10

Sortsbland. l ) 50.1 100 46.1 52.2 6.1 0.5
do u. Jenny 49.9 100 45.9 5\.6 5.7 0.1
do u. Klaxon 48.9 98 42.8 50.9 8.1 2,5
do u. Sewa 4R.4 97 44.3 51.3 7.0 1.4
do u. Triumph 49,1 98 45.5 50.7 5.2 0.4

I) Jenn) t Klaxon , ScV<:i ..- Tnumph

Der blev opnået .!lhma udbytte I sortsblandmgen med 4
sorter, og med henvi'ining til resultaterne i tabel 44 må
det slås fast. at det udbytlemæs...igl bt::too mindst, når
den laveslydende (Jennybyg) blev udeladt. Tilsvarende
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bctod det et la' ere udbytte af sonsblandingen med 3
sorter, når den hojestydende sort (Sewabyg) ikke var
med.

Hvert ~r i de mange ~r. der nu er gennemfon landsfor·
søg med sorlsblafldingerafvdrbyg, eropnåeljordele ved
at anvende en sddan blanding. I gennemsnit afforsøgs
perioden er opndet 4 pcl. merudbytte eller 170 kg korn
n'arende til udsæden pr. ha. hmr der Ikke blevforelaget
Jvampebekæmpelse. medens merudbyttet kun ~'ar 50 kg
byg pr. ha i gennemsnil. nar der blev svampebekæmpet.
,\'aturligvis er der bag disse gennemsnilStal ret Slore
drS\'oriotio"er.
Del md p4 grundlag afen .romlel vurdering fusIsIås. al
blundinger i vårbyg indebærer en sikkerhed i bygdyrk·
"ingen. som landmanden flr forærel uden ekstra om
kostninger. Det må ydermere ti/føjes, at i de merudbyt
ter. som er op"tJN, er ikke medregnet andre fordele.
Jorn kan tænkes ~'ed dyrkning afsvrlsblandinger. fe/cs.
at sorteme med forskellige egenskaber bedre kan ud
"yueforskeJligejordbundsforhold ellerforskelle i andre
dyrkningsbelingelser. Forsogrresullolerne antyder. at
sikkerheden er slorre ~'ed en blanding af 4 sorter. end
hmr kUli J sorter er med. men delte forhold vil bJi)'e
nærmere ofprø~'eJ.

Bygdyrkning. sorler og syampebekæmpelse
For al undersoge. h\'orledo sorter med forskelhgt
rcsisten:o.grundlag mod meldug \ille reagere ved en
forskellig svampebekæmpelsesstrategi, blev der gen
nemføn 19 forsøg med bygsorteme Golf. Sewa og Grit.
Som det fremgår af fors0gsplallen, der er anføn over
tabcl46. er der foretaget sammenligning mellem ingen
behandling, bekæmpelse mt,.od 1,0 I Rival i stadium 7·8,
1,0 I Rival udbragt ad 2 gange og endelig 2.0 I Rival
udbragt ad 2 gange. Ho\edresultatet fremgår af tabel
46.
I gennemsnit af .!lOrteme ble\ der opnået store merud·
bytter ved svampebekæmpdsen. nemlig 5.9 hkg kerne
for 1 .!lprøjtning med 1,0 l Rival. 6.7 hkg for samme
mængde udbragt ad 2 gange og endelig 7.1 hkg kerne
for 2 gange behandling med 1,0 Rival. I den nederste
linie er nettoOlerudbyttet anfert efter, at omkostnin·
gerne til sprøjtemiddel og udsprøjtning er trukket fra.
Til højre i tabellen under I). 2}. 3) og 4)~ resultatet
for de enkelte sorter. Det største merudbytte - 7.9 hkg
pr. ha - blev opnået ved sprojtning med 1,0 I Ri\al I

GoHbyg. medens Virkningen var mindst i Grilbyg med
4 hkg. NettoOlerudbyttet viser naturligvis samme ræk
kefclge. Under 2) er det beregnet, at der blev opnået et
hlle merudbylle ved al dele 1.0 I Rival med halvdelen
udbragt i stadium )·4 og halvdelen i stadium 7-8, men
den øgede udbringningsomkostning blev ikke betalt
med delle merudbytte. Under J) er det vist. at 2
udsprøjtninger med 1,0 I Rlv,,1 ga\ fra 0.8 III 1.7 hkg
kerne i merudbylle. men delle var Ikke nok til at betale
,\projtemlddcl og den ekstra udsprøjtmng. Endelig er
det under 4) Vist. at 2 behandlinger med 1,0 I Rival kun
har haft en meget lille virkning '\ammenlignet med den
halve mængde udbragt 2 gange, og der har heller ikke
her værct økonomi at hente i fremgang...måden.
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Bygsorter og n'ampebekæmpelse. (45)
Il - Ubehandlet
b. 1,01 RIVal. sludium 7-8
c. 0,5 I RIVIIII ..ladlUm 3-4+0,5 I RI~all ~Ia(hum 7-8
d 1.0 l RI"all 'illldlUm 1-4"'10 l Ru'al j §Iudlum 7 8

Tab<146.

-

l'db}"ltt: Ol muudb)'tlt:. hk, ~ ha.

Vlrbyg I) b a 2), b Ild b 4)d ,
• b , d Mer· I"~to- Mer· INeno- Mer· 11'dto- \.1a- INeuo-

udb. mem. udb. meru udb. mern udb. meru.

Serie 01-59-87. /9 forsøg

Golf. . . . . . . - . . . . . . 52.2 60.1 61.6 61.7 7.9 5.1 1.5 0.5 1.6 1.2 0.1 1.7
Sewa ... 52.3 57.7 58,4 59,4 5A 2.6 0.7 0.3 1.7 1.1 1.0 0.8
GO! ... . .... . .. 53.6 57.6 58.1 58,4 4.0 1.2 0.5 0.5 0.8 2.0 0•.1 1.5

GennemslIIl. 52.7 58.6 59,4 59.8 5.8 3.0 0.9 0.1 lA lA 0.5 U
Merudbytte. hkg . 5.9 6.7 7.1 - - - - -
Ncttomcrlldbytte, hkg - J.I 2.9 1.5 - - - -

I en anden ror"og~ne blc\ der i 11 forsog foretaget
s\'ampebekæmpcl~ vcd J forskellige kvads(oflllfor
~Ier. 7 for..o& gcnnemfcrtes I Grltb} g. 2 l Alisb)g og 2 l

Scwabyg. Resultaterne "es i t~hel 47.
YderslIlI højre i tabellen anæ..c~. al der blev opn<'\cI2.1
hkg kerne i merudbyllc for ut tilføre 40 kg kvælstof
udover grundgud"kningen p. 80 kg hælstof. medens
der ikke blev opn et yderligere. når der blev tilført iah
160 kg kvælstof Dette sid'itc bæl'iitoful'iikud ble\

ledes Ikke betalt. og der \ur kun 0.8 hkg kerne I

netlomerudbytle ved at foroge hæl"toftl1skuddel fra
80 kg N III 120 kg N pr. ha.
I labellcn~ nedcr'iIC halvdel er del vi'it. at der blev
opn et 3.4 hkg kerne ved I udbringning af 1.0 1Rival,
4.0 hkg kerne ved 2 sprojtningcr med 0,51 RIval og 4.3
hkg ~erne. når der blc\ 31l\endl 1.0 1 Rival 2 gange.
Denne Virkning \ar la\cre end det. der ble\ fundet I
den foromtalte .....:rie. og der har l denne <;.eric kun været
opnået meget be\~"""nc """')merudb}tlcr for behand
lingen.
Rc~ultutcrnc i di ......c "'I.:-ier med wampebckæmpel'ic i

b}g fOJer ... ig godt td rC'iultatcrnc af de gcnnemfone
dobbelt forsøg med bygsoner. og den ~on~lu5>lon. der
ble\ gl\ct under resuhaleme heraf. kan udmærket
dække ogsA dlS....C resultater.

Oversigt over flere års sortsforsøg
i vårbyg
I tabellerne 48 og 49 er VI~I resultatcrne for Oere års
forwg med byg~r:ter. De sldc;tnævnte 8 sorter l tabel
48 har dog kun været med i 1987. Denne tabcllndehol
der en oversigt over bygsorternes udbytte udtrykt som
forholdstal i de enkelte Ar 1983-87 Resultaterne er
opdelt i omr, dcrne Jylland, Øerne og hele landet.
Jfaleprøvett har h"ert 6r ~'æret en 50rrsblandittg. og
grundlageljor hl'erllOl i lobelien er. al den prøl'ede sorl
hl'ert tJr har dellaget i mindsl 5jorJog i omrader"e
Jylland og Oerne og mmdsl IO jo~øg jor hele lander.
Ilvnr der i IlIbellen er anfert en 'it reg. har dette Ikke
været tilfældct.

rabel47 Varbygdyrl..lli"~19/17 serlc 01-6/ (46)

Udb)"ll~. hlf. kerne pr. ha

VIrbyg 1,0 I RJ\lIl 0•.51 R.I\aJ t.OI R"al Udb)llc OmkO"I- Nella
Ubdund- stadium stadium 3-4 sta<hum ).5 G.,. Ol mer· nlngeT merud·

1<. 7-' "I "I udb)"!tc udb)'ue M.I bYI b)lIc
Sladium 7-8 ~ladlUm 7-8 hleg pr. ha hleg pr. ha :

• b , d

Iljorsag

A.80 for mng 51.9 55.0 55.9 56.3 54.8 54.8 -
B. 120 • før ~ iling 54.0 57.4 58.0 5 .1 56.9 2.1 1.3 0.8
C 160 N for sållll1g 52.7 56.6 56.9 57.1 55.8 1.0 2.6 1.6

Gennem"'llil. 52.9 5b.3 56.9 57.2 55.8 - - -
Merudbylle. hkg J.4 4.0 4..1 - - -
Omkoo;tTllllg. hkg

byg pr ha - 2.8 J.8 5.6 - - - -
:"etlomerudb} tIe.

hkg pr. ha 0.6 0.2 1.3 - - - -

43



Kornsorter og korndydmin~

Tabel 48. Oversigt O\'f!r flere ars jorutg med \'orbygsorrer Forholdstal jor kerneudbyue.

Jylland (min. S ron.a pr. Ir) Ørerne (mm. S forws pr. Ir) Ild< _ (mm. IO r........ h)

1983 I 84 L8' I 86 I 87 198! I 84 I 8' I 86 I 87 198J I 84 I 8' I 86 I 87

Målepr.') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Golf. 104 104 103 100 103 103 103 102 103 104 104 104 102 101 103
Gril 100 104 102 99 102 99 103 102 99 \02 100 103 102 99 102
Klaxon . 106 \03 \03 102 100 102 105 103 102 99 104 103 103 102 100
Lina ... . 100 105 100 101 97 96 106 106 100 104 98 106 102 100 100
Havila 105 101 100 99 97 102 101 102 100 100 103 101 101 100 98
Triumph 100 103 99 97 98 100 102 99 100 95 100 103 99 98 96
Cerise 103 98 98 98 94 102 101 97 101 98 IO) 101 98 99 96
Ida. 99 97 96 93 94 95 89 95 90 93 97 94 96 92 94
Inga. 97 98 102 102 91 101 98 100 102 94 99 98 102 102 93
Romi 106 103 94 101 90 99 103 101 99 97 103 103 97 100 92
Akla "". 98 101 99 102 90 95 103 100 102 93 98 101 100 102 91
Jenny" . 99 101 97 98 92 105 102 99 94 91 101 101 98 96 91
Taarn 103 100 95 99 88 110 10.1 97 100 9) 106 101 96 100 90
Jonna. 103 98 97 101 84 107 102 94 100 95 105 100 96 101 88
Caja. 101 102 97 97 88 105 101 99 98 88 103 101 98 97 88
Gorm 92 99 99 102 85 93 96 98 98 86 9.1 98 99 102 85
Gula 101 100 94 95 84 100 9.1 91 96 85 100 97 93 96 84
Hockey 102 104 100 101 105 109 101 103 103 106 100 107
Scwa 105 107 104 102 104 107 101 97 102 107 102 100 103
Robert . . 98 101 102 99 102 106 100 99 97 106 101 99 100
Apex .". 101 99 93 93 102 101 97 94 100 100 94 93
Mikkd. 102 101 95 98 85 103 102 97 92 102 98 98 88
Escort 102 106 105 107 104 106
Regatta 102 106 106 105 104 106
Canor 100 103 105 104 102 104
Camir 10.1 104 106 101 104 103
Corgi. 97 104 100 102 98 103
Catrin 96 100 102 IO) 99 102
Natasha. 99 102 98 101 99 101
Toga" . 92 99 98 10\ 95 100
Alis"" . . IOS 100 109 98 107 99
F1eet 101 100 105 96 103 98
Semira . 101 90 104 99 102 94
Arena 95 9; 98 92 96 94
Olgger 112 112 112
Teo 106 106 106
Lenka 98 IO) 100
Claro" . 101 99 100
Sila 96 99 98
Anker .. 98 96 97
Akta "". 90 93 91
Gunnar. 81 91 86

.) Mlkpnw~ = sort5blandmg

I tabel 49 er der givel en oversigt o\"er resultatet af
sorternes placering I gennemsnit af de sidste 2-5 års
forsøg, og i denne tabel er der ligc1cde~ forelaget en
o(Xteling af resultalerne fra J)"lIand og Øerne. Måleprø
vekriteriet og minimumskravet til jorsogsontollet er del
samme som næl'll1 fi>r tabel 47. I tabellen er vist
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gennemsnits resultater af målinger af rumvægt (hol
landsk vægl) i gennemsnII af årene 1983-87.
Resultaterne i di.'l'ie lobelier w'l sammen med de mange
oplysninger, som findes" de joregående tabeller, danne
grundlagjaren kort beskrivelw!ofde enkelte sorter i del
jølgende.



Tabel 49. Orersigl m'er sorrsjorsøg i ~'Orbyg 1981·87

Kornsorter o~ korndrrkninR

11~1e lande! Jylland 0<,... I
!-loU vies'

Ipund Udb)'lIt: og merudbyue M..g I..ernc:: pr. hu
1983·8S

V rbyg

I
" C f c -; " c .. f ~ ~i ~ ~

> SI ~E ~ E E
~C ~ C "O ~ C i

~
~§ " e ~ " 2 " "lO;;; ;;; ? « « l c:::; ~ :::; "- - :::; ~ :::; ...

Målepnl\"c 1) 100 100 100

FOT5ogslir 1983-87

Golr. 112 110 53.7 1,6 103 50.5 1,4 103 5B,B 1.7 103
KlaxOJl 110 112 52.5 1.2 102 49.4 1.2 102 56.9 1,4 102
Lina III 112 53.3 0.7 101 50.4 0,4 101 57.9 1.3 102
Grit .. .......... . 112 113 54.0 0.7 101 51.4 O.B 101 57.6 0.6 101
Ha\ila 111 112 52.6 0.3 101 49.6 0.1 100 57,4 0.6 101
Taarn . 111 110 53,2 0.3 101 50.0 1.6 97 5U 0.3 100
Cerise .. 112 111 51.7 0.3 99 48.1 0.5 99 57.8 0.1 100
Tnumph 111 III 54.3 0.4 99 52A 0.4 99 57.0 0,2 100
Rom} . 113 110 53.9 0,6 99 51.0 0.7 99 59,3 0.1 100
Aida III 110 52.3 0.7 99 49.8 0.9 98 56,3 0.7 99
Inga. III 108 53.0 0,8 99 50.2 0,9 98 57.3 0.7 99
Jonnn. III III 53.0 1.3 98 50,0 1.7 97 58.1 0,3 99
Jcnny . 110 111 52.7 1.3 97 4Q,J 1.3 97 57.5 1.3 98
Caja 112 112 51,3 1.5 97 47.8 1.6 97 57,5 1.2 98
Gorm 112 110 51.0 2,2 96 47.4 2,0 96 56,6 2,6 95
Ida 111 111 52.9 3,0 94 50,2 2,1 96 57.0 4,4 92
Gula .. III 110 52.7 .1.2 94 49.2 2.6 95 57,9 4,0 93

FOrl"Ogfor 1984·87
Scwa III 113 55,2 1.6 103 48.5 2,0 104 59,9 1.1 102
Hockey 113 111 54,8 1.6 10.1 5D 0,9 102 58.9 2.6 104
Robert . 112 III 56,2 0.9 102 4B,5 0,8 102 61.5 0,4 101

Are' 110 114 56.1 1.7 97 54.0 1.6 97 59.2 1.0 98
Mikkel . III 110 54,0 1.9 96 47.5 1.9 96 59,6 0,8 99

Forsogsar 1986·87
Eo"con 114 113 53,6 2.5 105 53.6 0.1 100 58, I 3.4 106
Regnltn 113 112 52,6 2.4 105 49.9 1.9 104 57,2 3.4 106

'Imir 113 112 53,6 1.9 104 50,8 1.7 103 57.4 2.2 104
Alls III lOB 55, I 1.7 10.1 53,6 1.3 102 56.9 2.2 104
Canor ........... 115 112 53,5 1.4 10.1 51.6 1.3 103 57.5 2,4 104
Flccl 112 III 52A 0,4 101 49.7 0.2 100 56,6 0,6 101
Corgi. .... ......... 114 114 54.5 0,4 101 52.0 0,3 100 57,B 0.5 101
Calhrin 113 113 54.4 0,1 100 51.4 1.0 98 58,4 1,4 102

:l13sha 112 113 55,0 0,1 100 53.0 0.3 100 57,5 0,3 100
Semlm 113 III 53,0 0.9 98 50,1 2,1 96 57.2 0.9 102
roga 112 114 54.1 1.6 97 51.B 2.3 96 57.2 0,5 99
Arena 112 113 53.5 2.7 95 52.3 2.5 95 55,3 2,8 95

MI\1cprovc s...rl~hl;llldll1g

Kort beskrivelse af de enkelte
bygsarter.
I tabel 50 er de enkelte bygwrter I den samme række
følge. IH'mi de er nævnt l tabel 49. be~krevel g:lII..kc
kort for dc cnkchc \'lgllgC dyrklllllg~cgcn:.kabcr.

MaiiII illgsegllelhed
Udmcr dc omtalle cgen"kaber hos bygsonerne er der
IOtere-.:.c for ni kende de enkelte soncrs egnelhed Iii
maIlIlIng. Ocr findes dog ikke offiCielle dan~ke sam·
mcnilgnclige unulysere<iultater for denne cgen~kab. og
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Kornsorter og korndyrknin~

Tabel 50 Beskri~'else af yorbygsonerne

Stt' • h ...... TilbojIipod hl ""', KUl S 'eiler

~1...,. Pl_ -.... "-J- "" ....... 1 ,,><te ..d I Ib -I ........ I

Gol[ .. ja middel ret kan rel god middel middel ...Ior ret lav nej
Klaxon ja middel middel middd middel la' middel ret hej Ilej
Lina .... Ja middel o. mldd. ret god lav la\ u. mldd. rel høj nej
Grit ja middel middel god middel middel lille rel lav nej
Havila ja middel ret lang middel rct høj høj ,tor middel nej
la.lrn . ja middel ret lang nogen!. middel lav lille rel lav nej
Cerise Ja middel middel ret dårlig middel lav Mor middel nej
Triumph ja middel middel god Q. midd. o. midd. lille middel nej
Romi ja sildig ret lang nogen!. middel lav lille lav Ilej
Akta Ja Sildig middel rel god lav lav middel middel nej
Tnga ja ..ildig middel nogen!. middel middel lille bv nej
Jonna. ja middel ret lang dårlig o. midd. hoj ~lOr middel nej
Jenny. ja middel rcl lang middel lav middel stor middel nej
Caja. ja ret lid lig middel dårlig huj høj u midd. middel ja
Gom\ ja rel sildig ret lang nogen!. middel lav middel lav ja
Ida. ja lidlig ret lang ret god høj høj Slor middel nej
Gula Ja ret tidlig ret lang ret god o. midd. o. midd. nllddcl middel nej
$e.....a ja middel middel god lav o. ffildd. middel middel nej
Hockey ja middel middel rel god middel middel 'ilor middel nej
Robert .. Ja middel middel nogent middel la' middel middel Ja
Apcx ... ja middel ret lang ret god middel høj 'ila r rel hoj nej
Mikkel .. ja mIddel lang rel dårhg middel la' ... tor middel ja
Escart .. ja middel middel ret god middel rel lav ...Ior middel nej
Regatta Ja middel ret kon middel middel middel "iIOr middel ja
Camir ja middel kort god middel middel lille middel nej
Alis ja sildig kort særd. god lav middel u. rnidd. middel ja
Canor Ja middel kort god middel lav u. midd. middel nej
Fleet ja middel kort god middel l., lille middel ja
Corgi ja ret ..ildig kan god lav lav middel middel nej
Catrin ja middel ret kort god middel lav u. midd. middel nej
Natasha. nej middel rCI kort god middel o. midd. middel høj nej
Semira .. ja middel middel nogenl. middel middel !ltor middel nej
Toga ja middel rel kan god lav lav l11lddel høj nej
Arena nej middel mIddel god nej

der ses med forvcntning frem til, at Statens sortsaf
prnvning kan tage opgaven op.
Udfra oplysninger, som kan hentes fra maltericf'i og
forædlero undersøgelser samt fra EBC-forsøg (Euro
pæisk Bryggeri Konvention). kan det faSIsiås. at Især
Gritbyg, men også Triumph, Arena og Natasha er
efterspurgte soner til delte formål. Blandt de danske
sorter har bl.a. Alis, Sewa og Catrin vist gode resulta
ter i EDe-forsøg. Delle gælder ogs1\. den svenske For
mula. Andre bygsorter kan have acceptabel mahning~
egnethed. uden at det er tilstrækkeligt dokumenlere!.
løv rigt må det understreges. at god maltbyg ikke alene
er et sonsspørsgmål, men at en til formålet veltilrette
lagt dyrkning. host og opbevaring, som bevarer en høj
spireevne, medfører et lalll proleinindhold og bevirker,
at en Slor del afkernerne er Store, er aftagernes grund
læggende krav til kvalitet.
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Valg af vårbygsort
Del er ikke sd lige en sag al forelage del riglige ~alg af
bygsorl. både ford; der foreligger mange [orJkellige
resultater og oplysninger om sarierne og især. fordi der
e.r en lang række hygsorter ar vælge imellem. Valgmu
ligheden begrænse.\· dog af. at el jOral af sorterne har
værellldlagt i fremavl i el omfang. der betinger el
nogenlunde rimeligr kWl1l1um rif salg. Ved markko,,·
rrolleu i sommeren 1987 blev der godkendl 58.000 ha
wJrbyg eller samme areal som året for. 93.5 pct. af
arealet til frema~'1 var i 1987 udlagl med følgende 16
mrler. og 26 soner måtte h~'er med el mindre areal dele
de resrerende IO pCl. affremavlen:



Grit /8.7 % Jenny 2.9 %
Alis /8.0 % Natasha 2.8 %
Sewo /0.6 % E'scort 2,6 %
Triumph 9.1 % Regatta 2.6 %
KlaxoII 6.8 % Formulo 2.3 %
Golf 5.2 % Cotr"lt /.8 %
Corgi 1.7 % Arelto /.5 %
Ll110 3.4 % Hockey 1.1%

16 torter 6.5 %

Sorterne Grit og Alis dækkede mere end IIJ af der
aNal. Iu'orpil ol'len skal oTII'endes til udsæd næSle
sommer, men tidligere har en eller IO sorter haft en
eltdnu større dominans. og del er glædeligt. Ol der er
skel en større sprt'dning , on~'endelsen afbygsorrer end
lIdIIgere, Del kan dog altbefales. Ol sorlsl'olgel spredes
endflll mere Iii Ol omfollt' el e"dnu bredere udsnil og
he/slafsorter, der harforskelligt resisrellsgrundlog mod
me/dug og el'enruelle ondre blodsl'Ompe.
Del er lydeligI, at der er C'lt sligende iltlereSSe for al
dyrke bygsorter. som ongh'es al hare egltelhed 11/ malt·
ning. Forisat skal dog slOrsteparten afbygavlelt om'en
des Illfoder. og der er derfor absollll ogsd plads lil andre
hOjlydende' sorter.
Der er blol/dr dl' mange sarier. Som lilbydes, gode
mulighederfor al \'lldge C1/ SOrl med en OIlJkellulltglted.
slr/iegefUkob. kUl1eki-alirl!1 og Ikke Ulllldtl el effeklivt
reslslemgrundlog mod meldug og mod komnemaloder.
Der er pal';SI en ogel sikkerhed i l'{jrbygdyrkniltgen. ndr
der om'endes en sOr/sblanding. Mange komdyrkere har
erfarel dette. og der hor hl'erl ar m!ri?1 sligning i
am'endelsen afsorlsblondinger. Til onl'endel.~e Iforåret
1987 l'ur ,l'll/ede.\ 14.8 pCI. ufdetforteg/{'de bygk\lalllUm
til udsæd el1 sortsblanding.
Det kali ollid betale sig Ol m-re omhyggelig l'ed sOr/sm/·
gel og hertil drogc nytte afde mtwge oplysninger, der er
IiIgængelIge bl.a. i denne ol'eNigl om bygsarIernes yde
evne og d)'rknmgscgensÅober.

Nye vårbygsorter
I IO for!>og ble\ gennemført en 3. års \ærdlafpro\ mng
med 14 nye b)'gsorter. der nu skal lil bedommd"e for
oplagel'iC p1i sort<;hsten Resuhaterne fremg r af label
51.
UdbYllct af sort~blandll1gen, der var m1ileprnvc. var
52.0 h~g kerne. og nere af de provedc ~urler gav pæne
merudbyltcr. medens undrc ikke udbyllcnucl>....igt
kunne klare sig. Del fremgår af label1el!. :tI angrebet af
meldug har \-ærel for~~dhgl fra '\.Crt III sort. og af den
)dcr'i1e kolonne I lal:x=lIcn "es del. al der gencrel! er
opn. ct huje merudbytlcr for s\ampebekæmpeJ!>e. men
med vanatloner fra 3.6 III 7.8 h~g kerne

Havre
Der blev I land..for!:>ogcne I 1987 afprø\el II ha\resor.
ler I 11 fo'""og. Sclmahavrc var m lesort for 15. gang.

Kornsorter og korndyrkning

Tabel51 Værdio/prøvning 1987 af nye bygsorIer

Udbog Meldug Merudb
mC'r- uden Mod· ,nl· L,,, ro,

Vlrbyg IXIb ", nlOg '&<I O<d 5...am~
hkg 1"'. 1><' dalO 'm l). IO "'''''".bo O-llY) M·I

Anlal ror;og 'O
, 6 11 " 111

Blandingi) 52,0 5.6
Cebec08331 0.9 0.1 31/8 83 5.8 4.8
Co 710404 ') 1.6 2.3 4/9 64 2.0 7.8
Piggy. 4.2 1.9 J/9 74 3.8 4.1
Sclim ... 2.5 1.4 J/9 79 4,4 3.9
DIgger . 2.1 I.J 4/9 64 1.6 6.4
Rikard 0.6 0,4 2/9 84 4.7 4.0
Ariel 2.2 2.3 3/9 68 2.J 5.9
WW 7201 0.1 2.6 4/9 68 2.0 7,0
AleXIS 1,4 0.2 2/9 73 J.I 6.0
Tennis. 0.9 1.5 1/9 78 6.0 8.1
Joline 0.9 0.8 4/9 75 3.8 3.6
Oasis .. 0.1 I.J 4/9 82 4.6 4,4
PF471O') I.J I.J 4/9 76 4.8 5.J
Sv 84099 ') , 1,6 0,4 ll/8 75 6.3 5.5

I) Jenn~ + Kla),on + S<-"'3 + Tnumph
l) O .. IIlge" meldug. ,"gen 1c,tOæd
3) ClIIIUI, 4} Sllna. ~) rIkko

Landsforsøgene med havresorter
1987
Forsogene blev gennemfort i 2 fOf'o8-l'serier, og r~ul·

taterne find~ i label52.
Der gennemførtes Illgen forsøg på Fyn og lolland-
Fal'\lcr og kun rn. forsog iøvrigt i andre olllr~der af
landet. Blandt de prøvede <;orter har især Morange.
Flam\l1gswlI og Vllal givcl hojere udbyIler end måle·
sorlen.

Havresorternes
dyrkningsegenskaber
Itabcl 53 er samlet oplysninger fra observatiollllparccl·
lerne og fra sortslistcn 1987 om forskellige dyrknmgs
egcn..kaber hos havreM>rteOle.
Af bedommelo;,erne I obsef'\oDllonsparccllerne fremgår
del. al der er nogen forskel på havresorternes mod
nifl8\'(idlighed, og al de har næsten samme strlilællgde.
men :It der er nogen forskel på sorternes strlJstyrke.
Af tabellens nederste hav Idel fremgår det. al sorterne
Morangc og Stilhavre har el hojl skalindJlOld. medcn~
det er s..-erlig lavt I l..arshavre. Sclmahavre angnbes
~raftlgereaf meldug end de 0\ nge, og )'def'it III hOJre I

labellen ~ del. at La .....havre og Roarhavre begge har
re.\lilens mod havrenemalodens fnllllerocer I og 11.

Oversigt over flere års forsøg i
havre
I tabellerne 54 og 55 er viSI r~ultaler fra nere An.
forsog med havresorter. '\.Om var I afpnlVnmg I 1987.

47



Kornsorter og korndyrkning

Tabel52 Londsforsøg med hOl/reMJrler 1987. (47-84)

LdMIlc: ug mt1\IdbyUc. h~g kerne pr. ha Hdc IaI'KkI I
IbYTe

Udby"

~'i, re,lI"onl·
hk.s~,·1 LoII· 80m- 0". Vo.lj)l. kerne trJ.lgd ~ægl, Klir r

land i 1')0 Fah.• bo'm 0<"", J~lIand '''''' J~'lIand Jylland pr. ha <m pund leJl"'a.'d meldug

Sene 01-48
Antul forsøg
Selma
Dula
Lars .
Vital .
Stil. .
Rise .

Sene 01·49
Anlal fOrs0g
Selma
Dula
Roar
Morange
Nils ..
Flamingswit
LSD ..

2 O O , J 2 O 2 4 7 , J 7 6

45,7 - 56,2 49,2 56,6 44,1 SO,3 49,8 100 85 5 0,0
5,3 1,5 3,0 35 4,5 0,5 1,6 100 82 5 0,0
0,2 - ~1.5 0.6 1,8 3.3 0,8 0.7 101 83 5 0,0

~2,7 - -1.5 ~2.3 12,5 0.5 6.5 2,7 95 84 4 0,0
.1.7 5,2 0.6 3.7 1.6 2.6 1,2 98 85 5 0.0
5,3 3,7 2,3 65 2.3 2.1 2.2 100 82 5 0.0

O O O , , O , , J 4 2 2 4 4

- 54,6 54.6 - 45,1 47,2 45,8 48,0 106 91 5 0.0
- -1,4 ~ 1.4 3,0 4.1 0,6 0,1 107 86 6 0,0

3.2 -3.2 1,9 0,1 -1.3 1,8 105 86 6 0.0
8,8 8,8 3.8 3,9 3,8 5, I 103 89 6 0,0

"4,9 4.9 1,1 0.8 0,5 0.9 105 85 4 0,0
6.5 6,5 4.3 6.6 5.0 5.4 101 85 5 0,0

4.2

Tabel 53. Egenskaber hos hOl/resorterne. Tabel 54. 5 ors forsøg med ho~tresorter.

~aIKlnspran:c:licr·)t~81

Hane
Hane M04=g I SIriild I.q«æd I~~J

"'o <m ll-'O
Selma 100 100 100 100 100

Anlal sleder , ,
" Dula 102 102 111 103 97

Dula .......... 14/9 108 4,6 Vital .. ...... 89 101 107 98 105
Flamingswil 1219 105 5,4 Roar 91 98 101 97 96
Lars ....... 10/9 105 6,1 Rise . 105 102 108 106 96
Morange ... 1219 104 6.4 Morange 107 105 104 101 III
Nils .... 1219 103 4.0 Nils . . . . . . . . . . . 96 91 98 98
Rise ... ........ 1219 107 U Lars .. . ....... 99
Roar . . . . - . . . . . . . . 11/9 104 5.6 Stil 98
Selma ........ 14/9 104 5.7 FlammgM\1I .. 111
Stil ... 9/9 101 5.3
Vilal . . . . . . . . . . . . . 13/9 104 2.7

Sol'1slisle2) 1987

Mod· Resi~lens

Skal- Kerne- nUlV' Md- mod
indhold sl0rrd"t "d dog nemato-

)., ,.. ,.. ,.. der!)

Dula 4 5 5 2
Flamingswit 5 5 5 3
Lars. __ ... 2 4 5 3 I t Il
Morange .. 6 5 5 2
Nils ... 4 5 5 3
Rise ...... 3 5 5 2
Roar 5 6 5 3 1·11
Selma 4 5 5 5
Stil .. 6 5 5 4
Vilal 4 6 5 3

I) O = ingen lejcsa.'d dier nedknækllll1g.
l) I - lavt skahndhold. sml kerner. tidlig modn1ll8 og ingen

mddug
l) I -= race: I. II - race II.
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Tabel 55. Ql'ersigl Olier sorrsforsog ; hOJ're 1983~7.

I Ud" ØJ mcrudb.
hkalernt: pr. ha For·

Havre bold,- I
I

I)r0~et ,,'
Selma ~rt

Selma .......... 100

Forsøgsår 1983·87
Rise ..... .......... 48.4 1.6 103
Dula 51,1 1,6 103
Vital 48.7 0.6 101
Roar ............ 49.8 1,5 97

FOf"S4)gSDr 1984-87
Morange ........ 48.0 2,6 105
Nils ......... 48.0 ~ 1.8 96

ForsøgS<lr 1986·87
Flamingswit 46.2 3,2 107
Stil ........... 51.2 0,2 100
Lars . 47.1 0.9 98



Kort beskrivelse af havresorterne
Tabel56 BesÅril'(!Ise af ho.'resor/eme

SlrkgeMkaber l~mtclm~bbr:r R"

b:ngdc Isl)'rkc
mud

liane 'lihlfTc.herrn~qcl sUl· n<-
mdh m"

Selma mldd. ret god midd. hoj midel.
Dula .. ,rct I::mg god nmid. midd. midd.
V\tal midd. god stor midd. midd.
R,« .rCI lang god nudd. nudd. la\ I
Roar !ludel. nogen!. SlOf mldd. fel heJI Ja
Mor:lJlge midd. nogen I. midd. hoj hejl
NlI... kort gO<! midd. hlV midd.
Stil I..nrt ret god stor lav hØjl
La" mide!. nogenl. rcl lille midd. lavt Ja
Flallllngs-

"" ... nlldd. rel god Imdd. nudel. ret hOJt

Valg af havresort
I den dansÅl' harredyrkning. som i de Sc'nere 6r har haft
el meget bed.edenl omfang. har Sl'lmahaVT/~ tidligere
wpn'( ho~·('dfOr/('tl. mt'" da j1erl' sorter udbyllemæssigl
har /..larel sig bedre. t'T der tlli mange gode muligheder
at l'æ/gt' inwllem. Id.f. Oll/a, Rise. Vital. Moral/ge og
Flå·IfIU1gswil. SOr/ente Roar og Lars kan unbe/ules lil
ogl'1 atH'l'ttdelst' ptJ grund o/deres IIemolodresislens.

Nye havresorter
I den officielle værdlafprovnmg bb' 2 sorter afpro\ct l

1987. og resultalerne "es i wbel 57.
Begge 'iOrter har givel pæne udbytter. og de er ikke
uden Inleresse

Vårhvede - og vårdurum
Vårlwedcd)'rkningen i Danmark hal' haft et meget
bc-ikedcnI omfang. og der har kun \ ærel ~ I,()rter
anmeldt til afpro\fuug i land ..fof'l,og. tllcn ~mli(lIg har

Tabel 58 La"ds/orsog med I'ur"~'ede og mrdurum (49)

Kornsortcl'" og kornd}'rkning

Tabel 57 Værdiafproming 1987 af nye "a ,,",arier

Havre-
Udb Ol Kar Mod·
merudb For- SIri- ror III1lJS-

sorter hkg pr hold>- Igd
~""""

datn
h> tAl = ,-. laug

Antal f0""08 • 7 7 I

BI
Selllla 56.6 100 106 5.0 2/9
Dula 59.7 106 107 5.1 J/9
WW 17517' ) 5g.1 103 99 5.4 29/8
WW 17573 59.5 105 105 3.5 3/9

1) ~ero

.1 v!lrdurumM>rter værel prøvet "ammcn med vårh\'e
den.
Der har \'ærel nogen intere'~c for v5nJurum I 1986 og
1987. furdl denne koman bliver honorerel med hOJc
priser lilllllcnenlion I andre EF-lande. Del har derfor
værel nalurllgl al afprovc mulighederne for dyrknillg
af durum her i landel og al ..ummcnlignc den i udbylIc·
forM,g med almindelig v~rh\'(.-dc.

Landsforsøgene med vårhvede
1987
Rblultaterne af rOf"'(lgcnc 't.... I label 58.
I gcnncm"'llIt af 18 forsog har Corncllcv:'l.rh\ooe givet
48,9 hkg kerne. og ingen af de ovrigc vårhvcdesortCf
har nåel delte udb~tle. I~'er \ar udbYlIerne ulllfrOO<;
stillende for" rdurulmorternc. som ga' fra 16 til 27
hkg mindre pr. ha end ComCtlcvårhvedc. Derfor er det
nodV'cndigl. at merprisen for v:'l.rdurum er hOJ. hvis den
skal kompensere for del lavere udbylIC.

Vårhvede- og vårdurumsorternes
dyrkningsegenskaber
I tabd 58 og i tabel 59 er fortalt om de egenskaber, der
ble\' bed"'''1 i ob~er\'atioll!'oparceller i 1987. samt oplys
ninger om ,årh, ede fra "orl~hMetl mn de <;ørler. der er
optagc!.

UdbylIt Ol merudbytte. hk. kerne pr. ha Helt landtl

Vlrhvede
lidb)~1

hkg Hol!
og durum SJZI- LoII.- Dorn- (h.- VcstJ)I. I'ord· kml< trål,d. Heat. Kar f. P"

land Fyn Fah< holm Oorn< J)lIand land j)lIand J)lland pr h> = ru"" ..,...,.. mcldul

Sem Ol-50 og Ol-51
Antal fUN",g , I IO ] 8 18 " 9 17 I.

Cornelie 42,8 42,6 62.8 62.8 46.8 49.3 48.9 55.7 51.6 48.9 95 127 3 3.0
A:\ona 0.1 2.8 5,0 7.g 0.9 3.1 11.0 2.8 5.9 3.1 84 123 l 1.0
Vitl.l' 2.7 4.7 2.9 b.6 3.3 5,4 g.8 9.7 g.3 5.5 9g 122 3 1.0
Ralle ... 2.0 5.g 5.5 4.1 2.9 1.5 7.b 7,1 b.2 ',' 101 124 3 2.0
Signadur-) 12.4 1b.5 19.7 17.2 1'.0 8.S 22.0 19.7 17.8 15.7 79 117 I 2.0
Primadur-) 22.7 20.7 24.7 24.8 22,9 23.b 36,2 32.1 31.5 26.7 71 112 I 3.0
Capdur- 16.7 12.0 IH 20.7 1b.3 15••~ 2b.~ 2'.0 22.9 19.2 72 117 I 4.0
LSD. 4.6 J,4 4.6 J.l 9.1 4.1 1.7

-) \";1rJurum
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel59 Egenskaber hos vårh~'ede· og durumsorlerne.

I) O ingen IeJe~ dl~r rnddug.
!) I = lOgen gulru~t. Ildlig moden. sm:l keTnt'r. 1,1'1 flTOlemllld

hold. llleludb)gge og bUl(h-olunlefl.

Vårhvede- og \'årdurum har tilsyneladende samme
modIlingstid. men durumsorterne er kortere og mere
stråstive end vårhvedesortcme.

Cornelie I) . 17.5
Signadur 19.2 75 0,56
Primadur 21.8 70 0.95
Capdur 19,5 85 0.80

I) V!rhH'de

Tabel 6/. Analyse af vdrdllrllm
Forsøg nr 47097

Durumsorters og vlirilvedes kvalitet
Der ble\ til Jysk Teknologisk indsendl pmver fra 2
forsog. Desværre var det cnc hold prO\er af utilfreds
stillende halitet. Resultatet af analyseringen fra det
andet forsøg ses i label 61.

Vi,hvede 0\1
durum

Generelt \ar angrebet af meldug kraftigere I durum
sor1eme end 1vårh\.-cdoorterne. men ikke desto min·
dre var der, som det fremgår af den næst yderste
kolonne i tabellen, bedre virkning af en bekæmpelse i
vårhvede end i durum. Ved beregning af nettomerud·
byttet, som ses yderst til højre i tabellen. er vårhvedens
pris ansat til 150 kr. pr. hkg og \'årdurum lil 250 kr. pr.
hkg. men disse pri...er er naturligvis afhængig af, om
partierne kan anvendc..'S til de relte formål.

7
5

5
5

7
7

5
5

5
6

3
2

Somh..te!) 1981

Mod- Ktrne· Pro- Md· .""'-Gul· mnp.- uu· tem· ud- "olu-
nh' lo. rd~ ndhold b)'ue mon,-. ,-. ,-. ,-. ,-. ,-.

Corneuc
Vitus

Anlal stedtr 4 4 , l'

COrnele . 16/9 97 5.4 4.9
Axona . 18/9 86 Z,4 1.6
Vitus 19/9 99 6,Z Z.4
Ralle 16/9 105 5.2 3.6
Signadur ZO/9 79 2.0 1.8
Primadur 18/9 75 0,9 2.6
Capdur 18/9 72 U Z,6

«JbwonatlOn..par«Uer l ) t981

VlrII..de Mod- S".- le)<- Md·

l 0\1 dunuD nlR& I,d "'" .u,
dato om 0-\0 0-\0

Svampebekæmpelse i vårilvede og
vårdurum
For al undersøge virkningen af ~\'ampebekæmpelsei
vårhvede og vårdurum ble\ 5 af sortsforsøgene gen.
nemført som dobbeltforsøg. hvor den ene afdeling var
ubehandlet, men... den anden blcv behandlet 2 gange
med 1.0 I Tilt top. Resultaterne af di~e forsøg ses i
label 60.

Tabel 60. S~'ampt!bekæmpelse i rårhw!de og rardurum.
(50)
A = uden s\'ampcbekæmpd~

Il 2 gange Tilt lop

Udb)'tte og \lerod·
VlrII..de ~)t- P" Imrudb. b) Ile Nelto-

~I- hk.
Ol durum """ dUIP

ro. mer-
i ulx:- pr. ha svampe udb.
hand- ul><-

I
I><k '.2)h>nd-1<1

\<1 A • hkg IX" hk....
Serie 01·51
Antal forsøg 4 5 5 5
Comette l ) . 6 6 38.5 46.9 8.4 2.5
A~onal) 4 2 0.2 0.2 8.0 2.1
Vitus l ) 6 J 3,7 " 4,6 7.5 1.6
Ralle l) .. 6 5 2.1 - 3.1 7.4 1.5
Signadur~) .. J 4 11,3 13.4 6.3 2.8
Primadur 2) 2 9 - 22,2 25,9 4.7 1.2
Capdur2) • l 9 - 15.4 19.6 4.2 0.7
LSD 4 4.3 4.4

I}VArh\·ede. nn..låel pri~ 150 kr pr hkg
;)Vårdurum. lUlSl!.:r pm 250 kr pr hkg

50

Proteinindholdet var hOJI både i vårh\'eden og især i
durumsorterne. Såfremt durum skal intef\eneres. er et
af kravene. at glassetheden er mindst 50. Den øllskede
værdi for pigme11l afhænger af anvendel~formåJel.

men almindeligvis foretrækkes mellem 0,5 og 0,6.
Højere tal betyder mørkere farve.
Disse pro\cr af vårdurum \ar således af lilfred<;stil
lende halitet.

Oversigt over flere års forsøg med
vårhvede
I tabellerne 62 og 63 er vl.,1 de seneste ån.. forsøg med
vArh\'edesorter og med vArdllrllm. J gennemsnit af 2
års forsøg har de prøvede vårdurumsorter givet fra 25
til 35 pet. lavere udbytte end vårhvedesorlen Cornelie.

Tabel 62. 5 drs forsøg med ~,arhvedesorter.

"arhvede

Cornelie 100 100 100 100 100
Vitus 102 103 91 102 89
Axol1u. 105 94
Ralle 98 91
Signadurl) . 81 68
Primadur ') 82 45
Capdur l ) .. 76 61

l) V;l.rJuru01



Kornsorter og kornd)'rknin~

Tabel 61. O~'erngl over fOrIsforsøg i
l'brlB'{xlc og I'QrdUrII/II 1981-87.

Udh Ol merudb hkg
Virh\'ooe \.em~ pr ha I'nr-

og durum I Pru"~l
h(.ld..•

.al
Comc.ll~ "'"

COfllCtle 100

Forsog'iOr /98J·87

Vitu... 53,4 1,4 97
Forsogsor 1986.Jj7

A)(ona ... 50..1 0.2 100
Signadur ' ) . 52.0 13.1 75
Pnmadur l ) 52.0 18,4 65
Capdur l ) . 52.0 16.1 69

') \MJurum

Omsætning af sædekorn
I cftcdirct 1986 og vinteren 1986/87 blev der under den
offiCIelle sa:dekofn<.ordning, 'iOm SlolsfroJ..onlroJlen
admllll<;lrerer. plombercl 2.73 mlll hkg fordel! med
1,66 mil!. hkg \llrbyg. 0,76 mlll. hkg h\ede, 0.18 111111.
hkg rug. 0.08 null. hkg \1IIlerbyg ...amt 0,05 mil!. hkg
havre og vllrhvcdc. Delle \Varer lil omkring 90 1>C1. af
del ..am lede udsæd'ibcho\ :tf korn. ~rll skcnsm."eSslgl
anvcndes td at lil de ca. 1,6 mlll ha med kornafgm
der
Seh om der afprO\C' mange sortCl'. \ iser an ... cndel ..es
m'lIl .. lcrcl, al sort\...alget reclt begrænser 'ilg III rel fil
sortCl'. Dette fremgår af label 65. som s•.lI11tidlg fortæl
ler, at udskift ilingen afkendle lil lIye ...orler, "'nm klarer
..ig godt i fOr\ogcnc, ..ker ret hurtigl. Ek<iemplcr kan
find~ b dc for vmterhvede og ... årbyg. h\or det for fil
Ilr siden' ar ganske andre ~rter, der ble\ d) rlet end
de. 'iorn i øJebliUel er hmcd.<.orlcr

For de }1estC' arIer og især for vi",erlll'ede. I'i"rerbyg og
lIal're I'ar da i QIII'Clldclsell i 1986/87 tale om hOI'edsor
ler. dcr dæJ./"ede mere end hahdelen afde pagældende
arte~ areal. Og'iO / )'fItlerrug og l I'orbyg samlede mlgel
sig om rel fli sorter. selvom det af mange o~ager ville
I'ære en fordel, hl'is sorlsonl'e,tdelsen blev spredt med en
bedre og /liere lige!l!: jonh'llIIg mellem sorlerne.

Tabel 65. Kurmorlemes IIdbrede/se. proceIH.

45
24
I i
12

I

62
12
II
7

3
3
I
I

I
II
2
2

55
9

17
17

73
9
I

4
.1
7

79
7

66
I

13
20

6
7

II

87

81
8

17

65
19

99
ViflterrlJg

Petku.. II
Dnrnlnator
Danko.
Mcrk:llor
I'ollux

Udlagt c.flulr

Viflterh~'ede

Kraka
AIlJa
K0\3d
Slelpner
Citadel
Longbo\\ .
1mb••
Andre :>oorter

Vhh"ede
og durum rum\'Rgt

Cornelte ja ret kort ret god middel høj
Vil u... ja ret korl rcl god middel rct høj
Axon3 nej kort god ret høj
Signadur: ) nCJ kon god lav
Primadur

'
) nCJ kort god I",

Capdur l ) . nCJ kort god la'

l) Vftrdurum

Tabel 64. Beskrh'else af vårhl'ede- og durumsorleme.

Kort beskrivelse af vårhvede- og
vårdurumsorterne
KUli Cornette og Vitus\Ihh\ede er på dan..k sort'ilistc.
mcdcl1'i Axona Cl' under afpm\llmg. V.rhvcdc'ionen
Vitu'i og sonell Rallehvcde. der blev afprøvet I årets
forsøg. er 10\ ngl såkaldte \·eJ..sclln'eder. D. v.s nt de
normalt s s om for ret som almindelig ... rhvedc. men
at de og~ kan s om efter ret og under rlmeligl nulde
forhold men mtre.

Valg af vårhvedesort
Der ('f 1..1111 CII mcgel besJ.('den illleresse for dyrJ.IIl/1g af
I'arlm'de I DanmarJ... og med de IO sorrer Cornelie og
Vitus, som er po ~orlJli'iletl. er der gode mIlIigheder for
Ol Op"iJ II/fredS5lillende r/!fUlwlt'1'. J'ardunlmsorlerne
har igennem 2ar gil'el elItelI uri/fredsslil/t'nde udbYlIe.
og lilmed var k1'alileletl i /987 iHe lilslræJ.kelig god Iii
de/lfle korn(Jrt.~ formtJI. Derfor J..all en dyrkning ikke
umiddelbarl allbefale~og i gil'et fold kUli. såfremt der
kalt OplttJs li/fredutiJlende forht1lldsafloler om pris og
allw'ltt!e/se.

I 'iflterb.rg

Mannka
Ign
Erl11o.
lIa....o
\o1ammul
Corolla
Tapir
Mar)llll .
Gerhel .
Andrea ..
Andre liOrter .

69

29

2

81

15

3

75

3
I

15

5

2 24
57 20
9 15

12 14
3 IO
3 4
4 4

3
9 3

2
I
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Kornsorter og korndyrkning

dlagt forir 1987 Udlagt fodr ~
Vårbyg Mikkel I
Triumph II 22 32 .10 19 Arena I
Grit .. 9 I R Escort .... I
Sewa I 12 Andre sorter 62 45 21 IO 3
Golf 9 12 Y
Klaxon ........ 2 7 HVllre

Jenny 2 8 10 7 Dula [2 17 21 35 b5
Lina .. I S S Selma 87 81 74 SO 16
I Ineke) 3 Stil 3 6
Ahs . 3 RI"e. 2 S 5
Ida .. .. ....... 18 11 5 2 2 Roar 2 5
Caja. 3 J 4 3 Vital 2 4 3
Corgi .. Andre ''Orter . 2 [ I
Regatta ........
Cerise 4 II II b
Taam .... I 5 4 VårJlW!de

Robert .... Cornelie 15 54 54 44
Romi. 3 VituS I I J 46 36
Natasha Ralle 20
Jonna 2 4 4 2 Andre sorter. 100 84 ).1

Forædlerbeskyttelse
Ifølge loven om forædlerrcttigheder til planter har
forædlere af beskyttede SOrter rel ul at opkræve en
afgift. Det er i øjeblikket /astlagt. at enJn·er. som bellyt
ter udsæd O/beskYllede kornsorter. sÅol betale 17 kr. pr.
100 kgformerillgsmateriale afkom. I tabel 66 er anfort
de sorter. som i øjeblikket er under bcskyttelo;c. men
nere kan \'entes i årets lob. efterhånden som de optage.
r softsli"ten.

Tabel 66. Foræd/crbeskYllede kornsorter 1987-88.

Oversigt over afstamningen
for sorter af korn
t label 61 er i alfabetisk rækkefølge anfort sorterne
inden for de enkelte kornarter, og del er desuden
næ...·nl. hvilkel mærke eller nummer. de ble\' afpro\cl
under. Endvidere er forædlcrlandct angivet og for de
registrerede sorter deres registreringsnummer og -år.
Endelig er yderst til hejre givet oplysning om sorternes
af,tamning. Del skal bemærkes, at det Ikke for durum
sorterne er lykkedes at skafTe de onskede oplysninger.

Vinterhvede VinterrlIg Vårbn: Havre
Anja Akkord Aha Escort Laml Dula
nrimslone Danko Albert Europa Lina Hedvig
Brock Dominator Alis F1ee' Mikkel La"
Calif Epos Anker Formula Natasha Morange
Citadel Mcrklltor Annika Gahml Nery Nils
Gawain Pollux Apex Golf PamlIla RIse
Helge Aramir Gorm Regaltu Roar
Holger Vinterbyg Arena Gril Robert Selma
(ntba Andrea Benedicte Gula Roland Stil
Jaguar Corona Bente Gunnar Roml VII"I
Kall7.1er Ermo Birka Harry Sewa
Kosack Gerbcl Caja Havila Taarn VArhvede
Kraka Ilas:-o Camir HOl'key Teo Cornettc
Longlx)\\ (gri Canor Hulda Toga Timmo
Mercia Mammut Catnn Inga Torkel Virus
Nonnan Marinka Cerise Jarl Triumph
Reklor Maryhn Claro Jenny Vega
Slcipner Masto Corgi Jonna

Tapir Daisy Keti
TrixI Digger Kla:\on
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Tabel 67. Kornsorternes oprindelse.

Son

Vinterhvede

Anja
Apollo
Callf
Citadel
Ga\\am
Jmba

Jaguar
Kan71cr
KO'iack
Kraka
Longoow
Mercia

onnan
ReLlor
Sleipner
Urhan
Vuka

7661

67

27084
7663

3383/20

78263

Pajbj .. Danmark
Bn:un, V. Tyskland
TH, Tyskland
Zet. Holland
PBI og NSDO. England
·\'lIln. England

pO. O.. V. Tyskland
\VE.• Tyskland
Wcibul!. Sverige
P3JbJ .. Danmark
NSDO. England
Pfil og NS DO. England
:-ISDO. England
Firlbed.. Tyskland
Wcibull. Sverige
Fr:mck. Tyskland
PO. O.. Tyskland

1981

1983
1985
1986
1984

1985
1984
1984
1981
1984
1985
1985
1985
1986

1978

723

935
1183
1284
1018

1203
1051
1017
724

1013
1191
1110
1052
1287

Kornsorter og kornd}'rkning

Af lammn.

Kranich Cariho
(Mario; Be:lcon Klement) K ronJuvcl
(Caribo Tadorna) (prohu'l Paladlll)
Komb l..r)'dslIlng
Dunn dereihe Brigand
lkacon (Ranger Ma)o 64-) (Chile
8923 Ranger)
(Carslen 8 Nord DeprC'is) • Palmarrt'...~
Caribo Heinrich
(Mironovo;kafa ~U8 \ Slarke M) Ilolme M
K ral1lch Caribo
TJB 26S/175 lIobbu .,SIB"
(Talent Virtue) Flanders
TJB 268/115 Hobblt nSlBll
Monopol Komoran
W.20102·CIl149-Hullhman Bilbo
Krallld Diplomat
MerilIl Tornng II, arslens VIII

Ingnd
(M3dru

Rug

Danko
Dominalor
Epo;
Merkalor
Pclkus II
Pollux

Villtcrby~

Andrea
llorwina
Ermo
Gerbel
Hasso
Ign
Mammut

Marinka
Marylin
Ma~lo

Taplf

Tl'"ilicale

Lasl..o

Loenl
Newton

Uno

Rol.. Polen
1'111'.. Tyskland

254672 VEB. O Tyskland
PIIP.. T),kland
\.LP, Tyskland
VEB. Tyskland

21()<)78 v, BE, V. Tyskland
VED. 0.Tyskland
v.LP.. V Tyskland
FD. Franl.rig

2.2240 \.LP. V,Ty:o,kland
Aek. V T)'"kland
\ BE. V.T)"ldand

7926 CD. Holland
rpl. O.. V. Tyskland
SCIllU. Holland

l)aJbJ .. Danmarl..

P.S.P.B.! , I)olen

v. LP. T)'sl..land
I)BI. England

8005 S\aluf. Sverige

1983 975
198.1 941
1987 1318
1983 940

1985 1104

1986 1227

1985 1108
19 O 670
1982 809
1980 652
1982 81

1985 1182
1986 1247
1986 1266

1981 771

Selektlon af DankoYr\l..u: Zlole
Petkus Carokurz
AZG (Dank. Srebrne Chodan)
Dansk L.'tndrug Carol..urz
Udvalgt af von LochoYr'" Petkus
PMS mducerel mulanI af Pelkus

(Dura Tocka) Sallieng
(Valja Vogelsanger Gold) • Hlht. SI 7246
(Dura Senta) Vogel"Unger Gold
(Asger Jumbo) FDE 2-l4/95
Dura 12563
(ST 820 ST 1427)
\'ogel<>::J.ngcr Gold
49)
(Alpha, Sv "67.4) , Malta
((41596-H • 45/57G) . Malta) . 117
«Pil I-buler)' Dea) . Vogebangcr
Gold
DSGW 169 Pella

Trnicale t.51 h\ede c h\edc 1203/61
tnllcaJe 6 la 206
Kiss 193 803·358· 10727·15·0M
Flt generation med oprindelse i en enkel F:I
planle
274/320 Beagle

Vårbyg

AkUt
Ahs
Anl..cr
Arex

7087
011

785666
7933

Abt.--d, Danmarl..
Ahcd, Danmarl..
LK. Danmark
CB. Holland

1984 1019
1985 1154
1986 1211
1984 1006

Lo.i . Abed 1657
Tnumph Rosle Abed
Rupal Ncry
Aramir ' F1 (Ccbcco612 \ . «(Julla3
(Voila . LIlO)))

5J



Kornsorter og korndyrkning

Sort Fomdkrbod1iJeboldcr Ahlamn..,

Arena H. Sch.. V. Tyskland 1986 1275 H 464 ' Aufhammer 38/68
Caja 52055 Pajbj., Danmark 1980 620 I'f. M·l3 < Pf. 62 6/6-4
Cam;r 601409 Carlsb., Danmark 1985 1151 Emir >( Triumph
Canor 602222 Carlsb.. Danmark 1985 1150 Nordal )( Triumph
Catrin 602216 Carlsb., Danmark 1985 1152 ordal ~ Triumph
Ceri~ 1074.75 RPB. England 1980 626 (Armelie ' Lud) ~ Luke
Clara 786144 LK, Danmark 1986 1213 Miriam· Tron
Corgi WPBS & NSDO. Eng·

land 1985 1181 Tnumph ' 15533 Co.
DaiSY 21316 SES. BelgIen (Cambnnus . Mamie) ~ Aramir
Digger 7456- 24-1 Miln. England 1986 1226 MMG. 68/5/11 . Aramir
Escort 107579 NRPD. England 1986 1281 Claret . RPB. 256-75
Fleet 81021 NFC, England 1985 1149 Claret . Goldmarker
Formula 7200 Weibull. Sverige 1987 1321 Triumph )( All. 3109
Golf 82277 NRPB. England 1983 966 (Annelie Lud) '" Luke
Gorm 746534 LK. Danmark 1981 761 KnSlina ' Sj 678263
Grit VEB. Ø.Tyskland 1984 1001 Emir. Union, Diamant og 5 nr. Sorter
Gula 1605 Abed, Danmark 1976 351 Impala' Emir
Gunnar 733~4 Svaler. Sverige 1982 849 Kri<;tina " (Mari6 . 57/510-44)
Havila 7523 CD. Holland 1979 521 Berni, Aramir
Hockey 412.78 NRPB, England Claret ' Goblin
Ida 6405 Weibull. Sverige 1980 567 Arla M l • Tcllus
Inga 5887 Abed. Danmark 1982 815 Vatonga ~ (Goldfield ., Maia)
Jenny 73528 Svalor. Svcrige 1981 751 Hcllas 2 (Pallas~ ~ Rupee) . Kristina
Jonna 51923 Pajbj.. Danmark 1980 623 Salka . lauda
Klaxon 9002.77 NRPB. England 1984 1033 RPB 16.71 "o( Nackla
Lenka 59393 VEB, Ø.Tyskland 1987 1333 5013 Index 74 q496 Index 72
Lina 76805 Svajer. Sverige 1983 960 Lora .>< Å 6564 . (Mari ,.; Multan)
Mikkel 761430 LK. Danmark 1983 957 Visir' Scjel 678263
Natasha 73612 UNISIGMA. Frankrig Triumph '" Aramir
Regatta 100579 N RPB, England 1986 1280 PF 52213 )( Clarcl
Robert 773100 lK. Danmark 1984 1002 Ncry . Duks
Romi 604.1 Abed, Danmark 1983 961 Abed 079 A Rupal
Semira 80512 Svalor, Sverige Salka) Drossel
Sewa 3246-76 Nords. Tyskland 1983 959 (Julie' Civ 45217) . 1-427
Sila 020 Abed. Danmark 1986 1250 Triumph >' Rosle Abcd
Taam 73533 Svalor. Sverige 1982 845 Knstina >' Hellas1 (Pallas~ . Rupee)
Teo 80-609 RPD, England 1987 1139 Claret . Kym
Toga 4509 Prob.. 0'\lrig 1986 1237 Triumph ,... Welam
Triumph VEB, Ø.Tyskland 1978 488 Diamant· 14029 64/6

Havre

Dula 69014 \Vier, Holland 1982 823 Selma ~ Wz 62060
Flammgswit 8045 V.LP. Tyskland Benta· Selma
Lars Weibull. S\'erige 1986 1291 Welkul; r-: " leanda
Morange 0054 S. Saat. V.Tyskland 1985 1105 Marino' Selma
Nils 17369 Weib.. Sverige 1985 1145 Welkus . Lcanda
Rise 752116 LK. Danmark 1983 956 Selma . Risto
Roar 724190 LK. Danmark 1982 844 (SlåJlo , U.S. 1624) . Astor
Selma 16412 WeibulJ. Sverigc 1970 84 Palo :-. Saxo
Stil 772.12 Svaler. S\'erige 1986 1236 Sørbo . Benta
Vital 7549.1 Svaler. Sverige 1984 1068 Sang· Selma

Vårhvede

Axona \ .d.H.. Holland IIPG522·66 > Maris Dove
CometIe 16599 Weibull. Sverige 1982 838 Kolibri . Pompe M
Ralle VlP. Tyskland ,
Vitus 75.1648 lK. Danmark 1981 767 Klcibcr .. (Transec 4 ~' Capa 2)
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Forædlere:
Ab<d
Ack
Da.Plf.
Booker
Dreun
elJ
OP
Dæhnf
CD
Ful
HG
tiPB
ti Seh
LK
MAli
Mlln
NFC
"Pf
'RPU
,,"SDO
:"lords
Pajbj
I'n O
111-11'
"rob
SEM U
SES
S Sut
SIrengs
Ss.
TH
UnisIgma
v ilE
\ d.H
VED
\ U'
WE
Welb
W'ler
WPlb
ld

Kornsorter og korndlrknin~

Abro Planle:I\·Io;slatlon. 4920 Sollesled
Dr J. Adennan & Co, RmgMrasse 17. 8444 Irlbach. Ve-.tly.'>kland
1J1Iyer pnanz.cnzuchtgl:~,dlschaft. Miinchcn. V.Tyskland.
Hooker Seed ltd . BosIon rood. lmes, England
S;a:Illuchl .... lnschaft Josef Brcun. Amsel .....eg l. Isn Ikrzogenaurach. V.T}..kalnd
Ccbtto HlludclJoraad. IIOSlbo" 182. J(X)() AD. ROllerdam. Holland
Dans1. PI:lIl1cfol"".t:dhng NS. OoelshlJJ. 4660 SI. I-Icddmge
NS L. Drhnfddt, Poslboks 18S. SIOOOd~ C
Aonmond Deprcz. 59242 CapcJle. Tcmpleu\e, Frank.ng
SaalZuchl Flrlbcck. 8+41 Atlmg-Rmlam, VesttY.\olland
Hursl Gunson Coopc:r Ta~r lId.. Wllham. ~1I.. England.
Illlnkkijll Planl nrceding InSlIIule. SF-04300 HYI)'lam. Finlalld
SCh.....elgt'r & Co. OI-lG. Hans. Ft'ldklrchen J. D-1I052 Moosburg. Vesll)<,klal1d
Llll1dbrugels Kornforædling. Se~l. 8100 Hnrscns
Maisoll Andre lJIoudeau. Frank.ng
Mlln MaSlt'rs Group. Walerloo HouJoC. \\'3terloo SIr. Kmgs L)un. England
"r:..... "ann Crops Ltd . Market StamlOlI lIaII, Lmeoln. England
'orddeutschc I'lanzcnzucht. 1-t01ls«. V TysL.land
"lckcrsons RPH lid .. Roth .... dl. lmcoln LN1 6DT. England
~atlOnal Seed Dendopmenl Orgamsallon Lid. Ne..... ton Hall. Carnbndge. CB2 51'S. England
~ordsaat. Saalzuchlg(Stcllschaft m.b II" 2J22 \\'i1t~rn~\~rstorf.Liiljcnburg. V T)'skalnd
1'''JbJcrgfonden. Pajb~rggArden. D)'ngb). 8J<X) Odder
l' n:UII.cnluchl Obcrhmburg, Schwablsch I-Iull. Veslly~kh,"d

Il H. PCler<,.en. "ostfach 6. 2391 Lundsgaard Po~l. Langbalhg. VcsllYJoklund
Probsdorfcr Saalluchl Gmbll. 2301 Gross·E!lzcrsdorf, Oslrtg
Semundo. Virum. Holland.
Soclcte curoplcnne de scmmmcc:s. Induslnpark IS. 3m Tlen~n. Iklgu:-n
Mmundo Saalzucht. POSt 280J65. 2000 I-Iamburg 28. Volt)"slhmd
Sllillzuchtgcsdlschafi SIrengs Erbscn Aspachhor. 8705 UfTellhclnl. \'.Ty..~a[nd
S\alOr AB. 26 00 S\3IO\. S\enge
Tom lIC1denrclCh, PO!ilrach 180.2401 Bad SCh .... ar!au. Vcsll)skland
VlI1\1gma, Fmnkrig.
W \011 Bofrles-Edcndorf 0110. POSlfach /206. Lt'Opold...hiilu: 3. Vesllysllund
D J san dcr Ha\c BV. Postbus 1.4422 AA Kapclte. I-Iolland.
VHl Salll- und pnanzgut. Mrn.dorf.. II.I ....SC 7 9, l PH Ve"'lbcrhn. V TyskiIIIld.
I \011 LOl·ho.... ·I·t:tlu, timbII, 1'0001f!Kh ni I. 3103 Bergen l. Ve-.tI)s~lalld

Saalluchl W [lIgellen 8u.:hIl118. 84-&1 Obcf'oChnr:J(J1I1g-8u<"hhn~, Vcslt)sllalld
W WClbull All. l)os S!O. 261 H Land~kmna. S\eflge
O V Landbou.... bur.-au WI(',",um. 97()4·Ca-Oromngen. Holland
\\el~h Plant Brecdmg Stal Ion. Pias Gogarddon. Ahcf}st .... }lh. D)rcd. Engl.Uld
Zdder IlV. L:lIldgoed Zelder 6595 'lW. Ollcn.um. lIoll:1I1d

Måling af bjærget
halmmængde

Af B. Slolh Niel.,ell

l\'1åhng af de halmmængder. !>Om bjærges i prak!it~.

blc\ påbegyndl l 19~O og er nu gennemfort i 8 r.
M hngerne er gennemfort encr de rctmngslimer. M>m

er be~krevel pli ~Ide 68 i )} Oversigt {l\'cr land •.,foN"g
1980.)1
Resullaternc af de foreg1\cndc:'l.r er anført på 'ilde 72 i
"Ovcr... igh::1l 1986.1> DClIe vi ...er en "tor år...- og slcdva
riutiOIl i halmudbyl1ernc. medens halmprocclllcn I

forhold Id ,,"crncudbytlel I de neste af rene har \'æret
rel kon'italll for de neste arlcr.
I 1987 er der ,om følge af den ...ene host og de
van~kehgc bJærgnlllgsforhold ,,"un gennemfort 16 m 
tinger I 5 forskellige afgroder. RC"ultalcrne er \ iSI i
tabel 6~ sammel1 mcd gennemsnit af alle årene. DCI

...pinklc rnaleria1t: lyder på. al halmudbyIlet i vinlcr<;æd
l 1987 har værel lidt lavere end gennem~nillct. medens
halmudbyIlet i v~rbyg i 19 7 har \'ærCl lidi hOJere end
genncmsllIlIel.
M. lIllgerne sug~ forL...al.

/abe/68 Mliling ajbjærgel ha/mmtl'llgde /980-81

K<r"" 11~==Bck I
lIalm I:"'" Slub· udbytie

~~~ Imil,", hojJ< hk. hkt
." cm pr. ha pr. a udb)Ue

Vltllcrhvcdc 1987 5 9 58.4 45.7 78
gn'. 8 år 66 14 67.7 49.8 74

Vmlcrbyg IY87 2 12 54.5 44.8 82
gn". 5 år .. 39 IJ 63.4 36.5 58

Vmlcrrug 1987 2 IJ 38,5 25.9 67
gm•. 8 r 31 16 45.2 39.9 88

V~rbyg 1987 6 10 55.2 34.4 62
gl1 .... 8 lir 322 11 49.9 32.0 64
Alm.rapgra..... 1987 1 5 10.1 50.5 500

55



c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Bent Ullerup

Landsforsøg med sorter af markært
Resultaterne af stlrtsforsøgene i markært er viSI l label
2. Afprøvningen omfallede 5 forsøgsserier. Bodil:crl
var målesorl. tIlen s<'lmlidig deling Solara i alle seri
crnc.

Forsøgenes antal og fordeling
Deretllll1gen her indeholder rc:sullater fra 84 forsog
med bælgsædsortcr og 30 forsøg med planletal i ærter.
lait deltog 20 ærlesorter og 5 hestebonncsorter i af
prøvningen.

Der har i de seneste år været en eksplosiv vækst I

dyrkningen af bælgsæd og IsæT af markærl. men også i
mindre udstrækning i dyrkning af hestebønner. Ifølge
Danmarks Statistik var arealet således i 1987 over
200.000 ha. Denne udvikling har ganske naturligt
medført en (omgelse af sortsafprøvningen, hvilket er
en af årsagerne lil. al omtalen af forsøgene med
bælgsæd sker i el særligt afsnit af oversigten. En anden
årsag er, al nere resultaler som følge af sen host fN". er
modtaget i november.
De vanskelige forhold for ærtchostcn i 1987 er omtalt i
o\'ersiglens indledende afsnit. men det skallilfojes. al
den sene og ",:\de host naturligvis og havde imlny
delse på fors"gS3rbejdet. En del af de anlagle fon.og
blev ikke hostet. og i andre var resultatet ikke fo!"')ogs·
mæssigt tilslrækkeligt sikkert.

Udb)'Ue Ol
Hele landet

merudbytte
~~b 0' pcl rI-

Markært hk. ærttr trudb. prottln TKV
P' ha hl, , ,

Oerot IJ~llaoo
trrter '"rslof
~~, ha

Serie 01-5]-87
Anlal (ONlg • ,

I' 13 13

Bodil 41,2 28,7 33,7 25,0 267
Solara- 0.5 1.7 1,3 25,2 256
Consort- 7.2 3.5 5.0 26.2 237
Heika- .. 3.5 0.7 1.0 24.3 \82
Danto- ... 8.5 9.6 9.2 26,0 206
Sovcreign* ~17.9 10,\ \3.2 28,4 197
LSD ... 3.7 3.3 2.7

Serie 0/·5J-87
Ania! fOI"SUg • IO I. 14 9
Bodil 43,3 30,9 35,6 25,3 267
Solara· .. -4,9 4.9 4,9 26,S 242
Princess- 12.6 8.9 10.2 28.2 247
Countcss· 10.8 8.7 9.5 28.0 276
Brandon- \2.4 8,2 9.7 26,8 275
LSD .... 4.6 2.8 2.4

Serie 01·54·87
Allla! fOl'S.(lg , 8 17 " II
Bodil ......... 41,9 30,4 36,5 25.\ 286
Solara- 0.5 1.7 0,2 25,9 265
Madria- 2.8 1.6 2,3 25.8 223
Cebcco 1116- 2.2 2.3 2,3 25,4 237
Trille· 1.2 2.6 ~ 1,9 26,4 237
LSD .. 2.9 2,7 1.9

Serie 01-55·87
Anld! fo",ug • 8 14 U 1

Bodil 39,9 30,8 34,7 24.9 277
Solara- 2.7 1.9 0,\ 25.6 255
Belman 3.4 0,1 1,4 25.1 267
SIt:golt ........ 3.4 3,7 3,6 26,0 244
Belinda 7.3 9.6 ~8,7 26.6 248
Bohalyr . 1.8 2,1 0.4 25.3 222
LSD .. 5.4 3.8 3.2

Tolx>12. Lands/orsog med sorter o/morkærr /987. (S/
55)

30

77
7

84

Antal (orwg

25

20
5

lall bælgsæd ..

Planletal i markært

An og opga~e

Tabel I. Forsøgsamal.

Markært

Sorter ar:

Markært .
Hestebønne , .
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Udbyll~ og
Ilde Iandt1

rnerudbylt~ ~db .. pcI d·
I\fukært hk, ærter ~b ....an TKV

,..ha "'O , •
OcI"M IJylland ..,." lørstof

I pd.

Serie 0/-56·87
Anlal fOl'l\g , JO " U ,
nodil 48.2 30,7 36,S 26.8 305
5013ra· 4.3 3,4 3.7 25.7 290
I'rogrela 17.2 11.5 1.1.4 29.1 J20
A ..la ......... 9.5 7.0 7.8 26.0 296
Margol J.9 3.9 J.9 26.2 317
LSD ...... 12
Anllll fOrsllg l 7 IO , •
Bodil 48.5 27.8 34.0 24.6 296
Graphi~ .. 19.1 7.2 10.8 28.4 218

AI/e <;erier
Antal fn""8 77 .,
Bodil 35.8 25.2 279
Solara ...... 2.J 25.8 256

• hlll\"bladl,,,,

RC'ultafcrne. der er opdelt for Øerne og Jylland, vi~r
for målesonen Bodil meget nær salllme udbyue I>!I
Ocrne som i 19S6. medens der I Jylland blev hostet ca.
15 hkg pr. ha nllndre af denne sort. Del fremg. r
endvidere meget tydeligt af resultalerne. al kun en
cn"'elt sort har gl\'ct hOJcre udby Ile end Bodil. Kun f3
sOfler har glvct udbyllcr på linie med Oodi/. meden-.
det ~lorc nenal af "Orteme i 19R7 slct lUe kunne klare
sig for Bodilært. der er den ældste sort i dyrkningen.
1 8 forsøg er den svcnske halvbladlt,.,c ~ort Fjord ($v
50004) afprøvcl og har i genncm"nll glvct 3.0 hlo.g
ærler eller IO pet mindre end Oo(hlært.

Markærtesorternes egenskaber
I land..forsogene er der....om del frcmg. r af label 2.
foretaget mIlhng af -'Orterm."S turllldkor1lsvægl. Der var
stor variallon fra Ifclkaæfl med en TK V på 182 g III

Progrctaært med .120 g, men det g r igen, at alle
M>rlerne havde C~I 50111 100 g lilvere kornvægt i 1987
end 1 1986. Der er endvidere foretagel analysering for
proteiniud/IO/d, ~nltl var 2·4 procelllcnheder højere end
sldlite år.
Udovcr de r<::sulfater. som er vI<,,1 i lahcllen. er der I

mange ;If forsøgene foretagd fnr~kellige andrc bedøm·
melser. Resultaterne af nogle af dISse cr visl i tabel J.

J denne tabel er resultaterne ikke vist \Cncvis. men for
at lelle sammcnltgmngen fra l;()fl til sort er gennem
smltet af de målte bedømmelser mden for de enkelte
serier omregnet pIl grundlag afbedømmel-.emc I måle
SOflen. Soflerne er opdelt ener bladtype. idet de over·
ste sorter er såkaldt normahbladede, medens sortenJe i
tabellens nederste halvdel er halvb/odløse. Derved for·
suls. at en del af ærternes blade cr omdannede til
slyngtrdde, hvilket bevirkcr, at planterne under væk·
sten griber ind i hinanden og derved bedre og i længere
lid holder afgrøden stående opret.

Bælgsædsortcr og bælgsæddyrkninR

Tabel J. BedommeIse I lands/un'og 1987.

K.llIrnktCf" q; _I,e ~ drlnlnAr", hl.
Markært n«lknækn

m ..,... m grI- l"ikJ
(~IO)

)'se ~\:lmmd

Normal-bladede

Iludil 9 2J 19 1.4
Iklman 9 27 18 1.9
Stchgolt . 8 22 14 I..J
Belinda 9 27 13 2.1
Ilohalyr 7 7 8 1.9

cl
Progrela 8 20 14 \,0
Graphis 8 15 Il U
Alita q 20 21 1.1
Margot 9 21 19 1.4

Ilalvb/adl"se

Solara .. 8 18 14 1.5
COllsorl 9 2J .JO I.J
I-Ielka 8 IR II 0.7
Danlo 9 22 2J 1.1
Sovcreign 8 18 16 0,8
Pnncess 7 19 18 \,4
Counle:!"o.~ 7 19 18 q
IlrandOIl 9 35 19 2.3
Madna 8 15 16 1,4
Ce1>eco 1116 8 12 16 \,1
Tnlle: . 8 17 16 1.0

R('<iOuLtalernc er bercgnel o\cr måk<;oncn Btkhl\ gennem\nll!O-
hcdllmmclscr

I de bcdmnmclscr. der er visl I tabel 3. er der ikke
generelIc forskelle mellem de to grupperinger, men der
kan findes rel stor fOr<ikel <;QrtCnle lIncllem. i...:~r hvad
ang~r angreb af ærtcsyge og gr skimmel.
Sy\" af de ~rtcr. som deltog j land..forscgene. er
oplaget p <;()fl..ltstell. I tabel 4 er anfOfl resultater af
nogle af de bedommeiser og oplysmnger om ærtesor-
ternes egen.. kaber. som Io.an hente<i i sortshstcn

Tabel 4. Egens!..ober "o.~ ærteJortemi!. I)
I/ølgerortslisre 1987 udarbejdet o/ Statens
PlolJleavlr/orsøg

": ~

- ~
.l ~

~ ,,: ~ .l 5: :c
] r j! "l\1arkært ~ d! ,,~ ,

~ i; :; • • -a'll ~]o 11 i::" @ '"o~ e~ e'" ~]
,

~].. .. '" ... ..
Bodil J 4 6 6 6 4 g
Solara 3 5 7 6 6 5 gr
Danta 3 5 6 5 6 4 gr
Progrela 4 5 7 5 5 5 gr
Margot 3 4 7 6 7 6 gr
Asta 3 4 6 6 6 5 8
BeimalI .J J 6 6 7 4 8
Belinda 3 4 6 6 6 6 8
Slchgolt . .1 4 6 5 5 5 g

I) 1:1\. Ildhg. ,m! fro. 18\ rum",c.@l. t)nd ..\..,.1, ta\! mdhold
=) g gul. hr hrun. m mamlorerel. gr gr,,"

57



Dælgsædsorter og bælgsæddyrkning

TUMnd-
Udhyllc 01'1

pet rip~ mcrudh
lem I komsvægt. hkl krrne '·or·

!\tackærl !"No[ n v,!! ",,,, ho'd
til

~ r~0\'CI .1 r~O\'et l r~\etBodil !>011 &)(hl son Bodil son

Bodil 100

Forsogsår /983-87

Stehgolt .. 24.1 24,2 306 291 45.4 0,2 100
Belinda 24,0 25,6 304 296 45,7 1.9 96
Progreta 24,5 25,7 308 325 44,5 2,6 94
Selman 24.1 24,1 319 300 46.3 2.7 94

Forsogsbr 1984-87

Asta .. 24,3 24,7 319 312 46.6 1,0 98
Margot ., 24,5 25,2 327 350 46,8 1,1 98

Forsøgsår 1985-87

Solara 24.0 24,2 .128 310 42,0 2,9 107
Consorl .. 24.0 25,0 324 314 41.3 1,5 96

Forsog.ror 1986-87

&hatyr. 23,9 2J.S 309 260 38,0 2,0 105
Heika 24.0 23.7 303 213 35.9 1.3 IQ.I
Countcss . 24.2 25,2 303 278 36,8 1,9 95
Danto 24.0 24.1 313 249 35.9 2.2 94

De nye M)rter. som kun har "æret med i et :'ir. er næsten
alle halvbladlose. Blandt disse har sorterne Cebeco
1116. Madria og Trille klarel sig rimeligt tilfredsstil-
lende. SOflen Graphis har lil forskel fra de øvrige
",urter lyslilla blomster. men sonen har givel meget
dårligl udbyueresultal i 1987.

Valg af markærtesort
Såfremt eJter.\porgsel efter ærter til udsæd blil'er lige så
stor som i 1987. skønnes det. at der efter den l'anskelige
host i tJr kan blive mangel ptJ kvalificeret udsæd. Det

1983

Bodil. 100 100 100 100 100
Helman 93 95 95 93 96
Stehgolt , 107 100 99 101 90
Belinda 95 1Q.1 100 97 75
Progteta 101 87 100 122 63
~.targot ... 1Q.1 101 93 89

A"la .. 101 107 99 79
Solara') .. 114 110 94
Conson l ) 98 103 85
1J0hatyr . 108 101
Hclka l) 110 97
Countes.<;l) 114 7.1
Dantal) . 11.1 71
Cebeco 1116 1} 105
Mudria 1) , • 94
Trille 1) •• 94
Brandoni) 7J
Princessi) 71
Graphis .. 68
Sovereign l) 61

I) Hahblad10li.

Tobel 5. 5 års forsøg med JOrl('r af markært.

\tarkærl

Oversigt over flere års forsøg med
sorter af markært
5afde afprøvede ærtesoner har deltaget i landsfor"('Ig i
5 år eller merc, 2 sorter i 4 år. 2 sortcr i 3 år. 4 sortcr i 2
år, og endelig var 6 sorter med i 1987 for forMe gang.
Udbyttercsultalet for de enkelLe år er vist i tabel 5. idet
målesorten Bodil~ udbytte er sat til 100 og de prøvede
sorters udbYllc i forhold dertil.

Alle dis~ soner har gule eller gronne fro. og det kan Tabel6 Ofersigt m'er sortsforsøg i markært
lilfojcs, at de også har hvide blomster. Et andet fælle
stræk, som følger den hvide blomsterfane. er desuden.
at sonerne alle er lanninfaltigc.

Tabel 7 8esJ...ril'else af ærleJorleme

På Blad Mod·
F,.. ,I~m'~r~Markært dan«k 'YI" nmiS- I.a=ngd~ Illlrrd'>C mdhol

OOn\I.I\1 "d

Det understreges af tallene I denne label. at 1981 \ ar et
uSædvanligt !ir med en meget !lIOr udbytlema.,,:-sig
..predning i sorternes ydeevne. Det fremgår endvidere.
111 nogle af sorterne har præsteret meget varierende
resull.ater i den periode, hvori de er afprøvet. og det
mest markante eksempel i denne henseende er Progre
taært, der fra at være højc""tydende i 1986 pl3l.:erer sig
bland l dc dårligste i 1987. lovrigl \far den \"an...kelige
hOSI ikke den eneste årsag til la\'c udb) Iler. men nen:
af i~r de sildige SOrler og denblandt Progreta havde
en dårlig blomsmng og dermed for lille fro-.ælnlllg.
I label 6 er w~1 en o\'cr'iigl OH'r forsogsre'>ultuterne
~m gennem\1lI1 over en årrække og med oply'ming 011I

proteinIndhold. kornvægt og udhyllt=relalloner.

Beskrivelse af ærtesorterne
På grundlag af de oplysninger. !lom findC'i i de foreg1\.
ende tabeller. er der 1 tabel 7 gi\et en kort beskrivcbe af
sortcrne. ,,"om er nævnt i tahel 6.

Bodil
Slehgolt .
BellIlda .
Progrela
Relman
A!lla
Margol
Solara
COllsort
Jlohalyr .
Heika
Counll,.":-"
Danto

ja normal ret tidl. midd. midd. midd.
ja normal ret tidl. midd. midd. midd.
ja normal rCI lidI. midd. midd. højt
ja normal retsild. lang stor højt
Ja normal tidlig midd. ret hllc midd.
Ja normal rel lidI. midd. midd. midd.
Ja normal ret tidl. midd. midd. ret højt
Ja hlv.bl.los mldd. midd. rct lille midd.

nejl) hlv.bl.los lang midd. rel højt
nejl) normal midd. lille midd.
nejl) hlv.hl.løs ret lang lille midd.
nejl) hlv.bl.1,'k<. retlang r.lll1e ret højl
ja hlv,bl.l()~. nlldd. midd. lille midd.
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Dælgsædsorter O~ bælgsædd)'rkning

4

5

oI---G.-_~_--=?-=- _

6040

4

Fig J. ,\ferudb)'th' Hg ærter pr. ha for mgl'ne pianIelal i
hl'nhQldSH~t 8(}(lt/ og Solaraæn sammmwltgnel med alle lO
jor.mg. Seno t'r merudb)'tll! }, ('kstm om'elldt /ld~æd.

2

3

Alle

S

3

2

Merudb.. hkg/ha

6

kan sOledes for mange blive flOlh'endigl al lage imod de
sortsIiIbud, der gives, men iovrigl kan del l'ære vatlske
ligl ud fra drelsforsøgsresullater al drage sikre konklu·
siDtler for valget afærtesort.
Bodilært, der er normalrbladel, har l'æret den mesl
an.·endle S()n i mange år p/J grund afdens høje udbyue
og gode dyrknlltgsegenskaber løvrigt. Soneme Stehgoll.
Belman og Bel/nda saml MargologAsta ligner på
mange mdder BOt/ilært. men disse sorter har udbyue·
mæssigr skuffel Iidr i 1987. ProgrelOærl, der er en
stJkaldl morvært, Irar visl sig al .'ære særdeles ustabil,
og delt fortjener pli delle grundlag ikke en særlig
omfallende dyrkIting. En anden 1'CIlgmul/ghed er de
Irah'bladlose Iyper, hl'OrafSolara og IIeika børfremhæ
l·es. Blandl de nye sorter er den normalbladede Bolwlyr
og den Iralvblodløse Cebeco 1I16 blandt de mest mIeres
sante. Årets forhold for ærtedyrkning har uden tvivl og
med relte efterladl praklikeren det indlryk, al afltæn
gigIreden aflidlig afmodninK og gode htJ::uforhold er helt
afgørende beiingeiser for at opnd el liljredsstillende
resulral. lJf'1 bør liljajes, al el omhyggeligl s arbejde' el
\'eitillal'el såbed er af grundlæggemle belydning for
ærredyrkningens succes.

l h.....lcl ,""udb\llt l>.h..:d..r'>f"rt~ nlr Tf(; v tr 370 • "I
'P"((""'"'' lll) pcl u I) U hl, for hIt, for-(lr;tl...: pil 10 pbnltr rr m'

t..:dbyut; o. n~b)lte. hlr;. pr ha

Markært Alle !tOner 8«htæn Solararer.
0l forsøg

h'-"'ltll!lCltO l ) høo.lel Ine1l01) hesltllnetto l )

Udsaet {ptre-
dygllg(' ærft~r

pr. m 1

4U 29,5 33,8 28.0
60 J.1 U.l 2,2 1.0 0.6 U.6
RO U,4 2.0 2.9 0.5 0.2 2.6
100 0.2 3.4 2,4 1.2 0.5 4.1
ilD 0.9 5.7 1.6 3.2 1.3 6.1

Plantetal i markært
Siden ænedyrkningcn log sil op3ving. har forsog været
gennemforl til bclysnlllg af plantelaIleiS belydl\lllg i
dyrkmngen. Sporgsm lel blc:\ undersogl tidligere. men
"un led højc plantetal. I 1985 og I(H~6 blc:\ der gcn
nemfort forsog med 4 planlclal \arierende 0\ er de IO ~r

fra JO Id 120 pJunler pr. ml. Konklu-'loncn lIfrcsulla
terne var, at et plantclal omkring 60 pr. ml har været
det gun... ligstc, men forsogc:ne gal Ikke s\ur p~. om
fon.kellige ænetyper stiller forskellige kra\ lil plante
antallet. Der ble\ derfor i 1987 gennemfort forwg med
S plantttlll sligendc fra ud ning uf .w splrcdygllge
i.t~f1er pr ml til 120 pr. ml, Der blc\ ialt hOSld 30
for.;og, og af dl"i'>e har 7 \ærCI genncmforl I Bodtlæn
og 15 i Solaraærl. men.'" reSICJl har VH:ret <lnlagt med
forskcllige andre wrler, Finale, Stchgoll. OcllJ1da,
COUllle<.., og Con,ort.
Resultaterne af rets forllOg c:r \ i..1 i label g

Tabel8 Planteral i marÅært (56)

Ved udsa.mng af 40 ærler pr. ml blev 1 gellllem3nit af
alle forsøgene hostet 29,5 hkg ærter. En forogeise lil 60
planter gav el merudbyue p~ 1.I hkg kerne, medcns
yderligere forøgelse i plantelallel bevirkede en nedgang
i udbytlcl.
Del fremga.r ganske klarl af resultaterne for Bodilært.
al der bb apn el stigende merudbYlIc indiII 80 "'plrc
dygtige ærler pr m!, medens der for yderhgere Slig
nlllg I plantelallel iHe var udbytlcgcVlnst. I genncm
31l1t <tf forsøgeIle i Soluroært blev opnåel et lille mcrud
bYllC for fomgdse fr;I 40 til 60 planter pr. ml. Illen
dereftc:r var der en nedgang i udbyttet.
En S1igning i plantetallet kan kun f1h ved en forøgelse
af ud,æd,mængden Dette kO"ilcr penge. hvilket kan
omregnes III ærler. I dl!lSC fOT"i"g er det beregnet. at en
forogelse p 20 planler pr. m! kræ..edc en ud~edsfor

"gelse pIl. 60 kg. og dl! ærlcudsa.."'d kan regnes for
dobbeti så dyr pr. kg ...om avlen, vil dCI sige, at det har
kastel 1.2 hkg ærler h\'er gang. plantclallel blev foroget
med 20 pr Ol 2. N r disse omkostllHlger mdregnc\ I
rt'uhateme, Bs nCllomerudbyltcrne. der i de fleste
tilfælde er ncgame. KUli i Bochlærl er der konsI3lercI
en fordel led forogel-.e af plantelallel op III 60-80 pr.
1111. For Solam \ur det okonomiske resuhal bedsl \ed
det laveste plantelal.
Di"se forhold fremgår med lydeligh<:d af fig. I.

}'d grundlag af(jrets rt!.wlwter med sugende pIallieral i
ærter kan det nere \'a"skeligt at droge meget siÅre og
\'idlgae"de ko"klusio"er. Det ser dog ud ,,1. al el hOjere
pialItelal med fordel Åall lilslræbej I den florma/tblo
dede Bodilært elld i den ha/l'bladlø\f! Solaraærl. men

III'\nlal fOl'ug
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Ærtl:syge pli ('( ærteblad 1';5('r sigwm grlJbrune p!l'1I1.'r med
mørkebrun rund og ,. midten !>Unf! prikker.-'Erre5yge ungri
ber desuden s'lu'ng/er og bælge og derfra ogw froem' lngr.'b
forebygges l'ed ul su SI/Ild ud<;æd ,. sundJord. /1I'Or d!'r iH.t· f

tit' nærmefl forcguent/e ilr er dl'rkt?( ærU'r.

se/vom reSU/Wlerni! for So/ara /orltld/er. af det ud [ru
en økonomisk belrugllling er [ordelagJigt /wn ar udw'i
40 spiredygtige kerner pr. ",:, kali det uf hel/syn ril
sikkerhed for god jremspirillg allbe/ales at fo"'}.:e ud
sædsmængden ti/ 50-60 spiredygtige kerner pr. III:. D(,t
er i hvert fuld hc11 a/gorende. al ærterne sas i w-/tilhe
redt sdbed og i passende dybde. saledes al der sikres ell

hurtig og e"sartet fremspiriflg.

Hestebønner
Efter i mange år at have fort en ulbagetrukken lihæ·
rejse i dan ..k landbrug er der i den voksende bælgsæd
dyrkning og hlevet plads for en ud ...·idelse af hi.....tc
bonnedyrkningen. Del anses fort ..al for en ulempe, <.11
denne art modner senl, og dt::llne opfaltelM: blev ikke
mindre i 1987. hvor hestebonner blev hoslct langt hen l

november og for nogle marker.. vedkommende Ikke fur
der kom frO'iI
Delle forhold har også \'æret ll1ed\ Irkcllde tli. at af de
15 anlagte sortsfoT"'og med hestebønner forelå der
ultimo no"'ember re:-.uhaler af 9 forsog. ll1eden~ rcslcn
ikke var hOSlel.
Fra 7 af de gennemforte forsag forelå amendehge
resultater med s.ammenligning af 5 heStebønllt::~()fter.

Hovedresultatet af årets for'iog "e.. i label 9.
Sorterne Cargo. Tro)' og Alfred har værel afprøvel I
forsøg siden 1984, medens de to nummer:<;orlcr var
med for førsle gang. Cargohestebønnc. dcr ....u måle·
:-.ort, gav i gennemsnit af for ..ugelle 37,S hkg bmltlcr,
hvilket var tmjere end de andre "liners udb~ tlc. Til
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Tabel 9. Landsforso1! med Itestebønnesorter /987. (57)

KaOlltCT for ldb
H"Jd~ 'iod· TKV q, " Og; jHeste- cm
~

I,JC" nmg
g

pnn mer-
bønner """ udb.

hkg

Serie 0/-57·87
AIlI.!1 fors,,!: , J •
Cargo 165 5 5 24/10 535 27.6 37,5
Tro)' 147 5 5 II/IO 532 27,4 8,9
Alfred 159 4 4 17/10 596 27.7 1.6
FMIHVB I 143 5 6 19/9 58; 31.0 1l.0
Cebcco 7406 161 3 3 14/10 565 27.6 0.8
LSD ..... 0.6

sammenllglllng kan del oplySt......, at udbyttet af Cargo i
1986 var 37,3 hkg bønner, medens det i 1985 i forsø
gene var 57.9 hkg.
I [abellen er der givet oplysnmger om sortern~ for
skellige cgt::llskaber. Sorterne Tro)" og FM/H VB I var
de kortC'Ste og de tidligsle. Alfred og Cebeco 7406 ble\
betluml bedre for nedknæknmgslilbojehghcd og leje
sæd end dt:: O\nge sorler. Cargo og Tro)' er sm1ifroede.
og del hnJt::..tc protemmdhold blev målt I FM/HVS 1.
dc:r end ....dere angi ...es at \'ærc meget tanmnfaltig, men
sor1c:n kunne slet ikke måle sig med de ~vrige !>Orter i
ydl."e\·ne.
En o....Cf'olgt med sammcnligJllng af sorterne~ ydeevne
igennem fire år er vist I tabel IO.

Tabel/O. 4 ars forsøg med hesrebonnesorter.

Hestebønner

Cargo 100 100 100 100
Alfred 94 96 84 96
Troy 91 82 83 76
C<beco 7406 . 98
FM/IWB I 65

Valg af hestebønnesort
J dyrkningen ufproteiuofgrø<ler kun del ,'ærefortlufiigt
al sprede "a/get pO [orskellige Qfgroder og detfor ogso
imeressere .\/g for ltesIC'bonner. som har vist sig lige så
ydC'd.Vglig som markærl. og som iovrigl har el højere
pruleinilJdhold ('Ild ærter. De hesteoonne:wr(f!r, der nu
er pa markeder. er tidligere i modenhed end de sorter.
der blev dyrket for ca. 20 (ir siden. De tre sarIer. der hur
værel a!prmoer i de sen(!SJe tlr. Curgo. Alfred og Troy.
har alle ~'ist sig bereuigel i dyrkningen. og Jansl'Q/gel
kun udmærket fore/(Jge~ blondr en af di~se. De la nye
sorter bør a/prol'es yderliger/!.
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Oversigt over afstamningen for
sorter af bælgsæd
I luhcl 11 er i <tlfabCli~k rækkefølge anført sorterne
inden for markærlog hestebønne med oplysninger om.
11\01' de er forædlet. og der er givet opJ)"minger om
sortcrnc~af,<O;lamning. hvor dCI har kunllel fremskafTe....

Ocr henvises til oply:-ninger om foræcl1ernes adrc.'Sscr
under label 67 ~idc SS i afsnit O i oversigten.
Nederst i tabellen her er ~1I1rørt de ~or1cr, der er
forædlcrbcskyttede.

Tabel ll. Æ;ne- og he.He/xUlnl'wrreme.\' ajiramlling.

Ar~ltlmning

Udvalg l t)sk landrace nI' 452

Finale' Stehgolt
Finale' Ccbcco 67.102
Biflt: Flavanda
Rcsclektioll i Dine
Kralicky Unikum' Buram Bek Oiktrmn
Mara ~ POppel
Ce~() 8125 Finale
Mara' JVPGRO 4
Ccb. 204 > J E/PG RO 4
Allround af af
Birte' Poncka ><; (Aura lia Stan,:olJ\'crt)
Proco' Hja 51221
Finale Filb~

Finale" SI. 21-73
J VPG RO 4 linie 404
Udvall l Maro
«Finale"' Ccb 2.38-69) ,rinale) Fillak
JJ 102/87/75/4 BI I;n;c 203
(Stamm "( (Zeeka ' Victoria) . Flavanda
Finalc Filb)

Mimica' nr 1972
Udvalg i o~tcllropælsk matcriale
Mimica"' Godfie1d spring
Kryd<;n. bl. hvidbl. europæiske soner
'1.,

1985 1202
1984 1039
1985 1186
1976 296

1985 1276

1984 1050

rorredkrhedllgcholder

S. S,l;lt, V. Tyskland
CB, Holland
DP. Danmark
S. Saal. Holland
O, Tjekoslovakiel
Booker. England
CD. I-lolland
liG. England
HG. England
Dæhnfe1dL Danmark
VEn. 0.Tyskhllld
HPB. Finland
Mansholt. Holland
S. SaHl, V.Tyskland
Oooker. England
Progrelu lId .. England
Ca. Holland
Booker. England
S. Saal. V.Ty~k1alld

Pajb. Danmark

CB. Holland
OP. Danmark
Ca. IIolland
INRA. Frankrig
VEB. Ø.Ty~klalld

Tysk
NPf, V.Ty~kland

78-19

Illb

9577

0212

1114

76-01
7406

951
1184

51792
13181
47-76

277-79

Son

Markært

ASla
Odllldn
Bclman
Bod;1
Bohalyr
Brandon
A\Cona 1)

Con~ort

COUllless

DanlO
Grnphis
Heika
Madria
M.argot
Pnncess
Progreta
Solara
Sovcrcign
Slchgoll
Trille
Hestebønne

Alfred
Cargo
Victor2)

FM/HVB I
Fancia
Hertz Freya
Tro)'

Følgclldc soflcr Cl' forædlcrbcskytlcdc og belagt med en fora.--dlerafgirt på kr. 37 pr. hkg udsæd~malerialc:

:\1l1rkært

A~la

Belindtl
Bclman
Birte
Bodil
Bondi
Brandon
Calyp~o

Cilla
Heika

Margal
Miranda
Othdlo
POlltus
Salome
Solara
Trille

I-Icstebunner

Alfred
Troy

, I I f{\"""g~n.. Ccbe<:o 1I111
'l I f\'r",,&~n.. Cd'''''l''' 7406

bl
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Jordbehandling
Af Carl Åge Pedersen

Et hOJt og stabilt udb)lteni ..'eau kan kun sikres, hvis
afgrooerne etableres tilfredsstillende. Derfor omhand
ler jordbehandhngsforsogene ferst og fremmesi tilbe
redning af såbed og ~åmetoder. Hmedparten af forso
gene er udfort forud for kornafgroclcr.

Såning af vintersæd
Tidligere afslulIroe forsog har vist. al .. imcrh\ede kan
etableres uden en forudgående plojning. Undladelse af
pleJnmg kan være af interesse. hvis hvede sås efler c:n
sædskiftcsanerende afgrøde som raps og ærter. Man
skal dog være opmærksom på. at der kan opstå proble
mer, h.. or der er am endt jordmidler mod frøukrudt i

I foråret /987 )"'Ur der IJedborSfH-erskud frem lillwgyndelsen
af upr". Pli grund af lal' jordlem/Nralur l"dlrOdu.' fordrel
H'nt

Ihor jOrden bier warhejdel,/ørdt!n l'ar IJenllg, med/ørtl' del
Sfruklurtkader.
J del midt- og nordJ}·{ke omrude kom der først nedbør af
betydn/1/R ,- {IUllllngt'n af maj.
Stru"tur~kade og IØ"I' rejr/orhold bel'irÅ('d., uensartel
Irem~ptrlng, ,wm /orbll!v9'llllg ilefe wmmerel/.
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forfrugten. og h\ is marken er befængt med rodukrudt
og Slort froukrudt. Forsøg nr. 19015 og 19016 bekræf·
ter antagelse af, at plojning kan undlades forud for
~åning af hvede efter en god forfrug!. I disse forsog er
der tIlmed en tendens lil et højere udbytie, hvor
plojning er undladt.

Kombination.'iredskaber med rotorharve og såmaskine
har Jael en vis udbredelse i landbn:gct. Speciel! på stive
lerjorde kan anvendelse af el sAdant maskinsæt umid
delbart efter pløjning være eneste mulighed for al la
etableret vintersæd i et vejrmæssigt drilagtigt efterår.

Den udbyttcmæssige effekt af sAning med et dant
maskin~æt i forhold til traditionelopharvning og så
ning er sammenlignet i 2 forsøg i 1987. I tabel l er
gengivet det gennemsnitlige udbyueresul13t heraf. I
gennemsnit er der et lille merudbytte for den kombine
rede rotorharvesåning i forhold til traditionel opharv
ning og såning, men delle gennemsnitstal dækker ovcr
positive mcrudbytter i to forsøg og mindreudbytle for
rotorharvesåning i et forsog.

Tabel J. Sålling af vitllerilvede på pløjer jord.

hkg hkg
Vinterhvede ~cme l..~ne

pr. ha pr. ha

5 fors"l/ J986 ] forsøg /987
Tradiotlol1clophavnlng
og såning , 74,8 54,9
Komblllcrt:1 rotor-
harvcs.~ning . . 0,4 1,4

Flere lirsforsog \'iser .\lJr1lSlemmellde, al der kun er sma
udbyuefo1"lkelle (Xl, om \'/ntersæd s6s po rraditionel vis
efter a/IJlllldellg op1rarvning, eller om ophan'mng og
S(]ning sker i en arbejdsgang med kombinerede. TOre·
rende redskaber.
Rororhanekombinotionensfordele kommer som nævnt
normalt kun frem uuder eksrreme \'ejrforhold.

Kombisåning af vårbyg
I fors"g ne. 52051 og 52052 er traditionel opharvning
og såning af vårbyg sammelignet med ophaf\'ning med
rotorharvc og efterfolgende såning samt rotorharvning
med p~monte:ret sAmaskine på hhv, tromlet og utrom
let jord. Der er kun små og stan set usikre: udslag for
behandlingerne.
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I label 2 er sammclignel traditionelopharvning og
såning med kombineret rotorharvesåning. Resulta·
terne er genncmsnit af årels to for~øg og IO tilsvarende
forsøg i 1986. Resullaterne antyder, al det ikke så
meget Cl' maskintypen. der er afgørende. som del er
kvalitcten af det arbejde. der udføre~ med den pågæl·
dende maskine.

Tabel l. Sl1ning af ~'drbyg på pløjet jord.

Fjernelse, afbrænding eller
nedmuldning af vinlersædshalm
Efter 1 januar 1990 vil det være forbud l al albrænde
halm på marken. Udbyttel efter halmncdmuldning på
lerjorde er sammenlignet med IIdb)'lIel. når halmen er
fjerne!. - henholdsvis albrælldt på marken. Der er
udført et forsøg i 1987. Gennemsnitsresllltatet af delle
og tre forsøg udf"rl i 1986 fremgår af label 4.

Tabel J. For.mg med bredslJltillg af vintersæd. (58)

Der har kun værel sm:'!. og ll:-ikre merudbytter i for"'(l'
gent:. hvorfor resllllatct ikke giver anledning li! at
anbefale cn ændring i rækkcaf<;tand eller generel an·
vendclse af bre<h.åskær.

0,9
2,2
1,3

75,1
75,6
75,6

74,5
76,3
75,4

4/orsoS /986-87

Halmen fjernet
Halmen sllitlet
Halmen albrændt

Tabel 4. Fvnug med jjemeb;e. afbrænding e/ler ned
mllldni1lg afw/lIersædltalm.

hkg kemt: pr ha
Ingen N 30 NNe110mer,
eflerir efterår udb)'ue

Vinterhvede for N
udbragt
ent:rAr

Fra Ol{ med 1990 er del forbudl III afbrællde ha/m po
market/.
Det hur be1'irkl'1 ell forøl{el III/eres.\"(? for
11011II1I('dmuldl/illl{sf('d~k([ber.

Der!!rJremkommell..ompliceredeog ellerglkræl'ende IIUI\ki
Iler /II halml/cdmuldll/Ill{ (ø1·e,..:;1(' hil/ede).
I de jle_l'f/, lilfælde \'1'1 man dog kil/liW /..Ion' .~ig lJIed dl'
kel/d/I' Hubharver. el'('lIrUc!1 komb/nef('1 med el efterJol
gendr rOlen'lIde arht'Jdsorgall (nederste bi/h:deJ.

O

86,9

48,9
0.5

hkg kcnle
pr. ha

321

.190

238
204

Plalllt:r
pr. mlVårbyg

4/or.<os /986-87
Trudiolianc! ophavning og
~ftning

Kombillerel rotorharve~;!l.ning

Planter hkl
Vinterhvede pr. ml kerne

enerir pr. ha

2/orsos /987
Såning med alm. s.:1skl.cr. 12 cm
rk. af~tand .157 89,7
Såning med alm. såska::r. 8 cm
rk. afstand 381 1.6
S:'!.ning med hred<;&skær. 8 cm
rk. afstand 396 0,9

5/or.<os /986-87
Såning med alm. ~skær. 12 cm
rk. af~talld .158 85,1
Stining med alm. såskær, 8 cm
rk, afstand 399 O,S
Såning med brcd...åskær. 8 cm
rk. afstand 398 0,1

12 j(Jr.w'8 /984-87

Såning med alm. s:'!.skær, 12 cm
rk. af<;land
S:l.ning med alm....:'!.skær, 8 cm
rk. afstand

Forsøg med sårækkeafsland og
bredsåskær
Med mindre rxkkeafslHnd ng vcd lilmt=nnel bredså·
ning vil den enkelte plantc teorellsk l1l. et vokserum.
sam nærmcr sig det kvadraliske.
Der er såmaskiner på markedet med såvel bredsåskær
som mindre rækkeafSlund end de traditionelle 12 cm.
UdbyllekonsekwlIsernc af al anvende dissc maskiner
er nu undersøgt gcnncm 4 år. Re.;ultatet rremgfir af
tHocl 3.
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Der er kun små forskelle på udbytterne efter de for
skellige forsøgsbehandlinger. Det har ikke været rcnta
belt al tilføre kvælstofom efteråret lil nogen IIf forsøgs
ledene.

I forsøg nr. 18008 er halmnedmuldning sammelignet
med forsøgsled, hvor halmen er fjernet. samt forsøgs
led hvor halmen er tilsat en bakteriekultur. Formålet
mt.xl tilsætning af denne bakteriekuhur, som også
indeholder mikronæringsstoffer. er at fremme hal·
momsælningen og øge den biologiske omsætning i
jorden. Der er opnået det samme udbytte. hvad enten
halmen er fjemet. snittet eller halmen er tilsat bakterie·
kultur.

Forsøg i fabriksroer
De danske Sukkerfabrikker har under ) Forsøgsudval
get for Sukkerroedyrkning« gennemført en serie for·
søg med jordbehandlingsredskaber for tilberedning af
såbed til fabriksrocr. Forsøgsplanen har været føl
gende:
a. Traditionel jordbehandling til såbed, Kongskiide

Vibro Master
b. Præcisionssåbedsharve. Kongskiide Genninator.
c. Rotorharve.

lIed a og b er der harvet efter behov, mens der kun er
gennemført cn harvning i led c.

Tabel 5. Kvælstof til [abriksroer.

I årets forsøg har der ikke været sikre udbytteforskelle
mellem de forskellige såbedsharvninger.

Der er i 1987 gennemført ialt 6 forsøg. Forsøgene er
gennemført i 3 marker, således al der i hver mark har
været såvel et forårspløjet som et efterårspløjet forsøg.
I forbindelse med forårspløjningen er der udført en
furepakning.

Selvom udbyttet ikke er direkte sammenligneligt mel
lem forårspløjede og eftcrårspløjede forsøg, er det dog
slående, at udbyttct igen i år er højst i det forårspløjede
forsøg. En af årsagerne hertil kan være. at de forårsplø
JOOe forsøg har kunnet sås før de efterårspløjcde. Re
sultaterne fremgår af tabel 5.

1000 pl. pr. ha pct. hkg pr. ha
v. tidlig v.optag·
fr~p nmg suk.L.er rod suk~er

Fabriks

"IC',.

Skade af ammoniaknedfælder i vin
terhvede
Tidligere års forsøg, hvor ammoniaklilførsel til vinter
hvede er sammenlignet med tilsvarende mængder
kvælstof udslrøet i faste gødninger, har oftest vist
mindre effekt afammoniakken end af de andre gødnin
ger. Tidligere års undersøgelser har vist, at den dårli
gere effekt formentlig kan tilskrives den mekaniske
skade ammoniaknedfældningen påfører hveden. Der
findes idag ncdfældertyper med rulleskær og tynde
nedfældertænder. Skadevirkningen af disse tænder er
undersøgt i forsøg nr. 24014 og 37094. Forsøgene er
udført ved, at der i aJle forsøgsled er gødsket med fast
kvælstofgødning. I nogle af parcellerne er der kørt med
ammolliakncdfælder uden tildeling af ammoniak. I
begge forsøg er udbyttet faldet signifikant med hhv. ca.
2 hkg og ca. 6 hkg pr. ha.

Forsøg i vinterraps
I forsøg nr. 43070 er pløjning forud for vinterraps
sammenlignet med direkte sllning med eller uden for
udgående harvning og fjernelse af halm contra afbræn·
ding af halm og stub. Fremspiringen har været for
dårlig. hvor vinterrapsen er sået direkte efter fjern~lse

af halmen. Det har bevirket et mindre udbytte på ~nap
4 hkg pr. ha i forhold til pløjning og traditionel
opharvning. Hvor halm og stub har værel afbrændt,
har udbyttet været lige stort, hvadenlen der har været
foretaget en harvning eller ej forud for direkte såning.
Udbyttet har her og i del led, hvor halmen har været
fjemet, og der er foretaget en harvning forud for den
direkte såning, været p..'I. samme høje niveau som ved
traditionel jordbehandling.

I forsøg nr. 37116 er vinterraps etableret med forskel
lige såmaskiner med forskellig ræHeafstand. Desuden
er der anvendt en præcisiollssåmaskinc. Der har kun
været usikre udslag for forsøgsbehandlingerne.

Ejrerårspløjer 13 forsøg 1987)

a. Kulturharve . 53 93 16,9 487 82.4
b. Såbcdsharve . 62 93 16.9 17 3,0
c. Rotorharve . 54 93 17,0 18 2.7

LSD9~ .

Fort1rspløjel (3 forsøg 1987)

a. Kuhurhar....e . 39 90 17,2 501 86,1
b. Såbedsharve . 44 91 17.2 4 ~0,4

c. Rotorharve . 44 91 17,3 21 4.1
LSDys ·

Eflerårspløjet (8 [or.~øg 1985-87)

a. Kulturharve . 47 81 17,5 514 90,1
b. Såbcdsharve . 56 83 17.6 O 0,1
c. ROlorharve. 49 82 17,6 9 1.4

LSD'I5· 17

Forlirspløjel (8 forsøg /985-87)

a. Kuhurharvc . 45 81 17,8 536 95,5
b. Såbedsharve . 56 83 17,9 2 0.1
c. Rotorharve . 52 81 17,9 6 1,6

LSDy.~ .... 15
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Tabel 6. Holmnedmuldning og e/rera/grøderforud for
/obriksroer.

Forfruglen har for alle 4 forsege; vedkommende været
vinterh... ede. l-hedehaJmell er fjernet fra forsogsled a. J
forsøgsled d er halmen afbrænd!. I de øvrige 3 forsøgs
led er halmen snittelog nedrnuldel. Hele forsogsarea
let er slubbehandlcl med samme redskab. som er
anvendt ved halrnncdmuldning.

Halmnedmuldning og efterafgrøder forud for
fabriksroer
Forsogsud\alget for Sukkerroedyrkning har gennem
fort er sene forsog med halmnedmuldning og efternf
groder forud for fabnksroer Resuhalet af årets 4
forsøg fremgår af Label 6.

Forsogsbehandhngerne har kun påVirket udbYllel
svagt. Ocr er en lendens lil el lavere udbyllc i del
forsogsled. h\or halmen er snlltet og nedmoldct, h\ior
efter der er sået gul sennep. Del er samtidig del
forsogsled, hvor indholdet af ammohælslOf er la\'c:st.
Det Ja...ere udbytte I forscgsled e skyldes først og
fremmest el af de 4 forseg. Det er det forsog, der er
godet med den mindsle kvælstofmængde. Det tyder
således på. at del lavere udbytte I forsogsled e skyldes
en mindre kvælstofvirkning. Alle forsog er udfort på
jordtype 6, h\'or der kun er en beskeden ud\'3skl1lng af
kvælstof. J forening har den ned muldede halm og den
gule sennep bundet hovedparten af den lettilgængelige
kvælstofmængde i jorden. Kun en del af del bundne
hælslof er blevet frigivet i den førsle vækslperiode
efter bindingen. Derfor er del sandsynligt. at roerne i
forsogsled e har haft mindre kvælstof lil rAdighed end
roerne i de øvrige forsogsled.

I forsøg nr. 38084 er snmmenlignet forskellige jordlos
ningsredskaber forud for sAning af vinlerhvede. Der er
kun smA og slort sel usikre udslag for jordløsning.

Øvrige jordbehandlingsforsøg
Forsøg nr. 36027 viser udbyttet I forste slæt af klo\er
græs. der er etablerel i vinlerhvede i 1986. I forsoget er
sammenlignet forskelltge sAmetoder lil udlæg. Udbyt
lel er hojest, hvor der er anvendt almindelig såma
skine. Udbyueforskel1ene er imidlertid ikke statistisk
Sikre.

rod sukk«

hkg pr. ha
1000 pI AmIna
pr, ha J'lCt -N mg!

\'«1 \'ed sukk. loog
frmt.'J).optagn. ukk.

F.briks·
,oe,

4 forsag /987

a. Halm fjernel 100 95 17,2 102 457 78,8
b. Halm snillel

100 95 17.4 92 " I 0.5og noomuldnel
c.Som bt40N

100 94 17,2 101 6 1,0for nedmuldn.
d.Halm afbrændt 97 91 17,0 122 4 -0,4
e. Halm snillel og

99 96 17.4 89 -22 -3,2nedmuldnet
15-20 kg gul sennep
LSDo~ 3.9
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Af Carl Åge Pedersen

Korn

Tabel l. Stigende mængder kvælstof til ~'årbyg (59).

Da kvælstof er det plantenæringsstof, som øver den
største indflydelse på såvel økonomien i planteproduk·
tionen som det omgivende miljø, ofres kvælstofanven·
delscn særlig slor opmærksomhed i forsøgsarbejdet.

Vårbyg
Der er i 1987 gennemført 3S forsøg med stigende
mængder kvælstof lil vårbyg. 18 forsøg er udført med
korn som forfrugt, mens. J7 forsøg er udført med roer
som fonrugt. Resultalerne er angivet i tabel I.

1980-86 1987
hkg Kar. for hkg L~rnr pr. ha
kem~ l~jesæd Udb. og etto-

nl~rudb. merudb.
Vlrbyg

Forfrugt korn
Anlal forsag S75 18 18
Grundgooel 28,1 O 32.8
40N 10,0 I 9.8 7.8
80 N .......... 16.0 2 16.2 12,9

120 N . ......... 18,2 3 18,3 13,7
160 N 18,9 4 18,6 12.7

Rigtig anvendelse af såvel husdyrgødning som han
delsgødning er en forudsætning for økonomisk pian le·
produktion.
Eflerhånden som den lovpligtige 9 måneders opbeva·
ringskapacitet for husdyrgødning bliver etableret. bli·
ver der mulighed for i stor udstrækning al erstatte
indkøbl handejsgødning med husdyrgødningskvæl
stof. Derfor ofres der i afsniuct i år særlig opmærk·
somhed på forsøgene med husdyrgødningsanvendelse.
Gødningsforsøgenes vigtigste formål er at belyse,
hvordan de indsatte gødningsmængder udnyttes bedst
muligt i pJanteproduktionen. Negative påvirkninger af
miljøet kan opstå, hvis gødningsstofTeme ender uden
for planternes rodzone. Landøkonomiske og miljø
mæssige interesser er derfor i vid Udstrækning sam
menfaldende, idet tab af næringsstoffer medføres for
øget indkøbsbehov, og dermed øgede udgifter. 1 Gød
nings- og Kalkudvalgets regi er de traditionelle
gødningsforsøg med stigende kvælstofmængder vide
reføn. men i et mindre antal end tidligere. Arbejdet
med kvælstofprognoserne er fortsat. og med oprettelse
af I>KVADRATNET for nilratundersøgeJserH er der
skabt grundlag for mere detaljerede kvælstofprognoser
j fremtiden. Cand. scient Hans S. Østergaard er leder
af projektet, ligesom han er fonauer til afsnittet
)) Kvælstofgødskning udfra jord- og planteanalyser«.

Fra efter.liret 1986 indgik fosfortallet (Pt) i standardun
dersøgelsen af jordens fosfortilstand i stedet for fosfor
syretallet (Ft). For al kalibrere fosfortallet er der i
nærværende beretning viSI resuhater af adskillige for·
søg med stigende fosformængde tilfør! til vårbyg på
forskellige jordtyper.

l det følgende vises og opsamles resultaterne af gød
ningsforsøgene i labelopstillinger, mens enkelt forsøge
nes resultater kan findes i et særskilt tabelbilag under
de tabelnumre, som er angivet i parentes øverst i de
benyttede teksttabeller.
Hvor der i det følgende afsnit er an fOr! økonomisk
nettomerudbytte efter fradrag af omkostninger ved
forsøgsbehandlingen, er der for disse beregninger an·
vendt de priser, so.m er anføn bagest i )oversiglen« i
afsnitlet om forsøgenes sikkerhed. beregningsnormer
01.\'.

Kvælstof
Kvælstofmængder
I delte afsnit meddeles først resultaterne af forsdg med
stigende mængder af kvælstof til forskellige afgrøder.

Optimal N·tilførsel
(gns. 116 kg N
pr. ha) . 19.6 15,2

Fot/rugr roer
Al1Ial forso8 ,., l J 17
Grundgodct 38.4 O 39.6
40N 9.2 I 10,0 8,0
80 N ........ 14.3 1 15,1 11.8

120 N 15.3 2 17.4 12,8
160 N 15,3 4 17,2 11,4

Optimal N·tilførsel
(gns. 110 kg N
pr. ha) . 20,0 15,7

PIl. grund af det relativt lave forsøgsantal er der ikke i
år foretaget en opdeling på landsdele. På grundlag af
del store forsogsantal. der har været gennemfort i
tidligere år. er det sikkert, at kvælstofbehovet er højere
i Vestdanmark end i Østdanmark. bl.a. på grund af
forskelle i nedborsmængder. Vedrørende opdelingen
på landsdele og jordtyper henvises lil tabel 16 og 18.
Resultaterne fra tabeller vist i kurveform i figur I.
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sen. Il' IS der I dc enl..dtc marker I..nliklost \ ar Itlfon de
angIvne hælstofmængder Der er Imidlertid en slor
\arialion i bælslofbehmcl fra mark 111 marl.. N r
man \ ia en Individuel gool1111g.spl:mlæglllng er I "land
III al ranlIne den for m<lrken oplimale hælstof
mængde. \-il man opnli el gennemsllIlligl merudby Ue.
wm er betydelig I IHlJcre end del. man opn r \ed en
unuanceret losning med ~mme hælslofmængde 111
alle marker. I"terudbyllct ved mdividuel opllmal
godskJllflg er vis I I label I Den gennem ..ml!lgc Opll
male hælslofmængde lil \'II.rbyg efler korn har 11987
\'ærel p~ 116 kg pr. ha. Hen'ed er der opnået cl

gcnncmsnilligl mcrudby Ile p. 19,6 hkg pr. ha wlIrcndc
III ell fortjcneste på 15.2 hkg pr. hu. Dc lilsvarcnde lal
for vårbyg efter roer er et gcnnem ...nitligt lilfør..cbbc·
hov på 110 kg kvælstof pr. ha mcd el gennem,nilligt
merudbytte pA 20 hkg eller en fortjeneste warende III
15.7 hkg pr. ha.

160

1987###---.-
,.-;/

/"- Tidlog",e å, I

.j Våroyg 'orlNQ! 'ae'

1

o.1-~ ---j f---------1
O 160 O

Merudbytte hkg kerne pr ha

30 Våroyg ,,,,,=:-l

Fil{ I. F,rl..",,,~ ar_{t'~('f1dl! h·ælito[tdfom!lti/l'drbyg.

Det 'C\ af figuren. al mcrudb) Ilel for 1.: vælsloftilforsel i
1987 har \æret på ..amme llIlveau som gennemsnittel af
de foreg ende 7 r. H\or forfruglen har \ærel roer, har
der i 1987 \ærel storre udbYllc\irklllllg. end i gennem
Slllt af fOf'ogcne I de tIdligere lir.

I tubel I er \'i~t del gcnnemsllltligc netlomerudbylle
\cd de elll...dlc hælstofl1l\caucr. Ncttomerudbytlel er
beregnet ~om værdien afmerudbytlcl afkerne fratruk
ket omkostnll1gerne lil kvælstof og udbringning. Nel
101ncrudbyttel viser således okonomien i N-anvendel-

Ilo\'Cdparten af \;.ornplanterne-- hælslofTor<o.ynlllg
stammer fra IO kilder. Del .. fra hælstof....om er mme
raliseret fra den store pulje af hælstof i ploJelag og
rodzoncn under ploJelaget. del ... fra IJlfon goonlllg.
Minerahsenngen af kvælslof forcglir såvel forud for
IIIførsien af handclsgoolllllgskvælslOf som <.,enere I

\ækslS<.~nen. Pli udspunl..lel for hælslofgodsknmg
kan der udtages en jordprO\c fra del jordlag rodderne
\ Il afsoge for hælswf. Jordpn}\en llnaly'>Cres for lettil
gængeligt kvælstof(nitr3t og anlllloniumkvælslol). Ud
fra all3lysere;;ultatet beregnC'i el kvælstofindhold I kg
pr. ha. Dette indhold bemc\ncs mmeral~k l.:væl\IOfind
hold eller N·min. I 12 af de refererede forsøg er der
foretaget en ~dan N-mm-bestemmelse. Resultatet
heraf fremgår lIf tabel 2.

Tabel l. .\1ineralsk hælJto/ijord (57).

VIrbyg
hk. pr ha "ed J8 nt Oplimal-

opllmum ma::nglk kø pr
h.

'l·mln Optlmat hel-
kl Il'" ha stolT~)'nlOl

kJ rr hl

For/rugt korn
32062.
34021 .....
35024
33017.
Ons. (± ...tandardaf\'igebe)

49
48
53
45

6
4
6
7

63
101
III
99
94( 21)

89
79
77
72
79(± 7)

152
180
188
171
173(±15)

Forfrugt roer
6075 1 ••

42044' .
32060'. . .
330164

20029' . . . . . . . .. . . . . . . .. . .
52083'
52084" .
8028" . . .
Gns. ( slandardafvigd..c)

60
53
46
61
56
55
51
50

6
I
6
4
7
7
4
6

o
25
42

105
118
142
161
152
93(±62)

133 under 133
75 100
63 105
43 148
43 161
45 187
34 195
75 226
6-I( ± 32) 157Ct 44)

TIIfort 35 t sig. pr. ha lil forfrugl l stg. 1985
Ttlfon 80 I 'ilg. pr. ha 111 forfrugt
Tllforl 75 I stg. okt. 1985 h

Sukkerroetop nedplojel 1986
TJlfon 18 I sig. I 30 t ajle III forfrugt
Ikke lliforl husdyrgooltlllg I de seneste 5 • r
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Fire af disse N-min-bestemmelser er foretaget i forsøg
med forfrugt korn. Der er målt et N-min-indhold på 72
til 89 kg pr. ha. Den økonomiske optimale kvælstoftil·
førsel har varieret fra 63 til III kg pr. ha. Når den
økonomisk optimale kvælstoftilførsel tillægges det
målte mineralske kvælstofindhold i roddybden
(N-min), f1s den oplimale kvælsloflorsyning i kg pr. ha.
Den optimale kvælstofforsyning har i disse forsøg
varieret fra 152 kg pr. ha til 188 kg pr. ha. Standardaf
vigelsen på den optimale kvælstofforsyning er 15 kg pr.
ha, mens standardafvigelsen på den optimale kvælstof
tilførsel er 21 kg pr. ha. Der har altså været en mindre
variation i den optimale kvælstofTorsyning end i den
optimale kvælstoftilførsel.

I 8 af forsøgene med forfrugt roer er der ligeledes
foretaget en bestemmelse af det mineralske kvælsto
findhold i jorden. Den gennemsnitlige optimale kvæl
stoftilførse! har i forsøgene været på 93 kg pr. ha, men
med en variation fra O til 152 kg kvælstof pr. ha.
Indholdet af mineralsk kvælstof i jorden har i gennem
snit været 54 kg pr. ha, varierende fra 34 til 133 kg pr.
ha. Den optimale kvælstofforsyning har i forsøgene
varieret fra 100 til 226 kg pr. ha. Den gennemsnitlige
optimale kvælstofforsyning har været 157 kg pr. ha.
Standardafvigelsen på den optimale kvælstofforsyning
har været pIl. 44 kg pr. ha, mens den på den optimale
tilførselsmængde har været 62 kg pr. ha. En bestem
melse af det mineralske kvælstofindhold har således
også her kunnet bidrage til en mere sikker kvælstof·
prognose for marken.

Der er imidlertid betydelig større varialion i den opti
male kvælstofTorsyning i forsøgene efter roer, end der
er i forsøgene efter korn. En analyse viser, at de
marker, hvor forsøgene har udvist en lav optimal
kvælstofforsyning, igennem de seneSle år er tilført
letomsælteligt organisk materiale. Det ser således ud
til, at en del af variationen i den optimale kvælstoffor·
syning skyldes mineraliseringsforskelle i selve vækst
perioden.

Med kendskab til tilførsel af organisk bundet kvælslofi
de seneste Ar forud for gooskningen af de enkelte
afgrøder. samt en måling af det mineralske kvælsto
lindhold i jorden, synes der at være mulighed for at
forbedre gødningsplanlægningen, specielt på marker
med jævnlig tilførsel af organisk materiale. Dette
spørgsmål er iøvrigt behandlet nænnere i det følgende
afsnit om kvælstofgødsknillg på grundlag af jord- og
planteanalyser.

Resultaterne i tabel 2 antyder. at der er en kraftig
eftervirkning efter husdyrgødIling tilført forfrugten. 1
tabel 3 er årets 17 forsøg med stigende kvælstoftilførsel
til vårbyg efter roer delt op efter, om der er tilført
naturgødning til roerne eller ej. Resultatet heraf er vist
i tabel 3.

Det gennemsnitlige tilforselsbehov for kvælstof i de 9
forsøg. hvor der ikke er tilført naturgødning til forfrug·
ten, er 143 kg pr. ha, mens det gennemsnitlige tilfor-
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Tabel 3. Optimal kvælsto/mængde ril vårbyg /987.

Virbyg m. Kar. for hkg k~m~ pr. ha
lejesæd Udb. og N~tto

forfrugt roer merudb. merudb.

8 forsoB
Gns. 45 I naturgødning pr. ha
til /or/rugten
Grundgødet l 45,1
4ONikas. l 6,J 4,7
80Nikas. . . . . . .. . 2 9,1 5,8

120Nikas. 4 8,J J.J
I60N ikas. 6 6.4 0,6

Optimal N-tilførsel
(gn., 74 kg pr. ha) 11,8 g,7

9 forsøg uden
naturgødning lil for/rug/en

Grundgødel ° 34,8
4ONikas. O 12,9 10.9
80 N ikas. l 20,4 17,1

120 N ikas ......... l 25.5 20.9
160 N ikas. 2 26,9 21, l

Optimal N-tilførsel
(gn., 14J kg pr. ha) 27,4 22,1

selsbehov til byg efter husdyrgødede roer kun er halvt
så stort.

På ejendomme med husdyrhold vil man først og frem·
mest tildele husdyrgødning til roerne. De 8 forsøg,
hvor der er tilført husdyrgødning i 1986. er således
gennemført på jorder, der jævnligt tilføres husdyrgød.
Iling. Det må derfor forventes. at der er en forøget
mineralisering af kvælstof på disse jorder. Derimod mIl.
det antages. at der kun sjældent tilføres husdyrgødning
til de sædskifter. hvor der ikke er tilført husdyrgødning
lil roerne i 1986. Den store forskel, der er imellem den
optimale kvælstoftilførsel i de to grupper af forsøg,
skyldes således ikke alene eftervirkning af naturgød
ning tilført i 1986, men eftervirkning af nere års natur
gødni ngstilførsel.

I gennemsnitsresulratcrnc i tabel 2 skjuler der sig
yderligere en variation i kvælstofvirkningen fra år til
år. Til belysning af årsvariationerne er der i tabel 4 vist
de sidste IO års resultater af forsøgene med stigende
mængder kvælstof til byg med forfrugt korn.
l enkeltforsøgene er der, som nævnt, foretagel bereg
ninger af økonomisk optimal kvælstofmængde. og ne·
derst i [abel 4 er der angivet en gennemsnitlig optimal
kvælstofmængde for det enkelte år. Som grundlag for
beregningerne er anvendt de aktuelle priser for kvæl·
stof og byg de pAgældende år.

Det fremgår af tabel 4, at behovet for k...ælstoftilførsel i
1987 har været lavere end i gennemsnit af de foregå.
ende år. Tillige er kvælstotbehovet faldet jævnt siden
1983. Del lavere kvælstofbehov blev forudsagt i lands·
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Tabel 4. Oplimale hælsla/mængder Iii ,'6rbyg.

Vlrby& hk•. k~pr_1u
1918 1979 19l1O 1981 1982 19113 1984 198~ 1986 19117

For/rugl korn
Antal fs '42 '63 lJO 1J2 110 81 11 li 21 18

Grdg..... 29.3 29,4 27,3 27,5 31.2 21,0 33.5 29.0 30.2 32,8
40N 8.7 10,2 8.J 9.7 10.4 9.5 11.9 12.8 11.2 9.8
80 N 14.4 15.8 12.3 15.0 16.6 16.7 19.9 22.0 17.8 16.2

120 N 16.8 17.7 13.2 15.8 19.J 20.8 24.0 25.4 20.7 18.J
160 N 17.7 18.J IJ.J 15.5 20.4 22.9 24.9 26,4 21.8 18.6

Optimal -mængde
kg pr. ha 121 113 101 104 125 142 128 127 12J 116

delsprognosen, der blev udsendt i april 1987 Uvf. næSle
afsnit). Del fremgår af opstillingen. at den mest hen·
sigtsmæssige kvælsloflilforsel i de fleste år har ligge l
væsentligt under den kvælstofmængde, der efter til·
læggene: pA 40 kg J" pr. ha udviser det største: udbyne.
Forholdet understreger. al man ikke skallilstræbe al
gode efter maksimalt udbytte. men tilføre den økono
misk optimale hælstofmængde, som ofte \il \ære i
størrelsesorden 20 - 40 kg hælstof mindre pr. ha.

Bladgødskning af vårbyg
Med Jævne mellemrum markedsføres bladgodsknings
midler med indhold af forskellige næringsstoffer. Det
påslåsjævnligt, at man ved tilførsel afsAdanne midler i
vækstperioden generelt kan reducere gødningsbeho
vel. For al undersøge denne påstand er der i nogle af
forsagene i ovennævnte: forsogsplan medtaget et for
sogsled. hvor der som forårstilforsel kun er tildelt 80
kg hælstof pr. ha I kalkammonsalpetcr. Der er heref
ter suppleret med en bladgodskning i stadium 8 • 9
med 3 I Wuxal Suspension. Ved bladgodskningen er
der tIIfon knap l kg kvælstof pr. ha og ca. 0.5 kg
kalium pr. ha. Desuden er der tilfort en smule magne
sium. s\o\'1 og mikromrringsstoffer. m det fremgår
af labelS. har der ikke \'æret positive merudbYlIcr for
sprojtning med delle bladgodskning:-.middel.

Tabel 5. Wuxal suspem'iofl lil vdrbyg.

Kar for hkg ktrnt pr. ha
VIrbyg t,_ Udb, oS N~lIo

merudb merudb

6 fOfS0g 1987

Grundgodet O 37.7
4ONlkas. O 8.9 6.9
80Nikas I 15.4 12. I

120Nikas ......... 2 17.J 12,7
I60Nikas 3 16.7 10.9
80Nikas

... 3 I Wuxal Suspension
SI. 8·9 ............. 15.0

Optimal N-tilførsel
(gns. 12J kglha) 18.5 1J.8

Kvælslofgødskning på grundlag af
jord- og planleanalyser
Af HallS S østergaard
Landskontoret for Planteavl har gennem en Arrække
arbejdel med årlige forudSigelser af behovet for kvæl·
slofgoosknmg udfra jord- og plnntc:analyser. Landsdel·
sprognosen er i år udsendt for IO. år I træk og angiver
det fonentede behov for kvælstofgødskning i de en
kelte landsdele i forhold til det normale og i forhold til
prognosen for 1986. Landsdelsprognoserne angIver det
gennemsnitlige behov i en landsdel. og korrektionerne
fra år til Ar er tYPisk i slorrelsesorden 5 - 15 kg kvælstof
pr, ha. men har i perioder værel op til 25 - 30 kg N pr.
ha.
landsdelsprognosen indgår i EDD-gooningsplansyste.
met og supplerer planteavlskonsulentcrnes baggrund
for al udarbejde manuelle goonmgsplaner.
1mark prognosen soges behovet for kvælstofgodskning
forudsagt på den enkelte mark og i forudsigelsen kan
inddrages jord- og/eller plllntc:analyscr.

Landsdelsprognosen
I lighed med tldhgere år udsendte5 i februar en forelo
big og i apnl en endelig prognose for kvælstofbehovel i
landsdelene. Prognosens angivelser er \'ISI I tabel 6 og
viser i alle landsdele et mindre behov end normllit,
mest udtalt på Sjælland og Fyn.

Tabel 6. Landsdelsprognosen 1987.

A..ndnns I S·lllf0~1
ormal kg Fordobl. 1987 l rorhold ul
N pr ha r!'OfnOk ~Nonnal,~ Pr~n*

(1971.86) 19117 (1971·86) arnI 6

landsdel

Nordj)lIand 12~ 106 -18 -IS
Vestjylland 118 114 -4 +J
Østjylland .. 115 IOS -JO -I
Fyn 112 98 -14 -7
Sjælland Ve,,' 104 8J -21 -IS
Sjælland Ost 104 89 -15 -13
Storstrøms Amt 101 101 O O
Bornholm ... 107 9q -8 -2
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FasllægmngafpNH'f!j1ademei KVADRATIVEITET. PTøl'~j1adeTneiKVADRATXEITETeTfundf.'ll'(!d. at deT systematIsk
eT afsat PUflÅ(CT pd londkoTlel med l km~r a/rla/ld. ,'It-d dt'nne fremgang:.made b/liw Mde fandbrug.'otuea/eT og
"naluT"aTealeT TrpTlP5entf!ret i nellel.

Indtil 1985 har det været muligt. som kontrol på
prognosen. at sammenligne prognosens angi\'elser med
forsøgsresultaterne fra vårbyg i de enkelte landMlele.
Forsøgenes anlal er i 1987 som i 1986 for lavl III. at
materialet kan forventes at være repræsellt3ti\'t for de
enkelte landsdele. Det lavere økonomiske optimum i
gennemsnit for hele landel (tabel 4) antyder dog, at
prognosens anbefaling af at lilføre kvælslofmængder
under det normale har været rigtig. Voo prognosens
udarbejdelse er anvendt aktuelle nedbørsmængder fra
september lil mans supplerel med N-min-målinger på
154 fastliggende (estmarker. Re~mhalerne fra tc~rmar

kerne er vist i tabel 60 i labclbilagd.

I løbel af 1986 blev KVADRATNETIET elablerer.
FormAlet med neHet er at forbedre grundlaget for
landsdelsprognoscrnc. diedes at de bliver mere ..ikre
og detaljerede med hensyn til jordtype og dnflsform.
Målingerne <6kal også belysc. h\'ordan forskellige
driflsformcr påVirker den mængde nitrat. der kan
udvaskes i eflerårs- og vinterperioden.

I KVADRATNE'ITET indg r iah 830 pTOvcOader
fordelt således. al 79% er på dyrket jord, 8% i nåle
skove, 5% i løvskove, 5% i enge. 2% på hedcr og
under l% på varige græsarealer. Herudover er der
udvalgt noglc driftsformer af speciel inieresse. nemlig
9 grønsagsarealer, 5 frugtplanfager samt 13 "kulogiske
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jordbrug. Desuden indgår fra vinteren 19!17 mellem 25
og 30 målenader i tilknytning lil dræO'Y·ands· og grund
vandsundeTSogelser under S(aten~ Plan[e3vbforso~.

I november/december 1986 og februar/marts 1987 er
der gennemført 741 hll\. 839 proveudtagninger, Ved
host 1987 er der gennemfort provctagning på 58 area
Icr. I nO\ember/deeembcr 1987 gennemforC\ pnn,clag·
ningen på l>amtlige arealer. Pro\(:tagnmg og analyse
ring forelagcs af Hetleselskabel.

I løbet af sommercn 1987 er samtlige lodsejere i
KVADRATNETTET lil"cndt rc~ultaler fra deres egne
arealer. På figur 2 er vist eksemplt'r ror arcaltypc:rne
ager og I<wskov.

l tabel 7 er vi.. t en opgørelse af anal) seresultalerne fra
de 2 forste prm'etagnlllger fordclt på areahypc og
jordtype.
De vislc opgorelscr er gro\c I den forstand. at hver
areahype dækker ovcr mange forskellige driftsformer.
Det skal derfor underslregC\, at resultatcrne er forelø'
bige og at egentlige sammenligninger mellem arealty
per og driftsformer forst kan foretages. når der fore1ig
gt'r resultaler fra nere ih, og når der er indsamlet
detaljerede oplysninger om de enkelte arealer. Derfor
er del en megel vigtig del af under'iøgelsen. at der
indsaml~ oplysninger om dyrkningsforhold. såsom
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V "leren 86/81 Areallyp~ ager VInieren 86/87 A.reollype

lall 108 kg pr tla (C"S lor (95 p~nkler' 76 kg)

Kg kvælstof pr. ha
IO 20 JO (Oo

o

E"UN

~~
.D">-N
o

o
5!

laIt 5( kg pr tla (Gns ler 8 punkter .3( kg)

Kg kvælstof pr. ho
20 (O 60 80o

o

ferOret 1987

o
Kg kvælstof pr. ho

20 .0 60 80

ferOnl 1987

o

"rll'ollyp. ku.lurskov med beg

Kg kvælstof pr. ho
IO 20 JO 40

Fig 2. Resultater afjordbundsanalyser pd 2 prø~V!fladl'r I K VADRATNE7TET.
Figurerne ongbV!r lag for lag JOrdens mdhold afplaflll.'1l1gængeligl hælslof ned Iii I munder jordal't!rfladen. Den fuldt
optrukne Åun't' angll't'r del gennemsnillige indhold for hele landel pd somme areallJJN. Nedersi pd hlV!rfigur er angll'('l del
somlede Indhold i dybden OIii J meti!r wmmt'nhoidl med land.tgennem5mf((!1 far arooltypen.

o

E "~__-'
UNo

.:5~

.D"
b N

o
5!

lilli (( kg pr tla(Cn, for 8 punkter ., kg)

III "'"rolII Ammonium

101182 kg pr tlo (Gns ler 620 p~nkler'1( kg)

label 7. Ge"'l('msniI5re~ultaler fra jordprØl'{!lOgnjng i K VA DRA TNE7TET. Kg lIi/ra/ , ammolliumhælslofpr,
ha i I m \' dybde jfebruar/marts /987 og Itol'cmber/december /986. / "Iler rude angil'er øvers/e liltie del
genllemsnillige indhold. mellemste lillit! alt/oliet af prøl'eflader. mens nederste linie allgiller
,;/andardafl'igelsen.

i'iovember/december 1986

(knnro1sml Age< G..". Lov øv .... ,ilcs!r.oy Il«le Eng
nl.1 ræll«l
Landardarvlscbe 2 3 • • 7 lah

51 O 30 31 JO 64 O 46
Grovsandcl jord 141 O 6 33 13 IO O 203
m I og 3 32 O 20 20 24 23 O 30

2 77 O 61 37 26 74 O 72
Finsandet Jord 117 O 5 10 4 13 O 149
10 2 og 4 49 O 27 23 3 61 O 49

3 72 32 40 58 O 95 169 70
Lerjord 321 3 28 12 O 5 I 370
JO 5·10 41 7 14 58 O 74 O 42

4 742 O O 1920 O 215 O 610
Humus 5 O O I O 5 O 11
JO II 4J9 O O O O 133 O 585

5 57 O O O O 46 O 56
Spec. jordlYpe 7 O O O O l O 8

15 O O O O O O 14

74 32 41 72 29 94 169 72
luh 591 J 39 56 17 34 I 741

83 7 18 254 21 84 O 104
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Februar/marts 1987

Gennemsnit ..... G-. le>U... NlIcU~ Hcd< Enl Fruat - 0k0qisk0nnlp-
.laI r..ø.d

pI.on....--landardaf, iacbc 2 • • 7 I • 10 lah

52 O 20 27 20 70 O 43 167 47
Grovsandet jord 164 O 5 38 14 11 O l l 234
JBl083 56 O 14 18 26 77 O O O 53

2 75 O 74 47 8 58 O 38 293 70
Finsandet jord 123 O 6 13 4 14 O 5 l 166
JB 2 og 4 65 O 93 56 3 68 O 13 O 67

3 74 61 59 41 O 94 53 58 192 73
Lerjord 345 3 31 17 O 5 7 5 7 420
JB 5-10 58 57 49 25 O 52 42 42 g4 59

4 710 O O 1747 O 255 O O O 631
Humus 5 O O I O 4 O O O 10
JB 11 404 O O O O 102 O O O 530

5 55 O O O O 220 O O O 92
Spec. jordtype 7 O O O O 2 O O O 9

27 O O O O 222 O O O 109

73 61 56 59 17 98 53 48 200 72
lait 644 3 42 69 18 36 7 II 9 839

88 57 55 208 23 103 42 30 81 102

gødskning, jordbehandling. afgrøder 0.5.V .. For årene
1985, 86 og 87 indsamles disse oplysninger i løbel af
december 1987.
Det fremgår af tabellen, at humusjorde tilsyneladende
har store mængder nitrat- og ammoniumkvælstoC. Det
undersøges i øjeblikket, om de gængse analysemetoder
giver tilfredsstillende resultater på denne jordtype, og
det er muligt at tallene skal korrigeres.
Resultaterne fra KVADRATNETTET samles i en
database på UNl·C, Århus. Databasen er tilgængelig
for andre institutioner og personer, dog således at
kravet om lodsejernes anonymitet er ufravigeligt.

Markprognoser
I 1986 og 1987 er der i fortsættelse af tidligere års
forsog i 30 hhv. 33 forsøg i vinterhvede gennemført
undersøgelser med både jord- og planteanalyser. For·
målet hermed er at kunne tilbyde praksis et eller nere
systemer. som kan anvendes pli markniveau til forudsi-

Tabe/S. Stigende mængder hæ/slo/ti/ vinte,h~'fde.

a b c d , r

O 50 100 100 100 100 kg N/ha i kas tidligt·.
O O O 50 100 150 k8 !ha i kas sent--.

O 50 100 150 200 250 kg N!ha i kas iah.

• udbnngmng i førsle halvdel lIf april
•• udbnngnmg omkrlOg Feckes stadie 6 (førsle ltah'dd af maj)
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geJser af afgrødernes varierende behov for tilførsel af
kvælstofgødning. Forægene er gennemført efter pia·
nen i label 8
Jordanalyserne udnyttes til forudsigelse af del samlede
behov for kva:lswfiilførsel eller til i forbindelse med cn
delt gødskning at angive størrelsen af føTStegangsud·
bringningen. Planteanalyseme udnyttes da lil at angive
storrelsen af eftergødskningen.

Forsøgene er placeret, hvor kvælstofforsyningen fra
jordens reserver kan forventes at være stor, d.v.s., hvor
forfrugten er raps eller ærter. eller hvor afgrøden eller
forfrugten er tilført husdyrgødning.

I alle forsøgene bestemmes jordens indhold af nitrat
og ammoniumkvælstof lil 1 m's dybde før første gød
ningsudbringning, og umiddelbart før 2. gødningsud·
bringning indsamles planteprøver til vurdering af plan
teanalysens muligheder. l en del af forsøgene måles
endvidere nitratkoncentralionen løbende gennem
strækningsstadierne med en hurtigmetode for al af
prove nitrattesten.

Jordanalyser
Med inspiration fra bl.a. Vesttyskland og Holland har
landskontoret i en lirrække arbejdet med at inddrage
analyser af jordenes indhold af nitrat· og ammonium·
kvælstof i vejledningsgrundlaget for kvælstofgoosk·
ningen. Det er således, at planternes kvælstof kommer
dels fra jordens egne reserver, og dels fra tilført gød-



ning. Ved måling af jordenes indhold af nilrat- og
ammoniumhælstof (N-min) ved vækstsæsonens start
skulle det da være muligt al justere kvælstofgødnings
mængden herefter.

I VesllyskJand og Holland fungerer systemet på den
mAde, at der for en lang række afgrooer . kom, roer,
kanofler, grønsags.'\fgrøder o.s. v. - gennem et intensivl
forsøgsarbejde er opstillet værdier for den optimale
kyælslofforsyning d.v.s. for summen af ·min og
okonomisk optimal handelsgodningsmængdc. Den
nødvendige mængde handelsgødning bestemmes ved
at fratrække -min, måh i de tidlige fornrsmåneder.
fra de opstillede værdier for den optimale kvælstoffor
symng. Differencen er da den mængde kvælstofgød
ning, der skal tilferes.

I praksis fungerer systemet i Tyskland sllledes, at
landmændene oftcst selv udtager jordprøverne og
transporterer dem tillaboratorict. Resultatet og anvis·
ningen på den nødvendige mængde handeJsgooning til
marken foreligger mindre end I uge senere. I Holland
udtages jordproverne af et landsdækkende provetag
nmgsmandskab.

Ved opbygningen af systemerne er der lagl vægt på. at
rådgivningen skal foreligge hurtigt efter provelagnin·
gen, og pA at dct skal være så billigt som muligt. I den
forbindelse er der udviklet hurtigmetoder, så analysen
kan foretages på ejendommen, h\lilket specielt er aktu
elt p! sm~ marker, og hvor der er flere kulturer i
samme vækstsæson. f.ex. i grønsagsdyrkningen.
I Danmark er hurtigrnetodens anvendelse beskrevet og
afprøvet afcand.scient'erne Ebbe og jørga Hvelplund.

Markprognosesystemel har vist sig at fungere bedst i
ensartede områder, hvor jordtypen muliggør en dyb
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rooudvikJing og for afgroder. som udnytter jordens
kvælsrofreserver til stor dybde, d.v.s. til ca. I meter.
Desuden fungerer systemet bedst, hvor Jordtype og
dyrkningspraksis betinger store mængder -mm i jor·
den. f.eks. i forbindelse med anvendelse af husdyrgod
ning, ved dyrkning af grønsager, ærter og tilsvarende.

I Danmark er der efterhånden indsamlet så storl cl
talmateriale i vinterhvede. at det er muligt al beregne
foreløbige \ærdier for den optimale kvælstofforsyning
under forskellige forhold. I tabel 9 og 10 er vist
resultaterne fra de danske undcfS')geier. Resultaterne
viser. at i gennemsnit afalle forsøgene ligger værdierne
for optimal kvælstofforsyning tæt på den tyske værdi.
som er 200 kg pr. ha. Der synes dog at være behov
for at skelne mellem jordtyper. således at værdierne er
ca. 210 på lerjord og 180 - 190 på finsandet jord. Der er
kun fA. forseg på grovsandct jord. men den fundne
værdi er som for finsandet jord. Mellem forfrugtcrne
er der nogen forskel, således al forfrugt korn har den
højeste værdi (218 kg N pr. ha). dernæst forfrugt raps
(203 kg N pr. ha) og sidst forfrug. ærter (206 kg N pr.
ha). Inden for samme jordtype er der kun et tilstrække
ligt fOf'S0gsantal for raps og ærter. hvor værdierne i
begge tilfælde er 205 kg N pr. ha.

Ved beregning af standardafvigei3Crne. som er et ud
tryk for h\or meget enkehværdierne af"'\ger rra hman
den. fremg r det. at standardafvlgclsen er mindre p.
den optimal kvælstofTorsyntng end ~ optimum. Der
synes ah at være en gevlllst I sikkerhed ved al
inddrage jordanalyser i vejledningsgrundlaget. Gevin
sten i sikkerhed er større på lerjord end på finsundel
jord og meget større. hvor der er anvendt husdyrgød
ning, end hvor der ikke er.

J tabel lOer visl den målte Hmmeralisenngcc I vækst
sæsonen, som er den kvælstofmængde en kvæl~lofugo-

Tabel 9. Forsøg med stigende mængder kvælstof til wnterhvede. Forfrugtens. jordtypens og husdyrgodningens
betydning for afgrødens hælstojbehoy og for hælstof!orsynmgen fra jordens resen'er.
Den "optimale N-[orsyningu er summen afoptimal N-tilførsel og N-min i hw!rt forsøg. "Mineralisering"
er kg N optoget" en hælstofugødet afgrøde (overjordisk) udo~'Cr N-min.

Forfrull JOnl'l'" Husdyrgoonlng
grt)'YWldd IOYndel ler "1

forfrugl
~lIer

"'ha Alle kom rapo ...er Alk J8 I Ol ] J8 2 Ol 4 J8 S·10 All, Ingen afgrøde

Optimal 149 159 147 151 148 152 136 153 147 162 106
-li1fol'<1 kg N (56) (93) (53) (57) (56) (20) (45) (60) (56) (51) (48)

Grundg'xtet 81 65 87 75 81 52 71 84 81 72 107
N-udbytte kg
N-min kg N .... 56 60 56 55 55 36 47 59 55 48 71
Optimal 205 218 203 206 203 188 183 212 203 210 182
N·forsyning kg (49) (g I) (40) (58) (4g) (24) (43) (49) (48) (50) (36)
Udbytte ved
optimum hkg 77 68 81 73 76 70 70 79 76 77 73
)Mineralise-
ringc( kg N .. 25 5 31 19 26 16 30 24 25 24 31

Antal forsøg .... 78 4 43 31 87 3 24 60 88 65 23
( ) Tallene j parelltes 3n81\cr slandardafYlgclscn
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Tabel IO. Forsøg med stigende mængder hælstoj t/l vinrerhl'ede. Betydningen afjordens hælstofforsyningsevne
plJ behOl'et for hælstofgodning. Kg 1\i pr. ha.
Betydningen af ..mineralisen·ng.. og ,>optimal N·forsy"ing.. som i lobel 9. ..N fro jord.. er hælslof
optaget i en hælslofugodet afgrøde (o)·erjordisk).

·mm ~Mlnerahseringc< N fra jord
().40 40-70 ~IOO IOO-ISO o\'er ISO und~r O 0-25 25-50 over 50 0-50 5D-75 7S-100 1()().\25 Ol'er 125..

Optimal N-til·
førsel 176 145 135 61 (47) 177 150 150 106 188 169 137 119 63
Grundgooet
udbytte 38 48 55 65 (90) 30 42 50 70 25 40 52 65 76
Merudbytle
led C 27 23 16 7 (5) 22 22 25 17 26 25 23 17 8
Optimal
N-forsyning. 208 198 222 176 (248) 244 207 196 170 230 215 191 185 166

Antal forseg 26 47 9 5 I 10 37 29 12 14 32 23 10 9

det afgrode har optaget udover det målte N-mm
indhold. Denne slørrelse kan kun inddrages i vejled
ningsgrundlagct, hvis den er kendt på gødskningstids.
punktet. "ocr er derfor etableret et samarbejde med
Statens Planteavls-Laboratorium. hvor der sidelø
bende med N-min-målingerne undersøges en række
laboratoriemetoders evne til al forudsige kvælstoITrigi
l'e1sen i vækstsæsonen. Mmeraliseringsundersegel
serne skal supplere N-min-mållngerne for at f3 el
endnu bedre mAI for forskellige Jorders evne til at
forsyne afgrøderne med kvælstof.

Planteanalyser
t nitrattesten måles afgrødens øjeblikkelige kvælstof
optageise i vækstsæsonen. Princippet er at måle nitrat
koncenlrationen i den saftstrøm, der går fra rødderne
op i planternes overjordiske dele. Nitrattestcn kan
gennemføres i marken, og baggrunden for metoden og
dens praktiske gennemførelse er beskrevet i Oversigt
over Landsforsogene 1984.

Forsogsarbejdet i l'årbyg resulterede i 1984 I en kon
centrationskurve for vårbyg til praktisk anvendelse.
Koncentrationskurven angiver forløbet af nitratkon
centrationen igennem pJanlernes udvikling i en opti·
malt forsynet afgrocle.

De første Ars forsøgsresultater i vinterhvede viste en
stor årsvariarion i koneentrationskurvens forløb. hvor·
for der ikke blev lavet en kurve for vinterhvede.

Forsøgsarbejdet i vinterhvede fortsatte imidlertid med
stolle fra Norsk H)'dro. Supcrfos' Fond og Ole Heye's
Fond, og nu er der indsamlet så Slort et forsøgsmateri
ale, at der -kan konstrueres en kun"e for vinterhvede.
Stud.agro Niels VestergArd har ydet et væsentligt
bidrag hertil. idet han i forbindelse med udarbejdelse af
hovedopgave på Institut for Kultuneknik og Planteer·
næring, Landbohøjskolen har bearbejdet forsøgsmate
rialet fra årene 1982 til 1987.

På figur 3 er visl koncentrationskuf\'erne for vårbyg og
vinterhvede. For vinterhvede gælder. °at kurven er
gennemsnit afforsøgene i årene 1982 . 83 og 1985 . In.
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1984-resultalerne faldt uden for det normale forløb. En
mulig forklaring herpA kan være, 81 små nedbørs
mængder i april og maj måned betingede en dårlig
optagelse af tildelte godning i afgrødens tidligsle sta·
dier.
I bearbejdelsen af talmatenalet indgår ogsA en vurde
ring af forfrugtcns betydning for koncentrationskur·
vens forlcb. Resultaterne heraf antyder, at forfrugten
har betydning. Kurverncs forløb er således ~) nadere(.
h\or forfrugten er ærter. end hvor forfrugten er raps.
og denne er igen )nadere((. end hvor forfruglen er
korn. Disse forskelle er sandsynlige. En forfrugt med
stor kvælstofeftervlrkning (f.eks. ærter) betinger, at
den efterfolgende afgrøde i mindre grad er aJhængig af
en stor kvæslOfoplagclsc tidligt i væksts1C!'lonen fra
tildelt handelsgødning. fordi der sker en løbende opta
gelse vækSIs.~onen igennem af kvælstof frigjor1 ved
nedbrydning af kvælstofrige planterester.

En endelig udformning af koncentralionskurver for
forskellige lorfrugtcr og evI. jordtyper forudsa=tter et
væsentligt større talmateriale. end det. der er lil ddig
hed idag.

Vanallonc::n i dalamatenalet understreger. al koneen
Irationskurvcrne for \'årbyg og vinterhvede i figur 3
skal (Jn~'('"des med I'arsomhed. Ved vurderingen af
aktuelt målte nitratkoncentrationer skal man således
altid have for øje. om det er klimamæssige eller jordty·
pemæssigc forhold, der er Arsag til en målt lav nitrat
koncentralion. Hvis ikke dette er tilfældet. er metoden
en hunig og billig måde III vurdering af. om der er
behov for en ekstra lilførsel af kvælstof. Det vurderes
al metodens usikkerhed ligger på ca_ 50 kg N pr. ha_

Analyser af planternes samlede indhold af kvælstof og
andre næringsstoffer indgår naturligt i el gødsknings·
system på marknivC3u. Fra 1974 er sådanne planteana
lysemodeller afprøvet i landsforsøgene i forskellige
forsogsserier i vårbyg og vinterhvede. Den forsøgs
mæs!loige afprøvning blev afsluttet i 1982, men genopta
get i den forsøgsserie, hvori også nitrattesten ogjorda·
nalyserne efter N-min-metoden afprøves og udvikles.
Målet hermed er at skabe grundlag for en forbedring af
de ekSisterende planteanal)'semodeller. Delte arbejde
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ppm N03 Vinterhvede ppm N03 Vårbyg
."", N,tralkoncenlratlonen I

3000 NItratkoncentratIonen i stængelbasIs
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'000

_ Optimal 2500 Optimal kvælstoftlllørsel
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40 kg N under ophmum- Oouma' · 100 kglha

3000 \ 2000
\

\ \
\ \

2"'" \
\ \

\ "
\ \

1500 \
\

2000 \ \ \
\

\ \ , \

\ \
\ \

\ ,."'" \ \ 1000 \
\ , \ ,, , ,

\ ,
'000 , , ,

'-"'----
, ,, ,, 500 '-

"'" -- -.-.--,
o

6 , 9 " O
5 6 7 8 9 10

E
FEEKES SKALA

f { }
';- ''J

{
...Il"

,\'Ilrulkoncelllratimwn mali' tlen net/eTtie '/Z - I cm af f/lf.'''R'ell på /ursJ.,elltge utlVlÅlmgstrm , slræJ.,mngs_ftodll.'l.
I'(irbyg /981. Hl og H4. 14/o~n~.

I·mlerh~"f!de /98Z-8l og lY/O-dl. 50 jonøf!..

udfore.. i ..amllrbcjde OH.X1 prof. dr agro Jen.. Moller
NIelsen.

P!i nuværcnde tIdspunkt <lmcndes planteanalyscmo
dellerne i pral..si~ , el vl ..1 omfang. Idet lIedesel~kabct

< rhgt gennemfører ca. 5-6OC} analyser. Di'isc modeller
er l 1986 og 87 nfpro\Ct l et antal af for')ogene efler
planen i label 8 med stOlle fra Norsk I-Iydro ng
re..ultalcrnc heraf er Vl'H , tabel 61 I tabelbilagel.
Afprøvningen er gennemførl i forsøgs leddene a, b og c
med det form!il at belyse, om modellens forudsigelser
stemmer overen .. med de forskellige kvælstoftiH"crsler
og evt. i hvilkc forsogsled. der opn!i'l de bedste forud"l·
gel..er. PlanlcprO\erne er udtagct mellem I 1/2 og 2
ni neder efter godning.. udbnngningen.

For resultalerne af afprøVningen omtale~ skal det anfo
fe<>, al modellen udtaler sig om, hvad ))planterne
mangler at oplage~~ for al indeholde den optimale

mængde kvælstof. Delle er ikke nodvcndig\'l'i el godl
udtryk for. hvad der ekstra er behov for at tilføre og
det er muligt. at cn vurdenng af klimaforhold. hu'idyr·
godsknillg, forfrugt m m. i prahi.. kan forhllldre mo
dellen.. \a.;f"tc )feJlskudH.

I gennemsIlIt af forsøgene vurderer modellcn behovet
for kvælstofgooning IO kg N højcre end dct mAite opti
malc niveau, nAr der er korrigcrct for de aktuelt opnA
ede udbytter i forsøgenc. Hvor der er anvendt forven
tedc udbytter vurdcrer modellen i gennemsnil kvælstof·
behovet 30 kg N for højt. Afpføvmngen af modellen på
plantepro\cr fra de forskellige forsogslcd viser. at der
var mindre usikkerhed I forsøgslcd a og b end i forsogs
led c. 11987 fene planteprovcr fra forsogsJed c generclt
lil en hOJere vurdering af kvælstofbehovet end provcr
fra forscgsled a og b. mcns forholdet var omvcndt l

1986. J gennemsnit af årene førte planlcprovcr fra for
sogslcd c til dct højeste forventede kvælstofbchov.
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Tabel Il. Stigende mængde kvælstof til husdyrgøder
bY1l (62).

Il Gns. 30 tons pr. ha ejierdrsudbragr
Anlal forsøg 4 4

Grundgooet O 43,S
40 N i kas . 1 6,3 4,3
80 N ikas. 4 7,9 4.6

120 N i kas 5 7.4 2,8

l Marker m. jævnlig tilførsel o/ husdyrgødn.
Antal forsøg
(glls. ]2 tons pr. ha) 8 8

Grundgode. 1 44,8
40 i kas . . . 2 -0,5 -2,5
80 N i kas .. 5 -3,7 -7,0

120 N i kas 7 -5.9 -10.5
Optimal N-tilforsel
(gns.4 kg pr. ha) 0,3 0,0

hlr.& "eme pr. ha
Udb 0& 'eno-
mtTUdb lTIt'rudb.

5.07,8

Kar fork"""Vlrbn

Optimal N-tilforsel
(gns. 66 kg pr. ha)

selvom den økonomisk optimale kvælstofmængde. der
er bestemt i forsøgene, er behæftet med en vis usikker
hed, og selvom der må tages forbehold for den måde,
metoden er afprøvet på, mA det konkluderes, al der er
behov for en forbedring afde eksisterende planteanaly
semodeller.

PA det tidspunkt, hvor planteprøverne blev indsamlet
til planteanalysen i maj måned varierede jordens

-min-indhold fra 22 til 216 kg N pr. ha..

Vurdering af resultaterne fra de enkehe forsøg viser. at
der ofte er tale om ganske store afvigelser fra det målte
optimum. Til lider er der ogsA ganske store afvigelser
mellem modellens forudsigelser i de enkelte forsøgsled.
Det er karakteristisk, at model1en især vurderer kvæl
stofbehovel for højt, hvor der er udbragt husdyrgød·
ning. Årsagen hertil er formentlig. al den øgede kvæl
stofTrigivelse. der sker fra husdyrgooningen senere i
væksLsa::sonen ikke afspejles i planternes kvælstofind
hold på anaJysetidspunktet. Et højt indhold af kvælstof
(N-min) i rodzonen (i led c) i maj måned fører også
ofte lil, at modellen vurderer behovet for hælslOnil
forsel for højt.

Kvælstof til husdyrgødet byg
I lighed med tidligere år er der udført forsøg med
stigende kvælstofiilførsel til byg. som i forvejen er
tilført husdyrgødning. I label 11 er vist resultatet af 18
forsøg udført på jordtypeme 4 - 7.
8 af forsøgene er udført på marker, der jævnligllilføres
husdyrgødning. I gennemsnit er der i forsøgsåret til
ført 32 tons husdyrgødning pr. ha. Det har ikke værel
rentabelt at tilføre yderligere kvælstof til disse marker.
Jordens indhold af letomsætteligt organisk materiale
synes at være så stort i disse marker, at behovet for
tilførsel af kvælstof er ringe.

4 af forsøgene er udført i marker, hvor der er tilført 30
tons husdyrgooning pI". ha om efteråret. Det har her
været rentabelt at tilføre gennemsnitligt 66 kg kvælstof
pr. ha udover husdyrgødningsvirkningen.

1// Gns. 34 tons svinegyJle pr. ha/ordr
Anlal fonøg 5 6

Grundgodel l 39,3
40 N i kas . . 2 5,2
80Nikas .... 4 8,0

120 N i kas . 5 7,5

Optimal N-tilførsel
(gns. 67 kg pr. ha) 7,9

Alle jonøg /987. Gn~ 32 tons/ha
Antal forsøg 17 18

Grundgode. ... 1 42,7
40 i kas 2 3,2
80 N i kas . . 4 3.2

120 ikas 6 2.1
Optimal N-tilførsel
(gns. 41 kg pr. ha) 4,8

3.2
4,7
2.9

5,0

1,2
-0.1
-2,5

3,0

I Tilført 70 tons gylle pr. ha til forfrugt

Tabel 12. Mineralsk kvælstof" jord.

6 af forsøgene er udført på marker, hvor der er lilført
gennemsnitligt 34 tons svinegylle pr. ha om foråret.
OgsA her har der værel behov for al supplere med
yderligere 67 kg kvælstof pr. ha. Svinegylle har ofte el
lavt tørstofUldhold, hvorfor indholdet af næringsstof
fer kan være tilsvarende lavt. Det er derfor særdeles
vigtigt, at man udfra en analyse af forholdene på den
enkehe ejendom danner sig el indtryk af mængde og
næringsstofindhold i husdyrgooning, så man er i stand
til at supplere med den relte mængde handdsgod
ningskvælstof.
I tabel 12 ses resultatet af N-min-bestemmelser i 5 af de
nævnte forsøg. Indholdel i jorden er her generelI
højere, end det der er mA.h i forsøgene uden husdyr
gødningstilførsel. Specielt er der på en af markerne
målt et lager på 272 kg tilgængeligt kvælstof pr. ha.
Vurderet ud fra de tidligere nævnte optimale kvælstof-

32063
45030
45031
47076
S2085

40
47
46
42
47

o
65
66
59
26

272 under 272
106 171
98 164

100 159
88 114
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forsyning!imængder på mellem 150 og 200 kg pr. ha
antyder delle tal. al der ikke er behov for yderligere
kvælslOflllforsel til marken. Forsogsresultatet viser. at
delte også er tilfældet. N·mm-metoden synes således al
være anvendelig i marker med hyppig og stor husdyr
gOdningstilførsel. hvor meloden er i stand til al gøre
forudsigelsen af kvælstofbchovct mere sikker.

ReSU/IOlerne af drel5 forsog viser. at se/I' moderate
husdyrgodnil1gsmængder kan bidrage I'æsclllligt ti/
planternes hælsto/!orsyning. ndr husdyrgødningen til·
fores pd de nglige Ildspunkter. Desuden Iliser re.wlla
terne. al e" bestemmelse aljordelIs indhold al mine
ralsk hælslo/kan bidrage Iii en mere sikker godllillgs
p/all/ægnillg pd arealer. der jællnligl rilføres husdyrgød·
ning.

Tabel lJ. Stigende mængder kvælstof til vinterh~'ede

(63).

Vinterhvede 1980-86
hk,

lune
, ro<I,,,,,,,,

1987
hk, kerne pr ha

Udb. Ol 'tt1~
merudb. mttudb

Vinterhvede
Året .. forsøg i vintcrt1\'cde er vist i tabel 13 og i figur 5.
Forsøgene er del! op efter forfrugter. I årets forsog
efter bælgplanter er forfrugten i alle tilfælde ærter eller
hestebonner.

Vir/wing af Jligende hælsloflilførselul ~inlerllH!de.

Resultaterne af forsøgene omtalt l foregående afsnit
indgår i de viste genllem'iinitstal.

250

lIdIIgere år

1987 _--'
/,........

Vlnlerhvede IOrfrUg~
oheplanter

bdhgere år

///.....

/'1987

/,
,,

,/

0'f..-~~----::1.
O 250 O

Fig 4.

Merudbytte hkg kerne pr, ha
50 ._--

Vinterhvede lorlrugt korn

13,8
21,9
26.4
27,0
26.9

24,5

.7
16.3
19.5
23.6
24.5

29.936.2

31.6

,
36,1
10.9
20.\
24.8
30.5
32.9

l'

35,S
16.0
25.7
31.7
33.9
35.3

J

O
I
3
S
6
6

,
O
O
I
2
3
4

..
42.5
15.9
25.2
29.9
31.4

.s
36.0
IS.
26.3
31.6
33.9

Forjrugl olieplall1er
Antal fOfWa

Grundgodet
50 N .

100 N
150 N
200 N .
250 ~

OptImal N·tilførsel
(gns. I g3 kg pr. ha)

Forfrugl kom
Antal forsog

Grundgodet
SO I'

100 N
ISO N
200 N
250 N

Optimal N-tilfø~1

(gns. 209 kg pr. ha)

Forlrugtlrogræs
Anlli forsøg

Grundgodet
SO N

100 N
150 N
200 N
250 :-;

,o
43.3
1.1.8
21.4
23,5
24.7

2

O
O
O
I
I
2

51.0
16.0
20,9
21.2
19.5
18.1

13.8
17.1
15.9
12.7
9.7

Der er stor variatIon l den opumale k\æblofmængde
fra forso~ til forsøg. I nogle af forsøgene har vækst re
guleringen ikke værel tilstrækkelig. således at lejesæd
har været en begrænsende faktor for udb)'t1et. I disse
forsøg har den økonomisk optimale kvælslofmængde
værel lavere end gennemsnittet af forsøgene.

Optimal N-tilførsel
(gns. 119 kg pr. ha)

For/rugl bælgp/OIlter
Ant.al rONlI

Grundgodel
50 N

100 N
ISO N
200 :-<
250 N

Optimal N-tilfor~e1

(gns. 177 kg pr. ha)

..
43,1
15.1
24.1
27.9
28.6

O
O
I
3
S
7

23,7

18

39.0
14.4
24.6
29.2
30.5
30.6

32,2

19.4

12,1
20.8
23.9
23.6
22.2

26.1

Af tabel 13 fremgAr det, at der opnås et betydeligl
hejere merudbytte i gennemsnit af forsogene. hvis
goo'iikningen tilpasses den enkelte marks beho\'. Af
tabellen fremgår det, al ncuomerudbyttet I gennemsnit
er O• 3 hkg højere pr. h;), nAr der godskes IOdi\ Iduelt.
end hVIS der blot ulfores normerede tabelværdier.

I tabel 14 er vist udbytterne ved stigende kvælstoflilfør·
sel i handelsgooning til vinterhvede, som I forvejen er
lilført husdyrgodnmg. Der er i gennemsnit tilført 32
tons naturgodning pr. ha ul forsøgene. Resultalerne
viser. at behovet for tilforsel af handelsgooningskvæl
stof falder væsentligt, når der ogs! er tilført husdyr
gødnlOg.
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Tabel 14. Stigende hælstoftilforsellil flolUrgo<i('l vin
lerhvede (63).

Jl~81

hlg kernc pr. ha
Vinterhvede Kar for udb. Q@: nctto-

Icj(Sæd m~rudh merudb.

Anlal forsog 17 "Grundgodt'1 O 49.5
50 N O 9.3 7, I

100 N O \J.2 9.4
150. I 13.9 8.6
200 N 2 12.9 6.1
250 l' ) 11.5 3.1

Optimal kvælsLOftilførscl
(gn,. 105 kglha) 14.3 10.4

Tabel 16 Stigende mængder hælstof lil kom 1980--87

l forsøg nr. 43057 og 43058 er stigende mængder
kvælslof tilført i kalkammonsalpeter sammenlignet
med 30 Ions gylle udbragt i hhv. april og maj måned.
30 tons gylle har indeholdt ca. 90 kg ammoniumkvæl·
stof. Merudbyttet for gylletilførslen har været af
samme storrelsesorden som tilførsel af 100 kg N I

kalkammonsalpeler pr. ha. Desuden er medtaget et
forsogsled. h\or der er tilført 2 ), 30 tons gylle pr. ha I

foråret. Her er der således tilført omkring 180 kg
ammoniumkvælstof pr. ha i gyllen. Merudbyttct har
\'æret af samme størrelsesorden <;om ved tilførsel af
ækvivalente mængder kvælslof I handelsgødning.

Vinterrug
I tabel 15 er vist resultatet af ~ forseg med stigende
kvælstoflilforsel til vinterrug.
Ito af de 4 forsøg har der været alvorlig lejesæd ved de
høje kvælslOfmængder. Dette har bevirket, at det kun

Forfrugt l
Korn

1læI.,."",,, IPlan R.... Oheplanttt F........
LcI)ord SandJOrd

Udb. ~II NellI)< Udb. o: II NellO- Udb. ø: l,Nelto- Udb O~lt Netto- Udb. 0:.1. Nelto- Udb. <:t Netlo;.1
m~rudb. merudb. n~rudb. merudb, merudb. merudb. merudb. merudb. rnerudb. mcrudb. mcrudb, merudb.

Virb)'g
Antal fOr<00g 3>0 231 '" 9 3

Grundgodel 31,2 24,1 38,6 31,6 20,6
40N 10.2 8.2 9.7 7.7 9.3 7.3 9.8 7.8 16.8 14.8
80 N 15,8 12.5 16.2 12,9 14.4 11.1 15.1 11.8 26.4 23,2

120 N ....... . 17.6 13.0 19.2 14.6 15.6 11.0 17.2 12.6 27.4 22,8
160 N 17,9 12.1 20.2 14.4 15.5 9.7 17.2 11,4 22.8 17.0

Vinterhvede
Anlnl forsøg 8. 12 'O 'OS B .7

Grundgodet 37.6 27,1 35,3 41.6 44,3 42,0
50 N 16.0 13.8 15,3 13.1 17.2 14.9 15.9 \J.7 14.1 11.9 14.9 12.7

100 N ........ 27,0 23.2 23.7 19.9 30.6 26.8 25.3 11.5 21.3 17.6 24,2 20,5
150 N 32,9 27.6 26,4 21.1 36.5 31.2 30,1 24,8 23.2 17.9 28.3 22.9
200 N 35.7 28.8 27,9 21.1 38.6 3 I.7 31.7 24,9 24,0 17.2 29.1 22.2

Vinterbyg
Ani'! fon.og 37 12 , 2

Grundgødet 34,9 26,3 41,9 43.7 44,1 47,4
50 N 16.0 13.7 10.4 8,2 16.5 14.3 12.1 9.9 15,5 13,2 6.6 4.3

100 N 25.2 21.4 18.3 14.5 27.0 23.2 19.7 16.0 25,7 21.9 9.8 6.0
150 N 29.3 24.0 22.5 17.1 29.0 23.7 24.2 18.9 27.8 22.5 15.9 10.5
200 N 31.l 24.3 23.4 16,6 33.2 26.4 26.2 19.3 30.2 23.3 15.2 8.4

Vintcnug
Antal fOlWg l. ,. 8

Grundgødct 32,0 23,0 27,3
40N 9.8 7.9 13.5 11.5 12.4 10.5
80 17,1 13,9 22,0 18.8 20.3 17.1

120 N 20.3 15.9 26.5 22,1 23.5 19.1
160 20.4 14.8 28.0 22.4 23.1 17.5
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Tabel 15. Sfigende mængder hælsfof til mlferrug
(64).

Vinterrug 1980-86
hkg

kerne
Kar ror
le,esæd

" 7
hk! kerne pr ha

Udb_ og Nello
mcrudb. mcrudb.

Gødskning og kalkning

lerjord og ~andJord. Denmod er der storre merudbytte
for k\'ælstoftilforsel på sandjord end på lerjord. Slutre
sultatet bliver. at der skal amendes storre bælstof·
mængder på sandjorden. hvor udbyttet tillige kommer
tæt p udbyttenivcallct for rug på lerjord.

For/rugt kom
Antal fONlg 57

G rund godet 25.3
40 12,7
RON 21.1

120 N 25.5
160 N 27.0

Udbytte \ed optimum
(gus. 107 kg :-; pr. ha)

4

I
I
I
J
5

4

27,0
IO.J
16.6
18,4
15.9

18.8

8.J
IJ.J
13.8
10.1

14.7

Bederoer
Forsøg med stigende mængde kvælstof og na·
triumtilførsel til fabriksroer
J samarbejde med H Forsogsudvalgct for Sukkeroe·
dyrkIlIng. AlstedgårdH er der gennemfart 6 forsøg
med Migende tilførsel af kvæhlOf og natrium til fa
briksrocr. Resultaterne er anført I tabel 17

h.. r va:ret okollomi"k rentabelt at tilføre 70 lil 90 kg
bælstof pr. ha til disse to forsog tIl trods for. at
fONogcnc er udfort cftcr kornafgrodcr. I gennemsnll
har det været rentabelt at tilføre 107 kg kvælstof pr. ha
Ved individuel gødskning har der kunnet opnås et
ncttomerudbYlle på 14.7 hkg kerne: pr. ha.

Sammendrag af forsøg med kvælstofmængder
til korn
I opstillingen i tabel 16 er anfort resuhaterne af de
~neste 8 års forsøg med stigende mængder bælstoftl!
4 af kornarterne.
Matenalct er opdelt efter forfrugt. og da grupperne
med korn som forfrugt er særlig store. er der i disse
lillige foretaget en opdeling på lerjord og \lIndjord. For
bygs vedkommende cr del bemærkelsesværdigt. at der
som gennemsIlIt for en årrække. kun er ffillldre for·
skelle i udslagene for de tilførte kvælstofmængder på
de to jordtyper. Dette antyder. at det ikke i så haj grad
er jordl}pen. der er afgon:nde for delIlIvcau. der ..kaI
~træbo efter \-ed bæblOfgodskning af byg med for·
frugt korn. men. som det "C'i til højre i tabelopstillin
gen. al forhold "om forfrugl og dnftsform under io\'
rigt ens klima og ncdborsbctingclscr er af storre betyd·
nlllg.

I vlnlerh\ede er der ligeledes ~Ior forskel I grund udby t
lct p1i lcrjord og sandjord. mcn også for:-kcl på merud
byllet for isa:r de storre kvælslOfmængdcr. O.\'.s ..
Jordtypen har storre lIldnydelse på både hælstoføko
nomi og opnåeligt udbytte i \interh\ ede. end det er
tilfældet for varbyg.
Jordtypcn træder ligeledes stærkt frem i forsøgene i
Ylllterbyg. Foruden forskellen i grundudbytlet er der
en betydelig forskel på merudbYllerne for de tilførte
~\"ælstofmængder.idet dis~ er meget storre på lerjord
end på s.... ndjord. Forholdct understreget, at jordtypen
er meget afgorende for det opnåelige udbytte i vinter
blg·

Vinlerrugen afviger fra de m nge kornarter. Der er
ogs:\ I vlllterrugen SlOf for .. kcl p. grundudbyttet p3.

Tabel J7. Kvælstof fil /abriksroer.

Fabriks·
1000 pi ,. Udb. og
pr. hil mdhokl merudb

roer vop- Pc. i sul· hl, pr ha
tap wlker ker l ) IV:) rod uHcr

6 forsøg 1987

El
Grundgødet 99 17.8 100 100 374 66.5
80Nlkas 100 17.8 95 102 97 17,J

120N. kas. 98 17,7 105 110 102 17.7
120 iNa-kas. 98 17.7 110 108 112 19,4
110 N i Supra
60 kg Na 99 17,9 119 110 120 22.2
160 Nikas. 9 17.6 116 118 107 18.0
120 N Ikas. -
197 Na i
kogesalt 96 18.1 IJO 110 II J 21,8
LSD 95 6,4

5 forsøg 1986

Grundgodet 97 19.6 100 100 433 84.8
80 N ikas. 95 19,5 106 10J 85 16,0

120 N ikas. 9J 19.4 110 110 III 20.5
1lONi la-kas. 9J 19.5 119 109 113 22,0
120 • Ikas. +
7 t kalkslam 92 19,5 liS III 110 20.8
160 N i ka~. 92 19, I 118 118 102 17.7
120 N i kM..
197 Na I
kogesalt 88 19.7 165 117 121 24.0
LSD 95 J,2

'lun 17 ml "''''100 I W~~~f l"'lIt> <'I 100 (>.i milli"
.) 1\'·1.11 (urrnhail.f.llllOO l.11I lll:0<6 ..... 100 2.59 IQ!\7

Ved bedømmelse af de forsøgslcd, som udelukkende er
tiifort kvælstof i form af kalkammonsalpeter. er det
højeste sukkerudbyue opn~et ved. tilførsel af ea. 120 kg
kvælstof pr. ha.
Urenheds tallet er stigende med stigende kvælstoftllfor-
scl. Ogs§: indholdct af aminok\'ælstof er stærkt sti-
gende ved stigende kvælstoftilforsel. Denmod har na-
tflumtllforsel Ikke påvirket aminokvælstolindholdct.
Indholdet af aminok1ræl"tof i de rent kvælstofgodede
led har været følgende:
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oN: 49 mg amino-N pr. 100 g sukker
80 N: 58 mg amino-N pr. 100 g sukker

120 N: 11 mg amino-N pr. 100 g sukker
160 N: 88 mg amino-N pr. 100 g sukker
Udbyttctallene og urenhedstallene bekræfter tidligere
års forsøg, som har angivet den økonomiske optimale
kvælstofmængde til omkring 120 kg kvælstof pr. ha.

I forsogene er afprøvet en ny godningstype fra Supra i
Sverige med 20% N og 10% Na.
Anvendelsen af natriumholdige godninger har igen i år
medført stigende udbytter ved det samme kvælstofni
veau. Sættes natriumtilforslen i forhold til udbyttet
ved tilforsel af 120 kg hælstof pr. ha uden natrium tas
følgende merudbytter for natrium:

31 kg Na i Na·kas: 1,1 hkg sukker pr. ha
60 kg Na i Supragødningen: 4,5 hkg sukker pr. ha

191 kg Na i kogesalt: 4,1 hkg sukker pr. ha.

Tabel 18 Op'imale hælslo/mængder.

Merudbyttet for tilførsel af natrium er ikke, som sidste
år. statistisk sikkert. De 2 års resultater er dog i god
o\erensstemmelse med hinanden. Forsøgene antyder,
at natriumbehovet har været dækket ved omkring 60
kg natrium pr. ha.

Optimal kvælstoftilførsel
De gennemsnitlige optimale kvælstofmængder for
korn og rodfrugt er udregnet i tabel 18. Resultaterne er
beregnet på basis af forsøgsresultater siden 1980 for de
afgrøder. hvor der har været gennemfort et antageligt
antal forsøg.

Ud fra forsøgsresultatcrne c::r beregnet den okonomlsk
optimale kvælstofmængde i kg pr. ha til forskellige
afgroder efter forskellig forfrugter m.v. ved en kvæl
slOfpris på hhv. 4. 5 og 6 kr. pr. kg N og med
forskellige argrødepriser.

I OptimalN~ ka N pr. ha

lJJ - 'kaN-'"
bka kane, L~. bka .....""

Hr. S'" 6 "'."""'* I .. &11.
.:'l. .........-"t:'- 'bka ..... I ......... ll.q .....

] !ii
ka N pr. -...'" -...'" -..."'.

I ~ => ... 2. I SO I 7S 1100 112S I ISO lIS I m liSS liS Im liSS lIS I us liSS

Hvede. kerne
Forfrugt kom IOJ J6.0 8.7 15.7 21,4 25.8 29.1 JU 186 191 196 177 18J 188 169 176 182
Forfrugt oliep!. 108 41,6 8.8 15.9 21.3 25.J 28,2 JO, I 171 177 181 16J 169 174 I SS 162 167
Forfrugt bælgpI. 67 42,0 8.J 15,0 20,2 24.1 26.8 28,4 158 162 165 152 157 lbO 146 151 155
Forfrugt frøgræs .. 23 44,3 lU 14,.1 18,421,1 22,623,4 1.12 1.17 141 125 1.10 1.15 118 124 129
Forfrugt roer IO J5,.1 9.5 17,6 24.5 .10.0 .14,1 .16,9 172 174 176 168 171 173 164 168 170

Rug, kerne
Forfrugl korn 62 25..1 8,4 15.0 19.9 23.2 25.2 26.1 1.16 1.19 141 1.12 1.15 1.18 127 1.11 1.14
Forfrugt oliepl. 8 27. .1 8,4 14.8 19.522,42.1.723,5 120 122 124 116 119 121 11.1 116 118

Vinterbyg, kerne
Forfrugt, korn SI .12,9 8.4 15.020.1 2.1.926.5 28.2 169 176 181 IbO 167 172 151 159 165
Forfrugt oliep!. S 4.1,7 6.6 12.1 16.4 19,822..1 24.2 18J 191 198 171 180 187 IbO 170 177

Vlrbyg, kerne
Forfrugt korn:

Jylland ... .1.12 26.2 6.7 11.8 15.5 17,9 19.J 19,9 127 1.11 1.14 121 126 129 115 120 124
Øerne . ....... . 255 .11.1 7,1 12.0 15,1 16.7 17.4 17.5 106 109 112 100 104 107 95 99 10.1

Forfrugt roer 165 J8.6 6,5 11,0 1.1,8 15. .1 15.9 15.9 10.1 106 109 97 101 IOS 92 96 100
Forfrugt oliep!. 9 .11.6 6,7 11.5 14,7 16,5 17..1 17,3 110 114 116 104 109 112 99 104 107
Forfrugt klovergr. 9 .17.0 J.J 4,9 5,3 4,6 J,2 l,S 52 54 56 48 SI 5.1 44 47 SO

Bederoer. a.e.
Gtundg. m. n3lUrg. 5.1 1.10.6 .l,S S.b 6.6 7.0 7.2 7,4

I hkg sukker 1 hkg sukker I hka ukker
koster kooter kooter I

ISO 1200 1220 ISO 1200 1220 ISO 1200 1220\
Fabdksme<, sukker 144 78.7 2,7 5.6 8,210,2 11.2 10.6 120121 122 118 119 120 115 117 118

Tilt a.e er regnet 1,03 hkg torstofi bederoercller 12 hkg bederoetop. Afhensyn lil opbc\'lInngstaber dog fmdragcl JO pet aftopudbynct.
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Tabel 19. Forsøg med DAN-godning (65).

GodIlIngen er sur (pi-I I - 1.5) og blandes efter behO\ af
grundelcmenler som urea. fosforsyre. svovlsyre og
vandoplosclige godningstyper af kalium. magnesium
og mikronæringsstofTer. Desuden er tilsat et stabili ...e
ringsnllddel.

Forsøg med kvælslofformer
Forsøg med DAN-gødning
DAN-godning er betegnelsen på en ny nydende god
Illngst}pe. som er introduceret i Danmark af firmaet
Landmark.

*PK-IYpe: ()..4·21 m/Mg & Cu på I sandJordsforscg
()"5·12 Ol/Mg & Cu på 2 lerjordsforsøg

Forsogene med DAN-godlllng fortsrelter. Ved anven
delse forud for forArssåede afgroder vil nedftcldet
DAN-goctning blive sammenlignet med nedfældet fast
godning.

I \'årbyggen er der opnAel hOJere udbyue \ed samme
godskningsni\eau. nAr der er anvendt DA -godning.
end når godningen er trJfon I form af kalkammonsalpe
ter + PK-goonmg. Forskellen skyldes enten al næ
ringsstofTerne i DAN-goctning Virker bedre end i tradi
tionelle godninger. eller forskellen skyldes de an\'endte
udbringningsrnctoder. Tidligere år~ forsøg har VISt. at i
relativt torre forår bliver godningsvirkningen af over
Oadeudbragt f.lst gooning for dårlig. Udbytleforskel·
lene i tabel 19 kan derfor skyldes en efTekl af nedfæld
IlIngen af DA N-godningen I forhold til den 0\ erOa
deudstroede kalkammonsalpeter og PK-godnlng.
lo\rigt er de målte udbyueforskelle på samme hæl
slofni\eau il..ke ~tatistlsk Sikre.

I disse forsog har udbYIlet \lærel lavere, h\or der er
8mendt DAN·godning. end h\or der er anvendt tradi
lIonelle faste godninger. rsagen hertil kan bl.a. være
koreskade fordrsaget i DAN-gooningsparcellerne af
det lunge udbringningsmaterieJ. Udbyueforskellene pA
samme kvælstoflllveau kan derfor ligesåvel skyldes en
mekanisk skade på afgrøden som en dårligere god·
ningsefTekt af DAN-godningen.

J forsog 1987

Grundgodet360kg PK·-godlllng O 40,3
6ONikas; 360kgPK-godning O 19.1 16.6

120 N ikas + 360 kg I'K-godning O 25,0 20,6
180 N ikas + 360 kg PK-godning O 28,4 22.2
120 N i DAN-godning. O ZZ,5
180 N i DAN-gødning. .. . O 24,7

robel20. FOf'5ug med DAN-gødning (65).

Vinrerllrede
I tabel 10 er VIst resuhalet uf 3 forsog gennemfnrl i
\ inlerhvede. Godningen er I dISse forsog udbragt på en
gang i sidste halvdel af april måned. DAN·godnillgen
er uddriph:1 ovenpå jorden Der er kon med forsogs
nedfælderen med lortede skær.

Vlnterbvede

I hl, lm>< P' ..
for Udb. Ol Nello

lejeW!:d merodb.merudb;

DAN-godningen er sammenlignet med de samme næ
ringsstofmængder tildelt i form af traditionel gødning i
s. vel \llrbyg som \1I1terhvede. Alle forsogsled I de
enkelte forseg er grundgodet med relativt små mæng
der af fosfor og kalium. En e\entuel storre \'irkning af
meringsstofTeme I DAN-godmngen har sAledes bedre
kunnet sid igennem. n r godskning~mveauet er la\ t.

Hvor tabellens anvisninger al1\endes som retningsgl
\ende for k\ælstoftilforseJ. bor dis~ gennemsnitsresul
tater naturligvIs tillempes lokale forhold. Har man
lendskab til de optimale godnmgsmængder under de
gl\ne vilkår germem praktiske erfannger eller ud forte
markforsog. 3nvi~er tabellen hvilke rdative forskelle.
der normalt bør \ære i kvælstoftildelingen ved bl.a.
for!>kellige forfrugter og staldgoomngsanvendelse.

Tabellen er opstillet ud fra gennemsnllsresullateme af
forsogene. Der er estimeret gennemsnitskurver. Det
bet)'der. at de her viste merudbytter er lavere end de
merudbylter, der kan opnås v~ en mdividuel godsk
ning al'hængigt af den aktuelle marks behov. Underso
gc1ser foretaget ved Landskontoret for Planteavl har
vist. at man slort set opnår samme angivelse af den
okonomisk opumale hælstoftilforse1. hvadenlen
denne beregnes som gennemsnit af enkehforsogenes
optima eller på basis af gennemsnitskurvell.

Vlrbyg

Forsog i vårbyg
Tabel 19 viser resultater af 3 forsog udfort ivArbyg.
Forsøgene er udfort p:1. den måde, at kalkammonsalpc
ter og PK-gødning er udstroet efter opharvning til

bed. men forud for såning. DAN-gødningen er ned
fældel med en specialfremstillet nedfælder.

J forsug 1</87

Grundgodet 300 kg PK 0-5-12
50 N Ikas - 300 kg PK 0-5-12

100 N ikas - 300 kg PK 0-5-12
150 N ikas - 300 kg PK 0-5-12
100 N i DAN·gooning ..
150 N i DAN-gooning ...

o 21.7
O 12.7 10.4
2 20,6 16,7
3 24.5 19.0
3 24,2
3 26.5

Forsog nr. 28030 og 28029 mdeholder forsogsle(1. hvor
en del af DA N-godningen er tilført om efteråret. Også
her har der været betydeligt mindreudbytte for DAN
goctningen l forhold til traditionel godning.

Indtil ~'idere ser det ud ril. al næringsstoffer i DAN
godning virAer pli linie med næringsstoffer i traditio
nelle godninger.
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Andre kvælstofformer
I forsøg nr. 41168 er kvælstof tilføn ital. rajgræs efter
helsæd dels i form afkalkammonsalpeter og dels i form
af den flydende N-30. l lighed med forsøg gennemfort
for flere 5r siden ved Statens Plantcavlsforsog er der en
betydelig ringere kvælstofvirkning af -30 end af
kvælstof i kalkammonsalpeter.

I forsøg nr. 31025 er bederoer tilført kvælstof i kalkam
monsalpeter og i Alzon-godning. Alzon-gødning inde
holder et stof(Didin), som i nogen tid hæmmeromsæt
ningen af ammoniumkvælstof til nitrat. l forsøget har
de 2 gødningstypcr virket ens.

Forsøg med placering af flydende ammoniak og
NPK-gødning
Forsøg sidst i 70'erne viste konsekvente merudbytter,
nAr NPK-gødning blev placeret ca. Scm underog ca. S
cm ved siden af vArbygkernerne. Af arbejdsmæssige
grunde bruges metoden kun lidt idag. Den ah overve
jende kvælstofgodning til vårbyg er stadig nydende
ammoniak, som nedfældes forud for såning.

Nedpløjning af kvælstof til fabriksroer
J forsøg nr. 28038, 33043 og 37154 er der tilfort
kvælstof på 3 forskellige tidspunkter til fabriksroer.
Det er enten nedpløjet for såning. udstroet og ned har
vet for såning eller udstroet lige efter såning. Der er
ikke måll de store udb)"lteforskelle i forsøgene.

Udbringningstider for
kvælstofgødning
Delt kvælstof til vårbyg
Der er en vis risiko for kYælslOfudvaskning, når kvæl
Slof udbringes før såning af f.eks. vArbyg. Udvaskning
kan forekomme ved overskudsnedbør i perioden fra
udslroning uf kvæblof til afgrøden er i god vækst. For
at belyse delle forhold startede I 1982 en forsøgsserie,
hvor stigende kvælstoftilførsel før såning bliver sam
menlignet med de "amme kvælslofmængder tilfort ad
to gange. Første tildeling for såning og resten. 40 kg
kvælstof pr. ha. sidst i maj. Resultatet af de gennem
fone forsø~ er \ist i t3bel 22

Tabell/. Forsøg med pIaceritIg af}1ydetlde ammolliak
og PK·gødning (67).

Der er udviklet en forsogsmaskine, som i en arbejds
gang kan uds! kornel og placere så\'e1 PK-gooning
som flydende ammoniak i o"'cnnævnte afstand fra
kernerne. Maskinen er igen i Ar afprovet i 3 forsøg.
Resultatet heraf og de 3 forsøg sidste år fremgår af
tabel 21. J Oversigten over Landsforsøgene 1986 er vist
farvefotos af forsøgsmaskinen.
I modsætning til forsøgene 1986 er der i årets forsag
merudbYller for placering af såvel PK-gødning som
nydende ammoniak. Merudbytteme er imidlertid ikke
statistisk sikre.

Anlal fOl'Og I " J

Grundgødel 27,3 23,2 28,0
80 N i kas før såning 19,7 17,3 21.7 18,4

120 N i kas før såning 24,2 21,S 26,9 22,3
160 N i kas fer såning 27,3 23.4 30,0 24,2
120 N i kas før såning
.. 40 N i kas ca. \1/\ 26,7 25,6 30.3 23.7
80 N i kas for såning

140 N i kas ca. -lI/o; •• 2U 23,8 29,S 24,2
40. i k~ fer såning

-40 i kas ca. III, 21.3 19,7 24.3 20,3
Varb) K

hk.
Ir.eme Forh
pr. ha tal

Tabel 22.

\'!rbyg

Dell hæls/of III )'orbyg (68).

IQS3-87 1982-87 1987
bl.g kc:JM pt'"_ h.

J8 nr J8 nr I ......
~

J forsog 1987

Grundgodet .
60 N i n a nedfældet. PK udstroet
90 N I n a nedfældet. PK udstroef

120 N I n a nedfældet. PK udstroet
90 i n a nedfældet. PK placerel
90 N i n a placeret. PK ud,>troct
90 N i n a placeret, PK placeret.
90 N i NPK 21-4-10 placeret

J forr.og [Q86

O N, PK udstmet
60 N i n a nedfældet, PK udstroel
90 N i n a nedfældet, PK udstr0et

120 N i n a nedfældet, PK udstroet
120 N i n a placeret, PK placeret ....
90 i fl a placeret, PK placeret.
90 N i NPK 21-4-10 placeret

120 1 i NPK 21-4-10 placeret
LSD 95
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39,4
11.4
15.6
17.6
lU
19,7
19,4
17,6

22,4
18.7
20,8
20,7
21,4
20,1
23,2
24,S

3.8

100
129
140
145
144
150
149
145

100
183
193
192
196
190
204
209

I tabellen er vist resultaterne af 5 forsog gennemfcn I

1983, 84 og 87 på lerjord (JB 5-8). Der er kun svage
udbyueforskelle på det samme k\'ælstofnivcau.

p~ sandjord derimod er der i nogle af årene. speciel I I

1983. opnået store merudbytter for deling af kvælstof
fet. I de 3 forsøg i 1987 har der været en svag tendens til
merudbytte for deling. Merudbynet har imidlertid
ikke været sikkert. I lubclbilaget er vist resultatet af
yderligere S forsøg, hvor der var mere eller mindre
svigtende udbylLeefTekl af kvælstoftilførsel. Forsøgsle
deIIe med de mindste kvælstoflildelinger kan dog sam·
menlignes. Udslagene for deling af kvælstof i 1987 er
små.

Nedbørsforholdene I 1987 var gunstige for tildeling af
hælstof i vækstperioden, idet der var tilstrækkelig
fugtighed til at godningen kunne oploses. Selv under
disse forhold har det dog værel for sent at tildele
hælstof den 19/6 tIl \årb)g. I forsøg nr. 47077 er



Illførsel ved 'iI\nmg sammenlignet med tilførsel den
19/6. Der hnr været pæne merudbytter for den lidlige
kvæl'itoftildeling. mens der 'itOrt sel ikke hnr \'æret
ud"lag for kvæh.lOftildelins den 19/6.

Under torre vækst forhold kan deling af kvælstofulfor
..len på u\'andel Jord. be\ Irk.e en svagere hælstofeffekt
end engang'illlfor'iel ved nmg.

En deling er ikke mlerCSSfml p~ lerjorde, hvor der ikke
er udv3skningsrislko for kvælstof. Pli sandjorde kan
ud<;kydel"t' af en del af ha:lstoftilførslcn bevirke en
mllldre ud\3o;knmS\r1<;iko l år med ehtremt våde
nedborsforhold I for rspcnoden. På dl"!'e jordtyper
kunne man \ellle med en del af kvælslOflilforslen lil
-.enere i vækstperioden. Da der som nævnt på uvandet
jord er ri'iiko for en for dårlig kvælstofvirknmg ved en
......dttn str:ltegi, hor det i "ledet overvejes at tilføre
hælstonct I form af nydende ammoniak. der 'iton 'iel
Ikke kan vaske ud. Idet en udvaskning forst kan ske,
nl1r ammonium kvælstoffet er omdannet til mira!. For·
sog i 1983 vi\te. at der <;eh under ekstreme nedborsfor
hold ikke forekommer udva.. kmng af nydende ammo
niak.

Forsøg på vandet sandjord
lIvi.. l'andJord vandes optimalt. er udbyllepOlenlialet
her lig 'ilort som p lerjord. Da det polenIIeIIe
lIldhold af plamelllgængehgt kvælstof er belydeligt
lavere p sandjord end på lerjord. skal der llifores en
~Wrre kv:cbtofrnællgde på liandjorden for al opfylde
plantcnle", behov ved et hojl udbytteniveau.
Tilfursel af en liror kvæ~lOfmlCngde i det tidlige for"r
kan be\lrkc en særdeles krafllg vcgclatl\' ud\ikling
med !olor halm mængde og leJes..'ed IIlfolge.

TllforC"i bæl"lOffcl ad ncre gange er der mulighed for
en mere harmolllsk vækst. hvorved mere af 10r"iIOfpro
duktlOllCTI mdlejres l kerne og mmdre i halm.

SpørgsmOlct er belyst i forsag SIden 1984. I disse forsøg
er del hcn~igtC'n. at planterne skal sikres optllllal vand
forsyning og vandes med 40 mm. hver gang markens
undcf'.kud nOr 30 mm. Deliuden er der ulstræbt opu·
mal bekæmpcl-.e af ..ygdomme og skadedyr

Arets re'iultatcr af 14 fors,,~ fremgår af t.. hel 2J

I lighed med re"ullah:rnc fra 1985 og 1986 er udbyt
terne i forsogene 'ilort -.et up. \ lrkede af tidspunktet for
lilførslen af k\ælslOf

Det har lUt:Stcn ikke \æret nodvendlgt al vande I
forsøgene i 1987. Under di~e vækst forhold har der
Imod forventning Ikke vi"l '>IS nogen effekt af delt
kvælstoftilforscl. Forsøgene har ..åledc~ ikke kunnet
bekræfte el generelt behov for at dele kvælstoffet til
v rbyg på vundel ~HlJldjord.

anu'endl kan mon konkludere. at man pli .'ondn
sandjord kon Iilde/e hæ/stol/el od flere gange. Ilden Ol
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Tobe/lJ. Delt km!l~lOfgodfknlflg lil ~'{jrhYK p6 mndet
sandjord (69).

1984·86 1987
V ,byg h1'a Ir.eme pr. ha Nt.ltG-

Udb og merudb merudb

Anlal forwg 2:'i "\<lnd(1 lait mc:d mm \<lfld .. '"Grundgodct ........ 25,9 24,4
80 N \ ed ",åIlIng 1R..1 20.6 17.3

120 N vcd 'i5rllllg 24,4 25.8 21.2
60 N ved liålllllg.
JO N 1(:(. 30 N :(y~ 25.3 25.3 IQ.3
]0 N \'00 'i':lnmg.
30N lk 60 N:Uf.; 25.1 25.1 IQ.I
30 v sån. JO N \/<;.

JO N 20(:<; og 30 N Ifin 23.5 25,4 18.7
40 N v sån. 40 N 1/<; •

40 N 20/~ og 40 N 1t>1" 25.Q 27,4 IQ,4

det gar ud o.·er udbyttet. Dette kan )-ære akluelt. h.·or
k vælslojfel lildeles i form af nIlTur-ho/dlge godllinger.

Delt kvælstof til vinterhvede
Tabel 24 vi!>Cr re-.uhatel af7 forsog 1987 med dding af
hæl ..tof lil \ lnlcrh\oede. Forsogene er gennemfort ef
ter en anden plan end lidIIgere, Idel de IIdhgere års
forsog har \fISt, at kvælsloffet Ib.ke skal udbringes for
foråret sætter md. Derfor var det planlagt al f"rsle
tildeling i for ..ogene 1987 ~kulle foretage~ midi i mart ..
måncd. P.g.a. forårets sene indtræden sketc det kun i cl
forseg. Delle fONiog blev udfort på let sandjord (J BI).
og der \ur slUert merudbytte I dette forsogsled I
forhold lil undre forscgo;led. h\filkct antyder. at der på
den lelle sandjord har været Ild hg hæl'itofmllngeJ I

vlnlcrh\eden

Tabel 24. Del, hæ/stof iii w'IIler/n'ede (70).

Udb, og
rmrudb 'Irlello-

Vinterhvede Aksr SlrJ- Leje. bk, pr udb. hk,
m Ilenlde gd ha pr ba

7 fOl'\Og IQ8'

Grundgooct 271 70 O 36,3
100 N i ka'i.. 17j4 352 ~5 1 23.3 19,5
150 N i ka~.. 11/4 402 87 2 26,7 21,4
200 N i kas.. 11~ 436 88 4 25.1 19.0

75 2/.1 ..

)411
88 I 24.3 18.3

75 -Y~ ....
50 28/\ ....

421 88 26.5 20,5
100 NYs.

Merudbytlc ved optimum 1 gang
(g",. 152 N) 29.0 23.6

I gennemsnit har det ikke \'æret rentabelt at dele
hæl"loffet III VInterhveden Der er end ikke opnået
merudbytter \ed deling i disse fo~og. Dettc er III en \."
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Tabel 15 K\'ælstofgødsklling a/ \'intersæd, e/rer/u og
lordr (71).

grad i modstrid med tidligere års resultater. hvor en
to-deling af kvælstoftil fors len har givet et lille merud
bylte. Specielt på lettere jordtyper kan det give en mere
harmonisk vækst, hvis hælstoffet tildeles ad et par
gange til vinterhveden. Forste udbringning kan foreta
ges fra midten af mans. hvis foråret er indtrådt på
dette tidspunkt. Mængden. der Illføres fOf5te gang.
skal være storst. hvis der er tale om en s\ag afgrode af
en stråsliv hvedesort.

Efterårsudbringning af kvælstof til vinterhvede
I forbindel~ med rodskiftet kan vinterhveden mkvæl·
stofmangelsymptomer i oktober/no\ember måned.
Planterne bliver gule og et k\'ælstoftilskud kan fjerne
disse symptomer. Sporgsm".let er forsøgsmæssigt beo
lyst siden 1983. De første års forsøg viste. at 25 kg
kvælstof pr. ha havde den samme effekt som 50 kg
hælstof pr. ha \'ed efterån;udbnngning. Derfor er
forscgene siden 1985 fortsat med 25 kg kvælstof pr. ha
om efteråret kombineret med forskellige kvælSlof
mængder tilført om foråret. Resultatet af dette års
farseg fremgår af label 25. Til sammenligning er \'ist
gennemsnitsresultatet af de to foregående ~rs forsog.

Vinterhvede

\lJ87
K.rakter fOl'plant(!besl!lnd ved
C'f\(!mr høst

HkJ L.esm
pr. ha

Udb·OJ
1985· merudb. NC'Uo
1986 1987 merud

1 nogle af de gennemførte forsog har der været lavere
udbyIler ved de højeste kvælstoftilførsler end ved min·
dre kvælstoftilførsel. For at vurdere gødningseffekten
af sådanne forsøg kan man kun kigge på de forsøgs led.
hvor der har været positiv effekt af hele b'ælstoftilfør
sien. rets forsog er derfor opstillet i tabel 26. I 6 af
forsogenc har der været positive merudb)'ller på alle
kvælstoftnn. I yderligere 4 forseg har der været POSI'
tive merudbytter op til 150 kg kvælstof pr. ha og i de to
sidste forsøg har der været positive merudbytter op til
100 kg kvælstof pr. ha. Tabel 26 viser, at når tilførslen
af kvælstof om foråret ikke overstiger den mængde,
der bevirker maksimalt udbytte. er der positive merud
bytter for kvælstoftilforsel om efteråret. Resultaterne
antyder. at den moderate kvælstoftiJforsel på 25 kg pr.
ha har en udbylteeffekt, som kan tilskrives en kvæl·
stofvirkning. Omvendt viser forsøgene. at der opnås
mindst den samme udbytteeffekt ved at tilføre disse 25
kg kvælstof om foråret. Karakteren for plantebestand
har kun været svagt påvirket af erterårsgooskningen.

Resultaterne fra 4 drs forsøg \'Iser. at der i almindelig
hed ikke er beho\! for efterdrstilførsel a/ hoælsto/ til
\'inrerhl'ede og \!interbyg. E/ter gode /or/rugter pd de
bedrejordryperharfremgangsmåden riest/ørr ril udbyt
tenedgang. og efter for/rugr korn ka" der. sell' pil
mindre god jord. hojst /onoenres dækning for merudgif
ten. Der er I'ed e/terdrsrU/ørsel 0/ kvælstof sdledes tale
om er urenlObelt merforbrug, og da deue ri/lige kan
\'ære en eksrra belastning for miljøet. bør rilførsel ril
\'inrersæd om efteråret kun finde sted, Jn'or der er er
absolut og begrunder beho\!.

Anlal fo~g 11 12 " Il

Grundgodet 9 O 35,6 41,0
100 N forAr 9 O 23.5 20.3 16,5
150 N fornr 9 1 27./ 23.1 17.8
200 N forAr 9 l 29.7 23.4 16,6
15 N efterår.

200 N forAT IO 29.9 23.3 15.0
25 N efterår.

150 N forAr IO 27,5 23,7 16,9
25 N efterår,

100 N forAr 10 O 24.8 20,8 15,6

Etterårsgødskning og udvintring
På baggrund af de seneste vintres udbredte udvlntring
af vintersæd er der anlagt forsog med det fonnål at
indkredse hvorvidt mangel på forskellige næringsstof
fer kan være en af årsagerne til ud vi nt ring. Forsogspla·
nen fremgAr af tabel 27.

Tabel 27. E/rerdrsgødskning o/I'intersæd (72).

IQS7
K.mler ror

Vintersæd 1c)eS2d
plant(!uch ved blql kane

dledr høu pr ha

Anlal forsog 8 8

Tabel 26 KI'ælstojgø(hkning af I'intersæd, efler&r og a. Ubehandlet efterår 10 I
10,6,. (71). b. 25 N ikas ca. 9/1I 10 I

Udbytte Ol meT\ldb)ue
c. 30 K i 49% kalig. ca. 1'110 10 I

Vintuhvede hk, kerne pr. ha d. IO P I superfosfat
- 30 K i 49% kahg.ca. lj'IO IO

Anlal forsøg 1981 6 \I J) e. IO P i superfosfat ca. 17/10
Grundgooet 35,8 40.7 41,0 - 30 K i 49% kalig.
100 N forår 23,5 21,4 20,3 3 kg mangansulfat ca. lVII 10
150 N forAr 28A 25,4 f. 3 kg mangansulfal ca. 1~/ll 10
200 N forAr 30A g. 25 N l kas ca. ~/Il

25 N efterår. 200 N forår 30,9 10 P I superfosfat ca. 11/10
25 N efterår. 150 N forår 29,4 26.1 - 30 K i 49% kallg.
25 :"l' efterår. 100 N forår 24.9 22,4 20.8 3 kg mangansulfat ca. I'VII 10

g forwog
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Ocr cr iall gennemfcrt II forsøg efler planen. I el
enkelt forsog har tilførsel af mangansulfat bevirkel et
sikkert merudbytle. Derudover har der kun \'ærel små
og i gennemsnit negali\e merudbytter for forsogsbe.
handlingerne.

To af forsøgene er udført i vinterrug på J8 l og J8 3.
De ovrige forsøg er gennemført j vinterhvede på J8 l til
J8 7. Et af hvedeforsogene på J8 I er udfort ved el
kahumtal på 1.1. End Ikke ved så dårlig kahumtilstand
i jorden har der \'ærel positive merudbytter for efterår
sIiIforse! af kallum.

De forelobige resultater tyder pli. at der generelt ikke
er behov for næringsstoftilforsel lil vintersæden om
efteråret. Kun hvor der er el konstateret mangan man·
gelproblem. kan der \ære behov for al udsprcjte dette
næringsslOf forud for vinierens mdtræden.

Forsøgene fortsætter.

Udbrlngstidspunkter for kalkammonsalpeter til
fabriksroer
l S3marbejde med )1 Forsogsud~alget for Sukkerroe·
dyrkning. Alstcdgård«( er der gennemført 4 forsøg
med forskellige udbnngningstider for kalkammonsal
reier lil fabriksroer. Resuhalerne fremgAr af label 28.

TaIMI 18. Udbringni"gstidspunkter for kalkamma,,·
salpeter 'il fabriksroer.

udb. ogM, muudb

Fabriksroer
amina-- hk, pr hJ,

NoA"1000 pI PCI I ,

"" op<
ulto.ktt sukkt'r ro« ukk«

4 forsøg 1987

Grundgodel 101 16.9 61 J29 55,6
80 N nedharvet

for såning 99 17.J 7J 126 2J.1
120 nedhanel
for ~ning ... 98 17.4 8J 14J 26.J
80 N lige efter

såning 101 17.4 76 l JJ 24.8
120 N lige efter
såning ... 98 17.2 90 157 28.2

80 N stadium 5 100 17.3 79 109 20.0
120 ro.; SladlUm 5 99 17.2 92 131 23.7
LSD 13 5.7

På 3 forskellige lidspunkter er der udbragt 80 hhv. 120
kg kvælstof pr. ha i kalkammonsalpeter. I de 2 første
behandlede forsegsled er hælstoffel udbragt og ned
harvel for saning. I de næste 2 forsøgsled er kvælsloffet
udbragl umiddelbart efter såTllllg. I de 2 sidste forsøgs
led er kvælstoffel udbragt i sladium 5. hvilket \·il sige,
når roerne har det forsle par lo\'blade på ærtestorreIse.
altså på n udlyndingssradiel ((.

Gødskning og kalkning

Plametallel har stort scl værCI upåvlrkcl <lf udbnng.
ningsmetode og tidspunkt. Det samme gælder for
sukkerproccmen. Der er en svag lenden.. III. at JO
senere godmngen er bragt ud. jo hOJere er aminohæl·
5tofindholdel. PA det samme hælstofm~eauer fo(";kel·
lene ikke 5131istlsk sikre.

Der er en tendens lil. al udbyltcl er hajes!. h\'or
hæl'ltotTc~1 er udbragt umiddelbart efter 'lJining. På
samme k\ ælstofm\ eau er udb}t1eforskdlene Ikke 51311
tisk sikre

Fosfor og kalium

Fosfor
Fosfo,tal (PI)
Fosforbcslemmelsen i sl3ndardanalysen af jordpro\er
har indIII Sidste år været forelaget efter den såkaldte
svovlsyremetode. hvis resultat er fosforsyretallel (Fl).
S\o\'ls~ remetoden oplø..er en betydelig Slorre mængde
af jordens fosfonndhold. end planterne er I sland ul at
få fat i. En enhed i fosforsyrelallel mods\arer 75 kg
fosfor pr. ha. ormalområdet for Jordens fosforIlI·
stand er bcskrevct ved fosforsyretal mellem 5 og 8.

Fosfortallet (Pt) bestemmes efter den såkaldte bikarbo·
nat melode. Med denne metode opløse.. en langt mlll
dre del af jordens fosforrcscner. end med "\0\ Isyre
metoden. En enhed j fosfortallel mods\'arer 25 kg
fosfor pr. ha.

Del har ludtil været antaget at fosfortallet på normal!
godet jord ligger mellem 2 og 3.5. Del er Imidlerlid
ønskeligt at undersøge. hvorvidl der er behov for al
revidere denne antagelse. Derfor er der i år gennemfort
72 forsog I vårbyg. hvor ulforsel af 15 og 30 kg fosfor I
superfosfat er sammenlignel med el ugodet forsogsled.
GennemsllItSresullatet fremgår af tabel 29.

Tabel 19. Fos/o, ,;1 vd,byg (73).

Udb Øl
Kat2kt~ mnudb

VIrbyg rO>" hk.
fosfor- kerne pr. Netto--
mangel LcjCU:d ha merudb

Antal forsøg 1986 ,. ., 7l

Ingen fosfontlforsel l 2 46.9
15 P l superfosfal l 2 1.2 -0.7
30 P i superfosfal l 2 1.9 -1.2

J gennemsnit af forscgene har der. som ventet, kun
~æret små merudbytler for tilforsel af fosfor. Dansk
landbrugsjord er generelt i god godningslllstand med
hens) n til fosfor. Der er en fosforreserve i jorden, som
planterne kan tære på. Derfor udVIser /·6rige forsøg
sjældenI slore udslag for fosfonilforsel. Til vårsåede
afgroder er der imidlerlid et positivl udslag som tilskri·
\'es effekten af tilførsel af \'andopløseligt fosfor I del
tidlige forAr, h\or planterne skal etablere et rods}stem.
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Gødskning og kalkning

l forsøgsserier ved bl.a. Statens Planteavlsforsog er det
visl. at hvis fosfortilførsel undlades lir ener år, fAr det
relativt hurtigt alvorlige udbyttcmæssige konsekven
ser.

I gennemsmt af de 6 gc:nnemf0rte forsøg er der ikke
opnået positive merudbyllt=r for fosfortilførscl, hvad·
enten det er tilført i form af ~uperfosfat eller placeret
som monoammoniumfosfat. Mindreudbytterne er ikke
statistisk SIkre.

Tabel 30. Fosfor til vhrbyg . opdeling afforsøgene (73).

I tabel 30 er årets fosforfo~)g opdelt efler Jordens
fo..fonilstand målt ved fosfortalJel.

Superfosfat udstrøet for opharvning
Monoammolllumsulfat placerel med komblsåmaskine

• Færre fors,'g
•• Fosformangel i forsøgsled uden P·tilfør<;cl

Udb. O! 'l"ena-
K.r. f merudb m<rudb

Ærter kalium· hkg fM rr hkt frø
mangel h. pr. hf,

Anlal forsog 7 IO

Ingen K I 29.1
50 K 14/4 O 2.5 1,4

100 K 14/4 O 4.0 2.2
50 K 14/4 • 50 K 22/" O 3.9 1.7

100 K U/I' O 3.4 1.6

Der er Irnldlenid belydelig forskel fra forsog til forsog
afhængigt af bl.a. kaliumlal1ct. I tabel 33 er de IO
forsog delt op efter kaliumtallets størrelse.

Forsøgene er alle udført på sandjord (113 1-4). 1 gen
nemsnit af forsøgene har det været rentabelt at tilføre
omkring 90 kg kalium pr. ha.

Tabel 32. Kalium til ærter (75).

I forsog nr. 41043 er udsprøjtmng af forskellige mæng·
der af diammoniumfosfal til Vinterhvede sammenlig
net med udsprøjtning af det nydende fosforpræparat
Hydrophos. Der har kun været små usikre merudbYI
ler for for'iogsbehandlingerne.

l 2 af fon.ogene har fosfortallet \æret under 2. I begge
disse forseg er der opnået positive merudbytter \'ed
tilførsel af 30 kg fosfor i 'iuperfosfat. De 5 kg fosfor i
placeret monoammoniumfosfal har ikke givet tilsva·
rende merudbytter. Da fosforgødskning påkalder sig
omgivelsernes intefl."i!\'c. bør forsogsscnen fonsætte i
de kommende år.

Andre fosforforsøg
Tilførsel af 15 og 30 kg fosfor i superfosfat er sammen
liget med ikke fosforgooel vinterhvede i forsøg nr.
12023 og 40074. Forfortallene har i begge tilfælde være
mellem 2 og 3. Der har ston sel ikke været udslag for
fosfortilforsel i di\Se forsog. Forsogsgodningcn er i
begge tilfælde tilfon sidsl i april måned.

Kalium
Kalium til ærter
Ærter optager store kaliummængder. Tilførsel af en
stor kaliummængde Om foråret kan bevirke en kraftig
halmvækst, der er uheldig af hensyn til s5\'e1 svampe
sygdomme som afmodning. For at belyse. om tilførsel
o;enere i \ ækstsæsonen medfører mindre halm mængde
!l8mtidig med. al planterne sikrcs tilstrækkelig med
kalium, er der gennemfon en forsøgsscnc efter en plan.
som fremgIir af tabel 32.

6

49,9
-0.8
-0,4
-0,8

5
5
5
5

Karaklu HkS !((,rM
for kjts:rd rr h.

Anlal Gennem· Kar.·· Udb. og merudb.
V rbyg ~nilhgl for P Hkg kerne pr.ha

1'1 F,' mangel OP 15P JOP

Pt under 2 II 1,4 5,7 4 45,6 1.7 3,1
1'12·3.9 .. 22 3.1 7.9 I 45.2 1.1 1.7
P, 4-5.9 .. 25 4.6 10.2 1 48.4 lA 1.9
Pt over 6.0 8 7.8 12.9 O 45.5 1.0 1.0

Virb}g

Alllal for~0g 1987

OP
15 P i superfosfat
30 p i superfosfal

5 p i monoammoniumfosfat

5 kg fosfor i monoamm(lniumfrn.fat placeret 5 cm
under og 5 em ved siden af korn kernerne er sammen
lignet med stigende fosfortllforscl 1 <;uperfO'ifaL Sam
men med de 5 kg fosfor i monoammoniumfosfat er
tilfort ca. 2 kg k\ ælstof.

I gruppen afforsog udført på jorde med fosfortal under
2. er der i gennemsnit opnået et noget Slorre merud
bytte for fmfortl1førsel end I de ovnge grupper. Også
karakteren for fosformangel i det ugødede forsogsled
er størst her.

Startgødskning med fosfor
Som nævnt i det foreg~ende afsnit opm'" :.om regel et
lille merudbytte ved tilforsel af"'andopløseligl f<>'tfor til
for1lrssåede afgroder. J 1987 er startet en forsog'i'icrie,
som har til formål at undersoge. hvorvidt denne
»st8ncffekt(( kan opn':o. med en relativ ringe fosfor·
mængde placerel i bekvem nærhed af kernerne. For·
søgsplanen fremgår af tabel 31.

Tobe131. Forsøg med fosfor (74).

Forsøgene børjorrsælfe er tJr endnu under andre vækst
/orhold end dem. der ~'ar gældende i /987. men indtil
videre bekræfter tJrets/orsøgsresultoterførnævnte onta·
ge!...e. at normalamrtJdet for fos/anal/et er mellem 2 og
1,5. Vedfosfortol under 2 bor der tilføres rigC'ligt fosfor
fil afgrødC'rIIC', mens der kan spare.. pO tilførslerne ndr
Jos/ortal/ef er over ],5.
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Gødskning og kalkning

Med 3 og 6 kg Solubor tilfures hhv. 615 og 1230 g bor. I
J lucr Bonrac fllføres 450 g bor. I 2 liter l-loechsl
kobbermangan tilføres 24 g kobber. 160 g mangan og
630 g kalium.

Andre næringsstoffer
Bor m.m. til ærter
Med Jæ\ne mellemrum stilles sporgsm Istegn ved.
h\or\ldt mangel p mlkronæflng~slofTer kan \tcrc
begræn..ende for udbyllcllIff.ekoi. ærter. For at under
søgc spørgsmålel er der startet en forsogsserie med
tilførsel afbar og rllldre mcnngslilofTer. Fo ....ogsplanen
fremgc1r af label J4.

Merudbyllcrne har \ ærel betydelig slorre I de forwg.
der er udfort p, Jorder med kahumtal under 4. l

forhold 111 forsc~gene udfor! p. jorder med højere
kahullltal Der er kun små forskelle i merudbytlerne
\00 samme kaliumtllfon.elsmængde. Der kan derfor
ikle dragl."!oo nogle generelle konklusioner med hensyn
lil kuliumtilforscls!iafalcgl. Som vækstvllk rene artede
sig 1 1987 har der ikke være behov for at dele kalium·
mængden ad nere gange. Forsøgene bør fortsælte~. så
lahunllildelingsslralegien kan afpm\es under mere
gun ... tlgc \ækslvilk r for ærterne

J

29.0
-0,9
-1,4
0,2

-0,8
-0,8

•
60,3
0,1
0,2
0,4

-0,4
-O, I

Udh Ol
",«udb
hq fro
pr h:a

l

O
O
O
O
O
O

•
O
O
O
O
O
O

Karakter
ror

Cu.manad

Karakter
for hk, kc.me

eu-manse! pr. ha

rabel36. Kobbemudier til kom (78).

Tabel35. Kobbermidler til ærter (77).

ArnlIl ror.;og 1(J1l7

behandlet
3 kg Kobberoxychlond
I 1Cu·ma~quolale
0.5 I COPI rac
2.5 I Hoechst eu-Mn
1.5 1 Oplimim .

Ærtcr

Med 3 kg kobberox)'chlorid tilføres 1500 g kobber.
Med I liter Cu·masquolate lilføres omkring 100 g
kobber. Med 0.5 liter Coptrac tilfores omkring 45 g
kobber. Med 2.5 hter Hoechst (kobbermangan) tilføres
JO g lobber. 200 g mangan og 800 g kalium. Med 1.5
liler Optimin tilføres 16 g kobber, 135 g mangan, 16 g
zink, 0,5 g molydæn og 28 g magnesium.

Forud for sprojlning er der udluget plunteunuly,cr i 2
af forsagene. I det cnc forsøg har der været et bormd
hold på J7 ppm. mens mdholdet I del andcl forsag har
værel 6C() ppm. Der har ikke \ærel posltl\'e merudbyt·
ler i de 2 forsug. Plantcpnwernc er analyseret for eli
række næringsstoffcr. Resultatet heraf fremgår af ta
beibilaget.

forsogene Sl3tisllSk sikre mmdreudbytler for de sidste
J behandlinger. For:o.ogsbehandlingerne er udfort I

ærterne\ ,tadlUm 5 - 6 (ligefor blom..tring - mIdt i
JUni). Der har Ikke \ærel konstateret synlig bormangel
i nogen af forsogene.

Der har Ikke \æret poslll\ udbyneeffekt af de gennem
forte behandlinger.

Kobber
I lidvel ærter "'011I vinlerhvede er der genllemf"rt for·
'iogsscricr med ud'iprojlning af fONkeilige kobbermid
Icr. Midlerne er udsproJtet I ærternes "tndlUm 4 og
hvedens ~Iadium4·5. Resultalerne fremg r aflabcl35
og 36.

Vintcrhvede

A nlal fllr"llS l QIl7

Ubehtllldlet
],0 kg Kohberoxychlorid
1.0 I Cu-ma..quolale .
0.5 I Coptrac .
2.5 I Hoechst Cu-\1n
1,5 I Opllmlm

o

3,3

Kr
ewn 8.0

33.5
-0,6
-0,4
-1.3
-I.I
-I.I
0,9

I-Ikg ærler
pr. ha

2,46,2

Udbynt og I11trudb)'llr hkg pr ha
30,5 24,9 33,3
4,6 1,5 I.7
6,6 2,9 3,0
8, I 2,2 1,8

a . molytxlul

Ærter Kt KI
under 3.9 4.0-7.9

Tabel 33. Kalium 111 ærter (75).

Ingen K
50 K ved nlng

100 K ved ~ning ..
50 K \'ed ning

• 50 K medio jUni
100 K medio juni

AntIlI fot'iOg 3 4

Gellnemsn iIlig jord type
(lil-nr.) . . .... . ... 1.3 1,5
K~r. for K-mangel
i grundgodet 2 O

Ærter

8 fnr"oOi! \QS7

L:bchandlel
J kg Solubor ..
6 kg Solubor
J I BorIrae
2 1 "nech'l CuMn
3 kg Solubor . 3 kg ,
LSDy <

rabel34. Bor m. m. til bælgplamN (76).

Ocr har ikke værel po..ilive mr.=rudbytlcr for nogle af
behandlingerne. T\ænimod er der i gennemslllt af

Ocr er roretagel planlc.ma1y~er i forsøgene forud for
sproJtlllng. Resultaterne heraf fremg;'h af tabelbilagel.
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Der er imidlertid ingen sammenhæng mellem merud
bytterne og det fundne indhold af kobber i planterne.

Årets forsøg giver ikke grundlag for at foretage gødsk
ning med mikronæringsstoffer~ basis afplanteanaly.
ser.

Svovl
, takt med, at svovl bli"cr fjernet fra kraftværkernes og
industriskorseenenes røg. vil nedfaldet af svovl på
markerne bliver mindre. For at undersøge. om der er
ved at opstA et svovlgodskningsbehov. er der på andet
år gennemført forsag med svovltllforsel til vårraps.
Raps er en af de afgrøder. der har det største svovlbe·
hov. Der blev gennemført et forsøg i 1986, som visle
usikre merudbytter pA 4 - 5% for svovltilforscl i gips.
Forsagene er gentaget i 1987. og ud"idet med forsogs
led med S\'O\ Itilfarsel ved udsprojtning i va:lstperio
den. Gipsen er tilfort for såning, mens sprojtesvovlel er
udsprøjtct på IO - 15 cm høj raps.

Der er udtaget jordprøver lil svovlanalyser i I meters
dybde. Ocr blev Slort sct ikke fundel lettilgængeligt
svovl i jordprøverne. Udbyueresuhaterne fremgår af
label 37.

Gylletilførsel under vdrbyggens fremspiring kan skade plan
terne. Ndr kornet har et veludviklet rodsystem. kan gylle 
uden af skade planterne -le~Y!reen væsentlig del ajajgrwiens
kvælstojbehov.

forsommeren. Der er ikke opnået positive merudbytter
for nogen af behandlingerne. Tværtimod er der opnået
et mlOdre udbytte p.g.a. bladsvidning ved sprøjtning
med 8 kg zinksulfat og 4 kg hydratkalk.

Anloner
Under ekstreme nedborsforhold kan saltkoncentrati0
nen i jord'o'æsken blive særdeles lav. Derved kan de
positivt ladede næringSSloffer som kalium, magne
sium. kalcium m.m. blive stærkt bundet til jordkolloi
derne. Ved tilførsel af et salt som kalciumklorid. vil
ionsl)'rken i jordvæsken stige. Derved er der i teorien
mulighed for. at næringsstofferne bliver lettere tilgæn
gehge for planterne. Derfor er der udført nogle orienle
rende forsøg med stigende tilførsel af kalciumchlorid
forud for vlirbyg. Resultaterne fremgår af label 38.

Forsøg med aniolIer m.m. (80). 3 forsøg.

Tabel J7. Svovl til vdrraps (79). J forsøg.

lAndlidel
"ord, ~-

Vlrrapo J~Uand land Æro G...

kg S/ha
i grundgodning . 29 I 9 13
JB-nr. 2 5 6

Udbyue af
standardkva. kg/ha 1686 2117 2022 2002
merudbytter
75 S i gips ...... 134 31 158 108

150Sigips .... 120 -29 213 101
5 S i sprcjtesvov! 251 20 II 94

IO S i sprøjtesvovl 284 139 83 169
LSD 95 ......... 233 III 314

I 2 af årels 3 forsog er der sikre merudbytter for
svovltilførsel i sprøjtesvovl. I forsøget i Nordjylland på
sandjord (JB 2) er der med grundgodningen tilført 29
kg svovl.

Tabel 38.

Vi.byg

Ubehandlet .
250 kg Kalciumchlorid .
500 kg Kalciumchlorid
2.5 I Medina ....
l,S I Optimin ..

Hkl kmtC'
",ha

46,6
1,3
2,1
1,1
l,S

Forsøgene bor fortsæues for at afklare. om der for
eftertiden vil være et generelt svovlgodskningsbehov.
eller om de fundne merudbytter i 1987 skyldes de
specielle vejrforhold.
I afsnit F er vist farvefotos af vårrapsplanter med
svovlmangel.

Andre forsøg
I forsøg nr. 42149 er der udsprojtet mangan midler.
kvælstof- og fosformidler. bormidler. zinkmidler og
urea til majs. hvis vækst var gAet i SIA i det kølige vejr i
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Kalciumchlorid er udstroet lige efter sAning
Medina udsprøjtet ved såning og på 10-15 cm hoje
planter
Optimin udsprøjtet på 10-15 cm høje planter

l gennemsnit afde 3 udførte forsøg er der opnået et lille
merudbytte for lilførsel af kalciumchlorid. Merudbyt
teme er imidlertid ikke statistisk sikre.

I forsøgene er desuden medtagel forsøgsled med et
såkaldt »jordforbedringsmiddel «. Medina og et mi
kronæringsstofmiddel, Optimin, hvis indhold fremgår
af foregående afsnit. Også ved tilførsel af disse midler
er der opnået små. men usikre merudbyuer.



1 beretningen fra Samsø Landboforening er der gengi
vet forsøgsresultater med et næringsslofpræparat med
navnet Greennor. Præparatet er forsøgt anvendt til
asier og rødbeder. Del er vanskeligt at drage konklu
sioner ud fra de opnåede resultater

I forsog nr. 33019 og 33020 er tilførsel af færdigblan·
dcde mikronæringsstofpræparater sammenlignet med
sAkaldte recept præparater fremstillet af firmaet STEP.
Der er ikke opnået sikre merudbytler ved sprøjtning
med nogen af præparaterne.
1 forsag nr. 37098 er anvendt et middel ved navn
Scamac til vinterhvede. Midlet skulle g0re plantenæ·
ringsstoITerne mere tilgængelige. Der er ikke opnået
sikre merudbytter ved anvendelse af midlet.

I forsøg nr. 5019 er afprøvet et middel. som skulle
fremme den mikrobielle omsælning i jorden, hvilket
skulle bevirke merudbytter. Der er spor af mikronæ
ringsstofTer i produktet. Anvendelse af produktet har
ikke givet positi\'e merudbyller i hvede.

Husdyrgødning

NItrifikationshæmmere, Dldin og N-serve
K vælstofTet i husdyrgodning findes dels som ammo
niumkvælstof og dels som organisk bundel kvælstof.
Det organisk bundne kvælstof frigiVes langsomt som
ull1monillmkvælstof Ammoniumkvælslof bindes til
jordkolloiderne, men ntir jordlemperatllren er over 5 
8 grader, omdannes ammonium relativt hurtigl til
nitrat. Denne omsætning - nilrifikation - sker ved
hjælp af bakterier. Disse bakterier kan hæmmes af de
såkaldte nitrifikalionshæmmere. Didin (dicyandia
mid) og N-serve (2--chlor-6·(trichlormelhylen)-pyri-
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Med kral'et om 9 m6nedert opbeMringskapacitetfor husdyr
gød/ting blilw det muligt at udbri/tge størsteparten aflV'lIe
og ajlemængden p6 tidspunkrer. der er optimale for udnyt.
rel.fe af de flydende gødnmgers hælstofindhold.
Ml'dfremkomslen afudbrmgnmg.unoterlel, som kan fordele
gylle og ajle jævnt og lægge den ned I afgrøden. 1'11 det bl/IV!
muligt at anw!nde flydende husdJ'rgødning i l'trks,sæsonen
pd lige fod med handelsgødnmg.

din) er pli markedet. I'men er ca. IQ kr. pr. kg for
Dldm og ca. 50 kr. pr. hter for ·l\erve. '-selVe skal
indarbejdes i jorden straks efter udbrmgning, Idet den
ellers \'il fordampe. DL~uden kan N-serve angribe
metaldele og gummipakninger.

Der er i 1987 udført 8 forsøg i vårbyg med anvendelse
af N·serve og Didin. ResultaCfTle frcl1lg3r af tabel 39.
Af t3bel 39 fremgår desuden gennemsnitsresullalet for
3 års forsag. Årels resul1aler er stort sel ~mmenfal
dende med gennemsnitsresultaleme for alle årenc.
Årets forsøg har værel gennemfon på jordtype 3 - 6.

Udlægning afg)'lIe
mellem Iwderoendker i
ju",.
I stedet for at udbnnge
hele gyllemængden om
forrJret kan en del heraf
udbrmges mellem
rækkerne i
wf!kstsæsonen. HviS der
er vondmgsmultgheder ptJ
marken. er der den
somml? hælstofeffekt af
de to metoder.

Foto: J Simonsen
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Tabel 39. Nilrijikalionshæmmer li/sal ej;erdrsudbragl
gylle (81).

Tabel 40. Forsøg med lørrel slam (82).

Vårbyg
hkg kerne pr. ha

Kar f. Udb_ og Netto
ICJCS.-ed merudb_ merudb.

Vårbyg Karakler
for

P-mangel

Udb og
me:rudb.

hkg kerne
pr. ha

Industrisamfundets
affaldsstoffer

Gyllen er udkørt i perioden fra sidst i oktober til midi i
december. Der er opnået slali!>tisk sikre merudbytter
for tilsætningen af nitrifikationshæmmere. Oidin har
igen i år virket bedst, men forskellen er ikke statistisk
sikker. Det bedste økonomiske resultat er opnået. hvor
kvælstoffet i gylle er suppleret med kvælstof i kalkam
monsalpeter.

Udlægning af gylle i bederoerækker
1 forsøg nr. 35027 og 41175 er udbragt gylle mellem
roerækkerne i juni/juli måned. 1 førstnævnte forsøg er
gTundudbyuet på knap 14.000 foderenheder, og der er
ikke opnået merudbytte ved yderligere gødningstilfør
sel. 1 sidstnævnte forsøg er der opnået et statistisk
sikken merudbytte ved udlægning af gylle. Merudbyt
tet er af samme størrelsesorden som det, der er opnået
ved tilførsel af tilsvarende mængde kvæl!>tof i handels
gødning.

20 forsøg 1985-87

Gn!>. 37 t gylle efterlir O
Gns. 37 t gylle efterår,

gns. 89 N forår. 2
Gns. 37 t gylle tilsat

20 kg Didin, efterår
Gns. 37 t gylle tilsat

2 I N-serve. efterår O

J

49,3
1.2
3,2
3,4
0,9
0,8
0.4
1.5

2

1
l
l
l
I
I
l

I\nlal forsøg

Grundgødet
15 p i superfosfat
30 p i superfosfat
45 p i superfosfat , ..
15 P i industri-slam
30 p i industri-slam
45 p i industri-slam
LSD 95, .

Forsøgene i vårraps er refereret i tabel bilagt.

Sdvel i drels som ,- sidste års forsøg har kvælslof i
røgvaskervand i vdrbyg virker på linie med kvælstof i
kalkammonsalpeler. Udsprøjlning afrøgvaskervand ef
terfremspiring harfordrsagel en vis svidning o/vårbyg
gen, men del har ikke pdvirker udbyuer ,- negativ
rell/ing.

Samme slamprodukt blev afprøvet i forsøgene 1986.
Det var ikke muligt ud fra disse resultater at konklu
den: m.h.t. fosforeis tilgængelighed i industri!>lammet.

ResultateL af årets fon.øg i vårbyg er sammen med
sidste års resultater anført i tabel 41.

Forsøg med røgvaskervand
Ved afsvovling af røgen i varmeværker, elkraftværker
og lignende med nydende ammoniak fremkommer et
nydende produkt med 90 g ammoniumkvælstof pr.
liter saml et betydeligt svovlindhold. Dette prOdukt er
afprøvet i 3 forsøg i vårbyg og 2 forsøg ivArraps.
Produktet er udsprøjtet i 2 doseringer, som for vårbygs
vedkommende er 80 kg N pr. ha og 120 kg N pr. ha ved
såning. Desuden er medtaget et forsøgsled, hvor en del
af kvælstoffet er tilført i kalkammonsalpeter ved så
ning, og resten, 40 kg N er tilført ved bladgødskning
med røgvakservand.

Arels resullaler antyder, al der ikke er sammeførsledr
svirkning af fosfor i induslrislammet, som af fosfor i
superfosfat. Forsøgene i 1985 visle, al fosfor i slam
havde en virkning på omkring 80% af virkningen af
fosfor i superfosfa,. l årels forsøg har v'-rkningsgraden
~'ærel mindre end 80%,

40,6

13,4 10,2

6,2 3,2

4,6 3,8

38,8

13,6 10,0

7,0 7,0

5,8 5.0

2

o

°

°

8 forsøg 1987

Gns. 33 t gylle efterår
Gns. 33 t gylle efterår,

gns. 78 N forår .. , ..
Gns. 33 t gylle tilsat

20 kg Didin, efterår
Gns. 33 t gylle tilsat

2 I N-serve, efterår

By· og industrisamfundet leverer i stigende grad af·
faldsprodukter, der ønskes deponeret eller udnyttet på
landbrugsjord.

Forsøg med tørret slam
1 tabel 40 er refereret forsøg med tørret, granuleret
slam fra den kemiske industri. Det tørrede slampro
dukt er tildelt efter fosforindhold og sammenlignet
med tilsvarende fosformængder i superfosfat.

Andre affaldsprodukter
J forsøg or.18018 og 18017 er tilført husholdningskom
post og gylle/halmkompost forud for rødbeder og
såløg. Ocr kan ikke drages vidtgående konklusioner ud
fra disse forsøg. J forsøg nr. 49022 er kvælstofefTekten
af biogasslam (fra gylle) sammenlignet med kvælst0
feffekten af kalkammonsalpeter til vinterhvede. Kvæl
slofvirknillgen i forsøget har været for lille til, at der
kan drages konklusioner m.h.t. kvælstofefTekt.
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Tube141. Forsøg med rog\'OskerwJlld (84). r(JbeI42. Forsøg med efierafgrøder (85).

Karaller før Udb 0& Udb Ol

Vlrb'K m<rudb Vlrbyg muudb
hkl pr Nctto- Pet prtHon hl'llC'rne

S\ldnin, lC'~ h, mC'rudb i lemC'
1.<_

pr. hl

Anlal for-.lIg 1981 J Udlægsår
Grundgodcl O O 33.3 Antal fnr.og J 10 "40 N ikas Uden udlæg 11.9 .1 41,5
ved sånmg .. O O 11.9 9.9 I~ået alm rajgra..... 11.1 3 -0.5
80Nika~ Isået klo\ ergra.."'!: .. 3 -0.5

ved ..åning O 19.7 16.4
120. I ka$
ved såning. O 2 25,5 20.9 Da græsudlæg konkurrerer med kornel om kvæh.lof-
160 Ikas optagelse I den ... idste del af kornets \ækstpenode er
ved ~ iling O 4 26.0 20.2 der formod iling om. at protcilllndholdet er lavere l
120 N I rogvasker- korn med græsudlæg. end) korn uden. For at under-
vand ved såning .. O 2 25.9 ..age detle forhold er der udtaget kerneprover i 3 af

80 N i rogvasker- forsogene. I gennemsnit af dls<;e 3 forsøg har prolel-
vand ved såning O 19,5 nindholdel været en smule lavere i fors"gslcddct med
40Nika~ Isået almindelig rajgræs. Tallene er Imidlertid gcnncm-

ved sAlling "nit af2 forsøg. h...or praleinprocenten har været lave..t
I 40 N i røgvasker- i forsogsleddet med udlæg og et forsag. hvor del har
vand 22/~ 5 O 19.3 være omvendl.

El
I gennemSnit \i'ed
opumum 138 kg N 26.5 21.4 Forsagene fortsætter med måling af mmeral'5k hæl·

~ for!>"g 1986
stofindhold I Jorden i efter ret 19 7. I 19 8 dyrkes der
\. rbyg ved etlavl kvælstofm\l:au. I forsogsleddet uden

Grundgodel I 29.4 efterafgroder bliver der parceller med sugende hæl·
40 ikas . I 10.2 stoftilfursel. sålede$ at k\ælslofeftervirkningen af ef·
80Nikas. l 19.9 Il:rafgroderne kan måles i 1988.

120 N Ikas. 2 25.1
160 N i ka... 3 27,7 1 forsog nr 56026 er der sået efterafgroder uf hh ....
160 N i røgvasker- rødkløver og alm. rajgræs i vinterhvede. Eflcrafgrø·
vand ved såning J 28.3 derne er !><.'let i h...edens stadium 4. Der er et svagt og
120 N i rogva....kcr· usikkert mllldreudbytle, hvor der har været IsAet rød-
vand ved såning 26,6 klovcr. Udb) tiet er slort set upAvirkct af rajgræsi .. -

nmg.

I berctlllngen om planteavlsarbeJdet i NordvestsJæl
land er refereret fon.øg udfon pA arealer. der er tilført
~Iam fra en medicinalfabrik I området.

Forsøg med efterafgrøder
for at undersøge forskellige cfterafgroders e...ne til at
optage kvælstof fra jorden er der etableret en forsogs·
'Cne. hvor almmdelig rajgræs og klo\ergncs udlægges
I vårbyg. Derudover etablere$ eflerafgroder af gul
sennep og vinterrug efter host. Der er udsAet kg sildig
almindelig rajgræs, Borvi i forsogslcddet med alminde
lig rajgræsudlæg. og 6 kg almmdellg rajgræs, Bon') +
3 kg hvidklover i forwgsleddet med klcvergræs. l 1987
er målt udbyttet i v rbygafgroden med udlæg, og det er
sammenlignet med udbyttet afbyg uden udlæg. Resul
tatet fremgår af tabel 42.

Udlægget har bevirket et svagt mindreudbyttc i dækaf
grøden på 0,5 hkg kerne pr. hu. Mindreudbyttct er ikke
slatlsllsk sikkert.

Jordbundsanalyser
Omfanget af kemiske jordanalyser 11986/87 fremg af
label 43. A mallet af reaktionstalsbestemme1~er{R t) er
11 % hojere end året for. Det er dermed igen på højde
mcd del antal. der har været udtaget i tidligere år.

Fosforanaly!\eringcn foretagl..~ nu næsten udelukkendc
ved hjælp afbikarbonatmeloden. det såkaldte fosfortal
(Pl), idcl der er foretaget næslen 118.000 fosfortalbe·
"temmeiser mod knap 6.0<X> fosfof\yretalsbestemmel
scr (FI). F(Y\forbcstemmel~ og kaliumbestemmelse
foretages normalt samlet. hvorfor antallet af ~tem
mejse for de to næringsstoffer normalt er af s..1mme
Slorrelsesorden. Summen af Ft-bestemmelser og Pt-be
\temmelser er kun godl 2.300 Slnrre end antallet af
kahumtalsbc~lemmelser. Der er ....'iledes kun i ringe
omfang foretaget dobbeltbeslcmmc1se af fosfor.

Med godt 28.0ClQ magnesiumbestemmclscr og knapt
18.000 kobberbe~temmclser er der ofrel disse nænl1g~

Sloffer langt storre interesse end tidligere.
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Tabel 43. Jordanalyser 1987, antal

R. F. PI K. Mg. C••

Bornholm ........ . \.670 8~5 \.630 \.626 7 5
Lolland-Falster. 4.929 31l 4.914 4.925 \.985 460
Sjælland .. 20.494 570 18.123 18426 3.488 996
Fyn ..... . 23A09 \.093 9.594 IO 617 2.821 193
Østjylland .. 28.637 2.619 25.596 27.737 6.124 ~.568

ordj)'lIand ... , ... .. -. 30.919 282 29.849 29.926 7.816 7.849
Vestjylland ........... 29.159 271 27.907 28.000 6.072 3.925

Hele landet 139.217 5.993 117.613 121.257 28.313 17.996

Tabel 44. Jordanalyseresultater 1987. procentisk for·
deling

~ ~ I] ~

E c

~
~

c .. ..i c

~If i..
! 5 ~

c
It S Z >

Reaklionstal (RI)
Under 5,5 2 I 2 l 5 5 IO
5.5-5.9 5 I 4 5 12 16 29
6.D-6.4 ... 19 2 II Il 2~ 35 38
6.5-6.9 .. 46 9 24 32 33 32 19
7.0-7,4 ... 27 41 38 34 23 Il 4
7,5 og derover l 46 21 15 3 l O

Med kalktrang 43 34 40 37 53 58 49
Uden kalklrang . 57 66 60 63 47 42 SI

For/orsyretal (Ft)
0-1.9 ..... O O l O I 2 I
2-3.9 . l 2 6 4 12 9 5
4-5.9 .... 12 4 14 15 22 I~ 15
6-7.9 22 22 31 26 16 21 30
8-9.9 23 33 22 28 15 26 24

10-11.9 .. 19 25 14 15 12 15 Il
12-1l.9 ........ II IO 6 2 9 8 7
14-15.9 .. 5 .1 ~ 4 6 3 2
16-17.9 . 3 I l 2 2 I I
18-19.9 . 2 O O I 2 O O
20 og derover . 2 O 1 3 3 I 2

Fos/ortal (Pt)
0-0.9. l I l O l 2 I
1-1.9 .... 6 7 12 6 6 5 5
2-2.9 . 20 19 28 19 17 Il 13
3-3.9 . 24 24 26 27 26 21 21
4-4,9. 21 22 16 22 23 24 24
5-5.9 15 14 9 13 13 16 18
6-6.9 .. 7 7 ~ 7 7 IO IO
7-7.9 .. 3 3 2 3 3 S 4
8-8,9 2 I I l 2 2 2
9-9.9 .... l I I I 1 I

10 og dero\ er . O I O I l I
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~

c .. ..
l c .. >. >.

;; I ~ c ~ '? '"
.:: rif"

~ i ~..
Kaliumtal (Kr)
0-1,9 ... O O O O O O O
2-3.9 ......... O 2 I I 5 5 IO
4-5.9 . l I 4 3 II 12 22
6-7.9 .. S 8 15 14 IS 19 23
8-9,9 . 13 21 24 20 18 19 \7

10-11,9. 19 24 21 19 16 16 11
12-13.9 . 21 18 13 14 12 10 7
14-15.9 . 15 IO 8 IO 8 7 4
16-17.9 . 10 5 5 6 5 4 2
18-19,9 6 3 3 4 4 3 2
20 og derover . IO 8 6 9 6 5 2

Magnesiumtol (Mgl)
0-0.9. O O l I O O O
l-\.9 ......... O I 2 5 S 3 4
2-2.9 O I 9 8 14 Il 16
3-3.9 29 6 18 15 19 21 26
4-4.9 ........ 43 15 18 16 17 18 22
5-5,9 . 14 20 15 15 15 14 15
6-6.9 O 20 12 12 IO 9 8
7-7,9 ........ O 14 9 9 7 7 4
8-8.9 O 8 5 7 4 5 2
9-9.9 O 5 ~ 4 3 3 I

IO og derover . 14 IO 7 8 6 7 2

Kobber/al (Cut)
0-0.9 . O 3 4 2 4 2 3
1-1.9 .. 20 8 25 33 34 21 21
2-2.9 60 27 39 30 34 32 31
3-3,9 . 20 29 18 15 16 24 23
4-4,9 O 13 7 9 6 12 12
5-5.9 O 8 3 4 3 5 6
6-6.9 . O 3 2 3 l 2 2
7-7,9 . O 2 l I l I l
8-8,9 ........ O I O I O I l
9-9.9 ........ O 2 O I O O O

10 og dero.. er . O 4 I l I O O



Den procentIske fordel mg af jordanalyseresultaterne
fremgår af tabel 44.
Antallet af bestemmelser for reaktionslallet er ca. 15%
højere end antallel af fosfor og kaliumbestemmelser.
og da incitamentel til udlagning af jordprover lil
bestemmelse af reaktionSlal (Rt) I en del lilfælde vd
være en mistanke om, at jordbundsreaktionen er for
lav, giver de viste reaktionslal i label 43 næppe el
repræsentativt udtryk for landbrugsjordens »kalktil·
stand ,•. Derimod \'il analyseresultalerne for gødnings
tallene. der heil O\ervejende stammer fra systematiske
jordbundsanalyser af hele marker eller ejendomme.
\ære nogenlunde repræsentati .. e for ..ore landbrugs·
jorder Den procentiske fordeling af godningstaJlene i
de enkelte landsdele kan derfor gl\e indtryk af god
nll1gstilslanden i de forskellige egne.
Den procentiske fordeling af reakllonstallene i de en·
kelte landsdele har være nogenlunde fast indenfor de
seneste 14 år, hvor der har værel anvendt den nuvæ·
rende metode til beslemmelse af reaktionstal. På Lal·
land-Falsler og Sjælland er andelen af prøver. der har
ViSt kalktrang lidt storre end sidste Ar. Derimod synes
kalklilstanden generelt al være bedre end lidiigere i de
"vrige dele af landel. En af årsagerne hen il er. al
kra\et lil reaktionstallets sterrelse er faldet igennem
"rene Ilakl med. al jordens godningslilstand er forbed·
rel.

Fosfortallet (Pt) angi\er den lellilgængehge fosfor·
mængde i jorden. Fosfortallet anses for lavt. nAr del er
under 2. Af tabel 43 fremgår del, at mellem 6 og 13%
af analyserne har vist for lav fosfortilsland i marken.
Det er specielt på Sjælland, der er fundet relativl
mange PI under 2. l modsælning henil er de inlensive
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husbrugsomrAder I Vestjylland relallvt godt forsynet
med fosfor. Her tllfores der store husdyrgoolllngs·
mængder. h..orfra der frigores lettilgængeligt fosfor III
pianIerne. Tidligere. h\or fosfonlislanden blev \urde
rel ved hjælp af fosforsyretallet. ble\' fosfonilstanden
\ urderet relallvt la\'1 I Vestjylland. Fosforsyretullct
(Ft) medtager stort set hele den uorgani<;ke fosfor·
mængde i jorden. En Slor del af denne mængde er
relativt s\'ært Illgængelig for plantene.

Kaliumlallenes (KI) ni'eau \arierer en smule fra år III
år. men fordelingen på de forskellige niveauer er rcl
konstant I alle landsdele. Ni\eauforskellene må alene
tillægges de \3rierende jordlyper i de enkelte land~

dele. F.eks. skiller Vesljylland sig klan ud. Idet mere
en 6OC"c aflallene her er mmdre end 1.9. I ~ordj) lIand
er mellem 30 og 40% af "aliumtallene under delte
IlIveau. På Oerne er fra 6 III 20"} af kahumlallene
under 7.9.

Også magncsiullllallenes (Mgt) højde varierer med de
dominerendejordlYper. SAIede, er næsten halvdelen af
magnesiumlallene i Vestn.olland under 3.9. På Lolland·
Falster er kun 8% af magneslUmlallene under delle
llI\eau. Shel udbyllel som "\ahteten af de nestC'
landbrugsafgroder er afhængig af. al planterne slkrelio
lilstræl..kehg magnesIUmforsy nmg. Dette kan gores
relativt billigt og effektivt \ed am endelse af magne
sIUmholdige kal"llIngsmldler.

Kobbenal (CUl) under 2 angi\'er nSlko for mangel på
visse jordtyper. f.eks. la\ bundsjorde. I del meste af
landet er der risiko for kobberrnllngel på en del af
Inndbrugsarealerne.
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Frø- og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Afsnittet indeholder resultater af (orsog. der er gen·
oemfert i de landøkonomiske foreninger ener fælles
planer, samt enkelte forsøg efter egne planer.

Jnden for klø...er og græsser gennemførtes 30 forsøg i
1987. Der er gennemført 188 forseg i vår- og vinter·
raps. 40 i oliehøT og 3 j spindhør.

Kløver og græsarter

Kløver
Tabel I viser resultater af (orsøg med en regulering af
beMand og vækst i h\idkJ"..'er.

Tabel I Regulering af .'æksr i h.·idkløver /986-1J7.

Udb) Ilt og mer· Forhold~

HvidkJøver udbynt. kg frø tal
pr ha

• 1987 1986 1987 1986

Antal fOI"Ml8 2

Udsædsmængde: 1800 g

Afpudsning 99 596 100 100
Båndsprøjtn.,
J,3 J MCPA 27/5 2 327 102 45
Vækst reg. med PP 333 52 40 153 J07
Rækkeafsland. 36 cm 9 93 109 84

Udsædsmængde: 900 g
Afpudsning 22 139 122 77
BåndsprojtIl.,
1,3 l MCPA 27/5 17 _4J5 117 JO
Vækstreg. med PI' 333 63 159 164 73
Rækkeafstand. 36 cm 48 194 148 67

Udsædsmængde: 600 g

Afpudsning 27 -J46 127 76
Rækkeafsland, 36 cm 29 236 J29 60

I de to forsøg· nr. 37118 og nr. 37119, som blev
gennemført i 1987, er udbyttet meget lavt, h\'orfor
Arets resultater må tages med forbehold.

I disse forsøg blev der i modsætning til forsøgene i 1986
høstet et merudbytte ved de lave udsædsmængder på
900 g og 600 g pr. ha.
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En pæn ren h~i.dk/.vermo'k. B~stQnden of hvidkl••,u vor
her meget ,ynd i det tidlige fordr. I juli var afgrøden
wlud\iklel. EJwreme \'ejr!orhold med temperaturer fra 2-4
gr. C. under normalen. f6 solskInstimer og el Slo,., nedbør.rø
verskud.jordrsagede. af hl'idkl.ver Iii frøhøst generelt mis
lykkedes i /987.

En båndsprojtning med 1.31 MCPA gav i tidligere års
forsøg et betydeligt mindre udbytte. og i årets forsøg
samme udbytte som ved afpudsning.

En vækstregulering med PP3J3 gav et pænt merud·
byue I de her viste forsøg. hvilket er I overensstem
melse med resultater efter en anden plan i 1985 og 86.
Desværre er PP333 megel persistent. Af denne årsag
bliver midlet ikke markedsført.

Udsåning p 36 cm rækkeafstand gav under de frodige
vækstforhold i 1987 et merudbytte ved 1800 g og 900 g
udsæd pr. ha. Sammenlignet med almindelig rækkeaf
stand. hvilket er i modsætninR til 1986.

Tabel 2 vIser resuhatet af forsøg nr. 37117 med
ukrudtsbekæmpelse I hvidkløw!r. Udbylteniveauet er
meget la\l. mindre end IO pcl. af normaludbyuet. og
de fOT'ikellige behandlinger har alle reduceret udbyttet
yderligere. tiere af hehandlingerne medførte en meget
effektiv bekæmpelse af en iovrigt beskeden ukrudtsbc·
stand.

Basta. som er et svidningsmiddel, er prøvet for første
gang. Midlet har virket uh for hårdl på afgrøden,
hvilket fremgår af karakter for plantebe'-tand givet i
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Tabel 6. Sygdomme i /rogræs. (88)

En række nyere svampemidler. som i kornafgrøder har
vist sig effektive mod bl.a. meldug og rust. er her
prøvet i frøgnes. Den bedste effekt er opnået med
Rival og Tilt top. som begge har bekæmpet meldugan·
grebet fuldstændigt. Begge midler har samtidig med
ført el sikkert merudbyllc. Corbcl har levnet noget
meldug. men til trods herfor er der også med dette
midde! opnået el sikker! merudbYlle. For de midler,
som er tilladt lil brug i frogræs, viser beregningen af
netlomerudbyttcl. at behandlingen har været meget
rentabel.
, 3 forsøg i 1986 var der ingen angreb af meldug. og
midlerne medførte lidt mere beskedne udslag. som dog
sagtens kunne betale omkostningerne.
1 alm. rajgræs er gennemført et forsøg efter samme
plan. Der er ikke gjorl notater om angreb af syg
domme. og alle behandlinger har reduceret udbyttet
med 5-15 pet.

9'0 KR rent etto-
planter frø pr. mer·

med ha udbyu
meJduJ

Led td belllIndIel I ~la(hum 5·6 I maj

93

15

21

67

8 1062
1,0 l 3 81
1.0 l 4 86
0.5 l 2 78
1.0 I O 98
1.0 l O 120

LSD 81

O 877
1.0 I O 56
1.0 I O 40
0.5 I O 37
1,0 l O 86
1.0 l O 42

LSD-

/ forsøg /987
a. Ubehandlet
b. Sportak 45 ee
c. Corbel
d.Bayfidan
e. Rival
f. Tilt top

Engrapgræs

3 forsøg /986
a. Ubehandlet
b. Sportak 45 ec
e. Corbel
d.Bayfidan
c. Rival
f. Tilt top

Alm. Karakter for Udb. Ol merudb. Netto-
le}Csæd leg fro pr. ha merudb.

Rl\igræs
1987 1198~7 1987 11986-87 1986-87

AnIA! forsøg , , 4

Grundgødet 6 3 682 452
70 N IO 9 336 440 395
100 N 10 9 433 610 551
130 N 10 10 439 637 564
70+30 N IO 10 434 635 565
100dO N 10 10 295 566 482
LSD I /57

Tabel 5 viser resultater af 2 forsøg med stigende
mængde kvælstof til roosvingel i foråret. Der blev
tilført 70 kg N pr. ha i efteråret. Det har i disse forsøg
været rentabelt at tilfore 60 kg N pr. ha i foråret.
Forsøgene fortsætter.

Tabel 4 Delt hælsto/ til olm rajgræs til/ro (86)

1 1985 og 86 blev der gennemført 3 forsøg efter en
anden plan. Her blev der målt et sikkert merudbytte i
engrapgræs. hvor hveranden sårække af hvid kløver
blev bortsprøjtel med MCPA. l disse forsøg anvendtes
3 kg udsæd pr. ha af Iwidkløver. Der var et pænt
merudbytte i engrapgræs, 8 pc!., hvor 1,8 kg udsæd af
Iwidkløver var udsAel på 36 cm rækkeafstand i forsø
gene 1985.

For at belyse, om der kan opnås en bedre udnyttelse,
og om der er en økonomisk fordel ved at dele kvælstof
mængden til alm. rajgræs på sandjorde, påbegyndtes
forsøg i 1986.

To forsøg blev gennemført efter samme plan i 1987
(tabel 4). Sammenlignet med 100 kg N pr. ha gav ]JO
kg N pr. ha et merudbytte på 51 kg frø pr. ha. i 1986 og
intet merudbYlle i 1987. Der var ingen fordel ved
deling af 100 kg N pr. ha. i 1987. Tilførsel af 130 kg N
pr. ha ad 1 gang gav et større ud bylte end delt gødsk
ning i 1987.

Tabel 5. Kvælstojmængder lil rodsviflgel (87)

KaralelC'r Kg renI Netto·
RØ(lsyingel ro' r,. merud-

1- pr. ha hylle ~

Amal fOf'SCJg , , ,
O N. fod\r 4 716
20 N, 6 98 83
40 N. 8 155 132
60 N, 9 268 238
80 N, 9 259 222
LSD ] 76

Tabel 6 viser resultatet af ct enkelt forsag med bekæm
pelse af meldug i eltgrapgræs.

1 Slagelseegflens Landb%rening er gennemf< rI 2 for-
søg med Tilt top til bekæmpelse afsygdomn sgrap·
græs. Ti\! top er anvendt på tre tidspunkt .. Der
er opnået en etTekt på angrebet af pæne
merudbytter er høstet, speciell i det
I RingsledegIlem Landb%rening er g for-
søg med Tilt turbo i engrapgræs. n er
udfort henholdsvis efterår og forår saml på begge
tidspunkter. Kun del forsøgsled. som er behandlet to
gange, medførte et sikkert merudbylle. Angrebet af
rust blev kUli reduceret ved forårsbchandlingcn.
l Langelands landøkonomiske Forening er der gen
nemført 2 forsøg i ellgrapgræs, hvor Bayleton 25 WP
og Tilt turbo er udbragt i september og sammenlignet
med Bayleton 25 WP udbragt sidst i maj. Angrebet af
meldug og rust blev ikke påvirket, og kun i det ene
forsøg opnåedes sikre positive udslag.

96
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Tabel 2. Ukrudr i J..løver.

Anlal Kar· Ka reni !';dlO

HridkJenr Ilch u"'rudl fo. fm m~-

dato pr. m· k.løver pr ha udb)-ut: ,
I/orsøg 1987

a. behandlet IO IO 43
b. Basagran 480 + ACfipron 3.0 I + 2.0 I "1/9 I IO 20 42
c. Basagran 480 + B1adex 500 se 1.01 + 1.01 lO/Q I 9 I 14
d. Regiane + Lissapol Plus 2.5 I + 0.3 I 12/1~OglJ/5 8 IO -IS 49

og Basagran 480 + Actipron 3.0 I - 2.0 I
e. Basta 3.0 I Il/

12 41 2 6
f. Basagran ~gO + Actipron 3.0 I -1- 2.0 I 1I1/~ O IO 8 30

LSD 5.0

J forsøg 1985-87

a. Ubehandlet 14 IO 430
b. Basagran 480 + Actlpron 3,0 I + 2.0 I ca. l l/IO S 10 24 46
c. Basagran 480 + Bladex 500 se 1.01 + 1.01 ca. I 1/10 II 8 -126 -139
f. Basagran 480 + Actipron 3.0 I T 2.0 I ca. 20/,\ 3 IO 18 4

LSD-

Karaller for Ido\'erbf:<;land, O "'" mgen. 10 = fuld hesland
Vt:d bengmn8 af nClIomerudb)tiC er brugt en pris på kr 30.00 pr 1.8 Ido\crf(1)

begyndelsen af april. Den voldsomme udtynding af
afgrøden har givet plads for nyt ukrudt i foråret.
hvorfor der ved optællingen er fundet betydeligt mere
ukrudt efter denne behandling end i den ubehandlede
parcel.
Over 3 år er der nu gennemført 3 forsøg i hvidklo\'er
med Basagran 480, anvendt henholdsvis efterår og
forår. Del har været mest skånsomt for afgrøden med
en forårsbehandling, som dog ikke har været rentabel.
En blanding af Basagran 480 + B1adex 500 se har
virket for hårdt på afgrøden, og behandlingen kan ikke
anbefales.

l hvidkløl'er er det renrabelt ar bekæmpe ukrudt. so·
fremt der oprræder i en l'is mængde. De gennemførIC
forsøg I'iser, ar Basagran 480 + Actiproll har gi~'er en
skdnsom behandling. specielr ved sprøjtning i forårer.

Undersøgelser på Roskilde Forsøgsstation har vis!. al
Alar 85 kan forkorte kronrøret i roclkløverblomsten og
øg~ udbyttet betydeligt. Midlets positive effekt på rød
og hvidkløver søges belysl i del kommende år.

Græsser
Eftervirkningen på engrapgræs efter forskellige be
handlinger afforfrugten hvidklover er målt i 2 forseg i
1987. forsøg TIL 37120 og 37121. (Tabel 3).

De forskellige behandlinger af hvidklover i 1986 har
ikke påvirket udbyttet af engrapgræs ved de to største
udsædsmængder og kun lidt ved 600 g udsæd.

Tabel 3. Efterllirkning p6 engrapsgræs efter forskellige
behandlinger afforfrugren, hvidkløver i 1986.

Der var anlagt to forsog med Alar 85 i hvidkløver.
Ingen af forsogene blev hostet. 1 det ene forsog er
noterel, at en behandhng har medfort en reduktion p~

5 cm i plantehojden og en mere ensartet blomstring.
Desuden visle en optælling ca. J. august, at antallet af
blomsterhoveder blev oget op til 21 pet. Den I. septem
ber er nOteret. at udlæg af engrapgræs i hvidklc~"eren

efter en behandling ikke var skadet på grund af en SlOr
hvidkloverbladmasse. dlægget af engrapgræs blev
ødelagt i de ubehandlede parceller.

100
102
100
99

102
100
100
101

100
96

95

I
48

2/orsog 1987

Udsædsmængde: 1800 g
AfpudsnIng
Båndsprojln. 1,3 I MCPA
Vækst reg. med pr 333
Rækkeafstand, 36 cm

Udsædsmængde: 900 g
Afpudsning
Båndsprojtn. 1,3 I MCI>A
Vækst reg. med pp 333
Rækkeafstand, 36 cm

Udsædsmængde: 600 g
Afpudsning
Rækkeafsland. 36 cm

rsøg i kløver,
20 og 45042 er vækstreguleringsmidlet
. rødkløw!r. Der var såvel positive som
ar en behandling.

I fors
Alar
nega



I for\og nr 06083 er Till top pro\el pli firc forskellige
Ildspunkter i alm. rajgræs i forårel. Behandlingerne fra
midtcn af maj Iii begyndelsen afJuh medførte alle pæne
merudbYllcr på mere end IO pc!. til trodii for. at der
lL.ke bic\' obsenercl angreb af sygdomme på afgrooen

I forsog nr. 26044 i alm. rojgl'cl!s har Tilt 10P, udbragt
SldSI i maj. medført el merudbytte p knapt 20 pct.
Nolalcr om angreb af sygdomme forcligger ikke.

I label 7 ses resullatet af forsog nr. 41155. Her er to
in'ickllllldler ufprøvet på IO lidspunklcr i efteråret, og
disse behandlinger er sammenlignel med sprøjtning
sidst i maj. Behatldlingcrnc har allc medført merudbyl
tcr. mcn kun behandlingen i maj medførte et sikken
udslag. I novcmber fandtcs el svugt .:tngreb af fritOue·
I3r\er, ..om næp~ forklarer de opn ede resultaler.

Fro og industriafgrndcr

Forsogsled b og e er behandlel to gunge. menll de
øvrige lcd er behandlcl en gang. Alle behandlingcrne
har medført en forbedret lejcs..-edskaraklcr og samlldlg
Il1c.."dfort et pænt merudbyttc Det ..torSle neltomcrud·
b)lte er opn"el I led b. h\or Cycoccl cxtra er udbragt
ad to gange.
I led e er forste gang prmet en behandl mg med
Cycocd exlra j sladium 4 efterfulgt afTerpal i sladium
6. Re-.ullatet er Ikke helt på høJdc med effeklen I lcd b.
I gennemsnit af 7 fOf'og i IQS6. som er medtagel i
samme tabel. ble... der Ikke opn"et en forbedret elTckl
ved at delc behandlingen med Cycocel cx.lm.
Forsøgene søges fortsal.

I forsclg nr. 45041 i rodsl'inge! er Cycocel C.\lra og
Terpal prøvet ved Io kvælswfnivcauer. I begge situa·
lIoner har Cycoccl eXlra givel det sterste merudb) tie.

Tabel 7. Skodedyr i jrogræs.

~ pi Kg mil ~U~

Ca m (ntn fre merud-
dalO .ngr. pr_ ha byu~

1m. rajJV1leS

/ /o.-sog /987

a. Ubehandlcl
b. Sumicidin IO FW
c. Sumlcombl JO FW
d.Sumicidin 10 FW
e. Sumicombl 30 FW
f. Sumicidin IO FW

1.0 I lU/p,

1.0 I 10/K

1.0 I VI)
\,0 I "/9
1.0 I w/s

2 811
86
40
76
80

164
LSD /36

61
II
51
51

139

SIJI'el C)'cQCel extro som rerpal er godkendl Iii brug i
jro8ræ.~

Det er 'Åke III/odt at opjodre holmen jra behandlede
jrogræsofgroder.

12 (oJ"'>og, gennemforti Lo"dbojorenlngt,,,jor Lol/and
Falster og Mon er der målt e/ten'lI'J.ni"g ajl'æJ.rtreglJ·
lenng i frogræs.
2 forsug I rods~'ingelble\ behandlet I 1986 med posltl ...e
ud.. lag III felge. Arealct henlå lil host også j 1987. og en
tydelig forskcl mellem behandlmgcrne kUllne konstate·
res I juli måned. Hostre-.ultaterne \iSle. 3t RSW 0411
og PP 333 ha\dc påvlrkel udbyllel negativt. SpeclCIt I
dCI ene forsog, hvor der manglede 10-15 pc!. af udbyt·
tct. •
Disse nummerpm:paratcr indgår ikke længere i lands·
fnr..tlgcne på grund af dcres lange eftervIrkning.

I forsog nr. 06086 i olm. rajgræJ er Sunucidin afprovet
på lire lidspunktcr l fodre!. Kun den ..eneste behand
Img I begyndelsen aOum har medfort ct .. ikkcrt merud
b) Ile. Ingen ~kadedyr blcv obsenercl
1 2 forsøg. nT. 06085 og lir. 06084 I engrapgræs. er
Sumlcldin provet på tre forskellige Ildspunl..ler i for
I'hCt. Alle behandlmger har reduceret udbyltel. Heller
iL.l..e i dl~ forseg forekom der ~kadedyr.

TabelS \ Iser resultatet affor..og nr 33029 med \æk~t

regulering.

Tabel 8. VWÅstreglllering ufjrøgræs.

T:lbcl 9 Viser resuhatct af forsøg nr. 52110. hvor be
kæmpelse af ..pildkorn er fo ....ogl I frogræs. I dette
forsog \ar !oopildkornel \' rbyg. som Ikke er bekæmpet
tJlfreds..... tillendc med de pm... ede behandlinger. Dr
tron har \I!ool den bedsle elTckt, men behandlingen har
dog le\ net ca. 1/3 af splldkomplanleme. Alle bchand
llllgeme har medfort el rcducerel udb)'lIe.
I ,ammc label er medlaget el enkeh forscg fra 1986.
hvor splid kornet var hvede. Her har behandling med
CIPC med fort en ganske god bekæmpelse og samlldlg

Røds\'ingcl Ikh. l

Madium

Kør le~d
blomst·

ring 110'>1

Kg rtllt etl~

frø merud·
pr. ha b)'lIe

Kar_ \C'Jcsæd
blom~t·

nnl høo.t
SlrA

længde

Kg reni Nell().
rrø merud·

pr_ ha bYlt~

a. Ubehandlel
b. Cycocel exl ru
c. CycoccJ cxtra
d Terpal
e_ Cycoccl c'tra og Terpal

2X214og6
4 I 6
3 I 6

210g2140g6

I jorW'8 1987
7 9 1297
2 6 158
3 6 17
4860
3 7 109

LSD 62

129
59

8
56

7 jormg 1986
6 8 75 899
3 6 70 57
4 6 70 54
4 6 70 52

LSD-

28
36
O

97
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/ forsøg /987

a. Ubehandlet 61 1505
b.CIPC,40% 2,0 I 44 245 +272
c. CIPC, 40% 4,0 I 39 230 ~269

d. Nortron 7,5 l 22 +35 194
e. Furore 1,5 l 39 ~ 173

LSD 2/9
/ forsøg /986
a. Ubehandlet 102 1699
b. Cl PC, 40% 2,0 I 23 416 389
c. CIPC, 40% 4,0 I 12 335 296

LSD 1/9

Tabel 9. Spildkorn i frøgræs.

Alm. rajgræs
Spild- kg rent
korn. (re pr. ha

pr m~

Nello
roer·

udb)'lIe

Et forsøg er ikke medtagel i tabellen grundet mang
lende optælling. Her har Basagrall MP, som nClop er
blevet godkendt til formålet. medført et pænt merud·
bylte på godt 20 pet.
I alm. rajgræs har de prøvede midler ikke påvirket
ukrudtsbestanden væsentligt. Alligevel har to af mid·
lerne givet pæne merudbytter, som har kunnet dække
omkostningerne ved behandlingen.
Glean 20 OF har været for hård mod afgrøden og
bevirket et mindreudbyue på ca. 20 pet. Resultatet
bekræfter mistanken om, at rajgræs er mere følsom for
behandling med Glean 20 DF end øvrige græsarter.
Midlet er ikke godkendt til brug i frøgTæs.
Forsøgene søges fortsat.

Tabel 10 viser resultaterne af 2 forsøg med bekæmpelse
af ukrudt i frøgræs.

medført meget store merudbytter, som rigeligt har
kunnet dække omkostningerne til en behandling.
Forsøgene søges fortsat.

1 engrapgræs har de prøvede midler alle givet en god
bekæmpelse af en beskedcn ukrudtsbesrand. Der er
ikke opnået sikre udslag for bekæmpelsen.

Tabe/I/. Enårig rapgræs i jrøgræs. (90)

Kg renI Nell()'
Engrapgræs Enlrig rapgræs r,. merud·

Kar,- tic i rro pr, ha bytte

/ /or.•øg /987

a. Ubehandlet 5 4,0 1026
b. CIPC, 40 % 2,0 I 5 1,6 92 79
c. Cl PC, 40% 4,01 5 1.5 103 84
d. Trenan 1,51 5 2,8 107 94

LSD 47
/ /o'Søg /986

a. Ubehandlet 9 9,0 1356
b. CIPC, 40 O/C' 2,0 I I 0,3 29 16
c. CIPC, 40% 4,0 l I 1,0 -O- 21 -0-40
d. Trenan l,S 1 9 2,8 29 16

LSD 88

• 1 1996 antal planler pr m2•

lcd b--d behandlet sidst 1 september.

Tabel II viser resultatet af forsøg nr. 33030. Med to
midlcr er det forsøgt at bekæmpe enårig rapgræs, "om
er meget uønsket i frø af engrapgræs og alm. rapgræs.
Forurening med enårig rapgræs kan være afgørende
for. om frøparliet kan certificeres.
I dette forsøg var der 4 pet. indhold afenårig rapgræs i
rrø...aren efter h0St. Behandling med CIPC i to doser
har virket ens og reduceret indholdet Iii ca. 1.5 pct.
Behandlingen har ~mtidigmedført sikre merudbytter,
som rigeligt har kunnet dække omkostningen ved
behandlingen.
Trenan har ikke medført samme bekæmpelse af det
uønskede gr~, men merudbyttet er på linie med de
øvrige behandlinger.
Samme label viser re!'ultatet af et forsøg fra 1986. hvor
behandlingen med CIPC reducerede indholdet af enå
rigt rapgræs så godt. at halitelskra\'ene kunne opfyl
des.
2 forsøg mere er gennemført efter samme plan. men
heri forekom enårig rapgræs kun i så begrænset
mængde, at midlernes formåen ikke blev bely"t. I det
ene forsøg mAites sikre negative udslag.
Forsøgene søges fortsat.

36

79

59

35

67

75

123

767

Netlo
mer·

udbytte

32 797
3 +44
3 17
3 3
8 14
6 +30

LSD 95

33 1017
10 32

LSD~

13 1159
21 97
9 72
9 162

13 +207
12 2

LSD //0

25 1877
2 116

Antal
ukrudt kg reni
pr, ml fm pr. ha

2,5 I
4,0 I
2,51
20 8
3,51

2,5 I
4,0 I
2,5 I
20 g
3.5 I

Dehandlingsdolo 1987 8/10, 1986 2110

Tabel IO. Blandel ukrudl i frogræs (89).

lt.'CI J>.d behaml1el ca I. oklolxr
led e og f behandlel forår
• lilsat 0.1 I EXlrdv(ln

J forsøg 1987 E"grapgræs

a. Ubehandlet
b. Swipe 560
c. Basagran MP
d.Oxinol
e. Glean 20 OF
r. Herbalon 620

I forsøg 1984. Alm. rajgræs
a. Ubehandlet
f. Herbalon 620 3,5 I

3/orsøg /985. Engropgræs
a. Ubehandlet
r. Herbalon 620 3.5 I

I forsøg 1987. Alm. rajgræs
a. Ubehandlet
b. Swipc 560
c. Dasagran MP
d.Oxinol
e. Glean 20 OP
r. Herbalon 620
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Slorknoldel knoldbægersl'Q11Ip oplrådle med ondarted(' angreb pil 11Ion1((' I'orropsarealer t 1987.
Det fugnge '~Jr Ixgunstigede frl'"upmng affrugtJeg('mer jra namJkn\ hH/elr.noJde. De SløF!te "paddehuue.. er IdIOmeter
som en blyant.
/)en langSlrolr.te blomstrlngspeFl(xie belød dernæst gode etablering~muhghl·dl.'rfor Sl'Qmpen. wm ofte ..slarter.., h.'Orfaldende
Ir.ronblade ..hænger.._feu 1'('tI slængeletHjorgrenmg.
Senere /x'lød udbredt lejesæd - ugjort.mtU'jug/lge ~'e)rjorh(}1d_ at })'gdommen hnne sprede sIg yder/igere lil n)'c! planter ~'ed
myceliel'ækst.

(Foto: A. FrOIll NlcI~en/J Sllllon!>Cn)

Andre forsøg i græsser.
Et fONØg, nr. 23046, er gennemført mt.."d forskellige
mængder kvælstof til rød~vingel i erteråret kombineret
med forskellige mængder i foråret

I forsøg nr. 37124 cr 3 fabrikater af sklveslåmaskincr
~mmenhgnet med en traditionel slåmasli.mc ... ed ..k r
lægning af engrapgra..~.Ved anvcndelse af den traditio
nelle slåmaskine blc\ der m 11 el sikkerl merudbyue
summcnllgnct med ~kivcslåma.. kint:rnc.

Industriafgrøder

Rapssorter
Der blev iall gennemført 55 forM'g med 16 sorter af
vårraJTh, og 17 sorter af vlllterraps blev afpmvet I 28
forM~g.

I forsøgenc er medtaget sorter, der er optaget på dcn
danske wrtsliste, EF's fælles sonsliste eller soner, som
har deltaget I den officielle afpro\nmg til optagc1se på
den danske sorlsli ..te I mmdst et år.

Udbyttemveauet I forsogene er for \ naps 22 pet og
for vintcrraps 23 pet. under nivcaucl I 1986, når del
beregnc') på mlUesonerne Topas og Jel Ncuf. Olleind
holdct for dIsse sorter var henholdsvis 3.4 pet. og 2,8
pet. lavcre end i 1986.

Der bor Ikke \telges sort alene på grundIng af et års
forsogsresultater. Dyrknlllgsegenskabeme kan under
\'is.se forhold ha .. e bet)dnmg for d)rknmgsforløbet og
for udbyttet. En sammenligning af flere års resultater
giver el betydeligt mere Sikkert grundlag for en vurde·
ring. Gennel1lsnitsresuhult~r af flerc års forsøg er an·
ført i tabel 14 og tabel 19.

Knoldbægersl'Omp og skulpesvamp var megel udbredt
I forsogMlret. Betingelserne har været gcxlc for smUle
under de fugtige forhold i den for rapsen us...~dvalllig
lange blomslnngspericxlc.
I de fleste for!>og har angreb af knoldbægerwump dog
været svage. Der er noteret kraftige angreb i enkelte
fONøg på Sjælland, FYIl og i Ø.. tjylland.

Resistens er endnu Ikke fundel I nogen sorter af raps
Seh om der I forsogene (tal:>e112 og tabel 17) ble\' oplalt
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nere planter med knoldbægersvamp for nogle sorter
end for andre, er det ikke ensbetydende med forskelle i
resistens. Forskellene skal ~'ges J hmiljoetn.

Tidlig lejesæd kan påvirke udbytlet i negativ regning.
Betingelserne for nærsmiue (= myceJsmilte) af knold
bægersvamp er gode under fugtige forhold Især i
bc:sLande med lejesæd. Sortcr med en storre tendens til
at gå i leje udsættes mere for myceJsmitte på stængler
og på forgreningerne med blomster end sorter, der er
mere oprctstående fra blomstringsperioden ul høsl.

Vårrapssorler
Resultaterne af Arets forsøg med vårrapssorter er vist i
label 12.

øverst i tabellen er vist resultater af kend le sorter, der
har været i dyrkning i mindst to Ar. I serie 05-5-87

Tabel/2. Sarier ajvdrrop. (9/) (92) (93)

indgår nye sorter. som efter endt afpr<wning i 1987 og
optagelse på sortslisten kan udnyttes i 1988. ederst i
tabellen er afprøvet nye sorter. De gav et mindre
udbytte end Topas og Global i ArelS forsøg.

I forsøgenc med vårraps blev der i 1987 noteret krafti
gere lejesæd end i tidligere års forsøg, og forskellene
imellcm nogle sortcrs tilbøjelighed til at gå i leje var
derfor lidt mere tydelig.

I tabel J3 er vist karakter for lejesæ:d som gennemsnit
af Oere Ars forsøg.

Det fremgAr heraf, at Topas, som har en kort stængel
og en stor stænge/styrke, er megel mi1ldre tjlbøjelig til
at gå i leje end de andre afpr0\'ede sorter. Global,
Hanna og Conny har en mindre stængelstyrke end de
ovrige sorter.

u_..__
]KM. Pct.plaater Ila pr. ha

V....... f<w •
_...... Pct.oti<- -- ;- Fn. jF.. Otic k=t)

Serie 05·4-87
Antal fOOiOg 21 " 2J 2J 2l 2l
Topas ) 5 42,8 2272 884 2241
Global ..... ......... 6 12 41,) )7 "21 +7
Hanna ... . . . .......... . . 6 6 42,) ,124 -57 1)4
Omega. .......... 5 5 41,4 185 -99 +216
Optima ................. 4 5 42,0 )4 )0 54
Tornado .... ........ 5 6 42,7 24 Il 26
Consul ... 5 9 41,2 l "l5 45
LSD ....... ............ 0.4 39

Serie 05·5-87
Antal forsøs 19 12 21 " " "Topas ............... ,. l 7 42,l 2245 865 2204
Global ..... ............. 7 II 40.7 l) 19 7
Conny (WW 1410) ....... , 6 6 42,2 80 "ll 81
Comet (WW 1427) ........ 5 7 42,) )4 14 )5
Drakkar (P62) ......... 4 6 42,2 161 60 156
Aurora (ECK lll38l) ..... 5 l 41,) -52 -)8 74
Samba (Sv. 2267) ......... 4 6 4l,2 12 15 I)
LSD. ............ 0,6 46

Serie 05·6-.87
Antal forsøg Il 6 Il Il II Il

Topas ........ ) 5 42,5 2370 920 2335
Global .. ......... 7 9 41,0 +29 +44 69
WW 1449 ........... 6 9 41,7 ,81 +47 +100
WW 14)8 ........... 4 4 42,1 194 +84 +202
Sv. 2172 ........ ....... . l 5 42,1 145 +65 "15)
PII3 ........... l ) 40,1, 40 "66 -IO)
LSD ...... .............. 0.6 137

• lav kanr.kler = stor stængelstyrke
•• omregning lil standardk\alllet er foretaget på blws af 9~

vandindhold
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TabelIJ. Lejetilbøjelighed for ~·6rraps.

VArraps I Anlal I rrakter (or Virnops Ohcmd-

r"""" ~-
hold

/985-<J7 Topas ret lav stor ret lIdI. midd. o.midd.
Top::ts 2.4 Global midd. u.midd. midd. store nlldd
Global. 108 4.6 Ilanna nlldd. u.midd. midd. midd. nlldd.
Hanna. 83 4.7 Omega rnidd. midd. ret tidl. u.midd. midd.
Omega 63 4.0 Optlma mldd. o.midd. midd. u.midd. midd.
Opllma 63 3.0 Tornado rCI høj midd. midd. midd. midd.
Tornado 53 4.2 Consul midd. midd. rel lidI. sm~ u.ll11dd.
Consul . 45 4.1 Conny mldd. u.midd. ret lidI. u.midd. midd.
Conny 40 4.7 Comet· midd. nudd. ret tidl. midd. mldd.

/986-87 Drakkar· mldd. o.midd. midd. midd. nudd.

Comet 30 3.9 Aurora· mldd. O.midd. mldd mldd. mldd.
Drakkar 33 3.2 til sen
Aurora 30 3.5 Samba· mldd. o.midd. midd. O.mldd. o.mldd.

• hl ... l<lfllllcr ~\()r l>I;cngel~t~rl<: • fordoolg bcskmd
Alle 'iOrteT har et lavt llld hold lif g]UCOlllnllllller
FOllond<,er Il o\'l:r. u "" under

tvkd baggrund I ~rel1cs resultater kan dcr givcs fol
gcndc karakTCfl'iIlJ", af de enkelte ~ncr (tabel 14 ).
RC'uhater af Oere tin. fOf'Og er \ilst I tabel 15.
De prøvede -.orier er sammenstillet Illl,.'d målC'Wrlcn
Topa\ fra de ~ricr, h\"on de er afprO\el. Udb)ttel af
Topa, Cl" .....'lt til forhold"'lal 100 ,nc~t til hOJre I tabel
len

Tahel 16 vl~r kamklerer for ~()rlcmc, ...om er tildelt
oplagcl'ie p~ sof!o;li\ten. En htlj braklcr viser. al en
,ml bc~idder den pi'tga:ldendc egenskaber i hoj grud.

Tabel II Sorter af \'6rraps 1984-JJl

Under modnmg-;lldspunkt belyder c( lavt lal. at sorten
c:r tidlig.

Eli tidlig ItI "uddelt/dlig sort som f'opas med en karl

flæng!'log en slor srængelslyrJ..e bur forelræJ..kes under
meget frodige w!J..slforhold. {eu la\'(! Jorde med et
5tOrl hllm/JHndJlOld.

Under almindelige dyrknl!lgsforhold er Topas udbyfle
mæssigt distancerel af "ye sorter. Disse nye sorter bor
Ildnytfes umler almindelige dyrkfl/f1g'iforhold.

Udb)1U~ OS tr\erudb)'1t~ I
Pet oJ~ F.. Obe Frw af standardkvalud I
ilerslof kJ pr ha kl'" h. kl pr ha

VIrraps AnlJll C C C C
~ Iro""" ~ ~ ~ ~

!. • I • J • l • 'O
> i! i! > ~

~ !. e ~.. .. ..
Topas .. 100
Forsøgs"r 1984-87
Cono;u! . 57 44.3 42.6 1523 84 1018 8 2530 38 102
Global 126 44.4 43.4 1546 160 1030 39 2555 131 105
Hanna 90 44.9 44.2 2653 23 1083 25 2673 40 99
Omega. 100 44.9 43.1 2661 43 1087 61 2682 89 97
Opllma 82 44.9 44.2 2647 45 1082 35 1669 63 98
Tornado .. 69 44.8 44.4 2608 48 1063 IO 2626 38 101
Forsogstir 1985-87
Conny 42 43.8 43.9 2374 28 947 IO 2367 27 99
Forsogsar /986-87
Aurora 32 43.6 45.4 2306 136 915 19 2294 30 99
COllld 32 43.6 43.7 2.106 81 915 35 2294 83 104
Drukkar .15 43.9 43.8 2518 139 1005 53 2511 136 105
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Tabel 16. Dyrkning:;· og kvaliteHegenskaih'r for
vJrropssoner.

=Mod· RI· Glu-...... a__ F.. Oh<- pm- co-
V,"- I<boj- . ,.... ..... ,,,,," ,- "1ide •• punk. ..... hold Ind·

l:::.~hold

Topas 4 6 4 5 6 7
Conn)' .. 5 5 4 4 6 5
Consul . 5 5 4 3 4 4
Tornado 6 6 5 5 5 5
Callypso 6 6 5 5 5 4
Global 5 5 5 7 5 4
Optima 5 5 5 4 5 5
Rally ... 5 5 6 3 8 3
Omega 5 4 4 4 3 5
Ilanna 5 4 4 5 4 6

') hHI mdhold (..; O,I:!0( dier mlel"\ ...nIHlI1,m~!oden)

Tabel 17. Soner af vlnterraps (94) (95) (96)

V~d for det forst/! at [i/føre kvælstof i /!n moderat
mængde, og for det andn aT anvende en moderat
udsædsmængde (4.0 • 5.5 kg pr. ha.) afhængig af
markspiringsprocent og frv~·ægt. opmls. at planternepr
en kraftigere slængel med en .{tørre styrke end I en tæt
bestand. Hened mindskes lejetilbøjeligheden. og ~'ed

Iilstedel'ære/se af knoldbæg('m'amp er der lidt mindre
risIko for myre/smiue under fugtige forhold.

Vinterrapssorter
Resultater af året.-, forsøg med SOrler af vintcrraps er
vist i label 17.
øverst indgår kendte enkcltlave sOrler. Dog har Dar·
mor el ret lavt indhold af glucosinolater. Del mAite
indhold ved optagelsen på sorts listen er omregnet III 25
mikromol pr. g frø med 7 pet. vand.

Pd. planter med Udbyuc OI .......,~

It.. P<t. qP""
ViJdornIIo tor· otic.. Fro"- ...... ...... ......,

Fro O&e -, e "aIIlp -- kw....··)

Serie 05·01-87
Antal fo1'>"& • IO III IO IO

Jet Nellf ........ 5 Il 16 43,2 2609 1028 2596
Gennander 6 15 13 43,4 -28 2 12
Jupiler . .......... 6 14 Il 43.5 17 14 25
lirama 5 Il 13 42,0 237 115 -264
Chrysandcr . 5 18 18 44,0 178 91 204
Korina . 5 14 15 43.6 212 96 226
Darrnor . 5 9 9 43,7 294 129 309
LSD. ......... . ........ 0.7 J/8 130 J]]

Serie 05·0]·87
Anlal f~& • IO IO IO IO

Jel Neuf 5 7 19 43.6 2940 1166 2945
Bienvenu .... 4 6 Il 46.4 314 -56 227
Tor (Sv. 0212).00 5 6 Il 43.9 135 -44 124
Cobra {NPZ 1/84),00. 5 7 13 43,9 152 69 164
Lipona (OS V. WRG 35).00 5 6 IO 45,0 220 -52 176
Ceres.OO 5 7 18 45.0 156 104 204
LSD. ........ 0.7 242 245

Sl'rie 05-03·87
Antal forsøg 6 4 8 8

Jel Neuf 5 4 8 42.9 3020 1177 2997
NPZ 51.00 5 3 8 42,9 100 35 -96
DK 001 (Glumander),OO 6 4 8 44.0 324 ~98 288
84 0/002,00 . 5 5 9 45, I 9 67 87
840/003,00 5 6 IO 43,7 101 16 71
Monza (WW 986),00 7 5 5 41.9 265 126 ~289

LSD. 0.8 90 ]1]

• Iii' karalter -= stor 'I.-:ngdslyrl.e
•• omregnmg rrl 'ilandardhalite! tr foretaget på ba~l" afIJC"+ 'andilIdhold
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Tabel 18. Egenskaber for sorter af vinterraps..

VlDtern:.. Gluexltllnolat·
Indhold

Jet Ncuf ret lav 'ilor ret slor middel store u. middel hOjt
Germander middel o. middel rel Slor ret lidlig middel middel højt
Jupiter. middel u. Tluddel rcl stor rcl tidlig slore middcl hojt
Lirama middel o. middel rel stor ret sen o. middel rel hwt højt
Chrysander middel middel rel slor middel o. middel u. middel højt
Karina .. midde! o. middel rel slor middel middel middel højt
Darmor. lav middel middel ret sen o. middel middel rel lavt
Tor .. ret høj middel middel middel o. middel middel lavt
Cobra middel middel middel middel middel u. middel lavI
Liporta ret høj middel middel middel o. middel o. middel lavl
Ceres rel høj middel midde! middel middel o. middel lavt
Mon/.a . ret høj middel middel middel middel u. middel lavt

Forkorld~r: o. _ ()~cr, u under

Ocr blcv konstateret mere end 9 pct. angreb af knold
hægeo,vamp på samtligc sorter i et forsøg og over 19
ret. angreb Ilrc forsøg I sene 05-1-87. Udbyueniveauel
er påvirket afforsogene med kraflige angreb af knold
bægersvamp. Darmor blcvangrebel svagere end de
ovrige sorter i serien. Sorten gav et højt udbytte i Arels
forsøg.

I de IO ovnge sener med svage angreb af knoldbæger
svamp \ ar der ingen nævne\ærdige forskelle fra son III
~ort.

Egenskaber for enkelte sorter er beskrevet i label 18 og
label 20.

Af de nye sorter blev Cobra betinget godkendt i 1987
efter IO Ars afprc",mng l offiCielle forsøg. DKOOI er

afvisl til optagelse på sort~li"'len p grund af el lavt
udbytte. Andre nye sorler f"lges med interesse i de
kommende dr.

I label 19 er VlsI resultater fra de ~Idste Ire års forsug
med de nye dobbehla\'e ~rter

Tabel 20 vlscr karaklerer for wrterne. som er tildelt
ved oplagelse på sortsli~len En hUJ karakter vi~r. at
en sort besIdder den p gældende egenskab I hUJ grad

nder modningslidpunkl belyder el lav( lal, al sorten
er tidlig.

Valg af sari skal fremover foretages iblolldt de nye
højlydende dobbeltlave sorter. Først og [remmest plJ
grund af den bedre frohalitet. som betinger en højere
afregningspris. Tillige undgds problemer med forure·

Tabel 19. Sorler afvlnlerraps. 1984-87.

Udb)'tte oclMfUdbylte I
Pct. ol~ Fm Olie: Frø .r standatdkv.hltl

II lento( ka pr ha k. pr ha ka pr. ha

Vinterra.. Antal C C C C i I
ro","" ii il - il - il - il, , ,

" • ~ z ~ • ~z > z z -f

" e .;: e .;: e .;: ! tf~ ~ "- "- ~

Jet Neuf 100

Forsøgsdr /984-<17
Darmor ......... 27 44,3 44,7 3042 216 1227 9S 3OS2 229 IOS

Fors.8sdr /98~7
TEr (Sv 0212) 21 44,S 47,8 32S1 -132 1326 70 32SS 122 96

Forsøgsdr /986-87
Cobra NPZ I/S4,00 .. 17 44,S 44,9 3199 33 1304 16 3236 39 101
Liporta (DSV-WRG 3S),00 17 44,S 46,3 3199 134 1304 13 3236 ~S9 97
Ccros (1617/S2),00 .... 17 44,S 46,3 3199 117 1304 93 3236 170 IOS
DK 001.00 ........... IS 44,6 4S,3 3276 -3SI 1329 -122 3303 330 90
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Tabel lO. Dyrknings- ag Åvalilelsegenskabcr for
vinlerrapssorter.

r \In f;t=' I \1,>d-
R!-

ler- PlM>- S- mng~ Fm- Ohe· ....
rintempo fBI- leMJ- l'l)"r. IId~ Slor ind· I~"

hed d< ~c pun~1 rd..c hold md-
hold

Liporta .. 6 6 5 5 6 7 6
Lieondor .. 5 6 5 6 5 7 5
Cercs . 6 6 6 5 5 7 J
Chrysandcr . 7 6 5 5 6 4 6
Ilelinda . _.. 7 5 6 5 6 5 5
Darmor. 6 3 5 6 6 5 4
Lindora . _.. 6 4 5 5 5 7 4
Korina 6 5 6 5 6 4 6
Lirama - . 5 6 5 5 6 3 6
Jupiter ... 5 5 4 4 7 4 4
Germander 6 6 5 4 5 5 6
Jet Neuf 6 3 8 4 6 4 6

(Uddrag af medddcl\C nr 1902. Staten:. Planle.1vl~forlo0g,)

ning af plalt/cr efter .~ptldfro. Eli forurenitlg afenkell·
lave p/anler af vilt/errap~ kan medføre lIanske/lgheder
med al opfylde de fremudlge kvalilel...krull.

Dyrkning

Kvælstof til raps
For al linde frem lil den økonomiske oplimale hæl
~Iofmængde lil v3rrap!oo er der gennem en årrække
gcnnemfon forsøg med ...Iigende mængder R~uhaler

af 4 fOr'>0g I 1987 er sammen... lillel med gcnncm...nil af
rON'~ene IQR~-R7 i latx-I 21

PCI. olie i torslof falder med MIgende mængde kvæl
slof. I gennemsnit af fo""gelle i Iq87 blev merudbYI
terne for de forskellige mængder kVitlstof mindre end i
lidIigere års forsug og I ~erdclcshcd betydehgl lavere
end i 1986.

Repræsenlant
-----

Sort

Vårrups

Aurora
ConsuJ
Conny
Drakkar
Global
Ilanna
Omega
Op,ima
PlI)
Samba
Sv. 2372
Topas
Tornado
Comel
WW 1449
WW 1438

Vinterraps
Bicnvcnu
Ccrcs
Chrysander
OK 001
Darmor
Liporta
840/002
840/003
Germander
Jet Neuf
Jupiler
Korina
Lirama
Cobru
NPZ 51
lar
Monza

1()4

Anmelder

w. \'on Berries-Ed.endon. VTp.kland
W. WClhull AB, Sverige
W Wcibull AB. Sverige
Scrasem. Frankrig
Svalnr AB, Sverige
w. Wcibull AB, Sverige
W. Weibull AB. Sverige
Dansk Plameforædling !\IS
Serasem. Frankrig
Svalof AB. Sverige
Svalof AB. Sverige
Svalof AB. S\'crigc
W. Weibul1 AB. Svengc
W. WClbull AD. Svcngc
W. Welbull AB, Sverige
W. WeibulJ AB, Sverige

Rmgol. Frankrig
Norddeutschc pnanl.en:wchl, V.Ty!ookland
Gebriider Dippc Saalzuchl. V. Tyskland
Gcbruder Dippc Saat71lchl. V. Tyskland
Rmgot. Frankrig
Dculschc Saalveredclung, V. Tyskland
Gcbriidcr Dipre Saatlucht. V. Ty!.kland
Gebriider Dlppe Saatl.uchl. V. TY!'>kland
Gebriider DIPPC Saalzuehl. V Tyskland
Rmgot. Frankrig
Svalof An. Sverige
Scmundn Saalzuehl, V.Tyskland
DCU1SChc Saalveredclung. V.Tyskland
pnanzcnzuchl. V. Tyskland
pnanzenzucht. v. Ty~kland

SvalM AB. Svcrige
W. WeibuJl AB. Sverige

Dansk PIanicforædling AIS
SN-FR0
SN·FR0
Pajbjergfonden

iel'\en & Smith AIS
SN-FR0
SN·FR0
Dansk Planteforædling AIS
Pajbjergfonden
Nielsen & Smllh NS

icl ...en & Smirh NS
ielsen & Smith NS

SN·FR0
SN-FR0
SN-FR0
S ·FR0

KFK
Dan~k Planlcfora.."Ciling AIS
S -FR0
SN·FR0
KFK
L. Dæhnfcldl NS
S -FR0
S -FR0
SN-FR0
KFK
Nielsen & Smith NS
Sernenco lvS
L. Dæhnfcldl NS
Pajbjergfonden
Pajhjcrgfondcn
Nielsen & Srnilh NS
SN-FR0
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ralx" 21. Sugende mængde /..I'æhloflil ~'årrapsI983-87 (97)

lldb}ltC' ng OIcrudb}ll~ NcllOo
Pd tlhl" , IIlf'wf l, rr ha OIC'rudb

Vlrraps ('landard.

108'·" ""
Fm I Olle I S'ltndardll;J]lfel kl ..Jllet) J

lqlH 19SJ--.S7 IQx7 l1il(lJ-87 19~7 IQM3-lol7 11il8.\-87

Anlal f"Nlft 4 17 4 17 4 17 17 17

Grumlgudcl 42.0 46.5 1709 1719 653 727 1670 1757
100 N 42.5 45.8 82X 892 325 362 821 897 744
140 N 41.5 45.0 850 1015 J II 393 813 1001 798
180 N 41.2 44.5 926 111.1 333 420 880 1087 834
220 N 40.1 43.9 982 1194 328 437 902 1150 847
/..SD ..... 1.1 /99 85 lOJ

Det økonumlske bedsle roullal I gennem~nil af rene
er svag! stigende med sligende mængder kvælstof.
Forsøgene fort!iæll~.

KI'ælsto/mængdet1 skallilpa5..~e... efter jordens reserve og
det fon'enlede udbyue under lokale forhold_

Virl.nlllgen af ll}dcndc ammolllal. er -.aOlmcnltgllCl
1I1c.."d vlrl.nlllgen af kalkaOlIll(lIl ...alpclcr I 4 for...og I

Ic)R7 Kc,uhalernc er \ i... , i latlel 22

Der blev I ilrel ... fOl"'.og måll el lidi ... lorre fm- og
olteudb) Ile efter nydende ammoniak end efler kal
kammoll ..... lpcler \cd lllforscl af ~mme N-mængde. I
Ildligere r'i forsog ble\ det ...IOf"\le udbylIe m II efter
Illfof"'.C1 af kvæh.wf l kalkammonsalpeter ...ed 180 kg N
pr ha

En bedre Vlrklllllg af llydcmJc .ammoniak i 1987 er
...and ..ynJlgvI'" for r:-.aget af Cl ... lort ncdbør~oVl.:r...kud I

de f",...,lc 3 uger af jUJlI. Der blev i denne ptri(x:Ic m It
Cl o .. el"'.kud på 50 mm I forsog\Oll1rddcrne. N:" vand
halam:en I JUni ...ar 1i.t:1 ..ed marHalXtcllct I..an der
\terc ... kel cl lab af mimi\" \ æl... tof I kalkammonsalpeler
I form af denilrllikUliOIl og pli Icl Jord e"'ellludl og-.å
ved udva"'\..lllng.

I gennem...ml af, rene har \< rra~ H ..-d 180 kg N pr. ha
udnyttel kv:chloITcl bedre. når del blev lilfOrl I kal
kammon,",lpeler end led 1l1fnr-,e1 I nydende ammo
mako Del "'lo""IC nctlomerudbylle er I gennem~llIt af 9
for",og opn cl led IlIfoN:1 af IRO kg N pr ha (tabeI2J)

label 21. Forsøg med jl.o. UK /..as Illl'årraps 1987 (98).

Fabel 23. FlydelUle ammoma/.. og J..al/..ommoll~alpeter

lill'årrops 1983-81

Udb»tl~ og m~rudb ~lto-Ip"
~!1 pr hil nltrud-

Vin-raps ~II}( bytl~, I I:"· C'lan- I

.lorstof Frø Olle: dard· d.mJ-
l"uh1e:l kulllct)

9 forsøg

Grundgodel 46.5 1903 806 1948
140 N i I.a.... 44.7 765 280 738 535
180 N Ika.... 44,0 887 310 1036 783
220 N Ika.. 43.3 859 282 794 491
220 '\l I n.a 43.4 920 310 824 583

FI180 N I n.a 4-l.2 821 289 779 582

I 1985 ble\ der påbeg)lldl en fOl"'.ogsscne ml'd del
form I al undersoge. nOl der kan opnål.... en bedre
udnYllelse af lllforl kvæl"lof til \ rrups ved delt Illfor·
\Cl.

Tabel 24 vi~er re~uhalerlle af7 og l3 forsøg i 1987. Den
"'ld"'llildehe kvæblofmængde blcv Illfort 4-5 uger efter
... nmg, Til fon.kel fm lIdIigere ån. fon.og har mcrud
hyllel Ikke )..unnel dække meroml.~lningcrne..cd IO

gtlllgc udbringning. Resullalcmc af nere 51". fOl".og er
VI<;1 Ilahel 25. Fo"",,genc fort'lelle'>

UJh}IIC IlJ ml'rudb}ue '1r!t:ItOtnCr,

Varraps ').:1 olle: I lOr<.lllr 19 pr ha udb} Ile:
hll6ndard·.,.

or~ kHlhlc11

AIII.d ("NIg l 4 l 4 l 4 4 4

GrumJg'x1cl 44.9 44.0 880 1384 356 547 884 1376
140N i ka ... 4.1.7 42.5 1149 971 449 357 1136 931 933 728
IgON I ka\ 42.4 41.6 1260 1130 469 399 1216 1063 963 810
220Nlka~, 41.3 1439 515 1363 1060
220 N l n.a. 41.3 1481 530 140J 1162
180 N I n.:1 42.4 41.6 1365 1174 508 416 1317 1106 1120 923
l.SD. /.9 0.9 248 180 /00 9/ 147 102
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Tobel14 Delt hælstol til"årraps 1987 (99)

Udbytte og merudbytte /'Iiat~>mn-

Vlrraps P'l oh~ I 101"'10( ka pr ha udh)lk

I I Standardlr:vllitel
lstandAtd·

Fnt Oh, k,.htcl)

Anlal forsøg 7 Il 7 Il Il Il Il

Grundgødet 43,6 43,0 1610 1543 637 604 1601 1527
140 N 42,1 41,7 766 796 277 286 729 755 526 552
180 N .... 41.0 885 298 815 562
100.40 N 41.1 41.0 727 723 240 2~3 664 665 4ll ~l4

140.40 N 40,8 80l 26-1 711 ~50

180-40 N 40,5 942 l08 856 525
LSD .... ... Q,6 Q,5 278 205 108 81 274 204

Tabel25 Delt hælslOJ til Vårraps 1985·87

Udb) Ile Ol m~b. ""alo-
PCI kg pr ha mcrud

VArraps olie hylle

•
S13n. (slan-

•
løl1llof F•• Ollc dard- dard·

halltn ha]uct)

18 forsøg
Grundgodet 46,l 1794 756 1834
140 N ...... 44,9 907 l48 890 687
180 N 44.0 1091 400 1050 797
100+40 N .. 44,5 936 349 907 676
140-40 N ... 4l,9 1086 395 lo.t3 762
180;4ON. 43,6 1187 427 1134 803

Tabel 26 viser H.~ultaler af 2 fON'g med kvælstof til
vinterraps udbragt på forskellig tid i efteråret.

Vinterrapscn blev sået henholdsvis den 20. og 26.
august. Der er her opnået pæne merudbytter. Isæt

hvor kvælstoffet blev tilført enten ,·ed sånmg eller i
..tadium 2.1. som er noteret til den 5. september i det
ene og 13. sepccmber i det andet for.."g. Ved senere
tilforsel var der et aftagende merudbytte.

Resultater af to forsøg i 1986 med stigende mængde
kvælstof i efteråret er vist I label 27.

Tubel 26. Udbring"ingstid for hælswf til vi"terrap!>· i
ejterårer.

Tabel 27. Stigende mæt/gde hælslof til vinterraps i
e/terbret.

2 forsog 1986.
ON 61 3696
20N 60 134 81
40

, 67 240 162
60N 57 157 54

I disse fo,"",,,g blev rapsen sAet henholdsvIs den 28.
august og I. september. Ogsl1 her er der ndh pæne
merudbyner. Ocr har værel el stigende merudbytte op
til 40 kg N pr. ha. Efter den største ullørte mængde
anes tendcn..cn til en mindre vinterfasthed ved kraftig
gødskning I efteråret. hvilket er konstateret i lidiigere
gennemforte fo~og.

Forsøgene antyder. at det har været renlabelt at tilføre
bælstof III vmterraps I efteråret i 1985. og især i 1986
ved forholdsvis sen såning.

Forsøg med bor og magnesium
Bor og magnesium er ofte kun til rådighed i mængder.
der kan begræn~e udbyttet, især i raps. Mangel på disse
nærillgsstofTer optræder oftt.'St på sandjorde. De
mængder. der eventuelt tilføres med NPK·gødninger,
er ikke altid tilstrækkelige til at dække behovet i raps.

• fo~g nr. 55015. ~l 2.4
Fo~g nr 55016 ~l 2.b

'·intrrraps

2 forsøg 198Z

O .........
30 N ved s!nmg
JO N sI. 2.1 ..
lO N SI. 2,l .
30 N 16/10' .

Udb)lIc og
merudh) Ilt"

k, rrø rt" ha.
Sid Kv.

3398
400
420
282
244

33~

354
216
178

Tabel 28 viser resultater af 7 forsog med tilførsel af bor
og magnC"ium til vårraps.

Forsøgene I 1987 er opdelt efter anvendelse af htL<><!yr·
godning. I tre forseg. hvor en del af grundgodningen
blev tilført med 35 (ons gylle I 2 forsøg og 20 tons i et
forsøg. var udslagene negative for en ekstra tildeling af
bor og magnesium i alle fnn.øgsled. I 4 forsøg uden
tildeling af husdyrgødning er der mlllt sikre mcrudbyt·
ter, som rigeligt har kunnet dække omkostningerne for
en tildelmg af bor og magnesIUm. Forsagene blev
gennemfart på jordtype 1-4.

106



frø og industriafRrodcr

U,:kc "pddl dier tiiddt m:"'ngde I grundgudnmg

Plantebeskyttelse
V~rraps

I 1987 optrådte der ondartede ansreb af k'fOldbæger
svamp og skfllpe.wamp i vllrrap.... Ar..ngcn skal soge!> i
det k"lige og fugtige vejrlig. ~()m belød en lang!-lr:.Jkt
blonl'... tring og hermed muligheder for angreb af knold
bægefS\'amp over en lang periode. Samtidig gik afgrø
derne på mange af arealerne stærkt j leJc. angrebet af
knoldbæger'ivamp kunne brede sig \-ed svampevækst
fra angrebne stængler til <;undc stængler.

J 1986 m:5.ltes pæne merudbyller for anvendelse af
solubor. I to forseg ved magnesiumtal på henholdsvis
3,0 kg og 2.4 var der pæne merudbytlcr ener udsproj
tct magnesiumsulfIII. sel\ om der var tilført magne
sium med grundg'Klning. l u rorsøg ved høje magne
siumtal og/ellcr tilførsel af en pa~ende grundmængde
magnesium blev, som det kunne forventes. ikke målt
sikre udslag for udsprojtning.
Ved forholdsvIs hOJe reaktlon<;tal for j)jgældendeJord
type, og især hvor bortallene \ar lave. ble\ der hostet
pæne merudbytter b. dc cfter udsprojtning af 3 kg og 6
kg solubor i 1986, Udslagene var ikke slkrc ved bortal
over 3.0. Forsøgene fortsættes.

Sl'O~/mang('1 j ~drraps ytrer sig i blomstrings/asen W!d en
bleggul bloms/erfanY! (.nvrste bil/ede). ofte er de flW.'rslf'
blade I'iolelle og noget tt/l't'_ SI.:.uIfX'me pd stidanne planler
(nederste bil/ede t. d bli~'er smd og deforme. ofte noget
forrykkede med ja el/er sin /figen frø
Arsa!:ell til svov/mangel i raps skyltIes df!I.~, {// rapsen har l·t
(torf forbrug af n'm" .øm ,hke i ol/e /ilfælde dæUe.( afden
naturlige tilførselfra lIetlbørog RødmlIg. De ekstra ordinæer
(lore nedbørtmællgder ,. IWJ7 J..un tillige hm't' medført en
MI}'cil'lig ud~a(J..nlng O/fu/falSwn-1 og mange Heder en SI'O'1'

rodudl·jllmg. (J'etlrørl.'ndt· goosJ..mng med fl'Ol'l St' unda
aftnJllet goofJ..nmg og J..alJ..mng.)

{ 'edeN~ f010 A. From "iiel~nl

I J af de 5 forsøg er medtaget Io fnrsogsled. ~m er
behandlet IO gange. fon..t med RoniJan i sladlum 4.2 og
dernæst i 'iladium 5.1. h\or skulpedannel~11er l fuld

Tabel 29 \i..er r~ullatcrneaf 5 forsøg. hvor Ire midler
er prnvel Id bekæmpelse af de to \-æ'ienllige syg
domme.
Lcd b. c og d er behandlet i rapsen" ..tadium 4,2. hvor
de førsle kronblade begynder at faldc. Dctte tidspunkt
allses for det optimale for bckæmpcl!>C af knoldbæger
svamp. som i gennemsnit af disse forsog oplr dte p.1l. 14
pet. af plantcrne ved skårlægning. De tre provede
midler har \Irket ens og reduceret 3ngrebcl III 5-6 pet
Behandlingerne har kun haft nnge mdn}dclsc JX an
grebet af skulpes\amp. \Om er beduml I 3 af de 5
forseg. Behandlingerne har medfort Sikre merudbyt
ter. "om har været i .. tand til al dække omko'itll1l1gernc
v("d den relativt dyre behandling. som der her er tale
om

\ted Udtn
hu!ldyr. hu~)'r

gødmnr. l.tnmg

, 4

1959 1895
J2 118 86 64
59 155 129 85

SJ 182 108 127

21 218 94 145

57 270 166 161

/03

2727
44 J

126 65

8 41

51 14

115 20

95

Udb. 0& mr:rudb. Nf:ltomerudb.yllc
li fru pr. ha htandardlvalllct)

Slandardkuhlcl

\ted Uden
hu-.d) r- h~)r

sødnmg glldmng

Bor og magnesium til ~'årrops (100).

Virrapo

Tabe/18.

Antal forsøg 1987

a. GrllTldgødcl
b.3 kg 'iolubor 18/6
c. 6 kg solubor 18/6
d. 25 kg magnesium

sulfat 18/6
e. 50 kg magnesium

sulfat 18/6
r. 3 kg solubor 18/6

og
25 kg magnesium
'iu\fUI 24/6
LSD

9 forsøg /986'
a. Grundgndcl
b. J kg solubor 9/6
c. 6 kg solubor 9/6
d.25 kg magnesium.

sulfat 14/6
e. 50 kg magneslUlIl

sulfat 14/6
3 19 -.oluoor 9/6 og
25 kg magnesium<
sulfat 14/6
LSD
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Dellligtig~ sommerwjr begunstiged~ ogsd skulpesWJmp pd
raps. AnRrebel ~~r sig som SI1ft! m.riee p1eller pO skulperne.
SttÆrkrongnb· som d~/o"lcom i /987 - kan ~ellYSpild~t.

(Foto: A. From Nielsen)

gang. Delle lidt senere tidspunkt anses for egnet for
bekæmpelse af skulpesvarnp, som i gennemsnit af Io
forsøg forekom på 75 pet. af pianierne ved skArlæg·
ning.
Behandlingen har ikke kunnet påvirke angrebet. og
merudbyttet er kun forøget i begrænser omfang. Nelto
merudbynet er lavere i disse to forsøgsled end I de tre
led, som er behandlel en enkelt gang.
I samme tabel er vist fOfS0gene fra de nærmest foregå
ende år. hvor angrebet af knoldbægersvamp var min
dre udtalt og merudbylterne tilsvarende mere be·
skedne.
I gennemsnit af 5 forsøg over 3 år har det ikke været
rentabelt at bekæmpe skulpesvamp med de til rådighed
værende midler. Effekten, der er bedømt som pc!.

Tabe/19. Sygdomme i vdrrops (lOIj.

Gråskimmel kan angribe en lang række planter bl.a. ogtb
raps. Sygdommen ble~· hegunSlIRl'! af dl'! jugl/gt' w!)r I

.f(}mmeren 1987. Bekæmpel<;/! er næppe lønsom I

rapsajgr.der.
(FOIo: Jorgen Simonsen)

planter med angreb. har været meget begrænset. og
merudbyuernc har ikke kunnet betale omkostnin
gerne.

Virnps
Pet. planter med

Knold- Skulpe-
bæger. n"amp

\>amp

kJ fr.
pr ha

"tdk".t

Nelle>
merud

bytte

Pct. rtafuer med
Knold- Skulpe.
bæger- ~\'amp
s\>amp

kil fre
pr ha

stdkvat

5 forsøg 1987 3 fm"Søg 1987

a Ubehandlet 14 70 lS01 9 75 2091
b. Ronilan 1,5 kS 6 67 198 6 4 75 263
c. Rovral Flo 2.0 I 6 64 206 68 3 75 195
d. Sportak 45 ec 1,5 I 5 64 196 39 3 75 234
e. Som b +RovraJ flo 2,0 I 3 75 309
f. Som b .Sportak 45 ec 1,0 I 3 75 263

LSD 162 LSD-

1 forsøg 1986 5 forsøg 1985-87

a. Ubehandlet 2 16 2202 6 85 2243
b. Ronilan 1,5 kg O 12 57 135 2 84 148
c. Rovral Ao 2,0 I 2 12 -44 182
d. Sportak 45 ec 1,5 I O 12 76 -81
e. Som b +Rovnl Ao 2,0 I 2 83 220
f. Som b+Sportak 45 ec 1,0 I 2 84 215

LSD 286 LSD-

led b-f behandlet i sladlllm 4 2.
Led e og f behandlet I slpdlum 5.1.
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Tabel JO vi-.er resullalerne af 2 forsog med vækslregu
lering I vårraps. Formålet er dels al modvirke leJesa"<l
og dels at belyse. om der gennem en redukllOn af
hoveds"udd':l~ længde kan opnAs en mere enS.tlnel
modlllllg. M)m eventuelt kan muliggøre lærskning di
rekte.
Led b. e og d er behandlel i rapsem <;tadium 3.1-J.2. J
ret.. forsog har der generelt \ærel en høj karalder for

Icjcs..'l:d. som d.: provede behandlinger ikke har "unnel
phlrke. Der er m. II såvel negative som pDSJlive udslag
eftcr Terpal og Cycocel t:k .. trrt. r gennemsnit r.ls da
også et rclall\'1 be<o.kedent udslag for behandling med
dil'>..e midler
Folleur er pr<nel III delle formål for fome gang. og
crter delle middel er der ho~tel betydelige PO\HI\'C
udslag. FollCur er et svampemiddel. der er PfC)VC{ I

korn gennem et par ~r.

Tabel JD. VækstregulermJ: i ~'arrap~ (101).

Pc'
planter

Vlrraps mod Kg rrø
knold- K" Plante- pr. h.
bægcr- fo, højde SId
s...mp Iqc$:ed cm kval.

2 forsøg 1987

a. Ubehandlet 18 8 147 2289
b. Tcrpal$ 1,51 20 8 IJ4 58
c. C)'cocel e:\tra$ J.O I 18 8 1)9 50
d Foli,,:ur- 1.5 I 9 8 145 65J
e. Ronilan 1,5 ~g J 8 144 JJ9

LSD-

5 forsog /986

a Ubehandlet l 4 104 3240
b. Terpal- 1,51 I 2 85 109
c. Cycoccl cXlra· J.O I I 2 96 46
c. ROll1lan 1,5 ~g O 4 101 168

LSD-
22 forsøg /984-86

a Ubehandkl 5 117 2873
b. Terpal 1.51 J III 88
r. Ceronc-- 0.5 I J 106 15

LSD-

• ulsat 0.1 I E\lra,-on •• 1(J1I6 tll~t 0.1 l Extra\'on
I cd h. f; og d ~handkl I ra~l'" \ladlUm 1.1-:U
I.cd c hc:handlcl l rJr"'t'n .. "adlum 4.1--4.2
I cd rtlChandkll r3Jl'C1l\ \t .1.1 1.2 I 1984-1l~ og l \t 4.1.....'.1 11986

Lcd r er behandlet med Ronilan. 'K)1ll er el <;\ampemid
del med effelt mcxJ bl.a. knoldbægers\amp. Denne
sygdom optrådte i betydeligt omfang I året .. forseg. og
der er opm\cl pæne merudb) tier for behandling med
Ronilan. Angrebet af kl\oldhægcr~\'amper reducerel
fra 18 pet. I genncm ..nil af dCI ubehandlede fOfSogsled
til 3 pc!. angrebne planter \ed host. Karaklercn for
angreb af denne -.)'gdom er lIgelede:-. reducerct. hmr
Folicur har været anvendt. og heraf kan del udledes. at
del '>Iore udo;;lag for denne behandling er en kombina
lion af s)'gdomsbc"lCmpcl~og vækst regulering.

frI) og industriaf~roder

I årrap~afgAAJ{'rnt! spirede uent frem I foruret /987. Del
11/('d/øf/(' problemer for IIkTlulrsbekæm,x·l'il'''. ;.'ill'r hw)r
agel'Senl/('p indgIk i uArud/l·/x'II(If/(/en. De effekm'(! 1111(1/0'
b"r tidligst udfJrillges. nlJr "'thi/rækkeligt maliNe.. rt1p\pltm
ta har udl'ikJ.·t 2-3 føl"blad.' (st. 1.2-1.3).
/J/lieder i'iser af(C'rst'ntU'P If(pr bfomstrlllK (H, 1.1). /nen\
rupspfalllerne er l swdfum I-lA

J ..ammc label ses rC"ultalerne af 22 forsøg over 2 .:'ir.
h\'or Tcrpal og Cerone er sammenlignet. Kun Cerone
cr godkendt afmiljøstyrelsen (ti brug i l'0pJ. I gcnncm
\OIt afforsogcllc hardet l)""e \:crcl relllabelt at \'[Ck'il
regulere v.:'irrllps med Ceronc. idet ornko~(ningcn VII
belobe 'Ig til 70-80 "g rap.. pr ha

Tabel J I \i ..cr rc<;ultatet af J forsog med u"rudlSbc·
kæmpel~ i \'. rraps.
l genncm..nil af de 3 forsøg var der 115 ukrudtspiallIer
pr. m~. Alle de pnwcdc behandlinger har reduceret
mængden af ukrudl. uden at der dog er tale om nogen
Imponerende effeLt AlIige\e1 er der opn et meget
betydelige merudb)lIer for behandlingen. Merudb}'t·
Icrne sælles I relief af del genereh lu\e udbytleniveau I

~rets fon.øg. Mcrudbytlcrnc har rigeligl kunnet dække
omkostningerne for de midler. som er markedsfon.
Trenan Plu~ har deltaget i 2 af de J forsøg. Midlet er
udsproJtel og nedhar\'e1 for afgrødens sånmg, De av.
rige midler er alle udsprojtcl, da afgrøden havde 2·4
løvblade.

Flere af midlerne deltog I lignende forsag i 1986. og
resultaterne af 3 forsag er \ ist i samme tabel.
Trenan Plus har dellaget i for..øg mer J Ar. og afpro\-
mngen af delle mIddel afslulle-. hermed. Mldlel har I

gennemsnit af6 fon.øg vist en god bekæmpelse overfor
en bred bestand af ukrudl, og der er apn et pæne
merudbyuer. Midlet er Ikke markedsført endnu.
Forsogene med ukrudlsmldler I vArraps søges fortsat
med aktuelle nye midler.

Tabel 32 viser hvilken elTekl, der er opnc'l:et mod ukrudt
I \c'l:rraps. af en række meget am'endte midler.
Tabellen angl\lcr midlern~ procenh'lse effekt. hVilket
\il slgc. at et hojl tal er en'tbetydende med en god
virkning. Normal! vil en effekt på 85 pcl. eller mere
bel yde. at der opnås en god bekæmrcl ..e under de ncste
forhold.

109



frø og i.ndustriafgrøder

Tabe/3/. Ukrudr i v6rraps (103).

Jta ". Neao
pr.hI IDCI'"

Aotal pr. ... Ild. ud·
.... akrudt hol. ......

3 forsøg /987

a.. Ubehandlet 90 115 823
b. BenasaJox se 0,5 I 99 20 493

+Bladex 500 se .0,41
c. Lontranil 1,0 I 91 44 471 331
d. Dimefuron WP 2,0 kg 93 72 119
e. Matrigon 1.01 91 51 340 195

+ Bladex 500 se 0.41
f. Trenan Plus 2.0 I (95) (33) (220)

LSD-

3 forsøg /986

a. Ubehandlet 79 127 2931
b. Benasalox se 0.5 I g7 IO 301

+Bladex 500 se -0,4 I
c. lontranil 1.0 I 84 17 215 69
f. Trenan Plus 2,0 I 89 12 564

LSD 313

6 forsag 1985-87

3. Ubehandlet 88 132 2102
f. Trenan Plus 2.01 98 32 402

LSD 197

Led f bchandlet filt sInmg. (2 fs. I 87)
Ud ti--< bchandltt pi raps mtd 3-4 10\ blade

Bag det enkelte tal for effekt ligger milldsr 7obserllotio·
Iler, som samtidig er samlet fra flere års forsøg. Kun
herved kan det sikres, at det anførte tal er rimeligt
dækkende for den effekt, som opnås under praktiske
forhold med varierende klimatiske og vækstmæssige
betingelscl".

Tabel 11. Effekt i pct. mod ukrudt i I'(urops (104).

H\'or der Hsa\'nCS It et tal, kan å~gen derfor være
manglende fOr5ogsresuhater, men ogs..~ en for svag og
usikker effekl . ul/der 40 pct. lJirkning i gellneTrUnit 
kan udelukkc midlel fra tabellen.
1 tabellen er klin medtaget midler. som ventes mar
keds/ørt i 1988. Det er anført, hvilken dosering midlet
er provct i, ligesom midlets pris pr. ha i 1<)87 er angivet
Hertil skal ~ lægges omkostninger til udbringning.
Midlerne er placerel i grupper efter DnI'endelseslleis·
punkt. De v3ndreHe linier Viser, hvordan den enkelte
behandling \'irker på dc nævnte almindeligt forekom·
mendc ukrudlsarter. Dc lodrelle kolonner vl!ier der
imod, hvordan den enkelte ukrudtsarl bliver påvirkel
af en række forskellige behandlinger.

For såning kan anvendes Trenan eller andre lrifluralin
holdige midler.
Disse midler skal udsprojtes for såning og !ilraks indar·
bejdes I det O\'crste jordlag. Delle sker lelfest ved at
udsprojle midlerne. for jorden opharves til såbed.
Trenan udmærker sig ved en god effekt overfor pileurt
og )) mælde)) samt enårigt græsukrudl som f.eks. enå·
rig rapgræs og flyvehavre. Derimod har midlet kun
ringe virkning overfor kamille og andre kurveblom·
stredc ukrudtsplanter.

Lige efter såning lan der sprojtes med Teridox 500 EC.
Effekten afhænger af, om udsprojtningcn sker på be
hem og let fugug jord uden knolde. Midlet har en
bred ukrudtseffekl, som dog er lovlig svag o\'erfor især
pileurt og agersted moder.

Raps med }·4 "wblade kan behandles med Benasalox,
som kan bekæmpe nere ukrudtsarter cffektivt. Mod
hvidmelel gåsefod kan effekten forbedres betydeligt
ved tils.~tning af ct spredemiddel, f.eks. Sandovil konc.
DCI er væsentIigi, at Benasalox udSprOjles i varmt vejr

KcøU- ( l I t It tv...... ....... btie-

!- prio j'&/Ilt. pr'" • ..
pr.... 1981 .. .. ol: O .. It

Før s6ning

L Trenan ........ _ ..... 1.5· 100 55 87 90 45 81

Efter soning

2. Teridox 500 EC . . . . . . . . . 2.5 325 46 45 96 R4 91 99 47

Raps ]-4 løvblode

3. Benasalox 1.0 470 83 59 62 49 69 73
4. 8cnusaiox+Sandovit ......... 1.0,0.1 480 83 88
5. Matrigon . 1.0 300
6. Benasalox l Bladex 0.7 .. 0.4 315 86 97 63 62 82 92
7. Lonlranil 1.0 345
8. Matrigon + Bladex ............ 1.0 .. 0.4 345 75 88 57

·Visse fot!t0g anden dml~
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på ukrudt l god væk .. 1. Effeklen mod agersledmoder,
lvcland og ærenpris er ikke tilfredsslilIende.
Malngon har en megel sm~'er "Irkning og er normalt
ikke egnel som eneste ukrudtsmiddel ivArraps.
Bena~alox + Bladcx har l forsogene VlSI en bred
virkllll1g mod en tang række ukrudl~plantcr.herunder
også agersennep. Blandlngt'n er lovlig svag overfor
hvidmdet g:lsefod
Lontranilllldeholder de samme "lrhlofTer som Maln
gon og Bludex 500 Se. og t'fTd..tcn er relallv broo og
omtrent p. tmie med Bena..alox r Blade.....
Blandinger, hvor Bladex indgår. virker primært gen
Ilem en svidning. hvorfor udsprojtning bor ske med
relal"t Slore dyser. f.eks. en naddyse. Hardi 4110-24,
..om' II fordele spmJlcvæ"kcn i forholdsvi~ Slore drå
ber. der kan løbe af de voksbelaglc rapsplanler. men
liJbageholdc~ på ukrudlel.

Valg af uJ..rudml1iddel bor noje afstemme.. efter den
ukrudtsflora. der forekommer pa det areal, som skol
sprøjte!>.
Et mdgliende kendskab til den flora, som furekommer i
den enkelte mark. lefler i hoj grad ~'algel af middel.
Et godt kendskab 111 aktuelle midlers effekt gil'er.
sd/remt ukrudtsfloraen er Aef/dl. en mulighed for til
hl'('r en tid ol ~'ælge den okonomisk bedste losning.

ll/edl'isning af vårraps er afprøvet i 2 forsag. Resulta
lerne frcmgllr af label 33. I det ene forsøg har noovi..
ning med Reglone medfort et sikken negall\ I merud
bytte. Og sUriægning og korsel i parcellen har
reduceret udbYllel. men dog ikke med et Sikkert ud
slag. I det Hndel forseg er der el sikken positivl ud.. lag
for sk .. r1ægning. melis de <wrige ud..lag ikke er sikre.
Klorofylindholdet i fro .. aren er lavlog ikke påvirket af
de prmede behandlinger. Forst 'cd et IIld hold på
60-70 ppm eller derover er der en negati\ mdn)'del~c

rå oliekvahleten.
Rlosull:lIerne af årets forsøg har ~ålcde~ ikke afKlaret.
om nedvisning bør tages i brug M>m alternativ lil
..k. rlægnlllg.

Tabel 33. Jlostmetoder" ~·drraps. (lQj)

Fro og industriafgrøder

lJiadrlbbes'lIIdebillells ltlfl'er ko" oftejil/{Ie.. i marven (lfl.~ær

l'iJrrapssfællgler. Senere kan udgongshulll,t røfxo. at lan'en,e
har forladt planurne for al forpuPiN sIg I Jorden.
Bekæmpelsen er l'anJkelig og kun lønsom l'ed ma.....il'e an
greb. I K,l'et fald m4 twkæm~/wn rt!tleS mod de voksne
bt/ler. wm lægger æg på rapsplamemf! I l'æ!amadlUm l·J

(Folo: A. From Niel-.en)

Spotnam er el cclluloseprodukl. som er afprovel l det
cne forsag med henblik på at eftervi~c, om behandling
med delle middel kan hindre afgrøden i al være spild
som og på denne måde være en fordelagtig behandling
i forbindelse med, al afgrøden onskes læNket direkte
Rchandtmgel1 har ikke påvlrkel udbytlet.

VInterraps
Tabel 34 vi~r resultaterne af 6 for..øg efler en ny
forsøg~plan, hvor to midler er pnwet til bekæmpelse af
..ygdomme ved sprøjtning hcnholdwis i cfiedirel i
rapsens stadium 2.3·2.4 og I forsommeren i rap!\ell"
..Iadium 4.2

Klorofyl.
Virr.ps indhold

ppm

2 forsøg /987

a. Direkte tærsknmg
b. Regionc·. 3.0 I
c. Sk:'l.rlægning .
d. 1 korsel
e. Spodnam. 1,25 l

5 [o"og /982--87

a. DIrekte lærskmng .
b. Rcglone'. 3.0 I
c. SkårlægIlIng ...

I ed u, h. d og t: lærsket dm·kle.
o til<;at 0.3 , l ,.,.sapol

A

12,24
22,72
15.21
16.90
16.81

% olle k. frø Kloroft- %ohe k. fro
I tør lof pr. ha mdhod i 10~10( pr. h.

std kval ppm ,td. kv.1

A A B B B

39.3 1405 22,78 40,4 1257
39,0 335 20,65 40,9 164
39,3 -191 13,36 41,4 189
39,5 - 171 16,64 41,2 106
39,2 15

LSD /95 LSD /86

1643
J03
115

LSD

III
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Tobe134. Sygdomme I 1';lIlerrops. (/06) Tabel 35. Vækslregulering J I'imerrops (10l).

Vinterraps
R,I"

pl.pr.m·
fon)r

ro: pl.m.
I('r ni

1.11~ld·

It;.q;er
"lImp

~g frø
pr. h"

'Id. "'-ill

'(110

m~rud·

l;\)'lIe

Kar Pbnle- Kg fri'
Vinterraps fur h,'jd~ pr hol

h~JC\l~ cm )ll!
k~al

~elto

m('f\Id·
bylte

for ..ng er der iHe opnåct et rentabel! ud .. lag for brug:tf
Ceront' lil dclll' formal.
For.;;,,!!-ene fort!-.æl te....

• llbat 0.1 1 [\lr,I'lll1 HI'Jl\u. lil .... l 0.1 1 [Jltr,non
l\'d b ol! ~ heh.wdld I (ar-"':l1" .. ladlulll U_.l.:!
h·d d ng ~ hcham.ll..:l I r;\P't'"" ..I,..lnllll ~.I·~.!

I ~d fb...handl,'ll r.lr....n\ .., '.I·l.! I l~q..8~ o~ I \1 ~.I-I,:! I 19lifl

Tabel 36 \ i..t'f resultalcl ar for-.og IH 43071 med
bekæmpebc <lf ukrudl I ... inll.'rr:lp", Enmegd besl..cden
ukrudt.;;mængdc pj !..Ull 6 planler pr. m~ hlc' llekæm·

6 forsøg 1987

a. Ubehandlel 77 11 3009
b. Sponak 45 ec 1.51 79 7 'lO 67
c. Rovral Flo J.O I 78 6 J l 157
d.Sponak -t5 c-C 1.51 2 J.I 18.
e. RO\ ral Fia 2.0 I J 130 91
f Rovral Flo 3.01

J JI. IIog RO\fal Fia 2.0 I
LSD 15N

LW b. c ti}!. f bo.:-h,mdkt I far-..:ll" "IJdlum 2. l 204 I .:f1"rjrcI
l<d d... tig f bc.'handld I far~n" "lildl\llII ~.!

I gennemsnit ar de 6 ror-.og er der ikke OP" ct rc:nlable
ud:-.lag ,cd sprøjtnmg l crtc:rarel. Planlcbc!>IJlIdcll \ur
kun gan.. kc: s\agl p~virket. men ... ed !>l.:!l.r1ægning
kunnc del kon"tutere~, al :Ingrchcl ar l.:noldbægcr
s\ump var omlrent haherel. Sprojlnmg i rilp:-.c:n<, Sla
dium 4,2 har reduceret angrebet af knoldbæger:"\'i.llllp
mere eOekll\L og der er opnået merudb)llCr, ..om
rigeligt kUllne betale oml.:o:..tl1ingerne ved ell ..pmjtning
på delle lid<,punkt
led r er behand1t:t p~ beggc tld..punktc:r. og der er
opnåel et mcrudb)tte på lillie ml.x1 del. "'1m kunne
opnås Ilk"d en enkel! behandling l <'Iadtum -t.2. Merud
bYllel \ ar dog Ikke l stand lil al dække omkoslningcmr.:
til IO behandlinger.
To forsog, som alenc hlc\' behandkl i efterårcl. er Ikke
mt.'<1tagel i tabellell. Her blcv hdlt'r ikke opn:lcl ..ikre
ud~lag.

Forsogenc fort ..ælll'....

1 forsog 1987

a. Ubehandl~t b 142 3708
b.Terpal- 1.51 6 137 125
c.Cycocel eXlra- J.O I 6 138 168
d Folieur- I51 6 140 Ha
e. Romlun 1.5 k~ 6 138 10J

LSD -
J forsøg 19N6

a. Ubehandlet J 162 4249
h.Tr.:rpal* 1.51 .1 155 211
t", Cycoce! e;..lra- J.O I .1 155 150
e Ronilan 1.5 kg J 162 121

I.SD
12 for!>"g 1<)84-86

a Ubehandlel J 15. 3788
b.Terpal 1.51 1 147 64
r. Cerone*· 0,5 0.7 I 2 1.7 8

LSD-

89

70

77

I f()~og 1987

:l. Ubehandlet 8J 6 3097
b BU1l<.an S J I 7K I 7J
c Bull<,an S 10g I I 8J O 88
d. Dena~lo.\· 0,7 I 86 1 111 67
c. RPAN -tHI 21 87 O 206
f KPAN .171 11 7. 6 265

lSD 119
1ji.møg 11.)86

.1. Ubehandlet 78 6 3542
h Buti..an S .\1 62 O 109
c. Ouu..an S 2 og I I 8) O 61

LSD 188

lubel36. SpildJ..om og uÅrud, I .·i,m'rrops.

I cd h ,~g \ Ixh,wdl<'l ;,eo,..... J Jj~..: cfh'r <.inIIIi!
l«J \' hc-h3ndl<,t I f~f"'t.·ll" .. l;ldlum ~.:!

I ~t d Il~ c bo.:-h"lIldkt • r;l()'-t.'n, ..1;ldlum :!A
lnl f h~handkt 1 'll'nt
·Spredt·011dtklllt';lt

De fon/<' r<'sultara af ~projr1l/ng i 1'/lIft'nap!! om tfrer·
arpl har 1';\/. al d<', næppe Ix" Iilratl('~ Ol lx!!lfllldle
aJgrød('1f po delle f"/!'PIJIIJ..,

Tubel35 viser fl..... ullatt:rne af2 for...øg med \æk!>lregu
Ic:nng af "llltcrrap...
Tre vækslrcgulcrcnde IJI1dler er Ilfinel. øg ...arntidlg er
ROllllan, et ~\i.lmpt:nllddel med elTdt mod hl.a. !..nold
bæger!l\amp, mcdlagcl
Der fore!..om lejesæd I hcgge fOf'og. og behandlingerne
har iHe p' "irkel 1cje:sædskaraklercll. Planh:hojden er
kun S\'agl påvirket. og l gcnncm"'lllt af de 2 forsag har
Terpal glvel el negali\l ud,lag, men .. C)COt'd ek"!ra
h<Jr givel el merudbytte. Foltcur er pnIVet for f('r~t('

gang, og her er ligclcdc.. h":..ll't el mcrudhy"c. Midlet
har elTe!..1 ..5vel ItI \Xkslrr.:gulcl"lng ...om mod "H
domme, I del c:ne forsog ble\ el ",agl ~ll1grcb :.tf
knoldbægerwamp n:ducerel eftcr hchandllllg med Fa
licur og med Ronilan
Kun Cerone er godJ..efldr uf l1uljosryre!<;ell ltl hrug i
rap". Derfor \ Iser ~1mme labd el gellnem"nil :Ir 11
forsog over 3 r, hvor CCfOnc og Terpal har \ ærel
benyllcI lil \æk ... tregulering. 1 ~ellllt'm"'llll af dl ....C

m

\inlerraps

\n131
planter
pr m'
t,lrar
K,P'

....1' fnl
pI ha
'Id

L~rudl kvlltllCI

'ellO
mero
h~tl..



pet \t.·d de behandlinger. som gennemfurtcs I efterårcl.
Fod\rsbchandlingcn har ikke påvirket bestanden af
ukrudl, men har trod~ enesle bchandling medf"n ct
,lati<;ti..,k sikkert merudbyllc.
BUII"'~1I1 S er pr"'cl I 2 :'ir s \eJ med en \Om moo IO

behandlinger. Ilchandltngen med den Slore dos." ad cn
gang har I hcggc • r reducerel rap!)bestanden en ,mule,
mens effeklen o\crfor ukrudlel Ills)'ndadendc er ens I
de IO led. Trods den h.l\ crc bestand af rap' I lcd b cr der
lendcns III. at rnerudhyttcl Cl' ~lUrrc i delle forsog,led.
Udslagene er dog Ikke slall'li,k ,ikre

Tabt.'! _n \l-.er rl,\ulwtel af .l fur,ug Illl'd bel...~mpd..c af
lll..rudl ug ..plldl..orn I \lIIlerWp"l
Led h. c og d er hdmndlel 1 ol..luht.'r. og dTd,ten pa dcn
be~h'dlle llkru<!hbe..tand har \;crel 11l'11 ell~. og J..un
,må merudhytter blc\ opnael
Led c og. f Cl' behandlet I tO olllgangc. GallatIl Cl' cl

gr'C'llllddel. "Olll akne lur dfcl..1 pil '>plldJ..orn og
andrl' gra:....er. Dellc nllddd er ud'\pmJlel l \Cplcmbcr.
og I kd l' cr der g dage ..enen." bchandlel m<."Cl I.onlranll
mod del lol..lmbladelie uJ..rudl EffcJ..lcll har \.crt'! pil

Imie med de \)\ ngc tl1ldlcr, men der er I delte fOf',ugv
led ()Ptl~CI el megel SlOf! rnerudbYllc, hviU.el kan
henføre.. III I af de J for'>llg, h\()r O':('rWIlIlI'P (lrtrådll'
'0111 cl megct generende llkrudl l eflerarcl.
Led f er behandlel med Gallalll I ..cplcmhcr og Illl"tl
I ,onl rallll IK~IC forar Her er der Ic\ nel merl' uJ..rudl.
men alhgc\e1 upnåel el p~t'1l1 I1lcrudb~lIe

Bt~hatldllllgerne I lcd b, c lig d d•.:hog. I 2 for""g I tq~5.

Fru OJ,t industriargroder

/0/)(-/ 38 lIoslmeloder i I"ftlerrap<;,

Pct Udb)'llc tig mcrudb)'llc
.

olle kg pr. hu, F,. ro tf'Ud.LvVinterraps tOl"itClf 010<

19K7 IQMo Iq87 1987 19S7

"nl;11 f<lr""tt ,
Sk5rlagl, lær~ket ~O.O 4172 3169 1409 3344
Oircklc mCJC-
lær~kct ~8.5 65 227 85 221

og ht'r blt:\ dcr heller lUC opu;kl Illcrudh) Iler, ')Om
I..unne dæUe de r('laml d) re behandllng...·r
~latflgon ol:: Kerb i hlanding ...·r .lfprmcl I IO rOf',ug
mel" 4 ;ir. Der er opldcl ell .;;k.'tl'Olll hehamllillg med
rel god cfTekl o\erfor ,pildl..orn og god cffd,t o\crfor
del 1OI..lmbladcde ul..rlldl ~kd h;lg.grund I den relall\ I
bc\J..edne ukrud"he<;;land I dl"${' fOf',ug har lllerudh)1
11.."1 iJ..I..c \;crcl I "and 111 ill dækJ..e ollll..u'lnlllgcrne
Fl1....llgcnc fort<i:Cllt'o
I for""g nr. 26042 og 26043 er dlrckle mCJclæriklllllg
..alllmclllignel med sk!lrla:glllllg (label J8).
Der hk\ hn..tcl cl m",'rmlh}Il(' \cd direJ..lc t,cr..J..nltlg
pJ \,.'<1 5 1X'1 I lid elle for",'g l del ;Il1lkt \oll' meJcl:cr·
..J..erCll pamolllcrl'l 'ldl·I..11I\e og t~lrla:lIgcl ,J..~crebord

Iler ble\ der h<l-.(el et llIerudh) II l" P:l ....a l} pet I
gcnlll'mr,nll ~If:! for,og I ICJSh \ ar udh~ Ilet ('n, for de lU
Ihl"lIIlll'(Ollel'

Tabt" 3 7. Spj/dJi.orn UR IIÅrlldl i l·j"(Uraps. (l07)

Vinterraps
AI'l131 flbnl~r rI" m r..... KJ (ril ,,,..

rI" hl/; mcrud-
R,p" Korn Ukrudl "Id "\al hyllt:

J jormg /987

a. Ubehandlet 67 I ~6 2699
b. \1alngon • Kerb 50 1.0 I 1.0 ~g 70 O 8 2 224,. Blade" 500 SC Kerb 50 0.61 1.0 ~g 60 O 6 53 I(Xl
d Pradol1e Combl 3.51..g 70 O 6 77
e GuIlani og IOlllrilllll 1.0 I og 1.0 I ~~ O ~ 522
r. GaIIani og LOnlriltlJl 1.0 I og 1.2 1 62 O 23 101

LSD-

2jormg 1985
:I. Ubehandlel 108 12 40 3852
b. ~talflgon - Kerh 50 1.0 I LO ~g 105 I O 15~ 72
c. Bladc\ 500 SC K('(b 50 OA I 1.0 ~g 04 I 5 2 1~8

d Pradone Combl 3.5 J..g ~5 2 2 ~6

LSD-
/0/0"08 /984-87
:I. Ubchandkl 85 12 )9 3075
b. Malngoll - Kerh 50 1.0 I 1.0 ~g <JO ~ 7 91 135

LSD-

1ni '" J behJnJkl I \ILII~r
IC'\! c l~h,lIldl\"1 1'o(,'plC'mt>o:r 1lI~-d Kd.llfC"o mellcmrum
t cd f bchalll.Jld l 'o(,'plc:mtlC'r Ol; 1Jpnl

11.1
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Andre rapsforsøg
Der er gennemfør! 4 forsøg encr egne planer med
stigende mængde udsæd af vinterraps.
Forsøgsnr. 08037, 26041. 54028 og 55014.
Et forsøg er gennemført med forskellig rækkeafstand i
vinterraps. Forsogsnr.: 18014
Desuden gennemførtes -I forsøg i ,interraps med stI
gende mængde kvæbtof l efteråret og/eller l forårel.
For.;ogsnr., 33023. 33022. 12028.43059.
I forsøg nr. 55019 er glucosinolalindholdel målt i
dobbeltlav vinierraps "cd stigende iblanding af enkelt
lav vinterraps.

Hør
Der blev gennemført 10 forsøg med 5 sorter af oliehør i
1987. Resultaterne er vist i tabel 39. En del forsøg
indgår ikke i beretningen på grund af sent indkomne
resultater.

Lave temperaturer gennem væksL..a:sonen og meget
nedbør medførte, at blomstringen strakte sig over en
længere periode med normalt, og fr"udviklingen blev
hæmmet betydeligt. Udb)'tteniveauet blev lavt i 1987.
For mAlesorten Tadorna blev udbyttet i årets forsøg ca.
40 pet. lavere end i 1985 og 1986.

Stråene blev fra 12 lil 24 cm længere i sortsforsøgene i
1987 end i 1986, og der blcv noteret kraftig lejesæd i
halvdelen afforsogene. Antares og Linda er lave, og de
har en stor stråstyrke.

Olie· og proteinindholdet er lidt lavere end i forrige års
forsøg. Den danske sort Tadoma gav ct betydeligl
større udbytte end de øvrige sorler i årets (orsøg,
hvilket ikke er helt i overensstemmelse med tidligere
års resultater_ Resultaterne af flere års (orsøg er viSI l

tabel 40.

Tabel 41 Udsædsmængde aloliehor (109)

Tabel 39 S<!rler alo/i,hor 198Z (IOS)

F•• Iudb o
Slri- Kor

Olieh.r længde Ol' leje- Pc~ i Pet ri· kl (rø
,m """. O~l rr('llan ......

tenlof U!l~to

Antal forsol 'O 'O J IO

Tadoma ... 73 4 41,9 22,9 1087
Anlares . 55 2 41,6 23,3 0209
Atalanta 64 5 41,7 23.1 284
tduna 70 6 40,S 23.6 483
Linda . . 55 2 42.1 (24.2) 0210
LSD I 0,7 /54

( l 2 (orsog
• 0-10. IO~ mOl le~

Antares og LlIlda er tidligere l blomstring og modning
end de øvrige sorter. Tidlig modning kan i visse "r
være rel afgerende for. om hosten kan gennemføres
uden sterre vanskeligheder.

Tabel 40 (ft<ersigl over oliehørsorler 1985-fJ7

Fr.
SIri- le,..

Udb ~Iæ:ngdt ..... PI:! cl. ri- fbi
Olieher em ollt l prOltln mcrud-

10J11;tO( i lør- b,.n,~
slo( pr'"

Forsags4r 1985--87. 181arsøg

Tadorna. 61 3 42.4 24,2 1399 100
Anlares ...... 49 2 42,3 24.8 91 93

Forsøgror 1986-JJ7. /6 forsøg
Tadorna ... 62 3 42,5 23,9 1353 100
Atalanta 55 4 42.4 24,0 165 88
Iduna 58 5 41,4 24.5 321 76

Tabel 41 viser resullater af forsøg med udsædsmæng·
der af oliehor.

rOlie"'r
Frtmspirtdt Kanll>lel'

Pet ohe
Udbyltt Ul merudb~'uc

planler 'o. Lg pr ha

rr ml lejeoooJ , IC'l'~lof

Oh, ••• l Fm
1981 1'~81 Iq,n Iq81>--~7 IqK' 19 b- ~1 IqRi 19Rb- K7

Antal (orseg

60 kg udsæd
80 kg udsæd
100 kg udsæd
120 kg udsæd
LSD

648
767
890

1078
II]

Anmelder

J J , , J

5 41,8 42.2 267 480 700 1249
6 41,8 41.g ~17 Il 46 17
6 42.3 42.6 ·10 O ·38 12
6 42.4 42,3 O 6 -IO 17

Repræsentant

Oliehør
Antares
Alalanta

lduna
Linda
Tadorna

114

eoop. Le Plessis. Belleville. Frankrig
Societe Francaise de Selection
et de prodution de Semences
W. Weibull AB. Sverige
Northrup King afd., Frankrig
Dansk Plantefora..-dling AIS

SN·FR0
SN-FR0

SN-FR0
Trifolium - Silo
Dansk Planleforædling AIS



Fnt o~ industriargrnder

Tabel 42. KI'adsto/mængder tiloliehor (110)

K.r p" p" UdbYIle Ol mnudb)ue Iro< ",pro- ol~ li (re pr ha

Oliebør leJc:sa:d tem

/1986--81
Fr. IOlle l

1987 1981 1981 1987 1986--87 1981 1986-87

Anlal (or-;øg " 7 " "Grundgodct O 21.9 43.2 43.5 292 417 744 1054
40N 0.6 22.2 42.6 43.0 36 54 104 148
80 N 1.9 24.0 41.8 42.5 17 68 68 201
120 N .1.0 25.4 41.4 42.0 lJ 83 67 253
160 N' 26.9 40.7 17 4

• 4 fONlg

Tabel 43. SvampeJ)'ltdomme I o!iehør.Udbyttet har været ell3 ved de her anvendte ud~cds

mængder. Forsøgene bor fons.."l:ltco; med 50 kg ud~æd

pr. ha i"I(...,jet for 120 kg pr. ha. Oliehpr
Pet planlu

med.,.-
Udb. ('18

Incrudb)'ue
kl rre pr ha

I forsøg /987
u. Ubehandlet 100 633
b. Mllnex 2.0 l 98 93
c. Daeonil 500 F 2.5 l 91 186
d. Rm ral Flo 2.0 I 96 144
e. Sportak 45 ec 1.0 I 97 108
r. Cyboll 0..1 I

98 165
og Manex og 2.0 I

LSD 95

Den optimale mængde kvælstof var pli el lavere niveau
i 1987 end i 1986. Der blev målt sikre merudbytter \ied
tilforsel af40 og 80 kg kvælslof pr. ha i 1986 og el pænl
merudbylle ved 120 kg N pr. ha sammenlignet med 80
kg N pr. ha. I 1987 blev det slørste merudbytte opnåel
med 40 kg N pr. ha. Det anbefales al tilføre en moderat
mængde kvælstof. da en ngelig mængde kan medføre
sen afmodning og høslbesvær. nder de nesle forhold Led (behandlel (ør begyndende blOlmtnng
anses del ind lil videre for passende at tilføre 70 lil 90 Led b-r beh3ndkt hge dier blomslnng
kg N pr. ha. Forsøgene fortsættes.

Resultatet af forsøg med stigende mængde k\ ælstof til
nliehor er \'I"t i tabel 42

Plal/lebeskyllelse i har
Der er i 1987 gennemfcrt forsog med plantebeskylleise
i hør eftcr rire forsogsplaner.

Tabel 43 VI'iCr resuilatct af forsøg nr. 44029. Her er en
række svampcmidler afpn)\'et mod sygdomme på olie·
hor. MIdlerne er udsprojtet efter blomstnngens afslut·
ning i slut ilingen af juli. Ca. 3 uger M:lIerc er forsøgel
Ix'<.lømt for angreb af gr. "kimmc1 og Allernaria. Dcr
blev kun fundet beskedne forskel Ic midlerne imelleIll
og kun en rlllge effekt I forhold ul ubehandlet. Alllge
vcl er der huslel pæne merudbylter på 15-30 pet.
Led f er behandlct med cl middel mod skadcdyr mIdt I
juli og Siden med Manex mod sygdomme pli samme tid
som de øvrige forsøgsled. I forhold tii led b er der Cl
merudbyltc. men forskellen er ikkc 'itatlslisk sikker.
DISse forstc resultatel er IIlteress.... nlc. men med de
unormale vækslbclingcl ..cr in mente bor nere forscg
gennemføres for at afklare. i hvilket omfang del er
rentabel! at behandle ohehor mod 'ivampesygdomme.

Tabel 44 \ Iser resultatet af 4 fON'g med ukrudtsbe
kæmpel-.c I oliehor. Alle behandlIIlger blev gennem
ført. d ........fgrnden \'ar 5-6 cm hOj Alle forsog blev
sprojtet I sidste halvdel af maj.
I gctlllemc;nit af de 4 forsøg var der 280 ukrudtsplanter
pr. m 2. De neste behandlinger reducerede dcnne

ukrudL..be..tand tilfredsstillende. Kun ener Asulox er
levnet for meget ul.rudl. Denne for-.1.e11 effekt \ar og.s...ll.
gældende lil høsl. h ...or der var en tilfredsstIllende
renholdelse efter behandling med Glean og de tre
behandlinger, hvori Bas3gfan 480 indgik.
Der er høstet såvelnegalive som po'iilive merudbYllcr.
Specielt har behandlmgen med Basagran 480 + B1a
dex 500 se virl.et hårdt I lirets for",øg I genncm",mt er

Spindhør j leje efter Åraftig gØlifknmg. lkt er umultgt at
rU.{Åe og oparbejde striune af spmdhør pd "normall'is". når
afgrødell er gået hel, I leje.
Ik" (/.;,01 kun rilføre.{ ,15-30 Åg II,' pr. ha. til (fJllldhør.
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udbyttet reduceret med godt 30 pet. Dcnne vold
somme effekt er overraskende. idet samme behandling
i gennemsnit af 6 forsog i 1986 medførte et beskeden I

merudbytte.
Endnu I forsøg er gennemfort efter denne forsøgsplan.
men resultatet, 'iOm er Vist i samme tabel. er holdt
udenfor gennemsnittet. Årsagen er et voldsomt fn,
spild. som har medført. at mere end 3/4 af udbyuCl er
tabt.
Længst til højre i tabellen er anfort den kemikaliepris.
som de provede - og godkendte - midler har kostet I

1987. Det skal bemærkes. at Asulox ikke er tilladt til
brug i hør.

Basagran 480 tilsat Actipron eller tilsat Brominal ME
4 er sammenlignet med Glean 20 DF i II forsog ov('r 3
år. og afpnl\'ningen afsluttcs hermed. I gennemsnit er
en ukrudtsbestand på 218 planter pr. m:! bekæmpel
tilfredsstillende, og der er opnået beskedne merudbyt
ter på ca. 5 pet.

Tabel 44. Ukrudt i h., (111).

Mens effekten af de Ire behandlingsmetoder således er
ganske ens. er der lil gengæld meget stor forskel på
behandlingsomkostningerne.

Tabel 45 viser resultatet af 3 forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse. lIgeledes i oliehor På grund af forskelligt
udbyltcniveau er resultaterne vist hver for sig. Forsø
gene har nr. 36060. 52128 og 40086.
I det cnc forsøg var der en betydelig ukrudtsmængde
på 34Q planter pr. ml. ~m er bekæmpet bedst i led e og
f. Den betydelige forskel ved forste optælling udjævnes
dog.. der ved høst er en tilfredsstillende renholdelse
efter alle hehandlinger. Ca. IO pet. af jordoverfladen
var dækket af ukrudt mod 70 pet. i ubehandlet. Meget
store merudbytter er opnået efter de fleste behandlin
ger i dette fOf'llog.
l det andet forsøg \'irkede aJle behandlinger ens og gav
en ren afgrode ved host. Udslagene er ikke statistisk
sikre.
Forsøgene søges fortsat.

Olieher Antiti
ukrudl
pr. ml

Dækn.
"d
h""

Udb. Ol
merudb
kg fm
pr. ha

Amal
ukrudt
pr. ro!

Fre&pild,
pr. ha

Udb. ag Kc:nuu.
m(rudb h(pns
k, fm 1987
pr ha pr. ha

/987 4 forsog l/a"lØ8
a. Ubehandlet 280 23 1025 a. 342 766 223
b. Glean 20 DF • Extra\,on 20g~0.11 36 6 90 b. 26 977 30
e. Basagran 480 ~ Actipron 3.01-2,01 36 8 50 c. 27 1112 39
d. Basagran 480 ~ B1adex 500 SC 1,0 I • 1.0 I 25 6 378 d. 12 1131 19
e. Basagran 480 + Brominal ME 4 2,0 I I 0.5 I 22 7 19 e. O 1291 119
f. Asulox ~ Extravon 2.0 kg '0.11 149 16 -80 f. 340 843 44

LSD 177 LSD 8.1

1986 6/a"lØ8 198.1-87/1/0""'8
a. Ubehandlet 204 1501 a. 218 1357
b. Glcan 20 DF ... Extravon 20 g -0.1 l 47 116 b. 26 118
c. Basagran 480 + Actipron 3.0 l ·2.0 l c. 39 88
d. Basagran 480 ... B1adex 500 SC 1.0 I 1.0 I 47 63 d.
e. Basagran 480 . Brominal ME 4 2.0 I • 0.5 I c. 18 117

LSD- LSD-

Alle behandlinger udf"n på hør l 5·6 cm hOJde:
- l'et af JOrdoverfladen dækk(t af ukrudt ved host

Ta/x>/ 45. Ukrudt i hor.

90
545
280
415

90
545
280
415

Olieb""
Antal
ukrudl D.:drn· KB frø
pr ml \. hO!>I pr. hl.

Anlal
ukrudt
pr m J

OdD.
.. hMt

Antal
Kg fro uLrudt
pr. ha pr mJ

Ozl..n- ...., frø
v hmH pr ha

3/0".8 1987
a. Ubehandlet 349
b.Glean 20 DFIExtravon 15g.,0.11 161
c_ G\ean 20 DF+ BromoxYllI1 225 15 g+ 1.0 I 114
d.Ally 20 DF 20 g 49
e. Basagran MCPA+Cyanaz.in. 50% 1.0 I t 1,0 I 17
f. Basagran480fBladex500SC 1.0l~I.01 27

Alle behandlinger udfort på hl'f l ~-b cm hllJde.
- Pct af jordo\(rnadC'1l dækket ar ukrudt H.'d hl}';l

116

70 299
8 234
8 235

12 308
10 197
O 65
LSD 34

128
13
15
20

7
9

48 1350 59 35 633
7 60 10 IO 149
7 41 12 IO 188
7 25 44 25 "10
6 " 111 27 25 68
5 124 27 30 7

LSD 28.1 LSD 49
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Tabe/46. Nedl'islling olo/iehor.

Olichør
Kar. ror nedvlsmng Udb. og Kar. for ned...~",n8 Udb. og

ved hU'l1 mc:rudb. kg ved hos! merudb. kg
Argrooe Ukrudt rro pr. ha MgrDde Ukrudl rro pr. ha

l farsøg /987 A A A B B B
a. Ubehandlet 6 O 449 7 7 1529
b. Rcglone Lissapol 3.01·0.3 I IO IO 17 9 7 163
c. Bast3 3.0 I 8 7 5 8 8 21
d. Roulldup 3.0 l 9 8 9 8 7 87
e. Harvade 25 2.0 l 6 O 4 7 7 190

LSD 14 LSD /53

Lrd b-c behandlel ca 2 uger og ted d c ca \ uger ror hl)<;l

Tabel ~6 'I\cr rC"ult3tct af forsøg nr. 33035 og for,ng
nr. 52129. Hcr er fire nudler pnwcl lil ncdvi..ning af
hor før host.
Roundup og l-Iarvade 25 er ud'prujtct Inldl i scptem·
bero mcnfo, Regiolle og n~1'..la bIc" udbragt ca. I uge
\enere. Afgrudcn bic\" hO<;ICI først l oktober.
Den rnC'it cfTd,lI\c nedvIsIlIng ble' opn t'I med Rcg
lone tIlsar LIssapol. Ba~la og Roundup "lrkede om·
trent ..om Reglonc. mcns Harvade Ikke viste en ~:'I

dfe~llv nedvisning p. afgroden. I det cnc forsøg blev
Basta Ikke vurderet til al have Tlogen erfc~1 på arcalct'i
ukrudt.
Behandlingeme p:hirkcdc udbYlIct ncgal1\"t I del ene
for'ing.
For"',,'gcnc ..oges fort'iat

I for""8 nr. 471J7 er dlrcktc læ....kning af ohehar udcn
nedvi'illmg sammenlIgnel med sko r1ægnlllg 16 dage for
lærskning den 3. oklober. Merudbyttet for skårlæg.
ning blev beskedent. og kunne ikke dække meromkost
ningerne \'ed skårlægning. Vandindhold i frøene ble\
målt III 23.8 pet. efter direkle lær..kning og 23.2 pet.
efter ..~ r1ægmng.

Tabe/4Z Spmdhorsorter.

Sorter af spindhør.
Resultater af rets forsøg med sorler af spindhor er vist
i tabel 47. Der var en meget stor forskel i udbyllcni
vclluet for fro i forsogene i 1987. I IO forsøg l Jylland
blev froudbyttet af m~lesorten Nalasja 178 kg og 347
kg pr. ha. og I el forsag p Bornholm blev udbyttel af
..amme sort 1809 kg pr. ha.

I allc fo ....og i 1987 gav Bchnka ct hojcre frøudbytte end
de o\'flge afpro'·ede sorter. Belinka har I gennemsnit af
J :'Irs forsøg givet et meget hejl froudbyIIe (label 48).
Oclinka er lidt tidltgcrc i blomstring og modning end
de ovrige sorter

Anana og Berber har længere Sim og el hOJen" o;;tråud
by Ile end dc andre afprovedc sorter.

Del primære I udnytlclsen af spindhor er i de Oeste år
udbYllct og kvalitet af fibre. I andre lande, hvor der
dyrkes spindhør. betragl~fmene som en sekundær del
af produktIOnen. Det \'il"lge. al hvor der kan produce
re... cn god kval ilet af r:'lhør og hcrmed fibrc af god
halllCI. bor der 'ælges sorter med et haJI <;lr~· og
fibcrudbyllc

Fro Udb\'l1e 02 merudbytte

Spindhør Sltllængde Kar for PC! olie IPC!. rlprOletn Kg frø I Hk&.lilri
cm kje>rd i lørstof I lørslof pr. ha P' ha

Anta//onøs /987 J } } } J }

Natasja 75 4 .18.0 25.7 778 71.9
Bclinka .......... 71 3 .17.8 25.1 117 4.8
Ariana . 78 4 37.3 27.2 140 9.7
Berber 80 4 37.1 23.7 79 9.1
Saskia .. 70 4 39.2 25.4 3J 2,4

LSD 7 LSD /15

Tabe/48. Sorter alspmdhør J985-87.

Spindhør S,"
Anlal forsøg IO 9 6 , 6 ,

alasJa 72 1.6 731 64.4 100 100
Ariana 76 1.8 125 5.1 83 108
Belinka 70 1.6 110 109 118 103
Berber 76 2.5 67 6.6 91 110
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Boghvedesorter.
I forsøg nr-. 56022 med sorter- af boghvede ble\ udbyt
tet for den højlltydende sort. HruszoM'ska, 1497 kg fm
pr, ha., og for den mest udbredte sort i 1987, SivQ, 1019
kg frø pr-. ha,

Handcl..navn
dler nummtt

PllIdone Comhl
ReglollC'
Roundup
RPAN 4271
Swipe 560

Treflan
Treflan Plus

\'Irl~~ 1...(f'\"'I'
anm rt· i.. C'11o'" 111\"'1'

250 dlmduron • 5<X} carbclamid
100 diqual
l60 glypho!oo11
4(X) dime(uron l 40 c10PYllIlld

56 ioxynil' 56 bromoxynil.
l64 mechlorprop
480 lnfurahn
240 lnflurahn • [90 narropamid

Tabel 49. Midler prøvel i frøafgrøder 1986-87.

- pcnelrc-ringsolie
- sprcde-·k~midde-I

- sprede-klæbemiddel
- l>predc.kllcllcmiddel

8.50 damin07id
480 cthcpholl
460 ehlormequal-chlond I

28l chohnchlond
250 padobulrazol
700 lnapenlhc-nol
155 elhcphon 305 mq)Jqual<hlond

1291nadlmcnol
750 fenproptmorph
100 flycythrinal
SOO ehlorolhaloml
250 C'lhyllnanol
480 mancb
225 rrochloraz· l75 fcnproplmorph
500 vinc!ozohn
150lpnxhon
450 r.rochlora7
100 ...nva!cml
50 fcnvalu81 ·250 fenltrOlhion

125 propiconllzol - 375 fcnpmplmorph

SJ..adedyn· og s)'Rdomsmldlu

Væks/f{f1(ulalOrcr
Alar 85
Ceronc
Cyeoccl ckslra

PP l))
RSW0411
Tcrpal

Spri'demidlu og olier
Ae:llpron
EAlra"on
Lissapol
Sandovll kone:

Bayfidan
Co"'"
Cyboh
Daconil 500 F
FoiKur
ManeA
RIval
Romlan
Rovral Flo
Sponak 45 ec
Sumlcldm JO FW
Sumieombi
Tilt top

Tæger kun angribe og grneri! hør især langs le~ende hegn. De
grønlle. lil-lige l'kudedyr suger på plunternef yngste dele. og
angrebel kun med/"re en slærJi.l/Ol'Sinkel blomstring.
Bekæmpelse kun l' gi\'el/ald skt' mt'd et pyrelhorid.

(Foto: A. From Nielsen)

Virksomme toffc-r
&nOl pr. la dkr Iitt1'

200 melsulfuron-m~lh)'l

340 asu1am
480 bcnla;wn
250 ~nlazon' 125 MCPA
250 bcnlazoll • l75 mechlorprop
200 glufoslnalC-ammonlum
448 benazolin 80 c10pyraltd
500 eyanazin
394 bromo~YIllI

225 bromOA\'Iul
SOO me-lazachlor
400 chlorpropham
5<X) qanlt71n
5(X) dlmcfuron
120 fcnoxaprop-rthyl
115 halox)fob-ctho.\)cthyl
200 chloOiUlruron
250 dimcthipm

21 c1op)'IlIhd ~ 200 MCPA +
400 mechlorprop
500 propyzanlld
100 c10PYllIhd - 200 cYllna1.in
100 c10pyralid
210 cthofumcsal

50 IOx)'II1I+50 bromoxyml ~

15 clop~'rahd' BO mt.'chlorprop

Tabel 49 viser hvilke midjer, der er anvendt i forsøgene
med pJanlebellkyttelse i frø og induslriplanlcr i 1987.
Efter de enkelte handelsnavne eJler nummerbclcgnel·
ser er anført såvel mængden som anen af virksomt stof
i de forskellige forsøgspræparaler,

UkruJtsm/d'~r

Ally 20 DF
Asulox
Basagran 480
Dasagran MePA
Basagrall MI'
Ba~la

Benasalox se
B1adc-.\ 500 se
Orommal ME 4
Bromoxynil125
BUllsan S
CIPe. 400/(:
Cyanazin. S()l"C
Dim~furon wp
FurOf"C
GallanI
GIC'an 20 DF
Harvade 25 F
Hcrbalon 620

K~rb 50
Lonlranll
Matrigon
Nonron
0"1001

Billedet \'iser boghw:de i/orsøg pd Godthdb. h.w ukrudt blev
bekæmpet manuelt. Der findes ingen herbicider lil bekæm
{Nlseaflokimbladet uÅrudt i boghW'de. Den eneste mulighed
er anVf?ndelg a/ Reglone før ufgnKlenr fremspJring.
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Plantebeskyttelse
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

For~ogsarbCJdcl i 1987 har hovcd:-.agellgl været en
videref"relse af foreg ende. rs forsøg med s!\vel mar
kedsførte som Ikke markedsforte produkter. I det
forløbne !Ir har der været en begm:nsct tilgang af nye
produkter.
El stort anlal forsng omfatter spørg.,m~let om am'cn
delse af ned:-'3t dosering og antal behalldlinger. Et
~pørgsrn1U, def er blevet ydersl aktuelt med folketin
gets vedlagel..c om en reduktion af landbrugets am'en
delse af bekæmpclsomidler. L1gclooC\ er landbrugets
stigende omkostningsniveau medvirkende lil en ogel
1Illercssc fur en optimal udnYllcbe af planlcbeskYllel
sesmidlerne.
I hmedpancn af delle nfsllns tabeller er netlomcrud
hyllet for markedsførte nudler beregnet. cl \',5. at det
opn ede merudbylle er fratrukkel omkostninger til
udbnngning :.aml llIdkob<\pri!> på det anvendte middel.
De bcn)'lIooe priser på s.1ve!markedsførte midler som
for udbnngning og afgroder fremgår af tabellen bagest
i O\erslgten
En dd af årets forsøg er lost I samarbejde med Statens
Planteværnscelller. De danske Sukkerfabrikker A/S,
Sukkerfabrikken Nykøbing. AIsledgaard. og Dansk
Planteforædling NS.

Sygdomme
I 1987 mfi angrebene af svampesygdomme i korn
betegnes som stærke og af størrc økollomisk betydning
end i de 2 foregAende r.
I vintcrhvede forekom udbredte angreb af gul rust,
hvedebrunplel og gr. plc!. Det kolde, fugtige \'ejrlig
bevirkcde, at di",se sygdomme kunne findes i alle lands
dele. Meldug forekom lidligl i vækSlsæsoncn og fort·
!>alle til hen i juli. Angreb af knækkefods)'ge må
betegnes som normalt med el moderat beho\' for be
kæmpelse l b. de hvede og rug.
I vinterbyg blev angrebet af tr5dkolle under mIddel.
hvilkel også blev tilfældet for meldug. medcns angre
bet af skoldp!ct måttc betcgne:. "iOI11 alvorlig!.
I \årb)g forekom der kun svage angreb af meldug i
begyndelsen af væl"it~æsonen. mcn ..Illgrebet lOg til i
løbet af jUIll og juli. h\illet også \'ar tilfældet med
skoldplct og bygbladplel. Efter skridning blev dcr
mange stcder fundel angreb af bl.a. gr. skimmel og
(usanum. dcr visle sig som brune kerner I akse!.
I ærter be\lrkede det fugtige vejrllg en kraftig udbre
delse af bAde grAsklmmel. [ertesklmmeJ og ærtesyge i
IØbel af Juli-augu,;!.
I det efterfolgcnde omlaIes rcsultalerne af 96 forsog i
viniersæd og 68 for..og i vårsæd lkIml 22 forsag i ærter.

Goldf()(lsyge gor normalt sturst skade" ~'urmeog t""e somre.
Den megen nedbør i /987 hur dog skabt ilt/atttgeforhold og
hæmmet rodudwklingen. hl'Qf'Ved angreb a/goldfodsyge n
ble~'et mere skadeltg. Især i l. df'S h~'t'demarker b/e~' dn
fundet !.roff/ge og udbredte anRreb af goldlodsJ"se. Ingen
kemiske mIdler har efle!.l mod goldfodsyge. Sygdommen
begrænses ved ('t sundt fll'dskl/te.

(Foto: A From Nlel'lcn)

Vinterhvede
Det storc areal med vllltcrh\cde be\ irker fortsat inler·
esse for forsøg med bekæmpe).,c af for!'llelligc '\Vampe
sygdommc.
I alt er der udfort 77 for:.og mcd vintcrhvede.

Udsædsbårne sygdomme
I 1987 har der Ikke værct anlagt forseg med bejdsl1Ing
af udsæd mod udsædsb~rne s)'gdolllme. Der henvises
lil tidligere års beretlIllIger.

Stængel· og bladpletsvampe
I det efterfølgende omtales belæmpelse af forskellige
wampes)'gdoml1le. der kan angribe kornel p loåvcl
blade som stængel fra fremspIring tIl host. Flere af
årets opgaver er en forts..-clld-.e af tidlIgere års forsøg.
hvor midlernes eITelt undersoges \ed kombmation af
forskellige midler og antal bchand!mger med ncd ..... t
dosering af svampemiddel. ligesom der er afprovcl
enke/Ic nye fOf'&ogsproduktcr.
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l efteroirel 1985 blev der påbegyndl en fONogsræHc
med det formål at belyse del bed..t egnede tldspunl..l for
anvendelse af Sporlak 45 ec.

Tabel l. Knække/odsyge (l/l)

Knækkefodsyge
Knækkefodsyge er en ...æ<bkiflc:.ygdom. og med et
godl sa."<Iskifle er tiet muligt al holde l<>V;.Ullpell på ct
lav! niveau. !ili bckæmpcll'oC kUli undtugd:.l.·w" bliver
nødvendig. I Cl komsa"<lskifte er dcr mulighed for. al
l<>\ampe:n kan f3 økonomiSk betydning, og under
danne forhold er en be:ka:mrcl-.c lønsom.
I de seneste år er der fundet rCSlstcns merfor knække
fodsygesvalllpt:1l ved anvendelse af carbe:nd,.uimmid
ler, og derfor anbefales denne nuddcllypc ikke længere
ved bekæmpelse af knækkef<xhygc.
I 1987 blev der gennemforl 22 forsøg med bckæmpel~

af knækkefodsyge efter Io planer, hvor midlerne blev
anvendt såvel efterår som forår. Slalens Plantevæms
cen ler i lyngby har bisl cl med bedommelse af angre
bene af knækkefodsyge i forscgene. Ocdommclsen er
forelaget om foråret først i maj m5.ncd og Igen I juh
måned.

Vinterhvede
• angrt'h af

l..n;d.h~fcxl~)8r

lomr t"U 20/7

'lidlO
nJt;r·

udb) Ile

/ tabel I bringes r~ultal('l af 10 ror.-.øg i 1987 samt 6
forsøg i 1986.
12 forsøg med over 15 pet. angrebne plallkr i led a blev
der om forårel i gennemsnit fundet 25 pet. angrebne
planter....om ved høst resulterede i 32 pet. angrebne
..trå.
I led b og c ble\ der forelagct en sproJtnmg i henholds
Vt3 SIdste halvdel af oklober og november, der resulte
rede I, al angrebel af knækkefodsyge om fomrc! blev
reduceret fra 25 pc!. ul 2-4 pet. mecl en lidi svag effekt
'0'00 optælling fur høst.
Om forårel blev der i ~Iadium 3-4. svarende til 26.
april. og i stadium 5-6. ca 20. maj, forelagel en
behandling med Sportak 45 cc. Der blev ikke opnAet
nogen !-lUer for-;kcl I merudbylteme mellem de to
lkhandlmgstldspunkler. StØN efTekt på knækkefodsy
gen blev opnået ved en lkhandling i sladium 5·6.
I lcd f blev Benlate anvendt om forA ret på del nonnale
l<>projlctldspunkt, og der blev fundet en lidt svag effckt
overfor knækkefodsyges\·ampen.
I 8 fursuK med angreb under "kadelæ~klen blev der
lun ved behandling i ..ladlUm 5-6 opnået udslag. der
lige kunne dække omkostmngerne til de ud forte sprcJt
1lI11ger.
Nede ....! I tabellen er anført gcnnemsnilsresullateme af
{} forsøg fra 1986.

t ~'d h d I'och.lIldlC'l I lk\\t;mb.:r
I \.'tI t;- g h:handkl ''oI,lJWffi 5-t>

/ tabel l bflng~ rc<oultalerne af 12 for~"g. hvor lo nye
nudler med effekt mod knæl..l..efoc:bygc er sammenllg·
Ilet ml.'CI Sportak 45 ec.
Lcd b. C og d blev behandlet om efteråret t november.
mc<!em, de øvnge lc.."'l! blcv behandlelom fora ret i
~'adlllrn )·6

1987. 6 jim'Ø{.:. Bekwmpel~e ti/radet

a. Ubchal,dh:1 II J8 52.1
b. Sportak 45 cc 1.0 I 5 22 2.J 0.6
c.Follcur 1.5 I 12 41 1.9
ti. D~X N 7872 0.8 I 8 21 2.J
e. Sporlak 45 ec 1.0 I 15 5.0 2.1
r. Folu:ur 1.51 34 6.8
g. D~X N 7R72 1.21 17 5.9

LSD 2.5

/987. 6jorfog. Bt'kæmpelsf! Ikke ti/rådt,t

a. Ubehandlet 4 14 59,4
h. Spona~ 45 e<: 1.0 I 4 7 O.J 2.6
e. roli(,.'ur 1,5 I 2 12 0,3
ti D~X N 7872 U.8 I J II 0.4
e. Sport:lk 45 ec 1.0 I 4 1,9 1.0
f. FolJcur 1.5 I 18 5,2
g. DPX N 7872 1.2 I 4 5.0

LSD 1.0

hl.!!:
I..t;fnt;
pr ha

" Inird! af
kna.:l.l.dod..~gt;
fordr t;.1 :'011

Vintcrh"ede

label l. KnæH.f!jodsygf! (II))

/987. 1/0""11. Over 15% angreb

a. Ubehandlet 15 J2 74.8
b. Sponak 45 et: okl. 2 IO 2,Q 0.9
t'. Sponak ~5 et: nu\ . 4 I J 0..1 2,6
d. Sponak ~5 cc ~1. .l-4 17 .1.5 0.6
c. Sponak 45 ee sI. 5-6 8 2.U U.9
f. lknlale SI 5 6 19 4.J 2.6

1987. 8jorsog. Uf/da 15lk allgr<'b /.50 -

a. Ubehalldlel 2 15 56.8
b. Sportak 4-5 et' okt I IJ 2,2 0.7
c. Sporlak 45 ee no\ . 2 4 2.5 004
d. Sporlak ~5 el: ~1. ]-4 9 2, I 0.8
c. Sportak 45 cc ~l. 5-6 J J, I U.2
f. Benlate SI. S 6 7 2.1 U.4

I.SD 1.7
/986. 3/orsog. O~'cr 15% tlnKreh

a Ubehandlet 23 J4 68.7
b. Sporlak 45 et: okl. 7 5 2.8 0.1
1.:. Sportak 45 L'C no\. 5 14 2.8 0.1
d. Sponak 45 ee SI. 3-4 15 1.5 1.4
e. Sportak 45 ee SI. S 6 II 3,1 0.2
f. nenlalc SI. 5 6 11 2.1 0,4

1.51) I.~

/986. 3/0""g. l/Ilder 15% CJlIgrt>h
, f,

a. Ubchandlt:t 6 7 69.2
b. Sponak 45 Cl: okl. 2 11 1.0 1.9
c. Sponak 45 cc nov. U 0.5 .JA
d. Sponak 45 ee l<>1. 3-4 I 0.4 2,5
c. Sponak 45 ec .. I. 5-0 4 0.1 2,8
f. nenlate ,.. 56 .1 U.l U,

LSD-

Spolrlak ~~« 1.0 l ('f ha Ikntu(' 0.5 l.~ pr ha
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I 6 ar de 12 fo .....og hlev cn bckæmrcl-.c lilrådcl. I
gcnnem"'llll hlcv der fundet II pcl. angrebnc planter
om for:irel. der ved h~,,,t var blevel til 38 pct.
DI'X-N nn. der er cl hlandmgsmiddd indeholdende
hl a. earhcndiJ/lm. har v(.'d eftera,...- og forårx:ltl\'en
dcl-.c haft en effekt ~m Sportak 45 cc. medens Folll"ur
IHe har p \ Irket angreh af I..mckkefexl\)gc.
Forar"hckocmpcb.cn har for ;lIle tre midler medfnrl del

...Inr"te m<,·rudbYlIc.
I 6 for...øg hItven bchandllllg iUe tilrådet. Efter
for;'jr!W1l1VClldd~af folit:llr og DPX-I1l1ClIel hlev der
nrn"ct mcrudhyner rfi oml.nng 5 hkg. hVIlkel givet "1"
... l..yldC" midlernes effel..l p!l.andre '\Vampe end I..na::kke·
fcxhygl..-..vampt:n.
Fu....."genc fnrl ....CII!.......

I tabel J bnngC'ii re...ult.llel af 45 fnr...c)g. hvor cn
cftcrår"al1vetldd~c i l1()vetnhcr af Sportak 45 et: cr
....llIlmCl1hgllct 1Il<."t.I forår"'lIl\'cndcl'-C i ... tadium 5-6.

Blad og akssvampe
Angreb af meldug. guln....l. brllllru ..l. brullpll't m.n.
forekommer mel! for.. l..cllig slyrkc Iir efler iir.
1987 blev del nr. hvor ..amllige "':lInpt:~ygd(l1l1l1'1e

kunne finde... rå \ltIlerhvcde.
l gcnnem'illll af lidIIgere ro; for..ug er dcr fundet god
"l..onOll1l ...ed at udfor\." lo .. e1pl:tccrl'tle ..prnJlmngcr I

hvede. 1 IUl\cdrarten af fnr"ogene 1 IC)R7 er vægten lagl
r" to "prøJtlllllger mcd for,kelllgc Illldler eller kombi
nallOner heraf. Ligclede~ blev der anlagt cl lIIe~ct 'torl
antal for~~g med hclY"l1ing af cfTcl.t og. "koIlollli \cl!
anvend(.·I ...c af nt'd<\;11 do-.cring. Fælk.... for rl:lIwrne er
end\ Idere. al alle for",,~ ble\ anlagt pl arc,aler. hvor
fodsyge enlcn il..l..e var ct problem. dier Inor ht.:l.æm
pel-.c var hle\ct forelagcl
Ocr forehgger rC'\ullater :If 54 fo .....ng fordelt r:i fem
planer

I fU!Jd 4 hring<.~ gel111elll ..nilsre... tJllalet af II lilf'\)g.
h... nr en og In .. prujtnlllger er -,:ullmenliglH'1 V(""(I

a. Uhchandlct 5 ]J 61.l
h Sponak 4S cc nn_ l l 1.6 U
c Sponak 45 et for. r 3 1.1 O.K

LSD h-c f.]

I 24 for...og. hvor en hckæmpcJ ..e hlev 1IIr!idcl, blev der
opnåct en hdt bedrc beklClllpcl'\C :lf I..llock!.efo(hygcl1
... cd en for r..... nvendei'*" moo lenden... III Cl lidI slorre
I1lcrudb)IIC nll'd et nCllomcrudb)lh: p 0.7 hkg I

furhold III cfler.INtl1"'cndcl-.cn.
I 25 for~g blcv behandlingen fr:tradel. hVIlkel vi ... te ....g
:t1 være korrekt. idel der kun blev opnIlcl urenlahk
Illerudbytter

Tabel 4. BJadnoampe (114).

to( d.ekmllø af

Vinterhvede
brun- mcl- "'8 NC'UG-
plel dug kC'mC' mtr~

(a. Ion- pr, ha udbyll('

198711/orsoR q f~

a. Ubchandlt"1 q 3 52.8
h.Tilt lUp 1.0 I l 0.1 1O.1 6.8
c. Tilt top l 1.0 I 0.5 n 16.8 10.0
d. Till lurbo l, 1.0 I 0.1 0.1 Ib ..1 10.4
e. Rival l' 1.0 I I O 16.4 I 1.0
r. DI'X N 1813 l· 1.0 I 0.5 O 18.0
g. Corbcl 1.0 I

3 O 11.6Corbcl Star 1.5 I
I-Sf) h-g 2.0

1986 8/orsøg 7f,

a. Ubehandlet O.q U 73,9
b. Tilt turbo l . 1.0 I 0.6 I 4.2 I.l
c. TlItlop l· 1.0 I 0.1 0.1 b.3 0.5
d. Tilt turm) l 1.0 I 0.1 0.1 b.6 0.7
e. Rival l 1.5 I 0.1 0.1 7.5 0.3
g. Corhcl 1.0 I

0.1 0.1 6.1Corhcl Star 1.5 I
LSD h-g 1.6

1985-86 18/orsoR 17 r\

a. Ubehandlet l II 70,3
d. Till lurbo l· 1.0 I 0.6 0.5 6.0 0.1
e. Rival l 1.51 0.4 O.J 8.0 0.8
g. CorbcJ 1.0 I

0.6 0.6 5.8Corbcl Slar 1.5 I
'-SD 1.6

1982-86 50/orsøg 16 f\ 44<,

a. Ubehandlet J 9 68.8
e. Riv~ll l· 1.5 I 0.6 0.8 K,S I.J
g. CorbcJ 1.0 I

l 6.5Corbel Slar 1.5 I
I-SD 1.2

Ud b bchandkl "I 7--S. led ( ~"I ~7og"l q IO
- nlll:"'l"\~"IC' hlad
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O.l
0.1

Nelle!
nlt:rocl
bYlle

66.0
l.7
3.6
1.0

h'8
!..eme
pr ha

22 32
5 14

II
lSD h-c

% .mgrl"b af
l.næ!..kefl)(h)p:c
aprtl ca 25/7

Vinterhvede

Fabel 3. Knæ/../..l'fooJJ"'Me.

1985--J17. 25 jonog Under 15% aflgn'b fortir.
24 r.. 24 r..

1985-87. 24 fOf"'iug OI'U 15% uf/greb foriJr_
2' f..

a Ubehandlct
b Sporla!. 45 <.'C 110\
c, Sporlal.. 45 c...'C forår

J orsfonug IIHY!de har "/\-1. al ('II 1'lIrdL'mlf.: afJi.nU'Ji.Ji.e
fo(hygefwgrefH!1 om forarel I <iladlUm 5 og .wmml'lI
holdl med foregol'lIde (If"'i afgmder gi" del mulig' lit

IlClpege dl' ur('uh'r. hmr ('ti bf-'/..æmpel<ie bor forelagf'<;'
I el sum/i \æds/..ifte hør /..m(·Å/..efudsY1W 1x'/..æmfX'" 1'('(1
ollgreb ow'r 15 pcl. I /..omTlf.:(' ·,æd\Åiftf·r. JH'Ur der ufl"
l'T <ilubrr"ilerfra lidllgrre (Ir, IH" he/..æmpe/\(! .\/..e ved {'a.
IO pcl. a"grebll(, plaf/ler.
J urs for"flg IIiHl'. Ol da IÅ/..l' er noge" fordel w'd ul
bf:/..æmpe /..næ/..Ji.ll(xhyge om "jterare/ Po delle lid<i
PUII/..' er del '/../..e muIIgl olfusllu"AAe ell allgrebsgrud og
dl'rmed /..mmatere. om der er el beJi.æmpelse...behor



/987. 3 forsøg
a. Ubehandlet 5 4 49,6
b. Rival l , 1,0 I I 3 8.2 5,5
c. Rival 2'1.01 0,2 I 16,1 10.7
d. Rival 2x 1.5 I 0,2 I 18,0 10,8
e. Till top 2x 1,01 0,2 I 16.6 9,8
f. Bayfidan 0.5 I

Bayfida.n 0.5 I 0.2 0,7 16,9
~ Dairin +4.0 I

g. Folicur 1,0 I 0.3 0.3 17.6
Folicur Combi 1.0 I LSD b-g 4,6

/986. 3 forsøg 2 fs. 2 fs.

a. Ubehandlet 18 O 80,1
b.Rival I , l,S I 0.4 O 4,7 1,1
d. Rival 2x 1,51 0,3 O 6,3 -0,9
f. Bayfidan O,S I

Bayfidan O,S I 0,1 O 5,5
+Dairin +4.0 I

g. F01icur 1.5 I 0,1 O 6.1
Folicur Combi 1,0 I LSD o-g 3.6

Tabel 5. Bladsyampe (lI5).

Led b behandlet !it. 7-8. led c-g sI. ~7 og 9-10.
.. næst0ver~le blad

behandlinger, er der Illgen SIkker forskel mellem de
opnåede ncuomerudhytter på IO hkg.
Bayfidan blev godkendt i november 1987 og forventes
markedsført i 1988.
Fra 1986 foreligger der resultater af 3 forsøg. Dette år
var der ikke angreb af gul rust eller brunplet, men et
moderat angreb af meldug.
lied d. f og g blev der opnået samme svampeeffekt med
et ensartet merudbytte på 6 hkg.

/987. 40 forsøg.
a. Ubehandlet 12 7 48,7
b. Tilt (OP 2X 1,0 l I 0,3 19,2 12,4
c. Rival 2X 1,0 I I 0,3 16,9 11,5

LSD /.8
/986. 25 forsøg 111s.
a. Ubehandlet II 2 71,5
b. Tilt turbo 2X 1,0 I 0,2 0,3 4,3 ~1,6

c. Rival 2X 1,51 0,1 0,3 5.2 "2.0
LSD /.4

/985. /9 forsøg 17 fs. 17k

a. Ubehandlet 8 2 69,1
b. Tilt turbo 2X 1.0 I 0,6 0,6 5,5 0,4
c. Rival 2X 1,5 I 0,2 0,4 7,3 0,1

LSD 2,0

Lcd b og c behandlel I stadium 6-7 og Q·IO
.. næslG\'e~lc blad.

Plantebeskyttelse

forsøgenes anlæg sidsl i maj blev der fundet meldug i 9
af de II forsøg og i gennemsnil 28 pet. angrebne
planter. Størst angreb blev fundet i 4 forsøg i sortcn
Anja. Ved en vurdering ca. IO. juli blev der fundet
angreb af meldug, guiruslog brun plet.
I led b blev der udført en sprøjtning med Tilt top i
stadium '·8, og der blev opnåel en god effekt og et stort
merudbytte på 10,2 hkg.
lied c blev der foretaget to sprøjlninger i sladium 6-7
og 9·10 med samme middel, og der blev opnåel en god
effekt mod brunplet og meldug med et stort merud·
bytte på 16,8 hkg.
l de efterfølgende led d·g blev der ligeledes udfort IO

sprøjtninger i henholdsvis stadium 6·7 og 9-10. Der
blev opnået en tilsvarende effekt og samme store me·
rudbyue som efter sprøjtning i led c.
I led g har behandlingen medført en noget svag effekt
overfor brunplet, og med samme merudbytte som for
anvendelse af cn sprøjtning med Tilt top, led b.
Efter behandling med de markedsførte midler i led c, d
og e blev der opnået meget store nettomerudbytlcr på
10-11 hkg.

I 18 forsøg i 1985-86 er sammenlignet to sprøjtninger
med 11 Tilt turbo, 1,5 I Rival og II Carhel efterfulgt af
2,5 I Corhel Star. I led d og g blev der opnået samme
effekt overfor svampesygdommen og et merudbytle på
6 hkg, medens der efter anvendelse af to sprøjtninger
med 1,5 I Rival blev opnået et merudbylle pA 8,0 hkg.

I 50 forsøg i 1982-86 blev to sprøjtninger med Rival
sammenlignet med Corbel og Carhel Star.
Corbelbehandlingerne har tendens til lidt svagere mel·
dugefTekt og har medført et sikkert lavere merudbytte
end to behandlinger med Rival.
Forsøg med Corbe! Star afshlttes.

J tabel 5 gengives resultaterne af 3 forsøg. hvor en
behandling i stadium '·8 er sammenlignet med to
behandlinger i stadium 6-7 og 9·10.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet meldug på 18
pct. af planterne, medens der ikke blev fundet hverken
rust eller brun plet. Ved en senere vurdering først i juli
blev der fundet et ret kraftigt angreb af gulrust, i
gennemsnit 13 pet. dækning af næstøverste blad, lige
som der blev fundet angreb af meldug og brunplel.
Efter sprøjtning med I I Rival i stadium 7-8 blev der
opnået en god effekt på meldug, men en utilstrækkelig
effekt overfor brunplet og gulrust. Behandlingen resul
terede i et merudbytte på 8,2 hkg, svarende til et
neHomerudbyHe på 5,5 hkg.
I led c blev der foretaget to behandlinger med I I Rival
og opnået en tilfredsstillende svampceffekt med et stort
merudbytlc på 16 hkg.
lied d blev der ligeledes anvendt to behandlinger, men
med 1,5 I Rival. der resulterede i samme svampeeffekt
som led c og et lidt større merudbytte.
J de efterfølgende led. e, f og g. blev der også behandlet
to gange med samme effekt overfor svampesygdom·
mene og merudbytter på ca.. t7 hkg.
For de markedsførte midler er der beregnet nettomer·
udbytter. og i lcd c. d og e, hvor der er foretaget to
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Vinterhvede

Tabel 6. Bladsyampe.

Vinterh,ede

% da-kning af
~I· brun-
dug plel

ca 10/7'

% dækmng af
mt"klug brunplt"1

ca. 1/7'

hk,
k
pr. ha

hk,
kt"mt"
pr. ha

Netto...,
udbyu
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Alk led behulldlel l gllng CII. 2/6. 2 ~handlmg ca 2~/6

• ,wer~le blad

~ dlekntnJ
ol'

mel· gul·
dug rust

Netto
mer·

udbytle

hkl
kerne
pr hil

32,4
9.6 7.1

39.1 33.3

35.0 29.6

32.9 26.8

27.3

9

19

90
74

81 32.1
19 19.4 14.5
2 34.6 27.8
I 35.0 29.1
6 33.1 27.7
7 24,3 19.8

6
l

2

O

1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.0 l
1.5 l
1.0 l
2.5 I

Vinlerhvede

Tabel 7. Gulrusf.

1987 Is. "r. 44 019 og 20
a. Ubehandlet 2
b. Corbel 2 1.01 I
c. Tilt top 2 1,01 O
d. Tilt turbo 2· 1,01 O
e. Rival 2 ~ 1,51 O
f. Oayleton 25 \Vil 2 ~ 0.5kg 3

/987 Is lir. 44018

a. Ubehandlet
b. Corbel
c. Corbe!

Tilt top
d.Corbel

Tilt turbo
e. Carhel

Ri\'al
f. Corhel

Corhel Star

I fabel 6 gengl\es resultatet af84 forseg 11985·87. hvor
to behandlinger med dejs Tilt top og Rival og dels Tilt
lUrbo og Rival er sammenlignet.
I 1987 blev Tilt top og Ri\'al sammenlignet i 40 forsøg.
hvor der blev fundet meldug. brllnplel og gulruslog
opn~et el udbyttc på 48.7 hkg.
Efter begge nudler blev der opnået 5.amme effekt over·
for meldug og brunpJel mcd ct stort merudbync på
17·19 hkg. Efter am'endelse af to gange 1.0 I Rival ble\
der opnået et "Hert la ...ere udb)'llc end efter Tilt IOp.
Omregnet til ncltomerudbylte ble\ der dog nnge for·
.... le! midlerne Imellem.
I 1986 og 85 blev midlerne Tilt turha og Rival sam·
menlignet i hhv. 25 og 19 forsøg. Dog ..kai der gares
opmærksom p!'!. al Rival i di%e forsag er blevet all·
vendt med 1.5 I pr. udsprøjlning.
Effekten merfor de moderate angreb af meldug og
brunplct har været ens. og der har Il..l..e været nogen
Sikker forskel Ide opnåede mcrudb)'lIer midlerne Imel·
lem.
I Itdltgere år har en opdeling efter sortscgenskaber
afsloret. al behandlingen af nogle sorter medførte
storre mcrlldb)'tlc end for andre sorter. I 1987 blev der
fundet kraftige angreb af meldug. gulru... t og brunplet i
de ne.... le af forsøgene. og der blcv ikke fundet nogen
~ikkcr forskcll11ellem f.eks. sorterne Kraka og Sleip·
ner. hvor to ~vampebehandlillgermedførle merudbYI
ler p ca. 20 hkg for begge Mlrter.

1987 \11 bll\c husket som året med kraftige angreb af
gulrust. I fabel 7 er refererel 3 forsøg med bekæmpelse
af gulru')t udfmt på Bomholm

I tabellen er gengivet gennemsnltsresultalel an fONog.
nr. 44019 og nr. 44020. hvor de enkeile led er behand·
let to gange med de nævnte midler. Sidsl IJuh blev der

Gu/rust pIJ h~'€de. / hele vækstfWrtodell Åan hvede angribes o/gu/rust. 51.r51 økonomISk belydning hor dog ongreb i sladium
6·/0.5. Angrt!bel viser sig ved rækkeslil/t'l/e orangegule sport!holH! p& bladene.
Konstaleres allgrt!b om fordret bør en beÅæmpe/se H'ærksælles omglJf!11de. El ~e'elab'erer angreb er wJnskeltg ar beli,{l!mpc
ejJt'ÅlIvl.

(Folo: A. From Niel..~n)
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fundet el meget kranigt angreb af gulrust. vurderet III
81 pet. dæknmg af næstø"erste blad. Det kranige
angreb reducerede udbyttet til 32, I hkg.
l led b blev der foretaget to behandlinger med l I
Corbel, h\'orvcd angrebet af gulrust blev reduceret fra
81 til 19 pet. dækning af næstøverste blad ~rnt et
merudbytte på knap 20 hkg.
Ener behandling IO gange med Tilt top, Tilt turbo og
Rival blev der opnået en god bekæmpelse af meldug og
gulrusl, og behandlingerne resulterede alle i en fordob
ling af udbYIlet med nettomerudbyttcr på 27·29 hkg.
Ener anvendelse af Baylelon 25 WP blev der opnået et
nettomerudb} Ile på ca. 20 hkg.
I forsøg nr. 44018 blev første sproJtnmg i alle led udfort
med Corbel omkring 2. juni. medens anden sprøjtning
ble.... udført med henholdsvis Tilt 10p. Tiltlurbo. Ri\al
og Corhel Star ca. 3 uger ener forMe behandling.
En behandling med Carbel Slar har ikke kunnet be
kæmpe gulru~tell, medens der i led c. d og c blev
opnået en god bekæmpelse af såvel meldug ~om gul
rust, hvilket medførte en fordobling af udbyucI og c\
nettomerudbylle på 28-33 hkg.
De 3 forsøg viser. al gulrust kan reducere udbyttet med
mere end So. pet.. og de viser tillige \ ærdien af at
anvende et alsidigt og bredt virkende middel \ed sidste
sprojtning. Midlersom Tilt top. Tilt turbo og Rival har
!\amtidig en god effekt overfor bl.a. brunplet. hvilket
midlerne Corbcl, Bayleton og Corbel Star mangler.

Forsøg fro 1987 og tidligere ar \'i:o.er. ur Jwnftaleres
angreb af gulnlsI om foron!l, bor der foreluges en
øjeblikkelig bekæmpelse med el 1!gnel middel.

1 1986 blev der p!lbegyndt en forsøgsrække med del
formål at undersøge muligheden for en deling af den
normale dosering af blandingsmidler som f.eks. Tilt
tOp, Tilt turbo eller Rival.
/ tabel B bringes resultatet af 24 forsog i 1987 med Tilt
lap i forskellige doseringer og antal behandlinger.
Ved forsøgenes anlæg omk.ring 25. maj ble\' der fundet
42 pet. angrebne planter med meldug, medens der ikke
blev fundet angreb afbrunpletsyge og kun gulrust i 2 af
forsøgene. Ved en vurdering omkring IO. juh blev der
fundet meldug i samtlige forsøg. i gennemsnit 7 pet.
angreb på næstøverste blad. I 21 forsug blev dcr fundet
i gennemsnit 8 pet. brunpletsyge, og i 8 af forsøgene
blev der fundCI et angreb af gulrust på i gennemsnit 10
pet. på næstø....crste blad.

I led b blev der ca. 20. juni i ~tadium 8 foretaget en
sprøjtning med 1 I Tilt IOp, hvilket svarer til den
normale og anerkendte dosering.
Behandlingen medførte en reduktion af mcldugangre·
bet fra 7 til I pet. dækmng og for brun plet en reduktion
fra 8 til2 pct., medens angrebet af gulrust blev reduce
ret fra 10 pet. til 4 pet. belægning. Behandlingen
medførte et stort merudbytte på over 13 hkg.
lied c ble.... foretaget to behandlinger med 0,51 Tilt top,
svarende til samme mængde præparat som i led b. De
to sprøjtninger har medført cn bedre bekæmpelse af de
forekommende svampesygdomme samt et merudbytte
på 17.1 hkg.
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Tabel 8. Blodsvo",pe 1/16).

tr. dæ~mng af

Vinterhvede md- brun- bk, Neuo-.., pk. ~C'mc mer-
a 1/7- pr h. udb)'lIC'

198714 forsag 21 f~

a. Ubehandlel 7 8 45.8
b. Tilt tOp I • 1.0 1 I 2 13.3 9.9
c. Tilt top 2;..0.5 I 0.7 l 17.1 12,8
d. Tilt top 0.51

0.6 1 18.7 13.2Tilt top 1.01
e. Tilt top 3 .... 0.5 I 0.2 0,6 20,1 IJ.6
f. Tilt top 2 1.01 0,4 I 19,8 1J.0
g. Ri\'al 2 0.51 0.9 J 13.7 10.1
h. Ri\al 2' 1.0 1 (0.6) «2) (17.3) (11.9)

LSD I>--g 1.5
1986 /6 forsøg IHs 1.$ fs

a. Ubehandlet 7 J 66,S
b. Tilt turbo I ~- 1.0 I 2 0.5 J.I 0.1
c. Till turbo 2.0.51 0.7 0.2 4,4 0.5
d. Tilt turbo 0.51

0.6 0,2 4,0 0.9Tilt turbo 1.0 1
e. Tilt turbo 3· 0.51 0.2 0.2 5.1 0.7
f. Tilt lurbo 2 ... 1.0 I O.J 0.2 5.1 0.8
i. Tilt turbo 1·0.81 2 0.6 2.6 O

LSD 1>--; I.J

Lt'd c-h behandlet stadium &-7 L·... 1/6
Lcd b. (' og I behandlet sladium 7-8 C3 10/6
lro 0,:- h IX'handlcl stadium 9-10 ca W/6
(12 (q « IO r.... ) • ~w'c""C' hlad

I k'<l d og c blev anvendt i alt 1,5 I Tilt IOp udbragt ad
henholdsvis to og tre gange. Ocr blcv opnået samme
effekt overfor svampene med et merudbyltc på ca. 19
hkg.
I led f blev anvendt to sprøjtninger med normale
mængder, i ah 2 I Tilt top, der ikke medforte nogen
bedre bekæmpelse af de forekommende svampe, lige
som merudbyttet svarede til led d og e.
I led g blev anvendt to behandlinger med 0.51 Rival pr.
gang, og såvel svampcefTckt som merudbylte svarede
til en behandling med Tilt tOp, led b.
l led h blev foretaget to behandlinger med I l Rival pr.
gang. Dette led har kun \'æret med i 12 forsøg. og der
blev opnået en effekt og et merudbytte svarende til led
c. hvor der blev foretaget to behandlinger med 0.51 Tilt
top.
Foretages en sarnmcnlignmg mellem led c og f, 2 x 0.51
og 2 x 1 I Tilt top med led g og h, der har Bet Rival i
samme mængde, findes der en lendens til lidt bedre
svampeeffekt og et sikkert større merudbytte efter
am-endelse af Tilt top end af Rival. Omregnes der til
neuomerudbyuer, bli\er der ingen forskel mellem
midlerne anvendt i Silmmc doser.
På de beregnede nctlomerudbytter er der ikke stor
forskel mellem led c, d, c og f, hvor der er opnået fra
12.8 til 13.6 hkg i nenomerudbylte.
I led c blev neltomerudbyllel frembragt ved anven
delse af I I Tilt top, medens det i led f blcv frembragt
ved anvendelse af i alt 2 I Tilt 10p.



I • rel\ 24 forsag har del ah..:\ været muhgt ved anven
del\e af den hahe mængde Till IOp og Rival at Opll
-.amme nctl(lmcrudbylte \om vcd anvcndelse af nor
m:.1 mængdc.

Deling af den normale doseflng I IO behandlinger. led
c. har mcdfort el storre nt:tlolllcrudbytte. i alt 12.8 h~g.

..ammen lignet med led b. h\ or der blc\ am'endl samme
mængde præparat p. en gang. der resulterede I el

neltol1lcrudbylte. som er J "kg lavere end I~ c,

NederM 1 l:lbcllen er :lnfOrl 16 forsog fm 19li6 med Till
lurbo.
Med dct ,;vuge angreb af meldug og brunplcl blc\ der
og\A 1 1986 opn5ct det bcd'lle okonomiske resultat vcd
en dchng af den normale mængde Till turbo I to
behandhnger med 0.5 I pr. gang.
FOl1>{)gcne fOrlsæll~.

2 (Jr.iflJr'iog hur \';,51. ul det har \'ærel muligt at opna del
..amme neltomerudbYllc l'ed IO behandlinger med 1:1
normal dosering som w:d C'n el/C'r IO behandlinger mcd
fuld (/osC'ring

Ved Staten<" Plantc\ærn~cnlcr. Lyngby. har man de
'>cneste r arbejdet med planlægIlIng af forskellige
dOlllbas('rede I'ors/ingssyslemer. I 1987 blev dd f"n.tc
skridilagel lil afpmvning af d 'yMcm vcdrørende
'l\umpc..ygdomme i vinlerh\·ede. Opga\'en med at
linde et syslem til hvede er beiydelIg mere kompllcerel
end et tllwarende system l \drbyg. da hved~ bl.u. hur
en It.l:llgere \æhtpcriode. og der forekommer nere
'l"lImpc..ygdomme end i vårbyg.
I • r er der blevet afprøve( cl syslem, hvor der kun blev
focu:-.crel p:\ hvedens meldug og gul rust. da program
mel for hvedens brunplel ikke var færdigudviklet. Til
\ urderlng af ~)'sleme'" effekt bic" delle i for'iogcne
'iammenllgnet med IO forebyggendc behandlinger I
'iladnllll 7·8 og sladlllm 10.1-10.5 med to gange II Till
top og IO gangc I I Ri\al, Til behandl mg af det
compuler\"arslcde lcd blc\ \ algl Corbcl. da dClle mid
del har en god \lrknl11g o\crfor mcldug og gulru~t.

meden\ del har en \\ ag elYd..1 0\ erfor bl.a. brunplel.

Plantebesk},ttelse

I 1987 har der været anlagl 18 fOr"oog. og i label 9
bringo re:-.ul!alel af 14 for'iog. Aftabclbilagel fremg r.
al ved f","""genes anlæg ble\' der fundel meldug l 12 af
de 14 forsag. IgennemslUI 48 pet angrebne plan ler. og
l IO forseg fandtes gul rust p<112 rx:1. af pianierne. Den
forebyggende behandling med Io \pmjlninger med I I
Tilt lap mcdfone el merudbytte på 21.6 hkg. og IO
1I1svarendc behandlinger med II Rl\al ga\ 17.0 M.g l
merudb) Ile. De 14 fon.og indg:'ir I gCllIlcmSnil'lre"iulta
tet i label 6.

I 2 forsag. hvor der ikke blev vllr,lcl for meldug eller
gulru.. 1. bic v der ved vurderingen ca. IO. juh Ikke
fundet gulru ..!, men 7 pet. ang,reb af meldug. medens
der blev fundet cl megel kraftigt angreb af brunplel. 1

alt 64 pet. p5 næstCverSle blad.
1 led b l1ledfone IO behandlinger med Tilt IOp en god
w3mpeelTek( og cl merudbYlle på 22.2 hkg.
I led c - to gange I I Rival - blcv der ligeledes opn5cI Cll
god elTckl. men el lavere merudbylle.
I led d - computeramisning. blc\ cn behandling Ikke
all\I~1 p' grund af del la\c angreb af meldug og
gulru..1.

14 forseg ble\ der an\ 1St en behandling. og led ::1IIlæg
ble\ der fundel meldug I genncm"lll! på J I pet. af
pianierne. V<.-d vurderingen den IO. Juli blev der kon
stateret et modcral angrcb :lf meldug på 9 pet. og
brunplet på 6 pet. på næst""'cr"ote blad saml el \"agl
angreb af gulru\l i et enkelt fOT"ing.
Ved dcn forebyggende behandling 1 lcd b og c blev der
opnåel Slore mcrudbytler på 18·20 hkg.
Den ene computerbaserede behandling. udført ca. 19.
jUIll. medførte 1;'1 beskedcnt merudhyllc på 3.7 hkg.

I 6 for\ag blc\' der all' ist to behandlinger henholdwi:-.
ca 22. jUIlI og I. juh.
Der blev I forsogene Ikke fundet angreb af brunplct.
men 21 rx:t. planter \ar angrebcl af gulru~t og 47 pcl. af
meldug .. ed fnro..ugenC'l anlæg.
Ved \ urdcrmg den 10. juh kon~lalcroocs kraftIge an
greb af meldug. ruslog brun plet. Dc forebyggende

Tabel 9. OptImal plullte!Jetkl'IlC'lse j ~'inrerh~'ede (1/7).

~ dækning af" ""C dæknlOl af"'

Vinlerhvede mc:ktuB ru' brunp~l hkg kerne mddul ...., brunpkt hk, kerne
ca IOn pr lu Q1lIn

'" h.

19~7. } [arsog. Illgen anl'I.Hlmg 4 forsog. AnI'lst l sprøjtning

a. Ubehandlet 7 O 64 44.6 a. 9 l 6 54.6
b. Tilt Iop 2, 1.0 l 0.5 O 5 22.2 b. O O l 20.6
c. Rival 2 , 1.0 l U O O 16.7 " O O O 17.9
d. Compuleral1visning 7 O 58 d. 0. .1 O 3 3.7

1987. 6 forsog. Anrist 1.\p,øjltlll1ger 2 forsog. Anvist J sprojtninger

a Ubehandlel 16 23 32 41.7 a <!S.l
b Till lap 2 x 1.0 I 0.1 I 0.8 ll,4 b 24.0
C. RI\'al 2 x 1.0 l 0.5 O 0.7 16.2 c 18,4
d. CompulcranvislHng 0.1 3 17 10.2 d. 16.4

Ud b 1)8 r.: behandleli ~ladlum 7·~ lig 10.1 10.5
• niC\HHC'l'ilt blad
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Plantebeskyttelse

Brunplel på blad og aks afh~·ede. To former afsep/ona spp.
brunplel ag grdplet. kan angribe hvede. Angn'bene afde ro
svampe er meget vanskelige at adskille. Svampt'ne spredes
med regnstænk fru blad til blad og havner til sid:'l ; aksel.
Ved kraftige angreb ø<il'lægges blade Df.: a~'11er mecl ned!>'a/
udbytte lil følge.
Angreb i akset kcw som rege/forhindres I'ed rel1idig bekæm
pelse af svampen pd bladene inden hl'cclMS skridning.

(Folo; A. From Nielsen)

behandlinger i led b og c medfør(e god svampebekæm·
pelse og et merudbytte på 21 og 16 hkg.
I led d blev anvist to sprøjtninger med l I Corhel pr.
gang, og der blev opnået en god effekl mod meldug og
en acceptabel gulrusteffekl, medens der, som forvenlet,
ikke blev opnåel tilstrækkelig eITekt på brunplet.
Merudbyttet blev også kun til halvdelen af led b.

I 2 forsøg blev der anvist i alt tre behandlinger med
Carbel. l begge forsøg fandtes ved forsøgsanlæg kraf
tige angreb af meldug, 84 pet angrebne plan ler, og 26
pet. angreb af gulrust. Der foreligger ingen senere
observationer over svampesygdomme.
De tre anviste behandlinger har givet et merudbytte på
16 hkg, d.v.s. mindre end ved to forebyggende behand
linger med Tilt top.

l års forsøg med et nyl computerbaseret varslingssy
stem til hvede har visl, at den del, der bedømmer
meldug og gulrusl. kun kræver få jusleringer.
Forsøgene afslører imidlertid, at det er nødvcndigt, at
det enkelte syslem skal tage højde for samtlige skade
voldere.
1987·forsøgene afslører også, at med årets vejrlig og
dermed ekstraordinære lange vækslperiode var det for
tidligt al indstille vurderingerne først i juli.
Der vil blive arbejdet videre med en ny model i 1988.
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Rug
Rug dyrkes ofle som rug efter rug, og med det store
areal, der fonsat dyrkes. er del af væsentlig interesse at
fa under~øgt hvilke svampe, der har belydning for
rugens overvintring ~mt i den forste del af vækslperio
den om foråret.
r del efterfølgende bringcs resultalcr af t l forsøg for·
delt på to planer.

Knækkefodsyge
t 1983 blev Sponak 45 ec anerkendt til bekæmpelse af
knækkerodsyge i rug, anvendlom foråret. Grundet
udvikling af resislens hos knækkefodsygesvampen er
Sportak eneste middeltype, der anbefales på arealer.
hvor resislens forekommer. Da midlet også har en
effekt overfor en række andre svampe. bl.a. sIleskim·
mel, er det af interesse al få afprøvet midlets effekt
anvendlom efteråret og sammenlignet med en tilsvar·
nede forårsanvendelse.

Forsøgene er blevet anlagt i samarbejde med Plante
værnseentrel i Lyngby. Ved forsøgenes anlæg om
efterårel har det ikke været muligt at foretage nogen
vurdering af angrebet af knækkefodsyge på arealerne,
men forsøgene blev tilstræbl anlagt på arealer. hvor
rug dyrkes efter fUg.
I flJbel 10 bringes resultaterne Cif 6 forsøg j 1987.

Tabel IO. Knækkefodsyge (112).

% angreb af hkg Nella-
Vinterrug ~n;d.kcrodsY8e kerne mer·

april ca 10/7 pr. ha udb)'lIc

/987. 3 forsøg med k"ække/odsyge

a. Ubehandlet 16 52 38,4
b. Sponak 45 ec okt. 2 26 6,6 3,6
e. Sponak 45 et nov. 3 30 7,8 4,8
d. Spoflak 45 ce st. 3-4 35 8,1 5,1
e. Sportak 45 ee sI. 5--6 30 6,1 3,1
r. Benlate sI. 5-6 56 ~0,3 "2,0

LSD-

1987. 3 forsøg uden knækkefodsyge

a. Ubehandlel O 8 48,S
b. Sportak 45 ec okt. O 4 1,1 1,9
e. Sportak 45 ec nov. I 5 1,0 2,0
d. Sponak 45 ec s1. 3--4 16 ~0.4 "3.4
e. Sponuk 45 ec SI. 5-6 12 0,2 -'"-2,8
f. Benlale st. 5-6 6 1,4 0,3

LSD-

/986. / forsøg uden knækkefodsyge

a. Ubehandlet O 48,9
b. Sponak 4S ee okl. O ~2.5 5,5
d. Spoftak 45 ee st. 3--4 O 2.2 5,2
e. Spon,lk 45 ee sI. 5-6 O 5,8 2,8
f. Benlatc st. 5-6 O 2,9 1,2

S[l(Jrlak 45 cc 1.0 l pr. hil Ben1me 0.5 kg pr. ha



1>lantebeskyl"lelse

Tubel l/. K",et.kefudsyge 1/13).

I taMI 12 er foretaget en opsummering af 21 for'>og fra
de 3 seneste år. I fON~gene er foretaget <:, \eI en
eftcdl.rsamcndelse "om en forår'klnvcndelse l !;IadlUm
5-6 med Sporlllk 45 ee.

1,2

1.5

0.4

0.7

1.2
l.J

hkg Netto
kerne JMrud·
pr. ha b)'ue

q;. angldt af
lnrlkd'od )It
apol ca 117

% angreb.r
knæk.kefod~yge

rorlr Cl: 20n

1.0 I
1.51
0.8 I
1.0 I
1.51
1,2 I

Beltondlig ikke lilrådet

I 9 45,0
nov. 2 6 1,8
forår 8 l,7

LSD J.l

Vinterrug

Vinterrug

1987. 2 forsøg.
il. Ubehandlet
b. Sportak 45 te
c. Folicur
d. DPX N 7Rn
c. Sponak 45 ec
f Folleur
g. DPX " 7872

I cd Il--d hch;mdlt'1 I no\ember
L...d d-g behandle! I '1,ldlum ~ b

Bekæmpelse lilrlidct

17 49 40.7
6 4J 1.8

14 49 l.J
7 40 1.4

J I 4.5
48 0.9
41 4.0

LSD 1.0

1987. 3 fOrføg 8ekæmpehe iH.e tilradel

a behandlet I ') 39,0
b. Sportak 45 L'C 1.0 I 2 9 2.6
c. Folicur 1.5 I 5 13 0.5
d. DPX N 7872 0.8 I I 9 l,S
e. Sportak 45 er.: 1.0 l 9 3.7
f. Folieur 1,5 l 14 2.0
g. DPX N 7872 l.l I 7 5.0

LSD 1.9

Tabel 12. Xnækkefodsyge.

1985-8713 forsøg. Behand/ig li/rådel

3. behandlet II 30 45.7
b. Sportak 45 ec no... 4 16 4.4 1.4
c. Sporlak 45 et: forår 6 5,2 2.2

LSD 1./

I de J forsog blev der 0111 forårel fundet meget s\-age
angreb af knækkefodsyge .. vcll ubehandlet ,;om eftcr
efter rsbehandlingen. K un efter 3mcndelse af Sponak
blev der opn el et sikkert udslag på 2.6 hkg. Illell Ikke
til"'lrækkeligl til al betale olllkostlllngerne lil ~pruJtllln

gCI1.

lied e, f og g. hvor der blcv foretaget forArsbehandling.
bic v der ikke fundet nogen p vIrkIlIng afknækkefc)(:t<;y·
gcangrcbct. men der blev opnået ,ikre udslag fra 2·5
hkg. Disse udlilag må ligeledes lilskrives midlernes
eITelt på andet end knækkefods)'g~\ampen

FOf'mgene fons...~ltes

/985-87 8 forsøg.

a. Ubehandlet
b. Sportak 45 ec
c. Sportak 45 (:c

I tabel II bringes gennemsllltsresultalerne af 5 forsog.
I 2 af forsegene blev knækkefodsyge om foråret \ urde
ret til. al bekæmpelse skulle foretages. I gennem'\OIt
ble\ der fundet 17 pet. angrebne planter. der \00 en
~nere vurdering \ar blevet III ca. 50 pcl. angrebne 'itr.
I led b rcsuherede behandlIIlgen med Sponak om
efter. rct I en redul...tion af knækkefodsygeangrebe!.
men \ed host \ur der omtrent samme angreb 'iom I

ubehandlet og et merudbyllc pc'!. 1.8 hkg.
I led l.: og cl cr der prøvct to ikke marked... fLlrte
præparater. Eftcr anvendelse af Folicur blev der ikke
opnået nogen effekt overfor knækkefo(i<,.ygen. og der
blev 10:111 en mllldre udbyllcncdgang.
Rlandll1gsmidlet DPX 7872, der indeholder en 11\'

mazol-forbindel..e og earhend:l7Im. hu\ode samme ei
fekt som Sportak
I led e. f og g bb der foretaget en for rsbehandling. I
... tadium 5-6 med de samme nudlcr. og ~mtligemidler
havde I de 2 forsog en '\\3g effekt m-erfor knækkefod
syges\ampen.
Da s vel Sportak ..om bJandlngsmidlet DPX 7872 hur
en effekt overfor andre bladsvampe. må merudbyllct
for disse behandlinger tilskrive... cfTekl mod sådanne
livampe.
NederM I tabellen er angivet genncmMlIl~reMlltatetaf J
for'iog. hvor bekæmpcl..e ikkc blcv tilrådet.

I efteråret 1986 blev der anlagt nye forsøg, hvor tre
midler med effekt mod knækkefod'iyge blev anvendt
henholds\is eflerAr og forår. Forsøgene skal samlldlg
!Iøge klarlagt, om der ved en cfterc'!.rssprøjtning opnås
nogen effekt overfor sneskinllnel, der i vi:-.se situationer
kan udtynde planteheslanden.

I de J forsog blev der fundct angreb afknækkefods)ge.
I gennemsmt 16 pet angrebne planter. Ved en vurde·
ring ca. 20. juli Hlr angrebet ogel til 52 pcl. angrebne
lit d\.
Led b og c ble\ behandlet om efteråret henholdsvis
sidst l oktober og <:idst i november, ng dette mcdfurtc
en reduktion af ungrebct af knækkefodsyge fra 16 til
2·J pct. om foråre!. Ved vurderingen for høst var
angrebet halveret i forhold lil ubehandlet. De to be
handlinger resulterede i el merudbylle pA 6-7 hk8.
Led d blev behandlet om forårct i rugens stadium J·4.
der gaven reduktion af knækkefoosygeangrebet på 1/3
og medfortc ct merudbytte på 8 hkg.
I led e og f blev der foretaget en behandling med
henholdsvis SpOrtaL og Benlate i 'it ad mm 5·6. der
regnes for at være det Ideelle behandhngstidspunkt.
Angrebet af knækkefodsyge blev med Sportak 45 et

reduceret med knap 50 pc!., og der blev opnAet Ct
merudbytte på 6 hkg. Efter anvendelse af Senlate blev
dcr Ikkc opnåcl nogen effekt på knækkefodsygeangre.
bet. hvilket givetvis skyldes, at svampene var resislcnle
overfor Denlatc.
Det luve forsøg ..antal gor. at merudbyuerne ikke er
sikre.
I 3 af forsøgene forekom der ikke noget angreb af
knækkefodsyge. og som folge heraf blev der Ikke
opnået merudbyller. der har kunnel betale de udforte
behandlmger.

Sponal -45 ~ U I pr ha
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I 1984 blev der påbegyndt en forS0gsrække med nye
midler mod trådkølle, og i tabel 13 refereres 7 forsøg
fra 1987. Alle de anvendte midler er udbragt om
efteråret i november, og kun i cl af forsøgene blev der
fundel trådkølle.

1987. 1forsøg med Ir/Jdkølle
a. Ubehandlet 47 38 60,5
b. Bayfidan 0,5 I 4 88 1,9
e. Bayeor 300 ec 1,5 I 4 86 °d. Baeilae 75 WP 1.5 kg 4 86 0,7
e. Bayfidan 0.51 4 87 1,0

+ Bayeor 300 ec +- 1.5 I
f. Bayfidan 0.5 I 4 90 2,8

, Sportak 45 ec + 1.0 l LSD 4.2

1987. 6 forsøg ude" Irådkø/le
Hs. 4 fs.

a. Ubehandlet ° 78 44,4
b. Bayfidan 0,5 I O 83 O
e. Bayeor 300 ec 1,5 I ° 84 1,6
d. Baeitae 75 WP 1,5 kg O 82 0,6
e. Bayfidan 0,51 O 83 3,6

+ Bayeor 300 ec , 1,5 I
f. Bayfidan 0,5 I ° 87 5,2

! Sportak 45 ec + 1.0 I LSD 2.4

/985-87. 4 forsøg med trådkølle
a. Ubehandlet 17 51 53,\
b. Bayfidan 0,5 I 2 85 6,6
c. Baycor 300 ee 1,5 I 2 86 5,5
d. Baeitae 75 WP 1.5 kg 2 84 4.5

LSD J,6
/985-87. /4 farsøg uden "Mk.lfe
a. Ubehandlet O 76 48,9
b. Bayfidan 0.51 O 81 0,8
e. Bayeor 300 ec Ul O 84 2,0
d. Baeilac 75 WP U kg ° 81 1,2

LSD /,0

hk8
k~rn~

pr ha

%
over

levende
pl3nl~r

%
planter

mod
tntdk"llc

Vinterbyg

Tabel 13. T,ddk.lle (1/8).

1.c:d b-f behandlel l noycmber.

I 13 af de 21 forsøg er der ved en forårsbedømmeise
blevet tilrådet behandling mod knækkefodsyge. Vcd
forårsvurdcringen blev der fundet II pet. angrebne
planter, der 'lcd vurdering før høst havde bredl sig til
30 pet. angrebne strå.
En anvendelse af Sportak om efteråret i november
måned reducerede angrebet til 4 pet. om foråret, et
angreb, der ved høst var nedsat til det halvc af ube
handlet.
lied c blcv der roretaget en forårsbchandling i stadium
5-6. og i gennemsnit blev der opnået en god n:."!Juktion
fra 30 til 6 pet. angrebne stdt Behandlingen medførte
et merudbytte på 5,2 hkg. svarende til et nettomerud
bytte på 2,3 hkg.

Angrebene af knækkerodsyge var i 1987 vurderet til
omkring det normale. d. v.s. et sprøjtebehov på to
marker ud af tre.
Sprøjtebehovet for knækkefodsyge kan ikke fastlægges
om efteråret. l 11 forsøg fra 1987 blev der i 6 forsøg
opnået urentable merudbytter, der kan henføres til en
svag forekomst af knækkefodsygeangreb, der om for
året var under skadelærskien, som er IO pet. angrebne
planter. Indtil nye midler findes, eller en ny prognose
for knækkefodsyge udvikles, bør bekæmpelse udføres
om foråret ener forud konstateret behov.

Vintertriticaie
Der har i 1987 ikke været udført forsøg i triticaIe med
bekæmpelse af knækkefodsyge og andre svampesyg
domme. Der henvises tillidiigere 3rs beretninger samt
til side 35 i denne beretning.

Som konklusion af tidligere års forsøg kan anføres.
- knækkefodsyge kan være tabgivende for trificale,
- skadetærsklen for bekæmpelse afkllækkefodsyge bør

være det somme som for rug. co. IO pet. angrebne
planter om fordret.

Nederst i tabellen er anført 8 forsøg, hvor behandling
ikke er blevet tilrådet. Ocr blev opnået urentable
udslag.

En bekæmpelse afknækkefodsyge i rug bør kun foreta
ges. såfremt der ved undersøgelse i foråret findes mere
end 8-10 pct. angrebne planter. Ved forekomst af an
greb omkring skodetærsklen bør tidligere års afgrøder
pd det pågældende areal inddroges i vurderingen.

Vinterbyg
I det følgende bringes resuhatcrne af 8 forsøg, der
fordeler sig på to planer med bekæmpelse af svampe
sygdomme i vinterbyg.

Trådkølle
TrAdkølle udvikler sig ofte i en tæt og kraftig afgrøde
samt i år med en mild og fugtig vinter og fodr. En
bekæmpelse af tråd kølle er af forebyggende karakter
og udføres en len i rorm af en bejdsning eller en
efter.'irssprøjtning.

I forsøget med trAdkølJc blev der i led a fundet 38 pel.
overlevende planter ved et angreb af tråd kølle på 47
pct. På trods af det kraftige angreb og yderst dårlig
overvintring blev der opnået ct udbytte på 60,5 hkg
kerne. Årsagen lil det kraftige angreb af trådkølle
skyldes givetvis tidligere års afgf0der, idet der ikke
blot i 1986 og 1985 var sået vårbyg efter udvinlfet
vinterbyg, men også i 1984 var der vinterbyg på det
pågældende areal.
I forsøget blev prøvet midlerne Bayfidan. Bayeor 300
ec og Bacitac 75 WP dels ved enkeltbehandling og dels
i blanding. Midlerne havde en god og ensartet effekt,
der dog ikke førte til udbyucstigning.
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Lnt b-g bc'handl~1 stadIum 3-4 Lnt c g Mhandlel 'IndIum 5-6
Lcd g lxhandkl 'ladlum S·q. -2. og -' "~CNC bl:td

lied g blev der udfort tre behandlinger. der resulterede
I samme merudbytte som for lo behandlinger i lcd c ug
d.

Vårbyg
Afsvampning
I 19lH har der ...:cret anlag! forsøg mc..'d hcjd'\nillg uf
ud<;a:d af vårbyg.
I forsøgcnc med sortsafprøvning, ~cric 01-31, Side 37,
indgår bl.a, cl led, bejdsc1 mc..'d midlet YEA, dcr
angives al værc et organisk produkt, indehuldende 2,5

hk.
l«nC'
pr_ ha

LSD 2.5

~ cbt:lnlnl.J"
bild· mel-
pkt duC

ca. 15/6-

Vinterbyg

Tabe/ /4, Bladsvampe.

/987. I fors08

a. Ubehandlet O J 58.4
b. CorbcJ 1,0 I O O 0,9 1.6
c. Corbcl 1.0 I O O 2.8 2.6

Tih IUrbo 1.0 I
d. Corbel 1.01 O O 4.9 0.9

Till lUp 1.0 l
e. Bayfidan 0.5 l O O 2.7

Bayfidan 0.5 I
. DaimI 14.0 l

f. Folleur 1.0 I O O 4.5
Foilcur Combl 1.01

g. Corbel 1.01 O O 5.R 2.6
Tilt turbo 1.0 l
Tilt lurbo 1.0 l

/986. J fonog 2 r~

a. Ubehandlet 5 2 58,6
b. Corhel 1.01 4 0.1 .l.1 0.6
c Corbcl 1.0 1

2 O 6.6 1.2Tilt turbo 1.0 1
d. Corbel 1.0 l

2 O 6.5 0.7
Tilt top 1.0 l

e. Bayfidan 0.5 I
Bayfidan ... 05 I O 5.8
Dalrin +4,0 l

f. f"olieur 1.0 1
O 5.9Fohcur Combi 1.0 1

g. Corbcl 1.0 1
Tilt turbo 1.0 1 0..1 O 6.9 1.5
Till turbo 1.0 I

Ved spropnlflK af vimerbyg i /988 sk(/t der fo/ges de
olll'l'\'flinger l'edTlJrende midler og do,\·er. der meddeles
fra Statens P/alllel'æTIJscenrer i Lyngby,
Efrer de obligatoriske sprøjtnmger i vinrerbyg bør der
stadig holdes øje med afgrøden. Sko/dp/el- og b/adp/el
~yge kan forekamme i en slJdan grad. at en yderligere
bekæmpelse J..an blive ItfHhendlg. Tit denne sprøpltlng
kan fm ~'ælgef mellem egnede nudler.

Bladsvampe
I hele vlntcrbyggen .. væk..tpcnodc er der mulighed for
angrcb af meldug. \koldplet og bladplct. I 1987 bic v
meldug og bladplct fundet I yderst s\age forekomster.
medcn" der forel-om en del sl-oldplcl.
I tabel 14 bnngt..... rc..uhalet af et c:nkch for..og fra 1987.
Ved formge!s anlæg blev dcr fundel ydersi wage
fOf('knmslcr af meldug. hvorimod der ikke fandtdo
h... erl-en ru.st dier hladplcl. Ved en vurdermg nlld, I

Jum blcv der fllndel cl wagt angreb af meldug. 3 pcl.
d:ckning af næ~t""cf',IC og tredieøversle blad.
I lcd h hlc" der furclagcl en behandling med Corhel i
<;'adlulll 3-4. Ikhandlingell tm..x1fN1c en mllldrc )o,tig·
lllllg I udbylIel.
I led c og d blev der fordagel la behandlinger, der
r~ulteredc i t:I merudbylle på J-5 hkg,
I ll-d e ug f ble... der foretaget behandlinger med iHe
markedsforte produklcr, der r~ulterede I en udbylIc·
stigning på 3-4.5 hl-g
I led g er forelagcl l alt Ire behandlIIlger og opn et et
udh)'ltt: pa 5,8 hlg.
I ngen af de udførle behandlinger har imidlertid kunncl
dække OmkO'illllngcrnc 111 de udf,'rtc 'iprojtningcr.

I 6 forseg ble\ der 1I-I-e fundel angreb af lrodkolJe. og
sanHllge behandlinger har medført en mindre for1:>td·
ring af procenl overle\ende planter. Kun efter anven
dc1..e af mIdlerne I led e og. f blev der opnået sikre
mcrudbyllcr p!i 4-5 hkg.
Fra 1985-87 bringes resultater af 4 forsøg. hvor tråd·
kolle blev kon:<.talcrc\. l gennemsnit blev der fundct 17
pet. 'lIlgrebnc plantcr med 51 overlevende planter om
forllrct.

TrådJ..ølle kan ,J..ke J..onstareres om efrerorer. og en
behandling er derfor afforebyggende karokler.
Sprojlning mod Ir dJ..ø/le kan ti/r6des:
- l'ed dyrJ..ning af vimerbyg efter vinterbyg
• ~'e(I"lOr foreJ..omsl af ,·tubre.'iter • specielr af byg
- I tætft'. kraflIge afgrøder.

~ra 1986 foreligger re\ulwtet af J [or<;0g efter ..amme
plan.
I lcd c og cl hle... der lldf~lrl Io .. prøjlninger. svarende lil
de obligalori .. kc sprojlningcr, og behandlingerne har
reo;;ulteret I el merudbytte I 6,5 hkg kerne.

Af de prøvede nudler er Bayfidan godkendt af miljø
)o,tyrelsen og ventt:.. markedsførl i 1988. Til rådighed er
og)o,:\ Oaylcton 25 WP. begge midler har effekt mod
trådkolle og er anerkendt til formåle!.

En cflcråfl)bchandling med de tre nævnte midler med
førte en god bekæmpelse af trådkollcn og en forøgelse
af plantelallet til ca. 85 pet. overle... ende planter samt
el sikl-crt merudbyllc pa 4.5-6.5 hkg.
14 fONog I samme periode blev anlagt på arealer, hvor
tr dkolle Ikke forekom Behandlingen med midlerne
har da også medført en mindre slignlng i procent
lWcrle... ende plan ler p 5-8 pc!. '>amt små merudbyuer
p 1·2 hkg.

129



Plantebeskyttelse

I de 8 forsøg blcv der ikke fundcl nogen effekt mod
svampe. ligesom lejesædskarakter og udbytte ikke blcv
påvirket.

pet. chitosan, et biopoiymer af skald)'r. Produklel var
angivet til at kunne forbedre rodudviklingcn og mod
virke lejesæd.
I label 15 bringes resultatet af 8 forsøg.

Brune kerner pd bygaks. Eftergennemrkridning of\' rbyg og
hl't'de "unne dl'r finde.i 'yw'brutle ril brune sm6ah i akkne.
De brune kerner ,USÅrtl't'S bl.a. angreb af gr6Jkimmel.
Denne n'Omp pli}'irÅes iHL' ufdL' H'Ompemidler. der normalt
am·ende.f før skridning. Brllrle Åt'rner forekom og.rd {'/ter
angreb af fusarillmn·ampe. I hl'('de rar angreb ""'ger
udbredte pd Sleipner.
Ak'iju:,'ariø'e kan b('ka.'m~',f med bl.a. Spanak og RH'UI.

(Foto: Sorcn Holm)

I 12 fo,...,og 1985-87 cr der foretaget en sammenltgmng
mellem Tilt turbo og Daeoml 500 f + Cali~lR. Daco
mlblandingen har samme effekt som Tilt turbo. men
har medfort et sikkert hl\ere merudbylle. der lUe kan
dække omkrn.tningeme lil den udførte sprujtning.
fOf'mgene med Dacoml 500 F + Cali;(in er afslutte!.

svampene med et merudbylte på 4-S hkg. r-.lldlernc er
endnu ikke markedsførte.
I led h er anvendt Tilt top. men resultatet dækker kun
7 af de 8 forsøg. Midlet har medfort den bed'ite e(fel..t
overfor svampene med el merudbytte pl'l. oml..nng 5
hkg.
For de marked~forte midler I led b. c. d og h er der
foretaget beregning af nettomerudbyuet. Kun efter
anvendelse af blandingen Daconil har det opnåede
merudbytte ikke kunnet dække omkostningerne til de
udførte sprøjtninger. De øvrige behandlinger har med
f~'fI omtrenl ens netlomerudbytler.
Nederst i tabellen er anføfl 15 forsøg 1986~87, hvor
midlerne Tilt turbo, Till [OP og Rival er sammenligne\.
De tre blandingsmidler har medført samme svampeef·
fekt og ensartede merudbytter.

2 52,9
3 0.0
LSD-

J
0.3

...
meidulVirlIya

Tabel 15. Bejdsning.

8 forsøg 1987
a. Ubehandlet
b. YEA bejdset 400 mllhkg

I led b og c blev der opnået samme effekt overfor
bladplet og meldug med et sikkert· merudbytte på
omkring 4 hkg.
I led d blev der opnået tilsvarende :-vampeefTekt. men
med et sikkert lavere merudbylte end for de to foregå
ende midler.
lied e, f og g blcv der opnået acceptabel effekt ovetfor

I tabel 16 bringe-. gcnnemsnit:-resul!aler af 8 forsøg.
hvor forskellige midler er sammenlignet med en sprøjt
mng i stadium 7-8. svarende til omkring 25. juni. Ved
forsøgenes anlæg blev der fundet meldug i 6 af de 8
forwg. i alt 14 pet. angrebne planter. Først l Juh blev
der fundet 5 pc!. angreb af meldug på næst0verste blad
og el angreb af bladplel p.~ 3 pet. Der blev observeret
angreb af skoldplctsyge. i gennemsnit 2 pcl.. i 4 forsøg.
I ~mtlige forsøg har der således været angreb af en
eller nere svampesygdomme.

81adsvampe
I 19R7 kan angreb af bladsygdomme ..elm meldug.
skoldplet og bladplcl på vårbyg betcgnes som rct
udbrcdte. Angrebenc af meldug og skoldplel udviklede
sig yderst svagt i maj måned. men bredte sig i lobet af
juni og juli lil rel kraftige angreb. 1987 må også
betegnes som cl Ar med megcn bladpIe!. Ligeledes blev
der fundet en del angreb af bl.a. gråskimmel og fusa
rium i bygaks, hvor småaks (et kemepar) blev farvet
lysebrune-brune.
I modsætning til tidligere år har det ikke været muligt
at opdele forsøgene i sorter efter meldugmodtagelig
hed. Flere af de meldugmodtagelige sorter. herunder
også sort.sblandinger, har givet rentable merudbytler
for behandling af svage meldugangreb, et forhold. der
også må tilsk.rives de anvendte midlers effekt mod
skoldplel og bladplet.
I 1987 har der i vårbyg været anlagt 67 forsøg fordelt
på 5 forsogsplaner.
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Taix'//6. B/adn'Ompe (119). labe//l. B/odsvampe (110).

Vlrbyg
CJi: d<c:l.n1nl.u M'I Netto-

bladpId IMJdua krnc: mrrud
~. Ir· p!". ha b)ltt

q; d nm, af M..I Ntllo-
'"lrb)'g bladrkt mc:ldul l.t:mt' mc-rud·

ca In· pr ha h)ltt

• "a:!;I,'\ c.... lc blad (1 f, I
Alle' 1C1J bo.-h.J.rldld I lNrll.'l' 'l'ldlum 7· K

Tidligere 1'\ f(lrsog har \ 1-.t. at der "Olll regel har været
god "J..olloml \ed at ...proJte \arbyg en gang med
normal dosis. meden') der iHe generelt har ... æret
okOlloml"k baggrund for al forctage to ...proJlIllllgcr
med normal do~i<; mod blad,\'ampe I \-arbyg.
J 1985 blev der p3bcgYlldt en fON)g ...række med ind·
kredsnlllg af behovct for ell eller flere sprojtninger l

vårbyg. J f(lf"',ogsplancrnc indgår og<;å anvendelse af
l1cd~al1e doseringer.

I w/)e//7 bnnge... genn('m~l1lhre'iultalcrnc af 17 fors"g,
h\-order lied b ble\ udfml en sproJtlllllg I stadium 7-8,
wurcnde lil ca 18. Jum
J led e. d, r, g og h ble\ der foretaget to sprojtnmger I
hcnhold'i\ls stadium .'-4 og 7-8. I 1987 ble\ disse
\proJtnmger foretaget omJ..nng 7. JllllI og 28. Juni.
lied Cble\- der forcIagel tre behandlinger med IO dage-.
mellemrum. ~t;lrtcnde ca. 7. Jum.
Ved for"<lgenes anla:g ble\ der 18 af de 17 forsøg fundet
angreb af meldug, i gcnnem:-.nil 17 pet. angrebne plan
ler, og i 3 for~0g bic\' der fundet 4 pet. angrebne
planter med bladplel. Ocr blev ikke fundet angreb af
~koldplct c1ler ru5.(.

198717 /or.,,,g. /J ji

a. Ubehandlel 3 13 48,0
b. Tilt turbo I , 1,0 I I 2 5,6 2.5
e. Calixin 0,51 0,6 I 6.4 2.4

Tilt 250 EC 0,51
d. Till turbo 2,0.51 0.5 2 6.7 3.1
c. Tilt turbo 3,0.31 0.6 l 6,8 2.5
f I Ilt turbo 2,1,0 I 0.7 0.8 7.2 1.5
g Rival 2 x 0,51 0,6 «0,6) «5.6) «2,])
h Ri\al 2x 1.0 l (O,q) (0.5) (5.9) (0.7)

LSD 0-/ J.5
/986 /I /onog

a. Ubehandlet 6 7 48,8
b. Tilt turbo 1,1,0 I l I 1,8 1.3
d. Tilt turbo 2,0.51 I 0,8 2.6 1.0
c. Tdl turbo 3,0..11 I 0.3 4,0 0,3

LSD 1./
jW/5-87 41 jhrmg 40Ji.

a. Ubehandlet 3 8 49,7
b nit lurho l , 1.0 I 0.7 I 4.5 1,4
d Ilh turbo 2,0.51 0.5 l 5.5 I.q

LSD /.0

I C1J \'-h hehandkl \la<lIum J-I ca ~/..
ll-J e behandlet '\;ll.!lum 5-6 l:.J. 1%
lcd b-h hC'hdndlel \IJdlUm 7-11 ...-a !,ol,.

(7 r" (/15 f,)

I led a blc\ dcr fors l I juli fundet angrcb af !lkoldplct.
bladplct og meldug.
I led b ble'" der forctagct en \prøJtmng I stadium 7-8
med 11 Tilt turbo. Ocr blc\ opnået en acceplabel efTekt
på ..,vampene med et stor! merudbylle p! 5.6 hkg.
lIed c ble\ der foretaget to sproJtninger med henholds
VI!> 0,5 I Calixin og senere 0.5 I Tilt 250 EC. en
mængde, der s\-'urer 111 den mængde "'Irkslof, der er i II
Tilt turbo. Der blev opnået en lidt bedre svampeefTekl
med et merudbylle på 6.4 hkg.
lIed d er foretaget to !tproJIlllnger med 0,5 I Tilt turbo,
svarende lil samme mængde som i led b. SvarnpeefTek
lell har værel omtrent den sammeog med tenden'i III ct
lidt 'itorre maudbyttle.
I led e blev forctagel tre behandlinger med 0.3 I Tilt
turbo pr. gang. svarende tll ca. II Tilt turbo. S."ampeer·
fekt og merudbylle blev del samme "Onl i led d.
I led f ble\ der foretaget tO behandlinger med I I Tilt
turbo pr. gang. S."ampeefTekten warer stOr! set til,
h\-ad der ble\ opn cl I led c. d og e. og behandlingerne
re...ulterede I det storste merudbytte. i alt 7.2 hkg
1 led g og h er der foretaget to behandlinger med
henhoJdwis Q,Slog II Rnal pr gang Behandlingerne
har medført en god svampeefTekt med merudbyllcr på
5.5·6,0 hkg. De "dste 10 led blev udforl i et mllldre
antal for"log end den øvrige serie.
For ,amilige led er der udregnet neltomerudbyller. I
gennemsnit af de 17 forseg er der for anvendelse af J I
Till turbo opnået et nCllomerudbyttc på 2,5 hkg.

0.8
1.5

4 54,3
0,3 3.9
0.4 2.0

LSD 1.0

3
0.5
0.6

1.0 I
2.0 I
0,5 I

/9878/onog

3. Ubehandlet 3.0 5.0 53,1
b. Till turbo 1.0 I 0,8 0,5 4.4 1.3
c. Rival 1.0 I 0.7 0.6 3.9 1.1
d. DacolIIJ 500 F 2.0 l 0.8 0.6 2.5 1.0

! Call}un 0,5 l
e Folicur 1.0 I 0.7 0.5 4.1
f. Fuhcur Combl 1.0 I 1.0 0.8 4.5
g. DI'X :" 7873 1.0 l 1.0 0.9 4,8
h. 1 Ilt top 1.0 I 0.5 0.6 (4.8) (1.3)

LSD 1.1
/986 / /O'5og

a. Ubehandlet 0.1 0.4 47,9
b. Tilt IUrbo 1,0 I O O 0.8 2,3
d Dar.:onil 500 F 2.0 l

j Callxm ,0,5 l O O 0.4 3,9
c. Fo!lcur 1.5 l O O 0.4
f. Follcur Combl 1.0 I O O 0,7
8. DI'X N 7873 1,0 I O O 2,3

/986-87. /5/orsog

a. Ubehandlet 2 7 50,8
b, Tilt turbo 1.0 I 0,4 0.5 3,6 0.5
c. Ri\J.1 1.0 I 0.3 0.5 3.3 0.5
h.Ttll top 1.0 I 0.3 0,4 3.9 0.4

LSD 0.9
/985-87. /2/onog

a. UbehandlCI
b.TIII turbo
d. Daconil 500 F

- CallxlIl
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Lcd b og c bchandlc:t I ~13dlUm J-t o~ i-Ii

Efter to behandlinger med midlerne Tilt lurbo og
Rival ble... der (lpn1iel en ensartet effekt på bladplelog
meldug med sture mcrudbytter på 6.6 og 5,7 hkg,

11987 ble\' der udfort 21 forsog, h\or der kan foretages
en sammenligning mellem to behandlinger ml.-d delt
do~is af henhold~\is Tilt turbo og Rival. 1 tabel 19
bringe-. genllem~nit~resuhatet af 21 forsøg.

3 års forsøg viser. at \'cd am'endelse af IO sprøjtninger
med delt dosis af et bredt virkende middel som Tilt
lurbo eller Rival kan der opnå." samme svampeefTekl
og neuomerudbytler som ved anvendelse af samme
mængde på en gang. Brugen af nedsat dosis svampe
middel krævcr imidlertid ekslra aglpågivenhcd af bru
geren.

3.0
2,4

hkg Sena
Lerne mrrud·
pr ha bylt~·

6 50,9
0,6 6,6
0,5 5,7
LSD 1.3

2
0,4
0,4

'7c dækmng ar
blad- mtl~

plr! dug
ca In-

2" 0.51
2 IC 0.5 I

Virbyg

Tabel 19 BladsIlampe

1986 2l forsog
a. Ubehandlet
b. Tilt turbo
e. Rival

fundcl angreb af mcldug og skoldpiel. meden .. der Ikke
blc\ fundel angreb af bladplel.
I led. b ble\ forelagel en behandling med I 1 Rival I
stadium 7-8. Behandhngen medførte en halvering af
angrebet af skoldplet. meden .. meldugangrebet blev
reduceret fra 2 ItI 0,4 pct. Der blev opnAel et stort
merudbYlIe på 5.6 hkg.
1 led c blev forelagel IO behandlinger med O,S 1 RIVal I
henholds\'is stadium 4-5 og 7-8. 1 led b og c er der
således anvendt samme mængde virkslof. Der blev
opnået en god svampeefTekt med et slort merudbytte
på 6,2 hkg.
I led d og e blev der kun foretaget en behandling med
O,S I Rival. I led d blcv behandlingen forcIagel i
stadium 3-4 og hllr medfort en god svampeetTekl med
el merudbytte på 4.1 hkg. I lcd e blev behandlingen
udfort i stadium 5-6, og der blev opnået en lidt bedre
svampeefTekt med el mcrudbyne på 5.2 hkg.
I led f bIc\' foretaget tre behandlinger med 0,3 I Rival
pr. gang. som ga\' el merudbytte på 6,7 hkg.
I led g blev der i alt forelagel to behandlinger med 1 I
pr. gang med en god svampeeffekt og et stort merud
bytte på ca. 7 hkg.
1 6 af de 8 forsog blev der I led h udfort Io sprøjtninger
med 0.51 Tilt turbo pr. gang. og der blev opnAct en god
svampebekæmpelse med cl merudbytte på 7.6 hkg.
Ved alle behandlinger ble\' dcr opnået sikre, cnsanede
merudbyuer, og omregnet lil nellomerudbytler blev
der ikke stor fon.kel behandlingerne imellem.
Fra 1986 foreligger der resultaler af 5 forsøg, hvor der
ikke blev opnåel merudbytter. der kunne bclale for de
udførte behandlingcr.

Il- dæknmg af

Vlrbyg blad· mel· h'. ~etto-

pleJ .,. kerne merud-
Cl.. In- pr hl trylle

198Z 8fo-sog

a. Ubchandlel ° 2.0 55.0
b.Rlval 1 x 1.0 I ° 0.4 5,6 2.M
c. Rival 2,0,5 I ° 0.2 6.2 2,q
d. Rival l x 0,51 ° 0,6 4.1 2.7
c, Rival 1,0,51 ° 0.3 5,2 ).)

r. Rival ),0,) I ° 0.2 6,7 2,6
g. Rival 2x 1.01 ° 0.1 6,9 1.7
h. Tilt turbo 2,0,51 ° ° (7,6) 4,0

LSD a·h 1.7
LSD b-g 1.5

/986. 5 forsøg
a. Ubehandlel 1,0 2,0 47.9
b. Rival l , 1.0 I 0,5 0,) 0,5 2.)
c. Rival 2,0.51 0,4 0.1 2,3 -1.0
f. Rival ),0,) I 0,1 0.1 2,0 -2,1

( ) 6 rOf"SOg - n~un"rs'e blad
Led ".d,f" og h behandlel l \1<adlUm ~-4 ca 'I",
Led r og behandkt I \ladlUm 5 6 Cd 1"1",
Led h,cJ.g og h behandlel I stadium 7-8 ca ~"I..

132

Tabel/8. Bladn'ampe (120).

I Il forsog i 1986 er der foretaget sammenligninger
mellem en sprøjtning med II Tilt turbo og henholdsvis
to og tre behandlinger med og~5 I I i alt. Der blev kUli
opnået små forskelle i svampeeITekten med merudbyl
ter fra 2 til 4 hkg. der ikke kunne dække omko~[nin

gerne til de udførte behandlinger. Bedst resuhal blev
dogopnåel i led e, Ire behandlinger med 0,31 Tilt turbo
pr. gang.

I IlJbel 18 bringes gennemsnilsresultatel af 8 forsog
efter tilsvarende prineip som i tabell7. I forsøgene blev
anvcndt Rival, hvor ancrkendt dosis cr 1,0 I pr. ha.
Ved forsøgenes anlæg blev der kun fundet meldug I et
enkelt forsøg, medens der ikke blev fundet nogen form
for bladplct. Ved vurderingen føn.t i Juli blev der

t led c. d og e blev foretagel [O og tre behandlinger med
anvendelse afsamme mængde virkslof, som s\'arer lill
I Tilt turbo. Efter fradrag af samtlige omkostninger III
kemikalier og udbringnmg er der opnået samme nellt).
merudbytter som i led b.
I Ii.."d f blev der for an"endelse af i ah 2 I Tilt turbo
opnåel det la"este neltomerudb) Ite.

Fra 1985 til 1987 blev der udført I alt 42 forsøg. hvor
der ble\' foretaget en sammenlignmg mellem en sprøJt
ning med II Tilt turbo og to behandlinger med 0,51 pr.
ha. Der blev opnåct ~mme s\ampeetTekt med. Slore
merudbytter på 4,5 og 5,5 hkg og der kan noteres en
sikker forskel leddene Imellem. Del storste ncllome
rudbytte blev opnået i lcd d, i ah 1.9 hkg.
Igennem 3 år blev der således i gennemsnll opnåel den
bedste okonomi ved at foretage to \projminger med
halv mængde Tilt turbo i forhold u) en sprøjlning med
normal mængde på I I pr. ha.
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.. tadlUm 6·R

stadIUm 3-4

stadium 6·8

stadium ]-4

stadIUm 6·g

... t"dlUlll 3·4 og

gCI I del lokale konsulentcenter har -.endt og modtaget
opl) .. ningcr .. edrørende de t,"'lullede bygmarker
Landmanden modtager l:>e-.ked om yurdenngerne en
len "'Ia pffil dier pr. telefon, om der er grundlag for
hchandling. c1ler om nyc vurdcnngcr skal foretages
eftcr nærmere fast..alle tidspunktcr Systemct har \læ·
ret afpmvct i 21ir \lcd lalld~konlorct. hvor for..øgene er
bearhcjdcl i tallcllcrnc 20 og 21 ....oN()g..plancn var 1

1987,

a. Ubehandlet

b. 0.5 I CahxlIl

c. 0.5 I Call\lIl
1.0 I Till turbo

d 0.5 I CalulII og
1.0 I Tilt lurbo ~

1.5 I Perfektion

c. 1.0 I nit turbo ....
0.25 kg Pml1lor

f. SprøjlCt efter "lIf<;c1
llormal dO<.I"

g. Spro)tet cner \'ar:-.el
l/~ normal dOM"

I tube/lO bnnge-. geJlllcm ... llltsrt.... ultatct af 26 for...og I

1987 samt fo .....ogene fra 1986 og 85. h .. or OpI/mu/
p/of1fc'beskYffds(' har ..-æret afpm..-ct

\yarende lil en udb}t1csllgning ~ 13 og II pet. Der er
lIludlerIld lUe nogen Sikker forskel behandlingerne
Imellem. og fOr«ikcllen bh\er endnu mmdre \ed bereg
ning af nellomerudb}llct

Op/mw/ p/afl/ebl',kytrt'!:'ie. Ved Planlcværnscenlrcl har
lilan Igennem nere I\r arbejdel mcd computerbaseret
var-.hng....y..tCll1 til bekæmpel"e af forskellige skadevol·
dere i \lI.rbyg. bl.a. bladplcl. meldug og bladlus. Et af
'iy'\tcmerne. henæ\ nt Op/mw/ p/oflrebeskYfle/se. har
.. :crel afpnnCI 1 fON)g , 1986 og 87 S>..tcmel er
opbygget ved PlmlICværn'iL'entrell Lynghy og henven
der ..ig direkte III landmanden. '.om I fOf\oejcn har
meddelt oply..nlllg.er fnr de enk.dtc \'årbygmarker om
hl.a forfrugl. M>rt. ,tllbrcster !kimi fanelllel udby neni·
\eau. kornpri!> og kelluk.aliepns. Opl}'mingerne om
..ort. fonrug!. )ordbehandling og fugtighedsfarhold an
..tnd~ til bt=rcgmng af en risikofaklOr for bekæmpel'\<:
afbladplel. Disse forhold er indkode! i allIægget og ved
labende modlagd..c af fuglighcdsforholdenc kan der
lldl~"c.. et var,el for bekæmpelse af hladplet.
Angreb af bladplcls)'ge ..bl såledc.. ikke regi<;treres l
marken. men landmanden sk.al rcglstrere angreb af
meldug og bladlu .. encr næmlerc fastsatte rcgler Der
forelagt..... 4--6 bech)mmclser I Jubet af væk..tpcrioden. og
cner h,cr ,urdenng I markcn kOlHakler landmandcn
"1Il konsulent Sy')tcmel har siden 1986 ..'æret afprc\'et i
~1ARKSTYRING.h"(lf landmanden yla EDB-anlæg·

robe/lO Opflmo/ p/OIlfebe<;kyut'/se (111)

AIl~ forwg 1985·87 Ikh:mdhng frar!del Behandhnllllr:\det for bladllJ$ + ~\ mpe
~. pI. Ik- '" pi "" pim % dzd:nmg af hlg hllnd- m tY" dælnlllg llr hkg Ntll()- m 'r.- d~kmng af hkg Ntllo·
blad- skold- blad- md· kerne hng...· blad- skold- blad· Illd· kerne "u:r· blød- ~kold blad· mel- ke.rne mel'·
l.. pie< plcl dug pr. rul lIIdu: lu. pld plet dug pr h::t udb lu. pl~ ple.t dug pr. hu udb ,

2 3 • S O 7. 8 • IO Il 12 13
"

IS IO n 18 I
19H7. 16/on'K 1987. Iljorsøg 1987. 1/0""8

" 9 5 3 6 50.0 4 2 6 50.0 55 0.7 0.4 67,0
b. 7 4 2 I 1.3 0.7 4 2 0.9 0.4 -0.8 78 0,3 O -0.3 1.5
c 6 I 0.8 0.3 5.4 1.7 0.7 0.5 0.5 4.2 -0.1 70 0,1 O 2.1 -2.2
d. 3 0.5 0.6 0..\ 5.7 2.7 O 0.5 0.6 4.0 -0.6 2 O O 4.7 0.1

< 2 0.8 0.9 0.6 5.4 2,0 0..\ 0.6 1.0 4.4 O.X O 0.2 O 2.6 1.0
f 3 3 2 3 3.0 0.6 4 3 5 O 0,4 0.1 3,1 -1).3
g. 3 3 2 3 2.4 0,3 4 3 5 I 0,3 O 2,3 O

LSD 1.1 LSD 1.4
1986- 15jorJøg 1986. 5jorsøg 1986. 5/orsog

a. 49 I 2 51.2 18 O 0,2 50.8 60 2 4 5\,0

b. 49 0.8 0.5 0,4 0.7 18 O O 1.6 0,4 65 0.7 I 0,3 -0.9

c. 50 0.2 0.1 0,7 1.7 18 O O 1.0 3.3 66 O 0,3 0.4 3,9

d 5 0.1 0.1 3,7 2.7 O O O 2,0 -2.6 9 O 0,2 4.1 -0,5

e 6 0.1 O 3.7 2.0 O O O 2.3 -1.3 IJ O 0.1 3.9 0.3

f 25 0.6 0.4 2.0 1.0 18 O 0.2 26 O 0,4 4,0 0.6

LSD 1.3 LSD 1.6 LSD 1.J

1985. 10 filr'iDg 1985. 8/orlOg 1985. J /0""8

a 24 0.1 0.3 7 47.5 I 0.1 0.5 I 49.6 92 0.2 0,3 9 42,0
b. 24 0.1 0.3 2 1.6 0,7 I 0.1 0.5 0,6 1,0 -0,2 92 0.2 0.3 2 2,6 1.4
c. 24 O 0.1 0.2 4,1 1.7 O O 0.1 0,2 2.3 -2.0 91 0.2 O O 6,5 2,2
d. 7 O 0.1 2 7.9 2.7 O O 0,2 0.3 5.1 0,5 4 0.2 O O 12.2 7.6
f 6 0,1 0.2 4.5 I O 0,5 I 38 0.2 0,2 2 10.6 7.2

LSD 1.7 LSD 4.9
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I label 20 bringes resultatet af de 26 forsog I 1987. hvor
Op/imal planlebeskyuelse har værel afpro...el cfter den
ovenfor beskre' ne plan.
I gennemsnit af de 26 fOl"\Og ble, der ca. JO. juh fundet
bladlus på 9 pet. af planterne samt et angreb på 5 pet.
skoldplet. 3 pel. bladplet og 6 pct. meldug på de to
merste blade.
I led b blev der behandlel med 0.5 I Calixin i stadium
3-4. svarende til omkring 2. juni. Behandlingen påvlr.
kede ikke angrebet af skoldplelog bladplet. men ha...de
en god effekl pil angrebet af meldug. Ocr blev opnået et
lilJe merudbytte på 1.3 hkg.
l led c blev der anvendt dvd den tidlige behandling
med Ca1ixin som Tilt lurbo i !ootadium 6-8, svarende til
25. juni, Behandlingen resulterede i en god svampeef
fck l og et stort merudbytte p!l 5.4 hkg.
I led d og e blev der tilsal et !ookadedyrsmiddeJ. hvilkel
ikke medfarte yderligere udb)'ul:Stigning.
l led f og g - de computervarslede led - blev der i
gennemsnit opnået en mindre påvirkning af samtlige
skadevoldere og et merudbytte p3 2,4-3.0 hkg. S,'3

rende til halvdelen afdel i led c, d og e opnåede udslag.
Til forklaring af de la... e udslag skal oplyses, at i
gcnnemsnitstallene for de 26 forsog lIldgår også 12
forsag, hvor behandling af led f og g ikke ble' tilrådet.
Forsogene viser, al der ble... opnået godl 5 hkg for
bekæmpelse afsvampe i vårbyg 11987.

J 1986 blev der ikke opnået nævneværdige udslag for
svampcbekæmpclse. medem. der ....ed en bladlusebc
kæmpeise blev opnåel ca. 3 hkg.

I 1985 var der angreb af sAvel bladlus som bladsvampe,
og en bekæmpelse medførte udslag pi'l omkring 8 hkg.

I kolonne 6 er foretaget en omregning Iii enheden
behandU"g!)'hyppighed. hvorved der ms et udtryk for.
hvor mange gange den anvendte mængde kan udsprøj
les på I ha, når der anvendes en normal anerkendt
dosis pr. gang. 0,5 I CalJ:"Jn bli,er til 0.7 enhed og de
øvrige midler til I enhed. I led c og d er der anvendl

Tabel 21 Optimal plantebeskytIf!!se (122

henhold~als 1.7 og 2,7 enheder og I led e 2 enheder. I
led f er der i gennelT'<:1lI1 brugt 0,6 enhed. medens der i
lcd g er brugt 0.3 enhed.

l 12 af de 26 forsog har EDB-anlægget meddel!, al der
Ikke ville ... ære grund III at forelage nogen form for
sproJtlllng mod s\'ampeioygdomme eller skadedyr. l
label 20 kolonne 7-12. er meddelt gennemsnitsresuha
leme af de 12 fON,g.
I forsøgene blev der fundel moderate angreb af svam
pesygdommene skold plet, bladplet og meldug.
Ener anvendelse af Calixin sammen med ukrudts
sprøjtning blev der ikke fundet nogen påvirkning af
svampesygdommene, ligesom der ikke ble\! opnået
noget sikkert merudbytte.
I led c blev der opnåel et merudbytte på 4,2 hkg, som
lige kunne dække omkoslningerne til de udførte sprøjt
ninger.
l led d og e blev der opnået samme effekt og merudbyt
ter, men grundel kun en kNsellled e blev der opnåct el
neuomerudbytte p!l. O,g hkg.
Af de opnåede nettomerudbylter fremgår det, at der i
de 12 forsøg ikke har værel ukonomi ved at forel age
hverken svampe- eJler skadedyr:.bekæmpelse. Der er

ledes god ovcren!\"\lcmme1se mellem, hvad EDB
anlæggcl har anbefalet. og del. de:- blev opnået ...ed
forskellige behandlinger.

I 1986 foreligger resultater af 5 forsøg, hvor der ligele
des er god overensstemmelse mellem del. anlægget har
anbefalet og de opnåede merudbytter.
I den 3-årige forsøgsperiode har der værel udført i alt
61 forsøg. I 25 forsøg, l'varende til ca. 40 pct., har
anlægget fundet, at angrebet af skadevoldere var så
lavt, al en bekæmpelse var urenlabel, hVIlkel bekræftes
af de udførte forebyggende behandlinger.

I samme forsøgspenodc har der kun værel 9 forsøg.
hvor M'el s'ampe- wm bladlu.sebekæmpelse er ble...et
ttlddet. I 1987 blev det kun tilrådet i el enkeh forsøg.

v"' ...... _ ....
0,71 CIIWa 1,oITill_ 0.11 CaIillio .. 1,ll111ll _

~pI. ~pI. ~pI.

.. ~-""of ..... - • ~-"II ..... _ • "'-"11 ... _blod- _
blod- Jael.. k«ae 1Der- ------- _. blod· ____ ... __.. ... pIel .... ",.ho .... .. ... pIel .... ",.ho .... l. ... pIel .... "'.IIa ....

I 2 3 • , • 1 1 9 IO II 12 13 l' " 16 11 II

/987 4 forsøg 8jorsog I forsøg

a. 4 J 11 45,1 7 6 4 1 51,S - 4ll,2
b. 4 l J J.l 1.9 6 5 2 0.2 2.0 0.8 1.9 0.7
c. 4 0,7 0.4 7,5 J.2 6 2 2 O 5.8 1.5 12.0 7.7
d. l 0.2 0.2 8.2 J.6 1 l l O 6.1 1.5 13.1 8.5
e. 2 0.7 0.6 7.6 4.0 I l 2 O 5..1 1.7 11,8 8.2
r. J 1.0 J.O J.9 2.2 6 2 2 O 5.4 2.J 1J.5 8.7
g. J 2,0 J,O J.4 2.1 5 2 2 O 4.7 2.7 12.6 9,3

LSD I.l LSD l.I LSD 1.0
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gets trufne afgørelse med to behandlinger I led f og g
var korrekte. Størst nellomerudbytte blev opnået i
dIsse led.

1987. 4 forsøg. Behandling iHe tilrådet

a. Ubehandlet 4 0.7 SO.3
b. Rival 1.0 I 4 O 3.2 0,4
c. Efter behov 4 0.7

Ingen behandling
d. RIV.I 1.0 1 O O 4.1 O.g

t Plflmor +0.25 kg LSD b-d 1.1

Forsøgene har vist. at en EDB-varsling som den I 1986
og 87 afprøvede Optimal planlebeskyttel.se har virket
tilfredsslillende. men justering bør løbende foretages.
Syslernel er nu tilpasset MARKSTYRI G, og kan
benyttes af landmand og konsulen l lil at foretage
svampe- og skadedyrsbekæmpelse efter varsel. SYSle·
mel indebærer gode muligheder for at nedsælIe lemi·
k:tlieforbruget i vårbyg, uden at det går ud over okono
Olien.

2.1
1,6

1.0

4,9
4.9

56.8
3.g

'"-...al ....
"""'1 .....
a. \I,. pr. ha

'"pI.m........
I..

27
1.0 I 17

1.01 21
1.0 I 5

+0.25 kg

Tabell2. Mmi-Epidan (In).

For landmænd. der ikke deliager i systemet Opllmal
plat/u'beskyttelse. er der udarbejde! en beskrivelse af
syslernet, der kaldes .> Mini·Epidan ». Systemet er byg
gel op omkring nogle nSlkota!. hvori indgår lal for
forfrugr. sortsegenskab. såbed. nedbørsforhold m.v.
RIsikOlallet indgår sammen med vurderinger i marken
i et endeligt lal. der afgør. om en bekæmpelse bor
foretages eller ej.
..MIIlI-Epidan ~> er blevel afprøvet i 8 forsog I 1987, og
resullatet fremgår af tabel ll.

a. Ubehandlet
b. Rival
c. Ener behov

Rival
d. Rival

j Pmmor

1987 l forsøg. Behandlmg Itlrodet mod svampe
If,

Af de 26 gennemførte forsøg i 1987 blev der varslet for
angreb af s\'ampesygdommc i halvdelen af forsøgene,
og gcnnem~Ollsresuhatetaf de 13 forsøg ses i tabel 21.

14 forsog blev der på et tidlig! tidspunkt· før stadium
6 - fundel angreb af meldug i så Slor en udstrækning, at
sprojtning blcv liJr5del. Gcnncmsllilstallellc er anføn i
kolonne 1-6.
Ener anvcndelse af Calixin i lcd b blcv der opnåel en
god meldugeffekt, idet angrebel blev reduceret fra 17
pel. I ubehandlet lil 3 pel. angreb på de Io oversle
blade. Behandlingen medforte el sikkert mcrudbytte
på 3.1 hkg. svarende til etnettomc:=rudbytle på 1.9 hkg.
lied f og g blev der efter varsel behandlet med CaJixin i
hel og halv mængde 8 dage efter led b. og der blev
opn. et en tilsvarende s\'ampeeffekt med tcndens til lidt
storre merudbytter.
I led c. d og e. hvor der forebyggende blev forelaget
henholdSVIS s\'ampebekæmpelse og sladedyrsbekæm·
pelse. blev der opn~et merudbytter på omkring 8 hkg.
svarende lil nelloudbytter på 3-4 hkg.
I led f og g blev der således kun opnået halvdelen afdel
merudbytlc. der blev opn. Cl ved den forebyggende
sVlllllpcbehandling i de 4 forsøg. Af de forelagne be
dømmelser fremgår. at der fortsal var meldug i fo~
gene. men angrcbene var s3 lave, al en yderligere
varsling mod meldug ikke blev givel. En juslering af
anlægget bør overvejes. evI. med scnere anvendelse af
noosnllc doseringer.

og de opnåede merudbytter har knap nok kunnel
dække omkostningerne til de udførte sprøjtninger.
I 1986 og 85 er der god overensstemmelse mellem de
Illr.\dede varslinger. led f. og de opnåede resullaler fra
de ovrigc forsøgsletl.

I 8 forsøg blev der ikke anbefalet lIogen tidlig sprøjt
ning med Calixin. hvorimod del blev tilrådel at an·
vende Tilt turbo. og behandlingerne blcv i gennemsnit
udfort den 21. jUIII. Resullatet fremgår af kolonnerne
7-12.
I led f. SprOjlel efter varsel. blev der opnået et mcrud·
bylte ~ 5,4 hkg, svarende III et nettomerudbyue på 2.3
hkg.
Ellllsvarende merudbytte hlev opnået I led c efter to
behandlinger med Calixin og Tilt turbo.
I led g. h\'or der bIcvanvendt halv normal dosis. blev
der opnået et merudbytle på 4,7 hkg. ~varende til el
netlolllcrudbyllc på 2.7 hkg.

I ~ forsøg. hvor der blev v~lrslel for svampeangreb, blev
bekæmpelse foretaget C~t. 21. juni i led f og g. De
udrørte forebyggende behandlinger -lcd c· viser. at det
var en korrekt varsling. der blev givel. Behandlingerne
af led f og g medførte de slørste ncltomerudbytler.

Kun i I forsøg blev der mcddell &'Ivel enlldlig behand
ling med Calixin som en senere behandling med Tilt
turbo. Resultatel er anført J kolonne 17 og 18. Fra dette
forsøg foreligger imidlertid ingen vurdering af angreb
af skadevolderne.
Del opnåede merudbytte I led c viser. at EDB-anlæg-

1987. 2 forsøg. Behandling lilrlidel ",od sWJmpe og lus

a. Ubehandlet 46 13 51,6
b. Rival 1.0 I 46 3 0.6 2.2
c. Efter behov O 3 7.5 3.2

Rival 1.0 I
Pinmor 0,25 kg

d. RIV.I 1.0 1 O 3 5.1 1.8
.. Pirimor t 0.25 kg

• nteSl~\C'f'S1t' blad
I.cd b og d behandlel I \Iadmm 7 X
Lcd c behandlet ener 3n~'lsnmg af Mml-I':pldan
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Skoldplet på WJrbyg ses som lyse' pletter omgi}'ct afen brun
rand. Svampen oYCn'jntrer p6 stubrester. Kraftige angreb
forekommer ofr/;' /forbindelse med reduceret jordbehandling
og pd foragr/;'. Rug og byg kan angnbes af :,·kQJdpler.

(Foto: A. From Nielc;cn)

I 4 forsøg er forholdene blevet vurderet lil, at svampe
og skadedyrsbekæmpelse ikke bør foretages. I led b og
d blev der foretaget forebyggende behandlinger med
henholdsvis Rival og Rival + Pirimor. Behandlin
gerne har resulteret i merudbytter på 3-4 hkg' moo
neltomerudbyller på 0,4-0,8 hkg.
De opnåede neuomerudbyuer kunne tyde på, al der er
sket en undervurdering af angrebene i enkelte marker.

I 2 forsøg blev der tilridet en bekæmpelse af de
forekommende svam~ygdomme.
I led c blev der efter en anvendelse af Rival sidst i jUni
opnået et merudbytte på knap 5 hkg, svarende til ct
nettomerudbytte på 2,1 hkg.
, led b og d, hvor der er foretaget forebyggende
behandlinger, blev der opnåel tilsvarende merudbyt
ter, men neltomerudbytlerne er lavere end i led c.

I 2 af forsøgene blev der tilrådet såvel bladluse- som
svampebckæmpelc;e. og i led c blev der opnået et
merudbytte på 7,5 hkg. der resulterede i et neltome
rudbylle p~ 3.2 hkg.

Årets få forsøg tyder på. at man - som ventet - kan
foretage en korrekt svampe- og 'ikadedyrsbekæmpelsc i
vårbyg med » Mmi-Epidan u lige så godt som efter
Optimal plumebeskyuelse. Systemet kræver dug lidt
mere ~)skrivebordsa.rbejdeH for landmanden end an·
vendeise af Optimal plantebeskyuelse. En yderligere
afprovning af ~~Mini-Epidan» er påkrævet.

Meldug er den sygdom. der er af størst økonomisk
betydning ved dyrkning af vårbyg.
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Første led i bekæmpelSI! o/meldug er )'Olg o/en bygsort
med god resistens m'er/or meldug eller anvendelse a/en
sortsblandi"g med mind~{ tre forskellige resistens
grundlug.
Hvor der dyrkes en meidugmodtogelig sort, kan de
første meldugangreb indtræde samtidig med ukrudts
bekæmpelse. Sker deue. er det tilrådeligt at am'ende
halv normal mængde af et effektivt meldugmiddel
somtMig med ukrudtssprøjtningen. Ved senere angreb
afmeldug kan der supplcrl's med halv normal mængde.
men det kræver en reuidig behandling.
Ved bekæmpelse af veletablerede angreb af meldug
anvendes altid normal mængde.
Efter la juli vil meldugbekæmpelse i normalt ud)'iklet
"virbyg ~'ll!re urentabel.

I det foregående afsnit om svampesygdomme i kom er
der blevel afprøvet forskellige midler med ct eller flere
virksomme Sloffer. Midlerne har forskellig effcL:t over
for de forskellige svampe.
l label lJ er anført 10 markedsførle midler. hvor
virkningsgraden er anført overfor de mcst almindeligt
forekommende svampe. Tre kryds angiver en god og
acceptabel virkning mod de pågældende svampe. To
kryds angiver nogen virkning af midlet, medens et
kryds angiver en for svag virknmg, og en cirkel angi
ver, at midlet ikke bør anvendes 0100 de pågældende
svampe. En gron markering angiver. at midlet er
anerkendt af Statens PlantC3vlsforsog mod de nævnte
svampesygdomme.

Colixin har en helbredende (kuraliv) virkning, og da
midlel er systemisk, har det 0g...J. en forebyggende
(præventiv) effekt. Calixin har en god og hurtig virk
ning overfor meldug, men savner virkning overfor
andre svampe. Midlet er velegnet som blandingspart
ner og indgår i nere blandingsprodukter. Midlet kan
anvendes ved lave temperaturer. Bladsvidning kan
forekomme ved heje temperaturer. over ca. 20°C.
Midlet er anerkendt mod meldug i vår- og vinterbyg.

Corhel er et systemisk middel med god helbredende og
forebyggende effekt overfor meldug og ruSI. bl.a. gul
rust, brunrust og bygru!ool. Corbel har kun svag effekt
overfor bladpletsvampc !ooOm brunplet. bladplet og
skoldplet. Den manglende bladpleteffekt kan tilføres
via en egnet blandingspartner. Corbel optages hurtigt
af planterne og virker ved temperaturer ned til 6-8°C.

80yfidan 250 EC er et nyt !ooystcmisk middel med
helbredende og forebyggende effekt overfor meldug,
rust og trndkølJe. Midlet har kun ringe effekt overfor
bladpletsvampe som skoldplet og bladplet pA byg samt
brunplet og grAplet på hvede.

Bayleton 25 WP er et systemisk middel med helbre
dende og forebygggende effekt overfor meldug. rust og
skoldplet. Midlel har kun svag effekt overfor bladplct
svampe som brunplet og bladplet. Midlet bør anvendes
ved temperaturer over 8-IQ°C. da virkningen er lang
som ved lavere temperaturer.
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rabel ]J. Relativ virkning af nogle bIodmidler anvendt i korndyrkningefl...
~ ~
~

~
UN Ul "c ..

~c ;g g ~ 5': S
~

~
.li • = 9;; C N ..

~
~ ~ 8. ~ ~ ;= ;=ol! .! -

~ ...
2. J. • S • 7. • • IO

Knækkcfod~ygc " o o " Ii+ o , , +
Meldug ......... . + t· +++ •• f + • , "'+f· H ff·· 1+ + + IH

Rust ++ ' ++ > I I . " 'H ' I ·H + ++ ++
Brunplclsygc .. + + + . t . ++ +++ +++ +++
Dladpletsyge t I, . ++ .++
SkoldpJeI , , + •• +++ +. '+ + I +.+ I, .

Sneskimmel ... o o o o ... O o .. o o
Tr dkolle o o .++ • , + o o o " o "
Anerkendt
dosis pr. ha. 0.7 1,0 O,S O,S 1.0 O,S 4,0 1.0 1,0 1,0
Kr. pr. hu 1987 . 125 200 175 250 230 140 230 265 320

• Ancrlrndl lun III b)g I .. -God vlrlmn, + = S\ag \<Irlnmg
A <odt I f øgen vlrkmng o Bnr ikle anvende-.

Sporlair.. 45 fX horer ikke III de systemisk \'irkende
midler, Idct stoffet ikke transponeres i planterne. og
derfor er det påkrævct med en god fordeling af midlet
p~ planten. Midlel trænger md i dc ramlc plumede1eog
har nogcn helbrcdende, mcn hovedsagelig forebyg
gendc effekl med god virkning overfor knækkcfodsyge.
meldug. sanlllige bladplctsvampc og sneskimmel.
Ovcrfor ru... tsvampc har midlct cn utilstrækkelig ef
fekt. Sportak 45 ec kan ud'\prcJtes ved lave temperatu
rer. Mod meldug er Sportak kun anerkendt til vmter
og v, rbyg.

1111 250 EC er et systemisk virkcndc middel mt:d god
helbredcndc og forebyggende effekt overfor meldug.
o;amtlige ru<;,tS\aOlpe og bladplelsvamre. Midlct har
ringe effekl overfor knækkefodsyge. :-.ncskimmel og
trådkclle. MIdlet 0plages ret hurtigt af planterne. og
kan udbnnges "cd la\(' temperaturer.

Calixi" M er ct blandlllg~lmddel. mdeholdende 0.
llxin og lIulIlcb. Midlet har både cn helbredende og cn
forebyggende effekt overfor meldug. men hur for svag
Virkning o"erfor oHige svampe. Midle! er \e1egnet til
tidlig bekæmpel'\C af meldug I \årbyg i nedsat dosenng
C\'l. sammen med en ukrudt~bekæmpclsc og kan an
\endes \c..od I:l\'c temperaturer Midlet er anerkendt
mod meldug I \'lIlter· og v:\rbyg.

Rh'o/ cr et blandingsmiddel. bco;;tåcnde af virkstofTerue
I Sportak 45 ec og Corbel. Midlct har en god forebyg
gende effckt med god \ irkning mod meldug. ruslog
bladplet!)\'ampe lOOm gr1iplct. brunplel. bladplct og
'\koldplct. ligesom det har nogen efTekl O\erfor knæk
kefodsyge og ..ne\kimmel

Tilt turbo er et blandlllgsmiddd, bcst~endeaf vlTkstof·
ferne i Tilt 250 EC og Callxin. Midlet har en systemisk
effekt med en helbredende og forebyggende vlrknlllg
overfor meldug. rust og bladpletsvampe som gråplet.
brunplct. bladplct og skold plet. Midlet har kun ringe
effekt overfor knækkefodsyge, sncskimmel og lrAd
kølle. Midlet kan anvendes ved lave lemperaturer, men
bør ikke udsproJtes ved temperaturer over 20 ·C og
stærk sol.

Tilt top er cl bl:lIldlllgsmlddcJ. indeholdende Tilt 250
EC og Corhel. Mid1el ligger læl op ad Tilt turbo I

virkemåde og en"ekt. dog er effekten overfor rust
o;;vampe fornget.

Ærter
I 1987 forekom der krafllge angreb af samtlige ærlc
sygdomme. Gråskimmel ogærtesygc nliedeo;;lor udbrc
dehc og kranlg opformcnng I lobel af augus!. Ærte
skimmel forekom ogsli nerc steder, dog hovcd..agelig
p arealer mc..od Il år mellem ærtedyrkning. Med del
'\tore areal er del fortsat af værdi at rn. afprovet nye og
mere effeku\c nudler end de hidtil kendte.

Udsædsbårne sygdomme
Dc Sidste 3n. vanskelige hO'.. tforhold har affod! spørgs
målet om noovelldighc...'tIen af at bejdse ærter og om
midlernes egnethed hcrtil. I label 24 bringe'\ gCllnem
snihresultalerne af 4 forsog, hvor forskelllgc bejdse
midler er prøvel. I for·;;ogcnc blev anvendt Cl partI sund
BodIlært. og beJdsningcn er foretaget p forsogsg rden
Godlhåh.

137
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Tabel 24. Bejdsning (/24).

I 15 forsøg 1985-87 blcv forclaget en sammenligning
mellem Callan og Orthocid 75. Ikhandlingcn med
Callan har medført sanlIne plantetal og udbytte som
behandlingen med Orthocld 75.

I gennemsnit af de 4 forsøg blev der optalt 85 plantcr
pr. m2•

lied b og c blev der anvendt (0rbejdsemidlcrne Ortho
cid 75 og Dithane M 45. Kun efter anvendelse af
Dilhane blev der opn.3.et en forbedring af planletaJlel.
Bejdsning med midlerne medførte ikke nogen sikker
udbyttestigning.
I led d blcv prøvet et nydende blandingspræparat af
thiabendazol og thiram. Behandlingen har medført en
mindre stigning i planletallet og en svag stigning i
udbyuet.
I led e blev ligeledes prøvet et nydende bejdsemiddel.
der dog ikkc har medført storl"e ændringel" l plantetal
og udbytte.
I led f er anvendt en blanding af Onhocid og Apron.
Apren indeholder samme virkstofTorbindelse som
præpamtet Ridomil og angives at have en virkning
mod jordbocnde svampe. Ikhandlingen med de lo
midjer har ikke medført nogen forbedring af plal1[etal
let. og der blev opnået en udbyllcsligning på 2 hkg.
lied g blev prøvet et nyt middel. Euparen. Behandlin
gen har ikke medført nogen ændring i planletal eJler
udbytte.
Af LSD-beregningen fremgår det, at ingen af de opn:\·
ede udslag kan bedømmes som siluc.

Nederst i t.abellen er anført gennemsnitsresultatet af29
forsøg i 1982-87. Der blev opnået en mindl"c udbytte
stigning ved bejdsning med Orthocid 75. og forsøgsre·
sullateme tyder på, at sunde partier ikke betalel" for en
bejdsning. Jo dårligere et udsædsparti er. jo st"rre
behov er del" fOl" en bejdsning.
I forsøg nr. S6(X)9 blev præparatet YEA anvendt tiJ
bejdsning af ærter. Præparatet angives at skulle have
en posiliv vil"kning på rodudviklingen samt indnyddse
på lejesædstiJbøjcligheden. Kun i den første del af
vækstperioden val" der en påvirkning af væksten. me·
dens kal"akteren for lejesæd ved høst var ens i ubejdset
og bejdset. Der blev opnået en udbyttesfigning på 3.6
hkg ærter.
Blandt de afpl"0vede bejdsemidlel" lil æner er de.r kun
godkendt tre midler, nemlig Orthocid 75. Dithane M
45 og Apron.
FOI"sogene fansættes.

ÆTlesyg~. Del fuglig~ w-jr i 1987 mt!df.rt~ ~I krofiigl og
udbredi angreb afærle.tyge. B,jd~ bælge. b/ode og stæng/er
pd ært b/eli angNbt!I. hvorved der OPSl(xj la/rige runde.
gråbrune p/eller. Angrebne marker b/el' ofte sorte. men del
I'or dug ikke ol/e misfarvninger. der ffir forårsagel afærle·
:ryge. r/a cll.'T ikke kunm' isoleres nogen sVilmp4'.

(Folo: J. Simonsm)

Den lIc1bredle dyrkning afærler medfører el øget behoj)
for bejdsning mod save/ udsæclsMrne som jordb&rne
sygdomme.
Da ænerer meget/ø/somme/or mekanisk skadepål'irk
ning, frarådes del al udføre bejdsning af ærler pli
ejendommene.
Nye meloder for bejdsning er under udvlÅling.

P.......

'" m' hk. pr_ ha

85 31,4
84 1.7
96 1,0
95 1.3
80 0.7
84 2,0

87 0,3
LSD-

85 45,5
82 0.8
84 0,5
82 0.1
85 0,5

14 rs.
83 41,3
82 0,7
81 0,7

2& r!>.

83 47,3
85 0,4

200 8
1000 ml

200 g
200 g
165 ml
10Cl0 ml

200 g

200 g
200 g
165 ml
1000 ml
200 g
250 ml
300 g

Ærter

1985·87. 15 forsøg

a. Ubehandlet
b.Orthocid 75
c. Caltau·

1982-87. 29 forsøg

a. Ubehandlet
b.Orthocid 75

• 1985 S(X) ml Callan

4 forsøg 1987

a. Ubehandlet
b.Orthocid 75
c. Ditbane M 45
d. HY-TL Ærtebejdse
c. Calla»
f. Orthocid 75

+ Apron 200 LS
g. Euparen M F'S 50

1986. 7 forsøg
a. Ubehandlct
b.Orthocid 75
c. Dithane M 45
d. HY-TL Ærtebejdse
e. Callan

D8
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Ikhandhng\lidcr- Ud h Ilg d ~tndlUm .. ng 5-6. lro b-g stadium 7,
Icd c-g 1-2 uger efler "tl"hum 7, led c og d J uger eflt"r slndlum 7
() _, f0N18

/985-87. /9 forsog 16 fs 16 (~

a. Ubehandlet 10 22 38.6
e, Maneb 2"2.5 kg 8 19 0.7 0.8
f. Dacollll F 2· 1.5 I 7 16 I.J U

/983-84. 16 forsog 11 f..

11. Ubehandlet 6 39.6
f. Dacollil F 1"2,5 I 2 O.J 2.1

Gråskimmel og ærtesyge
Under ustadlgc vejrforhold kan der l tætte kraftige
ærtemarker opstå angreb af gråskimmel og ærtesyge.
Siden 1983 har der \'æret udfort et Slort antal forsøg III
belysning af effekten af forskellige svampemidler O\'cr
for gråskimmel og ærtcsygc.
I 1986 blev der påbegyndt en forsøgsrække med be
kælllpche af svalll~ygdomme i ærter. I label 25
gengivcs gennem~nihrcsultalerne af 4 forsog. t for
"0gsplancn blcv der behandlet op til fem gange med
mancb, begyndende ved en pianiehøjde på ea. IO em
med en efterfølgende ...prøjtning h"er 14. dag.

bælgsælning. Sammenlignet med led b medforle be
handlingen en lidt bedre effekl o\'crfor gråskimmel
med tilsvarende effekl på ærtesygc og el merudbYlte på
4,6 hkg, svarende lil cl nellomcrudbYlle p.å 2,3 hkg.
I 1c.."C1 d blev der foretaget i alt fem behandlinger med
rnancb, og der blev opn;\et ~amme svampccffekt som i
lcd e med ct merudbyue på ca. 4 hkg, der lige kunne
betalc dc fem behllndlinger.
t lcd c blev der forelagel Io hchandllnger med mancb
"cd begyndcnde biomsIring og 14 dage -.enere. Der blev
opnået en nogenlunde svampccffekl med el l11erud
bylte på 3.1 hkg, s\arende III etncuomerudbylle p 1,6
hkg.
I led f ble" pm\'el midlet Dacol1l1 500 F, der resulle
rede l den tx..''(:I\tc bekæmpelse af så\e1 gr klOlIUel"(lm
æncsyge med et merudbylle på 4 hkg. Grundet den
høje pris på Daeonil bhvcr neltomerudbyllet det
samme som for IO behandlinger med mancb.
I led g blev prøvet Euparen M, ct produkl, der endnu
ikke er godkendt lil formålet. Også her blev opnået en
acceptahcl effekt på svampene nu"od cl merudbylle på
J.J hkg.
Fra 1986 foreligger der resultater af Q forsøg. hvor der
ikke blev opnået slorre effekt overfor svampene. lige·
"'Om der heller Ikke blev opnået lJlerudbYlIer. der
kunne dække omkostningerne til de udførte Sprnjlllln
ger.
t 19 fors,og IQ85·87 ble\ der foretaget en sammenllg·
ning mellem mancb og Daconil F. Der er l begge
Illfælde foretaget to ~prOjll1lnger. Begge midler har
medførl en reduktion af angrebet af grå.~kimmel og
ærtesygc. Størsl har reduktionen været for Dacollll F.
Ikhandlingernc har resulteret i små merudbYllcr. der
dog i de 3 års forsøg ikke har kunnet dække omkosl
ningerne lil sprøjtningerne.
I 26 for..øg fra 1983-84 er der foretaget en spr"jlning
mt.'<l 2,5 I Daeonil F. Behandlingen har ikke medfort
nogen udbyllt.... hgning og har kostet ca. 2 hkg at
udfore.

J 1987 blev der påbegyndt en ny fon.øgsrække. hvor
forskellige midler ble\ prø\Ct \00 to og Ire behandl111

ger. Ilovcdformålet med forsøgene var at belYM: nHd·
lern~ effekt o\erfor ærteskimmd. Gennemsnilsresul·
tatel af 4 forsøg gengives i rabe116.
Ved forsøgenes anlæg blcv der fundet 26 pet. planter
angrebet af æncsyge. medens der ikke blcv fundet
gråskimmel. t 2 forsøg blev der fundet angreb af
æneskimmel.
I led a blev der fundet angreb af såvel ærtesklmmcl
som gråskimmel og æncsyge.
I led b, h\'or der blev foretagel Io ~prnjtnll1ger med
Dithane LF "ed begyndende blolllslnng samt 14 dage
senere, blc\ der opnået en wag påvirkning af ænc
skmunel og gråskimmel. medens ænesygcn var upåvir
ket Ochandhngen resulterede dog i et merudbYlle på
knap 4 hkg.
I led e ble\ pnwel et nyl nydende manebnllddel med 2
l pr. behandling. Angrebet af :crlcskll\lmel blev knap
halveret. mt."C1ens clTekten overfor gråskimmc1 og ærte·
!<oyge var uden betydning. Der blcv opnået et merud
bylte på 3 hkg,

0.1
2.3
0.1
1.6
1,4

2.0
J.1
4.4
0.8
2.1

NettO<
hkS mcrvd·

pr. ha bytte

,. -'"bI:I~e af
Ærter sri· rn~

~kmun_ \y~

ca. 1/8

Tabel 25. SmmJNsygdomm~ (/25).

J for.øgene blc\ der fundel et kraftigt angreb af gcl
...kimmel og ærl~yge.

I led b ble\ der behandlet tre gange med mancb med
sidste behandling omkrlllg begyndende blomstnng. De
tre behandlinger mcdfurte en reduktion af s\'ampean·
grebet til14 pcl. bælge med angreb af gråskimmel samt
22 pcl. bælge angrebel af ærtesyge. Der blev opnåel cl
merudb)Ile på 2,4 hkg, der lige akkurat kUllne dække
omkostningerne til de lre behandlinger.
I led c blev der hgeledes foretagel tre behandlinger
med maneb med førsle behandling vcd begyndende
hlom'ilring og sid~te behandling ved begyndende

/987. 4 jorsog Jfs Jk

a. Ubehandlet 26 JJ 38.3
b. Maneb J'2.5 kg 14 22 2.4
c, Maneb J'2.5 kg 10 21 4.6
d. Maneh 5,2.5 kg Il 20 J.9
e, Muneb 2'2.5 kg 15 22 J.1
f. DacoOlI F 2'1.51 10 16 4.0
g, Euparen M 2'2.0 kg 12 24 (J.J)

LSD lA
/986.9fo=g Sf. ør,
a. Ubehandlel J 21 38.3
b. Maneh 3-.. 2,5 kg 4 20 O.J
c. Maneb J'2.5 kg J 19 0.8
d. Muneb 5,2.5 kg 4 20 "0.6
c. Maneh 2'2.5 kg 4 21 0.7
f. Daconil F 2' 1.5 l 5 21 0.5
g. Euparen M 2-"2.0 kg 4 20 0.1

LSD a-g /.0

1.19
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Tabel 26. S~'ampesygdomme (/26).

~.lngnbr
bz:lgc: II

Ærter grI- Ene-
A:rtc:- ..kimm. syge '",'nmmd ca 1/8 rr. ha

/987. 4/0""8 I fs , f~. J f...

a. Ubehandlet IJ IO 64 25,3
b. Dithane LF 2x3,O I IO 7 59 3.9
c. Manex 2x2,O I 7 9 b3 3.0
d. Topa, 100 2· 1,5 I 12 7 64 0,2
e. Ridomil MZ 2· 2,5 kg 7 14 59 4.3
f. Ridomil MZ I· 2,5 kg 8 12 60 4.7

Dithane LF 2· 3,0 I
g. Ridomil MZ 3·2.5 kg 7 II bl 4,3

LSD },}

/986. / /orsog
a, Ubehandlet O O 30,1
b. Dithane Lf 2<3.0 I O O 6.1
d. Topas 100 2. 1,5 I O O 7,b

/984-86. /2/orsog
a, Ubehandlet 17 45,0
b. Dithane LF 2·3.0 I 14 O.b

Oc:handling.'illderc Ud f R.domij sladlUn1 ~ og Dllhallc sladiun1 7
og 1-2 uger <,(:flerc LctI g stadIUm" ug 7 og 1-2 uger -.enere. LctI b,
c, d og e 3 I ,ladIUn1 7 ~ 1-2 uger senere.

lied d blev prøvet et nyl middel. Topas 100, Midlet har
ikke påvirket de tre svampc~ygdomme,ligesom udbyt
let forblev uændret.
I led e, f og g blev prøvet Ridomil MZ ved forskellige
behandlingstidspunktcr. Midlet har en effekt overfor
æneskimmel, medens det ikke påvirker gråskimmel og
ærtesyge. Behandlingerne har medfort merudbytter på
godl 4 hkg.
Ileregningen af LSD-værdien viser, al der bortset fra
led d er opnået store og sikre udslag. Midlerne Topas
100 og Ridom1l1 MZ er endnu ikke godkendt til fomtå
let af OlilJostyrel~n, En anvendelse af Ridomil MZ i
ærter kan medføre problemer i form af en hurtig
resistensdannelse overfor ærtcskimmel.
Nederst i tabellen er anført 12 for~øg fra 1984-86, hvor
Dithane LF·er prøvet med to behandlinger. Der er
opnået en lille udbyttcstigning. wm ikke har kunnet
dække omkosfningerne til de udførte Io sprøjtninger.

Køreskader I ærter
Anlæg af kørespor I ærter har ikke samme langtidscf
fekt som i korn, og kørsel i ærter efter begyndende
blomstnng kan se meget voldsomt ud. l 1986 blev der
anlagt fors.og ul belysmng af knrokader I ærter. og
forsøgene er videreført i 1987, I label 27 er vist gcn
nemsnitsresullaternc af 10 forsøg. Dc anforte tal viser
skaden ved kønod med en sprøjte med 12 m spredebom
og en dækbredde på i gennemsnit JI cm.
Kørsel med en ~prøjte med en spredebom på 12 m har
ved ærternes begyndende blomstring. ca. 4, juli, med
ført en nedgang i udbyttet på knap l hkg.

140

ÆrtesJ.immef angriber hovedsagelig bladene. Pd oVf!rsiden
viS{'r sygdommen ~ig som blege plefler, dt'r pd undersiden er
dækket af en grål'iolel sJ.imml.'/helægnmg. Ved sene og
krtJfligl' w/greb ødelægge.~ hovedskud, og I'ækslpunkrc' Ol'cr
vokse)' af SI'ampen, hvorved blomsrer og bælge ødelægges,
Sl'ompen kiln nn/Ile vio [roet, mt'n jord.nnule er \'æsemlig,
derfor er dl'l nød~'end,gl med 5 (l!r/(1rie ar.

(FOIO: A. From Nicl"Cn)

Ved kOl'e1 henholds\ is ved begyndende blomstnng og
2-J uger senere, ca. 23_ jult. ble\' der fundet en nedgang
på 1.3 hkg.
lIed d ble\ der foretaget en l.ørsel omkring 27, august,
svarendt: til en kørsel omkring ænern~ nedvisnings
tidspunkt. Denne kør!'telllledførtt: en udbyttenedgang
på 1,7 hkg.
Efter ~mme plan forehggt:r der gennt:msnitsre<;,ultat af
14 fo,,"og 1986-87.
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l"abellZ Køreskode .'C'd Il m spredebom (127). Tabel 18. S.·ampebekæmpl'!se.

Ærter
hl" For·
k~m( bold
pr. ha Lal

.IestebØnne
~ hælg~

~d

chnkollld~pl~t

hk~ pr ha

1987. IO [orsoK
a. Ingen kOr\c1
b. Korsel i sladium 7
c. KUI"'iCI I sladlum 7 og

3 uger senere
d. Korsel 2 uger før host

33.7
0.9

U
1.7

LSD 0.6

1986. I [orsog.
100 3. Ubehandlet O 30.3
97 b DIthane LF

O I.RDllhane I F
96 c. Dilhane LF

O 1.895 Dacoml 500 P
d. DJlhane LF

O 1.2Rovral Flo

Hestebønner
I 1987 har dc:r \ærct rmlagt for'i(lg 111 bekæmpelse af
f(lr':ikdhgc ... \ampc\)'gdolllnle I hcslebonner. Den scne
hl}'.,t har medfort. al rC\uhatcrne endnu ll..~e er frem
~ommet, og i label2R genglH..... re...ultalerne fra 3 fON'8
fra 1985 og 86.
Forsogene ..."gL.... fOr!sat.

En korse! i hegyndendc blomstring har medført en
udbyttencdgang på knap 1 hkg, <;varcndc ItI CIl 3 pcl:S

udby tlencdgang.
To korsler har medfort ell reduk1ion I udhylle1 på 1.5
h~g, s\arendc til 4 pet. rI..·dukIIOIl af udby t!el. En
koro;el omkring ne(hisnin!Nldspun~lethar medfort en
udb)'lIencdgang p 1.6 hkg. \Varcnde III 5 pet. reduk
1I0n af udbyttel
Ved brug af ll11ndrc bombredder "Ilger korL....kadcn og
falder "å 111 ~cn~æld \ed en ... tnne bOlllhrcddc.
For..~)genc forl ...ællcs.

Der har de senere ar .·ærer IU/fØrl et meget srorr oll/(JI
forsøg mt'd bel.æmpel.fe af wampesygdomme i ærrt'r.
Ingen af de afpnm.'dt· og markedsførre midler har
helbredende effekt OI'erfor munpesygdomme j ærter.
AI behandling t'r derfor afforebYKge"de I.orokrer.
I ho.·edporle" af forsøge"e til og med 1986 har de
tillodle nI/d/er Il.l.e gil'!'t merudhytter, der har kUf/liN
bela/e ~prCJjlefldgiftt.'''' uR ofie har belumdll11geme nH·d
jjm tah pli J·2 h/..g. Til r/C'ttC' rab~kaJ Jægges CII

Idn'arelldt' Hørrd~epa gwnd af /..øreJl.ader i ærteme. I
/987 medførle ('II bekæmpelse afde ~tort' smmpeallgrl.'h
merudbyttt'T. da IJge I.ullne dæ/..ke 5projreudglfter og
J..on·sl.ader.
G!'IIt'Telt mti da cmlnu u/mdes liJbageholdenhed ml'd
\mmpebekæmpelw i ærter til foderbrug. IIIdti! mere
e[[eJ..m'e midjer market!.gMt''i, og bedre I'or'ilinguysf('m
udl'l/../es.

1985. 2 [o"og

a. Ubehandlet IO Il .l 2 43.9 42.5
b DIthune I F

~ 9 .l 0.5 2•.~Dilhane LF 2

c. DlIhane lP
12 3 3 0.2 3.9DacoIllI 500 F "

d. DIt hane LF
~ 9 2 3 2.1 2,7ROHal Fin

lcd b·d behandlet \t.'d ~~)'lldcmle hlClm~tnl1g og 19...n ....1 14 d[lg~

, ..nt.'rC'
DIlhIllle .' l. D:u;ol1ll 2.5 I, ROH:ll 2 1

Skadedyr

Bladlus
Angreb af bladlus p~ korn blev i 1987 langt under
normal ... tyrke.

Gennem forsøg soges den okononllske sl..adetær..kel
for bekæmpelse af forskellige ..kndedyr fastlagt i de
enkeIle afgrcxler, lig~om effekten af nye ~kadt:dyr~mid

ler ...UgL.... klarlagt.
Angreb af jordbocnde !<>kadedyr er yder..t van..kclig at
bekæmpe direkte. og ofte må forebyggende metoder
anvendt:" i form af f.eks. bejd\ning. BekæmpeJ<..e af
!>~aded)r p~ planlerne'i o\crjordlske dele foregår efter
kon\lntcret angreb. d.\.s. en beho\"bestemt bckæm
pcl<;e.

Vcd for:o.øgcncs anlæg blev der kun l cl enkelt forsøg
fundet I pc!. aks med bladlu:o.. IllC113 der ved opttelling J
uger efter behandlingen b1cv fundct 17 pet. angrebne
ah.
Samlhge midler medforte en redu~llon I angrebel af
bladlu!'>, lIIen behandlll1gel1 medførte ikke sIkre merud
bytter.
I 15 foromg , 1985·87 mcd nngreb af bladlu" blev
Pmmor og Karatc "ammenltgnct. Der bIc," opn1\ct
sikre u(hlag for anvendelse af Karale.

Hvede
I hvede hM der været anlagl 3 forseg med bekæmpelse
af bladlu\, og gennem':inHsresullatet bringes i tabel 29
SUlllmen ,"Lod tidhgere års resullaler

9b
95

100
97

35.0
0.9

1.5
1.6

LSD 0.5

/986·87. 14 [onøg
:.J. Ingcn kun..c1
h. Korsel i !o>tlldium 7
c. Korsel l ... Iadlum 7 og

3 uger ...enere
d. Kørsel l uger for hO'ot
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Plantebeskyttelse

% an.nb at
bladl.. h'. Ndlo-

VlaterllYede r... cft... ....... m<rud
JlI'1lJI· 'pMJI- pr ha bync
mns nln.

1987. J fm'sag If,

a. behandlet 17 73.2
b. Pirimor 0.25 kg - 4 O.S 2,2
c. Talstar 0.061 4 0.3
d. Karate 0.15 I 3 0.5
e. Fastac EC 0.125 I I 0.5
f. S· J844 5 FW 0.2 I 2 0.5

LSD -
Skade aj/rips pd rug. Trips kan angribe aJJe kornarter, men

1986. I forsag
Især rug generes. De ca. I mm lanxe sorte tripf Iner sA}ult I
bl.a. bladskeder og ah. Ojte erkendes uflgrt'ber jorst efter

a. Ubehandlet I 117.1 sl.m/nlng. ide/mps Ilidenjor skridning kon suge pd stæng('l

b. Pinmor 0.25 kg - O 0.7 2.1 og aÅs. som bl/l'fr abnorme.

c. Talstar 0.061 O 1.7
(Folo; Jorgen Slmon~n)

d. Karate 0.15 J O 0.4

Tob<1 ]9. Bladlus (1]8)

1985·87. 15 forsøg
a. Ubehandlet
b. Pi ri mor
d. Karate

4
0.25 kg 
0.15 I

15 64,1
3 1.2 -0,2
I 3.3
LSD 1.8

Rug
Trips er et af de fa ~kadedyr, der kan angribe rug. I
!abe/30 gengives resultaterne af 2 forsøg med bekæm
pel~ af lrips i rug.

Led b-f ~handlcl I stadium tO.5. Tob<1 JO. Trips (/]91

8 forsøg 1986 '" S f,

3. Ubehandlet 24 45 45.7
b. Dimethoat 28 1.0 I 4 34 0.4
c. Cymbush 0.4 kg 4 29 0.0
d. Dlmcthoal 28 1.0 J 31 0.0
e. Cymbush 0.4 kS 26 ~0.4

LSD-

I forsøgene blev der fundct trip,",skader på i alt 50 pct.
af rugplanternc.
I lcd h og c blev der foretaget sprøjtning l stadium 8-9.
svarende til 26_ maj. Behandlingerne resulteredc i en
halvenng af trIpsskaderne med et merudbytte på ca.
J.5 hkg
I led d og e blev en senere hehandlmg foretaget I
stadium 10-10.1, "arende til 5. juni. Behandlingerne
rc~ulterede Ikke I nogen nedgang i trips$kadcrne, men
der blev opnået mcrtldbytter på 1-2 hkg.

~ b og t: ~pH'JJICI \Iachum 8·9 ca .;t,
Lcd ti og C" ~proJlel 'ladlum 10-10,1 c.:,l .:i{..

Bekæmpelse ofbladlu.s i hvede børfore/ages ved konsta
Teret angreb afbladlus på mere end 40 pcr. ofhvedeak
selle.
I hvede børbekæmpelseofblodlus normoh ~'æreforet(J

gel senes/ IO dage ef/er fuld gennem.\J..ridning

Snegle
Snegle kan gøre betydelig skade på nysået vintersæd,
sAvel ved direkte såning som ener tradllonelt tilberedt
såbed. Fra udlandet refereres om gode erfaringer med
al fjerne sneglenes føde ved sprøjtning med f.eks.
Roundup i god lid, for den nye afgrøde så:-..
Forsøg nr. 38076 har været anlagt til bclY'lllllg af
ovennævnte spørg~m1i1 1 fo~oget har der kun værd
foretaget optællinger af planter pr. m! I efteråret.
Forsøgsarealet bln den 25 september tllsåel med
Sleipnerh\·ede. og forfrugt \oar æncr. En optælling
først i december viSlC. at der pr. m: var 343 hvedeplan
ter.
l led b og c blev der den -+. !ooeptembcr foretaget
nedvisning med 3 I Roundup og 3 I Basta. Di,o;e
behandlinger medf"rte. at der i dL'Ccmber fandtes 20
hvedeplanter merc pr. m2.

J led d og e blev der JO oktober foretaget udsprojtning
af 41 Mollux og udstrønmg af 12 kg Mesurol sneglegift.
Disse behandlinger medføne en ,tignlng i plantelallet
på IO planler pr. m! I forhold til ubehandlet.
Der foreligger ikke nogt:n \urdenng af snegleangrebet.
De opnåede merudbytler er ikke sikre.
Forsogent: søges fortsat

Vinterrug

] forsøg 1987

a. Ubehandlet
b. DLG Dimethoat 28 1.01
c. Cymbush 0.4 kg
d. DLG Dlmethoat 28 1.0 1
e Cymbush 0,4 kg

%o planlC1' mut
tn~·

tnp'" skader

50
25
29
47
46

h'.
''''><pr ha

~.7

1.4
J.5
2.0
0.9

LSD-
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Fra 1986 foreligger resultater af 8 forsog med ca
",..mme 311grebsmveau aftrips. Behandlingerne resulte
rede I nogcn nedgang i angrebslliH'auet. men Ikl..e I

noget mcrudbYllc.
Fra 1985 forchgg~r rC"lIltater arl forsag. hvor der blcv
Clpnll.el en god eITekt og sikre merudbytter p1l 2-4 hkg
for all\cndc:1"e af Dirnethoal.

Trtps ; rug bekæmpes beds/ I'ed en "proJlnUlg for ge,,
nemskridn;ng i stadium 8-9. h.'Or mpsjindes; bladske
den ril faneblader. der omgh'er aksel,
Bekæmpe/st' kali udfim!s med DIIlIel/lOM eJler e/ py
relhroid

Forsogene ~"gC\ fons..1.t.

Byg
1\yc !>kaded} r..nudler soge:-. markcdsfort. og deres cf·
fekl merfor bladlus, \addc1galm} g og l..ornbladbl1ler
on..ke-. afprovet.
I 1987 foreligger resuhater af 3 for~()g, Gennemsmt\re·
"lIllaterne bringe, i rabl.'! JI, h ... or der er foretaget en
"ammenlignillg mellem PlI'imor og fem fnr\kclligc py.
ret hraider,

[abel JI. B/adi", (fJO).
,,,o.

Vlrbyg mc:r·
udb)'u

1987. J [arsog
a. Ubehandlet IO 58,0
b. Plrimor 0.25 kg 2 1.4 0,1
c. Mastor 0,251 3 1.9 0.7
d Bu}trOld 0.601 3 3.3
e. Dt'cis 0.251 7 1.5 0.2
f. Cymbush 0.40 kg 3 2.6 1,4
g. K VK Permethnn 0.201 3 0.9 0.5

LSD 1.5
1986. 5 [arsog
u. Ubehandlet 5 60.3
b. PInmor G 0.25 kg 2 1.7 0.2
c. Ma... tor 0.251 6 1.1 0.1
d. Baylroid 0.601 3 1.6
e, Dt"Cis 0.251 5 1.0 0.3
f Cymbush 0.40 kg 5 1.1 0.1
g. K VK P~rmelhnn 0.201 4 0.6 0.8

LSD-
1985. l [arsog
a. Ubehandld 50 41.3
b. I'lrtmor G 0.25 kg 3 4.4 2.9
c. Ma~tor 0.251 28 7.5 6,3
d. Bay trOld 0.60 I 3 6.8
c. Dccls O.JO I 50 5,6 4.3
f Cymbu5.h 0.40 kg 50 5.6 4,4
g. K VK Permcthnn 0.20 I 50 5.8 4.4

Led bog bc:handkl ,\ladlUm 11·10

I led a blc\ der \Lod forsogem anlæg forsl l Juli fundet
bludlus p~ 4 pct. ttf planterne, og i ct enkelt forsog blcv
der hgeled~ fundet angreb af kornbladbillcns larve.

Plantebesk}'uclse

Ved en \ urdcnng 14 dage efter blc\ der fundet IO pet.
"'If· med bladlus.
I led b, der blev behandlet med Pinmor. blev der
fundet ell god effekt overfor bladlus. meden .. nudlet
var uVlrksomt overfor kornbladbillens larver. Behand
lingen medførte et usikkert merudbyne på 1,4 hkg.
De efterfølgende led er alle behandlet med et Dyre
IhrOld lied e. DecIS. blev der opnået en S\ug effekt på
bladlusene med el merudbytle pil 1.5 hkg. Efter anven
delse af midlerne Ma.\lor, BaYlroid og Cymbush ble...
der opn. Cl Sikre merudbytter på 2·) hkg

I 1986 foreligger der resuhater af 5 forsøg. Bedst effekt
overfor bladlusene blev opn1let efter anvcndel~ af
Pirimor. der resulterede i et merudbytte, der kunne
dække omkostningerne til bekæmpelse af det lave
angreb af bladlus.
De 0\ rige midler \'Iste knap så goo bladlu.seeITekt. og
der blev opnået små merudbyller p~ omkring I hkg.

I 1985 foreligger der resulcater af 2 forsøg med de
samme midler. Der blev opnået merudbYller fra 4 til 7
hkg.
Omkostningerne i forbindelse med udsprøjtning IIf el
af de nævnle midler beløber sig lil 1,2·1.5 hkg,
Forsogenc søges fortsat.

I forsogelle med Oplmral planlebeskyue/se af byg er der
foretagel bekæmpelse af bladlus med Pinmor og Per
fekthlon,
I forsogene var der meget svage angreb afbladlus. og i
gennemsIlIt af 26 forsøg blev der Ikke opnaet mcrud·
byller ved bekæmpelse: af skadedyr.

Bekæmpe1St, af bladlus i byg bor foretages .·cd al/greb
pd mt're end 10 pel. af bygplanlerne.
I byg bor bekæmpelse afbladlus normalt fore/ages før
skridning

Ærter
Der hersker fortsal USikkerhed omkring økononllcn
ved bekæmpelse af skadedyr i ærter. i særdeleshed
bl:ldrandbiller og ærlevlklerc,
I 1987 forekom der meget udbredle angreb af blad·
randbiller. ligesom der var mIddel til kraftige angreb af
blad Iu... Angrebet af ærtevIklere ma Imidlertid beleg
ne-. som megel begrænset. og kun I a tilfælde ble\ der
varslet for bekæmpelse af ærtevIklere.
I 1987 foreligger der J7 forsøg. fordeh p. to planer.
med bekæmpelse af skadedyr i ærter.

I label 32 bnngcs resultaterne af IO fon;."g efter en
forsog...plan. der tager ... igte p5 al bekæmpe bladrand·
blll~r. bladlus og ærle"'lklere. Forsogene er delt l for..."g
0100 og uden blad lu...

Ved anlæg af de 4 foo,og ble\ der fundel angreb af
bladn:llldbiller på II pct. af planlcrne, medcn.. der Ikl..e
ble\ fundet angreb af bladlus. Ved en ~el\ere tælling
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Plantebesk)1telse

I 6 fors.øg blev der ikke fundet angreb af bladlu~ Ved
fursøgenes anlæg ble\. der i alle forsag fundel angreb af
bladrandbiller, i gennemsnit 25 pet. angrebne planter.

19874 forsøg med angreb af bladlus.
a. Ubehandlet 57 22,S
b. Cymbush O,~ kg st.2-3 56 1.9 1,\
c.Cymbush 0,8kgst.7-8 35 2,0 1,2
d. Pirimor 0,3 kgst.7·8 28 2,1 1.2
e. Cymbush 0,8 kg s1.2-3

Cymbush 0,8 kgst.7-8 32 2.4 0,8
f. Cymbush 0.8 kg ca. lY, 35 1.0 0,2

LSD /.4

19876 forsøg uden angreb af bladlus
a. Ubehandlet O 29,0
b. Cymbu,h 0,8 k8,!.2-3 O 0,6 0,2
c. Cymbush 0,8 kg st.7-8 O 0.9 O, \
d. Pirimor 0,3 kgst.7-8 O 1.8 0,9
e. Cymbush 0,8 kg st.2-3

Cymbush 0,8 kgst.7-8 O 0.9 0.7
f. Cymbush 0,8 kg Ca. 2 Y7 O 1,0 0,2

LSD-

NeclQo...,
udb)'tte

pct.pl
med hkg pr.

bladlu.\ ha
Ærter

19864/0=11
a. Ubehandlet 38,8
b. Cymbush 0,8 kg st.3 0,4 ~ \,2
c. Cymbush 0.8 kg st.7 \,1 0.3
d. Pirimor G 0,3 kg st.J \,4 0,5
e. Cymbush 0,8 kg st.3

Cymbush 0.8 kgst.7 1,5 0,\
f. Cymbush 0.8 kg ca. 1'Y7 \,0 0.2

LSD-

J98Nil /9/0""8
a. Ubehandlet 34,4
c. Cymbush 0.8 kgs!.7-8 0.8 O

LSD-

a.fbladlus fra 57 pet. til 35 pt"l. samt et merudbytte på 2
hkg.
I led d blev der opnået den bedste bladlu...eeffekt efter
anvendelse af Pirimor med et merudbylle på 2.1 hkg.
Lcd e blev behandlet i stadium 2-3 samt i stadium 7
med 0,8 kg Cymbu'ih. Der blcv opnået samme bladlu
seeffekl som i led c med et mcrudbylte på 2,4 hkg.
lied fblcv der foretaget en behandling omkring 23. juli
med det formAl at bekæmpe ærte\iklere. I ingen af
forsøgene blev der konstatert:t angreb af ærteviklere.
h\'orimod der ble\' opnået en effekt voo bekæmpelse af
bladlus. der r~uht"rede i et u'iiUen merudbylle pli. I
hkg.
J led b·e blcv der opnået l<.ikre udslag på omkring 2 hkg,
der kunne dække omkostningerne Iii de udførte sprøjt
ninger.

Tabel lZ. Skadedy, (IJI).

Bluclrandbiller. / /987 ble~' der fundet angreb ufbladrand·
biller I mange æru:marker. Efter h,,51 afærterne In ~'(Jderede

billerne kltnwgræsmarkerQg begnarf.'de i.ftrr klø~wudlægt'l.

Del 5Ilgende arnJl med ærter kan ~/yde en apformering af
bladrundbiller. 81.'J..a:mpes med pyn'lhroider.

(Foto: Jørgen Simonsen)

ble\' der fundet JO pet. angrebne planter af bladrand·
biller. Angrebet af bladlus bic\' vurderet til 57 pet.
lIed b blev der foretaget en behandling med Cymbush
i ærternes stadium 3. svarende til 22. maj. hvor første
blad var under udvikling. Rehandlingen mcdflJrte ikke
nogen senere nedgang i angrebet af bladlus. og der ble\'
opn~et et sikken merudbytte p~ 1.9 hkg.
I led c, der blev behandlet ved begyndende blomstring
med Cymbu'ih. blev rcsullatet en reduktion afangrebet
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PlanrebeskYllelse

/ tabt'! 3J bringe... re-;ultaterne af? forsøg. hvor Pirimor
er samlllcnlignct med nyc pyrclhrOlder III bekæmpelsc
afbladlw~, Samtlige midler er udbragt ved bcgyndendt=
hlomo;;tnng.

/987. I forsøg med angreb af bladlus.

a. Ubehandlet 12 55 13.2
b. Surnicidm FI 0.6 I O 3 3,9 3.1
c.Cybolt 0.51 4 IS 3.1
d. Pin mor G 0,3 kg O 8 3,0 2.1
c. Baytrold 0.6 I 4 O 4.7

LSD 4.6

1987. 6 forsøg uden angreb af bladlu.~

a. Ubehandlel 28.8
b. SUlIlicidin Fl 0,61 O O J.I 0..1
c. Cybolt 0.51 O O 1.2
d. Pirimor G 0.3 kg O O 0.4 0.5
c. BaytrOld 0.6 I O O 0.2
r. FCR 4545 EW 0,4 I O O ( 1.1)

LSD-

I 1986 blt=v der udfort 3 forsog "H_od bekæmpelse af
bladlu~. For de marked"fcrte midler SunllCldtn og
Pin mor blc\ der opnåct neltomerudbytter p J og 1.5
hkg.
1 6 fONø& fra 1984 ttl 1986 hlcv der forelaget ell
-.arnmcnlLgOlng mellem Sumicidin 10 FW og Pinmor.
Der blev OPll~ct lIIcrudbyller p~ 3 og 2 hkg. <;varende
lil ct nctlnmerudbyllc på 2.1 og 1.2 hkg.
De .,ellere år... forsøg med bekæmpelse af skadedyr i
ærtcr \1"Cr. at specielt den grønne ærtebladlu.. kan
værc af stor "~Otlomi.,k bctydnlllg "ed dyr~mng af
ærtcr

I 6 forseg bic' der ikkc fundet angreb af bladlus. og
behandlingerne har ikkc medf"rl nævnc"ærdige æn
drillger af udbyttet.

F/IJdl'S der ær/ebladlus omkring ærternes blolnHring plJ
ca 15 pel. af ~kllddelle. bor en bekæmpelse foretages
med am'endel\'l! af Pirimor eller el pyre,hroid.

Kun l et enkelt forsøg blev der fundet angreb afbladlu~

på 12 pel. af planterne den 20. juli, der den 3. august
var øgel til 55 pet. angreb.
lied b blev der opnåct en god effekt overfor bladlu\ellc
med d merudbytte p ca. 4 hkg. En tllsvarende effekt
blc\ opn. et l led d med et merudbyue på 3 hkg.
I led c blev der ved anvendelse af Cybolt opnået et
merudbytte p, 3 hkg med teodem. til etablenng af et
ilY t bladlu~c'lIlgreb 4 uger eftcr behandling.
B{.·(I\t effekt og stOr.it merudbytte blev opn!l.ct efter
anvendelse af 0.6 I OaYlhroid.

'lidlerne i led b. Sumlcidin. og led d. Plrlmor. er
marked..(crt, og midlerne har medført nettolllcrudbyl
le< p5 3 og 2 hkg.

Græsfluer
Fo.... ~elllgc former for grte.nuer ~m fntnuer. brak
nuer. gule gm.:s.nuer m.n.forvolder ofte S10r ...kade l
korn. majs og gra::o..

Korn
Angrcb af nuer udt)lIder ufte bestanden af h\'ooe et
efter frogrres Det har derfor okononlls~ mlerc=\sc at fa
bel)'')I. om den bahte hc'ikytlelse opnås ved "projtlllng
af arealet for plujmng eller efter afgrodens fremsplnng.
I rabd 34 gengivcs resultatet af 4 fnrMJg i h"cde. h\'or
11011. r<ljgr::c'i tll fro ...ar forfrugt i 2 ufforsogene. og j de 2
,Indre \'af forfrugten korn.

1 :2 af de 4 forsog ble, der om efterårel fundet svagt=
angreb. i gennemsnll 1 pet.
Lcd b og c er behandlet ... id'it l august med lII~klmidlet

SUllllCidlll dier IIcdvi'il1l1lgsnudlet Roundup.
I led d ble\' dcr umiddelbart for pløjning af arealet
foretaget en :o.projtning med SUlTIlcidin.
I 1I...d e og f ble' der kort efter fremspIring og p
hal'anden bbd ... tadlum anvendt Perfeklhlon
I 100 g er foretaget en behandling om for rel. ca 13
april

'ttlo-
hkS mtr-

pr ha udbytte

pct. pi med
btadlus

Y.
ÆTter

Tabel 33. Skadedyr (13}).

Ved en scncre ,urdcnng blcv der fundel 45 pe.:1. lln
grebllc plan ler l ubehandlel, medens der efler behand
lingen i lcd b blcv fundet 43 pet. angrebne planter.
Behandlingen har ,><JUedes iUe påvirkct angrebet af
bladrandhlller.
I led c. d og e. der udelukkende lager sigte på al
bekæmpe bladlu~. blev der lUC opnåcl Sikre ud..bg.
hVII~cl heller l~ke 'ar tl1fældel i led f.
Fra 1986 foreligger resultater af 4 forsøg efler S,1Il1me
plan.
Bchundhngerne rc... tJ!terede ikke i ... ikre udslag.
Nederst l tabellen er anfor! 19 forsog fra 1984 lil 87.
Efter llll\'cndelsc af Cymbu... h l stadIUm 7 blev der
opnåd et uSikker! IIlcrudbytlc på 0.8 hlg - et merud·
byIle. der ~varer til ...projtoomkostningcmc.

/986. 3 filr.mg

a. Ubehandlet 31 39,2
b. Sumlcidm 0.61 6 4.0 J,2
c. Cyboll 0.5 I J 2.6
d. Pinrnor G O.J kg I 2.4 I.S
c. Ba)trold 0.5 I 12 J.g

LSD-

/984-86 6/arsog
a. Uhch;lJldlet 47.3
b. Sumieidill 0.61 2.9 2.1
c. Cybolt 0.5 1 2.0
d.Pinmor G 0.3 kg - 2.1 1.2

tro b-d beh.lIIoJld I ~ladlUm 7-8 15 f,)
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H}'ede of/grebet af græsfluer. Forskellige fluearter kcm an
gribe majs. korn og forskellige græuer. Fritfluen lægger æg
,m plamen. Æggene klækkes j løbet af kort tid. og larven
trænger ind i planten. hl'()r skuddet ødelægges. Fdtfluer
bekæmpes \'ed kulrurforanstoJtnmg, bejdsning eller sprøjt·
ning. Græs- ug brakj1uer lægger æg om efteriiret. Først i
løbet af fordret klækkes æggene. og lan'f'n trænger ind I

planten. Kemisk bekæmjX!Jse er vanskelig.
(FOIo: A From icl'\Cn)

Tabel34 Græsfluer (133).

Vlaterll.ede C{ anlr~bne S(tto-
planln'" h". kml~ ...,.

dtmr førir ",ha udb)Uc

1987. 4 /a""ft
a. Ubehandlet O 62,6
b. Sumicidin

IOFW 1.0 I O O 0,6 2,Z
c. ROUlldup 3.01 l O O,J 5,1
d. Sumicidin

IO FW 1.01 O O 1.0 Z.6
e. Perfeklhion

EC ZO 2,5 I O 1,8 J,Z
f. Perfeklhion

EC 20 z.s l O O 0.1 1,5
g. Perfeklhion

EC 20 Z.5 I O O 1.5 -2.9
LSD-

1986, l/arsøg
a. Ubehandlct 69.6
b. Sumicldin

IO FW 1.0 I 0.3 1..1

Led b og c bch::II1dlcl fur pløjning ca :l'fx
Led d bt::handlel f0r pl"Jolllg ca. ~/Q

(..dl e behandlet \ed heg. fremspinng ca. '%
lttl f behandlet ..I. I 1-2 blade ca 'YI "

Led g behandlet \ed beg Hcht forår CII Y,
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Der var angreb af gr~nuer. og der blc\' i"'ke opnAet
merudbytter for nogen af behandlingerne.
I 1986 blev der udføn 2 forsøg, hvor der ligeledes var et
yderst ringe angreb af græsfluer. Der blev ikke opnået
så slore merudbyller, at de kunne dække omkostnin
gerne til behandlingeme.

l forsøg, nr. 17032, er udført i vinlerbyg, hvor forfrug
ten var vårbyg. Om efteråret blcv der fundet yderst
svage angreb af græsnucr, og behandlingen medførte
ikke sikre ud ,lag.

Slælgræs
Forseg, nr. 41169. har været anlagt med del fonnAI at
belyse hvilken betydning. slubhojden efter slæt ha"'de
for angrebet af frilfluer. Ligeledes søges det belyst, om
en bekæmpelse af fritfluer havde betydning for det
totale græsudbytle.
I led a blcv der afsat en stubhøjde på 2-4 cm, medens
dcr i led b blev tilstræbt en stubhøjde på 6-8 cm.
I led c blev der ligeledes afsal kOrl stub, men her blev
der behandlel (O gange med Sumicidin fl. henholdsvis
IO. juOl og 20. august.
I led d blev afsat lang stub ligeledes med IO behandlin
ger med Sumlcidm.
I forsoget blev der forelaget i ah 4 slæt. og ved en
samlelomregning lil a.e. blev der opnået samme ud
bYllC i led a og b.
Anvendelse arlaveller hoj stubhcjde og to sprøjtninger
med Sunucidin medføne en reduktion af udbyltet på
omkring IO pet. i forhold til uspmjtcl.
Forsøgene fortsællcs.

Stankelben
Med års mellemrum forekommer der egnsvis angreb af
stankelben. Stankelben foretrækker at lægge <eg i græs
marker med kOrl og tæl græsbestand. Angrebet kan
\ære vanskeligt at erkende om efterårelog ses normalt
rOTSt om fomret. Skader kan også forekomme i forårs
såede afgrøder efter ompløjCt græs.

Græs
I Oversigten 1984, 'iide 151. er beskrevel en metode til
vurdering af antal larver i jord.
I 1987 bh:v der anlagt 2 fur~g med bckæmpcl:-.e af
stankelben i afgræsningsmarker - rabe! 35 -. Formålel
er al belyse det relle sproJlctidspunkt saml hvilken
belydOlng udvinlring5tSvampc som sneskimrriel og
trådkolle ha\de på græsproduktionen.

Kun i del ene af forsøgene blev der fundet ~ltHlkelben.

Ved en optælling om foråret blev der fundcl 28 ..tan
kelbenlarvcr pr. ml.
Led b. e og d blev behandlet midt i oklober med
midlerne Dlmelhoat, Ekamel eller Dursbun 4. Der
blcv ikke fundel slankeibenlarver om foråret. Ved
efterårsanvendelse af Dursban blev der opnået en ud
byucforøgclse på 12 pet.
Led e blev behandlet først i november med en blanding
af Dimethoat og ~vampemldlernc Bayfidan og Spor-



Tabel 35. SraflA.elbenlanoer (/34).
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Tabel 36. Stankelbelllan'er.

G_
Slankt!·

hen·,...."
rr ml

Udb Ol merudb.
hl.a pr h. a.t
Ulf ri pr

arool !olof prottm ha
Foderroer Sprl'jtedalo

'"

1000 plan.

'" caIS. JunI

Slanl.d
benlan·tr
pr. ml ca

I maj

2/orsøg /987

a Ubehandlel 28 190 31.3 5.14 26.1
b.Dimclho3t 2SC'!'(' 2.0 I O 6 0.2 1.02 0.7
c. Ekamet 1.51 O I 0.3 1.27 0.2
d.Dur..ban 4 1.0 I O O 4.8 0.12 3.3
e Dimcthoal 28% 2.0 I

l Bayfidan .. 0.5 I O 16 4A 0.12 3.2
Sportal ~5 ec . 1.0 I

f Dur...ban 4 Ul O IO 5.9 0.54 5A
LSD-

/986. / /orsog
a. Ubehandlet 38 205 29.1 6,14 27,0
b.DimelhoaI25% 2.0 I O 10 2.5 0,24 2,8
e. DlOlelhoot 2Y1 2.0 I
"B3~lcton25WP 0.5kg 53 5.5 1.02 4.9

Sportal 45 ec 10.5 I

1985. I jormg
a. Ubehandlet 53 123 23.3 3,69 19.4
b.Dimcthoat 25% 2.0 I 84 14 2.2 0.50 1.7
c. Dlmcthoat 25% 2.0 I 20 3.2 0.64 2,5

.. Bayleton25WP "'0.5kg

Lcd b-d behandlel ca III ('kl~r

~d c behandlet ca I no\C:mber
Lal f bthandlet ca l 3pnl

tak. Dc Io svamremldlcr blev all' endt for al begrænse
angrebet af ncntuelle ud,intnngss'ampe. Om forårel
ble, der ikke fundel angreb af stankelben eller af
trådkollcs'ampe:n. Ilehandlmgen rc",ulterede i en ud
b)'ltesllgnLllg på ca 12 pet.
Led f bicvom for, rcl i .apnl behandlct med 1.5 l
Dursban4. Denne behandling rcsullerec!e i en lldb)'tte
stigning på 5.4 ae.. svarende til en lldbyttcstigning på
20 pcl. I de 2 fO ....Clg kan der Ikke udregnes en LSD
,ærdi. og de opniicdc merudbyttcr må regnes for
uSikre
I 2 for..ag I 1985-86, hHlr der ble' anvendt slhel
Dlmethoal wm Dlmd!loat + s,ampemlddcl ble' der
opnåel en mindre udhyllc'lllgning. og den var ..lør"l
efter ilnvcndelse af hlandmgen.

Bederoer
I bederoer efter om et gra..... kan stankelben forårsage
skade ,ed al gna...'c frem ... pirende roeplanter. I tabel 36
er anført optælhngsrCl'uhater fra 2 forsog med bekæm·
pelr.e af c;tankelhen l bederoer.

I begge formg forekom der kun el meget svagl angreb
af stankelben. behandlingerne har da heller ikke re"ul·
lerel I nogen sugning I planletallet.
1 1985-86 er der udfart 6 forsag. h...or Dlmethoat er
ilmcndt hcnholds,j ... ener r og for r. Den bedsle be-

/987. 1/0''''8
a. Ubehandlet 57 2
b. DLG DlOlethoat 2,0 I P/w 53 O
c. Ekamet 1.51 1111(1 57 O
d. DUI':-.ban 4 1,0 I 17110 60 O
c. Dur...ban 4 1.51 2% 52 O

/985-86. 6/o,,,,g 5 f,

a. Ubehandld 50 20
b. DmlClhoat 25 2.0 I l/Il 56 21
c. Dlmcthoal 25 2.0 I 1}o,/1 58 14
d. Dimethoat 25 2.0 I 111/~ 61 IO

kæmpel ..c af stankelben bic, ()pn~cl ener forlirsbe
handimgerne. der ligcledes medforte en sllgnlng I plan·
leiaIlet på 8·)UXX) planler pr. ha

Jordboende skadedyr
Ved roanc... fremspiring indlræder (Ine angreb af ska·
ded) r og svampe...ygdomme. Sådanne angreb er uOlu·
lige al bekæmpe 'cd c;projtning, PIlleret rocfra cr
om"hlllcl af en plllerma..\C, hvoml der er tll<;31 forskel
lige c;l..aded)'r'i- og s... ampemidler

Foderroer
I 1987 har der været anlagt for ..."g l bederoer efter IO
planer med I alt II forsag. Frocl er leverel af Dansk
PIanieforædling
Ved Stalem I'lanleværnc;ccnter bIc' der foretaget uno
de....ogelser af jordpro...er fra fo ....ogene for jordboende
lIlscktcr. bl.a. springhaler (collemboler). Ved fore·
komst af 8·12 springhalcr og derovcr pr. planle. kali
der fonen!t.'S Cl lavere udbylIe.

l 7 forsøg - tabel 37 - blcv der i gcnllcmsnil fundet 5.8
spnnghaler pr. roeplante. et antal. der er c;A lavt. al det
lUe ..kulle medfare nedgang I udby Ilet.
I led a. der bic... behandlel med skaded~ ",midlet Pro
met og svampemldlct thi ram. blev der fundet 93.000
plOlllcr pr. ha ved hø.. t med et udbyHe på 616 hkg rod
l lcd b ble" der forudcn Prornet og !hlTam ogs1\
amcndl svampemidlet Rovral. og i led c blev thiram
ud .. kiftet med et andet svampemiddel. Taclllgaren. Der
ble" Ikke ,ed de to behandlinger opnået væ-.entlige
ændnnger af planteral eller udbyue
I led d blcv tilsat PP 993. ct skadedyrsmiddcl af typen
pyrcthrOld. I led e ble" anvendt PP 993 og thIram. I
disse to lcd blcv der konstateret en mmdre stigning i
planlelallct, mcn ingen påvirkning af udbyttel.

Eftcr en anden forsogsplan ble' der anlagt 4 forsag.
h'or der blcv fundel et yder!>t ringe angreb af springha
ler. kun 2.3 pr, plante. Led a, b og c er de \amme som I
foregående plan I led d blev Prornet o~ thiram an·
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rabel37. Bejdsning affoderroe, (135·136).

Spnng. 1000
Foderroer hal"" pr plante-r \0 hlr;g rod

planle oplagnmg pr. hil

1987 7 forsøg

a. Promet +Thiram 5.8 9J 676
b. Som 3 + Rovral 96 11
c. Promet Rovral 91 19

Tachlgaren
d. Som a • PP 99J 96 4
e. PP 993 + TIuram 97 12

LSD-

1987 4 forsag

a. Prome! + Thiram 2.J 108 675
b. Som a + Rovral J08 26
c. Promet t Ronal 106 17

• Tachigaren
d. Som a .... Tachigaren 109 24
e. Som 8 .... Apron J07 28

LSD-

1987. /I forsag

a. Promet ... Thiram 4.5 98 676
b. Som a .... Rovral 100 16
c. Promel t Rovral 96 18

t Tachlgaren

\'endt sammen med wampemidlel Tachlgaren. moocn'l
der i led c blev anvendt Apron, der Indeholder Rldo-
mil·virkstofTet metalaxyl.

Ingen IIf de prøvede n1ldlcr visle bedre resultat end
efter bejdsning med Promet og Ihiram.
I 1987 ble\- der i alt udført 11 forsog. h\or de nye
svampemidler RO\'Tal og Tachigaren blev sammenhg·
nel med Promel og lhlrambeJdsct ud~ed.

De nye svampemidler har ikke i dis..c;e forseg gl\et
bedre resuhat end opnåel efler bejdsning med Promel
og thiram.

Sukkerroer
Normalbejd.set sukkerroefrø indeholdt tidligere bl.a.
thi ram og Mesurol, merl i 1987 var hovedparten af
roefrøene behandlet med lhlram og Promel "Om resul·
tat af lidi igere lrs forseg.
I 1987 blev der påbegyndt to nye fo~ogsrækkcr. hvor
etTeklen af nye skadedyrsmidler og svampemidler un·
dersoges. Det anvend le rocfrø er frem"lil1el ved De
danske Sukkerfabrikker. Maribo.
f tabel 38 anføres gellnemsnilsre~uhatct af 8 foT"lo~.

rabel38. Bejdsning affabriks,.., (137).

Pet rI Hro pi
Sukkerroer m bede- \cd~ hlJ rr ha

Ruewner tagmns: rod suklr;t:r

1987 7 forsøg

3. Thiram ~ Mesurol 65 98 453 78,8
b. Thiram + Promel JJ 100 7 l,S
c. Som a og Curalerr 98 IS 2,1
d. Som b og Curntcrr 7 99 12 2,1
e. Som b + Tenulhrin 29 100 5 O.S
f. m b - Fenvaleral 26 99 2 0,5

LSD 2.4
1983-86. 36 forsøg

a. Thiram + Mesurol 40 85 524 91,9
b. Thirum + Promel 22 89 8 1,6

LSD 1.2

Ved anvendelse af Prometbejdscl roefro blev der op-
nået cn bedre bekæmpelse af bedenuens larve end i led
a. hvor fmet var Mesurolbehandlel. Anvendelsen af
Curalerr ogede især efTeklcn overfor bedenuens larve.
Tibælning af pyrcthroidernc medførte kun en lidt
forbedret effekl i forhold lil led b.
Ved vurdering af angrebel af bladlus blev der I led a
fundet JO pet. planter med bladlus den 25. juni. Efter
Promel- og Curaterrbehandlingen blev der kun fundel
1-2 pet. angrebne planter.
Der er ligeledes foretaget vurdering af angrebet af
runkelroebiller og trips. TIIsælningen af Promet har
forbedret effekten i forhold tit Mesurol.

Efler anvendelse af Promel blev der opnAel en mindre
sugning af udbyuel i rod og sukker. En yderligere
31l\'endelse af Curarerrgranulat medførte dog ingen
forogelse af udbyttel. IO kg Curalerr koster ca. 360 kr.

Promet og Mesurol er i 36 forsøg i 1983·87 sammenlig·
nel. (led b· Prometbejdsel· blev der opnået 4.000 nere
planter pr. ha end efter Mesurolbehandling. ligesom
der blev opnået en sikker stigning i udbyllCt.

I en anden forsøgsserie søge.. belys l nye svampemidlers
etTekt ovcrfor jordboende svampe.
f tabel 19 bringes gennemSnlL'lresultalerne af 8 farseg.
h"or IO nye svam~midler. Tachigaren og RovraJ, er
lil ..... t piJlermassen til normal bejdset roefro

rabel 39. Bejdsning affob,iksroe, (138).

IQ(X) pI
Sukkerroer \·W op- hkg pr ha

lagmng rod ~ukl..er

Bejdslllllgcn af led a svarer lil tidligere års behandling.
medens roefrø. behandlet ener led b. forst blcv amendt
i 1987 for første gang i praksis.
lIed c og d blev der I forbindelse med såning nedfældet
IO kg Curaterr 5 G pr. ha isAfuren.
I led e og f blev liisat et skadedyrsmiddc1 af lypen
pyrethroid.
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1987 8 farsøg
a. Thiram t Promet
b. Som a -+ Tachigaren 8.4 g
c. Som a ... Tachigaren 12.6 g
d. Som I + RovraJ
e. Som c ~ Rovral

95
95
96
96
97

427 73.5
8 1,4

11 2.0
9 L5
8 1,7
LSD 2.3
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AIl\'cndel..cn af de nye !\\umpemldler har ikke ffiL"<.lfon
sllgning i plantelallel. og der blcv ikke opn~el sikre
ud... lag for midlerne.
Fo~gene ...oge<i fortsal

rubel 40. Vækslreglllermg (139).

Vinterhvede hk,
kem<
pr....

Neu!>
m<rud.
bylte

Proml'lbejd'it>1 rot'l'" er el1 bt.'dn·/øwl/flg pd beJ..æmpelse
afjordhoellde .,J..adedy!' t'lId de" hidlil om'elldte '\lesll
ro/bejt/ming.
Ved om'elldel'ie o/ Promelbejdsel roefro aplllis ell me!'e
miljol'l'ftiJg a"I't'Ildelte og el mindre forbmg afbekæm
pe/'ie"""dler pr. ha. idel del \'lI W('1'(' muligt al span' e"
ellt'r w~prøjllllllger efter roernes Jrem'ipiring.
I'ed J..roftigt· angreb af runJ..dmeblller. der 1..0" forl!
komme po arealer med hyppig rwdyrl..lling. kali SlIp
p/ercmit· Sprt'J'IIIIIgforetages men oll\,(!l/dt'/se o/gral/II
laf w!d ~ol/i"g 1..01/ og'iii kommt' po fOle.

Vækstregulering
Ved hjælp af ',t=kstregulerende midler er del muligl al
regulere planterne.. vækst. 1 korn kan længdevæksten
an.:onc~ og Sir. ets sl}rke "gC". En sund. voksende
afgrøde kan 'ækstregulcrec; uden komplikationer. me
den" afgroder med mangel p~ f.ek". vand kan bli\e
ud~at for en væk<;lstand<;nJllg med unormal skridmng
og ofte udbyIIelab til fnlge. Der er l nere ~itualloner

ikke langt fra en god effekt med store merudbYller lit
en ...kade p. afgroden med kraftig redukllon af udb}'t
lel

Hvede
I 1987 hnr der værel udf,m 12 fon..øg med vækMrcgulc
ring I h\ede efter IO planer. Itabe/40 bringe-. re'iulta
terne af 6 fOT'iog. Fors"gene er delt efter lejcsædska
rakler...~Icdes at der I f"rste gruppe er samlet 2 forseg
med IeJcsædskaraktcr o"er 4. og i gruppe 2 er der ..
for'iug med leJc~cd..karak(er under ~.

I gruppe I ble\' der .. cd Inedell<; hlomstrlng ikke fundel
tendcn'i til leje..æd, meden... der ved hO't blev fundet
kranlg leje."rcd. I gennemsnll karakteren 9. Der ble..
målt en <;trålængde p 100 cm
I led b blev der behandlet en gang i det tIdlige stadium
J·4. l lcd c og d blcv der behandle! IO gange I henhnld~·

"~iIi 'iladlUrn J-ol og 8·9.
Led e blev hchrllldlet en gang med blandingen Chlor
mequal og Regufon I ..tadium 6-7. svarende tIl 20. maj.
Chlomlrquat har en <;projtefTl'iI på 3 mdr i kom.
Regufon IIldehoider ethephon. og sprojtefristen for
elhephon er I mdr. Regufon der endnu Ikke markeds
forl
Den bcd~le ~Ir!l<;tyrke blev opnået i lcd d. hvor "'trået
hle .. afl..ortet med lJ cm. Der hle\ opn. et el meget
stort mcrudbytle p. I alt 14.2 hkg. I led b og c ble'
.:ll1\-endl marke<!sfonc produkter. og her blev ligeledes
opnået .. lore mcrudb}tter. 'ivarende (d neuomerudbyt
ter på 9-10 hkg

I gruppe 2. fOT'oug med leJes<ed<;karakter lIllder 4. hlc\ l

4 fON)~ målt en strålængde p' <)6 cm

1987. 2 forsøg med lejesædsl..arakler OI'er 4

a. Ubehandlet 9 100 41,5
b. EK Chlonnequal 2.5 I 6 89 11.7 10,4
c. Cycocd ekstra 1.5 I 6 86 12.6 9.4

Terp,,1 1,0 I
d. Chlormequal 1.5 I 5 87 1~.2

Regufon 0.5 I
e. Chlormcquat 1,0 I 7 90 10.5

+Regufon 10,3 I
LSD-

/987. 4 for~og med lejesædskaroktl'r under 4

a Ubehandlet O Q6 55.0
b. EK Chlormequat 2.5 I O 88 1,7 0,4
c. Cycocd eksl ra 1,5 I O 85 ~,I 0.9

Terpal 1,0 I
d. Chlormcquat 1.5 I O 86 2.8

Regufon 0.5 I
~. Chlormequal 1,0 I O 88 2.2

I Regufon 0.3 I
LSD-

1985-87. /5 Jor'iog med /ejesædskaraJ..ter oW!r 4

a. Ubehandlet 8 99 69,8
b. EK Chlormequal 2.5 l' 5 90 5.2 3.9
c. C)'coccl ekstra 1,5 I J 83 7,2 4.0

Terpal 1.0 I
LSD }./

/985-87. 9 forsøg med lejesædkarakter under 4

3. Ubehandlet I 91 64,3
b. EK Chlormequat 2.5 l' 1 84 1,6 0,3
c. Cycocel ~k"'lra 1.5 I 1 78 2.6 0.6

Terpal 1.0 I
LSD-

Ud h. c og d behandlet I sladlum J-4
l«l (' beh,lndlel l ~ladium ~7

L«Il: og d behandlet I "Iadlum 8·q
• 1~1I5·8n EK Chlonn«jual 2.0 I

I gellllem ...nil blev der 0plI~el en af'korlning af ... trået p!l
R-II cm og måJI mcrudbY(lcr pA 2-4 hkg.

I perioden Iq85-87 ble\ der ud fon IS forsøg. h\ or
leje~ædskarakterenhar \æret over 4 1 disse forsog er
der forelagel en <;ammenllgnlllg mellem EK Chlorme
quat og Cycl>cel ekstra efterfulgt af en <;enere TerpaIbe
handling. Den stor<;le effekt blev opnået I led c. hvor
leje<...-cdskarakterr;:n ble\' bedømt til 3, og der blev
npn!let en redukllon af slrålængden på 16 cm med et
l11erudbyHe på 7 hkg. En omregnlllg lil nellnmerud
bylter \ i..er samme resultal for an\<endel..e af de to
bdulIldhngsmeloder. Nederst i tabellen er anført 9
for ..~,g. hvor leje~æd... karaklerell var under 4. For led c
blc\ der opnåd en mmdre udb}IIt'illgning. der knap
nok kunne dække omko"lningerne til "'projllllllgerne
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I 1986 blev der påbegyndt en forsøgsrække, hvor
væk.stregulering af vinterhvedetyper søges belyst på
arealer, hvor der samtidig bekæmpes knækkefodsyge.
GenncmsnilSresultalerne af 6 forsøg bringes i rabe/4/,
hvor der er foretaget en opdeling i forsøg med og uden
lejesæd.

I samtlige forsøg blev der om for ret fundet knække
fodsyge. dog blev skadetærsklen på 15 pct. angrebne
planter ikke overskredet.

Tabe/4/. Væ1urregulering og svampebekæmpelse.

Korv_.._ for SUl- bk&
Ioje. .......... "' ......

1987 I forsøg med lejesæd

8_ Ubehandlet 5 95 61,3
b. Sportak 45 ec 1,01 5 95 63,4
e. Sportak 45 ec 1,01+

3 85 5,3 5,\Cycocel ekstra 1.51
d. Som c og

0.5 1 3 82 7,4 6,2Cycocel ekstra
e. Som c og

1,0 I 3 76 4,8 2,5Terpal

/9875 forsøg uden lejesæd

a. Ubehandlet O 88 60,0
b. Sportak 45 ec 1.0 I O 84 63,8
c. Sponak 45 ec+ 1,0 l+

O 80 0.4 0,2Cycocel ekstra l,S I
d. Som C og

O,S l O 74 0,8 0,4Cycocel ekstra
e. Som c og

1.0 l O 74 0.1 2,2Terpal

1981H17 6 forsøg med lejesæd

a. Ubehandlet 4 94 72,7
b. Sportak 45 ec 1,0 l 3 96 73,6
c. Sportak 45 ec+ 1,01+

\ 86 3,8 3,6Cycocel ekstra l,S I
d. Som c og

0,5 l 84 3,7 2.5Cycocel ekstra
e. Som c og

1,01 75 2,6 0.3Terpa1
LSD 2.0

1986-878 forsog uden lejesæd

a. Ubehandlet O 84 61,7
b. Sportak 45 ec 1,0 l O 83 63,3
c. Sportak 45 ec+ 1.0 1+

O 79 0,8 0,6Cycocel ekstra 1,5 I
d. Som c og

0.5 I O 74 1,9 0.7Cycoccl ekstra
e. Som c og

1.0 l O 69 1,0 0,3Terpal
LSD-

Led H behandlel i st J-4
Led d behandlel i 51 S-6
Lod e behandlet l 51. 8-9

150

I I forsøg med leJcsa..'<l blev der fundet 25 pet. knække
fodsyge ved host med en lejesædskarakter på 5. StrA
længden blev målt lil 95 cm. Der blev i gennemsnit
anvendt 172 kg pr. ha.
Efter behandling med Sportak om foråret faldt angre
bet af knækkefodsygc ved host til 7 peL og lejesædska·
rakteren forblev uændret med e( merudbytte på 2,1
hk8·
l led c blev der samtidig med Sportak udsprojtet 1,5 I
Cycocel ekstra. hvilket resulterede i en lejesædskarak
ter på 3 og en reduktion af strAJængden på JO cm. l
forhold til led b blev der opnået et merudbytte pli 5,3
hkg, svarende ul el neuomcrudbytte pA 5,1 hkg for
vækst regulering.
I lcd d og e blev der vækstreguleret Io gange. Lejesæd
skarakteren forblev uændret, og storst reduktion af
strålængden blev opnået i led e. I led d blev målt et
merudbytte på 7,4 hkg, svarende til et nettomerud·
bylle på 6.2 hk8.
For Cycocel ekstra. der blevanyendt t sladium 5·6,
'iivarende lil ca. 24. maj. er der en sprojtefrist på 3
måneder for korn.
I led e blev der fundet et nellomerudbyue på 2.5 hkg.

l 5 forsøg forekom der ikke lejesæd, og der blev i
gennemsnit anvendt 166 kg N pr. ha med et udbytte på
60 hkg. I gennemsni( forekom der et svagl angreb af
knækkefodsyge. der blev bedomt til 5 \>Cl. angreb om
foråret.
Efter anvendelse af Sportak ble\' der fundet 20 pet.
knækkefodsyge ... ed host. og behandlingen resulterede i
et merudbytte på 3,8 hkg.
Efter behandling med vækstregulerende midler blev
der ikke opnået sikre udslag for nogen af behandlin
gerne.
De senere lrs forsøg tyder på, at en dehng af den
anvendte mængde vækslreguleringsmiddel - splitting·
metoden - giver en bedre økonomi end \'ed anvendelse
af midlet på en gang.

Væksrregulering i hvede udføres sikresr ~'ed anvende/se
af nedsar dosis i srodium 3-4. Senere i vækstperioden
foretages en vurdering af. om der er behovfor yderligere
l'ækstregu/ering.

Rug
11987 blev der anlagt 1forsog i rug, men grundet store
variationer i udb)1lct blev forsoget kasseret.
lrabel42 bringes gennemsnltsresultaterne af 15 forsøg
i 1985-86.

l gennemsnit af de 15 forsøg blev der i 66 pet. af
forscgene opnået rentable merudbytter.

Den mest hensigtsmæssige ~'æsrreguleri"gafrugfls ved
en behandling j stadium 5·6 med nedsar mængde
ch/ormequor. evt. i forbindelse med en fodsygebekæm
pelse.
Senere i rugens væksrperiode vurderes. om der i sro·
dium 8·/0 er behov for en yderligere væksrregulen·ng.



Tabel 42. Vækslrf.'gulen"ng
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Plantebeskyttelse

Tabel 41. Vækslregulermg og sWJmpebekæmpelse.

Kar Slrl- hk, Netto-
ViøterltYK ror Iænpk: lemt: mnud

lqo.Ied cm rr hl b}tlc

1985-86 /I [O"llg med lejesæd 1987 I [O"llg

a. Ubehandlel 7 125 52.4 .. behandlet O 89 56.6
b. Sporlak 45 ec 1.0 l 6 125 53,1 b.Calixin 0.71 O 88 59.1
c. Sporlak 45 ec +- \,0 l

5 122 2.3 7.9
c. Ca!lxin 0.7 I

O 88 60.6Chlormcquat 40 t 2.5 I Rival 1.0 I
d. Sporlak 45 ec t 1.0 I d.Som e.

1.0 l O Bl 59.\Chlormequat 40 t 1.5 1 4 114 4.7 2,3 Rival
Terp:rl \,0 I e. Som d. t Terpal Ul I O 88 0.7 1.6

LSD Z.I f. Som d.+Cerone 0.75 I O 81 0.2 1.6
g.Som d.-Cerone 0.75 I

O 85 2.0 0.3
1985-86 4 forsøg uden lejesæd +Plrimor G 10.25 kg

a. Ubehandlet O 130 47.3 1986 I forsøg.

b. Sportak 45 ec 1.0 I O 126 48,0 a. Ubehandlet 3 108 6B.8
c. Sportak 45 ec-t 1.0 I

O 121 1.4 1.0
b. Calixm 0.7 l 3 108 70.3

Chlormequal 40+ 2.5 I c Calixln 0.7 I
d. Sportak 45 ec+ 1.0 I RIval \,01 2 108 72.7

Chlormequal 40+ 1.5 I O 109 1.4. 1.0 d.Som c.
\,0 l 2 108 74,4Terpal 1.0 I Rival

LSD- e. Som d. +Terpal 2.0 I O 82 3.7 1.4

Led b-d behundlcl l slllchull1 S-å
f. Som d. t Cerone 0.75 I O 90 3.0 1.2

Led d behllndlcl I stadium 8 9 g. Som d. +Ccrone 0.75 I
O 90 3.0 0.7Pmmor G +0.25 kg

Vinterbyg
Vækstregulenng I villterbyg kan forelages !iatnmen
med bekæmpelse af bladsvampe. I 1987 foreligger der
kun resultat af et enkelt forsøg. der gengives" lobel4J.
Forsøg er udført i 'iOrten Mannka. og der blev ikke
fundet leJes<ed i forsøgel.
Ved den førsle obligatoriske sprojllllng blev der an·
\'endl Calixm. der medførte el merudbylte på 2.5 hkg.
I led c blev der fordagel to obhgatori~kesprøjlninger.
der medførte el merudbylle pii 4.0 hkg. der knap
kunne dække omkostningerne lil de IO sprøjtninger.
I led d blev der foretaget i ah tre svnmpebekæmpelscr.
og sidsle behandling blev ud fort i stadium 8-9. Be
handlingen medførte cl merudbytte p 2.5 hkg. hvilket
absolul Ikke kunne dække sproJleomkostnmgeme. der
beløber sig lil 7.3 hlg. Det har !Jil~cs kostel ca. 5 hlg
al udfore den Iredle svampebckæmpclsc I forsøget.
I Ic.."d e og f blev der samtidig med 'i1dSle svampcbe·
kæmpclse lil!i31 hcnholdsvis Terpul og Cerone, der
ikke medførte sikre udslag for behandlingen.
I led g er der sammen med det \ækSlregulerende
middel og' udsproJlet Pinmor mod bladlus. Tllsæl
mngen af Plflmor medførte en mindre udbyuestignmg.
der dog Ikkc kunne dække omkosInIngerne til Sprøjl4
nlng.
I 1986 blev udførl ef enkelt forsøg efler ~llmme plan.
hvor der blev opnllct tilsvarcnde lave nCllomcrudbyl
ler.

Deue og tidligere lirs forsøg beJ..ræfier. al vllllerbyg
normall Ikke har del Slore beholl far Ol b/i,'e Yækslregu
lerel.

U=d bog bchandkl l stadIUm ].....
Lcd [.g bchandld i stadIum S·å
Led d-g behandlet I Slachum S·Q

Vårbyg
I 1987 blev der udført IO forsog med \ækstregulcring I

vlirbyg. Oftc forekommer der angreb afblads\'ampe og
bladlus pli samme tidspunkt. som vækslregulering kan
udfores. og derfor undersøges mulighederne for at
udsprøjte alle Ire midler I en arbejd"gang.
I 1986 blev der påbegyndt en forsøgHække, h\'or der I
lcd b blev foretaget svampebekæmpclsc, I lcd c både
svampc4 og skadedyrsbekæmpelse og I led d en
svampe4 og skadedyrsbekæmpelse saml en væbtregu
lenng. I samtlige forsøg blev der lun forelaget en
sprøjtnmg i sladium 8·9. der normalt falder mIdt i JUni,
men i 1987 blev den udfort sidsl i juni. For at f1 et
udtryk for værdien af den udforte \ækstregulenng er
dc opnåede merudbyller udregnet i forhold lil led c.
I tabel 44 er anført genncmsnitsrcsuhalerne ar 8 for4

sog

12 af de 8 forwg blev dcr fundel bladlus. I gennemsnIl
IO pe1 angrebne planter 1 4 forsøg blev der hgeledes
fundel angreb af meldug. og i hovedparten afforsogene
forekom der ligeledes stærke angreb af blad plet og
skoldplet.
I led b blev der i !itadlUm 8-9 anvendt Rival. der
medforle en god bekæmpelse af meldug, og der blev
opn el en stignmg i udbyttet pli 5,9 hkg, s\'arende til et
udbyllc på 54.6 hkg.
, led c ble\ der ~mlidlg med s\'ampebekæmpclsen
III\3t sl.aded) ....mldlel Cybolt. der medførte en god
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Tabel 44. Vækslregulering.

19878 forsøg
3. Ubehandlet IO 2 74 48.7
b. Rival 1,0 I 8 0,1 74 54,6
c. Som b I Cybolt 0,3 I O O 73 56,4
d. Som c + Terpal 1.0 I O O 64 0,5
e. Som c ... Ccrone 0,5 I '0 O 64 0,1
f. Som c + Regufon 0.5 I O O 63 1,9

LSD 1.9

1986 6 forsøg
a. U~handlet 32 7 73 54.5
b. Rival 1,0 [ 36 O 73 56,7
c. Som b I Cybolt 0,5 I 3 O 71 62,\
d. Som c I Terpal 1,0 I 5 O bl 0.9
e. Som c l Cerone 0,5 I 8 O 60 1,1

Led b-r behll.lldlt:l I sladlulll 8·9

bekæmpelse af bladlusene og en udhyltestlgning til
56,4 hkg. I forhold til lcd h blev der opnået en effekt p~
bladlusene på 1,8 hkg.
I led d, e og fblcv der tilsat forskellige vækslregulalQ
rer.
I led d blev der opnået en reduklion af ... trålængden p
IO cm. der medførte en udbyttesligning på 0.5 hkg i
forhold til led c.
lied c og f blev der anvendt CerOllt: og Regufon, begge
midler indeholdende etephon. Der blev opnået en
reduktion af strålængdell på 10-11 cm. I led f ble\' der
opnået en udbyttereduktion pA 1.6 hkg.

Da skadedyrsmidlet C)'boh endnu i~ke er markeds·
ført, kan der ikke foretages nogen tx-regning af nello
merudbyttet. Del er imidlertid muligt at foretage en
indirekte beregning, idet forskellen mellem led c og led
d og e er tilsætningen af del væhtregulerende middel.
Anvendelsen af II Terpal eller 0.51 Cerone svarer til et
merudbytte på 1.2 hkg. lied d og e har lillitt=lningcn af
et vækstregulcrcnde middellkkc mcdfurl nu:rudb)'ttcr,
der har kunnet betale for de udfone sprcjtningt'r.
I 1986 blev der gennemf"rt 6 forsøg, hvor der for
vækst regulering blev opnået merudbytter p~ omkring I
hkg, der lige har kunnet dække omkostningerne Iii
indkøb af det vækstregulerendc middel.
Forsogene fortsættes.
I tobel 45 er der efter samme prmClp som l label +t
sammenlignet midlerne Till 250 EC. Fastae. Cerone og
Regufon.

Led b-r behandlet stadIum lI-9
"lil~1 0.11 E"trn\·on

Kar r Siri· hkg NctlO
Itje- Larngdt kerne mc:rud
iØJ cm pr ha bYlle

Vækslregulering og slIompebekæmpelse..

VirbY8

Tabel 45.

Vækslregulering afmrbyg bor kun undlagelsesllisfort!
tages. hl'Or lejesæd truer afgrøden. Lejesæd forekom
mer ofte i relation Iii sortefIS lejesædskarakler og den
Qnvendu' k~'ælstofmængde.
Vækslregulering bor kun foretage.f i en sund.•'oksende
afgrocle. Lider afgrøden af lIandmangel, kan der opslli
skader. der medfører udbyuenedgange.
Vækxtregulering i v6rbyg kan om nødvendlgl udfores i
stadium 8·9. og midlel kan ud!>prøjll!S i blanding ml'd
swnnpe· og skadedyrsmidler.
O.'erdosering kali/øre tiludbyuenedgang.

Majs
I 1987 har der været udført I fun.og. nr, 32051 med
\æ~streguleringaf majs. Forsøget blev anlagt i sorten
Galion. der er en ... ilomajstype. Terpal blev anvendl
med 0.25 l. 0,5 l og I I pr. ha med tilsætmng af 0.1 I
Citowell. og udsprojlningen er foretaget den 21. juli.
Behandlmgeme har ikke medf"rt ændring af udb)'t1cl.
Ingen \ækstrcgulcrende midler er godkendl til brug i
maJs.

I lcd d blev der udsprøjtet en blanding af Tilt, Fastae
og Cerone. Behandlingen resuherede i en afkortning af
strået på II cm med et merudb) tte pA 8,2 hkg. TIIs.<t:t
ning afO,181 Cerone mcdfortt: en nedgang i udbyuet
p l.! hkg i forhold til led c.
I led e og f er der kun foretaget en udsprøJtning af de
vækst regulerende midler i ~tadium 8-9. I3ehandlin
gerne har medf"rt en ens,utel t'ffekt på slrålængden,
ligsom der blev opnået ens.1.rtcde merudbytter på 3
hkg.
Forsøgene søges fortsat.

19872 forsøg
3. Ubehandlet 4 76 51, t
b. Tilt 250 EC 0,5 I 3 75 7.7 4.9
c. Till 250 EC 0,5 \

3 75 9)
..-Fastac +0,125 I

d. Som c
ICerone 0.\8 \ b5 8,2

e. Ceront:· 0,181 64 3,2 1,8
f. Regufon· 0,181 65 3,0

LSD-

% %
.,,". dæk-
1<, mng strA-
m<d ar ""'1- .k.
hIad· md· de k"",
l.. dUI an ",ha

VirbYl\

I begge forsøg var der svag tendens til lejesæd.
I led b, Till 250 EC. blev der opn1kt et stort merud
b),tte på 7.7 hkg. Efter udsprojtning i led c. t'n blanding
af Till 250 EC og Fastae, ble\' der opnået et mt:rud
bytte på 9,3 hkg. Der er s ledes opnået et merudbytlc
på 1.6 hkg for at bekæmpe: bladlus.

Anvendte midler
I det fort:gående afsnil vedrørende plantebeskyttelse er
omtalt nere fors~eJlige præparater. der indgår i for
:<oogsplanerne. llalw146 findes en oversigt O\'er midler
placeret I alfabetisk orden med oplysning om procen
w.k indhold og vlrk'i.oml ~tof.
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Tabel 46. Midler prø~'el mod sygdomme, skadedyr og 111 ~'æblregulermg i 1986-87.

H»ndcbnaVTI Vlr~ stofft1' Ibndc:bNvn Virksomme lofTt1'
cllet" nummer • pr ka dier IJI~r dier numJlkf" • pr l. dk.- htt1'

Ved ollllalen af :'\ret" forsøgsrc!)ultalcr benyttes i stort
omfang gennemWfitslol. Disse dækker ofte o\'cr en
betydelig vanation. hVilket er naturligt Oll."d den "tore
forskel I va:kstforhold, ukrudtsbestand ng anvcndcl"C'i'

Under gode dyrLllIngsbetmgelser kan \elctablcredc
afgrøder ofte klare ... ig i Lemkurrencen med ukrudtel.
Mange forsøg har vi\l, at :..: fremt mængden af ukrudt
er Ix.....kt.."dcn. betalcr cn vcludviklcl afgrøde kun lidt i
merutlbylle for en kcmisk ukrudtsbekæmpelse. Andre
for:-."g viscr, al storc merudbytter kan opnå.': i de
siluationcr, hvor ukrudtet er ved al lage overhånd.
Hvcrt II.r marlo.echføres nye præparaler lil ukrudtsbe
kæmpelse. Det er af \tor værdi at rn dl~se nye nudler
afpn)\'el overfor det almmdellgt forekommende
ukrudl, inden præparatet kommer p markedet. Kun
p den nc mllde rn~ et kendskab til mIdlet. \Om gor det
muhgt at yde en fornuftig IrcJledning om midlets brug.
Det er )'dermere værdifuldt. at midlet bliver afpro..'et
O\'er 3-4 ;'ir. Det givcr norma h Cl Sikkert billede af
midle!'> værdi under forskellige "'lImaw.ke og væk"I·
mæsslgc betIngeIscr

Ildspunkt. ,om gor sig gældende I det store fOT'iOgsllla
tcriale. Illteres..~rcde henvises Itl al studere resulta
terne af de enhlle forsøg I ., Tabclbllag til Landsfor",
gene».

sprec1c:-k1ldxm Iddcl
~prcd~-k Ia:bc'm Iddel

I'lt'l.sfregl.llerlngsmldler.

Cerone 480 clh~phon

Chlormcqual. 40% 400 chlormrqulIl-chlorid
Cycocd C).lrll 460 chlorlllC'qulIl-chlond-l

183 cholirw::hlond
460 ehlorm«tUAI-chlond
480 ethcphon
750 chloml«tuaH:hlond
I55 elh~phon f JOS mcplqual-chllmd

EK Chlormntwt
Rugufon
SL:lhllan EAlm
TC'rpal

Sprrd~m/dler

CI!014CIl
EAlravon

I forbindcl'iC med omtalen afdc cnLelte fONogsscrier er
der for morkedsfime præp:uatcr, som samtidig er
filladl til formålel, bercgnet el nellomerudbytfe. Om
kostning til middel og til udbringning er omregnet til
I..g. eller hkg afdcn aktuelle afgmde og herefter fratruk
kel del m Ile merudbytte.

I omlolen afforsøg med ukrud1Jbel..æmpe/~skol del
p/Jpeges. at neflomerudbytfel ikl..e mddragE" hW?rken
den korl51gIede dyrkningssikl..erhed i form af lefleIse
~'ed mejelærskning elleroplognmg, reducerede lørringf
omkos/ninger, renere afgrøde, mindre rensesvind eJler
den langsiglede dyrkningssikkerhed ved, Ol ukrudlet
hindres" at ka.~le frø eJler danne IItJløbere og dermed
belaste de kommende t7rs o/greN/er.
Diue. ofte ~·ll'fe"llige. virÅtlinger kommer normall ikÅe
frem som IOlværdier i de fonøg, der gennemføre~ I de
lalldøkonoml~fl..e foreninger.

.':>'p,.jlemldler. d.odedyr:
B3ythrold 50 cynulhnn
C)'bolt lex) nycylhnnul
C)mbush 62,5 cypcrmclhrlll
DCCI' 2S dchamclhrlll
DLO Dimclhn:11 21! 2110 dlmelh(llll
Oursban 480 chltlrpyrlrCl'.
E,;lmcl S20 e!rimrO'>
F.L'lac EC 100 alra-cy~mlethml

rCR 4S4S EW B cyf1ulhnn
Karal~ 50 Iamhda-cyhalothnn
K VK P('rmC'lhnn 250 pcrmclhnn
Ma.~lor 110 C)'pC'rmelhnn
\1esurol ..nclkglft IO mcrcapl<)(lml~thur

\tolluA 200 mclaldC'h)d
PC'rfd.lhlon EC 20 200 dlmclhu;ll
I'mmor G SOD pmmicarb
$U1I1l31ra 5 l-W (S-I~) m csfen...a1c:ral
SUnllcidm FI 100 fenva1c:ral
Sumlcidm IO FW 100 fenvalcrnl
Surlllcombl :\O f'W 250 (cm\r\)\\lIIl1l t so rcnva!cral
Tal~\a' 100 biphcnalc

200 melal8.\yl
60 ofur~+4SO rolrrl

800 rn:tnco/.eb
500 lOlylnuamd
225 thlRbcndazol+ 300 thI ram
750 clIplan
800 ruralhlllC.Ilrb

'I t~nulhnn

700 h) mexazol
2S chu<NIn

150 meprornl
100 hilerIanol
229 lnadllnen(ll
SOO Ixnomyl
840 lndemorph
110 lndemorph +]60 mllncb
750 rcnproplIIlOrph
240 rcnprollirnorph I J.l.l chlClrollmlorlll
SO) chlorothalonil
41SO amlazm
4SS mallCO/cb
125 carbenda1..lm, 250 IffilZol·(orh
350 lndemorph+ 160 uiazol-rorb
5(X) tolylOuamd
250 eth)hnllnol
250 dh)'ltnanol+ 12S lnadimrnol
700 mal\d)
480 mancb

75 mC'lala.\)I+S60 mancozeb
ns rcnproplmorph .... 225 prochloraz
250 Ipmdlon
450 prochlm1l7
250 proph.:onazol
12S proplconazol+ J7S rC'T1propimorph
125 proplcon1l7.o1 t-150 Indemorph
100 pcncollalOl

Hep/Jem/din:
Allron 21X) LS
Caltan
Dilhane M 45 bcjd-.c
Fuparen M FS 50
ItY. ri. ÆrlebcJdsc
Orthocid 15
Promel 800 SCO
I')' 991
Tachlgaren 10 WI'
YEA

Spf'fIju:mtd/,.,. numpe
fbellae n v. I'
Raycor 300 ec
Da)'lidan
lIenlale
CahAIn
Cahull M
Corbcl
Corbcl Star
OlIcom I 5tX) F
Oamn 480 se
OnhanC' LF
D1'X 'l 1812
OI'X N 1873
EUp3r~lI \f
FollCur
l"ollCuf Combl
Mancb. 1CY"...
\iane\
Rld(,mll M7
RI~al

ROHal Fl0
Sporlal. 45 a::
'1 Ilt 250 I~C

'!11t lor
Tilt lurbo
Topas 100

Ukrudt

153



Plantebeskyttelse

De priser. som er brugt ved nettomerudbyttets bereg
ning, fremgår af en større tabel bagest i Oversigten. . ,

• I

" ..'

Tabe/47. Ayvehavre i vårsæd {/43}.

Flyvehavre' .flu:Jl nu bekæm,ws ~ h~/~ arealel. hvor den
forekommer - ikke blol de 15 m langs skel
Iflg. de nye bestemmel.fer skal aUe arealer - s4vel dyrkede
som udyrÅede - holdt!Sfriforf",bærende fi)ll'f'havreplanter i
perioden I. juli - 15. augusI.

4 forsøg 1987

a. Ubehandlet 95 39,5
b. Avenge ISO L 8 I I 1.8 J,6
c. Barnon Plus J I 14 0,5 ~5,1

d. Assert J I 2 1,1
LSD~

6 forsøg 1985·87

a. Ubehandlet 81 44,9
b. Avenge ISO L* 8 I I 2,1 J.J
d. Assert J I I 1.9

LSD 1.4

J,S
J,4

. "I

,r. /- !
I'

48,1
1,9
0,8

~
", ..

'I

LSD 1.1
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6 forsøg 1985-87

a. Ubehandlet 45
b.Avenge ISO L* 8 I 1
e.Avcnge 150L**3.0 3

+ Baroon Plus 1,0

• 19856.0 lAvenge
•• Anden fonnulenng ug da..d VlSSC :ir

I 1987 er der i vårbyg gennemført el betydeligt antal
forsøg med bekæmpelse af ukrudt. Under de enkelte
tabeller med resultater er det anført på hvilket tids
punkt, de prøvede midler er udbragt. Effekten af de
gennemførte behandlinger er vurderet 3-4 uger efter
sprøjtningen, idel mængden af ukrudtsplante. pr. ro!
og effekten overfor de mest dominerende arter på
arealet er noterel.

Flyvehavre optræder mest generende i vårsæd, og dens
betydelige udbredelse kan hænge sammen med det
ensidige dyrkning af vårbyg. vårraps og anden v3rsæd.
som var fremherskende på mange ejendomme i (,()'eme
og 70'erne.
Gennem de seneste Io-år er der gennemført et betyde
ligt antal forsøg med bekæmpelse af nY"ehavre. De
helt dominerende midler har været Avenge og Damon
Plus. Disse midler har givet en effekt på 90-95 pet.
overfor nyvehavren. og nye midler afprø\·es derfor i
forhold til disse.

Tabel 47 viser resultatet af4 forsøg. hvor der i gennem
snit af de ubehandlede led var 95 nyvehavreplanter pr.
IO m2•

Assen, som skal udsprøjtes i afgroocns stadium 2-3.

Græsukrudt
Mange arealer er forurenel med græsukrudl. der spirer
fra frø. f.eks. nyvehavre, enårig rapgræs og - som el
specielt problem i 1987 - også vindaks. På arealer. hvor
græsukrudt opt.æder i stor mængde, kan en bekæm
pelse med specielle midler komme p3 tale.

J dette afsnit omtales resultaterne af forsøg med
ukrudtsbekæmpelse i vårsæd, vintersæd, ærter, heste
bønne, majs. fooerroer og fabriksroer.
Dc tilsvarende resultater i fro og industriafgrøder
omtales i afsnit F. og resultaterne i kartoner omtales i
afsnit J.

Ukrudt i vårsæd
J 1987 kom foråret ret sent i store dele af landet. og
\'å~en blev sået senere end nonnaJt. Foråret var
køligt, når der ses bort fra den sidste uge af aprit. Det
kølige vejr fortsatte frem til midlen af maj, hvor det
samtidig var temmelig regnfuldt vejr i den østlige og
sydlige del af landel. Afgrøderne blev først tjenlige til
ukrudtssprøjtning i slutningen af maj. De vejrmæssige
betingelser - mørkt. køligt og regnfuldt - var ikke
særlig gunstige for midlernes virkning. Til gengæld
betød den rigelige fugtighed, at planternes vokslag var
meget svagt udviklet, og derfor blev bekæmpelsen
alligevel tilfredsstillende i mange tilfælde.
Siden belød den solfattige og nedbørsrige sommer. 3t
afgrooerne mOOnede sent, og hø.sten blev stærkt forsin
ket. PA en del arealer generede frøukrudt og kvik
alvorligt med bøstbesvær og forhøjede vandprocenler.
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har bcL.æmpet Opchancn megel tilfredsstillende og
medfort et beskt-dcnt merudbytte.
A\enge 150 L og Bamon Plus skal ud!oopmjlcs, n r
ny...ehavrcplanterne beg) nder at bU'iL.e ')ig. svarende lil
'IndIUm 3-4. Ofle er kornel da fremme I stadIUm 5-6.
Blandt !l.ret.~ foro;og blev 2 fONOg behandlet efter nlld
tcn af JUni. og en d rlig eITckl af Barnon Plus I dls'\e
forsøg påvirker gcnensnitsresultalcrne. Effeklen IIf
Avenge 150 L hM været megt:l tilfrcdsstilit:nde, og Cl

merudbylte på knapt 2 hkg kerne ble\ opnået. Dette
merudhyl1c er dog langt fra I stand til al belale omko...l·
lUngen \'cd den ret dyre n)\ehancbckæmpelse.
Assert har I gennemsnit af 6 fon.og ovcr 3 år givet helt
'S.amme effekt og merudb)-tte som A H~nge.

Asserl L.an efter det opl)'')te udsprojtC'o i blandIng med
nlldler mod andet ukrudt. Dette kan \'ære en arbejd...·
m~lg fordel i forhold ul de kendte midler. h\or det er
nochendigt at holde en af... tand på g·IO dllgc mellem
almilldclig ukrudlssprujtning og en '\ClIere behandling
mod flyvehavre.
A..scrt er ikke markedsført endnu.
Avenge i blandIng med Bamon Plu.. er afprovet I 6
forsog over 3 år. Hem~igtcn har I di..~c forsog været at
afpm\'c, om en blandmg af de IO mIdler I h\er for "'Ig
reduceret d~ring kunne give en tilfred"... tillcndc be·
L.æmpelse til en lidi la\ere pns. I genllem')llll af forsø
gene er der 311\cndt ca 1/3 normal d~is af h\ ert af de
to midler. I genncmslllt af fo~ogene er der netop en
slL.ker fOf'o.l.:c1 i merudbyttet. og der er en tendens III. at
behandlingen "'nupl er s.~ slUer og... elTekll\ som
behandling moo A\Cnge I normal d()')cnng

I /-Iolbæk Amts okollomisl..e Selsl..ab er der gennemførl
2 fon("8. hvor B.lrnOn Plu" og 13arnoll Plu, + Avenge
er anvendt I ~·inter"vede. Flyvehavre forekom Ikke i
for<mgcne. og behandlingerne rnedfurte ~IIlA llegall\C
udslag.

Det erdJ'rt at bekæmpeflyw!havre m('d keflllske midler.
men i ~·i.sse Si'UatlOller er det en nødwmdighed.
'\ormall ~'il merudbyuerne for en fly~·ehovrebf?kæm·

pelse ikke kunne dække den høje pris for middel plUf
udbringning.
.\1an Slar sig ~wl al erkende el j1Y~'ehavreproblem så
belld~. at del endIlu er m'erkommellgl al gefUuunføre
hekæmpelsen ved lugning lor demll'd ar spare denne
dyre kemiske behandlillg.

Enang rapgræs. I'mdaks og eVI. \pi/djrø ajjrogræs kan
opIrrede i generende mængder I vårbyg. Især synes
en5ng rapgræs at brede !tig 'Om et problem til stadig
ncre arealer. De fugtige \'cJrforhold I 1987 har bidraget
I hel)'dcltgt omfang ul fortsat sprednmg af dette pro-
hlem

rabel 48 \'iser rc')ultatet af fOf'o.og nr. 42057. h\'or en
ræ~"'e midler mcd eITcL.1 mod græsukrudl t:r afprø\'ct.
Dewærre forekom der ikke gr~ukrudt i delte forsog,
og eITekten er alen c målt overfor lok1mbladet ukrudt.
Doubld og DPX 8698 har bekæmpet alt ukrudt. mens
noget er levnet efter de øvrige behandlinger. Merud-

PJantebcsk}"ttelse

Tabel 48. Græfukrudl I l'arbyg

ntal J'f m-' hk, Nc'u~

VirIIYI G_ T.. """ ...<ud
ukrudt tumbl P' ha bytte

I for"øg 1987

a. Ubehandlel 80 32,2
b. Arelon n. E. 2.0 I JJ 2.4 0.5
c. Arelon n. E 2.0 I

! 1I0rmon·MI.\ ! 2,7 I \5 0.\ J.2

d. Arelan fl. E 2.0 l
• Glean 20 DF 20 g 6 2.1 J.5

e. Doublet J.O l O JA 1.2
f. DI'X E 698 ~5 g O 2.0

LSD 2./

/ forsog /986
a. Lbehandlet l J J56 51.1
b. Ardon n. E 2.0 I J 229 2.0 0.9
e. Areion n. E 2.0 l

6. Hormon-Mix •2.7 I 286 6.1 2.8

d. Areion n. E 2.0 l
4 177 4.9 1.3

f Glcan 20 DF ~ 20 g
t:. Doubler J.O l 2 \69 6.1 J.5
f DI'X E 8698 44g O 291 5.5

LSD 5.2

I.cd b--f brhandlC'1 på lorn('I.S \ladlUm l .l

hyttcrne tf heo.kcdne og lUe I stand lil al dæ~ke

omko~rllll1gernc ved disse relallvt dyre behandlinger.
SanlIne tabel Vl!oer re... uitatct af et enkelt fo"og fra
1986. hvor der dels oplr§dlc gr:l:sukrudl og dcl~ var en
'Ior mængde tnL.imbladcl uL.rudl. Her l1l~f"rte bc
handlingerue ..torre merudbyllcr. som levnede plads
III, at der 08~ blev PO!i.ill\C nellomt:rudbytler
FOf'ogenc ..oge-. fort'-3l.

Tokimbladet ukrudt
I fOf'mgenc med bekæmpcl~afen blandet tokimbladet
u"'rudt ..bestand 5.og~ elTe~tel1 bel}'~t overfor bl.a. xul
okseøje. pih'urt. hanekro. fugll.!græs. kamille. !oredmo
der. æret/pm og Inoidme/el g61·ejod. Nye midlt:r &11l1

menligne.. med relevante midler, som tidligere har vi!.t
... ig egnet mod en eller nere af de nævnle ukrudtsarter.

Gul okseoJe er en generende ukrudl ..planlc. hvor dcn
<lptræder I "rorre mængde. Bel.æmpclse kan med for
del "ke mt:d "pcclclle midler.

rabel 49 V1...cr resultaterne af J forsøg. h\or der I
gennem~llIt \ar 163 uL.rudlsplllllter pr m~. h\'oraf de
56 \ ar gul okseoJe. De pmvede nlldler har i årct .. forM)g
lUe \irket helt tilfredsstillende overfor gul okseoje.
lige.(lm ogs. en del ~ndcl ukrudt bic\' levnet.
Ally er pro ... el 1 bl;.lI1dlng med MCPA efter firmaeh
oply~ninger. ')om skulle medfnre en mere !tikker elTekt
mod gul ok ...cojc. Delle er ... ICI ikke kommet frem lårcIs
fon;og. h\'or eITeL.lcn langt fra er på h~~jde med del, som
Ally viste udcn lilsætning af MCPA I 1986.
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Dasagran MP lilsat Acttpron le\er heller ikke op til de
gode resultater, som delte middel \i~te i 1986.
Trods dcn beskedne cfTckl på ukrudtet er der opnåcl
pæne merudbytter, som dog ikke er statisti..k SIkre.
For de markedsførte midler er der opnc1et p{l~iti\'e

nettomerudbytter.
Alle de prøvede midler vcnlt:~ på markedet i 1988.
Forsøgene søges fons..1.1.

Antal Antal

VlrIly. ...1 ulrudl hk, Netto-""- ..It keme RK"
pt ml pr. m! pr. ha udtryt

J forsøg 1987
3. Ubehandlet 56 163 36.3
b. Faneron 50 WP J.O kg 12 50 5.7 1.7
c. Ally 20 DF 20 g

2J 47 J.9• MCPA,75% -0.5 l
d. 8riotril 2,0 l lJ 4J J.7 0.4
e. Doublet J.O l IO 70 5.3 2.7
f. Dasagran MP 4.0 I

35 6J+Aclipron . 2.0 l 4.5

LSD-

Ikhllndhng foretaget , komc:l~ 'Iadlum 1-3

Tabel 49. Gul okseøje i l'orsæd. (144)

Nedsat dosis afuÅrudfsmiddel kan ofte gi\'e en tilfreds
stillende efTekt o...'erfor ukrudtet. Emnet har jæ\ nllgt
\'æret diskuteret i mere end IO år. og debatten om
hcn~) n til miljøet og Itl okononuen t den frenuldige
korndyrkning giver cmnet en fornyet aktualitet.

Tabel 51 viser re!>uhaternc af 25 forsøg efter en forsog\
plan, h... or Io midler er brugt i Irt: forskellige doser.

Tabel 50 viser re.uitaternc af 5 forseg, hvor en række
mtdler af forskellig t) (>C har bekæmpet en ukrudlSbe·
stand på i gennemsOlI 77 planter pr. m 2 nogenlunde
tilfredsstillende. Den ~kedne ukrudtsmængde har
medfon. at der kun er hostet ..må merudb}lter på godt
I hkg kerne.
Logran 75 WG og DPX 5300 er provet for for;te gang.
Ikgge midler er af samme Iype som Glean 20 DF og
skal umcndes med megel la\-'c doser på kun 5·10 g pr.
ha. Resultalerne af dCI første c1rs forsog er lovende.
Starane M er ikke markedsføn endnu. MIdlet har
deltaget i II forsøg over 3 år, og afprøvningen slutter
hermed. Em~kten hur været tilfredsstillende, og der er
opnået el be~kedenl merudbytte på knapt I hkg kerne.
og ~om LSD·værdien viser, er del ikke et 5!ati~ti~k

sikken ud~lag.

Ally 20 DF venies marked~f"rt i 1988. Midlet er
afprøvel i 12 forsøg o ... er 3 år i sammenligning med
Glean 20 DF. Mtdlerne har Virket helt ens ovcrfor
ukrudlet, ligesom der og kun er en lillc forskel I del
ho",tede merudbytte. AfprO\ningen af Ally 20 DF
af!>lullcs hermed.
FOT<;ogene med serien.. nyere præparater soges fon~at.

2.J

0.6
2.2

211 37.8
60 1.7
41 4,5
25 2.7
15 4,g

19 5.1

LSD 2,7

59
J,O kg 5

20 g J
2.0 l I
J.O l O
4.0 l

-2.0 l

J forsog 1986
a. Ubehandlet
b. Faneron 50 WP
c. Ally 20 DF
d. Briotril
e. Doublet
f. Basagran MP

+AClipron

Tabel 50. Blandet ukrudt i vdrsæd (145).

5 forsøg 1987
3. Ubehandlet
b. Glean 20 DF' 20 g
c. Ally 20 DF 20 g
d. Starane M 1,0 I
c. Doublet 1,5 l
f. Log,.n 75 WG 5 g
g. DPX L 5300' 10 g

II forsøg 1985-87

a. Ubehandlet
d. Starane M 1,0 I

12 forsøg 1985-87
a. Ubehandlet
b. Glean 20 DF 20 g
c. Ally 20 DF 20 g

• Tilsat 0, I t Eura'·on
Dc:handhng udfø" l 51l1dlUrn 2-3

Anw hk,
ukrudt keme

'" m' pr. ha

77 48.2
21 1.2 0.5

8 1.1
IO 0.5
15 0.2 2.0
17 1.2
16 1.8

LSD-

80 50,4
9 0.8

LSD-

85 49.3
1J 1.8 O.J
12 1.2

LSD 1,0
Pdf!urter omfatter flert! arter. bi.a. bleg og !('rskt'"bladet
pileurt somt snerl<'pileurt
Alle dis.ft! artn kun ~'ær"Olfdarft'de som ukrudt I .vrbyg. De
fleste midler til IYi~d hur god effekt .'ed rl'ltidif{
u".·p"ddfl!.
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DPM-nlldlet cr el almindeligt hormonblandmgsmld
del med mdhold af dichlorprop og \1CPA. som sam
men med Glean 20 Dl- er afprovct I henholdsvIs hel.
hah og han dosenng.
Dc 25 for..,,& cr delt efler mængden af ulrudl - hen
hold"i\I' o\cr eller under 100 ulrudlsplanler pr. m::! - I
det uhchandlec.k forsogslcd på oplælltng'ilidspunltd
ca -' uger efler behandllngcn.
I gennelm.nll afde 12 fo"og med megct ukrudl vardcr
283 plantcr pr m!. Alle behamilmger har reducerel
ma:ngden af ukrudl. men den fulde dosis har givet den
me.. ' elTektl\c bekæmpelse. Den laH:'le dosering lev
nede ca. dobbelt.' mange ukrudhplanler. Ukrudt'i
da.:kllingcn ved h"~l viser IIgeledcs. al jorden var mere
ukrudhda:Hel ener den lav~te do... is. uden at dcr dog
Cl' lale om en alarmerende forske!. Trods for"ikellcn i
ukrudl,clTekl er de hostede merudbytter på 4-5 hkg
kerne omtrenl ens. LSD-\ærdlcn "'I ..er, al der ikle er
nogcn ... ikker forskel mellcm behandlingerne. Nella
merudhyllerne udjævner fon.kcllcll, den Iavesle
dO'I' og...å kan klare sIg relll okonollusk.
I gennemsIlIl af 13 fOT\og med en mere besl..eden
ukrudtsbeslund \ar der bl ukrudhphtntcr pr. m!. Be·
handimgerne har reducerel mængden af ukrudl væ
senlligt. bed"l mc=d dcn fulde do"''';. De opnåede mel'·
udh)t1cr er be...kcdne. og der er kun TInge forskel
mellcm de fur-.kelllge doser. \1erudb)ttcme er nelop I
... 1:lIld Iii al dække omlo'llllngerne.

Re...ul1:lIerne af :\rel" for..."g faldcr finit tråd såvel med
rt...... ullalt:rnc af 5 for ...ug fra 19~6 \0111 med resultaterne
;If de gamle for<,~'g fra midtcn af 70·ernc. Her blev del
't'ISI, HI det Cl' muligl al lled...;etlc do"Cringen af nlmin-

Plantebeskyttelse

dehge ukrudtsmidler, uden at del går næ\l1e\ærdigl
ud o\'er elTekl og merudbytle.

Re!>ulroreme har )'/sr, ar nedsat dO'.is "an wrke t/lfred'i
\lll/t",dt'. 1I0r:

afgrøden t'r / god .·æl..sr. ,..o den kan udkon
l...urn'Tt! der af sprøjrllingen nækkede ukrudr
der anvendre middel er effektivt olwfor
der fremherskende ul...rudt p6 arealer
behafld/ingell genllem/øre\' re/ridigt.

Morgcfllprojt/lillK med ulrudl~midler i ...;\Tbyg har gen
nelli ell lang årrække værd anbefalet med baggrund I
erfarmger, ~()m efterhånden er omlrcnt 20. r gamle.
Vt'd ~projtlllng for kI. 6 om morgenen kan planlemC"
'iaft ..pændlhed og bedre væksl ofte udnyllc... , ,,:'I ell
eITeltlv behandling kun opn, .. med reduceret doscTlng.
SJ.mtldlg kan det udnytlcs, at vindhastigheden ofte er
lavere pt! denne tid af dognet. ,,:,\ \'inddnft undg ....

label 51 \'Iser re-.uhalernc af25 for""g. h\'or et DI' 1
middel er udbragt I halv do..enng som en morgen.
'pTUJllllng. Ilchandlingcn er \ammenilgnet med 01'\1
middel I fuld dosering. gennemfon som cn sproJllllng
-.enen: ~mme dag.
J7or\ogene er delt efler mængden ;lf ukrudl - henhold:.
VIS over og under 100 planter pr m! - på oplælllllg...
tldspunklel ca. J uger efler behandlmgen.
I begge <,lIualloner levner den hahe do~eTlng, ud ...proJ
tel Ildligl p~ dagen. ca dobbelt s:'l mange ukruch'iplan
ler som den fulde dosering senere. Dc opnåede merud·
byllcr er dog helt en ... l dL' to ... itU(llioner.

Fabel 51. .\'edsar dosis a/ ukrudh'middel i byg (/46).

VirbrK
Ukrudl

~ anul tt dæln
"na pr m; v. ,"-I

hk.
,",,,,,,
pr. h.

'tttO
mcrud
b)t1~

Ukrudt
.nllll ~ dIe};n
pr. ml v hest

hk.
k~rn~

pr ha

1987 Il [0""8 Il forsog

a. Ubehandlet 2SJ 4.1 44.2 a. 61 24 52,0
b. DP~-mlddel 1/1 46 S 4.7 .1.3 h. 16 J 2.1
c. DI'~I-mlddel 1/2 6S 10 4.6 3.4 c. Iq 5 1.4
d OPM-mIddel 1/4 qS 16 J.q 2.8 d. 23 S I.q
e Glean 20 DP 1/1 .16 q 4.7 .1.0 e. S J 1.5
f Glcan 20 OF· 112 4q IO 4.5 3.2 f 14 5 2.0
g. Glenn 20 OF· 1/4 65 13 4.6 .1.4 g. 15 5 I.J

LSD 55 7 I.J LSD IO 1.0

1986 4/ufI"og I forsøg

li. Ubehandlet 49S 56 44.1 lO. IS 2 6O.S
b. DPfvl'llllddel 1/1 25 J 6.4 5.2 b. O O 0.6
c. OPM-middcl 112 53 6 4.S .1.6 c. O O 0.6
d. DP~-middel 1/4 129 16 4.2 .1.1 d. O O 0.2
c Glean 20 OP l/I IS 7 4.1 2.~ c O O 0.2
f Glenn 20 OF· 112 44 II 6.1 4.S f. O O O
g. Glean 20 OF· 1/4 76 17 6.6 4.4 g. O O 0.5

LSD 4.0 LSD 2.8

• lil\.31 0.1 I Elr;slra\(ln
Gkan 20 DF 11I~1 udsproJw I SladlUm 1-2 III dosIs,:: 20 glha
DJ>\t·mlddd udSproJICI l 'Iad.unl 2~ II( dOiI~ 10 g/h3

0.7
0.2
O.S
0.2
0.7
0.1

2.0
U
0.9
1.9
1..1
1.7
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Tabel51 Ukrudr i ,drbyg (146-147)

Vlrllyø
L'krudt

fir ml ~dzlQ
v. hMt

hk,
'un,
",ha

N~tto

m<no<J.
b)ltt'

Ukrudt
prm ~n, .... ...

'm><",ha

1987
Ubehandlet 232
DPM-middcl 2,7 1= l/I dosis dagsprøjtning 57
DPM-middel 1,41= 1/2 dosis Illorgcnsprojtning 100

I I forsog
28 44,9

8 3,7
11 3.5

2.3
2.3

54
9

15

14 forsøg
24 52,3

3 1,8
6 1,9

0,4
0.7

Blandt forsogcne med den store ukrudtsmængde er
tallene påvirket af, at DPM·midlet I nere af fo"Ogene
ikke var effeklivt nok mod det ukrudl. som forekom på
arealet.
Forsogene med morgensprøjlnmg suges fonsat ogs..' i
det kommende år.

DatabasestøIlet mIg af ukrudtsmiddel ved sprøjtning i
vArbyg er prøvet som en ny forl>øgsopgave.
Stalens Planteværnscenter er igang med al opbygge
databaser (il stone for vejledningen i plantcværn. og
ved Institut for Ukrudtsbekæmpelse i Flakkebjerg er
man længst fremme. krudt:.databasen skal dels
rumme en biblioteksdel med forskellige oplysninger
om ukrudlsbekæmpelse mere generelt og dels inde·
holde programmer. som ved at behandle oplysninger
om ukrudtsarter. antal og steneIse m.m. kan beregne
hvilket middel. der vil give den mest effektive bekæm
pelse:. Samtidig kan basen beregne hvilken reduceret
dosis, der vil medføre et tilfredsstillende resultat.
Under dbse programmers udvikling sker der en af·
prøvning i markforsøg. så dalabasens )) udspII~) kan
afprøves overfor forud fastiagie behandlinger. Plan le
avlskonsulenterne deltager i udviklingsarbejdet. men
på længere sigl er det tanken, at programmerne ,tilles
til rådighed for såvel planleavl.skonsulenter som land
mænd, der mAlte ønske at lade en compuler HVære
med» ved valget af ukrudlsmlddel.

Tabel 53 vlscr resultaterne af IO for·seg. hvor databa
sens valg er sammenligne! med el DPM-mlddd I fuld
dosering. I led c er databasens valgte middel prmel i
den fulde dosering. og i led d er prøvet den dosering.
som efter databasens beregninger :.kulle være til<;lræk
kelig lil al bekæmpe den akluelle ukrudts~land.

Tabel53 Database-valgt herbicid i }'årbyg (/47)

Reduktionen har i gf'nnemsnit \'æret næSlen 25 pet.
Databasen har i de IO forsog \algt fire forskellige
midler afhængIg af de ukrudtsaner. der forekom på de
aktuelle arealer. Oxitril og Glean - Oxnril er begge
valgl i tre 'iiluationer. mens Ba.-.agran MCPA og Basa·
gran OP begge blev valgl I to "itualLoner.
I gennemsnit af de 10 forsøg var der 135 ukrudtsplanter
pr. m!. og led c vil)er den mest effekti\'e bekæmpelse
efterfulgl af lcd d. Vcd høst var disse (O forsøgsled
samtidig de mest rene. Forskellen er dog ikke så stor,
al del slår igennem på merudbyttet, som ligger mellem
3 og 4 hkg kerne. Forskellen er ikke slatistisk l)ikker.
Blandt de valgte losninger ~r der behandlinger. som er
relativt dyre. og det påvirker nettomerudbyttet efter
dalabascn~ \'alg, så økonomien har \'æret bedst ved
brug af DPM-nlldlet.
I led e er det databID.e\.algte middel anvendt i en
dosering. som er afpasset efter aI/tullet afukrudtsplan
ter på fon.ogsarcalet. ltabellt~ns fodnote ses de( hvilken
dosis. der ble\' valgt i forhold til mængden ar ukrudl
pr. m~. I gellnemsnil af de IO forsøg blev dOl>is her
reduceret med mere end 60 pet. Effekt og neltomerud·
bylte har været på linie med DPM·midlct i led b.
1 forsøg indgår ikke i de ... isle gennemsnitstal. Her
skete der på grund af nusforståelser en !>fa sen udspro)t·
ning af det dalabasc\"alglc middel. at resultaterne blev
misvisende.

Resultaterne af de første forsøg med databasevalgt
middel er opmuntrende. Arbejdet bør fortsættes i var
byg, og .wmtidig bør der udvikles programmer til andre
afgrøder.
Re.\"ultatef/le synes at kUflfl1.' give el værdIfuldt bidrag til
opfyldelse af Iwnd/il/g.\plam!I/J m61 om en reduceret
al/vende/se af bekæmpelsesmidler.

P'''' ull.rudt hk. Sctlo-
VlrbYl oonnaI antal ""_. Urne nl,,,"

""'~
rr m.1 , .... pr, ha b)'ue

IO farsog 1987

a. Ubehandlet \l5 36 47,3
b. DPM-middel, normal dosis 100 36 5 3.3 1,9
c. Database-valgt middel. nomlal dosis 100 8 2 3,9 1,0
d. Database·valgt middel. rcdu.:erel dosis 77 14 2 3,3 1.1
e. Dalabase-valgt middel. 3ntah·af11ængig dosis· 38 25 5 2,8 1,7

LSD 1.8

Cl\er 300 ukrudlSplRnler pr m~ J.~ dosil> Led b-e' behandlet i SI 2-4
loo-JOO ukrudlsplanter pr m! I.~ dOltI'

under 100 ukrudl~pla01("r pr m! = 1'4 df.!',l~
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Tabel 54. UkrUdl i korn med udlæg af klø~'f!r.

K.r.· Ani.! hk. 'dl~

VÅrbYk m. ucllæø for kkl\n'" ukrudl l~
JUni scr-- pI". m~ pr ha bytle

Udlæg af kløver
Tobe/54 \ l ...er resuhalet affor..og nr. 16022 De prøvede
midler er udsprojtet i kornets stadium 2-4, da klm'cr·
planterne ha\dc ud\lklct de forste lovblade.
Der foreKOIn 170 ukrudl~planter pr m2, som knapl er
bel..æmpet 11Ifred..stillende. Bedst effekt er der opn et
med EK 384. som har levnet ca. 1/4 af ukrudtet.
Sko nsomheden o\'crfor klO\crbe"itanden har været ens,
men I \CIHcrnber har der i forsoget generelt været en
tyndere bc"'land end øn'ikellgl Merudbytteme er be
o;kecinc. og kUli efler Ila'iagran 480 tll~t AClipron er
der orn. Cl el sikken rnerudbYllc. Del har ikke været
rcntabcll 1delle forsøg al bekæmpe ukrudtet.
Samme tahel vi.-.er re"uhaternc af 4 forsøg over 3 år
med de for'ikelligc midler. Ukrudlsbeslanden har i
gcnnenl'mil været 110 planter pr. ml, og midlerne har
virket omtrent ens. idet Ct!. 1/4 af ukrudtet er levnet.
MerudbYllcrne er meget beskedne og kan ikke dække
omkostningerne.

Fabel 51 Eflel1'irkning ,. korn med udlæg.

IIwlkhner ,ndgdr i lan.~t dl.' fleste klovergræsmarker. Ved
uJ..rudnbf.:J..æmpdse i dæksæden skal der lages hensyn, do
hwdÅ/ø~'f.'rkun uiler jlJ midler. lfCPA kan gørt! sÅode seh ,
leH dom.
Bil/edet VISer JÅel/el mellem el uMhandlet og et RasoKron
.\fCPA-behandlelam:Jl

Tabel jj viser resultatet af forsøg nT. 04028. Ingen af
hchandlingerne har p!\vlrket udbytte eller kl"vcrbe
'il and. Der var en meget lav kl()vcrproccllt i forsøgel.
Eftervirkning er målt i 3 forsøg over 2 Ar, og her er der
ingen negaliv påvirkning af kløverprocenten. Udbytter
af gront cr pAvirket en smule negativt af de ncste
bchandlmger.

170 37,1

69 2.6 2.7

47 1.4 1.0
53 0,4 1.7
39 0.4
LSD 1.7

IlD 36,6

32 1.4 3,9

24 1,0 1,4
36 0.1 2,0
)1 0.5

LSD-

I[orsøg 1987
3 behandlet 10 7
b. Oasagmn 480 3 I

9 7• ACllpron ~2 l
c. Ba.-.agran MCPA 31 9 7
d.M PS 30% 41 9 7
e. EK 384 h 41 9 7

4[or.<og 1985-87
a. Ubehandlet 9 9
b. Bu~gran 480 31

8 9• Actipron 121
c. Oa..;agran MCPA 31 8 8
d MCPB 30"< 41 8 9
e. EK 384 h 41 8 9

• n alk rlanteT dræbe IO fuld ll,nC'~tand

Alk mll.llC'r udbr:tgl på Idu\er m 11lnblade

Mldlt:rnes skånsomhed er bedomt i juni. hvor alle
behandlinger har påvirket bestanden af l.::Io\er en
smule, men" der I september Ikke er den store forskel
Dog syne" Basagran MCPA at værc en 'imule mere
h rd end d(' (wrige behandlinger.
Forsøgene med afprøvning af disse midler afslulles
hermed.

Ukrudt i vdrbyg med udlæg af klm'er bør bekæmpes
med midler, som er skdllsomme mod udlæggel.
BO'iogroll 480. gule midler og MCPB·midler hor værel
de me.\'If;kdnsomme j de ge"llemførte forsøg.
MCPA ko" ge"ere udlæg o/k1en·er. Især synes hvidklø
l'er al Åunne skades afselv ell lav dosis MCPA.

Efter..,r}..nl"g på så\e1 klo\>crbesland som udbytte
måle-. I den efterfølgende afgrode af klo\ergræs.

I [01'.<øg 1987
a. Ubehandlet
b. Basagran 480

Actlpron
c, Basagran MCPA
d. MCPB 30"<
e. Arctlt
f. EK 384 h

3[or.<og 1986·87
a. Ubehandlet
b, Ba:-.agran 480

+Acupron
c. lla$3.gran MCPA
d.MCPO 30%
e. Arctit
f. EK 384 h

3 I
·2 1

3 I
4 I
41
41

31
'21

31
41
41
41

3 117

2 2

) 8
4 3
4 3
5 3

8 214

8 2

8 6
9 12
9 13
9 16
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Valg af middel
I alle forsøg i vArsæd er der foretaget en optælling af
ukrudt, som er opdelt eOer art.

Tabel 56 viser, hvor hyppigt forskellige ukrudtsaner
forekom i de gennemførte forsog isAvel 1987 som
tidligere.
De anvendte navne er ikke heil botanisk korrekte.
Agersennep/raps omfaller således også agerkål og
kiddike, og ligeledes er Oere undcrarter omfaltet af
navnene pileurt. tvetand, ærenpris og kamille.

Tabel 56 Hyppigste ukrudlsarter i visse dr (148)

FOf~omsl i pet øJ forsøg

,VIned IQS7 I'" I 1980 I 1975

IAn'" '''''' 78 ... I 881 171

Fuglegræs 63 59 38 54
Pileurt 56 48 73 87
Hanekro 24 14 44 36
Hvidmclet Gåsefod 49 39 50 63
Guloks<oje 6 9 14 17
Ærenpns 23 23 22 18
AgeNenneplRaps 36 16 19 22
Sledmoder 23 20 33 20
T... etand 12 18 II II
Kamille 23 30 II 30
Forglemmigej 4 7 14 18

Tabel 57 t.j/ekt i pet mod ukrudt i vårsæd (149)

Forsøg med bekæmpelse af ukrudt bliver ofte placeret
på arealer. hvor )~særligen ukrudtsaner ventes at spire
frem. Erfaringerne vi'>Cr dog, at de ventede arter ikke
slud spirer frem. og det skonnes derfor, at optællin.
gerne i de gennemforte forrog giver et dækkende
billede af ukrudtsarterncs forekomst i vårsæd i de
nævnte år. Tabellen vil derfor over en årrække vise. om
ukrudtsarterne forskydes i forhold til hinanden.
11987 optrådte fuglegræs. hvid melet gastfod og pileurt
hyppigst, ganske som del også har værel tilfældet i de
neste af de foregotende <ir ri/bage til J975.

Tabel 57 viser hvilken effekt, der er opnået mod ukrudt
i vårbyg af en række midler.
Tabellen angiver midlernes procentvise effekt, hvilket
vil sige, at ct højt tal er ensbetydende med en god
virkning. Normalt vil en effekt på 85 pet. eller mere
betyde, at der opnås en god bekæmpelse under de fleste
forhold.
Oag det enkelte tal for effekl ligger mindst 7 observatio
ner. som samtidig er samlet fra flere Ars forsøg. Kun
herved kan del sikres, at det anforte tal er rimeligt
dækkende for den effekt. som opnAs under prnklisL.e
forhold med varierende klimatiske og vækstma:ssige
betingelser. Hvor der .)S3Vncsn et tal. kan årsagen
derfor være manglende forsøgsresultater, men også en
for svag og usikker effekt på under 40 pct. virkning"
genllemsnit kan udelukke midlet fra tabellen.
I tabellen er kun medtagel midler. som ventes mar·
/.;.eds/ørt i 1988. Det er anfDrt hvilken dosering, midlet
er prøvet i. ligesom midlets pris pr. ha i 1987 er anført.
Hertil skal så lægges omkostninger lil udbringning.

~. t
"

~
c~ ~ -=.
~~ " " JVlrsæd ~~ "

E E ~ ~ [Pnt\'ef o- l. ~ E ~ S
""'~ l~ :t • ~ il E c" .. o

~1W1" u ~ , c

~ ~
o

~a " • o o æ
P' "" • " ... " x " "

Korn med 1·2 blade

J. Glean 20 DP " .... ........ 208 90 99 52 96 96 95 97 94 74
2. Glean 20 DF ... Q,;ilril ...... .... 158'°,8 180 98 99 - 100 97
J.Dinoseb .. l,S 6S 95 91
4. Vegoran . .......... J.5 125 96 - 100 93

Kom med 2-4 blade

5.DPM-midler l ........... 2,7 55 100 64 95 99 60 95 93
6.0PD-midler2 ............ 3,0 55 100 91 88 94 67 99 87 95 84
7. OicambalMCPA-bl.' 1.3 65 94 73 71 80 43 90 98 73 95 76
8. DicambalDPM·bl.~ . ........ 3·5 90-110 97 85 72 95 90 99 73 97 87
9. Danlril ............... 2 65 98 86 87 - 100 99 80

10. EK 480 2 140 100 92 91 96 100 85 97 63
II. Faneron 50 wp . 3 375 100 74 92 98 83 100 96 99 92
12. Basagran 480 ... ......... 3 510 98 82

(;rll~r af midler omfatter dTd:lcn fra fOr.>øgcnc med:
I BASt- DP/MCPA 150, DlG O-rrop-ml~ 50&67. PLK·J)I'M 750. Prop.mu fl .. Ilormon·~lh~ 70
2 UASF OP/D 670. DlG O.prop-rombl67. lIerbamiJl 01)0800, NA-MIX OPD. PlK-D1'D 661, "rokamlJl DPO 667.
] BASF Olcamba/MCPA. Ou.:o·Ban\'d·M 15. DLG InL-amba-MCPA. Ilcrba-Uamd-M 150.
ol D!cak)fl. Feno~ S. NA dlC3Olba-mu.. Probalox JSO.

• \preckml(tdcl lilsal
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Mldleme er placeret i grupper ener am'Cndelsestids
punkt. De vandrelte linier viser. hvordan det enkelte
middel, evt. grupper af midler. har virket på de nævnte
almmdeligl forekommende ukrudlS3rter. De lodrelle
kolollner viser derimod. hvordan den enkelte ukrudts·
art er blevet påVirket af en række fon.kelhge midler.

Korn med J-l blade I !>tadlUlll 1-2 kan behandles med
midler. som Ikke Indeholder hormonmiddel. En bred
effekt kan opn s. fremt ukrudtet maksimalt har
udvlklel 2 lovblade.

Korn med 3-4 blade i ..tadium 2-4 kan behandles med
en lang række midler, som for dc nesto vedkommende
Indeholder hormonmiddel. Gode vækstbetingelser
(grodeveJr) og sprojtlllng først på dagen på dugv~de

planter VII normalt sikre el godl resultat med hormon
holdige midler.

Valg af ukrudumiddd bør nøje afstemmes efter den
ukrudtsj1ora. der forekommer på det areal. som skol
behandles.
Et indgåendl! kendskab til denjlora. som forekommer i
den enkelte mark. letter i høj grad valget af middel.
Kend.~kab til aktuelle midlers effekt giver. lfremt
ukrudtsfloraen er kendt. en mulighed for til hver en tid
at vælge den "konomi5k bedste løslliItg.

Ukrudt i vintersæd
Vinteren 1986-87 var ikke helt så streng som de Io
foreg1iendc vintrc, mcn alligevel fms en del vintersæds
arealer bort eller blev 'itærkt udlyndet. Som i de
foreg1\ende vintre gik det igen værst ud over arealeme
med vinterbyg. Foråret var køligt og regnfuldt. og
vækstcn kom specielt i mange hvedcmarker meget
langsomt igang. Ukrudls...prøjtningcn blev i stort om
fang gennemrnrt fra slutningen af april og et stykke ind
i maj.
Nyt ukrudt spirede igen I foråret 1987 frem på en del
arealer med vinters..'Cd. Det kunne være hanekro. hvor
denne plante tidligere har vundel indpas på arealet.
Andre steder var det .' rraps, som i sædskifter med
raps som vekselafgrooe kunne dukke op som ukrudt.
Flere steder opstod der derfor et behov for en supple
rende sprøjtning på arealer. som allerede var behandlel
mod uk.rudt i efteråret
AgeTStedmoderer nu en dominerende ukrudtsplante på
mange vllllersædsarcaler. Denne nbeskcdne~) plante
kan I tynde vintersædsmarker vokse vold<;Qmt til.
Specielt synes stedmoder at være et problem pA ejen
domme. hvor Olean 20 DF har været anvendt til
ukrudtsbekæmpelse I vån.æd og måske i vintersæd
enten efterår eller forår. Dette middel har trods en ret
bred effelt netop en meget svag virk.ning overfor
agersledmoder .
Endrig rapgræs og vindaks optrlidte i betydeligt om
fang på mange arealer I 1987. Disse to græsser spredes
til stadig nere arc.'ller. og I de tynde vinlers:ec1smarker
nød de godt af den manglende konkurrence fra afgrø
den. Der hef'iker næppe tvivl om. at der i det kOIll-
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mende år bliver et stIgende behov for at bekæmpe
gr;:t:Sukrudt af denne type på stadig nere arealer med
VinlefS.'t..--d.

Der er i 1986-87 gennemført et ...Iort anlal forsøg med
bekæmpelse af ukrudl I vmtersa."'cl Dette er en naturlig
folge af den fortsalle bet)dellge mteressc for dyrknmg
af Is...-er vinterhvede. Langl hovedparten afforsogene er
da og gennemfort I hVt.-de.
Der er afprøvet midler til anvendelse såvel ved mng
som senere i efter ret og I del tidlige fodr. Dette
gælder mod både græsuhudt og mod tokimbladet
ukrudt.

Under de enkelte tabeller med resultater er det anført
på hvilket tidspunkt. midlerne er udbragt. Effekten af
de gennemforte bchandlmger er vurderel 34 uger efter
sprøjtningen. Mængden af ukrudt er optalt, og elTekten
merfor de mest dominerende artcr er samtidig noterel.
For midjer brugt ved sålllng eller i efteråret er optæl
ling i efteråret suppleret med en forårsoptælltng. Her·
ved bliver effeklen af de pmvede behandlinger vurde
ret både for og ener \ mtcl'"ens indnydelse. Det giver
ofte forklaringen på. al der er høstet et beskedent
merudbytte efter en bekæmpelse udført i efteråret.
Ukrudtd kan være udvllltret i de ubehandlede parcel
ler. eller der kUli i de behandlede parceller frem..pire
nyt ukrudt. ehcmpelvis hanekro eiler vårraps. De
efterlirs.....nvendte midler kan I sådanne silUationer van
skeligt fremvise nogen posiliv påvirkning af udbyllcl.

Vindaks er et finI gn:es m~ en stor r«Jl'lolet og meget
udbredl top.
Dett~ græsul..rudt bredu sig til .~tadlg flere a1WJ/~r med
l'IntuSll'd, dlss/! dr. Sulen /98J har vmdalu nydt godl afd/!
Iyndl' og Jt"nt ud"k/edl' l'int/!rs.ædsmarker.
AII~ gra'!;uArudtsmul/t'r har Rod effekt.
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Græsukrudt
Flere gr~ser kan optræde ..om ukrudt i \mters..~d.

Agerrævehale. y;ndaks og enårig rapgræs er eksempler
på egentlige ukrudtsgræsser. som kan være et problem.
SpeclCIt s)'nes de to sidstnævnte arter al optræde stadig
nere steder og medforer dermed et beho'" for bekæm·
pelse.
Sp;/d/ro af fOf\kellige kulturgræsser fra tidligere dyrk·
nmg af græsfrø er et andel generende gra..--su"rudt,;pro·
hJem I en del vintersæd.

Tabel 58 viser resultatet af et enkelt forsøg. hvur fire
forskdlige midler er udbragt ~traks efter sånmg. I
samme forsøgsplan er to forsogsled behandlet i komct<;
stadium 1·2 i oktober. Enårig rapgræs optnidte i bety·
delig mængde. og i foråret blcv der optalt 122 planter
pr. 01 2. Den bedste beka::mpcl~ er opnået med EK 283
og Agoult. Derimod har specielt Tolkan vist en dårlig
effekt overfor dette græsukrudt.
Det tokimbladede ukrudt er ikke bekæmpet tilfreds·
stillende. idet halvdelen af ukrudtet er levnet efter alle
behandlinger. Der er Ikke opn' et Sikre ud<;lag.

De lire midler brugt \ed. mng er sammenlignet I 4
for~og o... er 3 lir.
Agonit gav den bedste bekæmpelse af \åvel gra.....·
ukrudt som tokimbladet ukrudl.
EK 283 har i gennemsnit af for<;ogene ikke Vist en
tilfredsstillende effekt mod græsukrudt. Midlet har Idc
f011-0&. hvor en.kig rapgm:s og vindaks fandIes. \iSI en
lilfredsstillende effekt, mens del i Cl fOf$.Øg. hvor ager
rævehale optrådte, viste en alt for ringe effekt.
I gennemsnit af de 4 forsøg er der opnået megel store
merudbytter for alle behandlinger. Udslagene er dog ...å

Tobe158. Græsukrudr i "'''tl!rsæd (I50).
Sprøjtn;ng ved sdn;ng eJler" ejterlirel.

uens forsøgene Imellem. ut de gennemsnilhge udslag
iU.e er ~Iatisllsk 'iikre.
Kun Tolkan og Arclon n E er markedsført.

Der er gennemført endnu ct forsøg i ... interh ...cde. Her
\ar bestanden af så\e1 græs- wm tokimbladet ukrudt
meget begrænset Behandlingerne p.'hlrkede Ikke ud·
bYllel.
Forsøgene soges fortsat.

Tabel 59, i~er resultaterne af 2 forseg efter en for~gs.

plan. hvor let.! b og c er behandlet straks efter sånmg,
men:-- de ovnge forsogsl<:d er behandlet i komets Sia·
dium 1·2 i oklober.

J ~';fI{er/H'ede er der gennemført I forsog, hvor gr[t$·
ukrudt optrådte i slor mccngde.
KlIgar har. brugt ~traks efter sånmg. vist den mest
ene"II\-C bekæmpcl-..e, og her er der samtidig opnået
del <;torste merudbytte. Des\-ærre foreligger det Ikke
opl)"\t. hVIlket græs dCI drejer sig om. De o\'nge
behandlinger har ikke ... ,rket heil ulfred'OStl1lende mer
for græsukrudt. hgesolll ncre af midleme og har
le\l1et IO\i'lig meget ukrudt af lokimbladede arler. Der
er opnået Slore merudb) Her. som dog skal ses i relation
III del meget la\'e udbytleni\'cau.

I l';",erbyg var der en mere bc.. keden ukrudtsmængde.
kun 28 planter pr. m~ af enårig rapgræs, og en meget
bc<.keden mængde tokImbladet ukrudt. Ocr er ikke
opnået sikrc merudbYlIer for behandlingen i dette
forsøg.

I samme tabel ~c.. rcsull:ucrne af 2 forsøg i 1986. Her
blev de slOrste merudbytter opnået i \'interbyg for
bekæmpcl..e af en stor bestand af enårig rapgræs.
For<;ogene søge:-- fOrlsal.

/ forsøg /987
3. Ubehandlet 122 183 59.7
b. Tolkan 3,5 I 82 101 0.5 3.7
c. Dlcuran 4.0 k8 32 86 0.6
d. EK 283 4,0 I 4 109 2.8
c. Agonil 5,0 I 6 92 1.5
f. AreIon fl. E 2.0 I

34 92• Ally 20 DF ·+30 g 1,4

g. A relon fl. E 2,0 I
19 95 2.5+$tarane Mixcr +308

LSD 5./
4 forsøg /985-87
a. Ubehandlel 68 2oo 59,4
b. Tolkan 3.5 I 23 85 17.6 13,4
c.Dicuran 4.0 kg 13 51 16.7
d. EK 283 4.0 I 53 51 13.7
e. AgoOlt 5.0 I 3 34 17.7

LSD-

l...td k bo:haJldlel slr;d..... efler sånlllg
Ltd rog g bt-handlel I kornel' ... ladlum I 2 I (lklober

162

""101_...._...... ... Net-pr'" bytCc

Alm. rrlJgrw{ kan I'(l'rt' e' KI!1U'rt'ndt' og fabWJldende ul.rudl/
wmuM(·d. hvor al'! af rajgræs tif frø /ndgor ; sædJI.I/tt't.
BII/cd(" I'iwr effektc'" af en bc4.æmpel.fl.' med Art'lon fl. F.
IUf1RJ morl.enf .,·derl.unr. God 4fi·I., eropnal.'1 tmdf en IOI'I,~

:M'" behandling omAr/ng I JUII/.
(FOlU: A FUllrupl
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Tabel 59. GræsuJ..rudf I 1'lIlft'rsæd. Sprøjtning l'ed såning e/ler i "/tt'rtJrt!1 (Hl).

Vintersæd
nl.' ukrudt hkl l'Oeclo-

pr ml lcme mcrud·
rod"" pr. ha b~llt

gne. andel

Antal ukrudt
rr m:
rnrf,r·

ItlCS .oocl

hk,
kerne
pr. h.

Ne1IO
mt:rud·
b}lIt

0.8
1.5

5
4
o
I

13
3

I
4

1.0
O.q
2.8
2.5

LSD 3.5

I forsog Fi"terbyg

lqo 46 46.2
7 7 9.2 5.0

24 I 9.6
31 2 11.5 8.7

23 2 7.7 4.3
Iq o 10.2

LSD 1.9

l forsog Vi"terbyg

28 16 71.5

1987 J forsøg Vi"terln'ede.. behandle! 380 161 11.3 ..
b. Areion n E 3.5 I 64 4q q.7 5.5 b
c. Kugar 2.0 I 4 2q 16.5 c.
d. Arclon n E 2.0 I 88 7q q.q 7.1 d.
c. Arelolt n E Glean 20 DF 2.0 I 20 g 76 5q 8.4 5.0 c
f. Kugar 2.0 I 48 31 12.0 f.
g. EL 5007 1.5 I 112 7 7.q g.

LSD 1.7

1986 Jfo~ ","terlm?dl!.. Ubehandlet 26 122 68.2 ..
b. Areion n E 3.5 I o 2 1.7 6.q b
c. Kugar 2.0 I o I 2.R c.
d. Areion n. [ 2.0 I o o 2.1 0.7 d.
e. Areion n E GIe.n 20 DF 2.0 I • 20 g I I I.q J.5 c
f. Kugar 2.0 I I l 4.4 f

LSD 5.1

Lcd b og \: cr bC'handlct ,trd.\ cncr ~lllng.

, cd d·g er ht-h.mdlcl I lumct\ \I.l..lJum 1-2 I uktober • Eftcrllrsopt.ellmg I IQ8t1

Tobt'l 60 •..~r rt:... tdtall'fllt: af 7 fONlg cfter en ny
fors('g~plan. h\Or lcd b og e er behandlet straks efter
s~l1lng, og de Iwnge kd er behandlet 1 ~orlld~ 'itadtulll
1-.' t no\cmbcr.
Dc 7 forMlg er ddt 1 4 for~llg med og .' forsog uden
græl>u~rlldl.

J gennemsnit af de 4 for...,'g v'-Ir der t fmliret 52
græ~ukrud( ...plallter og R.' tokimoladede ukrudtsplan
ter pr. Ill~ i del ubt'handlcde fon;ogsled.

tomp er pm\'et ""hel stmb efter sålling som hen i
efterårct. GræsllkrudtseO'eklcn har været bedre vcd

dcn tldlige :ul\clldchc. l1lCll:o. der o\crfor tokimbladet
ukrudt er opnået ...amme gode eITekt.
Uelgran og GramlIloll + Swipe 560 er provct for andet
"r. og der er opnlict en tilfredsslillende Virkning mod
...1hd græ~...er ...om andel ukrudt.
Meteor er pmvet for f"rste gang. og eITekten overfor
græsu~rlldt har knapl været Illfred'istillendc.
Dc pn",ede midler har i dIsse 4 for')og givet helt
samme merudhylte på ca. 7 hkg kerne. Det var rigeligt
tll dæklllllg uf omkostmngerne for de midler. som er
markedsf()rt.

robel60. Græ\·uJ..rudt i 1'1II1ersæd. Sprojtlll/lg ~'ed sallilIg eJler i effer6rt't OS}).

Anlll ukrudt hlg NclICI'-
~. ml t'rM mn'Ud.

Vinterhvede rolir pr ha b}ltC',ræs andet

1987 4 forsog.. Ubehandlet 52 83 57,4
b. SlOmp 5.0 I 8 12 7.2
c. Trtbuntl 3.5 kg 27 16 7.7
d Stump 5.0 l 21 II 7.1
e Belgran 4.0 l 12 II 6.6
f Grammon $" IJlC 560 2.0 I 1.0 I 7 7 6.7
g Meteor 5.0 l 22 I 7.2

LSD 4.1

1986 3 fortog

a Ubehandlet 13 34 57.5
e. Belgran 4.0 I 7 IO 0.2
f Grammon "Ipe 560 1.0 I 2.0 I 6 12 0.8

LSD-

Lcd b og ... C'r bchJndict ~tml~ C'ftC'r ~nlllK

I C'd d·g er ht'handlct l lornet' 'ladHlm 2~3 l nll\embC'r

•
3.4 b.
4.4 c.
1.3 d.
3.1 c.

f
g.

Antal ulrudt hk, Nello-
rr ml kerne m<TU<J.
rNJr pr ha b)'ue

tcl.lmblack1

3 forsøg
39 58,6
28 0.0 3.8

4 0.1 3.2
24 0.9 2.9
44 0.5 4,0
35 0.6
41 0.7

LSD-

16.1



PlantebeskylleIse

I 3 forsøg uden græsukrudt har kun et middel virket
tilfredsstillende overfor det tokimbladede ukrudt, som
dog ikke optrådte i en mængde, der gav mulighed for,
ut merudbytte kunne høstes.
Forsøgene søges fortsat.

2 forsøg - nr, 52074 og 52075 . er gennemført i
henholdsvis hvede og rug. Her er Areion O. E og
Meteor prøvet efterår og forår og sammenlignct med
Areion O. E straks efter såning, Desværre savnes
optællinger efter forårsbehandlingerne. Pæne merud
bylIer er opnået· specielt i rugforsøget - hvor en stor
bestand af vindaks blev stærkt reduceret.
Tabel 61 viser resultatcrne af 2 forsøg i Kraka og I
forsøg i Kosack, hvor en række midler er prøvet til
bekæmpelse af græsukrud[ ved forårssprøjtning. Be·
handlingerne er gennemført sidst i april i kornets
stadium 3-4.
Græsukrudtet er i Kraka-forsøgene halveret og det
tokimbladede ukrudt reduceret væsentligt. Merudbyt
terne er ens og ikke statistisk sikre.
I Kosack har Oere af behandlingerne virket for hårdt
samtidig med, at bekæmpelsen af græsukrudtet er for
dårlig. Dicuran 500 FW har skadet afgrøden så vold
somt, at det bør belyses, om soflsfocskelle reclt gør sig
gældende - helst før midlet markedsføres.
Areion n. E + mechlorprop er prøvet i 7 forsøg over 4
år, og afprøvningen slulter hermed. Der er opnået en
rimelig effekt mod såvel græ~ser som andet ukrudt.
men mængden af ukrudt har i gennemsnit været så
beskeden, at kun et lille merudbytte er høstet.

Tokimbladet ukrudt
Tabel 62 viser resultaterne af 4 forsøg efter en plan,
hvor led b, c og d er behandlet straks efter såning, mens
led e og f er behandlet i oktober i komets stadium 1-2.
I gennemsnit af de 4 forsøg var der i foråret 166
ukrudtsplanter pr. 01 2, som er bekæmpet mest effektivt
med Flexidor og Kugar. Samme effekt er opnået,
uanset om bekæmpelsen er sket straks efter såning eller
senere i efteråret.
Racer har levnet mere ukrudt, specielt er tallene påvir
ket af det ene forsøg, hvor agersledmoder optrådte i
stor mængde. Tillrods herfor er merudbyttet efler
denne behandling af samme størrelse som efter de
øvrige behandlinger. Kugar har i disse forsøg været
mere skånsom ved brug straks efter såning end ved
brug i efteråret.
Forsøgene søges fortsat.

Tabel 63 viser resultate01e af 9 forsøg med en række
midler. som alle er udbragt i efteråret. Forsøgene er
opdelt efter ukrudtsmængden. som kunne optælles i
efteråret. I 5 [orsøg var ukrudtsmængden over ISO
planter pr. m2, mens den i 4 forsøg var under denne
mængde. Alle midler er udbragt i kornets vækstsLa
dium 1·2 i oktober.
I gennemsnit af 4 forsøg med en beskeden mængde
ukrudt er der i efteråret optalt 43 og i foråret SI planter
pr. m:?. Der er nogen forskel på effekten af de prøvede
behandlinger. men merudbylteme er ens og beskedne,
og udslagene er ikke statistisk sikre.

Tabel6! Græsuk.rudt i vintersæd, Sprøjtning i foråret (/53)

IVlnterh.ede
Antal ukrudl Hkg Neno- Antal ukrudt Hkg Netto-

pr. m2 k~e merud· pr. ml kerne merud-
.,." andel pr. ha bytie gnc> andel pr. ha b)"llt:

3 forsøg 1987 2 forsøg, Kraka l forsøg, Kosack
a. Ubehandlet l J8 76 51,7 a. 123 112 57,6
b. Tolkan L 2,8 l 77 24 4,4 0,9 b. 70 29 ~6,9 " 10,4
c. Dicuran 500 FW 4,0 l 76 8 J.1 c. 126 24 "22,7
d. AreIon fl, E 2,5 l 72 12 J,7 0,1 d. 101 14 7-1,3 .5,1

+mechlorprop +3,5 I
e. Belgran 5,0 l 60 12 4.2 0.0 e. 106 22 4,9 0,7
f. Meteor 6,0 l 58 7 4.1 f. 79 18 ~2,7

LSD- LSD 3.4
I forsøg 1986
a. Ubehandlet 18 49 54.6
b. Tolkan L 2,8 l 14 2J 1,6 " 1,9
c. Dicuran SOO FW 4.0 l 12 14 0.8
d. Areion n. E 2,0 l l J O 1.6 .1,7

+mechlorprop. 50% +3,5 I
e. Belgran 5,0 l 15 J J.2 ~3.0

LSD 5.3
7 forsøg 1981-82 og 198(HJ7.
a. Ubehandlet 61 42 55,7
d. Areion O. 2,0 ,. 27 7 0,7 2,6

+mechlorprop. 50% -3,5 l
LSD"

• 2,5 l i 1987 - Alle behandlinger er udf\ll1 i komets .'ladium J.-4 i april-nUl).

1M
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Tabe/61 Ukrodt I ~·intersæd. Sprøjlning efterår (154).

led b--d ~hJ.ndkl "I rals efter ..!ninI
Led (' og f l kornel" ..Iadlum 1-2 l ollober

Antal ukrudt
~mJ

d"wir (ortr

Genereh har Glenn 20 DF le\nct mere ukrudt cnd de
o"'ngc behandlmgcr Detle ~kyldC\ Ikke mindst mldlel~

dårlige effekt overfor agerslcdmoder Tils..elllmg af
OXltril til Glean har forbedret effeklen overfor ukrud
ICl. Effekten er dog ikke på højde med det. som er
opnået ved brug afOxltnl alene lied b. Ally 20 DF har
vist en bedre ukrudtsclTekt end Glean uden dog at
imponere.
Trod~ forskellen i efTekt er der opnAet gan~kc samme
merudbylle efter de provede midler. Hvor en ... tor
ukrlldlSmængde optrådte, er der opnået pæne merud·
bytter. som ngehgt har kunnet dække omkru.tnin
gerne. I-hor ukrudt<;mængden \'ar beskeden. har det
Ikke kunnet betale sig at forelage en ukrudtsbekæm
pelse.

....
kern<
",.ha

166 52,1
77 5,4
12 4,0

4.7
10 3,4
9 2,2

LSD a-f 
LSD b-1/,8

387
236

41
114

1,3 l
0,251
1,251
0,251
1,25 l

4 forsøg /987

a. Ubehandlet
b. Racer
c. Flexidor
d. Kugar
e. F1exidor
f. Kugar

I de S foro;øg med en ... tor mængde ukrudt kunne der l

efteråret optællc~ 605 og i farlirct 506 planter pr. ml.
Glellll 20 DF hur levnd nogel mere ukrudt end de
uvrigc behandlinger. men ingen af behandlingerne har
værel ..5 cfTd.Il\'e ,om ønskeligt. Trods fOf'\kellen I
effekt er der opn et omtrent !>.amme pæne: merudbYlle
p!i ca 5 hkg kernc ener alle behandlmger. DI<.,se
merudb~ Iler har ngellgl kunnet dække omkostntn
gerne "ed brug af de marked!lofone: nudler.

2 fOT'.ug I henl1old ..",<; rug og vllllerbyg er Ikke medta
gel Ilabellen. Flcre af behandlingerne har medfnrt
..tore Illcrudbyllcr.

Tubel 64 viser resultaterne af 2 forsøg I vll1terh\-'ede.
hvor led b. c og d er behandlel i efteråret i sladlum I--f.
mens led e, f og g er behandlet voo afgrødens begyn
dende vækst i april.
1 begge forsøg var dcr en bel)'dclig ukrudtsmængde, I
gennemsnll 193 planter pr. m~ I for' rct SproJtlllngernc
I for ret har Virket bed~t. Trods forskellen l effekt er
der opn!icl pæne merudhy,ttcr for alle behandlinger
LSD-værdlcn \Iser, al de mAite ud ..lag Ikke er Sikre.
I 3 forsøg I 1986 \ I'te de samme midler en nogenlunde
IJI..,\arende effekt o\crfor ukrudlet. ligesom der heller
Ikke, d,s..-.e fO('iog \'ar fOT\kcl midlerne Imellem. h\Jd
merudbyller angår

I l'Ullerbyg er der gcnnemfuTI I for<;08 efter samme
plan. En ret hc"k<.."den mængde ukrudt er bekæmpet
effektIvt med nere af de provede beh:lndllllgcr. uden at
det har rC\ulteret i <;ikre udSlag.
For..ugcne sog<..~ fonsat.

Denne forsogl. ...crie af.. lutte" nu efter 3 :'ir, hvor der i:llt
er gCllllemfun 25 for..og I hvede. DI<;sc er opdelt I 14
forsag med en ... tor llkrudlsmængde og II forsag med
en mere Ix""ikc=den mængde ukrudl.

l'obe/63. Ukrudt i wnlenæd. SprøJlfllng I efter/Hel (155). ...
kern<
",ha

, 'dk>.......
byne:

Aøtal ukNdl
pr, mJ

efterlr fodr
'"k'm<

",ha

'et1~.......
bytte

/987 5 forsag
a. Ubehandlet 605 506 44.6
b OxifnJ \,0 l 128 156 5, l
c. Glean 20 DF· 20 g 205 .JJ l 4.7
d Glenn 20 DF O,itnl 20 8 0,5 l 157 192 5.6
c. Ally 20 DF .10 g 172 157 4,7
f Ally 20 DF Imechlorprop 30 g' 1.51 117 131 5,2
g. Mylone Power 1.51 57 105 5.5

LSD 1.9

/985-87 14 larsøg
:t Ubehandlet .j()5 246 57,2
b Q,utril 1,0 l" 61 69 4.3
c Glean 20 OP 20 8 129 145 4.3
d. Glctlll 20 DF I OXltnl 208' 0.5 l 70 86 4.5
c. Ally 20 DF .10 g 96 73 3,8

LSD 1,4

ti. 4.1
1, l b. 4
J, l c. 18
3,4 d. 7

c. 22
f 18

3, l g 2

a. 54
2,3 b. 2
2.7 C 12
2,3 d. 4

c. 13

4 forsøg

51 50,4
13 1,4 0.6
34 1,8 0,2
29 J.2 1,0
26 0.9
27 1,5
15 1.6 0,8

LSD-

/ / larsøg
38 64,1
8 0.6 1,4

16 1,3 0.3
13 0,8 1,3
13 0.4

LSD-

lIIsal 0.1 I E.\lr'I\On - o. I 19115 2.0 l - AJle led hthandkl l lornel\ ..1;ldlUm 1-2 i ollober

165
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Agerstedmoder er meget almindelig som ukrudt I wnt(,rtæd. I de tynde marker (fier de strenge l'I'lIre siden 1984/85 har
ogl'nudmoof!r mangl' steder oprr4dt som dct helt dommerende ukrudt i joraret.
Flert' ukrudwmdler er ejJeJ.:.rm·. sdlrem, bekæmpe1st' sker i e/terarel. Derimod er tI..t ajie l'a'lS~eligt at Id en tilslra'~~elig

elfe~' IIcd behandling i farore{.

Tabel 65 viser resullaterne af 2 forsøg i vinterhvede
med tre forskelligc midler. brugt henholdsvis l det sene
eftcrår i stadium 2·3 og i det tidlige fonh i april-maj.
hvor afgrøden normalt er i stadium 3-4. I forsøgene er
der ikke anvendt samme optællingsmelOde. men i
begge forsøg er der målt negative udslag for de ncste
behandlinger. t gennemsnit er der ikke tale om stati·
stisk sikre udslag.

Tabel 64. Ukrudt i vintersæd (Jj6).
Sprøjtning ejterdr el/er jordr.

Årets resuhaler cr overraskende. idet midlerne i 2
udligere års forsog har medfon pæne, positive udslag.
I gennemsnit af 7 forsøg over J år, hvori indeværende
år~ forsog medregnes, har effekten overfor ukrudtet
været omtrent ens for de forskellige midler. uan~et om
de er brugt i cftcn\rel eiler i foråret. Effekten er
tilfredsstillende. og som LSD·værdien viser. er der
ikke nogen sikker forskel midlerne imellem.

Tabel 65. Ukrudt i vIntersæd. (J57)
Sprøjtning efterdr eller fordr.

Anw ukrudtV_..... ",m-

c:fterir" fodr

Lro b-d bchandkl 1 komels ~tadlum 1-2 i oktober
Lcd e-g behandlet ...ed bt'g 'æl~1 I apnl

2 forsøg 1987
a. Ubehandlet
b. Cenrol OX 1.0 I
e. Starane Mixer 0,8 l
d. Starane Kombi 1.5 I
e. Starane Kombi 1.5 I
r. Swipe 560 J.O I
g. Basagran MP 4,5 I

J forsøg 1986
a. Ubehandlet
c. $tarane Mixer 0,8 l
d.Starane Kombi 1.5 I
e. Starane Kombi 1.5 I
r. Swipe 560 J,5 I
g. Basagran MP 4.5 l

282 19J 55,0
75 98 J,5 1,5

198 115 J,7
9J 70 4,5

42 J,6
57 5,6 J,5
29 6,6

LSD-

99 135 69,5
7 49 1,2
6 J8 2,6

17 2.2
JJ 1.7 -0,7
J9 1.5

LSD-

2 forsag 1987
a. Ubehandlet 132 JO 76,9
b. Bent rol HB 3,0 I J 8 ~ 1,6
c. TiIlox J.O I I J J,5 5,7
d.Oxinol 2.5 I 9 1,6 4,1
e. Tillox 5,0 I 18 6,1 9,1
f. Bentral HB 3.5 I U 4,9
g.Oxinol 3,0 l 22 4,J . 7, I

7 forsøg 1985-87
LSD-

a. Ubehandlct 175 68 72,7
b. Bentrol HB J,O I 6 16 1,5
c. Tillox 3.0 I· 5 19 1.0 I,J
e. Tillox 5,0 I 7 1,4 0,8
f. Bentral HB J,5 I 15 1,1
g.Oxinol J,O I 19 2,1 0,7

LSD-

Ltd b-d bt'handlet l komet~ ~tadlUm 2-3 i no,ember
Lod e-j behandlrt I I.omelS stadIum J-4 i apn[
• Anden dOSIS '·l~ år
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rubel 66 viser rC'lultulerne af 5 for'\og I vinterhvede.
Il' ar de Oeste midler er udbragt I efteråret I stadium
2-.1. Kun led g er behandlet i for5ret i stadium 3-4 i
slutllIlIgen af april. Forsøgene er delt i 2 forsog med en
..tor mængde ukrudt og 3 forsøg med en mere besked~n

ukrudtsbestund. I for'\ogcne med den More ukrudt·
smængde er der ell betydelig bedre ukrudtsvirknmg
ved eftcrårs..pmjllling end ved for:\rssprojtning. Denne
fOr'\kcl I effekt har dog ikke haft indOydelse p3 de
betydelige merudhytter. som er elis for de prøvede
behandlinger
Ih or en mere beskeden ukrudtsbestand er bekæmpe!.
er der Innet mere u\..rudt efter 8aS3gran MP end efter
de o"nge behandlinger. I disse fONog er udbyttet ikke
p "Irket af de gennemførte sprojtninger. Efter samme
for...ng'\plan gennemfortes 5 for...og I 1986. h\'or dt=r
hgeledes blev opn3ct pæne mcrudb)'lIer. n~r ukrudt
forekom I betydelig mængde,
I vimerbyg er der gennemført I forsøg, hvor pæne
rnerudhylter er hostet, selvom ukrucilsbcsulIlden var
Ix~kedcn,

Forsogene søges fort:o.al.

Plantebeskyttelse
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Burresnerre kan wI.'n' ml'gel generende ved nll'}('(ærsl..
n"'gen. hWJ' d..n optræder; I'mlenæd.
Planten kan ..klO/n'" oven Ild af afKrlw1en, og dl' K,,,,,,/I'
p/af/tedell- i dl'! a[tærskede kom kan ml"/føre ('1/ Jwjtm.'
,'alldproCl'nt og deruffølget/de flom' tømngsudgift.
I/c'kæmpt'ls(' sl..l'r normalt /".'tltt om lorun'l,

Tabel 66. Blandet ul..rudt i \'intusæd. Sprøjtning eflerdr eller fordr (/58).

indeværende n. r~ullater. mens der I del andel forsog
o\erfor en belydelIg ukrudtsmængde blev opn3el dels
en effektiV be"æmpelse og delli beiydelIge merudbyt
ter.
AfprO\ mngen af Mylone Po~er og 0"'1101 blandel med
mechlorprop har deltaget i IO f01"5og over 3 r. og
afpcovllIngen slutter hermed. I gennemsIlIt af 7 fOf'\Og
med en bes"eden ukrudlsbcstand har midlerne givet
!:>amme gode elTekt. uden al merudbyller er opn. et I 3
forsøg med en betydelig ukrudl~l1længdc er der og~1i

opn3cI heil s,1.Tl1l1\e elTekt, og her er de størsle merud-

Tahel 67 viser resultalerne af 2 forsog I vinterhvede.
h\or led b. c. d og e er behandlet I efteroret I stadium
2·3, men:o.led f og g er behandlet i for3retl stadium 3-4.
Mængden af u"rudt \3r i gennemsnll liS planter pr
m~ I efteråret. Denne mængde \ar næste forår reduce·
ret III 56 planter. og efter alle behandlinger er der en
meget elTektl .... bekæmpelse De Oeste behandlinger har
rc..ultercf I sm3 negafive udslag. som dog ikke er
,\Iatlstlsk sikre.
Efler S<1.ll1me fors,'g~pl"n geJlllcmf(lrlcs i 1986 og~ 2
for..,,!: I def ene fON,g \'ur der ud'dag pfl linie med

............ hk• Sdlo-- Antal ukrudt ...
VID'''''''' pr. ml km< m<nod. pr m: k<rn<

r..., ..-" byt.. r..... ..-'"
/987 ] forsøg j forsøg

a. Ubehandlet 322 64,1 a. 104 79,3
b. Swipe 560 3.0 I 41 11.7 9.6 b. S O.S
c. LOl1lryx 2.01 37 11,2 c. 4 0,5
d. Basagran MI' 4.0 I 66 12,4 d. 31 0.0
e. Tribunil+ mechlorprop I.OkS-2.51 40 I 1.6 9.6 e. 9 0,0
f. EK IS4 h 3,0 I 41 11,4 f. S 0,0
g. SWIJ>C 560 3.5 I 148 10,4 8.0 g. 13 0.8

LSD- LSD-

/986 j forsøg ] forsøg

a Ubehandlet 187 69,1 a. 27 83,6
b. S~lpe 560 3.0 I 31 5.1 3.0 b. 3 J.5
c Lontryx 2.0 I 23 4.0 c. 7 1.4
d Basagran MI' 4.0 I 62 4.9 d. 7 2.5
e. Tribunil ... mechlorprop 1,0 kg +2.5 I 53 5,1 3, I e. 4 1.3
f. EK 184 h 3.0 I 33 4,3 f. 3 2.5
g. Swipe 560 3.5 I 29 4,0 1,6 g. 5 3.6

LSD 1.3 LSD-

Lnl b-f er behandlct I \.('rnrls stadium 2·) I nov('mbc'r
I...cd g C'f bc'handkl I korntIS stadium ]-4 i apnl.maJ

I,J

2,0

3.2

3.6

3.J

6,0
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5,9

2,9
2.4

•. 287
4,3 b. 167
2,8 c. 133

d. 120
c. 93

2,4 r.
g.

I [o/'S#g
78 64,1
13 7,0 4,7
IO 9,9 7,4
16 10,5
38 7,3
6 10,0 7,2
2 10.2

LSD O

3,6
6,4
5,3

J [O/'S#g
175 71,1

15 5,9
13 8,9
13 8,1

LSDJ.O

a. 328
b. 72
c. 56
r.

2,0
2,0
3,9

1987 2 forsøg.. Ubehandlet 115 56 37,3
b. Oxilril+mechlorprop 1,01+2,01 O 4 ~0,6

c. Mylone Power 1,7 l O 4 0,1
d. UB 86 2,5 l O 6 - 1,4
c. FOXlril 3,5 l O 2 -,-0,9
r. Mylone Power 2,0 l 1 3,1
g. UB 86 3,0 I I 2,9

LSD~

1986 I [o/'S#g
a. Ubehandlcl 14 23 89,t
b. Oxitril +mechlorprop 1,01+2,01 O l +2,0
c. MyJone Power 1,7 l I O -'-0,3
d. UB 86 2,5 l O I 0,4
c. Foxtril 3,5 l l O 0,1
r. M ylone Power 2,0 I O 0,4
g. UB 86 3,0 l l +0.2

LSDJ.J

198~7 7[o/'S#g•. Ubehandlet 66 53 66,1
b. Oxitril +mechlorprop 1,01,2,01 5 2 0,3
c. Mylone Power 1,71' l 3 0,5
f. Mylone Power 2,0 ,- 4 +1,1

LSD~

led b, c. d og e u behAndlet i komrt5 stadIUm 2-3 l novcmbt:r.
Ud r08 g er behandlet i kornets stadIum 3-4, i april-maj.
• i 1985 h0~rc dtYiis.

bytter målt efter behandling med Mylone Power. Den
lavere dosis på efierårstidspunktet medfører, at netto
merudbyuet bliver størst for denne behandling.

Tabel 68 viser resultaterne af 8 forsøg i vinterhvede
efter en ny forsøgsplan. Her er to midJer afprøvet i tTe

forskellige doser ved efterlrsbehandling. Midjerne er
udsprøjtcC i afgr0dens stadium 1-2 i oktober. Forsø
gene har været anlagt med tre blokke, hvoraf en ikke
blev behandlet næste fornr. I blok B blev enerArsbe
handlingerne suppleret med fuld dosis M·propacid 60,
mens behandlingen i blok C var halv dosis af samme
middel.
Hensigten med denne forsøgsplan er at undersøge
effekten af en enerå~handling med reduceret dosis
for om muligt at opnå samme positive erfaringer, som
er indhøstet med reducerede doser i vårsæd. Samtidig
er det hensigten at fl belyst, om en nedsat dosis i
efteråret, suppleret med en hensigtsmæssig behandling
næste forår, kan være el økonomisk alternativ til en
enkelt sprøjtning på et af de to tidspunkter.

Resultaterne af 8 forsøg er opdelt i 4 forsøg med en
betydelig mængde ukrudt og 4 forsøg med en mere
beskeden ukrudtsmængde. l gennemsnit af de 4 forsøg

med den store mængde ukrudt var der 469 planter pr.
m2 i efteråret.. og næste forår var mængden 300 planter
pr. m2 i de ubehandlede forsøgsled. Effekten overfor
ukrudtet er tydeligt faldende med en reduceret dose
ring. Mylone Power har på alle dosisniveauer virket
mere effektivt end Ally 20 DF. Merudbytterne er også
forskudt i niveau, uden al der dog er statistisk sikker
forskel på de slore udslag.
Den relativt store mængde ukrudt, som er levnet efter
efierårsbehandlingen, er reduceret yderligere, hvor der
suppleres med en foråMibekæmpelse. I tabellens sejle 7
Sf.S det, at ukrudtsmængden i led a nu er 140 planter i
gennemsnit pr. m2• som er levnet efter M·propacid 60 i
fuld dOSIs. Der er opnået et pænt merudbytte for
behandlingen, og nettomerudbyttet er på linie med
nettoudbyHet for efterlrsbe.handling - søjle 6. I led b, c
og d er der ligeledes opnået en forbedret effekt mod
ukrudtet, og merudbytter på 1-3 hkg kerne er opnået. I
led e, f og g er der ikke opnået merudbytter for en
yderligere bekæmpelse. selvom bestanden af ukrudt er
reduceret i forhold til blok A.
l tabellens søjle 10-12 • blok C - ses effekten af sprøjt
ning med M·propacid 60 i halv dosering. OgsA her er
der et stort nellamerudbytte i led a. lied b, e og d blev
der høstet små merudbytter, mens der heller ikke her

168



Plantebeskyttelse

Tabel 68. Nt?dsol dO.'~ll af ukrudlsmlddell vlnler:ræd (/60)

I A D <:

......:.r...... 4.0 I DLCJ 2.0 I DLG"'._60 ",._60
Vl.l......... DosIs m.rudl ...- .... Nelte> Ulr.rudl MICI'\Id· Nd1!> Ukrucll "'..... Nette>

l
..r. m' 8f ulr.rudl Ir.eme ....... ....... pr m~ ..,.... .......

'" m'
..,.... ......

dl , ....... w:d..... pc-_ hil bytte bytte rom D+A ..,.... ,_ eTA bytte

1 2 J • , 6 7 • • IO 11 12

4 forsøg 1987..S·Ior ukrudrsmængde

a. Ubehandlet 469 300 15 41.4 140 1.6 6.0 164 7.5 6.2
b. Ally 20 DF 'I, 82 21 54.2 6,8 35 1.4 0.2 42 0.9 0,4
c. Ally 20 DF 'I, 95 31 53,6 6.2 57 2.2 0.6 72 1.8 0.5
d. Ally 20 DF 't. 110 43 52,4 5,0 61 3,3 1.7 65 2,2 0.9
e. Mylone Power 'I, 50 23 56,4 9.0 6,7 9 0,7 2.3 27 1.8 3,1
f. MyJone Power 'I, 60 31 55.0 7.6 6,0 25 0,1 1.5 29 0.1 l.2
g. Mylollc Power 'I., 82 45 55.5 8.1 6.8 50 O 1.6 60 0.3 1.6

LSD 4.6 LSD- LSD
4 forsøg 1987. LilJe ukrudlsmængde

a. Ubehandlet 96 94 16 58.6 25 3.7 5,3 56 0,5 1.8
b. Ally 20 DF 'I, 64 7 59.6 1.0 13 1.0 2,6 39 1.8 3.1
c. Ally 20 DF 'I, 63 9 60.4 1.8 16 1.1 3.3 41 1.9 3.2
d. Ally 20 DF 'I., 64 11 58.9 0.3 27 1,0 2.6 54 0.8 2,1
c. Mylone Power 'I, 16 IO 59,7 1.1 l.2 4 2,3 3.9 18 1.3 2,6
f. Mylone Powt:r 'I, 28 IO 60,1 1.5 0,1 13 1,9 3,5 24 1,0 2,3
g. MylollC Power 'I., 32 13 58.5 0,1 1,4 29 0.1 2,3 14 0,6 0,1

LSD- LSD 2.2 LSD-

Lcd h g bthllndkl I Ir.ornds ...Iadlum 1-2 I oktober_ Ally 20 OF. III dosis JO g. \tllonc I'o'o\ef, II, d06IS \.5 ,
Forl....lx:hlllldhng llIok A, Ingen Ix:hilndhng mok B. 4,0 I M-propacKl 60 Blol C. 2.0 I M.propacld 60

• Uhal 0,1 I EXlr1l\'oo o. 1 19117 2.5 I Duplosan "ti'
Alle bthandhnger udf,," "cd begyndende ,dSI I lom OK ukrudl
om roriret

Ally 20 DF og Oxl1rll I mechlorprop cr prøvet l 13
fon.~~g over 3 år, og arbejdet af~lllllcs hermed. De IO

behandlIIlger har virket omtrent ens og bedre end
mechlorprop. mcn merudbyllerne er helt cm. Nella-

Antal
uk.rudt

'" m'

1,0
0.1

1,1
0.9

1,2

Ne!t()-l
m«""

b)'tlt:

132 63.3
52 2,7
19 2.9
27 3,1
LSDJ.5

149 63,9
53 2, I
19 1.9
33 1.4
37 2.5
48 2.8
24 2,6
LSD J.7

ViaterbYede

Tabel 69. Ukrudl I vmrer.>æd.
Sprøjlning forl1r (161).

7 fO"Øf< 1987

a Ubehandlel
b. Duplosan M P 2.5 I
c. O:c.itrill mechlorprop 1,5 II 3,0 I
d. Ml'Ctril 4.0 I
e. Logran 75 WG· 5 g
f. Glea" 20 DP 20 g
g. Ally 20 DF 30 g

13 fors#/! 1985-87

a. Ubehandlet
b. Mechlorprop,50%" 5,0 I
c. Oxilri! ~mechlorprop 1,5 I' 3.0 I
g. Ally 20 DF 30 g

opnås p<)Sltl've ud'dag for yderligere hckæmpelse lied c.
f og g.
1 gennem'init af de 4 fo"""g med en mere beskeden
mængde ukrudt er der i blok A. led b. c og d omtrent
'.,amme effåt pil ukrudtet uan~1 AlIy-dosls. Denmod
er der for.kcl p effekten I led e, f og g afhængig af
Mylone Power-dosi\ De opn. ede merudbyttcr cr be
..kcdne og Ikke i ~talltltil al dække omkostningcrne ved
en behandling. J !<>øJle 7-12 ses effektcn af 1 denne
... itualion al ... upplcrc med forår!<>behnndling med hell
hold!'tvis hel og halv dosis M-propacld 60. l alle led er
der negalhc merudbytter for forll.rsbehandling.
2 for.ng I henhold"'\I'" rug og .·inlcrbyg mdg r Ikke i
gcnnem'inlt<;,tallenc

Tabel 69 Vlo,er resultater af 7 forwg I vinterhvede med
en række midler. ~Olll ,lIle er ud~rT0jlet i foråret I

... tadlUm )-4 i april. I gennem..nil har der været 149
ukrudhplanter pr. ml. lk(J~1 hckæmpelo,e er opnået
med OXlln1 + mcchlorprop, men trod~ forskellen i
effekt har alle behandlinger medfort merudbyttcr af
'3mme "wrrels.e
Duplo..an Mf> er pnwet for fnr.te gang. Midlet mde·
holder mcchlorprop I en n)' formulering, hvor kun
aktive isomerer af det virk'>Olllme slof indgår. DO'lis
I..an derfor neds..'ClIc~. Effekten IIggcr p<1ll1lie med dct,
\Om flgamle" ml'Chlorprop-midlcr plejer at vise.
Logran 75 WG er ct "Glean·llgnenden ... tof, som !IkaI
am'cndes I meget lilie mængde. Effekten har \'æret
omtrenl ..om Glean 20 DP.

169



Plantebeskytlelse

• 19872,5 I Duplosan MP/D
Allr kd ~handlet led ~g)ndendc lrhl , arni

Tabel 70. Ukrudt i vintersæd.
Sprøjtning fordr li62),

l forsøg er grundet manglende optællinger ikke medta
get i gennemsnitslallene. Kun efter DPX E 8698 blev
der opnåel et sikkert merudbytte.

~

_.pd..,.....
1m I'" - '''''

~ ..... '7 50 29 17

Valg af middel
I alle forsog i vintersæd er der forelaget en optælling af
ukrudt. som er opdel! efter arf.

De gennemforle/orsøg med bekæmpelse o/tokimbladet
ukrudt har visl:
- at del kun er renwbel, 01 gennemføre en ukrudts·
sprøjtning. såfremt der findes en slor mængde ukrudt
på arealet
- al sprøjtning om e/ter&ret kan ske. sa/reml vejrer
tillader. Ol der køres på arealet uden at loVl! for dybe
spor
- al det kan være nø<b'endigt næste fordr al supplere en
e/terårsbehandling. såfreml nyt ukrudt spirer frem
- 01 ukrudtssprøjtningen bor udsænes ,il/oraret. hvis
ukrudtsbeslOnden er mindre 1?1Id 100 planter pr. m!,
eller hvor del på forhånd vides. at specielle ukrudlsor
ter, eksempelvis hanekro. vil !>pire frem
• al der kan o~ervl!jt'S al gennemføre en ukrudtssprøjt
fling j 10 lrin l'ed al sprøjre i efterdret med en lav
dosering og derefter følg/! op næste fordr med et egnet
middel. hvis d/!r er behov for delle.

Tabel 71 viser. h"or hyppigt forskellige ukrudtsarter
forekom i de gennemføne forseg i så...el 1987 som i
tidligere udvalgte forsogs3.r.
De anvendte navne er ikke helt botanisk korrekte.
Raps omfatter !>åledes også agersennep. agerk~l og
kiddike, og ligeh...des er nere underarter omfallet af
navnene kamille, ærenpris. tvetand og forglemmigej.
Forsøg med bekæmpelse af ukrudt bliver ofre placeret
på arealer, hvor specielle ukrudtsarter venles at spire
frem. Erfaringerne viser dog, at de ventede arier ikke
altid spirer frem. og det skønnes derfor. al oplællin
gerne i de gennemforte forsøg giver el dækkende
billede af ukrudtsarterno forekomst i vintersæd i de
næ,'nte år. Tabellen "il derfor over en årrækk~ vise. om
ukrudlSarteme forskydes i forhold til hinanden.
I 1987 optr.1idte fuglegræs. stedmoder og kamille hyp
pigst, ganske som det og~ var tilfældet i de foregående
år tilbage (il 1975.

Tabel 71. Hyppigste ukrudtsarter i visse år (/48).

Fuglegræs 81 72 62 88
Stedmoder 58 52 52 47
Ærenpris 22 IQ 45 53
Kamille 37 48 28 71
T... etand 27 19 17 35
Raps 15 15 3 O
Forglemmigej 15 II 17 35
Burresnerre 6 2 14 18
Hanekro 3 6 7 6
Hyrdeuske 6 6 14 6

165 55.6
38 4.8
24 2.8 0,6
25 3,2
21 5,8
12 4,6

LSD 1,4

48 60.6
9 0,1 1,5
4 0,1 2,1

LSD-

86 55,0
23 2.1 0,5
22 2,1
15 4,4

LSD 2,0

::..::.'"',., .....

4 forsøg 1996

8. UbehandJel
b. MPD.blanding 4,3 I
c. Stellan J.5 I

Tabel 70 viser rcsullalemc af 3 forsøg i vinterhvede.
hvor alle midler er udbragt i foråret i stadium 3-4 sidst
i april. Der er opl3h 165 ukrudtsplanter pr. m2 i
gennemsnit. og alle midler gaven god bekæmpelse.
Pæne merudbyller blev opnået.
Duplosan MP/D indeholder mechlorprop og 2.4-0.
men kun aktive isomerer. hvorfor dosis kan nedsælIes i
forhold til de kendte MPD-blandingsmidler.
DPX E 8698 er en blanding af to »)Iavdosis)-midler af
HGlean-type". Effekten har j disse første forsøg været
fuldt på højde med de øvrige midler.
SteIIon har deltaget på andet år. Effekten har værd på
linie med MPO-midlet, og i 1987 har behandlingen
været rentabel i modsætning lil 4 forsøg i 1986.
Stamne M og Foxlril har været med i 13 forsøg over 3
år. og afprøvningen sluttes hermed. T rods bekæmpelse
af en beskeden gennemsnitlig ukrudtsbestand er der
opnået siltre merudbytter. Foxtril har været mest ef
fektiv og givet et større merudbytte end Starane M og
målemidlel. Forskellen er statistisk sikker. De co mid
ler er endnu ikke markedsføn.
Forsøgene fonsættes med seriens ovrige mjdler.

merudbyueme viser. at behandlingen med mechlor
prop var mest rentabel.
Forsøgene fortsættes med de øvrige midler.

l forsøg 1997

a. Ubehandlet
b, Duplosan MP/D 2,5 I
c. Slellon 3.5 I
d. Slarane M 2.0 I
e. Faxtril 4.0 I
f. DPX E 8698 60 g

Il forsog 1985-87

8. Ubehandlet
b. MPD-blanding· 4,3 I
d. Starane M 2.0 I
e. Faxtril 4.0 I
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rabel 71 Viser h\ 11I..c:n eITel". der er opnået mod ukrudt
i vintersæd af en række meget anvendle midler.
Tabellen angiver midlernes procenll'ise effekt. hvilket
,il Mgl.'. al el hojl tal er ensbelydende med en god
virkning. ormal! vII en effekl på 85 pet. eller mere
bet}de. at der opn s en god bel..æmpelsc under de neste
forhold med cl gnel middeL
Bag del cnl..elte lal for effekt ligger mindst 7obwn'(Jtio
Iler. som samtidig er samlet fra nere :ir.. forsog. Kun
derved kall del sikres. at det anførte 131 er rimeligl
dækkende for den effekt. ..om opnås under praktiske
forhold med \ariercnde klimatiske og \ækstmæsslge
belingeiser.
I·hor der 1)~\nC'i" el lal. !..an årsagen derfor \ære
manglende forsogsresultater. men også en for S\3g og
u.. i!..ker effekl - under 40 pct. ..,·rkning I gemrems"it.
k~lIl lldelllkl..e midlel fra tabellen.

Plantebeskyllclse

I tabellen er kun medlaget nudler. som \cnles mor
keds/or( i 1988. Del er anført hvill..en dO'ienng, midlet
er prøvet i. ligesom midlets pris pr. ha l 1987 er anført.
Her lil skal S< lægges omkostninger lil udbnngl1lng.

Midlerne er placeret i grupper efler am'endelsestids
punkt. De \andrette limer \ Iser. hvordan del enkehe
middel. e\t. gruppe af midler. \1rker på de na;\nle
almmdellgl forekommende ukrudtsarter. Dc lodrette
kolonner viser derimod. hvordan den enkelte ukrudts
art bliver påvirkel af en række for:..kcllige nudler.

Ved såning kan benylll-"S cl kaldt jordnllddel En
omhyggelig sAlIlng. alle kerner bh\er dækkel. gl\er
S<.1mmen med ::.proJtlllng på cl behenlt bed uden
I..noJde mulighed for at opna en god effel..t p ul..rudlcl
uden at skade afgrooen. Disse midler har en effekt mod

Tabel 7Z /:'ffi->I..t i pet mod de! vig!igstt' ukrudt i \'Ifltersæd (161)

I To';.Imbl&del ukrudt Grøulrudl

~
l; .. •

VillI.......
.

~
..,,~

~ ~ ~

Pnt\'rl ]o:
~

• J E • ~

I
.=- c ] ,li ~ l K .lid..., C c ~ M-.

~ ~ ~ ] .'!"&!lir E~ ll. t !!' M

~~
,

tf
,

~
.. c

",ha < Ol ... " < " :>

Ved wnmg

I.Arelon n. E J.5 420 88 87 95 86
2.Slomp .... . 5.0 J75 99 99 92 99 100 94
3.TribulllI J.5 .lID 49 59 92 97 86 89 89 81
4.Trmulan J.O 245 48 88 76 97 94

Tidligt efterår

GI5.Arelon n. E 2.0 240
5.GIc.1n 20 DP 20g 90 82 87 71 87 55
7.Glean 20+0xilnl . 20 g-0.5 160 58 92 97 81 98 91
8.Mylonc Po",cr 1,5 180 78 65
9. Vegoran 1.75 145 88 95 100 99 99

IO.OxIlril 1.0 145 67 94 94 77 100 85

Sell! c/terlu

I l. Mylonc Po\\-er 1.7 205 96 99 - 100
12.0x1I101 2.5 210
IJ,S"IJ'" 560 J.O 160 75 97 99 97
14.Tillox 4.0 220 96
15.Tnbullll + Mecltlnrprop 1.0' 2.5 140 98

Tidligt forår

16.AlIy 20 DF JO g 82 98 97 66
17.01e3n 20 l Oxitril . 20 g. 1.0 2JO 56 95 100 98 99
18.Mcclnl 4.0 175 77 77 94 94
19.M}lonc Power 2.0 240 100 96 98
2O.0:\l1l01 ... .1.0 250 85
21.Swipc 560 ... J.5 185 96 87 92 98
22.TllIox 5.0 275 94
23.Tribunill Mc:.'t:hlurprop 1.8·2.8 215 57 95 99 88 100 [00 -

Senere forår

24.MPD·mldler 4-6 85 46 91 82 58
25_ HerbaiolI 620 . J.5 185 76 8J 89 96 68 82
26.51ellon J,5 160 76 8J 89 96 68 82

o'prn!t-t.hrl'lCmldJd lll....:al
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såvel græsukrudl som tokimbladet ukrudt. Mod del
sidstnævnte har Stomp vist den bredeste elTckt og
~pecieh været mere effektiv mod agersted moder.

Tidligl efter6r. når kornet har fået el lil to blade 
stadium I . og ukrudtet endnu står med kimblade. kan
nere midler lages i brug. Bemærk. al der er betydelig
forskel på disse: behandhngers pris, men også at f.eks.
agenotedmoder ikke bekæmpes tilstrækkeligt godt af
alle de her nævnte behandlinger.

Senere i efter6rel. når kornet har udviklet 3-4 blade·
stadium 2 - kan midler med indhold af mechlorprop
tages I anvendelse. Disse midler har aJle en ~ bred
effekt, at det meste ukrudt i vintersæd kan bekæmpes
effektivt.

Tidligtfortir i kornels ~ladiurn 3 i begyndelsen a.f april,
hvor væksten endnu kun er svag i afgrøde og ukrudt.
har flere midler vist god effekt. Ofte er det de samme
midler. som kan anvendes i efteråret. Midlerne har vist
omtrent samme effekt. Ofte fås en svagere virkning.
f.eks. på agerstedmoder, end der opnås ved en sprøjt
ning om efteråret.

Senere ifordrel i stadium 3-4 hen i april, når vækstbe
tingelserne er bedre, kan midler med indhold af 2.4-D i
blanding med andre stoffer give en god virkning.
Bemærk den betydelige prisforskel på behandlingerne l

dette afsnit.

Valg af ukrudtsmiddel bør "øje afslemmes efter den
ukrudlsjlora. der forekommer pli det areal. som skal
sprøjles.
Et indgående kendskab lil denjlora. somfarekommer i
den enkeiie mark. leller i høj grad ~'(Jlgel af middel.
Et godt kend~kab lil aktuelle midlers effekt giver.
såfreml ukrudrsjloraen er I..endt. en mulighed for til
h~'er en tid at vælge den økonomisk bedste løsning..

Endrig rapgræs i vintersæd k.an vokse hunigllif i/ororet og
begynde b/om.flring allerede i maj mdned. Græsmid/ernes
~lfekt bli~"er /or svag. sAfrem, behandling sker 40r senl.· t
græssetS udvikling. Der/orbtlr græsmid/n i ~'int~r:sæd benyt
les ol/erffle I efteroret - "Iler l'VI. i dellJdlige fordr. så snarl
væksten begynder.

172

Ukrudt i ærter
11987 var der fortsat betydelig interesse for al gennem
føre forsøg med bekæmpelse af ukrudt i ærter. Specielt
er der gennemført mange forsøg på arealer, hvor
spildplanler af raps var ventel c;om ukrudl i afgrøden.
Generelt blev der opnået en god bekæmp:lse af ukrudt
i ærter I 1987. Det fugtige vejr hen over sommeren.
kombineret med en meget sen høst, medfønc dog. at
mange arealer groede lil i nyt ukrudt i den sidste del ar
vækstsæsonen. Dette forhold gjorde sig også gældende
i forsøgene. så der generelt var en ringere renholdelse i
den sidste ende end normalt.
Erfaringerne har vist, at der kan opnås en sikker og
meget bred ukrudtseffekt, nAr ukrudtsbekæmpelsen
sættes ind tidligt i ærternes udvikling. d.v.s. når ær
terne har en højde på 2·4 cm. og hovedparten af
ukrudtet højst har udviklet 2 løvblade.
Såfremt bekæmpelsen forsinkes, vil nere ukrudtsurter
ikke blive bekæmpet tilfredsstillende. Det gælder f.eks.
raps, hvidmelet gåsefod og kamille, men specielt kan
der blive betydelige problemer med at bekæmpe gul
okseøje og vejpileurt.
Det fugtige og solfatlige forårsvejr medførte. at sAvel
afgrøde som ukrudt udviklede et beskedent vokslag.
Det betød på den ene side en god effekt overfor
ukrudtet afde udførte behandlinger. men på den anden
side var afgrøden mere følsom end normalt. Afgrooen
blev )1 trykket») afforskeJlige behandlinger, og specielt
kunne der ~veJ i forsøg som mere generelt på area·
lerne observeres t)delige hormons)'mptomer, hvor
MCPA indgik i behandlingen. Denne påvirkning for
tog sIg dng i løbet af 8-14 dage. og der er ikke i årets
forsøg m:'!.lt nogen sikker negativ indnydelse på udbYl
tel.

Tabel 73. Ukrudt i ærler

Aau! Od·
ukrudt nlnle

pr ml ...,"

l forsøg /987
a. Ubehandlet 88 55 38,8
b. Blad« 500 se 1,0 I

18 20 6,0 4.2+ Basagran 480 -1,0 I
c_ Afalon 2,0 kg 10 25 1.5 5.1
d. Stamp 4.0 I 35 15 1,8
e. Trenan l,S I 43 20 4,9 5,9
f. Trenan og 1.5 I

13 25 . 9,0 ~II.O
Basagran MCPA 2.0 I

LSD 4,8
IO forsøg /985-87
a. Ubehandlel 90 39 37,4
b. Blade> 500 se 1.0 I

13 9 2,3 0.5
t- Basagran 480 ,1.0 I

e. Trenan 1,5 I 43 18 0,6 0,4
f. Trenan og 1.5 I

8 9 1,4 0.6Basagran MCPA 2,0 I
LSD-

pcl af pdm af dEkk~t af ukrudt ~cd h0S1
Led ~ og r er bt:handl~t før s.ålllng
Ud c og d ~r behandlet straks rflcr ~n,"g
Ud b og f e.r behandlet. da ærtcme ur 3-5 cm høje.
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Tabel 74. Ukrudt i ærter (164).

• pcl af Jorden af dækket af ulrudt ~cd h'''''t
•• Vl ....'tl: ~r en anden fnrmulc:nng og do.."
Led d-f bchfllldlct ~Ifaks efter ~llIng

Led b. c, og f behandlet. da renerne "'af .\·5 cm hOJe

Tahel 74 vl..cr resul!aternc af ] for~"g. hvor en ..Ior
ukrudlsmængdc på 441 planter I r. m 2 ikke er bekæm
pet So"\':rHg godt. Den relativt OL ~e effekt skyldes
na\nhg det ene forsøg. h\'or \ejplleuTt og gul oksooJe
optrMtc. Iler har Topogard. der cr prøvet for f"rste
gang. skilt sig ud med en bedre effekt end dc øvrige.
Ved host er der dog en god effekt af alle de prøvede
behandlinger. Merudbyllerne er beskedne og Ikkc SIa·

tistisl ..,ihe.
Flere af de provcde behandhnger har deltaget i 6 fur'og
over 3 år. og afprøvningen slutter hermcd.
Dimcfuron WP er udliproJtct på samme (Id som Basa·
gran 480 + B1adex 500 Se. Effektcn overfor ukrudtet
er ikke Imponerende. Til trods herfor er der ved ho<;t
opnået samme renhed og ~mme merudbytte som
standardbehandlingen.
Du I-'ont Lllluron 50 er udbragt strab efter ...'ining. ug i
led f cr behandhngen efterfulgt af Asulox p samme
tidspunkt. \lom standardbehandlmgen er gennemfort
Lmuronmldlet levner i foro;tc omgang 1m lig meget
ukrudt. men renheden \'ed host er alligevel blevet
tilfred..stillcnde. Supplering med Asulox har forbedrel
efTeklcn en ~mule bl.a. overfor raps. men I gennem.. nit
af forsøgene har det ikke betydct ct forbt."drct merud·
bytte. De opnåede merudbytter er i gennemlinil be
skedne og Ikke statistisk sIlre.
Asulox er ikke godkendt td brug I ærter.

l label 75 se; resultaterne af J forseg efter en forsøgs·
plan. '\Om er opstillet med henblik på bekæmpelse af
gul okseøJe. Denne plante optr~dle dog lUe I årets
forsøg.
I led e og f cr BladeJl 500 se og Stomp udsprøjtet
strakli efter nfgrødem: ning. Ilehandlingerne er Siden
suppleret med henholdsvis Basagran 480 og Basagran
MCI'A. De evrige forsogsled er behandlet. da ærterne
var ]·5 cm hOJe.

MCPA - !"h .wm Hasagran MCPA benyt/e.. ofte j ærter
/01' ol ,,'I..re efJel..l mod /e4 rdrrop.....pddplonlt'r.
lJormunsymplOmer med ..slatne', p/anler. der ...·rider.. sIg.
I..unne ogsti I 1987 ses munge jleder t /-1 agN efter
lxhalldlingen.
Er/arlllgerne VIser dag - IIge.rom /ors4tgsr('sullllll'l'ne - at tit'r
normall ikke pr tall' om en l'Ortg ...kade.

0.3

0,8

0.7

Anlll [)d:. hkl' Netto
ukrudt nini· kerne: mer·
pr ml ~. heat J"f" ha udb.

Marker!

2 forsøg /987

a. Ubehandlet 441 31 26,9

b.Oladcx 500 se 1.0 I
186 7 0.3

I Basagran 480 11.0 I
c. Dlmefuron WP 2.0 kg 262 13 0.5
d.Topogard 3.5 I 90 9 2.2
e. Du Pont UIlUfOl1 50 1.5 kg 220 14 0.8
f. Du Poot unwun 50 1.5 kg

217 IJ 0.9og Asulox og 2.0 l
LSD-

Tabel 73 Viser resultatct af forsøg nr. 35022. hvor tre
forskellige jordmidler er prøvet c;traks efter ærternes
..Anmg. Menli Afnlon ogsA har været med i forsøg
tldllgcre, er Stomp prøvct for første gang. Midlet har
vist CII cffektiv og holdbar bekæmpelse af ukrudtet. og
merudbyttet er på lillie med Afalon.
TrcOatl. der ud.. projte. ng nedharves l jorden før
-.lilllng. har l dette forsøg været for hård mod afgroden.
Å,""agcn skal formentlig ...oges I de megel fugtige \<ejr
bctlllgelser I forårct 1987.
I led f er behandlingen nH.."d Trenan 'iupplercl med
Da..agran MCPA ener ærtcrn~ frcm'ipiring. Dctte har
medfon en yderligere tryknmg af afgroden.
I led b. c og d blev store merudb)lter opnået. hVilket
....'t:lIer \"Irknmgcn af TreOan i rcher.
Forsogene med TreOan og TreOan efterfulgt af Basa
gran MCI'A har deltaget i 10 forsøg over J år. og
fOf'."genc med di..;!-oC behandlinger afslulIcs hermed.
TreOan har ikke mcdfOrl en tilfredsstillende ukrudts·
bekæmpel\(. når mIdlet er anvendt alene. Ltgeledes er
arealet ikke renhold t tilfredsstillende ved hØM. og
merudbyttet er meget beskedent. NAr behandlingen
suppleres med Basagran MCPA er der opnåel en
tilfredsstillende bekæmpelse af ukrudtet ligesom ren
heden ved host er tilfredsstillende og på linie med
slandardbehandlingen. Basagran 480 + B1adex 500
SC. I gcnnemsnit er der opnået beskedne merudbyller,
og forskellen mellem behandlingerne er ikke statistisk
Sikker.

6 for.,øg /985-87

a. Uhchandlel 269 22 36,4

b. Blade. 500 se 1.0 l
90 6 \.5• Basagran 480 + 1.0 I

c. Dimeruron WI"· 2.0 kg 129 6 1.8
c. Du Poo\ ljnumn 50 1.5 kg 154 8 2.3
f. Du Ponl unurcn 50 1.5 kg

139 9 1.2og Asulox og 2.0 l
LSD-
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Tabel 75. Ukrudt i ærrer (165).

Mw'"

3 farsøg 1987

a. Ubehandlet
b. Bladex 500 SC+Basagran 480
c. B1adex 500 SC+Basagran 480
d. Cyanazin 50%· Basagran MCPA
e. Bladex 500 SC og Basagran 480
f. Stomp og Basagran MCPA

2 forsøg 1986

a. Ubehandlet

b. Bladex 500+ Basagran 480
c. Blade. 500 se Basagran 480
e. Bladex 500 SC og Basagran 480

1.01+ 1.0 l
1.01+2.0 I
1.01+2.0 l
1.5 I og 3.0 l
4.0 I og 2.0 l

1.01+ 1.0 l
1.01+2.0 l
1.5 I og 3,0 l

AlIloI Dtå ,.....- -=-.... r;:;ioIl ...
225 70 21,0

41 IO 3.9
37 9 3,2
39 IO 4.2
45 12 3.8
60 14 3.2

LSD-

99 24 40.7

14 2 5.g
IO 3 9,0
19 3 8.1

LSD-

---....."..

2.1
0.7
2,6
0,3

4.0
6.5
4.0

• pel af jord~n af d!rkk~l af ukrudt ved host
Lt'd ~ og f behandlet straks ener nmg
Lcd b-(~ behandlet. da ænt1Tle ,ar J·S cm hGje

I led b og C er der sprøjtet med en blanding af Bladex
500 SC og Basagran 480. Dosis af Basagran 480 er
forskellig i de IO forsøgsled.
lied f er der levnet lidt mere ukrudt end i de øvrige led.
og ved host er effeklen j dette forsogsled fortsal lidt
svagere end de o\·rige. Generelt er der dog opnået en
tilfredsstillende bekæmpelse og samtidig pæne merud-

byller, men udbytlemveauet er I gennemsnit af de 3
forsøg beskedent.
Tre af behandlingerne blev prøvet i 2 forsøg i 1986. Her
blc\ der opn1\et en meget tilfrc(i<)stillende effekt med
'itore merudb)uer lil folge. Disse stammede dog pri
mært fra det ene af de 2 forsog. hvor gul okseoje og
hanekro oplr1\dte.
Forsøgene søges fort'i8l.

Tabel 76. Ukrudt i ærrer. (166)....... Dooio AJIIaIulrudI Dtå- t:=. - A......_ Dtå· t:=. -.... ..... ..... .. .. - ........
lir, .... loIt .... ...... bytle ..... ial1 .... .. ... ..,...

1987 7forsøg 7forsøg

a. Ubehandlet 56 229 54 28,1 a. 174 30 29,3
b. Basagran 480+ Blad.. 500 se 1+1 4 26 7 4,1 2,3 b. 40 3 1,6 0.2
c. Basagran MCPA ...

Cyanazin 50 % 2+1 l 16 6 4.5 2,9 c. 31 3 1,0 0.6
d. Trifolex + Bladex 500 SC 1.4 1,5 7 21 S 5.0 3,4 d. 35 3 2.6 1.0
e. Cyanazin 5O%+MCPA 75% I 0,3 I 34 9 4.7 3.6 e. 50 3 0,8 0,3
f. Basagran MCPA +

Cyanazin 50% ].1 5 2g 10 4.2 2.9 f. 40 3 1,6 0,3
LSD 2.2 LSD-

1985-87 /8 forsog IJ forsøg
a. Ubehandlet 54 180 50 33.9 a. 135 33 36,4
b. Basagran 480 f Bladex 500 se l + l 20 5 5.3 3.5 b. 22 4 1.6 0.2
c. Basagran MCPA

Cyanazm 50% 2<1 13 5 4.8 3,2 c. 19 6 1,3 0,3
d. Trifolex ... Bladex 500 SC 1.4+1.5 17 4 5.6 4.0 d. 19 4 1,4 0,2

LSD 2./ LSD-

• pel af jorden dækket af ukrudt 'cd h~t

Led b-( bc'handkt d.1 ænt1Tlc var 2·5 cm hUje.
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Fabel 76 \ Il,l:r rC"llltalcrnc af 14 for<;øg efter en pialI,
wm ~pt..--CICIt lOg "Igl(~ p~ bd,æmpelsc afspildplollteru/
I'urraps. Fo..-.ngcnc: er opdelt I 7 forsog uden og 7 for~og

med rap..
Alk nudler er ud"pwJlct. da ærlernc \ar 2·5 cm hoje, I
de 7 for ..og uden rap.. \'ar d~r i gClIlIcm'ill1l 174
ul..rudtsplanter pr m1...om er blnet bekæmjXl lil·
fred ....llllendc...ehom etTel..len I forMe omgang \ar
10\ hg s\ag. Ved IHl..t er bel..æmpel"clI heil ensog meget
11Ifrcd~sI1lIende. Der er I årcts forsog I..un opn5c1
be.. kcdne mcrudb)ner for behandlingen Klin 1 led d
har mcrlldbyllCI Herd i "Wnd lil at belale omko..tnin
gen
I gennenl'.llll af de 7 fo .....og. l1\or raps forekom 100m
ul..rudl. er der oplalt 229 ul..rudl..planler pr m1 . h\()raf
de 56 \ar raps.
Beb:rnpcls\"'n h<lr generel l VærCI tdfrcd.....llllendc, og 1

led b. c og d har c:n'ekl og merudbYllc værel helt en ...
I lcd e og f er dcr le\llet lidi mere ul..rudl. hgc..om
arc,lld \cd ho...t I..napI har \ærel ..a rcllt som efler de
o\fige behandlinger Denne for..I..d har dog iHe haft
hel)'dlllng for merudbyttet. som cr på linie med de
ovrigc led
Afpmvningcn efter denne forwg..plan er gennem fon
o\l,:r J r. og for..ogcne af.. luue... hermed I genncmsllIl
;If 18 fore;og. l1\or rap... oplr. dte I llkrlldl"'~landell. er
der opn cl en IIlfred"'~lllIcllde bc"æmpel,e og renhed
vecl 110"1. Der er (lpn1\ct pa.:nc lllcrut.lbYlIer. som rige·
ligt har l-unnet bclale omkmtningernc ved beh.llldlin
gen. 1 genncm<inJI af 15 forsog.1Hur der ll..ke v'ar rape; i
llkrudlsbL"'l~tnden. er der Iigelede\ opn cl en megel
11Ifred....11Ilcnde bekæmpd..c. Her cr merudbylterne
mere b~kedrle og knapt l ~tand III al dæl..I..e omkost·
ningerne.
SI~IlI"II"I.. er der lUe nogen ,iUcr for... I..c1 behandlin·
gerne Imellem I de IO ..llUalloner. Den »!l<lrmon
etTel..t .'. \<llll I nere Illfælde mer alle 3, r er mdhcrellel
fra for...ogcnc hOlr lUC med fOr! en varig ..kade.

Fabel 77 vi ..cr re,ult:lICrne af 5 fON)g efter en ilY
fOf'o.ogsplall. hvor b de rt'tlllært" u,r: de" doserIlIg er
pm\el for forsle gang
I lcd b er ben) lIel den normale dU<iI\ af ...Iltndardbe
handlingen, Blade" 500 se .- Oa ....agrall "RO. cl;} ær
terne v;lr J-5 cm IH)Jc.
Led c er behandlet med den hahe dn..enng lillt tldli·
gere. da æncrn\,.· \ar 2·] \,,'m hUI(h:

Tubel 77. Ukrud, I ærter 1/67).

Plantebesk)·ttelse

J.·mdaksoplræder normalt kun i Y/nlersæd. 1/987 er der dog
\('( e,,"semplt'r po. al det/e gr(l',fukrudl også "",,nne getlere
\',irsa·d.
Bdledel ""ser en slem jarurenmg af ~·i"da,,"s ,. ærter.
Bek.tl'mpd5e k.an sk.e med Femn eJler F/Hllade.

Led cl er behandlet In gange med hah dosering med ca.
10 dagc~ mellemrum.
I lcd e og f er Ba"agran MCPA Illsal cyanazlIl provet i
hah og IO gange hah doscrmg på <mmme Ild'ipunl..ler
"o(lm led e og d. Cyanazin er marl..edsforl under han
delsnll\ lIel BIadeA 500 Se.
Effel..tel' af de pmvede behandlinger hllr I gennemsnil
il..ke været tilfredsstillende ved afgnKtcns host. Især i 2
af de 5 for",08 var der meget uk rudi "ed hosl. Der er
tenden... til, al behandlIIlgen I led c knapt har \ærel
effel..tl\ c;om de oHige behandlinger. 1crudb)'lIcrne
for de pro.. ede behandlinger er b6kedne. og kun I led e
er der opnået et ~ltivl nctlomcrudbylle.
Forsogcne fon"ællc"

7abd 78 Vlscr resullaterne af 3 forsøg efter en ny
forsog...plan, hvor ~/ørr,> sJ.anmmh"r/ er sugl bel}!'.!.
l lcd b er den Ilormale dO'>I\ af slandardbehandllngen
af D1adex 500 SC --. Ba..agran 480 provel.
I lcd c er do..i.. af Bladex rt"ducerel. Behandlingerne er
gcnncmfon. da ærterne \·ar }·5 cm hoje

Markært

5 forsøg /987

a L:hchandlel
b. Diadex 500 se
c_ BIadcA 500 se
d B1adex 500 se t

e. Cyana711l. 50l"(
f. Cyanal.llI. 50"1

Ba..agran 480
Da'iagran 480
Basagran ..80
Basagran MCPA
Ba..agran MCPA

1.01+1.01
0.5 l -0.5 l

2 (0.5 0.5) l
0.5 l 1.0 l

2 . (0.5 1.0) I

Bdumdlmgslld punkt Antal Dæk· hka· Ncllo-
lCTlt'.hoJdc ul.ntdl mna· ,,,,,, m('rud.

2-3 cm 3--S cm s-6 cm pr m: " h0'>1 pr. lu b)ttc

l J2 51 311,2
14 29 1.8 O
JJ J6 0.8 0,4
11 26 2.2 0.1
15 JO 2.2 1.1
9 20 0.6 2.1
LSD 1./
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Tabel 78. Ukrudt i ærter (168)- lI<hand.............kl ...taI Doek· hka Neth!-
"""""Jd< ukrudt nang' k...." ...rud·

2-3 cm 3-5 cm 1-8 cm pr ml ,- pr_ h. bylte

3 fol'S#g 1987

a. Ubehandlet 259 79 20,0
b. Bladex 500 SC + Basagrlll\ 480 1,0 + 1,0 124 38 4,6 2,8
c. Bladex 500 SC + Basagran 480 0,5 + 1,0 122 43 5,6 4,1
d. Bladex 500 SC 'Basagran 480 2x(O,5 + 0,5) 97 32 5,4 3,1
c. Cyanarin, 50%+ Basagran MCPA 0,5 , 2,0 119 40 4,3 3,0
f. Cyanazin,50%+Basagran MCPA 2x(q5 + 1,0) 121 31 5,3 3,2
g. Basagran MCPA 2.0 222 55 3,7 2,6

LSD 3.4

, pet. af jOrden dækket ar ukrudl ~cd host

, O.J I llSSllpolulsat •• 1.0 SeMnng Super Olle u1"-81

Tabel 79. Kvik i ærter (/69).

KvlUktJd Ncdvisrulll hkg
Markart pr m2 kuakkr k~me

rorAr Y. hest ukrudt arn~r pr

Tabel 79 viser resultatet af et enkeh fOT"S'1g. hvor (Q

midler er afprøvet til bekæmpelse af kvik. I fodret er
der før behandling OPlalt 14 kvikskud pr. m2. Des-

hka Nc..'>
kmte me~
I"'" ha b1-n~

Vand· Nedvismng
pro- karakter
oent ukrudt zrtu

Markært

Tabel80 NedlJismng afærter. (169)

værre er optælling ikke gennemført senere. Bekæmpel·
sen har medført pæne mcrudbyuer.
Fusilade deltog i 2 forseg i 1986. hvor en god bekæm
pelse og pæne merudbytter blev opnået.
Forsøgene med bekæmpelse af hik i ærter søges
intensiveret i del kommende år.

I heslebonner er der ikke gennemført for'sog med
ukrudtsbek..-empelse eller med nedvisning i 1987.

• Llssspol (ll:'lal
Karakter: O - mgen ncdvl~l1lng, \O _ total nedvisIlIng

Tabel 80 viser resultatet af I forsøg. hvor tre midler er
benyttet til nedvisning af ærter. Der var kun ringe
forskel på vandprocentcrne ved høst. og de opnåede
merudbytter er ikke statistisk sikre.
I gennemsnit af 8 forsøg over 3 år er de tre midler
prøvet til dette formål. Vandindholdet i afgnlden ved
høst har kun været påvirket minimalt. Effekten af
Basta og Reglone har været en smule hurtigere end
Roundup, så der ved høst har været en beskeden
forskel i nedvisningen. Besh-dne og ikke statistisk
sikre merudbytter er opnået.
Forsøgene søges fortsat endnu 1 år.

l fonØ/! 1987

8. Ubehandlel 27,5 26,8
b. Roundup 4,0 I 25,9 3.6
c. Basta 3,0 I 26,g 3,5
d. Reglone' 2.5 I 28,6 O.g

1..5D5./

8 forsøg 1984-IJ7 1/' 6ft

a. Ubehandlet 22,0 O 9 35.9
b. Roundup 4.0 I 21,2 IO 9 0,7
c. Basta 3.0 I 21,7 4 IO 0,0
d. Reglone* 2,5 I 21,7 4 IO 0,7

LSD-

9 26,8
IO 4,5
IO 7.0

LSD 5.1

IO 36,5
IO 5,1

1..5D-

O
4

14

155 138
Ig

3,0 I
2,5 I

l led d er den normale dosis af standardbehandlingcn
delt, og første behandling er gennemført, da ærterne
var 2-3 em høje og gentaget ca. 14 dage senere.
I led e og f er Basagran MCPA tilsat eyanazin. som
markedsføres under handelsnavnet Bladex 500 Se.
Dosis af denne komponent er på linie med mængderne
i led e Qg d.
Endelig er led g behandlet alene med Basagran
MCPA.

l fol'S#g 1987

3. Ubehandlet
b. Fusilade*
c. Fervinal* *

I gennemsniL af de 3 forsøg var der en stor ukrudt
smængde på 259 planter pr. m2 . Behandlingerne har
ikke virket effektivl. ligesom der ved høst ikke er en
tilfredsstillende renhed. Ukrudtstallene er noget påvir
ket af det ene forsøg, hvor agerstedmoder og fuglegræs
har voldt problemer for nertallet af de prøvede be
handlinger. Der er en (endens til, at de forsøgsled, der
er behandlet med to gange halv dosering, er lidI mere
rene end de øvrige led. Trods den dårlige ukrudtsbe
kæmpelse er der opnået pæne og stati..tisk sikre Ole·
rudbytter for alle behandlmger.
Forsøgene søges fortsat i de kommende år under andre
og forhåbentlig mere normale vækst vilkår.

2 fo1'S4g 1986

a. Ubehandlet
b. Fusilade* 2,5 I
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rabel RI viser hvilkcn cffekt. der er opnået mod ukrudt
I ærter af en række :tnvendte midler.
Tabellen angiver midlernes procentvi~ effekt, hvilket
vil sIge, at el h'* tal er ensbetydende med en god
virkning. Normalt vil en cffekt på 85 pet. eller mere
betyde. III der opn s en god bekæmpelse under de fleste
forhold.
Bag det enkelte lal for effekt ligger mindst 7observatio
ner, som samtidIg er samlet fra ncre års forsøg. Kun
herved kan det !'oi krcs, al del anfønc tal er rimeligt
dækkende fur den cllckt. som opnås under praktiske
forhold med varierende klimatiske og vækstmæssige
betinge1'Cr. Hvor der ))savncsH el lal, kan årsagen
derfor være manglende forsøg\rcsultater, men også en
for svag og usikker effekt - under 40 pcl. virkning i
gennemsnit· kan udelukke midler.
l tabellcn er kun ml"(ltaget nudler, som ventes mar·
ked.ifort i /988. Det er anført hvilken dosering, midlct
er prøvel i, ligL~ml midlets pri'i pr. ha i 1987 er anført.
Hertil '1kal. lægges omkoslnll1ger til udbnngnlllg.

Midlerne er placeret l grupper efter am'l!ndelsf!.~lIds

punkt. Dc \andrelle limer \iser, h\"ordan det enkelte
middel, eventuelt gruppe af mIdler. har virket p de
nævnte uimindelIgt forekommende ukrudt-.aner. Dc
lodrette kolonner viM:r dcnmod. hvordan den enkeltc
ukrudt"-lrl er blevet påvirket <If en række forskellige
midler.

Før eller srraks efter solllng kan der udsprøjtes et
jordmiddel. Effel..ten bli"'cr mest ... ikker. fremt der
kan SpTUjtcs på et bekvemt sIl.bt.-d uden knolde og med
en passende fugtighed. Er jorden tør, eller udtørres den
af det eftcrl"lgende vcjr. vil der ofte være behov for al

Tabel 81 Effekt i pet mod ukrudr i markært (170)

Plantebcskyltelsc

supplere denne behandling med cn sprøjtning, når
afgrøde og evI. nyt ukrudt er spirel frem.

ÆrrerpIJ 2-5 cm højde kan bchandlc~ ml"CI flcre midJer
oftc tankblandinger -, som alle er mest effektive ved
sprojtning ~ tidligt. at ukrudtsplanterne max. har
udviklet to løvblade. Midlerne bør udsprcjtcs med
~lorc: dyser. f.eks. en naddyse, Hardl 4110-24. som
Sikrer, at sprøjtcvæsken fordeles med relativt store
dråber. Disse dråber kan »rul1e af~) de voksbelaglc
ærteplanter, og på denne mAde gøres behandlingen
mere skånsom.
HVIS ærternes vokslag er beskadiget (vindslid/insekt
gnav) eller svagt udviklet (grndcvcjrlhYPPlg ned bor),
vil midlerne ofte virke s\'identle på afgroden.
Behandling med MCPA-holdige midler eller tilsæt·
nmg af MCPA, kan forøge effekten, hvor ukrudtet har
udViklet mere cnd fire løvbladc, og Især hvi!'o rap'i
indgår i ukrudtsbeslanden, men hormon-ptivirkning
m forudses på afgrøden

Ærfer pIJ 4·8 cm højde kan beha.ndles med Basagran
480. Sprøjtnmg l yormt OK Iysr vejr, hvor der samtidig
er god væksl i ukrudtet, vil sikre cn god Virkning af
denne behandling, som cr noget dyrere end dc øvrige.

Valg af ukrudtsmiddel bør nøje afstemmes efter den
ukrudrsjTora, der forekommer pd del ar(!{JI, som skal
sprøjtes.
Ef ,ndgliende kendskab lil den flora. der forekommer l

den enke/re mark., leller, høj grad }'Q/ger a/ middel.
Ef {<odr kem/skab ril de akruelle fludlers effekt giver.
.w/remt ukrudfsjloraen er kelldt, en mulighed for ril
In'er ell rid al vælge den økonomisk bed~fe 'øslling.

IMor""rl

Ktmi· '" <~

Prø\'d. It.Ihe- E ~ fli
o

i t..... ros pr. i li e
~] .li i • !

Il' 1 j
~

"&I1t r. pi" bo' r. ; .. S i l ! !bo 1987 • li: ~iI < '" = " ~ >

Før slJnlllg

I. Trenan 1.5· 100 - 87 90 45 81 93 55

Efter sd"ing

2. B1adcx 500 se .. 1.5 170 - S3 - 80 - SS 6S 44 - 83
3. Lmuron-mldlcr 1.5 210 68 44 - 69 - 66 88
l1:.~rler 2-5 cm høje

4.Gule midler .. 00-140 - 84 - 92 91 68 70 86 76
5. Ba.'\Jlgran 480 I Bladex 500 se l' l 280 99 96 99 96 92 95 99 75 94 67 90 96
6. Ba.-.agmn

MCPA· CyanaL.lII.5O% l· l 170 97 97 99 - 95 100 63 - 100
7.Tnfole:\ • B1adcx 500 se lA J.5 235 99 96 - 98 - 94 97 82 - 92 98 99
8. Basagran 480 3 510 - 95 98 97 71
• 2,0 I pr ha i H!<..-.e rllt"';0gsAr
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Alm. Brandbæger _ ogsd kaldel Stolt lIenTlÅ _ Åan i muj~
bli\'t et heil domil1i!n.·"de uk.rudl. hvor atrozill ('1I5idi'tl er
benytter 50m ukrudlsmiddel i en arrækkl!. Andrl,' /flIdler mo
lage5 i brug for al riÅT!' en god beÅæmpc'/w Jremon·r.

Ukrudt i majs
Hvor atraz.in gennem en årrække har \ æret am'endt 111
ukrudlsbekæmpelse i majs. har der en del stcder vi"'l
sig problemer med at hekæmpe olm. brandbæger og
melde. Ocr er lale om. al di..~ ukrudts~lrlt:r er blevet
rc:si:;,lentc og cfterh nden tåler atrazin lige så godt \01lI

afgmden. Disse )) ..pecielle~~ ukrudt...arter kan bli\t:
helt dominerende I uhudtsbestandcn.

Flere af de prø....ede hehandlmger var i 1987 lovlig
hårde overfor afgrøden. Specielt er det om Vegoran +
olie og Bladex + Ba~gran + Actipron gjort nota ler
om voldsom svidning. I gennem!'>nit af forsøgene fik
disse behandlinger da også en hojerc karak ler for
<.;kade.

I 8 forsøg er afgmdell høstet. og I gennenhnil er der
opnået 53 hkg IOrslof. De pmvede behandlinger har
givet såvel positive som negative ud... lag i forhold til
.1 normalbehandlingen " i led a I genncm..nit er udsla·
gene ikke stallMi,k sIkre. n5r der ses tx)rt fra Veguran
+ olle, '.nm har rcdul:cret udhytlet med knapt 20 pct.

Dell betydelige skadevirkning på afgnxten kan for·
mcnllig i nogen grad tilskm'C" de meget ringe væk\tvil·
l..3r for afgroden. som ikke kunne I)"'okse fra ~~ svidnin
gen. Flere forsog bor gennemføres for at efterprøve
resultalerne fra 1987

Tabel 820 viser resultatet af fONØg nr. 32050 med
bekæmrd~ af kvik i majs. Effekten er bed,'mt '>om
pet. dækning af jordo\erfladen med hik
Led a er bchandld i efteråret 1986 efter majshøsl. og i
apnl var o\crOaden nrcnH for l\'lk
I lcd b. som på delle tidspunkt var ubehandlet og ikke
pløjet, ....ar 18 pet. dækket af kvik. Hel dosi~ uden
tils,~tning og halv dO!'>is Roundup til,al w. ammoniak

Tabel Blo. Kvik i mOJ5.

TabelBl ....iscr rt...... ultaterne af 25 optælJingsfoN'g llled
for!'>kellige behandlinger i majs. MlIi'

K'llrnzngd('
Jl':t dælt.nln8, af jordllvcrfl;ade.
,,"O\' Aronl Juh ,..'11\

l de Oe5tc fOf'iog forekom der brandbæger \Om ukrudt.
I gennemsnit "ar dcr 202 ulrudtsplamcr pr m 1 \('d
forsøgenes anlæg. da afgrodcn havde l:3. 3 blade. Efter
behandling var der levnet 80 ukrudlspbmcr l 11_1.1 a.
som var behandle! med utraz.in + olie. Alk ,,,,rige
behandlinger har været mere virksomme mod ukrud·
tet. Bedst var Laddok og Atrazlll -t olie tihat Vego·
ran. Her var og~ den bcd'ile renholdelse ved host

Tabel 82. Ukrudt i majs (l7JJ.

J[or50g /987

a. Rouodup. 00\. 4.0 I 80 O 12 IO
b. Roundup. apL 4.0 l 18 3 5
c. Ruundup·. 3pL 2.0 I l -l
d. Alra7in··. juni 3.0 I 23 53

• TII~1 5 kg S\ Amm • sprwenmldel
•• T.I<;n1 'i I Ulll:

l" rudi pr. ro
,-cd I

beh Jum

Kar. f ~kn··

skad.· \ h, I
U"rudl pr. m~
.dl I
bch JUni

Kar f Dæln··
kade· \'. h~l

/987

a_ 1.5 Atrazin-3 olle
b. 1,5 Alral.in~3 01le+2 Vegnrun
c. 3.5 Laddok-.-2 AClipron
d.1.5 Atrazin '0,8 Brominal ME 4
c. 3.0 PLK·Prado
f. 2.0 Vegoran-3 olle
g J.5 Bladexl00 se·

1,5 Basagran 480'" 2 ActJpron

Alle bduHldlll\ger udfort på ImtJ' med J bilIde.
• O = inJ!:en wldnlflg. IO = helt t1r~H·d.:t .. rgrool.'
•• pct, af JOnlen iliclle( af ul.rud( \l'd hO<>l
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201
25/a".g
80 l
q J
q l

15 2
lq l
27 J

18 3

8 forsog

)0 110 81 l
19 IO 3
18 6 2
11 4 2
23 12 l
;0 17 -l

35 8 4

33 53.0
15 1.8
12 2.5
20 0.3
24 4.7
61 10.2

42 7.7
LSD 7.8
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og <;predcl11iddcl h,lr - udbragl godl luge før pløjning!
...Alling - medf"rt god og vang efTekl.
lied c er ~vl(.J..en ...ogl bekæmpel med alralin + olle I
hcgyndel~n af JUni Her bic" effekten meget nnge.

Pe1H!lrerl1lgso!la. !>predC'-klæbemidler eller andre lil
wf!l1Ilt1gmll"dla bcll)'llC' Id Iblanding i Vl'i~ u~rudt\

midler for al ~Ikre en hurllgere og bedre indl rængning i
ukrudt"plunlcrne. Hen\lglen er ul opnå en forbedrel
effekl undcr 'iprojtebellll~c1'icr. <;Olll Ikke er heil Opll
male

Tabel lU "I'icr cn række mar~e<I... forlc IIlsætJllllgsmld
ler. DCI anvi\cs 11\ ilhl firma, dcr forhandler de en
kelte ltlsætntllg\midler. og hvtlken dosenng. der nor·
mali bor ben) IIC'! \ed brugen

Pellefrerltlgsoher bemc\ ne<-. og..a II E-olier Flere fir
maer mar~C(hforer cn mineralsk olle af denne lyJlC.
,om f.eb. all\cnde" \o'cd ukrudlshckæmpcl\e I bederoer
tig i maj"

pli det l-cneSle. Dc må kun hcllylte': til ROlll1dup. og
kun .../ifreml \prøjtningcn sker i slub eller på udyrkedc
are.der.

rUsa!lnlngsmidler bør ,J..Ji.e am'endes J..rlliJ..Iø.~1.

Omgw"vlsningens leksl om emnel bor allld sludere.t.
Ti/wl'wtngsmidler bor kun be"YlleJ pli den milde. som
er omtalt po det enkelte middels clikelle.

Ukrudt i bederoer til foder
I 19 7 er fOr"iogsarbejdet med bekæmpelse aftoklmbla
del uhudl og afk\ Ik I hcdcroer III foder fOrl';.l)l efter cn
nekke for,ogsplancr.

Kvik
I bederoer kan hIk \ære helt afgorcnde for udb}tlello,
'Iorrelse. Mangc tor..."g gennem arcnc har "I~t. al
bckæmpcl...e af kvik kan s.ke " vel I efteråret forud for
roCrlH:'" elablering '0111 i ...elve rocafgmden.

Sup('rt)!la be\lar af olie og spredc·U.cbemlddell blan
dlllg. Kun cl enkel! produkt er markcd,fort. og del
:,ul\ende. \j)C\.·ICIt I forbllldel-.e med Fcr\1II

Sprct/"-'-klæbl!m{(l/er marked,forc:- fra en række fir
maer Dc dn\ocndc... fek'i I blam..llllg m('(1 Glcan 20 DF.
Reglunc c1ler l'u"l1adc

SpeClelh- filstt'lfli"KWlidll'f'. der kan "Ikre Roundup· ...
effekt under ugun ... lll;e \cJrhctmgd'ier. er lIIar\..cd"forl

label 84 \I...er re\ultatel af 7 for."g. h\or behandling
med Roundup og I-ustlade er ...ammcnhgnet Samtidig
er dcr mcdlagcl el for.og... led. hvor begge behandlmgcr
cr gennemforl 16 fo,""ug er alene sket optælllllg. men,
cl enkelt fnr",g og.... er hø"tct.
For...ogene h,lr primært været anlngt. hvor roer efter
fulgtt.' gne'. <;om er Cl almmdehgt s....~dsl"flt.' p mange
t.'Jendommc med ...IOrl grmfoderareal Spro..lllllng med
ROllndur I led a og h cr gennemført l ....d,tc hahdel ;lf
n\..wocr fU'ldade cr ud"projtct i IO ømgangc, 1 de fle\le

(obeI83. Tilwl'lnillgsmldler.

H.anddsnnn Ol firma

Penelrcring...olic øger et middcl~ indtrængen .
AIl\c::nde, normalt med )·2 pet. ~f ,pmjle\'R.-skcn.
Folg hrug"3O\ l .. ningen for del enkelte middel.

1-2

1-3

. . Plantekemi
KVK
Shell

Agro-lc:mi

.. lJASI-"

Pelwtrertllgsol,er
Oplrol
Prl-",ol liE
Shcll Il E
Stln-oilll E

Acupron

Olie + sprede·J..lælæmldl('r:
Schcnng Stiller Olie . Schcring

Sprede-Å I(('/x'midla:
Ben;.)pol.
CttO\\cll
Exlra\oon
Fcrmapol
LI<;l-apol
SandO\l1 kone.
Trtton Il 1956

Planlc::leml
. BASF

... . ;'\I\B
KVK

... ICI
Sehcnng

KVK

Spredc·klæbenudler uger et middels k1æbee"ne og
Br del til al .,prede ..ig ud p<'i blado\crfladcn.
Amende<> me<I 0,1·0,2 pet. af ",prCljle,,~kcn.

0.1·0.5 Følg hrus,anvi<;ningen for del cnkche nuddcl.

4"drl':
Fng:llc Plantekemi
Genamin T 200 HM. M0I1<;3nlt)

Tllsælmng... mldler, som kun m1\ bcn)'ltcs sammen
llled Roundup og klin ved <;prøjlning pli slubare.a
It.'r. Anvcndes med 0.5 pc!. af <;projlevæ..ken.
Følg brugsan\'l ...ningen for del enkelte middel.----

IN
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K"ik kan giW! en roldæm udbyuef'eduklion i bNlef(H!r.
Til '~n.slrese en ubehandlet og (1/ h'jrf en Fusllade·behandlC'llorsøgsparcel. E.fJeJo.ren el' opn6el el'et' ca. J ugen virkning.
Del kan være pdkræW!( at gennemføre tO behandlinger med 3-4 ugen /nellemrum 101' ar sikre en effektiv bekæmpelse.

forsøg i begyndelsen af juni og igen ca. 4 uger senere.
Ved forsøgenes anlæg i efter/hel 1986 blcv der i gen
nemsnit af 6 forscg oplah 87 kvikskud pr. 01 2. I
begyndelsen af juni, hvor forste sprøjtning med Fusi·
lade skulle gennemføres, blev der i det endnu ubehand
lede led c optalt i gennemsnjl 105 kvikskud pr. 01 2. På
delle tidspunkt var der i led a 14 kvikskud pr. m2•

Effekten af Roundup har således været ca. 85 pet.
Ved roernes optagning var der i led a 71 kvikskud pr.
012. To behandlinger med Fusilade reducerede bestan
den af kvik mere effektivt til 8 skud. Led d, som blev
behandlet såvel i efteråret som to gange i sel",e roeaf·
groden, var næsten fri for kvik. idel kun 4 kvikskud
kunne optælles pr. m2 .

Tobe/84. K.jk i bederoer (17]).

Resultaterne afArets forsog Ilgner meget de resultater,
som blev opnået i 11 forsøg i 1986.
Forsogene søges fortsat.

I forsøg nr. 38116 blev udbyllet målt. Resultatet frem
går og~ af label 84.
En meget stor kvik mængde pA 413 kvikskud pr. 01 2

oplaltes i stub efter vinterhvede. Mængden var næste
år i juni forud for sprøjtning med Fusilade steget til
580 kvikskud pr. 01 2.

Ved roernes optagning var effekten i led a langt fra
tilfredsstillende, selvom der i juni var en effekt pi ca.
85 pet. I de øvrige forsøgsled var mængden reduceret,
bedst i led b, hvor efTekten var over 95 pet. Pæne

Antal k\l~ud pr. ml
okt IUflI ,,'Cd opl

/987

a. Roundup,eflerår
b. Roundup, cflerår og

2X Fusilade, forsommer
c. 2 X Fusilade, forsommer
d. Roundup, efterår og

J X Fusilade, forsommer

/986

a. Roundup. efterår
b. Roundup, eflerår og

2 X Fusilade. forsommer
e. 2 X Fusilade, forsommer

Lt.s.sapollilsal III F~lladc

180

4,01
4,0 I og 2XI,51

2X 1,51
2.0 I 081XI,51

4,0 I
4,0 I og 2X 1,5 I

2X 1,5 I

87

147

6 [o",.g
14 71

4

105 8

LSD)

JI[omg
19 44

5

156 17
LSD 19

Antal kuL. kud pr m H" rod"", juni "edi'" ... ""
/[orsøg

413 65 563 431
17 102

580 105 75
277 252 47

LSD /09
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Tabe/85. Eftervirkning af kvikbekæmpe/se (/73)

Vlrbyg
K\<lk~l.:ud pr m2 K\<lkdr:ud pr m2"'.- ....,.,.,. kr' -okl ...- 11l.tober

IqKS 19.. IQR7 IqØS ,....
/987 3 forsøg Jfo=g
,. ROUlldup 276 72 8 25 25 4
b. Roundup og Fusilade II 3 2 I
o. FU'iiladc 43 12 3 3

merudbyHer p 10-20 pet. ble\ opnået afhængig af
kvikbekæmpcl'iCn. El forsøgslt.-d blev behandlet med
den halve mængde Roundup i cfter ret og efterfulgl af
en enkelt behandling med Fu.. iladc midt i juni. Ile
kæmpeisen I delte led var ikke tl1fred....li!lende. Be·
mærl. at de opn. ede merudbytler ikke er statistISk
sikre.

EfterVirkning af behandl mg mod kvik i 1985-86 efter
!illmmc forsøgsplan er vurderet i 6 forsøg - alle i vårbyg
- i 1987. Resultaterne fremgår af tabe/85

I 3 forsøg er optalt kVIkskud pr. ml efter høst. mens
der l andre 3 forsøg er optalt lvikaks for høst. Den
hcdste effekt er i begge ,ituutioner fundet I led b. som
blev behandlet såvel efterår som forsommer. Det over
rasker. at efTekten af Roundup er sJ god I 1987 i
forhold til Fusiladebehandlingen, n r der i 1986 var
betydeligt nere skud I led a end I led c.

Frøukrudt
I 1987 blev cn del arealer med foderroer tll,,3et I
begyndelsen af april. mens andre arealer før'\t ble\ ~el

3-4 uger senere. Fremspiringen var meget tl1fred"slil
lende. og ukrudl~bckæmpelsenblev gcnnemfMl I løbet
af maj måned.
De Oeste arcaler blev kun ~proJtet efter roernes frcm
splflng. Med relativt lave doser og makSimal! 8-10
dage mellem spmjlningerne opnå.. der 1'11 sallIIne tid en
~k, nsom og en effekllv renholdc1'iC.
Dct mørke og sol fat lige vejr belød. al ukrudl~bekæm

pelsen generelt var meget ~k1lnsom overfor afgrøden
Til gengæld kneb det med effekten, ~pecielt h\ls be·
kæmpd'iCll blev iværhal lovlig !i;Cnl I forhold Itl
ukrudtets udvikhng.
Roernes langsomme vækst, kombinerel med et forl'illl
nedbør..rigl vejr. medførte. al nyt ukrudt kunne ~pire

frem. for roerne luHedc. Delle \'ar l'WCr el problem.
hvor lave dffler af jordmiddel var anvendl ved bekæm·
pelsen.

Tabe/86 Ukrudl i bederoer Iii foder (lU)

Antal rlanter

f.........,.,. Fe< 2 up efter li ..I ,pt. 2. 'I"
~- ]

.li. '5~• .]. U ••..
H~ ~I

]~..
~

'. lfli.
~1~ ~

~E~ il ';i:ia ~8" ~.,,;

I IpfWftIttid 2. 'P""Jtnma 2 B
~o 1'. e~

~ ~ ~~'E §11 :51 u.
roet kimblade 7·10 .... dk, I ..... ::> " ::> .. .", -, "'~

/Z forsøg /987 I 2 3 4 5 6 7

a. 2 Golli.'\! 2 Goltix. 185 M5 24 20 70 595 1220
2 Iletanal 2 Betanal

b. 2 Gol1lx'" 2 GOItI.\ I 85 29 19 70 4 1240
2 Betanal 2 Bel1t1lal I ohe

o. I GoltlJl. i 2 Goltix 85 32 20 70 8 930
I Iktalllll· 1 olie 2 Bctanal + I olie

d. 21ktaron 4 Betaroll' 81 17 17 70 2 1380
I Goltix 2 Goltix

o. 2 Pymmin F1 , 2 Pyramlll FI-i 85 31 20 68 22 840
2 Betanal 2 Betanal • 2 ACllpron LSD 14

6 f0=11 /986

b. 2 GOltlX i 2 GOItIX l 161 76 16 II 67 786 1240
2 Belanal 2 Betanal , I olie

r. 1 Goltix+ 3 Goltix I 21 14 67 5 1170
1 Betanal! I olle 2 Belanal lohe LSD-
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Ifejrenæb kan I'ære et a/~'Orligl /lJ.rudl i bederoer tilfoder pli
INlere jord.' - sp('{'i('!J Ju'Or jordmidlh'/ undlades w/d I"()('rIlt't

)unlllg.
B('J.w",pe/~t' I'am"eliggørl'f a/ al p/UI/It'1I \Oher hurtlgl
<fter frt""~p,rinK. m(·n to ~prøjtnlllt-:er med ca. 8 dagl')
mellemrum kan '{il'f 1.'1/ god bt·kæmpt'lsf. wfn'mt de" første
behandflng sker allerede i ukrudleH ";mhlad~IU/lium.

Der måttc flere stcder genuemrore" en ~upplercndc

tredie spr"Jtlllllg o\-crfor "CIlt fremspIrende ukrudt

Forsogene med bel..æmpel'ie af froukrudt I ~eroer

s.kal belyse mulighederne for at opnå en sikker renhol
delse på aJle jordtyper. Desuden ~kal alle ukrudt.mrta
kunne bekæmpes uan!.et de her...kcnde \cjrforhold.

Tabel8l Ukrudr i bederoer lil jOder (J75)

Endelig skal en eITekll .... bekæmpelse opnås med så lave
dO!kr. al behandlingen både bliver\·kånsom for afgrø
den og kan gennemføTe" lil en rimelig pris.

Tabt'! 86 viser re"ultalerne af 12 forsog. hvor alle
fors"g~led er behandlel IO gange efter roernes fremspi
ring. For~le behandling er gennemfort på roer med
kimblade, og anden sprøjtning er gennemført ca. IO
dage senere.
I gennemsnit af de 12 forsøg er der oplall 185 ukrudts
planter pr. m! for fon.te spfOJllllng. Efter sidsle sprojt
ning er der oplalt 2Q.30 ukrudtsplanter pr. 01 2 efter de
forskellige behandlinger. Ved host er renheden ikke
helt tilfredsslilIende, hvilkel hænger sammen med de
vanskelige beiingeiser i 1987. Behandlingen med P)'ra
min O. + Iklanal har medf"rl et sikkert negativl
merudbytle p1i -' pet. Behandhngen i delle forsogsled
eT billigst. h\'l1kel op\'C=Jer del manglende udbytie.
FON'gene fortsættes

Tabe/87 vi...cr resultaterne af 6 forsog efter en fon>øgs
plan. hvor alle forsøgsled er behandlet to gange efter
roern~ fremspinng. Første behandling er gennemført
pli roernes kimblad'iladium og anden !.prøjtning er
gennemført ca. IO dage ~nere

l genncm~nit af de 6 forsøg er der optall 232 ukrudt s
plalllcr pr. m! før første sprøjtmng. Efter sidste sprøjt
ning er den bcd~le enekt opn!icl efter lX'handlingen i

Antal planteT

Foderroer F", 2 ug<1" dier

Ih~
I"" 2.\rr '"~,

~M ~.J! 'S~

i a j~e e "l! ... il. h... .
~~ ;;'"'a

~ "'i~I sprl'ftetld 2. spr"JtnJn, 2 J ~'f
EM G~

~

~ ~ l :3::1ron- 11mbbde 7·IOdaJc'cfkr I "JW" => "'.li

fo"Øg 1987 I 2 3 4 5 6 7

a. 2 GaltiX" 2 GOItIX 1-

l Betanal 2 Betanal 232 75 43 22 71 54J 1220
b. 2 GOltIX- l GOItIX+

2 !ktanal- l olie 2 BerJnal+ lalle 75 34 18 72 4 1250
c. 2 Golli.\ .. 2 Goltix-

2 Betanal- 5 s\'. amm. 2 Oel3nal+ 5 sv. urnm. 74 47 16 70 1.l 1240
d. 4 Betaron 4 Iklaron+2 Goltix 74 IQ 12 69 7 1400
c. 3 Herbaphen I 3 Hcrh:.phen +

I.S A\ade'< 1.5 A\adex 2 GOItI'< 7' 42 17 68 23 1140

8 forsog 1986 l.SD -

a. 2 GOltlX ~ 2 GOltlX +
2 Delanal 2 Betanal 236 82 16 4 76 788 1220

b. 2 Golti.\ ~ 2 GOItIX-
2 BClanal lohe :! Rcwnal ~ I oile 80 18 4 74 4 1250

c. 2 00111'" 2 GOltl\
2 Betanal ... 5 'w. arnm. 2 Betanal- 5 S\'. amm. 77 30 S 75 -IO 1240

d 4 Betaron -1- Betaron - 2 Goltix 7Q 11 3 75 21 1400
c. 3 Hcrbaphen ; 3 I-Icrbuphen +

1.5 Avadex t,5 A\adex • 2 Galtl." 77 12 4 73 4Q 1140
l.SD -
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Tabel88 Ukrudt f bederoer lil foder. (J 76)

Plantcbesk}'llelse

F"*"- A B
lftICII F....... I.' I Fusilack

AolII Ani.'_m' ukrud.

! ~r
.a ~i II .a J-.~ ~

~·r
15.- ~ ,

l~'iJ hi t.E ~-

5l 'S. ,§

~i
~- ~~iI opnjletid 2= - af §'"' '2
§:

.~.... 7· o l ,li-
~e di ~~ikil8bIodc _1. ... ~ ... -! ~ ... -.

1/.""11 1987 I 2 3 4 S 6 7 8

a. 2. Gohix .... 2 GOltlX I

2 Betanal 2 Belanal 278 29 70 82 29 28 )Q 19
b. 2 Golti:\ 2 GollI.\ ~

2 BClanal 3 olle 42 86 23 35 82 17
c. 2 GolIl:\+ 2 Golti:\

l Belanal 4 Bctaron 15 79 21 13 80 IO
d. 2 Goltix I 2 Golt!:\ I

2 Betanal 2 Belanal I olie 34 82 22 B 77 IS
c. 2 Goltix ~ 2 Pyramm FI. +

2 Belanal 2 Belanal- 2 ACllpron 29 87 22 18 82 17

II forWJg 1985-87
a. 2 Go1tix + 2 Goltix I

2 Belanal 2 Belanal 195 23 75 77 19 20 79 l)

b. 2 Galtix· 2 Guhix I

2 Belanal 3 olle .14 84 I S 27 80 12
c. 2 Gollix + 2 GOltlX

2 Betanul 4 l3elaron 11 78 Il 10 79 6
d 2 Gohix + 2 Goltix I

2 Bclanal 2 Bela"al I olie 2J 82 13 17 80 9
c. 2 GOItIX- 2 p) ramm FI.

2 Betanal 2 Bctanal- 2 Actlpron 22 83 13 14 82 11

led d. Inur Befaron er ull\t:ndL Dc mnge behandlm·
ger har Ic, net 30-40 U"rUdl'iplanler pr. m~.

Ved host 'ar der I led cl omtrent en lilffedssllllcnde
rcnholdel!>C, mcn.., der l de m·rige for ...ogsled var le\lllet
100'hg megcl ukrudt Ocr er Ikke målt <slallSIISj., ~ikre

forskelle i ud b) lIel

FurMlgellc efter dcnne plan forbættcs endnu I år.

Tubt'l88 VIl,cr rC'Sultaleflle af 12 oplæl1ing...forsog. h,or
del er undcrsogl. om ~fTek(ell mod u~rudl kan forbcd·
n.."'; ,cd til den af~lullendr: "'pH'jll1mg al 1I1 .....-ette FUSI
I::lde. der llormitll kun all\endc~ 111 bekæmpelse af k, I"
~lIef ::lndel græ... ukrlldl
I ::IIIe for'mg ... lcd er der ...projtel IO gangc. efter at ukrudl
og roer er "'plfel frem. t-orsle ...prujllllllg er udført. da
rocnw ha\de kimbiadc. og <llIdcfl .,projllllng er sogt
gennemfort ca. IO dage ...enere. I h, cranden geniageise
er der p::1 del ...elle :-.pmjlclldspllnkt gennemfort en
... prujllllng med Fusliadc. Hef\ed er det ~ogl eflerlig
nel. at FuuladC' ~'ar liIsalili de cn"dle behandlinger p3
delle ... pmJlctilhpunkl.
Uaggrumk'n fOf undcr"ogclscn er erfannger fra all\oen-

del-.c af fusIlade. h'or der er ob-.ef\eret en forbedret
('fTe"t af tie amendle f()eukrudt~rnidlcrO\crfor 'l"~

u"rudlsarlt:r, hl.a. hejrellæb og pileurt.
I gCllllel1l"nil af 5rl'ls forl,og er dcr (lplah Ikke Ilundre
end 278 ukrllCh ..planter pr m~ fnr f(lf"te ..proJtnlllg.
Efter ... id"'lc ..projllUng er der oplalt mellem 15 og 40
ukrudl ..plantcr. h\'or Fu... l1adc Ikke ble\' (d\.at og hdt
færrc planler. In·or der hl e\' ~upplerel rnt:d delt t: olld
del Ved rocrne... optagning \1M der fon""'l ell for... kd I

efTekl I de IO afdelmger
FOf'.og efter denne plan er nu gennemforl O'er J 3r. og
opga, en af.,!uttes hermed.
l gl!1/lIemmil af lljorso,'f er der oprrOt'l en Si'ogforbecJ
ring uf ukrudlsejji4i.1ell I'ed lil dell sid"fe beituffdllllg ar
tilStl'ttt' Fusilade. Rt'sulfOft!ml' gh('r dog f!..kt, all/l'dllillg
lil gt'It('rl'!t al anbefale dl'fUll' Ilhætllm.'(.

l'abe/89 vi<,cr resu1tatern~ af J oplælllngsfor.,og. hvor
c1t:1 cr ~ogl bel}:-.l. om der er forl,kel rt'( ~kadl.-dyr ..mld·
len;. ...~3n\Omhoo O\erfor roerne
Led b. c ug d er behandlet på rocrne<; klmbl;td<,tadiUII1.
og dl' U' nge led er behandlel. da roernc ha'de ud, lklel

IKJ



Plantebeskyttelse

Tabel 89. Sluu/edyrsmidlers skdnsomhed.. (/77)

Ilm~-
F...-r- ~ ..;:;-

ca. IS. JUDi

Bederoer
Fordomr.l 1 pc1 ofr.....

,.., ,.., 1900 1975

ntalrOfWl .. 4J 41 "
Pileurt 73 84 63 69
Hvidm. gå~fod 59 65 88 88
Stedmoder 36 44 20 22
Puglt:græs 32 49 29 49
Tvetand 7 9 12 14
Storkenæb 9 9 O O
Liden nælde II 9 29 O
Hejrenæb 18 14 O O
Hanekro 2 5 2 14
Ærenpris 18 7 12 37
Kamille II 14 O 14
Agersennep/Raps II 5 7 10

I forsøgene med bekæmpelse af ukrudt i bederoer er
der foretaget en optælling og opdeling af de fundne
ukrudtsplanter.
Tabe/90 viser hvilke arter, der var hyppigst forekom
mende i de forsøg, der er gennemført i 1987 og 3
udvalgte tidligere år. De anførte navne er ikke heil
botanisk korrekte. idet pileurt, ærenpns. kamille og
tvetand dækker over nere underaner.
Hvidmelet gåsefod, pileurt. stedmoder og fuglegræs
har været meget udbredte arter i roer i hele perioden.
Liden nælde dukkede op ~idst i 7O'erne. mens storke·
næb og hejrenæb er begyndl al oplræde de seneste ;ir.

Tabel 90 lIyppigste ukrudL'iarler i visse dr. (148)

Kmel-Kortstrole er en kurwblorrutf'fl ukrudtsplante. som
kan optræde i bederoer.
Mere kendt er den dog fro gartnerier og grønsogsdyrkning.
hll()r den IIOlder belydelige h'Oler.
I bederoer vil BelUsuna Combi eller tilsælning ajMalrigon til
feks.. phenmedlpham + Go/rL'f gøn! god fyldesl III
bekæmpeJsI'~

87
83
82
82
84
84
83

84
18/

5 80
18/5 81
18/5 80
'I, 83
'I, 80
'I. 76

LSD /4

82
IQ/5 79
19/

5 80
'I, 79
'I. 76

LSD IO

1,0 I
1,0 I
0,3 I
1,0 I
1,0 I
0,3 I

1,0 I
\.0 I
0,3 I
1,01
1,0 I
0,3 I

1,0 I
0,3 I
1,0 I
0,3 I

to løvblade. Der har 1 genneml>nit været ca. 14 dages
forskel p1 de to sprcjtetider.
Sumicombl er et blandingsmiddel indeholdende feni
trothion og fenvaJerat. Midlet er en vandig opløsning.
mens DLG Dimethoat 28 og Dccls begge er formuleret
som en emulsion.
Ca. 2 uger efter sidste sprøjtning er effekten bedømt.
Der er i gennemsnit en beskeden reduktion af plamc
tallet efter alle de pmvcde behandlinger i forhold til
ubehandlet.
Over 2 Ar er der gennemført 9 forsøg efter denne
forsø&Splan. PA del tidlige tidspunkt er der Ikke fundet
forskel midlerne imellem, mens der på det ~lIe tids
punkt I roernes ud\'ikling er en tendens til, at Sumi·
combi har medfort den mest skånsomme behandling.
Forskellen er dog ikke sikker.
J gennemsnit af 15 forsøg m'er 3 r har behandlingen
med Dccis og DLG Dimethoat været prøvet. Forskel
lene er heller ikke her slatistisk sikre.
Forsøgene efter denne forsøgsplan afsluttes henned.

w ~ behandlet pi roernes klmblad!o'Sladlum.
Led e-g behandlet da roerne ha\'de 2 lovblade

/5/orsøg /985-87
a. Ubehandlet
c. OLG Dimethoat 28
d. Decis
f. DLG Dimethoat 28
g. Decis

J forsøg /987
a. Ubehandlet
b. Sumicombi 30 FW
c. DLG Dimethoat 28
d. Decis
e. Sumicombi 30 FW
f. DLG Dimethoat 28
g. Decis

9/0".g /986-87
a. Ubehandlet
b. Sumicombi 30 FW
c. DLG Dimelhoat 28
d. Decis
e. Sumicombi 30 FW
f. DLG Dimethoat 28
g. Decis

Med den generelle Promelanllendelse pd foderroe/rø er
behovel/or,~prøjlni"gmod skadedyr omkring bederoer
nes /remspm·ng blevct reducerel.
Angreb afslanke/benlarller og ådselbiller kan dog /orr
.rot udløse el behov for supplerende bekæmpelse .'ed
sprøjtning efter roernes /rem.tpiring.

184



robe/9/ viser hVilken effekt, der er opn et mod ukrudt
I bederoer af en række meget anvendte midler.
Tabellen angiver behandlingernes procentvise effekt,
hvilket vil sige. al ct højt tal er ensbetydende med en
god virkning. Normalt vil en effekt på 85 pet. c1ler
mere betyde, at der opnå'i en god bekæmpelse under de
neste forhold.
Bag det enkelte tal for efTektliggcr mindst 4observatl(}-

Tobel 91 Effekt i pct mod ukrudt i bederoer. (178)

Plantebeskyttelse

ner. som samtidig er o;.amlet fro nere års fOl·SUg. Kun
herved kan det sikres. at det an forte tal er nmeligt
dækkende for den effekt. som opnå-.. under praktiske
forhold med V!lrierende klimatiske og vækstmæssige
betingelser. Hvor der ~)savnes» el tal, kan Arsagen
derfor være manglende forsøgsresultater, men ogsa en
for s\'ag og usikker effekl • under 40 pcl. virkning I
gennemsnil - kan udelukke midlet fra tabellen.

~ ~ lE

1 i '110 i-- 1l e .. 6• il !! E .., " c ] 1 c

" ~ ~
E ~ § f ~~ æ " •< :t " Z .. ,;;

Fil' sdnmg
JOml 2 gonge efter /remsp",·ng

1.0.5 VenLar
3,0 Betanal 95 99 95 84
3,0 GOltlX + 3 olie

2.0,5 Venzar
4,0 Belaron 95 100 100 99 100
2.0 Goltix f 4 Betaron

3.3,0 GOItIX
3,0 Betanal 68 97 94 98 93 89 95 94 89 53
3,0 Goltix +- 3 olie

Z gonge e/ler /remspirmg

4. Betanall 2 Goltix
98 96 98 93 83 86 662 Bet,mal f 2 Goltix

5.2 Belanall 2 Goltix 95 99 99 93 98 91 85 77 71
2 8elanal ~ 2 Gollix l I olie

6.2 Betanall 2 GOltlx
2 Betanal! 2 I>yramin FJ + 86
2 Actipron

7.2 Bclanal + 2 Goltix
97 100 100 100 100 973 Belanal! 3 Gollix

8.2 Betanal f 2 Goltix 95 98 100 97
3 Betasana Combl f 3 Golllx

9.2 8elanal. 2 GOltlx
89 98 99 98 97 98 91 95 91 873 Gohix ! 3 olie

10.4 Betaron
97 96 99 99 96 944 Iklaron

11.4 Belaron
99 100 99 100 75 100 97 100 99 904 Jlctaron f 2 GOltlx

12.2 Betaron. 1 Gohix
96 100 97 964 Detaron , 2 GOltlX

13. I Belanall I olie+ I Gollix
100 94 9Z2 Betanall I oJie+ 3 Goltix
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Kvikplanrer kan og.m fremspire fra frø.
Bil/edet viser kYikplanter med ca. IO cm lange udløbere.
Planterne er W)kset frem i det øvcrste lag af rundballer af
byghalm fro høsl 86.
Det meget fugtige w!}r i 1987 gal' gode I'æks/muligheder lor
kvik - også delte usædvanlige sted. En ny "smirtel'ej" er
afsløret.

Tabel 92 Ukrudt i fabriksroer. (179)

Ukrudt i fabriksroer
LandboJoreningeme pd Lolland-Falster og Mø" har i
1987 gennemført nere forsøg med ukrudtsbekæmpelse
i fabriksroer.

Tabel 92 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor alle
forsøgsled er behandlet to gange efter rocrnes frcmspi
ring. Der er generelt sprøjtet med lave doser, og
hensigten har været at opnå en Lilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse og samtidig en skånsom behand
ling af roerne.
I alle led· på nær led f, hvor de laveste doser blev
anvendt - er der opnået en tilfredsstillende renhed ved
optagning. Udbyltet blev reduceret Udi i led f på grund
af den ringere effekt.

I samme forening er der gennemført 2 fOfsøg med
bekæmpelse af kvik i fabriksroer.
Fusilade udbragt i to omgange i forsommeren er sam
menlignet med Roundup udbragt i stub om efteråret.

"nlal Udbyuc: at:
.'.briksroer ukrudtsplanlcr merudb)'fe

pr. m: hkg pr ha

•~~
~~

"~ ~:
~~

~i
-.f= iæ t
}j~

.!!.~
~i ~ ~~I. spmJlelld 2 ~T0Jletid .! h ~ ~"'" ,

roer kimbl 7-1 dage eftcr ~9' ... li- o: '" "..
1 forsøg /987 I 2 3 4 S 6

a. 2 GOlliK+ 2 Goltix+
109 71,02 Herbaphen + I olie 2 Herbaphen +2 olie 8 89 417 1270

b. 3 Herbaphcn+ 2 Goltix+
103 8 9 1,0 9101,5 Avadex 2 Herbaphen f 2 olie 88

c. 2 Goltix+ 3 Herbaphen ...
2 Herbaphen'" I olie 1,5 Avadex 116 S 89 "13 2,2 980

d. I Goltix+ I GoJtix +
2 Herbaphen + 2 Herbaphen +

961,5 Avadex 1.5 Avadcx 8 88 "3 0,4 970

e. 2 Betanal+ 2 BetanaJ+
2 Nortron 2 Nortron 91 4 89 S O,S 980

f. I Goltix+ Goltix+
l Hcrbapen + l olie Herbaphen + l olie 110 22 86 28 -4,2 640

3/arsøg 1986
b. 3 Herbaphen+ 2 Goltix+

J,5 Avadex 2 Herbaphen* 107 O 84 S66 JOS,3 880

c. 2 Goltix+ 3 Herbaphell +
2 Herbaphen + I olie 1,5 Avadex 117 4 86 2 0,4 980

e. 2 Betanal+ 2 Betanal+
2 Nortron 2 Nortron 121 O 87 IO 1,9 980

Ikke olie l 1986
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Jolx!/93 Ukrudt t fabriksroer (lBO)

IUroiI«F_
Ubudt or ukrudb -pr. ml .......,. ,;.. ...< ~.

.li ls.3 ~~
~i ~iE ~ .

c t e:~n: '"I. spnlJldkl 2~ =. ~ == ~]roer kimbl. 7·' dltF die< Tid - - ~:'

~f.,.., /987 l 2 3 4

10 101

a. 2 Bel3nal 2 Bcl3nal.
2 Goltix 1 olie 2 Gohlx" I olie kJ 13

19

b 2 Ilct3l1al- 2 Belanal
152 Galt\.\ I olle 2 Gulli}; ~ I olle kJ 05

c. 1.5 BClanal· 1,5 Iklan~ll-

1,5 GOlli" I l olie 1.5 Golli;.; ~ 1 olie kJ 1J 19

d. 1,5 BClanal+ 1,5 Odana i ,
241.5 GOltlK -t I olie 1.5 GOltlX' l olle kJ 05

e. I 8elanal· I Bclanall
65I GOhlX.~ l olle l Goltu. 1 olie k1 13

f I Bel3nal I Belanal ~

I Golll:\ . 1 olie I Galt!:\ J olle kJ 05 60

• ''.:1 af jordo\crfl.:ult"n dlt:\,lrl af ul rud' •• \1.dla IO \undl' Hll:r, () IOltlh odclagtc roer

2

3

13

9

10

IO

10

IO

IO

101

IOll

100

99

101

God etTekt på over 90 PCI. I forhold III ubehandlet
kunne kon ... tatere\ l midten af august. Ved Optagnlllg
vur der mere kvik efler behandling med Roundup end
med Fu ... iladc. Merudbyller p ca. 20 pet. blc\ målt, og
dcr var Ikke nogcn ".kker forskel p. bchandllllgcrnc,

Tabel 94 Ukrudt" fahrihroer. (81)

De (/o/Hl..e SUÅl..erfahrikkerog SuJ..l..aj(JbrikJ"el/ Nyl..,,
hl1lg har gennemført en del fOf'ug mt.'d u~rudl ..bck:cm·
pebe i fabrik ... rocr. fallene er ....miet og bearbeJdel af
A/51l'dgard

Kank",F_
l'\rudl ~ ...""'!' -pr. Øl: .......,.

2
'2

~f.~

.li .E~

i~~ lij:
c t e'2 c :il

I, Ipnljltlid 2. apnIjIetid =. :2=':" ~]roerkimbl 7.IO~dkr - - . -
~ fOr»g /987 l 2 3 4

a 2 I3etanal- 2 Bctanal~
9 3 9 972 GoIII:'.: 10111:= 2 Goltix - I olle

b. Inlet 4 Betallal
2 994 Gohix I 2 olle 6 9

c. l,S Oel<lnal+ I, S Betanal t
24 3 9 96I,S GOIIIX t I olie I,S Goltix + I olle

d. Inlet 3 Bctana)-
14 3 973 Goltix - 2 olle

• "d af )urdmcrOadC:1I dæHet ar ukrudl •• ~kala IO \undc n>cr. O "" tot.;.lh udda[l.IC roer
1~7
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Tabel 93 viser resultaterne af 5 forsøg, h...or der med
forskellige behandlinger er sprøjtet henholdsvis tidligt
om morgenen og lige over middag.
Der er kun ringe forskel på etTekten opnået på de to
tidspunkter. lIed e og f, hvor laveste dosis er benyttet,
er etTekten dårligere end l de øvrige led. Udbyttet er
ikke målt i disse forsøg.

Tabel 94 viser resultaterne af 3 forseg, hvor to behand
hnger med 7-10 dages mellemrum er sammenlignet
med en enkelt behandling på det sene tidspunkt.
Der blev givet samme mængde bekæmpelsesmiddel
totalt i de tO situationer. lIed a og b er dosis højere end
iledeogd.
Der er kun fundet en ringe forskel mellem behandlin·
gerne. Udbyttet er ikke mAlt.

Tabel 95 viser resultaterne af 3 fOfS0g, hvor sprøjtning
over hele arealet er sammenlignet med båndsprojtntng.

Tabel 95 Ukrudl i [obriks,.., (182)

hvor kun halvdelen af arealet omkring rækkerne be
handles. Hermed kan forbruget af midler halveres.
men til gengæld må radrensning så tages i brug.
l juni er effekten ens for de provede behandlinger. men
i september har effekten været lidt for svag i led b.
Forskellen stammer alene fra et af de 3 forsog. hvor
bekæmpelsen var lor dårlig af alle behandlinger. Ud·
byttet er ikke målt.

Tabel 96 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor to doser er
udbragt med henholdsvis en almindelig hydraulisk
virkende marksprøjte og med en Danfoil·sprøjte.
Danfoil-sprøjten er prøvet med 40 og med 80 I vand pr.
ha overfor 180 I med almindelig sprøjte.
Den høje dosis har i alle tre situationer virket bedst og
har givel en holdbar renholdelse. Mest effektiv var
behandlinger udført med Danfoil og 40 I vand pr. ha.
Der var i det ene forsøg for megen svidning pA afgrø
den i led e og f. Udbyttet er ikke målt.

fF*"- ....- ~z.r
~ ...- !pnjIe-

..... -.jooi L ' .. ...-...... .".

tPllllrM1 I 2 3

a. 2 Belanal +
2 Goltix+ t olie 2X

b. I Betanal +
I Goitix +0,5 olie 2 X

c. I Betanal +
I Goltix +0.5 olie 2X

d. Ubehandlet

• Pct. af jordO'o'crl1adcn dækkct uf ukrudt
~~ behandlct ca lUS og 28/S

180 Bredsprøjte 5 12 9

100 IT-Rækkesprøjte 6 21 9

100 I-Iardi-Rækkebom 6 15 9

95 IO

•• skala 10 - sunde fO(r. O = total odtlagtc roer.

Tabel 96. Sprøjte/Y"". (J83) -- ~=...r
~ ....... -- !pnjIe- i joIol L 'eo .....

I .... .".

J-cM1 I 2 3

a. 2 8etanaJ+
180 Hydraulisk 3 6 92 Goltix+ l olie 2X

b. I Betanal+
180 Hydraulisk1 Goltix + 1 olie 2X II 12 9

c. 2 Betanal+
40 Danfoil 82 Goltix + I olie 2x

d. 1 Betanal+
1 Goltix + I olie 2X 40 Danfoil 7 9 9

d. 2 Bctanal+
Danfoil 62 Goltix f-I olie 2X 80 6 8

f. I Betanal+
80 DanfOlI 12 18 8l Goltix + l olie 2X

• Pct af JOrdo"crlladcf1 dækket af ukrudt •• skala IO "" sunde nxr. O = 101al udelagtc fO(r
Lcd a-f behandlet ca 19/5 OB 28/S
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Tabel 98, Drær og sprojtelek"ik. (184)

Fabel 99. Dy~er og sprojleleklllk, (84)

I forsøg

O 55,9
90 2,2
96 4.6
92 0.4
95 li

/ forsø.~

O 71,9
86 0.8
94 1.7
92 \,1
95 3.1

l forsog

O 58,9
85 2,7
56 1.6
68 1.7
6\ 0.2

P\.'1. hl, kum Pet hk, kerne
l'Irlnlng-- pr ha V1rL.mng-· pr lul

Pia" I 1987

Ubehandlet
Hardi 4110-10
Hard] 4110-14
\lard; 4110·\6
Hardi 4110-24

Plan / /986

Ubehandlet
Hard14110-10
Hardl 4110-1-1
Hard1411O.. 16
Hardi 4110-24

Hrbyg

mulighed for at prmc ni forskellige væskemængder fra
55 til 500 IIIt=r pr. ha
Dc o;ummari ... kc: gcnnemsnitstul \'I'iCr ingen forskel pli
effekten. som generelt ble\ goo

• behllndlet mat l,S l D-pmp--rn1\
•• h.:h.mdkl med 1,25 L.g F311cron ~O \Vp

Andre undersøgelser
I forbmdelse med diskussionen om sprojfejn'e zoner
langs hegn og skovkanter har der l 1987 været anlagt
forsøg til bclysllIng af okonomien ved,; danne sprøjte
fne områder. Der har været anlagt i ah 5 forsøg med 3
i v1l.rbyg, nr. 19013, nr. 41084 og nr. 42059 og 2 forsøg l

v:\rraps. nr. 41148 og nr. 48057
Det er ikke nogen ideel placering uf Cl forsøg at
anlægge dette direkte op ad hegn eller skovkanter. Dc
opnåede resultater er derfor også behæftet med stor
usikkerhed.
J tre iagttagelser i il.om blev der l gennemsnit målt en
udbYlIcnedgang på ca. 10 pct. ved ikke at gennemfore
plantebeskyttelse langs hegn. Samme forhold &Jorde
sig gældende I de 2 rap<;forsog.

ye farseg anlæggc':l I 1988.

I La"dbojorelJfngcme pO Lollom/-Fal.\'rer og MOI1 er
der gennemført J for...og l 1986-87 med sen behandllllg
af hvcdc mcd MCPA og mcd 2,4-0, Rcsullaterne er
vl ... 1 i labl.'i 97,
En "'en bchandlJng kan være akt ud ovcrfor tidsler eller
...om cn '!'upplcrende bekæmpelse efter en mislykkel
tidligere indsats.
De IO midler er udbragt fra midten af maj til sldsl I

Juni. Udbyllere--.ultalcrne "i~tc. al 2.4-0 kan \'ære hård
\ed afgroden p de ~en~le tidspunkter· specielt var
delte Il1fældct I IQS7

Tabel 97. Sen behafldll1lg med hormOflmiddel.

Ubehandlet 77,2 53,3 54,8
MCPA.15/5 0.\ 0,8 \,\
MCPA,4/6 0.0 1.4 0,3
"ICPA. \5/6 1.\ 1.5 0.8
MCI'A.30/6 0,4 0.1 1.7
2.4-0. 15/5 0.5 0.8 0.4
2,4-0. 4/6 0.3 0,6 1.0
2,4-0. 15/6 2,8 \,4 1.2
2.4-0. 30/6 \.4 20.3 7,9

LSD J,J 2.0 J.8

VIrbyg PcI hka L.rrm
nv:ldug '" h.

Plan I 1987 I forsøg

Ubehandlet 13 42,8
Hardi 4110-10 2 5.7
lIardi 4110-14 4 8,0
lIardi 4110-16 0.6 5.6
Hardl4110-H l 6.\

l.khandlal~ lal hthandkl mt'd U.S I 1.11 wrbo

Tabel 99 \ lo;cr resultatet af 1 fOf'Og efter samme
for~og'plan 'oOm l tabel 98. Her er Till turbo 1 reducerel
dOMS unvcndt mod !o)'gdornmc pli \'årbyg. Der t=f Ikke
slkk~r ror~kcl d)'CfIlC Imellem.

1987
Anja

Udbyu,e OB m~rudbYlle

hkg k~me pr. ha
1987

Slcipner
1986
A.nJa

Vinterhvede

I abel 100. Dyser og sprøjletekflik. (85)

label 100 vi~er rc~ultaterlle af 2 forsøg gennemfort i
1987 og ] IQS6. Iler cr tre dy"cstorrel~er og tre tryk
prmet med to do\cr af Sportllk 45 ec på to lidspunkler

/ forsøg /987 / forsøg /986

74 63,8 24 77,6
52 15,2 5 4,3
71 6,\ 6 \,\
72 8.2 IO \.4
71 3.7 13 2,1

Plart I
Ubehandlel
Sportak 45ec 1.0 I 7/5
Spnnak 45ec 0.5 \ 7/5
Spnnak 45ec 1.0 l 25/5
Spnrta' 45« O,S I 25/5

I 1%5 indlL"t1te~ ct samarbejde mellem Plamel'æmscel1
tret, SWleflf; jordbruRHekfliske Forsøg og La"dskunto
rel filr Plamea~'1 om at belytie muhghederne for at
reducere dosi!'. af bckæmpel'ie'mldler. når den mest
henslgl"'m..\....~igc tdmk benyttes \ed udbringningen.
ProJeklel bcnæ\lnes Sprøjtt>syslt>m 111 bcf;parelse af beo
/..æmpe!.vemlidler ijordbruget.

Tabel 98 vi...er resuhatcl af 1 for...ug med ukrudt~be

kæmpcl:.e I vårbyg. Der er anvendt en reduceret dOSIS
af Fancron 50 \VI' for at rn evI. for~kellc i cO'ek1
tydeligere frem. I 1986 genncmrørte!'. 2 forsøg belHlIld
lel med D·prop-nux og I forsøg med Faneron 50 WP.
Firc Oadsprededyser har med tre for... kclhge Iryk givct

Vinterhvede

q;. Plan·
SpntJte kr ma:I

dato L.n.:k
ca. "dod·.>"'

h'g"m<",bo

qs: Plan·

,..- """
"ud..
"dod·
'>g<
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Tabel 101. Specialsprøjler. (/86)..........................................
Tabel 102. Specialsprøjler. (/86)

v..,. ......... ... ........ ...

l hvede. Der var ..lor for..kcl [lå angrebsnm:auet l de 2
år. men i begge år var bekæmpelsen bedsl med den højc
do')i .. på det tidhgste tidspunl..t. HC'r millies samtidig de
hojC"le merudbytter

Tabel 101 "iser resultatet af I forsøg l h"ede I 1987 saml
2 forsog i byg og h... ede I 1986. h\or fire forskellige;
fordelingsY~lemer blev ..ammen lignet til bel..æmpcl ..c
af ~)'gdomme.
] 1987 blev medtaget Hardi Variant, som bheser ..proj
tevæsken ned i afgroden. i stedet for CDA-fordeleren.
EITekten over for meldug var elis for de prøvede
systemer i gennemsnit af de tre do:-.er, som Tilt tlIrbo
prøved~ i, og der var ingen ~ikker fOf';~d i mcrudbyl
terne.

l'abell05 viser re:!lulta(erne af 3 forsøg I \ intcrhvede.
h\or omtrent samme forsogsplan som i tabel 104 er
fulgt, l dis...e forsøg ble\" der fundet en SIkker forskel
mellem doser og mellem alm. og COr\and

Resultaterne af are1.\' forsøg har ikke generelt kunnet
bekræfte påHunden vm, at CO.,-iJerigell'and kan "for
bedre" opwgeiS{'fI og dermed effekten af en n'(Jmpebl!
kæmpt'lse i korn.

56,l
1.7
5.8
6.1
2.4

O
11
14
29
41

Tabel 104 viser resultaterne af 5 forsøg i hvede, hvor
Rival + Sportak 45 ee I stadium 5·6 bleveftefrugt af
Tilt top i ~tadium 8·9 ud...pn:ljtel i alm. og i COrvand.
To dosisniveauer blev prøvet. Udslagene i disse for~og,

hvor en god bekæmpelse af sygdomme hæ\'ede udby t
tcniveauet draslisk i forhold til ubehandlet, bb ..lati
stisk sikre doserne Imellem.

P/an I V 1987 I/arsog

Cbehandlet
Hydraulisk
Girojet
Danfoll
Hardi variant

1 forsog
vinlerhw!de

13 46,0
8 9.8
7 5.9
8 5,2
7 11.0

I forsøg
vinferhvede

47 67.3
24 5.6
28 10.8
15 10,2

I/arsog
I'arbyg

41 48,1
6 JA
5 2,1
l 1.0

Plall IJlI987

Ubehandlet
Hydraulisk
Girojet
Danfoil

Ubehandlet
Hydraulisk
GirojC't
Danfoil
Hardi variant

P/an IV 1986

Tabel 102 viser resultatet af l forsøg efter samme plan
som omtah I tabel 101. Her blev Faneron 50 WP i tre
doser benyttet mod ukrudt i \'årbyg. Der blev opnået
en svagere eITekt efter behandling med Girojt.'l end
efter de øvrige, men dette ...Iog ikke igennem p~ merud
bytterne, som Ikke var !tt:'lli.. tlsk Sikre.
Forsogsarbejdet fort.....etter I endnu I år.

Dc hidtil opl/aede enkelln'~ul,ater kan ikke benyll('s Iii
al afgøre. h"'orvidl specielle dyser eller /ordelingssyste
mer skol foretrækkes.

Præsentation af lovende resultater fra udlandet af
anvendelse af COrbcriget I'ond ttl såvel vanding som
lil ud!iprøjtning afbekæmpd~midlerhar givet anled
ning til gennemførelse af 11 fDr<,øg med wampemidlcr i
korn.

Tabt'! 103 vi...cr resultaterne <lf J fONlg i v!hbyg.
Led b blev alene behandlet med Cnl-vand
De (H/rige led ble.. beh.mdlet med RI\'al to gange. l

"radium 3·4 og 7·8. Der blcv bcn}ltet Io do\er for om
muligt med den JavC'-'te d()';ls ,ti få e\l. fordele \ed
udsprøjtnmg i COrvand t}dehgcre frem.
ElTekt og merudbytte var ~a eliS. at der ikke var sikker
forskel.

Tabel 103. COrberlgef l'and. (/87)

~
... ..

3 forsøg 1987 I f< Jf·
a. Ubehandlet l 4 58,3
b.200 I vand CO, l 5 1.7
c. Ri\'al 0.5 l

alm. O O 5.9Rival 0.8 I
d.Som c CO, 0,4 0.1 6.8
e Rival 0.251

alm. 0.6 O 5.1RIval 0.41
r. Som e CO, 0,8 O 6.2

LSD 4.8

• n~t0\-en.te blad
I behandling udfør1 ~talhum J.-.4
:!. beh.mdling udfør'! ~13dlum "7-lt

1'/0



Tabel 104. COrbnigrr ~'a"d. (188)

PI;) nlcbcsk}'ttclse

Vinterhvede Vand

tr,. dæknrnl af
md· brun
dug pkt

ca In-

.. dld.mn, af
mtl- brun4

dua pkt
ca In-

h~g

ktme
pr ha

/987
a. RI\al, Sporta~ 45cc 1.0 I 0.5 I

alm. 0.4
TlIt IOP 1.0 I

b. som 3 CO? 0.2
c. RIval +Sporlak 45ec 0.5 I 0.25 I

Till (OP 0.5 l alm. 0.1

d 'Om c CO, 0.5

·n.~IO\C~lrhl:ld
I hthandhng udr,lrt I ,tatllum b
l behandhng Udrilrl I "adlum It--q

2 forsøg

0.1 81.1 O

0.1 0.4 O

0.1 U O

0.2 5.7 O
LSD 5.0

Fabel/OJ. CO!-bt~rlgel I'and. (/89/

J for50g

81.5

2.2

2.7

1.4
LSD1.7

Anvendte midler
tabt:! J()6 vi...cr 1 alfahctl"'~ orden ener na ... n eller
bctcgncl"e de pra:paratcr. "'0111 har deltagel i åreh
for"'~'g med ukrutJl ...hc~æll1pcl ...('. Indhold og mængde
af akll\ t ...tor er ...lllgl\('\

Il: d:ekmna ar hkJ
Vand blad· 00<1 ~......

Vinlerhvede pkl dug ",lu
ca. In-

3/or.<oK /987

a Rl\al 1.0 I
Sporta~ ~5cc 0.5 I alm O 0.3 66.9

Till top 1.0 I
h. <;em a CO, O 0.3 1.1
C Rival 0.5 I

I Sporta~ 45cc ·0.25 I :tIm O 0.3 I.J
Tilt top 1.0 I

d....om c CO, O 0.3 0.0
LSD 0.8

·ll,,,-"'I'I\cr~lc hlad
1 bcl1:uulhng lIJr1lrl 'IndlulII .\ 4
l tJo<.'handIHl)t udrllrl '1,ldluJlI 7 Il

'!'abeI106. Midll'r prOI'd mod Ukrudt i /986--87.

I-iilndd navn
eJler nummtr

.':jpT1Jjlt!muJll"

Afall'lI
AgOll11
Alh 10 DI
Ard.m n E
AI~111

A"''>eTl
A'uk.'t
Alra,In.47"'(
AI.idC'\ n\\
A'tngc 150 I
U.lrnon Plu~

Ba...agran 4ro
IJ.1'>agran DI'
U:I"3gran MCI"
J);L<,,;)gran MP
DaslJ
Iklgran

Bent Tt,l 1111
IklJnJl
Rc:'aron
J)I.idC', ~S(
Bnolfll
llrommal MI 4
C)anazlO. 50"1
D1l.:uran 'i{)(} F\\
Dlrnduron Wl'
DLG M-prurmnd ti)
D(lUblc!

VIrksomme: ~lolTcr

gram pr. li dkr hler

~(X) hnumll
~4(1 \lrbC'm: ... rh I IOIi Iinur"t1
1(K) Inc"ulfuron'lIlcth) l
<;(lO I"lpm' UW!l
-41\~ dmO"t("hal:rlat
.11111 IlIIlIZ1InIClhanen,
H'() ;L,ulam
c;oo atlMlII
11'-0 tna.lla.l
117 (hrcn,oquJI
2M nall1pr.lp-t-I-IMlprllp)1
JKO bC'nl,l","
;!(l() bcntJ71111 ..14(1 thchlorprop
2~ tocnla.ffOn 12~ 'K I' \
:!"i{) hcntanm \i~ IIItthlnrprop
lUU ltlur~lII_Ue-.imm"lIIum

\fX) I"'prllluron' bl 111')"11
IJ(,III"'l:hl"rprl'p
140 hWnllH)llIl . '(l() mc..:hlorpmp
Ibll phcnmedlphJIlI
so phCIIlIlCdlph,l1ll 100 elhofu","':>031
~JO (\3.113.'111
Ibl) I,,,"ml- 141\ hrnmm.)"1lI1

-410:0 hrnffi.l.'\\1ll1
5((l q.III"',"
~JO (hlllrlnlur""
~1I0 dmlc(urnll
I~) 2,-4·0 -4SO lIlahlorprop
HOI,,'pn'lUron 4U lo,)"nil

-40 hmlll''')1lI1

Handel navn
eller nummer

DI'\I·nlldtld.7V;
DI'\. lllM8
DP;" I ~JOO

Dupl'l';3n \11'
l)upltKan MP n
Du !'.,nl I rnurtl1J 'ill
f K 1~4 h

I .... 21<3
EK .lK-4 h
I L-~107

t-anCT<ln Xl I}, I'
Fenmal
11c'Idor
h"lnl

lusllJde
Glran 20 OF
GOItI:\
Gr3111111l1n ~ ry,
lkrbJph"'11
Kujtar
LJdd,.l
L~rall ":"~ W(;
(CGA 1311
I nnln\

MCPA. n r ;.

\!CPR 30"",
\1n;h1Mrr,lp. '\(y;.

Vlrhørnmr: folo(fer
lram pr kg elle:r hter

I~ \ICPA b(X) dll:hlr>rprllp
6~2 'lMnll) I-fllrb. ' bM Il1tlsulfufOlI-ll1clh\'1
7~ 'UlrOl'I)lurca-forb.
b(X) Il1cchlorpmp
100 2.4-D· 350 mt't:hlnrprop
~oo lillur,1O

SO mX)1l11 ()() hromo\)IllI'
4~ m«hlorpwp
240 trInurilhn 120lmuron
lOO 2A-OU
4~ lloOproluron' Iq lsoxa!x'n
~ hrumophcno'lm
200 <;ethn't)dlm
m I....:ubcn

58 10\)011 1118 blfrnm •
'l~ m«hl'lrpfllp
l~l nuazlfob-hul}l
100 l:hln~ul(uron

700 mclalllllWII
~)O I""'prolumll
IhO phcnmoolpharn
~lO I"lpmluroo . 101l dlnu(cO\can
100 atra.fln . 200 benla,,,n
7'\() ,ulfoll~lure:.I-forb

20 dllp)rahd % IU')OII
1()() TlIt't:hl(lrprop
'''i{) 1CPA
.'<Xl MCpn
~(xIIl1n;hlorpf(lp
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-
Moctril

Metcor

M,ton~ Powa
0,,1001

OXllril
PLK·I)rado
Pyr.min A
R.w
Rt:gkme
Roundup
Shell ecmol O.
Starane Mi.er (250)
Slarane M
Starane Kombi

Str.llon

Slomp

192

v-__
_ ... q",-

40 M).ynllt 60 bromoxymlt
100 MCPA ,)10 mechkKprop
208 lSOptoturon. 125 tMfenoa. t

167 mechlorprop
160 IOl.ymli480 mechkwprop-eslu
15 cJopyIll1Kf. SO KJ.l)1til 1-

50 bromollynlli- 330 mcchkK"prop
200 1OJ.1nil t 200 bromoJ.ynil
200 atrann t 250 pyridate
350 chkmdaum
250 noorochlondone
200 diqUAI
360 glyphOSllI
200 ioxy",'1 200 bromoxynrl
250 Ourm.ypur
100 nurollypurt400 MCPA
\00 nuroxypur. 30 clopyralid-t
120 Mu;ynil
20 c1opyralid+230 MCPA.

430 mechJorprop
330 penduoethalin

H ••--
Swipc S60

TinOlI.

ToI....
T_ro
Trd1an
Tribunil
Trirolex
Trinulan
UB 86

Vegoran
VCllur

SprNl!mld/~rog olier
Aclipron
11 E-ohc
Exlravon
,-,...poI
Schcring Super Olle

v __... q--
)6 lO.lyml + S6 bromoxynil+

364 mcchloI"pmp
25 benazohn t9S bromoaynJl f

450 mcchlorprop
5(X) ItoprotUron
150 lerbulh)'lnin+ JSO terbutryn
480 tnOuralm
700 methabent:lhiazuron
400 MCPB
240 lrinuralin+ 120 linuron

80 IOxynJl+80 bromoxynil"
480 mcchlorprop
420 bromophenoxlm;. 80 lerbulhylazln
800 Ic:nacil

- pC'netrtring."lOlic
- pC'nctrtnnpolie

sprede-klæbemiddel-_u-.n-.
- spude-klæbemiddel



l.æplanlnin~ oa mark vanding

H

Læplantning og markvanding
af P. Clemens Pedersen

Læhegns virkning mod
jordfygning

RimS0 projektet
Undersogel"Cn vedrørende læhegn og jordfygning er I

1987 videreført efter plancn wm skitseret i oversigten
1985 og 1986. Ved observalioner o\er vindforhold.
jordleblur og crosion i lo omr der med henholdsvis
mange og mlæhegn søges der tll\'cjebragt lalmlOsigc
udll)'k for læhegns belydnlllg "iom middel mod jord
fygmng
Det fælk."'i dansk-s\enske pn))ckt k-'dcs for landskonto·
ret af Frode Olesen i samarbejde med Thomas Nihlen
fra ni\er"itctet I Lund.

Hegnenes læeffekt.
SLluationcn i forM'gsområdet er Wit I figur I. hvor
hcgncne.. placering er indtegnet tillige med de m:'l.le
punkter, der i \987 har været IlIddragcl I undersøgd-

!\.en. Hegnene består af 7 meler hOJe. mlddellætlc
h\idlUrn og seljerøn. M51l'punkternc l. 2 og 3 (profil I)
er beliggende i omddet med god lællltcnsitet, h... or en
plantage også giver nogen læ ved vmd fra nord Mar
kens bredde er 80 meter M1ilepunktcrne 4 - 8 (profil 3)
rcpræ.<.clllerer det mere vmd bne område o ...er en 350
meter bred og 1100 meter lang mttrk Punl..t 9 og IO
(profil 5) hggcr I dcn s)'dltge del af det. bne omr. de
I penoden l. - 6. maj er der vcd hjælp af Lamprceht
anemometre anbragt l 70 cm hOjdc udfort samlidtge
m:1linger af vllldhasllgheden I de 10 målepunl..lcr \ed
firc fon..kelhge \ indretninger. Resultater fra profil I og
3 er \i~1 i figur 2 og 3, h ... or læprocenlen angllrer den
procelltilike reduktion I vll1dha."lighed~n i forhold til
In, lepunklcl med den hojeste h<:l'itlglu..'{1 ....ed den aktu
elle Vindretning.

PROFIL 3

4 5 6 7 8

PROFIL 1

o

N

~ målepunkl 1
6

O 100 200 300 400
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Proc:entlæ
BO

70

60

50

40

30

20

Erosion
Vinderosion forekom i 1987 i tre tilfælde den 4., 6. og
IO. maj. I dagene den 4. og 6. blev der udført målinger
af vindens hastighed i de IO målepunkter. I hvert punkt
er der opstillet sandfælder med en t cm bred og 40 cm
høj åbning. h·.ori fygejord kan opsamles. Desuden var
der i profil I og 3 anbragt elektrisk drevne sugepumper
i 4 melers hojde til registrering af det meget fine
materiale, der under fygning bevæger sig i større højde.
Efter to timers forlob blev fælderne tømt og det indfan
gede materiale vejet og analyseret. Resultaterne fra
disse samtidige målinger af vind og erosion er visl i
label I.

o 20 40
Fig. } Læprocenl i profil J l'ed 4 vindretninger.
Middell'(l'rrJi ~'t'd mdlinger OWJr } timer.

'&I'....kt 0/5 v-__ 615 ViodI
M 'S - ViDd Jard ViIId
R. IM*-.........

IO

2

målepunkl

3

60 m

TaMI I. Vindhastighed meler/wkund og gram ind·
[angel jord,. IO mdlepunkier den 4 og 6/5.

o 50 tOa 150 200 250 m

Flg. 3 Læprocent i profil J ved 4 vindretninger.
Midde/~rrJi ved m6linger over l ,imer.

Kurverne for profil l \liser, al hegnet læer bedsl for
vind fra SV og V, medens læprocenlen for og NV er
lavere. Markens midte er mest udsat for nordlig vind.

I prom 3 er der langt mindre læ end i profil \, specielt
er punkterne 6 og 7 stærkt vindudsane. Punktet G
angiver et ca. IO meter bredt gab i hegnet mod SV. Af
kurven fremgår det, at der her opstår en vindsluse med
betydelig overhastighed af vind. Afstanden mellem de
enkelte målepunkter er henholdsvis 20. 50 og 150
meter for profil I. 3 og 5.

l 4,6 0.1 3,3 0.0
2 4.6 0,4 3.5 0.1
3 3.8 0,1 3.0 0.0
4 5.5 1,5 4.3 0.1
5 5.8 0.5 4,3 0.1
6 6,1 0.1 4,7 0.0
7 5.7 0.0 4.7 0.0
8 2,9 0,1 2.9 0,1
9 6.1 36.2 6.1 98.5

IO 5,2 0.0 4,7 0.2

Under de tre situationer med fygning blev el område
pli. næsten 0.6 ha i del åbne områdes nord·østlige del så
påvirket. at omsåning af rapsen var nødvendig.

Vindhastighcden er lavest i profil I, hvor erosionen er
minimal. Punkterne 4 - IO ligger i det åbne område.
hvor \'illden kan aceellerere over den lange hegnslose
strækning fra nord lil syd. Mellem punkt 9 og 10 blev
et areal pli. 0,4 ha med nysAet raps eroderet i ef omfang.
der bevirkede et udbyltetab på 33 procent. NAr punkt
10 udviser mindre erosion. beror det på. at marken på
delte sted var bevokset med 10 cm høj vårbyg. der
pll.virkede såvel vinden som erosionen.
Den 10/5 forekom der igen jordfygning fra V og NV.
Ocr blev ved denne lejlighed ikke udfort synkrone
mAlinger, men erosionen ble\ forstærket i de allerede
berørte felter.

N

7 ,
måtepunkl

6s

..

Procent læ
60

50 ~ v
40

30

20

IO •
:

G : ,
·10 ,,
.2Q ,

•

De mange læhegn i og omkring Rimso frembnnger en
opsummeret landskabelig læefTekt. der også gor sig
gældende i del åbne felt i forsøgsområdet. Til konstate
ring af områdets generelle vindniveau er der udført en
række samtidige vind målinger i l meters hojde i den
Abne mark og i et område ved Kastbjerg syd for Rimsø.
hvor der ik.ke findes læhegn eller andre hindringer for
vinden. Målingerne viser. at den landskabelige lævirk
ning i forsøgsområdet udgør mindst 15 procent.

Den maksimale \Indhastighed ved Fornæs Fyr (korri·
geret ulla m Over terræn) var i dagene 4.,6. og 10. maj
henholdSVIS IO. 8, og 9 meter pr. sekund.

Til belysning af I h... or høj grad jordens sammensæt
ning ændres under erosion. blev der for og efter fyg
ningsperioden udtaget prøver til analyse af det øverste
3 cm tykke jordlag. Analyseresultaterne er i tabel 2
sammenstillet med anal)'sttal fra de jordpartikler. der
er fangel hoppende eller npende i O- 40 cm højde.
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Tobell. Tekslur og indhold afplanrenæring i oW!rf1adejord før og efter erosion saml i Yindbdrel maleriall'.

Humu. Ln- "Io Fln~ Gro........ K.alium Foof",
~ % " '" % K. FI

Før fygnmg l,S 3.4 3.5 48.6 43,0 25.0 12.8
Efler fygmng 1.3 3.2 3,7 41,4 50,4 20.7 12,4
F)'gcJord. 2.8 2.6 2.6 70.0 22.0 9.2 9,4

Selvom kun en del af den analyserende jordmængde er
vindsoneret, er der en klar tendens til. at lIldholdet af
finsand er mmdsket og andelen af grovsand tilsvarende
forøget. hvilket stemmer overens med, at det ,,·ind·
bårne materiale helt overvejende består af finsand.
Fygejordens indhold af humus, lerpanikler og næ
ringssalte er lavere. end man kunne forvenle. En sand
synlig forklaring herpå er. at fælderne kun i ringe grad
er i ~tand ul al opfange og fastholde de fineste partik
ler. Dette understøttes af. at sugefælderne i 4 m hajde.
der samler materialet i et filter. indeholdt 50 procent
humus.

Med as.o;;istance fra plantcavlskolltoret i Grenå blcv der
anlagt måleparceller. så udbyttet Idc eroderede arealer
ved host kunne sammenholdes med genncmsllltsud·
byllct af hele marken. Resultaterne af disse udbYlIe
målinger fremgår af tabel 4.

Tabel 4. Udbyue af IIdrraps.

Udbyu

"'Ild· Ohe Ukrud'
.r

.1Id· I tor· r", ren\;are
hold Slof med 9

%
%

% """hk&fha

"inderosionukade i w1rraps w!d Rimu.folograferel ~
/987.
Ovt'rsI: ubfoskadlgel areal.
.\ederst.· areal eroderet i Iwgyndl'lsen af maj. kun enkelte

planter. ud"iÅlede fra leni spmmde frø. er
tilbage. Ihmudbyuf!1 b/ey reduceret med JJ%.

Foto: Fr(Xle Olesen

Under erOSion slibes Jordoverfladen gia I. Ændringer i
o\ernadens mikrorehef eller ruhed kan derfor være et
mAI for erosionens intensIlet. Til måhng af arealemo
ru hed fur og efter fygningen er benyttet et såkaldt
reliefmeter. Et Instrument. h\Omled 20 punkters md·
byrdes hOJdeforskel kan anæse<i. Tabel 3 \ iser resulta
tet af ruhcdsmålinger l de tre profiler I form af middel·
tal for st3ndardaf\ Igelsen i cm (s) samt differens fer og
eftcr fygningen.

Tabel 3. Ollerf1aderuhi!d fi" og efter erosion.

prom ~ før .~ dier DdTer~J.

I 1.1 0,6 0.5
3 1,3 0.7 0.6
5 1.4 0.5 0,9

Forskellen er storst I prolil 5. hvor og!)..\ den støn.te
afblæsning er konstateret.

Erosionens geografiske udstrækmng er tillige doku
menteret \00 luftfotos. h~or de berorte områder frem·
træder med en lys farve, fordi den mørkere humus er
blæst bort. så de Iysrenekterende kvartskorn frilægges.

Skadevirkning
Marken i del beskyttede omn\de \'or i \987 tilsået med
vårrap~, mens afgrødcn i de mere vind udsatte marker i
profil 3 og 5 var vårraps og vårbyg. Rapsen, der blev
sået den 24/4. var i første tredjedel af maj nyfrcmspirel
og meget ...Arbar for sel ... begrænset Jordf)'gning. Den
4.. 6. og 10. maj blevet omr, de med hej vindhastighed
mellem punkt 9 og IO beskadigct. plantebestandcn
blev stærkt reduceret. I ct områdc I den nordlige del af
samme mark \ ar skaden så omfattende. at dcnnc del af
marken tre uger senere blcv omsåe!. I tabel 4 er disse
områder benævnt hh\. eroderet areal log 2.

Gennemsnit hele marken
6.63 ha 15.8 42,2
Eroderet areal 1: 0.40 ha
mellem pkt. 9 og pkt. IO 18,9 42.6
Eroderet areal 2: 0.56 ha
udbytte efter olllsåning 21.0 41,0

2.7 24,8

6.0 16.7

9,2 12.5
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Udbyttet er i profil 5 reduceret med 33 procent og i del
orn.s!ede areal med 50 procent. Ved en afregrungspris
på 325 kr. pr. hkg er værdien af det faktiske udbyttetab
I de to arealer 3.290 kr. eller 3.430 kr. pr. ha. Hertil bor
lægges udgiften lil omsåning af 0.56 ha rapsmark.

De skadelige virkninger af vinderosion er imidlertid
ikke begrænset til de øjeblikkelige skader på afgrø
derne. Undersøgelserne i 1987 og de foregående ar har
dokumenteret. al erosionen medfører uheldige foran
dringer i plojelagets sammensætning bl.a. i form af
humustab og i en større procent af grovsand.

Sammenfatning
Over en eredrig periode er der udføre undersøge/ser over
forekomst og udbredelse afjordfygning i ea omrlJder,
der jordhundsmæssigt er identiske, men som har for·
skellig /æhegnsdækning. Vindredukeionen på grund af
hegnene varierede i omr&der med mange hegn/ro 30- 70
procerrr og i dee dbne omrdde fra 0- 50 procent.

Der er konstateret en klar sammenhæng mellem hegne
nes tilstedeværelse. vindhaseighed og jorderosion. J del
dbne omrdde er der i Z ar registreret 3 tilfælde af
skadeo,YJldende og tabgifendefygning. mens fygningen j

omrodet med seor /æinrensitel næppe har ~'æret mærk
bar.

Dee landskabelige læ i forsøgsomrddet i Rimsø er ,'ed
sammenligning med et større omrdde helt uden hegn
mOle ril ae udgøre mindst /5 procent.

Tærskelværdien for den vind, der er nødvendig Iii at
starle fygning, hor under de givne omstændigheder
været 8 meter pr. sekund ved FOflul!s Fyr og 6 meter pr.
sekund mdll i marken i 70 cm højde.

Tabel 5. Læplanrning.

Læplantning
Omfanget af den kolld::live læplanlning. udført af
Hedeselskabets la::plantnmgwirksomhed, er anført re·
gionsvis i tabel 5. Hverken Sjælland eller Fyn er
fonnelt organiserel som læplantningsregioner, men
administreres direkte fra Hedeselskabets Hovedkon
tor.

På Fyn iværksattes kollektiv plantning i efteråret 1987,
mens aktiviteten ventes forlagt til Lolland i efteråret
1988.

Stigningen i den kollektive læplantning er markant
sammenlignet med de lre foregående sæsoner. De
seneste års udvikling samt den planlagte fremtidige
plantmng fremgår af figur 4.

Km
1200 ,-----------------,

3·rækkede læhegn
1000 ,,

BOO

600

400

200

o +-.,--.,--.,--.,--.,--~~~~~_r_l
J'ff,1 "J,. 111rt 19Ieo ~'1 "lu UIu Uft. "'t'u ..,.. "'-1 '1~ "in

Fig. 4 Om/anger afden kolleJ.:liW? læplafftlJlng 1976/77
1986/87 samt pianlogI planen",g /987/88 og 1988/89.

lJdInaakJ:ri: ..
AoIol == • _ pnvot

VcdH'~'" et bcjde
pIon......... .... ~ ....

Vendsyssel 4 94 Il4 43
Himmerland l 47 3l O
Viborg 2 67 l7 O
Århus 2 33 4') O
Vejle l 35 50 3l
Ringkøbing l 23l 259
Ribe l 21l 50 O
Sønderjylland 3 112 Il I)
Fyn O

1251)Sjælland O

Hele landel 86/87 838 (649)
Hele landet 85/86 710 (5l1 )

I) ansljef p.g,') bt'\'jlling
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Styring af vanding,
vandingsregnskaber
p baggrund af den tilfældige og ulllfredsstdlende
ml'de. h\-orpå marb andmg ofte styres. saml for at
forberede 1I11roduktlonen af vandlllg~regnskaber ud
fOft p:l EDB. bic.. det I \æhlsæsonen 1987 forsogl at
udbrede brugen af det manuelle \UndlOgsregnc;kab.

For~gcl foregIk l samarbejde mellem regionsud ..-algc(
og plantc3\'lskonsulcllterne i Ringkøbing Amt og
landskontorel for Planteavl.

Ved væk~(pcriodclI~ bcgyndel~c ucbcndtes el inlroduk
lion"ibrc\' lil ejerne af samtlige knapt 4.000 regisIrede
vandingsanlæg i Ringkobing ArnI. Med brevet fulgie
en kan pjece om vanding"iregn<;kllberne. el regnskab~

skema og ell veJledmng i. hvorledes regn'ikabet fOfe<..

Del \a( hCIl'..lgtCIl. al proJektt't efter \'ælstpenoden
'ikulle af... lulles med en vurdering af brugernes erfarIIl
ger og holdnlllger.

VI har Illudlcrtld skonnet. at megct • landmænd. der
lUC tidligere har fon \'andlllg.. regnskab. \11 ha\'e fait
sig in"plrcret henil i en \æL.stperiode præget af næsten
komtante nedborsoHrskud. - p~ denne baggrund har
\ i besluttet at undlade c\'aluenngen. idet udgifterne
hertil vIlle være belydelige. frernl den skulle udfores
p. en 11Ifn."d.,sullendc måde.

Læpl:1n1ning og markvanding

Vandingsbehovet i 1987
Tabel 6 viser det gennem..mtllge \-andlngsbeho\- I 1987
Oversigten er baseret pil målinger af nedbør og for
dampning på 3910kahteter fordelt o\-er landet. Data er
Indsamlet af Jordbrugsmeteorologisk Tjencste. Fou
lum. og har dannet grundlag for land!okontorets ugent
lige meddelelser om nedhor og fordampmng. Mcddc
leI':icrne er udsendt til de llHere~crcde planteavlskon
'iUICl1ler samt pubhceret i fagpressen. en ræL.L.c
dagblade og på h:::kst-TV Opl)"mlllgerne har end\idere
va:rct tIlgængelige o\er LEe.

Vandingsbehovet er allgivcl for lundsdclellc stunt SOIll

gennelll~nit for hele landet. TtI :oummenligmng er vi ..1
de til.,\'arende tal for tidligere år. Med vandillg...bchov
for..t, es her den vandmængde. del i gel1nem~lllt har
været nodvcndigt at lilfore for al "Ikre optimal vand
fors) Iling til afgnxlerne.

Oeho\ct er beregnet for den dominerende \andjord,,·
type I de enkelte regioner. I Vt....t. Syd- ng Sonderj) I
land. h\ ar de grO\e sandjord"'l) per er dominerende. er
mængdcn af plantctilgængdigt vand i rodzonen ...at III
60 mm. I del øvnge Danmark. tnor sandjordene er
mere finL.ornede og rodud\ll..hngcn Oflest d}bcre. er
den plulltctilgængelige vandmængde all~15et [1175 mlll.

Den acccpterede udtornng har \anerel gennem plan
lemcs ud"'lkltng..pcnode ..!ilede<.. al der er laget hcn.,yn

Tubt!l6. Gennemsnirligt I'ufuliflg,·behol'. mm po samljord i /987.

Ilandsdel
G",. Vlr!>a'd Kanon~r Roer/MaIS

Maj Jun Jul AUI ~p ult Maj Jon Jul AUI ;.l, Jon Jul Aua xp iall Jol Aug Scr iah

Nordj) Iland 45 O 30 O O 75 O O 30 O 30 O 30 O O JO O O O O
MIdi- og
Ve<;tjylland 60 O 35 O O 95 O O 35 O 35 O 20 O O 20 O O O O
O..tjylland 40 O 35 O () 75 O O 35 O 35 O 35 O O J5 O O O O
Syd· og
SonderJ)'lland JO O 25 O O 55 O O O O O O 20 O O 20 O O O O
Fyn .... 30 O 25 O O 55 O O O O O O 25 O O 25 O O O O
Sjælland og
LoII Fal!oter J5 O J5 O O 70 O O 35 O 35 O 25 O O 25 O O O O
Oornholm O O 45 35 30 110 O O 45 30 75 O 40 35 30 105 30 35 30 95

Gns. hele landet

1987· 40 O 33 5 4 76 O O 26 4 30 O 28 5 4 37 4 5 4 14
(40) (32) (l) (I ) 73) (25) (l) 26) (25) (l) (I) 27) (l) (I) (I) (2)

1986 34 69 60 26 O 190 4 73 43 O 120 64 57 28 O 149 55 30 O 85
1985 43 J3 39 O O 115 37 Il 40 O 88 4 36 O O 40 34 O O J4
1984 55 20 56 51 O 182 O 19 15 O 34 21 44 51 O 116 32 57 O 89
198.1 ... O 65 96106 5 272 O 65 59 O 124 44 90109 6 249 66 106 5 177
1982 5 58 64 59 4 190 O 48 29 O 77 9 6J 58 O 130 63 59 4 126
\981 ... 40 O 6 21 28 95 O O O O O O 6 26 27 59 4 21 28 SJ
1980 61 29 O 4 O 94 J4 19 O O 53 O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 . . ... 5 34 58 14 O III O 34 51 O 85 5 32 14 O 71 13 16 O 29
1978 .... 54 49 31 16 16 166 II 61 O O 72 6 JO 2J IO 69 26 28 IO 64

• Ikrcgnel !Om "'Impdt gennem~ml I lighed med tIdligere år I ( ) er anrNt 'ægtel ~('Ilnetmnll bascrt't rå antallt'1 af m!1e.latlOnef l dt'
t'nL.dlc landsdt'!t' For-kdlcn mellem btregnlllg...melodeme har lun btl)dlllng. nilr Dornholm unde.-. \æ\enlltgl mcrc cmi rC\lcn af
landel
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til variationen i torkefølsomhed. I praksis vil det Sige,
at udtørringen har \-arieret mellem 40 og 60 pet af
rodzonekapaciteten.
De anførte vandingsbehov er gennemsnitsværdier for
de enkehe landsdele. og der vil derfor kunne optræde
ret store lokale forskelle. som indebærer. at situalionen
på den enkelte landbrugsejendom har været anderle
des. Specielt på grund af nedbørsvariation vil der
lokalt forekomme belydelige afvigelser fra gennemsnlt
tel.

Det kolde forår medførte. at planterne kom sent i
vækst. De overvintrende afgrøders vandforbrug fik
derfor først betydning fra omkring 20. april.
De følgende Ire uger prægedes af nedbørsunderskud
over hele landet. bortset fra Bornholm, SOm havde
koldt og fugtigt vejr. Omkring den IO. maj havde
græsmarkerne vandingsbehov over hele landet bortsel
fra Bornholm. Behovet blev dog delvist udlignet den
folgende uge. hvor hovedparten aflandet fik betydelige
nedbørsmængder, og det \'ar meget f3 vandingsanlæg,
der kom i brug.
De folgende uger prægedes af byger og forholdsvis
koldl vejr. og nedbøren holdl nogenlunde balance med
fordampningen. Den første uge i juni fik hovedparten
af landet et betydeligt nedbofSOverskud, der på de
neste lokaliteter fuldstændigl udlignede de oparbej
dede underskud. Den eneste ...æsentlige afvigelse fra
delle billede var Bornholm, hvor nedboren var ubclY
deJig.
Del fugtige og kolde ...ejr fortsatte måneden ud over
hele landet. kun Nordjylland registrerede en bedring
de sidste dage i måneden.
Slutresultatet ble..., at der i juni slet ikke var vandings·
behov. Som det fremgår af gennemsllitstallene for de
tidligere år i tabel 6, er denne situation meget usædvan
lig.
Juli måned startede med sommervejr og betydelig
fordampning, og der opstod vandingsbeho... I ~åvel

græs som vårsæd og kartoner i ho...edpanen af landel.
Med tilstrækkeligt kendskab til den fremtidige vejrud
VIkling vilJe vanding have værel unødvendig, undtagen
i Sonderjylland, men mange steder nåede man at
vande. Resultatet blev ingen, eller måske ligefrem
negativ effekt af vandingen på grund af den efterføl
gende nedbør. Omkring den IO. faldl temperaturerne,
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og der ble\' registreret nedbør I forskellige dele af
landet. Den folgenrt~ uge bragte meget voldsomme
nedbørsmængder over hele landel. bort~t fra den
alJersydligste del af S0nderjyllan~

På grund afbyggens sene udvikling og den lokale torke
på Bornholm, blev det anbefalet at vande byg omkring
I. august, hvilket aldrig er skel tidligere.. I resten af
landet fortsatte det nedbørsprægede vejr ul omknng
den 20. august.
Den sidste halve snes dage af august blev præget af
forholdsvis tort vejr, men på grund afafgrooernes sene
ud ...ikling blev host aktiviteten begrænset,
Enkelte steder var der vandingsbehov i kartoner sidst i
august, men dette blev over hele landet udlignet i den
følgende uge. og vandingsanlæggene kom heller ikke i
brug på dette tidspunkt.
Midt i september blev der aller registreret betydelige
nedbørsoverskud over hele landet, og vandingssæso
nen måtte ansees for afsluttet.

Som helhed virkede væhtsæsonen 1987 våd og kold,
og på ugebasis lå middeltemper:'lturen ganske rigtigt
2-4 grader under normalen. 8cr:.·gnet for månederne
april til august (begge inc!usive) \-ar nedbøren på
landsplan imidlertid kun 15 pcl. O\~r normalen.
Det. der virkelig prægede vækstsæsonen 1987, \ar den
tidsmæssigt jæ...ne fordeling af nedbøren.

Vandingssæsonen 1987
sammenlignet med de foregående
år
Som det fremgår af tabel 6 var vandingsbeho...et i 1987
udsædvanlig la\'1. Afhængig af afgrøderne har kun
1980 og 81 haft tilsvarende lave beho.... Når dertil
kommer, at hOVedparten af ...andingen i juli måned,
som det blev an fort i foregående afsnit. reelt viste sig at
være unødvendig på grund afefterfølgende nedber. må
1987 karaktiseres som usa.-dvanhg.
Ved forsigtig betragtning af gennemsnilSlallene ser det
dog foreløbig ud til, at situationen optræder ca. hvert
5. llr.



Kl1rtotreldyrkning

I

Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

I 1987 er der I ah gennemføn 21 forsøg med kartofler.
fordeh på 7 forskellige opgaver indenfor områderne
dyrkning. gødskning og plantebcskytlelse.
Der er ikke gennemført forsog med nye kanofTelsorter
i 1987. Årsagen hertil er reglerne om. al der ikke l
Danmark mil dyrke.. kanoner. medmindre de er frem·
bragt ud fra meristerner.

Andre gødningsforsøg
I Samsø Landb%reninger der gennemføn 1forsog nr.
18817med bladgoetskning af tldlige kanoner. Der er
ikke opnået Sikker virknmg af bladgødskmngcn. I
~mme landboforening er der endVidere gennemført et
forsøg nr. 18821med placering af NPK 14-4·17 til
tidlige kanofler. Der er i dette forsøg målt pæne udslag
for placering af gødningen.

Spisekartoflers størrelse
Husmoderens arbejde med skrælnmg af kanofler er
næppe: el afde mest populære. og der er ingen tVlvlom.
at skrællearbejdel for mange er årsagen III. al der
Jævnligt anvendes alternativer til kanoner I den dag
lJge kostplan. Da store kanofler kan skrælles meget
hurtigere end smA. er del oplagt. at kanoner med
hensyn til skrælnmg kunne gøres mere forbrugerven·
lige. hvis de blev markedsfort i en større st"rrelse. end
lil fældet ofte er. Kartorrelavleren kan bl.a. påvirke
knoldstørrel ..en ved at ændre på læggematerialet~ st"r·
relse og pA pianietallet.

Tabel I Fonøg med hæls/o/gødningen Ahan. (/90)

Udb..,_.
1000 pI. pct. hk. "'J.a~
pr. ha IIlvdIe lmoIde 81._

Gødningsforsøg
Kvælstofgødning tilsat
nitrifikationshæmmer
I 1986 blev der gennemfort 4 forsøg. hvor virkningen af
hælstofgodningen Alzon 22 blev sammenlignet med
virkningen af kalkammonsalpeler. Alzon 22 er en
ammoniumgodnlng. der Indeholder 22.5 pct. kvæl'itof.
og som er tilsat nitrifikationshæmmeren dicyandiamid
(Didin).
l 1987 er der gennemføn tilsvarende 4 forsøg, men her
er det virkningen af Alzon 27. der er sammenlignet
med virkningen afkalkammonsalpeter. Alzon 27 inde·
holder lotah 27.8 pet. kvælstof og er lilsat nitrlfika
tionsl1æmmeren dicyandiamid (Didin).
I de 2 :liro; forsog er der hverken pil knold- dIer
stlve1seudbyttet mAlt nogen sikk~r forskel på vidmin·
gen af de to kvælstofgødninger. Forsøgene soges fort
sat endnu I :lir. da netop kanofler skulle vær~ en af de
mest egnede afgroder til afprøvning af godninger lilsat
Illtrifikalionshæmmer.

•
4 forsøg 1987
Grundgødel J7 18.9 228 4J.1
SONIkas J8 18.8 110 20.6

160 l ka'i J9 18.6 129 2J.2
160 l Allon 27 J7 18.J 13J 22.9
80 l Alzon 21 J8 19.1 III 21.6

8 fom,g 198(H17
Grundgodet J7 19.1 J01 57.6
80Nikas J7 18.8 88 15.7

160 N i kas J8 18.7 109 19.2
160 N I Alzon J7 18.2 115 18.2 Efler store lll'gg(·J.ar/oj7er høstes tier mange og .fmtJ knolde

80 N i Alzon J8 19.1 92 17,4 og efler smd læggekartofler /O og s/are knoldc. f)(·ttf.'forhold
kan ofte udnyfles med økonomIsk fordd.
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Mulighederne for at påvirke knoldstorreisen ved hjælp
af planletallet og læggeknoldenes sterrelse er taget op
til forsøgsmæssig belysning med sorten Hansa. dcr er
kendt for at give mange, men ret små knolde pr. plante.
Forsøgene er gennemført efter nedenstående plan.
hvor små læggekartoner på 30-35 mm er sammenlIg
net med store knolde på 45-50 mm ved et plantetal på
henholdsvis 33.000 og 44.000 pr. ha. Bemærk den
Store forskel i udsædsmængde pr. ha.

størrelse 35/40 mm til 40 kr. og 40/60 mm til 100 kr.
pr. hkg. Der er fratrukket ~rteringsudgifterpå 15 kr.
pr. hkg råvare. og læggekartonerne er fratrukkel med
150 kr. pr. hkg.

Tabe! Z. Planleto! og læggeknoldes størrelse 'lcd op! af
spisekartofler. (/91)

KnokIudb)11l". hll pr_ ha

,od" kr r' ha

Forsøgsplan.
T()t.a.l .\5 mm J'\;.40 mm "O/tO mm

I....IeøcknukJc 1000 ri Phf~tand UdMlCd . 5 forsøg /987
Led mm pr. hil cm mæng<!< Aa 370 66 66 238 20368

hlta pr. ha
Ab 355 44 62 248 21472

Aa 30/35 44 30 11,4 Bo 405 94 77 235 17637
Ab 30/35 33 40 8,5 Bb 397 J3 59 265 20799

Ba 45/50 44 30 30.4
Bb 45/50 J3 40 22.8

Der er gennemført i alt 5 forsøg ener planen. L..'l:gge·
kartonerne er sorteret og udleveret fra Godthåb. Fra
hver forsegsparcel er der udtaget 20 kg knolde, der er
st0rrelsessorterel med 5 mm interval. Sortering~resul

tatet er anført i tabel 191 i tabclbilaget.
I tabel 2 er vist total udbytie samt udbytte opdelt I

storrelserne under 35. 35/40 og 40/60 mm. I label 2 er
knold udbytterne endvidere omregnet til kr. pr. ha. Ved
denne omregning er knoldene i storrelsen under 35
mm prissat til 18 kr. pr. hkg (foderpris), knolde i

Af resultaterne i tabel 2 ses. at lotaludbyttel falder. nAr
plantetallet sænkes fra 44.000 til 33.000. Udbyttefaldet
er stor.a. når planletallet med de små læggeknolde
sænkes. Det ses ligeledes. at de store læggeknolde på
45/50 mm "ed begge plal1tct31 har givet væsenthgt
større udbytte end dc små læggeknolde på 30/35 mm.
Bctmgtes udbyttels fordeling pA de anførte størrdses
fraktioner ses, at en sænknmg af planteLallet fra 44.000
til 33.0IX> mindsker mængden af små knolde og oger
mængden af store. Det ses hgeledes. al del størrc
udbytte, som fås efter de store læggeknolde. udeluk
kende er små knolde.
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Tillægges de fo~kclhge storreJsesfraktIoner den for·
skellige værdi, som tidligere er beskrevet, og fratræk
kes udgifter til sortering og Ircggekartofler, mA den
foreløbige konklu~lon af forsøgene blive, at plantctallet
i sortcn Hansa ved avl af spisekartofler skal være lavt
(J3.(XJO).

år Herdien af forskellige størrelser læggekartofler
skal vurderes. er det endvidere tydehgt, at de smA
læggckartofler har en større værdi pr. vægtenhed end
de store. Det bør erindres, at andre kartoffelsorter kan
reagere anderledes end den her prøvede sorl. Hansa.
Forsøgene søges fortsat.

stede knolde. Delte er en kvalitetsforbedring, n. r det
drejer sig om spisekartofler og Især læggekarlOner.
Også her ser de Ire nye midler ud til at være mere
effektive end Tecto 5 P

Ikjdsnlllg af forspirede læggekarloner er vanskelig at
gennemføre. uden at spirerne knækker af. For at
Imodeg dette problem er det i 1987 I 2 for..og under·
søgt. om en påsprøjtning af midler mod rodfiltsvamp i
forbindelse med lægningen er en I"SllIllg. Denne lekl1l~

kræver. al der på traktoren monteres en pumpe samt
en mindre væskebeholder Midlerne er udspruJletl 50 I
vand pr. ha.

Plantebeskyttelse

Tabel 4. Sprøjtning afforspirede karlOjler mod rodfi/t
smmp ~'ed lægning. (193)

Udb)'ue Ol mcrudb
hka. knotde pr ha

Tabel 3. Bejdsning af ikke forspirede kartofler mod
rodfiltsmmp ~'(!d lægning. (/91)

Udbytu og
n'l('rudb.. Kar_kLcr" ror'

hil" pr b. rodfihs-.amp
knolde p6 knolde

] F /987 4 f< /986-87
294 249

8 5
IJ 18
2 1
8 16

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

R~uhaterne af de 2 forsøg fra 1987 ses i tabel 4
s.ammen m~ gcnncmslllHct af 1 alt 4 forseg fra 198b
87. Monceren og RlzoleJt har givet det stor'>lc mcrud-

Plas/folw er udmærJ.et fil dækning uf kartoffelkuler. mefl
der gn'f!r Aondc>ns og ødi!la~r(> Aarto/h·r. h,'/s iHf! df!r sørges
for W!flttlatlOfl. Bemærk de konJefls.·ode AurlOffelknolde.
der mdskf! gnw wrtbens}'gl' næste ur

2.0
1.9
1.6
1.8
1.1

2.1
1.5
1.1
J.J
0.8

Bekæmpelse af rodfiltsvamp
I forbllldclse med lægning af kartofler har del I mange
Ar \æret almindeligt al bejdse hcggckanoneme m<.-cl et
middel mod rodfihsvamp. Herved er der MJm regel
høstet et mcrudbYlle på 15-20 hkg knolde pr. ha samt
opnået en reduktion i mængden af rodfiltsvalllpcn:-.
hvilelegemer (sclerotier) på knoldene. Tecto 5 P. der
har været brugt wm bejdsemiddcl i en årrække. er I
1987 I 4 fon.og sammenlignet med de tre nye midler.
10nceren. Rizolex og Rovral.

Resultaterne af de 4 forseg fra 1987 er Vist i tabel 3
~ammen med gennemsnittet af i alt 7 forsøg fra 1986
87.

4 forsog 1987

Ubehandlet 344
100 g TeclO 5 Il pr 100 kg 4
200 g Moneeren 12.5 DS pr 100 kg 28
100 g Ri70lex IO DS pr. 100 l..g 12
100 g ROHal 50 WP pr. 100 kg 14

7f()~"g 1986-87

Ubehandlet 402
100 g Teeto 5 I' P'" 100 kg 6
200 g \1onceren 12.5 DS pr 100 kg 22
100 g Rlzolex IO DS pr. 100 kg 11
100 g Rmral 50 WI' pr. 100 kg II

Som det fremgår af resuhaterne i label J. har bejd~lIillg

med Moneeren gIvet det stoNle merudbytte af knolde,
meden<. ~jdslllng med Teclo 5 P har glH:t det mmdsle
merudbytte.
Alle fire bejd.semldler har \ærell stand til at reducere
mængden af rodfilts\ ampen'i h\ LIelegemer på de ho-
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bytte. Da de forspirede kartofler er høstet, medens
toppen var grøn, var der ikke dannet hvilelegemer
(scierOlier) på knoldene.
Til brug som bejdsemiddel på kartoner er Tecto 5 P,
Rizolex og Rovral godkendt. Moneeren er endnu ikke
godkendt.
I Samsø Landboforening er der gennemført I enkelt
forsøg med forskellig behandling af tidlige kartoner
mod rodfiItsvamp. Forsøgel har nr. 18823

Bekæmpelse af tæger
Langs læhegn forekommer ofte ret voldsomme angreb
af læger, hvis mærker ener sugn.ing ses tydeligt på
kanoffelplanterne. Angrebet aftager oftest med afstan
den fra læhegnet. I Østvendsyssel er det i 1987 i forsøg
belyst, hvilken indflydelse tægesugning har på kartof
feludbynet.
Resultaterne af forsøget er vist i tabel 5.

Tabel 5. Bekæmpelse af tæger.

I /987 var k.artoflelskimmel et SlOrt problem i mangl'
mark.er. En effekti... og planmæ.uig forebyggende sprøjlning
viste sig dog i stand til ar hindre angreb.
Til venster sprOjlet mod skimmel. Til højre Ikke sprøjtet.

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemført 3 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i
kartoner. Virkningen af de nye midler Vegoran. Tope
gard og Basta er sammenlignet med virkningen af de
kendte midjer AfaloD og Scncor.
Alle midler er udsprøjtet lige f0r kartoflernes fremspi·
ring.

Udbytteniveauet i forsøget er lavt, hvilket skyldes, al
det drejer sig om læggekartofler. der er tidligt ned vis
net.
I tabel 5 ses den store udbyueforskel mellem 2. og 12.
række fra læhegnet, der er et udtryk for den negative
effekt, som læhegnet har på de nænneste rækker. Der
er pæne merudbyuer for både en og to sprøjtninger
mod tæger.

2rk 12.rt.
frll hegn

Ubehandlet.
Cymbush l xO,g l
Cymbush 2xO,g I

133
17
26

219
6

32

Som det fremgår af tabel 6 er der med alle midler
opnået en lilfredsstillende effekl pA ukrudtet.
Topogard. som endnu ikke er markedsført, har sam·
men med Seneor virket bedst. Vegoran. der blev god·
kendt til kartofler i foråret 1987, har haft den dårligste
effekl på ukrudtet. Svidningsmidlet Basta. der ikke er
godkendt af miljøstyrelsen, har sammen med nedsat
dosering af Afalon knapt kunnet klare sig mod fuld
dosis Afalon.
Knoldudbyttet har ikke i årets forsøg været sikkert
påVIrket af de afprovede ukrudtsmidler.

Nedvisning af kartoffeltop
Ved avl af læggekartofler er det nødvendigt med en
forholdsvis tidlig nedvisning af toppen. hvis smitte
med virussygdomme skal undgb. Nedvisningsmid·
lenie skal ...·irke hurtigt og effektivl, hvilket især i senl
modnende sorter stiller store krav til midlernes effekt.

Der er i 1987 gennemført 2 forsøg med forskellige
midler til ned visn lOg af kanoffeltop. Resultaterne ses i
tabel 7, De 2 forsøg har nr. 38910 og nr. 16845

Tabel 6. Ukrudt i kartofler.

u...... •••lC8rtuIIer ..... ....a ............ • op<. ... ..
3/0'S0II /987
a. $cncor 0,5 kg 2 2 385
b. Afalon 2,0 kg g 3 II
c. Vegoran 2,0 I 9 12 O
d. Topogard 3,5 I I l 6
e. Afalon 1.5 kg

7 6 5+Basla -2.0 l
LSD-
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Alle led blev sprøjtel omkring den 15. august. Led b--f
blev sprøjtet igen 3-4 d3ge senere.

Der er slor forskel på. hvor hurtigt nedvisningen er
forløbet i de 2 forsøg. l det ene fors.øg er der en god og
hurtig effekt. som efter IO døgn har medfort 90-100
pet. nedvisning for alle behandlinger. Her er mørkfarv
ning på knoldene samtidig beskeden. Ingen planter
viste genvækst.
l det andet forsøg har nedvisningseffekten været både
langsom og efter IO degn alt for dårlig. Her er der sket
en alvorlig skade på knoldene med høje karakterer for
mørkfarvmng.
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Tabe/ 7. NedlJisnj"K af kar/aUe/top.

% plm Kar-) o/c plm Kar-)
Kartoner qcncdn'inina tRu 1"''''''- ro, %n«hl5mng eRu Jrll~ldtst ro<

efter) merl.f. tnt.- 3 mm-H.
J dg bd. IO dg. "'" l dg bdg IO dg o""

] forsøg /987 Dianellu D/anella
a. Reglone 5.0 I 20 42 62 83 8.5 a. 70 80 90 O O
b. Reglone og 3,0 l

27 42 72 10.7Rcglonc+ LisS<lpol 3,0 l. 0,31 20 b. 60 90 100 O l.J

c. Harvade 25 F 3.0 I
og Harvade 25 F 3.0 I 4 28 68 4 13.5 c. 50 90 100 O 3.1

d. Reglonc 3,0 I
18 4J 68 21.8og Hanade 25 F 2.5 I IJ d. 50 90 100 O 2.2

e. Basta J,O I
og Basta J.O I 5 37 60 12 16.9 e. JO 90 100 O 4.2

f. Oltitril+Olie 2,01,1.01
og Oxltnl j Ohe 2.0 101.0 l 4 27 4J 8 11.4 f. IO 60 90 O 1.1

] forsag /986 Ty/~'o Kaptah
a. Reglonc 5.0 l 78 82 95 5 2.0 a. 4.1 67 80 O
b. Reglone J.O I

75 82og Reglone J.O I 99 2 1,1 b. JO 50 90 0.1

e. Han ade 25 F J,O I
og lIarvade 25 F lO I 2 67 99 O 1.0 c. O 20 80 0.1

d. Rcglone 3,0 I
4J 72 99og Harvade 25 F 2.5 I J,l d. JO 50 90 O

- Karall(:r for mørLfllr...mng. O mg(:n og IO slærK mllrlfarvmng ll.nolden
led h f txhandkl ca 10/8 og Igen dkr 3-~ dage

robe/s. Muller prOW!l i J"arloj1er /987.lIed a er na..'Slen alle plan ler begyndt al gro igen, mens
delle problem var belydeligt mindre i led c og f. De 2
for"log. gennemført i 1986. er medtaget i label 7.
FONøgene med nedvIsning af kartofTehop søges fort·
sal.

I et enkdl forseg er det underwgl. om vlrknmgen af
Reglone '\om nedvlsllIngsmlddcl kan forbedres voo al
anvende en almindelig mllrksprøjle påmonterel eks
triludstyr for tilførsel af Icdelufl til hver enkelt dyse.
Når der blev anvendl 4 I Reglone pr. ha i 500 I vand.
blev der opnået lidt bedre nedvisningscfTekt ved lilsæl
nmg af ledeluft. Forsoget \Iste end\ldere. at det Ikke
var muligt al neds..~lIe vandmængden lil 100 I pr ha
med anvendelse af ledelufl.
I label 8 Vises I alfabetisk orden de præparater. som har
deltaget i forsøg med plantebeskyttelse i karioner.
Efter de nævnte præparaler er anført mængde og
indhold af virksomt stof.

Handell.n.vn
dIet nwnmrr

Afalon
Basla

Cymbu'ih
lIarvade 25 F
Li:...apoi
Moneeren 12.5 DS
Monceren 250 se
Oxnril

Reglone
Rizolex IO DS
Ril.olelt F 25
Rovral 50 WP
Rovral Flo
Schering Super Olie
Seneor
TeclO 5 Il
Teclo L
TO(lOgard

Vir\"'''''tnt l.Iutr~

• pr 1.& tlktltln

500 hnuron
200 glufosmate

ammonium
62.5 cypermethnn

250 dimethipin
sprede-k læbcm iddcl

125 pecycuron
250 fX.'Cycuron
200 IOXYIllI-+
200 bromoxynl!
200 dlquat
100 tolchlofos-melhyl
250 tolchlofos-melhyl
500 iprodion
250lprodion

penetreringsollc
700 metribu7in

50 Ihlabendazol
400 Ihiabcndazol
350 Icrbutryn-+
150 lerbuthylazlIl
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Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B. R. Bentholm

Forsøg med dyrkning af
roer.
I 1987 blev der under Grovfoderudvalget arbejdet med
følgende forsøgsserier.

I. Plantetall fabriksroer.
2. Sædskifleforsøg ml."d fabriksroer.
3. SOrlsforsog med fabriksroer.
4. Genetisk monogerme bederoer.
S. Plaslikdækning ved roesåning.
6. Andre fOfsøg med bederoer.

Forsøg i l. og 2. serie blev gennemført i samarbejde
med Sukkerroedyrkernes Forsøgsvirksomhed. Alsted
gård, Fjenneslev. Forsag 13. serie var desuden l samar
bejde med Sukkerfabrikkerne Nykøbing, Lml.. Sak
skøbing, Stege. Gørlev samt Manbo Fro, som har
placeret sortsforscgene. Sortsforsogene blev forestået
af områdets planlcavlskonsulenL Resultaterne af for
søgene er blevet samlelog beregnet af medarbejderne
på Alstedgård. Fjenneslev. Bearbejdning og kommen
tarer som normalt på landskontoret.

PIanIelal i fabrikssukkerroer,
1986-87.
Flere af de nye roesorter har ikke samme c\"ne som
tidligere dyrkede sorter til at udnytte ekstra vokse
plads. De klarer sig derfor godt på en begrænset plads i
en tæt plantebestund.

Det er baggrunden for al tage forsøg med planlClai op
igen. Forsøgene anlægges efter følgende plan.

Tabel I. Pfonteraf i fobrikssuHerroer (194).
GI/s. 16r. J5 [S. J986-87.

F.- RenhedJ- planler pct. IV. hlr.g fir. ha gram
kd pet pr ha ukker tal' rod sukkc-r pr. r

a. 79 105 17.6 100 505 88,9 481
b. 81 97 17.7 100 2 0.7 523
c. il 90 17,7 100 4 1.2 566
d 81 80 17.7 103 -4 0,4 626
e. 81 7J 17.6 106 9 ~1.6 679
f. 82 66 17.5 111 1.1 2.6 745

LSD 1.2

• 3.19 = 100

Det planlagte plantctal blev n~d med ret små afvigel
",r.
Sukkerindholdet var ret højt og næsten ens \cd 80.()(X)
IOO.()(X) planter pr. ha. Sukkersaflens renhed \ar storst
ved et stort plantetaJ.

Udbyttet af !lukker var størst ved 9O.()(X) plan ler pr. ha,
og det var faldende både 'lcd højere og lavere plantetal.
Det var lavest 'lcd 66.000 plan ler pr. ha. der blev
opnået ved al blande 30 pet dode frø i udsæden.
Vægten pr. roe bor Ikke være under ca. 650 gram for
under optagning at undgå for stort et spild af små roer.
Dcnne størrelse hiev i genncm~mt Ilåel ved ca. 80.()(X)
planter pr. ha.
Forsøgene forts..-.:lter.

Årels udbytter \'ar I forhold III i 1986 på ct lavere
ni\'eau med ca. 25 hkg mindre 'iukker pr. ha. men
tendensen var den ~amme. som det ~ i gennemsnit af
15 forsøg i tabel I.

3.14,87 cm
b.16.3Icm
c.18.04 cm
d.Som c iblandet IO pet. døde frø
e. Som c iblandet 20 pcl. døde frø
f. Som c iblandet JO pet. dode frø

Baqnct planlcLl1I I
\ed 7S pct, 'Plfinc

101
92
83
75
67
58

Roemarken har O\'/!rlaget den gamle ro//(' SQm den rensende
mar/., j sædskiftel. Iler med kemifke midler.
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Sædskifteforsøg med
fabrikssukkerroer 1981-87
Forsogene bIc" anlagt i 1981 på henholdsvis Sjælland.
Lolland og Møn i marker. hvor forfrugten var sukker
roer.
Form;\let har iS.-ef været al f1 bel)'!>!:

I. Anlal år mellem sukkerroer for al opnA optimalt
udbytte.

2. Hvilke sygdomme. skadedyr og ukrudtsarter der
opformerc.. \'cd \«1 et forskelligt åremål mellem
sukkerroer.

3. Om nedfældning af cl granuleret Inscktmldler kan
afbode noget på \lrknmgcn af ct anstrengt rocs..~·

skifte.
4. Den ~ancrede virkning af sukkerroer l el sæcb,kifte

med byg og vinterhvede.
5. Hvordan \ukkcrroer klarer sig som en monokultur.

FOr\Ogene gcnnemr"r~ med nanna I amendel-.c af
ma... kincr, fon;og..arcatel Ikke opnår en bedre struk
tur ved al slippe for del tryk. ~m korsel med traktorer.
vogne og redo;kaber kan medføre.
Sædltkineforscgelle gennemføres efter følgende plan:

1981 1982 1983 1984
ForMlpJed (198" (1986) (1981) (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 'hede Roer
I. Byg Hvede Hvede Roer

·1 kg TCIllIL pr hil ll<.'<ifa::ldcl 1 <Jfurc lil roer

Planen genlagelt hvert 4 ~r. f.ek ... 1987 s\arer til
1983. Ocr vII ener 2 en,artede runder være tale om cl
8-tlngt forløb.

Sukkerroer dyrkes som lllonokuhur i for~"gsled a uden
planlagt foreb)'ggel!'tC af angreb fra jordboende skade
dyr. mooenlt de i fo.....ogslcd b bekæmpes ':cd al ned·
fælde 7 kg -I emlk pr. ha l s nilen ... ed Si: nmg.

Delte bruge.. ogsA i forsøgsletl d med roer h.... t.'rt 2. :k I
de cvnge for-.øg..lcd kommer sukkerroer ml'" et vek
slende anlal Ar.

J tabel 2 ses. at Arets udb)lter var p..'\ et ret la\ t Ill"'eau
Såningen "lete 0$&1 ret "en!. henholdsvi.. den 27 .. 30.
apnl og 2. maj. Arel blcv laImuldelighed ct dårligt :'ir
for ..ukkerroer.

De 8 r l træk med suHerroer. når året mden anlæg
regnes med. har hæmmet væksten noget i forsogsled a.

Den rentable brug af Temik gav Cl merudbyllc pA IO
pet sukker \'ed monoku1tur.

Grovfoderproduktion

rabel 2. SædsJ..l[teJorsog med JabnJ..fsukkerrOf!r. 1011

sukker pr. ho og hkg hm!! pr. ho (/95).
G"s. J [orsog pr. dr.

I. periode Sukk~r

Fa...... J'''
led 1981 \982 1983 1984 1981-84

a. 7.61 7.44 4.20 7.91 6.79
h. 7,70 8,47 4.5.1 8,78 7.J7
c. 5J.JO 8.46 47.10 8.49 8.48
d. 54,00 8.79 47.20 9.32 9.06
e. (8,52)' 57,00 45.80 8.52 8,52
f. 54.00 58,80 42.90 8.78 8.78
g. 5.1.20 57.60 45.g0 64.20
h. (8.62)' 58. JO 8.1,70 9.16 8.89
I. 54.10 86.40 73.80 9,44 9.44

2._ SuH~r SuUc:r
&IIS. ans.

1985 1986 19Ø7 J98,S.87 t9.P17

a. 6,94 7.51 5.3.1 6,59 6.71
h. 7.32 8.03 5.70 7,02 7.22
c 67.80 9.01 52,20 9.01 8.65
d. 67,JO 9.34 49,90 9.34 9.15
e 7.82 64.70 50.90 1.82 8.29
f. 67,50 64.40 50.60
g. 65.50 62,30 51.00
h. 7.48 65.30 72,JO 7.48 8,42
.. 68.50 76.50 7.1 ..10

• 2 f..

UdbYllct af sukker l gcnnemsnll af 7 år Vl-.cr. al roer
Iwert andel Ar gav udbytter på højde med roer hver! 4.

r. En bekæmpelse af jordboende ..kadedyr var rt=nta·
bel både \cd rocr som monokultur og .... ed roer hvert 2.
,r.

Det ser forhal ud til, al I år med ..ukkerroer \ lrker
sanerende på sædskiftet .. kom~kadcdyr og -~)'gdommc

og l<ilabiliserer kornudb)'llcrne. Vinterhvedc har
-.amme r stået Mg pænt i konkurrencen med vårbyg.
Ikke mllldst \ed '>enc og regnfulde for r.
Forsogcne fnrt\<\:lter

Sorter af fabrikssukkerroer, 1984-87
Sorter af ..ukkerroer III fabnk er cfter s!llllng til bli·
vende be-.tand blc\et afprU\et under de forhold. der
finde.. I prak'>ls

PlanlC3vlskonsulenter i fabrikkernes normale opland
har forCSlået fOr"'øgenes såning. pleje og optagmng.
Frouds..-eden blev i plomberede paklllnger le....eret p
Landskontoret for I'lanteav I af sorternes ejere eller
repra.-...cnlanler. Herfra blev frøel sendt Iii de pågæl
dende planteavhkon .. ulelltcr.

Ved optagnIngen forsynede plantcavlskonsulenlcrne
h....er parcels prove med el kodenummer. \Om kun de
kendte. Optagmng. forsendelse og analy-..enng af ro
erne i forsøgene blev foretaget af ~ukkcrftlbflkkerne..
medarbejdere, medens beregnerne p~ AIsledgård fm·~t

\ed tlen afsluttende beregning fik nøglen Id koden
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En eventuel kassation af forsøgene bestemmes efter
samråd af den tilsynsførende planteavlskol1sulcnt.

Plan l. dyrkede sarIer
I serien indgAr soner. som dyrkes i et betydelig omfang
her i landet.
Forsøgene var placeret på jordbundstyperne JB &.7.
Såningen fandl sted i tiden 24. april til 30. april i
gennemsnit den 28. april, og optagningen i tiden den
12. oktober Lil 6. november med den 23. oktober som
gennemsnit, dvs. en vækstperiode på 178 dage.
Der blev ikke brugt husdyrgødning. Den samlede
tilforsel af næringsstoffer var 120 kg N. 22 kg P og 123
kg K pr. ha.
Reaktionstallene var 7,0 - 7,6. fosfatlallene 3.8 - 4,3.
kaliumtallene 7.2 -15.9 og magnesiumtallene 5.5 - 6.9,
så forsøgsjordene må betegnes som næringsrige og i
god kultur.
Forfrugten var vinterhvede i alle 7 forsøg.

I label 3 ses. at sorten Regent havde det la\-este
plantetal på 86.000 pr. ha. medens de øvrige havde op
til 96JXX> planter pr. ha. Det var i alle tilfælde et hojt
plantetal pr. ha.

Tabel J. Sorter affabr;l.-.sroer. dyrkede sorter i plan I.
Gn~ 710rsøg 1987 (/96).

1000 pet
pi um.· pet IV. too pr. u

pr, hil roer sukkfer ,--I- rod sukk

Regenl (S) 86 0.0 Ig.O 100 46,6 g,38
Magnamono (DK) 92 0,0 17,6 106 2,5 0.27
Monova (DK) 93 0,1 17.8 99 0,6 0.00
Amelhyst (DK) 92 0,1 17,7 107 2.6 0,32
Brilta (D) 90 0,0 17.4 106 0.9 "0,11
Matador (DK) 96 0,1 17.9 95 0.9 0.13
LSD 0.8 0.16

• 100 = 2.90

Der blev pr. J. august kun tah fl sloldøbere. idet der
ingen fandtes i Regent. Magnamono og Britta og 0.1
pet i Monova, Amelh)'sl og Matador. Disse stærkt
forgrenede sloklobere. som er stammoore til ukrudts·
roer. skal fjernes hvert år for at undgå en opformering
af ukrudtsroer. Delle arbejde kan tage et større antal
timer pr. ha.

Ocr er derfor et stærkI stigende krav fra forbrugerne,
at fropartier med et indhold af stammodre til ukrudts
roer holdes ude af den almindelige froomsælning.
Roefroel skal le\-'eres med garanti for, at der ikke
forekommer fm med forstadier for ukrudtsroer.

I alle sorter blev der målt høje sukkerprocenter. De var
højest med 17.8-18.0 pet. i Regent. Matador og Mo
nova. medens de var lavest i STiIla med 17.4 pet.
Matador. Monova og Regent ha'de de bedste IV-ta!.
som iovrigt \-'ar lave i dis."C sorler.
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Hvis ukrudtsroer ikke luges af i tide vII de for en dels
vedkommende blive findelt og falde fil jordl'n. ogsd når
rotfoppen bjærgf!s med KTØn/h,S'er.
Brudstykker affrøsllt!nglerog enkelfefrø bliver pløjet Ned til
opbevaring ijoroen og med senere mulighed forfremspiring.

Britta, Monova og Regent gav de mindsle udbytter af
sukker, medens Amelhyst og Magnamono gav de
største.

Toppens kvalitet var bedst i Magnamono. Monova og
Ameth)'st, medens den \ardårligst i Regent. Amethyst
og Matador

Rodens renhed var bedst i Matador. Monova og Ame
thyst med 78-79 pet, medens renheden var dårligst på
76--77 pet i Regent. Mugnamono og Britta.

Plan lJ, kommende sarIer
De her prøvede sorler dyrkes for tiden kun i beskedent
omfang her i landel.

Forsøgene var placeret på jordtyperne JB &.7. Den
gennemsnitlige dato for såning og optagning var hen
holdsvis 28. april og 23. oktober. Det gaven vækstpe
riode på 178 dage.

Tabel 4. Sorter affabrirnukkerroer. kommende sorter
i plan /I (197).
Gns. 710rs.g. 1987.

1000 pet
R_ p!

_.
pet IV· -........ """ ........ .aI· rod ......

Regenl (S) 89 0,0 17.8 100 48,2 g,56
Perma (DK) 99 0,1 17.2 113 5,0 0.5g
Armada (DK) 93 0,1 17.3 111 3,7 0.42
Eva (D) 89 0.0 17.4 105 1,0 0.33
R" (S) 91 0.0 17.8 95 0.1 0,03
Accord (S) 91 0.0 17.8 94 2.2 "0,39
LSD 0.9 0.16

• 100 = ~.Oll



Husdyrgodning blev anvendt med 20 ton staldgodning
pr. ha I I forsog. I gennemsnil blev der iah godet med
138 kg N, 29 kg P og 133 kg K pr. ha. Forfrugten \ar
vinterhvede I alle 7 forsøg.
Reaktionslallene var 7,0·7.6. fosforlalJene 3.6 . 6.1,
kliumlallcne 8.0 - 15.9 og magnesiumtallene 5,5 . 5.9.
IIabcl4 ses. at antal planter pr. ha var på et højt niveau
med 89.000 • 99.000. slerst ...ed Perma og mindst ... ed
Regent og Eva.
Antal stok roer den I. augusl var lavl med 0.0 undtagen
ved Perma og Armada, som havde 0, t pcl.
Sukkerindholdet var over normalen med 17.2 - 17.8
pcl. og lavesl i Perma og højest i Regent. Rex og
Accord.
Saftrenheden ...ar usædvanlig god i Accord og Rex og
dårligsl i Perma.
Toppens friskhed ved optagningen var bedst ved
Perma og dårligst ved Regent.

Forsøg med SOrler af fabrikssukkerroer har va:ret
gennemfor1 l 4 år. t label Ser VlSI forholdslal for
udbYIICI af sukker I de sidste 3 år med målcsorten
Regents sukkerudbytte sal til 100.

Grovroderproduktion

Sorten Kyras har siden 1979 været m~lesorl.

Sonsejerne leverer de fropar1ier. der bruge\ i forso·
gene. direkte l plomberede poser med udsa:d III I
forsog. Frocne har haft nonnal spircc\'ne og kvalIlet
iunigl. og de var igcn l år bejdsel med Promet.
Roerne så... lil blivende besland med CII frøafsland p~

15·18 cm ved en rækkeafstand på henholdsvIs 62 og 50
cm. Der bruge<; ikke håndarbejde udo\cr al fjerne
ukrudlsroer omkring den I. august.

Ukrudt bekæmpes med egnede midler "'ed bredsproJI·
ning. I de flesle forsøg blev der i år radrenset. dels for
at bekæmpe ukrudt dels for at løsne Jorden l en
sommer med ngehge mængder nedbør.
Sl1tiden \ar fra 22. april tIl 8. maj eller IgennemSlIll
den 29. april. Optagningen foregik i tiden 23. oklober
til IO. november. i gennemsnit den 30. oktober. Del var
en ret nonnal vækstpenode pli. 184 dage. Udbyttet blev
også på et normalt ni .. eau. som det fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Genetisk monogerme roesarter (/98).
Gns. Il forsøg /987.

Roesorter 198~ 1986 1987 GnJl.

Tabel 5. Sorter affabrikssukkerroer.
Forholdstal for sukkerudbyu(?t.

H, gr,

Regent (S) 100 100
Magnamono (DK) 100 101
Mono\a (DK) 100 98
Marimono (DK) 100
Bntla (D) 97 103
Pnmahlll (S) 99 96
Amethysl (DK) 101
Matador (DK)

7(Jl 22fJl

100 100
IO) 101
100 99

100
99 100

98
1(}4 103
102 102

Bederoer· hk. pr. ha

t<XXI '" J'C1 roct1or· ••IOrI... P' ... rmhni <Od 00( top ",,,,

Kyros 79 94 596 102.8 549 141,2
HugIIl 72 92 71 0.7 28 0.0
Krake 79 91 112 2.8 44 1.1
Zorba 76 86 13 5.3 7 4.7
Magnamono 74 87 159 0.1 34 3.0
LSD ]5 ]9

Del største udb)'lte l cnkeltforllOgene var 177 afgrode·
cnheder pr. ha l K) ros og det mmdslc ..ar 100. som
blev ho~tel I Hugin.

En for..kel på 2 pet er slallslisk ~ikker. De lavest
)dcnde sor1er udgår hUr11gl af dyrkmngen. medcns de
hojest ydende o\crfores til de almmdeligt dyrkede
SOrler.
Forsøgene fortS<~tler.

Genetisk monogerme sorter af
bederoer, 1973 • 87.
I sOrlsfon.ug med bederoer i 1987 dellag 5 danske
sorter, hvoraf 4 var fodcrsukkerrocr og 1 var en fa
brik...':lukkerroe.

Pcrma (DK)
Grethe (DK)
En,a (S)
Matador (DK)
Armada (DK)
Eva (D)
Rex (S)
Accord (S)
LSD

81\

101
101
102
102

Sf,

97

102
104
101
102

]

H,

107

105
96

100
95

]

2J f,

102
101
102
102
105
99

101
95

]

I bestræbelserne for ilt ft roetoppen udnyt/ef bedre kai' det
\'lim! en god løsn/ng med direJ..te opfodrmg.
1::'1 \'elegnet metode er at lægge helsædsensilage i bunden uf
aj1æ.uervognen og med grønthøster lægge roelopfJen pA læs
ret. I'ed aj1l1!Snmgen hjemme jas en blondmg. som gll'4.'r el
meget tiltalende foder.
I flere filfæltli' har metodl'" \'leret brugt / .5·6 uger. og det har
øgel udnyltelsen af roetopfJen fro ca. llOO lil ca. J{)()()
foderenheder pr. ha.
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I gennemsnit blev der h0!o[et 141 afgrodeenheder pr. ha
i Kyras og Hugin. medens Krake. Zorba og Magna
mono gav henholdsvis 140, 146 og 144 afgrødecnheder
pr. ha. Renhedsgraden ved optagning \'ar høj i~er hos
Kyros og Hugin.
I label 7 ses en oversigt over rodens glathed. stok løbere
og Lørstofprocenl i rod og lap.

Tabel 7. Genetisk monogerme roesoner.
Gn< Il forsøg. /987

Bederoe- KaraktC'f" for pct.
CflY,r- glat· stok- pcl sand I t pet cørstof"

aorter Itthni bed roe rod (OP rod top

Anlal forwg " It It 1 It

K) ros 6 9 1,2 3.2 7.1 17.2 10,7
Hugin 7 7 0,8 6.5 17,2 19,4 11,2
Krake 8 6 1,4 8,3 16,7 20,7 11,4
Zorba 7 8 0.7 5.4 11,5 18,5 10,9
Magnamono 9 5 0,3 7.8 20,5 23.5 12,5

Karakter for ensartelhed er IO, når roernes topsklver
befinder sig i en ens højde over jorden. Magnamono
var mesl ensarlet i højde over jordoverfladen. Denne
sort var dermed velegnel lil aftopning med grønlhø
ster. Krake tik også en ret høj karak ler for ensartethed,
tæt fulgt af Hugin og Zorba, medens K)'ros havde
topskiven i meget uens højde og var dermed umulig at
rn ensartet aftoppet med grønthøster.
Kyros fik den højeste karakler for glathed med 9 af IO
mulige. tæt fulgt af Zerha, medens de øvrige sorter fik
lavere karakterer for denne vigtige egenskab.
J forhold til de nærmest foregående år blev der i år
optalt flere slOkløbere. som del ses af ialtlallene. Af
disse tal var der ved oplælling ca. I. augusl henholdsvis
0,3,0.3.0,7.0.6 og 0.2 pet. stærkl forgrenede stokroer,
som er stammødre for ukrudrsrocr. De stærkl forgre·
nede slokløberc med små, megel forgrenede rødder.
blev luget fra såsporet.
Det er fr0p3rtierne med disse stærkt forgrenede stok
roer. som landmænd ønsker fjernet fra markedet. Det
er muligt for sortscjeme at gennemfore en sikker
kontrol til en garantiordning mod denne forurening af
roemarkerne. Del er en forurening, hvis ekstra arbejde
med lugningen lægges dirckle på forbrugerne, uden al
de j forvejen var blevet advaret om farens omfang. En
garanti ville øge frøprisen noget, men travle landmænd
har svært ved at nå al rn. borthlgcl disse stærkt forgre·
nede stok1øbcre inden den I. augu';t, så dyrkere af
foderroer vil foretrække en garanti for, at de kan
undgA al mdisse stærkt forgrenede stammodre for
ukrudlSroer leveret med roefroct.

RoetorstofTels sandprocclIter blivcr målt efler roerne
har passeret gårdens wrvasker og roeskæreT. De er
således et udtryk for den mængde sand. som dyrenc mr
Je\'crct med rocfodret. Sammen med S foderenheder
Ilr køerne her serverel 165 g i Kyras og 402 i Magna
mono og lidt mere l K rake.
ToptorslOfTets sandprocenler \ar bel)delig( hojere og
nåede i de roer. som '\.ad dybest l jorden. op på 20 per.
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Et junib/l/rde af rætop ow!nptl he/sædsnuilage. De bedste
resultater nds. ndr he/slI.'d har en rørsro/prount ptl 35-45. og
roetoppen hgger / døgn lilo/dræning inden indlægmng pd
he/5ædfensilagr.
Metoden har mange gnde sider, ri!'r vender",od udnytte/stoa/
stlokapacitct. miljø og loderellekrivirt?t.

Også ht:r havde K)'ras det laveste indhold af sand.
Med 2 foderenheder i r<>elop villc dyrene optage 192 g
sund i Kyras og 554 g i Magnamono. Det rel høje
indhold af sand i 10plorslofTel fra Hugin, Krake og
Magnamono skyldes nok i nogen grad. at roerne i
forsogene har været radrenset I 'i(ørre omfang end i
tidligere 1I.r. Dened hyppe. jorden op omknng de
dybesl siddende roer. og aftopningen med grønthøster
gøres mt:rc vanskelig at gennemføre uden opsugning af
~nd,

Rodens tONtofprocentcr var normale. Krake og Mag
namono havde henholdsvis 21 og 24 pet lorstof. me
den.. de øvrige sorter havde 17 . 19 pet.

Tappens indhold af tONlof var sWrst ved de tOTStofnge
roer, I undersøgelser over saftaf10h har det vist sig, at
over 15 pet. 10rstof gl\'Cr en ensilering med reduceret
saflanob og dermed billigere løsninger for opsamling
af silasaflen fra roctoppen. Kun toppen fra Magna·
mono havde hdt over 12 pet lørslof.

I tabel 8 ses en mersigl mer udbytterne af roelorstof
og lap j de sidsle 5 år. Udbyttcl afmålcsorlen er sat til
100. Dt:r var 4 af Mlrlt:rne pli. den danske sortsliste.

Der er nogen 1I.rsvarialion for de enkehe sorter. I de
sent:re Ar har nere sorler i rod tørstof plus top ydet
mere end Kyros, der dog sladig dækker ca. 80 pet. af
markedel for foderroer.
FOr5(lgene fortsætter



Tabel 8. Genetisk mo1togertne roeso,ter.

Bederoer 1983 1984 1985 1986 1981

Rodtorslo(

Kyra.. - 100 100 100 100 100
Ilugm- 96 98 92 105 99
Krake· 98 99 95 99 97
Zorba (DI' 584) 93 105 105
Magnamono· 100 104 101 100
DI' 199 93

Too
Kyrrn 100 100 100 100 100
Hugll1 108 102 107 106 105
Kral.e 115 106 115 107 108
Znrba (DI' 584) 95 98 101
Magnalllollo 110 108 99 106
DI' 199 109

0) Dan!>k "'r1~h~le I jQ87

Plasticdækning ved roesåning,
1986-87
Forsogellc blev fort!illt på S:lJllllle bctingd~r. som I

liret for.
Resullaler fra årcL" forsøg. der har nr. 35 026 blev Cl
"unu" for dæ.kning med pla'illkfoJie \ed ~mng på 32
pet i forhold lil udækket.
Delte tab i udb)'He I forhold ul udækkel likyldlcs dels
cn sen. nlng den 4. maj. delli \lore problemer med at
bekæmpe ukrudl i det plasticdækkede forsogsled.
Der er ikke så mange tekniske problemer merc ved
udlægning af piaslikdugen og !Jining af roerne, men
bekæmpelsen af ukrudtet \older stadIg store proble·
mer. Del kan siUert 10"eS, 'i forsogene fortSlctler.

Andre forsøg med bederoer
I forsøg nr. 47 167 og 47 168 blev målt udbytte I
hcnholdsvlS Magnamollo og TrCSlcl og Magnamono
og Kr3ke. I begge 1I1fælde med Kyros som målcsort
med el udb)tle p. henhold~\I" 157 og IbOafgrodeenhe
der pr ha i rod og top. Magnamono gav el merudbyue
p henholdsvIs 14 og 25. Krake el p' 12 og Tresld el
negall\'l merudb) tte p3 9 afgrodeenheder pr. ha.

Forsøg med dyrkning af græs,
helsæd og majs m.v.
I 1987 blev under GrO\foderud\alget arbejdet med
følgende forsogs~ner:

J. Græsarter til lIltensIV gncsprocluktlon.
2. Sugende mængder hæl'iIOf til hvidklovergnef\.
3. StIgende mængder kvæl<;lof lil gr<e:. og kl0\ ergra."S.
4. Gnc...artcr lil tørre vækstforhold.
5. KI<lvernge gr:~froblandll1gcr.

6. Efter nmg af græslllarl.er
7 Stigende mængde ud!l..'W af Ilaltemk rajgræs.
8. Stigende mængde ud~....'d af sildig almlllddig raj

gr:Cli 'Om mellemafgrode.

Grovfoderproduktion

9. Typer af rajgræs ..om mellemafgrode.
IO. E(tcrafgroder til nedpl"jning.
ll. Lucerne i rcnbersland og i blanding.
12. VUHerhvede. villlcrbyg og tritic:.le som helsæd.
13 Sorler af hah,tbladlose ærter som helsæd.
14. Ilygsorter og sortsblalldingcr III hel...ro.
15. Ilyghelsæd cftcrgodet med l. væl"'tof.
16. Dobbeltrækkesåmng for maj'"
17. Mat,sorter til en!\denng.
18. Andre forsog med græs m.v.
19. Forenkiel grovfoderpr<xlukllon.

Græsarter til intensiv
græsproduktion, 1984-87
Det har i en del ar værel kendt, at de forskellige arter af
rajgræs har den største produktionsevne og den høj~tc

foderværdi. Dc har derfor også \1gct deres andel i
arealerne med gr~ i del meste af Europa.
Dette har \-æret baggrund for anlæg af fnr'i"g med
dlS-."'C græsarter i udlægsår og I brugsår efler udlæg
efler folgende plan:

a. Italiensk rajgræs. dlploid (211). Sil.em. DK
b. Italiensk rajgræs. tctruploid (411). Urban ... NL
c. f-Iybridrajgræs. telraploid (4n). Dalita. DK
d. Almindelig raJgræ-. tidlig. telraplOld (4n), Bastion.

DK
e. Almmdelig r.ijgræs, middellIdhg. dlploid (2n).

Sisu. DK
f. Almindelig rajgræs. Sildig. diploid (2n), Bon'I, DK

Græsserne blev udlagt l tyndtsåel bygdæks.æa. aer IfII
kan høstes som helsæd eller stå til modenhed.
Forsøgsarealet behandles som den øvrige mark med
grundgodskning. K\ælstofgodskningen sl.al være
NPK 23-3-7 med 75 kg pr. ha pr. slæl i udlægsårel.
Det felgende l'r godes med 150. 125. 100 og 75 kg N pr.
ha 111 henholdsvis 1.,2.. 3. og 4. slæl. Den l. slæt søges
hostet, ~ alle arter hostes ved begyndende Skridning.

Dc strenge vintre svækkede især Italiensk rajgra."i. men
og h)'bridrajgræs og alnundelig rajgræs led skade. I I
forseg blev der eftersåel med ltallensk rajgræs. Af 30
anlagte forsog blev de II kasseret pl' grund af udvlll
lring. hvilket cr en hojere procent end normalt. 7
for...ug blev gennemfort med 3 slæt, medens resultater
fra 12 forsøg efler planen ses itubel 9.

Fabel 9.

Græs- oct
art.. IO""

lu., 2 n 17.2 17.1 25,3 698 119,8 20.5
lu.. 4 Il 16,5 16.8 24,5 22 1.2 0,6
Hybrid 15,6 17,1 24.7 1010 11, l 1,9
Alm_r.. tidl 16.1 16.5 23.9 172 20.3 2,8
Alm.r.. ml 17.0 17.4 25.3 91 14.4 2.9
Alm.r., Sild 17.0 17.7 2~.9 73 11.6 2,7
LSD 5/ 7.8 J.l
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De 2 former for italiensk rajgræs gav det lavesle
udbytte og tidlig almindelig rajgræs det højeste.

I tabel IO ses den beregnede foderværdi fordelt på de
enkelte slæt og iah pr. ha.

De lelraploide arter havde del laveste mdhold af lor
slof, råprotein og lræstor. Del skyldes ogs! i nogen
grad. at den l. slæt blev hoslet med en forskel, der i
gennemsnit blev på 4 dage rra de tidligste til de
sildigste aner, så de pianIagie 14 dages forskel i slæltid
blev ikke overholdt

ae kr; Il I riPr, FF· ~
pr. ha pi. FE pr FE FEAa: Il mm.1ka ti

Græsarter til intensiv græsproduklion.
Forsøg med 3 slæt, 1985-87, gns. 7 fs.

G.
arter

Tabel 12.

lu., 2 n 104 1,26 252 0,47 62
lu.. 4 n 96 1.23 219 0,46 59
Hybrid 115 1.25 265 0,47 59
Alm. r.. tidl. 117 1,21 258 0,45 57
Alm. r., mt 110 1,24 269 0,46 59
Alm. r., sild III 1.22 259 0,46 58
LSD 19

• F)'ldrfaklor

Tabel lJ Græsorter til imensiv græsproduktion_
Behandling i udlægsår, 198J-87

Udbytiet i argrødeenheder pr. ha var næsten som i
forsøg med de planlagte 4 slæl. De 3 slæt gav gennem
gående el lidt tungere fordøjeligt foder end ved 4 slæl,
men foderkvahtelen var iøvrigt ret høj. Del viser. at
rajgræsser kan bevare en god kvalitet som foder ved ]
årlige slæt, nAr der gooes med en rentabel mængde
kvælstof.
I tabel 13 ses udbyttet i udlægsår og L brugsår, når
dæksæd høstes til modenhed eller til helsæd.

Græsarrer ril intensiv græsprodukrion.
Ga~ 3. dr, 12jarsøg 1985-lJ7, I. dr

G.-
Tabel IO.

h.r., 2 n 22,9 32,5 24,2 19,5 99,1
h.r., 4 n 2,5 ~0,2 0,8 1.9 0,0
Hybrid lU -0,7 l,S I,J 10,0
Alm.r., tidl. 19,7 5,1 0,6 4,5 l S,5
Alm.r., mt 15,6 7,0 ~0,1 4,4 l2,J
Alm.r., sild 13,3 ~ 7,1 ~0,2 3,9 9,9
LSD 3.8 3,6 2.3 2.1 6,0

Del \'ar især i t. og 4. slæt, at diploid italiensk rajgræs
gav lavere udbytte end de ovrige græsser. Hybridraj
græs gav næsten samme udbytter, som de øvrige raj
græsser. Det største udbytte blev målt I tidlig alminde
lig rajgræs.
Ved bjærgning af græs ved slæt betyder del meget for
afsætningen af en passende lang Slub. al lejes..~d und
gås. f.eks. ved at dyrke stråstive sorter. Stående græs
giver ogsA el lavere hosttab, en hurtigere hU!)1 og en
god råvare til ensilage.

Af.._ ......
G~er modenl kona bdaIICIII

udIcph l" ......, lir

h.r.. 2 n 11 III 31 74
ILr..4 n 19 III 32 75
Hybrid 15 117 30 109
Alm. r., lidi. 12 121 27 122
Alm. r.. ml 12 114 24 III
Alm. r., sild 12 114 25 110

Antal fs ,
TabelIl. Græsarter til imensiv græsproduktion.

Plantebestond og lejesædskarakter.
Gas. 3 dr, 1985-lJ7

.- Plant~l.nd· Karakter for le,e'lZd·_r rod, \Urt 2 sbec 3.!obd .. 511tt

ll.r., 2 n 4 2 3 2 l
It.r.. 4 n 4 2 2 2 O
Hybrid 7 J 4 3 l
Alm.r.. tidl. 9 5 3 J I
Alm.r., mt 8 5 3 2 I
Alm.r., sild 8 4 3 2 l

Det ser ud til, al italiensk rajgræs og hybridrajgra:s
svækkes mesl, når dæksæden hostes lil helsæd, og der
bjærges 2 slæt derefter. Når dæksæden høstes ved
modenhed, og der kun lages 1 slæt. blev svækkelsen af
italiensk rajgræs noget mindre.

Skader på græsbestanden af de strenge vmlre viste sIg
især i den I. slæt. som det ses l tabel 14.

Tabel 14. Græsarter ril intensiv græsproduklion.
Bestandskarakter· og udbynet af J. slæt
Ga~ 1985-lJ7.

• 0-10, IO fuld bestand eller heil 1 leJe.
Græsarter

Karakler
0-2 3-5 Ovn 5

Kar I.sI Le. Kar I si, Le- Kar Itl a.
I tabel 11 ses, at i den I. slæt var ilaliensk rajgræs mest
stråstiv, derefter fulgie hybridrajgnes, medens almin
delig rajgræs var mest blødstråel. Her i forsøgene var
kun fA sorter med, men der må I normalt regnes med
nogen forskel i stråsti\ hed imellem de enkelle arters
sorter.
l tabel 12 ses en oversiglover udbytte og foderværdi :lf
forsøg med 3 slæl.

lu., 2 n l II 4 28 9 32
lu., 4 n l 9 J 25 S 26
Hybnd 5 26 S 39 IO 39
Alm.r., tidl. 8 JS 9 44 IO 41
Alm.r.. ml 7 32 8 43 IO 38
Alm.r., sild 1 31 S 41 IO 3S
Antal f~
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Almllldehg rajgræs gav udbytlcr på stort set samme
niveau. medens lave karaktcrcr lil italiensk rajgræs
blev fulgt afla"e udbytter l den I. slæt. Også ener pænc
karakterer gav italiensk rajgræs forholdsvi'\ lavcrc ud·
bylter end almindelig rajgræs. I den 4. slæt blev der
høstet samllle udbytter i alle arter, så på det tidspunkt
var forskellene udlignc!. Selvom denne udligning ..J..er i
året'" lob. indvindes tabet fra I. ,Iæt ikke. Ved
bedommelsc:r af \ IIlterskader. bor der for at nå et
normah udbytte. kræves karaktcr for bestand. som er
nllndsl 75 pct. af fuld normal be"'tand.
I label 15 ..es udbyIlet i afgrooeenheder fra forsøg
gennemført l de forskellige egne af landet.

TabellJ Græsorter til intensiv græsprod"ktion.
Egnsudbytte. gns. 1985-87

Gnesarter
Aflrøe.l~hed~r:;. ha

O.. Syd) Vf:StJ hdtj. "'dJ

lu.. 2 n 123 117 102 81 56
lu.. 4 n 127 116 105 75 52
Hybrid 129 123 117 106 109
Alm.r.. lidl. 135 131 119 110 119
Alm.r.. ml 122 124 113 101 113
Alm.r.. slid 127 121 117 104 106
Antal rs , , J 7 1

Ilvor der ønskes stråstive arter til slæt under intenshe
produktionsforhold. bor Italiensk rajgræs af1~ af
hybndrajgræ... i Midt· og Nordjylland. og det må
overvejes l Vestjylland. I de ost lige egne af landet og I
Sydjylland kan der vælges frit mellem arterne. Dc mest
",tabtie udbytter blev målt I almmdelig rajgræs l alle
landsdele.
De nu afsluttede for"og med græsarter tIl intensi"
græsproduJ..tion vi"lc:

ar strenge vintre i.\·ær n'ækkede de pro ...ede sorter af
iraliensk rajgræs og i nogen grad hybridrajgræs.

ar tetraploide sorrer hm'de der Im'este Indhold af lør
stof raproteln og træsrof

al s~'ækkelse" efrer vl/llerskader I~ær vIste sig i den I.
slæt.

at sl'll!kkelten blev udligner og Jxstanden ble)' tæt igen
i løbet af sommeren.

at der )'ed bedømmelse afl'l1llf!nk.ader skal ~'ære ca. 75
pcl. o/ normal bestand. hvio; et udbyttetob skal
undgds.

at de slørste vinterskader blev mdlr efter høst a/helsæd.
at foderki'aliteten )'ed J drlige slæt varpil et højt IIII'eau

\'ed el apl/malt III)'eau for hælslOfgodskning.
at italiensk rajgræs og hybndrajgræs )'ar de mesr strd

sti)'e.
al italiensk rajgræl' i Midt- og Nordjylland bor afløses

af hybndrajgræs.
al delle bor O)'en'ejes ogsd , Vestjylland.
ar der i de øsrlige egne af landet og i Sydjylland kan

)'ælges frit mellem arter af rajgræs.
al almindelig rajgræs gav de mest stabife udbytter

OI'erait I landet.

G1'0\'(00e1'prod ukIio n

Stigende mængder kvælstof til
1-årigt hvidkløvergræs 1982-87.
Årcls ene forsøg har nr. 48 067. Der blev taget 3 ",Iæl.
så det J..an ikke regnes med i sammendrag af de ovrige
for~,g med 5 "Iæt.
Konklusioner fra 1986-berelningen gælder forbat.
Forsøgene fortsætter.

Stigende mængder kvælstof til
græs og kløvergræs, 1985-87
En "tor tilfoNc:1 af kvælstof til græs har fortsat en stor
interesse. da det rentabelt kan øge udbyttet meget.
forbedre græssets halltet og fodenærdi. s.amt ugc
græssets værdi som forfrugl. Græs cr dcsudcn I stand
lil at \okse v(.."« lemperaturer over O°C. så længe der
indenfor roddybde er hælslaf til rådighed.
Da græsseIs vækst er storst I forA ret. og da det er
afgørende for O\ervintringen. al kvæl'ilOf er ~)'iPlst

opn I efterAret. gradueres tilforslcn af kvælstof efter
planen:

"aN pr ha
TJd1. l 2
ro..... \1":1 ~'"

a. o o o o o
b. SO 50 25 25 150
c. 100 100 50 50 300
d. 150 150 75 75 450
c. zoo 200 100 100 600

Forsøgene kan placeres på alle jordlypcr med og uden
marli.\'anding. Der hostes 4 årlige <;Iæt
Der grundgoocs i forårct med 1000 kg PK 0-4-21 pr.
ha. og NPK 21·4·10 bruges som kvælstofklIde for at
sikre en ngellg forsYl11ng med kalium. I mange slæt
marker. der godes stærkt med kvælstof, har kalium
mangel mange gange \læret den begrænsende faktor.
Der blc\ i år gennemfort 2 forwg efter planen. Deres
udb} Ile lå lidt m'er gennem'\nll. De er regnet sammen
med de 2 foregående års udbytter I tabel 16.

Tobe116. Stigende mængder k vælstof til græs og klø-
vergræs. (lOO)
Gn~ 3 or 1985-87, 7 forsøg.

N pct {'IC1 J tønlof' hk, pr b.
pr. h. (ønt rApr lnesl. a...ke arent 101"\1 "O'

O 19.0 14.8 21.8 12,0 321 61.0 9.0
150 18.0 13.5 23.9 11,4 234 39.0 4.5
300 16.6 15.9 24.8 11.7 418 61.6 10.5
450 15.2 18.7 24.6 11.2 541 70.0 15.5
600 15.0 20.4 24.4 11.3 594 76,7 19.1
LSD 134 IH 3.5

Torslofprocenten faldt med ca. I pet. for hvert kvæl·
stoftrin e1lcr med laIt 4 pct.. medens mdholdet af
råprotcin føm begyndte at stige for alvor efter 300 kg
N pr. ha. Indholdel af tnestof steg op lil 300 kg N pr.
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Især ved staldfodring med græs og andre ..grøna/grøder" pi5
lerjord og lavbundsjord var 1987 en 'oIunske/ig sommer med
k"reskader pd græsbestanden. struklurskader på jOrden og
vanskeligheder med gyJ/eudkørsel pd wmdmæutt ftJrd.

ha. men hold I !:lig derefter konstant. Afgrødens indhold
af aske var normali, og det faldt svagt ved øgcllilførscl
af k\ælstof.
I label 17 ses udbyttet i afgrodeenheder fordelt på de
enkelte slæl og iah pr. ha

Tabel /7. Sligende mængder hælsloJ fil græs og
kløvergræs.
Gns. 3 år. 1985-87. 7 forsog.

AflmdecnMder pr ha
2. Juni 7. jub 14 auS.IS 0&1 131t

a. O- O- O- O 21,2 10,1 10,0 lO,S 51,8
b. 50- 50- 25- 25 10,3 8,8 5.2 5.2 29.5
c. 100-100- 50- 50 13.4 14.0 8.6 10.5 46.5
d. 15O-15D- 75- 75 15.0 16,2 11,0 14.1 56.3
e. 200-200-100-100 16.4 17,8 12.7 16.3 63.2

LSD 3.7 4.4 3.9 3.6 I J.5

Udbytte og merudbytter i 1. slxl bærer præg af skader
fra de strenge vintre. Senere på sommeren ble\ udsla
gene mere normale.
l tabel 18 ses en o\ersigt over omkostningerne pI".
nettofoderenhed pr. kg tillagt N. Der er regnet med 20
pet. tab og en kvæblofpris på 4 kr. pr. kg N.

Tabel /8. Sligende mængder kvælstof Iii græs og
kløvergræs.
Gn~ 3 år. /985-87. 7forsog.

k! S Pr k! 1111.11 S. 1ft pr. D~UO FE
pr. ha 2. JunI ,. Juli 14 aug..IS. okl gn

50- 50- 25- 25 24 29 24 24 25
100-100- 50- 50 80 48 J7 24 45
150-150- 75- 75 154 III 53 36 77
200-200-100-100 182 154 71 56 107

Til I. og 2. slæl gav 150 og 200 kg N pr. ha for store
gødningsudgifter pr. nellofoderenhcd. DCI var som
nxvnt for en del på grund af viRlerskadcr. Ved de
øvrige mængder kvælstof og slæt blev der opnået
attraktivc priser på nettofoderenheder i grO\foder.
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Rcgncs der med. at græs på roden ikke bør koste Q\'er
ca. 70 øre pr. neltofoderenhed. kan der med fordel
tilføres græs ca. 450 kg N pr. ha fordelt med de største
mængder tilL 2. og 3. slæt.
Forsøgene fort~tter.

Græsarter til tørre vækstforhold
1984-87
Næsten hvert år standses græsvæksIen på let sandjord
i kortere eJler Ixngere perioder af lørke. Der er dog
stor forskel på arternes evne lil al modstå og o\'crvinde
rølgeme af tørke. Også overfor dyrenes ædelyst og
trivsel kan der være forskelle på arterne.
For al belyse nogle torkefasie græsartcs udbytteniveau
m.v. blev der anlagt forsøg efter planen:

a. Alm. rajgræs, Sisu. DK.
b. Hundegræs. Baraula. NL.
c. Rødsvingel, Rubina. DK.
d. Californisk hejre, Deborah, USA.
e. Høj svingel. Ludion, GB.

Forsagene skal ligge I en årrække og eventuelt kun
hostes forsøgsmæssigl hvert 2. år.
I alle år grundgødes der med 500 kg PK 0-4-21 med
kobber og magn~ium. Kvælstofkilden skal være NPK
21·4·10. som fordeles med 150, 125. 100 og 75 kg N pr.
ha lid ligt forår og efter L, 2. og 3. slæt.
I udlægsårel godes efterafgrodcn med 75 kg N pr. ha
efter dæksædens hosl for at sikre en god rodfæslmng. t
årets forsøg blev der ikke høstel udbytte i udlægsårel,
men i 3 forsøg i I. år blev der høslet store udbytter i den
regnrige sommer. De er i tabel 19 regnet sammen med
iah 7 forsøg i l. år.

Tob</19. Græsarter 11/ tørre ~'ækstforhold. (lO/)
Gn~ 3 6r. /985-87. 7 forsøg i I. år

Græsarter
pet. pcl af IOl1ilOf hk. ['Ir. lul

torst rlrrol lne.".r grønl lent. <lpr

Alm. rajg. 17.2 19.2 24.9 671 115,4 22,2
Hundegræs 16.2 19,5 26.8 72 5.1 I.J
Rodsvingel 18.4 19.8 25.5 124 15,0 2.3
Cal f. hejre 16.3 21.2 24.7 32 11.5 0.2
Høj svingel 18.0 20.6 24.4 145 20.7 2.7
LSD 16.3 1.8

lIundegræs gav del højeste udbytte af lørslof fulgt af
almindelig rajgræs, medens høj svingel gav det laveste
udbytte af Wf1ilof. Rodsvingel og californisk hejre
indtog en mellemstilling.
I label 20 ses den beregnede foderværdi fordelt på de
enkelte slæt og iah pr. ha.

I den I. si XI gav hundegræs det stONtc udbytte. me·
dens almindelig rajgræs i de andre 3 slæt og i del
samlede udbytte gav nere afgrooeenheder pr. ha end de
øvrige græsarter.
l label 21 ses den beregnede foderværdi, t)'ggcridcr
m.\.



Tabel 20. Græsarter 1111orre \'ækst[orhold.
GI/S. j lir 1985-87, 7 forsøg i I. ar.

Alm. rajgræs 24,9 1.26 238 0.46 56
Ilundegræs 26.8 1.30 254 0.48 60
Rodwmgel 25.5 1.22 242 0.46 57
Calf. Hejre 24.7 1.26 267 0.47 56
1-I0j Svingel 24,4 1.21 249 OA5 55

• 1')'ldcfaltflr

Gro"roderprodu klion

Tabel 22. Klolwrige [røblandinger. (202)
Gns. 3 br. 1985-87. udlægftiret, 19 [s.

Kløl'er· "" pet af tørst. hLg pr ha '"gr... t01!i1 ripr. I~I grøm I".....t rirr '"
Helsæden

Dalila 27.3 9.5 20.7 260 71.0 6.8 53.7
PolI} 28.0 9.4 21.1 l 2.2 0.1 1.6
Bonila 28,4 9,9 21.3 3 1,9 0.4 1.3
Condesa 28.9 9.6 21,4 4 ),0 0.3 2,2
LSD

Klø~'ergræsudlæggel

Dalila 14.6 20.0 15,4 231 34.5 6.9 29.9
Poll} 14.5 20.6 15.5 26 .1.9 0.6 2.7
Bonita 15.2 20.9 16.0 54 6.7 1.1 5.4
Conde<,a 15, l 20,6 15.2 63 8.3 1.5 6.8
LSD 9 1.5 4.4 1.4

I label 22 ..t.") det gellnem.;nnhg udb)lle af Iq fOl'>Og.
h\ oraf de 6 ble\ marhalldel

Som efterafgrøde i udlæg'lårel gav Dllllta sammen med
rodkloveren del storste udbYlIe, medens det mindste
blev mAli i Condesa.

I helsæd tyder udbytterne på, al h)'bndrajgræ.., Dalila
gav byggen den Slør'ile ~onkurrence i udlæg'illrel. da
der her blev ho<;tet del lavcste udbylIe af hcl<;æden.
:\lien udlæg af de forskellige gra....')Cr ga\ 10\llgt Ikke
rel "'lor forskel p!i udby lierne i hels...1:dell. Rodklo\eren
bctod lUe noget \ Idere for det samlede udby tle af
råprotem I heJsa--den.

Forvejret græs dæÅket med miljøp/ostfc. der igen er dæHet
med el sandlog. som er plact'r"l!t med en groblerendegrover.
Den ophænge,f direkle j1(1lrokwren og tilkobles kruftoverfø·
ringen og kon bruges til ut bortlede overjladl'l'{Jnd fro 0I'er

H"ommede mork~r.

Den høje grundWlndslond i efterarel skjuler formen og
dybden ph den smalle gro ~'ede rende. men den kan ogsa
bruges I/lo\V!rjlodisk bonlednmg afwmd""jorde med en høj
grundl·ondstond.

20,2 93.3
2.6 0.6
5,5 11.2
1.6 10,9
2.2 14.9

23.1
0,4
0.8

-2.1
1.5

24.1 25.9
6.0 4A
0.9 5.8
2.8 4A
4.4 6.8

Afgrooeenh«lcr rr. ha..
J. Juni 9 Juli 22. au[/: 19 oLt lait

pcl.lræ'll kg 15 g lipr. F....) t)'ggwd
I l rr Ff pr rE FEIlg I nunlka t5

Græsartl'l' til torre \·ækst[orhold.
Gns. 3 ar. /985-87. 7/s.. [oden'ærdi m. v.

Græs
arter

robel ll.

Græsarter

Alm. raJgr~t...·"

Hundegnt..'S
Rod'ivingel
Calr. Hejre
Iløj Svingel

De telraploide rodkloversorter har vist sig holdbare i
mere end I år, ligesom telraploide græsser har vist sig
ret holdbare i praksis. Disse meget sukkerholdige
græsaner passer godt sammen med den ret sukkerfal
lige rødkløver. så del var mllske muligt med denne
blanding at rn. el forholdsvis billigt og \degnet kvægfo
der.
Forsøgene anlægges efter planen:

a. IO kg rodk!.. Sara t IO kg hybridrajSræs. Dahla.
b. 10 kg rodk!.. Sara ~ IO kg h)'bridraJgra.-s, Polly.
c. IO kg rødk!.. Sara ~ IO kg alm. rajgræs, Bonita
d. IO kg rødk!.. Sara IO kg alm. rajgræs. CondC'in.

Forsøgene kan placere\ på alle Jordtyper uden og med
markvandmg. Der grundgodes med 1000 kg PK 0-4-21
pr. ha eller tils,\'3rcnde mængde husd)'rgodnmg. Ener
host af helsæd og i de felgende brug r godes med 75
kg N pr. ha pr. slæt.

I huj !'lVIIIgel og mds\lllgcl gik der 1.21 - 1.22 kg torHøf
III I fooerenhed. medens de 0\ nge kræ"edc mere, og I
hundegræ'i gik der mest lørstof til I foderenhed.
Tal for beregnel fyldefaklor og l)'ggetid viser, at det er
rct tungt fordojellge gr<e-ancr. og der er lOgen afgø
rende for:-.kel på dem i den henseende.
Der var 1 forsøg efter planen i 2. lir. Det har Il r. 53052.
Iler ga\ hOJ ",,,ingcl og hundegræs de højeste udby Iler.
Forsøgene fort.5.."'elter

Kløverrige frøblandinger, 1985·87
I løbet af de 'iidste 25 år er rodkloveren endt med ikke
at dyrkes I noget storre omfang. Denne udVikling har
mange. r\3ger. men 'ik)'ldes for en del ønsket om at
undgå IH)Stbcsvær i fugtige h'):-'llIr, hvor rødkløveren
kan vohe op i bygdæksæden. Ved udlæg i helsæd vil
der ikke opSlå høst besvær. "Clvom rOOkl", eren vokser
krafligl Id

2lJ



Grovroderpmduktion

Tabell3. Klø\'errige !"'bJandinger.
Go. 6 forsøg 1985--$7. l/k

"'-ftI'- pct pct. J *SI hk. pr. ha kar
tem rlpr lral f11M'1 tenI rApt r H e

Dalita 14,8 16,8 30.7 845 125,0 21,0 6
Polly 14.6 17,2 28.5 5 2,2 0.1 6
Bonita 14.8 17,4 27,7 -16 2,3 0.4 7
Condesa 14,2 18.2 27,2 2 5,6 0,7 8

e) 0-10. 10 = meget tæl

I tabel 23 ses en oversigt over udbyttet af 6 forsøg i I. år
efter udlæg.

Ingen af årets forsøg blev markvandel. Torstofprocen.
ten var ved alle græsser under 15 pcl. Til gengæld var
indholdet af træstof rel højt med 31 pet. for Dalita og
lavest med 27 pet. for Condesa. Råproteinindholdet
var middelhøjt for rooldøvergræs. Rodkloveren kIa·
rede sig bedst sammen med Condcsa, som karakteren
for rødkløverbestanden viser.
Del højesle udbync blev målt i Dalita og det lavesi i
Condesa, medens Polly og Bonita JA derimellcm.

forseg har visl. at italiensk rajgræs som eflerafgrooe til
kvægfoder er en fordelagtig afgrøde ul dette formAl,
især på sandjorde.

Der blcv t de dengang gennemførte forseg mAlt et tab i
dæk'Wl:dens kerneudbytlc forårsaget af efterafgrodens
\æksl. Men der blev ikke gennemført forsøg med
udsædsmængder af Italiensk rajgræs som efterafgrodc,
så det kunne beregnes. hvilke udo:;ædsmængder der
skadede kerneudbyltelmindst og dog gav fuld bestand
og udbyIIe i efterafgroden.
Til en belysning af disse forhold blcv der foreslået
fOfSØg efter planen.

a. Uden udlæg. ube\'okset l efterArel.
b. 7.5 kg italiensk rajgræs. 2 n
c. )5,0 kg italiensk rajgr~, 2 n
d. 30,0 kg italiensk rajgræs, 2 n
e. 25.0 kg italiensk rajgræs. 4 n

Der blev gennemført l forsøg med nr. 47093. Dæk.~·
den gav uden udlæg ved høsl den 3. seplember 58 hkg
kerne pr. ha, og der blev målt indtil 3 hkg kerne i tab
ved en udsæd på 30 kg italiensk rajgræs til efteraf·
grøde.

I tabel 24 er vist det beregnede ud bylte fordelt på de
enkelte slæt og iah i afgrødeenhcder pr. ha.

Tabel 14. KJø\'errige !røbJandinger.
Go. 6f. 1985-87. 1. 6r.

Efterafgrøden blev høstet den 6. november. Udbyttet
var 12 • 16 hkg tørstof pr. ha, ret uafhængigt af
udsædens mængde. Telraploid italiensk rajgræs gav
det største udbytte af afgrodeenheder.
Forsøgene fortsætter.

Afaredeenbtdcr pr. ha.
~..ergJ"eI J.Junl J.juli ll. aU&- II. akt. ~l

Udbytter i 1. slæt bar præg af. at Dalita og Condesa var
blevet svagt vinterskadet. Det genoprettcdes senere på
sommeren. så alle græssorter ydede det samme udbytte
pr. ha iah.
Forsøgene fortsætter.

Eftersåning af græsmarker med
speclalsåmaskine, 1986·87
Der blev ikke gennemført forsøg med brugelige resul
tater. Da dette forsøgsarbejde er meget afhængigt af
udvintringsskader m.v. fonsættes forsøgene, når der er
behov for dee.

Stigende mængder udsæd af
almindelig rajgræs til
mellemafgrøde, 1987
Der søges en belysning af. hvordan en stigende
mængde udsæd af sildig almindelig rajgræs påVirker
dæksædens udbytte og efterafgrodens tæthed efter
host.
Forsøg anlægges efter planen i vinter· og vårsæc1.

25,0 104.5
0.2 1.0
0.5 0,5
2,3 ~ 1.9

17,5
0,0
1,1
1,5

24,2
-1.3

1,7
0.6

37,8
2.5
2,0

-1.7

Dalita
Polly
Bonita
Condesa

Stigende mængder udsæd af
italiensk rajgræs som
mellemafgrøde til kvægfoder, 1987
Det vil ikke blive "væn for hægbruget at opfylde
handlingsplanens krav om gronne marker. Tidllgere

111 højre et godt re:oultat af t'fiersIJning af udllintrel græs·
mark pil højmose. Der er ble~'el brugt Tandrille såmaskine i
del tidlige fordr. Denne s.5maskiM arbejder beds' i porøs
Ikke far løs jord.
Til \'t!f1Slre ubehandln marA med en åben btstand. der
hurtigt ;n\'Qderesaffuglegræ.~-J1adsljerne.enårig rapgræs og
lignende
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a. Uden udlæg. ubevoksct Jord i ener~ret.
b. Alm. rajgræs...ildig. 2 kg pr. ha forår.
c. Alm. rajgræs. sildig. 4 kg pr. ha forår.
d. Alm. rajgræs, sildig. 8 kg pr. ha forår
c. Alm. rajgræs. sildig. 16 kg pr. ha forår

Ocr blev i år målt udbytte i 3 forsøg i vårbyg. der i
gennem~nit blev hostet den 14. september. Det var så
sen!. at der Ikke blev m Il udbytte i mellemafgroden.
I gennemsmt af de 3 forsog blev der målt de udbytter i
dæk~en. som del fremgår af tabel 26

Tabel 26. Typer af rajgræs som meJlemaf8r"de. (204)
Gmt 3 forsøg 1987

Tabel 17. Efterafgrøder li/ nedpløjning. (105)
Gns. 5 fa-r; 1987.

l",· hk. kcl'M Kar .) for 5.\". JI"'" rr, ha plantcbtst

Ubeh. jord 5 47.4 O 30/4
It. rajgræs 3 3.6 9 30/4
Alm. rajgræs 3 0.8 g 30/4
Ph. 3-4 uger 4 0.6 3 3/8
Ph. e. host 4 0.9 2 3/10
OS 3-4 uger 5 1.2 2 3/8
G.S. e. hn.... ' 4 0.6 3 3/10
LSD 1.6

.) (}.IO. 10 ..... mtg~t u~, bnland
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Efterafgrøder til nedpløjning, 1987
Hvor der ikke findes et hæghold til at udnytte efteraf
grøden i efterliret. VII der være interes~e for afgroder,
som kan nedpløjes efter de har gjort deres tjeneste ~om
bestand i »gronne marken~.

Der blev ved den ~ne host ikke mAlt sikre forskelle på
dæksædens udbyue Ill. v.
Forsøgene forts.~tter.

Nogle arter til efterafgrode kan opformere og vedlige
holde skadedyr og ~ygdomme. der angnber kultur
planter i det normale sædskifte. Dcr kan også I sene
host!h være problemer med at fl en lang nok vækslpe
node. ~ en egnct afgrode ~kal enten være udlagt i
foråret eller kunne sås lige inden hm'edafgrodens host
Dette \ar baggrunden for følgende plan. som er blevet
fore<.lået af Hammel Landboforenmg.

a. Uden udlæg, ubcvokset i efteråret.
b. 20 kg illlliensk rajgræs vcd s.lI.ning.
c. 15 kg alm. rajgræs, sildig, ved ~ning.

d. IO kg Phacelia 3-4 uger mden host.
e. 10 kg Phacelia efter host.
f. IO kg gul sennep 3-4 uger mden høst.
g. IO kg gul sennep efter høst.

Italiensk rajgræs og sildig almindelig rajgræs sA.s med
rad~ maskine snarest efter komsåning. Phacelia og gul
sennep ~s 3-4 uger inden host. enten med hAnd eller
med forsogsgooningsspreder. De samme 2 afgroder s1s
efter høst med radsåmaskine I opharvet jord.
Dæksæden gødes som gårdens normale. Efter hnst
gødes efterafgrøderne ikke med kvælstof. men om
kring den I. oktober tilføres ca. 30 ton gylle pr. ha.
Året efter godes forsogsarealet med 50 pet. af den
normale kvælstofma::ngde III mål mg af eftervlrkmn
gen.
Forsøgsarealet pløjes efterår eller forA.r.
Året~ 5 for~øg efter planen gav et middelhøjt udbYlIe,
som det o;es i label 27.

.."I<maf......
at. kslipr

pr ha pr ha

Udsædsmængder af almindelig rajgræs ril
mellemafgrøde. (203)
Gns. J forsøg 1987.

Alm.~_

Tabel 15.

Uden udlæg 7 23.6 43,1
II. rajgræs 7 24,3 0.7
A.R.. tidlig 7 24.2 -1.3
A.R.. ml. 6 24.4 0.1
A.R.. sildig 7 24.2 1.0

... Uden udI. 2 38,7 O O
b 2 kg A.R. 2 0.0 0.8 13
c. 4 kg A.R. 2 0.1 1.4 25
d. 8 kg A.R 2 0.3 2.2 37
e. 16 kg A.R. 2 0.6 2.5 43

Den korte vækstperiode gav lave udbytter af mellemaf
groden.
Forsogene fortsætler.

Typer af rajgræs som
mellemafgrøder, 1987.
Påvirkningen afdæksædens udbytte. udbytleniveauet I

efteråret og forfrugt\ærdien. søges belyst for nogle
typer af almmdellg rajgræs som efterafgroder. De
udlægges i vinter- eller vårsæd eftcr følgende plan:

a. Uden udlæg. ubevoksct efter høst.
b. 8 kg italiensk rajgræs, Sikem.
c. 8 kg almindelig rajgræs. sildig. Darbo.
d. 8 kg almindelig rajgræs. middehidlig. Si~u_

c. 8 kg almindelig raJgm:s. sildig. Trani.

Fors()g~rcalel behandles som den øvrige mark.
Efter dæksædens host godes der ikke med kvælstof·
gødning. Efterafgroden hostes og spredes Igen på det
hostede areal. Året efter måles eftervirkmngen i korn.
som godo moderat med kvælstof. Årets 3 forsøg gav et
ret lavt udbytte. som det ses I tabel 25.

Udlæg ~;h for sig på faM jord og godes ikke med
kvæJ.itof efler hø~1. Derudover behandles forsøge! som
den omgl\ende mark. også ... ed måling af eftervirknlll
gen liret efter.
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Italiensk rajgræs svækkede dæksæden me.\t, medens
sildig almindelig rajgræs. Phacelia og gul sennep - de
sidste sået 3-4 uger inden høst - svækkede dæksæden
på samme niveau på ca. I hkg pr. ha. De 3 - 4 uger
inden høst blev dog i år til 8 uger inden høst. Korn
dæksæden blev i gennemsnit høstet den 27. september.
Forsøgene fortsætter.

Lucerne irenbestand
og i blanding, 1987
For tiden er der en fornyet interesse for dyrkning af
lucerne. Det er en velkendt kulturplante, som især
stiller krav til jordens dræning og dens reaktionsfor
hold i pløjelag og undergrund.

Under vanskelige forhold har lucernen svært ved at
klare sig i renbestand. På den anden side kan iblandin
gen af græsarter trykke lucernen så stærkt, at det
samlede udbytte afblandingen går for langt ned. Til at
bringe fornyet klarhed m'er dette emne anlægges for
søg efter planen:

a. 2S kg lucerne.
b. 2S kg lucerne i 0,5 kg timothe
c. 2S kg lucerne i 8 kg kællingetand.
d. 25 kg lucerne + 4 kg rødklover.

Lucerne i renbestand og I blandmg udlægges I tyndt
sAet byg. der kan h03tes som helsa~d eller til modenhed
efter ønske.
Forsøgsarealet behandles som den ovrige mark. men
der må ikke bruges hormonmidler til ukrudtbekæm
pel~ på forsøgsarealet.
Inden anlæg rages en jordprøve lil bestemmelse af
kalk behovet. De mængder kalk. der mangler til jorden
har et Rt niveau på 6.5. skaltilfores I pløjelaget. inden
lucernen udlægges.
Froene podes med nItrugin. så der er serget for rigelige
mængder knoldbakterier i jorden.
Der høstes I siret i del sene efterår. hvor det skønnes
nødvendigt for at sikre beslanden mod angreb af bæ·
gersvamp. I ~rets forsøg blev der høstet efterafgrøde l 2
forsøg. Udbyttet lå på et rel lavt niveau. som det ses I

tabel 28.

Tubel28. Lucerne i renbestand og i blanding. 12061
Gn. 2 forsøg. 1987...... .... .... ",pr. ha ....

bIud. ...... ""'. INDI ...... rlpr. pr. ha

Luc. IS.3 16.6 142 25.9 4.3 17,7
Luc. +T 19.3 16..1 S 3.0 0.4 2.4
Luc.·K 18.3 16.3 26 4.S 0.7 3.5
Lue.-R IS.7 15.4 3S 7.S 0.9 5.1

Det cnc for,;~'gs bestand var kraftigt angrebet af blad
randbiller. Lucerne I rellbestand ga, det laveste ud
bylte. og blanding med mdklovcr gav det Slor!Jote ud·
b)·tte.
Forsogene fOr!sretter.
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Vinterhvede, vinterbyg og triticaie
til helsæd, 1985-87.
Overvintrede komarters udbytte til helsæd søges be
lyst i forsøg efter planen:

A. Vinterhvede. Kraka
b. Vinterhvede, Sleipner
c. Vinterbyg, Marinka
d. Triticale. L.ocal
e. Triticale, Lasko

Forsøgene har været gennemfcrt i 3 strenge vintre i
træk. så 22 anlagte forsøg ga, på grund af vinterskader
0.1. kun brugelige resultater fra 7 forsøg. Det vi~r lidt
om, at valget af son kan være afgorende for et godt
resultat.
l løbet af forsøgsperioden blev sorterne - bortset fra
målesorten, Kraka - skiftet ud til årets mest vinlerfa
ste. Der er således f0rs0g1 med en optimering af
sortsvalget i forS0gsperiooen.
Det er også blevet klart. at der ikke i eflerårel ber
udlægges med græsser, som sknder tidligt. De kan nå
at modne og kaste fro mden høst af helsæden. Der bør
nok slet Ikke udlægges græsser beregnet til foder i
vintersæd i efteråret, hvis vintersæden skal vokse til
uden hindringer. På den anden side var græsserne
mere vintcrfa..te end vinter!Oæden. sA græs kunne fort
sætte væksten. hvor hclsa-den var frosset væk. På
mange jordtyper kan det være en afgørende fordel, at
der ikke skal foretages ny jordbehandling og såning af
en ny ufgrøde i foråret.
Årets 3 forsøg efter planen gav et pænl udbytte I

H'Tstof. som det ses i tabel 29.

rabel29. Vinterhvede. Vinterbyg og Triticole til hel-
.ræd. (207)
Gn. 3 forsøg 1987.

Leje- .... .......... ",pr Ila.... ..... "'" ..... -- ......
lielsæd
Vi.hv. l lU 7,S 32,0 367 113.8 S,9
Vi.hv. 2 29.5 S,9 2S,2 ~21 11.9 0.2
Vi. byg I 24.1 9.S 31.3 7-23.7 0.1
Tril. 2 30.0 9.3 28.9 7 ~5,S 1.1
TTIt. 3 2S,9 S.9 29.5 7 -5.9 0.7

E/terafgrØlie
Vi.hv. S' 15.9 17,0 29.9 196 31,1 5,3
Vi.hv. S 15.5 17,5 29,4 7 0.4 0,2
Vi.byg S 14.6 IS.4 27.0 91 10.S 2,4
Trit. S 15.3 17.3 27.9 7 -2,2 0,3
Trit. S 15.0 17,3 2S.7 O 1,7 0.2

(}...IO. IO meget tæl

Målesorten KrakH gav det største udbytte fulgt af
trilicalesorterne og vinterhvedesorten Sleipner. me
dens vinterbygsorten Marinka gav det la... este udb) tte.
Alle arter. undtagen Marinka, havde over 25 pet.
tørstof \ed host. De havde alle et højt indhold af
Iræstof.



Mannka \ur mest str sti\. og den blev hostet ca. 3 uger
for de andre. YlIllerh\ede og lrilicale stod lige med
hensyn lil standfasthed.
I efterafgroden ble... del ~10rsle udbytie høstet eftcr
vinterbyg. mcdens de øvrige arter af vintersæd gavens
udbyIle på et noget lavere niveau.
Den beregnede foderværdi :-.es i label 30. hvor bereg·
nmgen i hel..æd er forelaget udfra m vilro oplosellg
hed. medens der i efterafgroden er brugt de nommle
formler for græ:~'.

Tabel JO. Vimerh\'ede, vinrerbyg og rriricole ril helsæd.
Gns. J forsøg 1987

Y. h.... 74.8 25,9100.7 1.52 1.20 119 205
Y. hvo 1.3 0.3 ~ 1.0 1.39 1.20 IZ4 210
V. byg ~ 16.0 12.273.8 1.53 1.10 ISO Z02
TnI ~1,7 . 0.9 ~Z.6 1.48 1.16 137 200
Trit . 0.9 70.5 ~ 1.4 1.46 1.16 130 201

Grovfoderprodu klion

Ærtersorter til helsæd, 1987
Ensilage af ænehelsa."C1 som kvægfoder har l nere
forsøg givet gunstige resullaler. De halvt bladløse
ærter har i lIonnale år vist en slor evne til at holde sig
stående og har tilsyneladende "'æret egnel til dæk~t:d
for udlæg.

Til at belyse fordele og ulemper ved ærterlyper høslet
III helsæd anlægges forsøg efter planen:

a. Idabyg • Bodilæn (75+ 75 kg).
b. BodIlært. 70 spired. frø pr. ml.
C. Bohutyr, 70 spired. frø pr. ml.
d. COIl"On, 70 spired. fro pr. 01 2.

e. Progreta, 70 spircd. fro pr. 01 2.

Forsøgene placeres p arealer. dcr gødes med pa~l;Cndc

mængder gylle. Hels..'Cden godes IHe med hælstof.
medens efterafgroden tdføres 100 I...g N pr. ha III hver
!<olæt.

Ukrudt bcl...æmpe. med egnede midler, der hverken
skader ærter eller udlæggets triv\cl.

Tabel 31. Ærresorter td helsæd. (1081
Gns. 610,,;ø8 /987.

ÅreL" forsøg spirede frem med 60 - 66 æneplanter pr
ml. Udbyttel blcv rct højt. som dct '-C'i i label 32 m<.'tI
gennem"lllttcl af 6 forsøg.

Der var i hcl..æden tale om rct tungl fordøjeligt foder.
hvor der var en beskedcn forskel pil de cnkelte arter.
Den gcnncm ...kredne gnesbe:stand. der I nogen af fof"iØ
gene var ret kr:tftigt udvll... let i den tynde bestand af
\ IIlter'iæd, har og sin del af årsagen lil dCI præg af
lungtfordojellgt foder. der er ble\et målt I forscgenc.
I gcnnemsJlIt af 7 fOf<iøg blev der i \'lIlterhvede. Krnke
og Slelpner. vlnlerbyg og trilieale. Loeal og Lasko
høstet henholdsvi .. 101. 100. 97.98 og 100 ufgrødeenhe
der pr. ha dels l helsa.."C1 plus efterafgrødc. Del er i
gennemsnit pælle udhytter at bjærgc i 2 slæt.

.€rte
r

kp;æd rel pcL af 1Øf\IOr bk, pr ha"'''!(If ripr lra=!il ,r0ll1 toni rlpr

Der blev gennem føn I foro:;øg på et økologi,k landbrug.
I efter rel blev der I et vinterVIkke, dcr I foråret pr.
m! var ca. 315 komplalllcr og 40 \·ikkeplanler. Der
blev for"l I maj gødct med 15 Ion ajle pr. ha.

Itubel 31 sco. el sammendrag af resultatcrne af helsæ·
dcn .. udbylIc.

Tabel 31. Villlerh\·ede. villlerbyg og rruicale til helsæd.
/ økologisk 10";"11 1987

Helsæd
Ida' Bodil 7 24.4 10,8 26,5 340 83.1 9.0
Bodil g 18.0 16,8 21.6 95 5.0 4,1
Bohat)'r 8 20.0 16,3 24,Z 79 0.7 4.7
Consort 8 17,0 16.8 24.6 73 12.9 Z.8
Progrela 7 18.0 18.3 26.1 53 12.2 4.0
LSD /.8

Efterafgr"de
Ida'" Bodil 9' 14,2 19.8 21.3 182 25,8 5.1
Bodil 8 13,5 20.8 ZZ,6 Z5 2,1 0.7
Bohatyr 6 14,1 21.7 21.2 22 3,2 0,2
Con'\On g 13.5 ZI.Z 22.6 34 3.4 1.1
Progret3 5 14.6 20,8 21.6 14 1.1 0.0
LSD 4.5 0.9

Udbyttet var p. el pænt IlIveau. TrilIcaie ga... det
største udbytte I lorslof. I beregnet foderværdi gav
loeal dct største udbylIe. men der var lovngt Ikke stor
fOf'ikcl på arternes foderværdi. Tørstofprocenlerne var
lave. råprotem hOJt og træstof mIddel. Den lsåede
vil...ke-bcstand havde en gunstig indnydelse på hels..'C
dens foderværdi.
Forsøgene fortsætter.

Kraka
Slcipner
Loenl
Lasko

ZO.4
ZO,2
ZO,6
22.1

19,4
18.6
19.5
16.1

Z9.7 38\
Z7,7 30
28,4 26
.10.6 33

77.7
5.3
6,1

13,8

15.1 55.3
0.3 5.8
I.Z 8,8
0.4 5.1

.) 0-10. JO mcgcl læl be<.land

Der vllr megen leje:-.æd i året.. forsøg, og der var Illgen
forskel på de enkeltc ærtesorters tendens i den hense
ende.

Det Sl0T'\tc udbytte blev hostet i Idabyg + Bodilært og
I Bohat) r 1 renbestand. medens Bodilært i renbc:sland
gav lidt og Consort og Progreta et meget lavere ud
byttc. I efterafgroden blev der hostet det størstc ud·
bytte efter Consort og Bodil. der også ha\'de den bedste
plantcbcsland lige efter helsæden~ høsl.
I tabel 33 ses udbyllct I beregnet foderværdi III.Y.
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For tiden d~ftes meget al dyrb blandinger. Del kan som
her være a!ner og byg i blanding Iii modenhed udlagt med
italiensk rajgræs.
Presset plJ ærtearealet vil blil~ for stort. It.·u ærter skal
bruges i blanding mM byg til modenhed. til helsæd og i
renbestand.
llaliensk rajgræs vil for nogle ja planters vedkommende
modne fr, i udlægsilret og kasre dem. så mon senere vil ja
dem rom ukrudtsplanrer i andre afgrøder.
Byg. der ikke er nematoderesutenl, kan op/armere kortlne
matoder, som igen Iwn genere dyrkningen af vinlerhvede,
vlJrhvede. vinlerbyg. ikke nematoderesUlefH byg og havre.
Blandingsavl md der/ar begrænsn mesl muligt.

Det slørsle udbytte blev høstet i Bohatyr og BOOil.
medens Consort og Progreta gav el nogellavere udbyt
ter end Idabyg og BOOilært i blanding.

Tabel 33. Ærtetyper til helsæd.
Gns. 6 farsøg 1987

Ærte- ..c. pr. ha k.WFE I rap", pr

~ ""'- <at. ""'- <at. ""'- <at..

Ida + Bodil 66,1 22,7 1.26 1,14 135 223
Bodil 3,8 1,7 1.12 1,14 187 237
Bohatyr 5,5 ~2.5 1,17 1.12 192 243
Consort 7.1 2,9 1.19 1,14 199 242
Progreta -9,0 0.7 1.24 1.11 227 232
LSD Jl.O

Det laveste antal kg til 1 foderenhed blev mAlt i
Bodilært. medens de øvrige lA på et højere niveau med
Progreta og blanding Idabyg og BOOilært som det
tungest fordøjelige. Efterafgrødens tørstof var stort set
lige letfordøjeligt.
Indholdet afråprotein lå pi et højt niveau pr. foderen
hed bAde i ærtehelsæd og i eOerafgrøden.
Forsøgene fortsæt ler.

Bygsorter og sortsblandinger til
helsæd, 1987
Erfaringer fra praksis og enkelte forsøgs resultaler
lyder på, at der som helsæd er nogen forskel på
bygsoners foderværdi. På gårde med byg til helsa.-<! på
en betydelig del af arealet kan del på længere sigl få
slor betydning for udbytteniveauet. at der bruges ne·
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malodereslstenle sorter. Stående kom ved høst bar
stor v~rdi for afgrødens egnelhed til ensilering, som
foder og da:ksædens skånsomhed overfor udlæg. Disse
forhold søges belyst ved forsøg anlagt efter planen:

a. Ida
b. Alis
c. Blanding·) Triumph ... Sewa -t Jenny + Klaxon.
d. Blanding") Caja + Mikkel + Gorm t Robert .
•) MAleblønding (or soosforsøg med byg.
••) N('maloder~iSl('nt blønding

Der udsås 100 kg byg pr. ha lil helsa:d, som gooes med
ca. 150 kg pr. ha enten i husdyrgooning eller
suppleret med hande1sgodning. Afgrøden hostes lil
helsæd. nAr kernerne i forsøgsled a har et dejagligl
indhold. Efterafgrødcn, der er ejendommens egel ud
læg, gødes med 100 kg N pr. ha pr. slæt.
I label 34 er 'liSI del gennemsnillige udbytle af årets 5
forsøg.

Tabel 34. Bygrorrer og sorrsblandinger til helsæd.
(209)
Gn< 5 farsøg 1987

Helsæd
Ida O 28.9 9,5 30,2 274 79,1 7,5 59,6
Alis O 26,1 8.8 30,9 22 1.8 -0,7 ~2,2

BI. S O 26.5 9,2 29,7 17 1.9 0,4 1.8
BI.~N O 26.8 8,6 33,3 13 ~2.2 0.9 + 1.9
LSD Jl

Efterafgrøder
Ida 13.8 21,3 21.3 177 24,4 5,2 21,0
Alis 13,3 22.1 22,5 3 0,4 0,1 0.2
BI. S 13,4 21.2 22,4 6 0.1 0,0 0.3
BI. N 13.3 20,8 22,9 J -0,4 0.2 0,1
LSD.

Som helsæd gav Idabyg det største udbytte. men der
var ikke ret slor forskel. og de var alle lige sUnsomme
overfor udlægget. PA et økologisk drevet landbrug blev
gennemført forsøg nr. 46 016. Udbytteniveu.uel i helsæ
den var ret lav. Alisbyg gav det største og Idabyg det
laveste udbytte. Der blev ikke målt udbytte i udlægget i
år.
Forsøgene fortsætter.

Byghelsæd eftergødet med
kvælstof, 1987
Det rcl lave indhold af råprotein i helsæd med efteraf
grøde søges øget ved al stimulere helsæden og efteraf
grødens vækst ved en eftergødskning med kvælstof ved
skridningstid for byg.
Det søges gjon ved anlæg af forsøg efter følgende plan
efter forslag fra konsulenterne i Ribe Arni:
a. 100 kg N pr. ha ved såning.
b. 100 kg N pr. ha ved såning + 50 N d. 25/6.
c. 150 kg N pr. ha ved såning.
d. 150 kg N pr. ha ved såning + 50 N d. 25/6.
e. 200 kg N pr. ha ved såning.
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Tabel J5. Byghelsæd eftergødet med kvælstof (lID)
GrIS. 5jorsog 1987

Der ud. ~ 50 kg byg + 35 kg italiensk rajgræs pr. ha,
og forsøgene placeres pA jorde, som kan grundgødc:s
med husdyrgodning.
EFlerafgroden godes med 100 kg N pr. ha pr. slæt.
Udbytlct i årels 5 fOl"\og \ar på et ret hOjt niveau. som
det fremg. r af label 35.

tjterajgrødett
a.loo N 2 14.0 17.8 23.1 272 38.1 6.8
b. 100 N· 50 N 2 14.1 18.6 22,4 6 1.2 0.5
c. 150 N 2 1l.7 19.J 22.8 J O.J 0.5
d. 150 N. 50 N J IJ.720.1 22.2 5 0.2 0.8
c. 200 N J IJ.9 18.9 22.~ 5 0.5 0.5
L D ViUf! og havre / blanding. hWJr vikken har ul/der/rykl

havf'l'n. Fon'ejnng afdenne tYIN afgrøde er vanskelig. og en
(lirekre høst 11/ helsæd wl gn~ et .flort :,aftafløb. Det er
derimod en afg~e. der er pmna egnet tI/ slaldfodu.

82.8 8.5
9,4 0.2
J,4 0.6
4.1 1.8
2.9 2.0

2J.J 10.J 26.7 355
19.0 11.9 26.7 J2
20.4 11.5 28.5 J4
19.6 Il. I 28.0 47
21,] 12,3 28.5 48

1~JC" pcl pct. af U"'SIO( hk, pr b.
Yed lon;I ripr trCI grønt t~1 nlpr

Ved
\lnmB 2S/6

lIelsæd
3. 100 ~ O
b.IOO N,50 N O
c 150 N I
d. 150 N'50 N I
c. 200 N 2
LSD

Tendelll;,en lil1eje--æd ble' svagt Ilget med øgctlilf()rscl
af kvælstof. men der blev fllf'il opn:\ct et po~itivl

merudbytte \ed en slartttlforo;c1 p:\ 200 kg pr. ha.
Aret har dog med hell~) n lil udnyttelse af for NUel

bragt bæl\tof 'æret et \;.crltgl vanskellgl r
Efterafgroden ha\ de efler hø~t af hels..'l..'<1 \amme b
rakter for pl::lIl(cbc<;land I alle for...ogslcd og gav 'itorl
set '\amme udbyttcr.
Bercgnet fodcrvil~rdi 'il.'S i label 36

lIelsædens w~tofprocelll \ar la\. og den var la\t~sl

\ cd en eFlergoclsl..nmg omknng ..l..ndmngen. Indholdet
af tr<e.lof biev dcnl1lod øgel ved stigende mængder
kvælslof. Og'\å indholdt:1 af r:\prolelll blcv 2 - 3 pd.
slørre \ ed ugct lllfon.el af kvælstof.. noget af det
oll~kede m.1 blev n:\ct. Indholdet af nitratl..væl'iIOf I
helsa.-rlen var henhold~\ IS 0.02. 0.05. 0.08 og 0.08 JXl

af tørsloffet Del var sA lave v·ærdlcr. al det ikke \ II f:\
nogen lI1dn)dclse. h\crl..en p. dyrenes 'iundhed eller
enstlagen\ k\ahtet.

Der blev Ikke malt nogcl merudbyllc ved at eflerRode
helsa.."Clen med kvælstof ved skridningstid. Der blev
dog målt et oget Il1dhold af råprotelll på 1.5 - 2,0 pet.
Forsugene fortsætter.

a. Alm. majssåmaskine, 100000 frø pr. ha.
b. Spccialsåmaskine. tæt dobbelt, 139O<X> frø pr. ha.
c. $pecialsAmaskine. åben dobbelt, 88667 fro pr. ha.

B de speclalm3~klnen og maj masklllen bleV' lejel
lokalt FON:lgene behandles med gødning og ukrudts
bekæmrelse lll.v. som den omgivende mark.
Af årels forsog gU\ l hOje udbytter med over Il ton
wr~tof pr. ha. medens l gav lave udbYlIer med 2 lan
t",slof pr. ha.

Dobbellrækkesåning for majs, 1987
I Tyo;kland er der blevet konstrueret en majss..~ma

skille. der kan så 2 ret tætliggende nd::ker i forbandt.
De vil \ære til fordel for masklnslatlonerne, der kan
uge korehasligheden ved såmng fra ca 5 til ca. IO km i
limen. uden del g:'r ud over kvaliteten af sdarbcjdet.
For at få belysl fordele og ulemper \ed meloden
anlægg~ forsog efter planen:

I gennem\nll ble.... som del ses l tabel 37. målt folgende
udb) Iler:

95,1
5.7
1.9

-2.J
J.6

32.2
1,4
0.7
1.0
1.1

62,9
7.1
2.6
J.J
2.5

Af.redeenbc:der pr ha
Hdad Efterafgr lait

100
100 50
150
150- 50
200e.

3.

b.
c.
d
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Benævnelserne S og T stammer fra de samme kilder,
og de betyder enkelt- eller trevejs krydsede hybrider.

Der blev høstet samme udbytter uanset ~metode.

Forsøgene fortsætter.

Der var 2 enkehkrydsninger med i afpr0\'ningerne,
medens resten er trevejskrydsninger.

PI_
Sort. load Hybrid 'Ild\iPal .-Ef.......

Fronica. USA T 5 6
Boree. F S 8 3
Browning, F T (8)
LG 2080. F T (8)
Alize. F T (8) 2
Anjou 18, F T (8)
Aviso, F T (8)
lumbo, F T (8)
LG II, F T S 6
lina, USA T (6)
Derby, F T 6 3
MIA 019, F T (6)
Anjou 09. F T (7)
Brutus, F T S 7
M 3471, F T (6)
Lixis. F T 4 J
Primus. F T 5 3
Sonia. NL T (S)
Splend.. B T 4 3
Galion, F T (4) 2
Arven, F S (S)
MLB ISO. F T (S)

Såningen blev gennemført fra 28. april til 14. maj med
en gennemsnil1ig sådnto beregnet til den 3. maj.
Høsten foregik i tiden 13. oktober lil 21. november med
25. oktober som gennemsnitlig høstdato. Det gav cn
vækstperiode på 175 dage, som er en normalt lang
vækstperiode.
Høsttiden søges planlagt, så der er ca. 25 pet. tørstof i
målesorten. Dette nås dog ikke hvert år, da målesorten
er middeltidlig. De 25 pet. tørstofer det lavest indhold,
hvor saftaOøb kan undgås ved ensilering i langsilo og
stak. Ensilering I højsila kræver dog ca. 35 pet. tørstof i
majs for at undgå saftafløb.
Langt de fleste rorsøg blev hostet af landskontoreis
rejsehold.
l år var bestøvningen 4-5 uger forsinket. Det medførte
bl.a .. at den yderste spids af kolberne ikke blev fuldt
kernesal. Kolbernes støvfang visnede og blev brune, sA
befrugtningen blcv gennemført, og kimene var blevet
dannet.

ren 5. Delle nivcau svarer stort set til et tørslOfindhold
i hele planten på ca. 25 pet. ved normal tid for høst til
ensilering.
Klassernes bredde blcv ~at til al være pJus/minus 2,5
pet. De øvrige sorter bliver derefter placeret efter
kolbernes indhold af tørstof ved normal tid for ensile
ring. Kolberne er her kerner + spindel + svøb.
Spireevnen må formodes at ligge på årets normal.
Den største del af forsøgene blev ~et af landskontoreIs
rejsehold. Der sås IO kerner pr. m2 på 75 cm rækkcaf·
stand. Til en sikring afen god forårsvækst placeres ved
såningen 150 kg NP 11-23-0 pr. ha.
Forsøgenes pleje har ofte svaret til den omgivende
mark, da el slort antal forsøg har værel anlagt i
bestående majsmarker.

..~....
43,9 54,6

3,6 0.9
-'-4,0 ..,..4, I

327 18,9
24 +1,2
6 0,3

10,8
10.6
10,1

19,2
18,6
18,6

7,9
10,8
7,8

Dobbelrrækkesdning for majs. (2JJ)
Gns. 3jarsøg 1987

Alm. s.
Dob. tæt
Dob. åben

Tabel 37.

Majssorter 1974·87,
I forsøgene måles udbytte m.v. af sorter, som tilmeldes
afprøvningen efter følgende regler:
a. Sorter. der har været prøvet i mindst 1 år ved

Statens Planteavlsforsø& og har bestået den l. prøvc
for dyrkningsværdi.

b. Sorter optaget på den danske sortsliste.
c. Sorter optaget på EF-sortslislen og som tilbydes

danske landmænd til dyrkning.
I år er der kun blevet høstet sorter til ensilcring.

Majssorter Iii ensilering
Udbyttet måles i grønmasse, tørstof og råprotein. Si
den 1983 er tillige beregnet foderværdi. idet der tages
hensyn til hele plantens indhold af træstof og orgalUsk
stof. Prøver til analysering og beregning af fodervær
dien Lages i den finsnillede grønmasse efter lllajshø~l.le·

ren for al sikre en ensartet gennemsnitsprøve.
Udbyttet af kolber beregnes ved at afplukke kolberne i
l parcelrækkc, og det beregnes senere som en procen
tandel af det samlede udbyIle af tørstof.
Sorternes kuldefølsomhed i foråret noteres. ligesom
standfasthed, blomstringstid m.v. registrere...
På den måde ms en vurdering af de enkelte sorters
egnelhed til dyrkning under de forhold. der gælder i
praksis.
Siden 1974 har målesorten været Fronica.
I forsøgene 1987 blev der prøvet de ~orter. som er vist i
den følgende oversigt. Navn og oprindelsesland er
tagct fra EF-sortslisten 1987 fra afprøvningsvirbom.
heden for majs her i landet eller fra a.nmelderens
oplysninger.

De sidstnævnte har den mest ureglmæsslge vækst. Det
betyder blandt andet. at hanblomsten blomstrer over
en længere periode. Det kan betyde en forbedret be
støvning under vcjrforhold. som ellers ville være ugun
Slige for en sikker kernesætning.

Karakterer for tidlighed blev indført her i landet i
1982. Dc bestemmes udfra kolbernes indhold af tørstof
ved normal tid for ensilering. Sorterne Fronica og
LG II blev f.eks. placeret i middelklassen med karakte-
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PrOClosscn med kcrnefyldning forløb ikke alt for glat,
da dcn kræver betydeligt mere varme, end vi har haft i
år.
Maj..planrerne var sunde, og der var kun rn og små
angreb af fusarium i kolber og ved planternes basis.
På lave steder i markerne og i udsatte områdcr for
natlefrost. blev majspianIerne svedct af frost først i
oklober. I marker uden frostskader fra denne periode
holdt maj~plallterncsig grønne til sidsl i november.

I gennemsnil nAede sorterne ikke over 19 pet. lørslOf,
hvilket er det hidtil laveste målte niveau i sortsforso
gene med tidlige soner. LG 2080 gav samme udbytte
som ml\lesorten, meden<; de andre allc gav lavere
udbYllcr.
l tabel 39 ses en oversigt over plantclal, slandfasth~d

m.v.

Tabel 39. Titl/ige majssorler.
Go.'. IJ jo,søg /987.

Jylland og øerne Bornholm 1987 1938
Normal 2448

Fig. J. Majnoarml!l'"heder 1987.

Majs
1"1, hkg torst.

pl.ant~r I'J<- kolbe· pr. h.a .~

pr. ml sæd torsl kolbe st.+bl pr. ha

Fronica 7,8 3 20 12.3 49.0 48.8
BOfee 7,7 1 25 0,8 8,7 5.6
Ilrowning 7,7 3 30 4.1 10,5 _4.7

LG 2080 7,7 2 24 2,5 2,4 1.1
Ali1.c 8.0 1 28 4,3 12,5 5.5
Anjou 18 7,6 2 20 2,8 9,9 10,5
Aviso 8.0 I 30 4.8 8.6 2,4
Jumbo 6,9 I 24 0,4 8.5 6,0
LSD / 3.7

Plantel;,tl ved høst var lavt for alle ~orter og lavest for
Jumbo med 6,9 planter pr. m 2•

Karakteren for standfasthed var 3 og dermcd pli kan·
ten af dCI øllskelige for Fronica. Browning, fulgl {tf
karaktcreren 2 for LG2080 og. Anjoll 18. De oVrlge
ha\de en god slængehl)"rke.

Ingen af sorterne nåede halvdelen af udbyttcl l kolne·
tO(!o,tnf. men Orowning og Avisa nåede dog 30 p<.:t. som
de bcdsle i den henseende.
Den bereglletle foderværdi var lav med 49 afgrøcil"Cll
hedcr pr. ha. Sorterne LG2080 og AvtSQ gav udbyllcr
på hojde med målesonen. medens de øvrige allc gav
sikre lavere udbytter.
Ilabcl40 sc~ en oversigt over andre dyrkningsegensb
ber.

Tabe.l 38. Tidlige majssorrer. (1/2)
Gt/s. 13 forsøg 1987.

I figur l ~~, al antal mUJwllrmcenheder holdt sig lidi
under 2.000 i hele landel. Det regnes normalt for at
være den ,werstc grænse for gmnmajs med undcr 20
pel. tørsLof.
I label 38 ~es resultater fra tidlige sorter. Forfruglcn
ViiI' maJs i 62. korn I 23 og græs i 15 af forsagene.

Fronica 17.9 10,4 25.8 343 61,3 6,4

Boree 18.6 10,5 25.1 56 8.0 0,8
BrowllIng 19,0 10,0 15.3 54 6,4 0,9
LG 2080 19.0 10,7 24,8 19 0.1 0.2
Alizc 17.2 10.9 24.9 34 8,2 -0.6

Anjou 18 17.3 10.7 25.7 62 12.7 -1,2

Aviso 18.7 11,0 25,2 36 3,8 0.1
Jumbo 17,9 10,9 25,0 -45 8,0 -0.6

LSD 13 4.2 0.5

Tubel 40. Tidlige mujssoner.
G"s. 13 forsøg 1981

Majs· kulde- dato pct angreh kg t0r~1
p.!virkn ro, af fU~lIrium pr FEsorter fodr hallbl kolbe lItængd

Antal f~
, , 7 ]J

Fronica 6 7/9 O 1 1,26
Boree 6 27/8 O O 1,23
Browning 6 29/8 O O 1,24
LG 2080 6 .11/8 O O 1.23
Alize 6 28/8 O O 1.23
AIlJou 18 5 8/9 O O 1.27
Aviso 5 4/9 O O 1.24
Jumbo 5 31/8 O O 1,25

Flere af sorterne var stærkt påvirkede af kulden i
fodret. ogde blomslrede 4· S uger senere end normalt.
Angreb af fusarium var meget beskedne og en af
årsagerne til. at lejesæd \'ar rel sjælden i år. Beregnct

pct. pcl af tø~lOf hkg pr. ha
torst. riprol trsesløf gr0nt lONI rAprMajssorter
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kg lørstof til) foderenhed var højt. da der mangler en Tobel4J. Midde/tidlige majs.rorter.
udviklet kolbe. Sorterne Boree, LG2080 og Alize Gns. IO forsøg 1987.
havde den bedste foderværdi. Udby tiet var også laVl

M.. kuld<- dato pct. "'W'" kilenamed 49 afgrødeenheder pr. ha i Froniea. Dc øvrige pAvirlm. r", affusanum p'. FE
sorter gav alle sikre lavere udbytter end mAlesorten. sorter forlr hanbl koll>< ....ad
I Label 41 ses resultater fra middeltidlige sorter. For-

Fronica 7 31/8 O O 1,27frugten var majs i 40, bederoer i 40 og græs i 20 pct af
LG 11 6 31/8 O O 1,28forsøgene.
lina 6 26/8 O O 1,27
Derby 6 28/8 O O 1,27

Tabe/4/. Midde/tidlige majssorter. (213) MLA 019 7 29/8 O O 1,30
Gn~ 10/orsøg 1987. Anjou 09 7 27/8 O O 1,24

~ pct. PCI. af tøntm hkg pr. ha Brutus 6 31/8 O O 1,3 I..... rlprot. tnestof grønt tØf'<il. rlipr M 3471 7 29/8 O O 1,27

Fronica 18,6 10.5 25,3 370 68,7 7,2
LG 11 19,4 10,2 25,4 "42 -5,0 0,7
lina 17,8 9,9 25,2 -58 13,2 " 1,7
Derby 18,3 10,5 26,S 84 " 16,3 -i,7
MLA 019 17,5 10,3 25.9 "32 -9,7 1,1
Anjou 09 18,5 10,1 24,5 "39 7,6 1,0
Brutus 17,2 10,1 26,0 -8 6,5 "0,9
M 3471 17,8 10,1 25,0 732 "8,4 -0,9
LSD 24 5,0 0,6

Ingen af sorterne nåede op på 20 pet. tørstof. Sorter
Fronica, LGII, Anjou 09 og Derby havde over 18 pel.
tørslOf. Indholdet afrAprotein og Iræstofvar højl i alle
sorter.
Udbyttet var lavt på 6,9lOn lørstofpr. ha i målesortell.
De øvrige sorter gav alle 0.5 - 1,610n lørstofmindre pr.
ha.

l label 42 ses resultater af planletal. lejesæd m.v.

Tube142. Midde/tidlige majssorter.
Gn~ 10 /orsøg 1987.

M$- pct. hkg tØrsl
plantet" ..,.. kolbe- pr. ha Le- pr. ml sæd leni. kolbe 5L+bl pr. h

Fronica 8,0 2 20 13,5 55,1 54,1
LG 11 8,2 3 25 2.2 7,0 -4,3
Jina 7,0 1 38 7,4 -20.5 10,4
Derby 7,2 1 23 1,4 -14,8 12,7
MLA 019 7,7 I 27 2,3 "12,0 8,7
Anjou 09 7,8 I 30 4,8 . 12,3 "4,8
Brutus 7,9 3 23 0,5 6,9 -;.6,5
M 3471 8,0 1 27 2.6 -11.0 -6.6
LSD / 4.2

Bortset fra Jilla og Derby var antal planter pr. ml:
middelhøjt. De almindeligt dyrkede sarier som Fro·
nica,LGIl og Brutus var mindst standfasle med karak
terer på 2 - 3 .
Kolbetørstofproeenten var gennemgående lav. hvor
kun lina havde over 30 pet. Udbyltet af kolbetøfStof
var lavt, ligesom den beregnede foderværdi.
I label 43 ses en oversigt Over plantetal, lejesædskarak·
ter m.v.
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MAlesarten Fronica, MLAOl9, Anjou 09 og M3471 fik
de bedste karakterer for modstandsdygtighed overfor
kuldepl1virkning. Blomsling fandt sted en måned se
nere end normalt, sidst i august, og der var ingen
afgørende forskel på de enkelte sorter.

Der blev ikke fundet angreb af fusarium. hverken i
kolbe eller på stænglernes base.

Foderværdien målt ved kg tørstof pr. foderenhed var
sidst i 1.20-erne ret ens for alle sorter.

I label 44 ses en oversigt over udbytter m.v. fra forsøg
med sildige sorter. Forfruglen var majs i 67, roer i 22
og lucerne i Il pel af forsøgene.

Tabe/44. Sildige majssorrer. (2/4)
Gns. 9/orsog 1987.

Maj.· pc!. pct. af hU1itof hkg pr ha
sorter tørst. rlpr t~t ...... ,..... dp'

Fronica 18,7 10,2 24,4 335 62,8 6,4
Lixis 19,5 9,8 23.4 "17 -0,7 0,3
Primus 18,1 9,6 25,5 "14 _4,7 0,8
Sonia 19,3 9.5 25,5 3 2,4 ..:..0,2
Splenda 18,4 10,4 25,4 "15 3,8 "0,2
Galion 18.8 10,3 23.5 78 -14,4 .;-1,4
Arven 19,3 10,2 25,2 II 3,9 0,4
MLB 150 18,2 10.1 24.8 "25 76,3 "0,7
LSD 21 4.9 0,6

Sildige sorter tages med i forsøgene for at måle udbyt
tet lil slaldfodring. Til dette brug betyder det ikke så
meger, at lørstofproccnten er under 25, eller om udbyt
let findes i stængel og blade, da dyrene kan udnytte
sukkeret i slænglerne ligeså godt, som de kan udnytte
stivelsen i kolberne. Der kan derfor være en mulighed
for al finde letfordøjelige, sildige majssorter. hvor
udbyttel Slammer fra stænglen og ikke rra kolben.
Tabene vil være ret små ved staldfodring, men ved
ensilering omdannes derimod sukker i stænglerne til
organiske syrer og kuldioxid, der sammen med safta·
Oøb kan give betydelige tab. Stivelsen i kolberne påvir
kes næsten ikke af processerne ved ensilering og beva
res med små tab i ensilagefoclerel lil dyrene.



De ~lIdlge sorter havde et mdhold af IOf"Stof fra 16tll 21
pet. Også indholdet af træstof var ret lavt i sorterne
Llxis og Gallon. medens det \'ar over 25 pcl. I Pnmus,
Sonia. SpJenda og Anen.

Soma og Anen ga\ lidt hOJere tOf"Stofudbylter end
målesorten Franica. medens de ovnge gav nundre
udbyucr end Fronica.
I label 45 ses en oversigt over antal planter pr. m2 m. v.

Tabel 45. Sildige majssorrer.
GIIS. 9 forsøg 1987.

Maj •
PC' hkg I"~I

lOrt•• planler lej<- kolbe. P' ha L'
pr ml sæd tØ~1 kolbe ~t.+bl pr hil

Fronlca 8.0 I 26 16,_ 46,6 50.7
Lixis 8.0 l 35 1.5 2.1 0.8
Primus 7.8 I 31 1.5 6.1 5,4
Soma 7,4 l 37 7.6 5.1 0.4
Splenda 7.8 O 23 2.8 0.9 4.6
Gallon 6.8 O 37 0.9 15.2 11.1
Arven 8.1 2 26 1.3 2.7 1.5
ML" 150 6.9 2 31 0.4 5.8 -6.1
LSD 4.2

Antal planter pr. m! "ar p~ 6.8 . 8.1, hvilket er
middelhøjt. Alle sorter \ar meget slandfaste.
Udbyttet af kolbetorstof \ar meget lav. Sorterne Lixis
og Sonia gav højere udbytte end Fronica. I beregnet
foderværdi gav Fronica. Lixis. SolUn og Arven samme
udbytte. medens Primus. Splenda, Galion og MLB ISO
gav stati'Hisk sikre lavere udby Iler end Fronic3.
I tabel 46 ses en oversIgt over sorternes lålsomhcd
overfor kulde i foråret m. v.

Grovroderprodu klion

Tabe/46. Sildige majssorIer.
Gns. 9 forsøg /987.

k. ."- kuld< da'o
MaJ-rtor' ,..... ",FE "". ro<

",FE ~"" hanbl

Fromca 1.24 126 3 4/8
Lixis 1.21 118 3 7/8
Pnmus 1.28 123 3 7/8
Sonia 1.28 121 3 14/8

plenda 1.28 134 3 4/8
Galion 1.22 127 3 26/8
Arven 1.28 131 3 15/8
ML" 150 1.27 127 3 6/8
LSD

Sorlerne fik alle sammen lave karaklerer for mod
standsevne overfor kuldep:\\ irkning. hvor 10 er upAvir·
kel.

Blomstnngen skete fra næsten normal Ild til meget
sent med Galion som den senest blomstrende den
26/8.

Det laveste anl31 kg til I foderenhed blev mAlt I Llxis
og Galion på 1.21 • 1.22 kg. medens de ovrige alle \lar
tungere fordøjelige og dermed i Ar uden mteresse for
brug IIlstaldfoder.

I label 47 fllldes t den o,<erste halvdel en samlet
oversigt over resullater fra fOf"Søg med sorter af majs til
ensilering i 1987. hvor de er opstillet i alfabetisk orden.
I delt nederste halvdel findes ligeledes resultater fra en
par\'i ... sammenligning med mAIesorten Fronica.
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Tabel 47 Samlet oversigt over majssorter 1975 87-

L<J<-I T/H'$torpct. kg IØrstof' Udbytte og merudbytte Udb. og me:rudb
",FE hq tørnor pr. ha ..c. pr. ha

Kolber Stængler

~- F i .. ..I C C
~ ~ ~

C
C ~ C ~ C C C .1j C ~ ~
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Fronica . - 100 - 100 - 100

Fo'!øgsår /987
Alize .... . 13 3,0 1,0 18 17 1,26 1,23 12,3 4,3 135 49,0'(2,5 74 48,8 ,5,5 94
Anjou 09 IO 2,0 1,0 19 19 1,27 1,24 13,5 4,8 136 55,1'(2,3 78 54,1 -4,8 91
Anjou 18 ... 13 3,0 2.0 18 17 1,26 1,27 12,3 ·2,8 77 49,0 .9,9 80 48,8 '(0,5 78
Arven ..... . 9 1,0 2.0 19 19 1,24 1,28 16.1 1,3 108 46.6 2,7 106 50.7 l,S 103
Aviso . . . . . . . .. 13 3,0 1,0 18 19 1,26 1,24 12,3 4,8 133 49,0 .8,6 82 48,8 .2,4 95
Boree .. 13 3,0 1,0 18 19 1,26 1,23 12,3 0,8 107 49,0 ·8,7 82 48,8 .5,6 89
Brutus .. . IO 2,0 3.0 19 17 1,27 1,3 I 13,5 0,5 104 55,1 .6.9 87 54.1 ,6,5 88
Browning . . 13 3,0 3,0 18 19 1,26 1,24 12.3 4,1 133 49,0,10,5 79 48,8 ,4,7 90
Derby ......... 10 2,0 1,0 19 18 1,27 1,27 13,5 .1,4 90 55,1,14,8 73 54,1 .12,7 77
Galion ........ 9 1,0 0,0 19 19 1,24 l,n 16,1 0,9 106 46,6 ,(5,2 67 50,7 .11,1 78
lina ... . IO 2,0 1.0 19 18 1,27 1,27 13,5 7,4 155 55,1 .20.5 63 54.1 ,(0,4 81
Jumbo . 13 3,0 1,0 18 18 1,26 1,25 12,3 0,4 103 49,0 .8,5 83 48.8 ,6,0 88
Lixis . . 9 1,0 1,0 19 20 1,24 1,21 16.1 l,S 109 46,6 .2,1 95 50,7 0,8 102
LG 11 .... IO 2,0 3,0 19 19 1,27 1,28 13,5 2,2 116 55.1 .7,0 87 54,1 .4,3 92
LG 2080. 13 3,0 2,0 18 19 1,26 1,23 12,3 2,5 120 49,0 .2,4 95 48.8 1,1 102
M 3471, IO 2,0 1,0 19 18 1,27 1,27 13,5 2,611955,1.11,0 80 54,1 ,6.6 88
MLA 019. 10 2.0 1,0 19 17 1,27 1,30 13,5 2,3 117 55,1'(2,0 78 54,1 ,8,7 84
MLB1SO 9 1,0 2,0 19 18 1,24 1.27 16,1 0,4 102 46,6 ·5,8 88 50,7 ·6,1 88
Primus _. 9 1,0 1,0 19 18 1,24 1,28 16,1 l,S 109 46,6 .6.1 87 50.7 .5,4 89
Sonia .... . 9 1,0 1,0 19 19 1,24 1,28 16,1 7,6 147 46,6 .5,1 89 SO,7 0,4 101
Splenda . 9 1,0 0,0 19 18 1,24 1,28 16,1 .2.8 83 46,6 .0,9 98 50,7 ,4.6 91

Fo'!.gsdr /975·87
Alize 84-87 53 1,7 0,9 21 23 1,22 1,1737,4 7,4 120 61,9 '(6,7 73 81,1 ,4,3 95
Anjou 18 85·87 39 1,8 0,9 20 20 1,22 1.19 31,6 .1.3 96 64,9 .4) 93 79,4 .3,0 96
Artus 86 9 1,0 0.0 21 21 1,20 1,29 37,4 .3,4 91 62,S 9,1 115 83,4 .1,5 98
Arven . . 86·87 18 1,0 1,0 20 20 1,21 1,24 26,8 2,8 110 54,6 2.6 105 67,1 3,0 104
Aria .... 82·84 18 1,9 l,S 24 24 1,25 1,28 50,8 1,0 102 56,9 0,1 100 86,3 ,1,1 99
Borre 80-87 83 1,7 0,9 20 23 1,21 1.16 42,9 2,6 106 59,7.12,7 79 84,8 .5,4 94
Brube1 .... 83-85 17 1,8 0.8 22 22 1,20 1,21 40,0 .1.2 97 53,S .1.1 98 77,6 .2,0 97
Buras. . 78-81,84-85 106 1,6 1,1 22 23 1,23 1,2148,6 1,4 103 61,0 .6,1 90 89,2 .2,5 97
Brutus. 79-81,87 63 1.5 1,8 n 21 1,22 1,25 46,S 3,6 108 63.3 .0,3 100 90.3 .0,1 100
Derby .... 85-87 29 1,8 0,7 n 23 1,21 1,24 31,8 1,1 103 61,5,(0.5 83 77,4 .9,7 87
Galion .. 86-87 18 1.0 0.0 20 20 1,21 1,1826,8 3,9 115 54,6·12,2 78 67,1 .5,1 92
lina . . 86-87 20 1,6 0,7 20 19 1,24 1,24 19.8 8,1 141 59.5 .17,2 71 63,9 .7,1 89
Lixis 86-87 18 1,0 O,S 20 21 1,21 1.19 26.8 2,2 108 54,6 .1,0 98 67,1 2,4 104
LG 11 ... 80-87 76 1.8 1,7 23 24 1,19 1.21 45,2 4,5 110 59,2 ,6,4 89 87,4 .2.5 97
LG 2080 ... 85-87 39 1,8 0.8 21 23 1.22 1,2231,6 6,5 121 64,9 .5,9 91 79,4 1.0 101
LP 1011 86 IO 1,2 0,2 20 19 1,22 1,2226,1 3,0 111 63,9 .2.1 97 73,6 0,7 101
M 3471 ... 86·87 20 1.6 0.5 20 19 1,24 1,23 19.8 6,9 135 59.5.10,7 82 63,9 ,2,3 96
MLA 018, 86 15 0.5 0,0 21 21 1,19 1,28 31,9 .2,6 92 78,4 5,3 107 92,4 3,9 104
Primus 86-87 18 1,0 O,S 20 20 1,21 1,22 26,8 5,7 121 54.6 ,4.8 91 67,1 0,1 100
Reus 84-85 II 2,0 2,1 n 23 1,22 1.28 47,8 2,9 106 57,6 .2,1 96 86.4 .3,2 96
Silae. 79,80,82 46 1,1 0.8 23 22 1,19 1,1850.6 0,4 101 62,9 .5,6 91 95,7 ,3,6 96
Sonia. 86-87 18 1,0 O,S 20 20 1,21 1.22 26,8 7,6 128 54,6 ,5,9 89 67,1 0,9 101
Splenda . .... 83·85, 87 26 2.0 0,8 22 21 1,21 1.24 34,1 .2.2 94 48,9 2,2 104 68,S .) ,5 98
Tassilo. ... 83-85 18 2,3 2,2 n 24 1,23 1,2241,3 0,1 100 51.9 1.4 103 76,2 1,1 101
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L-cngsl iii højre findes forholdslal for den prøvede
sorts udbylIe i afgrooeenheder pr. ha. hvor udb)1tet af
målesorten Fronica er blevet sal til 100 m-erst i tabel
len.

Del er i denne talrække. at der hurligst kan ses, om
udbyttet af en provel son svarer til el rimeligt ni, eau i
forhold lil mAlesorten.

rets forsøg gav i gennemsnit omkring hah't udbytte
af del normale. Del skyldcs især del kølige vejr i hele
væksIperioden. I mange tilfælde skele det også, al
lilførlnitralkvælslofblcv denilrificerel og gik tabl som
luftfonnigl kvælstof. En del nitralkvælslof blev og~å

udvaskcl på lellere jorde.

Resultalel var. at majsplanterne under de forhold i
lange perioder stod med en meget Iysegron farve i
centret. Kvæistofblcv lrukkel fra de gamle blade til de
nyc. og væksten bic' meget hæmmet. Da kvælstofTn
gorel~en fra jord og husdyrgoomng log fart langt hen
på sommeren. kom den rigtige gronne farve igen p
pluntcrn~ vækslcenlre. og "ækslcn kom igang igen.

• r der mange sleder optr1\dlc kvælstofmangel i et
Slorre omfang end lidiigere. så skyldes del. al majs som
rækkeafgrode I en lang penode i fonirel virker som
u~vok.se(jord o"erfor udvaskning af Oltratkvæistof og
dCllIlnlikllllon

Det har værel en underslregning af. at lilførslen af
kvælstof lil majs nok bor givcs <Id 2 til 3 gange i
vækstperioden. is..'Cr i regnrige forår og somre på heil
svære jorde og rå megcl lelle jordt:

Forudcn ct højt udbytteniveau er en god slandfasthed
el vigligl krav. Delle bliver ogs..~ stillet i hele den
majsdyrkende verden. så det er sjældent. at vi her scr
sorter med en svag slandfasthed.

El lor"lofindhold på mindsl 25 pc!. ved normal ensile
nngslld er cl andct megel vigligt krav III en ensilerings
SOrl. Ved dyrkning til Sia Id foder er dcltc krav ikke så
'Igligl. da slænglernes sukkenndhold ud nyties lige
godl af kvæget som kolbernes indhold af stivelse. Se),· i
kolige år som I år nåede Oere af SOrlerne de 20 pet.
to....aof. der er den øvre grænse for grøn majs eller
staldfoder.
El o;IOfl udbyttc :tf kolbelorstof er og.~ cl vIgligt krav I
dyrkningen. da kolberne er de mest energirige. Et hojt
udbytte af kolbelørstof har derfor ogs. indnydelse på.
hvor lTI~get tørstof der går lil l foderenhed. Nu viiI, 15
kg lørstof cller mindre være et sikkert legn på. al
sorlen vil være el vdegnet råmaleriale lil en majsen:-.i
lage for hæg. dcr skal om"ælte cl stOr! grovfoder.

De senere år med koligl vejr. der hindrede en gunstig
udvikling af majs. har nok vi!>!. al de kolbcrige sorler.
som og ofte er spmkle i udvikling, ikke har kunnel
klare sig ovcrfor de middehidlige i udbytte.

Som en Sikring for udbYIle også under vanskelige
forhold bor nok lægges mere vægl på sorter med en

Groy(oderprodu klion

kraflig ..tængel og hclsl også en god kol~. Det vil for
Ilden sige. al middeludhge soner må forclrækkes III
\ anskclige ,~kstforhold.

Andre forsøg med græs, helsæd og
majs m.v.

I forsog nr. 40 094. 36 070 og 48 066 blcv provcl
lucerne i renbesland og forskellige græ:sblandmger
Den officiclle blanding 14 gav del SINSlc ud bylte i de 2
f"rsle forsøg og blanding IO i det sldslr1ævnlc forseg.
Isåning af20 kg italiensk rajgræs pr. ha den 9. april til
en l. års gra.-smark. gav I 4 slæl i forsøg 47 152 et
mcrudbytte på 8.8 afgmdccnhed pr. ha. hvoraf de 7.3
afgrodeenhcd blev høstet i 4. slæl. Den langsomme
forbedring af ~landen ved eftersåning slog således
senl igennem ogs..~ her.

Til for.. kclltge tidslerminer i løbel af sommercn blev
der i forsøg nr. 53 055 udsprøJlet Optimin udcn der
blev målt noget merudbylle.

I forseg 42 153 og 42 152 ble' ilaliensk rajgræs udlagl
uden dæksæd sidsl I april lil hosl med 4 årlige slæl
Der blev gødel med 40 - 80 - 120 og 160 kg pr. ha pr.
slæt med følgende re..;ultal

Tabel 470. Stigende mængder tV lil iloliemk rajgræs
uden dæksæd.
GI/s. l forsøg /987.

g
rlpr. FF Iyuel

It.rajgræs 1"". p<t 'g ~
~E

FEI minI a.e.
u. dæks. IØBI. nip, pr FE '. IO 'g IO pr. ha

40 N/slæt 13.8 15.0 1.15 184 0.44 43 92,7
80 Nls1æl 12.7 18.0 1.13 l58 0.43 44 18.9
IlO /slæt 11.9 20.7 Ul 308 0.46 46 l5.6
160 NAI"" 11.8 2Z.3 Ul 365 0.45 45 J 1.0

TorstofprocelHen var lav og faldende med ogellilforsel
af b ælo;tof. Der var ligeledes el s'agl fald i kg lørstof
pr. foderenhed. Indholdet af råprotein pr. foderenhed
...ar højt 111 megel høj!. De øVrige mål som fyldefaktor
og lyggetid viste el højl kvalificerel grovfoder. De
forste ca. 100 kg N pr. ha pr. slæl forrentede sig godt.
I forseg nr. 53057 og 28 047 blev der målt udbytie i
majs. Ocr blev hostet 50 afgrødeenheder pr. ha i
Brutus og 57, 70 og 59 afgrødeenheder pr. ha i hcn
hold:-.vis Ali.l~. LG 20BO og Boree.

LG20BO og Roree blev i forsog 52 162 prøvet l11~d

forskellig rækkeafslund og såafst:lOd. Boree gav højere
udbYlIer end LG20BO ved de planlagte plantelsi på
90.000 og 110.000 pr. ha.
Hvede og vikke blevdyrkel sammen I forsøg nr. 42164.
De ~Iorste udbytier blev der hoslet ,ed en uds..~ på
130 kg hvede og 70 kg vikke pr. ha.
I forsøg nr. 46 017 på okologlsk dyrkel jord blev
genncmførl forsog med blandIIIger af havre. æner og
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Grovfoderproduktion

fodt=rvikke. sammenlignet med byg, ærter. fodervikke
og heMeoonne i forskellig sammensætning. Udbyttet
var næsten ens uanset blandingsforholdene.

I. Bruttoudbytter i forsøg.
2. Brutloudbytlcr i mark.
3. Opmålte udbytter på lager.
4. Nelloudbytler i krybbe.

Forenklet grovfoderproduktion,
1982-87
De flerårige forsøg med bederoer. majs, helsæd og
kløvcrgræs blev efter planen afsluttet i 1986. Der
manglede endnu måling af nettoudbylIerne i produk
tionsårer 1986/87. Disse målinger er blevet udført i
indeværende år.

Med den anvendte teknik har det ikke været muligl al
få en dybtgående belysning af årsagerne til tab fra
mark til Mald.

Sideløbende med forsøg, måling af udbytter i mark og
på lager blev der målt arbcjdsforbrug ved høst af de
forskellige grovfoderafgrøder.

Planteavl..konsulcnlerne har forestået forsogsarbejdet.
medens kvægbrugskonsulentcrne har forestået måling
af markudbyttet og opgjort forbruget af de forskellige
grovfoderemncr i fodringen.

Gennem dette samarbejde har det på samme ejendom
været muligt at få et udtryk for:

Det var medarbejdere fra Statens jordbrugstekniske
Institut (Sjl), Horsens. som gennemf"me disse under
søgelser. Arbejdet er nu afsluttet. og nogle hovedresul
tater er omtalt senere.
Desuden gennemfører Statens jordbrugsøkonomiske
Institut nogle beregninger over økonomien ved for
skellige former for forenk.let grovfoderproduktion. Det
er mcsl tale om modelberegninger. som endnu ikke er
afsluttet.

.. --- O-.... Top
[Nr - O:;;:h Nem - ":." - - o:.th -..

....... 1- udb.
p.... I Mut ..... ....... 1- .....

Tabel 48. Forenkler grovfoderpmdll.krion. (215J
Forholdstal for udbyuer i a e i 1986 forsøg i /985 - /()()

1 100 79 72 100 59 24 100 98 78
2 100 J2 65 100 82 52
3 100 99 79 78 100 79 77 45 100 46 45 35
4 100 76 79 79 100 53 36 26 100 90 J2 69
5 100 105 92 79 100 64 54 45 100 79 58 50
6 100 64 57 61 100 27 29 100 97 71 84
7 100 115 114 92 100 57 41 37 100 79 63 67
8 100 97 91 78 100 83 57 49 100 69 68 69
9 100 101 99 76 100 42 2J 100 85 77 70

10 100 69 69 69
II 100 82 80 68 100 75 48 29 100 88 45 42
12 100 69 68 57 100 52 38 29 100 56 51 55H_ ...

~- l!ftenlIrocIe
Nr -.. - -~

Nem 0p0IIIt Nem 0p0IIIt -P!"'Ot I - ....
p..... l- ..... _.

....... 1_ ..... udb.

1 100 97 90 94 100 73 30
3 100 89 86 84 100 17 17 17
4 100 76 75 71 100 34 .18 27
5 100 139 114 99 100 98 67 50
6 100 98 95 97 100 .19 38 100 79 77 44
7 100 90 89 88 100 .lI 29 30 100 62 52 31
8 100 81 96 75 100 87 80 95 100 68 75
9 100 59 58 57 100 49 60 .17 100 77 65 58

IO 100 52 34 34
II 100 64 47 42
12 100 107 130 85 100 90 90 90 100 74 63 44
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NeuoudbyttCl i 1986/87
I løbet uf produktionsårcl 1986/87 blev foderforbruget
mAli og brugt ved beregning af netloudbyllct (ra de
enkelte grovfoderaner.

Nelloudbyllel I græs var det mest 'i1ablle med ca. 65
afgrodeenheder pr. ha. og udbytlet af majs og helsæd 11\
på linie med græs.

Som del ses l label 48, var der ogs i år en betydelig
\arialion fra sled lil sted.

Sællcs brUllOudb)lIct l forsøg I 1986 lil 100 blev
ncttoudb)'tternc I 1986/87 l gennemsnit 73. 35. 63. 83.
46 og 42 for hcnhoJdwls rocr. roelOp. græs. hclc;æd.
efterafgrode og ma]'•.

Ocr blc\' fansal fundel en tendens til. al de største tab
blc\ m. Il l roelOp. græs og efterafgrode. men også maj"
kom ud nll.:d S10re lab. Det skyldes Især de lave
torslo(proccntcr. som blev målt I maJs. Del har givel
Morc lah \'Cd I..onsenering.

Årnariationer i hele landets brutto- og ncttoudbyltcr i
grovfoder
I for~gcnes bruttoudbyllcr. som her er alle registre
rede forsog. blev der m.1t en belydelig årsvuriallon.
Især i roerne" rod + 10p. Del ses I figur 2 sammen med
nelloudoylCl fra 'i;lnJllle produklion'i3.r.

landsdelenes udbytteforhold
l figur J se<; brutloudbYller i fOfSeg p Øerne og i
Østjylland. Vestjylland og NordJ)lIand. Bederoer og
maJs gav de storst udbylIer i de østlige egne af landel,
medens byghelsæd f eflerafgrode og græs gav mest I

Vestjylland og Nordjylland. Der er tydeligt. al de
varmekræ\C:=nde afgmder som bederoer og maJs havde
det bed'it ; de ostlIge egne. medeno; b)ghclsæd +
efterafgmdc og græs gav næsten <;amme udbytte i alle
landsdele.

Del viser sig endnu tYdeligere i fig. 4. hvor der ses en
oversig1 o"er nelloudbytterne fra samme produk·
t10nsår og fordelt på landsdelene. Det er her meget
lydeIigi, al der er sket en udligning af udbytterne i
grovfoderproduktionen. når der regnes med nettoud
bylter. så produktionen af grovfoder I denne 5-årige
forsogspcriode har klarel sig forholdsvis bedst i Vcst
og Nordjylland.

Nelloudbytlcrne \'arien:r ikke s meget som brulloud
bytterne i forsogene. Dct antyder, al der i gode år er ell
tenden~ td. al dyrenc r.lr en lidt ngeJigere tildeling. ~lI.

der o'iles nogct mere med grovfoder. end i år med små
udbyllCr. Roernc gav de 'ilm<;le brutto- og netlaudb)'l
lcr, og tabene fra bruuo i fors~'g lil nella I krybben
svarende dog i roer i flere år til mere end foderværdien
i hele topudbyl!el.

Gennemsnitsudbytte og standardafvigelse
l label 49 ses en oversigt over de gennemsnitlige
udbytter og slandardafvigelser fra forsøg, mark. lager
og nellO. idet alle forsøg og mAlinger er taget med i
beregningerne. Antal forsøg og mAlinger er anført med
mindre Iyper ved hvert gennemsnit.

1986

~ ~
~

~~I El EJ
D

II
fJ

1 I.0.• •
i

50

o

a.e. pr. ha
200

150

100

1982 1983 1984 1985

Forsøg O Roer Netto~ Roer
D~• Helsæd • Helsæd

D~
Top eller efterafgrøde

• MaiS • Majs

• Græs Græs Rod elier helsæd

Fig. 2. Arnvrwflorren I bru(1(r og nelloudbyrteme.
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ROER

HELSÆD

Fig. 3.
Bruftoudbyu(! iforsøg i n./!. pr. hajiJrdelt på landsdele. 1982
86.

Der er tale om simpeh gennemsnit, hvor der ikke er
taget hensyn til landsdel. jordtype, markvanding eller
k

De største afvigelser fra gennemsnit blev målt i bede
roer og majs. Det betyder. at de svinger meget i

Tabc/49. GennemsnirsudbYl1e og slandardaftigelse.
Alle forsøg og mdlinger 1982-87.

Le. pr. ha
Fonos Mut '"-' Ndlo

Roer:
Rod 118±28 113±23 105±24 94",18
Anlal 72 47 60 "Top 38± II 30± 8 22± 9 17± 7
Anhd 70 36 50 jJ

Græs I05±17 75± 16 64±14 64±14
AnJal 7J 57 60 60

Helsæd
Dæks..'Crl 61±14 57± 15 49±15 49± 14
Antal 11 .; ., ..
Efterafg. 34± 12 21±IO 19± 8 17::: 8
Anlal " 40 " J8

Majs 82±17 73=21 61 ± 19 56±16
Anlal 70 26 J5 ]J
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ROER

HElSÆD

Fig. 4. ,"Y"euoudbylfe; o.e. pr. ha fordelt på landsdele 1983
87.

udb)'tte fra år til år. og at roer f.eks. inden for norma
len kan yde mellem 136 og 86 afgrodeenheder pr. ha i
neltolldbytte og majs mellem 72 og 40 afgrooeenheder
pr. ha i nellolldbytte.

Med hensyn lil afvigelsens størrelse fra gennemsnit
fulgte derefter græs, helsæd, roclOp og efterafgrøde.
Slandardafvigeisen viste en tendens til at blive mindre
fra bruttoudbytte i forsøg til nettoudb)'ttct.

Dcn ret store spredning på plus/minus 28 afgrodeen
heder pr. ha viser, al der kan opleves et meget vane·
rende udbytte i ~deroer. Det hjælper dog meget, at
også el ret haJ t udbytte er udgangspunktet i roer. Majs
har den næsthøjestc spredning på plus/minus 27 afgm
deenheder pr. ha. Det \'is[e sig at være for stor en
uSIkkerhed i dyrkningen I almindelighed. da udgangs
punktet i majs tilmed var lavt. Græs og helsæd havde
næsten samme sprednmg pli et lavere niveau. Regnes
der med I a 2 slæt I græs. s\arer helsæd til dette i
udbyttc. Det er en af årsagerne til, at byghelsæd i rel
stort omfang har suppleret eller aflost græs.

Roclop og efterafgrode havde samme lave sprednmg
pli plus/mmus 11-12 afgrodeenheder pr. ha. De er alt
andel lige ret sikre afgroder. De er begge biprodukter
fra cn hovedafgrode. og det vil i de kommende år blive



pel lab pr Inn. udbytl~ i forsøg _ 100
Roer Oræs Helsæd MIIJS

rod lop dlrls. en

Dc slør"lc tab på 50-55 pet. blev m~1t for roelop og
cflerafgrødc. medens græs med 39 pet. indIOg en
mellem~(illing.

svært at få dem rentabeh bjærgel lil sil~r med anob til
opbevaring af sdosaften. Derfor vil ... i nok se en eget
del bh\er opfodret frisk. for roelop og eflerafgrode
berer fortsat et fortræffeligt hægfoder.

Regnes der med lah fra udbyttet IHlslet 1 mark lil
nelloudbyttet. som det foregar pli den enkelte ejen
dom. !>< var labene 16. J.l. IO. 13. 12 og 21 pet. af
fcxterværdlen I henholdSVIS rcxt. ractop. græs, hels.-ed.
eflerafgrode og majs. Del svarer stort SCl lil resultaler
fra andre forsog og undersogel'oCr og ma belegnes wm
normale.

Del fremgår af re:o.u!taterne. al hojmekaniserel dyrk
nlllg og opfodring af roer kræ...er el lidt størrc tidsfor
brug pr. ha end en lavmekaTllseret majs- og græsdyrk
Iling.
Dc forskellige antal timer. der bruges anlænglg af
mekalllseringsgrad og afgrode, \ Iser og . al der både
inden for afgrode. og ved afgrodevalgcl er store mulig
heder for en yderligere lellclse I llrbcjdsforbrugcl. Der
er ..åledes forK'lt muligheder for en yderligere ratlonn
IIsenng og forenkling af grovfoderproduktlollen.

I hele ove~igten o\ter arbejdsforbrugel er der \<ed \ulg
af melode ikke laget hensyn lil omkoslningerne til de
maskIIlanskaffelser. der har værel ved de forskellige
Irin af mekanisering. Der er regnel med en bcsætl1lllg~

slClrrdse på 60 malkekøer.

Grovfoderproduktion

Ta6e/5/. Arbejdsforbrug i mark og stald w?dforskelhg
mekaniseringsgrad. S.j./. 1987 og forenkIel
grovfoderprodukliofl 1982-87.

M.ndtune pr- hil
Ro« Ona HcW<d Ma".

.\furk
La\mek. 27 12 8 12
Middelmck. 16 8 6 R
Hojmek. 11 5 4 b
Smtle\ogn 6
l3alleprcs. 4
Stald
LavJllek. l5 IO 9 9
Middclmek. l I 7 7 6
I-Iojmek. 22 5 7 4
Snil1cvogn 7
Ballepr~. 4

I alt
Luvmek. 62 22 17 21
t\1iddelmek. 47 15 Il 14
, 'oJmek. II 10 II IO
SlUttc\ogn Il
Ballepres 8

11
15
6

l250

l8
6
6

7
IJ
O

20

Forsog - mark 4 21 29
Mark -lager 7 21 10
lager - nelle 9 l l O

Forsøg nella 20 55 19

De lavcste tab pa 20 pet. ble\ m It I roer og hels.:tXI.
Tidligere \ar også majs I denne gruppe. men de senere
lif"i la"e tnrslOfprocenlcr p! omknng 20 har "gel
cnsllenllgslabel s meget. al majs næstcn horer s..'lm
men med græs. Undcr normale omslændlgheder horer
roer. helsæd og majs til samme gruppe med ca. 20 pe!.
lab fra udbYIlCI i forsøg lil netloudbytter.

Det trinvise tab fra forsøg til netto
I label 50 er udfra resultaterne 1 tabel 49 blevet
beregnet bjærgnings- og opbevanngstab 1 foderværdi
for hvert trm fra forsog lil ncltoudbylte

Tabel 50. Del procenlvise tab pr. (ri" fra forsøg lil
nelwudbyul!
Alle forsøg og malinger 1982-87.

Arbejdsforbrug i mark og stald
Sideløbende med udbyttem. lIllgerne i forsøg m. v på
de enkelt UK-bnlg blev :lf medarbejdere fra Stalen.s
Jordbrugstekm'ike Forsc)g gennemfort lidsstudier for
de enkelte arbcJdsoperatloner voo dyrkning af roer.
græs. helliæd plus eflerafgrode og majs.

Fra dis::.c rcl omfullende lidsstlldlcr fordelt o\'er Oere
1I.r er vi::'1 gennemsnItsresultater 1 label 51 fra brug med
en la .... middel og høj mekani<;eringsgrad. Dertil blev
for græs og::.:\ beregnet tidsforbrug \'ed snittevogll og
ballepre.se.

Resultaterne af undersøgelser Over arbejdsforbruget i
hele limer 1 mark og stald. saml ialt er anfort. Arbejds·
forbrugel blev beregnet udfra de opnaede gennemsnits
udbytter fra forenkiel gro\foderproduklion. Ved roer
nes bjærgning er regnet med. al saftannb er begrænset
\:ed at blande halm i roeloppcn \ed cnsllenngen.

Omkostninger i øre pr. nettofoderenhed
J label 52 ses el forsøg p al vurdere priser pr. foderen
hed udfra de fundne nctloudbyller i de forskellige
grnvfoderarter.

Omkoslningerne er for nedenst:1ende punkter 2 og 3
tage I fra Landskalkuler 1988, og der er her regnet med
følgende hovedgrupper:

I. jordleje (DB uden jordbehandling)
2. Variable omkostninger
J. MaskinSlation lil bjærgning

Omkostnlllger lil opbevaring er ikke medregnet. De
laveste omkoslnmger pr. foderenhed må forel rækkes.
De nås i bederoer. I græs III afgræsnmg og i græs som
ensilage bjærget i I. ~Iæt f.eks. på halvdelen af græsare
alet til malkekoer.
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Helsæd og majs klarer sig som vinterfoder bedst på
lettere jord. Kun, hvor der ønskes en stærk forenkling
med arbejdslettelser både i mark og stald, en højere
effekt pr. mandtime, og afgrøderne er godl kendte i
forvejen, bør helsæd og majs gå i stedet for roer og
græs i kvægets forsyning med grovfoder.

Ammoniakbehandlet halm var ikke med som grovfo
der i undersøgelsen, men ungdyr levede på nere bnJg af
ammoniakbehandiet halm, der har mange gode kvali·
teter som grovfoder.

Bederoer var overalt på mineraljord vor højest ydende
grovfoderart. Roer brev dyrket med de laveste omkost
ninger pr. foderenhed. men havde også det laveste
udbytte pr. mandtime på 271 foderenheder.
Græs kan dyrkes overalt, og udnyttet til sommerfoder
blev græs dyrket med de samme lave omkostninger pr.
foderenhed SOm roer.

Tabel 52. Jnrerne priser på grovfoder (Landskalkuler
1988) jordbehandling og opbevaring ikke
medregnel.

DB ror salgsaf·
grttder uden omk. O 2000 4000 6000 8000
tll jonlbeh. Øre pr. foderenhed

Roer (rod+top, 111) 64 82 100 118 136
Græs (slæt -afg, 64) 64 96 127 158 189

(afgræs, 64) 47 78 109 141 172
Helsæd (dæks1""cft. 66) 90 121 157 181 212
Majs (56 a.e. pr. ha) 87 122 158 194 230

Sammendrag:
De nu afsluttede S-årige forsøg og undersøgelser over
forenklet grovfoderproduktion viste:
at bederoer gav udbytter lidt over normalen
at helsæd plus efterafgrøde gav udbyuer. som sl'arede

til normalen
at det overvintrende græs blev vinterskodet i de 3 sidste

år afforsøg!>perioden, og græs har derforgivel udbyt·
ler pli et lidi lavere niveau end normall.

at majs iforsøgsperioden havde kølige somre og i isole
rel beliggende forsøg også en svigtende kernesæl·
ning. Det manglende kolbeudbyue har derfor gil'et
majs neuoudbyller på et lidi lavere niveau end
normal!.

al morkvanding Slorl sel udlignede jordlypefls indfly
delse på udbyuet.

at bruuoudbYlleme iforsøgene I'or slørsl i roer og majs
i de østlige egne aflandel. medens græs og helsæd
piilS efterafgrlUle stOrt sel ydede samme brut1oudbyt
ler alleralt i landel, mefl med en Sl'Og ol'ervægt for
helsæd i Vestjylland og en nag overvægt far græs i
Nordjylland.

al lab i foden'ærdi ved bjærgning, konservering, opbe
varing og opfodringfra/arsøg lil netto l'ar ca. 20 pCI.
for roer, helsæd. co. 30 for majs. ca. 40 for græs og
ca. 50 pCI. for roelap og efterafgrode.
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al delte tab i fodenoærdi w!d bjærgning m. v.fra mar·
kudbyucl til neltoudbyue vor for roer /6 pct.. roetop
34. græs IO. helsæd 13 efterafgrøde J2 og majs 2/
per.. hvi/kel md belragtes som bedre end gennem·
Slli11f!l.

at det samlede tid~forbrug i mark og sla/d målt afSj!
ved middelmekanisering var storst i roer med 47
mandtimer. fulgt afgræs med 15 og majs med /4 og
helsæd med 13 mandlimer pr. hu.

ar neltoudbylle/ af foderenheder pr. mandtime ved
middelmekanisering var lavest i bederoer med 236
fulgt afmajs med 400. græs med 427 og helsæd med
508.

al græs med fordel kan bjærges til 'limer/oder som
cnsilagefra 1. s/æl pO co. halvdelen o/malkekøernes
græsareal. Der blev her mål/ en høj effekl med over
400 foderenheder pr. mandtime.

at helsæd plus eftero/grøde klorede sig økonomisk
bedsl p& mindre gode jordkvali/eter. Der blev i
helsæd målt den højesre effekl med 500 foderenhe
der pr. mandtime.

al majs hor klarel sig forholdsvis bedst i de oSllige dele
af landet, men kan under almindelige /orhold og
ind/il videre næppe dyrkes med fordel i Vesl- og
Nordjylland. J majs blev målt en eJfekr p& 400
foderenheder pr. mandlime.

al del fonsal er muligl at rationalisere og forenkle
grov/oderproduÅ/ionen ~'ed mekanisering.

at klin, hl'or der øm'kes en stærk forenkling o/grov/o
derproduklionf?lI. arbejdslellelser både i mark og
stald, en høj effekt i foderenheder pr. mondrime og
hvor afgrøderne kendes godt/forvejen, kan helsæd·
og majsa/grøder gå i sledetjor roer og græs i kvægelS
forsyning med grovfoder.

Undersøgelsesarbejdet
Det har i år omfattet

l. Stigende mængder ammoniak lil byghalm med for
skelligt vandindhold sammenlignet med ubehandlet
halm under lige forhold.

2. Længere tids opbevaret fugtig halm med indhold af
groIlt materiale i rundballcr, der tog varme og blev
tilsat 3 pet. ammoniak suppleret med undersøgelse
over dannelse af nervegiften 4-metyl - imidazol.

3. Stigende mængde nydende ammoniak til halm til
belysning også af den konserverende effekt.

4. Fordelingen ved tilsætning til hver eHer lil l af 4
rundballer.

Baggrunden for de ovenstående orienterende undersø
gelser var at belyse, om der ved hjælp af nydende
ammoniak kunne konserveres de nødvendige mæng·
der halm under de vanskelige høstforhold og samtidig
sikre en god halmkvalitet.
Ammoniak blev tilsat den enkelte rundballe fra en
frolllmonleret grab med 5 tilsætningsspyd ad gangen.
Det tekniske system indebar. at hver halmballes vægt
kunne aflæses elektronisk, og at det var muligt med et
now·meter at regulere den tilsalte nydcnde ammoniak
lil hver enkelt fundballe. Tilsætning af ammoniak



skete efter at halmballcn var blevet anbragt i el »fØfl)

af plastfolie. Der var 4 rundballer i hver pose pr.
forsøg~lcd.

Unders"gel~en skete l samarbejde med det lokale
konsulenlhus i Nykøbing M og firmaet EBKO. Mors.
Der vur 3 serier med forskelligt vandindhold, og der
var 4 rundballer i hvert forsøgsled. De 4 behandlinger
var: ubehandlet. og lilsat hcnhold!<vis I. 2 og J pet.
NH l' Målsætningen Vilf BO' - 85, 75 - 80 og 70 - 75 pet.
tor~tofi de J halm partier. Dette blev søgl opllået ved al
presse halmen forskellige lider af dagen. I forsøget Illed
del højeste vandindhold blev lemperaturforløbet af·
læst pA indlagtc følere,
AI halmen blev pre:-.sel på samme mark i løbet af den
29. september og blev indlagt i fon.øg den l. oktober.
Forsøg:-.perioden var til den 22. no\'ember, hvor prø·
verne blev laget op og analyseret. Til en af opgaverne
blcv cl antal rundballcr dog !<tående på marken til en
senere behandling.

Dc gennem~llIlligc tørstofindhold i ubehandlel halm,
der blev opn&cl. var 80,76 og 74 i henholdsvis A. 1:3 og
C. som det kan lldledt.'.., af tabel 53. I den ubehandlede
prove blev efter 7 uger i At B og C mål! el fald i
tOr:-.tofindholdet p. J - IO pet.
Detle kan skyldc:s. at kondensvand har påVIrket pn'
veudlagningen. Faldet i tørstofproccnten var ved am
moniaktilf~,rselmindre end i ubehandlet. Uanset vand
indholdet har der l forsog~perioden ikke vist sig for
~kclte i den ubehandlede halms fordojelighcd.
Indholdet afdprotein viste en stigning på ca. 2 pcl ved
en tilsætning på I pet. NH l' En 2,5 pct.-sugning I
indholdet af råprOlcm i halmtør~lOf betragles normalt
at være el bevi:-. pIL <lI ammoniakken har vlrkc! overalt.

Grovroderprodu klion

Ved J pet. tilsætning afNH , blev der miill en forøgelse
.11' råproteillprocenternc på 4,5. 4,8 og 5,5 'ligende
respcklivt med stigende vandindhold me~t i den fug
tige halm. DCIl fugtige halm havde del største græ..ind·
hold, hvilkel også fremgår af tallene for dproteillllld.
hold.

Som det ~cs I tabel 54 \'ar der ingen for:-.kcl i Indholdet
af tra:~lOf og aske i ubehandlel og behandlet halm,
hvilket er udtryk for prøveudtagnlllgens ~odc kvalite!.

I ulle tilfælde var dcr med sligende ammoniaknw.:ng
dcr en "!or forbedring af halmens foderværdi, målt ved
enz} moploselighcd. Ved 3 pel. flydende ammolllak var
forbedringen i fordojelighed u'>ædvunlig høj. Ved syn
og lugt bedømt efter skalaen O-lO, er 0= salllnlengroel
med skimmelsvamp og værdilm.. t :-.om foder, \'ISle del
sig. at der var en tendens lil "get mængde skimmel·
svampe i takt med oget valIdindhold i den halm. der
uden ammoniaktl1:-.ælnlllg blev opbevaret i 7 uger l

plastposer. Dcn ubchandlL-de halm var derefter mat i
farve og græsbladene havde mistet den grønne 1~lrvc.

og var brunlige. Dennc halm havde en muggell lugl.

Ocr forekom derimod ikke ::.ynligc skimme1wtllllpe i
prover behandlel med ammoniak. Gra-:-.bladene havde
lihyncladcndc efter ammoniak behandling strak,; efter
presningen bevaret den grønnc farve. og halmen var
blank og glat. Denne konserverende elTekt var tydelig
allc:rcdc ved tils..'etning af I pet. ammOniak.

De logarilmiske Icmperalurkurver i fig. 5 er fra fon.~,

gC! med den lavc~le lor:-.tofprocent. Kurven for tempe
ratur ved 3 pet. NH 1 vber den normale hurtigt forlc·

Tabel 51. S/igel/de mængde flydel/de ammol/ia/.. lil byghalm med forskelligt I'Gndil/dhold, Rundballer.
J Jonog 19HZ (]I6J

Pct_ af tørstof K\ahttl
Tørstof, pct. 5)'11. lugt og

pet Rlprolein Enzymopl.org ~t . ~It"n e)

n.a.

I I efter I. f., I""'I Opl ""'I ntdl. opl. ".Opl
dltT. IOTTcskab tørreskab dlff,

A. Alm. lør halm, 80-85 pCI, tørstof'
O 79.6 10,5 4.2 4,1 14,6 0,0
l 81,1 5.0 4,0 6,1 9.7 15,2 8.9 O
2 81.3 5,1 4,1 7.8 13.8 1404 15.5 O
3 74.5 3.4 4.5 9,0 15.5 15.6 20.1 O

H. Ret fugligl halm. 75-80 lXI. IØrstof'
O 76.4 8.9 4.0 4,0 16.0 0,2 5

JIl 77 ..1 4.1 4.1 6,3 10.6 16,J 10.3 O
2 74,3 3.9 5,4 7.8 15.7 17.5 15.3 O
3 76,4 2.7 4.5 9,3 16.6 17.9 2004 O

C. /·ilgflgf halm. 70-75 pet. IOrslOf'
O 73.8 2,7 5.6 5.7 15.6 l,S 6
l 75.5 5.0 5,9 7,8 13.4 16.5 9,4 O
2 75.9 8.4 5.1 9.3 15.8 16,4 20.1 O
3 76,0 2.5 3,9 9.4 14,5 13,9 22,8 O

0) 0-10; O heil "lmmengfl'ICt ::tfl'hllnr< og helt uan\cndehgt til fl'Kler.
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Tabel 54. Srigende mængde flydende ammoniak ril byghalm med jorskelligr ~andindhold. Rundballer.
3 forsøg 1981

Pet. af t"....tof I
pcl T0filof, pct. Træslof RWk, ln.,

I I I I""" "1" nedl. "1" """ °et.
d.ff. ddT. dlff.

A. Alm. tør halm, 80-85 pct. tørstof •
O 79,6 + 10,5 43,5 0,8 6,1 0,0
I 81,1 5,0 43,6 4,0 6,2 0,3
2 81,3 +5,1 43,3 3,0 6,0 +0,5
3 74,5 .;.-3,4 43,\ 0,6 6,2 0,7

B. Ret jugtigr halm. 75-80 pcr. tørsrof'
O 76,4 +8,9 46,4 -0,2 7,7 +0.1
1 n,3 -4,1 45,9 .;.-0,9 6,5 0,6
2 74,3 3,9 43,8 2,4 7,7 +0,1
3 76,4 2,7 45,0 1,2 6,7 0,0

C Fugtigt halm. 70-75 pcr. tørstof'
O 73.8 2.7 44.3 0,5 7,0 0,3
1 75,5 5,0 44,1 0,6 7,3 .;.-1,0
2 75,9 8,4 44,3 .;.-1,2 7,0 0,\
3 76,0 +2,5 46,9 -1,0 6,2 0,1

1000

Presning af halm i rundballer og big-balJer kan ske
med ret fugtig halm. 1 så fald kan det give særlige
problemer, som det ses i fig. 6 der viser, at temperatu
rcn i rund baller på marken allerede i løbet af 3dage var
steget til 50· 60 DC. Efter en uge på dette niveau faldt
den jævnt til ca. 20°C. Efter de 3 ugers ophold i det fri
blev der tilsat 3 pet. ammoniak. og halmen blev lagt i
plasticpose.
Det gav igen en hurtig temperaturstigning til ca.50oe i
løbet af I time. Allerede efter få timer falder tempera·
turkurven jævnt og hurtigt ned mod omgivelsernes
temperatur.

Ocr blev ikke fundet nogen ændring i indhold af
råprotein eller enzymopløselighed. Der skete en øget
dannelse af skimmelsvampe, der var værst ved det
højestc vandindhold.

I tabel 55 ses resultater fra rundballer. der har ligget i
plasticpose i forsøgsperioden pA de 7 uger, men uden
tilsætning af flydende ammoniak.

I. l:..Jier presning 3 ugers ophold pd mark
2. Udelemperalur.
3. 3 pct. ammoniak straks efter hjemkørsel

bende kemiske reaktion. Kurven nærmer sig i løbet af
rn. dage omgivelsernes temperatur. Del er bemærkel
sesværdigt, at ubehandlet halm først efter ca. 3 uger i
den tætte plastpose pludselig viser en varmestigning.
Dette mA betyde store tab af energi. da temperaturen
holdt sig på 50-60 °C i ca. 3 uger.

T8IT'C*1lUl" 'C
ro.,
50

,
"o ~~ ••••_------~--"'------- --_.--~_.~.tlmlIr

20 50 100 1000

Fig. 5. Logaritmiske temperoturkurver i fugtig byghalm
uden og med tilsætning af 3 pct. j1ydmde
ammoniak..
J. Ingen ammoniak
2. Uderemperatur.
1. 3 pet. ammoniak

Temperatur ·C
70

60

50

40

30

~ 1

10 - ------ ------2 -_ ....... UE'~T!~~~~T~A ~-:Iimer

O'---:':--_-!-.:--~----...... ' ,
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Fig. 6. J:.Yter 500 timers ophold pd marken blev lilsal 3 pct. ammoniak. Den logaritmiske kurve til venSlre viMr den
mikrobiologiske wlrmegæringsproces og til højre den senere mere kortvarige Yarmedannelse efter den kemiske
reaktiOn.
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Tabel 55. TilStelning afflydende ammoniak lil byghalm i rundballer med forskelhgl )'andlndhold og henhggelld.
/987.
J forsøgs/ed med hller 4 rtltldballer uden li/sætning i p/aslpose

PCL af t0f'!ilOf Kvalitet
TØrslof, pcl

RJprotcm EnZ)'mopl,or.,sl
Syn, Jugl og skan .)

Fonoplcd

I I I I""'L :rri- ""'J 0p.'- """ Opl ""'J 0f>I.
ddr d,IT

A.O 79.6 10.5 4.2 O.J 15.0 0,4 IO 9
B.O 76.4 8.9 4.0 0.0 J6.0 0.2 IO 6
C.O 73.8 2.7 5.6 0.1 J5.6 1.5 10 5

GIIS. 76.6 7.4 4.6 0.0 15.5 0,4
.) 0-10: O=gclln~l!1groel afsvurllPl=. Bdl Ulll1venddigllll fneJer.

Der forekom en us..~(:h'anlig huj stignmg I foderværdi.
som det ses I tabel 56. nAr J pc!. NHJ blc\' tilsat h\<cr
halmballe siraks efter pr ning.
Tallene viser og. . at der sker en tydelig mindre slig·
nmg både I proleinindhold og enzymfordoJelighed. nAr
ammoniak til~:lI(es kun hver 4. halmballe. Derimod
var den konserverende virkning her fuldt virkende
over hele <o;lakkcll.
Den samlcdc virkning var bedst. hvor ammoniakkcn
blev sat lil <o;trah ener presning af dcn ret fugtige halm
direkte fra skåret.
Ilalmen var ved henstand på marken blevet skadet af
angreb af mugsvampe. Den \ Isuellc bedømmelse viste,
:11 der efter den senere ammoniaktilsætning var skel en
forbedring af kvaliteten.

Temperaturmålingerne viste. at den fugtige halm. der
henlå presset på marken tog varme tIl 50 - 60 C.
Denne stigning skyldes mik.robiologlsk forgænng. Når
der l<>Cnere blev sat 12 pet. ammolllak til en af rund bal·
lemc med fugtig halm. faldt lemperaturen I denne
omg:'icnde til -;- J5°C, som det ~ af figur 7. Dcnne
lave lemperatur under O°C haiti t sig gennem hele
forsøgsperioden. Virknillgen af denne ammoniak har
dog påvirket de cvrige halmb:.lIler i plasticpo!len. men
temperaturen nåede ikke så hujt '«Jill i prn.ernc med
ubehandlet halm.

Tabel56. Tilsæll/ing afstIgende mængderflydende ammonial.. Iii byghalm i rundballer medforskelligfugtlghed
og henlæggelid før behandling.
7 forsøgs/ed ti 4 rundba/ler liIsol J pet j1. a Forskelhg forde/lng /987.

I p" af tørstof

T"r5'IOf
K\--alllet·

FOrKIgJkd R'prolein Enz}moplorg$l Syn. Iugl 0& skan

Halmen 10rhed Oplaget
og tilstJelninasmAdc

~~
0p'L

""" ""'I r., I dl" """ d.IT ""'I Opl

'o.... ,.....
Tilsæll/ing .sIraks efter presning:

Tor, h\<er balle 74.5 J,4 4.5 15.5 9.0 15.6 20. J IO JO
Tør. hver 4. balle 81.B J.7 4.9 J 1.8 7.5 16.9 14.J 10 8

Ret fuglig. hver balle 76.4 2.7 4.5 J6.6 9.J 17.9 20.4 10 10

Fugtig. hver balle 76.0 2,4 J.9 14.5 9,4 13.9 21.B IO 10 JIFugtig. hver 4. balle 73.7 2.5 4.6 11,2 7.6 J6.5 J2.8 10 8

Fugtig. henstand på marken. derefler behandlel:

Henstand 29/9-22/10 78.0 10.9" 5.0 4.5 16.0 2.6 IO 5

Tiis.23/IO. hver balle 67.1 72.B 4.7 14.B B.J 18.6 J7.J 5 8
Tils.2J/IO. hver 4. bal1e67,1 74.2 4.4 8.8 9.0 18.6 6.1 5 8

'I 0-10; 0= heil samm~ngrOt:1 af svampe og helt u811\t:ndehgl som foderfoder
"I Ved hJcmkllr!iel. Alle græsblade brunc (\'arme)
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Grovfoderproduktion

fig. 7. Ammoniak. /1 pct.. II/SOl kun / af 4 rundbolIer f"1
række ellu gns. J% til 4 rundballu.

w ------------- : ,-

Sektionens konsulenter var:

Sektionens sekretær. chefkonsulent Kaj Skri .. er
.. aretager sammen med kasserer Kent Sommer
sekretariatsfunktionerne.

Græsmarkssektionens virksomhed
I. Beseg hos medlemmerne blcv gennemfcrt af lands

konsulenterne B. R. 8entholm og Aksel Jacobsen I

henholdsvis den nordlige og den sydlige del af

~
lIand samt Øerne.

2. rsmodel blev i 1987 holdt den 16. juni på Ager-
skov Kro i forbmdelse med udflugterne, der blev
gennemfon med besøg hos medlemmerne på Toft
lund·. Bedsted· og Bredebroegnen den IS. og 16.
juni.
Ved Arsmørlet aflagde formanden Harry Nicolajsen
en kort beretnlllg og omtalte blandt andet. at græs
markssektinnclIs organisationsforhold var under
omlægning. Del er planlagt. at den som ct specia·
lud valg med græsmarksdyrkning og grovfoder rnr
tættere samarbejde med Lalldsudvalget for Kvæg,
og at også husmandsforeningerne bliver repra.~en.

teret i specialudvalgel. Ener planen fortsætIcs der
med bcsogsordning og årsmøde som hidtil.
Græsmarksudflugten var besøgt af 200 og 250 del
tagere pA I. og 2. dagen. Der blev god lejlighed til al
se meget forskellige metoder for at skaffe grovfoder
til kvæg, og debatten "'ar livlig.

3. Efter den foreløbige pbn arholdes årsmode og eh
kur:-.ioner i 1988 i Thy og på Struer- og Holslebroeg
nen den 13. og 14. juOl.

4. Gra"Smarksseklionens nye organisationsforhold.
Sektionen havde ca. 500 medlemmer pr. I. august.
Arbejdet ledes af cl udyalg, der har følgende sam·
mensætning:
Gårdejer Harry Nicolajsen, Sodborg. 7620 LemVig
(formand). 07 82 14 12.
Gårdejer Joh:-.. Michelsen. Skindclshøj, Mejlby.
9560 Arden. 08 65 Il 16.
Gårdejer Peter Lange. l(tbækgtLrd. Tidslundsogne
Vej 7, 6520 Toftlund. 04 83 2024.
Husmand Erik Thyregård. Gammelmarksvej I,
7280 Sdr. Felding. 07 19 82 58.
landsudvaJget for hæg yælger deres udvalgsmed
lem i januar 1988.

Sektionens kOlltoradresse:
Udkær:-.vej 15. Skejby. 8200 Århus N. 06 10 bO 88.

landskonsulent Ak!>el Jacobsen. Gemersvej 9.
8260 Viby. 06 14 95 02.
landskonsulent B. R. Bentholm, Castenschlolds
'ej 8. 8270 Højbjer8. 06 27 19 64.

"'",.,

1.12 pct. ammoniak til rUlldballe nr./
l. Rundbal/f! nr.4. mgen ammonioÅ
1. Ude/emperalur.'"

"

'"

ro

'"

..

For ammoniakbehandlingc=n lugtede disse rundballer
meget muggen. Denne lugt forsvandt efter tilsætning
af ammoniak.
Det fremgår tydeligt af tallene i tabclS6. at der sketeen
markant stigning i lørstoffets råpTOteinindhold. hvor
flydende ammoniak blev sat til hver halmballe. Del ser
ud til, at der ved denne metode med ammoniak til hver
balJe opnåes en meget sikker effekt, så ca. 7,5 pc!.
råprOlein i tørstafTet er nok til at bevise fuld virkning
på hulmen. Dct tyder på. al der under fugtige forhold
ved halmbjærgning kan n1.<; en rimelig god foderværdi·
forbedring ved 2 pet. ammoniak tilsat, når del sker til
hver halmballe. En tydelig konserverende effekt visle
sig allerede ved I pet. ammoniak lilsat hver balle. Der
er dog endnu mange enkeltheder. der bør undersøges
nærmere.
4 melyl- imidazoldannelse. det blev tilstræbt. at rund·
baller af fugtigt halm. fCTSt tog "anne på marken og
derefter behandlet med ammoniak. Disse halmballer
blev undersøgt senere for indholdet af den farlige
nervegift 4 metyl·imidazol, der især dannes ved høJ
temperatur, og nAr der er sukker lil stede. Fra de tO
forsøg angivet nederst i tabel 56 skete der efter behand·
lingen ingen stigning i indholdet i 6 af 8 rundballer. I 2
af rundballerne der begge var tilfo" 3 pet. nydende
ammoniak forekom henholdsvis et indhold 2.6 og b.5
mg 4 metyl-imadazol pr. kg tørstof.
Efter den foreløbige viden om faregrænsen for skader
på d)'rene, ligger også disse værdier langt under denne.
Systemet med at tilsætte flydende ammoniak fordelt lil
hver rundbaJle og lægge hvert forsøgsled for sig i en
plastpose har visl ~ig meget velegnet til forscgsformål.
Undersøgelsen her er dog kun fra I år med mange
forskellige faktorer. s<1 resultaterne må tages forbe
hold.

Undersøgelserne fortsætter.
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Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Søren Kolind Hvid

Indberetninger fra !'o.Umlhge III kOllsulentansættende
foreninger og forenmgsområder danner grundlag for
de efterfølgende oversigter og kommentarer. Tabel 2
viser en amtsvis opgørelse over nogle afde væsentligste
planleavlsopgaver. der er udført af den lokale rådgiv
llIngsljenestc i 1986/87. Tallene for hele landet er
medtaget tilbage til 1984, s:\ledes at udviklingen i
omfanget af de forskellige planlcavlsopgaver kan føl
ges. I label 217 og 218 i labclbilagel er vist de indberet
tede oplysninger for hver enkelt forening cller forc
Ilmgsomdde.

De enkelte opgaver
I det følgende kommenteres udviklingen og omfanget
af de forskellige planleavlsopga\oer for hele landet.

Forsøgsarbejdet. er nærmere omtalt l Oversigtens af
snit A.

Jordbundsundersøgelser. DCI samlede antal jordprø
ver analyseret for reaktionstal. Rt, er steget en del i
forhold til året for. Fo~forlallet, Pt, har nu næsten helt
aOost fo:-.forsyretallet, Fl. Ud over de analyser. der er
angiH~1 I tabel 2. er der analyseret 395 jordpro\ er for
mangantal. Mnl. og der er foretagel 1034 tekstumnaly
ser. ArbeJdel med jordbundsundeniogclscr er iovrigt
nænnere omtah I O\erslglens afsnit E.

Markkonlrollen. Det samlede areal med fro under
markkonlrol er steget markanI i lobet af de sidste år.
Det skyldes forslog fremmest det ogedc areal med
markærl til fremavl. Arealel med korn under mark·
kontrol er stegct lidi i forhold lil :lrct for.

Tabel I. Forbruget afdyrktllflgs\'(!j1edllmger og mark
blade 11/ MARKSTJ'R/SG /98fHJ7.

[grøde O)'rknlngs\ql Markb1lde

Vårb)g 9800 21500
Vintcrhvede 9Z00 21200
V:\rr':lps 8100 11600
Markærl 7300 11100
Fodersukkerroe 5200 7500
Vlnlerrug 4400 7900
Villtcrbyg 4000 6100
A1m. rajgræs 3800 4800
Fabnkssukkerroe 2700 4300

MARKSTYRING. labelafsflIt d l tabel l \Iser. al der
gennem de lokale planlcavlskolltorcr er udlc\crel
MARKSTYRJNGsmatenaler til ca. 8.300 landmænd.
lidt Oere end i 1986. J tabel I er angl\oel forbruget af
dyrkningsvejlednmger og mark blade til 9 alnlllldehgt
dyrkede afgrøder. I alt til alle afgnKler er der brugl
166.000 mark blade i 1986/87 mod 170.0Cl0 i 1985/86.
Dcr er solgt 8.400 MARKSTYRINGs·lommebøger
eller ca. 1.200 nere end året fnr.

Der er ~ket en belydellg sugning l antallet af land·
mænd. der har deltaget i en St.-erlig \1ARKSTY
RI 'Gsddgl\ning mod belahng. Stigningen er fra
4.974 I 19861116.802 11987. Til gengæld er der skel et
fald i anlallel af landmænd. der har del laget I anden
ud\idet plalllcavlsrådgivmng mod bctall1lg. 11\'llket
fremgår af tabelafsllll e. Det belydcr. at der er ca.
10.000 landmænd. der har deltaget I særlige rAdgl\'·
nmgsordningcr mod bctallllg. Det er ca. 800 Ocre end
sidste år. Opgørelsen vi~r ahsI\;' at betegne1'\cn
MARKSTYRING anvendes i et ,tadigt sligende om
fung i forbindelse med de særlige n'idglvnings- og
bcsogsordninger. som de neste planteav!skontorer lil·
byder mod betaling.

Godningsplancl". Se labelaf\nu f Opgnrclsen af ;Jntal
udarbejdede godmngsplancr er I /ir mere speclficel"et
end tIdligere, idet antallet af goolllngsplaner udarbej
det p:1 PC'er og er angivet. Men antallet af PC·god·
nlllgsplaner er endnu meget be"kedcnt. idet PC-mark
pl3nhcgningsprogrammct kun har værel ude ho' rn.
"on~ulcnlcr i for, ret 1987 III afprøvning. Fra og med
'Icsonen 1987188 er PC-markplanlægningsprogram
mel imidlertid taget i anvendeJ'\c på et mcget stort
antal pluntC3vlskontorer. så antallct af PC-gødl1l11gs
planer vil stige betydeligt i de kommende Ar.

EDB-gOOl1l1ls'planerne bh\cr og!>d kaldt LEC·god
ningsplaner. fordi sehe gooolllgsplanprogrammet hg
ger hos LEe I Afhu~. Amendel..en af programmet
~ker fra de lolale plantC3\lskontorer. Del kræ... cr blot
dataforbindelse til LEe. EDD-goolllugsplanprogram
mel indeholder el såkaldt datanptlmeringsprogram og
er et langt mere omfanende program end PC-ll1urk
pl~nlægl1ing.~progf<\mm~t.

Antallet af EDB-g,ldntng~ph.ll1crer steget :-.tærkt fra
knap 1.400 i 1985/86 til 2.355 i 1986/87. På mange
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Planteav!sopgaver i den lokale rAdgivningstjeneste

Tabel l. Landsoversigt over...- IL ....... jordpN.w.~ Ib': , ........... 4_-
- ~

Ulif ~I•
J

~

IJ J ., f1 .. K• Od .... j ! 1
I. Nordjyllands amt 308 283 17914 216 17757 17816 5203 5205 8085 5690 lilO 873 23
2. Yiborg arni 162 140 11005 51 12076 1lJ91 2691 2696 6433 5944 1046 806 46
3. Arhus amt 292 262 15287 115 15179 15172 3332 4367 9146 7211 908 m !l5
4. Vejle amt 216 203 9863 665 8351 8632 602 993 8270 7172 600 726 22
s. Ringkøbing amt 183 162 15028 477 13540 14036 2489 3875 5936 3722 584 674 15
6. Ribe amt 198 179 8878 406 8520 8736 1028 1542 2161 4303 745 548 19
7. Sønderjyllands amt 138 125 9582 34 9538 9544 1084 1l)7 4212 8087 472 712 119
8. F)'ns amt 324 306 23410 1092 9594 10617 194 2786 8648 3403 887 710 255
9. VC:SlSjæUands arni lN 358 11656 388 9387 9654 120 1580 9866 7846 782 408 77

IO. Fro.. Roskilde og
Kbhs.amter 242 236 4227 243 4082 4094 141 491 5630 2421 370 280 443

11. Storstrøms amt 297 288 10158 492 10112 10142 1235 3422 13912 9038 539 427 228
12. Bornholms arni 109 108 1670 845 1630 1626 5 6 1875 751 203 83 3

Hele landet 1987 2843 2650 140678 5024 119766 121460 18124 28300 84174 65588 8266 6802 1405

Hele landet 1986 2649 2398 125658 94675 16321 109478 14758 21934 68456 62070 7926 4974 875
Hele landel 1985 2774 2470 136212114863 1028 117485 16056 22751 59172 56890 8304 4710 1004
Hele landet 1984 2870 2778 1l521l11.1073 2343 110388 14498 19107 50981 61777 6790 2984 834

planteavlskontorer er der nu for alvor kommet gang i
anvendelsen af dette store EDB·gødningsplanpro·
gra.m. Der er udarbejdet 558 PCgodningsplaner,
hvoraf langt de fleste er udarbejdet af kun 3 konsulen·
ter. Antallet af manuelle gødningsplaner er steget
nogle B hundrede til godt 19.000 planer. således at det
samlede antal gødningsplaner er ca. 22.500. hvilket er
en stigning pA knap 2.500 i forhold til året for. Det er
altså tydeligt. al landmændenes eflersporgsel på god·
ningsplaner er steget.

Som noget nyt er det forsøgt opgjon, hvor SlOrt et areal
de udarbejdede gødningsplaner dækker. Konsulen
lerne har beregnet eller skønnet det samlede areal i ha.
som de har lavet gødningsplaner for. I tabel 2 er dt:nne
opgørelse gengivet som den procentdel af det dyrkede
areal, der er lavet gødningsplaner for. Procenttallene
varierer noget mellem de enkehe amter, men i hele
Jylland er andelen tæt på 40 pet. For hele landd er der
i 1987 lavet gødningspl3ner for 37 pet. af det dyrkede
areal. Denne andel er en del su~rre end andelen af
landmænd, der modtager en godningsplan. Der er
allSå en overvægt af mindre landbrug, der ikke lår
udarbejdet gødningsplan.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at denne opgø
relse af udarbejdede gødningsplaner kun dækker de
skriftlige planer, der er udarbejdet af konsulenterne i
de landøkonomiske foreninger. Mange landmænd ud·
arbejder selv deres årlige gødningsplan, hvilket mange
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også udmærket kan gøre helt tilfredsstillende. Desu·
den får en del landmænd, der år efter år har næsten det
samme sædskifte, kun lavet gødningsplan h\'ert andet
ejler tredie år. fordi der kun er meget små ændringer.

Plantebeskyuelsesplaner. Der er igennem flere år sket
en stat stigning i antallet af plunlebeskyttelsesplaner. l
1986/87 er der udarbejdet ca. 10.500 individuelle,
skriftlige planer. eller knap hah't så mange som an lal
let af gødningsplaner

T\'ærfaglig rådgi\"ning. Planteavlskonsulenteme har
medvirket ved ca. 1.500 projekter i tværfaglig rAdgi\"
Iling. Antallet af hærfaglige projekter har været fal
dende i de senere år.

Afgrøden)1. Skriftlige meddelelser om aktuelle plante
avlsemner udsendt direkte til landmændene fra plante·
uviskontorerne er en rådgivningsaktivitet. der er for
holdvis ny de fleste steder, men har nu fået et betyde
ligt omfang og er i fortsat stigning. 102 ud af iall I Il
plaOleavlskomorer tilbyder landmændene denne info r
mationsservice. I 1987 har ca. 11.200 landmænd mod·
taget Afgrodenyt eller tils\'arende skriftlige meddelel·
ser i vækslSæsonen. I gennemsnit modtager landmæn
dene 14 breve med Afgrøden)'t i lobet af Aret. men
udsendelseshyppigheden varierer dog meget fra fore·
ning til forening.
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planteavlsopgavcr. (217 og 218)

I' J Mark- k. MlICkt lK~ m. El·
if ~mnprl'Mr ,. b , nndflnpOB ... (ør ~.blcrcdt _Ilmnp-

bcdnn~ pl.ante.~" bndmrend "'"forf!d1'1l1

.11)1 ~ -! l
~ ~_i i , j• ! -<-'j

~ ~ ~~l ~t • 1ib ~

l
.~ t~ ~ ~ 'j ti g ,,1 ~1 f l- U i. i i l~i S- o 1. ~ c j lH ~t • • .. • j •

~i~ o ~ ~1 <~1 i <'; ~ i!i ~ ~ ~ i!i 1!
'" <- <

474 291 129 2475 2892 l8 1490 lOl 1577 167 5115 70 442l 15 473 604 184

ll89 2355 558 19097 22448 l7 10147 1507 11178 1183 52712 68l 4612l 175

4205 1381
3592 1029
l466 709

125
426
li
l45
25

29l
19'1
23

816
Il6
296

153
l75
177
128
H
9

229
251
10l
221
l76

10 2815 3014
5 2141 2521
5 1529 1731
8 27 iJ 2849
2 1977 2021

.n~ 1S-42 nlJq
5 2019 2273
5 747 1114
15 400 508

III 784
66 442

18707 20088
19514 20543
20701 ll·HO

40
l8
39
l7
40
44
49
27
19
25
·17

1517 100 841
1164 107 1142
814 18 970
1019 ))4 661
514 78 1044
695 281 82
1587 182 1145
689 50 1069
JOO 10 1128
247 44 420
51 299

9010 1857 9512
8662 1894 5600
7829 2026

80 lO)) 52 4210
117 7471 87 48ll
67 4870 47 4691
123 4709 67 4687
82 4262 57 408l
118 5888 78 419'l
III 4509 66 l720
151 5177 58 l746
50 2850 17 1220
74 l678 70 5237
2l 750 14 1074

1106 58l8O 662 41955
1180 5919'l68746669
1062 64088 72l 52051

IO
22
18
II
15
14
20
10
9
9

177
174
187

361 247 201
791 290 14l
674 191 109
929 421 Il7
521 198 61
4.\7 251 106
788 77 142
l6l 108 79
285 48 52
24l 45 46

57 6

5865 2517 1266

6592 2727
6826 l218
7524 1900

Telefonavis. På 101 pl3nleavlskolllorer tilbydes land·
mændene aktuelle informationer på en telefonsvarer.
En del steder har man flere telefonsvarer med hver sil
telefonnummer. der fA er mulighed for al omtale
grO\foder p~ den ene og salgsafgrooer p~ den anden
telefonsvarer.

l\larkvandringer. moder og kurser. Disse aktiviteter er
af1loldt i næsten ~mme omfang som de foreg~ende år.
og med næsten det samme deltagenu1f<t1.

Erstatningssager. Se lahclafsnit m. For forste gang er
der ~kelnet mellem sager med haglskade og andre
sager. Hagl..L:ader har I 1987 udgjort ca. 213 af det
....mlede antal erstatnmgssager. Fra ~r lil år har der
været ret store udsving I antallet af en.tatningssager.
som kon~ulenterne har medvirkel I. men det bn
naturligvis forklares ved. at omfanget af haglskader
varierer meget fra år lil Ar.
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Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

15 pcl.
14 pel.
13 pet.
12 pet.

Forsøgsseriernes sikkerhed er angivet nederst i tabel·
lerne ved en LSD-værdi, som står for ») laveste sikre
difTerens«. Ved en statistisk sikker udbytteforskd for·
stås en forskel, som med 95 pet. sandsynlighed er reel.
Hvis en udbyneforskel mellem de to forsøgsled er lig
med eller større end LSD-værdien, er forskellen stati·
stisk sikker. I modsat fald, hvis udbytteforskellen er
mindre end LSD-værdien. er udbyticforskellen usik·
ker.
Hvis hele forsøgsserien er usikker, er der angivet en
streg efter LSD.
På enkehforsøgene er der også beregnet en LSD-værdi.
som er anvendt til at udskyde forsøg med usikre
resultater. De usikre fOfsøg er mærket med 6,

Overskrifter over forsøgsled:

A, B, C og D= Underafdeling af et forsog.
I, Il, III og IV = Selvstændige forsøg.

Beregningsnormer

Godnings- og udsædsmængder er angivel i kg pr. ha.
Udbytte og merudby!Ce i hkg pr. ha. hvor intet andet er
anført.
Udbytter afkorn og fro er angivet med følgende vand
procenter:

Korn ...
Bælgsæd .
Græsfrø ..
Kløverfrø. 'ipinalog gulerod
Raps, sennep. rad is. kommen.
rybs og hør . . . . . . . . 9 pct.
Yalmue . . 6 pet.
Hørstrå . . . . . . . . . 15 pet.

Udbyttet af korn-. fro· og industflafgrooer samt rod og
knolde er angwet med 100 pet. renhed.
UdbYlle1 af slondardholilel j raps er beregnet på
grundlag af 9tYc vand.

Jordtypebetegnelser i den danske jordklassificering

Jordtyperne er bestemt på grundlag af leksturanalyser.
og klassificeret efter neden'itåendc skema fra Land
brugsministeriets Arcaldatakonlor.

Ved beregning afafgrødeenheder er der nonnah regnet
med følgende mængder lil I a.c. (100 Le.).

hkg
løf'itof

Vinlcrbyg til helsæd. 1,35
Vårhyg til hcl ..æd . . . . . . .. 1.3
Græs og klovergræs·) .. . . . ... . 1,2
Lucerne·). bladkål. lupin, foderært,
heslcbonne·). rug·). og ha\ re lil grønfoder 1.5

Majli. staldfoder og ensilering, hele planten·) 1,2
kolbe. . . . . . . . . . . . . 1,0
slængel+blade 1.3

Maj... kolbcmix og modenhed, kerne. . . 0,85
kolbe uden svøb 1,0
svøb, spindel. stængel med biade. 1.5

Roer. rod af bede- og kålroer 1.03
ROCfOp. bederoer 1,35
Heslebønner + hyg til helsæd 1,3
Byg + ærter lil helsæd··) .. 1.3

Hvor lørslofanalyscr ikke foreligger er regnet med
følgende mængder lil I a.e. (100 Le.).

Fodersukkerroer . . . . . . . . . 7.0 hkg rod
Kålroer. . . . . . . . . . . . 9.0 hkg rod
Bcderoetop .. .. 12.0 hkg top
K~lroclop 15,0 hkg top
Græs og Lucerne 6.0 hkg grønt

.) Hvor der er analyser af torslof. råprot.. træslof og
aske. beregnes a.e. efter spec. formel.
•• ) Beregnes ~()m kl. græs efter spec. formel.

Vqtprocent

..... Sil. F....... Sond. w, H............. '·lIl 20-200 2O-lIlOO 58.7%
JB Dr. Symbol Tebturdcfininon ror jordtype " .... .... .... c

I GR.S. Grovsandcl jord 0-50
2 F.S. Finsandel jord

0-5 0-20 50-JO() 75-100

3 GR.L.S. Grov lerhl. sandjord ()...4()

4 F.L.S. Fin lerbl. sandjord 5-10 0-25 40-95 65-95

5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord ()...4()

6 F.S.L. Fin -.andbl. lerjord 10-15 0-30 40-90 55-90

7 L. lcrjord 15-25 0-35 40-85
8 SY. L. Svær lerjord 25--15 0--15 10-75
9 M.SY.L. Megel';' ær Icrjord 45-100 0-50 0-55

IO Si. Slhjord 0-50 20-100 0-80
Il HU. Humu~ Over IO

12 SPEC. Speciel jordlYPC I
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I fONOg med teJ"'.to!bestemmclser er a.c. beregnet på
grundlag af lor"lofudbyltc, I for...og med ~ndbestem

mebe er a.c. beregnel p. grundlag af sandfrit 10r!ltof.

Bedømmelscsskalaer

Lejellloojeltghed er. 11\ or Intet am.lel er anført. bedoml
efler skalaen: O heil <;,1 ende. IO helt 1 leje.

Meldug. rim og andre h/adH'(Jmpev,.ygdomme er \00
anlæg af planlc~i..)IIcl<.;csforwg angl\et i pet. planlcr
eller eni..dt'\kud med angreh. uanset angrebets styrke
Efter fOf'ogsbehandllllgen, <;,amt I wrts- og godnmgs·
for<;,og er angreh angl\et \Om dæknlllgsprocent. d.v.s.
efter <.;kalaen 0-100. Iwar O betyder lIltet angreb og 100
betyder. al alle gmnnc blade er dæi..i..et af sygdommen.

I enkelte tilfælde er bedømmelsen forelaget på nær
mere angivne planledele f.eb, faneblade eller ak....

1111greb uf bladlus og andre sÅadedyr er. hvor Illtet
andet er anfort. bedomt '\Om pet. planter med angreb.
uanset angrebel" .... tyrke

Kornets og rapsens udviklingsstadier gennem væbt
pcmxlen er angl\el med tal ..om \ 1<;,1 på o\er... igtcn<;,
Sidste 'Ide

Forsøgenes nummercrin~.

Ved hen\i'mlllg lil et cni..elt forwg er amendt et lodel!
nr. f.ck'i, 38027. læs: 38. herew;nK. formg lir. 17.
Berelnlngen ... nr. er anført OH~[".,I pl' Iner side l den
pågældende lokalbcretnm(!:

0.1·'0 0.5·". '". S". '0'-

Modelblade for bedømmelser al meldugangreb på korn. AI Sien Stetter

Følgende forkortelser er benyttet:

alt afgmdeltllhedcr a 100
FE.

<.1111 alllagl
n oor
bl . bh'l....ICIl
HI bortal
Cal calclUllltal
Cu kobber
Cut kobbenal
cuo i..ohbcrox~chlond

c efter
f fællesp<.lrccller dier for
fe. foderenheder
F.E. foderenheder
n a nydende ammomai..
f\ for...."g
FI fo.... for<;,yrelal
gn..... gennem....nll
g m gode! med
h hu... lel den
j B jordbund... nr
K kalium

N-mlll. N-lager (NO,) ! N lir.- N)
I rod/.oncn. 0-100 cm. kg

k 6Opcl.kailgoon.(49pcl. K) N pr ha
Kar. karakter omb. ombytningskapacltct

i..as. kalkamm.salp. (26 pcl. N) P fosfor
k, kalksalpeler (15.5 pc!. N) ppm ... milliontedel

KI kahumtal ppb milllardedcl

I lagt 1'1 fosfortal

L landsforsog R, reakllOnstal

mcrudb merudbytte , ,upcrfosfat (7.8 pet P)
Mg magnesium , o;tl.et den
mgo. magne->iumoxyd Se selen
mgs magneslumsulfal ski skårlagt

Mgl magnesiumtal ..pr .. ..pn'JtcI
1n mangan 'itg. Maldgoomng

mno manganmyd " a
\\·o\-Is.ammon. (21 pcI. ""l

mils .. mangan<;;ulfat sv k wovbur kallgodning

Mnt manganlal I. tons eller tærskel

~ot .. molybdæntal Ih ...f thoma..fosfat

k\'ælstof udb. udbytte
Na-kas nalriumkali..ammoll· ud<;lr ud<;troct

salpeter v SI \'lrksomt "tof

:"al natrIumlal 2 Il . dlploid

nema- 4 n .. tetraplOld

todtal Antal æg og larver af å forsaget usikker. ikke
havrenemalod pr. kg jord med l gl1'•.
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Nettomerudbytte for behandlingen er anført i hkg Uk~dJ:,m,dl~,

kerne eller kg frø pr. ha.
Af_ ,<O 1-2 kr: ''''''''Arelon n E '''' 2·J. 51 ,<O-<'"

Det er beregnet ud fra det opnåede merudbytte minus A~ulo~ '" 21 'IO
Atl'aZln••,'" Jl U-J I 4>90

omkostninger til den behandling (middel + udbring- Av~t. DW .. " '60
ning), der har frembragt det. AvC'nac ISO 10 " ""Ramon Plus '" li >Il
Ved beregningerne er anvendt folgende priser: 8asa&ran '10 'lO 1.)1 170-510

Ba5II,ran MCPA 60 '-4' 1:zD.240

Ild"" " '-" J40.42S
Planteprodukter

_.
<lO 0.7.1 kj: '»-010

ylrtl,a: 011111 12.5.00 kr pr hll Iktllnal .. 2-J I 1?G.260

H"teit Ol vlnlerb)ol IJO.oo kr " hk. """~ '''' ,-4, '<0-<10
Od_M 2-J l 110-2.55

Mar~ 225.00 kl pr hLI
~Cørnbi. '76 2·) l )50-.525Ylrnp6 Ol .,nlcrnp6 ).20 kr pr k,
BIadø SOO se "' 0....21 '5-225Alm raJlnES &.JO kr pr k,
8rornual ME 4 '" 0,S-21 115-290"_ 11.00 kr pr li .......... li li li>

En.~ 16.50 lu pr ..,
CaIMamea " " '"Rochvlftrd 11.00 kr pr kl
CIPC.4O"'t- IO 1·21 lO'OO
o.nlnl Jl 2·) I 6}-95

Gødning ~f1no11 [ '''' 21 11O
Oednmpurbl:nl'Ilftl 90.00 kr pr ha D1camba+DPM 90-110
I(væhtof Gcnudt 4.00 kr pr k," OK:ambll+MCPA " IJ kl "l n.. (1Wdf1dckl:) J.50 kr pr kj: N """""""'" "l blbmll'lOllØl~rr 4.00 kr pr t, N o,lKlIWb. 43'\ .. 1.1.'1 .,.,,- J.OO lu. pr l, N Dooblo 10 li 11O

l NPK 4.50 lr pr ... " DPI»1 "F..rM 10.00 kr pr kl P OPM.b1 "Kahum 3.25 kr pr q K Du POl'lI I..muron 50 ,<O 1-2q 1~21O

hBeron 50 WP '" 2.S-) kl JIG-J15

Plonlebeskynelse F~,
,.., l-I.5k1 J40.S10

FusilMk J2Q I·J I Jl0-960
SprrIj1nma: I:r ..n.. . ., 120,00 ll'. pr. ha Glc20n 20 OF "10 "" "(GM. pos alk lJap bdlandhnp • der talcs Ikl~ heDsy!l III eYl

Gøh.. l20 1-5 q 440-1100kltrCSkadcf ved _ klto.kf)
GnmoMlM " ~" 25S-A25
HerbaIOl'l 620 " 3-J.51 160-18'
Ih:rblrhm , 2-J I 170-255
HollOA .. " 1.51 "K"" IO JO, IkJ lOO
Uddok " 3.H 210

OL Ahn CL I..anorr "lu§ "' li 56'
MIDDEL k;,r.: .... kr. pr Lcaumt..\ M )J '-6, '00-200

k " "" h. Lonlnn,l '" "
,.,

Matnson lOO 1.1.5\ _IO
MCPA,75% 12 I,J 1 .,

~tVmpt,"ldle, MCPB. JO'l, Jl " 1<0

Mur:.n " 21 ,JO Mechlorprop, 50% '" ~" 0>-'00
Bay 1011 l' WP llO O.' kl 17l Meelril .. )-4, 130-175
Benlate '90 0,5 kl " MPD-bl. "CabA,n 'IO 0,71 '" M)'løne Power 120 1,'·21 110-""
Cali,'un M Jl H. 1<0 N.Ta (TCA) II l-l kl 2O-Jl
Co'''d '00 " '00 Nalnumklonll • IO-IH• 10-'60
DaroIul 5<X) F '" ~" '" Non~ '60 ,-4, llO-6<O
DtrOl&lfl, 'lO O,H " 01'1101 Il 2,S-J I 210-150
o.Ihallt tF JO li 90 O"itril '" 0,5-21 70-185
Mandl '0 2.5 kl IO PI..K·IkULfam E Il 2-J I 165·250
hlomil Ml 122 ~" JOO ProplllO".M 50 " ~" 0>-'00
R..~ 2lJ 1.1.51 lJO.J50 Pytamm FI_ '" '-4' '»-060
Romlan ,JO 1-t.H, lJO"'" R"..... 90 1-5\ 90-410
Rovral Flo '60 l-J I l2Q-41O ROIInduJI ''"'' ,-4, 3<0-610
Sportak ol' a: '" " 'IO ....... 'I' O,1S-lq JIG-410
SvO\'1 10 '-Hg lO70 5(ellon .. 3-J.'1 1~160

Tilt a: 250 ... ~" ,JO Slomp 7l " m
Till 10(1 '''' " J2Q

~~~500EC " 3-J.51 160-115
Tilt turbo '" " '" '29 1.5-31 32So390

Tallan '''' 2·J.,1 ""-''''SJuJdtdYrJMidlt~ Trdla.. h6 1.S-11 1000IJO
Am..... '60 0.251 " Tnbunu II )-4 k. 26S-J50
Cymbush IO 0,.4-0.'''' JO" Tnfolcs .. 1,"-61 6>-'10

""'" '90 ~J1 " Trinulan II '-4' 240-)20
01..0 o,mdbo.1 21 <O 1-21 "'IO VqonJI 500 fV,' 12 1.S-21 12S-163
K VI( Pemxlhnn '70 0.251 10 Vm_ lOO o,H, 'IO
......M ,<O lUM" l~70

Perfdr.lhlOn 10 EC 26 1·2\ 25·'0 OI.~ " sprnJ~lc/lltbr"",dle,"n_ m 0.25 ... " Aru".,. " 21 Jl

"'..... 'H 0.25-0.'1 l~'" alm"~l IO ~"
,

Swmcadm Fl. " M' IO 11 E.-oI~ " 1.5\ \5·75
SumlClOmbi. JO f'\\o' '2S " '" .."'~ Jl ~1I l
Sumlltuon 20 F\\' .. 1·21 6SolJO L_pol " ~1I JO

SandovlI kuac '" ~1I 12
V.brrtJllltrl"","Id/~~ Schtnnl Supn- OI~ )J 1.01 ]J

"'- lO> (U-II .("'"
Ch~"'" '" '-4' ""IO

A_
C"",,,,, '" ,-4, """ Manpachc'lal. 6"i'> " '-4' lO'OO
Stabdan EJ,ln 41 O,7S-1.251 JO-IO ManpnwlfaL 27~ • ~' .. "JOT_

'IO J.J! '''''IO lJdspr'Oj1nlfIJ pr Pl" ,JO

rJ Pnxr mdkm 160 os 210 kr pr. lir et 0JlII'"t\ for 1m.
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STIKORDSREGISTER

R'I..agran OP
Ba.....'@:ran MCPA

BlegpIleurt ISS
Uo,lllrcrt 56.61.217
llogh'ocdesorler lili,
Bohat)r ært. ~o. 61. 217
Bondi tut 61
Domt:l. alm r:ljgra.... 213
Bor III \årTap" 107
Bor III ærter R7
Borte lII..tJs 220. 221. 224
Bonne K7
Bon l. alm raJgn~ 209
Bor\l,lIIa \1Il1erb}g .lI. 12..H. 53
Uraknucr 1-15
Brandbæger I maj'> 1711
Ar;lIldon ært 5(). 61
Llroo<;pmj\c 18R
Ured"'''lI1ng 63
Oreun c 4 \Interh\ede 27
Bnolnl 156. 191
Ilnlta f(l('r 206
UrolIlIlIlIl ~1L 4. 116.118. 178. 191
BrOmOll)0l1225 116. 118
Rro" iling maj' 220. 221. 224
Brubel maJs . 224
UrUnpICh)'~C 137. 1<10
Rrunplct Pa h\ede 21.121. 126
Brunru..l. bcklCmpel!oC af . . 28. 121
Bruttoudb) Ilcl af gro'ofoderancr 226
Brutus maj.. . .. 220. 222. 224
nmdh'ocd~rtcr 24, 26
Bum<; majs 224
Burresnerre 167. 170
llu1l'>anS. 112.118
BlClgplantooneme« opnndelse 61
B:clg<"'Cd 1987 . 15
n,c1~d)'rln1l18 56

C
Ca 710404 (Cnnut) vArbyg . 47
Ca.700202 (Plg8Y) vl\rbyg . ( .. , . 47
C'ja v:'lrbyg. .... 37, 3 J, 40, 44, 54
Clllf vinlerllH'de. . [8, 19. 22. 25. SJ
Cahforlll~k heJ rit . .. _. 212
Cali.'(in 131,133,137.153
CallyP"O .. /irTOps 102
Callan. ... .. 138. 15.\
Ca[yp"O ært 61
C:nmr \Arbyg. 37, 39.40. 44. S~

Canor v:'lrbyg. .. , 38, 39, 41, 44. 54
Canut (Ca 71~) \.1Irb)g 47
Capdur \"drh\ede 4l)
Carbclld:lzlmnlldler 120
Carglna..h durumh\cde 1940
Cargo heslebonne 60.61
Catrin \'l\rbyg. . 37.39.40,44, S4
CCc. ...... C)cocd
Cehcco 1116 ;erl . . 56
Cehe<:o 7406 he..tclxmne 60
Cebeco 7927 \ 1Illcrbyg 34
Cehcco8331 ..drb}tt ~7

Cdlic \lIllerb)'g 125 I
Ccr~ \Intcrrap\ 102. 104
CCTI\C \.'irb)g 38.41,44.54
CCTOne 29.32. 109. 112. 118. 1.51
CertrolOX 166
Chllndur durumh ..cde . 1938
Chelall\.Crcde mllronæringsst S7
Chlonncquat 149. I SJ
Cho\.:oladeplct p:1 heo.ldxmne 141
ChT)":lnder \lnterrapt. 102. 104
CIPC40'1- 98. lil!
Cilla ært 61
Citadel 'olIltcrh'ocde 18.22. 25. ~.\

CltO" etl 153. 17<1
Claro drbyg 37. W. 44. 54
C02·bcnget 'and \'Kl
Cobra (NJ'L 1/84) 'ollItcrrn~ 102.104
Collem1x)It'r I~~
CUmbl~lllll~ b2
CClIIlct (\\1\\ 1417) .... rrap" 100. 104

ns. I ~J
1<1.20

M
212

15~. Iql
95. Ilb. IIS_ 159, 172.

177. 191
1.1

116. liS. 159. 172.
177. \tll

Ua...agrall \1Jl 11:i. 156. Ib7. 191
Oa~la 95. liR. 176. 1l)1. 202
Ba\tlOn. 31m raJgnC"> 2.09
Da)"cor 300 ec 128. I B
U3yfidan 96. 118. 12!l. 1]7. 147. I~P
R,lyleton 25 \\Il' IB. 1.l7. 147
BaythrOld 1~3. 14:i. 153
lJedefluer l roer 141:1
Ikderoer, beJd~nJng 1~7. IR4
Bederoer. go(hkn1llg 79
Bederoer, plantetal 207
Bl"'deroer. plil')ldæktllllg 20<1
Ilcdcroer. ukrudt 179
Ikder~lTter 207
nellommd<;6~kaber 2.\R
Bl,'handlms"hy ppighl-d . IJ4
Uchm<;pnlJllI1ng . 120
IkJd')cnlldler .. . . I:iJ
fkJc.bnlllg af Ixlkroefrø 147
BCJchl1lng af kartoner . . 201
UCJd<;ning af vårhyg ..' 129
I}cjdsmllg af ærter . 1.18
Ikkæmpclsc af rodlilt<;..illllp 201
Bel:cmpclse ar ,kadl-dyr. 118. 141, 202
Bd.æmpelscsmldler 118. 153. 191, HO
Uckæml~IM'')mldlcr.forbrugct af 12
Iklgran. .. 163.1<11
Belinda \ lI\terrap\ 104
Ikhndll tlt:rt. 56. ol
Dchnka <;pllldhør 117
Bdman æT! :i6.61
Ilcnapol 179
iknasalm. 110. 118
fknlate Im12~153
BCl1trolllD 166.IQI
lkrbcr <;pll1dhør 117
Ikregmng<;oormcr. for..ogcne" 23l!
Bel,lIlal 181. 185. 191
Ilet.uon HU. 185. IQI
Ikta'>Una . 185
Bcta...llla Combl 184
Dlcn\cnu \1ll1errap!> 102. I~
Blooynaml"lc fon,øg 1'07.1719
Bnlg;.b')lam <lO
Ul ne æn bl
B1adex 95. IlD. liS. 172. 191
Rladgø,hkmng af kartoner IQ9
Bladgo,hkmng af 'oårh)"@: 6<1
Bladlus på korn . ]J3. 141
Bladlus på ærter 143
Bladlu!!. bedommels.e-"lala 2.19
U1adplct,,)'t;e 31, .19. 129. l<xl. ]J7
Blarlrandbll1cr , a::ner 144
Bladribbesnudebillen III
Blads\ampe.bclæmpd'lC af 121
Blads\ampe I frogræs <Ib
Blads\3mpe i I..om 119, 12<1
Blad\ygdomme. he<!nmmel...... 239
Ulandet ukrudt 1 d .....t:d I ~6
Olandlllg. lom"Ortcr .\2. 41. 21l!

R
Bar.:ilar.: 75 wp
lhg~gen..labcr. h\oo~...orte....
8.lllend:u\tur III halm .
Baraula hundegne:.
B3rnon Plus
Ua.\agT311 430

Asulox 110, 118. 17.1. 191
Atalanta olldl1lr 114
Atr;lLln 178. 191
Aurora (ECK J3I3S.'> 'oårrap.. 100. 104
A'o'adell. 182. 191
A'oenge 150 I \54. 1<11
A\iso majs ..' 220.221. 224
A'(ona 'o~rh\ede. -1<1,54A

A e berc~lI1ng ,af BS
Ah..-d 03/10. 012fl17 \1nlcrh\l,."t.k 17
Accmd roer 206
ACllpron \)5. 116. liR. 156. PK. 1~2

Af..lon 172. I'H, 201. 10.1
AIbr.lI:'ndlllS af halm 63
AlTald!<~lllfTcr, glKt,l.lIlllg 90
AfgmdC\"lIh«lcr (a.c·I, ber ..r lJll
Arl;rodcll~l Bb
Afpudslllllg Jof h"ldll,~\cr 94
Af,wmmng for h.dg......'l.'dSOfl('f 61
A(<".l.mnmg for J..orn'>()flcr 'P
Ar...,nmrnmg. <,c bcJd\nmg
Agerl..å 1 .. ;1 ......l."tI 160.177
Agcrræn:hale 161. I-I
Agcl'oc:nncp l bcdcmrr 184
Agcr~nllep I rap.. 109. 110
Agcf<;enncp I \,\".!:d 160
Agcr,lcdmodcr I 11l''(.h.'rocr 185
AgCr"oledllloocr I J..orn IbO. \66. 171
AgcNedmoder I rap" 110
Agol1ll . 162. jql
AJ1, 8.
AHord rug JO
AhfuS3no..c IJO
Al-"wdknæklllllg l \,"Ierbv,!; 31
AJ... .."all1pc. bcb:mp.d'>C at. 19, 111
ALIa vårh/ g .17. "q, ~J. ~~. 53
Al"r 85 11 kl(l\t'r 95, 118
A!elli, v~rbyg . 47
Alfred hc'lcOOnllc. 60,61
Ah, drh)g. J7, .VI, 44, SJ, 2111
AII/C maj' . 220.221. 224
All) 20 DI 118.156, 162. 191
Alrn hrandbæger l IIHlJ' 17R
Alm. rajgnc', fnlavl . .. (J6. 9R
Alm rn~gra..... '\.Om Ukrudt 162
Alm rajgræs III grO\fodcr. 209,212
Al/ol1-godmng lU. 19<1
AmClh}\l ruer 206
AIIlldhæl,tofgLt<lllllIg. 84
AlI1inob';-.:htof 1 falm broer 79
Ammonl<tkllwf:cldcr<iklld... 64
Ammolllal, \e O)dC'ude amnull1ial
Ammomuml\æl,tof 67,71, SCJ
Andrea \1I\terbn~ .'1. 32. .1~. 5.1
AlllOller III \', rbyg 88
An~a \lnterh\t.'Cle IK. 22. 25, 5\ 189
An~ou ()Q maJs 220. 2n. 214
AnJou 18 maj!! 220. nl. n~
Anhr drh)g .l8. W. 4\. 44. 53
AntMC't ohehor 114
An\cndlc ulrudhmldlcr II~. IlJl. 203
A~' \årbH! :n. JQ. 41, 44, 5_'
Apollo \lIItcrh'cllc I~, 22. 25. 26. 51
Apron n~. I~K 15J
Acb<jdSforhrug I m.ul og slald nq
Arca an'endel"ClI 19l\7 IO
Arcloll n r 15~. 162. PI. 191
Arena 'århH~ .n..N. 40. 4~. 5~

An"1l1 159.191
Aria maj' n~
Anane "p1l1dhnr 117
Anel ,jrh)'g ~7

Armada nl('r 206
Arter ,If 'olIlten..'Cd 36
Amforso~med gnJ\fodenfgmder 226
Artu.. maj" . 224
Anen maj' no. 222. 224
ASCllna ,crl 61
A!>!>C'rt 1~4. Iql
A!!til tcn 57.61

Sidetal fII't'T 1(}(j(J hl'tII'/I(" 11/
Heft·tII/nK UH!f Plutlf'>(JI'/wubt'jdet.
(·,Dt'fI uor,' bi'ft'lmnx··j
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\02, 104
J73

48. 54
169, 170, 191

191
1940

102, 104
1946

Global vårraps .
Glueosinolalllldhold i raps
Glumander (DK 001)

G~~I~~~.ar~~~~~ård" .

G
G-\'interhvedenummersorter . 1253
Galion maj~ . 220, 222, 223
Gallant. .... 113. 118
Gawain vinlerhvede.. 18,22,25.53
Genamin T 200 OM 179
Genelisk monogenne roesarler . . 207
Gcrbel vinterbyg 31,32,53
Gennander vinterraps . 102, 104
GHA 8461 vinlerbyg .. 1780
Gips lil vårraps 88
Giro/'el sprøjte .. _ 190
Glal led I rocr 208
Glean 20 DF .. 116, 118, 155, 160. 171,

191
100, 104

102

Fodsyge i korn . . . . . . . . . . . . . . .. 126
Folieur ... 109,112.118,127,131, 153
Forbruget af

handelsgødnmger 1987 .... II
Forbruget af

plantebeskyttelsesmidler 1987 Il
Fordampning 1987 . 10
Forfrugl og

h:elstofgodskning.. 67.77, 78
Forglemmigej i korn . 160, 170
Forglemmigej i ærter. . 177
Forkortelser .... . ... _. 239
Fonnula vårbyg. ,..... 37,39,40,54
Formænd, plutlle3vlsudvalg 1957
Forspiring af læggekarloOer 200
Forsøg, anlal 5. 17
Fon.øgenes nummerering 239
Forsøgenes sikkerhed. .. .... 238
Forsøgsarbejdet, finansiering af. . . 5
Forscgsarbejdels omfang. . . . . . . 5
Forsøgsgo\rden Godthåb ..... 1946
Forsagsudv. for Sukkerroedyrk 64
Forædlerafgift 61
ForædlerbcskylleJse......... 52,61
Fonedlere. 55.61. 104, 114
Fosfor. 85
Fosfor, startgooskning med . 86
Fosforgodning, forbrug af . . Il
Fosformangel . . . 85
Fosforsyrelal, Ft 92
Fosfortal. PI. . . . . . . . . . . . . 85, 92
Foxtril 191
Frema\'lsarealer med bygsorter . 47
Fngale 179
FrilOllcr 145
Froniea maJs 220.221, 223
Frost, vinterbyg . . . . . . 34
Froslresislens i vinlersæd .. 19,34
Frøafgrøder 1987 . . 15
Frøavl. , . . . . . . . . 94
Frøblandinger 213
Frøfarve hos markærter 57
Frøgræs, skadedyr. 97
Frøgræs, spildkorn . 98
Frøgræs, svampeSygdomme. 96
Frogræs, ukrudt. . .. 98
Fregnes, vækslregulering 96
Frø- og specialafgrodearealel Il
Frøudbylter 96
Froukrudl i bederoer. 181
Fmvægl hos heslebønne 60
Frøvægt hos markærl 56
Frønegl hos vårrnps 102, 103
Ft, fosforsyretal ... . 92
Fuglegræs i bederoer 184
Fuglegn~ i raps .... 110
Fuglegræs i vintersæd 170
Fuglegræs i vårs:ed 160
Fuglegræs i :erter. 177
Furore 98, 118
Fusarium i majs _. 221
Fusilade....... 176, 180, 183. 191
FygeJOrd, analyse af. 195

1251

l-n. 153
49

56.60
209

17
104
204

35
31, 34
19. 26
27, 30

3'
49

1'9
230

E
E-vintcrbygnummersortcr 1252
EDB-varsl mg .. 125. 133
Efterafgrooer . 65. 91. 216. 226
Elh~r~..'1ning af græsmarker . .... 214
Eftervirknmg af kvlkbekæmpclse 181
Eftedrsgooskning <lf vintersæd. . 84
EK 184 h. 159,167, 191
EK 283. 162,191
EK4W....... lro
EK Chlormequat. 149, 153
Hame!. 147. 153
EL 5007. 163, 191
Engrapgræs 95
Ellsilagc. majs 220
Ensilage. roctop 207
Enzymop1. org. Slof i halm 231
Enårig rapgr..es, bek. af ..98, 155. 161,

171
28, 30. 53

207
3 l, 32, 53

II, 194
l37

38,41,44,54
138, 153

206
118, 153, 179

Epos rug.
Erika.
Ermo \'interbyg .
EroSion.
Ersla lili ngs.'\8ger
Escort vårbyg .
Eoparen M.
Eva roer
Exlravon.

Dursban ..
Durumh\'edesorler
Dyrknmg af bælgsæd
Dyrkning af græs ...
D)'rkning af havre.
Dyrkning af raps
Dyrkmng af roer
Dyrkning af lriticllle
Dyrkning af vinlerbyg.
Dyrkning af vinlerhvede .
Dyrknmg af vinlerrug ..
Dyrkning af vJl.rbyg ...
Dyrkning af vårhvede
Dysetyper . . ..
Dæknmgsbidrag, grovfoder

F
F 8460 vinlerbyg
Fabriksroer. M: sukkerroer
Faldtal i bagehvede 24
Faneron 50 WP 156, 160, 189. 191
Emela hestebønne. 61
Fast3c. 142, 152. 153
FeR 4545 EW. 145,153
FD-nummersorter.. 1253.1780
FD 76101-34 vinlerhvede .. 27, 1252
FO 658.29 (Gaolois) vlnlerbyg 34, 1252
FDE 7945, 105 (2r) vinlerhyg. 1251
F.e. 238
FE s = Foderellhcder tIl svin
Feekes Large Scale 248
Fenvalerat 148
Fermapol 179
Fers~enrileurl .. 185
Fervma 176. 191
Finansiering af forsøgsarbejdet 5
Fjord (Sv 500(4) 57
Fladsprededysc. 189
Flamenco vinterbyg . 34
Flccl vårb)'g 38,39.41,44,54
f1exidor. 165. 191
Florida vinlerhvt.'de 27
Flow-meter. 230
Fluer i korn 145
Flydende ammoniak 82. 105
Flydende ammoniak III byghalm 231
Flydende husdyrgødning . .. 89
Fl).'vehavrcplanler .... 154
FlåmingsvlI havre. .. . 48, 54
FM/II VB 1 hesleoonne. 60,61
Foderenheder, f.e. 238
Fodersukkerroesorter . 207
Foderværdi i helsæd 217
Foderv:erdi i majs 212
foder\ærdi. beregning af 238

D
D·prop..m." 189
Dabo alm. rajgræs 215
Daconil. 115,118,131. 139. ISJ
Dalrin. ... 122, 153
Daisy vårb)'g 54
Dalila hybridrajgræs 209.212
Danfoil sprøjte. . . .. ... 188, 190
DA~-gødlling 111 kom.. 81
Danja boghvede.... . 1952
Danko rug. . . . . . . . . 28, 30, 53
DanlO ærl. 56, 61
Danlril 160
Darmor vinlcrraps ... ,. 102, 104
Databaserede varslingssystemer 125
Dalabasesløllet valg af

ukrudtsmiddel 158
Deborah, Californisk hejre 212
Decis 143, 153. 184
Delt N til aJm. r:tjgræs 96
Dell N til kom 82
Delt N lil vårraps 106
Derby maJS. .. ... 220, 221. 224
Diammontumfosfat 86
DianeIla kartofler. 203
Dicamba-bJ. 160
Dicuran . 162, 164, 191
Dicyandiamid.. , , , 89, 199
Didm (nitrifikauonshæmmer). 89, 199
Digger vårbyg ... 38,41, 44, 47, 54
Dimefuron, 118,173.191
Dimcthoal 28% 147
Dinoseb 160
Diploide græsser 210
Direktel:ersket raps 113
Dithane M 45 138, 153
Dixl vinlerbyg .. 1938
DK 001 (Glumander)

vinterrnp5. . . . . \02, 104
DLG Dimelhoflt . 142. 147, 153, 184
DLG M-propacid 60. 169,191
Dobbeltrækkesåning af majs. 219
Dommalor rug..... . ..... 28,30,53
Doseringer afsvampemidjer .. 124. 131
Dosis af ukrudtsmiddel i vJl.rbyg .. 157
Doublel 155, 156, 191
OP 199 bederoer 209
DP 584 (Zorba) bederoer 207
DPD·midler . 160
DPM-midler. 157,160,191
DPX E 8698. 155,170,191
DPX L 5300 . 156.191
DPX N 7872. 120, 127, 153
DPX N 7873.. 121,131.153
Drakker (P62) vArraps .. 100, 104
DSY-NRG 35 (Liporla)

D:ip~en~~~~o~'50' .
Dula havre ..
Duplosan MP.
Du POn! Linuron 50
DurelIa dllromhvede

ComputeranvIst sprøjtning 125. 133
Condcsa, alm. raJgræs. . . . . 213
Conny (\VW 1410) vårrars. 100. 104
Consort ært . 56,61.217
Consul vårraps. 100, 104
Coptrac . 87
Carhe!... 96,118,121,129. JJ7, 153
Corgi vårbyg ... .. 37,39,44,54
Cornelie \'Arhvede . 49, 54
Coulllcss ært . 56,61
Carona vintcrbyg . 1938
Cu-masquolate . 87
Curaterr ... . . 148
Cut, kobberlil..l 92
CWw 3474/1. 3547/46

vinterhvede. . 27
Cyan3zin 50% 116, 118. 174. 177, 191
Cyboh. . .. 115.118, 145. 151, 153
Cycocel ekstra (eeC) 97.109, ) 12.118.

149, 153
Cymbush. 142. 153.202.203
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.9
71

67, 77
RO. 140

69
80
.7

207

S2
RI, I(N

Kenl1kahcpn~cr. IbO. 171. 177,140
KCl1l1kaher 118. 141. 149,203.240
Kerb 50 113. liR
Kerneh,lhlct i tl\cde 20
Keflle--.H,rrcl<;cr 26.28, .lI. .N
K lnd-Kortstrå1c 1R4
Klaxoll \'årbyg .. .n..19,41. 44, 54
Klimall<;ke mflhnger 7
K læbemidlcr 118, 141. 20\ 240
KI(l\erfmavl. 1)4
KI(l\crgra:s.. lil. 211
K 1,,\ cl'gm:sudlæg.

ukrlldl~bekæmpehe 159
KI~l\"errige fmhl:llldlllger llJ
K l10ldbaktencr .. 21 t,
Knoldhæger'\\amp I rap<..wrter 100. 107
Knækkefod.syge 120,126.1.17
Kobbcrlllidler lil korn og ærter iP
K\lbberoxychlond X7
Kobbertal. eUI . ll2
KOges.11l .. XO
Kollektl'" læplanlnmg 19b
Kombl~åning 02
KOrnflO'>l 1182
Kong..ki1d<: GcrnlllHllor . M
Kong~klldc Vi bro Ma~h:r 64
KI'mulcnter I forelll1Jgerm.' 1957
KOllsuleJllcr. græ<;l1l;lrk~~klion(.'TI 2]4
Kon"ulclller, land~udvalgel' 11)6b
Konna \·mlerrap' 101, 1()4
KOfllafgroder. udbyllC ]J
KornarelIlet 11)87 IO
Kornarter, fllr~"g med. Jo,216
Kornbludlu" 11~. 141
Korndyrknmg . 17
Kornel~ udvlkll11g~"I;ldlcr 24/\
Kornforædlere 55, 61
Kornho\lel1 1987 13
Korn<;oncr 17
Knrn')orterne--. oprindelse 5.\
Koro~urleml."\ udbrcde1\C, pet 51
KOf'<;blol1lslrct ukrudl i drrap~ 110
Kortstråle. IM4
KO~;ld vllltcrhvede. I:s. 22. 25, 26, SJ
Krabl vinlerhvede IR. 22, 25. 53. 216
Krilkc hederoer 207
K l. kaltUtlllal 86. 92
Kugar .. Il)), IC)I
Kufdcf\\I"Omhed l maJ~ :!20
Kuldioxyd·bcrigel vand. 19U
KVADRATNF.T for

nttralunders()~el~er bh
K VK I'crmcl!lrlll . 14\ ISJ
K \,llllet"aI13Iper af b;lgetnede :!.J
K valilel"-Cgen~kabcr t rap.... 102. 104
K \'Ik i .crler 176, 178. Illb
KH~15Wf. 66. 104. 199
Kva:I~lOf I Jord... . 07
Kvælslt\f 111 byghcls.æd 2111
K vælswf lil fmgn~ 1)6
Kvælstof III gnc~. 211,225
K va::ISlOf til h(n . 115
K ...æls.I~1r lil karioner 199
KvælslofIii korn 22.28.66,76,77
K vælstof III kvalilebhvwe 24
K \'æISlOf tIl roer 79. R2
K \,:c!<;lof til rap' . 104. 105. 106
K v:t:lstof. økonomi 80
K væblofan\'endcl<;e 66
K ...æl~tl1ITorbrugcl 1(j87 . II
K væls.lofTormcr 81
K \'ælstoITorsynll1& Ml
K v:d~lOfgoonl!lS.

udbnl1glllllg~tlder

K vælslO(goomngcr
Kvæl\wfgod<;knpIl grundl.lg uf

Jord- og pIaIlteanal. .. .
K \'ælstofjndhold i Jllrdt)l>er
K\:t:hlof\.urver
K \æl~lof.rn~er . . .
K væl<;IOlrrogno\l'r .
Kvæl.sluftilfor~el. 0PII1l1:11
K \;dSIOf\lrkn1l1g og fMfrugl
Kyro<; hct!cn\t:r

IS
18.
155
207
212

76. gI)

"'IO

235
67
88

195
238

65
161

IJ l. 236
2JS
188

220, 22 J. 224
102,104

88
S4
S.

86.92
SS
79
9l

160. 170, 177, 184
18. 19.22.25,53

20.r
141. IS3

199
202
201
\05

Hlllland~k vægt i \mlerhvl-dc
HormonmIdler
Ilormon·Ml\
lIugin bederoer
f-1undegræf> lil grovfoder
Hu:.dyrgudnlng
Ilusd)rgodnll1g, :"I-\irkll1f1~

Husholdllln~:.kompusl..
Ihede. "C vlllh:rhvede
HVldklo\'er. dyrkning .. IH·
l-h'ldkl~l\'er. ukrtldt~hckæ1l1pcl'>C (j5. 159
IIvidmc1ct gihefod .110.160.172.177,

IS4
Il8. 15.1

220
209

JO
SS

I Rl':, 190
86

110.170
212
214

114. 117
III

16

K
Ka!ciunu,:hJund 111 jordforbcdnng
Kallg"d"kning
KalIUm 111 ærter_
Kaliullll ..!. Kt
KalkamTl\Ol1Soillpcler
K.tlblam
K'llklihl ..nd
Kamille 110.
Kan/ler vlnlc:rhvl,dc
Kaplah kanotler
Kurale
KartoITcldyrktllllg
K.lrtuITcI~klmmcl

Karloflt"l'. plasldæklllng af
Ka~ lil vfirraps .

J
Jaguar

\1l11{·rh\(:de. IX, 19.22.25.26. 5J
JB nr. ... 238
JelH1\' v!lrbyg _ 37.'9.41. 44.54
]el Neuf vinlcrraps 102, 104
JII111 maj''' .. 220.121, 224
Johne \!lrbyg 47
Jonna v!\rbyg. 38. J9. 41. 44. 54
Jordanaly"<'r 1987 72. ql
Jordlxh'll1dhng . 62
Jordboclldc skitdl-dyr 1 r~r 147, 205
Jordbund, ~ jordtype
Jordhundsunder<;~gehcr,

omfang 1987
Jordens indhold af hælslof
Jordforbcdnngsmiddd. Ml'<llna
Jordfyg1l1118 i \':\rra~
Jordklas~lffcenl1g
Jordløsnmg. .. ... .
Jordmidler tIl \ i1l1er~<cd
Jordprøver
Jordlypchelcgl1cber
JT-Rækk('<,projlc
Jumoo m.IJ!> .
Jupllc:r vtllterraps

I
Ida \årh)'g 37.39.41,44. S4. 217
Iduna ohclH\r 114
Igl'i vi!1Il'rbyg 3 l. 32. 34, 5J
Imo;1 \interh~C'dc IK, 19,22.25. SJ
Impunly \alul": (IV-lal) 204
Indu<;tnafgrodcr . 99
lndu.stnplanler Iqg7 15
Indu.stn\i.tmfund(:l~ atTald ..... lOtTer 90
Inga ~årb),g .... .'1. 19.41. 44. 54
Interne pri<,er p:\ gro ... foder 230
[laItens\.. raJgræ, 209
[V-l;ll (impurily valud 204

IIY·TL ærtebeJdf>e.
HybridmaJ~

lIybndraJgræo> III grmfodel
Ilybndrug .
Hydmtkall... .
Hydraulisk spmJle
Hydroph~

Ilyrdeta"ke
I hlJ sVlllgcl
l-hlJrno~e

H"r.
I htslmelooer I raps
II\lsludbytle. dl'l samlede

27

47. -18
54

182. 184
56,61

213
lIR. 171
182, IQI

H9, 1180
207

.17. -'(j, .w, 44. 54
IO

2().l

"146
211

IO
209, 212

21 ]
2()'1,

22b
145
95

234
234

IO
2()Q.

226
154

15
130
IOS
57

]8. j(J, 41. 44. 54
145
177

110. IS:'i, 172
215

19.21, 121
.n. ]Q, 40. 44. 54

S9
Il

66. IQQ
80

235

Gnc~ukrudt. bel.. af
Gronfoderafgmder. UdOYllC
Gnhkimmc1 i bn~~orh:r.
Gri'bklnuncJ i rap~

Gr:hklmmc1 l ærter
Guln vårbyg
Gule græ.-.nuer
,)Gule ml(tler ,)
Gul UbN'JC. hel.. af
Gul ~cl1nep

Gulfll~t I hvedl'
Gunnar \århyg
G)lle
G<xhllng:.lorbrllgel In7
Godning~for"(lg

Godnlllg~mængde.opl1l11al
G\ldl1lng~pbllcr. omfang 19R7

H
11-\'lnterhvcdc11lIrnmcr<;Orter
Halm. albrændl, fjernet.

I1cdmuldcl . 43
Halm. likclning af n a 231
1I111mkonlJllhl. gylle. 90
I·blmrnællgde og IIdb)'ller . . 55
H3Ivbladl\l~1' ærter. 57
1I11nddsg\\(111lI1ger. forbrug 1987 II
Hallckro 100,170.177,184
Hanna v:lrraps. 100. 104
Hardl dy~ctyper 189
I-brdl-Rækkeblllll 188
Hardl vananI spmJle 190
IIar1l1onika \'mtcrbyg . 34
Ilurvadc 25 F. lill. 203
Ha~~ vmlcrbyg 31. .H. J4, 5J
H:l\'1la vfirbyg.. '8.39.41. 44. 54
Havrenelllatoder 48
lIa\'rc og \Ikke 1 blandlllg 219
HaVfl'\Orler 47
Ha\fl..'"'>OrlCrnCS

dyrkning,egen~kabcr

II,tvrc<;orlerne:. ()pnndd~('

Hejrenæb I bl:-derocr
Hclk:l ært . .
Ilcl~æd

Herb'llon 620.
Hcrbaphel1
lIerblcidvirkning og

ukrudl\arlcr 160,171. 177. 185
Hert/ Freya he~lCO"tlIl(' 61
IIe--.telx'llllcl', ..,\ampc~ka:ll1pch(' 141
lIe.lebonnCM'lrld 00
He:.lcb()nnc~oner\af~t:llrullng. . 61
HlIA R45.1 (2r) vtnledng 1251
Hockey drbyg . ~R. 39, 4 J. 4·t 54
1I000ch" eu-Mil.. 87

Goldfl)(hygc: ph Incdcmdda _ IIQ
Glllf drbyg 37. 3Q. 40. 44. 54
0(1111.\. IR5, IYI
Gorm droyg .n. W. 41. 44, 54
Gramlllnn Ib3.191
Grandur durUIllI1\'edc 194()
Graphl~ ;crt . 57.61
GrCCllllor,

Ilæring~~lofpræparat
Grethe
Gm vArbys
Gro... fodcrareal 19R7
Grov fodcrproduklioll
Gr{l\fodcruuby'llcr I(jR7
Gnl,...., bel... af ~kadedyr
Glæ~, \..\:d~lof _
Gr:l'~- \J!:t !;rnlllfodcr<lrcalet
Gnc~artcr

Gnc~ dæHcl mcd ml1Jøpla~IK

Glæ-.tlyrkl1l11g

Gr:c~flUt'l

Gnl'~fma\ll

Gnl·~mark,,-.cl...IIIlI1CI1~ kOIl"ll!l'ulcr
Græ~rnark~lId\al,!!.cl ..
Græ~- og gmnfo(krarca1t:1
Gr:l....prndllkllOTl
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M
M 3471 maJS... 220.222.224
Madria æn. 56. 61
Magnamono roer 206, 207
Magnesium ul vArraps . 107
Magnesiumtal. Mgt 92
Majsdyrlmmg 219
MaJS larlsforsog . 226
MaJS, ukrudt 178
MaJS. vækstregulering 152
Majssoner . 220
Ma~masL.lI1er . . 219
MSJ<;\'armeenheder 1987 221
Mahbygsorter.. 46
Mammut \'mterb)"! ]1. 32, 53
Maneb ... 139, IS]
Manex 115.118.140.153
~1angan 84, 87
Mangansulfal 84
MarJot æn ' 57.61
Manmono rocr 207
Mannka vlI1tcrb)"g ]1. 34. 53. lSI. 216
MarL.L.ontrollens omfang 1987 235
Markprognoser .. . _. 72
Markspf0Jlning. sprojlclekmk 189
MARKSTYRlNG, omfang 235
Marhandll1g 197
\1arkæn, <;e æner
Maryhn \interbY8 ]1.32, S]
Musto vinterbyg. 31,32. S]

47

II
236

96,119

Plantebeskyttelsesmidler, forbruget
ar

Planlc:beskYltelsesplaner
Plantesygdomme. beL. af.

o
OaSIS "Arbyg . . ....
Obsc:rvallonsparceller,

vtnterh\'ede. 19, 39
Olibacter. 1032, 1180
Olie + sprede·klæbcmldler . . 179
Ohcihor 114.117
Oht' I raps .... 100, 102
OJiehordyrknmg . 114
Omega "årraps. . 100, 104
Omkosll11nger,

gro\fodcrproduktlon 229
Optima vArraps , .. .... 100, 104
Opllmal kvælstofforsyning 66, 73. 80
Optimal plantebeskyttelse: . 125, 133
Optimin,

mikrollæringsslofmiddel 87,88,225
Optrol .,.. 179
Orthocid 75 ".... 138.ISJ
Othello ært. 61
Chernaderuhed ved erosion, 195
O\'crvintring. vllltersæd, 20,32.128
Oxinol. 166, 192
Oxltn1118, 160, 165, 168, 171, 192.203

p
P 113 \årraps 100. 104
PP 993 _.. ,. 147. 148
Pasloral (2r) vintt'rb)'g 1251
PC·markplanlæglllng~programmet 235
Penetrenngsolier . 179
PerfeL.tion ... .. 133, 146, 153
Pemla .. 206
Petkus 11 rug. . . . . . . 28, 30. 35, 53
pr 2380-24 \·intcrh.. ede . 27
PF 4710 (Suna) \årb)g ., 47
Phaeeha 215
Piano ....årb) g .. . . 39
P'Ul (Ca 700202) obb/ 8 . .. 47
Pileun "_, .. I O. 156. 177. 184
Pilleret roefro 147
Pmmor 13J. 141, 145. lSI, 1'3
P-slam 90
PK ·gooning. placering af 82
PLK-Prado ,. 178, 192
Placering af gødnmg 82. 199
Planleanalyser . 72. 74
Planlea\'lskonsulentcr . 1957
Planleavlsudvalgenes formænd.. 1957
Plantebc:sL.yndse .. _ 107. lIS. 119.201
Plalllebeskyuelses.midler .118, 153. 20J,

2-lO

Nedvi<;ning af karloffeltop . 202
Ned\lsl1Ing af olichor. 117
Ned\'lsning af v1rraps III
NedVIsning af ærter ... ,.. 176
NematodreslStens i hnresoner . . . 48
Nematorlresistens i vArbyg . 139,218
Nero (WW 17517) ha\'re . 49
Keltomerudb),tc 120.142. 149. 155
Newton tntlcale. ]5, S3
Nils havre 48. 54
Nitragm 216
Nltratkonccntrauonen I slængel 7S
Nilrattesl 74
Nilratud\'sskl1lng 70
Nilratundcrsogelse.r. 66, 70
:"iitnlikatlon .. 89
Nitnlikallonshæmmere. 89. 199

orman \·interh,·ede. 18. 19.22.26, 53
Nonron 98. 118. 186
NO\'oslam. goosklllng med 1857. 1879
'<PK·godnmg. .... g2
~PZ 1/84.00 vinterraps 102
NPZ 51 vinterraps . 104
Nummerering. forsogenes 239
Nænngsslofmangel 85
Nænngsslofpr.eparat . 89
'\;'l3g('l1 brand i \olrbygsoner 39

82
80

124. 131

50
87

151
201,203

201
86

1259, 1430
205
206

102. 104
48,54

157. 169. 175

67
89

79. 80
87

37.40,44.54
117
79
68

8
82
60
19
57
63

215
82

Maslor. 14J. 153
Malador. roer 206
Matngon 110, 113. 118. 184
MCPA .... 156. 189, 191
MCPA i h\ldklo\er 94. 159
MCPB. JO % 159, 191
~1echlorprop 164. 168. 171. 191
Mectnl 169. 17\, 192
Med1ll3. jordforbc:dringsnuddel 88
Mekaniscring~grad. gro\foder . 229
MeIdrojer I rugaks 29
Meldug i frogræs __ .. . __ 96
Meldug i kom 19.21.]1. 39. 121. 1]1
Meldug. bedømmelsesskala .. 239
Meldug, \'arsel for ,. 125, 133
Meldugresistens i vArbY8' 40
Mellemafgrooer. alm rajgræs til 214
Meludbytte I h\'ede 19
Mercla \'lI1terh\tde .. 18. 22. 25, 53
Merkator rug. 28. JO, SJ
Mesurol. 148. 153
Meleor . 16J. 192
Mgl, magneslUm131 , . 92
~1lddell1dhge majssoner 222
Midler mod skadedyr 118.153,240
Midler mod s)·gdomme .. 118.153,240
~hdler mod ukrudl. 118. 191. 20]. 240
M!dler III \ækslregulenng 118, 153. 240
Mikkel vårbyg . . .. _38, J9. 41. 44. 54
Mlkronænngs.stoffer tll rener 87
Mdjoplasllk ,. , .. ,.,. _ 213
Mineralisenngen af kvælstof 67,7]
Mineralsk hælslof l)Ord . 67.76
Mim-Epidan . 135
Minic.a valsk bonne 1948
Miradur durumh\ede 1940
Miranda lcrl . 61
MLA 018 ma~s 224
MlA 019 ma~s 220,222,224
MLB 150 ma~s ... , , 220, 222. 224
Modnmgslid 1 havre 47
Modmng~lid i \'il1lerh ...ede. 19, 26
Modningslid i vårbygsorter . . 39
Modningsud i

\';\rhvede og ·durum .
Molybdæn Iii æner .
Mollux ... , .... _.
Moneeren 12,5 DS,
Moneeren 250 se
MonoammOlliumfosfal
Monocent ra .
Monokultur. sukkerroer
Monova roer
Monza (\VW 986) vinterrap<;
Morange ha\·re.
Morgenspro)tning med

ukrudtsmidler .. IS7
MPD-midler . . 171
Mylone Power. .. 165.168,171, 192
MAIesonsblanding af \'Arbyg 36,218

N
'.JO .. . .

N·goomngsmængde. optimal
i\'·gooskmng. se: hæl·;tof
~·min-bc:stemmelse:

N·se:rve
Na-L.a~ ..
Na.mol)'bdal
Nal3sha \3rbyg .
1'\atas;a spllldhor
:"iatnumholdige oomnser ul roer
Naturgoonlng. '\Irkmng. .
Nedoor 1987

edfældnlT1g 011 plac. af gødmng
Nedknækmng I hc:stebonncr .
Nedknækmng I vårb)'porter

•~edknrlmng I rener
Nedmuldmng af halm
Nedplojlllng af N til eficrafgruder
NedploJnmg af " lil roer
Nedsat dosl~ af

ukrudtsmiddel
"edsatte dO*ringer af

svumpemidlcr

199

216
1-lO
212

1254
191

191
196

1182

Ka:llingc:tand
Koreskad~r I ænc:r
K"reskad~r på gftl:j,

L
laddok . . 178. 191
Lady vmt~rb)'g . 34
Landbrugsarealets benyttelse: 1987 IO
LMdsdc:lsprognoser . ... . . . . . 69
Landsud\'alget for Planteavl 4
Lars havre 48. 54
Lasko tritkaie 35,53,216
LD·nummenoner 1255
LEC-godnmgsplaner 235
Lc~ I alm. raJgnes 96
L~~I rug. 28
Le~ i \'mtero)"!. . 31,34
Lc~ I VInterhvede 19. 149
Le~ I \-Amyg 39. 152
Lejesæd I \-Arraps 100
Lenka \-Arbyg. 38. 41, 44, 54
LO II maJS 220. 222. 224
LO 2080 maJS 220. 221. 224
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Æncr. bek. af ')gdl~lIlme 137
Ærter. bor III 87
Ærter, gI' lImmei 139
Ærter, h:lhbladl~ 57
Ærter. kalium lil 86
Ærter, kobber 87
Ærter, knkbel:rmpelse 176
Ærter. lorespol' 141
Ærter. nedvisning 176
Ærte:r, plantetal 5<:1
Ærter, .-...emibladlose 57
Ærter. udsæd~mængdt'r 59
Ærler, ulrudt 1"'1
Ærtcskimmd på ærter 140
Ærtesoner 56. SR
Ærtoorter III hel<,a:-d 1 P
Ærle<oOrle:r, d)r~mngSC'gen~l.lher 57
Æn~)'ge j æncr 51.60. Dl!, 141
krle"lllere I .t'rte:r 14 \

\\
W3M' \Intcrh\ooe
W1l1dur durumll\c:de
Wu;ttal !tuspensIon
W\V 1]95 (Consull drrap...
W\V 1402 (Tornado) vårr:lp<i
\liW 1410 (Conny) \1irrap..
W\\ 1427 (Comet) \årrap\
W\\ 1438, 1449 d.rrap..
WW 17 517 (Nero) haHc
\Vw 17 57.l ha\ re
\VW 7200 ~':'Irb)'g

WW 51084 \"lIllerh}g.
W\V,nummcrlooner

Z
Zlnknlldlcr 8R
Zorba DP 584 107

y
Y[A, l>kadooyrspncpafill 114, 138, 153

V3rdururll'iOflcr
V3rdurum<,Orter<.

d)'rkll1n~gen<;kahcr

Vllorh\ ooed) rJ.nlllg
VArh\ooeo;orler
VArh\edC\Ortcr; opnnde1-.e
V3rraps
V~rT:lp" efter JordrHtlllllg
\·årrap<;. bor III
VArra(')S. h"!oIIllt:lIxkr
\arraps_ l\ahlet.-...egen\l,JNor
VArra~. hæl<;tof
Vlrr--.. p", magnesIUm III
Vårrnp<;. l1edvl~mng

\'3rraps_ <'kulpeM,Jmp
VIrraps. sp1f1ng
V3rra~. ~\ampesygdommc

V!rrap<;...\ o~ 1
\'3rraps. ulrudt
Varrilps, \æhtrcguJcring
Vårra~rtcr

Vårrap"<,()ncf\ opnndd'>l.'
\'årraps-<,plldfllalllcr l ,ener

ø
Okologl~L:e: fOf'>og Dm. 1719.217
Okonol11l \eJ hH"<Ie<hrkmng 23

Vml<'rrap.... \:llllng M, 114
Vll1tcrrap\, ukrudt 112
VlIllerrap", .. ,t:K<,trcguler;ng 112
VlnICrr3p',(}rh~r JOl
VlnICrr3~l.Orlc" npnndchl.' 1()4
V"llerrug 27
Vinlerrug I art~for\"g 36
VmICrrlJ~. halmmn:ngdc 55
VlIllcrrug. h'''+.lUf 2S. 78
VIllICITug. mcldhlJer 2q
VlTllerrug. \\ am~hd...empd"C 2H. 126
Villlcrrug. trip' 141
Vinlcrrug. ud,,<cthm;cngdcr 1<l
VUllcrrug. uL.rudl 165
\'lIllerrug. \:e\..\lregulcnng 2M, I~O

Vinlcrrugd}rL.mng 2Q
Vinlcrrug·.ortcr 2~..'0
Vlnlcrrug'.(lrlcrn~d~ rI..Olng'C'gcll,l...lbcr

H. JO
5.1

"3.
116

\'lIllerrug<,oncm~ llpnndd-.e
Vlllle L.adcr IQ8i
Vlnlc 'ttarlt'r
Vmtcr;æd,hd"ed
Vinlcrtnllcalr. <"c.' tnlKd!c
VirL.lIlng af

uL.rudhlllldkr 160. 171. 177, 185
\'JrL.wmme 'lUffer 1

L.t'mlka!lcr II~. IS.l, IQI, 10]
Vtrl..lI111f uf bladlludler i L.(lrn 1]7
VlrU\gu <'(llul.l.. alg. l.ol1-F II(H
Vllal ha\ re 4l:1. 54
Vilu, \årh\cde. 49,54
VU~,1 \lOtcrh\ooc l~, )l~, 22, 15. Z6. SJ
VæJ.'>trcgul.uorcr 15J
Væk .... lregulcnng 1 fmgr~ 97
V.d,'lregulerillg 1 hvldkl()vcrfro 9~

Vækslrcgulenng 1 lllaJlo 152
Væk'lregulenng l r,Jp" IO<>. 112
Væl,trcgulcnng l tnlll.:all,'\(lrlcr 35
Væk"lregulcrlOg l \lOterhY8 _~2. 150
Væbtregulerlllg l \llllerh\l"1..le. 21. 149
Væk'itregulerll1g l \'lIllerrug 28. 150
VæJ.'lrcgulcrlllg l v!l.rhyg 151
Væk .... lrcgulcnng og

wllJllpchc~lCIllPC],.C 2l'!. 151
Vækstregulcri!1S"lI1iulcr . ISJ
V;d'l ..wdler. FceJ.e' ..lal,\ 24Q
Væk"I\lIJ., f 1487 7
VærdlUfprmrllrlg 27.10.34. J6. 49
Vårbyg lil hd-..::l.'<i 218
Vårhyg, hc,llhllll1g Jf 12C/
V<1rbyg. bek. af slwl!edyr 143
Vårhyg, bladgooskllll1g 6Q
VArh)g, bliidplet W, 1H
Vårhyg. DAN-godrung SI
V3rb)g, n~\('ha"re 154
Vårhy.g. fO'-for S5
Vc\rb~g. gylle 76
Vårbyg. halmmængde 55
VArh~g, lcrnotorrd-.e Jq
Vårbyg. hæl..IOf 66, !Q, 218
V rbyg. land .... for<;og rnoo 36
V~rbyg, ICJC'>.-cd J<J, 152
Vårby.g. mddug .N. I] I
Vårby.g. IlllxllHllg\lld ]9
Vårbyg. m:\le.orhhlalldlllg ]6
Vårbyg. ncdJ.nælnlllg ]Q
VArhyg, nugen br.Uld .19
Vårby·g. oflllmal pl.lIllcbe.l)'lIdsc 133
V~rb)g, prolemmdhnld 3Q
V~rb)g, runn,rgt 39
Vårb)g, <'koldp1e1 JQ. l],l
Vårb)g. \Ort ..hlandllljl:cr 41
Vårb)g. \1r:1længde W.1S1
Vårbyg...\ampehel 40. 129
VArbH!. s.1nlllg 61
V3rb)g, ulrudl 154
Vlrb)g, \3udlflg..bcho\ 197
Vårbyg, \"xJ.~trcguJcnng 151
Vlrb)gd)'rJ.nlllg 43
Vlrb)'ghalrn. n d III BI
Vlrbygsoncr 36. 41
Vårb)'g>Dner. frema\I ...lrea!cr med 51
V3rh\g<,orter. \xrdufprml1l1lg J.7
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Udviklingsstadier for kartofler

o Lægning. Begyndende spIring
1 Fremsplnng
2 Blad- og stængeludvlkhng. MIndst 1 løl/blad

med småblade udl/lklet
3 længdevækst. Planteh0}de I cm noteres

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

Udviklingsstadier for bederoer

5 Blomsterknopper dannes
6 Blomstring (hvis sorten blomstrer)
7 Frugter (kartoffelæbler) dannes (hvIs sorten

har blomstret)
8 Naturlig nedvIsning. Noter evt pet.

nedvIsning
9 Toppen nedvisnet Knolde almodnet

, 6

•
f
•

,
\,

1 Såning
2 Begyndende spiring. Aodsplfe større end 1

cm
3 Umiddelbart før fremspinng
4 Kimblade udviklet

UdviklIngsstadier af ærter

5 Første par løvblade ærtestore
6 Andet par løvblade ærtestore
7 4·6 løvblade
8 Rækkerne lukker (midt I juni)
9 Optagning

248
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l 6 - 11

o Før lremspmng
1 Begyndende Iremsplnng
2 Første blad Ikke udloidet
3 Første blad helt udViklet
4 To nodler ( bladlæster) udViklet
5 Flere nodlet udViklet Antal nodter angNes

ved deCImal, I.eks. 5,6 - se tegning
6 Første knopper synlige
7 Førsle blomst udsprunget
8 BælgsætnIng. Antal nodier med bælge 

større 10 mm lange - angives ved decimal
9 Ærteudvlkhng. Antal nedler med fuldt

udviklede bælge. angives I/ed decimal
10 Modning Anlal noclier med gule bælge

(hårde ærter). angIVes ved decimal
11 H0stmoden



UdvllCllngUllldler lor rllp. og ryb. talle ang....e1se. gælde! topskvdoell

'1
l

"
RI')S"

" "

5.5 Alle lre bruno.
pIanIerne vlsnenr1c

s 1 :Joe ,,,'stI.' "e NU fud
:,·....e;se
ge<1nem sk tn"Cloqe

S 2 De 'ærstI.' t'e 9'''->nt'

'l 3 De 'erstI.' t,,,
9'"nblune

'l 4 De ',,",Sle t,,, Olune

r'gu'e. efll;" A tiRAvAoJD l)(>s~"ve~ (>lt('" FAQ

BlOrt'lSt'lng"istlld,,,m

4 2 Vange blQtYl~1t,

ud~vngel de 'O's'f>
S.. ~lpeI tM>q,flØef a'
vv~'>t'

4,3 f a dC'ld,' bloms. de
'O,Sle S_ulpe'
oeqynde< al t~,'<lCS

VMSl M
elomSle'k"1op v,~t"

gl.lll

~noøstadum

] 1 Tæl ~nopW'TI'rog ,..,<dl
I ooaøro~lt,m

32 ~l SIl ~rwhe!lr,

f,a 1o"OOSilf"'11 "9€"l
oer er s,"'hg ' ....n lor
OIaa-osetlen

fø' o'e"""p'''ng

~ ""0 a"lf"·;la~ .......

22 A"(1,'1 t:><'vt'Me blad
1 I,,, nv("f1 elad!

4 4 Blomstr n!J(!n als'ut~el.

1/0ene ' de t'dhgst
udv,ktede S_ulpe<
vOkSC'

A.psens udvlkltngs.tlldl.r gennem en vækstperIode lian angIves ved el lal mellem l og S D1sse laiværdier (!f oenyttet I FAO·sllalaen
og dE'!" oonh h('lmod slene O0l&gtoghed .n~"velse(' aloe enkelte udYlkilngSS1.d>el

I ..... 11 bid'

I k il" B .' I
• Io t Il v.,nOP ..... "':1>

I f t ~kuJ r'u I <; b ,.,·"lIgl'1 ll'<lrW >1 beqynd, '1d·.
t'lJ..~~,rq ~ ,v{'''Jo' 'mth'r <I. nll! 1 ::q' taj€, ClUe

1'11";11'11, ,j.

·t [J"yY""'1 ,l, 'Plsn,,,q Xl 5h .. • "'9 111 111i11"~E'df'f

lll.d.... ' ,11'1 "la',~1 ..tfil~l

">-;'1"" ~t" ·ynlyl·"d .,,1td ,s
.\n::l l ~ l \l~'" t ",1 ~1 .."jo,l, ~ I.J I l' .... <.;1

t ll. logt,n>·'l!>ilmrr JUf'

'.....'·ll~ ,ty",I. <lI .."t, 'l'''

'~\l"1 l • j. "'n ..q. n,' • ~~, ".,\
I .~., '~""'ha·l Hto'

l'

• B 9 ,. , , ,., "

I , "0211')1" a- nelOO sy"'oge (Sldk nelup 'o"'hg I 0Vg
a~S(,' wd at bryd!;> gennem el8d'Skeoo
l'lo~ hHode 09 !lavIC'

• ~ ? A...."I '. " ..nnems. redel
IO J A~~I h(llvl gcnncmskreoet
IO 4 Akset \. gtlnnernskwdet
tO 5 A, o liNS 'uldl gennem5k.edne

105 I Begy"liL"'cte Qjomstnng (no.. nvede)

10 <: 2 A~""" blo-rSll ng hf I toppen
IO'i J Aksels r-eder5tt;' det afblo....st.el
l: S.: 8'Of'l'itnng l'1e1l ill<;lulle'

• t t kernefl"'-CS ''Id''olct mæ "Cl

" 2 ~e'nernes II"Idnokl blødt mcr' 10.t
It 3 Kt'ln(JInc hå'Ol.' (vanskelige at dele med nl~lt)

It .\ Melelærslle.rnodlJnl

Korne" udvlkllnguladler

I\orf\('ts UC'J'k,'rtg gennem co væl s!p(·,>OOe ~an aJ19'vcs ..00 et ta f"'1e en 1 oq t l
t)5Stc- tal;leflJoc< C't" benytte! FP('i.f'~l.J'ge S~B.aeo og lJt'" oP"'~ S'""r{, flCja9'oghed' ang,,,elS€"l a' ()t: er_t:Ilt:...av. "g~!.l.1dCl "nd ved
tldl'9""e anllf!rldle skalael
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