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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Kai Skriver

Forsøgsarbejdets omfang
Resultaterne af de markforsøg. der gennemføres i de
landøkonomiske foreninger. udgør el væscllIligt
grundlag for planlea\'t~kollsulcnlcrnes praktiske råd·
givlllllg, og hele forsøgsarbejdet er som sådan el vigtigt
led i den samlede landokonomiske forsogsvirksom
hed.
Forsøgsarbejdet omfatter primært markforsøg på
landbrugsejendomme. men ved siden heraf gennem
føres der og~ specifikke undersøgelser med aktuelle
spørgsmål. Den største del af arbejdel udføres i de
lokale landbo- og husmandsforeninger. medens plan
lægning af arbejdelog samling og bearbejdning af
resuhalerne sker på Land~kontorel for Plantcavl UIl

der ledelse af landsudvalgcl.
Forsøgsplanlægningen foretages dels "ammen med
plantcavlskonsulel1ternc på et forsøgsledcrmøde og
dels af en række tekniske forsøgsudvalg. der også
varetager koordineringen med rlndre forsøgsvirksom
heder. først og fremmest Statens Planteavlsforsøg.

I tabel l er vist en oversigt over forsogsarbejdets
omfang i 1988 og tilbage til 1971, hvor dette arbejdc
blev samlet pA landsplan. Der er i 1988 gennemført
2507 forsøg foruden 19 udbytlcmålinger. og lIrbejdel
har således haft et ret ensartet omfang i de seneste 5 år.

Tabel l. AIllO/forsog.

LoU. 8om-
Jylland Sjælland Fyn Falste.r holm lall

1971. 2262 863 505 255 77 3962
1972 . 2261 811 481 286 111 3950
1973. 2213 736 487 263 113 3812
1974. 2239 741 461 291 103 3835
1975. 2148 734 456 281 91 3710
1976. 2162 735 463 269 107 3736
1977 . 2056 768 470 277 104 3675
1978. 2193 802 483 284 123 3885
1979. 2029 831 433 257 101 3561
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
1988. 1391 534 299 182 101 2507
pcl. 55.5 21,3 11.9 7.3 4.0 100

Mange af forsøgsserierne er fort<;ættclsesopgaver, idel
de fleste forsøg med plantcavl"'pørgsmål må gennem
føres over neft~ Ar for at finde årsvariationens be
tydning for re"ultaterne. Det er desuden nødvendigt.
at forsøgsvirksomheden lil stadighed afprøver og gen
nemfører kOlllrol med plantearter. sorter, dyrknings
metoder og hjælpemidler for at give landbrugets plan
teaviere det bedste grundlag for beslutninger i plante
produktionen. Derfor er der igen i 1988 gennemført et
større antal forsøg med nye afgrodcr og nye hJælpe
midler og metoder mcd det formål, at for~0gsvirksom·

heden kan være med til at justere kendte dyrkning
steknikker eJler anvise heil nye veje.
De mange forskellige forsogsopgavcr har omfallet
mere end 200 forsøgsplancr.

l tabel 2 er vist forsøgenes fordeling 1'5 hovcdomr5der.
Afprøvning af arter og MJrtcr er stadig meget om
fattende med 1130 forsøg. Forsogsantallct l vårsæd er i

Tabel 2. Oversigt over [or,\·øgsopgol'{mle.

Anlal
fOl1lQg pct,

Arrer og sorter
Vintersæd 363 15.5
Vårsæd 416 16.6
Ærter. hestebønner og lupin 117 4.7
Industriafgrøder . 120 4.8
Kartoner. roer, majs og gr<b 114 4,5

Gødllillgs[orsog:
1130 45.1

Afprøvning af nere næringsstoffer 67 2.7
Særlige for~øg vedrorende:

Kvælstof. 287 11.5
Fosfor 25 1.0
Kalium 10 0,4
rvtagnesium og mikronænngs..tolTer 28 1.1
Kalk m.m. 2
Efterafgroder ........ 55 2,2

Andre forsøg:
474 18.9

Sæd~kifte og afgrødcvalg . 11 0,4
Bekælllpel~e af ukrudt. 267 10,7
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 453 18,1
Jordbehandling . . 18 0.7
Såning og planteavl 58 2.3
V:.d....lrcglllering . .16 1.4
FlJr~kcllJgt . ............ 60 2.4

903 36,0

lait genncmfnrtc fors()g . 2"07 100
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Forsøgsarbejde og vrekstvilkAr

de senere år reduceret betydeligt til fordel for forsøg
med vintersædsarterne og forsøg i ærter og industriaf
grøder.

Der er gennemført iah 474 forsøg med gødnings
spørgsmål. Gødningsforsogene domineres stærkt af
opgaver med kvælstofgodning, hvilket skyldes be
stræbelserne på at finde grundlag for en okonomisk
optimal og miljømæssig forsvarlig anvendelse af dette
næringsstof. Med samme formål arbejdes der desuden
med et øgec antal forsøgsopgaver omkring anvendelse
af husdyrgodning.
Gruppen ))andre forsogce pA iah 903 stk. omfaner
mange forskellige opgaver, men især har forsøg med
bekæmpelse af sygdomme, skadedyr og ukrudt stadig
et meget s(on omfang. En stor del afforsøgsopgaverne
sigter mod gennem reducerede doser og ændret sprøj
testrategi, at mindske kemikalieforbruget. Samtidig
seges der fastlagt skadetærskler for de enkelte skade
gørere med det formål, at bekæmpelse i størst muligt
omfang kan gennemføres efter konstateret behov eller
eventuelt efter varsling fra Statens Planteværnscenter.
Sammen med denne inslitution fortsætter landskon
toret et større projekt om optimal plantebeskyttelse.
Projektet skal give mulighed for modeller for beo
kæmpelse af svampesygdomme og skadedyr i vårbyg
efter behov ud fra landmandens optællinger på mar
kerne. Arbejdet omfatter nu også vinterh\'ede. Model
lerne vil blive indbygget i MARKSTYRINGs-syste
met, således at konsulent og landmand direkte kan
udnytte disse.
I forbindelse med forsog og undersøgelser gennem
føres et omfattende analysearbejde med henblik på at
belyse forsøgsforholdene samt afgrødernes kvalitet. I
en del af forsøgene er der udtaget jordprøver til
teksturanalyser, hvorefter forsøgsarealerne er inddelt i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling og jordtypernes be
nævnelse er anført i skemaet bagest i oversigten.
Teksturanalyserne er udført af Statens Planteav/s-La
borolorium, ogjordtypebestemme!serne sker på Land
brugsministeriets Arealdotakontor.

I tilslutning til forsøgsarbejdet blev der til fortsat
forbedring og regionalisering af de kvælstofprognoser.
som landskontoret har udsendt på II. år i træk, i lobet
af 1986/87 etableret det omfattende projekt: KYA·
DRATNET for Nitrotundersøgelser i Danmark. En
mr:rmere beskflve!.st: af dette projekt kan findes i afsnit
E, Godskning og kalkning.
Der er igen i 1988 modtaget en meget betydelig stOlle
til forsogsarbejdet fra landbrugsministeriet gennem
Landbrugets Samrdd for Forskning og Forsøg. Desuden
er der modtaget økonomiske støtte fra Super/os Fond,
Norsk Nydros Fond og Ole Heye's Fond. Desuden fra
Landbrugets Korn/orædlings/ond. Frokontrolkommis
sionens Erstatnings/ond og DLF. En del private firma
er har stillet gødninger, kemikalier. udsæd, fro og
maskiner m.m. til rAdighed. Forsøgsvirksomheden
udtaler sin erkendtlige tak for den stotte. der således
på forskellig vis er ydet til arbejdets gennemførelse.
I de felgende afsnit meddeles resultaterne af forsøg og
undersøgelser ved de respektive lands· og specialkon-
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E/ter et nedbørsrigt vinterl!alvdr med manglende frost
l'ar de mere svære jorde meget tunge og wmdfyldte i
fordret. En o/te/or tidlig igangsat jordbehandling med·
førte et ddrligt og knoldet sdbed. som resulterede i uens
fremspring.

(Foto: Bo Secher),

sulen ter. De store hovedtabeller med enkeltforsogenes
resultater er ikke medtaget i oversigten, men offent
liggjort i et særligt tabelbilag. Forsøgenes hovedresul
tater er i oversigten anfort i tabeller, der er num·
mererel fortløbende indenfor hvert afsnit. lover·
skriften til disse tabeller er der i parentes anført
nummeret på de tilsvarende tabeller med enkeltforsog
ilabelbilaget.
Til hjælp for en økonomisk vurdering af forsøgenes
resultater er der i de neste forsogsserier beregner et
neltomerudbyue, som er anført til højre for kolonnen
med udbytter og merudbytter. Neuomerudbytte er
beregnet ved fra merudbyttet at trække de omkost
ninger, der har været forbundet med frembringelsen af
merudbyttet. Det vil f.eks. i et godningsforseg være
omkostningerne til de anvendte gødningsmængder og
deres udbringning.

Vejrforhold og vækstvilkår
Ved vurdering af forsøgenes resultater vil det være af
betydning at kende de klimatiske vilkår, hvorunder
forsøgene er gennemført. Da det naturligvis ikke er
muligt at oplyse om vækstbetingelserne i forbindelse
med hvert enkelt af de mange forsøg bringes i det
følgende en samlet redegørelse for ,·ejr· og vækstfor
hold i 1988, uanset at betingelserne har været over
ordentligt varierende fra sted til sted.

Temperatur
Oplysninger om temperatur og antal solskinstimer er
på grundlag af Meteorologisk Instituts målinger ved
udvalgte stationer vist mAnedsvis fra november til
oktober i tabel 3.



Tab<'13. Tempermurer og sol.~kl1lstmll.'r. (.\feleologlsk
Inst.)

Gns. Inn~lur') Antal solsktnsumu')
1981/88 normal 1981·88 nomlal

o\cmber . 1987 5,6 5.0 27 42
December 1987 J.O 2.3 42 28
Januar 198 J.5 0,0 17 41
Februar. 1988 2.J +O.J 42 65
Marts 1988 2.0 1.7 94 127
Apnl 1988 5,4 6,1 178 181
Maj 1988 11.9 11.0 28J 256
Juni 1988 15.5 14,4 224 257
Juli 1988 15.9 1M 190 247
August 1988 15.1 16.1 180 221
September. 1988 1J,l IJ.I 140 166
Oktober. 1988 8.5 8.8 96 98

) FTllr~gn(1 I)ornholm og oemt 1 KauC'gal

GcnllcmSIlI1S1CIlIperaturcrne og antallet af solskln~

limer I I del tidlige cfler3r la:! p normalen. som
repræsenterer et gennemsnit af perioden 1931-60. I
den sid'ile uge af november blc\ vejret dog lidt koldere
end normal!. og der fald I et korhangt snedæHe I

NordC)stsJælland. Første halvdel af december var l de

Fig. I. Jffddeltemperoturer beregnel pb ugebasis..
Norma/en repræsentere', gennemnltf af perioden
/931-60.
(K,ldl': Dal/mar/...\ Mele()rologi.~/..(· /"SIIIIIt).

Forso~stl..bcjdc o~ vækslYilk r

neste ~gne .,olng og IOr med nallemperaturer under
frysepunktet Undtagel\en \ar ordsJælland. hvor der
lokalt faldl snemængder op III 25 cm. Sidste hahdel af
december blev meget mild. og det milde \'ejr fortr.atle i
januar måned. hvor der kun \ ar f3 nætter med natte
frost og en 'imule sne. Februar er normah åreh kolde
"te måned. men ble' i 1988 u50ædvanlig mild med
gennemsllltstemperalurer på 2.6 C hUJere end nor
malt.
Denmod bIc\' marts den koldc!'>tc måned i \ mleren
1988. Vejrel var uSladlgt med b. de regn og ~ne. Apnl
måned blev noget koldere end normalt. og der var
megen nattefrost indtil den sldst~ uge. hvor det kølige
vejr ble" afbrudt nf et par duge med meget høje
temperaturer. Ved månedskiftet bIc\' vcjret lunere. og
delle fort~alte til efter nudlen af maj. hvorefter det
igen blev køligere og lobIl med en del nattefrost i
Midt- og Sydjylland. I de sidste dage af maj blcv det
rigtigt !'ommcrvejr med over 25" C. og del varme vejr.
der ble\ fulgt af en del tordemt:Jr mange steder.
fortsatte lJUIll måned. som blev varmcrecnd normalt.
Vejret IJuli ...ar gennemgående u..tadlgt. især I Jylland
I begyndehen af måneden ... ar dct forholds\ls \armt
med !..rartig torden mange <,leder. senere ble\ vejrct
forhold.,\ IS kellgt. Og august måned blell kehgert
end normalt. og især Vcst- og Nordjylland havde
meget ustadigt vejr I hostmånooen.
I september og oklober lå gentlemSnltSlemperaturen
omkring det normale. Ocr blev ikke registreret nalle
frml førcnd I de sid<;te dage af oktober.

Middel1emperalur
Hele landel

25 -r;:==========================:::::;---------,
- Middellemperatur fra aug. 1987 iii sepl. 1988

20 Middellemperalur, 1931-1960
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Soltimer --- -December måned 1987 havde nere soltimer end nor·
,.,

malt. men derefter svigtede ..olen de næste tre måne-
,~ ........ -1·. ool1

der. som kun havde soltImer på 2/3 af det normale ~ r- ·W".

antal. l januar mlned blev der ledes kun målt 17 ,~

solskinstimer. hvilket er det næst laveste registrerede ,~

antal nogensinde. ...
Efter den solfanige vinter '·ar antallet af solskinstimer ..
tæt ved normalen i april, og I maj er der reglstrerel det ~

højeste amal solskinstimer I de seneste 8 år.
~

t juni måned nåede antallet af solskinstimer for landet ..
som helhed knapt op på normalen. kun Vcndsys...e1fik
mere sol end normalt. Juli måned blev solfaltig med i i i i , , , ,, , , ,, ,
kun 77 pet. af del normale antal solskinstimer, også

I ~ l I I J ! i l • 1 t I Iaugust måned blev mere solfaltig end normalt. •
tall blev antallet af solskinstimer i vækstsæsonen
april-oktober IO pet. under det normale. Del kan her -bemærkes, al samtlige vækst3æSOner siden 1978 også -- ....
har ligget under normalen, Idet der de nesle år kun har ,.,
været 85·90 pct. af normalen 1931·60 for solskinstimer ,~ §_"'_17"_j
i april-oktober. I 1988 var der imidlertid stor forskel ,~

___ .", '110

på antallet af solskinstimer i de enkehe dele af landet. ,~

'..
Nedbør ~

I tabcl 4 er vist en oversIgt Olrer nedborsforholdene I
..

1987-88. Målingerne. der er udfort af Danmark Mele· ~

orologiske Institut. er anført som gennemsnit for am· ..
ter og for hele landet. Nederst i tabellen er til sammen- ..
ligning vist normal nedbør ..amt nedbør for hele landet

i i i i , , , , , ,,,, ,i de foregående 6 år. I figurerne 2 og 3 er nedborsfor-
holdene i 1987·88 tillige vist grafisk for henholdsvi,; I ~ I I l J l i l i 1 J I I
Jylland og Øerne. •

Tabel 4. O~·er.'iigt over nedboriforholdelle /987·88 (Meteorologisk Institut).

Amt
N~~ ."" M.} JUni Juli AUlus.t "" AJ-. cM.1

IQlii-U - 1417" _ 19I1-&s lIOnL 1'JI7.f1 ..... 191,-0 .-. "" ... - "" - ''''... -
Nordjylland 377 133 28 38 37 34 28 50 132 72 82 78 70 73 68 71 445 416
Viborg 432 260 29 39 26 35 32 47 127 77 95 84 83 77 75 77 467 436

rhus 361 236 19 39 24 35 25 49 93 71 43 80 62 69 58 66 324 409
Vejle 459 169 15 43 39 40 43 49 114 79 69 83 113 78 79 75 472 447
Ringkobing 505 286 27 39 31 39 54 49 148 80 118 91 112 87 86 88 576 473
Ribe 533 178 23 43 45 51 46 48 174 82 94 89 127 87 93 84 602 473
SonderJylland 500 167 18 45 54 45 52 48 161 80 68 91 125 78 87 75 565 463
Fyn 344 114 10 38 45 40 43 45 114 66 37 76 79 58 60 58 388 381
Vestsjælland 322 191 18 34 37 35 41 47 91 65 33 66 77 58 62 51 359 357
})0stsjæl·
land((l) 316 103 22 37 33 38 24 45 94 73 50 67 67 63 61 54 351 377
Storstrom 327 109 14 14 32 40 44 47 90 68 34 70 64 59 67 56 345 174
Bornholm 40(; 136 24 13 22 34 84 43 119 60 18 61 89 63 58 63 414 357

I-Iele landet l
) 414 143 21 39 37 38 39 48 124 74 68 81 91 71 73 70 453 411

1986-87 253 32 44 95 84 66 100 86 507
1985-86 347 30 48 28 51 73 42 94 366
1984-85 227 59 32 54 82 95 81 35 438
1983-84 279 19 34 80 37 43 104 130 447
1982-83 375 77 139 28 16 12 118 98 488
1981-82 373 17 60 68 33 103 56 91 428

') Fredenksborg. Roslraldc og .... 0benha\ns amlskommuncr
.) Frarcg~ Bomholm ~ (~mC' I Kallegal
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Nedbøren I november og december vlIr henholdsvIs en
del over og lidt under normalen. Hele decemberned
boren faldt I de sidslC 2 uger af måneden. I januar,
februar og marts faldt der meget store lledbor~mæng

der. nemlig 283 mm mod normalt 128 for Jylland og
øerne. TOIalnedboren i november-marts blev således
betydeligt større end normalt og især i landets vestlige
egne. F.eh. faldt der i Ribe amt op til 255 mm mere
end normalen. I Ves\'ijælland 131 mm over normalen.
Eftcr den milde og megel nedbørsrige vinter blev april
måned relativ tur. I maj faldt der normale nedbor~

mængder. Den geografiske fordeling af nedbøren var
ujævn. og bl.a. faldt der lokalt \tore nedborsmængder
i forbindelse med torden Sidst på måneden. Juni må
ned blev relativ tm, men gennernsnihnedbøren på 39
mm dækker over en betydelig variation. idet juni var
præget ar. al nedborcn både faldt i stærkt varierende
mængder og geografisk meget -;predt.
J uli måned blev derimod mere nedbørsrig end 110r
malt. Med undtagelse for dele af 0'ltjylland regnede
det star! set hele måneden. og der var kun 2 nedbørs
fnc døgn i Jylland. 3 på Øerne og 13 nedbørsfrie døgn
på Bornholm. I august var vejret mest ustadigt i Nord
og Vestjylland. medens dc! var forholdsvist lørt på
øerne. Jylland fik nedbør svarende lil normalen, me
dens Øerne og Bornholm fik betydeligt under det
normale.
I september måned fik aJle landsdele en del over
normal nedbør. medens ncdborsmængderne i oktober
måned kun lå ubetydeliglover del normale. I vækst
perioden fra april lil og med oktober blev gennem
snitsnedbørcn i Jylland ea. 10 pct. over de normale
mængder. Øerne fik 4 pet. mere og Bornholm 16 pet.
over normal nedbør for perioden.

Vandbalance
Vandbalancen beregnes ved at trække den målte po
tentielle fordampning fra nedbøren. l lubel 5 ses vund
balancen for væk"lsæsoncn 1988. Til beregning af
vandbaluneell benyttes her målinger udfort under le·

Forsogsllrbcjde og vækstvilkår

delse af St.llens Planleavlsforsøg. Jordbrugsmeteoro
logisk TJene"te, på 37 lokaliteter over hele landet.
Re-;ultatcrnc i tabel 5 er samlet for større geografiske
områder. og til sammenligning med årets vandbalance
er anført normaler, beregnel som gennem\ll1t for pe
rioden 1964-83.
Yandbalancen gennem vækstperioden er tillige illu
streret grafisk i figur 4. Den ~tiplede kurve angiver
fordampning. og den fuldt optrukne kurve angiver
nedbør. Yandbalancen er ~:\Iedes udtrykt ved arstun
den mellem de tO kurver. Til sammenhgning er vist
til-;varende kurver for en række tidligere år, samt
OVCfSt »)normal(~ kurve for penoden 1964-83. Del
fremgår af figuren. al vandbalancen i gennel1l\nit for
hele landet lå langt under normalen i april, maj ogjuni
måned. De efterfølgende måneder retlede op på dette
forhold. dog ikke på Boruholm, hvor vandbalancen
fra april til oktober lå godt 100 mm under normalen.
Ang!1endc valldingsbehov henvises til ilfs11lt D i over
sigten.

Vindforhold
December, januar og især februar var prægct af megen
blæs\. Hyppigheden af vind"lyrke BF(Bcufort)6 eller
derover var i februar således 37 pet. mod normalt 14.
Og~å i marts og april var vejret mere blicscnde end
normal!. Den 10. april havde hele landet -;torm, ng
igen den 20. april bic v hele landel ramt af hård til
stormende kuling, der dog forblev kort varig s~lede~. at
vi i april undgik de helt ødelæggende forårsstormc.
I maj og juni var vindforholdene rel rolige, og vind
styrker På BF 6 eller derover forekom mindre hYPplgl
end normalt. Juli. august og september blcv derimod
mere blæsende end normalt for perioden. og også i
oktober vur hyppigheden af blæst større end normalt.

Arealanvendelsen
Landbrugsarealets benyttelse 1988 er vist i tabel 6 pli
grundlag af en foreløbig opgørelse fnl Danmark<; Sta·
tistik. Fra 1984 blev omfangel af stati~likkcll ændret.

Tabel 5. Oversigt 0I'er I'ondbalancen 1988. (Statens Planleav/Vorsøg).

Arni

Nordjylland
Midt- og
Vestjylland
ØsIJylland
Syd- og
Sønderjy Ila nd
Fyn
Sjælland og
Lol!. Falster
Bornholm

A.pril·
A.pril M'J Juni Juli AugU$1 Sq>lember Oktobt'r ok'''''''

19U ""'" 19!8 ""'" 19U ""'" ,m ""'" "" ""'" "" - ""
_.

"" -.
8 SJ 20 61 27 42 J2 16 19 19 24 41 54 4 21

14 O 71 25 6J J4 JJ 36 2J 29 41 28 51 62 O J4
JJ 3 SJ 26 SJ J9 25 40 12 JJ 31 /6 37 47 58 78

29 8 42 20 J4 24 9J 26 19 11 77 32 61 66 145 25
J4 2 46 17 4J JJ 50 J2 11 26 J6 /4 40 44 8 48

J1 6 60 JO 46 42 l 42 44 J4 19 2 31 28 132 124
47 O 89 41 55 50 48 44 94 J2 5 /4 19 43 213 110

Gennemsnit
hele landet 26 O 57 - 26 50 J6 40 J6 b 26 J7 /9 4J 49 19 56
"'-Iorlllalell cr gcnncmsllit for årcollc 19M-KJ
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Fig. 4. Mdnedlig nedbør (fuldt optrukne kurve) og
fordampning (stiplede kunoe) for hele landet 1987-88
(Data fra Statens Planteavlsjorsøg).

således al der kun hvert andct år blivcr foretaget en
total tælling. J de øvrige år indhentes alene oplys
ninger fra ea. 1/4 af bedrifterne, hvilkel dels bevirker
en mindre detaljeringsgrad for nogle afgrøder. dels
rejser nogen usikkerhed omkring de rcelle arealstør
reiser for de pågældende år.
Det samlede landbrugsareal er foreløbig opgjort til
2.787.000 ha.
Efter mange års konstant nedgang i kornarealet blev
dette i 1988 oget med 90.000 ha. overvejende på

IO

Tabel 6. Landbrugsarealets benyttelse. J(XJO ha.

Kornar~al~1
,

1950-S4 198] .984 1985 1986 1987 1985··

Vinterhvede l 79 232 323 329 344 392 1310
Vårhvede I 10 IO IO 10 10
Vinterrug 131 77 122 126 121 137 81
Villlerbyg O 96 204 60 61 62 44
Vårbyg 5621251 976 1034 1027 890 1120
Havre 262 29\ 34 36 25 l 21 43
Blandsæd 277 3 [ 6 6 [

Korn iah 1311 16981669 1601 1584 1509 1598

Bælgsæd 9 22 57 127 145 200 144

Rodfrug18realet
Karlofler 104 30 J1 30 31 29 J3
Sukkerroer til
fabrik 66 72 74 73 70 68 68
Bederoer
til foder 211 121 124 120 116] ]
Kålroer, 11121~
turnips m.v. 200 11 8 5 41

Rodfr. iah 581 234 237 228 221 209 209

Græs· og gronfoderar~a](t

Helsæd,
lucerne og
grønfoder 38 67 57 59 63 53 57
Majs 16 21 20 25 24 17
Græs og
kl0vergr.
i amdr. 677 317 JII 278 264 24J 249
Græs og
kløvergr.
uden for
orndr. 402 236 228 220 214 206 221

Græs og
grønfoder
iah 1117 636 616 577 567 526 544

Frø- og s~lalafgmdearealel

Rodfrugtfrø 4
0]Græsmarks-

bælgpl. frø 17 J I 47 47 45 58 58
Græsfrø 28

J~ II-favefrø I
Vinlerraps 12 17 2J 34 17 37 27
Vårraps l 146 168 183 209 214 17J
Valmue O n5 J 5 10 3
Andel 19
Ganneriprd. 9 27 30 JI 31 26 27

Frø- og
spec. afgr.
iah 91 239 273 298 J07 345 288

Øvrige
realer··· 12 17 J J 3 4 4

Samlet land-
brugsareal· 3124 28462855 2834 2819 2806 2787

• Fra 1983 er bcdnfter under 5 ha ikk~ med i opgørelsen.
•• Foreløbige lUl.

.u For 198] mklusiv arealer der ikke ble\' lils!~1.



Der gares en SlOr Indsau
for at udbrede kendskabet
til JfARKSTYRINGs-sy.
stemerne. som kan efter
komme rl1dgi~ningsansker

~ alle nil'eauer. Her er det
p/ofltem'/skoflsu/enlen i
/larsens, der Jr{,IIIJorer
MARKSTYRINGS-,ilblld
som "en ga~'e fra hl/merl ':

bekostnIng af arealerne med raps og I~ær ærter. Samti
dig skele der slore forskydnmger kornarteme Imel
lem. Arealel med vintersæd blev reduceret med
160.000 ha og vårsædsarealerne <;;teg med ikke mindre
end 250.000 ha eller 28 pet. Årsagen 111 dIsse store
ændringer I afgmde'iltmmcnsætningen skyldes forst og
fremmest den sene Il0'H og det nedbørsrige efterår
/987, ....om hindrede slilling af de onskede arealer med
vintersæd.
2 Ars skuffende hostresul1ater i mark:err reducerede
arealerne med denne afgrøde med over 50. ()(X) ha I

1988.
Det samlede rodfruglareal er uændret godt 200.000
ha. Arealerne med græs og gmnfoder udViser en
mindre stigning efter mange lirs konSlant tilbagegang
Det er specielt bemærkelse'iVærdigl. al græs uden for
orndriften er slegel med 15.000 ha
Inden for fre-- og lIldustriafgroderne opgive~ det sam
lede rapsareal 50000 ha mmdre end I 1987. hvoraf
tilbagegangen i arealet med v.1l.rraps udgor 40.000 ha.

Forbruget af
handelsgødninger
Forbruget af handelsgodmnger i goolllngsårel 1987/
88 udViser I malerlale III gool1ingsstattstikken et fald i
forbruget af kvælslof i slOrrelsesordenen ca. 20.000
tons. Dette er en betydelig reduktion. Især I belragt
nlllg af. at tilforsel ... txhovel for kvælstof var stort i
1988 pA grund af de milde og nedbørsnge vejrforhold i
det forudgliende vinlerhalvår. Forskydningerne i af
grøde~ammens..'t:tningell mellem korn og bælgsæd og
mellem kornarterne lIldbyrdes ,)neutraliserer(( stort
SCl hinanden med hensyn til del arealbestemte kvæl·
stofbehov. Del kOn'llaterede fald. tro<h øget behov for

FOl"Sogsarbejde og vækstvilk r

bælslOf som kompensatIon for de ekstraordmært
store ud\'asknmg~lab i vInIeren 1987-88, er derfor
forslog fremme'll udtryk for, at an\oendelsen af hus
dyrgodning er blevet betydeligt forbedret. Del gælder
b.1l.de med hen~) n til udbringning'lltd'ipunkler. -Iekmk
og tilførselsmængder pr. ha, og I takt hermed er
husdyrgødningen lillagt den reclt IH'Jcrc udnyllelses
grad for kvælslof. Forbruget af kalium og især fosfor
forventes al udvise en mmdre nedgallg.

Af l3bcJ 7 fremg;'\r llllige forbrug~munslerel ul han
delsgodmngerne Der er her, de '\enere Ar skel en rel
slærk forskydnmg af forbruget I de forskellige goo
nmgstyper.. PK-forbruget har været faldende. me·
dens forbrugel af PK-godning har været stort set

Tabel 7. Godn",gsfarbruget.
1960
-651981198219831984198519861987 1988

1000 1 N I44J74 J7639l 412 J98 J82 J8l JbJ
Procelll:
Kalkam.salp. 6 8 8 8 IO 14 21 26 24
NPK-goon. J 46 48 55 61 58 49 49 47
Fl.ammoniak Il 4J 41 JJ 26 24 27 2J 27
Andre N-gøe'- 7J 3 J 4 J 4 J 2 2
1000 I P 55 48 46 50 52 49 46 43 40
Procent:

uperfosfal 26 5 5 4 2 2 4 4 5
PK-gooll. 70 40 J7 JJ 28 29 J2 JO JO
NPK-god. J 55 58 63 70 b9 64 66 65
1000 I K 15J Iii llJ l2J 110 124 121 117 108
Procent:
Kaligocln. 25 3 5 S 4 J 4 6 6
PK-godn. 71 45 42 J7 J2 35 J6 JS J4
NPK-gødn. J 32 53 58 64 62 60 59 60
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uændret. Forbruget af enkellgodningerne superfosfat
og kaJigodning viser en mindre sligning som f"lge af
større anvendel'iC af mekamske blandinger. NPK·
godningernes andel i del samlede kvælstofforbrug er
faldellil under 50 pet. Forbruget af kaJkammonsalpe
ler har været sligende og udgør i disse år ca. 25 pct. af
kvælslofforbruget. Ammoniakanvendelsen har i de
senere år ligeledes udgjort omkring 25 pet. af det
samlede kvælstoITorbrug.

T••",,_

,... '''''

~~

r 1r6102 6115 ....

i
'l 'I ....

nrII II r
)

"'"
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Forbruget af
plantebeskyttelsesmidler
Tabel 8 viser, hvorledes forbruget af plantebeskyttel
sesmidler har udviklet sig igennem de seneste år.
Oplysningerne er hentet fra Miljostyrelsens årlige sta
tistik og fra Center for Jordokologl. Mængdcrne er
opgivct i tons \'irksomt stof.
Plantebcsk)'lIelsesmidler til egentlig jordbrug udger
69 pet. af den totale mængde.
Den resterende omfatter primært midler til trreim
prægnering og midler til be~æmpelsc afratter. mus og
muld\'arpe. samt midler til anvendelse i gartneri.
frugtavl og skovbrug. Divcn.e hus- og havcmidier
udger mindre end l pet. af den totale mængde.
Den samlede mængde af plantebeskyttelsesmidler til
jordbruget toppede i 1984. Der blev i begyndelsen af
80'erne markedsfort mere effektive svampcmidler,
som gjorde det økonomisk muligt at bekæmpe: visse
sygdomme på korn, og behandlingen afen storre del af
det betydelige kornareal medfone naturligt en stig
ning i den anvendte mængde svampemiddel.

[ figur 5 er der med de hojeste sojler illustreret
udviklingen i landbrugets anvendelse af bekæmpelses
midler til marksprojtning. De seneste Ar med statisti
ske oplysninger viser. at forbruget i 1987 var det
laveste i mange Ar.
Figurerne er nfremskrevetll til 1989. hvor den for
brugte mængde ifølge handhngsplanen for bekæmpel
sesmidler skaJ være reduceret til 75 pet. af 'Igennem
snilSforbruget i 1981·85«. MAlet skal nAs gerlnem ny
viden om brug af reduceret dosis og skadetærskler
samt fortsat behandling efter afgrødernes behov.
I samme figurer vises med de nederste søjler de sta
tistiske oplysninger om forbrugte mængder omregnet

.-

"2~~1
._..L-J

1174 1181 1182

til »behundlingshyppighedlC Også målt på denne
mAde er der sket et fald de seneste 3 Ar, men heraf er
der længere til, at handlingsplanen~ målsætning er
opfyldt.

De enkelte afgrøder
I det folgende omtales væksten og sygdomsangreb i de
enkelte afgrøder 1988. Baggrunden er planteavlskon
sulenterncs indberetninger. oversigter fra Statens
Planteværnscenter samt notater gennem vækstperio
den.
Udbyttetallene er modtaget fra Danmarks Statistik,
som velvilligst har stillet den foreløbige opgørelse lil
rådighed.
De vejrmæssige betingelser for afgrøderne er beskre
vet på de foregående sider. Summarisk skal det frem·
hæves. at det nedborsrige og kolde vejr i sommeren og
efteråret 1987. sammen med den folgende milde og
nedborsrige \'inter. fik stor indnydelse på både valget
af afgroder og disses udvikling langt ind i 1988. Der
var mgen overvintringsproblemer for nogen af vinter
sædsarterne eller andre nerårige kulturer under den
milde vm ter, men den fugtige og tunge jord og det
kølige forAr bevirkede, at de ellers veludviklede af
groder alligevel kun langsomt kom i vækst. Den ofte
ubekvemme jord. der blev stærkt udtørret i en længere
periode efter forårssåningen. medførte mange steder

TaiH?IB Forbruget afplanrebeskyuelsesmidler j Ions virksrof
1974 1981 1982 1983 1984 198~ 1986 1987

Herbicider • 28 4671 4979 4953 4496 4079 3810 3900
Vækslfcgulercnde midler 97 132 240 397 323 360 303
Fungicider 931 1094 1449 1897 2257 2199 1682 1124
Insekticider 3.3 253 354 375 350 262 233 158

lait i landbruget 6102 6115 6914 7465 7500 6863 6085 5485

Gartneri. fruglavl m.m. 108 425 635 608 612 586 602 412

Træbesk ttelse 2.258 2.077 2.131 2.352 2.176 2.316 2.42

Total 6.210 8.798 9.626 10.204 10.464 9.625 9.003 7.992
Kilde:: Center ror jordakologi og Anal)'stlsk Kc:ml,k I abora-
lorlum, MiIJ05I~rclsnl
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en d rlig frem:-,plrIllg. Høje dagtemperallIrer i maj og
juni s.'lue dog alle afgroder i god vækst, og trods en
kølig juli kunne kornlm.. len komme Ildligl i gang.

Kornafgrøderne
Såninlr: af vintersæd. Dcn ud..a..-dvanllg ..ene høst i 1987
og den Slore ncdbor I september be\ irkcde, at dcr ble\
udsAel ca. 160000 ha mindre vlnters.-cd end årcI for.
S arbejde var prakll"'I.. umulig i -.cptember m5ned. og
for.H I lobel af de 3 fop,te uger af oktober. hvor vejrct
oven'cjende var IUIII efter år<.tlden, blev der mulighed
for at s5 \lnters..-ed I mere eller romdre behem jord.
Men mulighederne var megel begrænsct I nere egne på
grund af nedb"r'imæssigt "tore landsforskclle. F.ek ....
fik V~tj)"lIand oml..nng 150 mm nedbm, medens de
sydO'ill1ge egne kUli fik oml..rlng 25 mm. De følgende
\Jntermånedeni milde vejr begunsllgede dog den senl
såede "'Jnter~'t:d.

S ningen af vårsæd og andre for r...... ede afgrøder
kunne de neste "teder gA i gang i 2. uge af april.
Manglende fro ... t I \lIl1erhah Arelog en ofte for tldligl
igangs.ill Jordbehandling gav et mindre godlog megel
knoidel såbcd, som resulterede l manglende frem ..
spinng i "torre eller mindre områder af mange marl..er.
Struklurforholdclle bevirkede og..A, at der 'ienere forc
kom udbredte ~ymplomerpå mangan mangel og andre
former for )) gule ollln\derH. hvor dårlig jord ... t ruktur
og torre forhold hevlrkede tJlIl'itnckkellg nær1l1g.....
slofoptagcl...e.

Plantesygdumme. Generelt \'i1r der ikke de heil store
problemer med svampeangreb I korn· og græsafgrøder
i 1988. Dcn milde vuller havde dog givel gode be
lingelser for ovcrlevd ...e af gulruslsmmpen, hvilket da
og~ gav anledning lil en del gulruslangreb i hvede i
del tidllge forAr og især I de krafllg"l udviklede mar·
ker. Det lykkedes dog dc allerflcsle steder al holde
angrebel under konlrol. Selvom der blcv konstatcret
ret udbredtc gulru ... t3ngreb ..ommeren igennem. lykke
des del ul holde dcm pli. et lavl niveau.
Heller Ikke ud\ mtnngssvampe som sneskimmel og
Irddkø/le var særligl udbredte. og med den milde
vinter og I~ær det manglende "nelæg var evenlueIIe
angreb af udvmtrlng....wampe p Cl meget laH niveau
På grund af den milde vllller var der forvenlel gode
betingelser for )j knækkefod'i)'gcsvampen ((. og på bag..
grund af plantepr0vcr blev bekæmpelsesbehovel da
også vurderet så hojl som lil 54 pc!. af de undersøgte
marker. De terre vejrforhold i apnl-maj hæmmede
ImidlertId udviklingen af knækkefodsyge, og selvom
der I juli og august kunne findes angreb I en del h\"ede
og rugmarker, var der I alle tilfælde kun lale om svage
angreb. Angreb af goldfods)'ge var som ventel \ærst I

2. års hvede. og kom stærkesi til udtryk. hvor der
havde værel tcrkeskader, men derudover må angre..
bene betegne~som overvejende \Vage. Meldug I vinter
hvede var kun meget ')Vagt udbredt I forsommeren. I
jum og Juli bredle melduggen sig, men i de neste
lilfælde kun ved svage angreb. Heller Ikke i vårbyg var
meldug særlig udbredt I maj. I juni var meldug dog ret

udbredt, men de allerne\te steder blev angrebene be..
døml "om svage ul middel Oygrust bredte sig I løbet af
juni og var mere udbredt ug oplrlldle nere sleder l
I..rafllgere st)'rl..e end normalt Andre bladplelwampe
...om brunrusl. gr plet- og brunplel\)ge optr dIe kun
meget moderat, hvorllnOO ak ...fll~no ...e var meget ud
bredt I h\t:de l Juli og augu... !. l"ker 1 'Onen Slelpner.

Skadedyr forel..om kun I bcgræn"'e1 omfang. Der fore
kom en del snegleangreb i .-.eplembcr-ol..lober. ",pcclelt
på I..noldede lerjorder ...amt p \'åde og skyggefulde
steder \ed ~ko... og lignende. Af andre sl..aded) r af
betydning forekom kun bladluo;. -.om I 1988 var rel
udbredte l junHuh 1 \ rbyg, haHe og Inede og ofte
med rt:l krafllge angreb. Del \ar end\;ldere kaml.. ..
ten.-.lI ...k. al de krafllg"lc angreh \ar fordelt ovcr det
mC'le af landet og Ikl..e \Om tidligere typi ...k I de ~)dllge

omr der

Ukrudt Vaf stt.-d\'l'~ et problem l vmtersædsmarkerne
på grund af gunslIge udvlklmgsbctlllgdscr I den milde
\ inter Ager'iledmoder er et dominerende ukrudl
mange ..teder. Vmdak~ "preder "'Ig III <;tadlg nere
arealer. og ~mmen med enårig rapgrll.... udlo.-.er diSse
ukrudtsgræs...cr behovhckæmpcl'ic pA mange lokallle
ter.
Vejrforholdene I forårel 1988 var ikke s<--.::r1ig gun... tig
for ukrlldtsbckæmpeJ'ien. der mange "leder blev
... tærl..l for"inkct på grund af del blæo;ende Vejr j maj
mållcd. EITeklen blev derfor Ikkc særlig lilfred"'~tillcn..
de. og specielt 1I..I..e h\'or mlln ~amtldig forsøgte "Ig
med reducerel do~i~ af lIkrudhnllddel.

KornhIlsten blcv p~ ØerIle mdledt 1 før'it!: og anden
lige afallgllst, og her forl~,b den de ne"te steder hurtigt
og lct. og mllnge kunne afo;lulle hm..ten lllden ud ..
gangen af august. I jylland derimod var vejrforholdc
ne Imod h'''''larbejdet, som forsl kunne gå rigtig I gang
efter tredie uge af august, og i Ve"tjytland hlev høsten

Der \'Gr store egnsfoT"'Okel/e I ffedborsfordelingen gennem
Juni. /lvor der Ikke J..unne ~·andes. opslod der ofte
begyndende lorl\e,<;kader. og især i del centrale OSljyl
land led kornel mange steder under eff sommerwrke.
der SlrakU! sig 111 midti!!1 afJIlIi.
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forst afsluttet hen mod midten af september. Den 26.
august \'ar der hostet ca. 75 pet. af landets kornareal,
ca. 80 pet. af ærterne og 10 pet. af vArrapsen. Den 9.
september var der høstet 95 pet. af kornet og ærterne
og ca. 85 pet. af rapsarealet.

Udbyttet af kornafgl"oderne blev for alle arter en del
over den dårlige høst i 1987 med heklurudbylter lidt
over gennemsnitsniveaucl i 1985 og -86 for alle korn·
arterne. l resullateme er der Slore forskelle fra egn III
egn og fra ejendom til ejendom. og udbytterne svigtede
især i det centrale Østjylland, hvor kornet mange
steder led under en sommertorke. der strakte sig ind til
midten af juli.
Vinterhveden gav Ikke topudbyuer efter det sene
tidspunkt i efteråret 1987. men med den gode over·
vintring blev der Jævnt hOJe gennemsnitsudbytter
overalt i landet. De store arealer med vårbyg gav.
trods begyndende sommertørke nogle steder, et hOJt
gennemsnitsudbytte på over 45 hkg kerne pr. ha. og
vårbyggen tegner sig efter arealfordelingen i år for 64
pet. af den samlede kornhøst.
l tabel 9 er vist udbyttet afkornafgroderne i 1988 efter
en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. Op·
gøreisen er meget i overensstemmelse med lands·
kontorets hostprognose: fra 9. september og dermed
planteavlskonsulentemes indberetninger. korrigeret
efter senere opgørelse af kornarealerne efter land
brugsta:J1ingen i juni. I opstil1mgen er til sammen·
ligning medtaget udbyttetallene for de nærmest fore·
gående Ar samt gennemsnittet for perioden 1950..54.
Opgørelsen for 1988 viser el samlet kerneudbyIIe på

Tabel 9. Udbytte af kornafgrøder.

MIl! hkg kerne
1950
.$4 t983 1984 1985 19.. 1987 1988-

Vinlerhvede l 2,9 15.1 24.0 19.3 21,3 22.9 21.1
Vårh\'ede r 0.3 0.4 0.4 0,5
Vinterrug li 3,2 6.1 5.6 5,5 5,1 l,7
Vintero)g

\19.5 442J!2.1 2.7 3.2 3.1 2.7
Vårbyg , 148.6 49.9 48,1 39.8 51.8
Havre 8,5 0,9 116 1.5

\1.1 1,0 1.8
Blandsæd 7.6 0.1 f . 0.2

I all 41,6 6l.8 92.8 79.6 79,7 71,8 81,0

Gennemsnllsudbylle, hkg k~me pr ha
Vinterh\'ede

\ 36.5
61.9 74.2 58.4 61.8 57,2 68.1

Vlrhvede l5.1 44,5 43,9 50.1
Vinterrug 2J.9 40.8 49.4 44.4 45.1 37,5 45,3
Vinteroyg

\ l4,3 325 158,7 44,4 52.6 49.6 59.9
Vårbyg • 149,3 47.8 46,9 44.8 46,2
Havre J2,3 29,2[46 3 41.J\4l8 44.1 42.2
Blandsæd 28,1 24,1( . 42.9 '

Ons. for
alle arter 31.7 l7,3 55.2 49.4 50.2 47.6 50.7

-) Ford0b,g~ lal
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81.0 mill. hkg, hvilket mængdemæssigt er knapt 13
pet. over høsten 1987. MAlt pr. ha blev kornhøsten
1988 6 1/2 pc!. højere. Dette fremgår af den nederste
halvdel af tabellen, hvor gennemsnitsudbyIlet er an·
fert I hkg pr. ha for de seneste 6 Ar.

Rodfrugtafgrøderne
Rocsåningcn kom i gang en uge ind i april og blev de
neste steder afsluttet rellidigt. men fremspiringen var
ofte hæmmet af tørke og nere steder også af et dårligt
sabed. Senere voksede roerne gOOt lil. og ved første
provcoptagning den 15. august i fabriksroerne blev der
fundet et sukkerudbytte. der var 38 pc!. højere end 5
års gennemsnit målt på samme tidspunkt. De ideelle
vejrforhold i sommerens lob med rigelig nedbør de
neste sleder, sammenholdt med en høj gennemsnit·
slemperatur, gav roerne mulighed for slor rodtilvækst
og et højt sukkerindhold.
Der forekom en del manganmangel i mange marker i
juni måned. men derudover var sygdomsangreb sjæld
ne og ubetydelige bortset fra virusgulsot.

Sygdomme og skadedyr. Prometbejdset frø af såvel
sukkerroer som fooerroer \'ar helt dominerende i 1988
med ca. 87 pet. behandlet. De resterende sukkerroefrø
var bejdset med Mesurol, og enkelte anvendte granu
lat. I fremspiringsfasen var der ikke de store pro
blemer med skadedyr i bederoer. Senere optrådte der
meget udbredte angreb af bedenuer i maj og igen i
juni, men oven'ejende som svage til middel.
Derimod optrådte der ferskenbladlus allerede i juni,
og i løbet af juli blev angrebene meget udbredte og ofte
betegnet som kraftige. Del resulterede i, at der allere
de inden udgangen af juli blev registrerel de første
virusgulsotsymptomer. hvilket betyder, al angrebene
og dermed de første ferskenbladlus - allerede har
værel til stede 3 uger tidligere. del vil sige i de første
dage af juni. hvilket er usædvanligt tidligt. Årsagen
skal formentlig $Oges i den milde vinter. hvor det ikke
kan udelukkes. at fersken bladlusene har overvintret
pA friland og på spildplanter af bederoer, strandbeder
og korsblomstrede planter, Også angrebene af be
debladlus var meget udbredte ijuni-juli, men i de neste
tilfælde vurderedes angrebsstyrken som svag til mid
del.

Ukrudtsbekæmpelsen var skånsom mcx1 roerne. men
effekten var ofte meget svag overfor hårdfør ukrudl,
der havde opnået et godt vokslag i den tørre og
blæsende maj. Supplerende behandling måtte iværk·
sættes mange steder, uden at roerne dog i alle tilfælde
var tilslrækkelig renholdte ved høst.
Kartonerne kom rettidigt I jorden og havde ener de
gcx1e temperaturer i maj en hurtig og ens fremspiring,
Angreb af rodfiltsvamp var sjældne og svage og det
samme var tilfældet for virussygdommene. Derimod
kom kartofTelskimmelen tidligt, og nedbør og tem
peratur gav ideelle betingelser for smitte og vækst af
kartofTelskimmel. hvor angrebene i juli måned var
stærkt udbredte og ofte bedømtes som kraftige.



O) Foreløbige llll

Udbyttet af grresmilrksllf~roderneer medtaget i tabel
IO. som viser. at del ~amlcdc udbyttc af græsmarksaf
gruder foreløbig er opgjort lil 35.1 mill. afgrødecn
heder eller 20 pct. mere end året før. Ved vurderingen
~kal der tage... hensyn td. at de "amlcde arealer med
græs- og grnnfoder er faldet med ca. 3 pc!.

Lucerne 5 4 5 0.15 0..15 0.36
Majs 25 17 17 1.71 1,07 \.47
Hehæd 55 53 52 1.R3 2,96 1.90
Andre gronf.afgr. 3 l 3 O,IH 0.22 0.21
Ilal. rajgr. efterafgr. 50 60 95 1.01 \.()() 1.14
Slæt afudlæg o.lIgn. 92 91 90 0.46 0,46 0.72

lall 230 256 262 7.5b 6,06 UD

o For{']ohlgc- lal

1000 ha MIIl. LC.
1986 1987 1988· 1986 1987 1988'

Tabel II. Areal og udbYlIf! afgroflfoderafgroder.

Forsogsarbejde og vækstvilkår

Almindelig r:ljJ,tfæs har skutTet en del. idet gellllcm
snitsudbytlet formenIlig bliver ea. 15 pc\. under 10·år~

gennem~nlt. Italiensk fajgræsvurden~<,til at have gIvet
rlormalt udbytte.
For hundegræs, cllgsvingel. rodsvingel og cngrapgræs
legner det til normale eller lidt (lvcr normale udbyuer.
Ocr er ogl.å for disse ancr lokaliteter. hvor lørken l

maj og Jlmi har sat Sil præg på udb) tierne. Tørkcn l
denne periode menes al være en medVirkende årsag III
et lidt mindre end normall genncrmnihudbyllc af
almindelig rapgræs.
I vinter- og "årraps var der bctydeligt mindre angreb
af sygdomme end året for. Skulpesvamp kunne finde.. i
en del afgrøder afvlllterrap~hen linder høst. men med
væsenllig mindre skade til f,'lge end i 1987. Væk';lfor·
holdene beVIrkede. al der er opn3et rdatlvt pæne
gcnnem"nitsudbytter omkrmg 28-30 hkg pr. ha. Ud
bYllct er dermed pll ni\'eau med 1986 og ca. 10 pet.
over IlIveauct i 1987. For v:\rraps vurdere.. gennelll
~t1ilslldbyttet til ca. 26 hkg pr. ha. hvilkel er 15 pc\.
over niveauet i 1987.

Rodklol'er vurdere'i III at give el udbyIIe over normal.
og h"'idklovcr ~kønnes at have Cl udbytte c.a . .;om
IO-års gennemsnit. For ho!'>t tegnedc det III el mcgel
pænt udbYlIe, men høslen blev nogel besværliggjorl :lf
rcgnen i juli.

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
Markerne med fritudlæg udviklede .... ig pænt i eftcrll.ret
1987, og i den milde vinter var der ingen problemer
med overvinlring. De forårs ..åede frøkulturer og mdu
stripl3rlter lcd som andre forårssåede afgrøder en del
under ubekvemme ~ bcd.
Arealerne med kløver og græsser III frøhøSl udgjorde
knap 60.000 ha i 1988. hvilket er lidi mindre end
forvelltct i det tidlige forår og efter den milde vinter.
En del udhcg~markcr m3tte imidlerlld om pløjes ~om
et resullal af den sene og vanskelige ho~t l 1987.
Det mc~te af græsfroct hlcv høstet under gode vejrbe
tingeber og belydeligt tidligere end i de nærmesl
foregående år. For de fleste arter blcv der også hø"lel
tllfred~Slillendeudbytter med undlagelse af\'i<;~e loka
liteter. Jer led skade under lørken i juni. I Ve'itjylland
blev frogræshosten dog besværliggjort af megen ned
bør.

22.6 J6.2 26.2 .16.1 15.2 )2,0 26.8 Jl.8
19.9 12,) 8.5 11.2 1\.0 11,J 9,4 12.5

UdbYII( af kartoner of fabrikuorf, mlll. hkg
1950-S4 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988'

Fabriks·
roer
Kanoncr

Tabel Jo. Udhyu(' al rodlrugl- og græmwrksafgrøder.

MIII. a.~.

19SD-S4 1982 1983, 1984 1985 1986 19R7 1988'

Bederoer
III foder 14.5 l \.6 9.7 1.1.9 l J.O \J.4 9.5 l \.8
Kålroer 12,2 0.8 0.6 0.61
Turnlp, og I 0.4 0,3 0.2 0.2
gulerøddcr 0.2 0.1 0.1 0.11
Roetop 3.5 4.0 J.1 3.7 J,4 3.4 2.5 2.9
Gnc!'>marks-
afgr.m.m. 42.9 J9.0 .\2.6 J7.8 J·U 31.6 29.J J5.1

lall 7J,3 55.5 46,1 56.1 51.048.7 4\.5 50.0

Udbyttet af rodrrugtafgrodernc cr vist l tabel IO.
UdbyuCI af bederoer til foder er foreløbig opgjort til
11.8 mill. afgrødccnheder. Arealet er uændret fra
1987, men delialale udbyHe er en del SlClrrc.
Nederst i tabel IO kan det SC!'>. at der er høstet 27 pct.
højerc udbylIe i fabriksroer end året før. hvilket er det
højeste udby tic pr. arealenhed nogensinde. UdbyIlet i
kartoller er foreløbig opgjort til 12.5 mill. hkg.

Græs- og grønfoderafgrøder
I den fuglige og tunge jord gennem april rn:'l.ned kom
græsv,cksten relativt sent 19ang. men med de høje
tcmpcralurer l maj kom der gang l væhlen. og dcr
blev iW"let gode udbyucr af L slæt. Sommerens ned
borsfnrdeling bevirkede. al der og!\å ....enere blev en
permanent og stabil \'xksl i alle gncslll3rkcr. og der
blev gennemg. cnde htl'tCt pæne udbYlIer l alle slæt.
Der var kun t] og uhclydellge angreb af .;kadedyr og
....ygdolllme bort~et fra bladrandbiller i kløvcrgræsmar
kcrnc, hvor angrebene \ar rel udbredle og one krafli
ge, IWllket utviv]'iolllt er en ft11gc :lf den udvidede
ærtedyrkning.

Udbyttct af J,tronfodcr m.v. er medtaget under græs
marhafgrøder i tabel IO, men i tabel Il er vist arealer
og udbyIIe af de cnkelte afgrøder. A realet med helsæd
er gået frem med ca. 4.000 ha ,il godt 52.000 ha.
Arealet med lucerne opgive<; lil 4.600 ha. UdbyIIe pr.
ha af majs var på grund af de gode vækslvtlkår i 1988
cl af de højeste, der er målt i denne afgrøde nogen:-.in
de. hvilket er helt modsat .... ituationen i 1987.
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• Foreløbige tal.
•• lild. bælgsæd.
.U) Inel. fabriksroer og kartoner.

Efter en træg Slarl i [uglig og kold Jordrsjord kom der
med varmen i maj gang i græs~'æksten, og der blev
hostet SlOre udbyuer i alle s/æl i /988.

42.9 39.032.6 37,8 34.231.6 29,3 35,1

85.4
7,9

25,3

76,9
7,9

20,5

I
1986 1987 1988j

85,7 85,0
8.0 8.4

27.7 27.5

80,0 64,4 95.4
8.0 7.2 9.0

26,6 21,5 28.5

Mm. hkg
1979 1982 1983 1984 1985

Del samlede høsludbyue.

132.3153.6125.7170,9154.6152,6135,2153.7lah

Tabel/J.

Kernc··) 39,2
Halm 10,4
Rodrf''') 39.8
Gr;es.
marks·
afgroder

Mlll.hkg
1979 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988*

Markært som opgives at være dyrket med 144.(X)() ha i
1988, udvikledc sig god! og hurtigt, hvor udsædskvall·
tet og såbed var i orden. Angrebene af sygdomme og
skadedyr var gennemgående rel moderale. Ærtcskim
mel forekom dog ret udbredt i juni og i juli, men
overvejende i svag til middel angrebsstyrke. Angreb af
bladlus var også ret udbredt i perioder af juni og juli.
Derimod bevirkede junitørken, al blomstringen man·
ge steder sviglede. således at der ikke udviklede sig
bælge i de sidste blomster.
Resultatet blev igen nogle meget store udby"cvaria·
tioner mellem ejendommene og ofte med skutTende
udbytteresultater. Gennemsnitsudbyttet vurderes lil
ca. 38 hkg pr. ha, eller ca. IO pet. under del, der burde
være et normalt udbytte af markærl. De ustadige
vejrforhold. der prægede høslcn i mange jyske om·
råder, medførte også en del tab i ærtemarkerne.
Udbytlct af ærter og anden bælgsæd er vist i tabel 12.
Ved vurderingen af de årlige total udbytter skal der
tages hensyn til de ret store variationer i udlægsarea
lerne fra år til år.

Dct samlede udbytte af raps, som er vist i label 12, er
foreløbig opgjort lil 5.28 mill. hkg frø.

Tabel 12. Udbylte af rasp og ær/er

Raps I,SO 3,35 3,09 5,17 5,44 6,18 5.56 5,28
Ærter og
anden
bælgsæd . 0,14 0.40 0,78 2,85 5,42 5.53 5,07" 5,56"

• Foreløbige lal.
•• Omfatter kun markæn

Det samlede høstudbytte
Det samlede høstudbytte 1988 beregnel i afgrodeen
heder er ener en foreløbig opgørelse fra Danmarks
Statistik vist i tabel 13.
Afgrødernes samlede udbytte cr opgjort til 153.76
millo afgrødeenheder. hvilket er ca. 14 pet. højerc end i

1987 og IO pet. mindre end rekord§rct 1984. Ved
vurdering af tallene skal der tages hensyn til ud
viklingen i landbrugsarealet, saml at det betydelige
rapsareal fortsat ikke er medregnel i delle samlede
høstudbylte.
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B

Kornsorter og korndyrkning
Af Bent Ullerup

B

Dell MUfSIC del af af"tUllet om kom I o\'er~ig[ell

omhandler n..-sultater af !.ort,rorsog j korn. men des·
uden er J'c\ullalcr af korndyrkning.. for'\og og af særli4
ge baIlICI!lUndcr...ogclser omtalt linder dc enkelle
kornarter.

Forsøgenes antal og fordeling
BcrclllIJlgcn Indeholder re..ultater rra 569 sorlsforsog
med korn. eller ca. 50 færre end sld~le • r, og 28
dyrl..mngsfo.....og mod det dobhcltc anlal l IQS7. lait
deltog 101 kornwrlcr I afpru\ nlngen.

Forsøgsarbejdets grundlag i 1988
Som del frcrng~r af del foreg,iende af...nll 10\ er<;iglen.
var forholdene for dyrl..ning af I-ornafgmderne gode l
samrnenhgJllllg med dc nrcrme..t forcg~elldc . r. h\'or
~i1rcngc \ mtrc. krnfllgc sygdom....mgreb og \anskdige
ho'tlbellllgcl...er gav ..,Iore problemcr I \tIlnmeren 1988
var der Id geng::dd problemer 1 'iæddornsfrcma\ len.

FOlo; Erik Skov Nielsen

Efter den milde næsten frostfrie viflter overvilltrede
spildkom af \'drsæd i mange efterhrsslJede afgrøder.
Detle gav problemer i fremavlen af I'i"tersæd og k05\"O
tian af mOllge mark.er.

fordi vårbyg for vll1ter ...a:d overvinlrede og derved
bc\irkede lIldblandIlIg Ill\len III ud...:cd.
Samarbejdet om afprøvningen af kornsorler ble\ i
1984 elablerel mellem StOIem' Ploflleol·lifor<;og og
Lonc!\kofltorC'l for PIOflleO\'/' Del ble\ I 1988 fortsal pA
4 r. Der blev igen forelagel bcdommcl"C af sorterne..,
egen ...kabcr I ob<;enootionsparceller landel over De-;.
uden har den officielle ~'ærdiafprøv11lIlg også ornfallel
for'tug. som er gennemfnn under de landøJ...onOml'iJ...e
fnrenmger
Landsfor"llgencs rec;ult:J1er af de enkclte fon.o~V~'tcncr

med ,orter er 1 del f(llgende anf"r! l tabeller. hvori
udbytte. "'Idl.længde. rumvægt. lejetllboJclighed og
angreb af meldug er oplysl LCjetllboJellgheden er
besJ...rcvct med karaklerer fra O III IO. således at O
angl\er. al kornet har værel heil 'ilåcnde og 10. al del
var hell l leje. Ved beregningen af sericnlC') genncm
~nHSkaraklcrcr for lejctilbøjclighcd Cl' medtagct alle
for"iC'g. hvori be<iommcl"ell er foretagel .. 0&,;1 dc
for""lg. hvor alle sorter var helt lItll.ende. I de be·
dummclser. ~om er foretagel 10b"cnalion"iparceller
nc. er ligeledes 31l\endl en 0-10 ...kala. ~lede') al
karaJ...lcrcn O betyder hhv. Il1gen lendens lil ICjc<;.æd.
IIlgcn ...1rå- eller ak .. ncdkn::ckmng samt mgen eller
megel wag modtagelighed for <;ygdomme. I land...fur·
søgene er angrebet af meldug Ikle anfnrt som en
laraklcr. men "Cm pct. grønue plalltede!t'. ,om er
angrebet Generelt er angrcb..graden Ia\ere l land<;for-

Anlal.50rtu Antal forsog

15 133
q ....

I" 6q
J Il

"J 286
Il 19
6 7

101 569

IO
1

16

18

Dyrkmng af vinlerhvede
D)rknlllg af \llllCrrug
DyrJ...lllllg af \årbyg

lait

Tabel J. Fonogsuntul.

lah hlc\ 186 af ..ort'lfur.-ogcllc Illed '-orn gcrlOcmfort
Mlm dobbeltfnr'tog uden og mcd enlen bek::l:mpelse af
wampc'i)gdul11me ellcr vækslregulcnng. 29 forsøg I

\interh .. ede ble\ gennemfort J-dobbelt. dd't ubehand
let og dej... Ilchalldlel mod walllpe<;H~dOlnmeog med
\ ækstregulcnng'il1l1ddcl.
Rc<;ullalcrne af "ort ... forsogcllc i kom er I oversigten
opdelt I gcografi .. ke OInr!idcr.

VinlerhH'dc
Vmterrllg
Vinlcrby&
Tnlle.lle
Vårb)g
Bavre
V5r1l\cdc og vårdurum

lait korn

KornarVopgavc.r
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segenc end i observationsparcellerne. fordi bedømmcl
~en også er foretaget i forsøg, som er behandlet mod
svampesygdomme. 1de rt-'Sultater, der i beretningen er
omtalt fra den officielle danske sortsliste, er anvcndt
karakterskalaen 1·9, fordi denne skala bruges i del
internationale afprøvningsarbcjde. hvori også Dan·
mark deltager,

Vinterhvede
Der blev i 1988 afprøvct 15 vinlcrhvedesorter. og der
er resultaler fra 133 forsøg, hvoraf 61 blev gennemført
som dobbehforsog uden og med svampebekæmpcl'ic
og 29 3·dobbelt. Desuden blev der gennemført IO
forsøg med plantebeskyttelse og kvæbLOfgøehkning i
\'itllcrhvede.
I mange af de fon.øg. som er gennemføre under Korn
udvalgel, er der foretaget analysering til vurdering af
bageegnclheden hos forskellige sorler ellcr efter for
skellige behandlinger. Sådanne undeNøgelscr er også
gennemført i forseg under andre forsøgsudvalg, og
resultaterne heraf vil blive bragt i de pågældende
afsnit om godskning og om plantcværn.

Tabel2 Lands/orsøg med vifl{crln'edesorrer 1988 (1-3)

Landsforsø9 med vintehvedesorter
1988
Resultaterne afsonsforsøgene i hvcde er vist i (abel 2,
Øver"l i hvert tabclafsnit er anført. hvor mange forsøg,
der ligger til grund for de opnåede resultater i hver
provins eller landsdel. Dettc gælder både tabellen her
og til~varende tabeller for de øvrigc kornaner. som
omtales ~encre,

Krakalm!de "ar igen i 1988 målesart. og i tabcllen er
udbyttet af målcsorten anført med fremhævede typer.
Derunder findes de opnåede merudbytter af de prøve·
de sorter. I højrc ~ide af tabellen er vist udbytte,
slrålængde. hollandsk vægt. karakter for lejesæd og
pet. angreb af meldug j gennemsnit af alle forsøg over
hele landet.
Udbyttet af vinterhvcde var i 1988 hejere end i det
foregående år, Krakahvede gav <;aledes i gennemsnit
af sorbforsøgene 80,7 hkg kerne, medcns udbyttet i
1987 var 66.6 hkg eller ca. 20 pet. laverc.
Der var ret stor spredning l sorternc~ udbyucmæssige
stilling. idet sortcrne Sleipner, \Vase. Gawain, Citadel
og Apollo gav højere udbyIIe end målesorten, medens
de bageegnede sorter Rektor og Urban gav væsentligt
lavere udbylIe og de øvrige Cl udbylte på lillie med

Udb}'t~ og merudbytte, hkg kerne pr ha IleI~ landel ~

Vinterhvede 5}1\"1- 1.011.·
~db'lI Holl.

Fyn Born- Øem,
0<,. Ve!il}yl- Nord· Jylland bkg ldlgd. Kar. f. PO'

lund Falsl. holm jytlllnd land jylland kerne ,m vægt, lejesæd meldug
pr. ha pund

Serie Ol-Ol. 01-04 og Ol-Ol
Antal for ..ug II 7 , 26 , , 20 46 22 15 44 J8

Kraka 78,9 84,1 93,0 86,6 84,1 75,8 64,4 75.3 72,2 78,9 87 133 2 0,1
Citadel 2.7 7.3 1,5 +4.5 3.1 3,4 1,3 +0.1 1,4 2,4 79 135 2 0,2
Sleipner .. 5.1 10.6 3.0 +6.3 5.2 8,3 1,2 5.7 5,1 5,2 63 132 l O
Longbow, 2,9 10,5 0.1+12.8 .1.1 3.2 +2.7 0.7 0,4 l,q 68 128 l O
Norman 2.1 6.1 : 2,4";-13,1 1,0 3.2 : 2.7 3,1 1,4 1.2 70 127 I O
LSD. 5.3 7.8 2.5 1.8 /.9

Serie 01-02. 01-05 og Ol-OB
Anlsl fO,..,l:lg IO 7 2 24 IO 22 40 24 15 44 J5

Kraka 78.4 83,0 91,7 85.1 83,8 79,2 66,6 77.4 75,8 80,0 83 134 2 0.8
Kosack 0.9 . 5.2 +1.7 1.5 1.1 +3.6 1.9 ~3.3 -:- 2.2 1,6 86 135 l 0.2
Rektor. H,7+10.0 +6,0 +7,4 ~ 7.2 " q.3 +5,4 +9.1 :8,4 + 7,8 80 137 2 0,6
Anja : 0.9 +6.1 -:-2.0 +1,4 : 2.3 + J. 9 0,9 +0.7 : 0.9 +1,6 85 134 l 0,8
Jaguar 0.8 1,4 2.5 0.7 1,4 0.5 0.5 +0.1 0.3 O.q 74 136 2 2
Urban : 7,0 +5,8 +9,2 +6.8 :H +7.6 ~2.8 : 7.9 +6,6 +7,0 75 137 l 0,1
LSD. 1.9 4./ 3.7 /.9 1.9 4.6 3.4 /.9 /.4

Serie 0/·03. 0/·06 og 0/·09
Antal for~og 11 6 • 2• , 15 41 20 14 J9 JJ

Kraka 86,9 81,7 91,3 89,4 87,0 82,0 67,4 67,7 76,3 83,1 82 135 2 0.1
ApoJlo 4.6 7.1 0.2 -:-7,2 2,8 4.5 + 2.6 +3,3 1.5 2.3 72 134 l 0.1
\Vasc 5.0 4.5 6.0 0.7 4.6 4,5 2,7 4.2 4.1 4,4 75 132 2 0,1
Mercia ' + J. l 1,4 -:-},9 +5,6 1,7 0.0 +1,3 +1,0 :0,4 +1.2 68 135 l 0,1
Gawain 6.1 5.2 6,8 +4.0 4.9 3,6 0,9 3.6 3.0 4,2 69 128 2 0,1
Obelisk 1.1 1,3 +1,1 +1.2 0,4 1.9 2.2 2,4 2.0 1,0 74 136 2 0,1
LSD. 3./ 4.4 3.7 1./ 3.6 3.2 1.5 /.6
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., ·1 aiklIl' •( 1er b<:rcgncl .,)k..k ... .tl tic: l.,trl 'J11Im<:l1hll.n~ rnt'd
n·..ull.IIL'lllC l ..erl(· OI·U] "~. UI·OJ

{o/h'l 4. SnullpelkJ..æmpf:/H! I Im'd(,wrler. (4 6)
\ L"J<:1l '\Jmper.cl..,l:mrd-.e

II o.~ Il.1t TOr q ~~b. ,T li. li 1l!!"1 IO I IO \

Serie Ol-O] og 01·05
"J1lallllr..\,~ li

(R,O)

(b.5)

18.6)
(6.h)

(0.9)
(b,O)

IL!
b,7
8.X
h.g
7, I
6.1

M~rudbylte for
wampe·

bdaempdsc'")
hkg rI' ha

X.O
5.7

10.0
7.X
6.5

10.3 (S,O)
6.R (5..1)
o,J (4.q)

15.X (12.1)

14.2 ( I Ul)
].Q (.Hl)

11

77.8
1.7
q,O
0,4

1.0
7.5
I.X

73.2
O.X
o.h
'.9
1,7
].7

"

76.4
1.1
4A
0.2
.1.4
I.b
1.0

Udb)lle hkl
pd.,

A I B

65.2
J.I
..L6
4.1
.1,2
J.N

67.5
O,X

. ~.ll

·5.<1
.:!,q

- 1.1
1.5

68.2
J,b
J.X
1.2
4.5
.1.6
1.1

---

Salt' 01·01 os: 01-04
AnI.1I ft ......\.g

Kr;Jk;J

Ko..ae'"
RC"lOr
Anja
j~tgll.. r
L" rban
LSD

H~ede

Kral.1
Clladel
Slclpner
r ongbo\\
;":onnall
LSD

Serll' OI-OJ Ol( 01-06
\nlJl t~'N't

Kr..b
Apollu
\\'a..c
Mcn':IH.
Gawalll
Obcll ... l
I.SD.

Vinterhvedesorternes
dyrkningsegenskaber

m:IIC'(lrtcll Rl..',uliatcrne l label 2 er gellllcm~lllt af
cnleltfor,ugcnc, der alnlllldellg\ l" er bdundlet ...om
dcn oll1gncndc mark saml afwampcbckæmpede for
...ng,lcd l dohbcltfor,\{lgenc. Dettc mdebærcr. al rcsul·
t.. lanc 3f'pcjlcr ,"orterne lldb)lte. n;1r de er dyrlel
under olll'I,cndlghed..:r om del "''''l'r I almllldehg
pr3"\I ...
ralleIh' l labellell'l hUjre 'lide af.. h)fer. al dcr er 'llor
for ..."'d pt\ urternc') længdc, mcn al rUm\æglen l"'le t.'r
megel for "'dlig fra ...ml III "'<HL I 19MM \,lr der "UIl

meget hdt Icjc...:cd. hge<;olll angrebelle ar meldug \ ar
~ll\!I. I del fulgenlle ;11~lllt omtale... egcll,bberne nær
merc.

Bedommeh;er i ob::;en'Glioflsparceller
I ()h~(?rHl1JOlHp(Jr('('/Ia på 10".. hlclI:r landet ø\er hlc\
der l Iq~s foret,lgel m!l.lmger og hcd<lIl11ne!'>cr af
sort-.egell<;laber. Re'ult:llernl' hafm er <;11lede... en
dln:llc \....mmenliglllng mellem ,lIle ...orter '>Jel de
~TIlme 'leder. I dl'l"'C parceller er der 11..1..t! foretaget
\æll;.(reglllcnng og Il..kt' foretaget behandling mod
s\alllpc...ygdommc. Ved den offiCielle .. fpro\lling un,
der SUI/C/H P/ufltCo\'/Jjimog bll\ er nere egcn...laber
... urdcrel l en .\-5r... fm'lC)g ... pcriodc og rC... llltalerlH:
oITcllIllggjorll <;ort ... I1 .. len Sorlera!/al1dbrllgsp/ol/ter. I
label:l er rc.. llltalcrnl' \1'11 frol de lIa:\l1Ie målinger.
Hvor dcr ydcr'lttd h~1jre i tabellen l"''''e er anført lal for
egcn ..kabcrnc. belydl'r del, al de pag:c1dcndc :-'Orlcr
ikke er oplaget p5 dall ... k "'(lrl~II"'IC, men for Gawain og
Ohell'l'" af... lullc.. \,crdiafprO\lllllgl'n I 198R. Rcd\)m·
mcl ...en af it'j('lilbo}eliglled U1{ "edJ..flll'J..llIIl~ er "'un
forl'laget p:'! d ob....:natl(lll"ted. og r"c'>ldtalerlle gl\er

Tam-/ , t:gt'",J..ub4." 1105 \'mlerlll'l'C/ewrla,,('

ObM'n'aIIOnSpttrceller) 1988 SorulJ"'I~) 1988

Vinterhvede Nedknæl.:· S<p- Pro- Sedi·
(.lfabetl"iOk) nini af 'on. Vinter- leln· 'id- men- Brod·

SIri .. 1..<)<- Mod- Md· Gul· .... fasl' Kom· ",d· ..... taU- ,.,.
læn&<!< "'" Sut IAu nlngs- d•• "'" bl'" "'" 'i'1' hold b)"I~ ""'" I.men

om ().IO ().10 0-10 dato ().10 ().10 ().10 '·0 1·0 '·0 '·0 1·0

AnIa] .1C'!Jer 7 , t I • " • •
Anja 103 1.0 0.0 0,0 J/8 2.1 0.1 3,5 7 5 5 7 6 5
Apollo 87 1,0 LO 1.0 2IX 2.J 0,4 2.S
Clladd qO 1.0 0,0 0.0 418 J.6 0,2 .,5 S 5 5 5 J J
Gawain XO 1.0 0,0 1.0 .1/8 2,q 0,0 4.5
Ko.."cl HH 1.0 0.0 0,0 5/S 1.4 1.0 .Ll q J 5 8 5 5
Kra"'a 100 1.0 1.0 1.0 418 1.8 4,0 J,5 8 • 5 7 6 5
Longbo\\ 80 Ul 1,0 1.0 218 2, I 0,0 5,X 5 7 4 J J J
Norman SO Ul 2.0 •.0 2/8 2.7 O. 1 5,7
ObelIsl qO 1.0 0.0 .'.0 .lI8 ~.4 0.0 •.7
Rektor. 100 1,0 0.0 0,0 21M .1.4 1,2 J.X
Slclpner 70 1.0 1.0 0.0 UH 2.5 0,0 5,5 S 5 4 b 4 4
Urban 8X 1.0 0.0 2,0 1/8 1.5 0.4 H
Wa..c 92 2.0 1.0 0.0 4 '8 2,5 0.8 Li 7 " 5 J 2 2

IO lnl.ll"1l kJ('I.-J. mgl"1l nedl..l1'l:l..nm~. lIJgcTI "~I!:d(.m\angr..h
')1 1:1\ \11ll .. rl,l'lhctJ. /... l.,lIrm.l·FI 'lfl.liI\llIIJhtild. hIk hr(Xhl.lulIIC'1I
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ikke markante og sikre forskelle. Modnings/Mell blcv i
1988 noteret til første uge af september eller ca. en
måned lidiigere end i 1987, og der var kun 4 dages
forskel fra den tidligstc sort Urban til den sildigstc sort
Kosack. Angrebet a/meldug var generelt lavlog lavest
i sorterne Kosack, Urban og Kraka. Derimod var der
større forskel iongrebet 0/glllrus/. idet sorterne Anja
og Kraka blev væsentligt mere angrebet end de øvrige
sorter. I alle sorter blev der noteret angreb afSeploria
især gråplelog brunpIer • og værst i de korte sorter
Longbow, Norman og Sleipncr.
Af tallene fra sonslisten fremgår, at sorterne Citadel,
Longbow. Sleipner og W,lse ikke egner sig lil meJ/rem
s/iIIillg. Da sorterne Rektor og Urban ikke er på dansk
sortliste. findes ikke officielle danske resultater, som
viser, at disse tO soner vurderes al være særdeles
velegnede til bageformål.

Svampebekæmpelse i villlerhvedesarler
61 af sortsforsøgene i vinterhvede blev gennemført
som dobbelt forsag, hvor den cne halvdel forblev ube·
handlet. mens der i den anden blcv gennemført en
svampehekæmpelse med 0,5 1 Tilt top i stadium 5·6,
0,5 I Tilt top 1 stadium 8-9 og igen 0,5 l Tilt top i
stadium 10.1-10.5.
Hovedresultatet af dObbeltforsøgene i 1988 findes i
tabel 4.
Ydersi til højre i tabellen ses merudbytterne for den
gennemførte svampebekæmpelse. Der blev opnAet fra
8.0 til 10,3 hkg kerne ved bekæmpelsen i Krakahvede i
de tre serier. men for al kunne sammenligne er tallene
omregnet lil samme su~rrelsesgrundlag som i den
øverste tabel. Resultaterne viser herefter, at der blev
opnåcl mellem 3.0 hkg i Urbanhvcde og 12,3 hkg
kerne pr. ha i Anjahvede.
Ved indberetningen af forsogene er der ikke detaljeret

Tabel 5. Svampebekæmpelse og ~'æksrregulerillg i villtcr)n'ede. (7-9)
A ~ l111~n sVllmpebeka.'lI1peh~ og \"a.'kstrl:gulcring
D= 3 x0.51 Tilt top
C= 3 " O,~ I Tilt top + l.0 I C~'cocel + 0,8 I Tcrplll

Kur. f I~jesæd
Strllængde

M~rudbYl1e i hkg pr ha for I
cm

Vinterhvede
svampe· vækstrc:g. og vækst·

B C B C bekæmpelse: svampebek rcgukring
B-i-A C-:-A C"'-B

Serie 0/·04
Antal forsøg IO q 9 9 IO IO IO

Kraka 5 2 99 86 7.5 11.0 3.5
Citadel 4 3 87 79 6,3 10,1 3,8
Sleipner , 2 l 68 63 10.3 10.6 0.3
Longbow 3 2 76 67 7.4 7.9 0,5
Nonnall 3 2 74 68 4.3 7,0 2,7
LSD.

Serie 0/-05
Anlal forsøg 8 8 8 8 • 9 9

Kraka 2 l 93 8J 9.7 14.1 4.4
Kosack 2 O 96 85 6.0 9.8 3,8
Reklor 3 2 89 79 5,5 10.6 5.1
Anja 2 l 94 85 14.8 18,6 3,8
Jaguar J 2 82 75 14.1 17.5 3.4
Urban l O 82 76 J,7 5,5 1,8
LSD. , ......... , .
Serie 0/-06
Antal forsøg IO In IO ]I) IO IO IO

Kraka 2 O 90 78 9.3 12,4 3.1
Apollo. . . . . . . . . O O 77 67 8.7 9.3 0.6
Wase 2 l 80 71 10,6 11.9 1,3
Mercia . 2 l 74 65 8,6 9,6 1,0
Gawain l l 71 66 9.4 11,3 1.9
Obelisk l l 79 70 7.5 8.0 0.5
LSD.
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gjort rede for hvilke ~v;lIllpe<;ygdolllll1e. der især er
bekæmpel ved behandlingen. men det ~kønnes. al
b1dc glllrllM og andre blad- og i.lk~~\'ampe hM \'ærcl ar
stor betydning. Ff;i de f1e~lt.' for... ,"g er der forelaget og
Indberelll'l om angreb af meldug. men i alle f,Orlcrnc
har de noterede angreb værd megel små og formentlig
n;c~lcn Ilden betydning. Del har ~;'lcde~ va:ret andre
forhold. der har medfMt den opn:'lede \ irkning for
bekæmpcl~cn. lJehandlingcll svart'f med de gældende
pnser pli beka-:mpCbe'inlldler. hvcde og udsprojllling
til ca. 6.2 hkg hvede. og dl'Tl genncmførte bekæmpel ...e
har sålcde~ kunnet bela1c ~i~ i en del sorter.

Svampebekæmpehe og vækslregulering
29 af dobll('1tfor~\)gcl1e i hv('(lesorter blev gcnncmfort
J-dobbelt. Idel der o~s:i hkv foretagel en væk~lrcgll·

lcring. fNM med 1.0 I Cycoce1 og :-.cncrc med 0.8 I
Tl~rpal. Re'iu!lalcrnc af dl~"l' for,,'g finde" Ilahel 5.
Virkningen af ~\alllpcbek'l.'mpt:l:-.en er Onll<lll i del
forcg&cndc. meden~ der i dennc label er mulighed for
al aflæse virkningcn af væk .. lreguleringen. I gennem
sml af alle sorter og alle sener har reguleringen af
væhten med CYl.:ocd og Terpal hcvirket ell strMor-

kort iling på') cm. men som dd fremgår af tabdIen, er
der væsentlige ~ort..forskelle. idel de længstc ~orlcr

generelt er forkarIel mere end de kortsldcdc. F.eh.
blev den lang<;lråede Krakahw..'de forkortet 13 cm i y
forMlg i den førslnævnle ~ene. Illeden~den kUrl'" rå ede
Slcipnerh ....ede kun blev forkortet 5 l:lll. Af den yderste
kolonne til hpjn= i label len fremg~r den lldbylle
mæ..<;ige virkning af vækslregu!eringcn. og der cr helt
lydeligt opnået stmre merudbylter ved at vlcbtregu
lere de lal1g~tr"ed(' '>orter og ~(lrler med lillc ~lr~slyr

ke. end det har værel tilfældel i de kone og ~lrå"ll""c

sorter. Den genllcmfurte behandling med v:ck"lrcgll
lerende midler har med gældendc priscr ng I ud
bringning andraget 1.9 hkg Inede.

Plollrevæl'll og kIoælsro/g"dskllillg ril hvede
Med del fonnM alunder5.ogc virkningen og CII cvcnlu
el \'cbeh"irklllng mellem hæblofgod .. kning og ~\am·

pchckæmpcl~e ble\ der anlagl for~\lg i forskellige
hvedetyper . 7 for"~lg i K mka/Anjahve<lc og.1 for'>og i
Slelpnerhvcde. Kvxlstofgcxhkningcn ble\ forogel
med 40 kg kvæl~lof pr. ha fnl !J\c..tc ma:llgde III
mellemsIe og igen mcd 40 kg til '\Ior.. 1I.: kvæl .. toftilfor·

Ta/wl 6. I 'ill(cr/llw/edyrA lIi1l!!, 1988, \{'rie U/·55. (IO)
Furw!-:Ip/af/:

.i tlh.,oh.1I1dkl
h I.U I Sfl'llrl;l~ ~~ te I 'tadlum ~ ti
l,'. ,om h l I.Il J CprhcJ I 'I>lJlum 7 X A
J '-11m e I IO I I ilt tup 1 'lilUlllIll 10.5 Il

l'

IN
II. N
, N

~g b,d~\(,r P' h.l
furfrugl l,'rn forfrugt tl;l;lg'a:d
'lO 120
110 11'10
170 200

0.5
7.9

1.2
2.5

7.7
10.1

76.5
77.6

8,6
8.7

: 0.1

I.
71.2
7.1.7

4.1
5.4

-i-I.J

.1.7
2,8
0.9

64..
69.R
71.4

65.3
69.5

Hvede
UdbyIle, hkg kerne pr. ha Mcr- Omkost· Netto-

udb. mns merudb.

• I b I C I d Gens. hk, hkg hk,
---

Gel/I/em.mir IO jiJr.wg ia/f

A. 9O-I2U kg N pr. ha . 5R.9 62.4 65.1 70.1 64.2 ~

IJ. IJO-I60kg N pr. ha fd.4 64.8 69.8 76.4 68.1 3.9 1.2 2.7
C. 170·200 kg N pr. ha 62.5 64.7 69.7 79.7 69,2 5.0 2.5 2.5

G('nnem~11I1. hk!;. bO. l) 64.0 68.2 75.4 07.2 ~

McrudbYllc. hkg. .1.1 7.3 14.5 ~ ~

OlllkO~tlling. hkg. 2,S 5.4 8.7 ~ ~

NeltomerudbYlIe. hkg 0. .1 1.9 5.8 ~
~

Gt'f!I/Cml'llIf 7for~()g i Kral...a/4I1ja/nw/l'
A. I ;"oJ pr. ha 5~.6 61." "6.4 71.9 ~ ~

B. l V2 N pr. ha 59.8 62.7 69.2 76.4 2.4 1.2 1.2
C. 2 N pr. ha SY,5 61.7 71.1 84.8 4.7 2,5 2.2

Merudbytte. hkg. ~ 2,7 9.6 18..1 ~ ~

Ornkosllling. hkg.. ~ 2.8 5.4 8.7 ~

Nellolllerudbyttc. hkg 0.1 4.2 9." ~ ~

Gelllli.'lI/l/l/f J forwg i S/elfJllerhve(/('

A. 1 " r In '9 , 1 6 9 66 l ~, r
B. 1V2 N pr. ha
C. 2 N pr. ha .

MerudhyllC. hkg.
Omkostning. hkg
Ndlomcrudbytle. hkg
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1987

Neltomerudbylle lor

svampebckæmpelse. hkg pr ha

c

B

A

c

A

,

1968

A 90,120 N/ha. B - 130·160 N/ha, C - 170-200 N/tia.

b l ISportak SI. 5·6

C l ISporlak SI. 5-6 - l l Corbel S! 7·B

d l ISporlak SI 5·6 .,.. 1 l Corbcl SI. 7-B + 1 I Till top sI. l'

b d

6

2

,

12

10

Fig. I. Smmpebekæmpelse og hæls/ofgodning Ivinler·
hl·ede. 14 [orsøg 1987 og IO forsøg 1988

gennemsnit af kvælstoftilførsleme. Resultatet var i
1988 for Sleipncrhvede, at der ikke var økonomi ved at
gennemføre svampcbckæmpelsen, medens der i Kra
kahvede blev opnåct et pænt resultat ved bekæmpel
sen af blad~vampe og yderligere et merudbytte. nAr
også akssvampe blev bekæmpet. I forsøgene i 1987 var
der god økonomi ved svampebekæmpelsc i begge
soner.

Der er hvert lir opnder merudbyuer for bekæmpelse af
smmpe på blade, srængJer og i aks i de dobbelt[orsøg,
SOm er gennemfort med hredesorrer i de sidste martge
tIr. Dog har behandlingerne ikke hven år kunnet belale
omkosfflingeme denil. I J988 l'Or virkningen s/Hedes rel
beskeden. medens der i /987 bJev opmlJet særdejes hoje
merudbyuerfor MeJe n-ampebekæmpelse og l·æk.slregu
leril/g. Resllllarerne gi\'er grundjag for at ge1Hremjøre
hyppige og omhyggelige lilsyn med afgrøderne i l'æksl
perioden og kun o/ foretage behandling, ndr der er
behovJor en bekæmpelse. lI/år besJu/llingen herom skal
træfJe~. er det også \'æscmligr at tage hensyn tiJ mrler
Iles forskellige egenskaber. i<:cer modtagelighed far syg·
domme og slrliege1l.~kaber.

sel, og der blev ved tildelingen taget hensyn til for
frugten, således at der på hvert kvælstofniveau blev
tilført 30 kg kvælstof mere, hvor forfrugten var korn,
end hvor forfruglcn var bælgsæd. Forsøgsplanen
fremglir i0vrigt af den øverste del af tabel S, hvori
hovedresultaterne er anført.
Tabellen er delt i 3 afsnit. idet resultaterne af alle IO
forsøg er vist øverst og derefter af 7 forsøg i Kraka/
Anjahvede og nedcrst af 3 forsøg i Sleipnerhvede.
Under hvert afsnit cr resultaterne for de enkelte be
handlinger vist i gennemsnit af de tre kvælstoftrin, og
yderst til højre er kvælstofvirkningen vist som gen~

nemsllit af rcsultaterne for de enkelte behandlinger
mod svampe. Forskellen mellem det opnåede udbyIIe
ved den største kvælstoftilførsel og 3 svampebekæm
pelser (79,7 hkg kerne) og det opn:\cde resultat vcd
den lille kvælstoftilførscl og ingen svampebekærnpelsc
(58.9 hkg) var 20.8 hkg i gennemsnit afalle forsøg. De
tilsvarende tal var for Krakahvede 26,2 hkg og for
Sleipnerhvede 18,0 hkg.
I gennemsnit af alle forsøgenc blev der opnåct 3, l hkg
kerne ved en fodsygebekæmpende behandling med
Sportak 45 ec i stadium 5-6. medens der blev opnået
7.3 hkg, når behandlingen blev udvidet med en sprøjt
ning llled Corbel i stadium 7-8 og iah 14,5 hkg kerne i
merudbytle. når der blev foretaget en bekæmpelse af
akssvampe med Tilt top i stadium 10.5. Omkost
ningerne til de genncmførte behandlinger er ligeledes
anført omregnet i hkg hvede. og nedcrst i hvert tabel
afsnit er ncltomerudbytternc vist. Det har især kunnet
betale sig at gennemføre bekæmpdsen af akssygdoll1
me, men der blev dog også opnaet positivt resultat ved
behandlingen mod bladsvampe. Det fremgår af de
følgende labelafsnit. at virkningen af behandlingen
med Sportak var lidI højere i Sleipncr end i Kraka,
medens virkningen af Corbel mod bladsygdomme og
især Tilt top mod akssvampe var væsentligt højere l

Kraka end i Sleipncr. I Sleipnerhvedc er ikke opnået
økonomisk merudbytte ved de to sene behandlinger.
Derimod blcv der i Sleipllerhvede opnået et va.--senlligt
bedre resultat ved at forøge kvælstoftilførslen. end
tilfældet var i Krakahvede. men i begge sorter har der
dog været positive nellomerudbytter for kvælstoflil
førsel.
I oversigtcns afsnit om godskning og om plantcbeskyt
telse findes resultater af forOløg i hvede. hvor der er
anvendt forskellige doseringcr af svampcbckæmpd
sesmidler og cndvidere tilført kvæl!'itofgooning på en
gang eller ad flerc gange.
I fig. I er det anskueliggjort. hvilke nCllomerudbytter.
der i gennemsnit af alle forsøgene cr opnået ved de
forskellige behandlinger med sV3111pcbekæmpelse i
forsøgene 1987 og i 1988 opdelt efter niveauet for
kvælstofgodskning. I 19&1 var resultatet bedre end i
1988. især \'ed den største kvælstoflllførsel, men uden
større forskel som følge af bekæmpelsen. I 1988 var
resultatet bedst for tre sprøjtninger og bedre ved den
store kvælstofmængde end \'cd den mindste. Delte
resultat skyldes især den gode virkning i Krakahvcdc.
l fig. 2 er vist de opnåede merudbytter og nettomerut!
bytter for henhold~vis Kraka og Sleipner ved de gen
nemførte svampebekæmpelser i 1987 og 1988 og i
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TKV, Pcl. prOlein Faldlal Sedimenlnll·

Vinter- 8+ i k('mt' 0<'. onværdi. me
;- ;- + ;- + ;- +

hvede Svampe- SVllmpe. Svampe- Svampe-
bektll:mp. bekæmp. bekæmp. bekæmp.

Ta!Jd R. Arwlys('ril/8 afhvr.!dek m/ifN i dyrJ..JllIIRsfor.WJg
/988

Ilg~lc er ~ort(:n. kv:dSlOfg~,dsknlllgen, plantebeskYlld
"cn og formelltlig ngs.'i dyrklllng:-stedct. Desudcn vil
de !irltge dyrknillg~betlllgch,cr og hostforhold natur
ligVIS altid være med lil al p:1Yirkc re..ultalct.
I Iq88 blc\ pfibcgyndt ct nmfattende arbejde ml·d al
llndcr:-~'gckvaliteten af hvede dyrkel fnrskcllige slcc.lcr
i landet og lIllder for~kellige betingcl'>Cr. Der finde'i
resultater herom i afsnittet OUl gud~kningog i afsnitlel
om plalllebe~kYllclse, men i dclle af·;nil er der rcsulla
ter fra analy\eflng af kcrnehalltetcn i 4 h:lgecgncde
:-ortcr. Oesuden blev der i 2 afsort:-fur~ogenc gennem
furt undersøgd:-e af melhaliletel1, dcjhalilctcn og
bagcevnen. R<.."SlIlt;llct fra 7 forsøg kan "e~ i tahcl 7
Dc nævnte :-orler har deltaget I samme sener i :-ort,,
forsøgene, og prøver er udvalgt i dobbdtforsøg. hvor
der l den cnc afdellllg ikke hl cv bekæmpet 'ivumpcsyg
dOIllJlle. mens den anden hlev behandlct 3 gange mod
'iVampeangreb. Indholdet af pro/dl' har ikke va'rcl
påvirket af heh::mdlingen, men del var hOJere i de IO

sorter Rcklor og Urban, SOIll i~:cr har gode egenskllbcr
for Illdfrem:-til1ing. Faldlalle/ var hUJt I proveme. idet
ct faldtal på over 180 anses for til"lrækkeligl. I alle
"arier. mcn især i Urhanhvedc, var faldtallel i gen
nemsnit højere i ubehandlede for~og:-Icd end i svampe
hekæml>ede forsøg';]<,,'"d. 5i.:dimt'I/WfioIl.H'ærdiefl. der er
et m:'1 på proteinmængde og -kvalilet, ~1llskcs på 35 ng
derover. Del har i alle prøverne her været tilslra,kke
ligt højt. Reklor og Urhan udmærker sig dng ved de
lJ{)je~te sedilllcnl<lliollsværdier. MeludbY/f(!f har været
hujt uden $h~rre forskel fra so rI lil :-;ort og uall!ocl
behandlingen. For dejslabililc:/(JIl gælder. al den ~m

~kes IlIlj. ng i disse ullderM1gd~rhar Rektor placeret
sig bedre end Urban, Kn:-ack og Især Krakahvedcn.
Del cndelige resultat af en bagcprøvc er brødets 1'0111
mel/. Der er ikke ~ikker forskel p. , 0111 hveden har
været UbehUlldlcl eller svarnlX:bckæmpet, men der er
en klar forskel p~ volumen af bn,del fra Rektor (lg

Urball !>ammenlignet med KO!>:lck og Kraka.
Fra fem af forsøgene med hvededyrkning. som er
omlu1t foran. blev prøvcr indsendt lil :lI1uly"cring for
bagckvalitel. Hovcdresulllllel ses i Wbel 8.
Indholdel af dprutcin er naturligvis sligende ved
stigende kvælslofltlførseJ. men er ikkc særlig påvirket
af svalllpebckæmpclsen. Det er derimod tIlsyneladen
de faldlallct, idel del er hnjerc, n~r hveden er tlhc
handlet, end n:'r den har været svampebckæmpet.
Dellc gælder dog ikke for del højeste kytcl'iloflrin.

TKV. PcL protein Faldlal S«Illmnlati·

Vinter· • i kerne 0<•. Ollværdi, mc
+ + + +

hvede Svampe-- S\'llmpe. Svampe- Svampe.
bekæmp.- bekæmp.• bekæmp. bekæmp.

7 forsoM 19RR
Kntka .17 40 12, l 11,l) 295 275 46 47
Kosad: JO 41 11,7 11,7 237 2.10 44 47
Rektor . .18 40 12,7 13,0 243 218 60 62
Urban .18 40 12,8 12,7 279 232 57 5.1

Mdudbytte DejslubililCI Br0dvolumcll
pc', mm. æitelid cm' pr. kg mcl

;- + ;- + + +
Svampe- Svampe- Svampe-
be.kæmp.- bd::a::mp. bekæmp.

Tabl'l 7 AII(J{y~erIllK (lf h~'edeWJrlenk\'(JIi/N

Dyrkning af ill'ede lil mc!jrelllslilling
Der cr bblldl mange hvcdedyrkerc rnlerc'iSC for al
frcmhrlllgc cn kvallll'l:-avl. :-om kali allvclI{les lil frem
stilling. af hrod. Fnr.. kclhge faldorcr er medvirkende
ttl, om en s:'dan avl kan Iykke~, og. hlandl de væM:lll-

Meludby1l0 Oog

Nel10merudb. hkg pi "'
" I KRAKA SLElPNER,

~

20~
~

~
,~

~m

~ -

"l
"

,
~

~
~

,~
~

~,
~

~

'1
0_

,~
b " b d

b 1I SPO'tak sI 5-6

11 $portal. st 5·6 1 I Corbel SI ,.,
O 11 Spoll""- SI 5·6 j 1 1{"..o,OOI si ,., I IITllltoPSI 101

Fig. 2. S~'(lmp('b('''{{'mpt'{~(' i 11\'(!tle.wr//,r 1987 og 1988

4 forsø!:
5 forsøg 1988

Kraka 76 77 J, l 2,9 4850 4942 IN 40 45 9,8 9,5 .1.1Z 315 27 25

KOSack 77 78 .1,5 JA 4892 4958
II/! N. .19 45 11,2 10,8 .160 320 .1.1 )2

Rektor. 76 75 4,4 4.4 518.1 5000 2N 38 45 12..l 12,0 .146 .147 40 .17

Urban 76 75 .1,4 JA 5575 5402 1 N '1()..120 \.8 hll.'I\lOf pr ha. 1'/, N 1!'O-loO kg, 2 N
170-200 kg.
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Der er Slor forskel på de lIlIedesarrer, som er i dyrkning.
Tv. Sleip"er!lI'ede. der er kort og lidlig. Th. Kosack
IIl'ede, der er lang og sildig, men begge sorter er slrlisti
\'e.

NellOo
merudb.

hkg pr. ha

Omk.
l'hX"gel

,dsæd

Udb. og
merudb.

hkg pr. ha

Vinterhvede
4forsøg

Tabel 9 Udsædsmængder i lIillferh~'edc 1988.

Udsædsmællgder i vinterhvede
Der er i nere foreninger gennemfMt forsøg med for·
skellige udsædsmængder i vinterhvede. og i 4 forsøg er
anvendt udsædsmængderne 200.300 og 400 spiredyg
tige kerner pr. ml. Resultatet er vist i tabel 9.

Sedimcntationsværdicn er påvirket af kvælstoftilfor
sien, og først ved del højesle kvæistoftrin har scdimen·
tationsværdien været tilfredsstillende. Der bliver agsA
gennemført bageundersogelser i prøver fra disse for·
søg, og resultatet herfra vil foreligge. cftcr al over
<;iglen er trykt.

Oversigt over flere års forsøg
Resultatet afncre års forsøg med vimcrhvedesorter er
vist i tabellerne 10 og II. ResulLaterne i tabel IO viser
udbytterelalionerne i de sid<;te 5år og understreger. at

Ved al forøge udsædsmængden til 300 spiredygtige
kerner blev der i gennemsnit opnået 2.2 hkg kerne,
men da den øgede udsædsmængde andrager 80 kg
hvede, bliver netloudbyllet kun 1,4 hkg kerne, og der
var ikke rentabilitet i at forøge udsædsmængden til
400 spiredygtige kerner pr. ml.
I Vendsyssel er gennemført 2 forsøg. hvor almindelig
udsæd er prøvet sammen med en såkaldl Masterud·
sæd. der formentlig er benævnelse for ll\'ede af en
særlig god kvalitet. Resultatet blev dog ikke bedre ved
anvendelsen af denne udsæd.

Udsædsmængde:
200 spirede kerner/ml
300 spirede kerner/ml
400 spirede kerner/ml

77,2
2.2
0,1

0.8
1.6

1,4
-;-1,5 der for Ot:re af sorterne er tale om rel store årsvariatio

ner. og at der er forskelle i resultaterne fra det jyske
område og øerne. Et gennemsnit af udbytteresuhater
ne i landsforsøgene siden 1984 er vist i tabel 11.
Krakahvede har været målesort i alle årene. 3 sarier er
S<.1.mmenlignel med den j 5 !ir, 2 sorter i 4 år. 4 sorter i 3
år. medens 4 sorter kun har været med i de seneste 2
år.
Grundlaget for hvert lal i disse LO tabeller er. at den
pmvede sort h~wt år har deltaget i mindst 5 forsøg i
områderne Jylland og Øerne og mindsl IO forsøg i hele
lal/del.

Kort beskrivelse af
vinterhvedesorterne
Af de mange oplysninger. som kan aflæses i tabellerne
foran om sammenligning af sorterne, og i labellerne
med resultater af iagttagelser i obscrvationsparccller
samt de informationer, som kan indhentes i den dan-

Tabel IO Ol'ersigl over flere års forsøg med I'inler/zvedesorter. Forholdstal for kerneudbytte.

Vinterhvede
Jylland (mm. S forsøg pr. ar) Øerne (min S foT'50& pr. Ar) Hele landel (min. IO (olWg pr. 4r) I

19841 " I 86 I 87 I 88 1984 I 85 I 86 I 87 I 88 19841 " I 861 87 I 88

Kraka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Langbow .. 109 88 66 97 101 108 103 89 104 104 108 94 80 101 102
Kosack 94 96 102 104 97 101 100 99 101 99 98 98 100 102 98
Anja 99 106 101 99 99 101 103 100 98 97 100 104 100 98 98
ReklOr. 90 84 89 97 89 94 90 90 96 91 92 88 90 97 90
Sleipner . 105 104 107 112 104 106 109 104 107
Citadel 101 112 102 99 102 104 99 104 103
Apollo. 82 102 102 96 102 103 90 102 103
Norman 78 92 102 96 98 101 89 95 102
Jaguar 96 102 100 101 104 102 99 103 101
Wase 103 IOS 110 105 107 105
Gawllin ........ 106 104 110 106 108 IOS
Mercia . 96 99 95 98 96 99
Urban ......... IOS 91 101 91 103 91
Obelisk 103 100 101
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Hele: Iflndct hl/and Ø<m<

Holl \'qt
Udby1tc OIlMrudbync hk. kcrrte pr ha

""nd
Vinterhvede r r r i r ..

li li ~ li li

JII ~ • • • " • •~ e -e ~ , ~ ~ ,
f J: f æ f E æ e e
'" '" o- '" o- " o-

Kraka 100 100 100

F(}r.'log..ar /984-88

Anja 1.\2 1.12 76,8 0,0 100 70.7 0,6 101 ~ 1,4 0,3 100
Longoow . 132 126 76,7 71.8 48 71.1 5,0 4] 84.2 1.5 102
Rcktor 131 132 75,0 ~6,7 91 71.1 7,4 90 7R,,1 6,0 4'

FlJrsCJg~r /985-88

Ko~acK 1.12 1.14 72.8 0,1 100 68,2 0,1 100 76,1 0,1 100
;'IJormall 131 12J 72.5 -T J.Q 45 oS.q ~6.4 90 81.8 1,1 99

FOr'fogmr /986-8~

Slcipncr 1.11 129 72.7 5,1 107 67,1 J,6 105 77.2 6,0 108
Citadel 131 131 70,4 1.8 103 66,1 2.5 104 74.S 1.5 102
Jaguar 130 131 7.1.4 0,7 101 6q.l 0,4 99 77,1 1.7 102
Apollo 130 119 74.4 1,1 98 04.6 : J,O 'l6 7R,I 0,4 101

Forsog.5Ur /987-88

Gawalll 128 121 76,0 5,0 107 71.R J,7 105 ?R,S 6,2 IOS
\Vase 135 132 76,S 4,7 106 71.7 .1.2 104 79,4 5,8 107
~crcla 128 127 76,0 2.2 97 71.8 1.5 98 78,8 2.7 97
Urhan 130 132 71.0 72,7 96 66,4 0-1.9 97 76,0 J,7 9,

... kc son .. li<,(c, Kan der rJ"11I1C~ cl godl billede af de I label 63 5tld::.\ 1 detle ar... l1l1 af o\'cr... lgle11 Cl' glvel
ellKelte II\t:desorter.. dyrKlI1ng~gell'tkaber I tabel 12 opl)'illlllg om 'ionernes ;:lfslamlllllg. Del gælder b~dc

er dl::''ie opl)'imngcr <;3mlel I labelform. s..~ledes al en de, 'tOm Ifnlge opl)"llIngerne I tabd 12 er optagt:1 på
bc..kri\'c1..e fra "ion 111 son bedre Kan f»alllmenIJgnc!- og dan"k ...urhll ... lc. ug de ...urter. ~um er hragt I nm-
\ urderc"i nem!." er anfurt I 5talllIllC: rækkefolgc "'010 i c;xtnmg her I landet p:\ grundlag af oplagd ..e pil Cl
wbel Il. der H"er udb)tlcresultalcrne. og di::.sc IO andel Ef-lands ...ortsIJc;te.
label ler ... upplcrcr ~ålcdes p;1 IIdrnærh~t rn-'dc h1l1<ln-
den

-,

Vinterhvede PI dansk Vmler- Modnmv·
Su-&tgcuskabt.r Kemeqensbtxr

Dagc-
50rtslisle raslhcd lid hcngde I styrke st"rrt:lsc I rumYægt egncthw

rubel/) Bt!sl..rtl·el'ie uf "lfIfer!lI'C'lll!'iorteme

Kra"a Ja god middel ret lang l10genl hHe middel ret god
Anja j:1 god middel lang rel god mIddel middel rel god
Longtx)\\ Ja dårlig mlddcl ret Kort god "i'or ret la\ d~rhg

Reklor Ilt::J rt::l god mlddcl rel lal1g nogen I mIddel "iærd god
Kosacl.. ja meg!:l god ~ildig lang god 1111(' nuddd rel god
Normall II!:J dårlig middel rcl kort god la\' dårlig
Slclpner Ja god mIddel Kort god Illlddel middel d:\rhg
Clladcl ja god ret udI. middel re! god 11lIddcl middel d:\rhg
Jaguar lleJ ret god middel middel god Illlddel
Apollo nej d:\rhg ret Sild ret KOrt god la\
Gawalll Ja ret god middel ret kort rel god .. ,or 1:1\ d:\rltg
\Vase j~1 rel god rct sild. mIddel nogen!. meget Slor middel d-'rllg
~crci:t nej nogen! middel ret kort god !llle Illlddel ret god

rban nej 80d ret lidi middel ret goo nuddel sa:rd god
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Valg af vinterhvedesort
Som del ganske nawrligt kunne forudses. har tilbudet
af nye hvedesorter i forsogsofprøllning været stigende i
tokt med sugningen i det danske h\'edeareal. Medens df!
foregdende dr gav et særdf!les godt grlindlag for at
adskille sorterne pd grundlag afgod ellf!r ddrlJg O\W

vintringsevne og forskellig modtagelighed for sygdom
me. var ~kstsæsonen 1987/88 ikke særlig .·elegnet til
netop dette formdl. Vinteren .'Or meget mild. og alle
sorter o\!ervintrede tilfredsstillende. Efld\!idere \'Ur der i
sommeren /988 ikke .ro kraftige angreb af s.·ampesyg
domme. Som tilfældet .'Or feh ; 1987. Allige\'t!1 gi\!er
resultaterne fra londsforsøgene i år sammenholdt med
tidligere drs resultater et godt billede afsortemes stilling
og dermed el godt grund/og jor at foretage et godt
SOrIS\!o/g.
Mdlesorten Krokah\'ede har i mange dr ~'æret hO\'edsort
i hvededyrkningen her i /ondet. Delle er berettiget. fordi
sorten med ret stor sikkerhed har givet tilfredsstillende
udbytter under forskellige klimatiske betinge/ser. Ser
ten har endvidere rimeligt gode egenskaber til melfrem·
stilling, og den ongTJbes ikke mere ofsygdomme end de
fleste andre. Det er derfor iÅke et ddr/igt mIg at
fortsætte med Krokahw!de. men som følge afde særde
les gode udbytteresu/tater for den korte og !itråsth'e
svenske Sleipnerh.·ede er det ganske naturligt. at denne
sort hor vundet stort indpas i dyrkningen. Sorten har
ikke bageegenskaber. og de" angribes af sygdomme i
noget større udstrækning end Krakah.·ede_
En anden svensk sort, Kosoc/';'hw?de, hor gh'et tilfreds·
stil/ende udbytte. og sorren er .'M!rde/es modstandsdygtIg
mod slJOmpesygdomme og meget vinterfast. Sorten er
ret sildig, hllilket afde fleste ikke betragtes som "nsk·
\!ærdigt. Citode/hvede. som ikke er en hrodhvede. kan
anbefales på grund 0/ god owrvilltrillgse\'"e og g(xl
ydeevne.
De engelske !iorrer Longbow og Norman hævdede sig
godt i /988. fordi vinteren I'ar mild. men ('ndnll huskes.
al de i de strenge nntre go" d r/ige resultater. Den nye
sort Gawain. som ogsa er engelsk. klarede sig særdeles
godt i IOl1dsforsøgene. og den kon anbefales i dyrk.
ningen. men hor endnu ikke vist. om den klarer wntre
med streng [rost.
Den nye scrt Waseh.'ede fro Tyskland har ligeledet
berettige/se til dyrkmng pli gnmd af et hOj1 udbytte.
men begge disse nye sorter hor ikke egensJ..ober til
mel/remstilling. Det har derimod sorterne Rektor og
Urban. der begge rangerer meget højt til olll'e"delse
med h-a/itcts[ormdl. men des.·ærre har begge !lorter
givet retla~'(! Ildbytter samme"lignet med a"dre. og kllll
en merpris I'(!d afsætningen /.;,on kompenseTi' for det
lavere udbytte.

Nye vinterhvedesorter
I samarbejde med Statens Plantcovlsjors"g medvirkede
landskontorcl i den officiel/e I'ærdiajprovn;ng. og der
har været Udlagt rur:-oog på 5 arealer hos plan le·
avlskonsulenler. Genncm,nil .. resuhaterne fra den
samlede værdl3fpfO\'nmg med n)c h\C'desorter frem
gar af label 13.
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Den overste del af labellen mdeholder de sorler. som
\ar I afprovnmg på 3. r og som derefter indstilles lil
optagelse på dansk sortsliste i vmteren 1988. I labellen
er nederst anfort sorter. som i 1988 var i \'ærdlforsog
på 2. år, og som p det grundlag har mulighed for at
opnå en belinget gookendelse i år. I begge sener har
flere sorter haft megellilfredsstillende udbyttercsulla·
ter sammenlignet med målesorternes. og blandt de
prøvede sorter er mange konstråede og stråstlve. Del
bør desuden bemærkes som positiv!. al mange af
sorterne har givel væsentligt lavere merudb)'tte for
svampebekæmpclsc end mAlesorteme.

TabelIl Værdio!pTiH'ni"g 1988 af llye In-edesorwr.

Vinter~
Udb. og Mcrudb. Mod- 511"· ~Imerudb. f svam·

"mg.'!- ængd
hvede ') hk, pebe:ka:m- da'o cm (l.1O

pr ha """,
Ant:i1 forsøg. 3 for-..."', " l' 7 ,. S

Kraka 7J.3 \2.8 9/8 87 2,4
Longbow 1.6 12.4 8/8 70 0.9
Ga .....ain 5.0 11.1 8/8 7J 2.0
Arber .. 7.9 J.9 9/8 80 \.0
H. g2294 5.1 9.4 9/8 76 I.g
Peacock 3.6 10.\ 9/8 77 I.g
Florida 2.7 10.6 8/8 8\ 0.9
Token 3.9 5.7 9/8 81 3,4
Junker. 0.6 6.4 11/8 92 3.0
H. W299 .... 0.0 55 8/8 79 0.8
Esling 1,4 7.7 8/8 66 0,5

Antal forsøg, 2 fur·
5'lg'l\r Il 'l 17 S

Kraka 75.7 10,7 9/8 89 2,5
Longbow. ';'0.9 12.8 818 70 0.8
Obelisk 4.3 9.7 8/8 79 0.8
Br. 843 a 71 3.9 g.2 9/8 gJ 1.9
L. W.76-Z-40-1 3.0 8.0 8/8 74 0.5
VDH. \133-83 2.3 8.4 8/8 69 0.9
ROli 1.2 \0.6 9/8 73 1.8
CWW.4899125 .;. 1.\ 8.4 8/8 67 0.5
Kmrps .;. 1.8 9.6 9/8 82 1.4

l) udrn .. ampclxLIm1rtl...:
~) lnrrn 1c:)CSZd

Vinterrug
Der ble... i 1988 gennemførl iah 44 forsøg med vinter·
rug. hvoraf 14 som dobbcltforsøg uden og med vækst·
regukring.
Petkus Ilvar målewrl. som den har været det i en lang
årrække. Udbyllel var i gennemsnit ca. 10-15 hkg
kerne højere end i 1987.
I :-eric Ol-II er rugsorten Akkord afprovet. Denne
tyske :-oort er den ror~te hybridrugsort. '-Om er afprøvet i
land<;foT";cg. hvori sorlen udb)'ttemæsslgl placerede
sig bedre end de øVrige soner. Hybndrug fremstilles
efter et indVIklet forædlingssystem. der indebærer
ud\lkllng af han-..terile moderplanter. der kun kan
best0\e5 fra andre rugplanter. I opformeringen ud



Ilybrulrug eret produf...t afen f...ryd!)"lI1g mcl/ml en rug,
mm I bllJ"Ht('1I J../III har hunblomster og elt rug med
bat/e hOIl- OK IIIIIIb!om\'ter. BiIIl'del vIser ('It Irulblol1t1
1II11~ på ca 5 pct. af læflgere fiull'rpllllller l /!II Å.orl,{trtiet
bt";;/(lIId af mooerplaf1ter, A\'IC'II, der er en hybrid, I'il
lIormalt yde ('I hojere /ldb)'lIe end rfOrmal rug, Ved elt
el'i'llIul'I fortwlI (lI'/I"/! merutlbYlll'(1/ektell gh wht.

hun-plilIlICrrlc. der ..:cd\<Jnllg\l" cr kOrl(:rc I frem·
a .. l..markcn, hlarldt'l IIlcd 5 pt.:1. af en beMoVCrM">r1.
Aflwlllll1Cl af dt.:1H1C avl er ha~i"~:l:d. og når dcrl udslh•.
be\'lrker kryd"ning.. fro<hgheden. al udbyllel bliver hu·
Jere end af de almllldeltge rug'iOncr Der er flere nye
100cllde h)bnd\.Ortcr på \Cj.

Vinterrugsorternes
dyrkningsegenskaber
Yder-.I lillH'Jrc 1 label 14 og dl"uden 1 label 15 ..aml i
..on ..h..\cn finde .. rc.. ullaler om rugsortcrnC'i d) rk·
Illng..egen<;kahcr

Fa/H'I 14 Lorulsfonog med rugwrter 1988 (1/·11)

Kornsorler o~ kornd)'rknin~

'Iaik'/ IS. F.gellsJ..abc'r hos rugwrterm·.

~rv.llOflsp3rcdkor')IQS8 SorI.SIISI e')
1988

Vinlcrrug
Slr5· uj<- Skold· Bnm· Kerne· Rum·(alrøbclisk)
Igd "'" 8.10 ru"t Slør. '...'= 0-10 0-'0 ,-. 1-'

Anlal ~l('(j('r • 4 " •
Akkord 120 U J.8 4.5
Danko 139 0.5 4.J 4.7 8 7
O<l1Ilillulor 1J 1 7.0 J.2 4,J 6 7
Eptl" IJ9 J.8 J,4 4.0 9 5
Halo IJO 6.5 J.I 4.0 7 7
Merl..:lIor lU 4.R -U 4.7 6 7
Perko\\ 127 6.0 J.2 4.0 7 7
I'ctku, 11 1.11 6.0 .l.5 .1.3 7 7
Pollu>: 125 7.3 J,4 \.5 7 6

') O IIlg~n Ie)K'\.-d. Illgen 'i)"tdllmrTlt·
') I ,m/l kt'mCT, 1:1\ rlUII\.Cgl

Sorterne Epo~ og Danko har længere ,,!rå end dt"
uvngc ,urler. men 111 trods herfor har Danko ..lIvere
"Irå end de andre ..orter. Uno Inllcalell ga\ 11.8 hl..g
\..Cnl{' mmdre end m'!esorlclI Pelku..rug II. og den
kunne ,,~lcdcs "let Ikke klare 'lg i ,amlllclIlIglIlllgt'n.

Vækst regulering af rugsarrer
J-.ær under ugun'illge \cJrforhold er der mlere....'-C for al
\Xk<;lregulere eller <;lr!IJorlorle dc I:lnge og rcl bl"de
rugsorlcr. Efter de \ an..lchgc IUKlforhold I 1987 blev
dennc llllcresM: Ikke mllldrc l delle iH. og der blev Ig.en

gennemførl for ..o!: IIlcd delllle opgave. Rcsultaterne
"C' I tabel 16.
Dcr !lIev \æk"lrl'gulerel llIed 1.0 I Cl'ronc Ved hc·
handimgen blc\ ..Ir' ct rmlortctlldt for!ll..elhgl fra \Orl
III ..tln. men mlllc! ... , I P('rko\\, rup: mcd R <:rn og mc"l I

Udb)'lIe og mtrodbyut. hks kmw: pr h. tide bAdet

VInterrug dbyu
hkg Hall

Sjæl. LolI- Dom· øst· Ivallyl. Nord· kerne lnllgd vqt, Kar. f. pcl.
bnd Fyn his!. holm 0<m, Jylland I.nd Jylland Jyllllnd pr. ha ,m pond kj«zd n\ektuA

Sl'r/(' 0/·/0 og O/-I]
\nldl {Ul'(>g n n '" • " n "

, 20 17

I>Cllu.. II . 58.6 50,4 57.0 54.7 51.6 45.6 49.4 52,8 110 126 4 4
Mcrbtor , 1,.1 O.J 1.0 ~ 3.2 1,.1 0.0 0.5 -;-0.7 112 126 S 4
I)01l11nator 0..1 . 0.2 ~O.J -;-1.4 J.6 0,8 0.9 0.4 112 126 ; 4
Pollux J.8 1.2 J.J ~5.7 ~2.0 ~3,1 , .1.5 :3,4 III 123 4 .1

Ero" 2.Q J.6 1.6 ~6.J 0.1 J.5 -;-3.3 2.5 124 124 J J
Danko 6.5 1.6 4.9 8.1 ~6.2 ~ 1.9 ~4.5 4,7 119 126 2 J
LSD. J.6 3.2 J.J J./ 2.J /.9

S<'r/e O/-II og Ol-U
l\nl.11 {llr""g ,

" I , , 4 14 22 "
,

" "Peiku .. II . 63.6 58.8 62,S 61.7 50.3 56.8 56,6 54.4 57.1 115 128 J O.J
Ila/o .. 0.5 0.2 J.6 0.8 1.7 0.6 2.7 0,4 0.5 112 127 J O.J
Pcrko\\ 1.K -:-0.2 4.6 0.9 1.9 0.9 3.5 0.0 70.J 110 126 J 0,4
Akkord· 4.0 4.S 1.7 3.q 0.6 4.5 8.0 4.1 4.0 97 120 4 0,4
Uno tnllcak 11 •.1 c I LI - -;- J.6 15.J 1J.5 10.7 4.3 9.9 7 11.8 92 116 1 0.2
LSD J.J 4.J 4./ 4.6 J.4 J.O 2.4

'lhllrlllr"jI:
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Kornsorter OK korndyrkning

Tabel 16. Vælulregulering o/ mgsorter. (Ij·14)
A ud~n ...ækstreguknng
I) l O I Cemne

Udb)-ue Ol 'mod·
Stnllængdc Kar. fOf' merudb. bytt~

Vinterrug kj<S<d hkg k~rn~ ro<
pr. ha væJ,;st·

AI " AI" AI "
regu-
l~ring

Serie 01-10.88
Antal forwg 6 6 6 6 6 6

Petkus II . 118 106 5 2 44.6 45,3 0,7
Merkalor ..... IH 109 6 3 0.2 1.7 2,2
Dominator 121 107 6 3 1.3 2.0 1.4
Pollux ... 121 107 5 3 -;. 2.0 -;. 2.4 0.3
Epos 133 122 5 2 -;. 1.6 1.6 0,7
Danko .. 127 116 3 I -;. 3.5 3.0 1,2
LSD ..... 2.2 2.7

Serie 0/·//-88
Antal for!i08 6 6 , 8 , 8
Petkus II .... 117 110 5 3 53,1 55,2 2,1
Halo 118 108 6 3 0.9 2,2 3.4
Perkow ... 114 106 5 3 1,7 2,0 2.4
Akkord 107 89 6 3 4,0 5.4 3.5
Uno. Inttcale 97 90 2 I -;'9.6 -;'9.0 2.7
LSD ....... 4.4 4.4

Tabel 17. VintermgdyrJ,;,ning. 2 forsøg 19811 (15)

Akkordrug. h\or forkortelsen var ikke mmdre end 18
cm. Delle medforte. som det fremg4r af tabellens
midterste kolonner. en bedre strAst)'rke og denned
mindre lejesæd. Sammenlignet med virkningen i mAle
sorten var merudb)'t1ct \'ed vækslregulenngen hojesll
Akkordrug og i de ret blodsuåede sorter Merkator og
Halo. medens der i andre sorter ikke var udbytleforø
gelse ved vækstreguleringen. Cerone kosler 300 kr. pr.
log en udsprøjlning 120 kr. pr. ha. Med en pris pA 120
pr. hkg rug svarer udgiften til 3.3 hkg rug pr. ha, og
behandlingen har med el par enkelte undtagelser såle·
des ikke kunnel betale sig l 1988.
J 1985 og i 1986 blev der opnlJe/ tilfredssrillende virk
ning ved strlJforkor/ning a/ mgsorlerne. og behand·
lingen medførte oftest en forbedring ofhaliteten. Delle
1'01' ikke tilfældet" 1988. men da en strlJforkortende og
slra/orbedrende behandling giver bedre muligheder fol'
ar producere rug o/ en lilfrC'dsstiJIe"de halilel, fordi
afgrøden ikke gdr i leje. har behandlingen, dens om·
kostrlillger ag dens effekt ikke a/ent! udbytlemæssige
kOlUekvenser, men i ''''.1 grad også indvirkning på kvoli·
relifor/to/dette. Det kali derfor almindeligvis anbe/ales
al gennem/ore I'ækstregulering i w·n/el'l'ug.

Udb)'tt~. hkg kerne pr. ha

Vinterrug Sportak
l l Sportak I I Ceront" st. s-6 Omk06l- Netlo

Ubthand- stadium stadIUm + Cerone Genn~m· M~rudb)'ne mnger merud·,,, S... g•• stadium smt hkg pr. ha hkg rug b)'u~

8-. hk, pr. ha hkg pr ha

• , b d

Kg kvælslof pr. ho

100 .. ..... 51,5 52,5 53,4 52,5 52,5 - - -
140 ...... .... 52,3 53,9 53.7 54,2 53.5 1,0 1,3') "'0,3

Gennemsntt .. ... 51,9 53,2 53,6 53.4 53,0 - - -
Merudb. hkg .... 1.3 1.7 1,5 - - - -
Omkostningl

) hkg 3,1 3.5 6,6 - - - -
Nettomerudb. hkg -;. 1.8 -;. 1.8 -;'5,1 - - -
Spiredygtige
kernel' pl'. ml
200 .... 51.8 53.0 53,9 5Z,Z 5Z,Z - - -
300 ... ... 52, I 53,4 53,2 54,5 53,3 1,1 0,6') 0,5

Merudb. hkg. .. 0,3 0.4 : 0.7 2.3 - - - -
Omkostnmg')') hkg 0,6 0,6 0,6 0.6 - - - -
Nettomerudb. hkg . 0,3 -;'0,2 1,3 1.7 - - - -
Spiredygtige Kg hæL~lof pl'. ha
kerner pr. m /00 140
200 .... 51.9 53.4 - 1.5 1.3') 0,2
300 ... . ..... . .. 53,0 53.6 - 0,6 1,3') -;'0,7

Merudb. hkg .. ... 1.1 0.2 - - - -
Omkostntngl)')hkg 0,6 0.6 - - - -
Nellomerudb. hkg 0,5 -;.0.4 - - - -

.) 1'/, "'gel ud~dsmængde
') /I) kv,'t'I,tnf n)l: udbringlllllg
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Kornsurler OJ,l kornd~rknin"

ForholdSlal for udb)'IlC

Tabel 18 Udsædsmængda i I'il/terrug. 1 Jonug /988

1988

Udb Omk. 1'/.
merudb, X"get

Ikg pr. ha udsæd

1.84

Vinterrug

Vinterrug

Pell..u... II . 100 100 100 100 100
DomlnalOr 10\ 102 99 100 101
\1crk:!lClf 100 102 9~ 99 99
Pollu\ 9H 9\ 96 92 94
D:.HIJ..n 94 97 9b 9H 91
Ero'" 94 9\
f\Hord 107
Halo 101
Perl..{)\\ 99

Fabel J9. Flert' an fiJrmg med mgwrla.

Der er opnået ... lOre merudhyllcr for ell for(lgdse af
ud~æd"'lI1ængdcn.og 'ich om de (lgede omko"'llllnger
Id ud\'l.-d lræ!o.kcs fra. blc\ resullaiI."I ulfreds,",lIl1cnde.
På dc \leder. hvor diSse to forsag blt'\ anlagt. \ar der l
1C)88 god betaling for al oge udsa:d\I1Hl.'lIgden td 400
~piredygtigc kerner pr. Ul

Spln'dYRtlgt! kaner pr. m·

:WO 57.1
300 L! O,b 26
400 , 4:.:.:.:7_-.:1:.:,2__ J,5

Oversigt over flere års forsøg
I labellerne IQ og. 20 er re-.ultalcrnc ;af nere • r\
lalld~fomg mcd \ lI1h:rrug,nrlcr \ l\l

AI/dre forsog i rug
I for..."g nr /16030. gennemfun I I/al/ herreds Land
bojiJreni"g. er for<;kellJgc forhold vedrørende rugdyr"
Illllg bely... !' bæbtofgl)d\kning, \xk... trcgulering og
\\ampcbe"æmpel\c. Dc ... lor\le ud'ilag er måll \cd
forogclse af k\æl...tnflllr(lr~lcn
12 forsog er ud...aCI for... kdhgc nli.~ngdcr af \lnlerrug
Re...ullalCI ...c\ i label 18.

Kl'æ/slofgodskl/il/g. s"/lll/pebekæmpe/se og
vækslregulering i rug
I crtcdrCI 1987 \<.If planlagt ell ..ene forsøg I rug med 2
planlebesl3llde. 2 kvxlr.,lofmængder og bekæmpelse af
I..na:Uefod..yge eller meldug og d .., ..c to behandlmger
..ammen cHer for h\er for ...ig. Ocr ble\ dog kun
gcnnemfofl 2 (or,og med denne opga\c. og re-.uitalcr·
Ile 'iCS l lahd 17.

Der ble" 1 gcnncm'11l1 af forsøgene Il..l..e opnået rell
table mcrudbyllcr for de gellllemfur1r.: behandlinger.
og del Vtlf heller ikke relltabelt al (Clmgc hælstoflll-
for'llen med .w Io..g I.. \' æl wf pr ha.
Forogelsen af planlcbc landcn fra 200 til 300 Sp1n::-
dygtige l..erner pr m ga\ l gennem... nll en god ud
b) ttcfmogd,c. der \ ar rentabel. og~å e(ter al merud
giften lil udbyllcforogcb,en ... ar trukket fra mcrud·
hYllel. Fordelen \'cd forogd:-.cn af planlClallcl fandies
kun. hvor der både var \'æk~lrcgulcrcl og svamptbe
J..æmpe!. Del er dog ikke fors\arhgt at uddrage "1J..re
kon"lu\iollcr afh\crken delle eller \ld\le l'r-. tlcdsked·
ne for\og'imJleriale 0111 ddle emne.
I ',merrug. da ma atl\"l!\ for den ..undesIt' af J..omorta

1/(', 1"/'1 Å./ill 1ft tllfil,lde helale for en smmpdækæmpel
.~e. me1/ (1lmlllde"g~'is 1'/'1 en W('kslrl!gulermg kulUu'
hera le .Hg. I I/ogIe flIfælde op"a.\ helol/llg for \'l('kSfn'gll
lerillg ge/flu'm <'f It/erudbytle. /1/('/1 OPt'Sf er der IOle 0/1/

en forbt.'dn'f kerm'l..l'allfef. der l'{,d a/sa.''''i''/{ kali hl'
flllgl.' 1.'11 !IoJUl! prl\:

(ohel 'O OI't'nlgl ol'er wrlo;jiJrwg i l'IIHerrug 1984-8lJ-
Hde landet Jylland 0<m.

HolI \'æ81
Udbllle og mnudb)'uc hk! kerne pr h.pund

VInterrug

" " ~ ~ j " ;= ~ - ~ = = ~- ~

; " ; " ; " ,g ; ~ :2~ > A li
~ ~ >

Ææ 2 æ æ " 2 æ 2 æ~ ~ ~ ~ ~

l'elJ..u~ II . 100 100 100

For50gmr /9X4-88

DOnllnalOr 121 111 54.6 O. 101 \ 1.8 0.9 102 bO. I 0.6 101
\(er)..alor 120 120 5.\, 0.1 100 51.0 ~0.,1 99 5Q.4 0.1 100
PolIll); 115 110 54.6 ~1.5 97 51.8 2.9 94 bO. I -2.4 96
D:Jnko .... 120 122 5J.8 -7- 2.S 95 51.0 ' J.O 94 59.4 ~2.2 96

Fon"gs(1r /986-88
[pc)... 111 110 49.4 2.0 96 46.1 ...:.. 2,3 95 56.:!. 1.9 97

Fonug_'il1r /987-88

AHord 115 97 55.5 4.4 108 58.4 4.0 107
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Kort beskrivelse af
vinterrugsorterne
På grundlag af forsog"lresultalerne og iagllagdser er
der i tabcl21 gi\et en karl he-.kri ...else afvinlerrugsor
ter

Tabel ll. BesÅT/\'t'lse af l'lllterrugsorterne.

Sort
Kem~ensl..ber

storrelse rumvægt

Petkus 11 middel nlldde1 nuddcl middel
Dominator middel nogen!. ret lille nllddel
MerkatOT . mIddel nogenl. ret lille middel
Pollux middel middel middel Illlddel
Danko lang god SlOr nuddel
Epos lang nogen!. SlOr nogen!.
Akkord·) middel nogen!. lille 1.1\

a) h)bndrull-

I tabellen er ...orterne- omtalt i samme ræHefolge som i
tabel 20

Valg af vinterrugsort
Petkusrug Il blev første gan8 afprol't't i damke forsøg
for 30 lir \·ide". og sorten har derefter tjent landbruget
p6 en Sfudele.( tilfredsstillende måde. Endnu hor den
ikke udspillet .ml rolle som dominerende rllgsort. 11988
l'ar den igel1 de j7este(orter ol'erlege11. og den kan derfor
fOrfsat anbefales. Andre a[ de afprøvede sorter har
hævdet J/g godt. og de fortjener ogsli at fl del i arealet
med I'iflterrug. De nye hybridrugmrter, hmrafAkkord
rug er den [ørwe. der a[prø~'(!s i Danmark. imodeses
med nogen spænding. og den [onsolfe o[prøwlillg vil
blive fulgl noje.

Nye vinterrugsorter
I værdmfprovllmgen under Statcne; Planteavb.forsag
er 3 hybridrug~orter afprøvet. og blandt di'ise har især
sorten LPH 11 klaret ~ig særdeles godlOg Akkordrug
tllfredsstillcnde. medens Cerorug ikke har kunnel sd\
mål med den bedslc normal rug.

Tabel}l Yærdiafprøvning 1988 af 1t}V! rugsortcr

Udh Mer·

Vinter- "me<- udb. f
udb,') '>am. Mod· Suii- Lej<-

rug hL, Forb- I"- n.ngs- tgd. ...n
pr. ha t.' bel. dato om 0-10

Amal furwS • , , It It

Petku~ II 72.5 100 6.2 Q/8 124 6.4
Danko .,,2 96 U 8/8 130 2.7
Merkator 4.0 107 8.8 U8 127 6.9
LPH II') 12.7 118 5.3 7/8 119 5.7
Akkord-) g,S 112 q.3 7/5 115 6.9
Cero-) ... 0.4 lDO 7.9 R/9 117 5.2

) f'f1er , ..:unrw:bd..a:m('ll:'l-..:
') O ingen kJe\iI,:d.
a) lI)'bndrug

30

Der l'Or i 1988 ikke problemer med vinterbyggens Ol'er
rilHring. l/dbyueme l'ar tilfredsstillende og hojest i de
j7erroded/! \orler som po billedel. men læt fulgt af
IO-rodede soner. der gellerelt hor den bedsle kemekvali
let.

Vinterbyg
Der blev 1 1988 gcnncmfnrt 69 sonsforsøg med 14
vitlterbyg~orlt:r. I cn af forsøg,,~crierneblev der fore·
taget sammenligning mellem en sorlsblandlllg og de
enkehe sorter i blandingen.
Igri .... interbyg. der er 2-radet. har som i de foregående
lir været In lesort. men dc~uden har der i alle sener
været ud~~ct en rn&lcblanding bestående af ~orterne

Andrea. Ermo og Bon\'ina.
I tabel 2J er re-;ultaternc af året!'> sOrIsforsog vi... l.
Ocr ble\ I vilHcrbygsortcrne I 1988 hostet omk.ring 25
pet. hajere udbytte end t 1987. Gennemgående klarede
de 6·radede soner sIg bedst. men i de 2·radcde sorter
Mannka og Lady ble\ dog opn et næslen i1ge så huje
udbytter som i de bedste fler-radede.

Vinterbygsorternes
dyrkningsegenskaber
I label 23 er anført re\ultater af bedommel"er. som er
foretaget i landsforsugene og I tabel 24 resultater af
bedommelser I obscrvalionspareeller I 1988 samt "'ær·
dllallene fra sort ...hsten for de sorter. som er optaget på
denne.
De 2·radede ...oner 19n og Trixi er konere end de
oHigc, og de l·radede soncr har haft mllldre til
boJelighed III nedkllækning afstråel end de fler-rade·
de. Ocr '"ar I vi ...,c ,arter ret kraftige angreb afbladsyg
domme, og '-<1m det fremgår af tabellen. \ar der rel
stor forsl..cl fra ..url ttl SOrt Af labellen fremgår
cnd\'ldere. at dell l-radede tt,'tarinkabyg er senere i
modllillg end de '" nge ..arier Sonslistens \ærdital for
kcrnchahtct afslører. al de l-radede sorter har en
bedre kernek mlitel end de 6-radede
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. .
UdbYIle OB mt'rndbYlte, hkg kerne pr. hil licie landet

Vinlerbyg Udbyn
hkO 11011

I~pd. 1..011· Born· "". IYcstJ)'I. Non!· kemt' uil.d. \·qt. Kar r. pc'.
land Fy" False.. holm Om>< J)'lland land J)'lland J)'lIaJld pr. ha an po"" -- mc:klUI

Iabel?J l "lIdsform~ med ml1erbrg~orlt'r1988 (/6-18/

Serie 01-/4 oK Ol-Il
AIIIJI for,,'~ l 15 , " " " " :.'2 :!O
I~n 66.3 60.1 69.8 44.6 61.6 64.Z 58.0 65,4 6Z,4 61.9 bS II J 2 O
IJlanding 2.8 0.8 0.9 6,7 2.0 2.9 0,0 O.J O.H Lo 78 104 2 O
Andrea .1.0 4,5 7,4 6.5 4.5 5..1 0.7 1.9 5,0 U 75 101 J O
EnllO 5.1 1.5 6.8 5,4 4,0 2,6 Lo :'\,5 . O,h 2. .1 82 105 2 O
Bon' Illa 0.7 lU 0.9 5.5 1.2 0.2 3,6 l.5 1.9 0.0 77 IIll 2 O
I.lplr 3.3 3.6 1.5 7.4 3.q 2.6 0.2 1.4 1,5 .1.0 81 107 2 (l
Cnmna 2.1 2,q 1.0 ~,3 2,6 0,4 2,,\ 0,5 1.1) 1.2 78 100 2 (l
lSD. 2,J J.5 J,9 1,.1 1,7

.')·"rit' 01·15 Ol! UI·18
\111;11 1'0 ..... 1.1( • , II "

, Il l" Il ,
" "Ign 56,8 59,2 75,8 60,4 60,3 56,8 59.5 59,7 60,0 72 115 I O

Ill;.mding l,h 0,5 1,9 0.5 1.1 J,O 1.q 1.4 0.6 85 IOS 2 O
fl.l.mlmul J.7 1.9 1.0 2.7 \.2 J,.X 0.5 2.:! lA 80 106 J O
Ila....,o 5.1 0,0 4.2 L~ 2.5 8.7 1.2 2.b 15 HH 10.\ J O
"'rO~1 6.7 2.2 12A 5.1 U .1.1 0.1 2,4 .\.5 85 105 4 O
M;I"'o 2,9 2,9 lU 1.1 1,2 ":-6,6 5,3 -, 3,2 1,4 80 109 2 (l
LSD. J,4 J.'; 1.Y J.J
S'a/l' 01-/6 0J: 0/·19
l\nl,11 fllr"'-";:' >

"
, III Oh ,.

" " lU

Igri 61.9 73.7 67.9 76,0 67,2 68.4 50"- 56.3 59.4 64.2 74 IIJ I 0.8
lJIandmg 2A 1.7 . 0,5 2.0 1.6 (l.9 : 2.t) 1.8 1.8 0 ..1 Ho 10.1 I 0.6
f\1annl..a 3,7 2,6 4,3 4.9 3,5 1.0 Ul l.9 1.7 l.X 84 114 I 0.6
-I n\l 1.2 1.0 0,2 2.q 1./ 0.5 1.0 .1.0 1,0 1./ 77 110 I 0.5
Lady 4.1 1.2 6.J 1.9 3, I 0 . .1 1.5 J.7 1.7 2,6 84 112 2 (JA
t\1arylin . 1,3 1,3 5,2 0 . .1 2,0 1,.1 J,R 4,2 3,3 -:- 2,5 92 112 I 0 . .1
LSD. J.l {5 1,1 5,7 1,6 1.7

lIl..n,Jon~ AnJ,,-.. ,.. Il ,,. "..

-
~n'allon5parccllt'r') 1988 Sor1!ihste'} 1988

N"'·
Vinter- Im~l..ning af Kerne· Prote-
byg Str!· Mt')· Skold· Blad· S)g. Modn. Vintt'r- Slor· Rom mllld· Træstof·

lad slli I aks doO plt'l plel M' dalO fasthed ",'" vægt hold Indhold
om ().10 ().IO ().IO ().1O ().IO ().IO l·. I·. l·. l·. l·.

\nul 'l<"tll'r " , "
,

I orm/el:

Ign 7.1 1.2 J.h 0,8 5.Q .1,Q 4.~ 1117 S 'I o 7 4
I ;ldy 90 l.l 4.H 4.~ 4.0 ' . .1.8 1417. ,'
t\larmka 85 1.2 1.2 3..1 .1.0 0,7 .1.H 20/7 7 " 7 o 4
1'rt"'l 75 1.1 3.7 6,3 5..1 1,7 Ll 1117 6 9 6 6 4

J-1arad<'l.
Andrea 8.1 6,2 8.1 3,1.( 4.7 2,0 5.5 10/7 7 S 5 6
Ilon\ Illa h6 .1,0 5.6 2,0 J.8 J.7 6,.\ IJ, 7
COf()na 9:! .1,.1 b.O J.8 .1.7 2.0 -i,5 IJ/7
Ermo . 9.1 1.9 .1,4 2,3 5,0 2.0 2,5 '5/7
':ro"l '12 4,11 R..l I.R 4.6 3.0 4,3 10/7 7 5 J S 6
lIa.., ..o 9{) 4.2 h,l) 5,0 2,7 1,J 4.0 IY7 7 5 2 S 6
\lammut 91 b, 1 6.i 4.0 l.6 I.i 0.0 II 7 6 4 S S
f\lar}lin hh 11.7 .1.0 4.0 .1.9 1.0 4.0 l-i17

la.. lo 92 4.1 6.6 2..1 4. .1 2.0 J.5 1.1/7

I) Il lIlgr:T1 1l\-Jl.n:d.rIIn,:. mglm 'H(JnlTl\'lIIl(rd".
!I I 1.1\ \llllnf.l,lhnt. '"1.1 1..·III.:r. LI\ rUI1l';l·~1. LI\1 I'llll<·llllnJh,'lll. 1,111 lr.l:'hlfindh"ld .11
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Vækstregulerillg i villterbygsorter
I 17 af \'interbygforscgene blev der gennemfort en
vækstregulering med 0,75 I Cerone og sammenlignet
med en ubehandlet afdeling. Resultaterne af disse
forsog ses i tabel 25.

TabellJ Vækstregulerillg af villterbygsoner. (/9-11)
A ,., uden vækslregulering
Il - 0751 Cerone

Udb)t1c og Y.~crud.

Sl.JilængJc Kar ror mcrudb bylte

Vinlerb)'K kj<Sæd hk, kerne fo.
pr. ha væk51-

A I B A I B A I B
regu·
kring

Sortsblalldillg i villterbyg
Der ble\' gennemfort 24 forsog med en sortsblandmg i
vllllerbyg både i 1987. h,or der 'ar 4 sorter i blandin
gen. og i 1988 hvor blandingen \ar reduceret lil 3
'iorter. Resultalerne af for'iogene ses l tabel 26.

'1abel26 Sortsblalldil1g i vinterbyg 1988.

Vinterbyg Udb Forh
Udb)'uc hkg

pr. h. M"udblhkg pr lal fo.
lu

Uden ~.~. med æksueg,
:t:k.Slfq. Ckslrtg.

A,llat jorwg U - 7 7 7

Andrea 66.b 11).1 58 O bO.I 2,1
Serie 01-14-88 Enno ... b·U 100 57,9 59,2 1.3
Anlal roneg Borwma 61.9 96 55,7 57,9 2,2
Igri 67 62 2 I 55,3 56,8 l,S
Blanding l) 83 75 3 l 1.5 3,1 3,1 Ons. 3 'lorIer 6'.1 100 57,2 59,1 1,9
Andrea Bl 71 4 2 2,7 3,3 2,1 Bhlllding 63,S 99 56,B 59,9 3,1
Ermo ... BB BO 2 l 2.6 2.4 1,3 Merudb. hkg +0,7 ';-0,4 0,8
Borwina 82 73 3 l O.~ 1.1 2.2
Tapir ... 87 77 ~ l H J.4 2,5 Z4 forsag /987

Corona 83 74 4 l O,S 0,6 1,6 Ons. 4 sorter 57,0 100

LSD ....... Blandmg 58,S 103

Serie 01·15·88
Merudb, hkg l,S

Antal rOI'.08 ; 3 4 4 4 4

Igri 72 65 ~ 3 55,5 57,1 1.6
Blanding ') 86 78 4 3 "' 0,2 I.7 0,1 Medens der l forsøgene I 1987 ble... opnået 1,5 hkg
Mammut 81 77 5 3 1,8 1.9 1,7 kerne mere for blandingen end opnået i gennemsnit af
Hasso 90 79 5 3 1.8 1.6 1,4 de 4 soner udsået enkeltvis. \ar dette ikke tilfældet i
Frost 83 75 5 ~ 3,4 4,2 2,4 dette års forsøg. hvor blandingen gav 0.7 hkg kerne
Masto 84 75 5 3 ';-0,7 ';-0,2 2.1 mindre end gennemsnittet af de 3 deltagende sorter.
LSD. Medet/s der med sikkerhed opnås fordele hvert /Jr ved

Serie 0/-/6-88 at/vendelsen afsortsblalldinger af\'årbyg. har dette ikke

Antal rOr""8 4 , • 6 • 6
været tilfældet j de 2 første /Jr. h\'Or denne dyrknings.

Igri .. 75 70 2 2 60,2 61,1 0,9 metode har ,'ærelforsøgsmæssigt ofprø~'(!t j lOlldsforsøg i

Blanding l} 89 82 3 2 ,. 3.2 .: 2,1 2,0 vinlerbyg. J 1988 var forskeJJen dog meget lille meJJem

Marinka ... 86 81 3 2 1,9 3,3 2,3 udb)'lIet afblandingen og gennemsnillel afde 3 SOrter.

Tilii .. 80 72 3 2 2,7 1.6 ';-0,2 som indgik i blandingen.

Lady ... B9 80 3 2 2,1 3,5 2.3
Mar)'Jin . B8 BI 2 2,;-2,2 ';-1,4 I.7
LSD .. J,6 J,J

Tabel 27. Flere /irs forsøg med \,j"terbygsoner.
') Rlandlnl Andrea' Etmo • 80""111.

Behandlingen med Cerone havde i gennemsIlIt en
stråforkortende virkning på 7 cm. varierende fra 4 lil
II cm. Samtidig blev stråstyrken forbedret. Der ble...
opnået merudbytter for den gennemforte vækstregu
lering I næsten alle sorter. men da behandlingen koster
2. hkg kerne. har den ikke \æret rentabel i 1988.
Der er ikke i defol'UJg. der O\'er en drrække er gennem·
fort med ..ækstregulering af \·interbyg. opndet resulta·
ter. som p/J et økonomisk grundlag kan begrunde en
geTlerel behandling af vinterbygsorrerne. Der er opm1et
bedre resultat ved behandlingen af de ret lange og
blodstråede villterbygsorter. og det md stiledes fortsot
tilr/ides. at en \'ækstreglllering gennem/øres efter /loje
vurdering af sorternes str/Jege,ukaber, afgrødens \'ækst
og vækstbetingelserne iovngt.

32

Vinterbyg

18'; (2.) .
Tapir (6r)
Hasse (6r) ..
Mammut (6r)
Ermo(6r) .
Maslo (6r) ..
Andrea (6r) .
Mannka(2r}
Marylm(2r}
Borwina (6r)
Frost(6r)
Lady (2.)
Corona(6r)
Trixi(2r) ...

1984

100 100 100 100 100
102 108 110 118 105
102 108 109 119 104
105 105 112 114 104

112 112 118 11).1
115 106 117 98

115 120 108
105 109 11).1
92 11).1 96

123 100
106
104
102
102
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Nye vinterbygsorter

I 1.lhcl JO er re..ultalerne "l ..1 fra den ofticlclle af·
pwvlling l 1988. 10 af de !w.,\cde ..mier dcling l 2. år"
:lfprm Iling., medcn" de 7 \)\ rige af~lultcdc afpnl\'·
ningell med !lrel5 for~og. og de il1d~ljlle.. hereftcr Id
oplagel ..e p;) ~ortsli:'lc. Der er ncrl' 2-radede ..arIer i
ollil.:id afprO\nlllg t:lld lidiigere.

mvægt

rCI lav
høj
hnj

lille

Vinlerb}'g

Tabel 29. /)e~kf'l"'dw uf 1'lIllerbygsorfcme,

Jgri I)·) , ,nogen!. kort god ~1(lr hUJ
Titrir 2)·) god middel nogcn\. rel ..tor hl\
llaw} 2)·) god rel lang middel hlle lav
Mammut 2)·) rt:1 god middd IllH.Jtlcl hlle rel lav
Ermo 2) god lang middel ret lille !luddel
M:I<,IO 2) god 1lllddt'i rcl god rct 1I11L' rel la"
Andrea 2)·) god ret korl middl'j lillt: rel lav
;"'larinka l ).) god lang god ..tor h(\J
Maryltn 1) .. rel god lang god
(JDrWlll<l 2) god rct lang glxl

Lady 1).) . llogt:nl. lang nogcn!. rel "101'
TnXI 1).) .. rel god kort gnu -'lor

Oversigt over flere års forsøg med
vinterbygsorter
I lubellanc 27 og 28 er vist n.~<,ultatcr for de SClleste 5
:hl> afprO\ lltng af \ inlcrbyg~ol'lcr i Danmark. Læng~l

har ~ortcrnc Igri, Tapir. H""..,o og f\'1amlllul deltaget.
medel'" 4 nye ,arter \af med for fM<,te gang i lQ88

Kort beskrivelse af de enkelte
vinterbygsorter
I tabel 29 er givet en kort be... l..ri\cl'ic af noglt: .. æ~cnl
lige egenskaber for sorterne OpfMI i salllllle nckkcfol·
gc S('llll i tabel 2R.

Valg af vinterbygsort
Den s/onte ri~iko \'('(1 dyrkning af villlcrbyg el'. o/
o~'erl'll1lrif1gs(,vlI('1t iJ.. J.. e er t"~/r({'kk{>liggod Iii (lf hjælpe
l'il1lerhygsorlt'flJt' ul'er ('Il kold dumA I'iluer. Del op
{e~'ede mali i /985 og /986 og i nugen udstrækning også i
/987. I ~'ækM\æm!/efl /988 ()I'enillfrede al \'uJlerhyg
hel, It/fn!d!i.rnllende i den mildC' vill/t'r.

De IlOjcl"ydellr/e blandr de ujpnJl'l'de sorler i /988 \'ar de
6-radede wr/(>r, Andrea, deulI)'e SOrl Frml og de kendu'
,mrler lapir, lIa....\o 0X Mamll/lll. Blandl de l·rodedc
I'orler, wm gel/en'lt har eli bedre kel'1lekl'alilC'l. hæl'c/e
dt, sorrel'1lf! J1urmka og Lady \ig (H'erb('\'iseflde gudl, og
pil (/CI grlll/dlag. der jvre/igger, kali dl! her næv/lle
SOrfl'f' alle onb(ia/es i dyrkninge/l.

Tabel 28, O\'('f'.l/gl ol'er\()rlsjhr,H,g i I'ifl('rbyg /984-tUl.

HeI~ landel Jylland Øerne.

Holl. \'8':gl
pund Udbyue. og rmrudb)lle. hkg ke.rne pr, ha

Vinterbyg
c c ~ c

~
c

~Si Si
'il

Si Si

" " ~ o ~ i§ > ~

æ~ ~ ~ tE ~ ~ 'c ~.. .. .. ~ ..
Igri (2) 100 100 100

Forsogsår 198.J-8R

Tapir (6) 100 9R 59.0 U J08 56, l 4,4 108 62... 5.3 108
I-\"sso (6) 103 ')7 58,9 4,7 J08 55.4 4.7 IOS 62,] 5,7 109
Mammul (6) . , 102 9B 5S,2 4,7 lOB 54.8 J.~ 107 62,2 6, l 110

Forsogsar 1985·88

Erl110 (6) . 99 9B 56.1 6,) III 53... 6,1 III 5B,B 6,4 III
Maslo (6) 100 100 55,6 4,7 IOS 52.7 3.B 107 58.5 6,) III

For.\""g~ar 1986·88

Andrea (6) 94 87 55,B 7.4 113 5),0 7.l.) 115 5B,6 7,2 III
Marinka (2) 98 102 57,0 3.4 106 54.4 1.6 103 59,2 4,7 IOS
Marylin (2) . 98 102 57,0 -i-J.7 97 54.4 -i-2", 96 59,2 -i- 1.0 98

Forsogsar /987-88

Borwina (6) 65 77 57, l 6,1 III 56,7 3,4 106 57,6 B.4 115
Lady (2) 74 B4 54,6 4.9 109 51.5 4.5 109 56.7 5,6 liD
Trixi (2) 74 77 54,6 4.6 IDB 51.5 J,9 IOS 56.7 5,B 110

(2) - tOrlldCI (6) - nt'rrlldet
33
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-

ierud·

St~lrellgdc
Kar. for Udbytte br.'"

Trilicaie lejesæd hkg kerne OL
pr ha ...æksl·

A l " A I " A I 8
regu-
lenng

Ikg

Triticaie skrid- Mod- Strå- LeJe-
nmg nmg Igd. """)
dato dlllO ,m 0-10

Anlal qedcr 2 5

Dagro 27/5 J/8 114 0,4
Lasku 28/5 6/8 117 6.8
Loc:.l . 29/5 3/8 88 0,4

'lO mgclI lejesæd.

Vækstregulering i Iritica/esorter
I 2 for,:øg blev foretagel vækslrcgulering med 0.75 I
Cerone i den cne halvdel af del enkclle forsog, medens
den anden halvdel var ubehandlel. Rc!',ult31C1 af disse
for~øg ses i tabel D.

Tabel 33. Væks/regulcring af tT//icalesorler. (23)
A uden væhlregllTcnng
II - O75 l CefCJllc

Triticaiesorternes
dyrkningsegenskaber
Ilabe! 31 og (abt=! 32 er anførl bedømmelscsrcsu!taler
fra nogle af de enkdte (fltic;llcsorters egenskaber.
Locallrilicale er kortere end de øvrige sorter. og den
har en god ~Ir~styrkc.

Tabel 32 t.ge/lskaber hos rri(icalesorteme

Mer·
Vinter· Udb. udb. f.

') ~vam- Mod· StrA.- Leje-
byg hkg Forh.- pc- mngs- Igd. >o<d~

pr. ha lal bd<- dato ,m 0-10

Anlltl forsøg 7 11 4

Torade/:

Igri 63.5 100 3.7 12/7 70 1.2
Marinka 67.1 106 3.6 19/7 86 3.6
8461 HHA'). 69,2 109 3,9 14/7 71 2, I
Lady 69,5 109 4.8 15/7 84 3.1
FR.3/77/4') . 67.3 106 4.6 17/7 81 2,9
LP 847939 67.0 106 2.8 1l/7 75 2.9
Kira·) 66.4 105 2.8 1l/7 73 1,1
Podium .. 66,3 104 4.7 12/7 75 1.2
Clarinc*) . 64,9 102 3,9 1l/7 76 2.1
SES 77-1·6') . 64,1 101 1,6 13/7 7J 1,2
Flamenco 63.8 100 1.8 13/7 82 1.4
Pascal 63.2 99 0.9 16/7 82 1.2
WW 50484') 6J.0 99 1,4 15/7 81 1,1
FL49/74/4212') 62.8 99 2.2 14/7 75 2,6
Ca. 853J43'). 61.7 97 3.8 19/7 84 1.4

F1errade/:
Hasso 66,2 100 ~ 1,3 15/7 90 2.8
Cehic. 67.8 102 +0.7 16/7 84 4.3
Semu 1478·) . 66.0 100 +0.1 14/7 87 4,0
LP. 212112') 64.3 97 3.3 14/7 7J J.l
Borwina 61.7 93 2,0 16/7 84 1.1

') efter svampcbcb::mrcbc
1) O - ingeJ1 ICJl.~.

.) 2. lir I værdiafpro\"nmg.

Tabel 30 Værdiafpr"~flillg1988 afnye ~iJl/erhygsorter. Den lyske ~(lrt LoeaJ. der var malesort, blev ud·
byllelnæssigl ovcrg~et af de øvrige. og is..-er den polske
,>orl Lasko.

Triticaie
Triticale. som er en krydsning mellem hvedc og rug.
har i megct beskedent omfang værel i dyrkning i
Danmark i de sene~te år. I 1988 dcllog 4 soner i
13ndsfor~0gel1e, hvor de dcsuden blcv sammenlignet
med Krakall\cde. Rcsultatcrnc~ M~~ i label 31.
Der blev genllcmført 5 fOr"øg på Øerne og 6 i Jylland.

Serie 01-10·88
Anlal fOI"'IJg 2 , 2 2

Local 78 74 O O 61,3 61,4 0.1
Dagro 98 97 O O +0.5+1,J+0.7
La... ko 107 104 4 I 5.7 6,9 J.J
Uno. 105 99 4 I 1,0 2.0 1,1
Kr:lka. hvede 83 80 O O +0,8 1.9 2,8

--
I Udbyne og merudbytte, hkg kerne pr. h. Hele landet

TriticaJe
I Udbyu

HallISjæl. F)'n
LoU- Bom-

O<m'
ø,,- Vcsljy\· Nord- Jylland hkg lrllgd. Kar f ""land Falst. holm Jylland land jylland kerne ,m "ql. leJes:ed meldug

pr. ha pund

•

Tabel31 LondviJrsog med friticale\Orler 1988 (")

Serie 01-20 og 01-21
AUlal forsøs O j J 6 11 8 J 11

Lokal. 47,3 47,8 66,5 51,3 41.7 43,2 67,5 50,6 50,9 75 108 2 0,4
Oagro 3.8 1.7 J.4 J.5 0.2 6..1 -0-6.8 ~ 1.1 0.1 99 lJO 3 0.2
Lasko 4.5 J.5 13.2 5.0 9.7 -';"9.6 +1.7 2,7 3,7 JOI 116 5 0,4
Uno . . 4.0 -0-5.1 7,4 1.1 2.1 10.5 -0-0,4 2.7 1.9 100 113 3 0.2
Kraka, hvede 0.2 ~7.9 9.9 J.J 4,5 6.7 3.3 4.5 1.9 82 128 3 I
LSD .. 5.9
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Væk"lrcguknllgcn har medhlrl en ",rMorkorllllllg på
l-bem \1erudhyttcI for "æbtrcguleringcn var ... l()rSII
den lilJlg:-otråcdc La~l..o og i Krakahvede. hvor del
()pm'\t::dc merlldb~l1e netop kUllne betale væk<;lregu
lenllgell. 0('\1(' "ar lUC Illfa:ldet i lntll;alcsorl~·rne.

for""g"pcriodcn" slutlllllg i 1988 foreligger der kun
re!>llltalcr fra 3 for!lng.
Af den følgende op"rilling fn'mg:lr:

Furm~\p/all. afgrode:

rubel 3-1. Flere {Jrs jon(1g /lII,d Irilical\Orler.

Oversigt, beskrivelse og valg af
triticaie

d C

I--hedl.· Vl.h)g
Vi.byg-) Vi.byg-)
Ærter /Frter
lI\"edr VI byg
VI byg VI hyg

b c
Vi.b~g Ihede
Vi.hyg-) Hvedc
Vi.hyg*) Æner
Vi.b~g H\ede
Vi.byg lI\"ede

"Ihedc
livede
1-1\ ede
H\cde
Ihedc

Jn4
ICJRS
J9R6
J987
Jn8

IClbd 36. 5æd\"If/ej(IHog med \·;lIl"T'lll'd. (24/
3 jimog 1984 /9RR.

Afgrøde 1987 Afgrøde 1988
Forsøgs- Udb Forh.· Forh- udb. Forh.- Forh.·

plan hkg/ha "J ,.J hkg/ha lal lal

~. 55,4 JO() 57.7 J[)()
h 45. J 8J J[)() 55.7 97 J00
c. 63.9 J J5 50,3 87
d 69.4 125 4 L7 72 75
c 53.7 97 ) J9 53.8 93 97

ror<.;ogcne har ...'Iede~ værcl genllcmj'()rt l 5 :ir med de
:lfgrodel'. "om ('I" anfllrt i planen Som f"lge af de
<;trenge \inlrc I 1985 og 1986 rn!ll1e \'IllICrb)ggcn
OllNJ:-O med drbyg i 2 af de 3 forM)g. Mcllemafgroucn i
1986 var ærter. 2 for"og blev gcnnemf"rt i I(imlller
land p~ lB 1 og lU 4. medeIl" del 3. fOr"(lg ble\
gellncmfort p:'t Bornholm pa JB 5.
I-Io ....edrc"ullatel fremgår af labcl 36 mcd tlrlbyllcre"ul
talet for 19l{7 l)!!. 1988

Oll! f"I",1t lIdIluIrIng 'lg 11l11,.lmllf Im'd \ilrl'l\~

J[)()
9.1
9)

1988

J ]jO
KM

J[)()
9K

Forholdstal for kemeudb)'1te

J(K)

102

1985
Triticaie

La"ko
Local
Dagw

IClbel35. 8l'\'''rin-/se u/lrilica/emrlerlle

Slrftegenskaber.
TriticaIe Vinter-

længde ISlyrkeModrung fasthed

La"ko middel god rd lang rel god
Lncal middel middel I..Ort god
Uno rel Ild!. 1l0gt'ltl. ret lallg nogen!.
Oagro rel tldl. nogerr!. rel lallg god

Iritical('dyrAlIil/f.!('JI haret II/Cgl'l /)('gro..'II\('1 om/ang. og
der er '''Ål' I1WlIg<' ~Orler i hal/tie/eli ul l'et'lge imellem.
50rt(,1I I.oeu/ har gode .\lraegl'III'Åaber. 11/('11 de al/dre
wmer Lasko. Ul/O og Dugro hflr gh'('f højae udhylle.
SOrl~\'{//g('t ÅUll ,ulma·r""t forefCJ~"s mellem dinf' fire
lorter.

Ta/u-I 36 I 'ærtlialpnJl'lIl11g fi}8X (Il In'(' Iritica/('\Orler.

Nye triticaiesorter
Værdiafprøvlllllgen 1981'l g~v ~t god l udhYllcrc"ullil!
for Dagro. "om del :-oe" i land .\0

Udb. Mer·
Triti· ~.Jmcr- Forh.-

udb. f. Mod· SlrA- Leje'
udb.') svarn- ning.'1' Igd. sæd')

cale hk, laJ "". dato cm 0-10
pr. ha bek.

Sædskifteforsøg i vintersæd
For al bel)"e vlrkningcn af forhat dyrl..nlng af Inede
og af "1I11erhyg "arnl1lcnllgnct med vlrklllllgcn. når
dl:-O ... I.' Io kornarter dyrke" eftcr ('n kornfri IIIdlcrn
afgrodc. ble\ dl' r l 1984 anlagt for<;og. Dc,,".t::rrc hl c'"
der k IIll ;tlllagl d mcgel hegræn ...o.:l antal for"()g. og \'ed

I 1ql{7 ble\ (kr hO"-lt,t \æ"elltligt IH'jl'rc udh)ltcr l

t1\edcafgrwkrnc end i \ irrlerhyg. DrIk' har Udl'll 1\ i\ I
,in iir"ag i O"l'f\·lrrtrlng"fmhnldcnc. I hveden hlev der
hn'lel l) ng 25 Pl.'! IHlJcre tldbylte, l1\or h\cden \ar
"ilel J. ,Ir efter :crter, end h\or hvcuell ~'ar avl dter
Incde IrI"\'<lrelld~ g.n vinlerbyggell efter ærtcr 19
IKI. h(lJcrr udb~ Ile elHl \ 1Illcrhyg efter flere år" \'lIIler
hyg. Det "Cl' dog ud ri!. al forfruglwirkningell var ~'æk

allerede i del 2, ar. hvor det hOjc"te udbytte inden for
de IO ,Irter ble\ opnået, 11\or h"cdl' og \Interh)g bic....
d)rl..cr l..olHifllll·r1igl. Dellc re... ull'-ll falder ikkc I tråd
med andre re"ultalcr fra "ædsl..iftefor"ng. mcn det "kai
1IIfoJ('''', at der i delte lilie materiale er rel "tore ... ana
noner fra for<.;og III for:-oog, 11\ ill..ct reducerer rC~L111a

le(s anvt'IHlclighcd I rådgi ....ningen.
I 1974 hle" cl af forsogelll:: i en ...enc "æd"l..iflefor')og
all13g1 p~ fors~)g~gårdell Godlh"b l Sl..andcrhorg. De
<lll(lre fN"Og i ,erien l::r forlængst af:.lllllet. men dcltc
for...øg Cl' fort",,!. AflalX'l .'1,7 fremgår re"ultalcl I 1988
Iherl f(lr"og'-led er delt ll~ tilf(lrt for"kelllg ba:I"lnf
I1m:ngde, "åledc" ~OJl1 dd frcrng:h af labellen. I I. ~r"

hvede. Inor dcr blev godet med 150 kg hæl"wf. var
lldhylll'l 73.4 "kg pr. ha. men Inor lkr blev g"del med
200 kg I..\ichtof. var udhyltct 11.1 hl..g hc,'jcrc. 2. 5r'l
Incdc g,n - :Illgl\cligt ..,om folge af el kraftIgt angreb af
I..næUefod:-o~gc- ct megcl d~r1igl udhytten.·...ultat "ch

LO
LU

"
JO)
76

4.l{ S/R
6,J IO/R

'.71.9 )(K)
JH RO

Alllal Illl'''l!:!

Dagro
Local

" ('"flcl '\;lm['('!lt·)..;clllr>l:hl.'

l O 11l1:t1.'1I 11.'Jc,.cd
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Tabel 37. Sædskifte/arsog pi! Gadthåb.

PC!'

Vinterhvede SIri m. Rod m. Udb. Mer- For·
knække- gold- hkg pr udb. holds--

og vArb)'g rodsyge fodsyg~ h. hk, la'
l. års hvede l5QN 2Q Il 73,4 - 100

200 N 84.5 11,1 115
2. lirs hvede l5QN 5Q IO 30,7 42

200 N 33.3 2,6 45
Hvede 14. år 150N IO 7 52,8 72

200 N 61,9 9,1 84
Byg 14. år lOON 43,4 59

l5QN 49,6 6,2 68

ved den høje kvælslofmængde. Udbyttet var bedre.
hvor der blev dyrket hvede på 14. år. men også ved
denne dyrkning var udbyIlet utilfredsstillende sam
menlignet med I. års hvede. Til sammenligning er
dyrket vårbyg kontinuerligt. og hvert år har bygud
byttet været lavere end udbyttct af hvede. Dclte var
også tilfældet i 1988 boriset fra, at byg udbyttet var
højere end udbyttet af 2. Ars hvedc. Der er større
forskel mellem resultaterne af de forskellige dyrk
ningsmAder i delle forsøg end i andre tilsvarende. men
resultaterne understreger også her. al især hvede dyr
ket efter hvede - 2. års hvede - er en dårlig placering af
hvede i sædskiftet.

Tabel38 Landsforsøg med v(Jrbygsorter 1988 (25-33)

Vårbyg
Sorlsafprøvningen i vårbyg har, som det hvert lh er
tilfældet, været væsentligt større end i de andre korn
arter. J 1988 deltog -1-3 vårbygsorter i 286 forsøg,
hvilket er meget nær samme omfang som året for. 4\ af
sorterne er oplaget på dansk sorlSJiste. og kun sorterne
Natasha og Arena er ikke på dansk. men alene på et
andet EF-lands sorlsliste. 85 af forsøgene er gennem·
fort som dobbeltforsog uden og mt.'d svampebckæm·
pelse. Der er gennemført 19 forsøg med afprøvning af
sortsblanding i byg og endvidere 16 forsøg med af
prøvning af forskellige dyrkningsopgaver i vårbyg.
Endelig er der i 9 forsog afprøvet 14 bygsorter med
gode maltningsegenskaber og i forbindelse hermed
gennemført en udvidet analysering.

Landsforsøg med vårbygsorter
1988
J tabel 38 er der vist resultater fra 9 forsogsscrier,
hvori der i hver er sammenlignet 5 (4) sorter med en
målcsortsblanding bestående af sorterne Digger. Klax
Oll, Sewa og Triumphbyg.
Der blev i 1988 gennemsnitligt opnået udbytter på
højde med eller lidt højere end dem. der blev høstet i
1987.

Udbyue og merudbytte. hkg kem~ pr. ha Hde landet

Vårbyg Sjæl- LoU.- Bom· ØsI· :Vesljyl· Nord-
~dbyu

trilgd. 1-1011. Klir. f.hkg PC"
land Fy" Falsl. holm 0<m' Jylland land jylland Jylll:llld k"", ,m vægt,

I~,esæd mddug
pr. ha pund •

Serie 01-23 og 01-33
Antal forsøg , J 2 11 , 4 • " 17 10 Il 24 2J
Blanding. 54,9 58,\ 66,9 49,6 57,5 56,6 56,3 53,7 55,4 56,3 61 lI4 l Q,2
Corgi c-Q,7 Q,l c- 3,6 c- 1,4 c- 1.4 c-Q,2 c-4,7 c- 1,7 c-2,Q c-l,7 53 lI4 I l
Fleet 3,2 2,6 c-Q,9 2.5 1.9 J.2 ~Q,l Q,S Q,6 1,2 57 lI4 l Q,4
Sila 2,8 c-J,3 2,Q c-Q,8 1,3 Q,Q -7-2,6 c-2,2 c- l,S "7-0,3 57 III l Q,2
Dorett c- 3,6 c-J,j c-3,5 c-4,Q ~3,3 c- I.Q c- 5,3 c-Q.8 c-2, l : 2,6 60 lI4 2 Q,2
Semira . Q,8 Q,6 c-J,j Q.2 Q,l I,Q c- 2,7 c- 2,2 c- 1,9 c- I,Q 65 lI4 3 2
LSD ... 2,6 /,6 /.6 2.5 2.0 /,4

Serie 01-24 og 01-34
Anlul for~g • 4 J ,

"
, 7 g 20 " 1.\ " J2 JO

Blanding 55,8 54,6 65,8 59,S 58,0 61,6 52,5 47,9 52,9 55,1 63 lI4 l Q,3
Golf. 3,Q 3.4 5,7 5,6 4,Q 0.9 C- 1,8 c-Q.4 c-Q,5 1.4 65 lI3 3 l
Robert . c- 1.8 c-Q.4 Q,l Q,l c-Q,8 c-J.8 c- 5,2 c- 1.9 c- 3,6 c-2,4 64 lI2 3 Q,7
Apex ........ c- 1,6 c-Q.6 0,3 1,2 c-Q,6 c- 2,9 -7-2.9 c-3.3 c- 3,' c-2.Q 69 lI6 3 Q,2
Catrin c-Q,8 Q,8 ~Q,4 2,Q Q,l C- 3,3 C- 6,8 c-J.2 ~3,7 c-2, l 60 lI4 3 l
Stina 2,9 6.Q 1.1 6.7 3,9 Q,3 C- 3,8 3,Q c-Q,l 1,6 65 lU 2 Q,3
LSD, 3,J 3.7 J,8 /,8 2.6 J.4 3.4 2,0 1.4

Serie 01·25 og 01-35
Antal forsøg • J 2 2 Il 8 • 7 21 l4 " " JJ 26
Blanding. 50,8 61,3 64,2 46,8 54,6 48,0 50,0 50,7 49,5 51,4 55 lI4 l Q,4
Digger . l,7 1,3 Q,S Q,9 1.3 J.I 1.7 2.5 1,7 1,6 49 lI6 l l
Sewa c-Q.3 c-Q,8 c- 2,2 Q,2 c-Q,6 I.Q c-Q,8 c-Q,6 Q,Q c-Q,3 54 liS l Q,7
Triumph c-4,7 c- 5,9 c- 5,6 -7-3,3 ~4,9 -;- 1,2 c-4,6 -:-3,9 c- 3, l ~3,8 56 lU 2 2
Klaxon Q.5 c-Q.9 Q,S c-2.3 c-O,3 I.Q ~1,6 c-Q,3 c-Q,2 c-Q,2 58 liS 2 l
Alexis c-Q,8 c-2.9 c-~,4 -:-2.6 c-2.1 -7-0.2 c-J,3 C- 1,4 c-Q,9 C- 1.4 51 lI4 2 Q,7
LSD .. 2.3 3,4 3,2 2,8 I.3 1.6 2,6 /,7 /, /

36



Kornsorter o~ kornd:rrkninR

Udb)"lI~ 08 mtrudbyut. hkS kerne pr ha Helt landet

VArbyg
dbyll HolISjæl.

Fyn LoU.· Bom· <lem, 0>1· VeslJyl. Nord· Jylland hkg IrllSd. Kar. f. ""I,,", Falsl. holm jylland ~tK1 jyllind k'm< om "II:SI. ,,- meldul
",ha putKI

Serie 0/·16 og 01·36

BIAntal fn....4lg ,
'h

, h P q " " '0 ,.
R1andlllg 52.0 5J.~ 62A "2.7 5J.0 60.1 5J.8 52.4 54.8 5J.9 62 11.1 2 0.9
CaT1UI 2.8 0.2 : 0.2 ';'~.O 0.9 4.2 1.0 1.2 1.8 lA j6 112 2 J
AliS 2.2 ~.I ·0.7 ';'.1.1 lA j.1 2.2 J.J 0.7 1.0 j7 109 2 0.9

ala... ha ~.1 0.7 ';'0.9 -d5 1.8 ';'JA 5.2 .;. 1.8 .1.6 J.2 6.1 II~ J 2
Gunnar 0.2 ~.J lA ..:.. 2.6 0.7 1.0 1.8 "';'-2.0 2.0 0.7 71 111 J 0.1
Lenka 1.2 .1.7 6.1 1.8 1.0 0.7 ·2.6 ...;.-2.4 2.1 0.6 M 11U 2 (U
LSD. 1.5 1.J 4.0 4./ 1.4 / -
Ser/(' 0/-17 og 01·37
Anlal ft>N'~ , , "

,
" " " p " 12

B1andlllg 62.J 59.0 62.0 ~J.I 58.8 61.6 55.6 51.2 55.2 56.8 6j 115 2 0.5
Formul:1 2.6 1.9 lA 4.4 2.4 ';'0.1 : 1.6 1.2 O..' 0.9 62 111 2 l
Canur ..1.7 4.2 72.q : 2.7 .;. J.6 . 5.5 --'-- 3.6 -:- J. 7 ~.I J.B j9 IIJ J 0.9
I Illa 1.2 2.0 O.j ~.O 1.6 1.2 ~ 1.0 1.7 U.O 0.7 72 IIj .1 U.B
renlll\ 4.2 0.6 " U.9 .;. I.B 2.2 J.2 ';'6..1 ·H ~.9 .1.S 67 112 ~ l
Selim I.S 1.2 0.1 2.7 0.0 .;.1.7 0.9 U.9 0.4 0.2 66 11.1 J 1
LSD. 1.1 J.5 /.6 1.J 1.5 1.8 /.8 /,1

Serie O/-!8 og 01·38
AILIOII ftlr,,'~ 7 ,

" 7 7 7 21 Ih 17 " ]J "B1amhng 54.1 58.9 57.4 4J.7 54.J 51.6 52.0 51.3 51.6 52.7 61 IL' l l
Grit 1.1 . U.9 .;. I.9 : .1.0 .;.\.5 ~O.) :U,7 .;.0.4 OA U.9 61 112 1 2
A reila :.1.6 : 4.0 + 2.2 : 5.2 ';'.1.6 : 1.0 73.0 ';'j.O .J..1 JA 61 11.1 1 .1
Canor 1.2 2A 4.5 -:-2.3 1.6 1.1 ';'0. .1 .;.1.5 J.J 0.1 j9 114 1 4
Escor! J.U 2..1 6.U .;.1.7 2.8 1.2 ';'0..' O..' U.4 1.4 65 114 2 .1
Gros~o . U.U 0..1 1.1 0.4 0.3 ';'!.i +0.2 : 4.4 . 2.1 .;. 1.1 7() 116 .1 l
LSD ... J.O J.4 /.9 .U /.8 I.J

Serie 01·19 og 0/·39
AlIIlII for..og , 12 6 6 h " JO 1\ 16 JO J)

Blanding 53.0 59.7 62.2 48.1 56.1 52.5 54.1 47,5 51.3 53.3 M 115 I 0.5
Mikkel .0.1 5.4 : 2.K .;.0,7 +2.2 : 0.8 .;.4.4 0.0 1.7 1.9 71 11.1 ~ l
Taarn U.I 5.2 1.4 1.6 J.J ~ 1.9 +2.7 . .1.0 2.5 1.0 72 11.1 J 0.4
Hockey OA 0.6 J.3 6..1 1.8 1.7 1.5 0.2 1.1 1.4 68 114 J 2
Ballerina ~.I .1.4 0.0 0.5 . 2.1 ~ 1.9 ~J.R 0.1 1.9 2.0 72 117 J I
Regalf:t 1.7 1.1 0.9 J.b J.I J.O 2.J 2.7 2.6 2.0 66 II~ J 0.4
/.50 .. J.J JO J.l Z./ J.O J.H 1.0 /.5

Serie O/-JO og 01-40
Anlal fro.....lg " o " 1~ " ,

" 21

B1aT1dll1g 59.4 45.2 71.3 57.9 57,2 45.1 57.3 48.9 51.1 53.8 6.1 lU I O
Toga 1.0 0.5 .1.S -:- 3.5 .;. I. 7 .1. .1 .;..1.8 0.3 1.9 I.B 61 114 I O
Teo 0.9 1.0 1.2 .;. \.~ .;.0,4 2.~ -:- .~.I O.q J.] 0.9 M 110 3 0.1
Anker 0.7 0.1 :.\.4 0.5 ';'0.7 ";'2.4 ';'4.J 0.1 2.0 1,4 62 111 2 O
Arid I.B 2.J 0.1 -:- 2.7 0.7 2.3 +2.8 5.2 \.8 J.J 57 II:! J 0,4
LSD. 3.6 2.5 /.6

Serie Ol-J/ og Ol-oll
Anlal fof"l'! , , , • " 1-' • !O I'
Blandmg 63.9 54.8 63.5 50,2 55.9 57,9 46.2 45.1 48.1 50.8 6.1 115 2 0.1
Jenny J.] 2.3 ';'6.1 " 0.7 0.4 ~U \.0 0.2 0.2 0.3 70 I1J 1 0.1
T,l,ko 4.8 J.Q 10.1 .;..1.5 ~~.7 2.q .;. \.B .;. \.0 1.7 --'-- 2.8 M 111 5 O
Ida 2.9 4.9 .\.4 ';'0..1 ~1,6 "'U --'-- 2.5 J.7 ~.O ~J.5 6B 112 4 O.J
I-Ia\'ila 2.8 0.7 0.2 O.J 0.1 ';'1.9 ';'0..' 0 . .1 0.6 0.3 69 11.1 3 0,7
LSD ... 4.8 J./ J.J 1.1 1.5 /.5

Ulandm,: Sc~3 -+ 1oo:1 .. \un -t Tnumph + nigger
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Tabel39 Egenskaber hos ~'(1rbygsorleme

~auonsp:utdlcr") 1988 SomJistel') 1988 i

Ntd· ...,; IVårbyg knælmlllg af Mod· Prote- """(a1fabct1sl) "od· SITI- l.<j<- Md- Resistens- Skold· Blad- N0gcn mnp· Rum- ~emc mmd· mod
nlnS lSd. =' Sln\1 I aks dat lilder mod pl<l plct brand "d vægt " hold nem.·
dato om 010 0-10 0-10 Ol mddug') l·. l·. I·q l·. I·Q l·. l·. 'oder)

Amal steder • 4 l Il

Alexis 5/8 57 0.0 1.7 l.l 0..1 MI·O 2 2 5 J 5 6 5
Alis 8/8 57 1.5 2,7 4,.1 2.q Ar. La 4 2 6 4 5 4 5 1+11
Anker 5/8 6.1 3,8 0.7 0..1 1.8 Ru 4 2 J 3 5 3 6 I + Il
Apex 4/8 70 4.0 l.l 6..1 1.0 Wc. MI-O 4 2 4 J 6 6 6
Arena 5/8 61 0.5 4,7 5.0 2.6 Wo
Ariel ..... 5/8 55 O.J 2.7 2.3 4.4 Ar 2 2 5 J 5 4 5
Ballerina 4/8 71 5.5 4.J 4.J J.J Ar. We
Camir 6/8 56 4.0 6.7 6.6 J,q Ar 4 2 J 3 5 J 5
Canor 618 SS J.S .1•.1 O.J ".2 L~ 4 2 4 3 5 4 4
Canut 8/8 54 0.0 0.7 1.7 J.7 Ly. La J I J 4 5 3 4
Catrin 6/8 55 2,8 5,J O.J 4,7 Ly 5 I 5 J 5 4 4
Corgi ... 7/8 SJ 1.8 5.7 2.6 4,6 Wc I I 5 4 5 5 4
Digger 7/8 54 0,0 0.3 O,J 1.6 Ru 2 J 4 4 6 4 5
Dorell 5/8 61 O,J 6.0 5,7 2,4
Escorl 4/8 65 2.3 J.J l.l 3.9 La, Ly 4 2 4 J 5 6 5
Reel 5/8 58 7.8 6.7 O.J 5.5 AI 5 I 4 J 5 3 5 1+11
Formula 5/8 55 0,8 0.0 0.0 4,\ Ar 5 I J 4 5 5 5
Golf, , 4/8 62 2,0 2.7 1.7 4.5 La. We 4 2 2 ,l 4 8 J
Grit _. 6/8 6J 0.0 J.J J,O J.O Ar 5 2 3 J 4 J 5
Grosso .. J/8 69 4,0 1.3 J.7 0.4 MI·O
Gunnar .. . 8/8 71 6.0 4.0 6.J 0,6 Ty 2 J 2 J 4 5 4
J-Iavila 4/8 70 4.0 5,7 7.3 4,1 La. We 4 2 J J 5 6 5
Ilockey 5/8 64 5.8 3.0 2.3 5.0 Ar. L1.. We 3 2 J J 5 6 4
Ida. JI/7 68 J.J 9.0 4.0 MC. Wc 2 2 2 2 5 6 5
Jenny 4/8 69 5,8 J.J 2,7 1.8 Ru 2 2 5 3 5 7 5
Klamn 4/8 65 5,0 3.0 0.7 J.5 1.11, Ly 4 2 2 J 6 5 4
Lenka 5/8 61 5.0 J.O J.J 0.8 Ab. Ru 6 2 6 J 4 7 4
Lina .. 7/8 68 5.J 4.0 0.7 J,7 La.Mu 5 2 2 4 6 4 J
Mikkel. 6/8 69 5.8 4,0 1.0 J,6 La. LG J 2 4 J 4 7 5 1+11
Natasha 4/8 61 0.0 J,7 6.0 J.4 Ar. Ab
Regatta 5/8 6J J.O J.7 1.7 .1.5 AI. L1. 4 2 5 J 5 7 5 1....... 11
Robert .... 5/8 61 5.0 3..1 0.0 4.0 La. Ly J 2 3 J 4 4 5 1+11
Selim 4/8 61 J.5 O.J 0.3 J,8 L~. La 2 2 J J 5 6 5 1+11
Semira . J/8 6q 4,J 4,.1 4.7 3.9 la, L} 5 2 6 J 5 6 5
Sewa 4/8 59 0.0 2.0 6.7 2.1 Ri. \Ve 5 2 2 J 5 5 4
Sila .. , 7/8 59 0.0 1.7 5.7 2,5 Ab. Ar 4 2 6 4 5 J 5 1+11
Stina 7/8 62 4.J 2.0 I.J 3,2 Ly, la 4 2 4 4 5 2 4 1+11
Taarn 7/8 71 3.5 5.7 2,J 1.6 Ru 2 2 J J 4 J 4
Tennis. 4/8 62 4,J J.7 1.7 J.5 Ly, La, K\, 2 2 4 J 5 5 5
Teo 4/8 62 J,J J.O 5.7 2.4 La. Ly, Wc J 2 4 J 5 7 5
Tikko .. J/8 6J 6,J 5.0 2.0 0.8 RI. Ty. We J 2 J J 5 4 6
Toga , , 5/8 60 .1.5 2.J O.J 1.9 MC 5 2 4 J 6 5 5
Triumph 5/8 62 l.l 5.3 4,.1 J,5 Ly, Ab 5 I 4 J 5 J 5

Ons 5/ 62 J.I J.5 2.8 J.O .1.6 1,9 J.8 j,2 4.q 4.8 4.7

l) O = Ingcn Ic~. LOgcn nedlnæknm{l, InICI ml"ldugangrcb
2) I Ingen s)gdomsangreb. lldhg modnlng. 1:1\ rum~ælH og lcrn~lorrd'>C. la\! prolemmdhold
J) Ab = Abcsslntan. Al = Algcnan, Ar Arablsche. K.... ~ K.... au. La - Lac\lgalum. LG - Lang (ilumcs, Ly I.)'allpur. \iC .=.

Montc Cn~ln. \Iu - Mull;lI1. Ri Ricardo. Ru Rupet:. T~ - Tyd",k. \\'e WClhcn'tcphan. Wo = Wong, .. Ulendl
rCS1slt:11~.

4) I = smlltcract: I. II = Smlllcr<lce 11.- inge!1 ncm<llodr~1'lcl1'

38



Langt de lle:-le af de prøvede ...orler har givet lavere
udbytk end måJeblandingcn. og kun 14 :-orter har
placerct ... ig lidi bedre end målcprovcn. Da kan no
lere... t.·rl del fOI'~kelle mellelll SOrlernc:- pl.Icering i
forskcJhgc hllld ...dclc. men del bcgrænsL"t1c for~og~an·

lal lnget I belragtning er det IHl' rimc1lgt ,H regnc
<lisse forskelIc ...mn <;ærllgl ~ikrt:.

Vårbygsorternes
dyrkningsegenskaber
Land ... ror ..."gcl1L.... rt.'''ultatcr giver for ... ' og frcllllTlc"'l
oply~rllngcr Olll ",orlernc {u/hyfll'r"!rlliOIlt'r l lande!'.
for'ikcllige cglH.', i dcn (l tlige og den \'e:-llige del af
lam.h:t og I gClllh.·lmllil af alle for...~)gene. De...uden er I

hujrc ... 1(1t.' af lilbd .18 \ 1"'1 Illålingl'!" af "'fm!ællgde. af
!1O"(llld\~ 1·(l'R'. af k(lra~,('rfur h:je.\'((Jd og illfdlt/men
/1/t'd /liddI/g. Tal for dl"...e egell"'~:ll:ler finde~ og...:i I
tabel .N mcd ()pl~"nlnger(Jill de bcdmllllle]..,cr. som er
foretaget i ObW'n'ofiompor('el/erllt' i ...Olllllll'rCI1'i løb. 'III
hujre i tahcl Jl} finde... v:crdital for de ...orla, ...om er
opl:.lgel på deri d:lIl ...ke ...ort ... lislc.
SOrlerne (,.'1' opforl I alfahell:-" orden Den f~'r... t(' tal "0

lunne \I"'er :':IoncrlH,:~ Il/odlliflgsdaff), "'Olll l 1'J8~ har
\'arierel fra )1/7 for Ida byg lil 8/~ for Ah .... ('anul ug
Gunnarbyg. J l(l~tell var ...:'Ihx!l.'... rnegcl tidlig. Dem,!::"'1
er vi"'l rC:':IultHtcr om ~trat'gell~bherne. ,Hrlifo.:llwh',
!<>j('!ifbojehxhet!. lIedkllo.:J...llinK-Hiflxljelighcd af \Irli og
oks. I labdIen ... mldtC!''>I\.' ~ol(}llncr er opf~)rt angreDet
af meldug og tlf re.\isf'-'II.\J...i!del'l/(J lIIod n/l.:ftI/1~.

t gcnllem ... nit af alle de hed'llllte ..ortcr var meldugan·
grchct .1.0, men der ... :.Ir vanallon fra O.J for Alls 1115,5
for Fleel. hlYrigl ollltale... forhold omkring meldug
~cncrc

Re')ultatt.'r fra ...nrt ... l1qell 1988 angl\'er modlagelrg'
heden for skn!dp!el. b/adp!et og "Ogl'II brand. og der Cl'

tale Olll nogen fllr... kel fra "'01'1 til ...mt. Oply... ningernt'
om kemekro/i!(J('1J \'i ...er for<;kellc rndlem ...orterIlC, og
der hel1\'l ... e"i tll. at der Ileder... t I lahellcll er beregnet cl
gennem .. nit af de m51mgcr og bedmnmcber, ~OIl1 er
:Infort for Je enkelte :':lorter. Delle gcnncllhnit ~all

betragte......om CIl IlHddehærdi, (lg del ~:Ul på det
grundlag vurdere:':l, om elI ~orl~ n'<;ultater er under
eller Over middel.
Yder"'l lil højre ...e .... al q ...Orla har rc.\i\l(,II~ mod
!WI'rC/l('I1WlOder. /)('1/ /IIC\! l'.Uekrivi' /)t'J...æmpe/se.w/o
de. /lar IWI'rent'ma/oder .\/"0/ udryddes. er ul dl'rJ...l'
rcsiSlclIfe\orter i 1'/1 arræ~/.,(J. Der\"ed IfdslI!rl'\ !UH'relle
f1/atoderlle.

Bygsorters resistens mod bladsvompe
Ved bedomm<'!s('1t af IIIe/dugollgreb er der for<;kcl 1

grundlaget I lalld~fonmgcne og i obcr~vallonsparccl

Jerne<; oplysninger. Re~lltlaterneer Jerfor ikke direkle
~lmmcllllgnclLge. I land ...forsogenc er orly..,t OJll 311

grcbsprOl.:elllt'l1 p!! de cn~c1le planter, rI.v.s. hvor man
ge pc/o af dl' gn1ulI(' p/au/ede!e. der v'lr :JngrehcL
meden ... hcdømmd ...en I ob...ervalion ... parcelll'rne er ha·
~crt't r;] en kara~('rgiv//i1/g\ed en "'1~UeJ bcdl1lllmel~e.

Endvidere er bed~lrrlmel~cn i land~for~(}gcllc foretaget
l for<;()g. der er hehandlCI ~om lIlar~ell Hwrigl. og
...:'ilede.. 1 dl.' fle ... le lilfældc bchanJkl mod wa111pe~yg·

domme.

Kornsorter og korndyrkning

I observati()n~pafl..:ellcrl1c Cl' der ik"c forLlaget l10gcn
s\:.IllIpehck:cmpelse. lig angrebet vil generelt være
~wrre her. Endelig er der den forshi 1 hednmmebcJl.
at dcn i landsforsøgene ofte~1 er forelaget ::.idst i jUlli.
medens den 1 ob~erv'l1loIlSpal'(:e1lerllc er foretaget i
juli. I de ne~te ~ammcnhgningermellem ~oflerne vi~cr

hed"mmcberl1c dog nogenlunde del <;ammc hIllede.
Af labcl ]C) frerng~r Jet, at der fillde~ mind t 14
for~~dlige re"I~lello;grulldl:.lg for ll1eldugn.."!'>i~lcl1 el1 I
de hygo;oner, som bkv afpf(}vCI i lall(.hforS(lgene og
bed~'ml i ob<;ervutioll<;parcc1krnc. I Cll del af "'arterne
findes mere end cl rC"'lslcn"'grul1dlag. Del frcmg.1lr
klart. al de for<;ketllgc resi:-lel1~er ikke har \'a.:rcl lige
cffcklivt' mod mcldugsvampell og for at bely...c for
~~dlene, er der l tabcl40 foretaget gruppt.'ringer :11'131(

61 ~orler. :':lom var ml ...:'Ict I ob...en:.llion"'p:lrcellcr i
19«

Tabe!.JO il1e/dugaflgreb / Oh~erV(llioll~parc(!"er /985-88

Kar, for
meldug3ngreb 1988

V .byg
1985 1198611987

Anta~ I~ Kar.
Resistensgrundlag sorler for

angreb

lugen resi""en~ 5.9 6.5 6.2 5 6.3
La. L;I +Wt', We 4..1 4.4 5.1 4 4.9
MC. MC+We ... 4.7 4,4 4.2 5 .1,7
AI. AI+La. AI+Wc .1.8 :U 2,9 .1 3.9
Ar, Ar+ La. Ar+ Wc.
Ar +-La+Wc,
Ar ..... Ab .. 3,4 .1.2 .1..\ 13 .1.7
Ll'. Ly+ La. I.y + Ab 2.J 2.7 3.7 16 3,6
LG-t La, Mll-t La.
Kw ll.y .... La 2.R 2.2 3..1 5 .1.2
Ru, Ru + Ab, Ri.
Ri I I"y+ Wc, MI-O,Ty 1.3 L2 1.1 1J I.J

TIl "',IITlmcnllglllng cr \1 ... t I1lwtlrClldl' re ... ullater for
19R5, 1986 og 1987.
Rc... i"lenser ba:':lerel p~' I.aevigtl//I/II ug I\lOlJle Crl~!(J er
hven :'Ir bed(1I1l1 ...om nlc~t angrebet. Sorter med resi
"ten.. baseret på A!ger/all og Arab/\clle har og...:'I \æret
ret haftigl i1llgrchct og rct en" i de fire ~r. Re"'l"tcns
ba ...erct på LYll!lpllr har været mere angrebet 1 de
...enere år end i 1985, men del må og...~ bcmær"c". at
der nu er mange s()rlcr med denne rc~i ... ten<;. Sorter
med de resl~lcrl...gnlll(t1ag, som Cl' nævnl Ileder\!, RI/'
P('(', Ricardo. Tyrkl:tJ... og .\11-Q. har "laret "Ig bedst.
Det må derf(lr være nerctti!!ct 1 ~orh\algcl al lage
hCIl"'Y" It! byg....ortcrne... reo;l~tel""grundlag og at forc
træ~~e :':lorter, der er cfl"ckti\'e pil delle område.

Svampebekæmpe/se i vårbygsorfer
Den lTle"'l kon~ck\'ellle Illetode III at uIl<.Ic"'Clge <;orter
ne" modstalld...dygllghed mod angreb af ... \ampc...yg
domme er al "'Hmmen!lgne dem uden behandling IIlcd
w:lmpebeka':ll1rende !ll1ddel med CIl hehandlet afde
lmg. For...o!\ med dCl1lle opga\e er gennemført i de
~elle!"c ilr, og i IYl::8 ble ......ort~fo,..."gcn(' I byg behllndlet
1Ilcd ...pmjlll111g 2 gaoge med 0,5 I Kival J 1987 hkv
bchandlct med 2 .\ 11 Rn al. Re"'lltlatl..'l'lle Cl' 'il ... t I \;Ihel
41.

39



Kornsorter og korndyrkning

S.'ompebekæmpelse i ,.:drbygsorter. (34-43)
A = Oden 5\.mpdJd,;æmpdsc:
B = 2 gange O.S I Ri,.1

A T B

+2,6
+0.6
+0,9
+1.3

+0.2
+0.7

1.0
+1,3

3,3
3,5 ..-0,2
4.2 +0,9
3,1 -;-0,2
3,3 0,0
3,4 +0,1

2.5
5,1
3.1
3,4
3.8

-;- 1.8
-;-1,6
-;-1.1
-;- 2.8
-;-0.5

hkS pr h. I for;lcl··) I

50.1
-;-1,4
-;-0.6
.,. 1.4

1.2

•
49,8
0,8

-;- 3,0
-;- 2.8
~0.6

7 7

51,4 54,7
-;- 3,0 .,. 2.8
+2,1 -;-\,2

1.3 l, I
. 0,3 -;-0.3

2,0 2,1

A I B

•
47.3

-;-1.8
.,. 3.6
-;- 3.7

1,9

Udb)'lI~ hk.
",,,,

51,9
-;- 1,6
-;- 1.3
-;-0,4
-;-0.1

IO 10

Serie 0/-29
Antal fol"508

Blanding·)
Mikkel.
Taarn "
Hockey, ,
Ballerina
Regallu
LSD .

Serie 0/·30
Antal fo~og

Blanding·)
Toga
Teo ".
Anker "
Ariel ".
LSD ......

Serie Ol-J!
Antal forseg

Blanding·)
Jenn)
Tikko,
Ida" .
Ha\'ila
LSD ..

Vårbyg

I forbindelse med mdberetnmgen af forsøgsresultater
ne \ ar der i de nestc forseg angivet bedommeIser af
meldugangrebet. Generelt \'ar angrebsprocenlcn i den
ubehandlede afdeling meget la\'. og ved sproJtnmgen
var melduggen bekæmpet. Der var kun i ganske enkel
te tilfælde oplysninger om angrebet af andre skadelige
bladsvampe end meldug,
I tabellen er udbyltcresultaterne vist for b de den
ubehandlede afdeling og den afdeling. der ble\' beo
handlet. Demæsl er merudbyttct for svampcbekæm
pelsen (B -:- A) vist. og del fremgår, at der har værel
forskellig virknmg fra serie lil serie. Delle ses bedst af.
at mAIeblandingen har givet meget forskellige merud·
bytter for behandling fra serie til serie. Derved bliver
resultaterne \'anskehgc at sammenligne og at tolke.
For at r1\de bod pA detle rorhold er i yders le kolonne af
tabellen anført forskellcn i virkningen af sprøjtningen
rra mlileblandingen og til de pro\'ede sorler, / den
forste serie hor bioIIdingen sdledes givet et merudbytte
pd 3.4 hkg keme for sl'Ompebekæmpelsen og sorten
Corgi 3,7 hkg kerne. Denne sort har s4ledes haft en
S\'agere modstandskraft mod sl'ampeangreb, idet den
har betolt bedrefor bekæmpelsen, D. \',5. atjo større den
posith'e forskel n, des ddr/igere hor sortens resistens
\'irket, og de mest modstandsdygtige sorter er de, som
hor ell negativ forskel,

.) \Uleblanding Se'o\a + Kl/lIl:on + Triumph + Dlgg~r

•• ) Forskel mellem virkmns af s\'ampebekæmpel~ i mdleblan
dmg og i de pr0\'ede l,<Hlcr Jo st"rr~ positiv forskel dt'$ bedr~

Virkning afbd:~mpcl~n arden enkelte sort Modstandsevnen
mod angreb har siledes \'leret dårligere

-;-0,9
: 0.6
I 1,2
+1.7
+1,7

+0,4
+1,3
+1.7
-;-0.5
-;-0.5

+ 2.3
+1,9
+1,1
......3.8
-1,6

-1,0
-1.5
+ 1,9
+0.9
-;-0,4

+0,3
+0,2
+0,3
+4,0
+2.5

+0.3
+ 1,0
+ 1,7
+0,4
+0,8

1,6
1,9
1,8
1,9
5,6
4.1

1,5
3,8
3,4
2,6
5,3
3.1

3.4
3.7
4.4
5,1
.1,8
4.2

3,7
4.7
5.2
5,6
4.6
3,3

2.0
2.4
3,3
3.7
1.5
1,5

3.9
3,0
3.3
5.1
5.6
5.6

MerudbytU for S\o'.mpc·
b<Um>p<h<

Il

54,0
2.3

-;-2.5
2.8

-;-4.3
1,3
2,4

IO

57,1
-;-0.7

3.2
1,6

~2,8

-;-1,3

2.0

Il
51,7

2.1
~1.5

-;-1.5
0,1
3,8
2,4

II
49,7

-;-1,3
-;-3.0

1,5
2,8

~l.l

2.5

8

52,2
1.5
1,8

c 2,7
-;-0,4
-;-0.5

IO
54,1

3,5
-;-0,2
~3,5

0,3
-;- I, l

].3

Ud~'llc hkg
",ha

IO

53,7
-;- 1,0

2.2
-;-0.1
-;- 3.2
-;-2.1

l.l

II
47,7

-;-1.7
-;-4,3
-;-0,2

3,3
-;-0,6

l.l

8

50,7
-;-0.8
-;-0,1
-;- 3,8
-;-4,2
-;- 2.1

2.9

"50,1
1,8

-;-1,7
-;- 1,8
-;-3.9

1.3
2.9

II
50,3
I,)

-;- 4,0
0,9

-;-5,2
1.7
2.6

IO
50.2
4.4
0,4

-;-4,7
-;-1,4
-;-2,8

2.0

Virbyg

Tabel 41.

Serie 01·23
Antal forsøg

Blanding-)
Corgi
Fleel
Sila
Dorett .
Semira .
LSD.

Serie 01-24
AIlI;t1 fOr<;"g

Blanding·)
Golf.
Robert
Apex
Calrln
Stina .
LSD .

Serie 01·25
Anlal forwg
Blanding-)
Digger
Sewa
Triumph ..
Klaxon
Alexis
LSD ...

Serie 01-26
Anlal forsøg

Blanding-)
Canut ..
AiJs ...
Natasha
Gunnar ..
Lenka .
LSD .

Sene 01·]7
Antal forsøg
Blanding-)
Formula
Camir
Lina ...
Tennis ..
Sclim .
LSD .

Serie 01-28
Anlal forscg
B1anding-)
Grit
Arena
Canor
&Cort
Grosso .
LSD.
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A IIc de afpro\ede b) g"orlcr h~r rCSI'h,'IIS mod mddug.
men alllgc\c1 er I nt'rt' ,orlcropn!lct ... tore merudb}llCr
for \\ampebekæmpd'Cn. DCI cr derfor nærliggende at
aIlIage. al der \cd behandlingen med Rival cr be
kæmpet andre h/ad~ygdo",ml',fd..... , bladplcl ...ygc eller
skoldplcl. OehandllngC'1l llIt:d 2 x 0,51 RI\aJ koster \II
spmjlemlddel og ud,p1'llJtning ca. J.\) hkg I-erne pr.
ha. Dennc udgifl blev I 1988 Ikke d ..ckkcl ind 1 alle
'ioner ved de opnåede ll1erudbyller.
I mange ar er der Kl'n"l?mfort afprol'lfl1lg ml'd og uden
be1.æmpeife af wampt'sygdomme I forbindelse med
sort.Vormge"l' i ,'årbyg. UR ulmlltdelig~';s er der apnaer
merudhyllC'r for bek.æmpt'Jrien. De" opm!Jede l'irÅ",,,g
mrll'rer dog fro ar tt! ar f'1; fra SOrl 111 sarI afluenglg af
'Wlltft'trYÅÅl'1 og af. h~'Or effekt;w dt'n enÅe/t/! b}'gmrts
rel/stl'ns mod sl'ompel)'gdommt' har ræret. Re'iu/wtC'r
ne gil'('r ikÅe grundlag for al unbtfale en generel og
uk.mis1. Ix:handl/llg mod SI'ompf!!>)'gdommr. men dl'
gha WIllIdlag for a( af/befale. at der noje holdes øje
med, om der i bygafgrodt'rtIf! forekommer angreb af
meldug. h/adp/N. skaMp/et el/a alldre bladsmmpe,
Derefter er dN /vrtsat r:odr lalldmafldskab kllll at
for(,lOge behandling. flar det er paJ...ræl"f!l.

Sorlsblolldillger i I'Grbyg
I 1988 blc\ der gennemfort IO for,ug med s-ammen·
ligIlIng af ~ soncr sået enkell\ i.. og I blandmg og 9
fo",~g I en anden for..."g..,ene. hvor forskellige blan
dmger blev s.ammenlignct
Resuhalel af dc=n fnr'te ..eric ..es I label ~2

Sorterne J)/gger, Kla;wlI, Se .....a og FrilJmph. der er
mdlehlanding l ..ort ... for""genc I varbyg. er i di....c
fOD.Ug samlllcnltgnd enkellvi .. og I blf\llding. og de er
endvidere prøvet uden og med o;;vampebekæmpclsc, 1
den ubehandled(' afdelmg var udb}llCI :.I f de ~ soner I

gcnncmsllil ~9.q hkg kcrne. men dcr var rel 'IOr
for~kel mellem enkeltsorterne.. udb~ Ile, Idet Dlgga
ga\ q pcl. mere end gennem'llltlCl og fnumph 9 pc!.
mindre. UdbyllcI 3f 'tOrl~blandingel1 \-3r 50.2 hkg
I-t:rnc eller 0.3 hl-g IHlJcrc end gcnncmsllIttt't. Vlri,·
ilingen af -.orlsblandingcn ....ar "ålede, mllldrc end I de
forcgJende:lr. I den beh..moledc ~fdchllgga' blandIII
gen ,amme lldbYIlC som gennem..mllel af de 4 sortcr.
MidI l tabellen "e" rc..ultalcl af for .."gent.'...om er
gennemfart I de 'cllc... te IO:lr. Der har \ ..crd opnåcl 1.6
Ilkg kernt' mere for hl:lI1dingcll. hvor dcr Ikke bic\'
forct,tget ,\ ampehekxmpdse og O,~ hl-g, hvor der blev
foretagcl cn beb,::mpcl..e, i\'edcr~1 i tahcllcn er anført
resultater fra bcd()oHllcl'crne af meldug og bladplct
..am I m:lhnger af ~tr1\1æJlgde og karaktcr for leJe~~t::o

Der cr kon'ilaterel Cl! god \'irklllng ved bel-æmpcl..cn
med 2 • 0.5 l Rl\aL bjdc h\'ad angJr mddug og
bladJlle1
I en anden forsug"enc ble\ foretaget ';Jmmcnlignmg
mellem den fOrll:l::\ ntc ,ort~bland\llg med ~ 'tOrter og
'iorhblandlnger med J '<,rter. Idel en .If de fire ...orter
på ,I-Ifl b1c\ udeladl Re..ultalel er \ 1'1 i lanel ~2

Det ..lor~IC udh~IIC bk\ opllacl I Mlrt:-.hlandlngcll.
hvor Triull1phbyg ikke deltog Dellc kan forklart"'
ved. al Tnumphhyg. ~OI11 det frcmg.:h af tabel 42, gU\
la\erc udhylte i rClIbc... land end de mrigc 3o;;mler.
Til ... \arellde gav hlilndlllgell ude" DlggerbH~ del hl\c-

Kornsorter o~ kornd)'rkninJ,:

rabl'l 41. BYRwrtt>r enJ..t>lmj ug / hlandillg JUlen OK
med n'QmpebeJ..æmpelse

A.ud<n D "',,- NellaMel-J) $v,bckmp 2XO.5RIV1l1 udb.
VArbyg dUI

~p
mer-

".;. bk, Farh hkl Forh udb
~Ien~ km" ..I leerne ..I B A hkl

pr. ha pr hs

Sale 0/-25. IO forsog

DIgger Ru 54.6 109 57.6 106 3.0 ~O.q

Sewa Ri 50.6 101 5.1.'1 100 3.3 ~0.6

I rmmph I y. Ab ~5,5 'II 50.6 94 5.1 1.2
KJa.\llll 1.3, L~ 48.8 '18 54.4 lal 5.6 1.7

Gns, ~ sorter 4'1.'1 100 54,1 100 4.2 0.3
OIandlllg;) 50,2 101 54.1 100 J.q 0.0
MerlIdb. r. blanding 0.3 0.0

GI/s. IO an forsøg 1979-88.
Gns. 4 ,ortcr 48.0 100 52.6 100 4.6
l31anolllg 4'1.6 103 53.0 101 J.4
Merudb. f. blanding 1.6 0,4

J»)'rJ..lli"g'iege,,~kab{'f1988

SIrA·
~ meldug % bl~plc( ""''''. KJr_ r
A D A D an .""'"

Anlal (or",,! , , , I IO
Digger . I 0.1 0,4 0.1 58 I
St:\\a 4 0.9 0.6 0.1 65 J
Tnumph 5 0.9 0.6 0.1 6J J
Klaxon J 0.8 0.4 0.1 67 .1

Gns. 4 sorter .1 0.7 0.5 0.1 6J 2
Blandmg 2 0.6 0,4 0.1 65 2

'I Ah Abc-'>\UlllUl, Lil Llt\l'i:lUrn,
L) L~.:tllpllr,Rl Rlc:ndo. u Rupce
Dlggtr st-\"lI' Tnumph -+ Kbmn

rabl>/ 43 Sort!>hlantll11ger af hyg

Udb)1le hka k~m~ pr. ha M':;'" N~lIo

"'"
VArb)'g ud<n Forh XO.5 F«h. "'k udb,.. U" Rival 101 hk, hkl

"'k

Serie 01-J2. 9 fnr""K

lJlallding 88) 49.7 100 52,4 100 2.7 ~1.2

do li. Sewa 49.1 99 52.5 100 J,4 ~0.5

do u. Klaxoll 49.2 99 52.2 100 J.O ~O.q

dou. Tnllmph SO.2 101 5J.1 101 2.9 1.0
do li. Digger 47.7 96 51.2 98 J.5 0,4
Blandlllg 87-} 48.5 '18 52.2 100 J.7 0.2

l \ewa' "'Ia'llll ' Tnumph ' Dlg.gC'r
") Jtlln} 1\.1'l'\l>n \ew.J ' Tnumph

,IC udb)IlC:lf dt.' rrO\~de blandinger. h\dkel p 111

'varende m<1tk I-all begrundc, med. at DIggerbyg \-ur
dl'n hojestydcllde af 'iOrlerne I blandingen med 4
,orter. I afpmvllmgcn deltog og~~ den ..orbblallding,
..om i 1987 hlev anvendl som Illålcblunoing. og den g~lV

1.2 hl-g l:ncrc udb)'tte ubehandlel end blandmgen I
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1988. Denne blandmg. der mdeholder Jenn)'b)g I

stedet for Digger. var Ikke sA mcxbt:lndsdygtig mod
s\'ampeangreb. idet merudbyttet for sprojtnlllg var J.7
hkg kerne mcx:l 2,7 i den måleblanding. som ble\
anvendt i år.
Am'endelse af sortsblarrdmger i ~'lJrbygdyrkmngerr har
hvert år g"''('t posit'-~V! reJu!toter. J gennemsnit af en
forsøgsperiode p6 JO 6r er opnået 3 pcl. merudbYIll! el/er
J60 kg kerne svarende ,il udsæderr pr. ha. hl'Or der Ikke
blevfore/agel svompebekæmpelse. men merudbyttet mr
i gennemsnit afpen'oden kun 40 kg byg pr. ha. nar der
blev sl'lJmpebekæmpet. Bog disse ge"nem.mitstal gem·
/tier der ..ig naturligvis ret store årsrmriatiOller.
Ved en samlel lIurdering md del fastsMs. at b/al/dmger
af~lJrbyg indebærer en sikkerhed i b)'fJdyrkningen. mm
/ondmondenjår joræretudcn ekstra omkostninger. Der
er ogsti gnmd til at tilføje. at i de merlldbyller. som er
opndet. ikke er medregnet andre fordele ved dyrkning
af sortsb/andinger. feh al sorterne med for.fkellige
egenskaber bedre kan udnytte forskellige jordbundsfor
hold eller forskelle i andre dyrJ...ningsbetinge/ser. For
søgsresultaterne antyder. at sikkerheden er storre "ed en
b/onding af 4 sorter. end hvor kun 3 SOrter er med.

Kvælstofgodskning og svampebekæmpelse
I foråret 1988 blev anlagt en forsogsserie i vårbyg.
hvor der ved 3 forskellige kvæl'\tofmængder ble\' fore·
taget svampcbekæmpelse med Rival anvendt med I I
p en gang. med 2 x 0.51 eller 2 x0,25 I. Forsogsplanen
fremgår ic\'rigl af label 44, hvor og...å hovedresultater·
ne linde~.

7 af forsøgene var anlagt i Gritbyg. 3 i Sew;l. 2 i Alis. 2
i Golf. I i Formula og I i Arena. Resultaterne i label 44
er et gennemsnit af alle for~0gcne. Til højre i tabellen
kan det anæses. at der ble\' opnået 2,6 hkg kerne for al
forøge kvælstortilforslen med 30 kg N fra 70 ul 100 kg
pr. ha. En yderligere tilførsel på 30 kg kvælstof gav et
yderligere merudbytte pli 1.5 hkg kerne. Omkost·
ningerne til den forogede kvælstoftilforsd har an
draget 1,0 hkg kerne for h\er 30 kg. og der har ...Iledes
været god okonomi ved at tilføre op til 130 kg hæl·
stof

Tabel44 Vdrbygdyrkning 1988 serie Ol-54 (45)

Forneden 1 tabellen findes resultaterne af svampebe:
læmpelscn. Der blev opn et 2.0 hkg kerne, hvor l I
Ri\al blev ud'\projtet 1 stadium 7·8. Merudbyttet ble\
2,8 hkg. hvor II Rival blev udbragt ad 2 gange med 0.5
I I 'itadium 3--4 og 0,5 I 1 stadIUm 7·8. men denne
fremgangsmåde kO'\tcde mere. fordi den blev belastet
med en elstra udbringning. Endelig gav anvendelsen
af 0.5 I Rival udbragt ad 2 gange med 0,251 i stadIUm
]·5 og 0,25 I i stadium 7·8 et merudbytte på 2.2 hkg
kerne i gennem ...nit af resultaterne for de tre kvælstof
mængder. Når omkostningerne til sprøJtemiddel og
udbringnmg trække' fra del opnåede merudbyuer, f3!<t
nCllomerudbyllet i hkg pr. ha. som er vi!lt i tabellens
nederste linie. Det fremg' r heraf. at der ikke blev
opnået positive nellorncrudhyllcr. Virkningen ved an·
vende Isen af I I Rival udbragt ad 2 gange var højere
end de tO andre metoder. men da omkostningerne var
<i1()r-.t. blev resultatet dårligst for denne metcx:le.
I fig. 3 er resultaterne anskueliggjort for de 3 ud
bringning:-.mctcx:ler ved de enkelte kvælstoftrlll
Uan<ict h...urlal~ Rival er tIIfon. enten udelt eller delt
eller i ned...al dosermg, er der opnAet den bedste
\Irknmg ved den hnJ~te l\ælstoftilforrel. t gennem·
snu afforsogcncer deropn et lidt bedre resuhat. h\or
der blev tllfon 70 kg kvælstof pr ha end ved 120 kg
kvælstof. men denne furskd er 15..'\':r for. rsage( af 2 af
de 16 forsøg. Udbringnmg af 1.0 I Rival delt ad 2 gange
har ved alle kvælstoftrin &I\'et det hOJeste udbytte,
men når omkostningerne er trukket fra, har der \'00
aJle kvælstoflrin og udbnngnmgsmetcx:ler været nega
tivt netlomerudbytte og ikke særlig stor fon.kel mel·
lem udbringningsmeHxleme, men med det bcd'\te re
sultat. hvor der er tilført UD kg kvælstof pr. ha.
En opdeling af materialel p;\ grundlag ar sorter giver
ikke et klarl billede af eventuelle sortsforskelle, men
det må i den f()rbindel~e understregC:!l, at de fleste
sorter kun har deltagel i et eller I ganske rn forsøg.
Ho~edresU/latt>lafde n'dste lars forsøgsre.fu/tuter med
forskellige fremgangwmider for Sl'ompebekæmpelse I
byg har resulteret i. Ul der er opnlJet fordel ~'ed at
beJ...æmpe ad flere ga"ge frem for pO en gang. I 1988
viSlf! resultateme desude" fordel "ed at nedsælte drr
..eringe" tl/ den hol\'e mængde. Delle understreger

Udb)ue. hka kerne pr. ha

Virbyg 1.0 I Ri....1 o,~ I Rl~'al O,'2S I Rwal Udbytte Omkosl- "etlo
Ubehand· sladium stadium )...4 s~ium l·5 G.s- Ol mer· mnllCf' m<n>d-

1<. 7-8 Ol Ol udb)'t1c lkIbyuc hkg byg b)1le
stadIUm 7·8 stadium 7·8 hk, hkg pr. ha hk. pr. ha I

• b r d

16jhrsøg

A. 70 N før såmng 45.0 46.6 47.7 47.2 46.6 %,6 - -
B. 100 N fnr såning 47.R 49,4 50.2 49.5 49.2 2.6 1.0 1.6
C. 130 N for såning 48.6 51.3 51.9 51.1 50.7 4.1 2.0 2.1

Gennemsnit, hkg 47.1 49.1 49.9 49.2 48.8 - -
Merudbytte. hkg 2.0 2.R 2,1 - -
Omkostning. hkg . 2.9 J.9 3.0 - -
NeHornerudb., hkg -0-0_9 -: 1.1 -0-0.9 - - -
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,
A 70 N,'ha B 100 NIlla C tJa NIM
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i: t I RIVal stadum 7-8

c 0,5 RIVal SI 1-1 • O5 I R.val ~I 7-8

fil(. 3. A·I'l<'!HoJMmh!..11I11f,J Oll 1\'(II1II1f:beJi."'11Ipe/'i(' I I'Ur

hl" /9H8.

Allgn'h afkornf/{'matooer fllOrreå/). I 'ed oflgrebt,t "'op
fJl'r mll\'æ!..5f{'II. c/('r dmlllt':' mOllg(' fmti \iderøddt'r og
ima liride !..ug/a Icr"'('''.
DJ·r!.."mg ufn'\i\'Il'tllt' \()rlt.'r forltil/dra f/{'ulOtodt,rtu' i
at forma(' lIg.

d 75 R"Ial!lo1 :1 4 S R-.dl l 71l

'æn'dnlll~1'1I uf ClI Jem'lUge bl'lumdl/lll.wr mod H'lJmpe·
l:ygdol1lll/", \O II/lin el III/greb kali erk('~ldes, OK pa
dt'fII/1." bU\f,r.:nuu/lJt IIl.'t/la'//e dowrlllgl'" li/tiN alll'('lIdte
il'lJmpl'U1u/del.

AI/dre forsag
I Ol"re fureIlInger er gl"lIllemf(lrt for..og Illl"d ud...".."{j.,
ma.:ngder ug I nogle lllf~ddC' og~ l.\æl..loflllfm-.cllll
drh)g. men der kalllUe afm::l.le-n.lll"t uddrage... "Il.rc
l.onl-Iu... inncr Dl't drC'Jer ..ig om for"iJg lir 21068, 24
013.201 014.11 020,22021. 30 037.

Maltbygsorter
En ..tor cftcrsPNg"cl eftcr \ ch:gnel mahhyg tIl d" .. porl
og deraf folgemh: godl' pri<,cr har he\ Irl..:ct en ... t:crkt
... tigendc Intt:re<,..c for avl af lllaltb)g. Foranlediget af
denne llllereS5e hle\ der I for!lrel 19R5 anlagt 9Iand..
for...og med 1-1 "'orter, da på grundlag af <Il1al~ ..crll1g
eller \Orhejeme.. P< ..l <Inde har cgen.,\..ahcr III delte
formiil
For..ogenc hle\ anlagt med 80 kg l.\,c1'lof og 120 kg
ha:l..tof pr ha. På lahm;llorlet \cd Slal/!m P/Otlll'a\'/~

for,og, 'IY51o/ie. er der foretaget be"lemmehe af l.erne
...orlcnng og prolc1I111ldhold I prmcr fra for~"genc.

Ocr \ il "elll're. n:'\r 'lplrch\ lien I byggen er o\"er..t!\el,
blive forelagel malllllng.. under"ogel...er l pnl\er fra 2
af fOl' ..ngcne, l11ell di"'e re,ultaler liJreliggcr ikke ulti
mo 1Hl\'cmbcr IQg8.
lIo\cdrc"ultatt:1 frcmg:'lr af tabel 45.

L:dhyllemæ~SIg.t har ..urterne Alt.. , And. AIc'\l'''' og
Lenka gJ\l'l IHlJl'l'e udbytle ved begge kva:blOflrln end
Gntbyg, og andre ~orter har gi\'el udb~ (ler pil. linie
med. meden....orterne Arena, Vick), Carlllr, Corgl og
Dorell lUC har I..:ullrtc1 nå Grllbyg I udb) Ile, Der blev
opnal'l ca 3--1 hkg \..ernc I menldb~ Ile for lilf<,r..c1 af
~() kg h.cl ... lof l"I..: .. tra pr ha Delllle menllfmo,;c1 med·
fane lidt mere Icje...:l:'d. -.om IUHlgl il..:ke 'ar generen
de
Dl'r l'r all"t1} ..crel for TK V (\.cgl af lono kalla I

gram). CanHr og Ah.. ha\de dl' nllndste kerner. me
liell" AlexI" og lenka \'ar nu,..1 .. l<1rl..:crncl Dl'll f()re·
tagne kcrnc..ortenng gil\ et ...a:rdclc.. godt rl"~ultal med
en ILdl hnJcre amid af I..:crnerne mer 2,5 111m 'eli det
lave hæl"lOflfln, end h\()r der 'v,lr tdforl 40 ~g

k\:t:I .. lof d,<;tril, men for lilie .,orter var ..orlenng.... ·
analy ....cn meget Il1frecj..,"lillcnc!c I 19lHI, idet on .. ket fra
malterlCrnl" er en "'orll'r1ng, hvor 1lI11ld\1 qaN,- af ker·
nerne er .... Wrtc end 2, <; mm

Imlhnldct i1f pnll('ln 'ar I alle "Urlerne Illfrco5>5>tlllelldc
\cd SO "'g h:d..tof, mcn \ol..:,edl· med 0.5·1.3 pm·
l't'l1lenheder \NI Il1f<1r...d af 40 l.g , ek .. tra - nllnd.. t I
Gnlh~~ ug 01('<,t I Carnirh)"g, El lIlli hold P;j IU) td
1tIa\ 11,5r , protelfl aCl:cplcrc... Re... ultaterne af dl'i'C
for...ug med de mange ","orter af.. lorer. al der I IQS8
gcncreh bil', opnikl en 5>ærdele... tl1rrcd....tlllendl' I..:er·
ne~'vall1L't. og re"llhatcrnc af rnaltlllllgsunder"(lgcl...er·
Ile I..:an herefter forhåbclltlig va::rc Cl godt grundlag for
ad .. I..:J1le ..orlerne pJ dere.. egnethed til all\'endehe "0111

maltbyg.
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..
% km><>" pet. riP("l; Udbytt~ hk. M<n>db. Kar r. IVirbyg % meldug TKV. g > 2.S mm l~" pr. ha. for 40N '"""""

A I A I A I B A I B A I B "",'" A I B IB B hkg

Tabel 45. MallbygS(mer. (44)
A = 80.y B ~ /20 N

Serie 01-51
Anlal fOlWg , , , , , , , , , ,
Grit .... I 2 47 46 96 94 10,9 11,4 61,1 65,2 4.1 I I
Triumph I l 47 46 96 94 10,6 11.5 -;-1,1 -;-2.3 2.9 I 2
Arena l 2 47 46 97 94 10,9 11,8 -;-3,3 -;-4,6 2,8 I 2

at3sha. 1 2 47 47 98 96 10.6 11,8 -;-0.6 -;-0,6 4,1 I I
Ariel 0,9 2 45 44 97 96 10.2 1 l, I 2.6 1,9 3,4 I 2
Alexis 0.3 0.2 51 50 96 96 10,1 11,2 1,9 0.8 3,0 I 2
Vicky .. 2 I 48 46 95 93 10,3 11.3 -;-2,9 -;-2.8 4.2 I 2
Alis 2 2 45 44 93 91 10,2 11.3 ),7 2,4 2,8 O I
Camir I I 43 42 94 94 10.5 11,8 -;-3.2 -;-4.0 3,3 \ 2
Sewa 0,7 0.7 49 49 97 96 10,9 12.1 0,5 0,2 ),8 O 1
Corgi. 2 2 47 45 95 93 10,3 11,5 -;-1,0 -;-2.1 ),0 O \
Doren .. I 2 47 46 97 96 10,5 11,6 -;-1,5 -;- 1,6 4.0 I 2
Lenka ..... 0,4 0.2 51 51 98 98 10,3 11,3 \,5 0.8 3,4 I I
Formula 2 3 48 48 96 96 10.8 11,8 0.6 0.0 ),5 O I
LSD ... 1./ 2.I

Oversigt over flere års sortsforsøg
i vårbyg
J tabellerne 46 og 47 er re-.ultalerne for nere !irs forsog
med bygsorter vist. Dc Sld\ilme\llle 2 soner i tabe146
har dog kun deltaget i lal1dsfor~og i 1988. Tabellen er
en oversigt ovcr bygsorternes udbyue udtrykl ~m
forholdstal i de cnhlte år 1984·88. når udbyud af
mAIeblandingen er \ilt til 100. Resultaterne er opdelt i
områderne Jylland, {)Cme og hele landel.
Mllleprol'en har hvert år l'ærel en sortsb/andillg. og
grundlagelfor hvert lal i tobfdlen er. at den prm-ede SOrt
hllert dr har de/raget i mirJd5t 5 forsøg i omrlideme
Jylland og Oeme og mindst IO forrøg for hele landet.
Sidcn 1985. da samarbejdet om værdiafprovningens 3.
og sidste år ble\' indledt mellem landsforsogene og
SUHens Plantea\lsforsog. er disse resuhatcr il..le an·
\endt vcd beregning af de godkendte sorters resultater
O\·er en årrække. Denne praksi'i er ændret i 1988. og
for sorter, som er oplaget på sortslisten. er for'!togs.
resultatet for 3. ån. \ ærdiafpro\'ning anført og anvendt
l gennemsnitsbcregningen for ocrne, Jylland og alle
fOT'iog i tabellerne 46 og 47 i oversigten i 1988 .
1 tabel 47 er gnet en ovcrslgt o\er resuhaterne af
SOrlernes placcring i gennemsnit af de sidste 2·5 års
forsøg. og i denne tabel er der ligeledes forelaget en
opdeling af resultaterne fra Øerne og fra Jylland.
Mtill?pnwekriteriet og mi"illlumskra\'et lilJorsøg:wflIaI
lel er del somme som nævllt for label 46. l tabcllt~n er
visl gel\nemsnitsr~uhater af målmger af rumvægt
(holland~k \ægt) l gennemsIlIt af Arcne 1984-88.

Resultaleme i disse lobelier l'il sammen med de mange
oplysninger. som findes i de foregiiende tabeller. danne
gTllndlagel for den korte beskriw>/.fe afde enkeile SOrTi'r
i dN lolgende afsnil.

Kort beskrivelse af de enkelte
bygsorter
I label 48 er de enkehc byg'iOrter opfon i samme
rækkefølge. hvori de er næ....nt l tabel 47. og de er her
~krevel ganske kort for de enkelte dyrkningsegen
skaber. Supplerendc henvises is..-er lil resultaterne. som
er vis I i tabel 39.

'''øgen bygbrand optræder næsten In'ert dr i en eller
flere afbygsorteme. N"gellbra"d smilter via udSll!dell.
og del kan ikke ses. om udsæden er smiltel. Bekæmpel·
sen eller forebygge/se foretages ofte ved bejdsning afde
forste generationer udfæd med Vila\'O;c 75_
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Tabel 46 Ol"cr~lgl OlW flere an /ormg med l'tJrbygsorl/!r Forholdstal/or kemelldbytl(·

Jylland (min, 5 [orseg pr, år) Øerne (min. 5 forsøg pr. Ar) ~<Ie lande' (min, IO [orseg pr, år)
V rbyg

1984 1 85 I 86 I 87 1 88 1984 1 85 I &6 1 87 I 88 1984 1 85 I &6 I 87 1 88

M!Hepr.• ) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BIGnl[ " 104 IOJ 100 10.1 99 IOJ 102 103 104 107 104 102 101 10.1 103
Hocke) 102 104 100 101 102 105 109 101 IOJ 103 103 106 100 107 103
Lilla 105 100 101 97 100 106 106 100 104 10J 106 IO:! 100 100 101
Jeml) 101 97 98 92 100 102 99 94 91 101 101 98 96 91 101
Kla;>..on 103 103 102 100 100 105 103 102 99 99 IOJ IOJ 102 100 100
Sewa . 107 104 102 104 100 107 101 97 102 99 107 102 1011 103 99
1kl\ da . 101 100 99 97 99 101 102 100 100 100 101 101 100 98 99
Gnt. 104 102 99 102 99 10J 102 99 102 97 10.1 102 99 102 98
Mikkel 101 95 98 85 97 103 102 97 92 96 102 98 98 88 96
Apex. 101 99 93 93 94 102 101 97 94 99 100 100 94 93 96
T:turn 100 95 99 88 95 103 97 100 9,1 98 101 96 100 90 96
ROOcrt 101 102 99 102 9J 106 100 99 97 99 106 101 99 100 96
Ida 97 96 93 94 92 89 95 90 93 95 94 96 92 94 9.1
Tflllmph 103 99 97 98 94 102 99 100 95 91 10.1 99 98 96 93
Regalla IOJ 102 106 IOS 103 106 105 102 103 104 106 104
Escort 105 102 106 101 102 105 107 105 104 104 106 10.1
Flecl 102 101 100 101 101 105 96 103 101 103 98 102
Ali ... . 109 IOS 100 101 105 109 98 103 107 107 99 102
Canor 105 100 103 97 105 105 104 103 105 102 104 100
Sc:mlr;l 101 101 90 97 100 104 99 100 100 102 94 98
Cmgl 103 97 104 96 102 100 102 98 103 98 103 97
Tog:1 94 92 99 96 99 98 101 97 97 95 100 <J7
Catrlll 105 96 100 93 105 lU2 103 100 105 99 102 96
C:ulllr . 100 103 104 93 97 106 101 94 99 104 103 9,1
Fnrmul .. IOS 106 99 104 105 104 104 IOS \02
Sila 102 96 97 101 99 102 102 98 99
Lcnka 101 98 96 101 J03 102 101 101) IN

Teo 10.1 106 97 lOb 106 99 104 106 98
Ankcr 99 98 96 99 96 99 99 97 97
Nalasha 99 102 93 98 101 95 99 101 94
Arena 95 95 94 98 92 93 96 94 94
Olgger . 112 10.1 1\2 102 \12 103
Suna 102 100 94 107 98 10.1
Canul J08 103 107 102 107 103
Anel IOR 104 lU3 101 IOS 102
Scilm 104 101 100 100 IO:! IOJJ
Gunnar 81 104 91 101 86 99
Gro......o 97 96 98 101 98 98
Ak",• . 106 98 101 96 104 96
TIUO . 97 98 98 92 98 94
Tenms 108 91 99 96 103 9.\
Ballenna 96 96 96
Dorelt . 96 96 95

.) Sl)rl,bhldlll~ ,If I>lgger + Kln\(l11 + Sl'WJ I Tnumph
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Tobe/47. O\'ersigl OW!,. sorlsjorsøg l \'(ubyg /984·88.

Hek lanekl Jylland Q<m,

HolI '''I'
,

pund Udb)'ItC' Ol mmKlb)'lIC' hk& let'1\t pr. ha

Vlrbyg
~
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.. • o lli E ~ 3 ~
> lie e

~ " ~ " e § " o ~ "-" § :li > ~ E ~

~ § -E
i e tf i æ.. ::; '" '" ::; '" ti:

MAIeprøvel) .... ..... 100 100 100

Forsøgså, 1984-<18

Hockey lil III 54.5 1.5 IOl 52, l 0.9 102 58.l 2,4 104
Golf. 112 III 55,9 1.5 IOl 52.8 1.0 102 60.5 l,l 104
Sewa . . . . . . . . . . III lil 5U 1.2 101 51.5 1.6 10l 58.8 0.7 101
Lina ... lU lU 55.1 1.0 101 52.9 0,4 101 58.4 2.1 104
Klaxon III Il l 55.4 0.9 101 52. l O, 101 59,7 1,1 102
Grit ........... lil lil 56.1 0.6 101 54,2 0,7 101 58,8 0,4 101
Robert 112 III 56.0 0,2 100 52.3 O,l 100 60.8 0,1 100
I-Iavlla ..... lU 112 54.8 0.0 100 51.8 : O.l 99 59. 0,5 101
Triumph .. III 112 55.8 -;-1.1 98 5l,7 -;- 1.0 98 58.9 -;-1.3 98
Jenny .... . .. ...... III III 54,1 .: 1,4 97 50,6 -;- 1.2 98 59,6 -;-1,7 97
Apcx III 114 55,9 71.7 97 53.8 -;- 1.9 97 59,0 '0,9 98
Taarn ........ III III 55.1 -;-1.7 97 51,2 -;- 2.3 96 59.9 .0.9 99
Mikkel .. 112 III 53.8 -;- 1.9 96 50.8 : 2.4 95 58.9 -;- I, I 98
Ida ..... 112 112 55,0 -;- l.5 94 52.1 -;-2.9 95 59.l -;-4,4 93

FOl'Sogsl" 1985-fJ8
Regaua ......... 113 112 52.8 2.J 104 52.0 2.0 104 59.6 2.5 104
Escon 114 II l 55.5 l.2 104 52.8 1.9 104 59.6 1.8 105
Alis 112 108 56.5 2.2 104 54.7 2.2 104 58,7 I,l 102
Canor 114 III 55,3 1.5 103 52.9 0.7 104 59. l 2,4 104
Fleet ........ 113 112 55.5 0.7 101 52.9 0.5 101 59.7 1.0 102
Calrin III III 56,4 0,3 101 5l.1 70.8 99 60.7 1,5 102
Corgi . 114 114 56,7 0.2 100 54,1 0,0 100 6O,l 0,2 100
Camir III 112 56,4 -;-0.1 100 54,1 -:-0.2 100 60,4 -;-O,l 100
Semira ..... 113 111 56.1 -;-0.7 99 53.1 -;-1.5 97 60.0 0.5 101
Toga .... 112 114 55.9 1.5 97 52.9 -;- 2.5 95 59.9 "0,9 98

Fo/wgså, 1986-88
Formula 112 110 53.4 2.1 104 54.6 1.6 103 59,l 0,0 100
Teo lil 110 55.8 1.6 10l 53.7 1.1 102 59.5 2.3 104
Lenka 110 107 51.5 0.0 100 53,8 -;-0.8 99 57.1 1.1 102
Slia 114 III 57.1 -;-0.2 100 55.5 : 0.8 99 59,4 0,6 94

atasha. 112 III 54.6 -;- 1.0 98 53.5 71.0 98 56.0 -;- 1.1 98
Anker ........ 113 III 55. ~ 1.1 98 5l.7 -;- 1.2 98 59.5 -;-1.2 98
Arena .. 112 113 53.1 -;-1.9 94 51.0 .2,8 95 55,0 3.0 94

Forsogs&r /987-88

DIgger .. 111 III 50,4 3.9 108 48.0 l,7 108 55.5 4,1 107
Canut III 112 55.6 2.8 105 55.8 l.1 106 55.l 1,5 105
Ariel .... .... III III 55.5 1.1 104 54.0 3.1 106 57.4 1,1 102
Sclim .. 115 III 57.0 0,7 101 56.0 1,3 102 58,2 O, l 100
Alexis 114 114 54.3 0.2 100 52,9 1,4 103 56, I 70,7 99
Stina .. ...... 114 III 56.1 0.2 100 54.9 0.5 101 57,8 0.2 100
Tennis 115 112 57,0 -;-0.9 98 56.0 -;-0,2 100 58,2 -;-1,4 98
Grosso. 113 116 55.0 -;-1.2 98 54.2 -;- 1,8 97 56.0 , 0,4 99
Tikko. 115 III 54.0 71.1 96 52.5 -;-1.6 97 56.8 72.9 95
Gunnar . .. 113 III 53.5 '4.0 93 52. l -;-3.4 94 55.1 0.1 100

') MAleprll~e = Sonsblandmg
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Kornsorter llJ,t Iwrnd}'rkninJ,t

label 48.

Nemalod
resistens

Ilocke) nuddel middel nogen!. mIddel mlddd nuddcl middel
Golf. middel llllddd rel god nllddel rd Ia\ ... tor ret la\
Sena middel llllddd god rCI la ... ItUj nHddl'! nllddd
Lilia. rcl 'iddig o. IlIHJdel nug.enl middel Ia\ rcl ... tor middel BKla\on mIddel middel middel nuddd la\ 1l11ddel middel
Gru nuddd middel god lnlddel nmJdd rcl hlle rcl la\
Roben middel llllddel middel oHddel ht ... rct hlle rcl ht\
lIa\lla middel ret lall~ middel O. nHddel h(l) nllddel Imdde!
Tnumph middel mIddel rel god o, nHddel o mlddcl rel hlle middel
Jellny 1l1lddel rel lang nogenl mlddcl middel rcl ... lor mIddel
"pex middel rel lang 11lIddcl rel la\ 11('J nllddel Imddel
Taarn rel ... lIdlg lang middel o. middel nuddel rct 1IIIe re:t I~n

~'JJl.I..e1 middel rel lang nogenl nuddel 1,1\ rCI ... lor rcl hn ~

Ida lldllg rCI /oH/g middcl hUJ IHlJ nHddd middel
Rcgillla middel middel nllddel middel ref ',1\ rl'l ,«lr llllddel +
F...con middel middel nHddel maldel rd hl\ nllddcl middel
AII~ ... l1dlg rct 1..0rl rcl god mIddel o llllddel rcl hlle middel ~

Canor mlddd ret I..ort maldel mIddel la\ rcl hlle nllddel
Fleel Illlddcl ret 1..(1I'1 d5r1ig. hUJ la\-" rCI lilie IIIlddel
Calrin nllddd rcl Io-nrl middel o middel Ia\ rcl lilie "udde!
C(lrgl rct sl](ll~ kort rct god o. middel 1I11ddcl 11I1ddel "uddel
Camlr mIddel rcl Io-Orl mIddel hUJ h('J fl.:l lIlIc "uddel ~

SCOlira rcl IlIJIIg rcl lallg mIddel (l. Imeldel o. llllddel IIIHJdcl nHddel
Toga middel middel middel middel la\ Illlddcl middel
Formula rmddcl rCI I..ml god I,:l\- la\ middel ll11ddel
Teo rmddt:! rlllddcl middel lluddd o. llllddel rel "tor rlllddel
Sila rcl ~r1(ilg rniddd god rcl 101\' o. llllddcl rCI lilie middel I
Natasha') middel mlddcl god middel o. middd mIddel +
" nl..er mlddl'l mIddel middel l:\\' hl\ rcl tillc middel
A rClla') l11lddel middel god o. llllddd o, lIuddel Illlddcl
Olgger , rCI <:;ildlg kor' god o. ll11ddcl middel rCI lille middcl
Canul ,ildig korl god lav rcl lav rCI II IIt: middcl
Anel middel rcl !-;Orl god nllddd middel rel IIllc rmddel
Scl 1111 middel Imddel middel 1;1\ la ... Ill1ddel flmldcl ~

Ah::xl~ middel rct korl glKI ret lav rel la\' mHldcl lluddel
Sllna rel 'iiidig middel middel rCI lav rcl hl\ hlle llllddel +
Ll.'nl..a Illlddel rniddd nllddcl mIddel nllddcl rct .. IClr rcl la ...
TClllll" mIddel nllddcl middcl Ilmldel rCI lin mlddcl middel
Grm....n. rCI Ild lig rel lang mIddel rCI I:n llllddel ... Inr hOJ
Til..l..o. rCI lidlIg middel nngenl. o, middel lIuddd rcl lilie Illldde)
Gunnar "'lldlg lang llClgenl nuddel IHlJ mIddel rcl Ia\

'JIU.... p;l d,III'1.. 'lIrhh"1C'

Valg af vårbygsorl
Der har ddtaget mero.' ""d 40 nJrby'~5urtl!r I landYor.
-mgt'ne i 1988, (':I: H'I.' om dt'r [orl'!If.{Kt.'r l'n mængde
relllllO/('r OK opl)'Wlmgt'r om wr/erne - el/er mosJi.t'
n'lIefl.' derfor, • ko" del Wl'fl.' raf/\kl'ltgl oi/oretage dei
rtgllgt! mIg. ,':;nm I a//(' ulldre ji1T{(Jflmfprol'nlllger ud
Iryl..ker rt'wltatt't, hmrtlulI del KIJi. "l'IOP dt'! ar po dl't
e"kellt? Hl'd Uf{ fur dl'll enk('ltl' 'lUN. og 1..1111 .'ed af

vurdere rc:mllOll'fne ()\vr l'II arrU'Å I.. t', "'all der dalIlles ('t
grundlag for al vflrdl'rl' dl'n CIII..l'!t(' \Orr~ .uJi.l..erhed i
dyrl.."'"f.{t'II

l algmllhglh'(it'n ht'gm'n~t.'(af at 1..,1/1 et fatal afSQrter

m' har m'rd udlo!!,1 I [r('l1Im'll et omfang, der /x-tinger
t'11IO!t:elllllnde rImehKt J.. \'Oll111m ,,1 mig, ,'et! marJ..kon
trollell I mmmer 1t;IlX bit'" der godJi.endl 80.()()() IIlI
rarhyg ellt'r 2UJOO hu ml'rt! end aret for. 95.1 pct. a[
urealer til }n·ma.'1 nu I 1988 udlagt med [ø/gende III
~ortt'f, og 17 undn' \Orter mali.' hl"<!r med et mindre
art'al dde til' rt!Jtt!ft!lIdl' 4,11 pct. o/freuuH'!t'II:
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Kornsorter og kornd)'rkning

Udbog M~rudb.

mer- Por· Mod· Str3- Leje fo,
Vårbyg udb.') holds mng Igd. sæd s\-'smpe-

hkg pr. tal dato om 11-10 "'kæm,
h. hkg

Landsforsøgene med havresorter
1988, sorternes dyrkningsegenska
ber og oversigt over flere års
forsøg i havre
Forsøgene blev gennemført i 2 forsøgsserier, og resul
laterne ses i tabel 50.
Forsøgene er Især gennemført I Jylland, og blandt de
prøvede sorter har kun Rise og Selma overgået måle
sorten.
I tabel 51 er samlet oplysninger fra observationspar
cellerne og fra sortslisten 1988 om forskellige dyrk
ningsegenskaber hos havresorterne.
Af bedømmelserne i observationsparcellerne fremgår,
al der ikke var stor forskel på havresorternes mod
ningslidlighed. Forskellen i strb/ængde var IO cm fra
den korteste (il den længste. Endvidere er der forskelle
at notere på sorternes stråstyrke.
Af tabellens nederste halvdel fremgår. at sorterne
Morange og Stilhavre har el højt skaliudhold. medens
det er særligt lavt i Lars. Nero og Risehavre. Selma
havre angribes kraftigere af meldug end de øvrige, og
yderst til højre ses del. al Lars. Nero og Risehu\'re alle
har resistens mod ha\'reuematodens smiueracer log 11.

Antal foro;"8 10 6 15 12 10

Blanding!) 60,5 100 7/8 66 0,7 4,6
Alis -;-0. I 100 8/8 61 0.6 5,9
Oboe J,I 105 7/8 68 1.7 J,8
Sv. øg.
8JJ20. 2,4 104 9/8 70 0.4 4,8
Blenheim. 2.1 104 8/8 64 0,4 5,0
Tilda .. 1.7 IOJ 8/8 7J 0,9 5,1
Sine 1.4 102 9/8 6J O.J 5,5
Princesse . 1.7 103 7/8 62 0.9 4,6
Prisma 0,5 101 8/8 65 0,9 5.4
Magda. -;-0.6 99 5/8 67 1,2 5,5
Camen ... +0,5 100 7/8 65 1.6 J,6
Sarek -;-1,0 98 5/8 61 0.8 5,J
Ellinor ... -;-0.2 100 9/8 63 O,J J,J
Sibylla -;-2.J 96 6/8 65 0,7 6,9
Ca. 709462 -;-0.8 99 7/8 64 0,9 3,6
Dorett -;-2.9 95 5/8 65 0,9 5,8
Krystal -;-2,8 95 8/8 64 0.9 5,6
Vickey . -;- 3,4 94 6/8 65 1,6 6,5

I) Digger + Kla:\on + Se\\!ll + Triumph
.) Uden s\'llmpebekæmpelsc

Havre
Der blev i landsforsøgene 1988 afprøvet 11 havresorter
i 19 forsøg. Dttlahavre var målesort for l. gang, men da
den har deltaget i landsforsøgene i nere år. har den
været pmvet sammen med de nesle SOrler siden 1986
og sammen med enkelte andre siden 1984.

2.9% Tabel 49 Værdiafprøvning J988 af nye bygsorter
2,5%
2.4%
2,3%
/,8%
/.5%
/.3%
/./%
1.0%
4,8%

Triumph
Camir
Kfaxon
Alexis
Arena
Golf
Catrin
Teo
Lenka
J7 sorler

23.5%
/2.9%
/2.5%
8.6%
5.7%
4.4%
4.3%
3,3%
3.2%

Gril
Alis
Sewo
Corgi
Natasha
Formula
Escorl
Regalla
Digger

Hver procellI skønnes Ol omfatte ca. 30.000 hkg avl.
Knapt hall'delen af udfægsareafel ~'ar beslaglagt af
sarIerne, Grit. Alis og Sewa. mede//!)' de 6 næSle sorter
omfauede J/3 ofudlægsarealel, og først på JO. pladsen
kommer Triumphbyg. der for l år siden var Ildlagt i
Slorre omfang end andre sarier. Der er en større spred
ning i allve"del.~en af~'&rbygsorler end tidligere, og del
kan fOrlsot anbefales, al sortsmiget spredes endIlU mere
til al omfaue el endnu bredere udsnil og helst afsorter
med forskellig resistet/.sgrulldlag mod meldug og even
tuelle andre bladsl'Ompe.
Affortegnelsen joran er det helt Iydeligr, ar der er stor
interesse for al dyrke sarIer med egnethed lil malming,
men da størsteparten af bygav/en fortsat anvendes til
foder, er der også plads til andre højtydende sOrler.
Det er ikke overkommeligr i en karl omtale a/ mulig
hederne for valg o/ bygsari at tilgodese den cnkelle
komdyrker. idel ønskerne i relation til dyrknings/or
hold og anvendelsesfonnål er vidt forskellige. Men i de
mange oplysninger. som foreligger. og som er oplyst i
tabe/materialet idenlle ol'ersigl. er der el særdels godl
grundlagfor ar træffe et godt sorrsvalg. Mange korndyr
kere har erfaret, al der er en øget sikkerhed i vårbyg
dyrkningen, lIår der OlIvendes en sortsb/andillg. Til
anvende/se i foråret J988 l'or sålede.~ læt mod 20 per. a/
det forseglede byghanlI1m tiJ udsæd sorlsb/andinger.
og flere og flere har således raget/ordel af den øgede
sikkerhed i dyrkniNgen, som olIvendeIsen af en sorts
blanding er.

Nye vårbygsorter
I IO forsøg blev i 1988 gennemført 3. års værdiaf
prøvning med 16 nye bygsarter, der herefter skal lil
bedømmelse før optagelse på sortslisten. Resullaterne
af årels forsøg fremgår af tabel 49.
Udbyltet af måleblandlllgen var I det ikke-:.vampebe
kæmpede forsøgsled 60,5 hkg kerne pr. ha, og Oere af
de prøvede wner har givet pæne merudbytter, medens
andre ikke har kunnet klare sig. Af tabellen fremgår
endvidere sorternes tidlighed. deres strålængde og
lejetilbøjelighed samt merudbyttet, som blev opnået
ved svampebckæmpelscn. Dette varierede fra 3.3 Iii
6,9 hkg kerne, mendens bekæmpelsen i måleblandin
gen gav et merudbytte på 4.6 hkg kerne.
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Fabel 50. Landifo~og med hal'resorter /988. (46~47)

Kornsorter o~ korndyrkninJ,:

UdbylIt Ol merudbyllt. hkg knne pr, h. Helt landet

Havre
~dbyll

Hollbl,
Spol- LolI· Bom- "". Vest}}'l. Nord· lnne Idlgd \211, Kar. f ""land F)'n F.I.. holm O<mc Jylland land J)l1and Jylland ",bo om pund 1<- meldug

Sene 01-42
Antal forwg , O () O O 'O

Dula 63,S 63,5 54,2 57,9 57.0 56,4 57.1 76 9.
Morangt: 1,1 1.1 c 0.3 2.9 1,7 0,3 OA 76 9J
Stil . :0,5 · 0.5 "'1.5 0.1 0.6 0.7 0.7 75 9J
Lar.... ,. ~2.6 · 2,6 "'JA 1.8 6,7 .4.0 . ),8 77 91
Fl:imtng~\'lt "'0,2 .0,2 "'1,4 0,4 1..1 : Q,8 0,7 78 91
Ri"c . 6.7 6,7 2,0 2,7 :0,.1 1,4 2,0 79 95
LSD. 2,6 2,4

Sene 0/-43
f\nlal for..og () O , • ,
Dul .. 48,8 59.7 51.5 36.2 59.5 39.2 46.7 48.8 94 88
Selma 4.4 3,0 2,5 1.2 0,3 O. I O.J 1.3 9. 90
Vital 2.6 2,0 1.5 '" 3,4 1.6 l.7 "'U 0.0 RR 87
NiI .. 0.2 0,7 OA '" 0.5 1.6 "'4.4 '" 2.5 1.2 90 85
Roar "'2.1 ",7.7 · J.S "'JA 4,1 JA '. 3.7 J,6 90 86
Ncro "'0,2 2,0 ~0.7 '" 1.. 1,7 5.7 J.6 2.J 87 87
LSD 3.0 2.4

O

5 4
5 0,4
5 O
6 O
5 O
5 O

\ 0,4
• 0.3
3 0.1
3 0.3
4 0,3
J O.)

Tu"'-/5/. f.gensl..o6<'r IW.f 1t00're~or(eme,

Qbs.uo..llon~para:llu) 1988

"øvre Modning '-'-dalo 0-10

Anl:ll "eder J

Dula II/R 82 1.0
Flalllll1g~wit 10/8 8J 4.0
Lars. 8/8 8 I •. J
Morangt: 9/8 84 3.3
Nem 11/8 76 2.7
N ti.. 9/8 84 0,7
R,,,, 9/8 86 4.J
Roar 9/1< 2 V
Selma JO/R 86 2.3
Stil JO/ 77 •.0
Vllal 8/R 79 0.7

Sortshsle') 1988

Mod- ResIStens
kal- Kerne. nmgs.- MtI- mod

Indhold slo~lse lod du, rw:mal~,-. 1-' 1-' 1-' d"')

I tubcllcrlll.' 52 og 5.1 er \ 1... 1 r.:...u!tcler fra flere :lr...
for'"g med haHe"lOner. ,om \-ar I afprm mng I 19SX

Tabe/52. Flere !1rsJonøg med hOI'rf!,'iorter.

Havre- Forholdsl.l ror udbyue.

sorter 1984 1988

Dula 100 100 100 100 100
Selma. 98 90 95 103 JOJ
Roar 96 91 97 9b 93
Vllal 96 98 109 100
Rise 101 99 104
Morange 95 III 101
Std 96 101 99
:-':11\ 92 98 98
Uf'. . 98 102 91
Fli.iming'\\ It III 99

ero 95

Duta 4 5 5 2
FUimillg"wII 5 5 5 3
Lar, . 2 4 5 • I-II
Mnrangc 6 5 5 2
Nem J 4 5 4 1+11
Nit .. 4 5 5 4
Kl.-.e .1 5 5 2
Roar 5 6 5 • 1+11
Selma. 4 5 5 5 ti, lOgelI k}('-.æd
Stil 6 5 5 4 " la\! 'hhndhllld, ,m.1 ~('m('r. IIdh~ modmng lig IIlg('II

VII"] 4 6 5 3 meldug
II ra((' I 11 rac(' II
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Kornsorter og korndyrkning

4

IU8
IJ/8
IU8
IJ/8
13/8

•
4,J
J,9
J,2
2,9
2,2

Havre-
Udb. og Kar. Mod,lmerudb. For· 510\, ro,

sorter hkg pr. bolds- Igd. lejeSæd nings-
h. la' cm l·' dato

Tabel 55 Værdiafprovlli/lg /988 af nye havrescrter.

For·
bolds

lalI Prøvet
.,rt

Anlal fOr<>0g 4 ,
100 Selma. 59,1 100 9J

Dula 2,1 104 94
Adamo 4,4 107 87

55,2 ~I,5 97 Galop 0,4 101 85
5J,O +2,9 94 Ketty .... +0,1 100 89

51,0 0,3 100

Dula

Havre

Tabel 53. Oversigt over sorlsforsøg i hal're 1984-88

Udb. og merudb.
hkg kerne pr. ha

Forsøgsår 1984·88

Selma.
Roar

Dula

Fors.gsdr 1985·88

Vital

Tabel 54 Beskrivelse af havresorlerne

Kort beskrivelse af havresorterne

Striegenskaber Kemoegenskaber ~ema-
Havre lod-

længde I styrke M0rrdse rumvægt~kal.indh. resisl.

Dula ret lang god midd. midd. midd.
Selma. midd. ret god midd. høj midd.
Roar midd. nogen!. Slor midd. rel !løj +
Vital midd. god stor midd. midd.
Morange midd. nogen!. midd. !løj højt
Rise rel lang god midd. midd. lavt
Stil ... kort rct god stor lav højt
Lars. midd. nogen!. rCI lille midd. lavt +
Nils karl god midd. lav midd.
FI. vir. midd. rel god midd. midd. ret højt

Landsforsøgene med vårhvede
1988
Der blev gennemført iah 7 forsøg· alle i Jylland
fordelt med 3 forsøg i Østjylland, 2 forsøg i Vestjyl
land og 2 forsøg i Nordjylland. Alle forsøgene blev
gennemført som dobbcllforsøg med en afdeling uden
svampcbekæmpelse og en afdeling med bekæmpelse af
svampesygdomme med 3 x sprøjtning med 0,5 I Tilt
turbo.
Hovedresultaterne af forsøgene ses i label 56.
l gennemsnit af 7 forsøg gav vårhvedesorterne i det
ubehandlede forsøgsled ca. 54 hkg kerne, medens
vårdurumsortcrne gav fra 1().17 hkg kerne mindre.
H ...or der var svampebekæmpet. blev forskellen yderli
gere forøget. fordi svampebekæmpelscb især bidrog til

Tabel56. S't'ampebekæmpelJe i v6rhvede og vårdurum.
(48)
A :-:: uden svampebckæmpdse.
B = 3 gange Tilt Turbo

Vårhvede og vårdurum
I 1988 var 3 ...århvedesorter og 3 vårdurumsorter
anmeldt til afprøvning i landsforsøg.
I praktiSk dyrkning har der været nogen interesse for
vårdurum siden 1986, fordi denne komart honoreres
med højere priser til intervention i andre EF-lande.

5J,5 1,0 102
5J,6 0,6 101
5J,6 -;-0,8 99
49,9 -;-I,J 97
50,7 -;-2,1 96

52,S 2,4 105

Forsøgsår 1986·88

Morange
Rise .
Stil
Lars ..
Nils

Forsøgsdr 1987-88

FHimings\\'it

Udbync og Merud·
Leje·

pcl, merudb bytte Netto-
V rhycde sæd mcl- hk, '0' mer-
og durum i ube- duS 1 pr. ha svampe <KIb.

hand- uh<-

A I
bek. 1,2)

'<I hand-
B hl:g pr. hk,

'<I ha

')Vårhvede, am.l1iel pris 150 kr pr. hkg.
')VlIrdurum. alLs1l1c! pris 250 kr pr. hkg.

Valg af havresort
J-fovredyrkningen har i Danmark haft el meget be
skedenl omfollg i de selll!re år. l flere år har Selmahavre
været ho~'edsorrell. men da andre sorter udbYflemæssigr
har klaret sig bedre. er der flere gode muligheder at
vælge imellem, feks. Dula. Rise. Vital. Morange og
Fliimingswit. Pli arealer, hvor havrenematoden findes.
kan del anbefales at 't'ælge en af de nemalodresislt'lIle
sorter Roar. Lars el/er Nero!la't're.

Nye havresorter
1 den officielle værdiafprøvning blev 3 sarier afprøvet
i 1988, og resultaterne ses i tabel 55. Alle 3 sorter har
givet pæne udbytter, men i~ær Adamo har været
målesoflen overlegen.

Serie 01-44
AnIa) forsog 6
Cornelie') I
Vitus') l
Axona') . O
Primadur) O
Capdur1

) O
Signadurl) . O
LSD,

• 7 7

2 53,7 58,4 4,7
0,7 0,4 -;-1,1 3,2
O,J 0,9 -;-0,6 J,2

2 ·C 16,7 -;-20,8 0,6
2 -;-14,8-;-19,6-;-0,1
2 -;-10,4·c 14,5 0,6

5,3 ;,6

-;-0,4
-;-1,9
-;-1,9
+2,5
-:-3,2
;. 2,5
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Kornsorter 02 kornd}"rkninl(

lubel57 F!{emkaba hor wJrhl'ede· OR dllrumwrteml'.

') O lIlj;CII ICJe!.æd dier meldug
) l nl~ell gulrusl. tidlig ,"t!llen. ,lilli kerner. la'<l prolcllIind.

IlI'ld. mtludhygge t'g hn,.,h"tuiOl'll

QbstrvlluOMparctlkfl) 1988

Virhvede Mod- SIri· ....,.. Mel·
og durum nm, Igd. .... d"~dalo om 0-10 0-1

Udb. Ol merudb hk,
for·Vårbvede kerne pr. ha

I
holds-

og durum PI'II\oC'1 ..I
Comelle sort

BICornelie liX)

Formgwr 1984·88

Vitus 5S.9 I.H 97

F(mogHJr 1986-88

A xOlla HO O.., 99
SIgnadur ) 54.1 1:\.5 75
COlpdur) 54.1 ~ 17.J oH
IJrimadur) 54.1 19.1 b5

l \jniurulll

Cornelie ja rel lort rCI god "Hddel hUJ
VIIU~ ja rcl kort rCI god mIddel rCI ho)
A:Wll<l nej korl god rcl hllj
SIgnadur') nej kort god lav
Pnmadur') nej kort god lil\'
Capdur) nCj kort god la\

--'-_--.:...._--"----

Vårhvede
og durum

rubel 60. Reskrh'elw all'urin'ceIL" 0R dUrlun\(}rleme.

l \ .udurum

lubel 59, O~w~i~t Ol'U sortfjof"5og I
wJrJnw1t' ug o;iJrdllrllm 1984-88

1gcnnemMllt af 3 :\r, for,,'g har de prnvede våruurum·
\orter h\'ert år givcl vx..cntllgl lavcre udb}"lIc end
\'årll\ede...ortcrnc. og del er derfor nudvendigl. at
IllI'J'pri,cn for v:hdururn er Ihlj. hvi ... dell ,bl kompen·
,crc for del lavere udbytte
Kun Cornelie og Vituw rh\edc er p<:l dan'ik <;,ort\l1\tc

55757

~b:....---=5__7_--=5__5

5
5

Sortslislel) 1988

Mod· K<mc- Pro- Mel- 8roo-
Gul- nmp- $Ior- tem· ,.. \'olu·

ru" lid ".. -ndhokJ bylte mon
1·9 1·9 1·9 1·9 1·9 '·9

"'Iore IlIcrudbyller I \/irh\cd~orlern, mcn" durumsor
lerne iHe betalte for dellllC behandling. I tabellens
yder"lc lolonnc III hOjre er IlcllomerudbytlCI bereg
nct. n. r \/irh\-eden er ;.m... lael ul en pn... på 150 lr. pr.
hkg og vårdururll til 2:50 kr.

Vårhvede og vårdurums
dyrkningsegenskaber
I tabel 57 er bt:dummel ...cn :lf Sarierne... cgctl,kaber
Vist. s kodc' ...om de er bcdmntl ObSef\illlUmparcellcr I
1988 :-'.II11men med oplyslIllIger fra ,nrl,liS1cn om de
,Orler....om er optagel

Anlal 'lcder 7 Il

Cornelie 14/H H'I 2.5 4.5
Vitu... IH/H 'II 0.5 2,4
Capdur 15/H S9 0.0 2.3
Pnmadur 14/H S7 0.0 3.2
Slgnadllr 15/H b4 0.0 3.2

COflleH\:
Vitu,

v. rduruTIl har lnrlere 'trå og bedre 'Ira~r}rke end
"årh\cdc"'Urlcrne.

Oversigt over flere års forsøg og
kort beskrivelse af sorterne
I tabellerne 58 og:59 er de ,cne'IC år" for!\ogsre,uI131er
med v!trhvcue og \drdurunl \ 1.. 1.

Valg af vårhvedesart
,\kd dc j mrhn-dt'wrrer Cornelie'. J·IIUS og A.l:onu er
da godt' mulig/u'dl'rlor at op"a lilfredsstillende n'.wl
faler i 1'(JrJn'C'dedyrklling('II, Forsøg Kelll/l.,,1 3 ar Ilar
IJeA,ræftet. al ~'art/llrum gin-r el heIl IIIi1jredr'UllJellde
Ilt/hylle I'ed dyrkfllflg i Danltwrk. Derjhr kan ell rlidtlll
dyrkning ikke IlIIliddl!iiJarl ClIII)(lal(',\' og i gm!f jald
kun. sl1frl'ml der A,all opnås IIlfreds.mlJt·"delorhthul:.af
lait'r om prii og ullrendel.re.

Talx'158. Flere ursj(}r\W; med I'ar/n'et/e· og dlJrlllmorrer,

Virhvede Forl)(lldstaJ for kemeudbytte:

og durum 1984 1988

Cornelie 100 100 liX) I(J() 100
VIIU, IOJ 'II 102 i9 98
Altona IOS 94 99
Signadur') i I b8 75
Capdur') 7b bl 66
Pnmadur ' ) 82 45 64

') V:lrdurum

Omsætning af sædekorn
lefler rCI 1987 og \ IIHeren 1<)87/88 ble\ der under
den officiel Ic ~dckorn~ordlllllg. '001 SlalfjrokeUllrol
11'11 admllll'\trerer. plombe:rel 1.68 mlll hkg fordelt
med 1.85 mlll hlg \ arb)~. 0.00 mIlt hlg h\e<k 0.12
mil!. hkg rug. 0.06 md!. hkg \ 1l11crbyg ..amt 0,04 nllll.
hlg ha\ re og v~r1l\edc. Dettc \Varer td omknng 90
Ill"t af del ~all1lcdc ud'æd,bchO\ af korn. som ...køll!-
Jlla:~ ... igl all\'cnde... III al lilså de ca, 1.6 uul!. ha med
J..{)rnaf~f(\dcr
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 61. Kornsorternes udbredelse. procent.

Udtagl dierir~ Udlagt fodr

2 24 41
2 IS

9 lS lS
12 14 S
3 \O S

57 20 4
3

3 4 2
2

4 4
10 7

Vinterhvede

Kraka... SI
Sleipner .
Anja 8
Kosack
Citadel .
Urban
Andre sorter. . II

Vinterrug

PClku, Il .. 87
Dominator
Danko. 6
Merkator . . 7
Andre sorter.

Vinlerbyg

Mannka .
Andrea
Ermo
Hasso
1ammUI

ISIi .. 81
Masto
Corona
Trixi
Tapir ..
Andre sorler . 18

79 73

7 9
l
l

14 16

66 SS
l 9

13 17
20 17

2

3
I

75

l
20

62
7

12
11
3

s

45
24
IS
12

l

40
37
11
S
I
l
2

46
33
13
7
l

Vdrbyg
Grit ..
Alis .
Sewa .
Triumph 22
Klaxon
Golf ..
Corgi.
Natasha.
Lina .
Escort
Formula
jenny. . . . . . . . . . 2
Regaua
Catrin ..
Arena
Hockey
Ida.... Il
Andre soner. . 64

Havre

Dula ........•
Rise .
Stil _..

Ima .
Vital
Roar ..
FHimingswit
Andre sorter.

9

l
32 30

2
9 12

S

S 10

S 2
46 29

IS 23
3 17

12 11
19 9
7 6
9 S
l S
I 3
S 3
I 3

2
7 2
l 2

2
l l
3 l
2 I

10 4

Mange sorter har dcltagt:t i forsøgsafprøvningen, som
er omtalt foran. mcn reelt begnt=ns.er sortvalgct sig til
rel rn. sorter. Dette fremgår af label 61. som samtIdig
fortællcr, al udskiftllll1g af kendte til nyt: sorter. som
klarer sig godt i forsegene. sker ret hurtigt. Ehempler
kan findes både for \inlerhvede og vårbyg. hvor det
for rn. år siden var gan!lke andre sorter. dcr blcv dyrket
end de. som I øjeblikket er ho....edsorter.

For de fleste arter og isærfor haVN! og wlrh)'ede Wlr der i
anvendelsen 1987/88 'ale om ho)'edsorler. der dækkede
mere end hal.'delen afde pagældende arIers areal. Ogro
i vmlerh~'€de. l'interrug og vlmerbyg samlede ~'ulgel sig
om rel JO sorler, medens del I v/Jrbyg er mere spredl end
i de øvrige arter.

Forædlerbeskyttelse
Ifølge loven om fora.-dlerrettigheder til planler har
forædlere af beskyllede sorter ret til at opkræve en
afgift. Del er i øjeblikkel fastIagi, at enhver, som be·
nytter udsæd ofbeskyttede kornsorter. skal betale 19 kr.
pr. 100 kg formeringsmateriale af korn. I tabel 62 er
anfert de sorter, som i ojebllkker er under beskyttelse,
men flere kan ventei i årets lob, efterhånden som de
optages på sortslislcn.
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V/Jrh\'ede

Cornelle
Vitus
Axona
Andre sorter.

Oversigt over afstamningen
for sorter af korn
I tabel 63 er i alfabetisk rækkefølge anfort sorterne
inden for de enkelte kornarter, og det er desuden
nævnt, hvilket mærke eller nummer, de ble... afprovet
under. End\'idere er forædlerlandct angivet og for de
registrerede sorter deres registreringsnummer og ·år.
Endelig er yderst til hojre givet oplysninger om sorter
nes afstamning. Det skal bemærkes. at det Ikke fOl
durumsorterne er I)'kkedes at skafTe de onskede op
lysninger.



Kornsorlcr og korndyrkning

r06e161. Forædlerberkyfu'rit' komrorter 1988-89.

Ilanc
Dulu
rJamlngwl1
Hed\'Jg
Lar!>
Morunge
Nero
Nil\
Rl'.oe
Roar
Selma
Slil
Vital

.\y wrf

5131 F

V rhvede
Axona
Cornelie
Salut
Sapphlrt'
Vitus

Roml
Scl lin
Semira
Se" a
Sila
Teo
Tlkko
Toga
Torkd
Tnumph
Taarn

'\)'l' SOrler
A!e;\IS
Blenhelln
Cadd
Dorett
Jarek
KrY'.olal
Lenka
Stina
Tenna ...
VIcky

.Vye .\Orfer
flor" Ina
Flamenco
Ilodlum

\'inlerrug
Akkord
Danko
DomlnLllor
Ep,,,
MerkaWf
Pollux

Vintcrb} ~

Andrea
Corona
Ermo
Frosl
Gcrbel
Hasso
Jgri
Mammut
Marlllka
\1ary It n
\'Iasto
Tapir
Trixl

ronnula
Galant
Golf
Gnt

\'årb} l-': Gro'i\o
AI..I;J Gula
Ah... Gunnar
Anker Ilarry
Ape.\ lIa"lIa
Aranur Hockey
Arena Ida
A riet Inga
1l11llcr1l13 Jellll)
Caja JOJlna
Camir Kdi
Canor Klawn
CUlIut Lcrchc
C~11 rm Lilla
Ccn\c Mlkl..el
Corgl alU\ha
DIgger Piggy
E",,"ort Regalla
Europa Roberl
nccl Roland

----------

\,interhvede
Anja
Apollo
Ilnm ... tonc
Ilrod
ClIadel
Gu\\alll
Jaguar
Kan/ler
Ko...ack
Kraka
Longbow
Merela
MouIin
;"';orTll.1Il
Rektor
Slclpncr
\Va~

.\)'1.' .\Orla
Arhcr
E\llIlg
FlOrida
Junl..er
Obt-h...k

Tabel 63. Korn~orlemes oprifl(/l'Ise.

SM Forædt~r/vedJigehokler Afstamnmg

\'inlcrhvede

Anja 7661 l'aJbj., Dalllllark 1981 723 K ranich ;t' Caribo
Apollo flreun. V. Ty ...kland 1997 1456 (Mari ... Bcacoll /. Klcmclll)' KronJu\d
Cuadel Zcl.. Holland 1995 1183 Komb. kryd ..nmg
Ga\\LIlI1 PHI og NSDO, England 1986 128. Dunn dcret1\c;/ Bngand
Jagu,Jr pn. o. V T)"kland 1985 1201 (Carsten M/ lord Depre....)/ Palmarre......
KU\dl.:k 270g. Welbull. S\enge 198. IOl7 (\1lronovskafa 808/Slarl..e M) /" Hnlme \1
Kral..a 766) PaJbJ. DanIllarI.. 1981 724 Kralllch . Canbo
1.0I1gbO\\ :...-SDO. England 19 • IOIJ TJB 168/175/ lIobbJl ..sm"
\'Icrclu 3)83/20 PllI og 'l$no. England 1985 1191 (Talent)<' VIrtue) X Flandcro;
:"':onnan 'lSDO. England 1985 1110 TJU 268/17SXllohbll .. 511J ..
Obell",k ZcI.. Holland 1987 1451 LlIlieudv. af comJXKlte cro'.oS af 38 sorter
Reklor hrlbeck. Ty':>l..land 1985 1051 \1ollopol >f Komoran
Slelpncr 78263 WClbul1. Sverige 1986 1287 W 20102-CB 149·Hunt"'IlHUlI< Btlbo
Urban Fran(:I.., Ty~I..I:.tlld Krantck X Diplomat
Wa"c 79S02S-16 NOflh. Ty ... kland 1988 1487 'IS 732 X Une 041 IOS

Ruf.:
Akkord II) bro GbR. Ty...kland 1987 1J37 Hybndrug
Danko Rol .. Polen 19S3 975 Selektion af Dankow...kie Zlote
Domlll,l!or PIIP.. Ty\kland 198) 941 Pdkus X CarokuLl
Epo.. 254672 VEB. O. 1 yskland 1987 1318 AZG/(Dank Srcbrne . Chodan)
Halll , LP, fyskland 1979 Ud\alg i Petku... II
r...1crk:llor 1'1--11' .• Ty..kland 1983 9.0 Dansk LandrugX Carokurz
Pcrkow v.LI). Ty\kland 1997 1417 Halo heil X I'trolo
Petku .. II \ LI). Tyskland Ud\algt af von Lochow~ Petkus
Pollu, V1:.8. Tysl..land 1985 110. P\fS mduccrct mutant af I'etkus
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Kornsorter og korndyrkning

Son Forædlcr/vedliacholdcr ArSlamning

Vinterbyg

Andrea 210978 v. BE, V. Tyskland 1986 1227 (Dura X Tocka) X Banteng
Dorwina VEB, Ø.Tyskland (ValjaX Vogelsanger Gold)X Hlht. St 7246
Corona Strengs. Tyskland 1985 (Stresa X Perga)X Vogelsanger Gold X

Vogelsanger Gold
Ermo v.LP., V.Tyskland 1985 1108 (Dura X Senta)X Vogelsanger Gold
Frost 1261 Weibull, Sverige 1988 1481 Pella X ASlrix
"Iasso 2.2240 v.LP. V.Tysklund 1982 809 Dura X 12563
Igri Ack. V.Tyskland 1980 652 (ST 820XST 1427)Xlngrid
Lady 1075 RSV. Frankrig 1988 1502 (Sv. 75726 X Igri)X Alpha
Mammul v.BE. V.Tyskland 1982 818 Vogelsanger Gold X(Madru X Wssh 382/49)
Marinka 7926 CB. Holland 1985 1182 (AlphaXSv P67.4)XMalta
Marylin PO. O.. V. Tyskland 1986 1247 «41596-11 X 45/57G) X Malta) X B7
Maslo SenIll. Holland 1986 1266 «Pil X Hauter) X Dea)XVogelsanger Gold
Tapir Pajbj .. Danmark 1981 771 DSG W 169 X Pella
Trixi 456-10 Ack .• Tyskland 1987 1410 (B.685 X 2437/16) X 472/3

Triticaie

Dagro Roslin. Polen Vinlertriticale 6a 298 X Vinterhvede 954/
72 X Vintertriticaie 11 310/72

Lasko P.S.P.B.I.. Polen TriticaIe 1.57 X hvede c hvede 1203/67 X
triticaie 6 ta 206

Loeal v. LP. Tyskland Kiss 193X803-358X 10727-1 S-OM
Uno 8005 Svaløf. Sverige 274/320X Beagle

VArbyg

Alexis 2715 Breun. Tyskland 1988 1537 Breun SI. 1622 dXTriump
Alis Oll Abe<!, Danmark 1985 1154 TriumphX Rosie Abed
Anker 785666 LF. Danmark 1986 1211 Rupal X Nery
Apex 7933 CB. Holland 1984 1006 Aramir X FI(Cebeco672I X (Julia3 X

(Voila X LIlO»)
Arena H. Sch., V. Tyskland 1986 1275 H 464XAufuammcr 38/68
Ariel 7198 Wcibull. Sverige 1988 1483 Triumph X All 3109
Ballerina H. Sch., V.Tyskland 1987 1421 Fcsta X Aramir
Camir 601409 Carlsb., Danmark 1985 liSI EmirXTriumph
eanor 602222 Carlsb.. Danmark 1985 1150 NordalXTriumph
eanul 710404 Carlsb.. Danmark 1988 1488 Triumph X Magnum
Catrin 602216 Carlsb.. Danmark 1985 1152 Nordal XTriumph
Corgi WPDS & NSDO, Eng!. 1985 1181 Triumph X 15533 Co.
Digger 7456-24-1 Miln. England 1986 1226 MMG. 68/5/11 XAramir
Duret! H. Sch .. Ty!'>1-1and CSSRH464XAufhammer 38-68
Eseort 107579 N RPB, England 1986 1281 ClarctXRPB. 256-75
Fleet 81021 NFC, England 1985 1149 Claret X Goldmarker
Formula 7200 Weibull. Sverige 1987 1321 TriumphXAII.3109
Golf 82277 NRPB. England 1983 966 (ArnlelleX Lud)X Luke
Gril VEn, Ø.Tyskland 1984 1001 Emir. Union, Diamant og 5 nr. Sorter
Grosso 8331 Cn. Ilolland 1988 1490 eeb. 7608 X Apex
Gunnar 73394 Svalnr. Sverige 1982 849 Krislina X(Mari'X 57/510-44)
Havila 7523 CB. Holland 1979 521 BomiXAramir
Hockey 412.78 N R PS, England ClarctXGoblin
Ida MOS WCibul1. Sverige 1980 567 Arla M XTellus
Jenny 73528 Svalor. Sverige 1981 751 Hellas1 X (Pallas'X Rupce) X Kristina
Klaxon 9002.77 NRPB. England 1984 1033 RPB 16.71 X Nackla
Lenka 59393 VES, Ø.Tyskland 1987 133.1 5013 Index 74Xq496 Index 72
Lina 76805 Svaløf, Sverige 1983 960 LofaXÅ 6564X(MariXMultan)
Mikkel 761430 LK. Danmark 1983 957 Visir X Sejel 678263
Natasha 73612 UNISIGMA. Frankrig - 1376 TriumphXAramir
Regatta 100579 NRPB, England 1986 1280 PF 52213XClarcl
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Son FOflI:dlerI\'cdli&thoki~r Arstamnml

Robert 773100 LK. Danmark 1984 1002 Ner} "" Duk..
Sclim 773013-8 LK. Danmark 1987 1~04 Ner}' X Sj. 693242
$emira 80512 S\alof. S\crige 1987 1412 Salka X Dros~1

BI
$ewa 3246-76 Nords. Tyskland 1983 959 (Juiu:'O\ 452/7)'1·427
Sib 020 Abcd. Danmark 1986 1250 Tnumph X RO.,lC Abcd
Slma 4710 PaJbJ .. Danmark 1988 1539 !JF. 52158 " S\. 72174
Vicky S\ alof. S...crigc Triumph ).;, Akka
Taarn 73533 Svalof, Svcnge 1982 845 K ristina X Hella~' X (palla",' X Rupt:c)
Telllll' 80-105~ NRPB. England 1988 C1arel X Erna
Teo 80-609 NKPB. England 1987 1339 Clarel X Kym
Tikko 84099 Svalur. Sverige 1988 Ida X Sv. 73312
Toga 4509 Prnb.. Ost rig 1986 1237 Triumph X Welam
Triu1TlJlh VEn. 0.Tyskl:llld 1978 488 Diamant X 14029 M/6

I-Ia\'re

Dula 69014 W,er. !-lolland 1982 82.1 Selma)( W7 62060
FI3IllIUgS\\11 8045 \ LP. Tyskland Berllo "Selma
La", Werbull. S...erige 1986 1291 Wcrkus X leanda
Mor:J.ng.c 005~ S. Saat. V,Tyskland 1985 1105 ~-1anno X Selma
Nero 17517 WClbul1. S\enge 1988 1~82 HedHg X Arnold
Nil.. 17369 WClb.. S\ enge 1985 1145 Welkus X LC:ll1da
Ri~ 752116 LK. Danmark 1983 956 Selma" RI'lo
Roar 724190 LK. Danmark 19R2 8~~ (St I' X U.S 1(24) ~ A'Ilor
Schna 16412 Wcibull. S\'crige 1970 8~ Palo" Saxo
Stil 77232 S...al,,[ S\crige 1986 1136 St,rbo'\. Benlo
Vil:ll 75~93 S\aløf. S\cnge 1984 1068 Sang ..... Selma

Vårhvede

Axona v.d.11.. Holland 1987 1455 HPG522-66 X Man'l Dovc
COrnellC 16599 Wcihull. Svenge 1982 838 Kolibri X Ilompe M
Vitui- 753648 LK. Danmark Inl 767 KlclbcrX(Trall'cl.· 7XCapa')

Forædfl're:

Abed Abc."tI l'1:lnrC:ll\·I~t311011. -11)20 SIIII,,-~r<~d

Ad. Dr J A.:lcrm.JII & Co. Rmg<;lrav;e n. 8444 Irlbach. Ve-slt"kland
Brc:ull SaallU.:hl\lolOschafl J.l'\C( Urtun. Am5("I\loeg l. 15~2 lIt'rzo~cn3urach \' T),lland
Carl~b Carl~hcrp; Kom(ora:dhng. Gamk Carl~l'Ic'rg'tJ IO. 2~ Valo)
en Ctb«"o lIandchraad. "O"It>t., 182..\QCX) AD. Knllerdam. Holland
FIr! Sdallucht Flflb«"l. 8-1--11 Amng-Klnlam. VCill)"sllalld
II Seh Seh ... clgcr &: Co OIlG. lian,. "ddlm;ht'"fl J. 0·8052 M(l<",hurg. \{'"\oll)~lland

H)hh' GoR II)'bro GbR SOl'II/lIdl. I an~enbruclen. Lu....,h;lrdl~Iedlung. 7~25 Bad ~h"nhorn 2. V lI)',lllllld
LK l.311dhrugch Korn(orædhng. ~JC"I. 11700 1I(1~ns

Mlln ~hln M:mefS Group. WlIl('rloo Ilou~. \\atnlno Sir. Kmg' l\nn. rlljo:llInd
NFC Nev. I ;,rm Crop" Ltd . M.ulcl ~I.:unron lIaII. llllC<lln. EIIJlland
NRl'll l':lcler\oOn~ R 1'11 Ild . Roth\locll. 11I1,,-"Oln I 'l7 6DT. Engla11l1
l':SIXJ National ~'d J)e\dopmcnl Orgal1l'iatlon [Id.. 1\C\loton lIaII. Cambndgc. cm "PS. England
"'ord~ Nmd".lal. SaalluehtgC'irclh•.:hafl rn b 11.2.122 Walcmc't"r'll1rf. I iitJ('nburg. \" T),lalnd
I'liJbJ l'aJbJCrgfondcn. PaJbJtrggården. 1» ngby. :-.~ Odder
1'11 O 1'111111]Cnwdll Qb.:rhrnhurg. Schw:tbisch 11.111. Vc'"y'lland
PHP I' Il Prrc.-..cn. Poslfach 6. 2JQI I und'pard Posr. langbalhg. Vcsll)",lland
Prob I'robsdorfrr Sa.ll/u\·hl GmbH. nOl Gn",' rnl~n;dorf, (}.,lllg
Ro!. Kohmpc.\. ForelS" fr;ldc I·nll:rl'n~c. AL. Jcro/nilrn,llC 44. 00 1)~0 W.lrvawa. I'oll."n
R~llI1 1'. It K(l~llI1. 61·()16 1'0111:111. Ul Sarrnada 7. Polen
RSV Rcchcr.:hc cl -.ekcllon Vl.'gelak... lO 12 rue KogerLccerf. Prem,,-~qut"" Pt"rcnchicf'i. Fr3nlllg
SEMl &mundo. Ulrum. IIoll,Il1d
S S3<11 Sell1undo Snalluchl. Pn,' 2~(nb'. 2000 Hamburg 2K. VC\lly,~13nd

Slr~ng.~ Saalluchrge.elhchaft Slreng" Erthcn A~p"rhhor. 8705 UITCTlhcl1l1. V r)'skalnd
S\ S\lllo( AB. 268 00 S\;IIi.i\, S\tngt
L'lll~lgma L'I1I\lgma. Franlng
\". DE w. \llll lI<>rnes·Eckendor( ollG. I't~l(llCh 1206. Lcopold,hohr l. V(',lt) ..llalld
\<1 II O J \lIn dt"r I-Ill\l: BI,'. I'oslbu~ I. -1422 AA Karc1k. 11011:)111.1
VED VI II SIIal- und l' l1anLgul. Mo-,dtlrf'lras<.(' 7-Q. ItQ3 Vorbcrhn. VTnll311d
\ lP I- Hl" Inchll\lo-I'elkusGmbH.I""lfach 1'11. JIOJ Ikrgclll. V<"'ll),lland
W~ll:l W WClbull AB. Ik,.\ ~20. 261 2-1 Lmd..l"'''ll. S\engt
Wlcr II V l..l1ndbou\lobureau Wlcf'lum. Q7().t-Ca·GrolllTlgcn. Ilol1lll1<1
"'POS W('hh I'lanl BrC'C'dmg Starmn. 1'1;>, G~arddon. Abcr)'I"')lh. l)~fnJ England
l..tl I...dder BI,. Landgned hlder b5q~ 'W. Ollc,..,um. Ilolland
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Måling af bjærget
halmmængde

Af B. Sloth NielselI

Tabel 68 Mdling af bjærgel halmmængde /980-88.

Halmmængd~K,,,,, bjll:l'&el
,

Halm A.ta1 Stub- udbytte
hktI r,;.~ ImAlin- hø'" hkg.

'" cm ",.ha pr !Idb)'!!!:

Vinterhvede 1988 . 6 12 70,2 46,6 66
gns. 9 Ar .... 72 14 68.0 49,5 73
Vinterb)'g 1988 . _ 6 \I 57,2 35,9 63

MAJing af de halm mængder. som bjærges i praksis. gos. 6 Ar ........ 45 13 62,4 36,4 58
blev pAbegyndt i 1980 og er nu gennemført i 9 år. Vinterrug 1988 2 15 45,5 44.6 98
Målingerne er gennemført efter de retningslinier, .,om gns. 9 år .. 33 16 45,2 40,4 89
er beskrevet på side 68 l nOversigt over landsforsog

VårbY8 1988 . ... \O \I 52,4 27,6 52
1980.~)

gos. 9 år .. 332 \I 50.2 31,5 63Resuhaleme har Vist en stor års· og stedvarialion i
halmudbyltcme, medens halmprocenten I forhold ul Ilavre 1988 . I 15 52,0 19,8

kerneudbyucl i de neste af Arene varierer mindre. Atm.rapgræs 1988 l 5 15,0 83,0
I 1988 er der gennemført 29 mAhnger i 9 rorskeilIge RoosvmgeJ 1988 .. I 7 17.6 35,9
argrøder. Resultaterne er viSl i tabel 64 sammen med Ærter 1988 ... I 38.0 17,9
gennemsnit ar alle årene. Halmudbyuerne i 1988 af·

Vinterraps 1988 I 33,0 27,0viger ikke væsentligt fra gennemsnittet af alle årene.

56



c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Bent Ullerup

Tabl'l J. ForsØgS(lNlOl,

_A_,_'_O.:G_o.:p.:K:..a_"_e ' Antal soner IAntal (Ors0a

Udbytte Ol HekJande1

merudbylle Udb. Ol pct. ri·
hkg æner m~rudb protem

Markært pr. ha hk. ,
ært~r lørslOf TKV

Øerne PyH.nd
pr ha •

Tabel 2. LWldsfiJr'lOg med sorter af marl.ært /988.
(49-JJ)

Serie 0/-45
AOlaI foro.øg 6 9 " II ,
Bodil . . 39,6 35,6 37,2 22,2 299
Solarat 8,7 7A 7,9 22,5 310
Slehgoh . 2,4 +1,8 ~O,I 22,2 299
Bohatyr . 6.7 7,8 7.3 22,5 281
Belmda 1.1 + 3.7 1.8 23.6 295
Iklman 0,7 1.5 1.2 22,2 302
LSD. J,4 J.O J.6

Serie 0/·46
Anlal flll'<,\lg 6 , 14 1\ 1

B(xJil 44,0 39,1 41,2 22.6 329
Solara t 8,1 3.4 5,4 22.9 332
Madna· 3,0 0.1 I,] 2U 259
A~onat 6,0 2,4 4.0 22.8 290

"' nlle
t 2.0 0,2 1.0 23-6 269

Rc=nata t .. 6.3 4.3 5.2 22.6 311
LSD. J.6 2.7 2.)

Serie 0/·47
Anlal f""og 6 7 11 Il 12
Bodil 45,0 40,7 42,7 23,6 315
Solara t 8.5 5.1 6,6 24,1 322
llelka t . 5,4 2,7 3,9 23.2 231
Dantot 3.8 1.7 0.9 22.9 272
FJord t 6,8 2.4 4,4 24,4 249
Conson t 0.9 + 2.8 ~ 1.1 24.9 306
LSD, J,9 4,8 J,6

Serie 0/·48
Alllal forwg 9 , 17 " II
llocHl ,_"""_ 45,2 30,9 38,S 22.6 326
Salum· 6,9 4.7 S.K 23.5 324
Counte<'t,t 3,0 10,8 6.7 23.5 345
Prngrclu ~ 1.0 2,5 0.7 24,9 -H2
Duchc'is· . 3.9 9,8 6,7 23.6 342
Pnnccs!it . 4.0 9.7 6.6 23,6 338
LSD, J,2 J,J J./
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76
6

13
II

82

21
6

27

Marlo..a:rt
J-Ie-.lcbonnc .

lait bælg\a-d

Plantetaj i markært
Blandmg af byg og rener.

Som følge af den ,tore lllterc...~c for dyr~ning af bælg
~d er fOr\ogo;arbeJdet med mar~ærl og hcstebonne
udvIdet. og der er derfor baggrund for at bringe
resuhalcrne I el \ærhgl afSOli af O\crslgten.
OCllllgclserne for dyrknlllg af markært og hc'>tcoonne
var I 1987 meget darhgc ~om folge af vanskelige
hoslforhold. I 1988 var hoslen Ict. men torke under
krill,kc penoder af væksts<c\onen beVirkede. at ud·
bYllet Ikke blev meget hOJcrc end. ret rør. HcJdigvi ...
blev kvaliteten af avlen bedre.

Markært

Forsøgene antal og fordeling
Beretnmgen her mdeholder resuhalcr fra 82 forsøg
med bælgsa."C.Isortcr og 24 (ol'og med andre opgaver
Der deltog 21 ærtesorter og 6 hestebonne-orter

Landsforsøg med sorter af markært
Re;ultaterne af ",orlsfor.!>ogcllc I mar~ærl er vist i tabel
2. AfprO\nmgen omfatler 5 forsog.....encr BodIlært og
Solaraært dehag som m lesorter i alle senerne, og de
har .. lede') været afprO\t::1 I mit 76 forsøg.
Rer.ultatcrnc er opdelt for Oerne og Jylland. og de
viser for Oodilært. hvi .. udbyucr er anført med frem
hævede typer. al udhytterne har \ærd 10-15 pet
hOJere på Øerne end l Jylland. Det fremgår endvidere
megct klart af re-.ull:ucrnc, al 1988 Ikke \ar Cl særligt
g<X.It år for BodIlært, idel kun g,m~kc enkelte ::tf de
provcdc sorter har givet lavere udbytte end måiesor
len. Denmod har Solaraært hævdet sig bt."C.Irc end de
nCSIC andre sOrler



Bælgsædsortcr og bælgsæddyrkning

Udbytte og Hele landet

merudbytlt
~~b og pc1. nl·

hk. æner erudb. protein
Markært pr. ha hkg ;

ærter tørstof TKV
0eme1Jylland

pr. ha ,
Serie 0/-49
Antal forsøg 6 II 17 IJ IO
Bodil 37,6 34,7 35,7 23,2 310
Solara· 8,2 7,8 J,9 24.0 321
Orb· ......... 3,9 5,6 5,0 23,S 244
Katrin 2,0 2.4 2,3 24,1 305
Bodil + Solaral) 3,5 S,J 5,0 23,8 305
LSD ...... 1.5 2,9 1.1

• hnlYbladløs.
') 50% af hver

l tabel 3 er resultaterne for de IO målesorter, den
normailbladede Oodilært og den halvbladløse Solarn.
opdelt efter geografiske områder.

Tabel 3. Opde/i'lg af resulraler med sammenligning af
ærtesorterne Bodil og Solara 1988

.~ pct. riprotein TKV.g Ikg ærter pr.

o" ""Markært <.!!
Bodi~Solara Bod~Solllra dbyt~ler;rudb.

Bodil Solan

Sjælland IS 22,2 22,6 315 322 40.0 10,0
Fyn 8 22,9 22,7 312 342 42.0 9,3
LoB·F. S 23,8 24.8 309 337 53,4 8.8
Oornholm S H3 24.1 319 30J 40,0 +1.2
Østjylland IS 21,8 22,4 320 322 39,7 J.I
Vesljylland IS 23.7 24,7 301 3a. 34.3 3,J
Nordjylland 13 23,2 23,4 325 322 33.6 J,O

Alle forsøg 76 22,9 23,4 313 321 38,8 6,8

Bortset fra resllllaterne på Bornholm har Solaraært i
forsøgene i del øvrige land givet mellem IO og 25 pet.
højere udbytte end Bodilært. Af tabellen fremgår
endvidere, at der i Vestjylland og Nordjylland generelt
blev høstet lavere udbYlIer end i det øvrige land. Til
gengæld var indholdet af råprotein højere i ærterne i
Vest- og Nordjylland end i Østjylland. Fyn og Sjæl
land. I gennemsnit af alle 76 forsøg gav Solaraært 18
pet. højere udbytte end Bodilæn. I forsøgene i 1987
var udbyttet af Bodilærl knapt 7 pet. højere end
udbyttet af Solaraært. 1 serie 01-49 er afprøvet en
blanding med SO pet. Oodilært og SO pcl. Solaraært.
UdbyIlet var 14 pet. højere end udbyttet af Dodilært
og 7 pet. lavere end udbyttet af Solaraært. På dette
resultat er der ikke grundlag for at anbefale en blan
ding af ærtetyper. men opgaven bør belyses nærmere.

Markærtesorternes egenskaber
I landsforsøgene er der, som det fremgår af label 2.
foretaget måling afsenernes rw)i"dkoms~'ægr.Der var
slor varialion fra HeIkaært med en TKV på 231 g til
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J /988 blel/ opn/Jet høje udbYlfer i deflesle hall/bladeløse
ærlcsorler - og dem er der flere og flere af

Countes.~, der havde en kornvægt pA J45 g. men
iøvrigt var kornvægten i 1988 50-100 g højere end i
1987. Der er som omtalt også foretaget analysering for
proreinindhold. som var lavt i 1988 sammenlignet med
året før.
Med indberetIlingen af forsøgsresultaterne var kun i
enkelte tilfælde oplyst om sygdomsangreb i sorterne i
1988. Der er således ikke materiale til at fastslå, om
sorterne har forskellig modstandsevne mod ærtesyg
domme.
13 af sorterne, som deltog i landsforsøgene. er optagel
på sorlslisten. I tabel 4 er resultaterne anført af nogle
af de bedømmelser og oplysninger om egenskaberne,
der kan hentes i sortslisten.

(abel 4. Egenskaber hos ærteSOrleme. ')
Ifølge sOrlslixte 1988 udarbejder af Statens
Planleal'/sforsøg

! C; ! !•
~

~

~ Iio= '" ~5:
.! '"Markært o~ '~ •~ ._ o

! ~ tg t
~

o, 4'l'll ~ilfr E o~
e~ l~:g

,
~.i;: o: ø.. 5

Bodil 3 4 6 6 6 4 g
Trille 3 S S 6 6 6 g
Madria 2 S S 6 6 4 8
Bohatyr . 6 S S 6 S 4 g
Heika. 4 S 3 J S 4 gr
Consort 4 4 6 6 6 6 g
Solara 3 S J 6 6 S gr
Danto 3 S 6 S 6 4 gr
Fjord 6 S S S S S gr
Progrela 4 6 7 S S S gr
Uelman 3 3 6 6 7 4 g
Belinda 3 4 6 6 6 6 g
Stchgolt .. 3 4 6 S S S g

'l 13v. lId lig. små frø. IliY ll.llnHcgt lynd skal. laYI indhold
') g - gul. br brun. !Il = marmoreret, gr = grøn



Alle dl e ..mter har gule eller grollllC fm. og del kan
Il1roj<. al dc har h\<lde blomster. Et andet fællestræk.
\()ffi folger den h, Ide bh>m"'lerfaf'e. er desuden. al
Ijorternc er tannlllfallige. I label 5 cr dcr med fl ord
glvcl cn kort beskn\<d"'c:.If de vigtig,)le egenskaber for
de ærte\Orler....om har dehagel l lalld~fof\øgene I

Illllld", 2 • r. og de er opfort I ~aml1le r:d.kef'llge ...om I

label 7.

(abel 5. Beskrinl/S(' afærfesorteme.

Prolein
indh.

Bodil·) nonnal rel lidI. ret kort mldd. midd.
Slehgolt·) normal rCI lIdI. rCI kort midd. nudd.
Oclinda·). nonnal rcl lidI rel kort midd hajt
Rclm:tn·) normal tldl ret kort u nlldd nudd.
I'rogrcta·) normal ~Ild. reIlalIg Mor rel højt
Solara·) .. hlv.bU"" rel lidI. rel kort ~tor midd.
Consort .) hlv.bU"... rcl lidI. midd. midd. rel hojl
Iloghalyr· normal rCI ... ild. lang rcl lille midd.
IIeIka· hlv.h1.l(,~ mide!. rCI lang lille midd.
Counte<; hlv.bU"" ret ... lId lang stor hojl
DanIO·) . hlv.bLlos mldd mldd rel stor ret laH
A"comt . hlv.bl.los lidi kon rel lilie nlldd.
Tnlle· . hlv.bUos mldd ret kort ret lille rel hOJI
Madna· hlv.bl,los mldd kort ret llile midd.
I'rinc~s hh.bUD" ret ~l1d. lang midd. hOJI

Tabellen vl<;er mcd ... Ior tydelighed. al der I de ..enere
!Ir er kommel nere og nCrl' halvblaJluse sorter pil
markedet Flere af dl~"e ..orter er lidt længere end
Uodllærl. og nogk har Il1l1ldre fn' og cl I-wjcrc pro·
1l'llIindhoIJ.

Oversigt over flere års forsøg med
sorter af markært
5 af de afpro,ede \,t)rlcr har deltagel I land~for...ug I 5
• r eller filere. 2 Mlrler har værel med I ~ r. 4 :-orler i J
• r. 4 !>Orkr i 2 ilr. medens 5 'ioner var llIed for f(lf'\tc
gang i IQS8. Udbytlcrc~ullalcl for deenkdle' rer '1"1 l

laod 6. Idel m, lc",oflen Bodll~ udbytte er sal III 100 og
dl' pnl\'cdc sorters uclbyllt' i forhold herlil.
Af tabel 6 fremg!!.r del tydeligt. at der l'r 'Hore :'ir:-varia·
llOner. II. r del drcJer sIg om 'l'nt'Sorlcrne-; indbyrdes
udbYl1erclalloner. Feks. har sarien Progrela variaret
'k'\:rdclcs meget o"'l'r 5·år:-pcriodcn ..runmenlignel med
BodIlæfl. og til..'arende ck-.cmpler kan findes blandt
de O\-nge, En del af denne forskel kan skyldes. al
d r1ige hU"lhelingel'tCr Især har ramt de :!>iJdige ...orler.
men del ...kylde<; udcn tv I'" I også. at l'1l lorkeperiode.
nelop men" ænerne blomstrer. ofte bc, Irker en dårlig
bælg'ixtlllllg og el deraffolgl'nde 1a'ludbyIIC. Sådan·
ne khmabctingede forhold medvirker lil, at dyrknillg
af markært med re:llc m~ hclcgncs som uSikker elle:r i
hvert fald mere: usikker cnd avl af kornafgrcxkrne.
I lubel 7 er visl ell ovcrsigt over for:!>ug:!>resullalcrnc
...om gennemsnit o'cr cn årrække og med oply:-ningcr

Uælgsædsortcr o~ bælgsædd) rkninJ,:

/a/x>/ 6. 5 Uf'!> jorwg med wrter af IIll1rkll'rl.

forhokkc.aJ ror udb)'lIe
Markært

1984 1988

Bodil 100 100 I(X> I(X> 100
Prngrcla 87 I(Xl 122 63 102
Slehgolt . 100 99 101 90 100
Belman 95 95 93 % 97
13ellllda I().l 100 97 75 Q5

SolJra 114 110 Q4 117
Cml"lrt QS 10.\ 85 97

clBuh:!l) r IO~ 101 120
Countc..... 114 7.1 117
Heika 110 Q7 10'l
Danlo 111 n 102
Pnm:c:...... 71 117
A..cona 105 110
Madria Q4 IOJ
Tnlle 9. 102
DlIches... 117
Orb 114
Ken<\la. 11.1
Fjord 110
Katrlll 106

nITI prnlclT1mdhold. korl1\:egl og udb)'"llerelallonc:r.
men netop <;om fulge af de slore ;\,,'ariallonc:r har
udbYlIcIaIlene I denne tabel .. Hlr... \ "·ærdi. n:'ir de ...am·
men holdes med de årlige re..ultatcr...mn er anfort l

label 6.

Udbyue OS
pet rlpro- TUSind· merudb

lem l kOmliVlrat. hkø kerne F",·
Markært lørstor TKV.g pr. ha holeb

Bodil r:.;='
1.1

l r:o'" I r:u'"lxxIII son Bodil lOrt

1Jod,' 100

ForsO,~tllr /984-J{H

Slchgolt 24.0 2.1.7 .107 294 HJ ~O.8 QS
Belinda .. 23.7 25.3 J07 299 HJ .;. I.9 Q6
Helman 23.S 2J.S JOJ J()() 44.S .;. 2.2 Q5
Progrcla 24.2 25.9 316 325 4J.7 -:-2,6 Q4

Forsogstir /985-.Y8
Solara 23.~ 24.1 324 JI6 ~2.0 J.9 10'l
Consofl 23.9 25.1 322 311 41.7 .;.1.5 Q6

Forsog.wr /986-81'1

Bohal) r 23A 23.5 306 267 .17.7 3.7 110
IIdJ..a .. 13.Q 13.6 J07 21Q .1S.1 2.2 106
Cnunle-.... 23.7 25.0 311 3J4 .17.4 O.Q 102
DanlO 2.'.Q 24.0 J07 258 .1R.I --;- 1.2 Q7

Formgstir /987·88

A...cona 23.9 24.1 J08 264 J8.Q J.2 108
Tnlle 2J.9 25.0 JOS 253 3R.Q 0.5 QQ

Madna 2J.Q 24.J JOR 241 .1S.Q ; 0.5 QQ
Pnncess . 24.0 25.9 2Q7 29.' .17.1 1.8 Q7
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Bælgsædsorter og bælgsæddyrkning

Valg af markærtesort
Bodilært. som er normoltbladel. har været den mesl
anvendte sorl i mange br pd grund afdens høje udbyne
og gode dyrkningsegenskaber, der har betinget en rime
lig sikkerhed i dyrkningen. Bodilært har således ikke
udspillet sin rolle e'ldnu, men efter al markedet er
b/evellil/ørt nye typer afærler. de såkaldt ha/vb/ad/øse.
er der h/ondt sortimentet gode ~'Q/gmuligheder. Solara
ært må fremhæves. idet den i J af4 år har givet højere
udbyne end Bodi/, og den var sd/edes i 1988 en af de
højestydende. men ogs/J de ha/vb/odiøse sorler HeIka,
Countess og Ascona kan anbefales. og desuden den
normaltbladede 80hatyr. der er ref lang og sildigere end
Bodi/æn Årets resultater forlæller, al der er nye og
gode sorter pd \'ej, som md følges med interesse i de
kommende drs afprøyning. Men uanset hvi/ken sort. der
sås. er det en grundlæggende regel, at et godt gennem·
ført s/iarbejde i et \'e/tillavel såbed er afgrundlæggende
betydning for ærtedyrkningens succes.

Plantetal i markært
Spørgsmålet om plantetalIeis betydning for ærtedyrk
ningen har været undersøgt siden 1985, og konklusio·
nen af de resultater, der hidtil blev opnået, var, at et
plantetal omkring 60 pr. ml har været det gunstigste.
Efter at der er kommet nye ærtetyper i handelen, har
det været af interesse at undersøge, om kravet til
planteantallet er det samme for de to typer, de nor·
maltbladede og de halvbladløse. I 1987 blev gennem·
ført 30 forsøg, og på grundlag af en opdeling af disse
kunne der ud fra økonomiske betragtninger anbefales
et lavere plantetal i Solaraært end i Bodilært.
11988 er denne opgave gentaget, med 13 forsøg, hvoraf
8 med ærter af normalbladet type (Bodil og Belinda)
og 5 med ærter af halYbladløs type (Solam og Coun·
tess). Hovedresultatet se i tabel 8.

Tabel8 Plantelal i markærl

Udb)'ue og merudbytte. hk, pr. hil

Markært Alle sorter FuldblBdel') l-JalvbladIGS")
og rorsøg

hostet Inel to') hostel lneuo') høstet lnetto')

Antal rON'g Il

Udsdet spire-
dygtige ærter
pr. ml

40 35,1 33,0 38,6
60 2.4 J.2 1,4 0,2 4,0 2.8
80 3,8 1,4 2,2 -i-O,2 6,4 4,0
100 3,8 0,2 2,9 -i-0,7 5,2 1,6
120 4,8 0,0 3,7 -i- I, I 6,5 1.7

') høstel merudb)Ue / uu!>ledsfoTltgelq:n n~r TKV er 270 g o@
SpIreevnen 90 pel, <.l ,. s. 1.2 hkS for hver for"'gd)( 1" 1.0 plarllcr pr. m'

0) 7 fol')0S med Bochlaert. l for!iUg mal Ikhndu:n
Ul 3 rOlW& med Soluucrl. 1. rorog rnc:d Counle.o>.<.ært

60

Ærterne er sået ved 5 pll:lntelaJ. l gennemsnit af ajle
forsøgene blev ved 40 planter pr. ml høstet 35,\ hkg
ærter. og der blev opnåel cl stigende udbytte ved
stigende plan letal, men når de øgede omkostninger
ved udsAning af flere ærter modregnes i resultatet,
bliver nellamerudbyttet som anførl i labellen 1,2 hkg
ved udsåning af 60 spiredygtige ærter pr. ml og 1.4 hkg
pr. ha ved udsåning af 80 planter. Ved anvendelse af
større udsædsmængder blev det økonomiske resultat
forringet.
Opdelt efter ærtetype viser resultaterne. at der kun var
økonomisk gevinst ved at øge udsædsmængden til 60
planter pr. ml i Bodilært og lil 80 planter i de halv.
bladløse. Dette resultat var i direkte modsætning til,
hvad der blev opnået i forsøgene i 1987.
På grundlag af2 drs resultater med sfigende plantelal i
forskellige ærtetyper kan det ~'ære vanskeligt at drage
meget sikre og vidtgbende konklusioner. især fordi
resultaterne i de to /ir var forskellige. I 1987 yar der
sdledes bedre resultater i Bodi/ært ved al hæve plante·
tallet end i Soloro. medens det modsatte var til/ældet i
1988. Ud fra en gennemsnitlig og økonomisk betragt
ning mb del anse!> at være fordelagligt af anvende en
udsædsmæ'lgde pli 50·60 og op til 70 spiredygtige
kerner pr. m}. Det er megel vigtigf. at såbedet er
vefuHavet, met1jo ringere det er, desto mereptlkræ~'ef er
del al hæve udsædsmængden. og i denne/orbindelse bør
betydningen af, at der anvendes udsæd af en god
kvalitet, understreges. d. v.s. en tilstrækkelig høj spire
evne og en god sundhed.

Blanding af byg og ærter
Med mellemrum er der både i Statens Planteavlsfor
søg og i landsforsøg gennemført afprøvning af byg og
ærter sået i blanding i forskelligt blandingsforhold. De
hidtidige forsøg er gennemført med normal bladede
ærtetyper, og det har derfor været af interesse at
undersøge, hvorledes de nye halvbladløse typer egner
sig til blanding med byg. Der blev i 1988 gennemført 11
forsøg efter forsøgsplanen, som fremgår af tabel 9.

Tabel 9. Byg. markærlog blanding heraftil modenhed.

Vårbyg og UdbYIle og
merudbytt~

markært hkg pr ha.

Antat forwg II II II II

Bodilæn,ON 35,1 - 22,6 O
Solaraærl, ON . 4,2 - 23,2 O
Grilbyg, lOON 12,3 12,2 2
50% Gritbyg, 50N .

9,1 44,2 16,8 4-f 50% Bodi1æn. ON
50% Gritbyg, 50N .

10,8 1,7 45,9 16,8 3+50% Solaraært, ON
50% Grilbyg, ON ,

7,4 - -i- 3,4 18,4 3+ 50% Solaraært, ON



LJælgsædsortcr og bæ1w-:.cddyrkninf.:

Taht'! I f. Fll're orr forsøg "Il'd hejtl'ixmne.wrter.

Oversigt over afstamningen for
sorter af bælgsæd
I label 12 er i alfabcti ..k rækkefølge anførl sOrlcrne
inden for markært og hc..tebonnc Oled oplysllllIger
0111. h..or tit: er forædlet, og om derc<; afslamlllng I de
tllfæh.le. h\'or nplY'illlngcr har kunnet ..kafT~. Der
hell\'I~C' ul np!ysmnger om forædlcrnC' adrc<."Cr. '>C111

er meddel! I den Sld<;te tabel I af..ml A I mcrslgtcn
l":cdCf<;1 1 label 12 er anfnrl de sorler. der er foræd·
lerbe\kyt lede

100
'99
9<
80
n
S9

1988

Forhold!>!al for udbyne

100 100 100 100
9~ 96 S-I 96

98
65

1984

Car!!:o
Alfred
Victor
Dlandlllc
A\ anO
Topa...

Hestebønner

Sorterne Cargo og Alfred har \ærel afpro\el I fOr\(lg
,iden 198~. meden... de (n rige \Orter har \'æret afpru\'et
i 1-2 år J gennem"llIl af forsogellt~ ga .. Cargo del
hOJe'>1e udb)lIc læl fulgl af Alfred (lg Viklor. meden..
de 0\ nge .l ..orter ga\ 8-20 pc!. b\cre udb) tie.
Det fremg:tr af (allene. at -.orten I:Jlandine ('f korlere,
lIdIIgere. mere :'lOrfr()el og ngere på protein end de
mnge 'iOrIer. DCI er yderligere opl) ..!. al ..arten er
meget tanlllllfattlg. men den har h\erken 1 1997 eller l

19R~ kunnet nå de o\nge ..urler l ydeevne. Avanuhe·
,,'ebonne har små fr(). er rel Iang"lfået og llldllghed
som Cargo og Topa... Alfred og Viktor er ret ~lr:hll\'e

og mIddeltidlige og har I1lfrcdsslIllcnde ~dcc\"ne.

Eli ovcr.. igt (lver sorlerne" ydcevnc Ig.ennem de "enere
år er vj~t i tahel 11.

Valg af hestebønnesort
t-Ie'ilebonner har i afprovniflKell i de 'iellere ar I'ISt !jlg al
gi\'e lige' Så hOje udbytter {om markærl. og elenne
bælgplanlcart hor højere proteinindhold end ærler. 7i"tJ·
figere ~'ar he.\tebonnerortemes sildighed et problem og
slærkt medwrkende fil, at heSle!Jonne aldrtg hlev nogen
~ltJr ofgrødl>. men med fremkomSIen af nYI''OOrter. der
er ca. l maned tidligere end de. som blev dyrket for lO
ar nde". er der god grund 11/ at interessere sig for en
IU!fleoorw('(Jvl. Sorterne Cargo. Alfred og ViÅtor ('r de
hDje5tydende. A~'(Jnll har mIa frø. h~ilket kan bidrage
til en besparelre f udrædsmængdell. og den Ildlige .wrt
Blam/me har gode dyrk",,,gs-og Å~'alilelJegenskaber.

mefl Ko'er lo liere froudbYl/e end de ovrtge sorter. Der er
gode mulighederfor at ~'ælge en egnet wrl blandl dit.re.

label IO. Land,{on-OJ! med IW{leOOnlle50rter 1988.
Karakt('r ror Udb.

Ilojde Mod· TKV %" og
Heste- cm "",. kj(" nml • prol. mer-
bønner ~" .... udb.

hkg

Serie O/-50
Anlnl for..og l h ,
Cargo IOS 3 -I 1.1/9 558 29.6 56.7
Topa,; 116 2 2 11/9 513 30.S ~6.4

Illalldme 91 .1 -I -1/9 646 31.7 11.4
Alfred 110 1 I 6/9 55 I 30.0 70.5
Viclor 07 I I 6/9 616 28.5 ~IA

A\'anll 113 2 I 1219 451 .10.6 ';'4.3

LSD 6.0

J be<..kcdenl omfang har hestl"txmnc-.oner \æret af
pro\'el I lalld.. fur..ng I de ~nc"le ,r Stiledes og...3 i
1988. IH·or dcr hlcv gcnnemfurt 6 fOr\og med 6 ,orter
Resultatct af for,ogene ~e.. i tahcl IO

Afpnn Illllgcn har del.. omfattet en ..ammenllgnmg
mellem 2 ærtetyper og Gritbyg l renbcstand og byg I

hlandlllg med de IO a:rtelypcr saml uden og med
k\ æl\lofgodo;;knlllg til byggen I blandmg med Solara·
ært
Det hOJc.. le udbytte· 47.4 hkg· hlc.. opnlict I Gntbyg.
der \ar tilført 100 kg kHel ..tof pr ha Solaraært i
renbestand gav 4.2 hkg mere end Bodilært i renbc
stand Afden 2. talkolonne frcmg:k at Gritbyg blan·
det med Solaraært har gl\ct 1.7 hkg l...ernc mere end
Grithyg blandct Illed Doddærl, og endelig fremgår
dct, al der blev opnået 3.4 hkg kerne ved at lilføre
blandingen Gntbyg og Solaraæn 50 kg kvæl:-.wf sam
mcnlignet med ingcn tilførsel af kvæl~lof. RåprOlci
Illndholdcl var næstcn ens i ærtCSOrlcrue og 12,2 pc!. i
Grilbyggen i renbestand. I blandingen byg og ærtcr
var der uansel ærtetypcn 16.8 rx:l. protein, mcn h\or
hlandlllgen Ikke var tdføn bæl"l<lf. og hvor ærterne
"'Om f(llge heraf groede hed..1 td. \ ar råprotelllprocen·
ten 18,4
Ved at dyrke I'n hJandmgml'l afb}'g O,lf markært op"a{
afmmde!tK\'/l ('f lidt lal'ere kemeudbylIf!. men et hOjere
protemmdllOld. Med anremll'I{(· af 1'11 tidlig moden
ærte!jort kan der gennemforer hoS! o/eli byg/ærreblan·
dmg pa ('f godt IIdspunkl. Ved anrendpln>n afen kortog
smhm' byg er der m"ligh('d filr. ut ærtemt' kan holdes
fra jorden /Ildlil host. Delle gælder fHe mindst de
hah'b/ad/o'H' typer. men der kan ogsIJ \U're en ,,~iko for.
ut ærteme trækker byggen ned lil lorullejesæd. Del er
I'/Kligl at forberede SfX pa, at blandingwvlens bestand
dele af byg og ærter oftesl vil ~'{Ne "n anden end
p/anlagl. Delle afhænger af blandingsfor/wldet ved
1It/5tin;nf.:. af ~ijdybden og af. om l'fehlforlioldene iov·
rigt beglllf\'ul!wr de" el/(' el/er d,," ollde/l afkomponell
t"me, Nar av/eli skal allvelld('\·. bor da O/lid foretages
en Å('",e/ærte{ortering ()g en analysering for protd" /
bland111gen.

Hestebønner
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Dælgsædsorter og bælgsæddyrkning

Tabel Il. Ærte· og hestebøllnesorternes afsramnillg.

1985 1276
1987 1444
1987 1442
1987 1319
1986 1292

1988 1525

Son

Markært
Ascona
Belinda
Selman
Bod"
Bohatyr

Consort
Cauntess
Danlo
Duchess
Fjord
Heika
Katrin
Madria
Orb
Pnncess
Progreta
RenaLa
Solara

Stehgolt
Trille

1116

78-19

8951

50004
51792

13181

1416
1114

0212

Forædler/' edJigr:holdr:r

Cs. Holland
CB. Holland
OP. Danmark
S. Saat. Holland
O. Tjekoslovakiet

HG. England
HG, England
Dæhnfeldt, Danmark
Booker. England
Svalor, Sverige
HPB. Finland
PHP, Tyskland
Mansholt. Ilolland
HG. England
Booker. England
Progreta Ltd., Englund
CD. lIolland
ca, Ilolland

S. Saal, V.T)slland
PaJb. Danmark

1984
1985
1976

1039
1186
296

AfSl&mmng

Cebeco 8125 X Finale
Finale X Cebeco 67.102
Birte X Flavanda
Reselektion i Birte
Kralicky nikum X Buram X Bel Dik·
trom
Mara X JI/PGRO 4
Ceb. 204 X JE/PORO 4
Allround X af af
Cebeco 204 X li/PO RO 4.
]J 113 X Birte
Prcco X Hja 51221
SI. 4145 X Birte
Finale X Filby
Proco X JI/PGRO 4.
li/PO RO 4 X 1o00e 404
Udva1t I Maro
Miranda y (Ccb. 4.94.756 X Paloma)
«Fmale Ccb 2.38-69) X Finale) X Fina·
Ic
(Stamm X (Zeeka X Victoria) X F1avanda
Finale X Filby

Hestebønne
Alfred
Avantl
BJandine
Cargo
Topas
Victor

CD. lIolland
Kun Behm. Tyskland
INRA, Frankrig

76-01 DI', Danmark
v. LP. V.Ty'\kland

7406 CD. Holland

1984 1050 Mimica X nr 1972

Ud .... af t=uropæiske sorter
Udvalg i nsteuropæisk materiale
Kristall X lIerz Freya

1988 1534 Mimica X Godrield spring

F"lgende sorter er forædlt=rbesk)'ttcdc og belagt med en roncdlerafglft p~ kr. 37 pr. hkg formeringsmaleriale:

;\1arkært
Ilelinda
Helman
Birte
Bodil
Bohatyr
Bondi
Brandon
Calypso
Cilla
Censort
Danto
Finale
Fjord
Heika
Katrin

Madria
Miranda
Olhcllo
Pontu~

Salome
Solara
., nile

,'Ilye sorter·)

Ascona
Counless
Duchess
Orb
Rosakrone

Ileslebonner
Alfred
Faneta
Troy

.Vye sorter·)

Topas
Victor
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Kulturteknik
I delle afsnil ollllale.\jordbehandling.
meteorologi. randing og a!,'olldillg mml
læplaJlllling.

Jordbehandling
AI Carl Åge Pedersen

P,l grund ~f den \CIlC host og det 'lade eflcr~r 1987 blev
planlægnmgsS<t:,oncn p~ plantca\ ",I.;ontorcme en må
ned I.;onere elld nurmalt. og. del bc\'lrkooe. at amallet af
Jordbehandling..rnr..."g ble" reduceret III Cl llIimnlum.
Jordbehandhng...forsog "ræ\er Ild Hl planlægning og
lIf1alcr med for-."g~\ænen I god ud for anlæg.
Del er IHxhcndlgl. al for:-'llg..arocJdcl indenfor Jordbc·
handhng..omrIldct illlCn\l\cre. i de kommende ~r. Eli
korrekt JordbL'lulIu.lling og etahlenng af 'iåbed er af
afgorende belydl1111g for Cl godt rc...uha! ; planleavkll.
En H .. letahlerel pl:.Hlte~land er del produl..tlollsgrund·
lag. der ..kaI bære udb) lIel

Etablering af vintersæd efter
frøgræs
Ocr er ofte prohlemcr mcd Idfrcd~stillcllde ovcrvin·
trlllg af vlll1erhvcde s!lel efler fmgn~. For at under
"'~'ge. tl\orvldt ror~kelllge jordl.>ch:uullingcr og god~k

lllng I efter!lrel p~vlrker O\crvinlrmg og udbytte. er der
gennemfort 2 for"'l,g p jordtype J hh\. 4
I for,ogene er fON'g..lcd med plOjlllUg uden forud
g. endc "'lUhbehandhng sammenlignet med for...og... ll."d.
h\(lfl der rndglir paknrng moo furt'pJ.kker. opm nillg af
gmn'i\xren med ... tubku!tl\ator .2 uger fur ploJl1lng,
ncc:l"pmjlllrng af grons\;:cren med Roundup 2 uger for
pløjning. -.amt normal \'illlerplnjnillg med efterfølgende
ccmenflromllng. rorsog...bchltmlllngcrne er gennem fOr!

I abc.'! I. Hlob/erlllg afl'lItll'rlllwk t!fta jrOWlf!.'i. (57)

hhv. med og uden eftcrlirs!wdsklllng mcd 150 kg NI)K
21-4-10 \cd såmng \amt spmjlmng Jtlcd 3 19 mangan
.. ulfat pr ha I no\ember måned.
Forsog~bchandJingernehar Ikke haft "'Ikkcr mdflydcl ..c
på plantcllIllcl om forårel Alle piallier harO\cn-mtrcll
dcn milde \Inter 1987/88
I fOf'i0gcllC har der \<cret CIl 'i'vag hlkbcstand. som I
gcnnernsnll af for...ogenc er reduceret ved sllscJ Roun
dupsprOjllllllg <;om harvning for pIOjll1tlg.
I tabel l cr vi~1 kerneudbYlIel I fors'lgenc. Merud
b)lIcrne for pakmng af furen med hclOntromlc eller
furepakkcr I afdelingen uden efkr' ....god..lmng nær
mer ....g del ... tallSllsl slhe.
Tllføn.cl :If gOOlllllg I efter5rd har 111...yncladendc kun
nel kompencere for en lidI dårligere rodud'vll\lmg I
Ikle-s.ammcnlryHcl jord, Idel der lun er <;må merUlj·
bytter for furepakning i del efterårc;g"d,kede af~nil.

For\ng'iopg:l\cn bor fonsa.:t1~ og~å I \ intrc mcd bar
fro'" og ...nelag

Øvrige jordbehandlingsforsøg
J for\og nr 47085 er undcr\ogl fu .... kelhBe ,:'lbcd... llI
beredninger forud for ærtcr. FONlgel er udfen på
jordt) pc I og ophar... ning mt:d ... tuhhar\ e I uplejct Jonl
er ...ammenlignel mcd ophurvning med "'Iubhan c hhv.
..:'lbedsha..... e i forc1r...plujel jurd. Ocr har ikke været
fo ..... keJle I udbytternc eflcr hehandllllgerne. Desuden

Antal pJ3.I1ler Hk, kerne pr. ha Mer·
Vinterh\'ede P' m Udb)'lIe OB m~dbytte udbytte

24/3 ro,
Ugod<t Q«hkel UJødel Gedske! G«hkn

} jrm",1( /WlH

Ingen \IuhtJchandhng
pløjning 2. okt. 411 408 63.4 67.8 H
Ingen Mubbebchandling
pløjllJllg med furepakkcr 2. ok!. 405 403 J.9 0.8 1,.1
Ilannlllg med \lrubkultl\:IlOr 16 ...ept
plojllmg mcd furepakker 2 okl 394 392 .'.1 0.3 1.0
,,"edplujlllng med Round·up 16 ~pt.

plojllmg med furepakker 2, oll 446 417 2.7 1.6 .1.3
Ingen slubbehandhng
plojlllng 2. oll beton! romlmg 2. ok!. 448 424 4.5 1.9 1.8

Iherlcn Ieje",cd dkr kll[lek~d'nlh)gc I fOr"'{!l"nC
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Kullurteknik

Dårlig fremspring af .\'Ilkkerroer. I et tort forar som i
1988 spirer kun de roefro, der er placeret tilstrækkelig
dybt.
Ved forårspløjning forud for roer er det lJigtigt, at furen
pakkes udmiddelbart ejler pløjning, saml at ophar'lJning
til bed finder sted hurligf efter plojning og pakning.

dybden afpasses sdledes. atfroene placeres i konto"'t
med fugtig jord. (Foto Bo Secher)

er undersøgt effekten af tromling på ca. 10 cm hOje
ærter. Denne behandhng har ikke påvirket udbyttet.
I forsøg nt. 50 123 er forsogsopgaven med plojnmg
forud for vårbyg viderefort. Forsøget er gennemfort
på jordtype 4. EfterArspløjnillgen har forårsaget lavere
udbytte, end hvor b)'ggell er sået på forårspløjct jord
eller på upløjet jord. I forsøg nr. 31 021 er efterår,,·
pløjning sammenlignet med forårsplojuing på jordty·
pc 5. Udbyttet af ærter har været upåvirket af plcje
tidsplmktel.
I forsøg nr. 21 071 er der opnået et sikkert merudbytte

Direktesåef hvede. Halmenfra denforegdendeafgrode
er ikke ble~'et fjernet tilstrækkeligl effektiw.
Ved direkle sanlng skal jorden være fri for generende
plollterester og ukrudt.

for Jordlosnmg lorud for vårbyg p Jordtypc= 7. Der har
ikke været synlig strukturskade i vækstperioden.
Forsog!>Opga..'en med direkte såning af vmterhvede er
fortsat i fOJ"'\0g nr. 43 053. P jordtype 7 er opnået et
hClJerc udbytic efter direkte sånmg afhvede efter hvede.
end hvor der er forelaget en traditionel jordbehandling
forud for såningen.
I forsag nr. 24 091 er der nedmuldet halm forud for
vårbyg. Udbyttet har være upåvirket af, om halmen er
nedmuldet. afbrændt eller fjernet fra marken. Tilførsel
af 30 kg kvælstof om efteråret har ikke ændret p dette
forhold.

Meteorologi, vanding og afvanding
Af Bente Andersen

Aktuel nedbørsinformation fra
vejrradar
). Bliver det regnvejr her i de næste 4--6 timer') Ja eller
neJ.n
Vejrradaren giver nu mulighed for, at sådanne !!opørgs·
mAI kan besvares pra."'Cist for den enkelte landmand.
Der er tale om specialudstyr. som kan registrere atom5
færens indhold af nedborsparukler og såledo give et
øjeblikkeligt ovcrblik over fordelingen af nedhør.
I Danmark erder kun en vejrradar. som Slår i Ka~trup.
Vejrradaren har et begræn~1 dækningsområde med en
radiu" på ca. 120 km.
I efteråret 1988 foretog Land\kontoret for PlantC3vl i
samarbejde med Landbrugets EDB-Center (LEC) og
Danmarks Melcorologlske Institut (DM I) en afprøv<
ning af vejrradarbilleder til forudsigelse af nedbøren
ved pro..ekorsler hos 7 landma~nd og 5 kon"iulenter l

det o\tlige Danmark
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I figur 1 ses el veJrradarblilede fra torsdag den IL
august kJ. 13.00 GMT (kJ. 15.00 dansk lid).
Nedbøren er vist med 3 forskellige fanrer afh(englg af
nedborsi nten~ iteten.

Let regn
Begyndende eller aftagende dråbedannelse i skyerne.
Der er mulighed for regn.

Middel regn
SlOre og/eller mange dr ber I <,kyerne. Der falder regn.

Kraf1ig regn
\<fange store dråber I \k)cme. Der falder kraftig regn.



Ve}rradarbillede jra d
II. aUKust /988 J..I. J5.00
dan"Å tul (kl. J3.00
GM 1). Jo større ned
!xtrsomr(u/cr se.. Ol'er
Sjælland. Nf!dborsi,,~

tf!lIsitf.'{f!t1 lIor h", op pli
krafrig rf!KII (mrt l'iX'w
lur).

I

---

I figuren "C" t't ... Iorre nedborMlmr de o .. er Sjælland.
En bruger I fck ... Holbæk har hart mullgbed for at
bcdomme, h\or hurtigt deltc ncdooT"iOmr dc Ville nær
me "'g, Ved al hente 2-] \ejrradarblllcde hjcm med
feks. 20 IlllJlutlers lJltcr\'al kan man bcdol1lmc, h\'or
hurtlgl ""yerne nyller 'IS og hene<! forulhlge. h\'orn r
omtrent regnen vil 111\ området og i hvor .. lorc mæng
der.
Vejrrlldurhllledcr er indtil videre kUli cn mulighcd for
IUlldrna:nd på 0erne og i del willigc jylland. For at IIllc
kan rn dcnne ..crvlce "Iillel (il ddighcd, krævc.., al der
op"lIl1e.. )'dcrhgere IO \'cjrradar I Danmar"

EDB-program til styring af vanding
MA f{ K VA D er Cl E.oB-vandmgsstynng'i5ystem. der
cr undcr udVikling ,Xi jordbrugsmeteorologl'ik Tjeneste
I ~marbejdc med jyndevad Forsog<;;~tatiollog land..
kOlli oret for PlanIcavl.
Form1'tICI med MARKVAND er al kumle lilhyde t:I

værklnj lil ..lyring af vanding. d.v.~. cl program, der
kan ..!ellie hcslutningcn om, hvorn:\r der hor vande<. og
med h\or mangl' mm. I vandmg..nc...hllmngen kan
programmet Cnd\lderc lage he",,;~ n III j-dcgn\progno
<;en for ncdbor
, dcn endellgc udga\c af programmct .. II en pnon
tenng'imodel bll\e Indbygget, således at afgroderne kan
\andt..... l dcn r:ckkefulge, de betaler tx.'d .., for ....ndll1g.
h...., .. andlllg..kapaCI!Clcn er bcgr:cn-.cl
I væ" ..,.-.;c\Oncn lq~8 blev den fOf\IC PC-udgavc af
V1ARKVANIJ afpH"et hos 5 kon..ulclllcr, ...orn an
\cndle programmel l vanding'ivcJlcdnlllgen overfor en
gruppe lamlrna:nd. Dc n:.c... te 3-4 ar er eJet hCII ..lglCl1 lJt
vldcrclldvl"le programmel .-.amtidig mL,(1, al der fore
lagC". en løbende afprmnmg hos enkelte kOI1\ulclHCr og
landlll.cnd

Kulturtcknik
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Vandingsbehovet 1988
;-':edoorsmæ'i\I!!t ad""ll!e \Olllllleren 1988 <;Ig \ t'\."\elllllgt
fra den \ de og "oIde -.ommel' 1987.
I maj ogjUIlI m;tIll"d 1988 \ar der IOkalilt.'ler mt."d ..tore
\ andlllgsbcho\ I penoden kom en del noohur I for
bllldclsc med tordcl1\ejr, men nedooren fald' med ..tor
goografi:i>k \'anallon og I forskelllg mængde Vl e Inka-
liteter fik 'i~ledc ... Illcgel :i>lOrc mængder, men andre
lokaliteter kun fik ~må nedbør~rnamgdcr.

J resten af periodell var der l gClIllCIll51l11 kun v;lndlng"
behov i augu..,l I kanofTel- og grovfodcrlllarker p!'
Sjælland, Lolland-Fal..ter og Bornholm. Også l dcnllC
(lCriode var dcr dog lokalltetcr i de 0\ nge land...clclc
med \'andlllg..hchm pg.a uen-.arlel noooor-.fordcllllg.
Tahcl 2 \I'tCr dCI gcnncm"llIll1gc \andlllgsbchO\ 1198K
for græ'i. \'åNCd, kartoflcr. roer og majs. Bcho..et er
anfen for 7 land~elc og hele landet. Til sammen
ligning er \1'1 de ItI"llrc:ndc lal for 9 forudg!l.endc :"tI'

1'orkes!"adet Jllwh'mark i j\-fidtjyllond. l maj ogJufII mr
der el\lorl /f(!dbo"ufldenÅud. hvilkel /or(srsoge(/e Wr
..!"ader ph leffen' }orda. JH'or der 'Åke er mulighed ji)r
I'o"di"g.
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Tabel} Gellnerns"ilsligwwdi"gsbehol' mm pJ sandjord i 1988

Lan<bdel IMaj
a•.., vI""" Kanoner Roer/ma~l

Ju. Jul Aug ,",p lah Maj Ju. Jul Aug lait Ju. Jul Aug S<p Jah Jul Aug p laIt

Nordjylland 45 Ol O O O 110 40 75 O O 11 , 'O O O O lO O O O O
Midt og
VC:SIJ)"lIand 80 lO O O O 130 " 80 O O 125 " O O O ., O O O O
<htjllland lO " O O O 10' " ., O O 90 40 O O O 40 O O O O
SøndcfJ)'l-
land 40 ., O O O ., 40 ]j O O 75 ]j O O O ]j O O O O
Fyn " lO O O O ., ]j ., O O 80 ]j O O O ]j O O O O
SFCl1and og
loll Rasler lO 60 O ., O l" " " O O 90 40 O " O " O " O .,
Bornholm 90 lO O 80 O 220 40 40 O O '0 " O &O O ns O &O O 80

G"s, Ude lo"dtt
1988- " S4 O 19 O IJO '1 " O O •• '1 O 19 O " O l O 19
1987 J.l O H , • 76 O O 26 • JO O ,. , 4 " 4 , 4 14
1986 J4 6' 60 26 O 190 4 'J 43 O 120 64 " zg O 14' " JO O .,
1985 4J H J' O O 11' " 11 40 O gg • J6 O O 40 J4 O O .\4
1984 " 20 '6 " O 182 O l' l' O 14 21 44 " O 116 J2 " O g.
1983 O 6' 96 106 , 2i! O 6' ,. O 124 44 90 109 6 l49 66 106 , 177
\982 ,

" 64 ,. 4 190 O .g 2. O 77 • 6J ,. O 1JO 6J ,. 4

1

"6
1981 40 O 6 21 ,. ., O O O O O O 6 26 27 1" 4 " 28 53
1980 61 lO O 4 O •• J4 l' O O '1 O O 4 O • O 4 O •
1979 , J4 ,.

l' O 111 O J4 '1 O "
, J2 14 O 11 13 16 O 2'

"8crcgnct som slIlIpt'h gellllem'ionil i lighed med tidligere Ar

Vandingsbeho\ er her angivel som den mængde \and.
det i gennemsnit har værel nødvendigl at lilfore for at
sikre afgrøderne oplimal vandforsyning.
Tallene er baseret på nedbørs· og fordampningsmA
linger pA 37 lokaliteter fordelt over landet og er indsam
lel af Slatens Planteavlsforsøg og Jordbrugsmeteorolo
gisk Tjencste.
Behovet er beregnet for den dominerende sandjordsty
pe i de enkelte regioner. I Vesh Syd- og Sønderjylland,
hvor de grove s3ndjordstyper er dominerende, er
mængden af plantetilgængeligt vand i rodzonen sat til
60 mm. I det øvrige Danmark, hvor sundjordene er
mere finkornede og rodudviklingen oflest dybere. er
den plantelilgængeligc vandmængde sat til 75 mm.
1 beregningen af vllndingshehovet for de enkelte af
grøder er der taget hensyn til, at afgrødernes torkefol
somhed varierer afhængigl af udviklingstrin. Den ac
cepterede udtørring varierer mellem 30 og 65 pet. af
den plantetilgængelige vandmængde i rocbonen.

Græs og vintersæd
Underskudsberegmngen blev startet den 25. april (be
gyndende \'ækst og Jorden afdrænet). Allerede første
uge i maj var det aktueh at vande nere græs· og
vIntersædsmarker.
Græsmarkernes samlede vandingsbehov \arierede fra
gennemsnitlig 95 mm i Syd· og Sonderj) Hand og Fyn til
220 mm på Bornholm.

VArsæd
VA.rsæden var mange steder \eletableret og kmflig
allerede omkring den 10. maj. Underskudsberegningen
for vArbyg blev derfor starlet den 9. maj (stadium 3-4),
hvilket var en uge tidligere end normal l. Del blev
aktueh at vande flere bygmarker i sidste uge af maj.
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Kartofler
Underskudsbcregningen blcv startet den 6. juni (kartof
felplanterne ca. 12 cm hoje). Kartoffelmarkernes van
dingsbchov varierede fra gennemsnitlig 35 mm i Syd
og SOllderjylland og Fyn lil 125 mm på Bornholm.

Roer og majs
Underskudsberegningen blev startet den 20. juni (80%
af jordoverfladen dækket af afgroden). Kun på Sjæl
land. Lolland-Falster og Bornholm opstod der i august
måned vandingsbehov i roerne.
Del er vigligl at bemærke. at de anførte vandingSbehov
er gcnllcm<o;nit~værdier for de enkelte landsdele. For
hver afgmdetype er endvidere foretaget en gennem
sOIlsbelragtning for afgrodens udvikling på bestemte
tidspunkter. På grund af forskelle i afgrodernes ud·
\ Ikllllg og den betydelige nedborsvariation var der store
forskelle I vandingsbchovet fra ejendom til ejendom.

Dræningsaktivitet i Danmark
I 1979 \urderede Landskontoret for Planteavl. at der
\:ar drænel 1.4 mil!. ha i Danmark. Der \8r behov for
om· og pletdræning p 350.000 ha og behov for nydne·
ning ~ ca. ISO.<XX> ha - iah et dræningsbchov i 1979 på
500.000 ha.
For al kunne opretholde en tllfredsstillende afvandll1gs.
tilstand på de drænede Jorder er det derudover nødven·
digt al omdræne SHure arealer h\-ert år.
Der er drænet ca. 2SD.lXX) ha Hhumusjorder(( I Dan
mark Dnens)stemeOle5 le\etid på disse jorder kan
-..elle. til ca. 30 Ar. h\of\ed der vil \'ære behov for
omdræning af ca. 8.<XlQ ha r1igt. Sættes levetiden for
de re<.terende drænsyMemer fm 80 lil 100 Ar findo. at
der for dis!>e arealer er Cl omdræningsbehov svarende til
mll1dst 12.<xXl ha pr. Ar. Årligt vil der sAledes være et
omdrænll1gsbehov p~ ca 20.000 ha pr. år I Danmark.



KultlIrteknik

l'abd J. Oh'r'ilgt tH'a I/wJr \lOre art'uler du er bel'flllger
drællmgsllhl..ud Iii. (JordbTllg"dlreklorater)

Drænet "real I ha
1975 6.1)00 19~2 8.900
1976 5 900 198J 10.900
1977 4600 1984 7.600
1978 6.9OQ 1985 7.4()()
1979 6. IOQ 1986 6 900
1980 5.400 1987 500
19~1 ~ UOO -okl 19lH~ 1.900

Ilabcl J '>(..~. h\or O;lOrt el areal der er bevilgel drælllllg'
ItI,l..ud III. Dcrudolrcr er der ud fort omdr:cning...arbcJ·
der uden 11I,l..ud. men langl fra lIok III al opfylde
behmel p<120.(XX) ha om Mel. Af\anding"'lIlslanden p
dan... l..c Jorder bil\er ~Ioof."', dårhgcrc I dl~ år. og...a
-.elvol11 der ..e!ol bort fm margmalCJorder og okkerpolcn
lIcIle <lTealer
Resultalet hlivcr, HI bctlllgdsentc for Jordhchandltng,
afgrodernC'l ...piring, væk"l og lIdn)'ltcl ...c af nærings
... toITer fOrringes, h\llkd dc'\ærrC og,~ er pral..t"l..
"'}Ilhgl mange .!'lIeder

Treræl..kel læhegn.
(fOlD Frode OlewmJ

multgl at udVide de enkelte læplantlllllg~laug. Dc ,cne
'Ic, ro,; udVIkling saml den pialliagIe frcllllidige plant
ning fremgår af figur I.

Km

"00

rigur /.
OmfulIgN af de" J..olh·l..ltl'e læplallllll"g 1976/77-87/
88. mml plafrlagl plcUZlntllg 1988/89.

Læplantning
AfAnnemarie Bisgaard
Omfanget af den I..ollektl\ c læplalltnmg. udført af He
dC\Cl<,kabcl" læplantlllllg"'\lrk ..omhcd. er anfon re
gionwi .. i label 4 La:planlning..arbcJdct har og.!>å i
1987/88 haft en rolig og 'lIabil lldvlkllllg, Udenfor de
lraditiollcllc !<cplal1llling..eglle er der Migcllde inlCrCS'le
for læhegn. Delle har medført dallllcl'C af CI1 planl
nlllg,forelllllg pti F}II ",ml oprettelse af Cl læplanl
Illng'llaug \'t..-'d IloN:Il../Vcjlc, på Nordfyn og på 0t'rn~.

I \11I1t:rcn 1988/89 er der de-.uden planlagl el læplanl
nmg,laug \cd "'al.. ..l..ov
Stlglllng~n I den l..ollcklllrC læpl<lIlllllllg er l eftcrård
1987 og forliret 198R p!i b pt:l. mod 4 pet ,ret for. D~1l

storre "tlgllmg 'll..yldt...... al der ved årssl..lftel 1987/88
,",om cn ehlra hc\llling. p..~ Fmam,lo\en,.-, dc:! "ar

'000

.00

600

"O

200

.'4 .,'. 'l, IO ,.t.

/
I

I

J·rtd:kel I~heln

Udlcverede,rlanler m,
Orgalli~rellilskud II pnvlll

Anlal plalllC~1 1987/ 8 læplantning Vedllgeholdelsc:sarbejde
Region planuunaslaul km 000 slk km

VCll(hY'l~d j 94 1.19
Illmlll~rland I 27 .14 O
Vihorg .1 ~O 110 O
Arhu' I 12 19 O
Vejle I 60 76 16
RlIlgkoblng 5 229 284
RIbe 6 219 71
SondcrJ~llalld 2 100 24
FYlI 39 JJ
Sjtclland O l~

Hele lamIet 87/88 ~70 JRR
lIe1e landcI 86/S7 ~66 049
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Gødskning og kalkning
o

Af Carl Age Pedersen

Rigtig am'endelse afsdvel husdyrgødning som hondels
gødning er en forudsælning for økonomisk pIonrepr0
duktion.
Gødningsforsllgenes vigtigsle /ormdl er at belyse. h~'Or

dan de om'endle gødningsmængder udnytles bedst mu
ligt i planleproduklionen. Negaliv pd~'irkning afmiljoel
kan OpSI . hws gødningsslofferne ender uden for plan
lernes rodzone. Landøkonomuke og miljømæssige in
leresser er derfor i vid udslrækning sammen/aldende,
idel lab af næringssloffer medfører forøgel indkøbsbe
hOl' og dermed øgede udgifter.
Fra l. januar 1993 skal der være elob/erel lilslrækkelig
opbevaringskapacilel for huSliyrgødning, således at næ
ringsstofferne heri kan bli~'e udnYllel optimall. Der/ar
ofres der i afsnillel i år særlig opmærlaomhed pd
forsøgene med husdyrgødningsan~'endelse.

I Gødnings- og Kalkudvalgel.f regi er de traditionelle
gødningsforsøg med stigende hælstofmængder videre
ført. Arbejdet med kvælsto/prognoserne er fortsat. og
med udgangspunkt'- KVADRATNE7TETerderi 1988
udsendt en mere detaljerel kvælsto/prognose end tid
ligere. Cand. scient /lOllS SpeIling østergaard er leder
afKVADRATNEITET og har for/atlet ul/derafsnittel
om hæl\'lofprognoser og kvælstoftab.
Forsøgene med kvælsto[holdige gødninger er blevet be
lydelig mere arbejd:'ikrævende end tidligere. idel der i
stigende omfang udtages jordprøver i hele roddybden
(N-min-bestemmelser) samt planteanalyser.
Forsøg med husdyrgødning og affaldsstoffer kræ~'er

ligeledes stor manuel indsats.
De forsøgsresultater. der er berettet om i nærværende
afsnit er resultatet afen enlusiostisk indsatsfro konsu
lenter og medhjælpere i de landøkonomiskeforeninger i
et positivl samarbejde med forsøgsværterne.
I del følgende vises og opsamles resullaterne af gød
ningsforsøgene ,. tabelopstillinger, mens enkelt/orsøge
nes resultater kan findes i et særskilt tabelbilag under
de tabelnumre, som er angivet i parenles ØW!rst i de
benYlIede teksttabel/er.
Hvor der i del følgende afsnit er an/ørt økonomul..
nelIomerudbytte efter fradrag af omkostningerne ~'ed

forwgsbehandlingen. er der for disse beregninger an·
~'endt priser. som er anført bagest' Ow!rsigten lafsninel
om fors~ene_t tikkerhed, beregningsnormer m.m..

Kvælstof

te af de senere omtalte forsogsserier. men da sammen
med andre næringsstoffer.
Da kvælstof af miljømæssige årsager er I offentlig
hedens sogelys, og da kvælstof tillige øver stor ind
nydelse på sAvel mængden som kvaliteten af plante
produkleme, ofres der på Landskontoret for Planteavl
store ressourcer på specielle undersøgelser vedrørende
delte nænngsstof. Sådanne undersøgelser, som bl.a.
omfalter K VADRATNETTET for nitratundersøgel
ser i Danmark. er omtalt særskih sidst i delle afsnit
om gødskning og kalkning.

Kvælslofmængder
Vinteren 1987/88 var særdeles nedborsrig og mJid.
Det forårsagede Mor udvaskning af jordcns indhold af
uorganisk kvælstof, ledes al jordens indhold i for
året var mindre end normalt. landskontoret for Plan
teavl udsendte i april måncd en prognose, som forud
sagde et forøget tilførselsbehov for kvælstof på i gos.
16 kg pr. ha. Kvælslofprognosen er nærmere omtalt
senere.
Årets forsøg med kvælslofmængder til korn bekræfter
prognosens forudsigelse om el forøget tiJførselsbehov
for kvælstof. lvf. fig. I og fig. 2.

Korn

Vårbyg
Der er i 1988 gennemført 42 forsøg med stigende
mængde kvælstof til vArbyg. 33 forsøg er udført med
korn som forfrugt. mens 9 forsøg er udført med roer
som forfrugt. Resultaterne er angivet i tabel I.

Mer~ "'~9 ~eme ør 1\11

"',-------, T-------,

;7/::::'
!

Herunder omtales markfors"g med hælstofmæng
der, kvælstoftyper. Iilførselstcrminer og tilførselsmå·
der for kvælstofgødning. Kvælstof indgår også i enkel-
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Tabel I. Stigende mængder hælslo/ til \'arbyg (58).

1988

Virbyg 1980-87 hk. kerne pr. ha
hkg Kar ror Udb. oa t1to-

korne """"" merudb. merudb.

For/rugr korn
,,\nllll for~g ,,, 17 ]J

Grundgodet 18.3 O 19.9
40N 10.0 O 11.5 9.4
80 N 16.0 I 18.4 15.0

120 N IIU ) 11.9 17.1
160 N 18.9 4 lJ.J 17.2

Opttmal N-tllfor<.e1
(gn, 130 kg pr. ha) 13.7 18.6

For/rugt roer
Anlul fur,,,g 'M 9

Grundgødet 38.6 O 40.5
40N 9.2 I lU 9.5
80 N 14.3 I 19. I 15.6

110 N 15.5 l n.l 17.4
160 /1\ 15.4 3 24.J 18.2

Opllmal N-tilfm'c!
(gns 132 kg " pr ha) 2-4.-' 19.2

UdbyIlet har v<crel ca. II hkg hOJere efter roer end
efter korn. Den optimale bælslOftllfm\eL alt,", den
k\iæl<,tofmængdc. dcr bevirker det Slor<;(c ovcr\kud. cr
ber~gl1ct for cnkcltfor..ngcne. Neder~t I hvert labelaf·
\nil er vi<;t gennemsnittet af dl,..e optima. og det
genncm'llltligc merudb) tte \ ed Illdi\ Iducllc opllllla er
YI't.
I genncm'iinll har der Hcret bchm for at III fore ca 130
~g k\ ..c1\IOf pr ha. b dc tl':or forfruglen er korn. og
hvor den er roer. At hchovCI har ... æret ..å ..torl efter
rocr \k~ Id~. at der kun har \ærCI tiifon hu<,d} rgnd
nmg til 2 af rocmarkerne, Herom senere
I tabellen cr beregnel nellomerudbylle. wm frem
kommcr ved at IræHe udgiften til kvælstof og ud·
bnngnlllg fra v,-t=rdlcn af merudbYllcl

1'abd 2. Optillla/e kvæ/l'loj'mællgder ti/ v/irbyg.

God..~kninJ,: OJ,: kalkning

Af tabel I fremgnr del. al der I gcnnem':illlt kan tJene, I
- 1.5 hl..g \ed at I..unne forud':ilge hælstofbehO\ct fm
dcn enkelte mark Af denne grund. ug fordI mer
gcxbkmng er u3cceplabd af IIllljomæ"'~lge grunde,
ofres der mange re..~oun:er på I..\æl'ilofundersogei,er
I tabel 2 er .... I't dc optimale lllføf'lebmængder for
kvæblof lil v~rbyg l de ~enc... lc IO år. Kun I dct
atypi .. kc ~r 1983 har ha:l tofbcho\ct været hojere cnd
I 1988. Dc optimale hæl ,ofmængder t::r beregnct ud
fra de pnsforhold. der var gældende I de pågældende
år
126 afårels for",('g med bæl,tnftllfor..c1lli \årb~g er
der udlagel N-nlln·prn....cr i forlIret H ·mllllC er
m.cngden af umgalll"l.. bælstof (amOlonlUml..\æl,tnf
- nllratk\æl ..lOf) I rodd)bden (ofte..' 1m) p I ha. Dc
målte mængder er anfon I tabdbllagcl. I for.."gene
cfter rocr har N-Olm-målmgen gl\CI en 'ilkker mdlka·
Ilon af IllferM:l ..beho\t~( for hæl ... tof. Denmod har
værdien af mettKlcn vlerel mcre wlIlgendc l byg efler
korn. tier har der ikke \ærel ')Ikker \ammenha.:ng
mellem 1\'-miIHllålingcrne og de optimale kvæl'lOf
mængder.

Den optimale I..væl ... tofTor..ymng, der er <,Uffil1lell af
N-min og den optimale 1I1fer..cJ..nutngde. har I gen·
nem'n11 af fOf\ogene I byg \æret 180 kg hæl<;lof pr
ha
HVIS der komgcn::.. III et udby tlelll"cau p 45 hkg
kerne pr, ha. og efter\lrklllngcn af de seneste 5 f\
tllfo~e1 af orgalll'l.. bundet hæl"lof ltllægge<> de m Ite
værdier. f1I.s f"lgendc gennel1J<;ll1thge optimale for
...yning:
Eftcr korn: 180 kg N pr. ha.
Eflcr roer: 160 kg N pr. ha.
Der er regllctllled. allilføf\dsbehovel ..oger med l kg
bælstor. for h\t~r hkg kerne udb}ltelll\'cauet er o\'er
45 hkg kerne pr ha. Dc...uden er der regnel med. al
!Ilfert organi..k hundel kvælstof I husdyrgødlllng ned·
br)'de.. med J5c} af rC':ilnlængden pr år. !-Ieraf I..an
h}ggen udnYllc de 25'1-·enheder Beregnlllg...metoden
er \i\t I tabel 6.
Vedrørende '\-mm-måhnger og opumale k\æl\tofTor
..ynmger hel1\l'ie\ III O\ersigtcn mcr Land ..for~"gene
1987 ~amt af.. niuel om kvæl"lOfprogno':ier og kvæl.
..toftab

VArby,

For/rugt korn
Antal (nr<;.øg

Grdg
40
80

120 N
160 N

19W
hk,. kerne pr. ha

19881979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

16.\ PO 132 110 81 71 " 21 " "19.4 27.3 27.5 31.2 21.0 33.5 29.0 30.1 32,8 29.9
10.2 8.J 9.7 lOA 9.5 11.9 11.8 lU 9.8 11.5
15.8 12.3 15.0 16.6 16.7 19.9 22,0 17.8 16.2 18,4
17.7 lU 15.8 19.3 20.8 24.0 15.4 20.7 18.3 21.9
IR.J I J.3 15.5 20A 22.9 24,9 26.04 21.8 18.6 23,3

Optll11l-l1
N·mæng·
de kg pr.
ha I I) 101 104 125 141 128 127 123 116 130
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Gødskning og kalkning

Tabel J. Optimal hælslo/mængde lil 'lårbyg 1988 (58).

I forsøgene med byg efter korn har det gennemsnitlige
kvælstofbehov værel 26 kg storre pr. ha. hvor der ikke
er tilført husdyrgooning i de seneste 5 år.
Når dcr indgår roer i sædskiftcl, tilføres denne afgrøde
normalt relativt store husdyrgødningsrn~engder, hvi!'>
sådanne er til rådighed. l overensstemmelse hermed er
forskellen på den oplimale kvælstoftilforse1 som folge
af tilførslen af husdyrgodning i de forudgående år
større, hvor byggen følger efter roer. end hvor den
følger efter korn. Det fremgår af tabel 4, al der har
været behov for al tilføre 64 kg kvælstof mere lil b)'g
efter roer på marker uden j1cvnlig tilforsel af hus·
dyrgooning, end på marker med jævnlig tilførsel uf
heraf.

Specialiseringen lOden for landbruget har bevirket, at
nogle arealer tilføres relatlvI store husdyrgodnings·
mængder. mens andre arealer ikke er tilfon hus·
dyrgødning igennem en årrække.
Mellem IO og 70 pet. af husdyrgodningens kvælsto·
findhold er bundet I organiske forbindelser. K un en
mindre del heraf nedbrydes det forste år efter tilførsel.
Derfor bliver der en eften'lrkmng i årene efter tilførsel
af husdyrgødning.
For at \ urdere, hvor stor denne eftervlrknmg er, er der
lil lirets forsøg indsamlel oplysninger om tilførsel af
organisk stof til markerne inden for de seneste S år
forud for forsøgenes gennemførelse. I tabel 3 og tabel 4
ses forsøgene grupperet efter tilførsel af husdyrgød
ning i de seneste S Ar. Der er ikke tilført husdyrgød·
ning i forsøgsåret eller i efteråret forud.

Vårbyg m.
forfrugt kom.

16 forsøg p! marler mt;d
jæVnlig tilførsel af husd)T'
goonmg.

Grundgodet .
40 i kas ..
80 N i kas .

120Nikas
I60Nikas .

Optimal N-tilførsel
(8nS. \ \8 kg N pr. ha)

16 forsøg på marker uden
Illfur!\elll.fhusdyrgødning j:i.,
Grundgødet
4ONikas ...
80Nikas

120 N i kas ..
160Nikas .

Optimal ·tilførsel
(gns. 144 kg N pr. ha)

hkg kemt; pr ha
1Ut_ for Udb. og Netto-
le}CSZd maudb. ~udb

o 34,4
O 10,2 8.8
l 15,9 12,4
2 18.5 13,7
2 19,1 12,9

19.6 14,9

O 24,S
O 13,1 \1,0
\ 21,0 17,5
I 26,0 21,2
2 28,5 22,4

28.5 22,9

Tabel 4. Optimal hYRlsto/mængde til vårbyg 1988 (58).

Yirbyg m.
hk& I.:eme pr_ ha

Kar. for l:db. og Netto-
forfrugt roer.

1<_
m<rUdb mm>db.

2 for~g på markc:r mt;d
jæ\nILg nlfof'oei af hu'id)c·
gødnmg
Grundgodet O 50,S
40Nikas 2 6,3 4.2
80Nikas .... 4 9,3 5,8

120 N i kas 5 8,0 3,2
160Nika..... 6 6,7 0,6

Optimal N-lilførsel
egns. 84 kg N pr. ha) 9.0 5,4

6 forwg pI markc:r uden III·
førsel afhusd)rgødnmg l 'i år
Grundgodet O 37,5
4ONlkas. O 13,9 11.8
80 ikas ......... O 22,8 19.3

120Nikas l 27A 22,6
160 ikas 2 30.7 24,6

Optimal :"'-tilforseJ
(gns. 148 kg pr. ha) 30,2 24.5

Kvælstof til husdyrgødet byg
For at vurdere behovet for supplerende gødskning på
arealer, der er tilføn husdyrgødning i dyrkniTlgsåret.
er der gennemført 29 forsøg i vArbyg. hvor hus
dyrgødningen er suppleret med stigende mængde
kvælstof i kalkammollsalpeter.
Rel>ultaterne af forsøgene fremgår af tabel S. For
søgene er grupperet efter tidspunktet for udbringning
af husdyrgodning
IO af forsøgene er gennemført på arealer. h\-or hus·
dyrgodningen er udbragt i efteråret (oktober - decem·
ber). Der er i gennemsnil tilført 33 tons husdyrgod·
mng pr. ha. Effekten af kvælstoffet i husdyrgodningen
har været beskeden. idel der har været behov for at
supplere med 110 kg kvælstof pr. ha i handelsgodning.
Den svigtende effekt af efterårsudbmgt husdyrgod·
ning skal ses i sammenhæng med den nedborsrige og
milde vinter.
4 forsøg er udført på arealer, hvor husdyrgodningen er
udbragt sAvel efterår som forår. Mængden af forårs
udbragt gødning er forholdsvis beskeden (i gennem·
snit 25 (O ns pr. ha). Derfor har der også her været
behov for at supplere med en relativ stor kvælslof~

mængde. nemlig 81 kg N pr. ha.
15 af forsøgene er udførl på arealer, hvor husdyrgoo
ningen er udbragt forud for såning i fomret. Her har
der været behov for at tilføre yderligere 54 kg kvælstof
pr. ha.
Den anvendte husdyrgodning er kun analyseret i el
par af forsøgene. Derfor er der ikke grundlag for at
angive nogen virkningsprocent af kvælstoffet i hus·
dyrgodning, men det fremgår at tabel S. at forårs-
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Gødskning og k:tlkninR,

Tabel 5. Stigende mængder hælstof til husdyrgødet
,drbyg (59).

Tabel 6. Vdrbyg med hysdyrgod"ing (59).

Vlrbyg
hkl kerne: pr. ha

Kar. for Udb. Ol Netto-
kje:Sled merudb. merudb.

Vlrbyg
Hka kerne

",.ha
Udbyne Ol
merudbYlte

Nelloma'"
udbytte:

1.3 fOl"S4.lg med N'fI1lO-brsltmmd~

Grundgudet 39.6

IO IO 40Nlkas 6.9

O 31.7 80Nil-as 11.3

l 8.7 6.6 120 N I las 11.8

2 14.4 10.9 Optimal J ·lllforsel.

3 16.6 11.8 gos. g7 kg
pr. ha 13.7

-lilforsel ener N·mm·meloden·

17.g 13.3 Gus. 53 kg ~
pr. ha 9.8

GflS. 37 f husdyrgodni"g udbragt forlir.
Antal forsog 15 15

Grundgodel I 43.9
40 N I 5.2
80 N 2 7.3

120N 2 5.9

Gns. JO l Jrusdyrgodning udbragt efterc'Jr.
Gns. 25 t !wsdyrgod"ing udbragt forår.
Antal forsøg 4 J

Grundgoocl I 41.5
40 N I 5.3
80 N l 8.1

120 N 2 10.3

Gns- J3 t husdyrgødn"ng
udbragt e/terdr.
Antal forsag

Grundgodel
40N
80

120

Oplimal -Il!forsel
(gos. 110 kg pr ha)

Optllllal N-tllfor..c1
(gos. 81 kg N pr. ha)

Oplimal N·ll1før'icl
(gns. 54 kg N pr. ha)

11.8

7.8

3.2
4.6
5.5

8.3

3.1
3.8
1.1

5.2

• Beregnmg ener -min-mcloden
Optimal bælslOfTorsynmg: 180 kg N pr ha
...,.. UdbYIIe korrckllon

(Akluelt udbylte . 45 hkglha)
X I kg N/hkg
EfTekl af NH. i husdyrgodn.

forår 1988 50% af NH.-N mdhold
enerår 1987 O

Effekl af org. N l husdyrgodn. m.m.
1987/88 25% ar org. N
1986/87 16% ar org. N
1985/86 10% af org. N
1984/85 7% ar org. N
1983/84 4% af org. N

Måll N·mlll forår

Tilforsclsbchov

4.8
7.8
7.0

10.0

7.4

Gns.
180

+8

El~17

O

.;-15

.;- 15
.;-7
.;-4
.;-2

';-75

53

anvendelse afhu...dyrgodnlngen lllilld-;ker tllforseb.bc·
ho\et for hæl ..tof \æselllhgl. Fur al 'Ikre en I-orrekl
gooskning er del noovendlgt med dctalJerede bereg
ninger O'er husdyrgodningcn" markeffekt.
I IJ af dc næ.. nle fol'"\"& er der udlagel jurdprovcr til
N-l1l1n-bcslellllllcl...e i for. rel Desuden er der mdhen
tct oplyslllnger \edrorcnde IllfoT".c1 af orgamsk Slof
Inden for de ...ene"'le 5:'ir Der fnrehggcr Ikke analy
seresultater ()\ er de Illdg. ede orgallisl..l.' stofmængder.
men I det fnlgendc er dcr regnel med Cl lIld hold på 3
kg orgulli"k kvæl\lof og 1 kg ammollluml-\ ..dslof i
slaldgndmng. 1.5 I-g orgullJ\I- bundl.'l 1-\ æhlof og 1.5
I-g ammonlUmb.d'tof I gylle. Dcsuden er der regnel
med. :tI en :cTlemarl.. efterlader -lO I-g N og en græ'>
marI- 100 kg I orgall1\k ... tof udoH'r den mængdc. cn
v:\rbygmarl- "Ille efterlade.
Ud fra de gl\ne uply\nlllgcr og de næ\lltc forud·
:-.ætnmgcr er der foretaget udbyllekorrel-lioner og ef·
feklbcrcglllnger ()\ er ttlforslen af organisl- Slof p:\
samme m de. \om dcl er ..I-et I det forudgående afsnit.

nder formhælnlllg af ell opllmal k\:c1stoO'orsyning
på 180 kg "J pr ha er herefter Ocregnel de hæl"lof·

ma:ngdcr. an\'cndcl"'CIl af N-mlll-l1letoden ville have
re"'uitercl I p. dc 13 enkc1tmarl-er. Re~ultatel af bc·
rt:~nillgcrne fremg, r af tabel 6.
I gcnnclllsllll har N-min-metoden fore...kre\ct allVCll
dcl'ic af 53 I-g kvæl'iIOf pr ha Det gcnnemsmthge
mcrudbYlIe \'llIe have \ærel 9.8 hkg kernc pr. ha. hvis
"J-mtn-metOOclh anvIsnlllger var blevet fulgt. DCI har
rc\Ultcrcll Cl nCllomerudbylte på 7,4 hkg pr ha eller
stort scl ...amme ncttomerudbytte "tOm cn an\endel~af
80 I-g ~ I alle forsog.
I 2 af forsogcne har N·mm-meloden anbefalcl en
O\ergoc.l ..knmg på 7 hh\. 9 kg hælslofpr ha. meden..
anbefalingen har ltggct 9 . 98 kg under del m \tc
oplimum i det ovt'"igc for""8· Merudbyllcme for de
'iidslC kg I-\ ..d .. lof tIIfort dl"~ for'iOg har Imidlertid
\ æret relallvt ... m•. hvorfor all\endel-.c af '·mm·
metoden har bc\ Irl-el ct acceplabelt okollomisk resul·
tal.
H\ IS tl!for... lClI afmgamsk Slof i de ~Ileslc. r var I-endt
med storre \IUerhcd. formodc:"> del. al :'\-mln·melcr
den \llIe hil\e \ærel I Mand III al forudsige den
optimale I-\ælsloflllfor-.c1 med endnu storre Sikker
hed.
Fm'iogene med målinger af N·mln bor fOrl\i.t:llc .... Ic·
d~ al metoden bh\cr mere "II-ker. end den er Idag.

71



GØdskning og kalkning

N-min·metoden synes imidlertid allerede nu at være
anvendelig i marker med hyppig og stor husdyrgød
ningsUlførsel, hvor metoden er i stand til at gøre
forudsigelsen af kvrelslofbehovet mere sikker.

Vinterhvede
Forsøgene med kvælstoftilførsel til vinterhvede er vist
i tabel 7.

Der er iah gennemføn 30 forsøg i vinterhvede, der
ikke er tilføn husdyrgødning. Derudovcr er der gen·
nemført 17 forsøg på marker, der også er tilført hus
dyrgødning. Resultatcrne af disse forsøg er vist i tabel
8. Det meste af husdyrgødningen er tilført ved såning i
september måned. Effektcn afhusdyrgødning har væ·
rct relativ ringe, hvilket hænger sammen med den
fugtige og nedbørsrige vinter.

Tabel 7. Stigende mængder kvæls/o/ til vinrerh)'ede
(60).

Tabel 8. Stigende hælsto/til/ørseltil husdyrgødet vin·
terhvede (60).

Oplimal N-tilførsel, gns.
229 kg N pr. ha

Optima) kvælstoftilførsel, gns.
166 kg N pr. ha

Kar. for hkg kerne pr. ha
lejesæd Udb. og NellI>

merudb merudb.

17 17

O 48,6
O 13,6 \ 1,3
I 21,2 17,4
2 26,3 21,0
3 26,7 19,8
4 28,1 19,7

Vinterh"ede

For/rugt korn
Antal fot'S0g

Grundgødet
50 N

100 N
150 N
200 N .
250 N

1980--87
hkg

L:ernt

102
36,0
15,6
25,9
31,1
33,S

1988
hkg kerne pr. hu

Kar. for Udb. og NetlO
lejesoJ:d merudb. merudb.

4 l

O 30,4
O 17,9 15,6
I 29,g 26,0
2 37,8 32,S
3 43,1 36,2
4 45,7 37,3

46,S 40,6

Vinterb"ede
tilført 29 ton,
husdyrgødlling
i gn$. pr. ha

Antal forsøg

Grundgødet
SONikas .

100 N ikas.
150Nikas .
200 N i kas
250 N ikas

2S,1 22,3

For/rugt /røgræs
Antal fOfS0g 24 2 J

Grundgooel 44,4 O 29,6
50 N 14,1 O 18,7 16,5

100 N 21,S O 33,9 30,1
150 N 23,S I 43.7 38,3
200 N 24,4 2 47,5 40,6
250 N 4 52,0 43,6

Optimal N-tilførsel, gns.
238 kS N pr. ha 51,7 43,6

~etvdbyl1c IIkg kerne pi" ha

50

Gennemsnitsresu)talerne af forsøgene gennemført
med forfrugl korn og forfrugt olieplanter fra tabel 7 er
vist i figur 2.

250

/#,.--~~

1966,/
/

,I
,/ 1980-87

//
,

,/

l/

o+-~~~~~-J
O 250 O

V.....leltlvedc. forl,ugt ~om

o 43,1
O 19,7 17,4
O 32,8 29,0
2 37,8 32,4
6 40,3 33,4
S 44,1 35,7

42,6 35,7

For/rugt olieplaflter
Antal fOfS0g 111

Grundgødet 41,7
50 N 15,9

100 N 25,8
150 N .......... 30,7
200 N 32,3
250 N

Optimal N-tilførsel, gns.
201 kg N pr. ha

For/rugt bælgplanter
Antal fOfS0g 67

Grundgødet 42,0
50 N 14,9

\00 N 24,2
150 N 28,3
200 N 29,1
250 N

Optimal N·tilførsel, gns.
193 kg N pr. ha)

7

O
O
I
2
4
5

Il

49,S
17,1 14,8
28,1 24,3
35,2 29,9
38,2 31,3
38,9 30.5

39,2 32,6

Fig. 2. Virkning af hælsto/tilførsel til vinterhvede.

Merudbyuerne for gødningstilførsel har været væ·
sentligt højere i 1988 end i gennemsnit af årene 1980
87. Samtidig har den optimale kvælstoftilførse1 været
omkring 30 kg højere i 1988 end i gennemsnit af de
foregående ar.
Der henvises lil afsnitlel om » Kvælslofprognoser og
kvælstoflab(vedrørende ydcrligere undersøgelser i
vinterhvedc.
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Sammendrag af forsøg med kvælstofmængder
til korn
I opslllllngen I tabel 9 er visl resultaterne af de seneste
9 år; fo"og med kvæl'itof til 4 afkornartcrne. Materi
alet er opdelt efter forfrugt. og da grupperne med korn
som forfrugt er særlig store. er der i di"se lilhge
foretaget en opdeling på lerjord og sandjord. For bygs
vedkommende er det bemærkelsesværdigt, al der som
gellnem!)llit for en årrække, kun er mindre forskelle i
ud..lagene for de tilførte kvæl'aofmængder på de to
jordtyper. Delle anlyder. al del ikke I så høj grad er
Jordlypen. der er afgørende for del IlIVe3U, der skal
stræbe.. efter ved hæJ\lofgodskning af byg med for.
frugt korn. men...om del ses lil hOJre I tabelopstil
Imgen. al forhold som forfrugl og driOsform er af
Slorre hctydning
I vlIllerhvede er der, ligesom i byg. 'iIOr forskel på
grlllldudbYllet på lerjord og p sandjord. men og~

Gtfdskning og kalkninJit

forskel p merudnyuct for Især de .. Iorre kvæhlOf·
mængder. D v.s., at jOf"dtypen har ..lorre mdn}'dcl-.e
pA både kvælstofokonoml og opnåeligt udbyHe I vm
lcrhvede. end det er Illfældet fur vårbyg.
Jordtypen Iræder lIgelede'\ "Iærkt frem I for..ogcne I
vlIllerhyg. Foruden for ..kellen I grundudhYllel er der
en betydelig fon>kcl på merudbyttcrnc for de tIIforte
kvæhlofmængder, idel disse er meget ..tOffe på lerjord
end på sandjord. Forholdet undcf')treger, al jordtype"
er megel afgørende for det opnAchgc udbytte I vinIer
byg.
Vmterrugen afviger fra de oVrlge kornarter. Ocr er
ogs! I vinterrugen litor forskel på grundudbyuet p
lef)ord og på \3.ndjord. Denmod er der storre merud
bytte for kvælstoftilførsel på 'illndjord end på lerjord
Slutrc\ultatct bliver. at der skal anvendes storre kvæl
"tofmængder på sandjorden. h\or"ed udbyttet kom
mer læt på udbyttenivcauct for rug p lerjord.

Tabel 9 5rigende mængder hælslOf (il korn 1980-88

Fool'\Ist I

Kom I
PI.. Ro« OIlq)lantcr FnIpa ""'aPbn'''-

L..-)O'd SandjORI

Udb. ~lrlNn.~ Udb. ~lrlNeuo- Udb. ,,:,1,Nd'o- Udb. ~lrNetlO- Udb, ~IrSetl/> Udb.~=menKIb. m..-udb. merudb. merudb. merudb. muudb. mentdb. mentdb mentdb mentdb merudb b.

Vi,byg
Anlal fOr".0g m 244 J13 11 4

Grulldg"det 31,1 24.7 38.7 JO,5 23,9
40N ........ 10,3 S,2 10.0 7,9 9,4 7,2 9,9 7,8 14,6 12,5
80 N 16,0 12,6 16,7 13,2 14,5 II, I 14,7 11,2 23,3 19,8

120 N .. 17,9 13,1 19,5 15,0 IS,S 11,0 16,9 12,1 26,0 21,2
160 N. IS.4 12,2 20,9 14,S 15,9 9,8 17,0 10,9 22,7 16,6

Vinterhvede
Anlal forsog 92 12 10 111 " 82

Grundgodel .. 36,8 27,2 35,3 41,7 42,8 43.4
50 N 16,1 I3,S 15.3 13.0 17,2 14,9 15,9 13,7 14,6 12,3 15,3 13.0

100 N. 27,0 23.1 23,7 19,9 30,6 26,8 2S.S 22,0 22,S 19,0 24,9 21,1
150 N . 32,9 27,6 26,4 21,1 36,S 31.2 30,7 25,4 25,7 20,4 29,5 24,2
200 N 35.7 28,S 27,9 21,0 3S,6 31,7 32,3 25.4 26.9 20,1 30,S 23,9

Vintcrbyg
Anl...1forsog J7 " l , 2 J

Grundg"dct 34,9 26.3 41,9 43.7 44.2 42,S
50 16,0 13,7 10.4 8,1 16.5 14.2 12,1 9,9 15,5 13,2 7,9 5,7

100 , 25,2 21,4 IS,3 14,5 27,0 23,2 19,7 15,9 25,7 21,9 12.9 9,1
150 29,3 23,9 22,5 17,1 29,0 23,7 24,2 IS,9 27,8 22.5 IS,3 12.9
200 N 31,1 24,2 23.4 16,5 33,2 26,3 26,2 19,3 30,2 23,3 17.9 11.0

Vinlerrug
Anlal forsog " 4. ,
Grundgødet 32,0 23,1 27.3

40 N .. ........ 9,8 7,7 13,5 11,4 12,4 10,3
80 N. 17,1 13,6 22, l 18,7 20,3 16,8

120 N ........ 20,3 15,5 26,7 21,9 23,5 IS,7
160 N. 20,4 14,3 28,4 22.3 23,1 17,0
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Godskning og kalkning

Forsøg med stigende mængde kvælstof og na
triumtllførsel til fabriksroer
I samarbejde med )) Forsøgsudvalget for sukkerroe
dyrkning. Alstedgård« er der gennemført 5 forsøg
med stigende tilforsel af kvælstof og natrium til fa
briksroer. Resultaterne er anført i tabel IO.

H\'or der er tilført kvælstof I form af kalkammonsal
peter. er det bedste økonomiske resultat igen i år
opnået ved kun 120 kg kvælstof pr. ha. End ikke den
store vinterudvaskning 1987/88 har kunnet foroge
behovet for tilførsel af kvælstof til sukkerroerne.
Udbyttet har været særdeles højt i årelS forsøg. Såle
des er der høstet omkring IOS hkg sukker pr. ha i de
optimalt gødede forS0g~led.

Aminotallet. der er et udtryk for uønskede kva:lstof
forbindelser, er stigende med stigende kvælslOftilfør
scl. Aminokvælstofindholdcl har været følgende målt
i mg hæl.,tof pr. 100 g sukker ved de forskellige
kvælstoftil f"rsler:
O N, 51. 80 ,61. 120 N, 79. 180 N, 88.
Sammen med 120 kg kvælstof er der til fort stigende
mængde natrium I hh\. natriumkalkammonsalpeter.
kogesalt og en mekanisk blandet PK·godning be
stående af triplesuperfosfat og natriumkah. Natrium
kali er en blanding af kaliumklorid og natriumklond.

5 forsøg 1988

Grundgødet 82 17,7 100 100 464 82.3
80 N/ha ikas. 82 17.7 IOS 102 III 19.7

120 kg N/ha ikas. gO 17.6 110 109 13J 22.4
120 kg T/ha. 37
kg Na i Na-kas. gJ 17.7 III 107 132 23.1
120 N i kas+80
Na i koges./ha 80 17.7 138 114 14J 25.1
120 i kaST 170

a i koges.lha 77 17.7 16J 117 lSI 26.J
120 kg N i
kas+ 170 kg Na/
ha i natriumkali 74 17.8 164 118 157 28.2
l60kg N/ha ikas
(2 gange 80 kg ) 79 17.0 109 112 138 22.9
LSD 95 5.8

JJ forsøg 1986·87

Grundgodet 98 18.6 100 100 401 74.8
80 N ikas. 98 18.6 100 102 92 16.7

12DN ikas. 96 18.5 107 110 106 19.0
120 N. 37 Na iNa-
kas. N i Na-kas. 96 18.5 114 108 112 20.6
160 N ikas. 95 18.J 117 118 105 17.9
120 Ikas. + 197

a i koges.alt 92 18.8 146 IIJ 117 22.8

Tabel IO. K\'ælstof lil fabriksroer:

100:> Na·
pi ind-

Fabriks- rr ha pet hold
roer .... op- lukker l !luk-

tagn ker') 1Vl)

') Rdallvc- lal GrondgOOc:I h.m ir 100
') Rdal"c- 1.1 100 - ~.4~ 19S8 100 ... ~,40 lQ!6-8'

Udb. Ol
merudb.

hkg pr, h.
rod sukker

Der er opnået pæne merudbytter for natriumtilførsel.
Det højeste merudbytte er opnået ved anvendelse af
den mekaniske blanding af namumkali og tnplesuper
fosfal.

Optimal kvælstoltillørsel
De gennemsnitlige optimale kvælstofmængder for
korn og rodfrugt er vist i tabel II.
Beregningsmetoden er ændrel i forhold til tidligere,
hvor de optimale lilførselsmængder blev fundet på
gennemsnitskurveme. De viste resultater er de gen
nemsnitlige optima for enkeltforsøgene gennemført
siden 1980.
Den ændrede opgørelsesmetode har bevirket små æn
dringer i de angivne optimale mængder.
Der er kun vist resultater fra de forsogsserier. hvor der
har været gennemført et antageligt antal forsøg.
Ud fra forsøgsresultaterne er beregnet den okonomisk
optimale kvælstofmængde i kg pr. ha til forskellige
afgroder efter forskellige forfrugter m.v. \'ed en kvæl
stofpns på hhv. 3.50. 4.50 og 5,50 kr. pr. kg og med
forskellige afgrodepriser.
Ved anvendelse af tabellen skal man erindre sig. at der
er tale om gennemsnitSlal. som skal tillempes lokale
forhold.
Har man kendskab til de optimale gødningsmængder
under de givne vilkår gennem praktiske erfaringer
eller udferte markrorsog. anviser tabellen hvilke for
skelle. der normalt bør være vedr. r.eks. forSkellige
forfrugter.
Tabellen viser tillige, hvordan ændrede prisforhold
påvirker den optimale kvælstoftilførsel.

Forsøg med kvælstofformer

Forsøg med DAN-gødning
DAN-gOOning er betegnelsen på en n)' flydende god
ningstype. som er introduceret i Danmark af firmaet
Landmark.
Godningen er nomIalt sur (pH omkring 2) og blandes
efter behov af komponenter som urea. fosforsyre.
s... o\ Is)'re og "andoploselige former af kahum. magne
sium og mikronæringsstotTer.

Vårbyg
I 3 fOfSØg i 1987 blev nedfældet DA -gedning sam·
Olenlignet med udslroet kalkammonsalpeler. Disse
forsøg viste en bedre virkning af DAN-gødningen end
af kalkammollsalpeler. Det blev formodet, at denne
bedre virkning skyldtes en effekt af nedfældningen.
mere end det skyldles en bedre virkning af nærings
Slofferne i DAN-goclnlOg.
I 1988 lancerede firmaet landmark en ny udbring
ningsteknik for DAN-godning. I stedet for det relativt
tunge nedfældningsudstyr tog man murksprøjten i
brug. Sprøjten blev forsynet med slæbende slanger for
hver 25 cm. DAN-godningen blev herefter udlagt på
jorden "ed hjælp af disse sllrbende slanger. Metoden
kaldes uddriblin~
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God.skning og kalkninlo:

Tabe/ 1/ Op/ima/e /.:.I'æ/5tojmængder.

Oplmw N·aooDlnpma:n,de. k, N pr. ha

.,; Merudbytte I k, N kOJIt'r
c,l! • hk, keflK, u .. hk, ukker

Argrøde J
2".;.10 3.50 kr, 4,50 kr. 5,50 kr
~o.,;
•• c.

An\'t'ndte ~gN'~in~mængckr I hk. kt'me J hk, kt'rne l hk. kerne
~:::l to!

"il ;,- . kg pr. Il kOSlcr ltr. kOfjler kr kOltt'r kr.

.( :8i1i
25 I 50 I 75 1100 1'25 1'50 \10 I'JO 1'50 110 I\JO 1150 110 I\JO 1\50::> ...

Hvede. kerne

Forfrugl korn 104 37.0 8.8 16.2 22.2 27,0 30.6 3.1.1 179 182 184 173 177 180 167 172 176
Forfrugl oliep!. 11.1 41.7 9.0 16.3 21.926.029,030.8 166 169 172 161 165 168 156 160 163
Forfrugt bælgpI. 88 43.2 8.4 15.2 20.5 24.4 27, l 28.8 164 168 170 159 163 166 153 158 161
Forfrugl fmgræs 27 42,7 8.3 14.7 19.523,025.326.6 152 155 158 146 150 153 140 145 148
Forfrugl rocr IO 35.3 9.5 17.724.530,034.136,9 170 173 174 166 169 171 161 165 168

Rug, kerne

Forfrugt korn . 62 25.8 7.7 14,2 19,5 23.4 25.8 26.8 135 136 138 131 134 135 128 131 133
Forfrugt oliep!. 8 27.8 7.5 14.1 19.523.4 25.6 25.7 129 131 132 126 128 130 122 125 127

Vinterbyg. keme

Forfrugl. korn 49 33.4 8,2 14.7 19.723,526.127,8 157 161 163 151 155 158 145 150 154
Forfrugl ohepl. , 5 43.7 6,7 12,1 16,4 19,722.224.0 176 183 187 163 172 179 151 161 169

ElVårb)'g. kerne

Forfrugt kom:
J)l1and 353 26.7 6.5 11.6 15.6 18,3 19.8 20.0 119 121 122 115 118 120 112 115 117
Ocrnc 266 .l 1.6 7,6 13.1 16.6 18.6 19.6 19.8 114 116 118 110 113 115 106 109 112

Forfrugl roer 167 39.0 6.7 11,4 14.4 16.1 16.9 17,0 107 109 111 102 106 108 98 102 104
Forfrugl oliepl. 13 30.6 6.1 10.2 lU 14.2 14.9 15,4 111 113 115 108 110 112 89 107 109
Forfrugt kl,wcrgr. 10 36.1 3.1 4.8 5.2 4.8 .1.7 2.2 62 65 68 56 60 6.1 50 55 59

Bederoer, a.e. 125

Grundg. m. naturg. 53 130,1 4,1 6.0 6.5 6.3 6.3 6.3 67 70 74 68 70 53 59 68

1 hkg sukker I hkg suk.ker I hkg sukker
koster koster koster

1801200 1220 180/2001220 19o 1200 1220

Føbriksroer, sukker 55 77.6 6.3 10.9 14.1 15.9 16.5 16.0 108 108 110 105 106 107 103 104 105

ri! I Il c: tor regnet 1,03 hkg t(lr~lOr i bc:derocr eller IZhkg bederoctop Af hel1~) n 111 opbc'"arlllg'lab er dog fradrngel JO pcl af lopudb) lIel

L:ddnbllllg af DAN-gndnmg er I 6 fop-ug sammen·
IIgnel met! ~(igende mængde hæhwf (Ilføn I form af
udstroel l..alkammon\3lpeter og RO " I nedfældel
~PK TIInedfældIlIng af NPK ble\ anvcndt en almm
dellg ...iima... klOc
Re... ultalct ;.If dc b for",!: fremg:'lr rtf Irtbel 12.
Ved en crterfolgcnde Jlwly...e al den godlllngsoplos
ning. der hlc\ anvendl til ulr\)r~e1 af 80 kg kvælslof I

DAN-gødning. VISle det 'ag. at Indholdet var for lavt.
'iålcdc'i at der reelt kun er tilført 60 kg pr ha.
Af labcl12 frem g, r dCI. al lldbYllet ,lorl ~t har 'ærel

en'!. hvadentcn k'æi<;lofTet er ud'lruel som kalkam
mon~lpeler eller uddnblell DAN·g,xlmng Godlllllg.
som er udbragt o' crOadlsk har haft d rllge beungel\er
for 'Irl..mllg IdellOrre fodir 1988. J o'erel1s<;temmd~c

hermed er der opn1\et \amme mcrudb~l(e ,et! ncd
f<~ldll1l1g af 80 I..g N I NPK-godnlllg som 'et! ud·
"Ironing :.lr 120 kg N i kalkammoll'>alpctcr m'en på
Jorden.
I fON)g nr, 26006 og for<;øg 11r. 32 039 har uddnblcl
DAN-goolllng ..torl sct givet SUllllne merudbytte "lom
lldstwet killkammonsalpeler.
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Gødskning og kalkning

Vd,byg g«/~I mfti Ilddribllt DA\'-g«/lfilfg pd l·J blodø'odllt (til
wrutre) og jlyt1lndl ommonlak nld/ældll/_' s,dnlllg (III h_jn). l
del tfl~ lord, ha, o.,ujludnJdbragt g«/Iflng ""~I unur lild
IIfti/a-ldf'1 g«fnillg.

25,4

13,2 11, l

21,5 18,0

26,3 21,5
16,8 14,1
25.3 21,5
26,1 23,1

3.6

Virbyg

Tabe/U. Forsøg med DAN-gødning Iii w'rbyg (6/).

K.r. hkg leerne pr. ha
for Udb. Ol Ntlto

k_ mcrudb. mcrudb

6 forsoa 1988

Grundgooel ~ 300 kg PK 0-5-12
udstrøet ., , , . . . . ... . . . O
40 N i kos ... 300 kg PK 0-5-12

udstroet . .. O
80 N i k.s + 300 kg PK 0-5-12

udstrøet
120 N i kos + 300 kg PK 0-5-12
udstrøet . . . 2
80· N i DAN-gødning uddriblet 1

120 N i DAN·gødning uddriblet 2
80 N i NPK nedfældet 1

LSD(95) 80 N-niveau .
LSD(95) 120 N-niveau .

AlIt forsogsbchandlinger udføn tfttr ~Ing

Ik SIdSIt 3 forsogslcd tr l NPK-goonmgtrne lilførl samme PK·
m~n&de som de 4 fonle fon.ogsled
An\'endl hæ.lstofpris i dan-gødnmg; 4 hlkg N
• P l·. for lavl N-Indhold I godnlngen er der kun ulfon 60 N

Foto: EnA Andka, Pf'df'~n

Tabe/IJ. DAN-gød"mg ti/lli"lerh~'ede efler6rogfordr
(62).

De føme 4 forsupled er lilføn 400 kg PK ().4·21 pr. ha fork
De sidsle 3 forsøgsled er Illfort ~mme PK-mltenldc I NPK
goonmgsoplosnmger
Sammen med de IO kg Nulfon \'ed sinmg er ho\edpitrten af
fosforet og ca hahde!en af kahummængden udb~11 I de 1
næ"it~ld5te forsogsled
Anvendt hltelslofpm i DA~·ltødnmJ; 4,00 krAg N

udbyttet forårsaget af DAN-godningstilførslen til gen
gæld "æret på niveau med udbyttet efter tilførsel af
samme mængde nænngsstoffer i kalkammol1salpeter
+ PK·godning.
Forsogsopgaven fortsættes i 1988/89, men de fore
løbige resultater giver ikke grundlag for en udbredt
gødskning om efteråret. Da udbringning af handels
gødningskvælstof om efteråret er uønsket af miljø
mæssige årsager, bor man ikke tage metoden i an
vendelse.

Kar hk, kerne pr. ha
fOl'" Pet Udb. og Srt:to--

kJeSæd meldug merudb merudb.
Vinterhvede

Anlal fo~ , ,
Grundgodet O 0,1 37.0
100 ~ ikas 3/5 O 0.1 28.4 24.6
150 l\" ikas 3/5 O 0,1 33.2 27.9
200 N ikas 3/5 O 0.1 36.7 29.8
IO N I DAN-g. IS/IO +
90 N i DAN-g. 215 O 0.1 22.1 IS,3
IO N i DAN-g. IS/IO -,-
140 N i DAN-g. 2/5 .. O 0,1 2S.1 22,8
150 N i DAN·g. 2/5 O 0,1 32.S 2S.2

LSD(95) - /00 N-lIi~'eau 4.7
LSD(95) - 150 .V-"i~'eau 2.6

Vinterhvede
Forsøg med DAN-gødning til vinterhvede I 1987 viste
dårligere gødningseffekt af DAN-gødning end af kai
kammonsalpeter + PK-godmng. Der \lar begrundet
formodning om, at denne forskel skyldt~ køreskade i
parcellerne tilført DAN-gødning. idet denne gød
ningstype blev udbragt med tungt materiel.
J efteråret 1987 markedsførte firmaet Landmark
DAN-gødning til anvendel~ \led såning af vintersæd.
Man anbefalede udbringning af ca. IO kg kvælstof
samtidig med hele fosformængden og ca. halvdelen af
kaliumbehovet til hveden. Den resterende dd af h'æl·
stofbehovel og kaliumbchovet skulle opfylde... ved
gødskning om foråret på normalt tidspunkt.
For at undersøge denne gooskningsstrategi blcv der
anlagt S forsøg i vinterhvede. Ved sining (i gns. den
15/10) blev der pr. ha nedfældet eller uddnblet 10 kg
kvælstof. 16 kg fosfor, 42 kg kalium, 5 kg magnesium
+ et mindre indhold af lobber og mangan. På nor
malt gooskningstidspunkt om foråret (den 2/5) blev
der tllfert 40 kg kahum sammen med den rt=Sterende
del af kvælstofmængden. Til .!.ammenligning bl!;:\' der
tilført stigende mængder hæl~tof i kalkammon...alpe
ter, Forsøgsleddt"ne med kalkammonsalpeter og for
søgsleddet uden kvælstoftilførsel blev grundgødet
med 400 kg PK 0-4-21 pr. ha. således at alle forsogsled
var grundgooet med de samme mængder nærings
stoffer. Endelig blev der medtaget et fon.ogsled. nvor
150 kg kvælstof og sIlmme fosfor-, kalium·, mange
sium·, kobber· og manganm!engde blev tilført i DAN
gødning pli en gang omkring den 2/5. Udbyueresulta
terne fremgår af tabel 13.
Det fremg r af tabellen, at strategIen med kombmeret
efterårs- og forårsgødskning med DA -gødning har
bevirket et \æsentligt nngere udbylte. end hvis DAN
gødning blev tilført pli en gang om foråret. Her har
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I for..og nr. Ol 021 er tilfør\c1 af hælslof i kalkammon
salpeter den J/5 sammenlignet med samme kvælstof·
mængde udsprøjtct i hhv. N JO og DAN-gødning den
27/5. Marken er g,xlct første gang den 8/4 med 300 kg
NPK 8-11·20 pr. ha. Brcd~pmjtet DAN-gødning og N
JO har svedet planterne. Den største widning er frem
kommet ved udsprojtning af DAN-gødning. Udbyttet
har været væsentligt lavere efter DAN·glxlningsud
sprøjtning end ener udsprojtrling af N 30, der med
førte el udbytte næsten på højde med udbyttet efter
tilfør~c1 af kalkammonsalpetcr.
Forsøget bekræfter firmaets anbefalinger om, at
DAN-gødning skal lægges ud i afgrøden gennem
slanger (uddribling) i stedet for ved bredsprøjtning.

Brødhvede
Kvæl"toITet l DAN-godl1lng er på ureaform. Ureaen
~kal hydroly~ercs til ammoniak. hvoraf en stor del
bliver nitrificeret til nitrat, før planterne optager kvæl·
stolTet. Derfor er der teorier om, at DAN-gødning
virker langsommere end andre kvælstofgødninger.
For Ilt opnå et tilstrækkeligt højt protcinindhold i
brødhvede er det almindeligt, at der tilføres kvælstof
"ent i væhtperioden. umiddelbart for ..k ridning.
For at undersøge. hvorvidl en ev\. langsommere frigi
velse af kvælstof fra DAN-gødning kan bevirke et
højere protclIlindhold i brød hvede, blev der anlagt 3
forsøg efter den plan, der er vi~l i tabel 14.
I forsogene cr cngang'illlførsel af ISO kg kvælstof i
kalkummonsalpeler sammenlignel med en Irede1ing af
saUlIlle kvælstofmængde og en lrcdeling uf 200 kg
kvæhlOf pr. ha.
Desuden er hhv. 150 kg N og 200 kg N pr. ha tilført i
DAN-gødning ad 3 gangc.
150 kg kvælstof pr. ha udbragt på en gang midI i april.
har givct det samme kerneudbyue som 200 kg kvæl
stof udbragt ad tre gange l kalkammonsalpelcr. Delle
forhold undcrstreger, at det kvælstof. der shl bevirke
kerneudbyllc, skal være tilført senest i ror~tc halvdd
af maj rn<'lncd.

Tabel/4. DAN·gødning Iii brødhvede. (65).

24 m .\pr.jtebom p!Jmonleret uddrlblmgJudslyr tI! fl)odrfld~ gød.
flmg. Gødflmgr" lægges ud med slæbende slanger med ]5 cm s
ml'llcmrrl/1/.

Proteinudbytiet har været upåvirket af tilforselsstrate
gien. Dct understreger, at kvælstof tilført ved ~en

gødskning oplagcs 1 sanllnc omfang som kvæl..tof
Illfort tidligere på året, når der er tilstrækkelig fugtig
hed og plantcrne er fri for sygdomme og skadedyr
sidst i vækstperioden. For de forsog~led,der er tilført
kalkammonsalpetcr. er optagelsesprocenten 1 kerner,
der er tilført kVl.e1~lOf, 59 på 150 N-niveauet og 58 pA
200 N-niveauet, hvilket er særdeles højt. Foruden
kvælstof i kernen har planterne oplaget kvælstof lil
s:'l.vel halm- som rodproduklion.
DAN-gødrullgcn hllr beVirket ",\vel lavere udbytter
~om ellavcre proteinlIldhold i kerne, når der ..ammen·
lignes ved de ..amme kvælslOfmæll,l!:der tilført l kalk·
amrn()n~alpeter. For~kelJclle er imidlertid ~m!\ og
U~lkre.

DAN-gødninge/l har /lU l'ærer i forsøg i ro &r. IJcr er
behov for flere ars afprøvning. men det serfOrIsat ud lil,
al næringsstof/er i DAN-gødning virker pli linie med
næringsslOf/er i de traditionelle gødninger. Godning.f
valget bor derfor ajhænge af. hvilke gødfllllger der er
prismæss'lgl konkurrcllcedyglige.

Anldl ro""J!.

Grundgødct . O
150Nikas O
60 N + 60 N l 30 N l ku.. O
80N+90N+30N;ka; l
60 N -J- 60 N ...... 30 N i DAl':-godning O
80 N + 90 N + 30 N i DAN-gødning 1

LSD (95) .

Vinterhvede
Kar.
lejC
,æd

PrOI. PrOL hkg kerne pr. ha
i kerne l kerne udb. og nellO-

tkv. pet. kg pr. ha merudb. merudb.

2 ,
41 9.6 271 36,0
48 Il.7 777 46.1 40,8
45 12.8 783 38,0 31.2
46 13,9 932 46, I 37,8
47 12,6 741 .14,6 28,5
45 13.4 879 42,4 34,8

4,4

De 4 før.. 'c for:o.øg.... led er tilført 400 kg PK 0-4-21 pr. ha. Dc ~idste for~øg.... lcd er tilført PK i NPK
oplo~llingcr. Et for ..ug er ved fon.te gødningstilførsel tilfort 20 kg N mere end angivet. Anvendt pri~ for
kvæl~lof i DAN·gødning; 4.00 kr/kg N.
Gn~. lilførseb.dalOcr

Engangstilforsel; 22/4
Delt tilførsel ka..; 20/4 - 1215 - 9/6
DAN·gødnlng: 23·24/4 - 12/5 - 9/6
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Tabel/5. N-typer til vårbyg (64).

7,00 krlkg N
3,50 h/kg N
4,00 kr/kg

hkg. kerne pr. ha
pct. udb. og neu~

meldug me.rudb. mcrudb.

Kar.
fo,

le)CSæd
VArbyg

Forsøget cr ikke tilført PK-gødning
Alle gødninger er tilført efter såning uden indarbejd·
ning i jorden
Gødningspriser ud over standard

Kalksalpeter;
Svovlsur ammoniak;
DAN-gødning;

Ania! forsøg 7 7 7

Ugødet O 0,0 29,7
120 N i kalksalpclcr 2 0,1 17,7 9,9
120 N i svovlsur ammo-
niak 0,0 17,7 1M
120 N i kalkammonsal-
peter 0,1 17.6 12,8
120 N i urea . 0,1 15,9 11,6
120 N i DAN-gødning 0,0 17,6 12,8
LSD (95)

hvorefter kerne/halm forholdet er bestemt. Ud fra de
målte kerneudbytter i forsøgene er udbyttel af halm
tørstof beregnet. Ved multiplikation af tørstofudbyt
terne med indholdsprocenteme af de respektive næ
ringsstoffer er bestemt optagelsen i planterne hhv. i
stadium 10 og ved høst. Prøveudlagningen blev fore·
taget i fuldt omfang i 5 af de 7 forsøg. Resullaterne af
de nævnte beregninger er vist i label 16

Kvælstoltypens betydning for planteoptagel
sen af næringsstoffer
For at undersøge. hvorvidt valget af kvælstortype i
gødningerne påvirker optagelsen af forskellige næ·
ringsstoffer. er der anlagt 7 forsøg i 1988, hvor der er
IHføfl forskellige Iyper af kvælslofgødning.
Der er ikke tilført PK-gødning lil forsøgene. Hvis
kvælslofgødningerne har forskellig evne til at mobili·
sere næringsstofferne i jorden, vil det træde tydeligere
frem, når der ikke er tilfort lettilgængelige nærings
stoffer i grundgødning.
I forsøgene, der er gennemført i vårbyg, er et ugødct
forsøgslcd sammenlignet med tilførsel af ren nitrat
gødning i form af kalksalpeter, ren ammoniumgød
ning i form af svovlsur ammoniak, en ammonium
nitrat gødning i form afkalkammonsalpeler. urinslOfi
form af urea samt opløst urinstof iblandet svovlsyre i
form af DAN-gødning.
De gennemsnitlige udbyHcresultater fremgår af tabel
15. I gennemsnit af forsøgene har der ikke værel sikker
forskel på udbyttet efter tilførsel af de forskellige
kvælstoftyper. Der er opnået pæne I11crudbylter for
tilførsel af kvælstof. I gennemsnit af forsøgene er der
rilrørl 120 kg N pr. ha.
Der blev udtaget planteprøver fru 7,5 m række fra alle
forsøgsled i stadium 10. l disse prøver blev bestemt
tørstof (ts), kvælstof (N). fosfor (P). kalium (K),
kalcium (Ca). magnesium (Mg). natrium (Na). jern
(Fe), mangan (Mn). kobber (Cu) og zink (Zn). Disse
prøver blev udtaget i perioden fra den 15/8 til 3118.
Ved høst er såvel kcrneprøver som halOlprover analy
seret for de samme næringsstolTer. Desuden er udtaget
overjordiske plantedele. som er tærsket i laooratorict,

Tabel 16. ll/dho/d 0/pfan/enæringssfojjer i vIJrbyg fif/øf( forskellige hæJ.~/o/1yper. (64).

VArbyg Udbytte og merudbytlt pr. ha.
Hkg IS Kg N Kg P Kg K Kg Ca Kg Mg Kg Na • Fr • M, • Co • Z,

Hele plan ler, stadium IO

Ugødet ........ 26.6 39,6 7,3 55,1 9,1 2,5 0.7 161,6 46,4 10,6 46,S
Kalksalpctcr . ............. 15.3 69.8 5.1 62.3 20.5 4,2 1,6 289.4 49,8 5.0 73,5
Svovlsur ammoniak 10.1 41,9 3.4 45,2 10,5 1,9 0.7 135.7 106,3 4,0 48,6
Kalkammonsalpeler .. 12,4 48,8 .1.3 46.6 12.6 1,9 0.8 99,7 65.7 2,9 48.3
Ure'l ........ 11.4 41,5 3.1 44.4 11.9 1,6 1.0 121,2 68,7 2,9 30,8
DAN-gødning ........ 12,6 39.3 3.1 47.8 11.1 l,S 0,7 135,3 78,8 3,6 32,8

Kerne ved host

Ugødet ......... 24,8 38,2 9,4 13,6 I, I 2,9 0,3 141,9 33,9 10,1 68,1
Kalksalpeler .. 16.2 40.4 5.0 7.8 0.8 1.8 0.6 128,9 26,1 12,6 52,0
Svovlsur ammoniak 14,5 34.0 4.9 8.1 0,7 1.9 0.2 105,4 42,4 14,2 62.0
Kalkammonsalpeter . 14,3 35.9 4,7 7.5 0,7 1.7 0,3 81,5 29,6 6,5 45,8
Urea 13.2 28.1 4.0 6.0 0,6 1,5 0.2 68,0 25,9 7,2 38,3
DA N-gødning 14.2 29.6 4.4 7.0 0,7 1.7 0,2 73,0 30.1 6,2 43.8

Overjordiske plantedele ved hpst

UgØdCI 41,4 46,6 11,3 37,S 6.7 4,0 I, I 356,1 61,4 14,4 92,2
Kalksalpeter 30.8 56.9 6.4 .13.2 11.0 2.7 2,0 241.9 57,7 15,5 95,3
Svovlsur ammoniak 27,0 46.3 5.6 30.0 7,4 2,4 1.1 177,5 145,2 17,5 91,2
Kalkammoll'ialpeter . 26.6 49,0 5.7 28,7 9,5 2.4 l.J 151,3 89,0 10,0 69,7
Urea . . . . . . . . . , 2],2 34,9 4,1 19,8 5.8 1,9 0.9 143.6 65.9 10,4 58.3
DA N·godning 25.8 37.6 4.9 23.3 6.4 2,2 l.l 152,6 79,7 9,6 57,8
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I dl'i~e 5 forsog hllr wr\lofudbyttel været højest efler
1ilfor~1 af kalk~illrcler. Nogle af de nævnte forsøg var
placeret I det midl/(~'itJyd.. I..e omdde. hvor forårs
tørken var ~ærdcles langvarig. Forsogsgodmngerne er
udlagt o\'cn pil jorden erter ~nmg. Under disse eks
treme forhold viste kalk-.alpctcr en \æsentllg hurtigere
kvæl"lofcffekt end de øVrige gødninger. Teorien om.
at kalksalpeler I..an oplø'ie\ blol vcd dug. synes al \<.cre
bekræftel I disse enkehfor'iog. I for"Clg nr. 54 031 er
der el fOf"øgsled. hvor kalkammon\3lpeter er ned
fældet med almmdelig s. ma.. I..me. I dette forsøg har
nedfældnmg af I..ulkammon..alpcter medført et merud
bytte på 23.5 hkg pr ha. eJler det sanlIne 'lom merud
byltet for blksalpeler ud\lroel oven på Jorden (2·tO
hkg pr. ha), honmod merudbYllel for de ovnge
godmnger udstroel efler s TIIllg kun er i ..Iørrelses
orden 19.1 til 19.5 hkg "erne pr. ha
Aflabel16 fremg r det. al hælstofudb)t1el har værel
hOJcst \ed Illfor"e1 af kalhalpcter og kalkammomal
peter Ilmeddrsagen hertil er højere procenluelt ind·
hold af kvælslof l kerne I disse 2 for'iogsled. Ved host
var kvæbtofindholdel l kerne 1.919l efler kalksalpe
Icr. 1.87% efler kalkammon..alpcler. meden... del var
fra 1.72% Iii 1.82% I de ovrige godede forsogsled og
kun 1.50/(' I det ugødede fOf't0gsled.
Optagd-.en afka1clUm har \ærel <,lør... l efler kalksalpc·
ler. Ogs;'!. efter kalkammonsalpelcr er der oplagel mere
kalCIUm end efter dc 0vnge hæl\lofgodninger. År\3
gen hertil kun værc, at der er tdført kalcium sammen
med kalk ...alpelcr og kalkammon~lpcter.

Indholdct af pOSlIlve ioncr, som magnc!'lium, nalrium
og jern. har værel h,'j'" efter lilfur..cl af den rene

Il1tralgodnlng. k:III.."alpcICf. En ;'!.r~ag hertil kan være.
al planlen ...kal oplage po... illve ioner \amlidlg med
oplagel!te af den ncgali\e 1111r<IHOIl.

Omvcndl forholder del "Ig med manganoplageheIl.
Her er del den sure godnlllg S\O\ I.. ur ammol11uk. der
har t>e ... lrket den ",or.,le oplagel<,e. Den basisk vIrken
de blksalpeler har glvel en la\'ere oplugel"'C end de
"\flge goomngstyper, Der 'i)'n~ Ikl..e al være forsl..e1
p3 mangalloplagelse efter tllforsel af de 3 ovnge hæl
litofl)'per Se figur 3
Med hen.,yn til fosfnroptagelsen er der slort ltCt mgen
forskel pIl godning"lypernes effekt. N~r meroptagel
sen af fosfor er Størst efter kalksalpeter. skyldes det
for"l og fremmelit det hnjere lorstofudbytte I dette
fOfSogsled. Del procelll\i"e fosfonndhold er S10rt sel
up virket af godnmg..typcn. Se figur 4.

Andre forsøg med kvælstofformer
I Tabclbllagel (label 65) er referere I 2 forsog i v rbyg.
h\or kalkammonsalpetcr. kalk..alpeler og N·30 er
..ammenhgnel til eflergodskning af \drbyg. VIrknm
gen har været den samme af de 3 godl1l11ger.
1 fOfl.og nr. 51021 og nr 51022 er amendt nydende
ammoniak til brodhvL<cJe.
I fOfSØg nr 21 080 og 21 081 er \ Inlerh\ede godet med
urca, nydende ammolllak og kalk<lmmonsalpeler. Til·
forsel af k<llkammonsalpeler ad 2 gange har i begge
forsøg gl ...el del hOJ61e udbyttc, men forskellenc mel
lem for..ogsbehandhngerne er sm~.

KgPprha

gMnprha

Uqodet ks kas Urea DAN-gUgødct ks Sv am

D SI;vhum 10

PI kemI" 'led høsl

I ha:rn ....ed høSI

fif(" V-tl'fNr og /oiforoplogtly I 1Jrbn:

o

IO

kas Urea DAN-gS.... am

Sladlum IO

t kerne ved høst

I halm ved høsl

o
~

o

100

200
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Korn

Hvede

Tabel 17. Delt kvælslo/ lil vintersæd. efterår og /orar.
(66)

Udbringningstider for
kvælstofgødning

Delt kvælstofgødskning og reducerede doser af
svampebekæmpelsesmidler l vinterhvede
Med udgangspunkt i ree;ultater af enkehforsog gen·
nemført i Tureby·Koge og Omegns Landboforemng
1987 er der op<;:tiIlel teorier om, at der er veksclvirk·
lllng mellem tilfo~e1sstrategien for kvælstofgodnmg
og doscringsbehovcl af svampebekæmpelsesmidler.
Der er formodning om. al doseringen afsvsmpemldler
kan ned<;ættes, når gødningen lildeles ad flere gange.
For at unde"oge denne teori er der gennemført 16
formg under Goolllngs- og Kalkudvalget. Derudover
kan der henvises til 10 forsøg omtalt i plantebeskyHel·
sesafsnmet senere l oversigten. ogle af forscglijbe·
handlingerne er fælles for de to forsogsserier.
I næn.ærendc fon,og.sseric er IO svampebeskyttelses
Slralcgicr afprøvet ved hhv. 120 kg kvælstof pr. ha og

I de tidhgere år var der er svag tendens til bedre
plantebestand i de efterårsgødede fOTSøgs)ecl, end hvor
kvælstofulfon.e1 var undladt.
Resultaterne fra 1988 skiller sig ud fra de tidligere
derved, al eflerArstilforsel af kvælstof ikke har på.
virket plantebeslanden. og ved at efterårstilførslen af
k~ælstofhar givet godt et par hkg kernes merudbytte
på alle kvælsloftrin. Ogs! ved tilførsel af 200 kg
kvælstof pr. ha om forAret er dette merudbytte for
efterår<;tllforsel opnået tillrods for, at der er negallvt
merudbytte for de sidst tilførte kg kvælstofom foråret.
Tre af rets forseg er gennemfort efter forfrugten
frogræs, tre andre efter vinterhvede eller vArbyg. Kun
et forsog er gennemfort efter forfrugt raps. Dette
forsog er forst ~el den 14. oktober. I gennemsnit er
forsøgene sået den 3. oktober. altså 14 dage efter
normal s tid.
Årsagerne til afvigende resultater i 1988 skal forment·
lig ,;oges i den sene såning i kombination med store
nedoor:;mængder samt dårlige forfrugter, der kun
stiller relativt smA mængder kvælstof til rådighed for
afgroden.
I tre af fon;ogene er der gennemført en forsogsbe·
handling. hvor der er tilfort 50 kg kvælstof pr. ha om
efterllrel. I gennemsnit har det ikke bevirket sterre
udbylIe, end hvor der kun er tilført 25 kg kvælstof pr.
ha. Tilfon.el af 25 kg kvælstof pr. ha har tilsyneladen
de accelereret planternes udvikling. så der i en situa
lian med '\cn såning og dårlige forfrugter er opnået en
mere veludviklet plantcbesland. der har kunne bære et
lidt h"jere udbytte.
Sclvom resultaterne har været lettere afvigende i
1988, er konklusionen fortsat f"lgende med hensyn til
erterårsudbringning af kvælstof til vintersæd:
/Vormall er de.r ikke beIlOv for e/terar.'Otil/ørsel afhæl·
sto/lil ~'interhl'edeog vinterbyg. I:.Jter gode/or/rugter pd
bedre jordryper kan /remgartgsmt1den ofte føre lil ud
byttenedgang, og efter for/rugt korn kan der, selv på
mindre god jord. normalt høje.rt /on'entes dækning for
merudgiften. Der er ved e/ter6rstil/ørsel af kvælsto/
sdledes tale om et urentabelr merforbrug, og da delle
tillige kan være en ekstra belastning for miy'øet, bør
til/orsel til w'ntersæd om efteroret kun finde sted. hvor
der er et ab,\'olut og begrundet behov.

Nello
merud
bytie

3J.8 28,2
37,2 30.1

Hkg kerne pr. ha
Udbytie og
mtrudbyue

1985-87 1988

1988
karakter for
lejesæd ~'cd

h"",
Vinterhvede

Anal fOJ"50g " 1

Grundgødel O 38,1 37,S
100 forAr. I 22,0 26.9 23,1
150 N forAr .. I 25.6 32.6 27,3
200 N forår. 2 26,8 32.6 25,7

2S N efterår +
200 N forår ... 3 26.8 34.8 26,4

25 efterår -f-
150 N forAr. 2 25.7 35.9 29.1
25 N efterår + .

100 forår ... .. 22.9 29,3 24.0
LSD" (alle jonøgsled) 3.3

(151).]]5 NI 2.3
1]00-115 NI 1.8

Udbytte ved optimum
O efter r f gns. 1S7 " forår

25 N efterår + gos. I S6 N fodr

I rene 1985 til 1987 ~3r der svage merudbytter for
kvælstoftllforsel om efteråret på de hæl'itoftrin, hvor
der også var positivt merudbytte for de sidst tilfon kg
kvælstof. Merudbytterne var imidlertid mindre end dc
merudbytter, der kunne opn . ved tilførsel af samme
kvælslOfmængde om forårcl

Efterårsudbringning af kvælstof til vinterhvede
I forbindelse med rodskiftet kan vinterhveden om
efteråret f1 hælstofmangelsymptomer. Planterne bli·
ver gule og el kvælsloftilfskud kan fjerne disse symp
tomer. 8ctydningen for udbyuet er forsøgsmæssigt
belyst siden 1983. De første års forseg VIste, at 25 kg
kvælstof pr. ha havde den .,amme effekt, 0;:001 50 kg
kvæl';Iof pr. ha ved efterårsudbringning. Derfor er
forsøgcne siden 1985 fortsat med 25 kg kvælstof pr. ha
om efterAret kombineret med forskellige k\ ælstof·
mængder lilført om foråret. Resultatet af dctte .lI.rc;
forsøg fremgAr af tabel 17.

I forsøg nr. 24088 og 21 082 er sammenlignet udbyttet
af vinterhvede, som er godel med nydende ammoniak
med kaJkammon~lpetergødede forsøgsle(:L Udbytter
ne har Slort set været ens efter de to gødningslyper. I
forsøgene indg r behandlinger. hvor der er kørt med
tom ammonl3kncdfælder i kalkammonsalpetergodede
forsogsled.
Kørse) med tom ammoniak nedfælder har påvIrke I
.udbyttet en lijmule I negativ retning.
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180 kg hælstofpr. ha. K\æl!>lofTet er enten tilfan på
en gang. ad to gange cHer ad tre gange. Resultatet
fremgår af tabel 18.
I gennemsntt af forsøgene har dct \ æret rentabelt at
oge kvælstoftilforslen fra 120 kg bælslOfpr. ha til 180
kg b!dstofpr. ha. I lighed med forsogssener refereret
tidligere i dette aflinit, har der været mindreudbytlcr
ved deling afkvælstofll1forslen I forhold til engangsIII
forse!. Dls-.e mindreudb)lIer har dog kun været sta
tistisk "!ikre ved 120 N og den mindste dosering af
svampebekæmpelsesmidler.
Aksantallct har været upåvirket af kvælstoftilforsels
strategien.
Angrebet af svampesygdomme har været beskeden l i
forsogenc. Alligevel er er opnAct de største merud
bylIer vcd anvendelse af 3 x 0,5 I Tilt top pr. ha i
forhold til 3 x 0,25 I Tilt top pr. ha.
Der er Ikke fundet vekselvirkning mellem tilførsels
strategIer for kvælstof og svampebekæmpelsesstrate
gierne. men forsogsserien bor \'iderefores. sJ spørgs
målel kan bil' e afprøvel under forhold med kraftigere
angreb af svampesygdomme.
I 5 af forsogene er der udtaget pro"er til prOleinbe
stcmmelse I kerne. Protelllindholdet har været upå·
virket af wampebekæmpelsesstratcglcn. I forsogsled
d. h\or 180 kg kvælstof pr. ha er tiifort p. en gang. har
proleinprocentcn \æret 11.8. I forsogsled f. h"or kvæl
stofTet er tilført ad Ire gange. har proteinprocenten
været 12.0.
I for'io~ lir 02065. 31027. JO 042 og JO 041 er
stigende hælstofmængder tllforl hh\. på en gang,
eller CIl "tørre eller mindre del ht:f:lf er tilfort relativt
senl med del formål at hæve protelllindholdct i hve
den. I Turcby·Kngc og Omegn~ Landboforening er
der gennemført forsøg med ad'ikillige tllførselsstratc
gier for kvælstof til 4 hvcdcsorter. Fælles for de
nævnte forsøg gælder. al når der sammenlignes på det

GodskninR og knlkninR

s.amme k\ ælslOfm"eau, og dette hælstofll1\'eau har
været under den optimale kvælstofmængde. har det
generelt medfort mllldreudbYllc. ndr en del af hæl
stofmængden er tllfort senere cnd "'tndlUm 7-8. Det
bekræfter teorien om. at den k\ælstofmængde. der
slal foråNuge kemeudbyIle. skal \ære lllfort senest I
midlen af maj måned. K vælstof tilført efter midten af
maj medfører forslog fremmcst IlIljere protelllllldhold
I kerne. og er i mllldre grad 1 stand tll al hæ\c
kerneudbYllcl.

Vårbyg

Forsøg på vandet sandjord
Hvis sandjord vande"! optimall. er udbyttepolentialet
her lige\å stort som på lerjord. Da sandjorder normalt
~Illler betydelig mindre kvælstof III rådighed for plan
terne end lerjord. skal der Iilfor~ en stmre hæl'itof
mængde pA 'iandjorden for at opfylde planternes beo
hov \00 el hOjt udbytleni\cau
Tilforsel af en slor hælstofmængde I det tidlige forår
kan bc\ Irke en særdeles kraftig vegetaliv udvikling
med en Slor halmmængde og lejC'\o.'Cd IIlfolge.
Tilfør~ lvælstoffel ad flere gange. er der mulighed for
en mere harmonisk vækst. hvor"ed mere af lorstofpro
duktlonen mdlejres 1 kerne og mllldre I hBlm
Sporgsmålet er belY"'1 i forsog ~idcn 1984 I dis'\e
farseg er det henSigten. at plBnterne 'ikal sik.res op
Ilmal vandforsyning og \'and~ med 40 mm. hver gang
markens underskud når 30 mm. Desuden er der til
stræbt optimal bekæmpel~e af o;ygdomme og r-.kade·
dyr.
I 1988 er der gennemfort to forsøg efter planen.
R~ullnterneherfra indgår 1 la Ilene 1 tabcll9, der viser
gennemsnitsre.sultatet af 41 forsøg udfortl 1984 - 1988.

Tabe/IB Del/ hæls/%g reducerede doser a/s~'Qmpebekæmpe/sl'smidler. (67)

Al X O,S I Tilt lop B J X O.2S Tilt top Merudbytte

pet. """. Hkl ke:rnc: pr ha pct dæk- Hk. kerne pr. ha for Slente
Vinterhvede doIcrio.aks nlDlu ••• nml af hk. teerne

P' mel- brun- Udb. Ol Neuo- p'. m<1· bl'llo, Udb. Ol Netto- pr. h.m' d,. plet m<rudb m«Udby m' d,. pin merudb. mcrudb

Anlal forsøg 1.1 " " 13 " IO

120 :-i:
a 120 N Si 3-4 . ......... 494 0.5 0.6 70.7 - 473 0.5 0,8 70.3 0.4
b 50 N st 2·3+70 N st 04·5 477 0.1 0.5 0-0.5 1.2 480 0.2 0.6 1,4 0-2,1 1,l
c 50 N SI 2·3+
50 N SI 4·5+20 N SI 7·8 498 0.1 0.5 0-0,4 0-1.9 466 0,2 0.7 o- 2.0 O- 3.5 2.0
180 N:
d 180NSI).4 511 0.1 0.5 4.3 2.5 508 0.2 l 3.4 1.6 1,l
e 75 N SI 2·3+ IOS N SI 4·5 494 0.1 0,5 3.0 0.4 490 0.2 0.6 2,4 " 0.2 1.0
f 75 N Si 2·3+75 N st 4-5+
30 N " 7·8 503 0.1 0.5 3.8 0.5 497 0.2 0.6 3.4 0.1 0,8
LSDo, (110 e/r. J80 .\'J ' 1.J 1.0

(a·e) .. ........... 1.0
(dj) ...............

Gcnnt'msnllhgc dalotr for N-lIlforsd
SI 2-3: V4 sI )-4 22/4 SI 4-S. g/S SI 7-g 3/0

Till lap udspmJlcl ~I b-7. SI 6-CI og SI IO.I-IO.S
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Tabel 19. Delr hælstofgødskning ril vårbyg på vander
sandjord. (68)

Tabel 20. Udbringningsridspunkrer fo, kalkammon·
salpeter til fabriksroer.

Vlrbyg
hlg L.e:me pr. ha 1000 planter hkg sulle:r pr ha.

Udb. 08 Nellomer-
Fabril<sroer

pr ha. Udbytte og
merudb. udbyIIe: v«i optagmng merudbyue

1987 1988 1987 1988
41 forsag 1984-88

3Grundgødet 25,8
Anlal forsøg 4 3 4............
Grundgødet 101 83 55,6 84,080 N ved såning 19,2 15.7

120 N ved sining ......... 24,9 20,1 80 N ikas neclharvct

60 N ved såning + 30 N 1/5 før såning 99 81 23.1 15,3

+30N20/S. 25,2 18.8 120 N ikas ncdharvet

30 N ved såning + 30 N l/S før såning 98 81 26,3 16,5

+ 60 N 20/5 . 25,0 18,6 120 N ikas udSl røct

30 N ved s§ning + 30 N l/S eftef såning 98 83 28,2 18,6

+ 30 N 20/5 + 30 N 16/6 24,1 16,9 120 N ikas udstrøet
stadium 5 99 82 23,7 16,2

Kvælstofgødning: kalkammon<;,alpetcr.
LSD9J • J.7 12,3

UdbyIlet af kerne har Stort set været upåvirket af. om
alt kvælstof er tilført ved såning, eller det er tilført ad
tre gange i perioden fra såning til sidst i maj. Hvor de
sidste 30 kg kvælstof er tilført i midten af juni, har
udbyttet været en smule lavere end ved engangslil
førsel.
5 års forsøg med sprøgsmålet om delt kvælstoftilførsel
på vandet sandjord har ikke kunnct bekræfte tcorien
om. at tilførsel af relativt store mængder kvælstof ved
såning har bevirket en uharmonisk vækst. Omvendt
kan følgende konkluderes.
Pd sOffdjord. hvor det er muligt at sikre oplosning afdet
til/øne kvælstof ved hjælp af I'anding. har bygudbyuer
været updvirket aj om hele hælstofmællgden e, til/o"
ved s6ning. eller den er til/ørt ad tre gange. første gang
I'ed såning. anden gallg omkring I. maj ag tredie gang i
den sidste halvdel af maj mdned.
Ved at udskyde tilførslen afen del afdell nitratlloldige
kvælstofgødning fra såning ri! senere i vækstperioden.
kan man mindske risikoen for tab af nitrat ved ud
vaskning i nedbDrsrige fordr. Da sddmme lledbørsrige
for6rsmbneder kun forekommer sjældent. gil'e, meto
den ikke dækning fa, de fo,øgede omkostninger lil
udbringning.

Der er stort scl opnået det samme merudbytte. hvad
enten 120 kg kvælstof i kalkammonsalpeler er ned·
harvet fØf såning, udstrøet lige efter såning eJler ud·
stroet pA roernes stadium 5. nlir de føfSle løvblade er
ærtestore. Igen i år har der været lendens til det
højeste udbytte. hvor kvælstolTel er udstrøet umiddel·
bart efter såning.

Placering af gødning

Vårbyg

Forsøg med placering af flydende ammoniak og
NPK·gødning
Forsøg sidst i 1970'erne viste konsekvente merud·
bytter, når NPK·gødning blev placeret ca. Sem under
og ca. 5 cm \'ed siden af vårbygkernerne. Af arbejds
mæssige årsager bruges metoden kun lidt i dag. Den
mest anvendte kvælstofgødning til vårbyg er stadig
flydende ammoniak, som nedfældes forud for såning.

Tabel 21. Placering af flydende ammoniak og
PK-gødning(69).

Forsøg på ikke vandet Jord
I forsøg nr. 22 016 og forsøg nr. 22 015 cr 120 kg
kvælstof i kalkammonsalpeter tilført enten på en gang
ved såning, eller der er tilført 80 kg N ved såning og 40
kg N pr. ha den 7. juni. Der er opnåct samme kcrncud
bytte ved engangsgødskning og delt gødskning. Pro
teinindholdet er 0,6 og 0,3 procentcnheder højere eftcr
delt gødskning end efter engangstilførsel. Pet. kerne
over 2,5 mm er ikke påvirket af lilførselsSlrategien.

Fabriksroer
I samarbejde med )Forsøgsudvalget for Sukkerroe·
dyrkning, Alslcdgård« er der gennemført tre forsøg
med forskellige tilforselstidspunkter for kvæbtof til
fabriksroer.
Resultatet af disse forsag og 4 tilsvarende forsøs
gennemført 1987 fremgår af tabel 20.
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Vårbyg

Antal fOrliog

PK udstrøet .
60 N i n a nedfældet,

pK udst røet ..
90 N i n a nedfældet,

PK udstrøet ..
120 N i n a nedfældet,

PK udstrøet .... , .....
90 N i n a nedfældet.

PK placeret.
90 N i n a placeret,

PK udstrøet .
90 N i n a placerct,

PK placerel
90 N NPK 21-4-10 placeret

LSD 9J

hleg kt:me pr ha
udbytte og merudbyne
1986 1987 1988

3 3 ,
22,4 39,4 18,9

18,7 11,4 20,1

20,8 15,6 21,1

20.7 17,6 22,4

17,3 21,6

19,7 21,2

20,1 19,4 19,4
23,2 17,6 17,9
3.8
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Der er udviklet cn forsøgsm<lskine. som i en arbejds·
gang kan udså kornet og placere såvel PK-gødning,
som nydende ammoniak i ovennævnte afstand fra
kernerne. Maskinen er nu afprøvet i 3/k Resultaterne
3f denne afprovning fremgår af tabel 21. I Oversigten
over Landsforsogcne 1986 er vist farvefotos af for
sogsmaskincn.
Udslagene for placering af s;\vel PK-gødning, som
nydendc <lmmoniak. har været relativt små.

Nedpløjning af kvælstof til fabriksroer
I 1987 påbegyndtes i !lamarbejde med ») Forsogsudval
gel for Sukkerroedyrkning, AIsledgård ( en forsøgs
opgave, hvor kvælstoffel enten er udstrøct og ned
pløjet om fodrel eller udstroet umiddelbart før s.·
ning. Som forsøgsgodning er anvcndl kalkammonsal
peter.
Resultaterne fremgår af tabel 23.

Tabel 22. Placering af hælslOlgodning fil fabriksroer.

Placering af kvælstoftyper I fabriksroer
I samarbejde med Forsogsudvalget for Sukkerroe·
dyrkning, Alstedgård er gennemfør! 4 forsøg, hvor
100 kg kvælstof pr. ha er placeret i forbindelse med
sAning i hhv. uren, kalkammonsalpelcr, en forsøgs
gødning fra Kcmira og NPK 21·4·10. Til sammen
ligning er anvendt 120 kg kvælstof pr. ha i kalkam
mOlIsalpeter, som er ncdharvet før s!lning og 120 kg
kvælstof pr. ha i DAN-gødning. der er uddriblet. Dcn
anvendte DAN-gødning er typen N 24.

4 fm'sog 1988

100 N i urea
pllleerel 84 17.4 74 598 104,3

100 N ikas
placerel 83 17,4 83 17 2.9

100 N i Kemiragødn.
placeret 86 17.6 74 J7 7.6

100 N ; DAN-god-
ning uddriblet . 85 17.7 67 .;.4 0.5

100 N i NPK
21·4·\0 placerel 87 17.4 80 17 2.8

120 N ; kas n<d-
harvet for såning 85 17,5 78 ';'10 ';'1,3

LSDoJ. 5.1

Tabel 23. Nedpløjning al kvælstol rillabriksroer.

Udb)'Uc og
merudb)'lIe
hkg pr. ha

roer sukker

1000 pI Pcl mg
ved Opl, suk.ker amina·

~~
sukker

Fabriksroer

4 forsøg 1988

80 N nedpløjct 89 17,7 91 671 118.7
120 N ncdploJet 89 17.3 117 15 0,1
80 N udstroel ved

såning 88 17.6 92 ';'15 ';'3.5
120 :--J udstmel ved
s!lning 86 17,4 III .;.5 : 2,9

ElLSD 95 J,J

D~r er tilfort hhv. 80 og 120 kg kvælstof pr. ha.
Udbyttet har været særdcles hojt i de genncmførte
forsøg. 119 hkg sukker pr. ha. Det har hcr været
lilstrækkeligt al tilføre 80 kg kvælstof pr. ha.
Der er cn SVllg tendens til, at udbytlel har værel højst i
dc forsogsled, hvor kvælstofgødningen er nedpløjet.
Denne forskel er opnået lil trods for, at plantetallcl
stort set ikke har \'ærel påvirkct af forsøgsbchand
lingerne.
Resultaterne af denne forsogsserie viser. at hvor der
forårsplojes forud for fabriksroer. kan man frit vælge,
om handelsgødningen ~kallllf0res før eller efter pløj
ningen.

roer sukker

1000 pi PCI. mg
pr.ha sukker amino-

~.t:d op- N pr
tagnlng 100g

sukker

Fabriksroer

Udbyttet har været slorsl l del forsogsled. hvor der er
placeret forsøgsgødning fra Kemira. Denne godning
indeholder 16,8% kvælstof, 3,9% fosfor. 12,0% ka·
lium, 1,6% magnesium, 4,0% natrium, 0,2% mangan
og 17,1% klor. Gødningen er relativt sur, med pH pA
5,5.
Merudbyttet for denne g0dning kan skyldes indholdet
af andre næringssloffer end kvæl!ltof, f.eks. natrium.
Jvf. forsøgene med delle næringsstof omtah tidligere.
De øvrige forsogsbchandlinger har bevirket el ensartet
højt udbyucniveall.
Da den samme gødningstype ikke er anvendt ved den
samme kvælslofmængde Il! såvel placenng, som ned
harvning. er det ud fra disse forsøg vanskeligt Il'
vurdere effekten af placering.

Andre forsøg med kvælstofgødning
1 forsøg nr. 43 054 er der tilført stigendc mængder
kvælstof lil Marinka viuterbyg efter forfrugten ærter.
Her har det været renlabe1t al tilfore 158 kg kvælstof
pr. ha.
I forsøg nr. 19 029 er kvælstof til v;ntcrbyg lilfort hhv.
på en gang den 2113. ad IO gange den 13/3 og 15/4, og
ad trc gange den 1313. 15/4 og 1/6. Det højesle
udbytte er opnået. h\or hele kvælslofmængden er
tilført på en gang den 21/3.
1 forsøg nr. 47 071 er der lilført stigcnde kvælslof·
mængder lil vårhvede på humusholdig Jord. Her har
der ikke været behov for hælstoftilforsel overhove
det.
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Tabel 25. Fosfor ril w'rbyg . opdeling affot"Sllgene

• færre forsog
.. fosformangd i fOf'S0gslc:d uden P tdf0rsd

Også karakteren for fosformangel er væsentligt højere
i disse forsøg, end i forsøg udført på jorder, hvor
fosfonal1el er storre end to.
Der er behov for løbende at folge udviklingen i fosfor.
tal/et med nogle ja forsøg pr. /Jr. men der kan pd
nuværende tidspunkt drages følgende konklusion: Nor·
malomrddet for los/onal/et er mel/em 2.0 og 3.5. Ved
fosfortal under 2.0 bør der til/øres rigeligt fosfor til
afgrøderne. men .. der kan spares p6 tilførslerne. ndr
fosfonal/et er over 3.5. Ved høje fosfonal er der ikke
afgorende. om jOrden til/øres gødnings/osfor hW!Tl dr
el/er med ja drs mellemrum. feks. i form af hus·
dyrgødning eller spilde~'Gndsslom.

Antal f$ Gennem
1987 Ol snllhgt

1988 Pt Ft-

Udb og merudb)'lt~

bkgkemeprha
OP UP 30P

2.8
1,4
1,7
1,0

1,7
1.1
1.3
1.0

%,5
47,4
48,5
45,5

l,S 6.7 3
3,0 7,6 l
4,7 10.0 l
7. 12.9 O

Pt under 2 14
PI 2-3,9 35
PI 4-6,0 30
PI over 6.0 8

Fosfortal (PI)
Fosforbestemme1sen i standardanalysen af jordprover
har til og med 1986 værel foretagel efler den sAkaldte
svovlsyremetode. hvis resultat er fosforsyretallet (Ft).
Svovlsyremetoden opløser en betydelig storre mængde
afjordens fosforindhold. end planterne er i stand til at
Il fat i. En enhed i fosforsyretallet modsvarer 75 kg
fosfor pr. ha. Normalområdet for jordens fosfortil
stand er beskrevet ved fosforsyretal mellem 5 og 8.
Fra og med efteråret 1987 er fosforbestemmelsen i
slandardanalysen foretaget efter bikarbonalmetoden.
hvis resultat er fosfortallec (Pr). Med denne melode
opløses en langt mindre del af jordens fosforreserver.
end med svovlsyremeloden. En enhed i fosforullel
modsvarer 2S kg fosfor pr. ha.
Det har hidtil ..æret antage!. at fosfortallet pA normall
godet jord ligger mellem 2.0 og 3.5. Det er imidlertid
onskeligt al undersoge. h\'orvidt der er behov for al
revidere denne amagelse Derfor er der l de sidslC to Ar
gennemført 95 forsng I vårbyg. hvor tilførsel af lS og
30 kg fosfor I superfosfat er sammenlignet med el
ugødet forsagsled. Resultaterne af de to års forsog
fremgår af label 24

Fosfor og kalium
Fosfor

Tabel 24. Fosfor ril w}rbyg (70).

1988

VIrbyg 1987 k"
Hkg kmle pr.hll for kar Hka kerne pr ha
Udb, oa Nello- fosfor for Udb. 0& Netto
ITk'rudb.merudb. manel '- merudb.~udb.

Antal forwg 72 " 22 2J

Ingen P .... %.9 I 51,5
IS P i super·

fosfat .. \.2 "'0,7 O 1,0 "'1.0
30 P i super-

fosfat 1.9 "'\.2 O 0,9 ~2,4

I gennemsnit af forscgene har der. som ventet. kun
været små merudbytter for tilførsel af fosfor. Dansk
landbrugsjord er generelt i god godningsulstand med
en fosforreserve, som planterne kan tære på. Derfor
udviser I·drige forsog sjældent StOre udslag for fosfor·
tilførsel. Til vårs:\ede afgrøder er der imidlertid et
positivl udslag, som tilskrives effekten af tilfart vand
opløseligl fosfor i dettidligc forår. hvor planterne skal
etablere et rodsystem. Flerårige forsøgsserier har vist.
at hvis fosfortilforsel undlades år efter Ar. får det
relativt hurtigt alvorlige udbyttemæssige konsehen
ser.
I tabel 25 er de to års forsøg opdelt efter jordens
fosfortilstand målt ved fO'ifortallet.
I gruppen af forscg udfort på jorder med fosfortal
under 2 er der i gennem~nit opnået et nogel Slorre
merudbytte for fosfortilfOl,el end I de 0\ rige grupper

Kaliummang~1i vdrbyg.
Eft~' Jlælgnn og and" afgrwder mm et Jton IwliumforbruB opJtdr
d~r of'~ Jwhummon8~/1 ",rbyg om ford,et. Symptomerne rdr opd
und~r navMt "ku/d~pleltu':

H.isjOrdt!nJ ka/iulflll/Jtand I.m'gl u. orden, fortag~, symptomerne
JI8 normalt eflu nogle duge.
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Kalium
Kalium til ærter
Ærter oplageT store kaJiummængder. Tilførsel af en
slor kaliummængde om foråret kan bevirke en kraftig
haJmvæksL der er uheldig af hensyn lil såvel svumpe
sygdomme 'jorn afmodning. For al belyse, om tilførsel
senere i \'ækstsæ~()ncn medfører en mindre halrn~

mængde ~lITl1idig med. at planterne sikres tilstrække·
ligt med kalium, er der i to 3.r gcnnemf"r! forsøg efter
den plan...om fremgår af label 26.

Antal fl)r\(lg " Ib , 6

Ingen K 0.5 19.J O J2.3
50 K y.~ålling . 0.3 2.0 O 0,4
100 K 'v.såning . 0.0 J.2 O 0.6
50 K v.såning -t 50 K

rOf blomstring .. 0.0 2.8 O 0.8
100 K lige for

blomstring. 0.1 2.J O 1.0
Optimal K-lilf",r'iC]
gns K/ha .9 8
rnerudb. hkg/ha 3.2 O.J

Andre forsøg med fosfor og kalium
I for..og nr. 02 074 er der tilført hhv. 50 og 100 kg
kalium i kahgodning lil v"rbyg på lerjord (JB 7). Der
er opnået hhv. 2,2 og 2.6 hkg kerne pr. ha i merud·
bytte.
I fUNIg nr. 13020 er 100 og 200 kg PK 0-9-25 pr. ha
placeret ved !>lI.ning af vinterhvede den 4/10 sammen
ligne! med \i.JlI1me mængder udslrøet om foråret, den
6/4. Der har været små og u'Hkre rnerudbYllcr i
forsøget.

Ved kalium tal under 4 har der l gennemsIlIt været
behov for at tilføre 78 kg kalium pr. ha. Merudbyuct
herfor har i gennemsnit være 6,5 hkg pr. ha. I gruppen
af forsøg udført på jorder med kahumtal mellem 4.0
og 7,9 Ilardet været rentabeIl atliJføregenllclllsnitligl
28 kg kalium pr. ha. I forsøgene gennemført pli Jorder
med kaliumlal over 8 har dCI været renlabelt atliIføre
i gcnnemsnit 42 kg kalium pr. ha. Merudbyllerne
hcrfor har Imidlcrtid været relalivI små.
Ilvi .. jordellllldcholder tilslrækkeligt kalium, udtrykl
ved kalium tal over 8, er da ikke behov for tilførsel af
kalium til ærlcr. Kaliulntilslanden kan holdes ved lige
ved lilf~)r~cl med 111 års mellemrum, f.eks. i form af
hu!>dyrgodnmg. Hvis jordcns kalium indhold er lavt.
kali lim lal under 8, er det noovendigl al sikre afgrøden
med liJførsel del pågældende år. Fra ncrårige forsøg
gcnnemfort ved Statens Planleavlsforsøg er det kendt,
at en vedvarende udsultning for kalium rcsullcrer i
alvorlige udbyttet ab.
Som dct fremgår af label 26 og tabel 27 er der ikke
opnåct merudbyllcr ved al dele knliumtilforslcn eller
ved al udbringe hele kaliummængden lige for bJom
stflng. Udbytlel har ~Iort ~ct været upåvirket af ud
bri ngningsl idspun ktet.
J 3 af årets forsøg er der udført en rO~0gsbchandling.

hvor dcr er tilført 50 kg kalium sidst i maj og 50 kg
kalilllll sidst i juni. Udbytlel efter denne forsøgsbe
handlIlIg har været af 'Samme !>tørrelscsorden ...om
efter de øvrige forsøgsbehandlinger.
ro drJ forsøg med forskellige tiljorse!.wrategler for
kalilUll fil ær/er har I'isl, al udbyuct er upOvirke/ af. om
hele kaliummængdefl liiføres ved Sdllillg eller od )
gange ved J611illg og w!d blamslring. eller hele mængden
lilfi,res forud for blomslrillgen.

1988
kar for udb og
kalium mcrudb.
mangd hkg fro

pr ha

KI Kt K.
under 4.0 4.0-8.0 O\'cr 8.0

1987
kar for udb og
kalium- mC!rudb.
mangd hkg rro

pr ha

Ærter

Ærter

Tabel 26. Kalium fil ærfer (71).

Tabel 27. Kalium lil ærter.

Trear~rc,s forsøger gennemført p~ JO l i Vestjylland.
IO på JO 4 • Nordjylland og et på J O 5 p~ Sjælland.
Der har kUli været bctaling for kallUmtllforsel i el af
forsøgene. Dellc for.;øg er gennemført på jordtypc I
llled et kaliumlal på 4.8.
I gellncm!>11I1 af de 16 for:-;t'g i 1987 var del rentabclt at
tilføre 49 kg kalium pr. ha. Der var imidlertid stor
forskel på ud~lagene i de enkelte (cm..og. For at vurdere
betyd Ilingen af jordens indhold af kalium udlrykt ved
kaliUllllallel er de to års for~"g grupperet efter knlium
tallet!> "'lørrelsc. Rc!>ultalet heraf fremgår af tahcl 27.

Anlul r(lr-.os
Iq81 (lg J9RII , Il

gn~. jordtype l.J 1.6 J.6
kar for K-mangel
i grundgodct l.5 0,3 0.0

Udh. og merudb hkg fUl pr. h,

Ingen K 31.4 27.9 34.3
50 K v. såning J.6 0.8 J.2
100 K v. såning 5.6 2.2 2.2
50 K v. "åning + 50 K

lige fm blomstr. 6.9 l.J l.5
100 K lige

for blomstr. 5.1 1,4 l.5
gns. optimal K kg/ha 78 2i 42
merudbytte hkglha 6.5 1.8 lA

Svovl

Svovl til vårraps

J Oversigt over Landsforsøgene 1987 blev refereret 3
fo .....c)g med 'ivovllilførsellll vårrnp'i. J el af forsogene,
..,om ble\' genllemført på sandjord I Nordjylland, var
der et stali'ltbk sikkert merudbytle for udsprøjtning af
IO kg !-vovl i sproJtesvovl i JUni måned. I 1987 blev der
ob~erverCI adskilligc vårrapsmarker med svovlmall
gebYll1ptomer.
I 1988 er der gennemført 13 forsøg med svovlltlf~lrsel

lil vårraps. II af forsøgene er genncmført i Nord- og
Ve~IJylland på JB 1-5. Derudover er der gennemfort el
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forseg p 1841 ord~jælland og et forsøg på lB 6 på
Ærø.
I forsegene er 3 forsogsled tilført 100 kg kalium i form
af kaliumklond ved såning. 3 andre forscgsled er
tilført 100 kg kalium i kaliumsulfat ved såning. Den
tilførte mængde kaliumsulfat indholder 44 kg s\,o\'1
pr. ha. På såvel kaJiumklondgødet, som kaliumsulfat·
godet Jord er der udsprojtet O. 5 og IO kg svovl I

sprojtesvovl i rapsens stadium 3.1.
De opnåede merudbytter for svovltilforsel er vist I
label 28.

Tabel 28. S\'Ovllil vlJrraps. (72).

K8 frø af standard haliltt pr. ha

Vlrraps
Udb. og merudb

med ""'" N~llo-

udslaa udslal merudbytte

Anlai forsøg 2 " 2 "
Grundgodet 1957 2615
5 S i sprojtesvovl f/. 98 16 40 +42
IO S i sprøjte5vovl 1/. 509 52 431 +26
44 S i kaliumsulfat ved

sånmg 853 +16 748 + 121
44 S ved såning + 5 S

i sprcJtesvovl 1/. 816 4 653 + 159
44 S ved såmng + IO

S i sprojtesvO\'1 1/. 899 8 716 .;- 175

An\'~ndl~ pnSl!:r 12,5 kr pr kg S I sprGJlcs\'o\'1
7,5 kr pr 19 S l kahum..ulfal

I to forsøg, gennemført hhv. i Vestjylland på JB I og i
Nordjylland på lB 3. er der opnået stati.. tisk sikre
mcrudbYllcr på ca. 50% ved tilførsel af 44 kg svovl om
foråret. l de øvrige II forsøg har svovltilforsel ikke
p:'lvirket udbYlIcl.
I 4 af for'S"gene uden ud ..lag for svovltilfør'id har der
'leret anvendt ~uperfosfat eller lignende wovlholdlg
gødning til grulldgooskning. Del kan være en med·
"irlende årsag lil. at der Ikke er opnået merudbylter
for s\o\hilforscll di ...~e forseg
Som del fremgll.r af tabel 28. er ..... 0\ lulforscl en
yderligere udgift for landmanden. Derfor er det onske·
ligt at finde ud af. h\ornll.r der er behov for tilførsel af
.....0\ I.
For at be<i;\'arc dette sprog..m I er der I '>amarbejde
med \'Id.a<;s. Jørgen Dlssll1g Nidsen på Staten.. Plallle·
a\ls·Laboratorium I Lyngby foretaget supplerende
undersøgelscr i forsøgene. Gcnnem~llItsresultaterne af
dls!i.e undersogelo;er er refereret I tabd 29. Værdicme i
enkehforsogene kan 'ituderes l tabelbilaget.
I foråret blev der udtagcl jordprøver til l meters dybde
med det formål at bcstemme indholdet af sulfatwovl.
Indholdet afsulfatsvovl var...om ventet. lavt. Fra l til
8 ppm.
I trc af forsøgene blev der l Juni udtaget jordprøver i
forsogsled med svovltl1forscl og forsogsled uden 5\·ovl·
tilforsel i foråret. Indholdet afsulfalsvovl i jorden var i
JUIll fra 2 ul9 ppm. Indholdet afsulfat~\o\1var hOJcrc
i det forsøg. dcr gav ud:.lag for svovltilforsel. end det
var i de to forsog udcn udslag. Su/falbeslemmelser i
jorden har stiledes tilsyneladende ingen ~'ærdi lil forud.
slgelse af belWl1 jor n'O~·lli/foflel.
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Tabel 29. Svovl lil vdrraps.

Vlrraps FO~mcd ..wag FaBeg lkieD ud..Jag
An V~nh Antal VEtdI

ppm SOrS mdlr i jorden
Fordr 0-25 cm 2 3 9 I

25-50 cm 2 2 9 I
50-75 cm 2 I 9 2

75·100 cm 2 8 8 3

juni. ingen svovl fordr
0-25 cm J 6 2 9

25-50 cm J 7 2 3
50-75 cm J 4 2 3

75·100 cm I 4 2 2

juni, 44 kg svovl fordr
0-25 cm J 6 2 4

25-50 cm J 6 2 3
50·75 cm J 5 2 2

75-100 cm J 3 2 5

ppm SOrS i slængelsaft
Ingen svovl forår 2 400 JO 407
44 kg svovl forår 2 533 JO 438

Pet svovl i bladtoTSlo/
Ingen s\'ovl forår 2 0,33 JO 0,45
44 kg svovl forår 2 0,60 JO 0,60

KI'ælslof/svovl- i bladtoTStofjuni
Ingen svovl forår 2 16 JJ 12
44 kg svovl forlir 2 \O JJ IO

Glueosinolatindhold i fro. mikro.mol pr. g. IOTSIOf
Ingen svovl J 4,1 J 9,4
IO kg svovl juni J 4,7 J 13,0
44 kg svovl forår J 10,5 J 9,7
44 k8 forår, IO k8

svovl juni 9,4 11,2

I forsøgene er der derudover afprøvet planteanalyse·
metoder til bestemmelse af e\1. tilførselsbehov for
s\'ovl. Begge metoder er beskrevet af dr. Schnug fra
Der Christian Albrecht Universitiit i Kiel.
Plantepnwerne bestlir af hele blade fra den overste 1/3
af planteme i stadium 3.1.
Der er afprO\'et en hunigmetode til bestemmelse af
sulfatsvovl i stængelsaften ved hjælp af teststrimler.
Som det fremgår af tabel 29 har det mille indhold af
'iulfatsvo\'l I stængelsaften I gennemsnit \'æret det
~amme i forsøg med og uden udslag for svovltilførsel.
Beslemmelse af su/falSvovl i slængelsaft synes sJledes
heller ikke af give n'aret pd, om der er behov for
sl'ol'lli/farsel eller ej.
I laboratoriet er der bestemt tmal·svovl i procent af
bladtørstof. De hl\'CMC indhold i ikkc·svovlgødede
forsogsled er fundel I de to fafsøg med udslag for
svovltilførsel. I gennemsnit har svovlindholdet her
\æret 0.33%. I gennemsnit af forsøgene uden behov
for s... ovililforscl har s\'ovlindholdet været 0.45% af
tørstoffet. Tilførsel af s\'ovl har i gennemsnit af for·
søgene be... irket ct mdhold på 0.60% af tørstoffet i
shel forsogene med som forsøgene uden udslag for
<;\"o\'ltilforscl.



MulIgvI'" er hælstof·svovJforholdcl af betydning for.
om der er behov for svovltiJforsel eller ej. I gennemsnit
af de to fo~og med udslag for o;vovllllfø~J har
kvælslof·o;vovlforholdel været 16. mens det kun har
været 12 I forsøgene. h\'or der ikke har været udslag
for svovlulførse1. Tilførsel af 44 kg svovl pr. ha om
foråret har beVirket. at det gennemsnitlige kvælstof
svovl forhold har været IO I begge for~ogsgrupper.

Svovl udgør en bestanddel af glucosllIolat i rapsfro
For at unde~0ge, hvorvidt svovltilforsel påvirker gi u
cosinolatindholdct l frøcnc, er der udtagel prøver af to
forsøg, nemlig I et forsøg med udslag for svovhilførsel
og I ct forsøg uden udslag. I forsøgct med udbyllc
mæ~sigt udslag for svovltilf,":-.el har forårstiJførslen af
svovl bevirket en fordohling af gluco<;inolalindholdct,
så det er kommet op på niveau med wovlindholdct i
for~øget uden udbyltemæssigt udo;lag for svovltilfør·
~1. I dette forsøg har svovltilførscllllsyneladendc ikke
hævel gluco'iinolatmdholdet i frøene.
Der er behov for yderligere undcro;øgelser m.h.t.
svovlmangel i vårraps og evI. andre afgroder.
Pli sondjOrder bør man sikre sig. Ol der til ~iirraps

ti/føres tilstrækkelige sWlvlmællgder om foråret. /lvis
man er i 11m" om planterne C'r tilstrækkeligt forsynet
med svovl, vækstperioden, tyder defore/øhlge resultater
pil, at en laboratorieanalyse afS\'ovlindholdet i tørstoffet
i bladene fra den øW!f'$te trediedel af planten kan
indikere. hl'Qrvidt der er behov for yderligere svovlti/før·
sel eller ej. / forsøgene i /988 hor der kun \'æret udslag
for !iVm·llI/førsel. hvis indholdet i tørstof/et afde øl'erste
blade har værel under 0.J5%.

Svovl til brødhvede
For at undersøge. hvorvidt tdførsd af svovl Iii brød·
hvede kan forbedre hvedens bageegcno;kabcr og på
virke udbYIlet afafgrooen, er der gennemført 5 forsøg
på Lolland-Falstcr og i Skæh.kør området. hvor der er
tilført IO 19 .......ovll sprojtesvovll hvedens stadium IO
tO.1. hvilket I gennemsIlIt har \'æret den 9/6. For·
søgsleddet med c;projtesvovl er lIld lagt i fOf'iOg med
sugende hrclstoftllførse1111 brød hvede. Spr0jlCSvovlet
er udsprøjtet I Cl forsogsled med 200 19 i kalkam
mon~lpc:tcr Kvælsloffc:t er I to af fOrS4;)gene tllfort ad
Ire gange med Sldc;te tiJføf"C1 den 13/6. meno; det i de to

Tabel Ja SI'O~'1 til brodlll'ede (7J).

Kan.lrracr POL Hkg kerne pt" h.
ro. proton UdbYlIe Ndtl>

Vinterhvede l<jesæd ,.- Ol m«. ""'..
udbyue udbyue

Antal forsug ,
Grlllldgødcl O 53,8

50 N ikas O 20,3 16.5
100 N ikas O J 1.0 27.2
150Nikas. O 39.2 33,9
200 I kac; l 11.3 43.1 36,2
250 l ka.c; .. 2 45.5 37,1
200 N ikas +

IO S I sprøjte·
svovl 1<>/. 11.7 43.7 34,9

GtKJskning o~ kalknin~

andre forsøg er tiIfor! ad to gange, med sidsle lilforsel
den 9/5. To af forsøgcne er gennemført i ~r!en

Slelpner. der ikke er bageegnel. I dISse foneg er der
ikke udtaget prover til prOlelllbestemmelse. De tre
mnge forwg er gennemført I sorterne Kraka. Anja og
Kosack. I diSse forsøg er der udtaget prøver til pro·
teinbcstemmelse og bagekvalltdsbestemmelse.
Udbytleresultalerne er ViSt I label 30. Svovltllforsel
har Ikke påvirket udbytlet af afgroden. I gennem'illlt
af for...øgene har udbytlct været på knap IO ton.s kerne
pr. ha. Ved så højt et udbyttenivcau har en lilfør\C1 af
200 kg kvælstof pr. ha kun beVirket en prolcinprocenl
i kernerne pli 11.3% i forsøgsk-ddet uden svovl1ilrøn,el
og 11.7% forsøgs leddet med svovltilførsel. Svovltilfør
:o.lcn har tilsyneladende forøget kernernes proteinind
hold
Resultaterne af udførte bagcprøver m.m. foreligger
ikke ved redaktionens afslutning. De VII blive omtalt i
Oversigt over Landsforsogene 1989.

Mikronæringsstoffer

Vårbyg

Receptgødninger til vårbyg
Igcnnem de sencste år er der genncmført adskillige
forM'S i de landøkonomio;ke foreninger lil belysning af,
hvorvidt der er behov for tilfor~1 af nllkronæringo;
slotrer til kornafgrøder. I disse forsøg har der stort ~et

kun været positive merudbyllcr for mangan tilførsel.
og kun i de forsøg. hvor mangelen har være syn hg.
Firmaet Mercandia Korn markedsfører et Illlkrogod·
lllng:o.koncept. der går ud på. al tirmael fremsender en

Man8anmanK~1 (lysp/~fSyg~) I -,drbyg pd J~t. I~ SDndJOnJ.
•Hangan kan bl1ld~ j jOrd~n undt" j/ln8~lorhold. tlralctonporM~.
I1'10rJOrden tf SDmmenprt!Mtt. I!' mangantllllgængt/lgtlar plan/rr.
n.
Wanganman8tl bd:ampo rotd udsprwjlnl1lg al manNon. fdu. I

farm afmangansu/fal. I tldrbyg tr d~r kun IHkæmfW/~sbf'ho.,.hvu
d~r rr fyn/lg~ man~/symptOMrr 1-010.- Enk Andktrr Prdt~n
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mikronæringsstofblaning, som er sammensat ud fra
analyseresultater af den pågældende afgrøde. (Tidlige
re markedsført af firmaet STEP). Analyserne fore
tages af Hedeselskabets laboratorium. Firmaet P.P.
HedeRaard tilbyder ligelede!> afgrødeanalyser, som bli
ver foretaget i England. Herefter anbefaler firmael
udsprøjtning af varierende doser af forskellige mikro
næringsstofpræparater, som landmanden selv skal
blande.
For al undersøge, hvorvidt udbyllet kan forøges ved
anvendelse af planteanalyser, diagnose og lerapi efter
de to firmaers anvisninger er der gennemført 5 forsøg i
vårbyg. I forsøgene er der forsøgsled, hvor afgrøden er
behandlet efter de to firmaers forskrifter. Til sammen
ligning er der et forsøgsled. hvor der ikke er tilført
mikronæringsstotTer, og et forsøgsled med tilførsel af
3 kg mangansulfat, samt et forsøgslcd med tilførsel af 1
liter Fetrilon Combi 3. der indeholder forskellige
mikronæringsstofTer. Udbytteresultaternc fremgår af
tabel 32.

Tabel 32. Receptgødning til vårbyg. (74).

Virbyg
udb)'lle og

pet Kar. ror mc:rudbytle
meldug lejesæd hkg. pr. ha

Antal rorsag , 5 5

Grundgødet 2 2 44,8
3 mangansulfat . 2 2 0,2
I Fetrilon Combi 3 2 2 0,5
Receptgødning fra
firma STEP. 2 2 0-0,3
Receptgødning fra
firma P.P. Hedegård 2 2 0,5
LSD.

Udbyttet har været upåvirket af de forskellige be
handlinger. Resultaterne af plantcanalyserne kan stu
deres i tabelbilaget. Det fremgår heraf, at der er ret
store forskelle mellem de talstørrelser, de to labora
torier har angivet for indholdet af nogle af de under
søgte næringsstofTer.
I Tabelbilaget er desuden angivet de gødningsmæng
der, firmaerne har anbefale! tilført. Firmaet P.P. He
degaard har kun anbefalet tilførsel af mikronærings·
stotTer i 10 af de fem forsøg. I det cnc forsøg er
anbefalet tilførsel af kobber. mens der er anbefale!
tilførsel ar såvel kobber, som mangan i del andet
rorsøg. I rorsøg nr. 04 018 er der tilført 50 kg
kaligooning. Firmaet har ikke anbefalet denne til
førsel, men tilførslen blev alligevel foretaget. idet plan
teanalysen antydede et lavt kaliumindhold i planterne.
Der har ikke været merudbytte for denne kaliumtil
førsel. Firmaet Mercandia Korn har fremsendt mikro-.
mineralblandinger til alle forsøg.
Det eneste statistisk sikre merudbyue, der er målt i de
fem forsøg, er efTekten af 3 kg mangansulrat udsprøjtet
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i forsøg nr. 15025, der er gennemført pA. en siltholdig
jord med et højt reaktionstal (1,3).
De gennemførte forsøg bekræfter endnu engang, at der
ikke er noget generelt behov for tilførsel af mikro
næringsstoffer til danske landbrugsjorder. der er i god
gødningskrajt. Kun hWJr der er risiko for mangan
mangel, feks. på grund afet højt reaktionstal, kan der
opnås rtmtable merudbytter ved tilførsel af dette næ
ringsstof Når der er manganmangel, viser det sig nor
malt ved .~ym.ptomer på planterne. hvorefter det er
muligt at afhjælpe problemet.

Vinterhvede

Mangan til hvede
Forsøg nr. 02 010 er udført på jordtype 6 ved
reaktionstal 8.0. Et ubehandlet forsøgsled er sammen
lignet med forsøgsled, hvori der er udsprøjte! 3 kg
mangansulfat hhv. den 20/lI og den 6/4 samt et
forsøgsled, hvor der er udsprøjtct 3 kg mangansulfat
både den 20/11 og den 6/4. Der er opnået et statistisk
sikkert merudbytte for udsprøjtning af mangansulfat
både forår og efterår. Merudbyttet ved udsprøjtning
om efteråret har været en smule større end merud
byttet ved udsprøjtning om foråret, men udslagene for
engangsbehandlingerne har ikke været statistisk sikre.

Ærter
I Oversigten over Landsforsøgene 1987 er refereret 3
forsøg med udsprøjtning af kobbcrholdige midler til
ærter. Desuden er udsprøjlel et par midler, som inde
holder nere mikronæringsstofTer. Der blev ikke målt
positive udslag for tilførsel af mikronæringsstotTer til
ærter.
I 1988 er der gennemført to forsøg med udsprøjtning
af Solubor. mangansulfat, kobberoxyklorid. sprøjle
svovl og en blanding afSolubor og Natriummolybdat.
Forsøgsresultaterne. fremgår af Tabelbilaget (tabel
75). Det ene forsøg er udført på jordtype I, og det
andet på jordtype 6. Udbyttet af ært har været upå
virket af de udførte forsøgsbehandlinger.

Andre gødningsforsøg

Efterårsgødskning af vintersæd
For at undersøge hvorvidt, tilførsel af forskellige plan·
tcnæringsstofTer om efteråret til vintersæd kan på
virke overvintringen og kerneudbyttet, er der på andet
år gennemført forsøg efter den plan, der fremgår af
"'bel 33.
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Tabel 33. E/lerdrsgodskning og udvtnlring. (76).

Anioner og jordforbedringsmidler
Undcr ckMrclllc nedb"r~forhold kan saltkol1c.:clllralio·
nen I jOf{lvæ~ken. som nævnt. blivc særdeles lav.
DCf\ed kan de »OSltlvt ladede næringsIoner som ka
hum. magnesIUm, kalCium m.m. bli\ e stærkt bundel
til jordkollOldeme. Ved tilfo~1 af et salt som kai
clUmklond. v1l 10n'l) rken i jordvæsken Slige. Def\ ed

Dercr 11<)88 gennemført 3 fOr\4:'8 I \interhvede.1 1987
\'ar der lugen ud"lag for eftedrsgooslnlllg. I 1988
derimod har dt=r været positive merudbylter for alle
forsøgsbeh:lI1dlingerne. I gennemsnit af de tre forsøg
er merudhyllernc imidlertid ikke stali:-.tisk ..ikre. Da
merudbyttcrne har været af samme swrrelscsorden for
alle forsogsbehandhngerne, er • rsagen måske IHe ,li
megct mangel på de tilforte næringsstoffer. men der
Imod en effekt af tllforsel af salte til jordvæsken. der
må formodes at ha\ e været "Iærkl fortyndet I det
nedborsrige efterår. Det m~t rcntable merudbytte er

opnået i forsogsleddet med ud"prøjtnlllg af 3 kg m'lll·
gansulfat pr. ha midt i november måned.
Foruden fonoøgene I vinterhvcdc cr der gennemført tn
forseg I vll1terrug og Cl forsag I \lI1terbyg. Her har der
kun \'æret positivc udslag for efterårsgodskning i det
ene af rugfuf"iogene. der er gennemført efter frogræs
Årets rewllaJer hor i/.,ke gh'e anledning /lI en mere
udbredl ejterhrsgøds/"ning afvi",ersædsarealernl'. Den
ne bor generelt indskrænke SIJ: IIludsprøjwing a/ man·
gan på poleflliell manganm(Jll/:Jende jorder. Forsogsop·
gal'e" bor Imidlerlid ,·Idere/øre,f., .~ der kan frem
komme re.wltater fra ar med undre klimatiske be·
tlngelser

,
38,7
0.6
1,1

.0,2

+ 1.3

)

46.6
1.3
2.1
1,1

Hk. kerne
pr. ha.

Udb OS Udb OS
nlerudb. merudb

1987 1988

V 'byg

anlal ror.og

Ubehandlet
250 kg KaJciumchlorid
500 kg KalclUmchlond
2.5 I Ml."dina + 2.5 I MedlIla
0,935 I Nilro/max + 140 g J
& J Sall Conditioner

Begge r er der opnået små og usikre merudbyller for
tllforsel af kaJclumklond.
I forsogene er de~uden mdlagt forsogsle<! med el par
Jordforbedringsmidler, som markedc;føres i Danmark.
Midlet Medina er udsprojlCl IO gange, hhv. umiddel
bart encr sAning og ndr byggen har værel ca. IO cm
hoJ. Det er I gennemsnit sket den 24 apnl og den 26.
maj
MIdlet Nitro-Max + J & j Sol! Conditioner er ud
sprøjtet ved ~ånmg i de tre af forsøgene. mens det er
udsprojtel den 31/5 I det fjerde forsøg. i forbindelse
med regnvejr. Tilførslen af de to typer jordforbcd
rillg'lnlldler har stort sel ikke påvirkel udbyttet. l
gennemsnit har udbyttet været en smule lavere. hvor
disse jordforbednngsmidler er amendl. Mmdreud·
byuerm: er ikke statistisk Sikre.
Effekten af jordforbedringsmidler .. kulJe fremkomme
vcd, al jorden bliver mere poros. og dermed gi \iC en
bedre rodudvikhng. Desuden skulle omsætningen af
organisk stof blive forbedret, s.'tledes al IiIforseis·
mængderne af k\'ælslof skulle kUlllle reduceres. Tillige
har der værel fremsat teorier om. al den forøgede
om!\ælmng, dl"~ midler skulle be\'lrke. \ lIle foroge
jordlempcraturen.
De tre af forwgene er udfort ved el la\( hæl\tofm
\'1::10. 60·65 kg N pr. ha. Til det fjerde fO""8 er der
IMort 131 kg kvælstof pr. ha Som nævnl harder Ikke I

nogen af forsøgene været Sikre pmilivc udslag for
anvendel,c af jordforbcdringsmidlerne.
Dcr er gl\'CI karakter for jordens porøsitet efter host.
1Ie1ler Ikke her er der p:hi,t nogen forskel mellem
fo"og ..leddene
For al afprc\c. om der er en påvlrlnmg af jordtem
peraturcll. er der forelaget en sammcnllgnlllg mellem
det ubehandlede fOf"iog.. led og de to forsogsled med
jordforbedring.,midlcr ved hjælp af den ..AkaldIe !ouk·
kermetode. Ocr har i de tre forsø8,led været ned·
gravct ampuller med en .-..ukkeroplwmmg. En uge efler
nedgravlllng er ampullerne fremscndt til laboratoflcl i
nedfrosset tilstdnd. t1\'oreflcr det har \'æret muligt al
sammenligne temperatursummen I IOcm's dybde Der

er der I leonen mulighed for. ltt næringsstofferne
blivcr IC(lcre tilgængelige for planterne. Derfor er der
nu på andet år udførl noglc orientcrende fors('g med
slIgende tilfon.d af kalciumklond forud for vI\rbyg.
Resuhaterne fremgår af tabel 34.

Tabel 34. Forsøg med onioner mm. (77).

3.8 +0,3

1987 1988 Hkt kem... pr ha
Udbytte Kataktet" Udb)'1le "'dlO
Ol mer· ror Iq::ucd Ol mcr- mcr·
adbyUc \'ed MIa \ldbyue udb)'11C.""",. ..

• 3 3
60,S l 52,0

+0,1 l 3.6 2,1
+0,2 l 2,7 1.2

+0,7 4,0 1,7

0,0 4.0 0,7

, 0.6 3,7 2,6

Datoerne rdcrcrcr t.1 fo~enc høstet 1988
Kun mdregnet omkostninger for 1
udbrmgnmg af fllSl gødning

4 fOrYlg

Antal (OIWa

Ubehandlet efterår
25 N i kas. ca '/11
30 K i kalig. ca ll/.ø
IO Il i sup + 30 K i
kalig. ca lI/..__

IO P i sup + 30 K j"

kalig. ca "/..' + 3
kg mangallsulfat
udspr. ca 1./"
J kg mangansulfat
ca 19/11
25 N i kas ca '/" + ••
JO P i sup + 30 K I

kalig. ca ll/. + 3
kg mangansulfat ca
.•/, (0.2)·'· l
LSD.,

Vinterhvede
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OmfWlng ; gy/1.Ito/d~r.
Gy{l~ sk4/ _I't! Vlrl om,."~udk~/som en f_nte fOrlltisatnJflg
for ~n ~nS(mel gfldsknlflg og maksImal udnyuelH af indhold~taf
planunamngs.Jtoffu.

er ikke fundet nogen forskel på temperalUrsummen
imellem forsøgsleddene.
Forsøgene fortsæ:tter et år endnu med m!.ling af an·
detArsvirkningen af behandlingerne. Indtil videre ser
det ikke ud til. at der kan opnås positive resultater ved
anvendelse af disse såkaldte jordforbedringsmidlerne
forud for korn.
I forsøg nr. 48 084 er midlet Medina udsprøjtet i
foderroer. Ved anvendelse af 2 x 5 liter Medina med
eller uden tilsætning af et humusholdigt præparat ved
navn Hu-mate, er der tilsyneladende opnået en højere
t0rstofprocent i roden, hvilket har medført et højere
udbytte af foderenheder. Spørgsmålet bør undersøges
nærmere, før der drages konklusioner.

Husdyrgødning
Husdyrgødningens indhold af plantenæringsstoffer
kan oOe udnylles betydeligt bedre. end de bliver for
øjeblikket. Under forudsætning af en jævn spredning
på marken kan indholdet af fosfor og kalium i hus
dyrgødning over en årrække eT'itatte tilsvarende
mængder fosfor og kalium i indkøbt gødning. Det er
imidlertid en forudsætning, at der ikke lilføres over
skud af noget næringsstof år efter år.
Det forholder sig anderledes med kvælstof l hus
dyrgødning. Som det er fremgået tidligere i dette
afsnit. er en del af kvælstoffet i husdyrgodningen
bundet i organiske forbindelser. Kvælstoffet herfra
frigores langsomt, hvilket bl.a. viser sig ved, at de
merudbytter. der måles i godningsforsøg på husdyrgø
dede arealer, er mindre. end på ikke husdyrgooede
arealer. De tilførsclsnorrner. som er bestemt ud fra
markforsøg. er påvirket af denne eftervirkning af hus
dyrgødningstilførsel i årene forud. En del af kvælstof·
virkningen i den udbragte huMlyrgooning viser sig
således ved, at de fastsatte normer er lavere, end de
ville have været, hvis der ikke havde været hus·
dyrgødning i Danmark. Nyttevirkningen af husdyr·
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Fo~ mm sYmegylle til rl",em'lltde.
Gylle" er udlagt pd jorden mellem p/anl~,."e ~n"em sJæbtttul~

s/angu for hPf:" J{) cm.
Udbrøgl p6 dtn,,~ m4dt ; frmtfri fWrioder om fordnt kJ", d~r

normalt opnw en ba:/sJo/e.fJekt. som SWll't!r ti/ srmegylletU ilUihold
af ammo",umk'trdslo/' hVI/ket er 6Q..70% af gylleru tOla/e
hælslOfindhold.

gød11mgen er fastsat som det antal kg kvælstof i
handelsgødning. 100 kg kvælstof i husdyrgodning kan
erstatte i tIlførselsåret. Ud fra denne definition kan
udnyttelsesprocenten i husdyrgooning aldrig blive
100. Det maksimalt opnåelige vil formentlig være en
nytteprocent. som svarer til husdyrgodningens ind
hold af uorganisk kvælstof, d.v.s. ammoniumkvæl
stofindholdet.
I 1988 er der gennemført komplicerede og arbeJds
krævende forsøg med stigende tilførsel afgylle til såvel
vintersa..-d som vårsæd. GylJeforsøg er vanskelige at
gennemføre, idet det almindelige udbringnings udstyr
ikke er i stand til at dosere nøjagtigt nok til forsøgsfor
maJ. Firmaet Vestfarm har velvilligt udlånt en vogn
med eksaktpumpe og slæbende slangeudstyr, sA for
søgene har kunnet gennemføres med den nøjagtighed,
der er påkrævet.

Korn

Vinterhvede
Der er ialt gennemført 4 forsøg med stigende mængde
kvælstof i kalkammonsalpeter og i gylle. Gyllen er
doseret efter ammoniakkvælstofindholdel, således at
mængderne har svaret til de mængder, der er tilført i
form af kalkammmonsalpeter.
Ved udbnngningcn er der foretaget en huniganalyse
for ammoniumkvælstofindhold med Agroskvælstof·
mAleren. Senere er der sendt prøver til analyse på
laboratonel på Askov Forsøgsstation. Det har vist sig,
at Agrosmålerens anvisning af ammoniakkvælstofind
holdet er sammenfaldende med laboratorieanalyserne..
Ved kontrolmålinger på doseringen af gyllen og be
regning ud fra laboratorieanalyseme har det vist sig,
al de tilførte mængder ammoniumkvælstof i gyllen
har været en smule højere end de tilsvarende mængder
i kalkammonsalpeter.
I tabel 35 er vist resultaterne afde gennemførte forsøg.
Et affor<;øgene er gennemført med kvæggyl1e, mens de
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Fig. l Kg kræutofi ItllftJekerne somfu1Ikl/Off afttlf~/Qfba!lstof
t IwllulmmoflJOlpeler (!un) 08 t gylle.

4

0.3 45.5
2.0 17.8 15.5
2.0 27,4 23.6
2.0 33.0 27.7

2.0 13.6

2.0 27.0

2.0 32.5-

33.3 28.1

3Antal forsøg

Vinterhvede

Vårbyg
Og~ I vllrbyg er der gennemfort 4 fOf\(lg. hvor "l Igen·
de mængde hælstof lliforl l bll..ammon-.alpeler er
sammenlignel med moderale gyllemængder. ~m dels

lekHelslof og oplagelseskoefficlcnlen for handelsgod·
nmgslvælc;tof. Opgjort P denne måde bliver udnyl·
lelse-.procenten af IOlall\;:d..tofTet l gyllen ca 70
lire af forsøgene er der l Juli O13.l1ed forelagel en
vurdermg af angrebet af knækkefodsyge i de Io for·
s"gsled. hvor der er (llfert 100 kg uorgaOlsk kvæl<i1of
pr. ha. Som del fremgår aflabcl35. har gylletilfør'ilcll
halveret 3ngrebsgradt:n af knækkefodsyge. Det bc·
kræfter udenlandske oplysOlnger om. al gylle har en
knækkefodsygebekæmpende effekl .
Vestfyns Landbocenler har gennemført dobbellforsøg
med stigende kvælsloftilfersel i kalkammonsalpeler
på tre ejendomme. El af de Io forsag på hver ejendom
er lilforl gylle sidst l april. I gcnnemsnn er der tllforl
118 kg ammoniumkvælslof pr. ha. Den optimale tll·
f(lr~lsmængde for kvælstof er ca. 100 kg lavere i
forsøgene. hvor der er lilforl gylle end i forsagene
uden gylletilførsel. Dil>-.~ resullater mdikerer. som de
l·idligcre refererede. en kvælslofefTekt. der svarer 111
gyllens mdhold af ammoniumkvælslof. altså 6O-70""'c
af lotalkvælstofindholdel.
De refererede /ors4Jg liisa. ligesom forsøg udføn w.'d
Slall!n.S P/allteallls/orsøg. Askall Forsøg_utallon. at elle"'·
len af bæ/stof i svinegylle udbragt til vintersæd om
fordrel under gunstige udbnngntngsforhold s~'Orer III
Indholdet a/ammoniumhælslaf hlli/Ået typlsÅ er mel·
lem 60 og 70% afgyllens totale hælslofindho/d. En
høj udnyuelsesprocellt (lil/er krov til udbringnlngwno
terjetlet om jævn fordeling. Dcn ideelle udbringnmg(·
metode er udlægnillg med slæb(!IIdl' slollger mellem
planterne i/oråret. nlir planterne er I Kod vækst. Der bør
ikke udbringes gylle i perioder med f/alle/rost afhensyn
til swdntngsrisikoen.

IhcrLcn ICJe.zd eller gH,"~kud , fOf!>('8cnc
• l fnl'.,'g

Grundgooel 10.6
50 I kas 10/. . 10,1
100 N I kas JO/. 15 11.6
150 N I kas "I. 12.8
53 NH.·N i
gylle "I. . 9.g
105 NII.-N i
gylle "I. . 6 10.6
105 NH.-N i
gylle 14/. + 48
NH.-N i gylle ;,o/l 12.3
Merudbylle ved indiViduelle
oplima gns. 146 kg N pr ha

Tabel 35. Gylle 111 wllterh~'e(I(! j væÅslperiodell (78).

•

kas / •

/,J'~ gylle

o

200
Kg total-N tilført

ovnge tre er gennemføn med s\lIlegylle. SvinegyJlen
er udbragt under fuglJge vejrforhold. mens det var
tort. da kvæggyllen blev udbragt. Ocr er opnAet en
bedre hælstofefTell ved 3l1\ el1del~e af s\ megylle end
ved anvendelse af kvæggylle. I gennemsIlIt svarede
kvælslofvlrkningen af gyllen stort scl til dens indhold
af amrnonlumk\'ælstof.
Op&lort ud fra udbyuekurvernc for lilfort kalkam
mon..alpcter er udnyllclscsprocenlen af totalhælslof
fet 50 ved 50 N niveauelog 63 \'ed de to h"jcslc
kvælslofmængdcr. I forsag nr. 47008 er forsogslcddet
med lilfor'icl af ISO kg ammol1lUmkvælslaf i gylle
erStallet af et forsogsled, hvor 100 kg ammoniumkvæl
slofi gylle er nedfældel den 13/4. ellersamme dag som
en til'iVarelld~ mængde er udbmglllled slæbende :-.Ian·
ger oven på jorden. UdbYI1CI har været ens efter de IO
behandlinger, men r3.prolell1procenten hur værel en
!)mule SIarre I del nedfældede forc;ogsled.
1 figur 5 ..es udbYllet af kvæblof i kerne ved de
fo~kelllge for\agslcd. Ud over kvælstafTet I kerne har
planterne optaget hælstof ItI ..:hel halm som rodud·
vikling. Derfor er en margln:!1 kerneoptagelse på 53%
af den Illføne hælslofmængde l handelsgooning sær
dele:-. hOJ- Som del fremg3.r af figuren. er optagelsen
den samme af del "ldst tilfane kg kvælstof. som af del
forSIlliforte l..g hælstof p trods af. al merudbyttet af
kerne falder med stigende l..vælslofll1førseJ. Del fal·
dende kemeudbytle opvejes alts.."I. af et stigende pro·
teiOlndhold l kerne.
Af figuren ses del. at optagelscsprocenlen af den
Illføne mængde totalkvælslOf i gylle ligeledes er kon
stan!.
Udnyllclsesprocenten af kvælslof kan evI. fastsættes
..om forholdel mellem oplagcl'icskocfficicnlen for gy 1-
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er kørt ud og nedharvcl efter et dogn. (hvilket er i
modstrid med reglerne om, at gylle, der er udkørt på
ubevokset jord, skal mdarbejdes i jorden indenfor 12
timer ener Udbringningen) ned muldet i forbindelse
med udbringningen eller udbragt på kornets vækslsta
dium 3, omkring den 22. maj.
l to af forsøgene er gylle nedmuldct med specielt
udstyr påmonteret gyllevognen. l to andre forsøg er
nedmuldningen foretaget ved en harvning straks efter
udbringningen.
Der har været hoj luftfugtighed ved aJle udbnng
ninger. Vejrforholdene har således været ideelle for en
god kva:lstofvirkning. Resultaterne fremgår af tabel
36.

Tabel 36. Gylle Iii ",,,byg (79),

Ogs6 til forarss4ede afgrøder er det muligl at erstatte en
stor del afde" indkøble hæ/stofmængde med hoæ/stof
ti/ført i /zusdyrgodning, hvor sådant er ti/rådighed,
VirÅ"ingen ofhusdyrgød"ingshælslofer mere sv/ngen
de end "irkn/ngen af hondelsgodningJkl'ælsto! Derfor
Åan den bedste udnyttelse normalt opnås l'ed, at de IO

gooningstyper kombineres.

Nedfældning af gylle mellem bederoerækker.
l planlebeskyttelsesafsmttet er refererer 2 forseg med
nedfældning af gylle mellem roerækkerne den 13. Juli.
Form.alet med forsogene er at undersøge. om den
fY'iist...e nedfældmng påVirker ukrudtsbestanden. Der
er måh udbytter l forscgene, men der er ikke fundet
Sikre fo~kelle mellem forsogsbehandlingerne_

Vi'byg
Kar ror Hkg pc ha
le;JesøJ Udb og Neua-

merudb merudb.
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Gennenlsnil 137 kg 10lal N·ha/g9 kg NH.-N pr ha udbrugt
~ed doll1ng

"Gennemsnit 116 kg lota) N·ha /88 kg NH,-N pr ha-

Ved nedmuldnillg samtidig med udbringning er der
opnået en hælstofefTekt, som svarer til ca. 60% af
gyllens totale indhold af kvælstof, eller Slort "el en
effekt svarende til ammoniumkvælstofindholdet i gyl.
len, I forsogsledet, hvor gyllen er nedharvcl et dogn
efter udbringningen i forbindelse med såning, og i
forsegsleddct. hvor gyllen er udlagt med slæbendc
slanger i stadium 3. har udnyttelsesprocenten af gyl
lens totalc hælstofindhold været omknng 45%. eller
6O-70~ af ammoniakkvæl\tofindholdet. Den lavere
udnyttelse af kvælstoffet t gylle. som er udlagt I

vækslpenoden. skyldes formentlig det ekstremt torre
\ejr p.a udlægnmgstld'ipunktcl.
I forsag nr. 27033 er tllforsel af 120 kg hæl<;tof I

kalkammonsalpcter <;ammenlignet med for\kellige
gyllemængdcr udbragt på forskellige tidspunkter og i
kombmation med handehgodning. Del højest c ud·
bytte IO:r her opn et, h\'or gylle og kalkammonsalpc
Icrkvælstof er kombmcrct
I forsag nr. 12 064 er hæggylle udbragt lil b}g hh\
for såning og I juni m ned. UdbYltet cftcr gyl1etilfarsel
er sammenlignet med stigende kvælstoftllforsler I kal
kammonsalpctcr. I dette forsøg har der tilsyneladende
ikke været hæl'itofeffckt af gyllen

Anlal rOlWJ

Grundgødet
40 N i kas ved sAn mg
80 i kas ved såning

120 N i kas ved såmng
160 N i kas ved såning
32 t gylle 'l ned harvet
efter et døgn .
32 t gyl!c il ned-
muldet straks ..
34 l gylle" udlagt
SId, 3 ca- 22/5
Mcrudbytte ved indivi
duelle optima gns 103 N

3 4

O 39,6
O 9,8
O 16.4
l 18,1
2 16,2

O 14,9

O 16,2

O 11,9

18,2

7,7
12,9
13,3
10,1

14,0

Nitrifikationshæmmere
Ammolllumkvælstof bindes til jordkolloideme, men
når jordtemperaturcn er over ca. 5°C, omdannes am
monium relativt hurtigt til nitrat. Denne omsætning·
nitrifikation· sker ved hjælp af bakterier. Disse bak
terier kan hæmmes af de såkaldte nitrifikationshæm
mere. DidlO (dicyandiamid) markedsføres i Danmark.
Norrnaldoseringen er 25 I pr. ha.
I Oversigten over Landsforsøgene 1987 er refereret
flcrc års forseg med nitrifikationshæmmere tilsat ef
ter:5rsudbragt gylle forud for vårbyg.
I 1988 er påbegyndt en ny forsøgsserie, hvor Didin
anvendes til gylle. der er udbragt ved såning afvinter·
sæd. For~ogsplanen fremgår af tabel 37.

Tabel J 7. Nitrif/kationshæmmer ved efter6rsudbring.
Iling afgylle (80),

% hk. kerne pr ha
protein i Kar ror Udb, Ol Nella-

Vinterhvede kerne le,esæd merudb mer-
udbytte

Anlal (ONO!

25 t gylle for såning,
O N forår 10,4 O 52,9

25 t gyllc før såning.
75 N forår. 10,9 13,4 10,4

25 t gylle for sånll1g.
150 N forår 11,9 2 14,7 9,4

25 l gylle + 25 l
Didin for såmng,
150N forår .. 12,3 3 13,6 5,2

25 t gylle __ 25 I
Didin for mng,
75 ~ fomr . 11.6 14,7 8,6

25 I gylle + 25 l
Dldin for såmng,
O ' forår ...... 11,1 3,3 0,2

Merudbytte ved individuelle optima
gns. 106 kg N uden Didm 15,8 11,8
95 kg N med Didin 16,6 9,9

25 l Dldm er pmsal III -&(X) kr



Der er tilfort sugende mængde kvælstof om foråret I

sAvel afdelingen med Dldllltlls.~tning lil gyllen som
afdelmgen uden.
Af label 37 fremgår det. at Didintllsætmng har nedsat
behovet for supplenngskvælstof med ca. II kg N. Det
svarer til ca. IO procentpoints forogebe af kvælstofef
fekten af gyllen.
Det relativt ringe rcsullat af Didintilsætningen skal
ses i <;ammenhæng med den milde og fugtige vinter.
Fra andre under'iøgclser er det kendt. :u også nitrifika
1I0nshæmmere bil' er nedbrudt. hvis Jordtemperatu
ren er tilstrækkelig hoj. Derfor har den anvendte
Didmmængde ikke kunnet forhmdre IlItrifikationen
hele VInteren Igennem.
Forsogsopgu\cn fortsættes

Forsøg med regnormekompost
Organisk materiale....om husdyrgodning. halm og lig
nende kan kompO'iteres 'lcd hjælp af regnorme. Ved
kompo'>tcringsprocC"scn kan der ske et tab af leni I
gængcllgt hælslOf til luften. Den kvæl"lofmængde.
der er tilbage i materialet efter kompo..teringen vtl
pnmært bestå af orgalllsk bundet hælstof. Desuden
vJi der være en hlle Ilmatmængde.
Forå....udbragt regnormekompost er I 1988 afprovet
som kvælstof'kJlde I 4 forsog. To af fOnløgcne er
refereret I Tabelbilagct (tabel 81). I forS(lg nr. 21076
er der udbragt 135 kg total·N i 30 100', regnormekom
post pr. ha. C/N-forholdet I kompo"iten var Il. Denne
forsøgsbehandling er sammenlignet med tilførsel af
sligende mængde kvælstof i kalkammonsalpeter. Der
har ikke været udbyttemll.")!ligt udslag for tilførsel af
regnormekompost
For'mg nr. 20 028 er gennemført efter samme plan.
Her er der udbragt 168 kg lotal- I JO tons regnorme
kompo... t. C/:"l-forholder har her \-æret 16. Regnorme
lompo'iten har be\lrket et mcrudbytte på 7 hkg kcrne
pr. ha. eller 'iamme merudbytte som tilfon.el af 20 kg
hælstof pr ha I lalkammonsalpeter. Det 'i\"arer III en
udnyttelsesprocent på 11 af totalbælslolTet i regnor
mekomposten.
I forseg nr. 47 127 er udbnngning lIf 50 og 100 kg
kvælstof pr. ha i kalkammonsalpcler sammenlignel
med udbringning af 100 kg kvælstof pr ha i hhv.
regnormekomposteret slaldgødning (21 Ions pr. ha) og
100 kg kvælstof pr. ha i Maldgooning (18.5 tons pr.
ha). Forsogsafgrooen har været vårbyg. Der er ikke
opnået merudbytte for tilfnrscl af regnormekomposl.
StaldgodningstJlforslen har be\'irket et merudbYlle på
6.1 hkg kerne pr ha. et merudbytte tlls\'arende det.
der kunne opnås ved tilførsel af 20 19 kvæl"itof pr. ha I

kalkammonsalpeter Det s\arer tli en udnyttelsespro·
cent p. ca. 20.
l forsøg nr. 24 040 er tilfo....e1 af ..'igende mængder
kvæl ... tof i kalkammon'iulpelcr til vårbyg sammen
lignet med kombinationer af ormekomposl og kai·
kammollsalpeler. Heller Ikke i delle (orsøg har der
været udslag af betydning for den lilførte ormekom
POSt.

Godskning og kalkning

AreH forsøg med regltormekomposI altlyder. al delle
maleriole kult afgh'er en beskedelt del af sit Å\'ælslO[
Indhold del fONle tir efler udbrmg11lng. K\'(e!SIoffel f

regnormeÅomposl mdgtir så/ede,t; fjordens lotale ret;en'j'
af Å~'ælslQf In'Orfra der 1'11 ske Clt langsom og gradvit;
fflgi~'else.

Komposteret husdyrgødning
I forsøg nr. 36016 og 36015 er der tilført gylle og
kompost Iii økologisk dyrket \lI1terrug. Gyllen er
tilført på tre for<;lellige tidspunkter. den 1214, den
28/4 og den 11/5. Dcn storste udbyltccfTekt er opnået
\ed udbnngmng den 28/4. Udb)'IICI har \æret \æ
selHllgt lavere efter Illforltel af komposl end efter
tilfon;el af gylle
I forsøg Ilr 06 014 er der ulført sugende mængder
halm/gylle kompe"t lil asier. Der har ikke værel silre
ud"ilag i delle forsog.

By- og industrisamfundets
affaldsstoffer
I del omfang afTaldsstofTerne fra by- og indu-ansam
fund er harmlose med hensyn til h}glejne og lungme
tallndhold, kan de I mange tIlfælde bidrage III planter
ne næring!>stolTorsYllIng. samtidig med at landbruget
kan hjælpe det o\-nge 'iamfund af med el mllJopro·
blem.

Komposteret husholdningsaffald
Komposteret husholdningsaffald er afpnwcl ~Ol1l

kvæblofgodning I for-mg nr. 06 013 og 08 024. I
af"Olllet om nkologi"ik jordbrug er der refereret nere
forsøg med kompo'leret husholdnlllg!>ulTald.

Kartoffelfrugtsaft
Ved fremstdligen af kartofTelstl\t-!<"e fremkommer der
et splIdprodukt. 'Om mdeholder relatl\ I ..tore mængde
kv.d,tof bundet I let om"iættellge org;lIll'ikc forbllldel
ser For at afpro\e goolllllgsværdlen af kanofTelfrugt
saft er der anlagt forsøg nr. 49 053 hvor ulførsel af
stigende mængde kvælstof i kanolTelfrugtsaft er ..am
menlignct med lilføNeI af stigende mængde kvæbtof I

kalkammonsalpelcr. For~ogsafgrodell har værel \'~r·

byg. KartolTelfrugt ...aften er tIIfort p~ det normale
godsknlllgslidspunkl om foråret. I gennem.-..nll af 3
tilforte kvælstofmængder har Udll)llelsC"procenlcn af
kvælstofTet i lartolTelfrugtS3ft været 40.
l Nr Rang~trup Herreds Landboforenmg er der gen
nemfort for<;og med stigende mængder kvæl,>tof til
\årbyg på arealer, som er ulføfl kartolTelfrugtvand I
de ..amme marker er der gennemfort forsøg med
slIgende hælstoftdførsel. hvor der Ikke I forvejen er
tilført kanofTelfruglvand.
Hvor frugtvulldcl er tilført om foråret, hllr det til
syneladende ned"i:!l behovel for lilfM'c1 af kvælstof I

handelsgodOlng. Derimod har efter. rstilførsel af
frugt vand ikke på\ Irkel tilfor~l ..behO\'et nævnevær-
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digt. I el af de gennemførte forsøg er anvendt nitrifika
tionshæmmeren Didin sammen med udsprøjtet kar
toffelfrugtvand i november måned. Heller ikke her har
frugtsaftudsprøjlningen om efteråret påvirket det op·
timale tilførselsbehov for kvælstofgødning. Med 3 mm
frugtsaft er der udsprøjlet ca. 70 kg totalkvælstof pr.
ha.

Forsøg med Novoslam
PA Novofabrikken i Kalundborg opstår der et slam
lignende biprodukt, som indeholder ca. 2,5 kg kvæl·
stof pr. ton. Kvælstoffet indgår i døde mikroorganis
mer, som relativt hurtigt nedbrydes i jorden.
I beretningen fra Nordvestsjælland er der refereret
adskillige forsøg, hvori indgår tilførsel af Novoslam.
forsøg i tidligere Ar har antydet, al der var en nyue·
virkning på ca. 50% af kvælstoffet i Novoslam, som
blev anvendt til korn. forsøgene i 1988 har udvist
knap så stor en kvælstofvirkning som tidligere, hvilket
kan skyldes dårligere betingelser for mineralisering og
omsætning aforganisk stofi forsommeren på grund af
den ringe nedbørsmængde.
I en del af forsøgene er Novoslam udbragt i efterårs
perioden. Der er udtaget N-min-prøver såvel i novem·
ber måned som i del tidlige forår. Tilførsel af No
voslam forud for såning af hvede har tilsyneladende
ikke påvirket jordens indhold af uorganisk kvælstof i
november. Heller ikke indholdet i foråret har været
påvirket synderligt af tilførslen af Novoslam.
I forsøg nr. 21137 er Novoslam anvendt til sukkerro·
er. På trods af, at der ikke har været positive udslag for
tilførsel af kvælstof i handelsgodning, har tilførsel af
25 tons Novoslam pr. ha før såning medført en ud·
bytlcstigning på 10%. Pli. grund af den længere vækst·
sæson er roerne i stand til at udnyue mere af den
kvælstofmængde, der frigives, når det organiske stof i
Novoslammet nedbrydes.
forsøgene med Novoslam bliver intensiveret i de
kommende Ar.

Spildevandsslam
I forsøg nr. 22 017 er der tilført stigende kvælslof·
mængder til vårbyg på et areal. hvor der desuden er
tilført 33 tons spildevandsslam pr. ha. ( dette forsøg
har det været rentabelt at tilføre 57 kg hælstof pr. ha.
I samme mark er der gennemført endnu et forsøg med
stigende kvælstoftilførsel til vårbyg. Her er der ikke
udbragt spildevandsslam. l dette forsøg har det været
rentabelt at tilføre 117 kg kvælstof pr. ha.

Natriumholdig kalk til fodersukkerroer
Ved saltudvindingen i Mariager anvendes kalk til
rensning af saltet. Den brugte kalk herfra indeholder
natrium.
l forsøg nr. 48 075 er et sådant nalriumholdigt kalk·
produkt afprøvet til fodersukkerroer. Der er tilført
hhv. 2 og 4 tons pr. ha af det natriumholdige kalk pro·
dukt, som har indeholde 62,1% ka1ciumkarbonat og
7, I% natriumklorid. Til sammenligning er der tilført 2
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og 4 tons almindelig jordbrugskalk pr. ha. Der er
opnået positive udslag for tilførsel af kalk. Der har
ikke \'æret statistisk sikre udbytteforskelle mellem de
kalkede forsøgsled.

Forsøg med efterafgrøder
Vandmiljøplanen kræver, at tabet afkvælstoffra land·
brugsjorden skal mindskes drastisk i de kommende Ar.
En af metoderne til at mindske udvaskningstabet fra
dyrkningsjordell er is1\ning af eflerafgrøder (fangaf
groder). Efterafgrøderne optager en del af den uorga·
niske kvælstofmængde (nitrat og ammoniumkvæl
stol), som altid ophobes i efterårsperioden i ubevokset
jord. Det uorganiske kvælstof dannes. når mikroorga·
nismerne nedbryder planterester og humus i jorden.
N1ir væksten af efterafgrøderne standses. f.eks. ved
pløjning af marken, starter nedbrydningen af det op
byggede plantemateriale. Det tager Oere år før denne
nedbrydning er løbet til ende. Dyrkning af fangaf·
grøder bevirker derfor, at jorden over en årrækk.e
bliver i stand til at stille større kvælstofmængder hl
rådighed for afgrøderne i vækstperioden.
Med del formål al kvantificere de kvælstofmængder,
der bliver stillet til rAdighed for den efterfølgende
afgrøde, blev der i 1987 anlagt rorsøg i vårbyg, hvor
der blev etableret efterafgrøder af alm. rajgræs og
kløvergræs ved udlæg om foråret, samt efterafgrøder
af gul sennep og vimcrrug sået efter host. I for·
søgsleddet med alm. rajgræs blev der pr. ha udsået 8
kg sildig alm. rajgræs, BarvL og i forsøgs leddet med
kløvergræs 6 kg Borvi + 3 kg hvidkløver. Efter høst
blev der udsået hhv. 10 kg gul sennep og 100 kg
vinlerrug.
Iudlægsåret 1987 blev der mAlt kerneudbytte i vårbyg
hhv. uden og med isl1ning af alm. rajgræs og kløver·
græs. Udlægget bevirkede usikre mindreudbytter på i
gennemsnit 0,5 hkg kerne pr. ha.
Efter høst 1987 blev der udtaget N-min-prøver i for
søgsleddene uden efterafgrooer og i fOf'Søgsleddene
med rorårssåede efterafgrøder. Prøveudtagningen blev
gentaget i november 1987 og i foråret 1988 før såning
af vårbyg.

Tabel 38. Forsøg med e/rerafgrøder (8Z)
N·min: Kg uorganisk hæ/slofpr. ha i I m s
dybde.

Efter høst Eflerår Forår
VArbj'g 1987 gns 1m•. 1988 gns.

29/9 23/11 W3

7jorscg /987-/988

Ingen efterafgroder 1987 . 36 30 29
Alm. rajgræs efterafgrøde

28sået forår 1987 29 21
Kløvergræsudlæg sået

forår 1987 26 22 25
Gul sennep sået e. høst

261987 ................ 36 29
Vinterrug !>liet e. høst

1987. 36 24 27



Resultalerne fra de 7 forseg. hvor preveudtagningen
blev udforl i fuldt omfang. fremgår af tabel 38.
Ener hosl 1987 \ar Indholdet af uorganisk hælstof i
jorden relau ... t hOJl. Det kan sk)'ldcs den lange og
fuglIge host periode. Vårbyggen standser normalt
kvælslofoplagelsen IJuli måned. I de 3 måneder, der er
gået mdul proveudtagningen I slutllIngen af septem
ber, er der sket en mineralisering af jordens mdhold af
organisk bundet k\ ælstof. De forårssåede efterafgro·
der har reduceret N-min-indholdet med ca. 10 kg
hæblof pr. ha. Den samme for..kd blcv fundd ,ed
pro...eudlagningen i no...ember måned.
På grund af den sene høst groede den gule sennep kun
dårligt lil. Som del fremgår af tallene fra proveudta~

ningen I november m, ned, har sennepcn du heller Ikke
form Aet at reducerc jordens indhold af uorganisk
kvælstof nævneværdige Derimod synes vinterrugen af
have bevirket en større reduklion end gul ..ennep.
Ved proveudtagningen i fodret 1988 har der stort sel
ikke været for!<kel på jordens Indhold af uorganisk
kvælstof i de forskellige forsogsled. Det skyldes for
mentlig de specielle \eJrforhold i vinteren 1987/88. De
ekstrt'mt store nedborsmængder be\ Irkede. at jorden
stort ..el blev vanskel ren for niwukvælstof. Afhæn·
gigt uf jordtypen vil der altid kunne måles 10-20 kg
uorgamsk kvælstof pr. ha I den o'erste meter.
Efterafgrodernes effekt på udbyttet af det kommende
Ars vårbyg fremgår af tabel 39. Hvor vårbyggen er
fulgt efter eflcrafgroder i 1987, er der kun (Ilfort 40 kg
kvælstof pr. ha i kalkammonsalpeler. Hvor jorden var
ube"oksel I efteråret 1987 er der tilfort stigende kvæl
stofmængder i kalkammonsolpelcr.

Tabel J9. Forsøg med efterafgroder (82)

Hktk~.ha
VIrbyg p<I Kar for Ud . Ol eUl>

mddug 1e.,te:S«d merudb. merudb.

Anlal for~g 1998 • " "Ingen efterafgrode
1987. O ~ 1988 ..... 0.2 O JO.O
Ingen eflerafgrode
1987.40 N , kas 1988 0,2 O 10,4 8.3
Ingen eflerafgrode
1987.80 I" , kas 1988 0.2 16.3 12.8
Ingen efterafgrooe
1987. 120 N Ikas 1988 0,.1 2 18,7 13.9
Alm. raJgræ!<efterafgrode
1987.40 N i k" 1988 0.2 O 13.1
K l. græs efterafgrode
1987.40 N ikas 1988 0.2 O 14.0
Gul sennep
eflerafgmdc 1987. 40
N i ku'o 1988 . 0.2 O 11.1
Vinlcrrug eflerafgmde
1987 .ro ~ l "a') 1988 0.2 O 10.9
LSD., 1.4
Merudb)tte ,cd indl\lduelle optIma
8ns 103 k8 N . 19.0 14.8
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Af tabellen fremgår del. at vårbyggen efter de ,elelab·
lerede græscfterafgrodcr har givet el højere udbyIIe
end ,,~rbyggen, der er dyrket 'ed samme k\ælstoflll
'eau. men uden forudgående eflerafgrode.
Under forudsætning af. at merudbYllcl for eflemf·
groder d ..yldes en hæ1stofefTelt. s"arer merudb)'lIel
td det. der kunne opnås "cd tilforsel af ca. 20 kg
" ...æblof pr. ha. Der har ikke "æret sllre merudbytter
for cflerafgroder af gul sennep og nnlerrug et efler
host.
I tidligcre forsog har I. Arscffeklen af efterafgroder på
lerjord været negativ. Derfor skal man erindre sig de
ekstreme vejrforhold, årets forsøg er gennemført lITI

der. Vt..x1 en mindre vlIHernedbor vil kvælstofudvusk
Ilingcn rå lerjorder være relativt ringe. Da det kun er
en dd af kvælstofindholdct i efterafgmderne, der
bliver fn&lort det første år efter nedpløjningen, vil I.
årsvlrklllngen derfor afhænge af. om der kan frigives
mere hælstof ved nedbrydning af efterafgroden i
vækstperioden. end den formindskning af jordens for

p,. -mm-mdhold, efterafgroden vII bevirke på ler·
Jorder under normale klimaforhold
For at undersoge 2. ilrsvirkmngen af eflerafgroderne
forsøges nogle af de refererede forsag forlsal til høst I

1989. Desuden er der I foråret 1988 etableret 10 faste
forsogsarealer, hvor der I 5 ~r skal undersoges effekten
af efterufgrøder tilfort relativt store husdyrgodnings
mængder. Arealerne er karaklenseret \ed udtagnmg
af dl\'crse jordprover og ved provehmaninger. I næste
års beretning kan de første resultater herfra refereres

Kvælstofprognoser og
kvælstoftab

En gennemgang og vurdering af
specielle undersøgelser vedr.
kvælstof

Af HallS SpeJling østergaard

I 1988 er der i lighed med tidligere. r gennemført
"ærlige undersogeiser vedrørende kvælstof med det
formål al gore kvælstofgodsknmgen mere præcis. Un
dersøgelserne I KVA DRATNETIET er videreført og
har dannel grundlag for den årlige lal1d~delsprognose.

som angiver del forvenlede behov for kvælslof under
for~kclligc forhold. Landsdel.. pmgnosen indgår i
EDO·gødnmgsplansyslcmet og .. uppierer p1anteav1~

lon.,ulenlernes baggrund for al udarbejde manuelle
godningsplaner.
ender særlige forhold kan der 'ære behO' for al
lIlddrage Jord- og/eller planteanal}M:r 111 'urdenng af
bdlO\d for kvælstofgodning på den enkelte mark
M ulighederne for al etablere et ..Mant markprognose
s) .. tem er yderligere afpro'ct l 1988.
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KVADRATNET for
nitratundersøgelser
Landsudvalget for Planteavl under landbo- og hus
mandsforeningerne startede KVAORATNET-under
sogelserne I 1986.
KVADRATNETIET er et nel af fastliggende mAle
flader fordelt over hele landet. Hver måleflade er et
areal på 114 ha, hvor der I til 3 gange om året
gennemføres undersøgelser af jordens N-min-Indhold
(nit ral- + ammoniumkvælstof) til I meters dybde.
Måleflademes placering er bestemt ved, al der sy
stematisk er afsat punkter i landet med 7 km's afstand.
Ilerved er etableret el nel af iah ca. 830 punkter. som
med hensyn til arc:altype og -anvendelse: er tilfældigt
valgt.

Supp/~rend~ und~rvg~lMr j KVADRATNEITET.
Sjd~/.Mnd~mni d~ ,,,,,d~~~rDg md/inger. dr.r grnflt.m/_rn af
LondskonfONf for Plan,to.,/, Ild/_res dr.r. m~ fillDdtl~ fru rir.
Mf'Htr. IotiMjUt.. ydr.rI,,~re IInd~,.,r.lMr. Londbf1lgsm;'liJI~tUts

AnoldataJwntlH /øntager p4 01 700 KVADRA/\TNETspllnkter
~n profllbakn~1s#til C'Ø. I,J melers dytxk For "'Jeff lag ;jrofil~n

mdl~ en rakke fysis~ OS' kemu~ porumet~ (fil 'JItnstre
Du ~r Ildlagt KVADRATNET1pUnkfer pd Statens Plonfto.,lsflH*
»gJ jordvantb- og dranvandsftoflOnu. Pd In"UNel til h_jn Sf!S en
stImleb,.nd. h...", der ops~s )OIdrond fra slIgtkopper, der er
nMgra~t i )Olden under roddybde1l.

Herudover er der udvalgl arealer af særlig interesse,
nemlig økologiske jordbrug, ejendomme med intensiv
grønsagsavl samt frugtplantager. Arealtypemes for
deling på forskellige jordtyper er vist i tabel 40.
Efter at hovedparten af målefladerne var fastlagt j

løbet af 1986 startede provetagningen I november
måned. Prøvetagningen er siden gennemfort i novem
ber/december saml i februar/marts mAned.
KVAORATNEITET blev etablerel med det formAl
at skabe grundlag for detaljerede prognoser for kvæl
stofbehovel i landsdelene. Men også for at belyse
risikoen for nitrat udvaskning under forskellige for
hoJd. Herunder at sammenligne landbrugsarealer med

Tobe/40. Fordelingen i procem af de enkelre arealtyper i K VADRA TNE7TET ph jordtyper"

Arealtype

Ager Løvskov Nile- Hedt: Eng, Fruit· Gronl· 0kol0- TOlal
Jordtype: skov planlage plantage ..sk

landbrug .
Grovsandet jord" 25 14 61 78 28 Il IS 28
Finsandet jord 18 14 16, 22 36 Il 46 19
Lerjord ...... SS 72 22 17 100 78 39 Sl
Humusjord ... l l 14 1
Spec. jordlype I S 1

Anlal 660 43 69 18 36 7 9 13 855
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Gødsknin~ og kalknin"

nnalUPlarea.ler og vurdere betydningen af f.eks.
godsklllng og afgrødevalg.
Med målcre~ultatcrne sa.mt indsamlede oplysninger
om arealanvendelsen på målefladerne opbygges med
tiden et stort lager af data. Færdlgbearbejdede data er
tilgængelige og del er tanken at KVADRAT ElTET
udover at danne grundlag for præcise og detaljerede
landsdelsprognoser med liden skat være el redskab for
konsulenter og andre. som ønsker at drage nytte at de
mformationer. der ligger l K VADRAT ·ET·databa·
sen. Dette skal is..'t:r foregå p< den måde. al brugerne
fremkommer med ønsker om sammcnsullingcr af
f.eks. jordenes N·mll1·indhold under forskellige for
hold. som kan være anvendelse af handels- og hus
d)'rgodning. dyrkning af bestemte afgrooer o.s.v"
I del følgende er det VlSI. h...ordan de indsamlede data
hidtil er brugt samt vist eksempler på informationer.
som kan trække'; ud af KVADRATKET--databasen

Ji"'iMl
~

"

.~

Flg 6 KJ'ADRATNET. .V-min. 0.100 cm. kg/ha. Resu/lolf'f fru
JOrdp,...-ela8nm8 f~br1JQ,marls 1987 hhr. 19M AI/r prowj1odrl
mrJ areo/r)'pt!n "ag~r"

Som nævnt i af~niltt:'t om kvælslofmxngder har årct"
forsøg bekræftet. at der har \'æret bcho\ for Mone
kvælstoftllrørsler end normalt.

Prognosens angivelser er tilpasset del! domlJlerende
jordtype i de enkelte amter. Der kan Imidlertid lIIden
for det enkelte amt \ ære beho\ for al skelne mellem
forskellige jordtyper. Prognosen p:\ andre Jordtyper
cnd den dominerende findes ved al multiplicere an·
glvelseme i tabellen med faktorerne l label 42

Lalldsdelsprogllosens korrektion for jordty.
pe. Angi~"t!Iserne i landsdelsprognosf.'n multi
pliceres med faktorerne i lobelIeII.

0.6
0.6
1,0

0.9
1.0
1.7

1.0
1.1
I.
------'---

Til jordl)'1X
L~r Fmsand Grov-

sand

Tabel 42.

Fra JOrdtype

ur (JD 5·10)
Frn",nd (JO 2 & 4)
Grovs (JB 1 & 3)

Landsdelsprognosen
Alt andet lige er det sådan. at jo storre jorden~ indhold
af tilgængeligt hælstof (målt som -min-mdholdet)
er om foråret. jo mmdre er beho\'et for at tIIfore
hæbtofgodmng. jordmAlinger kort for væksts..'CSO
nen kan derfor angive vanat ioner i afgrodernes kvæl·
stofbehov fra Ih til år. Målingerne i KVADRAT
NETTET danner grundlag for landskontorets årlige
landsdelsprognosc for afgroderncs kvælstofbehov.
De s..'t:rddes afvigende \cjrforhold. der gjorde sig
gældende I hele 1987 og Ikke mindst den milde og
nedborsrige \inter 1987/88 betod. at d~r måtte for·
venle!l et va:~enlligt lavere indhold af N-min vcd
forårets swrt end sædvanligt. En sammenligning af
måhngerne I KVADRATNETTET 1987 og 1988 beo
kræftede dette. og resultaterne er \ISt på figur 6.
Jordm:\lmgerne forte sammen m~d en \urdering af
normale og al..tuelle nedbor.,forhold l \ IIlterhah-. ret
lil, at landsddsprognosen for 1988 I allc landsdele og
på atlejordtyper vurderede behovet for kvælstortilfor
scl væsenlligt højere end normalt. Prognosens an
givelser er \ j"l i talJel 41.

Tabel 41. LOfldsdelsprogllosen /988. Progllof>ell ulIgh'er af~'lgelserne for dell dominerelldejordlYpe I del en/..elle aml
i forhold ril det "armale behol' for kvælslofgøds/..I/lfIg.

Aml Jordtype Normal 1977-87 Prog.nost 1988 ArvlaeJ!ltr i
forhold ul I'lOf"rMI

Nordjylland ..................... finsand 124 139 + 15
Viborg. lerjord 121 128 +7
Århu~ .................. lerjord 114 135 + 21
Vejle ..................... lerjord 117 138 Ul
RlIlgkoblllg .......... grmsand 136 150 + 14
RIbe .......... gro\<\and 136 150 + 14
Sønderjylland lerjord 105 121 + 16
Fyn lerjord 107 129 ~ 22
Ve!lI!lJælland ........ , .. IcrJord 97 116 .,.19
Frcdcriksborg . .. ....... lerjord 108 125 + 17
Stonlrøm lerjord 114 131 + 17
Bornholm lerjord III 125 + 14
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Gødskning og kalkning

Foruden at skelne mellem Jordtyper er der behm for.
at landsdelsprognosen tilpasses de enkelte afgrødety·
per. PA f.eks. et vedvarende græsareal vil nitratud·
vaskningen være meget lav uanset nedbørsmængde.
Arealer af denne type vil derfor udvise små afvigelser i
N-min fra år til Ar. Modsat vil ubevoksede arealer, der
er litran husdyrgødning om efterAret have en stor
udvaskning, der er meget afhængig af det pågældende
års vinternedbør.
Det er hensigten, at målingerne i KVADRATNET·
TET sammen med oplysninger om afgrøde, husdyr.
gødningsanvendelse o.s.v. skal danne grundlag for
endnu mere detaljerede landsdelsprognoser.
Bl.a. derfor indsamles der oplysninger om driftsfor
holdene på de enkelte arealer f.eks. oplysninger om
afgrode, anvendelse: af handeJsgodning og husdyrgod·
ning samt om jordbehandling og afvandingsforhold.

Kvælstoltab
JordmAlingerne i november/december måned danner
grundlag for den forelobige landsdelsprognose. der

udsendes I Januar måned. Men mAlingerne har også III
formAl al vurdere bl.a. gooskningens og afgrødens
betydning for risikoen for nitratudvaskning i vinter·
pericxlen. samt at sammenligne f.eks. agerjord og
skov.
Det er således. at jo storre ·min-indholdet ijorden er
på del tidspunkt om efteråret, hvor afstromningen
begynder. jo storre er muligheden for nitratudvask
ning. Slørrelsen af N-min sidst pA efteråret er således
en indikator for, hvor stor nilraludvaskningsrisikocn
er på del pågældende areal.
N-miR-indholdet siger ikke direkte nogel om, h\'or
stor nitratudvaskningen bliver, fordi nedbørs- og tem
peraturforhOld bestemmer tabet del enkelte år. Lige·
ledes vil der ske en vis nitraldannelse i vimerpenoden
fra jordens organisk bundne kvælstof.
I tabel 43, 44 og 45 samt på figur 7 er vist nogle
resultater fra efterårsmålingerne opdelt efter jordtype,
driftsform og arealtype.
Tabellerne viser resullateme af det pågældende års
mAlinger og er ikke generelle udsagn om forskelle og
ligheder mellem arealtyper og dyrkningsformer. Bag

Tabel 43. KVADRATNET. N-min kg/ha lill(J() cm dybde p6 forskellige arealJyper og jordlyper. Ager, der var
ubevoksel ellerdækkel med græs eller vintersæd i efteråret 1986. I"gen husdyrgødningsli/førsel i 1985, 86
og 87. Prøvetagning november/december 1986. (n er antal prøveflader).

A&~r Løvskov NIleskov En.
ubcvoksct I"" \inlCf'Al:d

Jordtype
Grovsand ......•••••..... 42 41 44 2J 24 31
(JB 1& 3). .......... n=50 0=2 n~16 n=8 0=31 n=6

Finsand ................. 65 97 60 47 21 40
(18 2 & 4). . . . . . . . . . . . . . . n=44 n=3 n=31 n=9 n=8 0=5

Ler .................... 62 43 60 33 43 67
(JB > 4) ..... . ...... . . . . 0=87 n=9 n=47 n=19 n=S n=2

Alle .................... 57 55 57 34 26 50
........ . ........... n=181 n=14 n=94 n~36 0=44 n=14

Tabel 44. KVADRA TNET. N-min kg/ha til I(J() cm dybde pd forskellige arealtyper ogjordtyper. Ager opdelt efter
far/rugt. Prøvetagning november/december 1987. (n er antal pro\'eflader).

Grønsap- Okolol'lslc Le\"- Sile· FruIl-
Ager ~ptdom jordbrug skov skov Ena rwu"p:

Forfrugt

Jordl)'pe

kom rapshtrt~r ~rlkarlOner grønsager

lap nedpl lap fjernet

Ler 49
(JB>4) n 156

Grovsand .
(18 I & J)

Finsand .
(JA 2 & 4) ..

30
n~76

47
n= 101

43
n=35

60
11=36

71
n 49

29 28 89 24 20 IS 30
n 9 n 6 n=1 n=3 n= IO n~38 n=7

79 56 65 60 28 13 25
n=1 n=6 n=4 n S n=11 11=11 n=8

32 40 102 92 20 22 36
n 5 n=14 n=3 n=4 n= 18 n=5 n=3

31
n=1

58
n=5

Alle

98

44 59
n=333 n= 120 n

34
15

40
n-26

82
n=8

62
n= 12

23
n=39

15
n=54

29
n=18 n

54
6



resultaterne fra h\ er pro\"(~·nadegemmer sIg en H histo
rie\(. Eflcrhånden som mængden af mAlinger og infor
matIoner Idalabasen !oliger. \ il dcl være muligt al

drage nyne af denne )hisIOriel( i detaljer ved vur
dering af dyrkningsformernes belydnll1g for jordcn'i:
N-min-indhold.
I tabel-l-) er vlsljordene5 N-min-indhold i november/
december fil ned 1986 opdelt efter arcaltypc ogjordty
pc. Inden for arealt)'pen l)agcr(( er skelnet mellem
grønne og ube\oksede marker I efter5ret 1986.
I label 44 er vi ..t jordenes N-mm-indhold l november/
december måned 1987 opdelt efter ureallYPC og jordty
pe. Areahy pen lIagerH er udelukkende opdelt efter
forfrug!' fordi oply~ninger om bcvoksmng I efter5rd
1987 først ind'iumlcs sammcn med oplysninger 0111

afgroden i 1988.
PA figur 7 cr \ISt nllratkoncenlralioncn l jordvandet
for hven af de 4 jordbg ned ttl 1 mcters dybde for de
samme arealer som I label 44
Karaktcristlsk for okologlsk jordbrug og tlldels gron
sagsejcndonlllle er. at relativt (3., megct hoje værdier er
årsag III. at \'O:crdierne for diSse arcaltyper I dette Ars
fil 1ll1ger er h')jcre end værdlcrne for tradlllonel1 dyr
kel landbrug...jord. En nøjerc analyse af dyrkningsfnr
holdcnc pli de enkelte proveflader vil afklare betyd
ningen af forskellige 1;,.lIIdbrllgsm~'llgcaklivllctcr for
nit ralophobni ngen.
Vanatlonen l N-mm forår'!klget af dyrknmgspraksls og
jordtype er illu"leretl figur 8. Eksempel I p. figuren er
en grmsandel jord. bc\'okset med kim ergræs igennem
\mleren 1987/1988. Arealet c=r tilført ca. 50 I gylle I
pcfloden fra februar til juh 1987. I 1986 "lir afgroden
også klovergræs. der blev etableret l 1985 efter en
afgrodc af æne-,.,ikke·lupin. Der ldfones Ikke hus
dyrgødning lil afgrøderne I 1985 og 1986.
Eksempel 2 i figurcn cr en lerjord. der blev dyrket med
kartofler i 1987 og Illfon ca. 50 t fasl møg i december
1986. I 1986 blev der d~ rket gron"':lger og i 1985
kimergræs. Til afgrøderne begge. r lilfortes hu"
d) rgodning.

Cødskning og kalkning

Eksemplerne i figur 8 \'i"er fOr'>kelhghederne mdenfor
dnftsl}pen )Iøkologisk jordbrugu og IJlustrerer. al
detaljerede vurdennger af dyrkIlIngsforholdene er
nodvendige. Generelle s.1mmenhgninger mellem f.ck ....
økologisk og traditIOnelt jordbrug dækker over "lOre
forskelle indenfor ..nmme drift~form og bidrager Ikke
td en fOf'.lAeI-.e afh\ilkc forhold, der er \æsentllge for
IlltrattaOeI fra dyrkIlIngsjorden.
I tabcl45 er vist cl eksempel på. at husdyrgodnmg..an
\endelse er mddraget \ed 5Nlmmenhgning af jordencs

Tabel 45. KVADRAT.VEI: S-Ulm kg/ha til l meters
dybde pli marker. der hor flet husdyrxød
!lUfg til afgrøden 1985 og/eller afgrøde" 1986
og/eller afgrødell /987. \'am r pli marker. dcr
ikke hor modtaget hu~dyrgødni"g "ogelI af
arelle. Vi"ter5ædmarker og ubevoksede mar
ker. Alle jordryper. 1\1 !inger novcmber/de
cember 1986. (n er antal PfC\ eflader)

I ]
Husdyrgødning

~ j
~ El~ " :>

Svin 74 65 59 62
n=7 n=6 1\=41 n 54

K~'æg .....•.. 87 109 68 77
n 16 n 2 n H n 42

lJIandel ...... 52 86 58 59
n=22 n 6 01-38 n 66

Ingen ........ 57 54 57 57
n=94 n= 14 n= 181 n 289

Allc ......... 61 67 58 60
01-139 n=28 n=284 n 451

ØkologiSke ojd0·25 cm

25·50 cm

50-75 cm

75·100 cm

o 10203040 SOO
~-----j

Agor

'0 20 JO 40 SOO
-"------1

'0 20 30 40 50

0·25 cm

2S-5O cm

50·75 cm

75-100 cm

l0"'Skov Nåleskoy

Flg. 7. ,Vitratko"centrationen i jord~·o1/det. mg NII. KOl/ccll/ralio"e" i Inwt af de 4 jordlag lied til l m '.s dybde
fordelt pd arealtyper. Prøvetagning no\'cmbcr/december 1987.
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Gødskning og kalkning

Eksempel 1. Eksempel 2.

Vtnleren 87188. Ateattype udv. økologiske jordbrug
kg kvælslol pr. ha

20 40 60 80

!l~==-l:
8-
- lan 184 kg pr. ha IGns. for 13 punkter; 64 kg)

o 5
o

Vlflteren 87188. Atealtype udv økologiske iofdbnJg
kg kvælstof pI'. ha

10 15 20

!l~ .--/ii. (.
- lait 12 kg pr. ha (Gns. lor 13 punkler' 64 kg)

Foråret 1988. Atealtype udv. økologiske jordbrug

kg k...ælstol pr. ha
O 5 10 15 20

o·

i~ C
8-"':-:-:-:---:---:=-----:---:-:-----,-------:-:c:-:-'
- lall 15 kg pr. ha (Gns. tor 13 punkler: 46 kg)

Foråret 1988. Areattype udv. økologiske jordbrug
kg kvælslof pr. ha

O 20 40 60 80

o~~~1
!l~~

i:-·
8

lall 132 kg pr. ha IGns. for 13 punkler: 46 kg)

_ Nitrat - Gns tor areattypen

Figur 8
K VADRAT,VET. To eJ..sempler pd .\ -min-malinger på økologiske jordbrug. Læs tekste" vedrørende dyrkningsfor
hold og jordtype_

N-min-indhold. I tabellen er vist N-min-indholdene
på vintersædsmarker og ubevoksede marker opdelt
efter tilførsel af husdyrgødning. Der er skelnet mellem
svinegødning og kvæggødning.
På grund af det begrænsede antal målinger, de hus
d)'rgødcde grupper skal tallene sammenlignes med
stor forsigtighed. Da prøvetagnmgen er forclagcl i
november og december måned 1986, er en væsentlig
del af de ubevoksede arealer såled~ endnu ikke tildelt
husdyrgodning til afgroderne i 1987. Årsagen til de
høje værdier for de husdyrgodedc vintersæcharealer
skal søges i, at disse er tilført husdyrgødning forud for
såning.
Resuhateme l tabellerne 43. 44 og 45 er foreløbige i
den forstand, at grundlaget vil forbedres væsentligt
med Oere resultater og oplysninger fra forskellige år.
Hermed \il der blive skabt mulighed for detaljerede
opdelmger af måleresultaterne ener f.ek'i. an"endle
mængder handelsgodnmg og husdyrgooning sumt ud
bringnlllgstidspunkler
De viste tabeller og figurer er eksempler pli de mfor
maIioIler, !tOIlI kunlrækkes ud rlf KVADRATNET
databu...en. I label 45 er antydct en sammenligning
mellem \\'inebrug. b:ægbrug og ejendomme uden hus·
dyr. Indenfor grupperne er der behov for opdeling
efter udbringnmg"itidspunkt og udbnngningsmæng
der Henil ~m::\es et \tort antal målmger med til·
horende oplYSninger. f"rend antallet i Iner gruppe er
tilstrækkeligt III, at de beregnede gennemsnit er ""k re.
KVADRAT.\'EJTETble~·etoblern i lobet of1986 og de
forSIr! proller udrager i der se//(' efterår.

Landskonioret for Planteavl har fra starten mødt stor
~'eMlje fra næsten alle berørte lodsejere. og prø~'etag

ning, analyse og dataoverførselfungerer nu problemfrit.
Afgørende for at måleresultaterne kan udnyttes efter
hensigten er. ar der kan indsamles pdlidelige oplys
"inger om dnftsforholdene pd alle måleflader.
De a"førte eksempler pd de informationer. som kan
uddrages fra K YAlJRATNET·databasen. er alene ba
seret po detaljerede oplysninger om afgrøden 1987.
Efterhånden som målinger og informationer om de
folgende års afgrøder indlober. vil det være muligt at
uddrage mere detaljerede informationer fra KVA·
DRATNE7TE'/:

Markprognoser
Under specielle forhold kan der være behov for at
anvende særlige metoder til at forudstge behovet for
kvælstofgødning på den enkel~e mark. Erfaringer fra
et stort antal kvælstofTorsøg under forskellige forhold
viser, at det spectelt er i forbindelse med anvendelse af
husdyrgødning. dyrkning af afgrøder med stor kvæl
stofeftervirkning eller under afvigende nedbørsfor
hold. at variatIOnen, den okonomisk optimale kvæl
stofmængde er stor.
Som nævnt tidligere i afsnittet, er der i "id udstræk
mng overens'itemmelse mellem okonomlske og mil
jømæssige hensyn på dette punkt. Godskning med
l..vælstofmængder. der afviger \'æsentligt fra den oko
nomi .. k optimale. er kostbare og 0\ ergodsknlllg er
cilrekle miljomæ..sigt uheldigt.
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l o..eremMemmcl<;c med akll\.lleler l en række andre
europæl'ikc lande yd~ dcor derfor i Danmark en md
'iulS for al finde målemeloder, ..om kan forbedre forud
~Igel ..cn af kvæhlOlbehovel.

Med pjecen nGødslollng efter N-milHllctodclHl blcv
N-nim-metoden for fcrqc gang laget I an\'cndelse i
prak"l~, Et lignende "}''llem har dog I nogle år \æret
anvendt I Th)'. Vitratte,f/en '>Olll markprognO"t:<'ystcm
ble\ amendl for forsle gang I 1984 I \årb}g og I 1987 I
\ IOlcrhvede. Godsknmg efter analyscr af planternes
slmdl'de indhold af hl(!lf/O! og andre l\æring~slorTer

efter ..ærlige)) plameanalysemodeller<l ud\ iklcl af dr
agro Jens Møller Niehen har værel anvendll prakSIS I
bcgncllsel omfang i en længcre årrække.
Arbejdet med udvikling og afpro\ iling af metoderne
er vulerefMI I vmlerhvede I 1<;188.

N-min-metoden
Ved god,knmg efter ;\I-min-metoden ncn)t1es sam
Illenhu.:ngen: Optimal I..m:l\1oflilfon·l'f - oplimal
1..1't1'1'·IOjjOffy"illg - N-mff/.
Metoden tager ..igte på "l1ualioner, hvor N-min
mængden i jorden er megel varierende. f eks. ved
all\endd~ af hu'idyrgodnlOg. eller h\or nedhof'tfOT
holdene har \ æret meget afVigende.
For..ogsrcsultaler fra flere år danner grundlagct for
\ ærdlcr for dl'" opl/mole hæl5lofforsyni"g, d \ .s. for
summen af N-mm og ukonomlsk optImal handel ..
gndl1l11g~mæl1gdc. For vlIllcrhvede tlll\'cndle.. i 1988
værdierne 220 og 205, hvor forfruglen var korn hh\.
raps cller ærter For v rbyg blev \:crdlcn foreløbigt
ansat til 155. For CII r:ckke grnnsagsafgroder er der
hgelede... værdIer fur den opllmale hælslorTors)ning
Di...~ er ba..crc:t på lyske fo .....ogsresuhatcr. men til
paS!le1 danske: forhold.
'Ivur der er Illfon orgalllsk godning III afgrnde eller
forfrugl, kOrrigeres \ærdlerne for den opllmale hæl·
\toITor..yning for den kvælsIOITrighcl ..e. der .. ker fm
gudl1lngernc.. orgamske k\æ!-.tofindhnld efter al pro·
vcrnc er udtagcl. KorrektlOllcrne ,k Cl' p!i f~,lgcndc

måde: 25-3Srt" af del tllforte urgani .. ke kvæl'ilof ned
bryde<> I lobel af el år Inden for væk ..tpcnoden pA
regnC'\ 15-2SC1- af den tIIhageværende mængde orga
lUsk bundne ba:l..tof fngi ...ct VærdIerne for den op·
IlIllah: k\æl"lorTOf')~mng finde, da \cd ilt træUe den
beregnede k\ ælslofTngl\e1se fm tabeh ærdicrne (be
regnmgen er H'~t I label 6)
Meloden er l 19 8 am·endt I bcgr<cl1\ct omfang I
prakSIS. Ca. 130 marker er g~~~kel efter metodcn,
hvoraf 1.:3. 60 blev dyrket med korn og reslen med
gron<;aglWlfgmc:!er.
Jordpr"velaglllngen er genncmfort af 3.\'lenll: ..elv ef
ter tx.... temle relnlllgsllmer og med det ..amme manuel
le ud"l)'r. ~m amendes \ed pro\cli.lgnmg I KVA
DRATNETTET. jordproverne udtage... til roddybde,
d,\.s. afhængig af jOrdl)pe og afgmde, For \inter
h\ede udtage~ jordprmernc på gro\sandcI jord til 50
cm'~ dybde, pli fiTl~ndct jord III 75 cm's dybde og på
lerjord III 100 cm' .. dybde.

Gødskning og k8lknin~

J Iq 8 \ar analyscpnscn ca 175 kr pr mark for pHH-Cr

i IO lag (().50 cm og 50·100 cm).
Med henblik på videre udvikling og Illpasnlllg af
metoden ul praksi,: har Landskontoret for Planteavl
spurgt landmænd og kon'iulcnler om deres erfarmgcr
med provclagning og mcd melodens vurdering af
goosknmg'ibchovel. Af et begrænsct llnlallilbage:mel·
dmger svarede næsten alle. at metoden \ urderer
godsknmgsbehO\el korrekt. mens rn fandt at metoden
anga\ for hOje:. hhv. for la\'e godl1lngsmængder. Alle:
bc-.\arelscr tilkendegav, al prisen for anal)~en \ar
lorden, og na..'Sten alle fandt, at analyscrcsultatel kom
111 Ilden.
Pmvctagnmgen er cl problem for sig. Lidi over halv
delt-n lilkendegav. al provetagningen gik "nogcn"
lunde f C • 1/4 fandl provetagningen problemfri. mens
reslen fandl den dln:klc 'I!rælsH. t'æslen alle be
svarelser ga\ udtryk for, al del Ikke er nodvendlgl al
cIabiere el pro\etaglllngss)stem udenom u\ leme. 11\ i.,
systemet alligevel elableres. fandt alle, al dette: <;kulle
\arelag~ afde lokale landbo- og hu..mandc;forcnmgcr.
Alle grOll\ag":t\ lerne med undlagcl'lC af en har s\ arCI,
al de vil (IIncnde metoden Igen.
H\i!t IlIHII lager del begncn:-.cde alllal "varskcmaer for
pålydende, rn del ..igc'), al mcloden har met en
rimdi,g PO"lIl\ modlilgclse I praksis. Der er dog Ikke
1\·1\·1 om, al dcr kn)'lIer ')Ig speclclle problemer 111
pro\ elagnlngen. Da del SpecieII er del d)'beste jordlag,
del kan være vanskellgl at udtuge prøver fra, er del
undef'iogl. om prmclaglllngsdybden kan reducere'> fra
100 cm III 75 cm på Icrjord PA figur 9 ses sammen
hængen mellem N-Illlll-indholdet I Inget 0·100 cm og
0-75 cm

I'. mrO 100(....

~ll"·,..
,----------------,

....... 1).7~ ... og N ...

fIgur 9
,IV-mm {)'75 ('m summt'nllgfft'/ med .",i_mm ()./OOt:m. 295I11dll"I(I"
p6 JOrde med lIlae end 90% ler
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Figuren viser en meget nær sammenhæng mellem
-min-indholdene i de toJordlag. således at pro...etag

ningsdybden på lerjord kan reduceres til75 cm. Multi·
pliceres det mAlte indhold med 1.26, kan de eksi
sterende værdier for den optImale kvælslofforsyning
fortsat benyttes.
Til prøvetagningen knytter der '>ig endnu et problem,
nemlig prøvetagningstidspunktct. De eksisterende
værdier for den optimale kvælstofTorsyning er be
regnet med udgangspunkt i N-min-målinger forelaget
j februar og marts måned. Ved målinger i marker.
hvor der f.eks. er nedplojet en eOerafgrode forA r eller
sent efterår, eller hvor der er lilført husdyrgodning
vinter eller forår, er det \'igtigt. at N.min.målmgerne
forst foretages. når det meste af det leltest omsællelige
organiske kv~lstof er omdannet til ammomum eller
nitrat. I sådanne tilfælde kan del være nødvendlgl al
vente med N.mm-målingerne Indtil maj måned. såle·
des at eftervirkmngen af det organiske stof kan måles
som N·min i jorden. I disse tilfælde kan de eksi·
sterende værdier for den optimale hælstofTorsyning
ikke uden videre benyttes.
Problemet er belyst i samarbejde med cand...cient'er
ne Ebba og Jørga Hvelplund i Th). som har foretaget
gentagne nitratmålinger gennem forårel 1988. Må·
Iingerne er forelaget på vårsæds- og vintersredsmar
ker. Resuhateme af målingerne er VIst på figur IO
På vdrsædsorea!erne \ iser målingerne en limær stig·
ning i nitratIOdholdet fra farsi i mans mAned III midt i
maj måned. Stigningen svarer tIl en nitratdannelse på
0.5 kg pr. ha pr. døgn. Resultaterne viser, at for
prøvetagninger foretaget efter ca. I S. marts skulle
værdierne for den optimale hælstofforsyning I 1988
forøges med ca. 0.5 kg N pr. døgn.
På lIintersædsarealeme er N·miR-indholdet ~tOfl set

uforandret gennem perioden svarende til. at vinter·
h\ eden optager det nllrat. der frigives. Dette tyder p4,
at værdierne for den optimale kvælstolTorsyning kun
ne benyttes uafbænglgt af provetagningstldspunktet i
1988 I Thy.
Undersogeiser gennemført af Landskontoret for Plan
teavl på 7 vintersædsarealer på Øerne viste i gennem
snil et fald i N·min-indholdet på 17 kg kvælstof pr. ha
fra førsl i marts til ca. 20. maj. Delte tyder på, at der
her var behov for at age værdierne for den optimale
kvælstofTorsyning ved sen provetagning.
Ændringerne i jordens N-min·indhold vil være for
skelligt fra år til år afbængigt af vejrforholdene. An
vendelse af metoden hen gennem foråret kræver der
for. at den aktuelle stigning i N·min-indholdet kendes.
Der vil derfor være behov for et antal marker fordelt i
landet. hvor stigningen følges. Værdierne for den
optImale kvælstofTofSyning Justeres lobende herefter.

Nitrattesten
I nitrattesten vurderes eftergooskningsbehovet. Del
gores ved at sammenligne en aktuel målt nitratkon·
centration I plantesaften med en koncentrationskurve
for forlobet af nitratkoncenlrationen I en optimalt
godet afgrode gennem de forskellig udviklingsstadier.
Koncentrationskurverne for vårbyg og vinterhvede er
vist i Oversigt over Landsforsøgene 1987.
Koncentralionskuneme er baseret på mAlinger i for
sag med hurtigmetoden. Her måles nitratkoncentrati0
nen ved en farvereaktion på analysepapir. For at
undersøge om der knytter ..ig en usikkerhed til denne
målemetode. er der i 1988 pA to tidspunkter gennem
ført både laboratoriemålinger og målinger med hurtig
metoden. 1stadie 6·7 og 9·10 efter Feekes skala er der

NO" kg N/ha.
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Figur 10
Ændringen i ,,'·mm fra f.rsl I maris til mIdI i maj. U~WJksede

Pdnadsmarlur 08 vlntersadsmarker. Fordr 1988.

1. marts 1. april 1. maj 1. juni Figur Il
Njtrallest. Sammenligning aflaboraroriemd1ing 08 hurtillmetode lil
beslemmelse af nitrark()fl('tfltratioflen j planlesojttlt. Md/ing sia
dll~m 6-708 stadium 9-10 1988,
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i o;tadium 6-1 er den melode. der bed~t har kunnel
forudsige den økononllsk optimale kvæl\lOfmængde I
1989. Dct gennemsnitlige nctlomerudbyttc IIggcr tæl
p det. der opn . l1:'1.r alle forsøgene godeio korrekt.
llIen~ den anvend le hælstofmængde ligger ~ kg N
hOJere l gennemsIlIl af fOr\ogene.

..
.".,

/.

/
/

~I/0+ ---1

'00

"O

"II"",

gcnnemført m Imger med hurtlgmelodcn og på la
boralorlct Resultalcrnc af dc IO m Icmetoder er VlSI
pIl figur 11
Flgurcn viser en rimelig sammenhæng mellem de IO
metoder. men enkehe Slore af\lgelser understreger. at
der er grund til al Here omh}ggellg. nAr hurtigmeto·
den amelld~. Der er anvendt blide en visuel vur
dering af farvcreaklionen (markeret med rodt på fi
guren) og en maskinel anæsmng (markeret med blåt
på figuren). NøJagligheden I de tO anæsnmgsmelodcr XIO

adskiller ..ig Illsyneladende Ikke fra hlllanden.
Pli marker med stor kvælstofcfter\'irkning af f.ck...
husdyrgooning vil man forvenle, at koncenlralions
kurverne for en optimal forsynel afgrøde har el )Ina·
derel( forlab end på marker med lille eftervirkning.
For al undersøge. om der er behov for al arbejde med
for..kelllge k()ncentration~kurver. afllængig af dyrk·
ning~hl.. torie og jordtype. er det I 'WImarbejde med
kons. leis Veslergaard. Odsherreds Landboforening
undersøgt. om det eksisterende malerlale giver grund·
lag for ell s. dan opdellllg. Resuhaterne ant}der. at
teo nen er rigtig. men giver Ikke på nuværende lids
~unkl grundlag for nere kurv~æl til !>amme afgmde.
Arsagen er formentlig. al de målmger, der hidlil er
forcIagel. næSlen alle er gennemfort på jorder med
rclatl\ '}tor kvælstofeflcrvlrkmng.

0*_- ---1

"'-,-------,-------"
o ~ 100 ISO 2OO?!lO

FIgur Il
Sammrnhflflmg gllonl..tll11lt!
mnod,r til bt:1ltmmrl~(J/M
J,O"ftl for kraislo/gfldmng I

de" 'flkr/tt mark. """ar"'"''
angll~' hvad df'T er ul/.rt ,
murktrnt. hrar /Qrwgel1f! lig
ger.
l 7fo~g , If\~de /988.

...

;' ..

'00

'00

"'-.-----""77

"O

Planteanalyser
I plantcanalysen vurderes de unge plan lers ernærings·
tilsland og behov for eftergød<;kning p grundlag af en
kemi'ik luhoratoricanalY'ie af afgrødens indhold af 200

kvæbtof og andre næring!loSlofTer.
Metodcn, som er udarbejdet af dr. ag ro Jens Møller
Nielsen, har gennem nere år været anvendt i praksis i
el VIst omfang. Hedeselskabet har i år har gennemført
ca. 150 analy..er efter metoden. Afprøvning af melO-
den I vlllterhvede i landsforsogene I 1986 og 1987 viste
lIllIdienid, at der var behov for en rcvision af de
ekslslerendc modeller. En sAdalI revision er indled·
mngsvlS gennemfort I 1981::1 I samarbejde med dr. agro.
Jens Møller Nielsen. I den nnyeu metode indgår dels
nye modeller til vurdenng af de m he hælstoll::on
centrauoner og dels korrektioner for Jordens evne III
al fngl\c k\ælstof. efter. at plan le prøverne er udtaget
Ved vurdering af frigive1.:;en fru hu,dyrgodningen~

orgalll~ke bestanddele anvendt:'> ~amlTle fremgang..·
m:1de ..nm I N-rnin-meIOOcn. Gud..klllllg~behovet kor·
rigere~ og for jordtype. N-mm-indhold og forfrugt.

Afprøvning af metoderne
Nilrall<''jI,lcn. plallteanal)'scn og N-mlll·mcloden er
afprøvct I forsøg med stigende mængdcr kvælstof til
vinterhvede. Metodernes anvlSlllnger er sammenlignet
med den økonomisk optimale kvtclstoflllængde, der er
bestcml i forsøgene saml med nellomerudbyllerne for
kvælsloftllfø ....c1. Til yderligere ..ammenligning er ved
planleavl..kon..ulenlernes hjælp mdsamlet oplysmnger
om. hvad den mark, h\'orl forsogcl er aniagi, er tilført
af gødnmg. Resultaterne er Vist I figur 12 og tabe! 46
Det fremgår. at den billige og hurtige nitratIest udfort

Det fremgc1r endVidere. ut N-llllll-melOden S<.'lml den
))11)'C( planteanaly~e har undervurderet kvælslofbc·
hovet. I gennemsnit af for'mgene er der med dlSo!.C

metoder anvendt 30-40 kg N mmdre pr. ha. end hvor
alle forsogenc er opllmalt godet Tabet i nettomerud·
bYllet er 5 hkg kerne og 2 hkg kernc pr. ha ved
amendelse af hhv bladanalysemctoden og -11110

mdoden.
IheKge meloder genncmfnre-. til tider store korrd.t1o,
ner for eflervlrknlllg af hu\d) rgodnmg DISse korrek·
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Tabel 46 (84). AfprølJning afforsbllige metoder ri/forudsigelse afbeholJerfor hælsto~gødning. Nitrauesten udf'r!
på Feekes stadie 6-7 og 9·10. Planteanalysen efter 'gamle' og 'nye modeller. N-min-metoden
beregnet med hhlJ. aktuelt opnaede udbyuer i forsøgene og flormudbyuer. I tabellen er angivet
flellomerudbYllet for hælstojti/førsel og de beregnede gødskningsbeholJ. Til sammenligning er
anført goollingsmængde ,. marken JH'Or forsøget er anlagt, samt neuomerodbyuer med de godnings-
mængder. der er am-endt, aflæst p& forsøgets udbyueku~'er. 27 forsøg i lJinterhvede /988.

Ne:nomHUdbytlc., hkg pr. ha K...-=l.tofnurnCdc, kl ~ ha

Okooo-
"'tlratt~t Planteanal~ N·mln·metode Okono- NllratttSt Plante:- N·mln·

Fonøg mi"k mi<)< anal)"Se m<tod<
Lb ., oplUMl "brt optimal Allud1 MMk

gødsk. Aktuel! N· Gl Ny
ning ~t 6-7 9 O Cl Ny udb)'lte: Norm mæng· 51 6--7 SI 8-10 me· n><-

udbytte: Norm·
\t·1 me:tode: me:lode: "d udb)1lt d, 'od, 'od, "d udb)'ttt

opllm. optlrn

1201.88 22.6 22.3 - 22.0 O 21.9 19,5 23.1 143 12l 17l O 113 79 14l
1206.88 3U 30.1 28.6 30.9 30.7 29,6 28,4 28,2 204 200 IlO 22l 179 Il9 142 140
1218.88 27,7 27,7 27,7 27,6 11.9 27.8 17.6 27.9 176 180 17l 18l 38 17l 166 IlO
1223.88 O ';'3.9 - .;. 3.9 O .;. 3.8 ';'3.9 .;. 3.0 O 120 130 10 12l 127 138
123l.88 34,7 JJ,8 29.l 33,9 27.8 JJ,O 30.7 30.6 210 200 160 230 148 180 163 160
2202.88 22.8 22,1 - 22.9 21,3 17.4 18.1 18,1 211 190 210 167 134 141 143
2208.88 20,4 19.8 20.1 19.4 19,9 20.4 20,4 19.0 Il8 13l 17l 19l 186 162 162 181
3214.88 36,1 3l,7 - 35.9 35.6 35.7 194 170 177 168 223
3519.88 l2,9 l2,8 l2.9 50.7 52,2 52.9 52.3 51.9 211 220 200 250 240 206 189 182
4207.88 14,5 \3,3 - 14,1 12,9 14,2 14,2 145 200 100 82 167 169
5205.88 24,8 24.8 22.l 21.9 5,7 20.1 21,6 22.3 198 200 140 \30 26 112 126 \39
6522.88 25,6 25,6 - 25.5 23,9 24.8 24,5 213 210 205 172 180 17l
7101.88 36,2 36.2 36.2 JJ.7 25,8 35.6 36,1 205 210 200 Il5 113 182 193
7102.88 30,0 29.6 29.8 24.5 16,7 28.7 29,6 183 200 190 100 58 142 163
7\3l.88 33,6 32.7 33.4 27.1 32,4 33,0 32.3 33.9 188 210 200 250 219 162 151 183
8234.88 38,8 38.8 38.8 37.8 38.5 38.2 36.9 200 200 200 225 188 182 164
8236.88 18,1 17,4 17,2 12.5 17,1 18.0 17.l 171 195 140 250 216 163 143
9204.88 23,5 23,l - 23.4 22.9 188 195 179 161
9210.88 21,0 20,9 20.1 17,4 21, l 16,2 16,2 15,5 186 190 150 250 190 89 89 83
9521.88 37,2 36,6 36,6 37,2 30,6 30.5 30,9 32.9 219 210 200 220 127 127 130 150

IOlll.88 43.6 43.0 37.0 - 43,2 42.3 42,3 226 210 170 208 189 200
11203.88 33,0 32,7 32.3 33.0 33.0 31.9 31.0 30,4 223 210 200 230 222 180 166 168
11211.88 23,4 22.9 23,0 20.6 21.2 23.4 23.3 23,1 187 210 200 250 250 190 174 178
11212.88 57.9 57.4 - 57,7 56,4 57.8 54,1 54,7 242 210 225 250 228 180 190
11213.88 39.5 38.9 - 38.9 39.4 39.3 38.3 37.5 235 215 250 250 218 186 197
11501.88 11.8 11.5 - 11.7 lU 11.2 11.6 8,3 188 195 200 181 Il2 171 10l
12103.88 32,5 32.3 32.1 31.0 32.3 31.5 31.9 31,7 193 200 180 235 209 160 168 Il8

Gns. 29.4 28,8 30.5 27.0 24,3 28.0 27.6 28,2 189 193 178 203 155 16l Il7 161

Gns. h\or alle metoder undt Niuatlest st 9·10 er gennemfart. 24 forsag
28.8 28.2 - 27.0 24,3 27.2 26.8 187 193 203 155 162 Il7

Gns. h\oor alle metoder er gennemfem. 16 forsøg
31.0 30.6 30.1 28,7 26.1 29.4 29.2 194 198 179 211 163 161 156

Gns. hvor alle inel. 'murk' er gennemfort. 12 stk.
31,0 30,6 29.9 29,2 26.6 29.2 28.9 29.0 196 197 178 221 170 159 152 156

tioner har formeIltlig været for kraftige i 1988. El korrigerct for aktuclt udbyttc, kvælstofbchovCl i gen-
nærmere studium af tallene viser, at det specielt er. nemsnit 13 kg N lavcre end det optimale niveau med cl
hvor der er tilført fast sllJ,ldgodning. at metoderne tab i ncttomerudbytlc på kun 0,7 hkg kerne pr. ha.
undervurderer godskllll1gsbehovet. Minerali~ringell i Kun i el enkelt forsøg. hvor godskningsbehovet er O.
v!ekstsæsonen har oJen"lynlig været mindre cnd an- rammer N-min·meloden heil ved siden af. Kun den
taget. ~)nye~( planteanul)'>e rammer her korrekt
De 4 forscg. h..·or god.. knmg'ibchovct undcnurdcrcs Dcn ))gamle«( planteanalyse forer til det Mor'ite god-
mest. er som dc enestc 111fo" fast staldgodnmg. Scr nmgsforbrug, hvad der Ikke er unaturligt, da der ved
man bon fra disse forsøg, vurderer N-mm-meloden. anvendelse af metodcn ikke inddrages oplysmngcr om

husdyrgodningsanvendelse. forfrug( Q.S.V.
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I markerne, h\'or forsogene er anlagt ulfores I gen
nemSllI1 40 kg mmdre. end hvor de alle er tIIfon
ckononuske opllmale bæl~lofmængder.Tabet I nel
loOlerudbylle er I IImarkenH 2 hlg kerne pr. ha. Det
er vanskellgl al vurdere. I hvor høj grad gooningstll
fcrslen 111 marken er udtryk for praksIs. og I hvor hOJ
grad, der er skelel til resultaterne tlf de forskellige
m linger i forsøgcne,
Afprøvllingell af metodemc I forsøgeIIe i /988 peger p(J
lIi/ralle.ften og N-min-metoden 50'" de bedste. Dog skol
korrek/lonerne for eftervirkning af tilført husdyrgod
nlng nærmere analyseres. Resultaterne peger såledef i
reming af et dynUltllsJ.. .f)'f/em. hvor gødnl1lgsbeha~'e/

førstl! gang vurderes {'ftt·r IV-min-metoden og senere
.'urderef I'ed m/rollestell. l'fu/ighederne l den ..nye..
plan/eanolyse skol ogsb fremo.'er .'urdere.f. flor korrek
tioneme for X-eftervirkning brmgef ph plad\·. Metoden
har dt'fI fordel fremfor de øvrige. al den agfd indebærer
mu!lxheder for at vurdere afgrodem ernæringsTilstand
med undre næring5sIoffer elld hæhtof
Udviklingen i }orlh'lIes N-",in-im!Jwld gellnem for/irel
pli .'trrsædsareoler og vintersæd.wreoler bør folges, 50
I'ærdfeme for den optimale kvæl.flofforsyning I"bende
I..on jlwerc.f. Mulighedl'rne for (lf etab/ert· el alllal
arf.>aler evt, i till.,nytning til KVADRA7:VETTET l'iI
bh.'(' undersøgt.

Jordbundsanalyser
Omfangel af kemiske jordanalyo:;er I 1987188 fremg r
af tabel 47. Antalkt af renktiomtal:o.Oestcmmc1ser er
CIl smule lavere end i 19R7. men del er 11I,jcre end 1

1986. Det er oycrra'ikendc, men JX)SIIIVI. at del har
været muligl al udi age mcre cnd 131.000 jordpro\ er I

del dnlagllgc efler r 1987. h\'or hosten faldt en måned
senere end normal! Fosforanalyseringen forel ages nu
ston sct udelukkende \00 hjælp af blkarbonalmeto
den. det \åkaldte fosfortal (Pt), idet der er forelaget
mere end 111.000 fosforlal ..bestemmcl<iCr mod kun ca
2.000 fo..forsyrelal ..bestcmmciser (Ft). Dcr synes lUe
at \ærc foretaget dobbehfosforbc'ltcmmeJsc I el næ\
neværdlgt antal tilfælde. Antallel af magnesium- og
kobberbc... temmelser I jorden er HClIentligl højere. end
det var 11986, og IUC!i>tcn på højde mcd antallet i 1987.

rabel47. Jordanoly\'er 1988, 011101

R. PI Pt KI Mit CUI

Bornholm 1008 O 1003 1003 3 O
lolland·
Falsler 5087 161 5056 5059 1717 302
Sjælland 17813 303 16233 16248 3718 787
Fyn 210561324 7687 10401 2427 75
O"ljylland 30654 36 28012 28265 6337 4Q97

Nordjyllund 28738 174 27591 27682 7745 7350
Vesljylland 26754 118 25807 26324 5693 4024

licie landcl 131110211611138911498227640 16635

Codskning og kalkning

Den procentiske fordeling af jordanalysctallcnc frem
g~r af tabel 48. Anlallel afbestemmelscr for real..llons
tallet er fortsat ca. 15% højere end alllallet af fosfor og
kahumbeMemmcJscr. og da mCllamentet lil udlugnmg
af jordpnwcr til beslcmmelse af reaktionstal (Rt) I en
dellllfælde vtl være en mi<;tankc om. al jordbunds
reakllonen er for lav, giver de \'ISle reaktionstal i label
48 næppe cl rcpræscntativt indtryk af landbrugs
jordens ,)kalktllstandt(. Derimod vil analyseresuha
terne for godningslallene, der ovcrvejende Slammer
fra systemali"ke jordbundsanalyser af hele marker
eller ejendomme. \ære nogenlunde repræsenlall\e for
\orc landbrugsjorder. Den procenll'.ke fordeling af
goonmgstallene i de enkelte landsdeIc kan derfor give
mdtryk af gooning"lil<;landen I de forskellige egne

Taht'! 48. JordanalY5eresulraler 1988, procentisÅ
fordeling

Illom:j'",11 ISjæl·
Fyn Øs.· Nord· Vat-

holm ~I~ land Jyl· jyl- 1.,1,
IlInd ~"d ,"d

R('(lÅliollslOl (RO

ElUnder 5.5 2 O 2 l 4 5 10
5.5·5.9 4 O 5 4 IO 14 28
6.0-6.4 19 I 13 13 23 34 38
6.5-6.9 52 6 26 30 35 34 20
7.0-7.4 2J 37 37 36 25 12 4
7.5 og
derover O 56 17 16 3 O

M<d
I..al~trallg 25 27 34 63
Uden
kalklrang 75 73 66 37

FoifortyrelOl (FrI
0-1.9 O O 2 O 8 O O
2-3,Q O 3 I 2 3 O 5
4-5.9 O 4 6 17 19 19 19
6·7,9 O 20 24 36 28 35 36
8-9.9 O 39 23 25 17 27 23

10-11.9 O IR 20 12 R 12 18
12·13.9 O 7 14 2 6 3 9
14-15.9 O 3 8 2 3 l 2
16-17.9 O 3 I 2 5 2 2
18-19.9 O I O l O O 2
20 og
daO\ er O 2 J 2

Fus/urlal (PO
0-0.9 O O O O O O O
1·1.9 13 5 8 6 6 5 4
2-2,<) 24 20 29 20 21 16 16
3·3.9 26 27 29 27 29 25 26
~-~,9 17 22 17 21 22 2J 25
5·5.9 II 14 8 13 12 15 15
6-6.9 4 6 4 6 5 8 8
7- 7,f~ 3 3 2 J 2 4 J
8-8.9 I I I 2 I 2 I
9-9.9 O I l I I I I

IO og
derover
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Tabel 48 Fortsat

Bom- Loll Spol- Fyn ø.t- NonI- V"'_
holm Fal- land

~
Ul. jyl-

"... land land

Kaliumtal (Kt)
0-1,9 O O O O O O O
2-3,9 O l O O 3 3 10
4-5,9 2 2 4 4 9 11 Z3
6-7,9 7 IO 17 13 15 18 Z3
8-9,9 16 22 27 21 18 20 17

10-11,9 25 24 21 20 17 17 10
12-13,9 16 17 13 15 13 11 7
14-15,9 14 IO 7 9 9 7 4
16-17,9 8 5 4 6 6 5 2
18-19,9 6 3 2 4 4 3 l
20 og
derover 6 6 6 8 6 5 3

Magnesium (Mgt)
0-0,9 O O O l O O O
1-1,9 O l 4 4 4 4 4
2-2,9 O l 11 12 16 14 18
3-3,9 O 10 21 18 20 21 25
4-4,9 O 21 21 17 17 18 21
5-5.9 O 23 15 15 12 13 13
6-6.9 34 16 10 10 IO 9 6
7-7.9 33 11 6 8 7 6 5
8-8,9 33 6 4 5 4 3 2
9-9,9 O 4 2 4 3 3 2

10 og
derover O 7 6 6 7 9 4

Kobbertal (Cut)
0-0,9 O 2 3 6 4 2 2
1-1,9 O 14 26 35 36 20 21
2-2.9 O 33 35 23 33 31 33
3-3,9 O 26 22 20 15 23 24
4-4.9 O 13 7 9 7 12 11
5-5.9 O 4 3 5 3 6 5
6-6,9 O 2 l l l 3 2
7-7,9 O l l l l I l
8-8,9 O 2 O O O I l
9-9,9 O l O O O O O

IO 08
derover O 2 2 O O O
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Den procentiske fordeling af rea.ktionstallene i de
enkelte landsdele har være nogenlunde fast anden for
de seneste IS år. hvor der har været anvendI den
nuværende metode til bestemmelse af reaktionstallet.
Antallel af opdelinger af reaktionstallene på grupper
ne med kalktrang og uden kalktrang har I Nord- og
Vestjylland, saml på Bornholm værel for ringe til at
angive en repræsentallv fordelang. Derfor er disse tal
ikke anført. Andelen af prøver, som udViser kalktrang,
er relativ høj i Østjylland. Derimod har mellem 213 og
3/4 af proverne udlaget pA lolland-Falster, Sjælland
og Fyn ikke udvlsl kalktrang af betydnmg.
Fosfortallel (PI) angiver den lettilgængelige fosfor
mængde i jorden. Fosfortallet anses for lavt, nAr det er
under 2. Af tabel 48 fremgår det, at mellem 4 og 13
procent af analyserne har vist for lav fosfortilstand i
marken. Fosfortallel er dårligst på Bornholm og bedst
i Vestjylland.
Størrelsen af kaliumtallet (K t) varierer mellem lands
delene. Niveauforskellene skyldes først og fremmest
jordtypeforskelle. F.eks. skiller Vestjylland sig klan
ud, idet 56% af prøverne har vist kaliumtal under 8. I
Nordjylland er 32% af tallene under 8, mens kun 9%
af kaliumtaJlene på Lolland-Falster er under 8.
Også magnesiumtallets (Mgt) højde varierer med de
dominerende jordtyper. Således er 47% af magne·
siumtallene i Vestjylland under 3,9. PA Lolland-Fal·
ster er 12% af magnesiumtallene under dette niveau.
Udbyttet og især kvaliteten af de fleste landbrugsaf
grøder er afbængig af, al planterne har tilstrækkelig
magnesium tilrådighed. En effektiv og billig magne
siumforsyning kan sikres ved anvendelse af magne·
siumholdige kalkningsmidler.
Kobbertal (Cut) under 2 angiver risiko for mangel pA
visse jordtyper. f.eks. lavbundsjorder. På Fyn og i
Østjylland har mere end 40% af prøverne vist kobber
tal under 2. Den bedste kobberforsyning er fundet på
lolland-Falster, hvor kun 16% af prøverne har udvist
kobbenal under dette niveau.
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Frø- og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Herudover blcv der gennemfort 33 forsog efter andre
og egne planer, hvoraf resultalcrne kan lindes i de
lokale beretninger.

Afsnitlc\ indeholder resultater af forsøg, der er gen
nemføn efter fælles planer. Følgende antal forsøg er
gennemfart indenfor de forskellige arter (label I).

Kløver og græsarter
I forseg lir 22031 blcv forskellige såmængder af hvid·
klc,.'er ud,åcl på henholdsvis 12 og 36 cm række
afstand I forAret 1987. De ret lorre vækst forhold i
foråret 1988 har hæmmet .. æksten af kl,weren rel
betydeligt. Ved at gå fra 2,0 kg udsæd på 12 cm
rækkeaflitand III 0,5 kg på 36 cm rækkeafstand redu
ceredes antal blomsterhoveder med 53 pct.. og ud
byttet blev hah'cret.
I farseg nr 22032 er Htlu;tregulenng~mldletAlar 85
afprøvet l hvidklow!r. Der var posith c udslag for
behandlmgerne i forsøgsledenc. men kun el sikken
merudbytter for behandling med 2 kg af midlet ud·
sprøjtet den 20. juni. Antallct af blomsterhoveder blev
oget med 6 III II pet.
I et forsøg i 1987 blev dcl noteret. at en behandling
havde medført en reduktion på 5 cm i plantchøjden og
en mere ensartel blomstring. Desuden vislc en op·
tælling. at antallet af blomsterhm'cder blev oget op til
21 pel.
1 et for~og i rødkløl'er nr. 02087 var der sikre udslag
for en behandlmg med Alar 85 henholdsvis den 22.
jum og dcn 8. juli. Her ble\ alllallet af blomster
hoveder øget med 15 til 33 pct .. og udbyttet med 13 til
19 pet. Midlet søges afprevet i rod-og hVldklo\-er
gerne sammen med andre mulige midler i det kom·
mende Ar.

Karakler Nello-fo, Kg frø pr ha merudb.Rød- lejesæd
svingel

1987-881 1988 1987.881 1988 1987.8811988

Karakter ror ~~b Ol mcrudb Nruo-

Alm. "'- kl rre pr. ha merudb

Rajgræs
1986-881 1988 1986-881 1988 1986-8811988

Tabel l Dclt hælslof til alm rajgræs Iii fro (86)

Græsser
Der er siden 1986 gennemført forsøg med delt kvæl·
stof til alm. rajgræs for al belyse. om der kan opnll.es en
bedre udnyttelse. og om der er en okonomisk fordel
ved at dele kvælstofmængden.
To forsøg blev gennemfart i 1988. Det cnc på JB 4. og
det andet på JD 5. Der har som i tidligere års forsag
\ ærel en sligning l brulto-og nettoudbYlleme \-'ed
tilfo~1 op III 130 kg ~ pr. ha. Tendensen er hdl
stærkere I årets forsag end i 19 6 og 1987. I modsæt
iling til disse år 'var der en svag tendens til fordel for
delt godsknmg \-ed 130 kg 7'i pr ha I årets forsag (tabel
2).

Ania! fOniog 6 • •
Grund·
sodet 2 O 451 448

70 N 7 2 403 329 349 275
100 :-I 7 3 563 468 492 397
130 N 9 6 614 568 526 480
70+30N 8 4 599 527 515 44.1

100+30 N 9 6 578 602 477 501
LSD 1/3

AIlIlIl for~u8 4 4

O N. forlir 6 7 623 529
20 7 R 90 81 74 65
40 9 9 116 77 93 54
60 9 9 204 1.19 174 109
RO N. 9 9 184 108 147 71
LSD
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Tabel 3 \ Iser resultater af forsøg med stigende mæng·
der k\ælstof til rodsvingel udbragt om fodlret. Del ene
forscg ble\ tIIfon 50 kg ;o.: pr. ha I efteråret. Det andet
efter forfrugt æner tIlførtes mtet kvælstof I efteraret
I gennemsnil af 2 års forsøg er det højeste udbyue og
netlomerudbytte opnået ved 60 kg pr. ha

rabel 3 K~'ælstofmæ"gder tilllJ(lsl'IlIgt'l (87)

Anlal for~g

29
75
11
31
12
10

168

Tabel /. FonogsQlI1ol.

lah

An~r

Klo.. er og græsser
Raps: sort~fpro\'nlng

go(l\klllng
plantebeskyttelse

Hor
Boghvede
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I tidligere Ars forsøg i rodsvingel blcv der høstet pæne
merudbytter ved en vækstregulering med Terpal eller
Cycocel extra, for sidstnævnte emen ved l behandling
eller 2 behandlinger med reduceret dosis. Efter en lidt
anden plan med forskellig mængde kvælstof i forA ret
gennemførtes 4 forsøg i 1988. Der har ikke været sikre
udslag for en vækstregulering i årets forsøg eher
denne plan eller efter en plan, hvor ogsA behandling i
efteråret er afprovet (tabel 4), hvilket fonnentligt er
forårsaget af de tørre vækst forhold i foråret.

Tabel 4. Kvælstoj og vækstregulering i rødsvingel 1988
(88).

rOd,,'n.,'
Kar. lejeSæd SITA· Udb. og NellO

længde merudb. merud·
blom· em kg fro bylte
slring h.., pr ha

Anlal forsag 2 2 , ,
40N 2 5 77 1377
60N 3 6 74 18 li
40 N, Cycocel
ekstra 4,0 I 2 75 6 -;-10
60 N, Cycocel
ekstra 4,0 I 2 5 76 49 26
40 N, Cycocel
ekstra 2,0 I 4 75 27 14
60 N, Cycocel
ekstra 2,0 I 2 5 73 -;-2 -;-22
LSD

virket væsentligt. dog gav behandlingen med Folicur
omkring IO pet. i merudbytte.
Fire af midlerne har nu deltaget i forsøg over 3 år, og
forsøgsopgaven afsluttes hermed.
I gennemsnit af 6 forsøg over 3 år er der opnået
beskedne merudbytter trods et ofte meget lavt eller
slet intet angreb af sygdomme. Størst merudbytte er
opnAet med Rival og Tilt top, hvor der også blevet
pænt nettomerudbytte.
I rødsvingel er der gennemført et forsøg ener samme
plan. El angreb af bladplet er ikke påvirket, og der er
ikke målt sikre udslag for behandlingerne.

Tabel 6 viser resuttalerne af 4 forsøg i engrapgræs efter
en ny forsøgsplan med bekæmpelse af sygdomme,
hvor enerårssprøjlning er sammenlignet med forårs
sprøjtning, og tO forsøgsled er behandlet sAvel i efter·
året som i foråret.
I alle 4 forsøg blev der konstateret angreb af rust i
efteråret - i 2 forsøg var alle planter angrebet. I foråret
var angrebet kun af et væsentligt omfang i et enkelt af
de 4 forsøg, men udslagene for en bekæmpelse var i
dette forsøg ikke forskellige fra de udslag, som blev
målt i de 0vrige forsøg.
I gennemsnit af de 4 forsøg har det været mest
rentabelt at udføre en bekæmpelse i foråret, men der
er høstet positive nettomerudbytter i alle led.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 6. Sygdomme i jrøgræs. (90)

4/orsøg 1988 I r,
a. Ubehandlet 53 O 822
b. Rival f. 1,0 l 21 O 63 40
c. Rival e. 1,0 l 39 O 48 25
d. Rival e.&f. 2Xl,0 I 26 O 50 3
e. Corhel e.&f. 2Xl,0 I '6 O 56 II

LSD-

Tabel 5 viser resullateme af 2 forsog med bekæmpelse
af sygdomme i engrapgræs
En række nyere svampemidler. som i kornafgrøder
har vist sig efTektive mod bl.a. meldug og rust, er her
prøvet i frøgrres. Sygdomme forekom i begrænset
omfang. og midlerne har ikke værel i stand til at
bekæmpe angrebet af bladplet. Udbyttet er ikke pli·

Tabel 5. Sygdomme i jrøgræs. (89)

ForAr % planler
Engrapgræs med

rust meldug

Kg reni Netto
rt0 pr. met-

ha udbytie

Engrapgræs
% planter

m'"
meldug bladplel

Kg rent Neuo
frI' pt. met-

ha udbylte

Led c, d, e behandlet ca l. oklobt:r
Led b. d, e behandlet midt i maj

2/orsøg 1988 ISlagelseegnens La"dbojorenitlg er gennemført 3 for-
3. Ubehandlet O 9 1217 søg i e"grapgræs og alm. rajgræs. Tilt top er udbragt
b. Sportak 45 ec 1,0 I O 9 -;-77 -;-102 på forskellige tider i løbet af maj mAned. Der forekom
c. Carbel 1,0 I O 8 -;-22 -;-44 kun beskedne angreb af sygdomme, og der er ikke
d. Rival 1,0 I O 8 9 -;-14 opnået sikre merudbytter for behandling på de for·
e. Tilt top 1.0 I O 7 56 28 skellige tidspunkter.
f. Folicur 1.0 l O 7 121

LSD- Bekæmpelse o/svampesygdomme i engrapgræs /JQr kun

6/orsøg 1986-88
iværksæues, sll/remt væsentlige a"greb konstateres..

3. Ubehandlet I 3 1022 Tabel 7 viser resultatet af forsøg nr. 02084. Her er treb. Sportak 45 cc 1,0 I l 3 16 -;-9
c. Corbel 1,0 I O 3 27 5

insektmidler udbragt i oktober i alm. rajgræs. Disse

d. RivaJ 1,0 l O 2 62 39
behandlinger er sammenligne! med en sprøjtning midt

e. Till top 1.0 I O 2 60 32
i maj. Hensigten var at belyse effekten overfor angreb
af fritnuer og stankelbenlarver. Der er ikke set angreb

LSD- afskadedyr i forsøget, og behandlingerne har da heller
Led 1>-f behondlct i sladlUm 5-6 i maj. ikke medført statistisk sikre udslag. I samme tabel ses
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Rodsvingel
Kar.lejesæd Kg rent

blomst- r..
nOl hM' pr. h.

6/orsog 1988 H~ 4(,

a. Ubehandlet 5 8 1361
b. Cycocel eJ,.~tra 41 maj 4 7 41
c. Cycocel ehlra 21 okL 5 8 45
d. Cycoccl ck<;tra I I okt. 5 8 44
e. Cycoccl ekstra I I okt.

og 4 l maj 4 7 66
LSD-

Tabel 9. Vækslregulering affrogræs (91)Tabel 7. Skadedyr i frogræs.

Alm. rajgræs
% pI. Kg r~nt

CL m. fritn. r",
dato angr. pr. hu

I/om,g 1988
a. Ubehandlet O 1510
b. Sumicidin FI 1,0 I '/10 24
c. Sumieombi 30 FW 1.0 I ~/w -;-14
d. Perfektion EC 20 1.0 I 1110 19
e. Sumicidin Fl. 1.0 I "11 -;-61

LSD //5
Iforsøg 1987

a. Ubehandlet 2 811
b. Sumicidin IO FW 1.0 I 'I, 86
c. Sumieombl 30 FW 1,0 l ~'/! 40
d. SUlllicidin IO FW 1,0 I 'I, 76
c. Surnicombi 30 FW 1.0 I 'I. 80
f. Sumicidin IO FW 1.0 I ' /, 164

LSD /36

8 jvr",g 1986-87

a. Ubehandlet
b. Cyeocel ek<;lra 4 I maj
f. Cycocel ek~tra2X2 I maj
g. Terpal 3 l maj

6
4
J
4

8
6
6
6

939
57
70
SJ

LSD-

resuhatel af et tilsvarende forsøg. gennemført i 1987.
hvor forårsbehandlingen medførle et sikkert merud
bylle.

Tabel 8. Skadedyr i frøgræs.

Ital. rajgræs
% pI. med Kg r~nt

fritnueanBr~b r,.
'/. 'I. pr. ha

Iforsog 1988

a. Ubehandlet O O 1078
b. Sumieidin Fl. 1,0 I O 48
c. Karate EW 0,6 I O -;-95
d. Sumicidin FI. 1,0 I O -;-60
c. Karale EW 0,61 O -;- 51
f. Sumicidin Fl 1.0 l

+Tilttop + 1,01 O -;-105
LSD /36

Led b-c bchulldlet '/,
Led d-f behandlet "~I.

Tabel 8 viser resuhntet af forsøg nr. 50169. Her er to
illsektrnidler afprøvet på to tidspunkter i foråret i iral.
rajgræs. Desuden er et enkelt forsøgsled behandlet
med en blanding af insektmiddel og svampemiddel.
Der forekom ikke skadedyr i forsøget, og der er ikke
opnået sikre udslag for de forskellige behandlinger.
J Slagelseegnens Landboforening er gennemført 3 for
søg med bekæmpelse af skadedyr i engrapgræs og olm
rajgræs. Sumicidin FI. er udbragt på forskellige lider i
løbet af maj måned. Der blev ikke observeret angreb af
skadedyr i forbindelse med de gennemførte behand
linger. og kun beskedne udslag er målt. Sikre merud·
b)'lter er dog målt i et enkelt af forsøgene.

Tabel 9 viser resultaterne af 6 forsøg med vækstregu
lering af rødslJingel.
I denne nye forsøgs plan er Cycocel ekstra afprøvet på
forskellig måde. Forsøgsled b er behandlet på den
normale måde i fonhel i afgrødens stadium 6. led e og
d er behandlet omkring I. oktober med en lav dosis af
midlet. led e er behandlet på begge tidspunkter.

lejesædskarakteren er kun påvirkel svagt og kun i de
led, som har fået en behandling i foråret. I gennemsnit
af forsøgsserien er der høstet beskedne merudbytter på
3-5 pct., og udslagene er ikke statistisk sikre.
Forsøgene fortsættes.
I samme tabel er vist resultaterne af 8 forsøg over 2 år.
hvor Cycoccl ekstra er afprøvel med en og IO be·
handlinger, og hvor Terpal ligeledes har været af
prøvet. 1 gennemsnit af disse forsøg blcv effekten
forbedret lidi ved at dele behandlingen. men nelto
merudbytterIle blev helt ens for de to led. Terpal er så
meget dyrere. at behandling kun netop er rentabel.

SdlJel Cycocel ekstra som Terpal er godkendt ril brug i
frøgræ.~. Jlalmen fra behandlede fmgræsafgrøder m/1
ikke opjodres.

Tabel ID. Rlondel ukrudt i j",græ\·.

Anutl N~lto-

Alm, rajgræs ukrudt KB rt:nl mer-
pr. ml frø pr. ha udbyIle

I/or.,og 1988

a. Ubehandlet 102 657
b. Swipc 560 2.5 I 20 166 l J5
c. Basagran MI' 4.0 I .18 1U2 SJ
d.Oxinol 2.5 I 49 109 70
e. Gleall 20 OP 20 g 58 -;-68
f. Herbalon 620 J,S l JO 141 97

LSD 177
Iforsog 1987
a. Ubehandlet l J 1159
b. Swipe 560 2,5 I 21 97 66
c. Ba!)agran M P 4,0 I 9 -;-2 : 51
d.O,;inol 2,5 I 9 162 12J
e. Glean 20 OP 20 g IJ . 207

r. lIerbaioll 620 J.5 I 12 2 -;-42
LSD //0

Led b-d behilndlc:l ca I O"lobcr
Led t' og f behandlet forlIr
• ll1S.'1l 0.11 E:\tra\on
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Tabel ll. Blandet ukrudt i frøgræs.

Tabel Il viser resultatet af forsøg nr. 12059 med
bekæmpelse af ukrudt i hundegræs.
Her er sammenlignet en række midler lil brug i
foråret. Der er ikke optalt ukrudt på forsøgsarealet,
men for nere af midlerne er der opnået pæne • og
statistisk sikre - merudbyllcr.
Forsøgene søges fortsat.

Tabel 10 viser resultatel af forsøg nr. 50168 med
bekæmpelse af ukrudt i alm. rajgræs.
En ukrudtsbestand på 102 planter pr. ml er bekæmpet
bedst med Swipe 560, brugt i efteråret, og med Her
balon 620, brugt i foråret. De øvrige midler har levnet
ca. dobbelt så meget ukrudt. De pæne merudbytter på
ca. 20 pet. er dog ikke statistisk sikre.
Glemt har været lovlig hård mod afgrøden og har i
modsætning til de øvrige midler givet et negativt
udslag. Resultatet bekræfter mistanken om, al rajgræs
er mere følsom for behandling med Glean end andre
græsaner.
Midlet er ikke godkendt til brug i frøgræs.
Forsøgene søges fortsat endnu I år.

Antal
Hundegræs ukrudt Kg reni

pr. ml fro pr. ha

De gennemførreforsøg har vist. at Chlorpropham NA 40
kan gi~'e en effektiv bekæmpelse af endrig rapgræs ,.
engrapgræs. Behandlingen har samtidig værer ret skdll
som overfor afgrøden.

Tabel 12 viser resultaterne af2 forsøg med bekæmpel·
se af endrig rapgræs i engrapgræs. Med forskellige
midler er det søgt at bekæmpe enårig rapgræs, som er
en meget uønsket frøart i frø af engrapgræs og alm.
rapgræs. Indholdel af enårig rapgræs kan være af
gørende for, om frøpartiet kan certificeres.
Resultaterne af de 2 forsøg er vist hver for sig. I det
ene forsøg var indholdet af enårig rapgræs ikke over
den maksimale grænse for indhold af andre rapgræs·
arter i frø af engrapgræs, for at et parti kan certifi·
ceres. Kun behandlingerne med Chlorpropham NA
40 har reduceret indholdet af det uønskede græs i
forhold til ubehandlet. Sinbar har i dette forsøg været
katastrofalt hård mod afgrøden. Formentlig må ska
den lilskrives den meget rigelige nedbør efter be·
handlingen.
l det andet forsøg har behandlingerne med Chlor
propham NA 40 reduceret indholdet af enArig rap
græs i frøvaren, så partiet kunne certificeres, mens
Sinbar og Trenan har haft en mindre effekt. Be
handling med Chlorpropham NA 40 har medført
sikre merudbytter på godt IO pet.
l gennemsnit af 4 forsøg over 3 Ar har bc:handling med
Chlorpropham NA 40 - også benævnt som el CIPe·
middel - givet en ganske god bekæmpelse af enårig
rapgræs. Der har kun været ringe forskel på effekten
af 2 og 4 liter pr.ha. Det er opmuntrende, at en
bekæmpelse tilsyneladende kan opnås både billigere
og mere skånsomt end med de hidtil anvendte præ·
parater - Tribunil og Sinbar.
Forsøgene fortsættes.

82
65

+28
84

° 1224° +4° 110° 103° 113° 85
LSD 105

3.5 I
4.0 l
4,0 I
4.5 I
3.0 l

Led b-f behandlet i april

I forsøg 1988
a. Ubehandlet
b. Stellen
c. Mectril
d. Foxtril
e. Basagran MP
f. I-Ierbaprop ES 500

Tabel 12. Endrig rapgræs i frøgræs (92)

Engrapgræs
Enårig rapgræs

Anlal ~t.
pr. ml 1 fro

Kg rent
rm

pr. ha

En!rig rapgræs
Antal pcl.
pr m' i fro

K& rt:ntr,.
pr. ha

Kem pris
pr. ha
1988

2 forsøg 1988
a. Ubehandlet
b. Sinbar
d. Chlorpropham NA 40
e. Chlorpropham NA 40
f. TreOan
g. Tribunil

4/ors"g 1986-88
(l. Ubehamjkt
b. C1PC
c. C1PC
d. Tretlal1

0.5 kg
2,0 l
4,0 l
2,0 I

3.0 kg

2,0 l
4,0 l
2.0 l

12 0.8 1442 6 1.7 1498
l 0,7 +1121 4 2,2 +23 225 kr.
4 0,4 +)] 2 0,2 192 110 kr.
3 0,2 + 32 l 0,7 159 220 kr.
4 0,7 120 4 1,2 72 130 kr.
I 0.6 44 255 kr.

LSD 85 LSD 63

Jf,

9 3,9 1330
2 0,6 60 110 kr.
2 0,9 52 220 kr.
6 1.9 82 \JO kr.

LSD 0.9 106

I.t'd b·g ~h:llIdl.::t ~ldSI l ~cplcm~r
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I forsøg nr. 51034 l rodsvingel er afbrænding af halm Tabe/IJ Sorler af l'tJrrap~ (93)(94)(95)(96)
sammenlignet med ell Gerneise af halm umiddelbart

Udb)'ue o. merudbyue
efter frøhost og efterfølgende afpudsning den l. sep- kg pr. ha
tember og den 7. oktober. Afpudsning og fjernelse af Virraps 'Kar. PCl. I I F,••rden afpudsede masse den 7. oktober, afpudsning den r., olie i standard·
7. september med efterfølgende afbrænding cller af- lejesæd tør$tof Frø Olle kvalitet
brænding af halm umiddelbart efter høst har givet

Serie 05-4-88
betydelige og næsten ens merudbytter.
I forsøgene nr. 24115. 24116 og 24114 i Landbofore- All!..1 fnr'\ug 17 17 17 17 17

Ilinger for Lolland Falster og Mon blev 4 skivcslåma- Topas I 46.1 2617 1100 2683
skiner lIammenlignet med en fingerslåmaskine. Global 2 45.8 260 100 237

Hanna 4 45.8 . 48 "" 29 ·60
Tornado 3 46,0 34 II 31

Industriafgrøder Con,ul 3 44.4 "" 55 "" 65 109
Cnnny 3 46.7 95 55 116

Rapssorter Comet 2 46.1 55 20 53

Der blev ialt gennemført SI forsøg med 21 sorter af LSD 0,5 J7
vårraps og 24 forsøg med Il sorter af vinterraps. En

Serie 05-5-88blanding af SO pet. Topas og SO pet. Global blev
afprøvet i vårrapsforsøgene. Anlal for'>(,g " " 15 " "I forsøgene er medtaget sorter, der er optaget på den

Topas 2 45.7 2381 996danske sortsliste. EF's fælles sortsliste eller sorter, 2435

som har deltaget i den officielle afprøvning til op- Global 4 44,9 244 RI 223

tageise på den danske sonslisIe i mindst et år. Drakkar 3 45,6 139 57 142

Udby"eniveauet i forsøgene blcv for vårraps 16 pet. og Aurora 2 45.3 5 I 9 37

for vinierraps 18 pet. over niveauel i 1987. når det 1'677 3 43.2 144 2 74

beregnes på målesorterne Topas og Jel Neuf. Frøkva- PUTlUI (Sv 2262) 2 46,1 158 74 171

liteten hnr været god med en ret høj olieprocent. Lirawell 3 45.7 94 37 93

I årets forsøg blev udbytteniveauet i vintcrraps 28 pet. LSD 0.8 109 51 1/6 FIhøjere end i vårntps. Viuterrapsens betydeligt større
udbytlepotenliale bør udnytlcs, hvor det er muligt at Serie 05-6-88

elabiere afgrøden rimelig rettidigt. Alllill fOr'\llll: IO IO IO IO
Der har ikke været sygdomsangreb i hverken vår- eJler

Topas 3 45,9 2825 1180 2892vimcrraps i samme omfang som i 1987, og således ikke
grundlag for notater desangående i sonsforsøgene. Globi:ll 4 45,) 155 4R 137

Skulpes\'amp kunne dog findes i en del vinterrapsaf·
Opus (\VW 1..145) 4 46.0 "" 149 ;8 "" 1~7

grøder. men med senere angreb og mindre skade [il Opal (WW 1~38) 4 46.1 R2 -:-- JO ~7R

følge end i 1987. Sv 2347 3 46.2 96 4R 10R
Sv 2355 ) 4R,0 104 99 177

Vårrapssorter
nmgo (LD 9923) 4 45.7 144 55 142

Resultaterne af årets forsøg med sorter af vårraps er
LSD 0.6 1/9 50 121

vist i tabel 13. Der er afprovet flere nye sorter end i Serie 05-7-88
tidligere års forsøg. Det fremgår af tabellen, at flere Anlal fo""g 9 , , • Q

nye <tf disse sorter har ct sikkert merudbytte i forhold
til målsortcn Topas. Topi:ls 2 47.1 2346 1004 2427

0\'crloot i tabellen er VISt re~ultater af kendle sorter. der Global 3 ~6,2 250 R9 237

hllr været mindst el år i dyrkning. og. som har deltaget S, 2302 2 ~8.0 175 96 207

i landsforlOøgenl: i mimis! rrc år. Der har ikke været DI' 1046/:0;4 3 45.9 17 18 ""Il
lejesæd i ~lllnllle grad "om i 1987. Conny og isa:r Global I' 6<;1021 ) 47.4 29) Il) 312

Illed under middel "længeh.lyrke har klarel ~ig godt i P 69022 3 -47.2 170 76 IRO

~rt't:'t for...,'g. 50% Topas I

I ~t'rie nr. 05·5-88 Iwvde Global. Drakkar og Puma et 50'* Global 2 46,5 130 44 120

..ikkcrt merudbytte i frø af standardkvahlel. Drakkar LSD 0.5 155 66 160
havde også el hOJt udbytie i 1<;186 og 1987 og er stabl!

• Lu' karalo..lcl ,1m \tængt"lSI}rkt"
med Cl højt udbYIlt'. Udnyttet for Global var i 1<;187
som for Topas og meget højt i ~rets forsøg. PI/ma

deltager for f"r~le gang i landsrorsogene. Sortcn er 1 sene nr. 05·7-R8 lindes nye højtydende ..orter, '\om
godkendt lil optagelse på sortsliSIen. endnu ikke er optaget på sortsli<;ten. Udbyltet af en
J serie nr. 05-6·88 deltog llye wenlooke og I ny dansk blanding af 50% Topa!'> og 50% Golbal blev ca. som
sort i afprovningen. Billgo og de 2 SY-sorter mangler gcnnclmnittet af Topas og Global i senen. Afprøvning
endnu el lir i den officielle afprøvning. af blandingen bør rort ..æ([c~.
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Frø og industriafgreder

Tabel 14 Sorter af vtirraps. 1984-88

Udbytte ol muudbyttc, kg pr ha I

An'" Pet. olle Frø af tu-

ifo_ II"BloI" Fn> Olle cbrd k-'"ahtC'l

Virr.ps ~ ~ " ~ ilil

! " !. ~ !. " a "e e >

~
e

~ ~
e æ.. .. .. ..

Topas 100
ForsøKsdr 1984-88
Consul 74 44,8 42,9 2545 52 1037 -<-22 2565 5 100
Global .. 177 44,9 44,0 2545 180 1041 51 2570 156 106
Hanna 107 45,1 44,4 2647 -<- 26 1086 -<- 26 2674 -<-42 98
Tornado 86 45,1 44,7 2610 45 1070 IO 2638 36 101
Forsøgsdr 1985-88
Conny .. 59 44,8 44,8 2444 8 996 3 2458 14 101
Fors"gs~r 1986·88
Aurora 47 44.7 45,3 2330 -<-77 947 -<-16 2339 ~8 100
Comel .... ......... 49 44.8 44,3 2414 72 985 18 2429 73 103
Drakkar .... 50 44,5 44.4 2477 139 1002 54 2488 138 106
Forsøgsdr 1987-88
Opal ...... ....... . 17 44.9 45,4 2662 -<-137 1087 -<-44 2692 ~139 95

Oheind·
hold

midd. o.midd. ret sen midd. midd.
u.midd. o.midd. ret tidl. u. midd. midd.
midd. midd. rel lidi. små. u. midd.
midd. u. midd. rel lidI. u. midd. o. midd.
midd. o.midd. midd. midd. midd.
midd. u. midd. midd. store midd.
midd. ret lille ret tid I. midd. u,midd.
midd. u.midd. midd. midd. o. midd.
midd. u. ffildd. midd. u. midd.o. midd.
rel hOJ midd. midd. midd. mldd.
rel lav slor rec. tid I midd. o. midd.

Vårraps

Tabel /6. Egenskaber for sorter 0/ l't'irraps.

Aurora
Comel
Consul
Conny
DraHar
Global
Hanna
Opal
Opus
Tornado
Topas

Resultaterne af nere Ars forsøg findes i tabel 14. De
prøvede sorter er her sammenstillet med målesorten
Topas fra de serier, hvori de er afprøvet. Udb)'lIel af
Topas er sat til forholdslal 100 øversl lil hojre i
tabellen. Her indgår kun sorter, der er optaget på den
danske sortsliste.
I label 15 er vist karakter for lejesæd i forsøgene fra
1985 til 1988. Aurora, Comet og Drakkar har en ret
stor stængelst)'rke, men dog mindre end den kendte
sort Topas.
Fra årenes resultater i landsforsøgene og fra den
officielle afprøvning ved Statens Planteavlsforsøg er
de enkehe sorters dyrknmgsegenskaber beskrevet i
tabel form (tabel 16). Herved kan egenskaberne fra sort
til sort hurtigt sammelignes.

Tabel 15. Lejeu/iNJ}elighed for sorter af l·drrops.

Vlrraps I ~ I Ka~~ for

• ForL.ondSC' o o\~r. u= undct-

1985-1J8
Topas 187
Conny 57
Consul ... 62
Global. 157
Hanna. 100
Tornado 70

1986-88
Aurora 45
Comel 47
DraHar 48

1987-88
Opal 19

2,3
4.2
3.8
4,1
4.6
3,9

3.0
3.2
3,1

4,1

Valg af vårrapssort
Der bør ikke vælges sort olene p6 grundlag af et drs
forsøgsresultater. Dyrkningsegenskaberne kan under
visse forhold have betydning for dyrkningsforløbet og
for udbYIlet. F.ek.s. kan tidlig lejesæd pdvirke udbyIlet i
negativ retning. Under fugtige forhold er der tillige en
større risiko for myeelsmilte af knoldbægersl'Omp i
bestande med lejesæd.
En tidlig til middeltidlig sort som Topm med en korl
stængel og stor stængelstyrke er velegnet under meget
frodige vækstforhold. Under almindelige forhold er
Topas udbyuemæssigt distanceret af nyeN! sorter, for
hvilke dyrkningsegenskaberne ikke er væsentligt for·
skellige.
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Tabel 17. Ol'('rsigr o\'('r jlpre års forsøg med sorrer af
vårraps. ForhaldslOl i frøudbytler (srd.kv).

Vlrraps 1984- 1985 1986 1987 1988

Topas 100 100 100 100 100
Conny 97 105 96 104
Consul III 103 102 9S 96
Global 115 IOS 109 99 IOS
Hanna 99 99 102 94 9S
Tornado 107 99 IO} 99 101
Aurora 102 97 102
Comel 107 102 102
Drakkar 104 107 106
Opal 91 97

o U.k~ omr~gn~1 III 'landardhahl~1

Den igennem en drrække meger højtydende sorr Globol
har kun i et enkelt dr ydet mindre eller er udbYlle pd
m\·eau med Topas (label 17). I ømge 6r blev udhyller
meger højere. Drakkar har Igennem J afprovningSl5r
~'æret stabil m('d e' højere udbylle end for Topas.. Der er
sdledes mulighed for ('nl('n ar lade sikkerhed være
a/gorende eller ar rage chancen for en srorre gevinst" de
jlesre lir I'ed ar l'ælge lela. Drakkar eller Globol.

Vinterrapssorter
Årets resultaler med sorter af vinterraps er vist i tabel
18. De eneste sOrler med et hojl indhold af glucosino·
laler, Jer Neufog Jupirer, er med i forsøgene for sidsle
gang. De øvrige sOrler har alle et indhold under EF's

Tabel 18 Sorter l'i"rerraps (97) (98)

Frø og industriafgrøder

nugældende grænse for at være dobbcltlav, nemlig 35
mikromol i rrø med 7 pc!. vand. Denne grænse er ogs1\
gældende for 1989. EF·kom missionen har foresl1\et, at
grænsen herefter skal sænkes til 20 mikromol.
BAde Darmar og Arabella havde el højere indhold af
glucosinolater end 20 mikromol ved den officielle
afprøvning. Fremover kan der s1\ledes være en økono
misk risiko ved at dyrke disse sorter. hvis EF·kommis·
sionens forslag bliver gennemført.
Der blev kun noteret svage angreb af sygdomme I

enkelte afårets forsøg lil forskel for 1987, hvor der var
svage til slærke angreb i et meget stort anlal af
forsøgene.
Plantetællinger i eftedrel og i foråret viser en meget
lille udvintringsprocent efter den milde vinter. For de
neste sorter udvintrede under IO pet. af planterne.
hvor det normalt er 15 lil 20 pct. Med en storre
udbredel~ af vinterraps. især til de koldere områder
af landel. kan overvinlringsevnen f1 belydning ror
\'alg af sort.
Årets resultater viser, at Ceres havde et meget højt
udbytte. hvilkel er sammenfaldende med resultaler af
tidligere års forsøg. Resultaterne af nere års forsøg
findes i labt:l 19.
Lejetilbojeligheden er vis I i label 20. Ceres har tillige
med Dormar og Tor visl en svagere tendens til at gå i
leje end de øvrige sorter, der er afprøvet her.
I tabel 21 er vist de enkelte egenskaber for sorter, der
er færdigafprovet ved Slatens Planleavlsforsøg. Ara·
bella. Libral'Q og Liquara har kun deltaget i landsfor·
søg i 1988. Arabella blev optaget på den lyske sortsli·
ste i 1987. På grundlag af beskrivelsen i sortslisterne
og landsforsogene er der her givet en kortfallelover·
skuelig karakteristik af de enkelte sorter.

Udb. 0l merudb.

°Kar lanl~r pr m PCI.
kg pr. ha.

Vinterraps ro< ohe i

.1 ,~~n.t'J<'Z' ener'r forlr tOtSlO

Frø Olie ~;.

Serie 05-1-88

Anlal forsøg
"

, , ,. ,. I. I.
Ceres 2 101 SI 46,9 3201 1366 3309

J~I l"~uf 3 92 92 46,1 _I 12 ~96

Llporta • 100 91 46.4 214 -'-106 -'-240

Cobra • IO' 98 45,5 -'-159 -:-109 -;.-217

To, 2 111 101 45,7 -:- 187 -:-114 -'-137

Darmor 2 00 S2 45,q 17 -:-7 20

LSD 0.3 /4. 66 134

Sene 05·}·88

Anlal fot"Og , , , ,
C~r~ 3 107 91 46.• )5~ 1lQ.l 365_

Jel N"tuf } 9' " 45,q -'-- 26 -'-35 -;.-57
Jupuer , 00 S_ 45.1 131 7 7l
Monza • 97 9' 42.5 -491 318 .....
Ara~lIa .1 109 6_ 45.5 O -'- 34 -;-4]

LlqUilr.J. (Osv.
Vinterraps i vdrrap{. Spild/rø afraps skal s6 ~·idr mulig,WRG 42) } 116 112 46.4 ~ 15\ -:-70 -;.-164

Llbra\o (OSV- bringes ,il splrillg eftC'r hosr for Ol ulldgd prablemer i
WRG ol)) • 110 63 46,8 ..;..-80 ·21 ..;..-72 efterfolgende afgrøder.
LSD 0.8 111 100 133 (Foro: /JC'IInmg Willumsgaard)
o La\ l/traller - ~Ior sl:\:llgdSI) rle
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Frø og industriafgrøder

"

Pct. olie Udb)'ue og merudbylte, kg pr. ha.

j tørstof Fm Olie Frc af standardkvalitel

Vinterraps Antal " " <
~ ~forsøg ~ ~ '; ~ '; ~ ';• "o

~
o • o • o • o

Z Z e Z e Z > •
.li o u .li ~ æ.. ~ .. ~ .. ..

Tabel 19 Sorter af villlerrap5 1984-88

Jet Neuf IDO

Forsogsf1r 1984-88

Darmor. 43 44,9 45.1 3078 180 1259 79 3111 188 106

Forsogs~r 198J-fJ8

Tor ..... 37 45,3 44.8 3203 -i-129 1321 -i-67 3254 -i-122 96

Forsogs~r 1986-fJ8
Ceres . .. 33 45,4 46,6 3171 89 1309 73 3225 134 104
Cobra ... 33 45,4 45,1 3171 -i-31 1309 -i-19 3225 -i-31 99
Liporta 33 45,4 46,3 3171 -i-144 1309 -i-33 3225 -i-116 96

Forsøgsår 1987-88

Monza . 16 44,4 42,3 3272 -i-365 1323 -i-204 3298 -i-438 87

Tabel 20. Lejetilbøjelighed for sorter af vifllerrapx.

Vinterraps Antal Karakler for
forsøg lejes.æd·

198J-fJ8
Jel Neuf 68 3,1
Darmor 31 2,8
Tor. 35 2,9

1986-88
Ceres 34 2,8
Cobra 27 3.9
Liporta 27 3.9
/987-88
Monza IJ 5,4

• tav karakter = stor slængel~tyrke

Valg af vinlerrapssorler
Endnu er der ikke funder resistens mod sygdomme i de
nye dobbeltlave soner, hvorfor detre spørgsmdl ikke har
indflydelse ph sOrfsmlgct. I de øvrige dyrkningsegen
skaber er der små forskelle. Spørgsmålet om modnings
tidspunkt er af mindre betydning end for vtirraps, som
høstes ca. en måned senere end villlerraps. Den største
betydning under vore dyrkningsforhold er vinter/ast
heden. og dernæst plantehøjde tillige med stængelstyr4
ke.
Med de små forskelle, der indtil nu er fimdet i dyrk
nillgsegellskabeme mellem sonerne, bør først og frem
mest udbytret være afgørende for valget af sort, ntJr
detre skal træjJes blandt sorter med et lavt indhold af
g/lIcosino/ater. Ceres har i afprøvni!lgstJre!le været stabil
med et højt udbytte, og som detfremgl1raftabel 22, har
kUli Darmor med det Iidr højere indhold afglucosinola·
ter haft et højere udbYlfe.

Tabel 21. Egenskaber for sorter af vinrerraps.

Vinterraps GlllCOSlllolnt.
indhold

Arabella u.middel o.middel o.middel middel middel middel ret lavt
Ceres . o.middel o.middel o.middel middel middel o.middel lavt
Cobra ret lav middel middel ret tidlig o.middel u.middel lavt
Darmor. rel lav middel o.middel ret sen o.middel middel ret lavt
Jet Ncuf ret lav Slor o.middel ret tidlig store u.middel højt
Jupiter. middel u.middel middel ret tidlig rel store u.middel højt
Libravo· middel o.middel middel middel middel O.middel lavt
Liporta o.middel middel o.middel middel o.middel o.middel lavl
Liquara . o.middel O.middel middel middel middel middel lav l
Monza. middel u.middel middel middel o.middel ret lavt la\'1
Tor O.middel Q.middel Q.middel middel o.middel middel lavt

Forkortelser: o. - over, u. = under
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Tuhd J!. Oh''''I,f{1 urer flere urs fon.of.: med sorrer uf
\·"'/t'rrups.. Forlloldl/oll froudbyrrer (:'Id. Å ~'J.

Vinterraps 1984- 198~ 1986 1981 1988

J<.'t Nellr 100 100 100 100 100
Da rlllnr 106 111 10.1 112 104
Tor 10.1 9.1 96 96
Cc:n.... 10.1 107 102
Cobn.l 96 106 96
llp0rla 101 94 96
f\lonza 90 8-1

Kvælstof til raps
For at findc frem 111 den økonomisk oplimale hæl ..
slofmængde III wJrraps er der gennem en årrække
gennemført forsøg med sligende mængdcr kvælstof.
DCI er uf miljømæssige grunde af betydning, al der
ikke lilfort."S mere kvæl ..tof, end en rapsafgrodc bruger.
På den andcn side ..kaI der og~A tilfores den mængde,
som nye sortcr med godc egenskaber kan udnyuc. og
sortsudbuddet mdenfor raps ændres ret hurtigt.
I label 23 findes resultater af 2 forsog. 1988 og Cl
sammcndrag af 6 år>, re"ouhaler. Der har I gennemsIlIt

Sort Anmelder Repræsentant

I'lirmp<;
Aurora
Ilmgu
COll1el
Con<;ul
COIlIl)

DraHar
Global
Hanna
Llrawcll
Op<.l\
Opu.-..
Puma
I'ornado

Top_I';
DI' 10-16/8-1
1'677
P 6<x)21
1'69022
SV. 1.'47
SV. B55
SV. 2.102

Dall"!.. Planteforædling AIS
L. Dæhnfeldl AIS
W Weibull AB, Svcnge
W. Wcibull AD. SH~nge

W. Weibull AB, S\imge
Serasem, Frankng
Svalof A B, Svcrlge
W. WeibulI AB. Svcrige
Deulcht' Saatveredt:lllng, V Ty<;kland
W. WClbull AB, Sverige
W WClbull AB. Sverige
Sva!of A D, S\ enge
W. Weibull AB, S\enge
S\alof AB, S\enge
Dan .. !.. Plallleforædhng AIS
Serascm, Frankrig
K\VS, V Ty<;kland
K\VS, V. TY'ikland
Svaliif A D. Sverige
Sval(if AB. Svenge
S\'aIOf A B, Sverige

Dall\K Plalllcforædllng A/S
L. Dæhnfeldl AIS
S ·FRO
SN-FR0
SN·FRO
Ilajbjcrgfondcn
N1CI\cn & Smllh AI..
SN-FRO
Ilun ..bal1e Fro
SN·~RO

SN·FRO
Nicl-.en & Smllh A/S
SN·FRO
Nld~n & Smil h AIS
Dan'>!.. PIanicforædling
PaJbjcrgfonden
Dan,)K Planteforædling A/S
D'IIl~k Planlefoncdting A/S
Nicl ..Cll & Sm1th AIS
Nichen & Smith AIS
Nichen & Smil h AIS

I '11II<'rraps
Arabella

ere..
Cobra
D,trIllor
Jel Jcuf
Juplll'r
Llbravo
Lipnrla
Lilluara
MonIa
ror

Semundo Saatl.ul"1l1 G m.bH , V T)'>ldand
orddt'ulche POanlcmucht, \' T\ ..!..land

Norddeulchc POanlcn7w.:hl, V T; ..l..hmd
Rmgol. Fran!..rig
RlngOI, Fran!..rig
S...aIOf AB, Svcnge
DeUlthc Saal\'credl.'lullg, V. Ty.. kland
DClllhct' Saalvcrcdelllllg, V. Ty"kland
Delltchc Saal\crcdclllng, V. T) ..!..luno
W. WClblll1 AB. S... erigc
S\aklf AD. S\c:nge

SemCIll.:o Aps
Dan~!.. PJanlcforædhng A S
Pi.ljbjcrgfonden
Pajb)crgfondt'1l
K~K

Nicl ..cn & Snlllh AIS
1l1ll1:o.balle Fm
l-!ull')b;:lIle Fro
Hun..hallc Fm
S '-FRO
i"leI ..t'1I & Smlth A/S-----

-
Udb)"ue 0& merudblllt' Netlomet"udb

Pct_ olie i løntof kg pr h. (5tandardh.Jj.~t)

VArrops F,. l Olie l Standardkvalitet
1983-88 1988 198l-88 1988 1983-88 1988 1983~8 1988 1983-88 1988

Tuhc.'1 'j SU!:l'lU!c mællgdt' Id·æ/slof 1I1I'a"ap~ /983-88 (99)

Ill/ul l"'\I11; /O l ,. 1 /. l ,. 1 ,. 1

Grlllloglxkl -16,5 46.1 1717 1701 726 714 1756 1743
100 N Ib.. 45.0 .1M 902 995 .169 428 911 10.11 754 i7-1
I.JO 'ol.!..'I" 45,2 46,; 10·1.1 IlK! -110 55-1 1036 1.1.12 828 1124
I~O 'ol I b .. -14.8 -16.7 11.J7 1-1.16 -141 618 11)0 1-191 871 1Bl
200 'ol Ika .. 44.2 ~6.5 1219 14~ l -I5S 610 1185 1-178 875 1168
LSD.
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• 1983·88 • 1988

Figur /. Nettomerudbylte w!d stigende N-gødskning.

Flydende ammoniak tillIdrraps er sammenJignet med
virkningen af kalkammonsalpeler siden 1983. J årets
forsøg blev der i forscgsleddel med 180 kg N pr. ha i
kalkammonsalpetcr kørt med ammoniaknedfælder
uden tilforsel af ammoniak for at undersøge, om der
evenluelt kan være skade efter korsel med nedfsel
deren, hvis harved)'bde er storre end sAbed.sharven.
Der blev ikke konstateret en sådan skadevirkning i
lrets fOr5C8 (tabel 24).
Ovcr en femårig periode er der nu gennemfort 12
forsog med opgaven i wJrraps. I gennemsnit er der
opnået næsten samme udbyne efter lilforsel af nyden·
de ammoniak som efter samme mængde kvælstof i
kalkammonsalpeter (tabel 25) .

Frø og industriafgroder

af de to forsscg i 1988 været en jævn stigning i
merudbyttet med stigende mængder kvælstof op til
180 k8 N pr. ha.
Der er i gennemsnit af 6 Ars forseg stigning i udbyttct i
fre af standardkvalitet op lil 220 kg N pr. ha. men
merudb)'tlet ved den store mængde kan generelt ikke
dække meromkostningerne. I figur nr. I ses, at netto.
merudbyttet har værel stigende op til omkring ISO kg
N pr. ha over en årrække, og at nivcauet har været lidt
sterre i årelS forsøg cnd gcnnemsnittet over en årræk·
ke.

Tabel 24. Forsøg med jlydende ammoniak og ko/kam·
monsalpeler til vdrraps 1988

tAmps

Udbytte og merudb. Netto-
PCI. ki pr. ha merud·
ohe byue, I I,s~n. (Slan·

IØrslof Frø Olle dard· dard·
hahlet kvahl~t)

3 forsøg
Grundgodcl 47,5 1729 747 1798
140 N ikas. 46.4 1132 461 1143 935
180 N i kas ... 46,3 1184 480 1192 933
220Nikas ... 45,7 1235 485 1226 916
220 i n.a. 45,6 1416 559 1408 1164
180 N i n.a . .. 45.9 1324 527 1321 1121
180 N ikas· 46.2 1221 493 1226
LSD. 343 140 346

• Kørsel med ammomaknedfælder uden ammoniak.

Tabel 25 Forsøg med jl a og Kas lill'(1rraps /983·88

lS0N 220N

Udbylt~ og mcrudb)lt~ Nellomerudb)'lle
Vlmops p" olle i tørstof ki pr. ha. (slandardkvahlel)

F•• I Olle I Sfandardk~'a1Jlet

12 forsøg

Grundgodet 46.6 1571 667 1611
140 N i kas ..... 44.9 668 248 649 44\
180Nikas .... 44,2 764 273 729 470
220 N i kas . 43,6 747 252 698 388
220 N i kas . 43,7 808 279 736 492
180Nikas 44.' 726 261 695 495

Tobel26 De/I hælsro[ lill'4rrops 1985-88 (101)

IVAmps

Udbytte og merodbyue "ldlomcrudb I
PCI ohe i løt'\lof ki pr ha (su.ndardk'Yalitcl)

F•• I Olie I Slandardhalitet
1988 I1983-88 1988 1985-88 1988 1985-S8 1988 1985-88 1988 1985--88

Alltoljorug 11 J 11 J 21 ) 11 J 11 )

Grundgødet 46,6 49,0 1730 1343 734 599 1775 1420
140 N 45,3 48.1 906 901 353 384 896 930 688 722
180 N ....... 44,4 47,2 1073 962 399 392 1039 970 780 711
100 + 40 44,7 46,3 933 914 349 35\ 906 897 668 659
140 + 40 44.1 45,6 1066 947 389 352 1025 914 736 625
180 + 40 43,9 46.1 \159 994 421 382 1111 975 771 635
LSD ......... 448 208 478
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Den svage tendens til en lidt bedre udnyttelse af
kvælstof i kalkammonsalpeter til vårraps har ikke
kunne opveje fordelen ved at anvende flydende ammo
niak med en lavere kvælstofpris. Optimum for kvæl
SlOf har i årenes forsøg været 178 kg N pr. ha ved en
N·pris på kr. 4,00 og rapspris på kr. 3,15.
Tabel 26 viser resultater af forsøg med delt kvælstof til
vårraps. Størsledelen af Kvæ1stofmængden er tildelt
ved såning, og defl resterende mængde er i årets forsøg
tilført ca. 5 uger Senere. I et af forsøgene var der et
megd kraftigt angreb ;lf kålfluclarver med el meget
lavl udbyttc til følge.
Resultaterne i 1988 afviger ikke fra tidligere års for
søg. Der er stort set hostet samme nellomerudbytle
ved tilførsel af kvælstoffet ad en gang som ved tilførsel
af hovedparten ved såning og den resterende del ca. 5
uger senere. Det størstc merudbYlle er opnået ved 180
kg N ved såning og 40 kg N senere i vækslsæsonen,
men merudbyttet har ikke kunnet dække meromkost
ningerne for ekstra kvælstof og udbringning, hvorfor
det bedste nettomerudbYlle er opnået ved tilførsel af
1980 kg N udbragt af I gang ved såning.

Bor og magnesium
Der er i 1988 gennemført 3 forsøg med tilførsel af
solubor og magncsiumslllfat til vårraps ved udsprøjt
ning med en uges mellemrum i stadium ca. 3.0 (tabel
27). Der har ikke været sikre udslag i .arets forsøg.
Forsøgene blev gcnnemført på jordtyperne JB I og JB
3 med kaliumtnl under IO. Magnesiumtallene var på
henholdsvis 3.0 og 4.1 i IO af forsøgene. Bortallene lå
fra 2.2 lil 3.8.
Der er i periodcn 1986-88 gennemført iah 19 forsøg.
De fleste af forsøgene er gennemført på S8.ndjordc i
Vestjylland. hvor magnesium- og borlallene ofte er
forholdsvis lave.

Tabel l? Bor og magnesium lill'årraps (102)

Kg frø pr. ha. Std. kval.

VArraps Udb. og N~ltomer-

merudb. udbyuc

Antal ror~(lg 19118

Grundgooet 2279
3 kg solubor + 28 + 83
6 kg solubor +71 +142
25 kg magnesiulllsulfat + 38 +94
50 kg Tllaglle~iumsulfat +82 + 157
3 kg ~olubor og 25 kg
magnesium sulfat Il +100

LSD
Anlul ror~g 198b·S2 l' l'

Grundgodet 2360
3 kg solubor 36 +19
6 kg solubor 72 l
25 kg magncsiumsttlf:lt 28 + 2i
50 kg magnesiumsulfat 54 +21
3 kg ~olubor og 25 kg
magncsiumsulfal 104 +7

Fro og industriaf.l(roder

Resultaterne har været noget varierende, men med
pæne udslag i ca. halvdelen af forsøgene i 1986. Der
blcv her hostel pæne merudbytter efter tilfør~d af 6 kg
solubor og 3 kg solubor 4- 25 kg rnagncsiumsulfat pr.
ha ved udsprøjtning henholdsvis forst og midt i Juni. I
to forsog ved magnesiumlal på henholdsvis 3.0 og 2,4
blev der mål\ pæne merudbytter efter udsprøjlcl mag
nesiumsulfal, selvom der var tilført 7-9 kg magne~illm

med grundgødningcn.I disse to forsøg var kalillmtalle·
ne ret hoje, nemlig 10,4 og 11,8.
Kun ved forholdsvis høje reaktionstal for dcn rll
gældende jordtype og ved bortal under 3.0. blev der
målt sikre udslag efter tilførsel af bor i 1986.
I 1987 blcv forsøgene opdelt efter anvcndelse ar hus·
dyrgødning. I forsøgene med husdyrgodning var der
ingen sikre udslag for tilføsel af bor og magnesium. I
forsøgene uden tildeling af husdyrgodning ble\ der
mAlt sikre merudbytler. som rigeligt kunne dække
omkostningerne til bor og magnesium. Udslagene for
magnesium var især positive ved forholdsvis højt reak
tionstal. For tilførsel af bor var der ogS<1. positivc
udslag i et par forsøg med bortal over 6 i 1987. Dc
positive udslag for magnesium og bor i forsøgenc i
1987. hvor der ikkc almindeligvis skulle være mangel.
kun Vl,crc forårsaget af udvaskning fra jorddepolet
efter de store nedbørsmængder.
Raps har et forholdsvis stort forbrug af magnesium og
bor, og er derfor ret følsom for mangel på di"lse
næringsstoffer. Ved et forholdsvis højt reaktionstal er
magncsium r"lsom for udvaskning. og der kan her
under forhold mcd megen nedbør saml høje kalium tal
forekomme mangel. I de her gennemførte forsøg har
der under almindelige forhold ikke været ud~lag for
tilførsel ved magnesiumtal over 3.0.
Bormangcl optræder oltes\ ved høje reaklioll<;lal og
oftest på sandjorde. Ved bortal under 3-4 p~ sandjord
og under 5-6 på lerjord er der risiko for bormangel i
raps. Da bor er vandopløseligt og let nygtig!, kan der i
våde år være behov for tilførsel selv ved hojere bort al.

Plantebeskyttelse

vårraps
Dejdsning af vårraps gennemføres for at hindre syg
domme og skadedyr i at genere afgrøden under frem
spiringen.
Tabel 28 viser resultaterne af 2 forsøg. hvor fon;kellige
bejdsemidler er afprøvet. Ingen ar behandlingerne har
medfart statistisk sikre udslag til Irod~ for. at der er
opnået et oget pluntetal.
Led b og lo: er hchandlct med henholdsvis Ortanol-T og
Vitavax RS, som begge er markedsført. I ~ret'i for'iog
er behandlingen med del nydende Vila\'ux RS 'iupple
ret med en coatning, hvilket tilsyncladende hllr med
ført. al behandlingen har gcnerel argrøden en smulc.
Lindex Plus FS er et nyt middel, som ligeledes er
supplert:t med en coatning. Lindan er her det virksom
me :-Olof overfor skrldedyr. I begge forsøg er der opnået
en større plalllcbestand og små merudbYllcr.
Oftallol-E. hvori s\'umpemidlet er kendt som Euparen,
er en pulverbejdse, som er suppleret med en cOrltning.
Og~,;;'i her er der en forøgelse af plantebestanden.
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Tabel 28. Bejdsning af I'orrap.\ (/03)

DOOs Ra~I)1
Ka fro

Ra~pl
~ pI. m Kg fre

V rraps pr. kg pr. ha pr m' kIlflue- pr, ha
I"m sid hal lan" \td hal

1988 I forsøg I forsøg

a. Gbehandlcl 70 3146 4 22 1729
b. Oftanol·'r. ltacrU'1 20 g 71 61 92 O 60
c. Vita\aA RS. coatnmg· 20 ml 76 ·26 88 O ~78

d. Lindex Plul, FS. coatlllg· 22 ml 80 98 98 O 72
e. Oftanol·E, coallling· 40g 75 23 91 O ~23

f. Rapcol T7 46 DS 20 g 87 +1 100 O 150
g. ~arshal 25STW'" Thiram. 80C1 48 g • 3 g 57 77 90 O 174

LSD /37 LSD 242

Rapcol TZ 46 DS og Marshal 25 STW mdcholdc:r
begge \lOffer af H PrOmCl-l) pen ((. som \ irker S)"le
mi"ik i planterne. Delle skulle medfore en effekt såvel
overfor 'lkadedyr. der oplræder under jorden. som
skadedyr på de frem~plredeplanter. Rapcol har med
ført den storste forogelse af plantcbc"itanden. mens
\1ar\ltal. som er 'lupplcrC:I med thiram 0\ error ') g
domme. 1 del ene forsog har reduceret bestanden af
raps. For\"gcne !'tIlges fons.1.1.

Tabel 29 viser resultaterne af 9 forMJg. hvor fire midler
er prøvet lil bekæmpelse af k"oldbægers~'amp. som
kan \'ære af væl>Cntlig betydning for udbyttet i \'dr
raps.
Led b-e er behandlet i rapsens sladium 4.2. hvor de
førsle kronblade begynder al falde. Dette tidspunkt
anses for det optimale bekæmpclsestidspullkt. Led f er
behandlet IO gunge. henholdsvis lidt tidligere og lidt
senere end de øvrige forsøgsled.
Resultaterne er delt efler angrebets styrke vurderet
ved afgrodens skårlægning. Tidligere forsøg har vist,
at et angreb skal være højere end 15 pet. angrebne
planter. før rentable udslag kun opuds for en be·
kæmpelse.

Tabel 29. Sygdomm(' i ~0rraps (04)

J 7 forsøg var angrebet megel lavt, og de opnåede
merudbytter er da også beskedne og ikke rentable.
I 2 forsøg var der l gennemsnit 26 pet. angrebne
planter \00 skårlægning. I led b--e er angrebet redu
ceret til ca. IO pet.. og der er opndel merudbytter på
10-15 pet. For de markedsførte midler er der opnAet
pæne nettomcrudbylter.
Folieur har I 1988 bekræflet de meget lovende r~ulla·

ter, som midlet viste i 1987. Del er interessant, al to
behandlinger med Folicur har kunnel reducere syg·
domsangrebet yderligere og medføre et merudbYlle på
næsten 30 pet.
Folicur har ogsd en væksrregulerende effekl. og i
gennemsnit af de 7 forsag er der mAlt en beskeden
'ltængelforkortelse. lårels forsog var lejesæd dog sd
i1dl udbredl, at effeklen på afgrødens vækst næppe har
betydning for de målte udslag.
I ~lImme label er viSI gennemsnitsresultaterne af 9
forsøs i 1985-87, hvor ROllilan, Rovral Fia og Sporlak
45 cc er afprøvel til bekæmpelse afknoldbægersvamp.
Også disse forsøg er opdelt efter angrebsniveau. og
kun i 2 forsog - begge fra 1987 • lå angrebsni\'cauet
over 15 pct. ved afgrodens skårlægning.
Forsøgene forts..~tles.

V ITSPS
% pl.m
knold

hægdS'

Planle
hnjdc
om

Kg fm
ror ha

sld hal.

Ncllo
mcrud

h)'lle

%pl. m
I.nold

boegcfS\

Plante·
hnjdc
om

Kg fro
pr, ha

sld hal

Nttlo
mcrud·
b)ltc

1988

3. Ubehandlcl
b. ROl1llan
c. Ro\ ral nu
d. Sporta~ 45 Cl.:

c. Fohcur
r Fohcur

1985·87

8. Ubehandlet
b. ROllllan
c. Ro\'ral Fia
d. Spon:l~ 45 e..:

• l..un 1.0 l..~ I Iq~~
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1.5 kg
2.0 l
1.5 I
1.5 I

2 ~ 1.5 I

1.5 kg·
2.0 I
1.51

~t 4.2
'II 4,2
SI 4.2
M.4.2

<,1. 3.3&44

<,1. 4.2
'II. 4.2
!)1. 4.1

26
12
IO
II
IO
6

.22
8

II
8

1 forsøg

2250
256 70
340 194
303 146
377
612

LSD-

lfono.':

1366
101 +85
222 76
140 17

LSD

3
I
I
1
O
I

,
J
3
3

7fOr<og
125 2663
125 18
125 47
126 --;- 15
124 132
121 67

LSD-

7 forsøfl

2307
203
147
184

LSD IIJ.I

+168
+99

172

17
I

27



Tahcl 30 vl~r rcsuhatct af forsøg nr_ 04023. hvor
fOnikclhge midler er afprøvet til bekæmpelse af kno/d·
bægern'Omp og sku/pes)·amp.
Angrcbsnlvcauet \ar i dette fOr"'\og meget lavt. og der
er Ikke opnået SLatisli~k "Ilr..re ud'\:lag. Led c og f Cr
behandle I Io gange. henholdwls lidI tidligere og lidI
'>enere end forsogsled bod Foheurs effelr..t på rapsens
plantehoJde kommer svagl frem i led f. hVOr merud·
byltcl er lidt større end efter dt:: uvnge behandlinger.
For~ogcne :-.øgcs forlS:11.

Tol11.'1 JD. Sygdomme i 1'{Jrrop~.

PCI ~lanler med
KnO • Skulpe-- Plante· KS (ro

V rraps bæger. IVDmp højde pr. ha
svamp cm ~d.kvlIl

/ [o"og /988
a. Ubehandlet 2 2 102 1872
b ROllllan 1,5 ~g O O 102 4.1
c Rovral FIn 2,0 I O O HH 5
d Fuhcur 1.51 O O 100 82
e. Rmral Flo 2)( 2.0 I O O 102 Ib
f fohcur 2" 1.5 l O O q7 156

LSD 197

lcd h-d ht'handlcl 1 ..1 4 2
I cd ('.( h<hanJkl I \1 3•.1 (~,t 4,4

Tabel 3 I vi-.er resultaterne af 4 forsøg med væk~trcgu·

lering 1 vårraps. Formålet er del~ at modvirke lejC"æd.
og deJs al belyse om der gennem en reduktion af
hovedskuddets længde kan opn:\" en så ens.'1rtet mod
Ilmg. al dirckte lær"knlllg muliggøres.
Lcd b-c er behandlCI i rap~cns stadium 3.1·3.2. Led c
cr hchandlet i sladium 3.3-4.1 lige omkring afgrødens
begyndende blomsIring.
Lcd f er behandlet med sV<:lmpcmldlet ROllllan i sta·
dlllm 4.2·4.3. hvor de førsle kronbladc begynder 31

falde. Form~let er at p VIOK' hvilken ~HTlerudb) tte
deiu. der bor henføre<; til en effekt o'verfor I..nold·
bægerwump
lårel" fOr"'\og \ar der IHe megen ICJes.."\Xi. lIgoom
angrebet af ..ygdomme var megel beskedent. Plan le·
hOJden er p5\'lrket en smule. mesl af Folicur og Ter·
pal. K un beskedne og Ikke statl!>llslr.. sikre merudbyller
er m. Il 1 1987 var forholdene meget anderledes. og
her gav Folicur og Romlan store merudbYller.
Resultaterne af 5 for-.og i 1986 er \1..1 i ~mme tabel.
Her har Cerone og T crpal beggc reducerel planleh0J
den. uc.lt:n al udbyllel er p. VIrkel "tailslisk SIkkert.
Cycoccl c"'tra har dehagel 1 11 forsøg over 3 år. og
for:-."gctIC 1m.:<I dellc middel afslulles hermed. Cycocel
ekstra er sammenlignel med Terpal, og begge midler
har glvel en svag forbedring af karakteren for Iejcsa:d.
Derimod er plantehojden kUli rc.'duceret med 3 cm
mod IO cm. hvor Terpal er bcn)'llel. J gennem"nil er
der opu. el el bb.kedenl mcrudb)'lIe for Cyeoccl eks
Ira. mt::n ud!llagene er ikke "latl"ll ..k sikre.
ForMlgcnc med vækstregulertng I vårraps søges fort·
sul.

/"gett Wl!J..Sfn.·gu/ercnde fllldh'r t'r endnu godJ..endt ti/
brug I w}rraps.

Frø 02 industriafgroder

TalJt>/ J/. VæJ.:slregu/ering i I'orrap'l (105).

Pet.
p1anl~r

Vårraps ..... K&rna
knold· KM Planle· ......_.

ro< - ~d

vamp le)CSZd cm hal,

4[orsog /988 _1 r,
a. Ubehandlet .1 .1 129 2862
b, Tcrpal· 1,5 I 4 2 121 5
e. Cycoecl e}llra· 3,0 I 4 2 127 88
d. Folieur 1,5 I .1 2 120 26
e. Ceronc· 0,5 I 2 2 12.1 4R
f. Ronilan 1.5 kg 2 ] 12q 2,1

LSD-

2 [o"og /987
a Ubchandld 18 8 147 2289
b. Terpal· 1,51 20 8 1.14 58
c, Cycocc-l ntra· .1,0 I IR R I.1q 50
d, Folicur* 1,5 I q R 145 65.1
c. ROnilan 1.5 kg 3 8 144 33q

LSD-

5 [orsog /986

a Ubehandlet 4 104 32411
b. Terp... l· 1.51 2 85 læ
c. Ccrunc· 0,5 I .1 q8 .18

LSD-

/I [orsog /986·88 FIa. Ubehandlet 5 4 112 2930
b. Terpal· 1,5 I 6 ,1 112 .17
1,;. Cycoeel c:xlra· ],0 I 5 .1 Ilq 62

LSD-

• lIlsat 0.1 1 E.\lnHOTI

tw b. c ()~ d bch,Hldkl l rllP"C'n~ ~ladllJlll 1.1 1.2
lcd c nll fbch,lIltlletl ra~"' 'talhum 4.14.2

Tabel 32 \Iscr resullatet af 3 fOr"'\ng med ukrudt,bt:
kæmpcl"'C I \-5rr;lps
I gennemSnit afde 3 forsøg var dcr CII meget beslr..eden
ukrudlsbesland p..ll kun 38 planler pr III De prøvede
midler har Virket omlrelll ens og IC\'I1('t omkring IO
planler pr. m'. Behandhngerne har Ikke påVirket ud
byttet. og nellomerudb)tterne er derfor negali\e. Re
sultaterne af ~rets forsøg er megel fnr"'\lr..ellige fra del,
som de sanUTle midler vi50te i 3 forwg 1 1987. Her blc\
der opnået store merudbytter. '>Om for de marked'i·
førte midlers vedkommende ..aglem kunne dække
omkrn.tningerne ved bchandhngen.
Trenan Plus deltog i et enkelt af. rets forsøg. Her viste
midlet cn effekt på linie med dc øvnge midler i del
pågældende forsøg. Deue middel "bl udsprøjte:-. og
nedharvt..'S for afgrødens s~l1il1g. Dc uvrige behand
linger er udfør!. da afgroc.len havde 2--4 løvblade.
Trenan Plu.. har deltaget 1 6 fm",'g over J år. og
resullaterne heraf er visl I 'iamme label. Effekt og
mcrudbyllc er p3 hille med det. '\Om er opnået vcd
behandling med en blandmg af Bena5.'1lox og Bladex.
udbragl ener afgrødens fremsptrlllg.
Lonirami har dellaget I 9 forsog over J år. og effelr..lell
er omtrelll p~ hOJde med blandmgen af lknasaJox og
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Tabel 32. Ukrudt i vårraps (106).

Kg frø Nell()-

Virraps pr. ha ...,.
Antal pr. m' sId. ud·

"'PS ukrudl kval. bytte

3 farsøg 1988 2f,

a. Ubehandlet 9J 38 2972
b. Benasa lox se + Blado. 500 se o,s I + 41 95 9 +8 +170
c. Lontranil 1,0 I 97 12 +24 +186
d. Malrigon + Bladex 500 se 1.01 + 0,41 97 IO ~16 + 168
c. Dimefuron WP 2,0 kg 94 13 II
f. Benasalox se 0,7 91 12 +15 +204

LSD-

3 farsøg 1987

a. Ubehandlet 90 115 823
b. Benasalox se + Bladex 500 se O,S I + 0,41 99 20 493 JJI
c. Lontranil 1.0 I 97 44 477 315
d. Dimefuron WP 2,0 kg 93 72 179
c. Matrigon + Bladex 500 se 1.01 + 0.41 91 51 340 188

LSD-

6 farsøg 1986-lJ8
a. Ubehandlet 87 86 2252
b. Benasalox se + Bladex 500 se 0,51 + 0,41 92 IO 231 69
g. Trenan Plus 2,0 I 9J 17 J49 241

LSD 256

9 farsøg 1986-lJ8
a, Ubehandlet 87 9J 2241
b, Benasalox se + Bladex 500 se 0.5 I + 0,41 93 13 262 100
c. Lonlrnnil 1.0 I 92 24 223 61

LSD 228

Led & Ix:handlel ror såning.
Ud b-fbehondlet på raps med 3-4 løvblade.

Tabel 33. Effekt i pct. mod ukrudt i vårraps (107).

t
Kemi- fr 1l

t .
E

~ .. ~

Prøvet katie- c Il ~Virr.ps c
~1l ~dosis pris ~ ;; li' ~ U "o
l] "E E •kg/hr. pr. ha • • .. .. '"~ ~ • ~ ilpr. ha 1988 < < ... t;)
"'~ '" ,;:

Før såning

l. Trenan . . . . . . . .. l,S- 130 16 55 87 O 90 J7 45 81
2. Trenan Plus .. ........ .... 2,0 240 33 15 92 29 98 60 98

Efter såning

3. T eridox 500 Ee ......... 2,5 325 46 45 96 84 91 98 99 47

Raps 3-4 /øvb/ade

4. Benasalox se . 0,7 475 38 25 83 59 62 49 71 73
5. Benasalox+ Bladex 500 se . ...... 0,5+0,4 390 85 19 97 73 63 6J 84 92
6. Lonlranil .. , ........ 1,0 390 72 43 75 93 56 100 96
7. Malrigon + B1adex 500 se .. "" .1,0+0,4 360 77 36 81 42 67 44 97 93

·1 vis§(' forsøg er anvendt en unden dosis dier formulenng.
Tal pli grøn baggrund = mere: e:nd 7 observationer.
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Bladex. De opnåede merudbytler er næsten ens og
ikke statistisk forskellige.
Forsøgene med disse to midler afslutles hermed, men
jovrigt fortsættes afprøvningen af ukrudtsmidler i
vArraps med aktuelle nye midler.
Tabel 33 viser hvilken effekt, der er opnået mod
ukrudt i vårraps af en række midler. som er afpro\let l

de landokonomiske foreninger.
Tabellen angiver midlernes procen/yise effekt, hvilkel
vil sige, at et højt tal er ensbetydende med en god
virkning. Normal! vil en effekt på 85 pet. eller mere
betyde, at der opnås en god bekæmpelse under de
neste forhold.
Bag tallene på gren baggrund ligger der mindst 7
obsen'CJtioner, som er samlet fra nere års forsog. Her
ved sikres, at det anferte tal er rimeligt dækkende for
den effekt. som opnås under varierende klimatiske og
vækstmæssige betingelser.
Tallene på hvid baggrund er mindre sikre, fordi der
her er færre observationer. En streg angiver. at obser
vationer helt savnes.
I tabellen er medtaget midler. som venles markedsført
i 1989. Det er anfort, hvilken dosering midlerne er
prøvet i. ligesom midlets pris pr. ha i 1988 er angivet.
Til den nævnte pris pr. ha skal lægges omkostninger
til selve udbringningen.

MIdlerne er placeret i grupper efter anl'endelsestids·
punkt. På den vandrette led ses, hvordan det enkelte
middel virker pll de nævnte almindeligt ford.:ommen
de ukrudtsarter. Pli den lodrette led ses det. h\'ordan
den enkelte ukrudtsart påvirkes af de pågældende
midler.
Før sliniflg kan anvend<.-s Trenan • saml andre trinura
linholdige midler· eller Trenan Plus.
Disse midler skal efter udsprøjning straks indarbejdeo;
i det overste jordlag. Dette sker lellest ved at udsprojte
nlldleme. for jorden ophaf\'es til såbe<t.
Trenan og Trenan Plus udmærker sig ved en god
effekt overfor pileurt og hvid melet gåsefod samt en·
Arigt græsukrudt som enllrig rapgræs og flyvehavre.
Overfor kamille. gul okseoje og andre kurveblomstre
de ukrudtsarter har Trenan en dårlig effekt. Begge
midler har kun en svag effekt mod agerstedmoder,
hyrdetaske og agersennep.
Lige efter rolling kan der sprøjtes med Teridox 500
EC. Effeklen vil afhænge af. om udsproJtnmgen sker
på bekvem og let fugtig jord uden knolde. Midlet har
en bred ukrudtsefTekt, som dog er lovlig svag overfor
pileurt, agcrsl<.-dmodcr og agcr~nnep.

Raps med 2·4 lo\'blade kan behandles med Benasalox
Se. som kan bekæmpe nere ukrudtsarter effektiVt.
Det er væsentligt. at Bcnasalox udsprojto i varmt vejr
pli ukrudt I god vækst. Effekten er ikke tilfredsstillen·
de overfor bl.a. agersennep, agersted moder, hyrdeta
ske og gul okseoje.
Mod hVldmclel gåsefod kan effekten forbedres ved
tilsæ(ning af et spredenliddel. f.eks. Sundovil kone.
)]enasalox se~ Bladcx 500 SC. Lontranil og MUlri
gon+ BJadex 500 se har \'irkning mod en lang række
ukrudlSarler. herunder også agersennep. Effekten er
dog lovlig S\8g o\erfor hvidmelet gåsefod. h)rdetaske
og agersted moder.

Fro o~ indusfriafgroder

Blandinger. hvori Bladex 500 se mdgår. virker pri
mært gennem en svidning. Derfor bør udsprøJtning
ske med relativt store dyser, f.eks. en fladdyse Hardi
2110-24. som vil fordele spr0jteva~kcn i forholdsvis
store dråber. der kan løbe af de voksbelagte rapsplan
ter. men lilbageholdes på ukrudtet. Herved bliver
behandlingen tilstrækkelig skånsom overfor afgmden.

Valg af ukrudtsmiddel bor afstemmes efter den jlora.
der forekommer p6 det aktuelle areal.
El godl kendskab til aktuelle midlers effekt giyer 
st1fremt ukrudtsjlaraen er kendt· gode muligheller for
at \'ælge så\'el den mest effektiw! som den mest økono
miske løsning.

Tabel 34. I/"stmeuxier f \·(jrraps.

VArraps % olle K. frø
j IluSlof pr. hil

Sid. kval.

I forsag 1988
a. Ubehandlet 45,S 2982
b.Spodnam 0,61 47,1 199
c. Reglone 3,0 I 47,3 7135
d. Sk1\r1æglllng 48,1 751

LSD J49
I forsøg 1987
a. Ubehandlet 39,3 1405
b. Spodnam 1,251 39,2 15

FIc. Reglonc· 3,0 l 39,0 7335
d. Skllrlægmng 39,3 7191

6 forsag /982-88
LSD 195

a. Ubehandlet 1867
b. Reglone· 3,01 7109
d. Skllrhegnll1g 87

LSD-

Led a. h. t" l:enkC'1 d.rel,lc
• liisa. 0.3 l LIssapol

Tabel 34 viser resultatet af forsøg nr. 03010. hvor
nedvisni"g af vdrraps er sammenlignet med direkte
tærskning og sk r1ægning.
Både nedvisning og skårlægning har m<.-dfcrt negative
udslag l forhold til det ubehandlede og direkte ta=rske·
de forsogsled. Udslagene er dog Ikke statistisk Sikre.
Spodnam er el produkt baseret på fyrretræ-olie. Delle
middel er udsprøjtct I led b for at efterprøve, om
midlet kan hindre afgrøden i at være spildsom. Også
denne behandling har medfart et negativt udslag.
I et tilsvarende forsøg l 1987 gav behandlingen med
Reglone et negati\·t ud~lag. som var stallstisk sikkert.
Behandlingen med Spodnam og skårlægIlIng gav ikke
stati"tisk sikre udslag.
NedviSning med Reglone er sammenlignet med skår·
lægning i 6 forsog Siden 1982, og forsøgsopgaven
afslUtles hermed. I gennemsnit af disse forsøg er der
målt et beskedent positivt udslag for skårlægning i
forhold lil direkte tærskning, men .. der har værel el
lille negativt udslag for nedvisning. Udslagene har i de
enkelte forsag været så forskellige. al gennemsnits·
tallene ikke er statistisk sikre.
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S!..u/pe.n·amp J..all i [ugtigl vt'jr angribe de heil ulige
vinlerrapsp/anler sira!...\" efter [remspiringell. Normalt
kan a[grøden ·...,okse [ru" et angreb. og d", er næppe
lønsomt al gribe tI! en bekæmpelse.

(FOIO: A. From ,vielsen)

Vinterraps
Tabcl35 viser resultaterne af S fornlg med bekæmpel
se af sygdomme i vintcrraps. To midler er afprøvet ved
sprøjtning henholdsvis i efteråret i rapsens stadium
2.3-2.4 og i forsommeren i rapsens sladium 4.2-4.3.
I gennemsnit af de S forM}g er der opnået et statistisk
sikken merudbyue for behandling med Sportak 45 EC
i efteråret. Derimod har behandling med Rovral Flo
på samme tidspunkt kun givet et beskedent merud
bylte. som ikke er i stand III at belale den relativt dyre
behandling. Begge midler har medført. at pIanle
bestanden er foroget en smule.
Ved behandling l forsommert::n har midlerne reduceret
dCI beskedne angreb af knoldbægersvamp. ligesom der

Tabe/15. Sygdamml' I )'Interraps (/08)

Skulpewamp aflgriber ojle Jkulpeme a[ vlirraps hen
mod modning. hvi.. ~'ejr[orllO/delle er [ugl/ge po delle
lit/spul/h
I /988 sus angn'b pO bladt'm' a[ vinlerrap.. pO grund a[
de IIU'gel[ugllgt' \'ejrbelingt'lsu' efter a[grødetlS [rl'm
"ptrIng.

(Foto: Ll'lj Thyssen)

er cn svag virkning overfor skulpcsvamp. PA dette
tidspunkt har Rovral Flo medført et relllabell og
sikkert merudbytte, Derimod har Sportak 45 EC ikke
medført noget sikken udslag.
Led f er behandlet pA begge tidspunkter. og her er der
opn et et sikken merudbytte. som dog Ikke har kun·
nct betale de to behandlinger
Resultaterne af 6 forsøg i 1987 er VIst I samme tabel.
Her var der ikke rentable udslag for behandling i
efteråret. mens behandling i forsommeren medførte
store og rentable udslag. To gange behandling kunne
heller ikke her betale sig.
Forsøgene fort~ættcs.

Vintcrraps
"pi

knold~

.........v.

m<d
lulpe.

\\lImp

~eno

~rud

b)ue

8/0"08 /988 7 [,

a. Ubehandlet 92 4 6 3251
b. Sponak 45 ec efterIh 1.51 95 3 6 173 16
c. Ro\ral Flo efterår 3.0 I 103 2 6 52 "'148
d. Sportak 45 cc for r 1.51 l 4 93 "'64
e. Rovral Flo for;lr 2.0 I l 3 232 86
f. Rovral FJo efter11r og forår 3.0 I og 2.0 I l 3 163 "'183

LSD /58

6 forsøg /987
a. Ubehandlet 77 12 49 3009
b. Sportak 45 et: efterar 1.51 79 7 46 90 "'67
c. RO\ral Flo cftcrar .1.0 I 78 6 +l 31 "'169
d. Sp()rtal 45 cc forM 1.51 2 43 341 184
e. Rovral Flo forM 2.0 I 3 42 230 84
f. Ro"ral Flo cftcrjr og. fodr 3.0 I og 2.0 I 3 43 314 "'32

LSD /58

Led b. c og r beh.lIldlcl l raf"'<.'lI' '!JdlUrII 13·!,~ I dklare!
Led d, t' og r bchandkt l rarsen~ ,!adlurn 41·4.'
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°lll"'l\O,111 ~Irll\llll

I ed d !>t'h;mdlcl l rllll"<CnS \Iadlllnl , l 12 I ~II, " 4 2-4 ~ I 117
11',l c lX'handlcl , rapsens ~tlldlllll1 1.1-42
Ic,l f hchandle\ I r,lrN~n .. "".l(hurn 4 2-4 .,

K&f~

",ha
..d
....1

15R 4002
150 80
I~O R4

LSD

Plantt:+
højde
cm

~

4
~

5 I·n 3701'1
b 137 12~

6 138 168
6 140 140
6 138 103

LSD-

, 154 3848
2 140 96
3 144 2RO
2 136 60
I U8 12~

4 149 Ib-!
LSD 257

I
2Ul

3.0 I

Pct.
p1an'0"

med
Vint'erraps knold. Kar

blra~· for
~y.mp k~

Tabel 36. VæJ...slregulerlllg I vU/rerraps.

5 fn,,"8 /986·88 2 r...

a Uh(handlcl 2 3 160 4194

b Terpal 151 2 J 152 IW
c. Ccrone· O.~ I 2 J 151 81

LSJ) -

6 fomE /986-118

a Ubehandlet
b Terpal·
c Cycocel c~ ... tra·

I lorsøg 1988

a. Ubehandlet 2
b. rerpal· 1.51 2
c. Cycocel extra* 3.0 I 2
d. Fohcur 1.51 O
e Cerone· 0.7~ I 2
f. Ronilan Ul O

2 fn""" /987 If,

a behandlet 4

b Terpal· 1.5 I 5
c. Cycocel e).lra· 3.0 I 4
d. Folieur· 1.51 I
f Komlan 1.5 kg I

SlIt'gleangreh pa ~Ht'! ~'llI't'frap'i wm I'l11gl,,.wcd ~'tJr t'I

m'tw/dlgl prohkm / Ljra{Jrt'l 19X!J.
I~({'r ptl knoldl'l. uhek rCI1I jord I..a" cli\\{' d~'r op/ræd" \d

mldmml. al "air gro"," a'dn.
Be/..æmpdse /..atl ~'({'f(> I'OIH/..t'lig Im'r /llId('r lorl\1I1
[ut:tlg(' ,'ejrhl'ltflge!\t:r - men UdHrml/1/l( af 1'1 \IIl'glt'
IIIlddl,1 kali dog lIIodl·lr/..e el angreb.

(Foto: I. Fmm /1/11'1\/''')

GrcL"\lIl..rut!t OK ~pl"'/..om I..elfl oplradl' f '>tI {tor mll'nt:"
dl'. al hf.'/..æmpl'/\(' I 1'IIIfI'rrap~ ('r ml'gd /(Jllmm.

/li/Il'r/el nw.'r \pl/djm CI/ rtlj\!r{{'{ i I'II/tamp". {pIld("Jl'1
\((Immer /ra I(Na. hmr r/er Wlr megel ,'am/..eli,,!1' Im\l
.forhold. Frck'l/f' !alil' \filet/n at ligge Iledplojet I jordell,

fil de hlin'r P"IJI'I op Il!f'f/ jimItI jilr\Il/III1l! a/ .';lIh'rral'\ i
IlJ88

Kun Ceronc er godk.endr af mfljø\l.rrel\en ul brug l
l'l1Il('rrop~

Tabel Jb \I\er re-.ultalerne af formg nr. I~, h\'or
fire væk"lregulerende midler er pro\el I vmlcrrap...
Samtidig er medtagel ROllllan, ct ,,\'ampcmlddcl med
elTekt mod Åno"'bæKers~'amp.

Der forekom ICJc\<w I begrænset omfang, og be
handlingen mt''(1 Ceronc har "æret Ole..l elTd.,tivl her
Imod, Planleh"Jden er reduceret med 10-15 cm, OlC!:lt
efter Follcur og Ccronc. Knoldbægerw:tmp forekom i
bc.. kedenl omfang, og kun Folicur og Ronilan har
kunnet bekæmpe angrebet. Udby Ilet blcv påvirket
negauvt af de Oeste behandlinger, men kun for Cyco
l:e1 ekslra \'ar der tale om et staustl.. k "_"ken udslag.
2 for...og blev gCllncmforl i 1987 efter "amme for
sogsplan, '-ler "ar re-.u!talcme heller Ikke ..t:lll\ll ... k
\I"rc
Cycocd e"..tra har deltaget I 6 forl,<'g o\er 3 5r, og
afpHwningen af..lu(te-. hermed. 1 genllcmsllll af de
genncmforlc for<;og er leJe~'Cdskara"tcren Ikke på
vlr"et. men der er opn. et en beskeden redukllon af
pIanIehøjden. Der bIc\' målt be.."cdne og Ikke Sla
Ii~ti ...k ~ikre Utt..lag.
Ccrone er afpmvet i 5 for...ug i 1986 og R8, og rc~ulla·

lerne heraf er VI ..t i "amme label. CCftlllC t:r ..alllmen
lignet med Terpa!. og nlldleme har \ Irhl næ..ten en....
Der er Cpll et bcs"ednc . og lkkc "'Iallslisk si"re +

ud ..lag.
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Tabel 37. Spildkorn og ukrudt; v;nter,ap.s. {/09j

Antal ~lanter pr. ml forår Ka fre Netto-
Vinterraps pild· Tokim. pr. ha m"""·Ra", kom ukrudt sul. k,-a1. by.."

5 forsøg /988 Jf, Jf, H,

a. Ubehandlet \06 16 78 3057
b. Matrigon + Kerb 50 1,0 l + 1,0 kg 94 l 29 141 ';'94
c. Bladex 500 SC + Kerb 50 0,61 + 1,0 kg 98 3 38 77 ,;.84
d. Pradone Combi 3,5 kg 95 2 35 180
e. Gallant og Lontranil 1,0 1+ 1,0 I 104 O 46 SO
f. Gallant og Lontranil 1.0 I + 1,2 I 106 O 47 ';'14

LSD /22
3 forsøg /987
a. Ubehandlet 67 2 46 2699
b. Matrigon + Kerb 50 1,01 + I,Ok8 70 O 8 2 ,;.233
c. Bladex 500 SC + Kerb 50 0,6 I + 1.0 kg 69 O 6 53 ,;.\08
d. Pradone Combi 3,5 kg 70 O 6 77
e. Gallant og LonLranil 1,0 I og 1,0 l 89 O 8 522
f. Gallant og Lontranil 1,0 I og 1,2 I 62 O 23 191

LSD 70

/0 forsøg /985-88
3. Ubehandlet 92 9 69 3109
b. Matrigon + Kerb SO 1,01 + 1.0 kg 88 I 16 \02 ,;.133
c. 81adex 500 SC + Kerb SO 0,61 + 1.0 kg 86 I 18 54 ,;.\07

LSD 70

Led b-d behandlet I oktober· november.
Led e ~handlet l septem~r m'~ 8 dltgc:s mellemrum
Led f ~handkt i septrrnbtr 01'. i apnl

Tabel 37 viser resultatet af 5 forsøg med bekæmpelse
af spildkorn og tokimbladet ukrudt i vinterraps.
Led b, c og d er behandlet i oktober-november, og
effekten af de prøvede behandlinger er omtrent ens
over for den rel beskedne ukrudtsmængde. lied b og d
er der opnået pæne merudbytter på omkring S pet. For
de markedsførte midlers vedkommende er merud
bytterne dog ikke i stand lil at betale omkostningerne.
Led e og f er behandlet to gange. Gallant er et
græsmiddel. som alene har efTekt på spildkorn og
andre græsser. Dette middel er udsprojtet i september,
og i led e er der ca. 8 dage senere behandlet med
Lontranil mod det tokimbladede ukrudt. 1 led f er
Lontranil udbragt næste forår. EfTekten i lcd e og f er
helt ens, idet alt spildkorn er bekæmpet. men til
gengæld er der levnet lidt mere tokimbladet ukrudt
end efter de øvrige behandlinger. Der er mAlt smA og
usikre udslag for disse behandlinger.
I 1987 blev der gennemfort 3 forsøg efter samme
forsøgsplan. Ukrudtsbestanden var beskeden, og kun i
led e er der mAlt et stort merudbytte, som hoved
sageligt stammede fra et af forsøgene, h\'or agersennep
optrAdte i efterAret.
Behandlingerne i led b og c er sammenlignet i IO
forsøg over 4 år. Effekten overfor spildkorn har været
helt ens, hvilket også er naturligt, da der i begge
situationer er udbragt I kg Kerb. som primært beo
kæmper denne type ukrudt. Også det tokimbladede
ukrudt blev bekæmpet med samme effekt. De opnåede
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merudbYller er beskedne og ikke i stand til at dække
omkostningerne ved behandlingen. De mAlte udslag er
ikke statistisk sikre.
Forsøgene fonsættes i endnu l år.

Andre forsøg i raps
Under gooningsafsnlltet er omtalt forsøg med SVQvltil·
forse!.
I forseg nr. 51030 i vinterraps er stigende mængder
kvælstof tilfart efter forskellige sitider af rapsen.
Tilforsel af gylle til vinterraps i foråret er sammen·
lignet med forskellige mængder hælstof tilført i kai·
kammonsalpeler i forsøg nr. 43071.
Forsøg nr. 52015, 52014 i \'interraps omfatter stigende
mængde kvælstof og eftergødskning. I forsøg nr.
52017 og 52016 er nydende kvælstof sammenlignet
med kalkammonsalpeter i vinterraps. Tilførsel af
kvælstof på forskellig tid i eftenhet og en behandling
med Spanak 45 ec er afprøvet i \'imerraps i forsøg nr.
52006 og 52007. I forsøg nr. 46022 er der tilfon
stigende mængde kvælstof til vinterraps i efteråret.
Forsøg er gennemfart med stigende såmængder af
vinterraps i forseg nr. 52008. Efter iblanding af enkelt
lav raps i udsæd af dobbelt lav raps er frcvaren under·
sogt for indhold af glucosinolater i forsøg nr. 52009. I
forsøg nr. 30050 er direkte tærskning sammenlignet
med skårlægning i vinterraps.



Tabel 38 Sorler af oliehor /988 (110)

F.. Udi>. Ol
Slrl· J(a,.

~OUeh.. lænp ork~ p" Pet. ri· kg fro
,m >æd' olle i procon ",ha

tørslof 10T'$IO

Anlal for-.og l l , 6

Tadorna 46 I 44.5 23.6 1747
Linda .. 36 O 44,5 25.0 +108
Norlin 44 I 45,0 23,3 105
LSD ..

Sort Anmelder Repræsentant

Linda orlhrup King Afd.. DLF/Trifolium
Frankng

NorlIn Booker L Dæhnfeldl A/S
Tadorna D.P D.P.

Hør
Arealet med olieh"r blev under 1000 ha i 1988, hvilkel
er en væsentlig redukllon fra ca. 5000 ha i 1987 hvor
en kold vækstpenode. megen nedbcr og deraffølgende
vanskelige hostforhold medførte la1;e udbytter. For
søgsantallet i hor blev derfor også reduceret væsentligl
i 1988. Der blev gennemført 9 fors"g med sorter af
olie· og spindher. 2 forsøg omfallcnde godskning og I
forseg nedvisning for host er gennemført efter fælles
planer.

Tabel 39. SpindhoTSoner (ll/).

fro og indus1riafgrllder

Resuhaterne af 6 forsog med sorter af oliehor er \'ist i
tabel 38. Udbytleniveauet var på hojde med IlIveauet i
1985 og 1986. I 1987 var ni\'eauet ca. 40 pc!. lavere.
Olieindholdet var hojt i de afprøvede sorter I årets
forsøg

Unda er tidlig i blomstring og modning. hvilkel i
nogle år kan være rCI afgørende for. om hosten kan
gennemføres uden storre vanskeligheder. Norlin har
deltaget for første gang i sortsforsøgene.
I forsøg nr. 48102 og 22027 har Antares dellaget i
afprovningerne.

I tabel 39 er \1st resultater af forseg med sorter af
spindhør.

Belinka og Ariane havde som i tidligere Ars forsog et
højere strAudbylle end Natasja. I alle forsøg i 1987 gav
Belinka el højere froudbyue end de øvrige afprovede
sorter. og sorten har i gennem ..nit af årene 1985-87
givet et højt frøudbylIe. Belinka et lidlig i modning. Et
slørre frøspild i rodningsperioden end for ovrige sorter
kan være årsag til del lave froudb)'lIe i årets forsøg.
Resultater af nere Ars forsøg er vist i tabel 40.

Resultater af forsøg med stigende mængder kvælstof
tiloliehor er vist i tabel 41. Gennemsnitsudbyuet i
1988 er resultalet af I forsøg på et højt udbytlcniveau
og 1 forsøg med et lavt udbytie som følge af dårlig
fremspiring. ffl planter og meget ukrudt. I begge
forsøg har stigende mængde kvælstof medført meget
store merudbyuer op til 80 kg N pr. ha med en
aftagende stigning op til 120 kg N. Resultaterne i 1988
er i overen ....temmelse med resultaterne fra 1986.

I F,. Udbytte n§ merudbvllt

Spindh.. Slrllæn,de Kar. for Pet. ohe IPet. rlpr010n Ka f,.. I Hk, trl
om ,.,.....,

i lønlot I letSlof pr ha pr. ha

A"tal foneg J J 1 J J 1

alasja ......... 70 O 39,7 24,0 727 34.4
Bclinka ... .......... 70 O 39.6 23,6 ~ 123 2,2
Ariane ................ 68 O 39.6 24,9 +82 9,3
Viking ..... 69 O 39.3 25.5 +102 2,4
LSD

Tabel 40. Soner af spil/dhor 1985-88.

Udbvtle O" merl.ldb"lIe fbI. for I.Idb Ile
Spindhor Strllrnade Kar. for Kg frø

T
Hka Slrl I Iom k,....d pr h. pr. ha F.. SI"

19115-87
Alft", fOrnlg IO , 6 , 6 ,

atasJa 72 1.6 731 64,4 100 100
Berber 76 2,5 ""67 6.6 91 lJO

/985-88
Amol forsog IJ /2 9 7 9 7

Nalasja 72 1.2 730 55,8 100 100
Ariane . . . . . . . . . . . . . ... 74 1,4 +111 6,3 85 III
Belinka 70 1.2 45 2,0 106 104
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Tabel41 Kvælstof til oliehor (lil)

F,. I
Karakler

IOliehor
fo, Udbytte og merudb}Ut'k_

Pct. ripl'()(tm Pet ohe I IOr>lof' kg pr. ha

1087
Olte I Fm I1088 1086-88 tlJ88 IlJ86-88 1988 19i6-8S' 1988 19~b-1l8 1988

Anlal forsøg II Il 2 IJ Il

Grundgodcl O 22,0 21.1 43.8 45,4 418 421 1048 1018
40 N .. 0.6 22.4 20.5 43.4 45.0 62 109 168 275
80 N 1.9 24.1 22.3 43.2 4-4.2 98 ZJ4 264 610
120 N 3.0 25,4 24.2 42.5 44.5 121 340 347 863
LSD. 436

Tabel 42 viser resultatet af forsøg lir. 22029, hvor fire
midler er prøvet til nedv;.wfing af hør før høst.
Roundup og Harvade 25 er udsprøjtet i begyndelsen af
august, ca. 3 uger før h05t, mens Regiane og Basta er
udbragt ca. I uge senere. Afgrøden blev hoste! sidst I
august.
Den mest elTektive nedvismng blev opnået med Reglo
ne, som gaven fuldstændig nedvismng af såvel afgrøde
som ukrudt. Basta og Roundup gav ligeledes en fuld
stændig nedvisning af ukrudtet, mens det kneb en
smule med nedvisning af afgrøden. Harvade kunne

Tabe/42. '\'edliisl1ing af oliehør.

Oliehør
Kar. for ned~lsnin& Udb. og

Hd hosl merudb kg
Mgroot' Ukrudt fro pr. ha

I [orsøg 1988

a. Ubehandlet 7 O 2208
b. Regiane· 3.0 I 10 IO -:-92
c. Basta 3.0 I 9 10 722
d. Roundup 3.0 I 8 IO -;-12
e. Harvade 25 F 2.01 7 O -;.97

LSD /3j

3!a=w /987-88
a. Ubehandlet 7 2 1395
b. Regiane· 3.0 I IO 9 -;. 79

c. Basla 3.0 I 8 8 2
d. Roundup 3.0 I 8 8 -;. 30
e. Harvade 25 F 2.01 7 2 -;. 94

LSD-

Lcd b-<: bthandkl CiI 2 uger og kod d-e ca 3 uger for hO!t1
• 111""1 0.3 l LI,~afX"1

Tabel43 Bog/H'('d(!sor/(!r (JJ3).

ikke nedvisne ukrudtet, og afgrøden blev Ikke påvirket
i forhold lil den naturlige afmodning i det ubehand·
lede forsøgslcd.
Behandlingerne påVirkede udbyttet svagt i negativ
retning, men udslagene er ikke statistisk SIkre.
Der er nu gennemført 3 forsøg o\ler 2 år efter denne
plan. Resultaterne viser, al den mest effektive ned·
Visning af såvel afgrøde som ukrudl opnås med Reglo
ne tilsat Lissapol. Basta og Roundup har Vist en effekt
på el lidt la..'ere niveau, mens Harvade virkede for
svag!.

Andre forsøg i hør
I forsøg nr. 47132 er direkte lærskning sammenlignet
med en skårlægning den 25. august. Forsøget blev
tærsket den 20. scplembcr med ca. 17,0 pet. vand i frø i
begge forsøgsled og med samme udbylIe. I el forsøg i
1987 kunne merudbyltet heller ikke dække meram
kastningerne for en skårlægmng.
I forsøg nr. 47135 er fiber- og frø udbyttet målt for
sorterne NaUL'\j3 og Delinka_ I to prøver af Natasja
blev fibcrudbyttet måll til 23,4 og 25.7 pet. af råhoren
og for Be1inka til 23.9 pel. Af det totale fiberudbyue
blev indholdet aflange fibre målt lil 53,0 og 61,3 pet. i
de tO prøver af lltasJa og til 67.3 pet. for Belinka.
Dette antyder. at til produktion af fibre er Belinka
bedre end l\Ta(~ja. hvilket er j o\erensslemmelse med
erfaringer fra Holland.

Boghvede
Kllmaet var betydellgl mere gunstigl for d)'rkning af
boghvede i 1988 end i 1987. og der blev 1 den prakliske

Boghvede

An/al forsøg

SIwa ...
Darja ..
HrusZQwska
Emka.
LSD.
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Planleho)de cm

,
96

115
110
111

Kar. forle~

,
I
1
1

Udb}'ut' og merudbyue kg fr0 pr. ha -I

Fyn I Langeland I Jylland I 0"' I

l I J 6

416 1654 1011 920
212 373 175 220
190 669 437 393
229 80 527 486

2/0



Fro og industriafgrudcr

Virbommt Sloffer
pm JW kJ dIer Iller

~ f\rreohc'pr\x1ukl

I>t:TlCIICIlllg,><,llc
- ~rrcdc·lh'be.'mlddel

~rrc:t.lc,ll,~IIIHJdel

- 'p"',k-ltl-bcllllddcl
- (lCnclrcrlng'><1hc

~J5 IllldJn + 1\ Ihlr,lm +

-I \ fenl'roplll1l'lrph
2~ carbllWlf<-lll
400 l~ofcnph(1'o, I 100 lnl)lnllllnld
~X) l~nfcnl'llI~ I HX) Ihlralll
400 rur:lIhuH,:.Irh - J~ IhlJhcndalOl
25 met:llfl,yl
l\OO I hlram
b1S 11IIdJI1 + Q() Ih,rJ.m f- 45 ,-artXl\1O

Kit,() danllll<l7ld
-ISO clhcphllll
-100 J.:hl'lrmcqual-<:hlond
2!1.1 ,h,~llnl"hlnnd

15~ clhephllll + _\()~ 111CI'14U.Jl ... hlond

22<) trladmlcn.'ll
250 rc:nl'mp,mllfph
150 lcbUC.'ln;lIol
!~ bmW,)·" halOlhnn

41'l0 mancn
200 dlmC:lh.lOl
n~ prochlorill + ns rcnrmpln')(lrrh
~()O lmd"/ldm
2~O lPfOl.II\H1
~50 prfll:III'lrlll
I(XJ fcnnller:11
~u fcrl\:llcral +

150 fenllrolhron
12~ proplel'lrllll<ll ~ ,.,~ rC:llpnll'lnlorph

Handt:lsna"n
eller nummer

t'''ruJu,mJIt'r
1I.1"'lgran 4~l) 4SO belll;lll.n
n.I'-lgr.1Il '""II' 2~O be.'nIM"1l t 17~ 1II.:.:hlllrprop
BJ~IJ 200 glufINIl.llC-JrllOloniul1l
Ikn.I~1I1o' se 448 benllwhn + !:lO dOI')rflhd
IIl:ll\e, ~oo se 5(X) C}anlllln
(·hlmpn'pl1am 'lA -IlI40{j ehlmpll'ph,lm
lll'C. 4O'i 400 ehlOl pl'llph.Hll
Dunefuron \\ I' ~OO dllndurnn
I cnm ,~O a1l0\}dJnl·l\a
I-, .... u~ !OO l:~eItH~dJnl

r'l,ml ~S IOHml • Illl blfen'"
n~ mn:hl(.rprtlp
"H) fCI1<1\Jprop-C:lh}1
2~ Ouallfob-bul)1
125 haloHfob-clhoHclh}1
200 chlor~ulfumll

2~ dlmelhll't11
n c1np)r.Jhd

.$.()Q mt.-dllorrmp
500 medllorpl'Ol'-(",;lcr
500 I'fUI'Ylllflml
I{X) dup) lallll + 200 C):lll.lllll

100 dopyralid
5010')011 i ~() bf()Ol\")rlll t
15 dllp)ralld + JJO rlle<.:hlor!"I01'

1~O dlmefuron .. 500 carbclilm,d
200 dlqual
1M! gIH'llll~1I

1100 terba,,1
20 dop~l:Iltd ! 210 MO'A •

J mmc:chlnrprllp
Sb 10\\ml ~ 5b bnlOlOHml +

3b4 mn:hlorprop .
240 trlOUfllhn i IQ() Illlpropamld

'-ur,,"'
i-u'll..de
(i.llI.lnl
(;Ican ~O Dr
lI..r~ ..J<.- 25 F
lI('rh.llon t>20

!tcrh.lprop E~ ~()O

Kerl:> ~o

I 11111 raml
l\hlllgon
(hIllII

PI Jd,me Combl
Rt'p.I,'nt'
Ruundul'
~lrIh.1r

~lell"n

I hlT,lm. l'()~

\ Il ..~a'\ RS

IIJ\IiJJ.rl
Co"rlx'i
l "ht.ur
.... Jralc E\\
\1Jne, rL
I'cdd.lhmn Ee ~U

RI\JI
l{"nll.m
HOlIlIl FI,)
S['MI.lk 4~ Cl:
Suml,ldm 1'1
~urnle(JOlhl .\0 I \\

rubel 45, .\fldlt'r prOl'/!1 Ifroa/l.:rodl!r /987.88.

''''Jd~''midh',

I IlIdn PI Ul FS

·llh If\P
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NClomer·
udbyIIe

Karakter Udb. og
Ooghvede ror rMrudb

le~ kapr ha

rabcl44. Knf!I.\/o/lIl bog/II'ede, (114)

,'mul/orsog J 4 1 4 1

Grulldgodct O 935 1259
20Nlka"l O 116 155 87 126
40 N l la'i l 298 532 255 489
601" la, ) 372 731 316 675
RO l'\' I b ... 788 719
I-SD .

dyrknmg s.: vel som l forsøg opnåel betydellgt højere
ud b) Iler l 1988_ Ved en foreløbIg opgørelse skonnes
gennemsnllsudbYltet al \ære ca. 1300 kg fro pr. ha for

rel' hO~1 med ret hOJe gellllern"lIlt'-udbytter for Nord
jylland. Midtjylland og Fyn og lidi lavere for Sonder·
Jylbnd og Sjælbnd.
Rc~ultaler af 6 forseg med sorter af boghvede er 'lisI l
label 43. I del elle forsøg på Fyn var der problemer
med :o.åbedel med et lavl udhylle til følge. og dct andel
fnr..()g bIc\' ~:'I.el forholdsvi'i 'ienl, den 15. jUIII. hVilket
kan være med\ Irkcnde lil det la\e udbytte
I forhold III m:\lesorten S/I'O har Darjo og lsær Hrus
zO""5ko hafl el beiydelIgt h"Jen~ udb)tte. hVIJlet er
..ammenfaldende med r~ultater fra el for<.og I 1987 på
Godthåb For..og~"atiol1. Emko har lUll deltagel l

delle rs for"mg,
Ilabcl44 cr \l'il re-.ullalcr af4 for"iOg med k\ælsloflll
bogh\edc.

UdbYllcrnc har vrerel stlgende med stIgende mængde
kvæl"lof

/~'f 1'I'lfilbt'rl'dr ~lJh('d fen'r/gl gllll:llige ~'æÅ"''')f!lillgelser er
(l/ \lOr ht'dlydfllng for en hurr/r: lU!lilkJi",l<g a/ooghl'edl!.
1It'n'ed re(/IICt'Tt'\ prob/e"lt'rne med IIrkrtulr. der Ikke
hm bd'«'//Ipi'!. /IIcd ÅemllÅe //luller I a/J.:mdell. De/l
i'lIt'Hl! 1II/11ir:lted for ell /...t'lrIi,/... bduwdJillg t'T alll'endel·
w af Rl!glOlle 1''' a/~md(,/I\ !Tt',mptrlng.

Tabel 45 vi'icr hvilke midler. der er anvendt i fnr
sogene med planlebeskytlelse I fm:lfgmdcr i 1988.
Eftcr de enkelte handelsna\ne eller nummerbetegnel·
..er er anfort <;å\d mængde som art af \lrksomt stof I

de for,kelhge pncparaler

127



G

Plantebeskyttelse
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Forsøgsarbejdet I 1988 har hovedsagelig været en
videreforeIse af foregående Ars forseg med såvel mar·
kedsforte som ikke markedsførte produkter. Et meget
stort antal forsøg omfatter spørgsmålet om anvendelse
af nedsat dosering og antal behandlinger. Et spørgs
mål. der er bJe,,'cl yderst aktuelt, bl.a_ er landbrugets
stigende: omkostningsniveau medvirkende: til en oget
interesse for en optimal udnyttelse af plantebeskyttel
sesmidleme. Spørgsmltlet er ligeledes højaktuelt i for
bindelse med folketingets vedtagelse om en reduktion
af landbrugets anvendelse af bekæmpelsesmidler.
l hovedparten af dette afsnits tabeller er nettomerud·
byttet for markedsførte midler beregnet, d.v.s. at del
opnåede merudbytte er fratrukket omkostningerne til
udbringning samt indkøbspris for det anvendte mid
del. De benyttede priser på såvel markedsfortc midler
som for udbringning og afgroder fremgår af tabellen
bagest i O ..'ersigten.
Mange af årets forsøg er lost i samarbejde med Statens
Plantevæmscenter, Fondet for Forsøg med Sukkerro
ed)'rkning, Alstedgaard, og Dansk Planteforædling
A/S.

Sygdomme
l 1988 må angrebene af svampesygdomme i kom
betegnes som svage og af mindre økonomisk betyd
ning end i 1987.
I vinterhvede for/lrsagede den milde vinter tidlige og
stærke angreb af gulruSI is..--er i kystegnene i den
sydlige og ostlige delllf landet. Meldug kunne findes i
størstedelen af landet. men angrebet var dog af svag
karakter. Hvedebrunplet og hvedegråplet - i Over
sigten benævnt septoria - var ret udbredte. og med det
ustadige vejr i august skete en kraftig opforl11ering.
I vinlerbyg blev samtlige svampesygdomme under
normalt angrebsmveau.
l vårbyg kunne der lindes ret udbredte angreb af
bladplct og skoldplct. men i hele vækstperioden blev
angrebene kun svage. Meldug blev fundet ret Ildliget,
og i juni-juli blev svampen ret udbredt. men kun på
Bornholm og i Sønderjylland blev der fundet kraftige
angreb.
I ærter blev der overalt fundel luve angrebsgrader af
gr/lskimmel, ærteskimmei og ærtesyge.

Vinterhvede
11988 blev der udføn i alt III forsøg med bekæmpelse
af svampesygdomme i vinterhvede, og hovedparten
heraf var forsøg vedrørende bekæmpelse af bladsvam
pe.

128

Udsædsbårne sygdomme
De seneste år har der ikke været anlagt fOl'seg med
bc:jdsning mod udsædsbårne svampesygdomme.
I 1988 blcv der i tilknytning til sortsforsøgene side 18.
afprøvet et bejdserniddel under betegnelsen YEA. der
angives at være et organisk produkt, indeholdende 2,4
pet. chitosan. et biopolymer af skaldyr. Produktet
angives at kunne forbedre rodudviklingen og modvir·
ke lejesæd.
I tabel I bringes gennemsnitsresultatet af 8 forseg.

Tabel /. Bejdsning.

% K"
i

Vinterbnde meldug """'"
hkg km1]

pr. ha

8 forsøg /988 6/.
a. Nonnal bejdset 0,\ 2 85,2
b. Normal bejdset +

YEA bejds< 400 mllhkg 0.\ 3 1.0
LSD-

l de 8 forseg blev der ikke fundet nogen effekt mod
svampe, ligesom der ikke blev fundet nogen sikker
påvirkning af lejcsædskarakteren og udbyttet.

Stængel- og bladpletsvampe
I det efterfolgende afsnit omtales bekæmpelsen af de
svampesygdomme. der kan angribe korn fra frem
spiring til host på såvel blade som stængel. Det er ofte
umuligt at udfore forseg med bekæmpelse af en enkelt
af disse svampesygdomme. Som regel optræder der
nere svampesygdomme i afgrøden på samme tids
punkt, og effekten af en bekæmpelse er således et
udtryk for midlernes effekt overfor den kombination
af svampe, der optræder i afgrøden. Flere af de an
vendte svampemidler er imidlenid meget bredt vir
kende og har en effekt o"'erfor de forskellige svampe.
Flere af årets opgaver er en fortsættelse af tidligere Ars
forsøg. hvor midlernes effekt undersoges ved kombi
nalion af midler, antal sprojlninger og doseringer med
del formål al opnå slorsl muligt udbytte gennem
lavest mulig omkostning.

Knækkefodsyge
Knækkefodsyge er en udpræget sædskinesygdom, og
har således ingen mulighed for smitte med udsæden
eller fra mark til mark. Med et godt sædskifte er det
muligt at holde knækkefodsygen p! et lavt niveau. så
bekæmpelse kun undtagelsesvis bliver nødvendig. l et
kom~skine er der mulighed for, at svampen via
stubrester kan f1 økonomisk betydning, og under
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danne forhold er en bekæmpcl~ Io,()m regel Ionsom.
For ilr tilbage blc\ dcr konstalcret en resislens overfor
knækkefodsygcs\ampen efler an\<endelse af carbenda
zlmmldler. Denne t)pe middel anbefales derfor ikke
hen gere ved bekæmpelse af knækkefodsyge.
I 1988 blev dcr gennemført 19 fnrsog med bekæmpelse
uf knækkefodsyge eftcr firc plaIler. Statens 1)lante
va,:rnscentcr i Lyngby har bistået ved bedømmelse af
angrebene af knækkefodsyge i forsogene. Bedommel
sen er foretagel forst i maj og igen i juli m"ned. V~d

vurdering af behov for bekæmpel~e af knækkefods)'gc
i fodrel 1988 indgik, foruden skadetærsklen p~ o\'cr
15 pel. angrebne planter. også en vurdering af sædskif
tet samt såbcdcl. herunder rester af halm og slub. l
flcrc 111fælde ble\ der ulrådel bekæmpelse \'ed 10.. 12
pet. angrebne planler l el udprægel I..ornsædskifte

I label 2 bringe!l resultatet af 4 forsog i 1988 saml
re~ullalerneaf for.."gene 1986-88.

lefleråret 1985 blev der påbegyndl en forsogsrække
med det formAl al belyse det bedst egnooe tidspunkt
for anvendelse af Sporlak 45 ec. For:-.øgsplanen blev i
1987 udvidet med cl lcd. hvor der blev foretagct IO

forårsbehandlinger med 0.5 I Sportak 45 ec.

Tabel l. KnæHefodsyge (115)

Vlnterh.,ede
~ angebaf

knrlkdods)gc
rorlr ca. 20n

hk, Netto
krme mer
pr. ha udbyne

Knække[odsyge p6 h~'ed(!. Sund plaml' rill'enSlTf! med
hl'ide slængler. Til hojre en angreben plante med mork
slænge/basis. Knækkejodsyge kan konstareres omkring
/. maj. og bekæmpelse bor udføres i [onuf! hall'del af
maj. hllls mere end /5 pcl. afplanleme er angrebne.

(Foto: H. Schu!z)

12 forsog, hvor bekæmpelse blcv lild.dcl. blcv der i lcd
a om fodrcl l genncmsnit fundel 19 pet. :mgrcbne
planter, som ved host re~ullcrcdc i 25 pc!. angrebne
str~.

Ingen af de udførte behandlIIlger har han ulfredsstil
lende effckt overfor knxkkefodsygen. Bedst effekl er
opnåel i lcd d. hvor der er foretagel IO behandlinger
med 0.5 I Sponak. Ingcn af de ud forte behandlinger
har medfort Sikre udslag
I 2 forsog. h\or der Ikke ble\ tllrådet bekæmpelse af
knækkefods) geo ble\ der om foråret fundel 4 pct.
angrebne planter. som \cd host resulterede I 21 pet.
angrebne strå.
Efler behal1dling med Sponak blev der opnået en
reduktion af knækkefo(hygeangrebet pA (.~a 50 pet.
mcd mCTudbYllcr pA 4,0 lil 4,5 hkg.
Behandlingen mcd 0,5 kg Genlate medfone en hal·
vcring af knækkefod..ygcangrebet og et usikkert mer
udbYllc p!\ 1.3 hkg.
I en 3·Arig forsogspcriodc er dcr udforl i alt 20 forsog.
hvor der I 7 af forsogene ble\ tilrådet en bekæmpelsc
af knækkefods) ge
I gennemslllt af de 7 forsog ble\ der om fodret fundet
22 pet. angrebne planter. der \ed hosl resulterede I 32
pet. angrebne ~lrlL Storst eITekt o\erfor knækkefodsy
gcsvampen hlc\ opn el efter anvendelse af Sportak i
stadium 5-6. h\'or der blcv opn:\et en redul..lion fra 32
lil U PCI. rmgrebne SIr!!.. Svagest effekt blcv dcr opnået
efter anvendelse af 0.5 kg Benlate. Idet knækkcfodsy
geangrebet blev reduceret fra 32 lil 21 pet. angrcbne
std. Behandlingerne har medført sikre udslag p:\ 2·3
hkg kerne.

1.7
1.1

+0.6
1.1

0.1
~ 1.8

0.7
+0.5

+0.7
+0.3
+0,3

+0,3
~0.6

1.1

62.0
2,9
1.0

9 4.5
11 I.l
LSD 1.1

15 3.2
26 2.9

LSD-

14 62.7
8 2.1
5 2.5
7 1.5

LSD J.3

3

19
sI. 3-4
sI. 5·6
SI. 3·4
SI. 5-6
~l. 5-6

8i'kæmpe/se liln5der.
It
25
19
28

1988. l forsag.

a. UbehandlCl
b. Sporlak 1.0 I
c. Sponak 1.0 l
d. Sportak 0.5 I

og Sportak 0.5 I
e. Iknlate 0.5 kg

/988. l [orsog. BeJ..æmpe/se ikk(' lilrddel.

a behandlet 4 21 76.6
b. Sponak 1.0 I SI. )-4 12 4.5
c. Sporlak 1.0 I SI. 5·6 12 3.9
d. Sportak 0.5 I !il. 3-4

og Sporlak O.S I SI. 5-6
e. Rcnlalc 0.5 kg ~l. 5-6

/986-88. 7[OfSOg. 8l'kæmpelse fllr/uh'l

a. Ubehandlel 22 32 68.5
b_ Sporlak 1.0 I SI 3-4 16 2.5
c Sportak 1.0 I SI. 5-6 13 2.2
e. Iknlale 0.5 kg ,I 5·6 21 2.9

LSD I.i

/986-88. IJ forsøg. Bekæmpe/se Ikke lI/rådel
Il r~

a. Ubehandlet
b. Sportak 1.0 I !ol. 3A
c. Sponak 1.0 l "I. 5-6
e. Benl,Hc 0.5 kg sI. 5-6
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Led b-c behandlel I IItI\cmber
Lcd d~ beh:l.ndlel l 'ladium 5-6

I tabel 3 bringes resultatet af 4 for~og. hvor Cl nyt
mIddel mod knækkefodsyge er sammenlignet med
Sporcak 45 ec. Lcd b og c ble, behandlet om eftedlrell
november. meden'i de ovrige led er behandlet om
foråret I stadIUm 5-6

Tabel 3. Knække/adsyge (116)

Kun efler an'cndcl...e af Ilcnlak er der opnåel et
udbytte. der har kunnel dæHe Clmko... tningerne til de
ud forte sproJtnmger
I 13 fONlg. h'or bek<empel~ af knækkefods)'gc lUC
blev ulr del. ble' der opnået merudb)uer på 1.5-2,5
hkg. der dog ikke dækker nmko~llIingerne til de ud·
forte sproJtnmgcr

14 for<;og blev en bekæmpelse Illrådet og i genncm"'llIt
blev der fundct 19 pet. angrebne planlcr om foråret.
der ved hOSl havde udviklet "IS lil 24 pct. angrebne
slrå.
Præparatet L·8709 50 WP. hur ikke form!\et <It ned
sætte angrebet af knækkefod..ygc \'ed host. og midlet
har ikke påvirket udbyttet.

Efter amendd~.:af Sportak om efter ret er der opnået
den bed,te effekt. og behandhngen såvel efterår som
forår har rC\ulleret i el merudb)lte, der lige har
kunnet dække omkoslmngerne III sprojlmngernc.
I I forsøg ble' beL.æmpelse Ikke tilrådet L·8709 har
Ikke på, irke! udb) tlel.

I efteråret 1987 blev der p3begyndl en ny for·.;og~

række. h,or hel og halv dosis afSporlak blev sammen·
lignet ved sthd .:fter r~- som forårsan\'endelse.
I "Iadium 6-7 ble\< der foretaget en behandling med
Corbcl eller Ri,aJ. og I stadium 10.1 blev der behandlel
med Tilt 10P for lit eliminere en påvirkning af e\<cnl u
elle bladsvumpc.
I tabel 4 bringes gennemsllltsresul!ulerne af 9 forsøg.
Ved vurderingen af angrebet <lf knækkefodsyge blev
dcr i 6 forsug tilrådet en bekæmpelse. og i gennemsnil
ble\' der fundet 34 pet. angrebne planter. der ved host
resulterede i 38 pc!. angrebne strå. I 5 afforsogene var
forfrugten vinlerh\<cde. meden\ vmterb)'g ,ar forfrugt
I det 6. forsag.
I led b ble\' der kun behandlet for bladsvampe. der
resulterede i et merudbYlle på 4,4 hkg.
lied c og d ble' der amendt 1I Sporlak i stadium 3~,

efterfulgt af to behandlinger mod bladsvampe. Spor·
taL.behandlmgen resulterede I en nedgang I pet. ang
rebne strå - kolonne 3 - fra 38 ul 13·14 og et mcrud
bllle på 6,2-5.6 h,S.
I led e ble\' der behandlet med hah mængde Sportak.
og opnået lilsvarende effekl og mcrudbyllc.
I led c. d og e er knækkefodsygecffeklcn beregnet til
1.8-1.1 hkS'
I lcd f ble, Sporlak an\'endt med normal dosis om
efterårel. h\'ilkct n"'u1terede I et angreb på 3 pet. om
foråret og 9 PCI. angrebne strå ved høst. Der blev
opnået et merudbytte på 7,5 hkg.
lied g blev der tilsvarende effekt og merudbytte \'ed to
behandlinger med 0.5 I Sponak.

Netto
mer

udb}He

hkg
kerne
pr ha

% 811.11reb af
knækkefodsyge
folir ca. 2017

Vinterhvede

/988. 4 forsøg. Bekæmpel5e ti/rader

a. Ubehandlet 19 24 77.5
b.Sportak ~5 cc 1,0 I 6 7 2,9 0,1
c. L-S709 50WP 1.5 kg

+ Lissapol + 0,21 12 J2 0.6
d.Sportak45 cc. 1.01 IJ 2.S 0,0
e. L·S709 50 WP 1.5 kS

-'- L.ssapol +0.2 I J~ -'-O.J
LSD 2,5

Tabel 4. Knækk.efodsyge efterår og fordr (l/7)

Ikklempc:lse ulrldet Bekllmlpel'oC Ikke ulridel

li u

J.. ~ ..
~~

~ .. ~ ~c. ~~ li. c. ~] tVinterhvede u u ~

] ~~

f
~ E ~ ~

=~

~
=~

~
• "l ." .J! ~• .E ~ ".li]

tY~ • "~ g ~ 5.. ~ u .. ~

Fodr o ro<- <a
~ • ii 6 ro<· ca.

~ I " iiEt\~rAr M 3-4 st, 6-7 ~t 10.1 l, 20/1 ~ =
~

l, 20/1 ~ =.,
~ '" z ~ '" Z

I 2 3 4 , 6 7 8 9 IO I 11 "I

1988 6fonllp. j fi!T\/tK

a Ubehandlcl Ubehulldlel Ubh Ubh 94 J4 .18 60,7 99 J 20 65,S
b. Ubehandlet Lbchundlct Corhcl I Ilt 10P )0 4.4 lA 22 5,7 - ~O.I

c. Ubehandlet I Sponak Corbel I Ilt top I~ 6.2 1.8 2.4 9 5,9 0,2 : 2,7
d. Ubeh::l.ndlel I SponaL. Rl'al Tilt 10P IJ 5.6 1,2 J.l 6 6,9 1,2 1,8
c. Ubehandlet 0.5 Sportak RI\ al Tilt lap 11 5.5 J.J 2.J 4 6,S 1,1 ~ 1,0
f. I Sporluk Ubehandlet Ri\ al Tilt IOP 97 J 9 7.5 J.l ~1.2 97 O I 7,4 1.7 1.3
g.0.5 Sportak 0.5 Sporta"- Rl\al Tilt IOP 9S ~ 6 7.9 J.5 -;. 1.8 96 1 J S.O 2.J 1.7

LSD a-g 1.8 LSD a-g

CMb,:"1- 11 pr ha RI\JI 1 pr ha Tlhh'P Ilpr h.t
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Plantcbe'ik} Ilcl'ic

Dl' "l.'llC"ll' til'" for"llg Illl'd hl.''':l.'lllrd''e af !..n:dJ,c·
fod~ygl,' lid .. I,er .. rn;t 1l1'((of1}erudh, lil'!' \ ed hl'hamllll1~

I label:' bringe n.'\ultaleflle af ~q for,,'g. tl\or cn
cflcrår"'iIl\cndcl c i I\(l\cmner af ~portal.: 45 Cc er
..alllTl1enligncl med en for~r ..anvcl1(kl ...e I \trldlUlll 5-0.

fn hck:cmrehe hlc\ IlIradet l 2:-\ fO'''llg. og da hk'
npn:\l'1 CI1 lidi hedre hd:cmpcl..c ar kllit::l.:l.:cfod\)gell
\cd en forar":IIl\cnl!cl ..c med ct lH::llmncrlldb~ IIC på
(J,7 hkg l rnrhold 111 eflcr:\r..al1\cndehc
En bd,;Clllpel..C hlc\ frar:H!et l 2fl fnr"llg.l1\lIkct \I ... IC
\'g al \ æ n.' "orrcid, llkt dl'r kun hk\ opnået lIrcnt:thlc
tllcrudb~ Iler

Nella
mer·

udb)'t1e

hk,
kerne
P' ha

% dæknmg lir
sep- mel·
tona dug

Cl IOn-
Vinterhvede

r ni h I'>t:'hallllltl"l 7 li. k'lll: jl'l 1>-7 ,l~ 'I q 10
• n,l... l,l\ tr'lt h1.ld

om forårel Dl-r har Ikl.:c \,cret 1I(l~t:ll uLonOlIll'1.:
fordt"! ,ed at hdæmpe I.:n<c!..l.:efod..~~c om eftcrarct
,")l' fnr~u~ t)oder dog r:i, al der \cd :1Il\clldcl,c af ell
del! dO\I~ \..an .....en... mulighed for al <lpna en aCl'cpl.lhcl
eITeL I på I.:n,-d.l.:efo(h~gcn og en bedrc ~,I.:onollll cnd
\ed all\endcl'l' af en behandling IIll'd normal dO'I"
Nye ror~og er anlagt.

/9,'t(8.R 7. / 7/or\l)~ H,

" L'hchandlct q J 56.5
b I Ilt !op 1.0 I 2 0.1 8.8 5.b
c I'IIt 101'" ! 1.0 I 0.5 o 11.6 7.1
d DP.\: , 7S7_' 2 1.0 I 0,5 O 14.6

LSD 1.7

I tahel 6 bringe... genncm\lHhrc...ullalernc af 6 for...ug..
Il\or en bchandllllg I "ladlull1 7-S l'r \:lllllllcnlig,nct
med IO behandllng.er I ... tadlUm 6- 7 (lg. <J-IO

fel/n·1 6. BllIdwlImpc (/Ni),

Blad- og akssvampe
I 198R ble\ da O'er all I landct fundct ...vag.e, Il1l'n
\cd\arende angreb af meldu~ I \lnterll\cde. DCll 11111·

de \ Illler for~ir..agedc tldllgc angreh 'If gulru.. 1. dl'r I
JunI-Juli \,Ir rel udbredle med "r'lfllgc .angreh I I.:~\I

egill'. H\ooen\ brunpiclog h\eden .. grJplcl - der I del
cfterfolgende benæ\ ne.., <,eplOrla • ud\ I"lede "'Ig I.:raf
Ilg1 I del fugtige \cJr I augu ... t
For...og, udf,'rt I hcg)'ndel-.ell af hO'efllc, \I\ll;', al der
,om rcgel \'Ir god ok(1nonll \cd al udfnre 1(1 .. cl
plal'l.'rede "rroJtmngcr I h\edc, I for .."gcnc I Il)XN a
dl'llne !tllle fo r! "'li , Ilge~orn der ble\' anlagt cl mcg!.'1
..lOri anlal rOr"'\lJ? med bdy\tllng af cm.,!.. l og okotlotlll
.. cd J, Il \ endd ...c <if l1ed~al l!lhl;'rlJlg. F,-dle~ ror ...amtllgc
planer er cmhldcre. al .dlc for.."g hIl''' anlagt pa
arealcr. hH}r fo<h)ge enten Ikl.:e \ar Cl pmhlem, eller
hHlr hckæmpcl...e "Ir hlc\cl forelaget
Der foreligger re..ultater af 90 fnN1g forddt [la 7
plant'r

IVXX_ 6/on"K

a Ubchandld 5 2 63.3
b. Till IOP 1.0 I 11.7 0.1 6.1 .\.1)

ro: Tilt lor ! 1.0 I 11.7 O 7.6 1.1
d DP:\: 7Nn 2 1.0 I lU O ~.4

c Corbd 1.0 I
og RI\al 1.0 I 0.5 O 6.~ 1.3
Corbd 1.0 I
og ex ml 1.0 I 0,5 O 7.7

g. Baylidan 0.5 I
og Ri\,d 1.0 I 0.7 O 8.0 .\,1

LSD u-g J.J

\'1.'(\ fnr\,'g~nc.. an1<cg oml.:nng 20 maj hle\ der fumlel
" ..gl' angrch af mdliug og ...cptona I Juli forhle\
"amre:l1lgrehcne ..va!!c

Nelle>
merud·
b)'ue

hk,
kerne
P' ha

% angreb.r
knæk.ke.fods)'ge
april ca 2S/7

Vinterhvede

l'abC'15, J{"a'kke/odfJ'$W (116).

~f"'r1Jl J" C'I. 1,0 I pr h,l

1985-8/( ]8/orwg. Bekæmp!'!w tilreukl.
~j, l'

a Ubchandlel 21 11 67.6
h Sport .. !.. 45 ec 110\ 5 1.1 2,S 0.0
c. Sport .." 45 Cl.: fOf.ir 12 3,5 0,7

LSD

1Y85-88. 16 jormg. Ht'A(('l1Ipel~t' ,kA ri/rodel.
~~ r, 1~ f,

a Ubehandlel 5 1.1 60.3
h Sport:!1.: 45 t."C 11(1\ .\ 1 1.6 1.2
l" Sport,," 45 {'(' for;\r .1 2,1 0.6

f.SD f.O

\'ed beregntng afl..næU('fod~Heerr('l...len-I...olollne 5
er der klllll led fopntkl et merudb} Ite, der har I...unnel
bClale for behandlingen Eli behandllnt: mt"ti l I SP<lr·
lal... I...o... ler omregnell.S hl.:g h\ede. medcn~ IO be
h'lndlmgcr med 0,5 l Sportak 1.:0\ler .\,8 hl.:g
I kolonne b er foretagel en beregning af nettonterud
hyttet, og d\:t viser "'Ig. al dd har ko...ld l.2·j,1 hl...g al
forclagc de nnforle hdwmllillger i 19R8,
I ~Id .. lc hah'dd aftahcllclI er anfurt gcnnem~l1i((cIaf J
fONlg, Il\or en bekælll[lel!>e af kn,tl..kefod ...yge er
ble\cl frnr:idet. Der hle\ om fnr..rel fundel J pct.
31lgreblle plan ler, dcr rt..... ul!credc I lO pct, angrehne
.. I r.\ for hn"'l
Ingen af de forel agne tlChandllllgcr hM nHtdf~)rt ud
... Iag, der har l.:uIlllCI hclale nml.:o"lnmgerne III dc
udfortc behandlInger
Fo(\,'gcne fort\Xllc...

../ an jllnO,l!, I hl'jOde har l'iH, al l'lI hl'ciommt'!w a)
kllll'kke/odH,",-:t'tJIIRrt'lwl om jorart'l Hlmmel/holdl lII!'d
jorcxoe"dt' ar\ u/gmt/a, \tllld\pUflJ.I, \tJbt:(/ OK I'('ir/or
hold Kor de/ mllll,l!,1 Uf fldpe.'!(' dl' urealt'r. hmr l'"
hd,æmpt'/{(' al kflfl'kkt'/odH'r((' kan le( rI' lo".mm.
Il'l HindI \(('(/fJ.ljil' bør I. IIIC/.. k t'jiJ(/H',!C Pt'ka'mp('t; I't,d

('11 tml.:rdHproct'n, Ol'cr /5.
I komrtgt' \ll't/,J...ljia, " ..or da (ljft' 1'1' ,\I/I!Jr('Her jm
f/dI/gUl' ar, h(,y ('II hd'll'mpe/.\L' ,J" .. Iwl ca IO pCI.
ollJ.:rchfll' plm/fI'r
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Plantebeskyttelse

I tabel 7 gengives resultaterne af 5 forsøg, hvor en
behandling i stadium 7-8 er sammenlignet med IO

behandlinger i stadium 6-7 og 9-10.
Ved forsøgenes anlæg blev der kun i I forsøg fundet

Led b ble\' først i Juni, stadium 7-8, behandlet med II
Tilt top med god effekt på s\'ampene og et merudbytte
på 6.2 hkg.
De øvrige led. c-g, blev alle behandlet to gange. Der
blev opnået en ensanet svampeeffekt med merud
bytter på 7.g hkg.
Der er ikke fundet nogen sikker forskel behandlinger
ne imellem. El stOr[ neuomerudbytle blev opnået i led
b for en behandling med I I Till top. Tilsvarende
neuomerudbytle blev opnået i led g efter anvendelse af
det nye markedsfone middel Baytidan, efterfulgt af en
behandling med Rival.
I l7 forsøg 1987·88 er en sprojtniqg med I I Tilt top
sammenlignet med to sprojtninger med Tilt top og
DPX-midlet. En behandling med Tilt top har ikke
haft helt tilfredsstillende effekt overfor septoriaangre
bet, og der blev opnået et merudbytte på 8.8 hkg. I led
c og d blev der for de to behandlinger opnAet en
ensanet svampeeffekt med et merudbytte på omkring
14 hkg.

1988. 5 forsag
a. Ubehandlet I IO 58.8
b. Rival I x 1.0 I O I 3.8 1.1
c. Rival 2 x 1.0 I O 2 7.2 1.8
d.Rival 2x 1.5 I O 2 7.7 0.5
e. Tilt top 2 x 1.0 I O 2 8.5 2.1
f. Bayfidan 0.5 I

og Folicur 1.51 O 7.3
g. Folicur og 1.0 I

Folicur Combi 1.0 I O 0.5 7.8

1987. 3 forsag
LSD b-g 2.5

a. Ubehandlel 5 4 49,6
b. Rival I x 1.0 I I 3 8.2 5.5
c. Rival 2 x 1,0 l 0.2 I 16.1 10.7
d.Rival 2 x 1.5 I 0.2 I 18.0 10.8
e. Tilt top 2x 1.0 I 0.2 I 16.6 10.2
g. Folicur og 1.0 I

Folicur Combl 1.0 I 0.3 0.3 17.6
LSD b-g 4.6

J986. 3 forsag l/x 1/...
a. Ubehandlet 18 O 80,1
b. Rival I x 1.51 0,4 O 4.7 J.I
d.Rival 2 x 1.5 I 0.3 O 6.3 -;-0.9
g. Folicur og 1.51

Folicur Combi 1.0 I 0.1 O 6.1
LSD 3.6

Led b behandlel SI 7-8. led c-g st. &-7 og Q-IO
• næsloversIt blad

132

I tabel 8 bringes gennemsnitsresultatet af 9 forsøg.
hvor der forekom angreb af gulrust. Forsogene er
udfort i sonerne Kraka og Anja. og ved anlæg af
forsagene blev der fundet gulrust på 3 pet. af planter
ne. der ca. 15. juli udviklede sig til er angreb svarende
til JO pet. dækning af næstø\erste blad. I 4 af for
søgene ble\' der fundet et moderat angreb af septoria.
medens angrebet af meldug var ydersi ringe.

I led b. c, d og e blev der foretaget to behandlinger i
stadium 5·6 og 9-10. svarende til 17. maj og 11. julL De
udforle behandlinger har medfort en god bekæmpelse
af gulrusl, meldug og septoria. Der blev opnAet store
merudbytter på ca. 14 til 16 hkg.
I led f og g blev prøvet ikke markedsforte midjer. der
medforte en god s\ampebekæmpelse med et merud·
hYlle. svarende lil Tilt top og Rival i led d og e.
I led h blev der udfort tre behandlinger i henholdsvis
stadium 4-5, g·9 og 10,5. Effekten pA svampene har
været god, og der blev opnået et merudbytte, som
svarer til led b. hvor der har været anvend I samme
mængde præparat. Omregnet III nettomerudbytte blev
der opnået StorSI udslag i led c og d og med laveste
neltomerudbytte i led h, hvor der ble\' udfert tre
behandlinger.
l samme forsøgsserie gennemfertes J forsøg i sorterne
Sleipner og Kraka, hvor der ikke forekom angreb af
gul rust. Alligevel blev der opnået sikre merudbytter

s\age angreb af meldug. og der blev Ikke fundet
angreb af gul rust. l 4 af de 5 forsag ble\' der fundet et
ret kraftigt angreb af septoria, i gennemsnit 36 pet.
angrebne planter. Ved en senere vurdering i juli blev
der konstateret svage angreb af meldug. Gulrust blev
fundet i el enkelt af forsogene. medens der I samtlige
forsøg blev funder angreb af septoria. i gennemsnit 10
pet.
I led b blev der i stadium 7-8. svarende lil ca. 4. juni,
udfort en behandling med I J Rival. der bevirkede en
god svampeeffekt ....ed ....urdering en måned senere, og
der blev opnået et merudbyue pA 3,8 hkg.
I de efterfølgende led c-g blev der forelaget to be
handlinger henholdsvIs i stadium 6-7 og 9·10. Der blev
i samtlige led opnået god effekt mod meldug. septoria
og gulrust, ligesom der ble.... opnået ensartede merud
bytter på 7.2-8,5 hkg. Der er ikke opnået nogen sikker
forskel mellem leddene. hvor der er foretaget to be
handlinger.
For de markedsfone midler Rival og Tilt lap er der
foretaget beregning af nettomerudbytle. og størst net·
tomerudbytle. ca. 2 hkg. er der opnåel i led c og e.
Bayfidan er markedsfort. hvilket ikke er tilfu:ldel for
Folicurmidlerne.
Fra 1987 foreligger resultater af 3 forseg. der er anføn
midt I tabellen. De opnåede merudbyuer er ca. dob
belt sA store som i 1988. Bedst økonomi har der været.
hvor der er foretaget to behandlinger.
Fra 1986 foreligger der resultater af 3 forsag. Dette år
var der ikke angreb af gulrust eller brun plet, men et
moderal angreb af meldug. Grundet del svage angreb
af svampesygdomme blev der i led d og g opnået
merudbytter på ca. 6 hkg. der knap kunne dække
omkostningerne til de udførte sprøjtninger.

Netto

""'.
udb)'uc

hkg
kerne
pr. ha

% dækning af
md· septo-
du, na

ca. tO/1·

TalJel Z Bladsvampe (115).



Plantebeskyttelse

Gulrustangreb pd In·ede. Angrebel kan oplræde allerede om ejter6rel, men sætter ojtesl ind i maj og breder sig fra
enke!le p/omer til slOre angrebne pletter. Nogle "~'edesorter er mere modwgelige for gu/msI end andre.
Findes angreb i stadium 6-/0 bor bekæmpe/se forewges. Gul,,1.H kan halvere udbytlel.

(Foto: A. From Nie/sen)

L~I h-g behandlet 1 stadium S-b og q·lO
Lcll Il behllndlct i Mndlum 4-5, 8-9 og 10.S
• mt:.'\"'H·r~'c bbd.

Tobe/S. Gu/rust (110).

% dækning af
mel· gul.
dug rust

ca ISn-

på 11·12 hkg. <;varende til knap halvdelen af merIId·
bytlerne i de forsøg, hvor der optrådte angrcb af
gul rust.
Fra 1987 foreligger resultater af 2 forsøg mcd meget
kraftige angreb af gul rust. Bebandlingen medførte en
fordobling afudbYltet og et nctlomerudbylte på 26-28
hkg.

Angreb af selHoria kan brede <;ig til akset og dermed
for:\rsage kvalitclsforringelsc og udbyttelledgang.
l 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrække med del
formål al Ul}(jer~øge værdien af en akssprøjtning,
udfort efter fuld gcnnemskridnillg. Forsøgene er ho·
vedsagelig :lnlagt i sorten Sleipner. der har VlSI sig
modtagelig for angreb af septoria.
I label 9 bringes gcnnemsnilsre<;ultaterne af 5 forsag.

Gu/rust kan relJucere udbytre! af I'illterhl'ede I'a'se"t
ligl. Bekæmpel.~e skal foretoges med el eDeklivlmiddd
i en do~erillg. der kali slOlIdJe angrebet.

I ubehandlet lcd a blev der mIdt i Juli fundet el angreb
af septoria på nx... toversle blad p!! 20 pct .. medens
angreb af meldug og gulrllst var bctydningslose.
I led h medførte \O behandlinger med Till IOp i
:-tadium 6-7 og 9-10 en reduktion af septoriaangrebet
lil J pct. med el merudbytte på 4.7 hkg.
I led c. cl og (' blcv der udført en tredie behandling i
:-.tadium 9-10 ca. 28. juni. svarende til ca. 16 dage cfler
anden behandling. Behandlingen medførte ell yderlt·
gere reduktion af scploriaangrcbel og et merudbylle
p& ca. 6 hkg. Dcrcgning af cffeklen af (redie sprojtning
vi..er en udbYllC<"tiglling på 0,8·2,0 hkg. Kun i led e

9.3

7.9

8.6

9.2

6.8

28.1

25.9

Netto
mer·

udbytte

hkg
kerne
pr, ha

O 15.7

O 14.6

2 34.6

o 16.0

o 15.9

6 .13.1

81 32.1

0.5 IJ. 7

0.2 15.8

7 j'i.

JO 67.5

o IJ.6
LSD b·h 1.9

2

O

O

o

o

o

o

O

o

o

7 j'i.

2
1.0 I
1.0 I
0.5 I
1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.51
1.51
1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.0 I
1.0 I
0.5 I
0,5 I

1.0 I
1.0 I
1.51
1.5 I

/988. 9 fonog

a. Ubehandlet
b. Corbel

Till TOP
c. Bayfidun

Tilt !op
d. Tilt lOp

Tilt top
e. Rival

Rival
f. FoliclIr

Folicur Combl
g. DPX N 787J

DPX N 787J
h. Corbel

Tilt top
Till top

/987. 2 forsog
li. UbehandleT
d. Tilt top

Tilt lap
e. Rival

RIval

Vinterhvede
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LSD 4.0

O O 13 28,3

O O II 28,3

J forsøg
3 O 100 36,6
O O 56 23,8
O O lJ 28.4

Plantebeskyttelse

Tabel 9. Sep/orio (12/).
=

% dæknmg af

Vinterhvede
Mel- Gul· Sep. hkg ·ElTe.kt·
dug rU'\I toria kerne .f Neno-

ca_ 20n- pr. ha J. spr. merud.

/988 l/I 3/1'. 3/' 4f"-

a. Ubehandlet O 0,2 20 85,7
b. Till IOP 2X 1.0 I O O 3 4.7 -;-1.1
c. Till top 3X 1,0 I O O I 5,9 1.2 " .1,7
d.Tilt top 2X 1,0 I

Sportak I XO,5 I O O 5,5 0.8 -;-2,8

e. Rival IX 1,0 I
Tilt IOP IXI,OI O O 0,7 6.7 2,0 " 1,1
Sponak IXO.51

LSD 2.4

% dælmng af
Mel- Gul· Stp
dug ruS-1 tona

20/7-

hlg
kernt
pr. ha

'ElTd.f
.f Netto-

3. spr. tnerud

17,4
4,6 18,8

4.5 20,0

4,5 20,5

Led b-e behandlet i stadIUm b-' og 9-10. Lcd c·e beh,Hldlet .1. gang C,l J uger efter 2. behandlmg. - 1l1CS!(H'erste bllld

blev der opnåel et udslag - 2 hl..g - der kunne dække
omkostningerne til den udføne tredie behandling.
Dc opnåede merudbytter har imidlertid ikke kunnel
dække omkoSlningcrne 'il de udførte behandlinger.
I I forsøg. Sleipner. anført i højre del af labellen. blev
der konstateret et særdeles kraftigt ..eptoriaangreh.
I led h blev der ved to behandlinger opnået en reduk·
tion af angrebet til 56 pct., der medførte en ud
byllestigning pa 23.8 hkg.
I led c. d og e medførte den [redie behandling cn
yderligere sligning i udbyttCI på ~.5 hkg.
En beregning af nellomerudbyttct vi~te den bed'le
økonomi i led d og e. hvor der blev anvendt 0.5 I
Sportak 45 ec ved den tredie behandling.

Forsag udførr i 1988 l·iser. at seploria kan medfi,re
udbyuenedgang. fp(x/e/t i erl modIOgelig sort som S/eip·
ner. E" Ix'kæmpe/se efter skridfllng laJJJ ~'ære nødven
dig, men ell effekll'v b!adsl'ompebekæmpe/se inden
skridning medfører .\'Om regel ikke ongreb pa oksel.

FONøgenc fort~tlel,.

Tabe//O Dell dosis af nampe-midde/ (/22)

Del/ dosis
J 1986 blev der påbegyndt en fOniøgsrække med det
formål al undersøge mulighederne for en deling af den
normale dosering af blandingsmidler som f.eks. Tilt
IOp. Tilt turbo eller Rival.

I label IO bnnges re\ultalerne af 15 fOl"'og med Tilt top
i forskellige doseringer og antal behandlmger. Ved
for~ogencs anlæg omkring 10. maj blev der fundet
svage meldug- og septoriaangreb. mcdens der blev
fundel ret kraftige gulru"tangreb i 5 af fONogene.
I tabellen er foretaget en opdeling efter sorter. I
kolonne 1-5 bringes resultaterne af 7 forsøg i Sleipner.
i kolonne 6·10 6 forsøg med sorterne Kraka og Anja og
sidst 2 forsøg med sonen Kosack.
I Sleipnerforsøgene blev der l juli ikke fundet gulrust,
men svage angreb af meldug samt et krafligt angreb af
<;epIOria. i ah 41 pet. på næstøverste blad.
l led b blev der ved sprojtlling med 1 I Tilt IOp ikke
opnået tilstrækkelig effekt på seploriaangrebel. Der
blev nptl~et ct menldbyuc på ca. 8 hkg.
I lcd c ble\ der også anvcndt I I Tilt top pr. ha, men

Slelpncr Kraka og Anja K_k
, forsøg 6 forsøg 2 forsøg

Vinterhvede % dR:knlOg af % dækning af % dækning
mel- gul· "'p. hkg Nello- mel- gul. "'P' hkg Netto- mel- gul- "P' hkg NeuD-
dug "''' tona kem, mer. dug rust tona ke~ mer· dug tU , torla kerne mtr·

ca. t$/7· pr. ha udbyt ca. 1$/7- pr ha udbyt. ca. Isn- pr ha uJb)t.

I I l I J I 4 I ,
6 I 7 I 8 I 9 I IO II I Il I 13 1 14 1 15 1

/988
a. Ubehandlet 5 O 41 74,3 I 16 6 69,6 O O I 67,6
b. Tilt top I X 1.0 I 0.-1 O 17 8,2 5.0 O I I 12,5 9.3 O O O 1.7 -;-1,5

e. Tilt top 2XO,51 0.2 O 7 10,1 5,9 O O 0,6 13,2 9,0 O O O 0,2 -;-4,0
d. Tilt top J X 0,5 I O O 8 lU 5,0 O O 0,5 14,0 7,7 O O O 1.3 -;-5,0
e. Till top 3 XO,5 I 0,1 O 6 9.8 ).5 O O 0.5 IS,S 9,2 O O O 0,1 -;-6,2
f. Tilt top 2XO,8 I 0.1 O 9 10,6 5,0 O O 0,1 15,0 9,_ O O O 2,2 -;-3.4
g. Tilt top 2X 1,0 I 0,2 O 6 11.9 5,5 O O 0,6 14,1 7,7 O O O 3,2 -;-3,2
h.Tilltop 3XO.8 I 0.1 O 8 13.7 5,3 O 0.2 0,6 16,0 7,6 O O O 0,9 , 7,5

LSD b·h 2./ LSD 3,6 LSD-

Led c·h behandlelI ~ladlUm n-7 l.:<l 18/~ Lcd b og d heh,mdlcl l ~t3djunl 7-8 en lin. L..-d \:-h behandle. i stadIUm 9·10 ca. 10/6
Led (' og h bt-handlt:l I 'Ilu.llum 10.5A ca D/6 - ";e.I(I~<.'f"C blad
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udbragl ad lo g:Jllgc, hvilket medf4'rle ell bedre dlekl
pA ",v<lmpcangrcbel og et Illcrutlbyllc på ca. IO hkg.
I led d og e blev der anvcndt i all 1.5 I Tilt top. udbragt
ad trc gange. I led d hlc\ \Id .. tc ..proJtlllng udfort I
~tadiurn 9-10. (.l.v.\. indcn skndlll1lg. meden~ ... Id... lc:
\pn,jtning i lcd c blev foretaget efter fuld gerJllclII
.. kridning. Der blev opn;'\{"t omlrcrlt \ammc !oovampccr
fckl med el merudbyttc på 10-11 hkg.
lIed fblc\' udbragl i alt 1.61 Tilt lap. i lcd g 2 ITdl top.
i begge lcd ad to gange. medens dl'r l let.! Il ble\' udhragl
2.4 I ad tre gange. Svall1pedTektcll hlev uændret med
Cll MHer sligllil1g i IIIcrudhyllcl pA 10.6-13,7 hkg.
Swr.. t Ilcllolllcrudbyttc blev opnåcl l kd c for 2 garlge
0,5 I Tilt top pr. ha med I alt 5.q hkg..
l kolonne 6-10 brlllge... gcnnem\llit\rC\llltalernc af 6
I'or ..."g I Kraka og Anja.
I dl~...e ...urter var angH'bcl af meldug uden bClydrllng.
Der blcv fundet cl ""agt angreb af ...eptoria, llIeden ..
der blcv fundel "'lærke angreh af gulru... l i 5 af de 6
fOn.~lg. i alt 16 pu. angreb 1'3 n~\: .. l(lver.. tc blad.
Efter \amtligc bchandllnger blc\ dcr Illldtljulll opn1'\.ct
en cn...<.trtct wampecITekl med ml"rudbytler på 12.5
16.0 hkg. Ocr hle\ Ikke opn~et 1l0gt:ll ~ikker for ...kt:1
hehandl1ngeflle Imellem. Stør.. t 11CtlOIll~rudhYIIC. I alt
1),4 hkg. ble\ opn:"id I led r. mell omtrenl ...amme
Ilettomerudhytle blev opnået i lcd h. c og e.
I \Id ... le del af labclk'n bnnge.. f<.";;ullatt'rnc af 2 for<,.og l
Ko..ack. I dl .....C for ..\)g \ar der }der"'l nnge <;v:lmpc:lIl
greb. og der bkv IHe opndet mcrudbyllcr. der kunnc
dæl-ke olllko"'llllllgerne til behandlingerne.

De udfonc for...og I 14gS vi..o.:r. <1\ Jo.:l1 hechte OkOIlOllll
er llll,,1\,ct \'ed all\endel~e af mdlclll 1.0 og 1.61 Tilt top
pr. ha. Bedst Øl-Oll()llll har der v:a;:rel vcd al udbflnge
dl .....c mængder ml IO gange.

J lahel II bnllgc~ gCllnemsnit ... rl'<,L1llalcrnc af 2 år...
for",)g, hvor m,engder af I lil2 I Tilt top er udbragl ad
l lil 3 gange

labd II. Dell do:,ls ufsl'Ul1Ipemiddel.

Brul/p/f!t pa blud og uks uf Mede'. To former. bnlllp/f!(
og grap/et. der ofte bel/({'I'l/el' l'l'plOria. I..all al/gribe
hl'ede. AI/grebe/le afde IO l\'{llJlpe er megN l'flll\'ke/ige af

adskille. Sl'tImpel/e sprede,\ med rt.'g""w'III.. fru biml fl/
blad og IUH'!/('r Iii sidH i ul.. It't. Ved I..ruflf~:e angreb
ode/ægge\' blade og UI'ller m(,(/lIed~a1 lu/hYlle (1/ fi,/ge.
A Ilgreb f al.. \/;'1 1..011 .mm regel forhilldre~ I'ed reuidig
bekæm{Jl'l~(' (Sf H'ampNI ptl b/(u/elll' I/ldell luw/ell:<>

5krid"illg.
(P'O((): A. From /\'i,--,II"('")

En forogel~<.' af rl1<cngdcn tLl I alt 1.5 I Tilt top pr. ha.
udbr:lgt ad lrt> gange. har forhedrct wampceffcktell
noget. og der er opnået cl "lHen ... torre lllcrudbylle
cnd l let.! e
I lcd e har en fowgcl ...c af mængden tll I alt 2 l II-ke
forbedrt"1 l1\cr~el1 wampcelTekt eller udb)ltc.

Vinterh"ede

% d1dc.ning af
mel- gul- scp
dug ruSI tOrill

ca. Isn·

hkg NellQ
kerne nler·
pr. ha udbytte

12 ar hor der i jfJr.mgc'IJI! j'ærc' bedsl OI..OllUlrJI ved (J(

uc/bril/ge C:II WJIII/ef mæl/gde på 1.U-1.51 "li"/l fUp. Del/Ile

mængde I..UII udbrillges ad ro dIer fre galll.W

I tanel 12 bflnge... gennem\lll",re~ult<.ttcrnc af 7 for...ng.
l1\or Io hchandlinger med 0,51 Tdl top bn ~ammcn·

ligne.. med to behandlinger med 0.25 I Tilt 10p.

Tube/I!. Ddl dmls af.n-ompemiddel (J.

% dækning ar
mcl- gul- sep.
dug rust toria

Cl!. Isn-

6.8
lU

hkg NellQ
kerne mer
pr. ha udb)'uc

li 63.8
2 11,0
3 11.2
LSD 5./

6
O
O

0.6
0.5 I 0.2
0.251 0.1

Vinterhvede

1(,)88. 7 ji.Jrlog

a. Ubehandlet
b Till IOP 2
lo: Tilt top 2

l.eJ ':-(' t>t:h,.HIdkl 'Lnl!urn to 7 Cl 1/6
l.ed h og dbehandlel 'ladiullI 7-10: ca lOlo
lcd.: l' hc:h:lndkl ,wdlllm 1)-10 ca 20/h
• lI.c~lllH:r'lc bLId

1987-88. 39 forsøg ni" q f~ 3.' f,

a. Ubehandlet 5 'I 12 55.7
b. Tilt top I . 1.0 I 0.7 ) "' 1l.7 8.5
t. Tilt 101' 2' 0,5 I 0.5 0,2 2 14.4 10.2
d. Till top ) . 0,5 I 0.2 0.1 I 16.6 IO.)
e. "ilt top 2 . 1.0 I 0.3 0.1 2 16,7 IO.)

I.SD /.8

I lcd b har I I Till 101'. udbragt ad en gang i '>taUlUlII
7-R. medført en lidI ""ag eITel-t på gulru\1 ug \eptnna
og mcd el menldb~ ue på II. 7 hl-g. Til ..... arendc ma~ng·

dc ad In g.angc. led c. har forbedret wall1peeffcklcll og
nll'df~1rt et <;Ikkcrt 'i.l"rre merudbyttc på 14,4 hkg..
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Plantebeskyttelse

I forsøgene blev der fundet svage angreb af meldug. 14
forsøg forekom gul rust, medens septoria blev fundet i
5 forsøg med et angreb på 21 pc!. angreb på næst øver·
Sle blad.
I led b blev der opnået en god svampeeffekt med et
merudbytte på 11 hkg. Tilsvarende effekt og merud
bytte blev opnAet i led c, hvor der blev anvendt den
halve mængde præparat i forhold lil led b. Størst
nettomerudbytte blev opnået i led c.

Svampebekæmpelse ag gødskning
Ved diskussion af dyrkningsprogrammer for hvede
diskuteres ofte delt contra ikke·deil kvælstofanvendel
se i relation til den udførte bekæmpelse af svampe og
ukrudt.
I 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrække. hvor
gooningsanvendelse ad en og tre gange blev sammen
lignet med forskellig intensitet af svampebekæmpelse.
Forsøgene blev delt i to afdelinger A og B. I afdeling A
blev kvælstofmængden tildelt ad en gang. l gennem
snit af IO forsøg blev der tildelt 168 kg N. der blev
udbragt omkring 13. april. l afdeling B blev samme
kvælstofmængde tildelt ad tre gange med 40 pet. af
mængden ca. l. april. andre 40 pet. ca. 1. maj og
restmængden ca. 1. juni.

I tabel 13 bringes gennemsniLSresultatet af 10 forsøg,
hvoraf 5 forsøg blev udført i Sleipner, 4 i Kraka og l i
Urban. Ved forsøgenes anlæg blev der i Krakaforsøge
ne fundet angreb af meldug. gulrust og septoria, meA
dens der i et enkelt Sleipnerforsøg og i Urbanforsøgel
kun blev fundet angreb af septoria.
Ved en vurdering af svampeangrebet midt i juni blev
der i afdeling A - kvælstofgødning ad en gang - fundet
et svagt angreb af meldug. men med rCI kraftige
angreb af gulruslog sepIaria.
I led b blev der udført tre behandlinger i stadium 6-7,
8·9 og 10,1-10,5 med Q,S I Tilt lap pr. gang. Der blev
opnået en god effekl mod svampene med et sikkert
merudbytte på 11,1 hkg.
I led c blev dosis reduceret lil del halve af led b udcn al
svampeeffekten eller udbyttet blev ændret.

Tabe/13 Gødskning og svampebekæmpe/se (l2J)

I lcd d og e blev der udført to behandlinger med 0,5 I
pr. gang i henholdsvis stadium &-7, 8·9 og 8·9, 10.5.
Der blev ikke fundel nogen sikker forskel i svampeef
feklen eller de opnåede merudbyller.
Efter samtlige behandlinger blev der opnået sikre
merudbyller, SIØrst i led d. Bemærkelsesværdig er del
opnåede resultat i led e. Her blev anvendt den mindste
mængde· 0.75 I Tilt top pr. ha, udbragt ad 3 gange.
Behandlingerne visle sig i disse fafsøg at være effekti·
ve overfor gulruslangrebel og på højde med led b, hvor
der blev anvend l den dobbelte mængde Tilt top, i ah
1.5 I pr. ha.
I afdeling B, hvor kvælstofmængden blev tildelt ad tre
gange, blev der i led a fundet samme angreb af meldug,
gulrust og septoria som i afdeling A.
De forskellige behandlinger har medført samme svam·
peefTekt og neltomerudbYller som i afdeling A. Størst
Ilcttomerudbytte blev opnået i led d.
I sidste kolonne er anført merudbyllet for at udbringe
kvælstofmængden ad Ire gange i forhold til en ud·
bringning.
Delingen af kvælstofmængden har i disse forsøg med·
ført en udbylIestigning på ca. 0,5 hkg kerne, der dog
ikke kan dække omkostningcrne til to ekstra kørsler
med gødningsspreder.
I 4 af de 10 forsøg blev der foretaget forskellige
kvalitetsundersogelser. og gennemsnitsresultatet er
viSI i label 14.
I de 4 forsøg blev der opnået en mindre stigning i
lusindkornsvægten ved den udførte svampebekæm·
pelse. men delingen af gødningsmængden har ikke
ændret denne.
I faldtallel blev der fundet tendens til en mindre
nedgang for svampebekæmpelse samt en mindre stig·
ning ved dell kvælstofmængde.
De øvrige analyser visle ingen sikre ændringer for de
udførte behandlinger.
I samtlige forsøg blev der foretaget optællinger af
græsukrudt samt frøukrudt. I gennemsnit affoTSøgene
blev der ikke fundet nogen forskel behandlingerne
imellem.
Se iø\'rigt omtale af tilsvarende forsøg side 21 og 80.
Forsøgene fortsættes.

A D
N-gødskning ad I gang N-gødsknin& ad 3 gang Mer·

udb)'tte
Vinterhvede % dækning ar- % dækning ar- for delt

mel- gul- SCl?" hkg Nello- mel· gul- ..po hkg Netto- gødsk.
dug ro" tona kerne mer- dug ro" lona kerne mer· nlnø

ca. lS/7 pr. ha udbytte ca. 1517 pr. ha udb)·lte 8-:'-A

10 forsøg /988.
a. Ubehandlel 2 12 16 69.4 I II 16 69,1 0.3
b. Tilt top 3XO.51 0.1 0.2 I 11,1 4.8 0.1 O 2 12.1 5.8 0.7
c. Tilt top 3XO.25I 0.1 O 2 10.1 5.6 0.1 O 2 10.8 6.3 0.4
d. Tilt top 2XO.51 0.1 0.2 2 10.8 6.6 0.1 0.1 2 11.6 7.5 0.5
e. Tilt top 2XO.5 I 0.7 0.8 l 9.6 5,4 0.3 0.3 2 10.4 6,3 0.5

LSD o-e 4./ LSD o-e 3.7
b-e - b-e 1.2

A. godsknmg: \00% I stadium 4 ca 20/4.
B. godskning: 40% i Sladium 2,3 ca. 114. 40% l S1adlum 4-5 ca. liS, 209'(> , stadIum 7-8 ca. 1/6.
Led b·d ~handlet i stadIUm 6-7. led b-c behandlet l stadIUm 8·9. led b.c og e behandlet i stadium 10,1-10.5... næsto\,crste blad.
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Tabel 14 K~YJ!ilelronalyse

SED I
Vlnterh.,.ede .,.. rlprocan F.klta) """',TKV I k_ ",k. ml

A~ 8~ A 8 A 8 A 8

/988. 4 forsøg
a. Ubchandlcl
b. Till top
C Tilt IOP

3XO,5 I
3 XO 25 I

3 f~.

39,0
41,0
410

3 fs.
39,0
41,0
410

12,3
11,9
12,0

12,4
12,5
12,4

345
333
325

358
342
341

46
44
44

45
47
48

Me:ludb)'uc DeJsl.bihtet Brø(h'olumen
% mtn. cm' pr. kg md

:- A 8 A 8 A 8 I..
b.
c.

69
69
68

69
68
68

3,4
3,1
3,6

3.5
3,6
3,3

4983
5208
5000

5225
5175
5217

" N-gooslmmg ad I gang. I) N-gudsknmg ad j gange

Led a behandlC"l ,SladlUm 10.1. Ud b behandlC"t l sladlUm 4--5
1..«1 h og C behandlel '~lnd,um 7 og 10.1 • nr>I(,_enle blad

Tabel J5. Complller-allvisl svampebekæmpelse (/24).

'ilJ da:.kntnl af
Vinterhvede Kruek.- md- gul. 5Iep- hk. Nttto

fods)'ge dua rust lorla kerne mer-
Juli- pr. ha udbYI

lied b blev der behandlel forebyggende mod knække
fodsyge. blad.. vampe og hladltl~, hvilkel medførte et
stort merudbyttc på 13,2 hkg.
I led c blev der udført en bladsvampc- og blad
lusebckæmpelsc og opniiel Cl mcrudbytte på 12,0 hkg.
Forskellcn mellem led b og c kan henf~lre!o lil en
knækkefod ..ygcbckæmpclsc med Sportak. I gennem
SIIii blev der opnået 1.2 hkg, hvilkcl ikkc kan dækkc
omkostningerne til de:n udførte sprojlnmg.
Sln,",,1 netlomerudbytle blev opn:'el I led c
De opn. ede: merudbytter vi~r, at forsøgene har været
placeret på arealer, hvor de forskellige sl.adc\oldere
har værel !lIstede.
Foruden forsogsleddene lTled de forebyggende be
handlinger har der værel J andre for'i"gsled. hvor der
blev afprøvcl forskellige dele af computerprogram·
met. 1-lovt."Clform.lel med programmet har været al
anvise den sprøjtning. der medforte den bedSI mulige
nkonomi ved mllldsl mulig forbrug af bekæmpelses·
midler.

LSD /,8

0,5 0,6 4 12,0 5,7

11 0,4 0,8 3 13,2 4,0

J!J Il. JO 1t.l9Is. 17Is.

25 5 10 12 62,7

/988. J 7 /0,","11

a.l'irimor 0.25 kg
b. Sportal-. 1.0 I

Corhel 1.0 I
Tilt top 1.0 I
+ PirimorO.25 kg

c. Corbcl 1,0 I
Tilt IOp 1.0 I
+ l'irimorO.2S kg

Databaserede varslingssystemer
Ved Sl;llcns Planlc:værnscenlcr i Lyngby har man de
scncsle år arbejdcI mcd planlægnlllg af forskellige
dOlObaserede \'ors!ingssyslemer til bekæmpelse af ska
devoldere i korn. Her skalomlales del sysIem, der
behandler skadevoldere i vinterhvede. Opgaven med
al finde et system til hvcde er mere kompliccret end
del !lIsvarende sysu~m I vArbyg. da hvede bl.a. har en
længere vækSIperiode. og en række svampe. der an·
gnber hvede. er stærkt aOlænglge af vejrforholdene.
Det gælder bl.a knækkefodsyge og seploria. Den
fcr"le afprøvning af hvede-varslingssystemel foregil-. l

1987, men systemel visle sig al have en del mangler.
hvorfor der blev opbyggel et nyt ~y~lcm lil afprøvning
i 1988. Dct nye "yslem har været indlagl på diskeltc til
anvendelse på PC'ere bl.a. ved nogle lokale konsulent
centre.
Til vurdcring af del nyc SYSl cm hlc\' der anlagt 42
forsøg. I forsøgene indgik 2 fors"gslcd med fore
byggende behandling l stadium 4·5 mod knække·
fodsyge og i sladlUm 7-8 mod bladsvampe samt I

liladlUm 10.0-10.5 mod både bladsvampe og bladlus
J label IS bringe-. genncmsnitsre<iullalerne af i alt 37
fon.u~.

J gennemsnit af :-'<llllllige for~"g blev der om for' n::t
fundel II pct. plan ler angrebet af knækkefodsyge, ..om
cr el angrebsnivcau. der ligger omkring skadetærsk
len. Ved høsl blev der fundel i alt 25 pet. angrebnc
Sir!!. Meldugangrebene forblev moderafe. medens der i
nere forsøg forekom rel kraftige angreb af gu[rusf og
..eplOria. Bladlus forekom i IS af de 37 forsøg.

Forsøg udfort i 1988 med SI'ompebekæmpelse ; JH'ede
I'iser, al der .'ed en samlet mængde Tilllop pd O. 75·1,51
pr. ha ble I' op,,~el en ef/eklh' smmpebekæmpe/se og en
forbedrel økonomi.
Ved anl'ende/se afde 101'e doseringer /...m'l·es påpasseltg·
hed afbrugeren iform ofen ef/e/... riv /...anlrol med mar/...
og sprøjle. En udnyltelse af de 100'e doseringer kræw!r
tll/lge udviklmg af nye o~'en'ogmng5Systemf!rlil SIØlre
for brugeren.
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lied d blev der foretaget bekæmpelse af knæl..kcfodsy
ge og bladsvampe efter 3mi,ntng. DerudO\'er bic\' der
forelaget en forebyggende bekæmpelse af bladlus i
'lladium 10.5.
Led e omfallede kun bekæmpelse af blads\ ampe med
mulighed for 3mendell\.t= af reduceret dO'iils ,aml en
obligatorisk bladluscbekæmpelsc=.
Led fble\' behandlet eftcr an\l ..ningen fra computeren
\ed bekæmpelse af knæHefod<;yge. blad~Hampe og
bladlus.

l label 16 bringes ho\'oore-.ultatct af i alt 22 forsog, og
for de ovrige detailtal henvise. til tabelbl1aget.
l tabellens første del - kolonne 1-7 - er anført gcnuem
...nitsresuilalerne af cle 7 fun,og. hvori knækkefod ..yge
bekæmpelse var blevet 3nbefald.
Om foråret blev der fundet 23 pet. angrebne planter,
der midt i juli udviklede 'lig ItI 28 pet. angrebne strA.
Samtidig blcv der kon"tateret svage lil moderate ang
reb af meldug og gulru... t samt et stærkt angreb af
septona
Uanset om der er am'endt forebyggende bekæmpelse I

led b og c. eller 3n\ISnmgeme fra computeranlægget
blev fulgl. blev der opnået en ensartet effeLt pa s\ampe
og skadedyr. Der blev opnået store og Sikre merud
byller pli. 14-16 hkg, og der er iUe nogen Sikker forskel
behandlingerne Imellem

Tabell6. Compuler-am·jsl smmpebekæmpelsl! (/24).

I Lolonne 7 er anfort de antal normaldoser. der er
ble et anvendt ved de forskellige behandlinger. I led b
ble am'endt 4 normale doser. hvilket også kan be-
næ\-nes som behandhng.limdeks. I led f ble\' der med
kun 2.1 doser opn Cl "3mme udbyueOl\'eau. og der er
"paret ca. SO pet af kemikaliemængden i led b.
I kolonne 8·14 er anfert resultaterne af 15 forsog, hvor
tærsklen for knækkefodsygebekæmpelse Ikke er over
skredet. Kun 1 led b blev der foretaget en obhgatonsk
knækkefodsygebekæmpelsc med Sportak. I de øvrige
led c. d. e og f blev der udelukkende bekæmpet
bladwumpe og bladlus. Uanset behandlingen er der
opnået en god og enSartet effekt overfor meldug og
gulrusl, men en lidt varierende virkning overfor sep·
toria. Behandlingen m<.'<1førte merudbytter på 11·14
hkg.
I led d og f var der lIlgen Sikker forskel mellem de
opnåede merudbytter i forhold til led c. men i led f
blcv der kun anvendt SO pet. af den mængde præparat,
der ble\- tilfort I led c.
Ved en vurdenng af enkelt resultaterne ble\ der for
am-endelse af computeren opnået en god effekt ved
bekæmpelse af meldug. gulru.<;t og bladlus. Denmod
ble\' der I nere fo~og ikke opnåct tilslrækkelig effekt
m-erfor septoria. og Især Ikke i den scptoria-modtage·
lige sort Sleipner En Justenng efter delle problem er
derfor pnræ...et

Vinterhvede

/988
a.• X skadedyr bek.

b. I X knækkefodsyge bek
2 X bladsvampe bek.
I X skadedyr bek.

c. 2 Xs\'ampe bek.
• X skadedyr bek.

d. ComputeranvistlllIg for:
kna:kkefodsyge
~vampe bek.
I X ~kadedyr bek.

e. Compuleranvisning for:
svampe bek.
1Xskadeclyr bek.

f. Computeram,jsl11ng for'
svampe bek.
og skadedyr bek

Med kmckkdodsyge Udffi knækkefodsyge
7 rorsøg IS rONug

% drknml Ør" t)G. dæknmg ar"
~nrk· md- gulTusl 'iep- h~g NellO- antal knæk- md· gulrusl sc:p- hk, Nr:llo- .nh61
lu~rod· do. juli tona k,,,,, mer· "nor· kerod· do. juli lonll kerne mel'· "nor-
syge pr. ha od· mal" ,ygc pr h. od· mal"
Juli- byue doser Juli- bytie doooer

2 J 4 , 6 7 • 9 IO " 12 IJ 14

'f' 5 f'i. ]f, Nf\. /J/J.. /Jf!.. 11ft
28 7 IO 21 63,1 1.0 21 6 14 II 64,6 1.0

12 2 O 9 14.9 5.3 4.0 7 0.2 0.6 14.1 4.8 4.0

O 9 14.2 7,5 3,0 0,5 0.9 4 11.8 5.3 3,0

14 O 8 15.8 7,4 3.3 18 0.6 0.6 7 10,5 5,3 2,3

O 8 15.4 9,5 2.4 0.5 0.6 3 12.3 7.1 2,3

0.7 O 8 15,1 7.8 2,1 0,5 0,6 2 10,8 6.2 1,5
LSD a-/ 5,7 LSD a-/l.4

b-f - b-f /.8

- ~ angreb ar Iwækkerods~ge.•• n3:SUnersle blad
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Planlcbesk)'ttclse

trt'l\ JOr.HJg mtl'. at di'l red IlJæ/p af dC'l be"yuedt·
0'\1..:'" har \'ærel ",ult!(1 j gelllleU/fina al op"d somme
udbYUt' rom w!d alll·l'IIde/rl.' affon'byggt'lIde og p/all
faR/l' bdlOndlinga. ml'lI Iwlfa\'l're J., ..W11J.,altt·;lIdsolS.

rur...ugent: er anlagl l <",lmOlrhcJdc med Plantc\:crn ...
eentrct l I ~ ngb~ Ved for...ug"anlæg om cflcdrcl har
dl·t IHc \ærel muligt al foretage nogcn \ urdenng af
angrebet af I..næl..I..efod\)ge på arealerne. men for
"'('gellt: ble\ III ... tr,cbl anlagt p", an:akr. Il\m rug d~ r·
\..e... eftt'r rug

Rug
I 19XH har der kllll \ærel anlagt l':'i fnr...ug l rug.

Knækkefodsyge
I 19~-' hb Sp0rl;lk ~5 et: anerkendt III bekæmpelse af
kna.:Hcfod<;~gc l rug, ;'lll\cndl 0111 fodrd Grundet
uchll..llng af rC\I ... lcll'" ho, knæHerod'~gc";llllrcller
~p(}n;ll.. eneste 1l11111klt}J>C. der alll>cfillt,:, pa arealer,
!l\()r rc ... jqcII, fllrcl..Ollllner. Da 1I11dld og..;l har cn
eO·cl..l (Hcrfor CIl r:l'l..l..e andrc "lIlIlpC, hl.a ...nc... km)
md. er det af itltcre""c a[ få ... llllllllcnlig,net nlldlcl'"
eITel.. I ... ed an\clltkl ...e om cflcdrct med en for:\r"
.1Il\cmkl,e

1.6
1.5

l.J
2.1

hk, Nello
kerne mtrud
pr ha bylte

% .nard) ar
kn~kkefod5yae

rorAr ca 20n

Bt'lwlldlillg Il/rlJdt'l

Il .10 45.7
IJ(l' 4 16 4,4
forår l) 5.2

LSf) 1.1

Bl,lra"dllllg IHe tl/radel

I 12 43.8
110\ ~ 5 1.5
forM IO 1.6

ISO 1.0

I labcl HI er der forCI'lgt'1 ell Op"'UntllH:nng af B for..,\g
fra de ",cIlL,,<;lc 4 år med hel..æmpcl ...e af "n:cl..kefo(lo,ygc
I rug. FClf',()gclle er hle\d hehandlet ...;hcleflcdr wm
for;)r med SJXlrtal.. 45 ct:

I l J af de 2J for"','g hlev der .. cd en for5r,bcdummd ...e
ulrMel bchandllng mod knæHefod... yge. Ved for5r.,.
\ urdeflllgell bic v der fundet Il pet angrebnt: planler.
Jer \ed hmt h;l\de ud"I..lel SIg. til .~O 1)('1 angrebne
<"Ir;\

l tabel 17 bnngc... rcwllalcl af I fONlg l 198R.
FM...(lgct blc\' anlagl p3 Cl arcal. hvor der de fore
gJl'llde 4 tlr ha\de \:cret I..orn, Ved for:\r<.,\urdcnngcn
hk\ dt'r I..UIl fundC:1 4 pet angrebne planter og en
noget ,,,ngcndC' rITel..t dlt'r kn~dl..efod...~gebek;t:m
pt.'I",\"'n Kun lIed bug fhlcl c!cropn.tel 'lI..re ud,lag. pa
t:a 4 hkg !..ernc.
Neder... , j labellen er anfort 6 for...ug fra Il)X7. I J for,ug
Illt'o knæl..l..t·fod,,)gc blc\ der opn~cl cl mcrudO} lil' p;.\
6·~ hl..g med ... wr"'l nl'"omerudb~ Ite for en ,HI \ cndcl.,e
om furarct l "1"dulTn 3-~.

Efter <lmcndel ...e af BentHe hlc\ der 1l..l..e opnåt'1 nogen
dTl·I..t p~ knæl..kefod ...ygl':tllgrehcne, h\llket gl\cl\l"
... I..~lde". at svampene var rC"'I ... tente o\erfor Ilr.:nlule.
l J undre fOf'-og fordom der ikkc nogct angreh af
klla:I..I..~fod~)ge, og ...om folge heraf hb der iHe
op nat:! m~rudb)-((er. der I..unne bet'lle de ud(une bc
h.lIldlmger
I cl andel fON'g. nr 19 021. hl~\ der for~'aget en
...II1Hncnllgnmg. mellem Cl n~t pr;cpar.tt. l S709 50
\\ P. og Sporlal.. *5 el', \lldlernc hle\ udhrilgl hCIl'
h(lld"l' eflcrar og forår I)r~cparalct L 1\709 halde
lUlgen \lrl..nlllg ptl I..n:dkefod,ygen.lIlen der ble\' l~ke
()pn~e( !logcl merudh~lIe for bcklluJllIlgell Sponak
45 Cl,.' bt.'!..æmpcdc I..nækkefoch) gen. og. der ble\ opniit'[
ct "l I.. kat mcrlldb~ tic p:l 4 . .1 h\..g for efler;\f'<ul\etldd
\I.'n.

Vinterrug

/985-88 IJ for.wg.

a. l'hchandl~1

b Sportak 45 l,(:

e. ~portak 45 cc

1985-88 IO Jor<og
;j Lbehandlet
h Sponal.. 45 et.

1..'. Sportal.. 4) ec

. 2.0
: 2.1
~ J.5

~2."
~0.5

-18.5
l.l
l.1l
0.4
0.2
1.4

LSD-

f abc.'! /7. KllæJ.,l..t'.lix/'J'gt'.

% angrcl> ar hk, Nttlo-
Vlnterrug Imækkcr0d5)'~e kerne ""'.apnl ca. 20/ pr ha udb)'ue

19HH f\lIr 4509.1 uden I..n:cl..\"cf(ld ...yge

a Uhehandlet 4 2Q 43.5
h. Sport ak 1.0 I ol..!. O 5 4,2 1.1
l'. Sporlak 1.0 l l1Il\ IO 7 0.6 ..1.7
d Sporl,lk 1.0 l "'1 .~~ l 1 O,j 3.4
e Spon;ll.. 1,0 I 'I ) fl 16 0,7 :!,4

SPMI,Il.. 0,5 I
.~ -4

Il 4,5 0.5'l ) 6

g Iknlate 0,5 kg "'1 ) fl 2.0 0.1
/'sf) J.6

/9Xl. J for'lO"? 11/l'd J.,1I(l,J..J..t'.lOd'lJ'~I·

a Uhehandlct 16 52 38.4
b, Spmtal.. \,0 l ol..[ 2 26 6.6 J.5
l'. ~p\)rtal.. \,0 l 11tH ) .'0 U 4.7
d Sporlal.. 1.0 l "'1.1 4 J5 H.l 5.0
c. Sporlak 1.0 I "'1,) b )0 6.1 J.O
~. Belllale 0.5 I..g q 56 56 O.J --:--- 2,2

LSf) -

19H1. J Jiu'm'? udI'" J.,mf'Ht,!odn~l'

a Ubehandlet O X
b. ~p(lnal.. 1,0 l ol.., O 4
c, Sponak 1.0 I 110\ l 5
li Sp(lrta!.. 1.0 I ,(,J 4 16
e. Sp(lrtal.. 1.0 I <"1,5 Cl l:!
g Bcnlalc 0.5 I..g ...1.5 b 6

IJQ



Plantebeskyttelse

En anvendelse af I I Sportak om efteråret i november
måned reducerede angrebet III 4 pet. om foråret og til
et ni\'eau. der \'ed host var nedsat til det halve af
ubehandlet. I led c. hvor der ble" foretagel en forårs
behandling i stadium 5-6, blev der opnåel en god
reduktion fra 30 lil 6 pet. angrebne sw\ ved høst.
Behandlingen medførte et merudbytte på 5,2 hkg og et
nettomerudbytte på 2,1 hkg.
Nederst i labellen er anfort IO forsøg, hvor en be
handling ikke blev tilrådet. Der blev her kun opnået
merudbytter på 1,5 hkg kerne. som ikke dækker om
kostningerne lil den udførte sprøjlning.
Angreb af knækkefodsyge blev i 1988 vurderet til
under det normale på trods af gode smilteforhold i
efteråret og dele af \'interen

Sprøjtebehoyet for knækkefod.'iyge i rug kan endnu ikke
fastlægges om ejler&ret. Indtil nye midler findes. eller
en ny prognose for knækkefodsyge udyjk/{·s. bor be
kæmpelsen derfor udfores om fordret. og kun sIlfremt
der ved undersøgelser fil/dej mere end 8-/0 pct. ang
rebne plamer.
Ved forekomst af angreb omkring skadetær.~kle" bor

forfrugt somt vejrforholdene inddroges i vurderingel/.

Vintertriticaie
Der har i 198 lUe været udført forsøg i trIt1cale med
bekæmpelse af knækkefodsyge eller andre svampesyg
domme. Ocr henvises til lldligere års beretning samt
til side 34 i denne beretning.
Som konklusion fra tidligere års forsøg kan anføres:

knækkefodsyge kan være tabgivende i trilicale.
skadetærsklen for bekæmpelse af knækkefodsyge
bor være den samme som for rug. ca. IO pet
angrebne planter om foråret

Vinterbyg
I det følgende bnnges resultalerne af 7 forseg. fordelt
på lre planer med bekæmpelse af svampesygdomme I

vimerbyg.

Trådkølle
Trådkølle ses ofte i en tæt og kraftig afgrøde samt i år
med en mild og fugtig vinter og forår. Svampen
udvikler sig især i vinterbyg eft~r vinterbyg. En be
kæmpelse af trådkolle er af forebyggende karakter og
udfores som en efterårssprnjtning.

I 1988 blev der påbegyndt en forsogsrække med nye
midler mod lrådkolle. og I label 19 gengIves resultater·
ne af 3 forseg. Samtlige midler er udbragt I no\ember.
I forsøgene blev der ikke fundct angreb aflddkølle, og
i alle led var der en god overvintring. Behandlingerne
resulterede i usikre udslag på indtil 2 hkg kerne.
Fra tidligere års forsøg er bragt resultaterne af 4
forsøg, hvor trAdkølle blev konstateret. Der blev i
gennemsnit fundet 17 pet. angrebne planter med 51
pet. ovcrlevcnde planter om foråret.
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Tabel 19. T,Mk.lle (125).

% ..
Vinterbyg planltt O\tt- hk.

med le\.C'ndC' k<...
trldkølle planttt ",ha

/988. 310rsøg Ilden trtJdkølle.. Ubehandlet O 99 64,0
b. Buycor 300 ee 1.51 O 99 0,5
c. l3asilac 75 WP 1.5 kg O 99 0,8
d. Folicur 1.0 I O 100 1.7
e. L-8709 1,5 kg

~LIssapol +0.21 O 99 0,8
f. Baycor 300 ec 1,5 I

+Sponak 45 ec+ 1,0 I O 99 1.9
g. Cycocel ekstra 2.0 l

og Baycor 300 ec 1,5 I
+Sponak 45 ec+ 1.0 I O 100 (1,5)

LSD·
1985-87. 4 forsøg med trddk"lIe.. Ubehandlet 17 51 53,1
b. Bayridan 0,5 I 2 85 6,6
c. Baycor 300 ec 1.51 2 86 5,5
d. Basitac 75 WP 1.5 kg 2 84 4.5

LSD 3.6
1985·87. 14 forsog uden tf', dkølle
a. Ubehandlet O 76 43,9
b. Bayfidan 0.5 l O 81 0.8
c. Baycor 300 ec 1,5 l O 84 2,0
d. Basitac 75 WP 1.5 kg O 81 1,2

LSD 1.0

Lcd b.g behandlet l november.
Lcd g C)cocel behandlet l okl~r. ()2fs.

En cftcrårsbekæmpd!<.e med de tre anførte midler
resuherede i en god bekæmpelse af trådkolle og en
forøgelse af plantctallct til ca. 85 pet. overlevende
planter samt et sikkert merudbytte på ca. 4,5-6.5 hkg
kerne.
Ba} ridan er som det eneste afde provede midler blevet
markedsfort. og en behandling med 0.5 l pr. ha S\'arer
til en udgift på 2.4 hkg kerne. l de 4 forsog blev
ncttomerudb)'ltet for Bayfidan 4.2 hkg kerne.
I samme periode blev 14 forsog anlagt på arealer. hvor
angrcb af Irådkolle udeblev. Behandlingen resulterede
i cn mindre stigning i procent overlevende planter på
5-8 pet. samt små merudbytter på 1-2 hkg.

Trbdko/le kan ikke konstareres om efierfJret. og en
behandling er derfor af ren forebyggende karakter.
Sprojtning mod tr. dkølle kan ti/rodes:
. \'ed dyrkning al wnrerbyg ejler yinrerbyg
- i tætte. kraftige afgrøder
- w?d forekomst af stubreSler - specielt af byg.

Bladsvampe
I byggens vækSIperiode er der mulighed for angreb af
meldug, skoldplet og bladplet. I 1988 forekom der på
andel. år kun yderst svage angreb af meldug og blad·
plet, mcdens der forekom en del skoldplet nere steder i
landet.



I tabel 20 bnnges resultaterne af 2 forsog. hvor nogle
nye midlers effekt mod byggens bladsygdomme af-
pro\'cs I normal og nedsat dosis. Ved anlæg af for-
sogene blev der fundet yderst s\age forekomster af
bladplelog meldug. og midt i Juni el S\'3gt angreb af
meldug med J pet. dækning af næslO\erste og Iredie
O\cr!ole blad

Tabel 20. BladSIlampe. 1/26)

% dæknIng af

VInterbyg blad- mel- hk. ello-
pk. du. kerM m"·

ca. 15/6- pr. ha udbytte

1988. lfors"g

a. Ubehandlet 0.5 J 62.7
b. Corbel 1.0 I

Tilt turbo 1.0 I 0.5 J.9 72.2
c. Corbel 0.5 I

Till lurbo 0.5 I 0.5 0.5 1.7 -:-2.3
d. Corhel 0.5 I

Till lurbo 0.5 I
Till lurbo 0.5 I 0.5 0.5 4.6 71.5

e. Ba)'fidan 0.5 I
Follcur 1.0 I 0.5 0.5 5.1

f. Bayfidan O.J I
Foilcur 0,5 I
Folicur 0,5 I O.J O 4,J

g. Folicur 1.0 I
Folicur combi 1.0 I 0,5 O.J 4.0

/986·87. 4 forsøg
LSD-

Jf,

a. Ubehandlet J 2 58,6
b. Corbel 1.0 I

Tilt 11Irbo 1,0 l O 5,7 70.4
g. Folicur 1.0 I

Folicur Combi 1.0 I 0.7 O 5.6

L«i b-g behandlel 1 sladlum )..4 og 5·()
Lcd d og f behandlet I ~Iadlum 8·q ·2 og ) o~erslC' blad

I led b bln der forelagel 2 behandlinger med Corhel
og Till IUrbo I normal doftenng. Del ..\-age meldugan
greb ble\ reduceret fra J til I pc!.. og behandlingen
resulterede i el merudb)'lIe pl' 3.9 hkg.
I lcd c resulterede de '\amme midler I hah normal
dosermg I el merudbYlle p 1.7 bl..g.
I led d blc\ der foretaget Ire behandlinger med hah
normal m~ngde af h\CTl præparat. BebandiJngerne
resuherede I el merudbytte på 4,6 hkg.
lied e. fog g ble\ der pro\el nye midler. h\orafkun
Bayfidan er markedsfon. Behandlingerne resulterede i
cl merudbYlIe på 4-5 hkg, men med det ringe for
sogstal må de opnåede merudbylter betragles som
usikre.
Nederst i tabellen er anfart 4 forsog fra 1986-87. Trods
de svage angreb af s\'ampesygdomme bic\' der opnåel
merudb)'lIer. men der er ikke Illogen af de 3 år opnåel
merudbYller, der har kunnet betale for de udforte
~proJtninger uansel anlal behandlinger og \algte do
seringer

I tabel 21 brmges resultaterne af 2 forseg, b\or kendte
midler er sammenlignet med et enkelt nyt præparal.

Plantebeskyttelse

Tabel 21. B1ads\'Ompe. (127)

% daeknm,.f

Vinterby& skold- mt:l- hkl Nt:t~

pld dUI k<me ...,.
ca. 15/6- ",.ha udbytte

/988. ] forsøg
a. Ubehandlet O 60,2
b. Cali:<in 0.7 l

Rival 1.0 I O O 2.1 72,6
c. Cali:<in 0,4 I

Rival 0,5 I 0.2 O 2.8 70.7
d. Calixin 0,4 I

Rival 0.5 I
Rival 0.5 I 0.1 O 4.2 7J.J

e. Bayfidan 0.5 I
Ri\'al 1.0 I O O 2,8 72.5

r. Afugan 2.0 I
Rival 1,0 I O O J.4 71.6

g. DPX 787J 1,0 I
DI'X N 787J 1,0 I O O J,9

LSD-

Led b-g behandlel I stadium J..4 Ol S-()
L«t d behandkl l stadium 8-9 ·2 og) o\ersle blad

Ogs I dis..e 2 forsog har der \ æret yderst s\ age angreb
af 'ivampcsygdoffime.
I led b blev all\-cndt IO sproJtlllllger med normal
doscnng. meden 'i der i led c bic\- ul1\endl hal\' do
sering af begge midler. Behandlingerne har re<iuheret I

s..'lmme merudbytter.
I led d bic\' der foretaget el1 ek-.lra behandl mg I
forhold lil led c. og der er opnået Cl Illcrudbylle på 4
hkg. lied C har Bayfidan tilsyneladende virket på linie
med Calixill. I led f og g blev der for de anvendte
midler oplll1el lidt !olgrrc mcrudbyller. men med det
la\'e for~og'otal kan ingen af de opnåede udslag be
tragl~ som SIkre
Der er ikke for nogen af de marl..edsforte midler
opnåel merudb~ Iler. der har kunnel dække omkost
ningerne III sprojtningerne uanset antal do~ringer

Jfed de seneste t5rs meget smge smmpeangreb i \'inter
byg har der l'æret en J'deTSt ddrhg økonomi i al udføre
de hidld obbgoloriske sprojtmnger. I fordret /989 skol
der l'ed bekæmpelse af n"Ompefygdomme i l'tnterbyg
følges de am·isninger \'edrørende midler og doser. der
meddeles fra Statens Platrte\'æmscetller i Lyngby.

Vårbyg

Afsvampning
I 1988 har der \æret anlagl 8 for<;og med bejdsning af
ud..æd af \:\rbyg. Forsøgene har \'ærel fordelt pl' IO
planer.
I tabel 22 bnnges gennemsnItsresultaterne af 4 forsog.
hvor 5 forskellige bcjdsemidler er afprovct. Som ud
sæd ble\' anvendl et pafli Klaxon med en splree\'ne pl'
90. BejdSningen blev udfort pl' forsogsgArden Godl
håb. og Slatsfrol..ontrollen har fundel hejdsepro\'crne
\-ærende lorden.
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Plantebesk}'ttelse

ForskellIge s'-'ampemldler med eITelt overfor meldug
kan og formuleres som bcjd">emldler.

l tabel 23 bnnges resultaterne af 4 forsag. hvor effek·
ten af bejd..,emidlet hrrax Bejdse er undcrsogt P~

såvel en meldugfo)..,om son Golf som på en sorts
blanding, Begge partier havde en splree\ne på 92.
lied a ble\ der i ubeJdset Golf l:.llt 269 planter pr. Ill.

og ved en \'urdering I Juli m;'l.ned ble\ der fundet .H
pet. planter angrebet af blad plet S31111 85 JlCL piallIer
med angreb af meldug.
I led b har beJdsmng med Ferrax medfort en mindre
slignmg I plantelallel liden at på\ irke angrebet af

I led b er amendl "unga/il Bejdse som måleprovc.
idel midlel er vel afpro!"ct og anerkendt med markeds
foring igennem Oere år
I led c er afpro\ct Viluva .... der indeholder carboxin.
som bl.a. er virksom o'-'erfor nogen brand. Raxil
bejdse L lied cl er el nytlUe-markedsforl middel. og
I led e er pnnel Prelude Uf. der foruden carboXIIl
og mdeholder pnx:hloraz. som er den \ Irk'tOmme
forbmdd ...e I bl,a $porl3\... I led f er prn\el et blan
dingsprodukt indeholdende carboxlI1 og imazalil.
Ingen af de udforte behandlinger har haft ..,ikker
positl\ \Irkning pa plantetal eller ud b) Ile.

Tabel 22. Bejdsning (ll8). bladplct. men en mindre nedgang I angrebel af mel
dug. Behandlingen har Ikke medfon nogen ændnng I
udb) ({ct.
TIl lC)Illrol af Ferra,beJdsens effeLlI\ IleI ble\ der I led
c I sladium 3-4 behandlet med 0.5 I Rl\'llJ. Behand·
11IIgen har iHe p:hlrkel angrebet af blad plet, men der
bic ... fundel el yderligere fald I pet. planter med angreb
af meldug. Udbyttet forble\ up~V1rket. lied c blev der
prO\el en ubejd!oel M)rtsblandlllg. hvor der ble\ lait
297 planter pr. m- Angrebel af blad piet er wm I de
uHige forscgsled. men der er kun fundet 15 pet.
planter med angreb af meldug. Sorlsblandingen gav et
mindre udby Ile på 2.4 hkg i forhold lil ubejdsel Golf.
I led e blev der forelagcl en Ferraxbcjdsning af sorts
blandingen. og der er opnået en yderligere nedgang i
pet. planter med angreb af meldug. Behandlingen har
Ilntdlenid resulterel I el sikken mindreudbyue på 1,6
hkg I forhold til lIbcJd'>Cl.
I led f er forelaget en behandling med O,S I Rival I
.. tadlUm 3-4, og behandlingen har ikke med fort nogen
ændring i udb~ Ilel I forhold til ubcjd-.et sortsblandmg.
I en del af forsogenc. afdeling B. er der forelaget en
\upplerende behandling med 0.51 Rival I sladium 8·9.
DCIUlc behandling har medfon en v'. "tlig nedgang I

angrebet af bladplelog meldug. Der ble\ opnået et
udbyllc på 61.5 hl..g. hvilket \il sige. al 0.5 I RI\-al I
'Iadlum 8-9 har medfort ct merudbytte på 3.0 hkg
kerne. Sammc merudby lte er stort ~t opnåel i de
m rige led. og Ferra'behandlingen mod meldug har
Ikke hafl nogen O\'Cfbcvisende effell.
"'or~ogcnc fort:-.a:ttes

Bladsvampe
Angrebene af blad..,ygdommene i vårbyg i 1988 må
betegnes som ret ""age. Meldug var rel udbredt I juni,
men med yderst svage angreb. Del samme var og
tilfældet for sloldplcl og blad plet.
I lighed med lidllgerc år har det hellcr ikke været
muligt i 1988 at opdele forsogene cfter sorternes 5yg
domsmcxhagelighed_ De yderst ..,\ age sygdomsangreb

hk.
k.mc
",.ha

53.3
-;-0.1

0.5
0.1

-;-1.3
0.0

LSD-

251
237
261
256
2..5
256

Planttt
pr m'

100 ml
200 ml
100 ml
250 ml
200 ml

/988. 4 forsog
a. behandlet
b. Fungazil Bejdse
c. Vita\'ax 390F
d. Raxll bejdsc LS
c. Prdude UF
f. Imazalil 425 LS

Tabel ]J Bejdsning og sprøjtning mod meldug (/29)

A B
IRICR $urJ)lcrmde 5\'ampcbdæmp. 0.5 I Rlul l SI 8-Q

Virbyg
% pl.nltt med % plan ler mm

Planler bladptet mddug hk! kerne blatJplc1 meldug hlg kerne \tn'Udbyue
pr_ m' pr. ha.. pr hil for Rl\al

I I 2 J I 4 I 6 I 7 I 8

/988. 4 forsog
a. Golf. ubejdset 269 .n 85 58.5 8 2 61.5 3.0
b....om a +

Ferrax bejdse 400 ml 281 32 6. -:-0.3 8 , 0.6 2.7
c. som a +

Rival i SI. 3-4 0.5 I 31 56 0.8 R I 0.8 3.0
d. sort ...bl.. ubejdscl 297 33 15 -;-2.4 R O . 3. I 2.3
e.som d +

Ferrax bejdse .j()() ml 253 33 10 4.0 8 O -;- 3.6 lA
r. som d ......

R1\'al I SI. 3-4 0.5 I .H 6 2.9 8 O -:- 3.2 2.7
LSD 1.4 LSD 1.4
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har hcvlrket en del un:lllahk behandlinger 'cd normal
dmcnng.
I 1988 har der i v5rhyg været anlagl 84 for'iog. fordelt
p~ 8 planer.

I label 24 bringes gCllllt'Imnit ..re"u!talcrnc af 8 forseg.
hvor forlikellige nndler er sammenlignet med en
'iPI"OJllllllg i ~tadium 7-8, "'aff'llde lil omkring 13.juni.
Ved fnr'l('lgencs anlæg blev der fumJet :-vage angreb af
meldug l 4 af de 8 for,c'g med i all 25 PCI. angrebne
planter Forlit l juli blcv der fundet 5 pct. angreb af
meldug på IHl....lovcr'itc blad og angreb af bladpld på 1
pc!. I enkelte fOf"ug ble\ der obsenerct angreb af
'ikoldplet"yge. I 7 af de 8 for<,ug har der ~5Iede'i \ ærCI
,lllgrcb af en eller nen~ .. \ampc..ygdnmmc.
J lcd b og c blev der opn~c{ samme eITekl O\erfor
blaelplct og meldug med u<,lkre merudbytlCr. der ikke
kUlIlle lX'tale for den lJdferh~ behandling.
I led d. c og f er pnn'cl Il) l' Ikkc-marke(hf'\rle midler.
Efter bchJlIldllngcn blc\ der opnilcl en "vampcbekælll
pd'ic 1':\ Ill1Ie med dl' kendlc midjer Till turbo og Ri\al
..amt "Ikre merudb)ltcr på 2.5-~.5 hkg kCfllC
J lcd g blev der eftcr Till rop opn5el en acccplabd
<wilmpcetTekt. mell med ct mcrlldbYllc. der ikkc kunne
dækkc nrnkn~lningcl'l1c lil den udførte :-pnljlnlllg.
I led h hlc, pmvcI Cl nyt IHe-rnarkcd',f'lrt blandings·
llllddcl Præparatet har CIl g(ld wampceffekt. og der er
opn:\et 1.":1 \tort merudh) Ile på 4 hkg

"'!t'!dug / I·arbyg. Fra [rem5piring fil omkring .\krtdlllltg
ka" hrp. al/gribes af !!le/dul(. Swnl .\kade op,lltir I!fler
lidlige (Il/greb. De forsfe (If/greb .\farler .mm p/etler med
,'II In'id 11/ gralig skimmdbelægllill):. Ved æ/dr(' og
kraftige (II/greb jTyder p/el/en/t' :.ammell 11/ 1'11 ja'1'fI

gra-mrr~kimmelbe/({'g"lJIg.Ol.'d.\'fe 11d.~Pllllkl for be·
kæmp('/H' I!YHadium 5-8.

(Fo/(): J. lIoumol/rr/A. From V/ehcfI)

J 16 for:-og l 1987-8R rorcliggcr der rcsullarcr af 6
for,kclllge "Vtllnpelllldler, der er afprøvet ved ~alllmc

bchalH.lllllg'itidspunkl og doo,erlng. Midlerne har haft
en gmt og cn":lrlel effekl pi:l bladptct og meldug, og der
hlc\ opnåel merudbYller fra 2.5 ltl knap 4 hkg
Dc n)'e mIdler lied d. e og fhur 'iålede.. klaret .... lg ruldt
på godt "0111 de mario:ed"rnrte prOdukter
Neder'il I l"hellen er flnf(lr! 27 for'iøg i cn J·årig
rerHldc. tl\or midlerne Trit lurbo. Rival ng Till top er
'Imnrncnllgnct ved en hdwrtdlillg I1lcd llormal eln·
..crmg.
Der hk, Ikke fundet nogcn for.. kcl i midlerne,," eITekt
O\crfor de forskellrgc <'\'.Ilnpc. men en <'lkker for .. keJ i
lldh~ lIct mellem led c.: og led g.
Dc opn!kde lllcrudb) llcr for en normal do,,"cnng var
ll111dlertld Il-.kc i \tand td 31 dække OmkO'itlllllgcrnc
\t'd .. pn1il11ingcn.

NeltOo
merud
byltt:

hkg
kerne
pr, ha

% dækning ar
blodplet meldug

CII. In·
YArbyg

Tabe! 14. Blar!sl'ampe (/30).

1988.8/0'log
a. Ubehandlel 1,0 5,0 45,5
b Trit llIrbo 1.0 I 0,.1 O,Q 1.6 1.7
c. Klval 1,0 I 0,4 0.8 1.2 1,7
d Folrcur 1,0 I 0,3 1.0 3.5
c. roliclll' Combi 1.0 I 0..1 0,6 2,5
r DPX N 7873 1.0 I 0.2 0,6 .1.1
g Tilt top 1.0 I 0,.1 1.0 2.6 .O,Q
h. ex 021 1.0 I (0,.1) (0,4) (4.2)

LSD 1.8
1987.8H.I6/ors(,g
a. Ubehandlet 2.0 5,0 49,3
b Till turbo 1.0 I 0,6 0,7 .1,0 "0,.1
c. Klval 1.0 I 0,6 0,7 2.5 "0,4
d Foltt:ur 1.0 I 0,5 0.8 J.8
c. Fnl1l.·ur Com hl 1,0 I 0,7 0.7 J.5
r DPX N 7R7.1 1.0 I 0,6 0,8 .1,Q
g. TIlt top 1.0 I 0,4 0.8 [Hl [0.1]

ISO 1.1
1986·88. 27/or50g
(I. Ubl.":handlet 2 6 49,S
h. Tilt turbo 1.0 I 0,4 0.7 1.7 . 0,6

c. RI\'(l1 1.0 I O,J 0.7 2.5 :0,4

g !'ilt IOp 1.0 I 0 ..1 0.7 .l.4 : 0,1
I.SD 0.8

AUt' led ix"hllndkl i \1 7-'/!.. ·1l:L...hl\Cr\lc hlad
I l~f<lrw8rl t~ t(IN'~

14.1



Plantebeskyttelse

I tabel 25 bringes resultaterne af 2 forsøg. hvor fire
midler er provet ved en enkelt behandling i stadium
7-8. medens der i led f og g er behandlet to gange i
henholdsvis stadium 4-5 og 7-8.

1988.2 jo'!iøg
a. Ubehandlet ° 1,0 44,4
b. Tilt turbo 1.0 I ° ° 2,4 +0.5
c. Rival 1.0 I ° ° 2.2 +0.7
d. Folicur 1,0 I ° ° 2,3
e. Dorin 1.0 I ° ° 1,4
f. Calixin 0.5 I ° ° 3.7 +0.2

Rival 1.01
g. Bayfidan 0,3 I ° ° 4,0

Folieur 1.0 l
LSD·

Lcd. f og g behalldl~1 i stadium 4-5
Lcd. b·g behandlel I stadIum 1·8 - øverste blad

Tolx!/25. B/odSl'Ompe (/3/).

Virbyg
"o dækning af

bladpl~1 meldug
ca 10/7-

hk,
hrne
pr. ha

Ncll~

mtrud·
bYll~

Talx!l 26. Bladsl'ampe (132).

% daekninl af hkg Ncuo-
Virbyg Skold· blad· md- k,rne merud·

plct pl<l dug pr ha b)ttc
ca. 1017-

1988. JO jorsøg
a. Ubehandlct 1.0 5,0 8.0 SO,8
b. Rival 1xl,0 l 0.9 0.9 1.0 4.6 1,7
c. Rival 1xO,5 l 0,7 1.0 1.0 3,8 1.8
d. Rival 2xO,5 l 0,5 0,4 0.6 4,7 0,8
e. Rival 3xO.3 l 0.6 0,3 0.6 5,3 0,6
f. Folieur Ixl,O 1 0.3 0,3 0,5 5,6
g. Folieur 2xO,51 0,5 0.3 0,5 6.5

LSD o·g 1.6
LSD bog 1.2

1987. 8 jO=8
a. Ubehandlet 0,8 ° 2,0 55,0
b. Rival Ixl,O I 0.2 O 0,4 5.6 2,7
e. Rival IxO,5 I 0,2 O 0,) 5,2 3,2
d. Rival 2xO.5 I 0,2 ° 0.2 6,2 2,3
e. Rival 3xO.31 0.2 ° 0.2 6.7 2,0
g. Rival 2xl,0 I 0,2 ° 0,1 6,9 1.1

LSD 1.6

I de 2 forsøg har der kun va:ret et yderst svagt angreb
af meldug. og der blev ikke fundet bladplet eller
skoldplet.
l led b, c og d blev der opnået ens merudbytter på lidt
over 2 hkg.
l led e er afprøvet et middel. Dorin, der forventes
markedsført i 1989. Dorin er et blandingsprodukt
bestående af triadimenol, der er den virksomme for
bindelse i Bayfidan samt tridemorph, der er den virk
somme forbindelse i Calixin. Præparatet indeholder
således kendte komponenter, men har ikke tidligere
været i forsog. Behandlingen har resulteret i det lave
ste merudbytte.
I led f og g er foretaget to behandlinger, der har
resulteret i merudbytter på omkring 4 hkg.
Forsøgene fortsættes.

Delt dosis
I de to foregående tabeller er midlerne anvendt ved en
behandling med normal dosering. De opnåede merud
bylter har ofte ikke kunnct da:kke omkostningerne til
udbringning. I de efterfølgende tabeller er midlerne
prøvet med lavere dosis end den normale og ved
gentagne behandlinger. Hovedformålet har været at
belyse effekten og økonomien ved brug af et bredt
virkende svampemiddel i nedsatte doser og ved nere
behandlinger.

I label 26 bringes gennemsnitsresultateme af IO forsog
med midlerne Rival og Folieur.
I led b blev der foretaget cn behandling med I I Rival i
stadium 7. Behandlingen har givet en acceptabel effekt
på bladpleL og meldug, men har ikke været helt
tilstrækkelig overfor skold plet. Ocr blev opnået et
stort merudbytte på 4.6 hkg.
l led c blev der kun anvendt halv mængde Rival på
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Lcd b. c 0& f 1988 51.7. 1981 Icd b il. 1·8. led c 51 5-6
Lcd d og g 1988 SI 5. 7. 1987 st 3""",. 7·8
Led ~ 198851 5.1.9. 1987 SI 3""",.5-6.7-8
·næsI0\etSlt blad

samme tidspunkt som i led b. Der ble\' opnAet samme
svampeeffekt med et merudbytte på 3,8 hkg.
I led d blev der anvendt samme mængde Rival som i
led b. men udbragt ad to gange. Der blev opnået en
mindre forbedring i meldugeffekten og el merudbytte
på 4.7.
t led e blev 1 I Rival udbragt ad tre gange. De·
handlingen medfcrte et merudbyue på 5.3 hkg.
I led f og g blev der anvendt I l, fordelt på henholdsvis
en eller to udbringinger. Der blev ikke opnået nogen
forskel i svampeefTekten. men store merudbylter på
5.6-6,5 hkg. Ved beregning af neuomerudbyltet for
det markedsforte middel Ri\'al blev der opnAet samme
neuomerudbytte for led b og c. men i led c er der kun
udbragt den halve mængde præparat.
Fra 1987 foreligger resuhaler fra 8 forseg. hvor Rival
er prøvel i forskellige doseringer. Der blev ikke fundet
stor forskel behandlingerne imellem. og der blev op
nåct merudbytter fra 5,2IiI6,9 hkg. Nettomerudbyttet
blev også her størst ved en behandling med 0.5 I Rival.
Forsøgenc fortsæltes.

I tabel 27 bringes gennemsnitsresultateme af 12 forsøg
efter tils\'arende princip som i tabel 26. I forsegene
blev 30\'endt Tilt turbo. hvor den anerkendte dosering
er 11 pr. ha. Ved forsogenes anlæg blev der kun fundet
svage angreb af meldug. Ved vurderingen forst i juli
blcv der fundet 8 pet. bladplet på næstoverste blad
saml 2 pet. meldug.
lIed b har en behandling med II Tilt turbo i stadium 7
medført en acceptabel svampeeffekt og ct sikkert mer
udbytte på 3, I hkg.
I led c blev der med 0,5 I i stadium 7 opnåct en
svampeefTekl og el merudbytte som i led b.
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rOIH.'1 17. Blodwom~' (/11). tabt'! 28. Ddl doSIS.

V rbyg
% d~knm& ar

Slold· blad· md
pl~1 pl~l dug

ca. 1O{7-

hkg NenOo
k~me mcrud
pr. ha b)'U~

Vlrbyg
% dækmna·r
blad- md-
plet du,

ca. 1{7-

hkg
k<rne
rr ha

1988.1] jimiog II Jl. II It.
a. Ubehllndlet 0.1 8 2 53.0
b. Till lurbo 1,1.0 l 0.1 2 0,4 J.1 : 0.2
c. Till lurbo 1,0.5 l 0.1 2 0,4 2.9 0.8
d Till turbo 2~O.5 I 0.1 0.7 O.J 4.b 0,4
e. ·'11t Iurbo JxO.J I 0.1 0.7 0.2 4.4 0.7
f. Till lurho 1,0.8 l ° 2 0.1 J.2 0,4
g. RI\:l1 hO.51 O 0.8 0.2 .1.7 --=-0.2

LSD o·~ 1.1
LSD b'R 1.0

1987.17 ji,,,,,,, ,-~ l'"
a Ubehandlct 2 J l J 48.0
b. Till lurbo bo 1.0 I 0.5 l 2 5.b 2.J
d. Till lUrho 2.\0.5 I 0.2 0.5 2 6.7 2.5
C. Till IIll'OO 3:(0..1 l O.J 0.6 l b.8 1.7
g. RI"''' I 2.\0.5 I 11..1 O.b 0.6 5.b 1.7
II Till lurbo 2), 1.0 I O.b 0.7 0.8 7.2 0.7

lSD 1.5

1986·88.40/0"OR JA t...
a. Ubehandlet 5 8 49.7
b. Till turbo Ix 1.0 l l l 3.8 0.5
c. Till turbo 2xO,5 I l l 4,4 0.2
d. Till lurbo .1\0. .1 J 0.7 0.6 5.4 0 ..1

lSD 0.9
1985·88.54/0"OR .f! /1
a Cbehandkl 4 7 50.4
h. Tilt lurho 1\1.0 I l O.q 4.2 0.9
c. Tilt turbc) 2\0.5 I 0.8 O.q 4.q 0.7

1..1'00.9
1986·88.23 fimog
a. Uhehandlet 2 5 51.6
b. Rival 1,1.0 l 0.5 0.6 4.1 1.2
c. Rival hO.5 l O.J 0,4 4.7 0.7
d. Ri\al .1.\0..1 I 0.2 0,4 5.0 0.2

LSD 1.1

1,'4.l h. l' 1I~ f 1%8. ,I "l. l'i7. 'I
I cd J. ~ t~ h IqSfl. 'I ~. Q. S7. "
I t'd ... Iql(lI." ..... "l. q. 10;7. "
• n.l"'1I1\o:r-.'t· tJ!:Id

;."
q. ;·11
\..4. 'i.h. '·M

Lcd b IQ!l-fl. ,I 7 l(qn. ~t

L-nJ c 19S5. 'I ", (,l iI~·:';7. ,.
l.nl d JlJ~ll.. 'I ~."l. q. H~-ln. ,I
• r1.l.... IClH· ....lt· hl;.J

,.,
-'..4. 1 ,
)--4. ~·h. Hi

1988. 12 JO''''K

" Ubehandlel 8 2 53.0
b. Till turhel hO.51 0.7 0 ..1 4.b 0,4
c. RI\al 2xO.~ I 0.8 0.2 J.7 0.2

I.SO 0.9
1987.21 form!?
a Ubehandlet 2 b SO.9
h. TIll turho hO.51 0,4 O.b 6.6 2,4
t. Rival hO.5 l 0,4 0.5 5.7 1.8

I.sD 1.3

Der er Ikke 'IOr fur,ld i den opn.cde "ampcefTeJ..1
behandlingerne Imellem. men der cr Ctlj'-C\ n 'lignIng l
merudbyttcl \-C'd fordel1ng ar 'i:lmme ma.'ngde \ed et
'Ilgende ;lntal .. projll1ltlger.
Omregnel til nl'lIomcrudbytler er der 1l111d1crlld ilo.lo.e
.. Ior for.. kel mdlcm meloderne
l en 4-årig periodc fra 1985 tl! Il)g~ er der re...ultater af
54 f{)r ..{~g. hvnr elI og Il) behandlinger med Tdl lurbo
kan sammenhgne.. Der hlev ilo.lo.e llpn.1t't nogen ~llo.ker

forslo.ei vedrorende .... \lImpccfTekl ug udh) ltc. hgC\otll
der lUe <::1' 'Ior for,lo.ell de opn3edc nellC"lmcrudb) tter
'-:edc"l 1 labellen bringes 2J for,,08 O\er J ~k hHlr
RI\al cr afpru",cl I nurmal mængde. udbragt ad en. It)

eller Ire gange. Der hle\ fundel megel rlllge fOr'iKeI I
"... ampcefTckl og 1 merudb)t1er.
l gennem<;nll er der opnåel del hed"le "l..mlollll"l..c
resulwt I led b

Lcd b og c b.:hllndlc. 1 'tadwm -'..4 op. 7.1':
• n~rll\er"ol'" hl.ul

<,,<>
m~rud·

b)'lIe

hk.
k~rne

'" h.

% dæknula·r
bladplel nw:k1ug

ca 1{7-
Virbyg

rabel19. De/I dom.

I lcd d hlc\ II Tilt lurhoudbragl ad to gange og I led c
Ild .l gnnge. Dcr ble\ opn~et godc wampccfTcklcr og
ll1erudh) lte p& ca 4.5 hlo.g
I led f bic ... der forelaget ell "projllllllg lIled 0.8 I I
stadlUlll 7 Der ble" oprl~el ~amr1le 'ivarnpeeflekl og
Illerudbyller som i led h og c. hvor dcr og~!i kun er
forcIagel cn udbringlllllg p!i ..ammc rithpunkl.
I lcd g er aTl\cndt to ,prujllllllger med 0.5 l R1\;al. og
der ble" or)O:\el en efTelo.l s\arende 111 led d. I\\or der
hgclct.le... er behandlet IO gange
I Jreh 12 for<.ug ble\ der for Till turbo fundel en
"lUer fnr...lel mellem en hch;lndlmg lt:ln ..el dn..... og. de
led. der har fael !Cl eller flere behandhnger
Omregnet til netlomerudbjHC ble\ der npn. cl den
hcd .. le nkollonll. hvor der er forel aget en ..pro)tning
med 0.5 l Tltl turbo
Ncder"lltabcllcn bnnge'i17 ror..og fra 1987. hvor Till
turbo ligeledes er prnvct l forslcllLge dO'iennger og
med for... lo.clhgc <llllal bchandllllger
Der hlc\ Ilo.le rundd nogen 'IOr for<.lo.d l ~\al1lpedfek
lell d ...· enkelte belmndllllg.er Imellem. mt:n merud
byller fra lnap 6 til g(x.lt 7 IIlo.g
Ved ben:glllllg af nel!UlIlerudbyllel ble\ der opn et
bed...1 "Io.ollomi i led h og d
For.."gcnc fnrl ..ættC'>.

Gennem. rcnc har der \ærel udfurt Cl .. lort antal
fO""8 med dell do"enng. II\0r den normale mængde
af Cl Illlddd ble\ udbragl ad en. to eller tre gange I
tabel 28 er foretagel ell ..allllllen"lllllng af de "ld<;IC 4
<'ir' ftH'M'~. hvor dell dn... i.. har va:rel arpmVCI.
Igenncm crl J-tirig penodl: Cl' der udfl1rt 40 fon.øg,
hvor I I fill lurbo er udbragl ad hcnho\dwj .. CII. to
eller l fl' gange-.
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(tabel 30 bringe<; en oversigt over 2 års for~og. hvor en
normal dosenng. d.v.s. I [ Rival, "ammen ligne.. med
0.5 I. henholdsvis 0.25 I pr ha.

J988. 6 fOr.I"g
a. Ubehandlet 2 I 1 53.2
b. Rival 0,5 I 0.7 0.7 0.7 2.8 0.8
c, Rival 0.25 I 0.7 0.5 0.7 2.2 0.7

LSD /.5

/987-88.39 forsøg J8js. J81s.
a. Ubehandlet 5 3 0,5 52.R
b. Rival 1.0 I 0.8 0.8 0,4 3.5 0.6
e. Rival 0.5 I 0.8 0.7 0.2 3,2 1.2

LSD a-c 0,8
b-c 0.9

I 21 for~og i 1988. hvor 11 Rival s<Ulllncnligncs med 0.5
I pr. ha. ble\' der ved fOf~ogellell anlæg ca. IO. juni i II
af forsogene funde! meldug i i alt 11 ret. planter.
meden !t ungrebet af blad plet var ~derst ringe. Ved en
bedommehe midt i juli blev da fundet 5 pcl lIleldu
gangreh på de IO øverste blade. Angrebet af bladplel
blev yderst moderat. lige!tom sko[dpletangrebet VOlf
uden belydning.
Der blev opnået "amme <iVampeeffekt og merudhytte i
de to forsøgslcd. Omregnet lil nCIlnmerudbyucr blcv
der kun opn~el balance l lcd c.
I 39 forseg I 1987-88 kan de samme doseringer ,am·

menlignc~. SvampccITckten h:lr været elll>. og !>tørst
nettomerudbyllc blev opn~et efter behandling med 0.5
I Rival.
l 6 forsøg i 1988 \ar det muligt at sammenligne 0.5 I
med 0.25 I Rival. l de 6 forseg har der været svage
angreb af meldug. blad plet og skoldplet. Efter de to
behandlinger blev der opnået samme svampeelTekt
med en svag tendens lil lidt SlClrre merudbyue i led b i
forhold lil led c. men omregnet til nettomerlldbytter
var der ringe forskel imellem behandlingerne.
Det er bemærkelsesværdigt. al det med sA ringe en
mængde som 0.25 I Rival har været muligt at opnA
~amme svampeefTekt og neltomerudbylte som med 0,5
[ Rival. der yderligere har været mere økonomisk end
1,0 I.

De seneSle arsforsog har I'ist. at del med under JI pr. ha
afpræparaterne 7i"lt turbo eller Rival er mulig, at op"d
en god bekæmpelsf! af bladsl'ampe i vdrbyg.
Forsøgene fra /988 peger slærkl i relrling af. al det
bedste okonomiske resultat fremkommer ved atU'imdel
se 010.50-0, 75/ pr. ha, IJdbragr ad en eller ro gaf/geo
For al kUl/lie olll'ende de ekstremllave doser med god
effekt. er det /Jodl·endigt. at der bliver IId~'iktet hUr/ige
og sikre metoder til fast/æggelse af bekæmpelsesbe
hOl'et.

Databaserede ~'(Jrslillgssywemer. Ved Planteværnscen
tret har man igennem flere §r arbejdet med Computer
baseret ~'arslil1gssystemer til bekæmpelse af forskellige
skadevoldere i byg. bl.a. bladplet. meldug og bladlus.
Et af ~ystcmcrnc benævne:. Optimal plamebeskyuelse
og har været afprovet siden 1986. Systemet er op
byggel ved Planteværnseentrct i Lyngby og henvender
sig direkte til landmanden. Systemel kræver oplys
ninger for hver ellkelt bygmark om bl.a. forfrugt. sort,
forventet udbyltelliveau. korn pris og kemikaliepris.
Oplysningerne om sort, forfrugl. jordbehandling og
nedbørsforhold anvendes til beregning af en risikofak
tor for bekæmpelse af bladplcl. Disse forhold er ind
kodel i anlægget. og ved løbende indberetning af
nedbørsforholdene kan der udløses et varsel for be
kæmpciM: af bladplel.
Angrebet afbladpletsyge skal :.ålcdcs ikke registreres i
marken. men landmanden skal registrere angreb af
meldug og bladlus eftcr nærmcre fastsatte regler. Der
foretages 4-6 bedømmelser i løbet af vækstperioden,
og efter hver vurdering i marken kontakter land
manden ~in konsulc::nt. Systemet har siden 1986 været
fors~~gl>mæsl>igt afprøvet i lundskollIorets MARK
STYRING, hvor forsøgsværterne via EDB-anlægget i
det lokale konsulcnteenter har sendt og modlagel
oplysninger vedrørende de tilsluttede bygmarker.
Landmanden modlager besked enten via post eller pr.
telefon. om der er grundlag for en behandling. eller om
nye vurderinger skal forcIages efler nærmere faslsaue
tidspunkter.
Systemet har været afprøvct i 3 år ved landskonlorel,
hvor forsøgene er bearbejdet. Forsøgsplanen har gen
nemgået visse korrektioner i løbet af årene.
I label 31 bringes genllemsnitHesultnterne af21 forsøg
med Optimat plalltebeskylleL~ei 1988.

+0.7
0.2

Nelle>
merud
bytte

hk,
kerne
pr. ha

0.1 53.0
0.3 2.2

O 2.2
LSD 0.9

3
I

0.9

5
0.8

I

% dæKning af
me1- blad- skold-
dug plet pltt

ca. Isn·

1,0 I
0.5 I

VlIrbyg

Tabel 30. Nedsat dosis 034 og 195).

• Na:lIlI}\"elMc blad
led b og c behandlel i SladlUm 7·1l
Led c behllndld 1 ~la(hum 5-6 i 1987

/988.2/ forsøg
a. Ubehandlet
b. Rival
c. Rival

I tabel 29 bringes 2 års forsøg med de IO midler Tilt
turbo og Rival. der er prøvet ved to behandlinger med
0.5 I pr. gang.
I 12 forsøg fra 1988 blev der forSl i juni fundet
moderate angreb af blad plet og meldug. Efter be
handling med de to midler er der opnået en ret
jævnbyrdig svampeefTekt med et merudbytte for Tih
turbo på 4.6 hkg og 3,7 hkg for Rival. Der er således
opnået et sikkert større merudbyllc for Tilt turbo end
for Rival.
Omregning til nellomerudbylter viser, al der i 1988 er
opnået merudbytter, der lige kunne dække omkost
ningerne Iii de udførte sprøjtninger.
11987 blev der udført 21 forsøg. Også delle år blev der
opnået samme svampeelTekt for de to behandlinger
med merudbytter på 6,6-5,7 hkg. Det største nctto
merudbyllc. 2,4 hkg. blev opnået ved to behandlinger
med 0.5 l Tilt turbo.
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låbd JI. OplIn/lJI plalllebl'~/..J'l1d5('. (Il;!)

Pluntcbc.... kyllclse

V ,byg

'l(, (\:dnln.-I
!»Cl· okJ· bbd·
du. pkt ~

a. 15/7

.. ", m....,..
8dlaDd1in. lidt' I1lrtdø

, cbeknln' II ~ pI. m hk•
md- nkJ· bboJ· bbd· kcnw
du. p6rI p6rI l. pr tg

a. 1517

2 3 4 I 6 7 8 9 IO II 12

/988 11 !urwlg
201;' JOft /9j..

0.\ 3 JIa. Cbchandlcl
b. Rival 1.0 I

t PlrIllIor 0.25 "g
c. Rival [.0 I
d. Rival 0,5 l
e. Behandlel efter varsel

normal dow..
f Behandlet efler \ ar..d

re<..!ul;crd dO"'l"

5

0.8 0..2
O.X O.J

I O

J 0.\

.1 O

\ (6)

\
0.9

.2 I S

.2 I S
LSD bj

5J.0

].i ,
2.2 I
1.1 0.5

1.6 1.\

1.8 O.R
/.0

6

l
2
2

5

I

/9886fimo,:
.5 /f. .5/;'5/\

027

o O., (.!))
Il 0.8
Il I

O 2 (b))

O l (b))
LSD u·J

48.5

2.6
2.J
1.8

1.8

0.9
O.b

. O,.!

)\11 r... l )1 ol f...

8dwIdhn. ltlrtdø fat bbdlU$ + '~lImpe 1khand111lJ hl.rldd for IVUlpe 8r:kandlm,lIbidet for bbdhll.. ",. ..", .. ",* dØn'... ., m bl, Nt'll~ " RUlInIII m bl, Nt'lll> " dk1-nlltlll m 'la Netto-.... ,.,. ..... ..... ,~
_. .... ...... ..... .... ~ _. .... ..,.,. .... ..... ,~

_.
d., '*' '*' .. .....

-~
d.. "" '*' ... ..... """',~ d.. '*' ,.. ... .. ...

-~ea. 15/7 ca. 15n ca. 15/7

" " " 16 11 II " 20 21 22 22 " " 26 27 " ,. JO

1988 8 forsog 1988 J forsog 19884 forms
7 j,

a.\ 0.2 5 4b 54.4 7 O 5 2l 57.0 8 () \ 58 53.9
b.0.3 0,4 2 «7)) 4.4 0.9 0.7 O 2 5 2..1 1.2 0.3 O 0.2 Il 5.4 1.9
c.0.3 0.6 \ .1.1 0.3 \U O 2 0.2 2.7 0.1 () 0.2 \.8 1.\
d.O.J O 0.6 3.J 1.3 0.7 O l \.J 0.7 0.5 O 0,5 1.3 ~0.7

e.CA 0.2 \ 7 J.\ +\.\ O.J O 2 21 1.2 1.7 7 O 2 J6 0.8 0.7 GIr.O,4 0.\ 2 7 2.6 0.9 0..1 O J 2\ 1.7 0,4 7 O 2 Jb 1.2 O.J
IS/) nI 1.6 LSD oj LS/) 6·/ 1.9

((}}7r~

I ('d h-d ~handlcl l ...1,JdIUIIl o-M

I gcnncm .. nll hh:\ der ca. 15. Juli fundel 5 pcl angreb
af meldug. nlL·den .. angrebcl 'lf .."oldplet og blad plet
"H af moderal "ara"ler \fbladhh blt~\ lit:r fundet 35
pcl angrebnc plan ler
I led h bll'\ der bcham..llel med hl.II1<.llngen I l Rival og
0.25 "g Pinmor I ..1'ldium 6-H. wilrende til olll"nng IO
JlIlll Behandlingen havde en god effekt p~ angrebet ar
meldug og hlac!lll", meden .. bladplel "lili ble\ pa\ Irl..d
I 11l1lldrc gr;ld Der ble\ opnfit'l et <'l""crt 1l1l:ruub) lte
på J,~ hkg.
I lcd c ble\' der kun foretage1 eli warllpchek:cmpcl...e
med l I Rival I ... taulllrn 6-8. Der hlc\' (Ipn:lel ...amme
..\tllllpeeO-d..t "Olll l leJ h med el ml'rlldh~ tlc på 2.2
h"~ '-or.."elkn pa 1.6 h"g 1...111 hcnf"rc.. III Plrimor..
bladlu ...et'Ol:"1
I lcd d bk\ del ligdede... ;1Il\cndl Rival. mell kun med
0,51 pr hil Bchandllllgen har Illt'Urort ..lOrt "'1;1 ..amme
elTe"l ug merlldh\ lIt' ...001 efter all\ell<.!t:I'C af Il Ri\al
I k-d e og f de l'omputen Jr... lede lcd . ble\ der I
gennem ... rul opni:lt'l ell hdl '\:Jgt'rc p;l\lr"nlllg afsaml·

ligt' ......;Jue\llllit're ml-,<I fficrutlb}ller P" 1.6-1. ' h"'g eller
"n.Jp hahdden af. hvad tier ble\ 0PII;lt'l I led b. Til
fnrl..lilflng i1f de I<l\e merudb~t1cr "all npl)">t.".. al l
gennem"llIhlallene for tic 21 for..og lIldgår 6 for"<lg.
h\(lr behandlIIlgen af led c ug r IHe hl e\- IIlrådcI
Dc I 1988 nplItleue mcrutlhYller kunne "UI1 lige da:Ue
oml..o'olningcruc lil de udfurlc .. prøJlllll1ger. idet der I
leJ b og d "lin blc\ opn:'let nl.'llolllcrudb~d(cr på
01l1"flllg 0.2·0..1 hkg
l gel1llem,nlt af de 21 for..~,g har ..."aliet:l:r.. klcn IIggcl
omkring det økonorlll:...ke forwarligc for at forel age
he"æmpel ..e af ..kadcvolderl1c.
l "olonn..- 6 t'r der fort'laget en omregning til elll1edl'lI
bt'hulIll/illglhYPplg!1(·d. Il\oncd der få, cl udlr~" for.
Inor llI'lIIge gange den ;!ml-'ndle lll"l:ngde "an ud
..pnlJtc.. pil I h;J. I lcd h hlev der ....lkJe... brugl to
t'1111l:dt'r. Illclien ... der I Icd d kun blc\ brugt 0.5 enhed I
led c og f ble\ dc-r lUe ..tor for..."d p;J bchandlmg..
IIldc"..el, h\d"el s")lde'l.;J1 .tnlæggetl nugle Illfælde
ilnbefaledt' en IhlJt=re do,enng "If RI\ al t'nd den norma
k
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Efter anvendelsen af blandmgen Rival· Plrimor blev
der opnået en god effekt på skade\iolderne med et
merudbytte p. 2.6 hkg kerne.
l led c blev der opnået samme effekt på skadevolderne
med et merudb)l1e på 3.4 hkg.

/988. 2l /0"08 Jljs IO/s..
a 1'1fIffiOr 0.15 kg 7 5 7 49.8
b. I'irimor 0.25 kg

... RI\al + 1.0 I (4) 0.7 2 2.6 ~0.9

c. Pinmor 0.25 kg
+Tilt lurbo + 1.0 I (4) 0.6 2 3.4 0.4

LSD /.0

• Oæ'illll\Cr"'lIC blad Led a~ bchaodkl l ~llIdlum 7-8
( ): IO forsag

De opnåede neltomerudbytter har ikke mere end lige
kunnet dække omkoslnmgerne lil de udførte sprOjl·
ninger. I de 22 forsag har skadetærsklen som i andre af
årels fOT'iøg ligget omkring det okonomisk fors ...arlige
"ed at foretage en bekæmpelse.

I label 33 bnnges gennemsnitsresultaterne af IS for·
~ug. hvor forskrifterne for Epidan er blevet fulgt.
I kolonne 1-; bringe<; gennemsnitsresuh3terne af de 15
for'iog. der har fulgt I:.pidall-am-isII;ngerne. Da Epi·
dot/programmet udelukkende tager ,igte på bekæm
pelse af bladsvampe. er der l led a. b, c og d foretaget
en plansprojtning mod bladlus ved anvendelse afO,25
kg Pi ri mor. I 8 af de 15 forsøg blev der fundet bladlus.
I alt II pct. angrebne planter. og der var moderate
angreb af meldug og bladplel.
lied b og c blc\ der opm1el merudbytter på 2,5-3.0 hkg
med en god effekt på !>kadevolderne.
I led d, h\'or svampebeklempelse ble.... foretaget efter
amismng af Epida1l. ble" der opnået et merudbytte på
3.2 hkg. ,\-arende til lcd b og e.
I lcd e bic" der opnået det la\'este merudbytte pA I.S
hkg.
I gcnnem...nil af de 15 forseg ble\ der således Ikke
opnået nellomerudb)lter, der kunne dække omkost
IlIngeme til de udforte behandlinger.
I kolonne 6-10 er anfort et enkelt fOfS'>g, h\ior he
hllndlmg Ikke ble" lilrådet.
I de plansprojtede led b og c ble\ der opnåe, merud·
bytter. der Ikke kunne dække omkostlllngeme for de
ud fon e behandlmger
I kolonne 11-15 bringes resultaterne af 3 forsag, h"or
der blcv tilr det "el svampe- som bladlu~bekæm

pelse I gennemsnit af de 3 farseg ble \i der ikke målt
~ikre udslag
I kolonnerne 16-20 bnnge~ resultatet af IO forsøg. h\or
en bekæmpelse af s\'ampe blev tilrådet. l forsogene
bIc\' der fundet moderate angreb af meldug og blad~

plet.
I led b og e ble\ der efter plansprojtlllng med Rival og
TIlt turbo ..ammen med Pinmor opnået merudbytter

hk. ~~lIo

lc.~mc mcr·
pr. ha udb)t

"c 1'1 % dælmlns ar
m md- blad

blad- dug pkl
lus ca. IS/"·

v rbyg

Tabel 32. I:.pidan-program. {/35}

Epldanprogrom Syslernet er ud\iklel 111 fastlæggelse
af bekæmpelsesbehov for meldug i vårb) g. Program
met har været indlagt på diskette til amendelse p.
PC'ere bl.a. \ed de lokale konsulenteentre.
Til afpro\ ning af !!o) stemel har der \ ærct anlagt i alt 22
forsog. h\'or der er lIldgået 2 led. der ble\ planliprojtet.
og gennemsnmrC"lultaterne lies i label 32.

Samtlige led ble\ behandlet I stadium 7-8. ~\'arende til
ca. 11. jUni Ved en \ urdenng ca. 15. Juh blev der
fundet moderate angreb af bladlus. meldug og blad
plet

Forliog med Optimal plallt~besk)'ttelse ... tilles I bero
med r~ultaterne fra 1988. S)Slemet er bygget op
omknng 8mcndelse af en normal dosis af cl anerkendt
svampemiddel. en lOSning der har \ iSI sig at ,,'ære
utllfredsllllende.

Plantebeskyttelse

J 6 af de 21 fOf'.og har computeranlægget meddelt. at
der Ikke ville være grund til at foretage nogen form for
sprojtnlng mod wampesygdomme eller ...kadedyr I
kolonne 7-12 er ... i~t gennemsl1ltsresultatcrne af de 6
forsag.
I forsogene forekom der moderate angreb af s\ ampe
sygdomme og bladlus.
I led b. c og d. h"or der ble" foretaget en plansprojt
ning. blev der opnået merudbytler på knap 2-2.6 hkg
kerne, som Il..ke kunne betale for den udforte sprojt
nmg. De 6 forsog "Iser lede\. at der ikke har været
okonoml I at foretage h\erkcn svampe- eller skade·
dyrsbekæmpelse. og der er s5ledes 0\ eren..~temmelse
mellem. hvad EDB·anlægget har anbefalc!' og det. der
ble\ opnået vcd de forskellige behandlmgcr
Af de 21 gennemfone fONoog ble\ der \arslet for
angreb af svam~ygdommeog bladlu, I 8 forsog. og
gennemsnltsrcsultalerne~ nederst I tabellen I kolon·
ne 13·18.
I de plansprojtede led b. c og d blev der opnået en god
effekt mod !!okade\olderne og Sikre merudbytter p!\ 3·4
hkg. Storst neltomerudb) Ile ble\ opnået i led d.
lIed e og f blev der opnået merudbytler på 3.1-2.6 hkg
llanllet an ...endelsc af normal eller reduceret dosering.
I de 8 forsog blev der varsle I for meldug og bladlu!!o på
to Ildspunkter. d.\.s. al der i lcd e og fble\ foretagello
sprojlninger. medens der i led b. c og d kun blev
foretaget en !'projtning. De opnåede mermerudbytter 1

led e og fhar ikke kUllnet dække omkostningerne tll de
udførte behandlmger.
I 3 af de 21 forsog blev der kun tilrådet bekæmpel,e af
bladsvampe. Gennemsllltsresultaterne fremgår af ko·
lonne 19-24. I gennemsnit blev der opn1\et usikre
merudbytter fra O til 2,3 hkg kerne. Dcr blev ikke i
nogen affofSøgsleddene opnået nettomerudbytler. der
kunne dække omkostningerne til de udforte behand·
linger.
I kolonne 25-30 bringes gennemsnitsresultaterne af 4
forsøg. hvor der udelukkende blev tilr1\dct bck ...tmpel·
"'e af bladlus. Kun i led b blev der opnået et sikkert
merudb)tte på 5.4 hkg. s\urende til et ncltomerud
bylle på 1.9 hkg. I de ovnge led ble\ der opnået usikre
netlomerudbytter p 1-2 hkg. der ikke kunne dække
omkostningerne III de udfortc behandlinger.
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Plantebeskyttelse

Taht'l JJ HI',dall-l'rogram. flJS)

tkhandltna lkk~ lilrld~1

% dæk",nl af % cb:k.mnl af
V ,byg %plm 0><1· bbd· ". <110- % pI.m 0><1· blod· bk. N~lto-..... da• pkl k~m~ ""'. bbd· da. pk. km>< m<>".

la ea. In- pr. ha udb)U~ l" ca. In- p< ha udbyll~

2 3 4 6 7 • 9 IO

1988 IS fimog I forsøg
Hj.

a Pnnmor 0.25 kg II 5 8 52.7 20 18 2 4S.0
b, I'lflrnor 0.25 kg

+ Rl\, ... 1 -1.0 I 7) 0.2 2 2,5 1.0 20 O O 2.6 0.9
1:. Plnrnor lUS kg

+ 'lill Illrbo + 1.0 I 7) 0,1 2 .1.0 . O.S 20 O O 2.0 I.S
d I'lrllllor U.25 kg

! Epldan r.:ft, ;111\ i~ning 71 2 2 .1,2 1.1 2U IS 2
c. 1'1rllllor r.:ft ;Jll\,j'ming

l r:patan crl. allvi..nillg 29 2 2 1.5 2.0 90 18 2
I.SD (J-l' (J, 9

b-l' 0.9

Bchandhnl Illridet for svampe + bladlus Ikhandhnl ulrfdn for lvampe Behandhnl tilrIdet for bladlus

II 12 13 15 16 11 18 19 20 21 22 23 24 2j

/988 J forsøg /988 /0 forsw;
a (7) I 6 47.3 (5)) 5 9 51.7
b (1) U,J 0,7 2.3 1.2 «J) 0.2 2 2.8 0.7
c (7) U.2 U.I 1.6 2.2 «J)) 0.1 4 .1.5 O.J
d (7) 0.2 0.2 J.2 7 1.1 «J)) 0,4 J .1,7 7U.8
<. 29 O 0,2 1.9 2.4 25 0.5 2 1.6 7 1.8

LSD LSD a-e 1,0
b·e 0.8

.15

J

/988 / forsøg
0.5 O 53.9

O O 0.6
O O J.I

O,J O 1,1
U,J O I,U

LSD

2.9
0.7
J.9
4.U

• næ'CI1\C:r\lc blAd l 6 forl>Og, () l foro;otl. (I) ~ for"",tl. (()) 4 forsøg 1 cd a·d bchnndlc:t med I'mmor 1 ~1:I(hllm '.1:1. kd h og (;
hc:handkt I ~lnd1Um 7-8

pj 2.h-.t5 hkg M~rudb)lIern~ kun nI;' knap da~Ue

(Jmk("lllIngr.:rne Iii d~ udførte hchandhnger
I led ti hle\ der for Epulafl-atn'H/llIll.:I'" III hck:crnpt+.e
af hlath\ aIIIpc npnåcl Cl merudb) Ile P:l J,7 hkg I 6 af
de IO for.."g blc\ der Imld1crlld :Inhcfalel en do,cnng
på 1.:'\ I RI\al. h.. lI~cl er hOJcre end normaldo,cnngclI,
Delle bc\ Irkcde. al neltomcrlldbytlcl blc\ O.~ hkg
I kd e blc\ der opnåel dct la\(:~te merudbYllc på 1.6
hkg.
EpIClanpruKrumml'H re~ultal~r I IIJ88 er Ikke O\erbc
\1'Cllde I forhold 111 de plan..pruJlcde for..ug...l~d De
megel ..\age blatl .. \'ampeangrcb. der ligger p gncn"CIl
af dcn (l~(ll1nmi.. ~t' ..kadelær-.kcl, \11 øflc medført:
urClltahle merudbyltcr.
Vldea'udvlkllng af programmel fOrl':l:llc".

For lamI1l1:t:11ll. der Ikke dc-ll.lgcr l MARKS-lY·
RING, er dr.:r udarbejdet el progr.tIll benxvllt ,\1/w

I:pICltm Sy..lcllIel hygg~~ op om~nl1{.: nogle n~jkolal.

hWlrI Illdg. r ..wrrd..cr for fonelllcl udhytte. bygpn... ,
"Orler, ..orl ..egcn~kabcr. li. bed, ncdbur-.fnrhuld m \
RI"lklltalleIIlHJg!lr sammen med ... llrdcnnger I marken
I et endc"~1 lal. der afgor. om en bckæmpcl...c ror
forel.lgt..... dier ej

.'flfl/·Ep/dall er blevet afprCl\cl I 1 forsog I 19~8. nr 21
042
I for,oget ble .. Iddldct t'1l amendelse af Pmmor
Ochandllllgcn mC'llfUrlC lIlgcn ..tJgnlllg i udb)tlCI. In II·
ket heller IHe \ar Illf..ddet for leddcne. der bic\!
hchandlel mt.-d I I RI .. al dIer I 1 Rival +- Ptnmm

Ved bd:æmpcl"c af ,\ampc-.ygdommc I v rbyg er del
n(l{t\endlgL al der Ud\lkle.. ct ")"itcm. der kan med
\ Irke 111 al fa"itlægge bckæmpcl"iesbchovel. Sy"lemel
~kal og!).1 ud ...lkle'i III al ~unne håndterc bckæmpcl'\C af
skaded) r
Meldug er den ,)"UllPC~>gdolll,der er af "tor"il O~OIlO'

ml':'>\.. betydnIng .. ed dyr~nlJlg af \årbyg

Førsre /"d i 1Jt'/..æmpelw a/ /l/eldug er al \'ælg(' ('tI

bygwrt /ln'd god rt'w:.rem <'Ila af anvende 1'11 \'orls
blal/tllI/J.: 1I,,!d Itlllld\{ tre j()r\/"I!!lige resi.Hl'fl.51Vlllldlag
mOlI meldug.
lJyrkc{ der ml'ldu/{modwl!,dlgt> mrter. kOIl der md
Ir((,dl' mdd/lgangrt'b tidlig i \w/...Hsæ50lIell. Ska dl'flt',
t'r tid Iilrudt'ligl ul atH't'lIde halv "orma/ mængdt' af ('I
ejJi..'kI/H mddul!,muldd I l'd hlllae all'frt'b /.;,(Uf da
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stlpplerl's med en halv "ormal mlL'ugde. h~·ilJ..el dog
J..ræ~1!r en reuidig illdsalS.
Ved bekæmpelse af 1,e1elabler...de angreb af meldug
atH'endes allid lIormal dosis.

Blandt de markedsføne svampcmldler findes der præ·
paralcr med en virkslofgruppe, der ofte har forskellig
etTekt mod de for!>kellige s\ampe. For bl.a, at opn3 en
bedre effekt på neM mulige "vampe fremstilles blan·
dl1lgspræparater. eller der I..an fremslilles lankblan
dlllger af enkehkomponent-midlerne. I tabel 34 er
anforl den relati ...e I,.lrl..flIng p. nogle s\'ampe af IO
markedsforle præparater. De 5 forste indeholder cl
vlrk!)tof, medens pra=paralerne 6-10 alle er blandmgs
midler med to \,jrhlOfgrupper, En grøn markering
angiver, al midlct er ancrkcndl :.If SlulellS Plallleuvls
forsøg mod de nævntc s\'I.\mpe<;ygdomme. Tre kryds
angiver en god og aeeeplabcl vIrkning mod dt= p~.

gældende svampe. To kryds angIver nogen \·irkning.
medens el kryds angl\er en for s\ ag \ Irkning. og en
cirl..d angiver. at midlet Il..l..e bor all\endes mod de
pågældende svampe.
Callxin har en helbredende (lur:ul\') \lrknmg, og da
midler er systemisk. er der og!J. en forebyggende
(præ\enuv) effekt. Cahxm har en god og hurtig \ irl..
ning merfor meldug. men savner \'irkning o\erfor
andre s\'ampe. Midlel er velegnct som blanding!>pun
ncr og mdgår derfor i nere forskellige blandingspro
dukter. Midlet kan an\iendl.......ed lav temperatur.
B1ads\'idnmg kan forekomme \'ed hoje temperaturer
over 20' . Midlet er anerkendt mod meldug i ... interb)'g,
vArbyg og hvede.
Corbel er el syslemisk middel med god helbredende og
forebyggende effekt overfor meldug og rust. bl.a. gul
rust, brunruslog bygru:-.1. Carbe! har kun svag effekt
overfor bladsvampe ..om <;eptoria, blad plet og sl..old·
plet. Den manglende bladcffekl lilfores vja en egnet
blandlllgspartner. Corbeluplago hunigt af planterne
og virker ved tempcralurer ned til 6-8 .
Bayfidan 250 EC er el syslemi ...k middel med he!.
bredende og forebyggende \lrknmE overfor meldug.
ru~t og IrAdkolle, Midlet har kun ringe etTekl overfor

bladplels\ampc som 'il..oldplct og bludplct på byg samt
scploria på h\Cde.
SportaJ.. 45 ee har ikke nogcn systemisk etTelt, idet
<;tofTet ikke Iransporteres I planten, og dcrfor er del
p krævcl med en god fordeling af midlel p planten.
Midlel trænger ind i de ramle planledcle og har nogen
helbredende. men hovedsagelig forcbyggende etTekt
mtXI en god \ irkning o"erfor knækkefodsyge. meldug.
o;.arnllige bladplets\ampe og snesl..lmmel. Midlet har
en utilstrækkelig etTekl merfor rustsvampe. Sponal..
45 ec kan udsproJlcs ved bvc temperaturer og er
ullerl..endt III meldugbckæmpcl"C I vinlcr- og vårbyg,
TI/I 250 EC er systemisk virkendc med god cffekt
overfor meldug. samtlige ruslsvampe og bladplcIS·
vampe. Mildd har ringe effekl overfor knækkefodsy
ge. sncskimmcl og tr dk"llt:. Midlet optages hurtigt af
pia nIerne og kan udbringt..'S v(."(1 lave temperalurer.
Calixill M er el blalldlngsmiddcl indeholdende Calixin
og maneb. Midlet har bådc en helbredende og en
foreb~ ggende effel..l o\erfor meldug. men har for ",ag
\lrl..ning overfor de øvrige s\ampe_ Mldlel er \elegnel
III Ild lig bekæmpelse af mddug og kan al1\endes ...ed
law temperaturer. Midlet er anerl..endt mod meldug l

\ mier· og \ årbyg.
Dorm er et blanding\middd af de \Irkstoffer, der
lIldgår i Ba~(jdall og CahxlO. Mldlel har en syslemlsk
cffcld og har hovedsagelig effekt overfor meldug med
nogen virkning p ru~1. skoldpiclog Ir dkolle, Effek·
ten på seploria er for ringe.
Mldlel kan anvcndC\ ved luve temperaturer og er
vdegnel lil tidlig bekæmpcl<;e af meldug i vinter· og
v:'lrh)'g. Dorin er anerkcndt mod meldug i vinter- og
,'~rbyg.

Ril'al er el blandingsllllddel. beslåcnde af virk:-'lOtTeme
i Sponak og Corbel. Midlet har en god forebyggende
elrekl med god virkning mod meldug, rust og blad·
pletsvampe ..om gdplcl. brunplel, bladplclog skold·
plet saml scploria. lige-om der er nogen effckl overfnr
I..nækkefodsyge og :-.ne:o.kimmel.
Tilt lllrbo er el blanding'imiddel. bestående af \ irkslof
ferne ITilt 250 EC og Calixin. Midlet har en systemisk
effekt med en helbredende og foreb}ggende virkning

Tabel 34, Relati~' ~'irknillg af IIogle bladmidler atB'pndl I korndyrkningen.
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Plantebeskyttelse

Ærter
I 1<)88 fordmll der rCI udhredle. Illen ,\age :.mgrch:lf
S<lRllhge ærll·....)gdommc

owrfor meldug. ru ....1 og blad'lvampe ....om blad plet og
sl..oldplcl .....lInl "eplona. fllfldlcl har kun nnge enel..l
merfor knæHcfodsyge.....Ill..'l\kimmel og lrådl..olle.
Midlet kan :l!wcl1de" vcd la\' tempcmtur. men bor il..kc
ucJ.."prnjlC" \("d temperaturer o\'er 20 og stærk 'i01
TI/, tOP er el blanding....mldde1. IIldehoJdende Tilt 150
FC og Corhel Midlet ligger læl or af Tilt turbo I

\ Irl..em de og effekl. dog er effekten o\erfor ruSI~ og
mddug!\\':lmpc forogct.

I gcnncm'lIl1 ;tf dl" ; fur"'"g hlc\ der oplalt I alt 5-1
planler pr III I \cd b og c hlc\' anvendt Inrbe)dscnl1d
lerne OrthtX'ld 75 og DlIh:lne M 45, Begge midler
medforte en "ag 'lIgIlIng I planlel311el. ..torst for
DlIhane M -15
I led d og e hle\ pn)\et Io blandmg'produkter, der I
cffel..t ligger p. lUlle med Orlhocld 75. I led f og g h3r
produklel H y. rL Ærlebe)d'C. der er el bl3ndlllgspro·
dukl af Ihl3bendalUI og Ihmlm. medfort en stigning t
plallletallel r. 1.1-1-1 rl31lter rr m' med merudbyllcr
r5 2·) h~8

De opnål-dc mCfudh)'lIer cr lUe stall'lid..c .. ikre.

Ærter Planl~r

pr ml hk, pr ha

-I [orWlf /988
3. Uhehandlel l>6 41.2
h. Onhocld 75 200 g 68 0.8
,', OTlhocld 75. coallllg 200 g 67 1.6
d K VK TIIIT3m F 400 ml 65 2.0

< Eupan:1I ~ M FS 50 JOO g 65 1..1
f Euparcn - M FS 50

+ MUJl(:crl'l1 .100 g 67 : 0,2
g, QUilllllalC - Pm fl 250 ml l>l I.R

LSIJ
/987·88. 8 [o"og
a. Ubehandlet 76 36.3
b. Orlh(llo."id 75 200 g 76 1.2
e. Euparl'lI-M FS 50 .100 g 76 0.0

LSD
/98]·88 34 [o'>og
a. Ubeh:lIldll"t 81 44.2
b. OrllH"I<:HI 75 200 g RJ O.R

LSD 0.8

I gClllll'lIhllll 1 de: 4 for..og hlc\ ucr l kd a 0plal1 66
:cneplanlt.::r pr. III.
I lcd b op. Io." hlcv der fnrcla[:el CIl IX'jd<;llIllg IlIl'd
Onhocld 75. ug I lcd l' hll'\ der yderligere foretagel ell
CO:lllIlIIg .Ir del hc)d\(.xlc fm med "udlel Seplrclll' I
beg.ge lL'd hll"\ der opn. l~t lidi "!orre planlelal pr m.
men dl..'r v'ar lIlgC'1l fOf...~d mclkm cnallllng og 11..1..1,.'
.::natning.
lIed d hin der an\cndl cl nydende llur<lIllIlUddl"1. def
Ikke hllr r~\lr~el planlel:lllel I It'd c ble\ 311\elldl
ElIparcll. der lTldcholder cl \Irhtof. meden .. dl"r t Icd f
og g blc\ ~lIlvl'lIdt hlandlllg.,midkr Alle: tre har \ Irl..ct
p lillie med Orlhol;ld 75.
I gel1lll"lll'lllt af de -I fnr...ug har dcl lUC \ærel I1ll1hgl
..lI udregne nogen I SD-"ærdl. "<\ dl' opnåede mcrud
bylter m,i belragl~ "-Om ulil~re

I 8 for,og m er en 2-. ng penool" cr EuparclI M
'iammenllgnet med OnhOt:ld 75. I dc 8 fnr"ug har
Euparen \lfL.et p hille lIIed Onhtl("ld 75.

edeT'il I l.tbellcn er anfurt 34 fOf<-ug, udfOr! I IQ~2-88.
h\or Onhocld 75 h"r værel 311\cndl III bc)d"llmg .lf
ærter. Dcr er opn, el en forbednng I plantetallet, og
der cr opn:)CI el 'ijIUert ud..Jag p. 0.8 hkg fOf dl"11
udforte Ix)dr,nlllg
De c;cnC"lc r har der \ :erel pru.. el en ræl..\..l' 11)"1:
be)d'ielTlIdla til ærler. der ligger fuldt p.1 hUlde med
Orlhood 75. EII~e1te af dl' Il) t." produldCf påblder 'Ig

I tabel J6 hnngc, gcnncmr,l\lt,re....ul!;tlerne :l. f -I for....og.
h\m fm..~elhge bc)d-.el1lldler l'r ~1l11mcnhgnet Som
uchaxhnmll'Tl:l.le er all\clldt ..amme p;lrtl ~IH I fore
gående for..ug......enl'.

Tab../ J6. Rt'jdflll11g (13 7)

I 16 for"lg I CIl 3-ii.ng. penode er der f(}rCI~lgel ~llTlml'lI

hglllllg mellem Orlhlxld. Dtthallc M -15 og. IIY~TL

Ærldx·)d'«."
Den IHc-marked,fnrlc ilY-TI Ærlebe)dlil' har ~larcl

liig 1":'1. hille med Ortlwo(:td 75 og DIlhJ.Ile M -15.

28.4
1.2
2.2
1.3
2.2
J.\

::u

36.6
0.5
0.7
1.4

Planl~r

pr. ml hkg pr. ha

7S
200 g 76
200 g 81

In5 ml 81
LSD

54
100 ~ 61
200 g 66

750 ml 5l.)
ISO g 62

165 ml 67
165 ml

I 400 ml 68
LSD

IErter

5 forsø?
<l. Uhchandkl
o. Orlhocld 75
e. Dllhane f\H5
d Callan l'S
e. AproT1 TZ 69 SD
f HY-TL Ærtdx.')d'e
g.. ilY-Ti. Jf"rld"le)d"e

+YEA

/986-88. /6/ilrmg
a Ubehandlel
h. Orthocld 75
c. Ollhane M-I5
f. H Y·TL Ærlell(')lhc

Udsædsbårne sygdomme
Ved \an....kel1gc hO'ilforhold melder ....p'lrgsmålet lilg
om nudvcndlghcden af at hc)d"C ud ..æd ....'Crtcr og. (1m

1111dkrnes eglll"lhed hertil I label 35 bnng~ genncm
'1ll1sresullalt::rne af 5 for..og. h"or for,l..dltge be)d<;.c
nudler er afpro\cl. I for..ogene bkv der nnvendt el
P3T1i Bu(lIlærl med 71 pcl Ilurmale .... plrer. 8 pet.
unormale ..a1111 21 pel dlxle fm. En analyse visle 45
pc!. fro med A ..chochYla. IQ pet. med FU":lnum og J
pl:1. fn' 01«1 Bolr)'t .... Ill')d ..nmgcn er forelagel p
forliogsg. rdcn Godih. h

TabL'/35. B{'jdw/lIg (136)

IS\



gråskimmel på bælgene. De opnåede merudbytter er
ikke statistisk sikre.
Nederst i tabellen er anførl gcnnemsnitsresllltaterne af
23 forsøg fru 1985 til 1988. hvor der er foretaget ell
:.al1llllcnligning mellem munch og Daconi! F 500.
Oegge midler har medført en mindre reduktion i
angrebet af gråskimmel og ærtesyge. dog har reduk·
tionen været størst for Daconil. Behandlingen har
resulteret i smlt merudbyucr. For Daconil blev der
opnået et sikkcrt merudbytte pil 1,4 hkg, men dog ikke
"tOr! nok til al betale omkostningerne til de udførte
..prøjtninger.
I 1988 blev der påbegyndt en ny forsøgsrække, hvor
forskellige midler blev prøvet ved IO behandlinger. I

de 8 forsøg blev der fundet svage angreb af gråskim·
mel og ærtesyge, og kun i 2 forsøg blev der fundet
angreb af betydning.

Tabel 38. Svampesygdomme (/39).

Plantebeskyttelse

særlig interesse. idet de er fonnulerel nydende og
dermed bedre egnede til en bejdsning af æncr.
Forsøgene fortsættes.

Den udbredte dyrkning afær/er medfører e/ behov for
bejdsning mod sdvel udsædsbåme som jordbårne syg
domme.
Da ærter er mege/følsomme overfor mekaniske skader.
lilrådes skdnsom behandling såvel ved indrls/riel beJd.~

ning som ved bejd<;lIillg på ejendomme..

Gråskimmel og ærtesyge
Talrige forsøg har vist. at der ofte fremkommer uren
table mcrudbytter vcd behandling af svampesygdom
me i æner. I 1988 blev der påbegyndt en ny forsøgs
række med bekæmpelse af ærtcsygdomme på for·
skellige behandlingstidspunkter.
I tabel 37 bringes gennemsnitsrcsultaterne af 4 forsøg.
hvor der blev udføn to behandlinger på forskellige
udviklingstrin i ærterne.

Tobel37. Svampesygdomme (138).
Ærter Ærte

skim
mel

% angreb pi
bælge af

gri- æne-
skim- sygt hkg
mel ca. 1/8 pr. ha

Nett~

merud
bylte

4 forsøg /988 Jft Jft

a. Ubehandlet 34 25 35,2
b. Maneb 2x2,5 kg 28 29 +0,1 +1,8
c. Maneb 2x2,5 k8 28 30 1,1 ~2,8

d. Maneb 2x2,5 kg 25 26 +0,6 +2,3
e, Daconil 500 2x I.S I 28 24 1.9 +0,6
f, Euparen-M 2x 1.2 kg

+Folicur ~0,15 l Il 21 0,8
LSD -

/985-88, 23 [o""g
a. Ubehandlet 14 22 38,0
c. Maneb 2x2,5 kg Il 20 0,4 +1,2
c. Daconil 500 2x 1.5 I 10 17 1,4 1.2

LSD /,0

Ærter

% angreb på
bælge ar

$rl- trte-
sklmm. syge

ca. 1/8

ello-
hkg merud-

pr. ha bylte

8 forsøg /988 1ft 1ft

a. Ubehandlet 39 16 44,1

b. Dithane LF2x3,O l 37 15 0,6 +1,4
c. Manex FL 2x2,0 I 40 15 0,1 +1,5
d. Mancx FL Ix2,0 I 39 14 0,9 +2,8

og Ronilan Ix1.5 I
c. Rovral Flo 2x2.0 I 36 Il 2,6 +2,0
f. Tilt Turbo 2x 1.0 l 42 16 +0,2

LSD b-f 1,7
4 forsøg /987 11< J/< J f ...
a. Ubehandlel 1J 10 64 25,3
b, Dilhane LF2x3.0 I 10 1 59 3,9 2,0
c. Manelt 2x2,O l 1 9 63 3,0 1,4

LSf) 2,4
/984-88, 24 [o"øg N/s.. 5f\

a. Ubehandlct 17 45 41,4
b. Dithane LFh3,O I 14 41 1,2 +0,8

LSD-

Led b IO dage rør blomstring og ved blomstring
Led c: ved blomslrlng og IO dage ~nere.

Lcd d: IO dage ener blomstring og IO dage senere
Led e og r: \'cd b]omsrnng og 20 dagl' senere.

I 3 af de 4 forsøg blev der fundet rel kraftige angreb af
såvel gråskimmel som ærtl:Syge.
I led c hlc\' der foretaget to behandlinger med maneb
på de normalt anbefalede tidspunkter, nemlig ved
blomstring og IO dage senere. lIed b blev der foretaget
IO behandlinger på et tidligere lidspunkt. mcdcn!<> der i
led d blev foretaget to sene behandlinger. Behand
lingerne har ikke medført større ændring i sygdom,,
angrebet eller udbyllel.
l lcd c blev der foretaget en behandling ved be
gyndende blomslrlng og igen 20 dage \encrc. som
medførte en udbYllcstigning på knap 2 hkg. I lcd fblev
der foretaget en hehandling med Euparcn og Folieur.
hvilket har mcdfurt en påVirkning af angrebet af
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Lcd b og c behandle! i sladium 7 og 1-2 uger senere.
Lcd d. e og r behandlet i "ladll.lOl 7 og ca.lOdagt: !oenc:re.

I forsøgs lcd b og c blev der foretaget to behandlinger,
henholdsvis ved begyndende blomstring og 10 dage
senere. De lO midler har ikke påvirket svampeangre
bel eller udbyttet. Manex er en ny nydendc for·
mulering af mancb.
I led d blev første behandling foretaget med Manex.
medens der ca. 20 dage senere blev behandlet med 1,5 I
Ronilan. Behandlingerne har ikke medført ændring i
'iygdomsangrebet c1ler udbyttet.
1..{.'<1 e blev behandlet med Rovral Fia, og der blev
opnået en sikker udbyttestigning på 2.6 hkg.
I led f blev der anvendt Tilt turbo med to behand
linger, der ikke har medført p.1virkning af svampene
eller udbyltct.
Kun efter behandling med Rovral Fia blcv der opndet
ct sikken merudbytte på 2.6 hkg. men ikke stort nok



Id al dæH,c {lmkO~lmngcrnc ul den udførte behand
lmg.
Fra 1987 foreligger der 4 fOrM)g, hvor dcr cr forclagct
en ..arnmcnllgning rnellem Dithane LF og Mancx.
Ilchandlmgcrne medforte en mindre n<.'dg:mg I angreb
af ærtcskmuncl og gr. skimmel. meden, angrebet af
ærles} ge forble.. upå\ Irkel Der ble\ opnåel ... ,kre
ud... lag p 3-4 hkg med 'lur'l nCl!nmerudbylle eftcr
anvelldel,c af Dithanc LF.
Gennem en 5-:\r<; forsog<;pcnodc foreligger der rC'IlIl
taler af 24 forseg, hvor der blev forelaget tO be·
hund/lIIger rllt:d DlIhane LF. I genncrn'llIl blev dcr
npn el cl u'lkkcrl mcrudb)'llC på 1.2 hkg. Omrcgnct
III nCllol1lerudbYllcr har dCI I gCllncmsnlt af for·
'Jog'ipcnodcn kOSICI 0,8 hkg al foretage den pågælden
de behandling
Af de I 1988 pruvcde nudler t'r Euparcn M, Folicur ng
Tilllurho endnu iUc godkcndl lil anvcndcl'lC i ,erler

Køreskader i ærter
I 1986 blc\ dcr p. beg}lldl fur""lg lil hcl},mng af dcn
kur<.~kade, der fremkommer I ærler "cd bekæmpcl...e
af wamp<....ygdommc og ...k:tdedyr. I I:tbcl 39 VI'>C'

gcnnem<;nll<;rc<;ultatcrne af 2 forsog fra 1988 saml 16
forsag lpenoden 1986-88. De anfarlC tal viser skaden
"cd k""c1 lIled ...pmjte med 12 III ...predebom og
d:ckbr<..-dde p:1 i genllclIl'lml 31 cm.

Plantebesk)'ttelse

J lus forsog viser, 0/ ~'t'd J.orse/ efter begynde"de blom
string [rem/..ommer der 1.'" kore'iJ.ode. der J.ostt'r ca. I
hkg ærter pr. kørwd.

FOf'logene af.~llltles.

Ingen af dl' marJ.ed.ifortf! og god/..e"dte nI/dier 111
heJ.æmpel<;e ofn'Ompt'angreb I ærll!r har ell 1I/<;'rækJ.e
lig w/.. ker og helbredende effekl.
AI !x'}wndllng er derfor lIfforebyggende karaJ.t{'T.
1:.." beregning Qfforsøgene siden 1982 lyder pU, o/ der er
en ~ammenhll!ng mellem nedborsmængde i maj-juni og
muilghedenll' for s,'ampeangreb f jult-august. Normal
nedbør<;mængde i maj-jUf// er co. 85 mm, og QveTfkrtde"
denni' mængde med ca. 25 mm, bor der fore/ages
fort'b)'ggl'nde behandlinger.
Gcnerl'/I ma der <'ndflu ti/rades tilbageholdenhed ml'd
\·vamp<'beJ.æmpelse i ærter, indul mere ellekth'e midler
m(lrked.VøT(~,\·, og bedre vars/ing......y\femer udvikle.\.

Hestebønner
I 1988 har der Ikke \ærel anlag1 forsøg med bc·
ka:rnpelse af svaml>e...ygdomme I hl..'Steoonncr. Dcn
megcl \Cnc hUM i 1987 mcdførle, HI allc formg gik labl
delle :tr.
For...."g ~ge'l gennemført l 1989.

2 (orSOR 1988
a Ingen l.øf'\c1 48.2 1(J(J
b. Korsel I \ladlUm 7 1.3 97
c. Kor'ld I ... ladlUm 7 og 2.4 05

3 uger ,encre
d. K"r..cl 2 uger fm ~n"t I.b 07

I.SI) /.0
1986-88. 16/orsog.
a. Ingen kør-;c1 3b.7 100
h Kor;e1 I <;Iadium 7 1.0 07
c Kor..el I \ladlUm 7 og 1.6 96

3 uger -.ellcre
d Kor...d 2 uger før hu... t I.b 9b

LSI) 0.4

rabel39.

Ærter

KøresJ.ade red 11m \predebom. (140)

hleg For-
kerne holds
pr. ha tal

Skadedyr
Gennem fu"og ,ugc'" den "konulIll ...ke skadelæf'kel
for bcb.:mpcbe af for,kdlige .. kadedyr fasllllgl I de
cnkclte afgnxler, ligc",onl cfTeldell af nye .. kal!edyr'l
midler '''g(,.'S klarlagt.

Hvede
Lnder In edens frem<;plfIng kan fo"kclllge <i;bck-dyr.
f.eh græsOuer og snegle. udlynde plantebc"'lundcn.
Eftcr !nl..'dcns skndlllng forekommer ofte angreb af
bladlu, I ahcl. Del er af væsenlllg bclydn1l1g al •
klarlagl dcn "kollnrni,ke belydning af de for..kclllge
<i;kadcvoldere.
Direklc bckæmrel'C af)urdboende ... kudcdyr er ydersi
\an .. l.c!lg. 'logie nye skadcdyr<>mldler kan formuler~

som bcJdscnlldler med effekt mod )ordboendc ...Lide
d}r

Ilabcl-lO bnngC"i gCllnem..nilsrt.'Sul!alcrne af7 for...og.
h\or Promet 800 SCO blc\ pMorl normallxJd'-Cl K (3

kain ede Forsøgene er anlagl I forbllldelsc ml..'<l af·

% Kar
mcldul kjCSal:(l

I den 3-Jngc for,øg.\pcnndt' har der I "It ...æret udfor!
16 fOf'l()g. K,,,~I med en 'prcdebom rll 12 m har vcd
;enernes beg.} ndende blom'lnng med fort en nedgang l

udb} tlel p.i I hl..g
Vt-d kor\d \cd beg)"ndcnde blom<;trlllg og 2-3 uger
~ellerc hlev der fundel CII llcdgang l udbyltet på 1.6
hkg. :-.\arCllde lil CII udbytlel1l:dgang Il 4 pt;t.

Fn kø"c1 2 uger rur h",1. warende lil del I1d.spu n I.. I.
h\or :erlerne e\elltUcll ~I..al ncd\ i-;ne<;. har medføn en
udbyttcnedgang p 1.6 hkg, s\arende III en reduktion
af udb} Ilel P' 4 pCI

7'l.tbe/40. Bejd.wlIIK (14/).

Vinterhvede

7 for"øg 1988

a. Nurmal bejd~l

b. Normal hcjd ...et
~ Prollle1 SCO

0.1

0.1

h'.,
",ha

o 75.4

o 0.6
LSI) -
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PlantebeskylleIse

af forsngene foreb.om angreb af snegle. og i tabel 41
bringes gcnnemsnitsroultalerne af 4 forsøg. h\or der
er blevet foretagel oplællinger af angrebne planter.

lied a ble\' der fundel ca. 315 angrebne planler pr. m'
ved oplælling l uge og I måned efler midlernes ud·
stroning
De tre midler ble\' udstroel SldSI i oklober 1987. og ved
en optælling I uge og I m ned efter behandlingerne
ble\' der fundel en sligning i planletal1el pli 7-9 pet. l
forsøget med angreb af snegle medfon e behandlingen
en redultloJl i pet. angrebne planler fra 76 I ubehand
let lil 38-48 pet. for behandhngerne. Ved oplælling l
måned eflcr udstrøning blev der fundet sneglegn3v på
saml lige planter i ubehandlct, medens behandlingcn
havde reduceret angrebet lil 41-48 pet. nngrebne plan
ler.
Der er iUe blevet foretagel udbyttebestemmeise i
forsoget.
Nye forM)g er anlagt I efter rel 1988.

J987. I fi"'og
a. Ubehalldlel J.H
b. M~lIrolSneglcgifl l )2 b.g 303 353

O
O

o
O

I It.
76 100
48 45
J8 41
Jq 4

t;- pbnlcr
m. angreb

I u~ I md
dl"

behandling

lil
l4l
]Jl
l41

PlJnlrr
P' m

I UK" lmJ
dier

I)(handhng

liS
12 Lg J4l
12 Lg ]J8
Hg Jl8

Tabel 41. Snt.'gle (I4J).

Vintersæd

1987. 4 jiJrsttg

3. Ubehandlet
b MesurolSneglegifll
1:. Ge\al Sneglelom l
d. L.:J.rb;lIc I

Agersnegle er skadedyr i lilIagende. Sneglene gør SlØrsI
skade p!J nysaede vifHerajgrøder. Opblodle h~'(?dekemer

kon udhules og spæde spirt!r ,Jdelægges. Storre plonter
begnm'es. Fuglige vejrjorhold og SlOr grO/Unasse, feks.
raps og ærter, er medvirkende Iii sneglenes opjarmering.
Direkte såning saml el knoldet og ubekveml såbed Iii
vinIerajgrøder gi~·t!r ojle mulighed jor snegleo"greb.
Bekæmpes bedsl med de specielle snegh>gijte. Meikalk
giver nogen bekæmpt!lse.

(FOIO: A. From Sielsen)

prøvnmg af h\'OOesoner. Ocr er llke foretagel nolaler
om fremspinng. men bejdsningen har Ikke p3vlrkct
udbyllel. s,3 midlet har tilsyneladende Ikke nogen
negativ virkning på afgrøden.

Græsfluer. Forsog nr. 25008 blev anlagl med henblil
på bekæmpdl>e af fril- og gra:snuer. I erterårel og i
forårel blev 2 I Pcrfeklhion EC og I l Sumicidm FI
udsprøjlcl. I for!)ogcl blev der imidlertid ikke fundel
angreb af de forskellig.e fluer. Rehandlingcrne ha\'dc
Ikke indn)'delsc p. h\'erken plantelal c1ler udbylIe.

Snegle. l forbmdelse med dlrelte iling. eller h\or der
forekommer el lnoldel S' bed. lan "inegie gore be
lydelig slade P:l nYlo.:iel og p:l fremspirende vinlersæd.
De sidSle par år er angreb :lf "iIlegIe blevel el "itedsc:
Slorre problem i flere egne af I:tndcl. Fra udlandet
refereres om god erfaring med :11 fjerne sneglent....
fooegrundlag ved f.eks. en sprøjtmng med Roundup i
god lid. for dcn nye afgrøde s&s.
l efteråret 1987 blev der ~llllagt forsøg med del formrtl
af foretage en dlrelle bekæmpelse af sneglene. Kun I I

Bladlus. I h\'ede var angreb af bladlus kraftigere end i
1987, og i flere egne var en bekæmpelse nodvendig.

I tabel 42 bringes gennernsllllsresultalerne af 5 forseg,
hvor for~kellige pyrelhroider blev sammenlignel med
\'irkningen af Pirimor.
Ved forM)genes anlæg blev der i 4 forsøg fundel 28 pet.
aks med bladlus. medclIs dt'r ved Oplidlillg 2 uger efler
behandlingen blev fundel 62 pet. angrebne aks.
Samtlige midler cr blevet udbragl sidst i Juni. og efter
behandlmg med Pirimor blcv der fundet 7 pet. an
grebne als
Efter samtlige pyrethrolder blev der opn:'el en lidi
bedre bladluseeffekt end for Piflmor og merudbytter
på 1.5 111 godl 3 hkg lerne. Resultaterne er Imidlenld
ikke slatilOlisk sikre.
I 9 forsøg er der i en 3- rig periode forel aget sammen·
ligning mellem Pirimor og pyrelhroidet Tal.!!tar. Tal
Slar hur medført en lidt bedre bladlu.!ooebekæmpdse
end Pirimor. og der blev opnåel et merudbYlte pd 2
hkg. Midlel er markedsført.
I 20 forsøg fra 1985 til 1988 cr der foretagel en
sammenligning mellem PInmor og pyrethrOldet Kara-
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[('\.I h.g hchandlel I 'la,11U1l1 1O.~ • 1.5 l. 1\)~5-f\7

IC \tlllikl har ntedr'lfI en hedre bladluseeITel..1 elld
1'1rI1llor, og da cr opn!h,'1 1'1 "l~kcfl ,wrre mCfudb) Ile
for hehandllngcn KMalc er l'ndnu Ikke markcd ..forl.

(f010: l. From Sit'/f,'lI)

Bladlll~ i hl'edmkf. Eli fOr OK \'(1rm )11/1/ jorlJ,.sagcr O}II'

allweb af b/adllls i IIl'edl'. 8el..wmp()I,·(' foretages. so
freml def jim/es bladlus på mal' ('ful JO pcl. af",,.dellt' i

fwdlllf1l IO. Sp"")11IIIIg Åon el'l. lIc/fim'f ~amme" "u'd
('11 ~mmp('h,·I..ll'mpt'I,·('.

0.1

2,3

0.3

: O.S

hk, Ncllo
Ir:erne m«ud
pr ha bylte

15 67.•
4 U
I J.O
l.SD /.5

"f angrro af
bll)dlus

fer efter
rr0JI- sprøJt
ning nm,.

IV j<'

9
0,25 ~g

0..11

!"ah,·/43. !"flP,f (44).

l(Jht'!42. H/odlllf (/42).

Vinterhvede

/985-88 ]0 forso'?
.1 l1heh,lIld!c1
h PInmor
d Karat{'·

19XX, 5 for:søg .fIf. 4ft

• Ubdl..llldlet l8 6l 75.9
h. PInmor 0.l5 kg 7 1.7
c. Tal"'lar 0.06 I .l J.l
d K~ratc EW O.' I .l 2.2
e, hl.-..lac EC 0,125 I 4 J.5
r SumlalphJ. 5 FW 0.2 I .l 2.1
g. feR 4545 EW O.' I 4 1.5

LSD-

/986-88. 9 forf".'!. ·1' 'j,
" Ul'lehandlcl Iq .1R 79.6
il 1'1rI1110r 0.25 ~g 5 0.6
c Tal ... lar 0.06 I .l 2.0

LSD·

Ikl..a'm{wlw' (lfhlml/II., Iltvct/c/im'Iages l'l'd I..omlnrc'fel
allKrelt po merl' ('Ild 40 p('l. af IlIw{mÅ.H'I/('.
I IIl'et/e bør bcl..æmpl'I,·(· af b/adlll.~ "ormalr I'({'re jr"t'
((1,(:('1 h'/f('M IO dage (,//l"" jidd l(1'1II1f'm"k,.idll/!/lf.

Vinlerrug
% planter med hlr:g NcHo

lnps- Ir:cmc rmrud,
Irlps ~ader pr. ha byllC

1.-..1 h Uf'; hochandlo:l I ..tad.um Il·<}
I ('(I d .)~ c t'lchJndlt•• '1.ldWI11 1f}.. 10,1

1988. 2 liIT"".':

:I lllldl;lIullel
h DI G DmlClho:l1
e Cy mhu,h
d DtU Dm1Clho:ll
e Cymbu...h

19H6-88. IO fim·"g

ahehandlet
h. Ol G DI01('lh(l;.l1
c. C)mhll .. h
d. DIG f)m1clho:1I
t'". C)'mhu,h

!S \.0 I
0.4 kg

!~ \.0 I
OA kg

18 1.0 I
OA kg

2lol J.O I
O•• kg

l6 50 35.7
JO 1.6 0. .1
JO .1.5 2.3
13 4.5 _~,2

14 JA 2,2
LSD 0-(' 1.3
LSD b·, 1.7

oft
47 43.3
JI 0.7 ~0.6

2q 1.0 0.2
.11 lA 0.1
2R 0.9' 0•.1

l.SD -

Rug
Trtpf er cl af de rn ,kadcdy r. der lall angnbe rug I
label 4.~ bringe-. re-.u1talcflle af 2 for...ug med he·
~æmpcl"" af Infl'\ l rug.
Ved for~genl"o anlæg blev der fundel lnp<i på 26 pcl
af rugstr. ene. Ved en ,urdcnng midi I Jllnl bic v der
fundel 50 JX·I. planlcr med tnp,s~ader i ubehandlel
I led b og lo: blev der foretagel ell .-..prnJIlllllg l rugen...
!>ladmll1 R-Q, "arendt' til 16. maj. Behandlmgerne
re"ullcn.'1Jc I ~n;lr en hahcnng af Inp.-..s.laderne med
... il..rc m{'rudh}!Ier p;l 1.6 h~g for Dm1l:lho.:1I og J.5 h~g

for Cymbu..h
lied d og (" hk" der forelagel en tx-handhng I "ladlllm
10-10,1, "',Irclllk III l'a 25 maj. Del .-..enere bchand
lil1g.. hlJ..PllTl~1 lI1edf"'le ell yderhgerl' Ill"dgang I plan
1Cl" med Inp.... ~:lllcr ug mcruJhylh:r p:\ _'.5-4.5 h~g

SW"t lletlnml"rll{lh~Ile hlc\ (lpmlCI I lcd d efler IX'
handllll~ med Dllllelhu:ll
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Led b-h behandlel I sladlum 8-10

Plantebeskyttelse

Bladlus på havre. Tre forskellige bladlusearter kali
angribe korn. men fra år til år kan der være storforskel
på hvilken arI. der er dominerende. Efter skridning
findes kornbladlus hO~'edsagelig på aks og top af hvede
og hOl're. medens havrebladlus og græsbladlus fonnns
l'is forbliW!r nede i afgrøden. Bekæmpelsen er den
sommefor de tre arter. idet Pirimor og pyrethroider kan
anW!ndes.

(Foto: A. From Nielsen)

Tabel 44. Bladlas (/45).

Vlrbyg

1988. I forsøg
a. Ubehandlel
b. Pirimor
c. Decis
d. DLG Cl'per IO
c. FCR 4545
f. Karate EW
g. Talstar
h. Sumi·Alpha 5 FW

1986-88. IO forsøg
a. Ubehandlet
b. Pirimor
c. Decis

0.25 kg
0.25 l
0.25 l

0.31
0.31

0.061
0.20 l

0.25 kg
0.251

hl.
km><
", ..

5 59,2
O 1,4
O 2.5
O 2.4
O 2.5
O 3.5
O 4.0
O 2.6
LSD J.J

6 57,3
2 1.1
5 1.0

LSD-

+0.1
1.1

~0,4

0,4

Fra 1986 foreligger resultater af IO fOf"iog med ca
samme angreln.niveau af tnps som I 1988. Behand·
lingerne resulterede i nogen nedgang i angrebsl1lveau
el, men medførte ikke sikre merudbytter.

Trips i rug bekæmpes bedst ved sprøjtning før gennem
skridning i stadium 9·10. hvor trips findes i hladskedell
til fanebladet, der omgilw okser. En bekæmpelse af
trips i rugen\' blomstringsperiode kan medføre store
beskadigelser på blomslemulægget og svigtende lit/
hylle.
Bekæmpelse af trips kan udføres med Dimethoat eller
et pyrethroid.

Byg
Kornbladbiller, ~ddelgalmygog bladlus kan angnbe
byg på forskellige tidspunkter. og nye skadedyrsIlud
lers etTekt søgC'> afprøvcl mod di~~ ~kaded)'r

Bladlus. 11988 blcv dcr anlagt 2 forsøg med det form:'1
at bekæmpe bladlu'\_ K un I 1 af forwgene ble\ der
fundet angreb af bladlu ... og r~uhatet bringes I tabel
44.
Ved forsøgets anlæg blev der fundet bladlus på 2 pet.
af planterne. og ved en opla:llillg 14 dage ener be·
handlingen blcv der fundel 5 pet. angrebne slrå i lcd a.
Efter samtlige behandlinger blev der opnået CII total
bekæmpelse af bladlu'\cangrebcl. Kun cner anvendel
se af midlerne Karate EW og Tal'Har blcv der opnået
sikre merudbytter på 3.5·4 hkg.
Nedersl i labellen er anført gellllemsnusresultalerne af
IO forsøg i 1986-88. hvor Deci'\ er sammenlignet med
Pirimor. Decis har medfort en lidt svagere blad·
luseetTekl end Pirimor. meden.. der ikke er nogen
Sikker forskel I de opnåedc merudbytter.
Forsøgene sogcs fortsat.
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Bekæmpelse ofbladlusl byg borforetoges w!d angreb pd
mere end 10 pct. af bygplan/erne.
I byg bor beJ..æmpelse af bladlus normalt foretoges før
fkridlli"g
Bekæmpe/fe kOIl foretages med Pirimor eller et pyre·
'''roid.

Ærter
Der hersker fortsat usikkerhed omknng økonomlcn
ved bekæmpel-.e af ..kaded~ r I ærter. i særdeleshed for
bladrandbillers og ænevikleres vedkommende.
l 1988 forekom der meget udbredte og kraftige angreb
af bladrandbiller. ligesom angrebet af bladlus blev
middel lil kraftigt Angrebenet af ænevlklere må der·
Imod betegnes som svage. og kun I B tilfælde blev der
\ arslel for bekæmpel..e af ærteviklere.
I 1988 foreligger der foOtog med bekæmpelse af skade
dyr i ærter fordelt på to planer

ormah foretag~hekæmpelo;e af skadedyr I æner ved
en direkte bekæmpeh.e. Nye ~kaded)rsmidler kan
Imidlertid formuleres som bcjd'\emidler. J tabel 45
bringes rcsuhalerne af9 for'\,'g, hvor midlerne Promel
300 EW og Marshal 25 STW er anvcndl til bcjd'\ning
af ærteudsæd.
Hier frem!i.piring blev der fundet 54·58 planter pr. m1

•

1 led a var 67 pet. uf planterne begnavet af bladrand
biller. og efter bejdsning blev der i led b og c fundet
20-30 pc!. angrebne planter. Ved en oplælllllg af
bcgnavcdc rodknoldc blev der fundel 77 pet. begnuve·
de knolde I lcd a. medens :lOgrebet i led b og c ble\
reduceret til ca 25 pet.
En sprcjtning med Talstar I sladlUm 2 ha\'de ringe
effekt på bladrandbiller. medens der ble\ opn et en
<;\3g effekt m'erfor bladlusene \ed samtlige behand-



Plantebesk) tlel~e

Tabd 45 BejdHtlllg og ~prujlltl"l< mod bladra"dbiller (1461.

'" A B
Plant~r plant~r Ingen 5uppkrendc bd.æmpelsc O.OJS I Talslar I '\1 '4

P' mod
% plant~r %p' hk, ~ plant~r " pI Mcrud·m' gnav nier·

Markær. med anDV pli mod kerne udbYI. med gnav pA mod byttc
rllr .spn'Jtlllng planter knoldc bladlus pr hø " planter knolde blDdlu~ B-~ A

I I 2 , I 4 I , I 6 I 7 , I " I IO I 1\

198R 9 forsog
a Ubehandlet
b. !'romel 300 EW
c. Mar..hal 25 STW
d. Tal"lar...t. 2

ll/... "I' RI' "f' Rf'
58 67 84 77 47 .~-l.5 .0 71 30 I.J

Hoo ml 54 11 18 16 39 36.8 2.3 l. 19 l" 1.2
600 g 55 .n 3.1 15 41 Jb.q 2.4 11 2.1 ,10 004
0,075 I 69 M 4.1 .16.0 1.5 71 52 19 lA

1988 J /or'WK udt'lI allf{rl'b a/ blodlus
a. Ubehandlet O 41.2
b. KMatc EW 0.1> 1 ~\.2 O 0.0
c. Karate EW 0.• 1 .. ,]·4 O 0.9
d Ptrimor 0. .1 kg .. ']-4 O 0.6 -;- 1.6
e. KJ.rale E\\' 0.6 I si 7·8 O 0.8
r Plr1mor 0. .1 kg si 7·8 o 0.6 "'004
g K.lrate EW2 0.6 I ~1 2 O 0.5

<,1 7-8 LSD-

llllg"lfofmer Efle!" beJd~lllllg ble\ dl'r fundel sikre
ulhlag p< 2.3-2,4 hkg
J 'Iadlllm 3-4 blc\ der forelaget en behandling med

0.075 I Tal-;Iar pr ha - afdehng. n I tabellen. Be
handlIIlgen medførte en Illllldrc nedgang l begna\'cdc
plan ler og rodknolde ..arni nogen \lrktllng på blad
hl'l"lIlgrehct.
I led il ble\ der opn;lcl et mcrudb) lIe p:l l..~ hkg for en
"proj!IlJllg med J al ..tar For beJJ<,nlllgctllt> ble\ der
opnåcl ud,lag p,i 0.4-1.4 hlg.

J7nr,ogelle har .... 1'1. al del \ed beJd~l1ll\g med nudler
,om PrnlllCl SOO SCO og \t:Jr.. haI25 TW t't muhgt ;.II
be~æmpc ,l..adcd~ r>.angreo 1 :t:tler i :.ctlerne" for..le
\ ækstpertode
Ftlr~l,g:ent' f<lrl',-clle"

I label 40 htlng~ re.. u1tilletlle ;,tf b rO....I,g efter en
rClt"iog...plan. dl'r lager 'Igle p:l al ncka.:mpc bladrand
blllt>r og blad lu" Forsogelll' er opdelt I for.."g med og
uden blildlu,
D~1l lidiLgc hehandllllg l lcd b har redlll:erl'l i1l1grd)C1

tlfbladr:llldhiller med 25 pcr En bchandllng l ..tadlullI
3-4 har lUC pj\ trkel angrebet af bladrandhllll'r. og
\lrklllngen på bladlll<;enc har \.erel 1I111 ..træUdlg pa
delte beh'lndlmg"'ld..punkt

Bloc/bram/bIl/u. Del slir{ellde areul ",ed ærter har
med/ørt \1Cl'rl..e angreb f ~UI"l:1 ær/er som i I..Im'(·rudlæg.
hmr hdlemt' heglla\'er h/adene. BII/eme'! luner he
gnaver ot(w rodknoldeIIe pa ærler.4n\'cndeffl· af nye
bejdsemidia eller sprojlnllll: med pyrl'throul f ærlemes
slOdium ] J..an begræm(' sl..ademc.

(FOl/}: j"rl-WII SffllOl/\('IJ)

0.1

1.1
1.2

0.9

:14,4
0.8

I.sD -

label 46. SÅ.adt·d~'r (/47),

pet.pl '"....Æner mod hk! pr "",.
bladlus bo udbyttc

1988 J /Or5ug ml'd ulIgrt.'b af bladlus.

" Uhehandlet 41 45.4
h. Karate EW 0.61 ..1.2 .11 2,4
c. Kamte EW 0.1> 1 ,U·4 .10 .1.7
d 1'1r1mor 0.1 kg sl.3·4 ,18 ,1.7 2.7
e. Ktltate EW 0.6 I SI 7-8 .1 2.5
r !'ttlmor 0..1 kg si 7·8 1.1 1.7 0.7
g, Kar.tte E\V2 0.61 "'1.2 4 2.5

"I 7·8 LSD-

1984·1·; 7 19!orWK

il Ubehandlet
l' C)'ll\bush O.~ ~g ,,1.7·8

1987 4/orsog 11/(,d angrl'h 0/ h/adhl\.
a Ubehandlet 57 22,5
c. C~ mbu'ih O.~ ~g <;, 7-8 J5 2.0
d PmIHor 0._' ~g ...1 7-8 2H 2. J
c, Cymbu!.h 0,4 kg SI 2-J

C}mbll .. h 0.4 kg 'il 7-8 32 2.4
LSD U
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Tabel 47. Slankelbenlan·er.

lankel· Udb. og muudb
btn- hk, (W ha • ~.

laner tør ri- pr
pr m' pønt lof prtJtCln ha

Plantebesk)'ttelse

En behandling omknng ærternes blomstrlng har med
fart en god effekt på bladlu'iene. Storst eOekt blev
opnået ener an\<endelse af Karate. De opnåede merud
bytter cr Imidlertid usikre.
13 forsag udcn bladlus blc\ udbYllct ikke p:hlrkct af
behandlIngerne.
I 4 fon.oS fra 1987 blev der ormrtet sikre ud ..lag for
bekæmpcbc af bllldlu~.

I forsog nr. 12 032 med bekæmpelse af blad lu.. med
forskellige pyrcthroider blev der ikke opn~et sIkre
udslag for bd.æmpelsen.

Græs

/988. / forsøg
a. Ubehandlet
b.OLG Dimcthoat
c. Ekamct
d.Dursban 4
e. Dursban 4

2.0 I
1.5 I
1,0 I
1.51

o
O
O
O
O

148 33,4
5 1,6

13 5.4
20 4.1
14 0.5

2,97 23,5
0,20 0,4
0,17 2.4
0.52 1.0
0,04 ~2.9

Resulwlertl(> afforsøgene i 1988 peger j retmng af at en
bejdsning af udsæd med feks.. Promet er t f tand til at
hæmme ongrebel af blodrandbiller ...·æsel1thgt. E" beo
handhrrg i slOdium 1 m('d el pyrethroid har nogen
virkning m'erfor bladralldbillemc.
Bladluf bør bekæmpes. ~tiJremt der red blom~lrlllg

findes angrl'b på ca. 15 pct. af ~/\IIddelle.

1/0""8 /987
a. Ubehandlet
b.Dimcth03t 28
c.Ekamct
d.Dursban 4
e. Dursban 4

28
2.0 I O
1.5 I O
1.01 O
1.5 I O

190 31,3 5,14 26,1
+6 +0,2 + 1.02 +0.7

1 O,J 1.27 +0.2
O 4.8 0.12 J,J

10 5.9 0,54 5.4
LSD-

Græs

Slankeiben
Stankelben foretrækker al lægge i æg i gr:e.mar(..,er
med korlog tæt græsbcstand. Angrcbet erkcndc..
yderst van'ikeligt om efter ret og ses normalt fOf"\t om
forårel I O\erslgten 198~. 'ilde 151. er bes(..,rc\et en
metode til vurdering af antal laner i jord.

I tabel 47 bringes resultaterne af 3 forsag med be
kæmpelse af stankelben i ~ræ\
I forsøget fra 1988 blev der kun opnået ..ikrc ud ,lag for
Ekamel og Dursban 4. udbragt i oktober.
12 forsog i 1987 blev der opnået den bedste effekt cncr
anvendelse af Dursban 4 I oktober samt ved en an
vendelse i april.
Forscgene \ldcrefores ikke.

Led b. c og d behandlcl en IO. oktober
L«I e t>ehundlet t"a. I. arni

Bladralldbiller
Efter 110'it af ærter invlldercr bladrandbilleme ane
nabo-klo\ergræsmarker og bcgnaver her kloverud
Iægget.
I fs. nr. 37 068 blev anvendt 0.3 I Decis I. 2 og 3 uger
efter høst. Storst effekl på bladrandbiller blcv opnAet
ved behandling 3 uger efter host. Der blev ikke udfort
udbyttebestcmmel ..e.
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l 1988 l'Qr I'lrusgulsot
stærkt udbredt grundet
tidlig forekomst af fre
skenbladlus. Midi ,. jun"
blel' de forsle ferske"blad·
lus fUl/de/. og 30. juni blev
der udsendt generel mrs·
/ingfor bekæmpelse (lffer.
skenbladlus.
Viru~gulwt nedsæuer ud
byt/el af rod. idet stof·
Iransporten fra bladenes
li/tagende gulfan'ning.
Bekæmpelsefore/ages med
Plrimor eller evt. el fosfor.
middel.
IFoto: Søren Christiansen)



Bederoer angrebet af be·
dejllltJr. I-ra IIdrik/mg uf
dc fON1(' ræblade 111 ..ep
tembcr J..an bedejl"ell læg
ge æg på r(x:blad('ls ,,"der
.H'dc. 10-/4 dage <'fia æg
lægningen J..la:J..ke.\ ægg<"
/1('. og lan'('rnt' minerer
b/odt'flt'.
Bejdsning af roefro nU'd
Promel kan Itllldre de for·
.H(' al/greb. Ved I'ellere
al/greb ol/I'e/ldes el pyreth
mid. mir {q~gelll! er klæk·
kl'l. og dl! Ji'I'.l"Ie miller ~-l!S.

(FOIO: A. From Nidw:n)

PlanlCbcsk}'llclsc

/988. 8 jiu:W1-: 7/1.

GIa. Uhchallt1lct 2..1 68 752
h. Prn01el , Thlralll

t\1ancol'eb 90 7.
c. Som h , Tachigan:n 'XI 82
d. Som c Rm ral YI 50
e. I-orcc T1uram

Iachig::trcn '9 81
LSDJ7

Bederoer

Ferskenb/ad/lIs
I fon.ug t1r. 04 025 (foderrO('r) og nr. 32 041'1
('llHerrocr) er :I rm..:nt! l 0.3 I..g Pinlllor til bcl..æmpclse
;;lI' fcr<,ki.:nhladlu .. 1 h~dero~r.

I.kgge rONlg hkv behandkl Ire gange. I. og 15. juli
:-'<11111 l. allgu .. t. I foderroerne blcv hå;l,;rnpel:-.en ikl..e
heil lilrrctl ..:-.tilkllde.ldet derca 1. oklOberhlev rundet
3-6 Pl'!. planh:r 1Ilt.:d \'Iru..guhol mod 75 pc!. i ube
handkl. Dcr ble\ iw,tcl 4.1 a ,,' i Illl'rutlb}tte for de lrt.'
behandlinger
I ,ul..I..erroer h!c\' der erler de Ire ,pnlJllIlllgcr fUlldet et
s\agl \1rl1 ..gul"ol:mgreh p:i 4 pc!. miKI lq rx:!. 1 ubc-
handlet Sul..kcrudhyltet hle\ l"I..e pa\lrl..ct

/ alk'! 4fl. Bf!jdwfIlg af furit'rrot.'r (148).

Spring- 101.Xl
Foderroer hakr pr. planler Y.

planle optagning
hkg rod
pr. ha

Jordboende skadedyr
Ved merne' frelll'plflllg Imllncder ofte :mgreh :.II'
.. I..aded}r og ,\<arnpe,~gdmnllle S:idatllle angreb har
\;I.:rct 1I1l111llgc ar h~"æmpe \ctl \projllllllg. En bcjd,·
rung "froefmct med for'ikel1ig~ ,I..adetlyr..- og 'W;;lll1pC'
midler bil forbt.'drc frern'piringcll.

Foderroer
t '\)~'Il h:Jr d~r \:crd allbgl 8 ror\og l bederoer. hvor
for\kclhgl' ""Impemitller har \:crt.'! afprøvet Fmcl er
Ich'rct ;tf Ihn.. k PLllltefor.cdlillg.
Ved Staten.. Pl:ulIC\ ærn<:cenlcr er der foretagd under·
'ugel,er af jordprover for Jordhocmle lII..el..ler. bl.a
.. pri11ghaler Vl"d lorekom"l af ca. IO 'pringhaler og
dcrmer pr pl'lIlll" 1...111 der fOf\CIlIC, el linere udbytte

I lcd a ble\ der ;)Il\tndt ubcJd,ct mcrn). og l gennem
<,nit blc\' der fundet 2.3 <;pllnghalcr pr. rueplatltc. et
anlal der er ....i lav!. al detiHe ..kulle medfore netlgang
l udbyttet
I led b blc\ der am'cndl 110rmalbeJd,cl rocrm. der
re<,ulteredc 1 en :-.ligning i planlclalJel ved OpWglll11g p~

22.000 pl'lIl1er i forhold lil lcd a. Der blev OPll5CI Cl
\ikkell :-.lmn: lllcrudbylte p?t 74 hkg rotl. Dc prøvede
ændringer ar hejtl:-.cmidlerne 1 lcd e. d og c 1l1l:dfMIC
'lamme pIanIclal og udbytte som l led h.

Sukkerroer
Nml1lalbc-jd ..et \uUcrocfrn indeholdt tidligere hL..
thiralll og ~1e:'lollrol. der \ar '..-lrk"')lllt o\erfor .. beic·
dyr.
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Plantebeskyttelse

I 1988 bic.... Mesurol udskiftet med !'Tomet. I dette år
har der været anlagt (or..o8. h"OT fon.kelligc nyere
skadedyrsmidler er pro"cl som bcjdscmiddel og sam·
menlignet med sprojtnmger efter roernes fremspiring.
Det an\cndle roefTo er fremstille \ed De danske
Sukkerfabrikker. Maribo.
I label 49 ~ gennemSmhre'iul!aterne af 6 forsog.

hl.g pr. ha
rod sukker

100J pI.
\'«1 op
tapunJ

Pct. pi
m b<d<
nuda....er

Sukkerroer

Tabel 49. Bejdsning affabriksroer (149).

/988 6 forsøg
Bederoeplonleangrebel af runkelroeblll~r. Under roer-a. Mesurol 50 63 86 602 102.3

b.Soma·2 Cymbush nes [remspiring kan de små 1-1.5 mm longe. brone

og 1 '" Dlmclhoat 30 85 8 -1,6 biller begnove kimstængel og -blade. Bejdsning med

c. Som 3 • Curalerr 8 87 2 1.3 Promel sikrer mod angreb. men utlder kraftige angreb

d. Promet 35 87 I 0,4 kan en bekæmpelse med et fo:iformiddel\' bU,,€' IIØlhen·

e. Som d i 2 '" Cymbll~h
dig.

t l )( DimClhOlll 2J 87 2 0,6
f. Force 60 86 4 -0,8
g. Promet Force 37 85 3 0,6
h. I'romel ~ E..·Fenvalerat 31 85 12 2,0

Tabel 50. Bejdsning affobnksroer (/49./).
LSD 4.0

RoefrGets behandling I led a warer III lidIigere ~rs

behandlmg af wUcrrocfro. I led b ble\ der efter
roerne'!. frem'iplfIng foretagel trc sproJtmnger mod
skadcdyr. Behandlmgerne medforte en hahering af
bedeOueangrebel. der Ikke havde nogen indOydelse på
udbyttet. I led c blev der ved. ning nedfældel IO kg
Curalerr 5 G pr. ha i ';,,'\furen, hvilket medforte en
bedre bedeOucbckæmpclse uden al ændre ud b) Ilel.
Lcd d svarer III den bejdsmng. der er udført af !luHer
fabrIkkerne I 19 8. Behandlingen ha\de en bedre ef
fekt p~ bedeOuelaf\erne end efter anvcndel\C af Me
surol i led a
I led f. g og h er provet fOf'ikelllge nye skadedyrsmid·
ler som bejdsemidler. Midlerne har virket p~ linie med
Prome!.

Normalt bejd..el ~ukkerocfro indeholder thi ram mod
svampe~ygdomme. Ved Illlen .. iv roedyrkning kan
svampeangreb. bl. a. rodbrand, under fremspring have
indflydelse pA plal1lcbc~landcn.

Der er afprøvd nye wumpcmidler I kombination med
thiram. og gennem'init"r~uhaterne af4 forsøg bringes
i label 50.
Anvendelse af Tachlgaren I led b og e har mcdfort en
for forogelore af plantctallcl med ca. 5000 pr ha. men
Ikke medfort '5ilhe merudb)tler 8 forsog fra 1987
ud\lser samme ten den,>

Promelbejdn'( bederoe/rø er ble~'e( <itandard. Behand
lingen Indebærer mindre forhwg af bekæmpel..esmid.
ler pr. ha. idet det n'l være muligt or ..parI! en eller to
sprojfllinger efter roernes fremspiring.
Pli an·aler. In'Or der foretages hyppig roedyrhning. han
cler indtræde lI.raflige angreb af runhelroebiller. plJ
slJdanne arealer /..all \Upplereflcle sprøjtning foretages.

Sukkerroer
100J pi
\ed'lf)- hkl rw. ha
tagnmJ "'" suH«

/988 4 jorwg
a. Thiram Promet 92 602 102,4
b. Som a ... Tachlgaren 8,4 g 97 2 O,S
c. Som a ... Tachigaren 12,6 g 97 IJ 2,1
d. Som a ... Rovral 1.5 g 93 3 0,9
e. Som b I Rovral 1.5 g 95 2 0,2

LSD 2.4

/987. 8 forsøg
a. Thiram ... Promet 95 427 73,S
b. Som a ... Tachigaren 8,4 g 95 8 1,4
c.Som :l Tachigarcn 12,6 g 96 II 2,0
d.Som :1 Ronal 1.58 96 9 1.5
c. Som b t Rovral l,S g 97 8 1.7

LSD 2.3

Vækstregulering
I korn lan længdnæhlen afkort~ og <;lrAel "lyrkes
\o'cd brug af \æl"itregulerende midler En sund og
\o'oksende afgrode lan \æl ..tregul~res uden komplika·
uoner. meden~ afgmder med mangel på f.eks. vand
kan bine ud..al for en væl"itslandsnmg med unormal
skndnmg og udbyllclab 111 folge.

Hvede
I label 51 bringe", rC\ultalerne af2 forsog fra 1988 samt
24 fo .....og fra 1985 III 1987
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Plillltcbcskyuelse

Tabl'151. Væksrrl!gulerillg (/50). rabel52. VækHregll/l!r;ng {/5IJ.

w, 111.... 1 0.111 \Ira~OIl rr h,l ··1'J~5-1(() ~.O I
I rod b-c behandkl l "l:l(hurn _,.4
I.eu f behandkl I "Indium 5-(). Inlt.· hl.'h.lIIdlcl I "l;llhulll ~.q

lcd d (lit e ~h,llldll'l I "llldllltll \l-IO

l Iq88 blc\ \.cJ.. ... lregulcrlllg ar\llllerh\(xlc '>Ogl bely... '
på .Jfealer. tHor der .,ilnJlldig bll\er bcl..æmpet lnæk·
kefo<.hyge Rc.,ullatet ar! fOl".ug I 1988 'illmt 15 for\og I
1986·88 bflllge<; l tabel 52. tnor der er forelagtl en
opdcllllg af fClf\ogcne med og udcn ICJc.,æd

1985·81 /5 forsog mnl h'j('!>a.'d5J..araJ..fi'r tHW 4
a LbchandJd h 99 69.8
b. Chlormcqual 2.51" 5 9() 5.1 4.0
c. C)l.'ocel ek...lru 1.51

Terpal 1.0 I 3 R.' 7.2 4.1
I.sD l. /

/985-87. 9 forsog nwd h'jeÅuroÅft'r lllldt'r-l
a Lbchandlcl I QI fM.J
b. Chlormcqllat 2.5 l" I 84 1.0 0,4
c. Cycocel ek.,lra 1.5 I

Terpal l.0 I 78 1.6' 0.5
I.SD-

71 .1.1 2.9

6H 2.0 . 0.2

LSD J.J

85 62.0
84 63.3

7~ 0.7 0,5

74 1.6 0.4

69 1.1 1.1
I.SD·

94 71,7
'16 73.6

86 \.8 3.6

GI84 .l.7 2.5

75 2.6 0.4
LSD 1.0

O

O

Kor
'or $trl- hk, NcClo-
k,.· lamgdt k,rne ""rod·

"'" <m pr ha byttc

O H9 64.2
O 89 62.9
O 88 0.6

O 74 0.1 0.1

O 71 0.8 2.0

1.0 I

\.0 I
1.51
1.0 I

I 1.5 I

Vinterhvede

1988 I jor.w,g lir/eli IljpwNI
a. Ubehandlel
h Srorlak 45 ct."
1;. Fohcur
d Sporlak 45 cc !

CYl;occl e~')lra

c Som d
og C)"l;cx:c1 eJ.. ... lrtt 0.5 I
Sportal.. 45 c.."(." 0,5 I
C)cocel ek.,tra ' 1.5 I
SportaJ.. -15 CC' 0,5 I
C)coccl ekMra •0.5 I

g. Som d
og I crpal

1986-88 (j jOTlog uden lC'jf'Jæd
a. Uhchalldlel O
b Spoflilk 45 ec 1.0 I O
d SJXlrlak 45 ec 1.0 l

C~eocel d ... tra . 1.5 I ()

c Som d
og Cycol.'cl d"lra 0.5 I O

~. Som d
og II,:rpal 1.0 I O

/986-INJ 6 jor~".~ med /l'j('';ll'd
;J. L'bdwndlcl 4
h Sponak 45 Cl: 1.0 I .'
d. Sportak 45 Cl.' I \.0 I

C)cOl,:c1 ('htra . 1.5 I
< Som d (lg

C)coceJ e~ ... lr;l 0,5 I
g SOIll d og

Terpal 1.0 l

I for.,,,ge! fra 1988 var der iUc bchov for kn:c~ke

fOlbygcbekæmpd ..e. Idel dcr ~lln hlc\' fundel 6 pet.
angrebIle plantcr om for. reJ.
Eli bch.llIdhng med Spor1a~ IllcdrMle IHe \ll..re ud
..lag. l led d hle\- Sportal.. og. C}cocd cl...,tra ud\prnjlcl
l tankbllllldmg. Il\'of\-·cd der hk... opn:lcl cn reduJ..llon
af ~lrAlællgdcn på 15 cm udclI at påvlrkc udbYllcl.
[ lcd f ble\' der foretagel en deling af Sportakmæng
den. Idel der hle" furclagel IO behandlinger mcd 0.5 I
,ammcn med Cyc()(:c1 eJ.."1 ra Der ble\ opnlel cl
u<;IUcrl merudb) tiC p' 3.1 h~g

Gennem CII J·5rig penode er der ud fort I 'llt 15 for.,ng
ener <;;ammc plan. I 9 fnr.,,,g. hvor dcr lJ..~C foreJ..otll
IcJc.....cd. bb der opnåel ~m{i IIctlomcrlldbyllcr p:'t 0.5
hJ..g for behandling mcd Cywcd cJ..,lra
I 6 for..."g l Iq 6-88. h\or der forcl..om ICjc...æd og
knæJ..kcf()d.,~ge.ble\ der opn. et nClIol1lerudh)llcr på
2.5-3,6 hkg for an\cndd"e af SpOrl~lk .... mmen Illcd
\ ~cJ.."1 fI..'glllcnng"l11ldlcr.

I ro b-~ hrhllndlel I ~ladlUm .\-1 I c:d Il: "'c'handlcl l "ladlum K"
I ni t' OK f hchandkl , "tadlUIII 5-0

Netto
m.",..·
bylt~

hk,
k<rne
rr ha

94 71.1
79 6.9 5.7

9() 3.5 0.6

RR 10.9 7.9

8.' 10.9 7.8

82 9.4 7.6
LSV J.l

6
1

1

Kar.
'or
k)<-

"'"
2.5 I
1.51
0.8 I
1.51
OA I
1.51
OA I
1.0 I

'0..11

Vinterhvede

1988 I forsog
a. Ubehandlet
b. Cycocel d .."llra·)
c. C)coccl ek\lr;)·)

Terpal·)
d. Cycocel ck"'lra·)

Ceronc·)
c. Tneona·)

Reg.ufon·)
f. -, nenna

. Rcgufoll·)

l I for.,,,!! I h\ edc forckom der Icjc.,æd. der for hO.,1
ble\ \-urdcrcl HI karalderelI 6 tn bchandltng mcd
Cyn-x:cI d. ...tr~l rewlterc<le l CIl reduJ..llOn af ... ldl:cng
den med 15 l'm og cl ... ikkcfI rncrmlhYllc p:'\ 6.<) hl..g.
I lcd t.". d og (' hle\ der \ :.t.'~"ll regulcret ad tn gange. Den
bcd... le ... tr5 ... ,yrkc ble\ opnll.cl l led c. Inor 'Ir1l.længdcll
ble\ rcdul,:erel med II cm. der re.,lIl1eft."(!c t el merud
b}ltc p. lllap II h~g.

Omregnet 111nellolllcrudhYIler ~'ar der lk~e .,Inr for
~kell1lcJJcIl1 le<luell(' d. c og f. Fnr~oget ble\' aIlIagt i 2.
:'ir... Inede og godel med t.":l. 230 kg N.
I for...og nr 1-1- 033 forekom der llke Icjc~æd. og
udh) Itet bic\- lJ..J..e p:1\ Irkel af behandlingernc.
I 15 forwg l 1<)85-87, h\or dc pnl\cde midler iHe ble\-
til~al "predemiddel. blcy der opnået "lhe ud~lal:: p1l.
5-7 h~g ved \æk\lregulcrlllg. I alk for"og blev der
fundcl leJe...t'd, og I genllem"'llIl hlt~\ den før hO<;;1
\--urdcrct III J..aral..lcren 8.
I 9 for...øg l 1985-87. h\ur der IHe forckom IcJC">æd.
ble\ der opm'iel tllerudh)\ler. der lige ~ullnt' dæHc
omkO"llllrlgernc lil de udrurlc .,projlningcr.

161



Plantebeskyttelse

De sellere ars forsog tyder pa. at en deling af den
anyendte mængde l'ækstreguleriflgsmiddel - Jplilfing
metoden - gh'er et mere sikken resultat og en bedre
økonomi.
Vækstregulerillg i h\'ede udfores sikrest \'ed oJlwmdelse
afnedsat dosering i stadillm 3-4. Senere i \'ækslperiodefl
forelages en vurdering af, om der er behovfor yderligere
~'ækslreguler"'lg

Rug
l 1988 blcv værdien af vækstregulering i rug ~~'gt

belys I på areal~r, h\'or der samlidig er behov for
bekæmpelse af knækkefodsyge. Rc:...~uhalerne af 3 for
søg samt gennemsnitsresultalerne for IS fon,øg brin
ges i tabel 53. h"or der ligeledes er forctagel en
opdeling af forsogen~ med og uden lejesæd.

I led b hlc\. der efter anvendcl\C afSportak funde! en
u:-.ikker udbytlesligning på 0.6 hkg.
I led c ~r der samtidig med Sponak udbragl 1,5 l
Cycoc~l. og der blev fundet en mindre reduktion af
strålængden og el u5>ikkert mcrudbytle på 0,6 hkg.
I led d og e blev dcr foretaget IO sprojtninger med
vækslregulerende mIddel. meden.. der I led f kun er
foretaget en behandling.
Samlligc behandlinger har medført el sli\ere slr~ og
en reduktion af s!rålængdcn p~ 11·15 cm. Bchand·
lingcn har resuhercl i usikre merudbyllcr på 1.5-3.5
hkg.
111 fOfSog i 1985-86. h\or d~r forekom kraftigeungreb
af lejesa.'d. bic" der opnåel ... ikre merudb)'t1er på 2,3
4.7 hkg for amendelse af \ækstregulerende midler.
I ..j. for~øg 1 1985·86. h\ or dcr ikke ble\ fundet Icjes..'ed.
blev dcr ikke opnået sikrc udslag for de forel agne
væksl reguleringer.

Tabel 53. Væk.slregulering (/52).

.) TIlsat 0.1 I E~tra\-on pr ha
led b-r behandlet I stadium 5-6
Led e behandlet i stadium 7. Led d behandlet i stadium 8·9
Lt.-d r behandlet i stadium q·lO

I 3 forsøg bic" der i gennemsnit fundet 4 pc!. planter
angrebet af knækkefod:-ygc om foråret. hvilkel er
under skadetærsklen for bekæmpe1st' af knækkefodsy·
ge i rug.

/985-864 forsog ude" leje~æd

a. Ubehandlet O
b. Sportak 45 ec 1,0 1 O
c. Sportak 45 ec+ 1,0 l O

Chlormequat 40 2.5 I
d. Sportak 45 ec I 1.0 I

Chlonnequat 40 -.- 1,5 I O

Vårbyg
I 1988 blev der anlagl forsog med del fonn.1 al belyse.
om kvalilet og udbyIIe kan forbedres l maltbyg ved
væbl regulering og ved bekæmpclse af svampesyg
dommc og skadedyr.

1 label 54 bring~s gennemsnilsresuhaternc af 5 forsog.
I afdeling A blc\' der kun forelaget vækstregulering i
led b og e. Terpal indeholder ethephon og mepiquaL
Cerone og Regufoll indeholder begge elhephon i ~m
me mængde. Først i juli bic" der fundet el kraftigt
angreb af bladlu~ samt et modera! angreb af meldug
mcd ringe lenden 'i lillcJesæd. I de vækslrcgulerede led
blev der ikke fundet nogen sikker påvirkning af ud
b)lId.
I afdeling R blev samtlige lcd bchandIello gange med
0.5 I Ri\'al. Der blev opn~ct en god bekæmpelse af
meldug. der resullerede l en stigning l udbyttct I led a
på 2.0 hkg. SHm.t merudbylte for svampcbckæmpel
!)cn blev opnået ved den Iavc mængde Cerone og
Regufoll.
I afdeling C bic\' samtlige led behandlet med 1.5 I
Perfeklhion i stadium 9-10 for bekæmpelse afbladlus.
Del kraftigc angreb bl~v reduceret fra 49 pc!. ang·
rebne plantcr til 4 pc!.. der medførte en !o.tigning i
udbyttel i led a på 2,4 hkg i forhold til ubehandlet.
Omtrent !)3mme merudbytte blev opnået i led b og c,
meden" der i led cl og e blcv opnåel sikre merudbytter
på 4,3 hkg.
I forsøgene er der forcIagel kvalilel!o.undcrsogelser af
bl.a. IOOO-l...om'iVægt og sortering efter kernestørrelse
o\-er 2.5 mm. GenncmsnilsresuItalcme bnnges i tabel
55

Den mc:.'st Jzemigtsmæssige \'ækstregulering ofrug opnås
ved ell behandlillg i stadium 5·6 med ell nedsat mængde
Chlormequol, el'enluell iforbillde/se med ellfodsygebe·
kæmpe/se.
Senere i 'ugelIs \'l1!kstperiode \·urderes. om dt'r i stadium
8-9 er behov for yderligere \'((!k\'tregulering.

116 3,5 1.3

112 1.5 0-1,4
LSD -

125 52,4
125 53.1
122 2,3 2,0

114 4.7 3.3

LSD l,1

130 47,3
126 48,0
121 1,4 l.l

109 1.4 °LSD-

2

K.,
ro, SIm· bkg NellO-

lejt'- længde kerne merud-

"'" 'm pr. ha b)1te

5 127 48.2
4 126 48.8

4 120 0,6 0,4

2 115 1,9 : 0,30,8 I
1,0 I
1,0 I

'0,4 I
1.0 l

0,75 I

1,0 I
1,0 I

+ 1.5 I

Vinterrug

1988 3 forsog
a. Ubehandlet
b. Sponak 45 ee
c. Sponak 45 fe

+Cycocel ekstra
d. som c

og Terpa'·)
e. Sportak 45 ec

Tricorta
+ Regufon·)

f. Sportak 45 ee
Cerone·)

1985-86 JJ forsog med lejesæd
a. Ubehandlet 7
b, Sportak 45 ec 1,0 I 6
c. Sportak 45 ec + 1,0 I 5

Chlormequu! 40 '2,5 l
d. Sportak 45 ee -+ 1.0 l

Chlormequat 40 ~ 1.5 I 4
Terpal 1.0 I
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lu/,.'/54 l 'æI.Hregu/amf: og H'Ompt'/Jel.æmpe/<;e (IH)

A. O. C.
In8~n svampe- og ska!kd)'rsbrlr: O,S I Rival i SI $-60&9-10 l-S I P~rfcllion EC 20 St. 9-10.. % dækn. .. %d/II:~n nltr· o. "<ldn

_.
V rbyg ~'m " hk, ~,

~m .f .... NellO< pil. m .f .... Nc:llo-

"""'~
n)fJdul k<rn< .... ,~ """", 1I)'11c:

_.
bladl... rncldul b)'1Ic:

_.
a 'n ", .... 11)'111: Q ,n B'A udbytte: ca. In C A udbyuc:

I 2 J 4 , • 7 , , IO 11 12

19HH 5 forsog 4 j •. 41' 4 j •.
~1. hchandle:1 49 12 45.8 47 2 2.0 1.9 4 12 1.4 1.1
b Tl'rpa'· 0.75 I 45.7 +0.1 1.7 2.2 3.3 2.0
c CcrOIlC· 0,401 4b.l O.J 1.5 2.4 2.8 1.5
d Ccrollc- 0.16 I 4U 1.0 3.2 -0.7 4,4 J.I
c. RcgllrcHl- 0.18 I 45.4 0.4 .1.1 0.8 4,.~ lO

LSD- LSD 1./ LSD 1.J

• lll"ll 0,11 ('IIIlY'CII pr hOl led o-c bo:'h:lOdlcll 'ladwnl Q·IO

/u/K'I 55 I 'lC'Å Hregul{,"1/~ o~ H'ampl'1wÅæmlH.:I\l'

/INNl5junog

" UhchallJle! 44.7 lIO,O 45, I 94.1 45.4 H9.J
h. Terpal 44.6 91,6 45.4 95,2 44.0 90.9
c. Ceronc HH HU 46.2 95.6 44.9 i) I,b

d Ccrone 4.\.4 88.1 46.5 94.7 45.1 92,4
C Rcgufon 44.7 <)2.<) 45.8 95.5 45.4 92.7

V rbyg
o.
So"~

TKV ring

C.
Sorle

TKV ring

.\'J'l' jo,..,,,.': lyder pa. (It mn'l'f/{k/~j'lI af ItIW' "Ul'ngder
l'lhl'p/WII I.all "æ~'" udbyttC't.
E'(l'1. \in·r.:"/l·r,,/I;: bor J..l/n forcia,'t,l'\ I t'n \lif/d, mk\t!IIdc
afgrmlc. /.uler aJKrod(,1I af "lUu/m/11/gt'1. kali der 0P\((I

~kadj', d.., medJorer "dbylu'lIt't/RClII!{(',
V(1'''\·rrl'~lIll'rrl/l.: I I'orhyg 1.011 ,u/jOrt'\ I ,Hodlum R-9. Ol:
midleml' kun ut/\pm}1('_\ i blal/("lI1< II/t'd n'omp('- og
skodcdl'r\mldl/'r.
Trll"r h'jc{({'d ('II afgrøde po grul/d uffi)r \lore I.I'æ/\lof
mæ"gdt'r, J..all ('II l'æk~tregull'rln't,fim'llIgl'\ mt'll nl,d\a/
/1ul,,,'t,de.

:!.~ mm

Anvendte midler

Tan.,/ 56 \lulla prm'd mod \yg(/ommc. \l.lIdcdl'r o't,
/l/ HUl. \trl'gllkrmg i /'NO·XX-----

I det rorct;!l.cndc af~llll vcdwrcndt,' planlchc... kyllche
er ollllalt ncrc for~kdlige pra::paralcr. der Illdg!ir i
for..ng... plancrnc. Ilahel 56 finde ... cn ovCr.-.lgl o\"er
midler placcrel I alfahell..1- orden mcd oplY"'llIng om
proccnt .... 1.. lIldhold og \ Irhoml "lnf

-l~l) I1ll'I.LI.l\\1 • ~~(llhl;lh..·lltLl/c,1

~O nfur;I,'{' I hOO (,,11'<:1
,<Cr)O lII'U'C\l/d'~

~IIO 1,,1\ JnUOlOlJ
.. ~ lm,l/.-.hl ,~Ul nulflOl(,,1

~'ll:"lhlTlm"
~ tt;nulhnn

..... Im;l,.,hl
:!:!~ 111l.1ht:ml.u,,1 • llJllllllr,lnl
:!51111;l/;lhl f JC~) ":,llht'\Hl

<i 1() lluram
2~() Glrht",lIf.1Il
2ft) 1:>o.:m:\l'ur'll1
~~Il"Jrl.11l

~II rn ...·hl,,,.ll J'WI,'>lI"""\l11
"tI fur ..1IWI<..1Ih
... ~l rur.Jlhln.. II"

l~n (U-I"III< 1:!II.Jo':IlJMlOl
:!n CIII,hll.ll",1 :=11 !rl,I"'''ld,'

Irr,l..I,,~n
7(() hll11<'\.II,,1

, llim.lIll
:!~ dlll'l... m

lIX) ':;111>0"111

Virbomme "lofTer
g pr kg dier hter

Handel'I\Ol ...n
c11~r nummer

Ik)dl<'lIIldl, r
"rr"l1 II till "'1)
(',111.111 I'"
Dllh.1l1 \l J~ tot·ld ....·
Iuplr<'u \I 1 ... :'11
!-lUoI' "",.i'+(

I"h', 11'1' IN It
l-ullf.Jnl t-..'I,I'+(·
11'1·"1 /1 rkt-..·Idw
ImM,lhl J.'" I S
K'" I h,1;11I1 ,. t'Cl,hc
'lar,h,ll !~ S l \\'
'tlln'Trl'n
Onh,,,,,d ' ..
I'rcludc' l I
P~"",d 'IWl I \\
I'r""l<'1 ':~l"'«()

(Jum'·!.lhl'r. Il
ROl\11 h..:r t... I'"
Kl'Iut
l.lllll~.1l1l1 7(1 \\ I'
ThuOllll
YI ,
VIl,II,I\ "'Il!

I ..atnlhgc .Ifdellllgcr har hrugcn af "",:blre~ulcrclldc

midler II-I-e r:I\'lrkcl 1O(J()-l-nrn.. \[cglcll dler ..mic·
nng.. procctltcn væ,cnlllgl
r afdeling B h.lr al1\'clldd"ell af 2 x 0.5 I Ri\;llmcdforl
Cll llhclyddlg "'Ilglllng l I(X)O-korll ... \æglcll ..aml cn
mllldrc ""gnillg pa J-7 JX:I l l-ernc'lnrrel ..c O\er 2.5
mm
I n hd.:.cmpd..e af hladlu... afddmg C. hJr lUC lIIcd·
furl ændnng I 1{)()().l-orn..\;cgl ng '-(lrtcnng.... lnrrd...c
Dl' få for..ng I 1<)l{R I~der pJ.;11 udh~llCI kali h.c"c'" \cd
cn modcrat "'\'amrc' o~ ... l-ac1cci} r...hcb.:mpd...c I for
11I11(lchc meden v.cl-"'lrcgllkring med 0.2 Il·thephon·
11l1ddcl 1 llJHH hlc\' IOl)O.kllrnwægtcn lUl' p:h'lrkcl
\.c..cnlllp.1 afbdl<llldllllgcrnl'. lll('dcn.. dcr hlc\ fundel
CIl 11I1l1drl' "llgmng I kl'rnc"lllfrl'l,en (ncr 2.5 111m

I hl<x!-.Iracdc h~~ ..()ncr 10..111 dcl \<crc "f llltcr(·...'c al rol
undcf.....'~.l muhghcdcn for lo'n t'!!l'I ..lra"'l~ rl-c \ cd hrug
af ..ma lIl~cll.!!der \æk"'lrt'gllll'rClldc mIdler

I for ... ,,!! lIf. 4S 035 hk\ dl;r lIdhr:tgt 0,75 I T erp.. 1. 0.4 I
Rcguroll cl k! Cl'ronl' og 0.2 l Ccronc, alle tlkll 0.1 I
Cllowell Ocr bll'\ tdrlln 1-1.5 kg nydende ammomal-.
og ..unen \,Ir Tnumph
Da forcl-nlll 11-1-(' ICIC"Ctl. o~ ..tr;)Lcngdcl1 hll'\ II..I-l'
pa\ Irl..el af hchanclllllgl'rllt' ror Rcgufoll (lg ('e'fOlll'
hll'\ dl'f opn<lct ... I..rlo' nll'rlldh~ llcr ra 5-b hl-g
1 for..ng lir 47 0(l5 der prmcl CCrollc I 1lI:l,:Ilg.dcrllc
O,05·0.1-0.1-0A 1 pr ha "aIlII IO bch;llldllllgcr mcd 0.2
l Der hk\ npnad "II-rc mhbg p!! ca -I. hl..g ftlr
:t11\'cIHld...c af 0.2 og 0,4 1 Cl·rone.
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I afsnu G omtales resullaterne afforsog med ukrudts
bekæmpelse I vårsæd, \tntersæd, æner, majs. foderro
er og fabnksroer.
De tlls\arende resuhaler I fro og mdu\tnafgrøder
omtale-. l af\ml F, og re-,ullateme I kanofler omtales I

afsml I.

de ukrudt. mden de kommer på markedel, Kun på
denne måde fås det kendskab. som gor det muligt at
yde en fornuftig 'veJlednmg om del cnkchc middels
brug. Det er ydermere \ærdifuldl, at midlet blt\er
afpnnet O\er 3-4 år for al fl et sikkert billede af
midlel~ værdi under for...kellige klimatiske og vækst
mæssige bcllOgclscr.
Ved omtalen af årets forsøgsresullater bCIl)'llcS i ston
omfang g(lfll/emsniwol Disse dækker ofte ovcr en
bet)delig variation, hvilket er nalUrligl med den store
forskel i vækst forhold, ukrudtsbeSland og anvendel
~tid...punkt, som gor ... ig gældende i forsogsmateria
let.
Interesserede hemiscs III at studere resultalerne af de
enkelte forsog I II Tabelbtlag til LandsforsogenelC
I forbmdelse med omtalen af de enkelte forsogsserier
er der for markedsførle præparaler. som \umlidig er
godkend! Iii formålet, beregnct Cl nellomerudbYlle.
Omkostnlllg til middel og III udbringlllng er omregnet
Id kg eller hkg af den akluelle afgrode og herefter
fratrukket det målte merudbytte.
De pri ...cr...om er brugt ved neltomcrudbyttet.. beo
regning, fremgår af cl mfonnalionsnf.. nil bagest i
O\erslglen

_\'ertomemdbyue!for en ukrudtSbekæmpelse inddrager
iH,e h~'erJ..('" den kortsigtededyr/..l/ingsslHerhed iform
af leuelse I'ed mejerærsJ..nil1g eller oplagnmg, de redu
cerede tø"mgsomkostlllnger. den renere ufgrøde, del
mllldre rel1{esl'lnd eller den langsigtede dyrknll/gsslk
kerhed l·rd. ut ukrudtet lilI/dres I at ka'ite frø eller
danI/e udløbere og dermed belaste de kommende fITS

afgrøder,
Diss('. ofre l'æscllllige. posith'f! virkninger kommer nor
malt i/..ke frem som la!l'ærd'er i de forsøg. der gennem
føres i de lal1dokonomiske foreninger

50 C)nutnn
- lobbc,...,ulfat {1St'} Cul

02,S qpermelhnn
25 dcllamelhnn

100 C)'permelhnn
280 dimethoat
480 C"hlorpynfO'i
520 elnmfm
100 alphac)permelhnn
25 c)Oulhnn
60 mel31deh~d

25 11Illlbd:l-C)'haIOlhrill
40 lhlodicarb
10 !llcrcaplodlmethur

200 dunethoot
50:) pltlmlcarb
ro ~fen ...alC'ral

100 fen\3letllt
100 blph~nat~

700 maneb
480 maneb

75 melala,)1 ... SOD mancQlC'b
ns fcnproplmnrph 115 prochlora,
500 \mdozolm
250 Iprodlon
450 prochloTli1
250 pmplctlna'111
115 proplconazol 375 fenpropulIorph
125 proplconll701 350lridemorph

294 P} razophos
750 mcoproml
lOO bilenanol
229 trladllnenol
500 benom} I
840 Indemorph
750 fenpmpllnorph

80 cyproconazol ~ 300 prochlotBz
sao chlorolhalonll
455 mancozcb
125 triadlmcnol _ 375 tridemorph
160 flu~lllIlOl + _,~O lndemorph
m lot~lOU3md

250 tcburon:uol
250 Icbuconazol ~ 115lOadlmenol

\iu1"o,omme "lofTer
I rr la t11ef" hin'

H3Jldtl"",J\n
dlef" numm(l"

Regufon
T~rpal

Tncotltl

, 'ælrtrrglllermg\mtdlt'r
C~rone 480 C'lhephon
C}cocel d,SlB 460 chlomlcquaH:hl<lnd 283 cho.

hnchlond
480 ethephon
155 ~Ihephon .... 305 mC'plqual-chlond
460 chlormequtll-chlond

SprpJIl'mtdll'r. nVJm/N:
Afuglln
8acilac 7S WP
Ba)'cor 300 tt
BlIylidllll
Benlalc
Cah"in
Corbel
ex 21
Dacoml 500 F
Dnhanc lF
Dorin
DPX ~ 71!B
Eup;tren \1
Fohcur
Fohcur Combl
L-1!709 so Wp
Maneb, 7tY\:
MancA Fl
Rldomll \iZ
Rl\al
Romlan
Ro.. ral Ao
Sportll~ 45 ce
Tilt 250 Ee
Tilt top
Tilt lurbo

SpfPjfem,dltr, SKodtdyr
Ba)lhrOtd
Blislen
C}mbu~h

0«"
DLG CHcr IO
DlG Dlmclhoal, 28"'(
Dursban 4
E~amel

Ftil8e Ee
FeR 4545 [Y.
G~l Sn~gl('korn

Karate EW
Larbalc
Mesurol \neglc8Ifl, l"}
Perfcktluon EC 20
Pltlmor
Suml-Alpha ~ F\\
Sumlcldm F 1
Talslar

Under gode d) rkntngsbetlngelser kan ... eletablerede
afgroder ofte klare konkurrencen med ukrudtel. Man
ge forsøg har vi.st. al såfremt mængden af ukrudt er
beskeden, betaler en \e1ud ... iklel afgmde kun hdt I
merudbytte for en keml... k ukrudhbekæmpclsc. Andrc
fOfling \Iser, at 'itare merudbyttcr kan opnås I de
slIualioner. hvor ukrudtet er ved at lage overhånd,
Hvert år markedsføres !lye kemiske præparater til
ukrudtsbekæmpelse. Del er af stor værdi al fa s~dllllne

midler afpro'vet merfor det almindeligl forekommen-

Sprrdrmtdfrr
Cilo.... ell
EXlrn..-on
LI!Io.'i.3pol

Ukrudt

- ~Jlrc(.tc-l.liChcl1\lddd

- sprcde.kllt;~nllddel

"pr~h:.lb:hcmlddc:l

Ukrudt i vårsæd
I 1988 blev vårsæden sået tidligere, end det er sket de
nærmest foreg!lende Ar. Fodret var ret køligl frem til
slull1lngen af april, hvorefterdel blev ganske varmt for
årsIIden, Desværre medforte et temmelig blæsende
'vejr. at dt:1l kemiske ukrudlsbekæmpelse pIl mange
arealer lUe kunne gennemforcs retlldlgt. Kombina
tionen af blæ!-I og sol medforte. al ukrudrsplamernes
mb/ag blel' meget kraftigt. DISse forhold betød, al
ukrudtsbekæmpelsen ofte blev mangelfuld,

11988 er der I \årbyg gennemfort et Slort anlal forsag
med bekæmpelse af ukrudt. Under de enkelte tabeller
med r~ullaler er det anført, på hvilket tidspunkt de
prøvede midler er udbragt. Effekten af de gennemførte
behandlinger er vurderet J·4 uger efter sprojlningen,
Idel mængden afukrudt~planleri alt pr m! og effekten
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o\crfor de rnc't dOIllIllCI'l.'lldc arter er Ilolere!. Dc.. ·
uden er cffd..ll'n af dl.' for ..~c1hge bchandhnger \ ur
dCrtl \'cd h",!. Idet den procenl\j,c da:~l\lng af jord·
O\crfladen cr t>eth'ml

ler mol! andel ukrudt. Delle kan ... :ere cn arbeJds
mæ.....lg fordel. ..et I forhold Iii Ul.' kl'ndll' lllldler. 11\01'

del er no<h cndlgt al holde en af'liI11d på 8-10 dage
mdlem almmdchg ukruut ..heka.:rnpd ..e og en \ellere
llld...a .... mod n~ \cnn\ re A ....en er lkkc marl..C'd.,>fort
l'ndnu

Græsukrudt
Mange al'e:J1el' Cl' fOl'lll'Cll{'t med gr:cMI~rlldl. der "PI
rer fra fn'. rc~ .. 1l}\t'h:I\I'I:. en~rig rapgr:c.. og \In·
dal.. .. P!'I i1fe;lla, Il\ur gm:.. ukrudl oplræder i '101'
m ..cllgdc, kan ell hd:cmpch(' lIl('d .. peciclle midler
knl1ullc p..l I •.lic

J-1YI't'lwvrj' (lpl ræder rllc'l generende I vår..a:d, og dCll"
l>elydellgl' lIdhf('(lcl ..e kan h.enge ~arllrl1CIl med den
elhl(llgl' tl~ rklllllg af \ årh) g. \ arrap.. og anden \. r;;æd,
,nm har \ ..crel frl'lllher.. kend..· pa mange ejendomme
"Iden hc:.'g\ Ilddwll ,If 6<rane

Def t'I" dyn ni bekæmpejlYI'l'hfJl'rl' m('tll\I'/IIi\~emidler,
men / \'isS('fiflluliOIll'r a dt'l t'lI IIodl'l'lu/il.:hetl.
\'or/l/u!r 1'/1 merudbyueTrle fur ('" jlYI't·hlJl're/x'Åæmpd·
~(' IH't' ÅI"'"e dæÅ~e dl'" højl' pris for In,ddt'! OK

udbrlIlK"'"K·
,\lUll fthr sIg \'ed ul l'r~l'lIdt> l>1 jlyn'llUl'rt'prohll'm so
hl'1Ill\, uf del (,lIdf/u er (Jl'er~()lIIm{'''gl o/ gelllll>m!ore
heÅll'mpe/Jt'n H'd gelltagflt' IlIgllllIKl'r for dan·d af
spart' den dl're Åem/ske be/uwdll11K

I Jonm: /QX~

<I llhc..'h,lIIdlel ) -l4,O
b A\t'llgl' 1'=;0 I XI I 2,9
c. Bdnwn Plu .. Sil X> 3 t· 2 1 I lA
d.A"l·rt ) I I 1.1>
< -\ .....1..'1'1 Cl !ll"l'lI 2.5 I 0.2 I 1.<)
r I)ouhlcl .1 I LO

/'SD .1.1
7 jonl'!.! /CJ85-8R

.:l L'hl.'l1allllll'l 70 <I4.M
h,I\\l'ngl' 150 I • >1 I 1.2
dA .....l'rt .1 I l 1.0

I SD l.!

Tune/57 \1".'1' re,uh.llel .:lf for~og nI' II O·r:!, h\(Jr ell
megcI ht.- .. I..('dl.'ll m.cng.dl' n) \('h<.J\ re p:\ kun.1 plaIlIer
pr IO 111 er 'llgl bd,empct p:'1 for\\...e1hg rll ..1de Alle
beh:lndlmgn har retlu('("n.'l hC~lafl(JCll af n) \('h:l\ rI..' Id
kUll el1 enkelt pIallIl.' pr. 10 111' Dc ,må lllerudhyllcr Cl'

Ikl..e "lall" ...k 'Ikre
A ..... t'r1 og. Douhlel er ud .. prUjlel t afgnxlen.....tadlllm
2-.1, lllen... 1~;lrll(1I1 Plu og A\cngc 150 L er lld'pruJICI I
,Ialllum 5-6 I II A erl og til Barnoll Plu.. er <11..'1
pnl"el .11 111 ..ælle henhold'\l,> el \prcde-kb:Ill'llllddcl
Pg en rl'lll'lrel'll1~"lllle. Ih·.. ull.llel'nc af dene for...og
Lili Llng Ikke afgllre. lllll "knnr Id ..;clllmg er for·
del.lgllg fur el1'd.lel1
()nuhlel Cl' prml'l Id dclIc f(lmul for f"r'le gang
Mldlel er I l'l par Jr afprmcl Iii bd.cmpel'l' af "J\d
gnc'>ukrll<fl ,nm hlkllllbl"ldedc .:lncr og har <Herfor
(11 1.' \ l'>' ("n hred og ofte megel I1lfrcd .... lIl1eTlue effekt.
A erl har I gl'nnem'1lI1 af7 forsog <ncr -4 :'ir gl\cl heil
"ammc \'ffckl og Illl'rudb)uc ..om A\engc A ert k.:ll\
efter del oplY'le lId'pn'Jle... I blamJlllg med \ 'c IImJ·

rfJbt'15R \\'er rt:..u)talernc af 2 for'>('g, Inm en 1'.1.:1..1..1.'
nudler med cffekl mod græoo.u\...rlldl er afprmcl Græ~·

uk rudi forekom i gel1nem,nll med 278 planler pr 111"
Ol' fOf'.kclllgc hehandllllgcr har lkkc Imponere!. Dd
er efh::r alle behandllng.er levnel for IlWllgC planter.
Behalldllngcrnc ga\ .. m" og Ikk l" 'lall\ll<,l.. "I..re me
rud h) tier
All) 20 Dl- I blanding med \1CPA Cl' pm\e1 ul delle
formal for flM"le gang Effeklen merfor !!ræ~ukrudl er
..torre l'nd \emcl. IIgC'om behandlingen hM medfnn
d rl'nwbch uu:-Iag
fIe ...: af behandlmgerne har dclt:.tgl'1 I :\ fOr-.<lg. o'<cr 3
iiI' Effe I.. len er 1m hg .... ag. Idel ca I/~ af græ.. ul.. rudtel
er Ic..'\net. og kun ca hahdelcn af dCI IUknnbbdede

! .tOT\"!.! I CJX8
., llht.-handlcl 27S 127 43,2
b '!\\'RS 1\)70 2.0 I ll\l'I .1 1.1
< Ardoll n. [ 2,0 I 'IS -11 1.1 1.1>
<1 Ardoll n 1- 1.0 I

,\,WRS 1970 2.0 I 7. " 0.7

" Ardon n E ~.o I
(ilcan 10 01- :!O g 110 .. 1.1 I. .1

f I)(lUnkl 1.0 I 111> 1>1 2.... 0.5
g I\II~ 10 Dr lO g

, f\lCPA. 75(";' 'lU I 71> 15 •• :U
!..'D

GI3 Ionag I CJX6-H8
., L'hchandkl 141) 10~ .S.M

" A relon 11 E 2.0 I 1>1, 105 lA I.J
cl A relon n E 2.0 I ; I lOb 2,5 0.6

IhlrmPll f\11.'· + 1.7 I

< Arl'fol1 Il. E 1,0 I 7' XS ~.O 0,4

(lican .:!t1 Dr 20 g.
Dtluhkl .~.() I 01 'li .~, - C1.i

/ \DJA

1,·,1 h I ""'h.mdlel f'.l ~lIrner' ,radium ~
,

\lIden fprmull'rrn1l1 1,j:-~

Nello
merud·
bylte

hk.
~crnC'

pr. ha

Anllll pr In

Gra:'l To
ulrudl ~Imbl

v rbyg
hkg

~C'rnt

P' ""

Anlal
npC'ha"re
pr IO m

ro"'" 57. FII'n'limrl' i l'lIna'd.
~----

• 1(1~~ (I l \\\'111l\'
I ed n·l· ho.·h,1I111l<'l I ~prneh 'l.llllum ~_fl

11',( cll hdl.OlIdld I ~l\rn<'l~ '1.ldllnn 1 .1

1M



8 forsog 1986-88
a. Ubehandlel 45 190 38.4
b. Faneron 50 WI' 3.0 kg 7 ~6 3.8 0,7
c. Ally 20 DF 20 g

"'MCPA.75%** t 1.0 I 10 38 U 1.7
LSD IO JJ 2.1

8 forsog 1986-88
a. L'hehandlet 45 190 38,4-
b Faneron 50 wp 3.0 kg 7 ~6 3.8 0.7
d. Bnotrll 2.0 I 6 30 3,1 0.3
e Doublet 3.0 l 5 34 4.6 \,6
r. Ba~grull f\·IP 4.0 l

I AClipron 2.0 I 14 37 4.1 1,0
I.SD IO JI I.H

I L'tl b-g bclmndlet 1 k(lrnel~ ~llldlUm 2-3
·E'lra\tlll 0.1 lir/ha uhal
•• I IC)S7 0.5 \ \lCPA. 75'1- I \C)8b mgc:n \1CI'Allh..... nmg

samme storreise. NctlomerudbytlCI er dog bedst for
Ally 20 DF. fordi denne bchandlmg er belydeligt
bIliIgere.
Da bdliJll(J1ingen I de 3 forsogsår ikke er sl..ct med
~alllmc do...i'i af MCPA. bør forsøgene fnrl'iæ[te~ end·
1111 1·2 ~r, 'i~ en sikker vejledning I..an gives.
nriolril, Double! og Bu<.;agran Mi> har deltaget i 8
fo,",og over."\ r. og for",,~gene med dt'isc midler af·
~luttrs hermed_ Menli Briolnl og Doublet har Vist en
effel..t fuldt pa hOJde med Faneron o\erfor gul ohwje,
har Ba....agran MI' Innet lidt nere af denne 3rt. Delle
...!..} Ide. pnmæn cn meget nnge effekt i 1987·for·
<.;ogene. For'lkcllcn cr dog Ikke stalistl...k ..ikker. Ovcr·
for uvngc ukrudlsaner har midlerne virket fuldt pli
hujdc med m~lemidleL De opnåede merudbytter har
for Doublet og Basagran MI' fuldl ud værct i stand til
at betale omkostningerne.
Dcr er efter S3nllne plan gennemfort cndnu el forsøg.
Illcn uden forekomst af gul ok~ojc. Kamille og æreo
pn... \-ar her det domlllcrcnde ukrudt 8riolril og Ally
20 DF . MCPA ga\ den bed~tc bekæmpelse. Smli og
uSIkre merudbyller blev 01511.
Fonoogene mcd bekæmpelse af gul ok~eoje ~()ge.. fort
...at med Il}C og cgnede midler.

ukrudt er bekæmpe!. Dc opnaede merudb}tter er ikke
rentable. nlirder~ borl fra DClIIblel. 'iOIll har givet et
meget be~kedenl nellomerudbylle.
For'i~'gcne ...uges foft'iat.

Tabel 59 \Iser re.-.uhateme af .! fOf'ooøg. tnor der l
gennemsnit \ar 1% ulrudt ...planter pr m. h"orafde 9
\ar gul ok.seoje. De pren-ede midler har I rets for~(lg

virket nmelig godt overfor ,tt\el gul ol..seeje !>Om det
ovrige ukrudt.
Expre~s 75 DF er prøvet til delte formål for f"r'itc
gang. Effekten er lovende. men I..nupt på hujde med dc
ovrige hchandlmger i forsogs~erien.

Ally 20 DF er prevet l biaTIdllIg med en lidi slarre
mængde MCPA end i 1987 Effel..ten blc\ I 1988
lilfroo'istillende I modfk'ellllng III I(H~7. hvor denne
behandling skuffede.
Ally 20 OF er nu pro\et t 8 fo ......og over 3 år. og
effcklcn har i gennem~llil omtrent \æret på hejde med
Faneron 50 WP. Ligdede-. har menldb~ ((et værel af

Tokimbladet ukrudt
I forsøgene med bckæmpel'>e af tol..imbladet u!"rudt
søges effekten belysl o\erfor bia ,,:u/oJ..s(·oje. pileurt
honeJ..ro. fuglegræs. J..omille. iledmoder. ærenpris og
Im'dmeler glJsefod ye midler ...ummenllgneo; med re·
levante ældre midler. !>Om hur \I-.t ... ig egnede mod en
eller nere af de mc\'nte ukrudl ...arter.

Gul okseøje er Cl mcgcl generende ukrudt. hvor den
optræder i S1erre mængde. BekLcmpcl-..e kun med
fordel c;ke med specielle lmoler

Plantebeskyttelse

Tube159. Gul oJ..m1je" mrsæd. (155)

Antal Anl.1

Vnrbyg ."' ulrudt hl• /'I.c:tto-
olsooje' iah kerne "",.
pr m' pr. m pr ha udbyue

2 fursog 1988
a Ubehandlet 9 198 42,5
b. Faneroll 50 WP .1.0 kg I 20 4.0 0.5
c. Ally 20 DF 20g

\1CPA.75% ... 1.0 I 2 21 2.5 0.5
d. Bnotril 2.0 l l 16 2,9 0.5
e. Doublet 3.0 I 2 10 3.1 0.1
r. Da...agran Mi> 4,0 I

. AClIpron t 2.0 I l 26 2.1 1,0
g Expre..s 750Ft lOg 3 28 2.3

I.SD -

Gul okseøje - her i ~'årbyg - er e/ generende ukrudl po
en del arealer.
Plante" er beskyl/e/ afe/ krojili:t ~·okslog.~om lIod~·en·

diggør. al der til bekæmpel.\l'lI \'ælge'i ukrudtsmidler.
som kan '>overvinde.. delle.
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Anlal pr no "'a 'eIle>-

V ,byg k,rne ",,'o

JOrdrøg :Indel pr hil udb)'ue

IjoNJ?, 198/'/
a UOI.Ch;llldtl't 17 11 34.6
h. Vq;,onLn 2,0 I O I 5.0 2.9

" I>alllnl J,O 1 20 7 J.7 I.g
li hl\lnl J.O I 14 l> 5.2

" B1,ldn 500 se 0.5 I
/\tCPA.75 r ( 1.-' I 27 J.l 1.4

r \n;llll' 1.75 I 16 J.O
g Sl,II,lI11' Kombl 0.75 I Ig 2 J.Q

I.SO J."

Tllhf.'! 6/ \I<;,('r re'u!lalerne Jf 8 f()r,,,~, hHlr en r:dle
nHdler af for..lelhg t)~ er prmel. I gennemsnII \o;lr
der 189 ukrudl..,planter pr. m , ..nm 11..1..(' er bekæmpet
heil tllfred.... tl!lende. Alhge"c1 er der opn!iet "Ilrc
llIeruoo) lier. "<lill for de markedsfofll' nl1dler.. \ed
I..UIIlt11t:nde og...~ har le\nel plad .. til pu.. III\C lIclltl
lllerudbYller. 01.'11 dårlige ul..rudhcOcl..1 l genneIJNll1
af fnr..ogellc kali pnlll:.\:f1 til:-krivc'i J ;If de t;; for"~lg,

h\Of agt'f~h:dll1tldt:r. \t:jpl1l'urt og a:renpfl\ var dntlll
11I.'rl.'ndt:. Alle Hud ler havde ell flnge rlTelt her
l.ogr;1Il og Exprt·.. .., 75 DI-" er nudler ;.Ir 'illlllllll' l)pt.
..nIll Glenn 20 DI- og ~kal all\<t"'udc'i Illed meget IaH
do\Cr på 10·20 g pr. ha. ElTeltcn ")"l1c.. :It \ære en
<;mule bedre end Glt:an 20 DF. h"dkelllg':\ I..unne "l', l
5 ft1r.ug i 1987
OXllnl er prnh'l I en meget 1;1\ do'eflug. og clTellell
har, når der 'll'''' bort fra de J ()\'enfor ml"'\'nte fOr'\lg.
\;l:rt:t tllfred<;... tllkllde
SI;lr;\llt' M t:r Ill..e marl..t:(hfllfl I.Clldnu Mldl('1 t:r
afpnnl.'l I 17 for ..ug mcr J :)r I ..amlllellligt1ll1g m('d
GlI.',ltl 20 DF. Mlolerne har virket hdt cm, overfor
ul..l"udlel (lg gi\'l.'t ..amme merudbYlte. Afpmvnlllg('11
;If St,1LIIlC M "f.. lulle" henllccl
I'or,ugene ml'd de u\nge produkter "\lgt'" f\lf1\:l1

\('dmf do~i~ uf IIkrlldl:,mitltld !..all (lfte glu'" en 111
fred'''ldlende efTelt t1\crftlr ulrudtd [mllet har
j",t:\ uhgl \æret th ..l..uleret I mere t:nd IO :Ir,og deballt.'n
(lill hell,)n III mllJu og 111 ukononll1 I..ornd)rl..nlngen
gl"Cl' emnel en fornyet :ll..lu:tlltl'l
tabt'! 6! \l'ier n.....uhatcrnc af Iq for..ug. efter en f<.lr·
"'lg.. pbn. tnor lo \c1l..cnllle midler Cl' brugt I tre
for'iI..c11ige do..er DPM-mid1c1 t:r d .111l11t1dcJigl hor·
l11onblanding<,nllddcl med Itldhuld af dichlorprop og
Mepl\. ~m <';lIl1111ell med Gle<ln 20 Dl-" er afprøvcl i
Ih:nhoJd.... \I'i ht'!. hah og 1..\:If1 dO....l.'rtng
Dc Jq for"<lg t'r delt efler m",cngden af ul..rudt .
hcnl1tlld,\ I" n ..er eller under 100 ulrudl .. pJanlcr pr III

. I {kt llbehandkde fnr"olt,led P:IOpI:l:lltng'illd.. punl..
It~l..:a 'uger cflt'r behandllllgen
I gennem<;ml af dl' o fOf'<;(lg med meget ul..rudl \ar der
261 plilnler pr III AJle behandhnger 1l;lr reducerel
mlt:ngden af ul..rlldl, mell ml"'l elTcl..ll\ I Cl' det .. lcl
med den fulde dlN..'nng_ Ul..rud ...dæll\lIlgcn \ed IHl..1
\1"er,;l1 der med de reducerede do..er I 19MM lUC bk\
opn:kt en helt lllfreds51lJlende bekælllpcI..,c. 1 rod,
for ..l..dlcll i 1ll..ruut'idTel..t er dl' h0~tedc llIerlldh>'ller
11..1..1.' "lall~li\1.. f(lr.. l..clhge for do,>crnc af det enkelte
pl",\:parat
I gt:1111t:m""lIt af dl.' 13 for.."g med en lI1t.'re be-.ledell
ul..rudl ..bc-.land \ar der S9 ulrudhplilnlt:r pr Ul

Behandltngerne har reduceret mængden af ul..rudl
\;:c<,elllllgt. igen Tlle<,t effekll\ I Illed den fulde do<,cnng
I den Ile ~Ituallon t'r der \ed hCl\! opn. el en Illfred"'''III·
kndt: renhed ftlr hel..a:m~l""t'n med alle doser De
opl1ill'dc mCrUdO)IICr cr ug"" l dellnc .. Iluallon I ..l;.llld
III al da::kkc (lIl1l..n"lningt:flle
Over .' ,ir er der 1111 gennemfufI .-9 for"'lg t'fler dt.'lllIe
f(lr"~'g.. pbn. llg opga\en :If.. lutlc.. hermed I gennelll
.. nll af 22 for~ng med en ..,Ior u~rlldl"lllæl1gdc er der
()Jlll~h.'( ell ulfrt.'tt.. .. l illende bl'l..æmpcl ..e med lu4 og /tIC'r!
IIiIII' dOH'rill'! af dt' 10 midler f)efllllod har den lave~lc

0.1>

0.1
:U

0.6

Ncclo
mcrud·
bylle

hka
l,rne
pr. ha

77 -lIl.2
21 1.2
17 1.2
1b 1.8

LSD-

Nll 45,7
15 2A
15 2.0

I.SD l. I

Anlal
ubudt
I" no'

20 g
1.0 I

lOg
; g

IO g

IN9 41.6
20 g 47 3,3
20 g n 3,5
10 g 67 J.6
\.0 I .1g 3A
J.O I 4g J.l
0.5 !! 54 J.7

ISO 2.0

labt,161. Jl/andt'l ukrudt i mrsæd (/.~6J.

Vrbyg

17 fimo..: 19X6-RX

a l'hehallolt:t
h. Glean 20 DP
c. SI,lr:tlH' M

l'abd 60 \ I,a rc.. ullalI.Ct ,If fur..,,!! nr 45 O",L\. Iler cr en
ra:ld,I.C mIdler afpnl\ct Id hcl..æmpcl ..t' af lægl'jordmg
Delle ul..rudl t)ptr:cdl'r prl \I~"C arl':lll'r ..om et doml
nerendc ukrudl, der 1..;111 værc bi'idc gCllt'rcllde og
Illl'gl'1 t .. lwokkn(k,
I forsøgct \ar dl'r 74 ukrllOt .. plalllcr pr tll'. h\oraf Ot'
J7 \ar I<l"'g.cjordrog.
Veguran har gl\d CII megcl lilfreo.... lIl1cnde efTel..l
on:rfur ..a\c1I:cgl'jonJmg "Olll :lI1dcl ul..rmil. Dc m!n·
gc hchandhnger \ j"tc 1,'11 .. l..ulTcmk elTel..l mcrfor læge
jordrug. men\ det "\ f1gl' ul..rlldl blt'\ bel..æmpcl III·
fred!oo~lllknde.

Tnxb for..l..el1ell I cO·el..I I.'r der for alle hch;.llldhnger
OPll:let pælle rnerlldoylll'r, ..om 11..1..1.' t'r 'lall'ti .. 1.. for·
..lclllge. For de marl..cd,fMte nudler t'r der lale om
ml .. lag, "tlIll og..:1 gl\l'r plads Id pa:l1l' nellolllt.'rlld
bYIlt.'r.
FnrMlgclll' llleO OI.'II11e opgave O;(lge.. forhat med cgne
Ot: nlldk'r

8 funfJg 1988

:1. l hehandkl
b Ule;)1I 20 DF·
~ Logran·
ti E.\prc.... 75 OP
l' Staral1l' M
f. Douhlel
g.(hllflJ

5 jiJr<;ol!. /9X7

:1 Uhch:mdlcl
b Ok.1Il 20 DP
t: I.ogran 75 DI
d I~\rm~.., .. 75 DI-·

• 111....11 tI.1 11\1!.i\l'l\

11>7
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Tabel 61. -,""drol dosif> af uJ..rudl'imiddcll byg (/57).

Ukrudt hkø Nwn
V',by~ """. anlal ~dll;"n l..en~ mcrud·

no> pr m \ tll"l pr ha b}'IlC

1988 6/orsag
a. Ubehandlet 261 51 45.7
b OIJM-mlddc! III 65 7 3.4 1.9
c OPM-Imddcl 1/2 SJ 14 J.O I.~

d. OPM-nllddcl 1/4 99 20 U 0.4
c. Glean 20 OP III 74 ~ 4.0 2.2
f Glean 20 OP· 112 58 Il J.7 2.J
g Glcan 20 DF· 1/4 82 14 J.~ 2.6

LSD J.O

1986-88 11 fOf"5øg
a. Ubehandlet JO~ 47 44.6
h. OPM·mlddeJ III 49 7 4..\ l.R
c. OP\.1·mlddeJ 112 70 IO J.9 2.6
d. DP\ot-mlddcl 1/4 102 17 J.J 2.2
c. Glean 20 OP III 44 8 4.4 2.6
f Glean 20 Df- 1/2 51 Il 4.5 J.l
g. Glean 20 Dr-- 1/4 72 14 4.8 3.6

LSD 46 6 1.1

l i,;rudl hl> Ndl(-"
anlal ~,da:l..n "'trO( mtrud
pr. m """ P' '"

b)\1~

13 /0""8
a. 59 2J SO,5
h. 12 4 J.2 1.7
c. 19 6 2.2 0.9
d 29 IO 2.6 U
C 22 7 2.2 004
f 25 8 J.O 1.6
g J2 IO 1.0 0.4

LSD U

17 for'iOR

a 59 24 51,6
b Il J 2.5 1.0
c. 18 5 1.7 0.4
d 25 9 2.2 1.1
c 15 5 1.8 0.0
f l~ 6 2,4 1.0
g. 2J 8 1.4 0.2

LSD 7 4 0.8

• lll~t 0.1 t I i,;'lr.l\(lll
(jlo.n 20 DI' 01'<11 uJ,proJICI 1stadIUm l-:! 1 t dO'I' :!O g. Il;!
DPM·middel ud'prot1t't 1'Iadlum 1 .a 111 do-." .'.0 IIr/h;! ..r Cl t>7(} mlddd

dO\ering levnel så meget ukrudt. al rcnholde!<;cn \11
hø..t er mangelfuld. Der er en stallstlsk "IHer for..kcl
på effekten uf højeste og laveste dosering. hvorimod
merudbyllcrne for del enkelte middel Ikke cr sikker!
forskdllgc do!'tCrne imellem.
127 forsøg med en mere beskeden ukrudt"be~landhar
alle doser givet en tilfredsstillende effekt også ved
bedømmcl ..c til hø,,!. Der er også her en sikker forskel
p ukrudt<;cffeklclI "et! højeste og lavesle dosering.
medens der ikke cr nogen ~ikkc:r udbYllemæssig for
skel på de IO doser.
l begge situationer var de opnåede merudbytlcr iSland
lil al dække omkOSIningerne og medføre IXY'ltlve net
lomerudbylter.

% effekt

100

90

80 --

70

!lO

50

4()

30

20

,O

O
111 dosis 112 dosis 114 dosis

.,~ .læ7 .,~

Fig. I. Gel1lumnnithg effekt af et DPM-blondings
middel i ~·tj,'byg ,- arene 1986-8R.
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Nedsal dosis af et ukrudlsmiddel kan give en ri/·
/redsstillende effekt. nl1r:

del ~'Olgle middel er effeklivl oyerfor del frem her
skendl.' ukrudt

beharul/ingen gennem/øres renidigl
afgrøden er '-gud l,(l!J..st. s/i den kan udkonkurrere der
af sprøjlrfingen svækkede ukrudl.

Figur I "i..er den gennemsnilligt opnåede ukrudlsef·
fekt af de tre dey.,cr af OPM-midlet i de 3 forsøgs: r.
Effekten var bedM I 1986. hvor fuld dosis gav ca. 95
pcl. effekl. I 1988 gav den samme behandling kun ca.
75 pet. effekt. Delle afspejler. al virkningsbctingelser
ne i 1988 \ar dårlige på grund af et blæsende og tort
vejr...om havde gjort ukrudlel mere voksbelagl og
dermed mere h:irdf<lrl. ligesom de terre beiingeiser i
jordo\'erfladen medforte. al midler med en \is jordef
fekl fik fingere helmgelser.
De U\ rige ,",ejler \I'-Cr. h\ ordnn effekten af de redu
cerede do~r har "ærel i de enkelte forsog~r.

\1orgellsprøjlmng mt.'d ukrudlsmidler i \·Arb)g har
... ærel anbefalel længe med baggrund I snart 20 ~r

gamle erfannger Ved sprøjlning for kI. 6 om morge
nen kan pianiernes saftspændihed og ~re \teksl
udn}IIe\. så der kan opn~s en mere effektiV bekæmpel·
-.e end \ed ...proJtnmg senere på dagen. Samtidig kan
det "ære en fordel. al vmdhastigheden ofte er lavere p
denne tid af d,,~enl." \inddrift undgås
Tabel6J \ l'oCr r~uhalerne af 19 forsøg. h\'or el OPM
middel er udbragt I hal ... dosering som en Ildlig mor·
gensproJlnlllg. Behandhngen er sammenlignel med
henholds....s hal" og hel dO\crmg. udbragl ... ed en
... proJtlllllg senere ~mme dag.
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r(Jh,'1 63. UJ..nuill mrhyg (157).

V rbtR
Ukrudl hkl likrudl hkO

nllll ~d;eln k,~ anlal "t-cbr:ln k,~

"..m , ""', ".. h. "..m v h~l ".. ...

19~~ 6jim"g IJ/or\ c1f.!.
UhehamJlel 201 51 45.7 59 :n 50.5
f)P\tl-lIlllldd l/I c.Jth lIag,pnlJllllng "5 7 H Il 4 l,1
DI)\1-OIllldd. 1/2 du, da~.. pnlJIlllng X.l 14 .1.0 IO b 2,1
DP\1·mlddd, 1/2 dm ml)r~ell..pmllnlllg XS 14 2,4 25 11 2.5

L'~;f) !.O Lol) I.J

1987 6 jimm: 9/orltl.r:
Uhchamllcl 2()) 11 43.9 5J li SV
DP\t-mlddel. I I dm. dag..pm,llllllg 55 IO 1.4 S l U
DP\f-ll1lddl'J, 1/2 do,. d.lg'prujlnlllg l'i9 11 l,X 11 5 lA
DPM-II ••dc.Jd, 1/2 dn" morgl'n"p"'jllllllg 9X 11 1.1 13 " l.1

LSI) 1.6 LSI) I.J

...o ....~)gclle er delt cfler ma:llgdcn af ul-rmlt - hCIl

holdwl' over og under HXI planter pr. m - pa op
I:.dlmg'lld~punldd ..:a J u!!er eflcr behandlIngen I
begge '.Iualloner har d~1I hah't' do..." levnel nt're
ul..rudl ..planlcr og medfnrl cn lidt ,lurre d.t:I..IlI11g nH..d
ul..rudt \ed h""1 cnd den hele dml' Dc opnaede
lIlerudb~ltcrer 11..1..1." 'lall'''I'1.. fo,..kelhg dO'crnc Imel
lem.
Rc\ul!atcrnc af 15 for\og genncmfør! I 19l'i7 er \ ."1 •
",Immc I•• hel
Der cr , d.,,'C fn ...."g IHe fundel nogen ..lorre fo,..l..el
p. cllcklen p!! de In lld,pllnl..ler. Dt'1 er ..1i1ede.. Il.le
blevcl hdnæflel. al der \'t.-d en morgell,proJllling kan
opn<\\ en bedre ellelt end \cd ell hehamJllllg "cnefe
";:lllltnl' dag, Forklarlllgcn kan være al dag...proJtnm·
gen 1 ho"edl>ancll af for...ngcne er IIdforl vm for.
mu/da,f(l'tI, h"or ocllngcl'icrnc f(lrl"al har \ a:rel g.un'll
gc

2 arfjhrl·tlK I1l(·d t'f DP.\1-mlddeludspmjlC'1 h('llholdn'f.f
om mo~,',U'nOK lidf \t'Ilt!rt' pu dagc'n hur ~'iH, af samme
'1/('J..l er opnON po dt' fa ud\punJ..rer

En Dofllh(J\C'm(xll'l III s/Off(' for mig a/ middel \'cd
... proJIlllng 1 vårhyg er afprO\c1 p. 2.• r.
Slaten" Planleværn-.ceJller er Igang mC'd 111 opbygge
dalaba'Cr III ..!ølle for \ejledlllllgen • planlcværr-, ng
"ed ImfUur jor UJ..rudl.fbeJ..æmpelse I FhlUebjerg er
man hell[!.\I frcmme. Ukrudl,datab;)!;cn skal dels rUIll
ml' en blhliOlek'KIel med for..kcllige oply\ningcr om
bekæmpcl,e mere generel1 og del .. indeholde program·
mer. "om \ ('d at behandlc oplY'imnger om ukrudl'i3r
Icr, anlalog storrel"'C m.m. lan HlIdpegc(( de midler.
der VII give en ellel..ll\' bckæmpcl\C. Samlidig kan
modellcn beregne hVilken reduceref dosi~ af del enkelte
mIddel. der VII mcdfure en tilfredsstillende bekæmpel
...,.
Den np"lIl1ede model afp"' ...<-... i markforsøg. så II ud
",plllel I( kan afproH."-' overfor en forud fa~tlagl oc
handllllg. Planleavh.konsulellterne deltager idelIIIe
afprøvnIlIg, men pli la:ngere ... igl er del lan ken, al

prllgral1ll1ler og mockll('( '>1I11e-- til riidlghed for -.å ... d
lOIl,ulcnler '(lili landrn ..cnd, dcr målle nn,lc :tI lade
en computer ..11Hle valv.el af ulrudl',nuddd

l"abd 64 \lser rc'>ul!alcrne af 27 fOf'oog, h"or model·
len, "alg er ...ammenllgucl med cl DPM·mlddd • fuld
do,erlllg. Re!\ultuterne er dell eflcr ma:ngden i1f
ukrudt· hCllhold..... lS over og under Ino planler pr. 1ll 1

_

på (lplælllllg"'lid.. punktcl ca .l ugcr cfter hchamJ
lmgen
I lcd c er del nHKlclvalgle lIuddcl prC\clI hel. normal
do\cnng, I lcd d og c er provet den dO"I,), "(lm cflcr
modellcn" bereglllnger ..kulle være 1l1'lra:l.kellg III al
bekæmpe den akluclle uJ...rlldl ...he'land Illed hcnhold,·
\.,<, 90 og 70 pet '" eITel.:! I gennclmml

Gråbynke er et J..un'cblomslr('1 rodukrm/l. mm Hær
findes langs markskel og grøfter.
Planten f/(plw,~ med redsJ..abcr md i marJ..l'''. me1/
1/0rmalf vil forekomffi'" Ik","e udJene l'Il 'iærJig /k"
J..æmpelse.
IImr be"w"de1/ b"~'er for voldS()m i ","om. roer og rapI,
J..rm Malngon gfl'e en efJeJ..f/v beJ..ll'mpelse.

(FoIO: II. Wilhllmgård).
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Tabe/64 Dawbasemodel ,'a/gl hl!rblcld / rarbyg f/58)
ukrudt ukrudt

tft~r sprøjtning ro host
pct. ar dt~r Spr0j1mns ed husl

hkSV rbyg pcl ar hkS
nonnal an~1 "" pcl kt:mt !IOnnal antal pcl pcl ,,,,,,,
dosjj pr, m' effekl ~lrung pr lu dosis pr m ~fTdr,1 ~l[llnl ("ha

I 2 J 4 , 6 7 S 9 10

1988 15 forsøg Il forsøg

3. Ubehandlet 159 O 48 41.4 47 O 27 52,4
b. OPM-middel . l10rmul dosi!. 100 71 73 18 3,9 100 9 81 10 1.1
c. Model·valg - nanna I dosi.. 100 58 78 11 4,9 100 8 83 10 0.3
d. ModeJ·valg • red. dos., 9OC'l'c eITekt 79 68 74 13 3,6 60 11 7J 13 0,5
e. ModeJ·valg • red. dos., 70%" eITekl 57 'l{) 65 17 1,7 42 18 62 14 0.3
f. ModeJ·valgl • alllalsafhænglg dos.· 55 87 66 10 2.Q 29 19 60 17 0.3

LSD 1.4 LSD-

1987 6 forsøg 4 forsøg
11. Ubeh:.IIldlcl 190 O 34 47.1 52 O 42 48.S
b. OPM·middcl . nomal dOSIS 100 57 70 6 3.9 100 5 'l{) 4 2.3
c. Model·valg • normal dosis 100 11 94 ) 5,1 100 1 96 I 1,0
d, Model-\alg - red. dos" 9()('~ em~kl 79 11 89 3 4.2 75 1 96 l 1.7
f. Model·valg • antahanlængl{:. do~.· 50 36 81 6 3,9 15 8 85 5 1.4

LSD 2,6 LSD-

• (I\er \fO llLrlldhplanltr pr m
100-.\00 ulo..ruJIsplaulCf pr. III'

linder 100 ulo..rudlSphl1llcr pr m'

\~ dC"'l<' I cd bor behandlel i <'1 2·4
12 dl)<>l'

I~ d()~I<'

Mextdll:n har i de 2"':' forseg \algl l) forskellige Imdler
afhængig afde ukrudl<;aner. der forel\olll pa de aklu
elle arc.1ler Vegoran er \algl II gange. 1IIt'11'" Oxitril ng
Ally 20 DF er \algt henhold"\I" 5 ng ~ gange.
t gennenNllt af for"llgene har effeKtcn knap! \æret
tilfredsstillende. Modellen .. valg af mlddl'l I fuld do·
"ering har dog medfnrt r.:n rilrrcds"til1el1dc renhed \ed
Im..t. Den dn...enng. <;001 ,,\..ulle medfore 90 pc!. effekt.
har i t9Hg »\..unI' 81\et en eITekt po.1 l·.! 75 pet I
gennem..nll DCI o\"t'rra'il\er. at den dO!.I", ..nm efter
modellen... heregnlllgl~r .. kulle gl\e 70 rx·!. t'ffd.. l. h;Jr
ligget lællerc på dl'lIe mål
Reduktloncll af do'ol" har I genllcm<;nll \-æret af en
g~lllske v;t:..elltlig <,wffelse.

H\'Or olrazin g('1Hl('1J/ ('n arr({'k~(' i'r b(,flytlt'/ nUKl
U~rtldl i majs. ka" der \';5(' si~ s~ude. hm sll'dsk/jti't
æ"dres.
Her er di'/ i Slr/ber gal.'l ud m'l'r \'arhyg.

(POlO: Jens D. Andersen)
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I IQ87 gennemfortcs 10 fo~og efter !>amme forwgs
plan. mctl undtagd-.e afled e. Ilel'" blev del'" opn et den
lil!.igt<.-de 90 pc!. effekl med den reducerede dosis.
For..kel1en p effekten I de 2 forsagS< r \'iser de helt
for .. l..c1hgc virklUngsbelll\gdser, der &Jorde sig gæl·
dende. Især blev midler med jOl'"dem~kt. f.eks. Ve
gorall, Ally 20 OF og Glean 20 OF, stillel på en .....ær
prme under de tørre belingd~r i IQgg.
l led f er del modelvaigie middel 3m endt I en do
sering...om er afpa"scl eftcr atJtallet ufukrudt'iplanter
pa fnr...ng-.are'llet I tabellen'i fodnole se<; del hvilken
do<;i ... , der ble\- \:Ilgt I forhold lil mængden af ukrudl
pr. m'.
I gcnnemsnil af 5rels forsag er dosio;; her reducerel
væsentligt. 5:1\ el effekt som merudbylle ligger p:1linie
med led e.

ReslIllUlerne afde første J ursforsøg med databasemcr
delmlg/ nI,ddt'l t'r opmumre"de.
Arht'Jd('1 bor fonwC'ues i \'orbyg, og programmer bør
udwk/e5 lil andre afgrøder.
ReslIlI(I/eme kali gh'e l'lværdifuldt bidrag lil opfyldelse
afhOlldllllgsplam'lI'; mal eJm 1111 reduceret anvendel5e af
IIl..rlldHmldler

Udlæg af græs og kløver
Tabel 65 Viser rcsuitalerne af 2 forsøg. hvor en række
mIdler er udsproJlel i korn med udlæg afgræs. Mid
lerne er udspmjtt'! i kornel .. Mlldium 3·4. Der er ikke
0l~1t lldb~t1e. Efler hu..t er det vurderel, om beo
handllllgerne har p,i\'irkcl græsudlæggcl.
Resultatc=rne af de 2 forsøg er visl h\'er for sig. I del
ene fnr..."g. h\or ukrudlsbestanden var dominerel af
hvidml.'lcl g!l'icfod. pileurt og agersennep. har dc for-
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lubt'165. ('J..rudl I J..om med grfl'mdlal,' (159).

(I Ill~.'n ,Luk 1'.1 Ildl.t'~ IO •• 11 lIdl.l·~ (tr,d'll
o. 1l1'''lll.l I I ,11.I\l'1l I'r. h.l
I (-J h.~ I:ot:h.lIldkt I l"fII..:-t, 'IJltlUlIl \.-\

I9HH I/onog I jorlog
il Uhehandkt 45 4 O 07 O
b.Glcilll 20 DI- lD g IO 4 O 35 O
c. Glcan 20 DI IO g 12 , O IO:! O
d r'prc...' 75 DI,· lOg o 2 O 47 O
c.logran·· 20 g I' I 6 71 O
f Vcrorall 1.51 2 O O 66 O
g. DPM-llliddcl. brt,- 3.0 l 1.\ O O III O

...~dllge nm.ller \lr~~1 g'IIl'~r.: godl. Hier behandling
med Vegoran og DP\l-Tlllllllcl "ir llIar~CII hdt rcn
\l'd IW"'L Kun Logr311 har p.h Ir~el gra.: ...udlægge!
llcg'lIIVt. I del amkl for...og. h\tlr fuglcg,ra: .... \·cJpilcurl.
t(lrglelllllligej og 11\ idml'kl ga,cfcxl forckolll. kneb del
hclydchgl med cn·e~!cn. 1"''':1' for den 1:1\(' dOSI'" af
Glean lO DI- og for DP~l-llllljh:1 IdelIr.: I(' .....og har de
fO ..... ~l'lllgc behandlinger l~~e p.l\ Ir~c1 gr.c'lldl~eggel

For,\)gellc 'U~l" fOfl ...aL

Klø"ergræs % hkg an1nl
k10\1r:r pr. ha

I/or{øg 19X8

a Ubchandkt 324
b. BasagraJl -lSD

- AclljlftlJl 3' 2 I J
t:. lla.••agran \1CPA 1 B
d. MCPB'W-(' 4 15
c. EK 384 h 4 20

4 lur.wl!. 198(/-88

<J Ubdl:lndkl i 248 GIb. Ba~.agr<lll 4~O

ACllpron ,- 2 i 5
c. llasagr.1J1 MCPA J i I
li Mcpn ]0,," 4 O 6
c EK ]~4 il 4 O 5

behanohl1gl.'r ell megel IJlfred""IIIlr.:lloe renhed. IdcI
~un 111121X1 afjordml'fnadcn ':lrd.d~cl afukrudl
Dc:..'ærre har alle hdJ:llldhnger p:hlr(..C! udhcggct
nc:gatl\'l. 'I alknc er nogct pjvlrkel afre"'lIltatern.: I 2 af
de 4 for ...ug Bchalldlill~l'l J]e l Icd d-h, ...0111 ikke tidlil,:C:
l'c er rru'c:l III delle formal. har 'Ir~CI for h:lrdl
m erf(lr ~I(l\ erudlæggcl
FOf\\)gcJIl' "(lge' fon"';!1

luht!167, I\r.:r rc'ullalcl af fo .....og nI' 421}4S, h"llf (kr
l'r malt l://O""lrkninf?, af et fOf"1cg ;.U\I.,g.~ I jqgl I h~g

llIed udli.~g af ~1'1\l'rg.r;t.~.. Udb)llel er malt I den
efterfolgr.:JHJc .Ifgnxk .If k/Il'>c:rgr:c.... Dc:" ærre Cl' JlId
vlrkningcn p:l kløverbc.. landcn Ikkc Ik·domt. Ocr er
h"... tel el be.. l-cdent lllr.:l"udbylte på 5-10 pCI
Utenlr~JlIug: er mi11t 14 for.."g 0\ Cl' 3 ~lr UOb)11cl er
l~~e p;J' lr~el. lige ...nm ~lu\erprncr.:nlen. der er Ile
dllml l ] af (k ~ for<;ng, II-~e er rj\lr~l'l negall' I af de
pm\ede lxh;llldllJlger
For",'!! cner dClIJlc fur..ug... pkiJl ;Jf... lullr.: ... hermed

Tabel 67. t.jll'n'lrknl1lg I kom med udlæg.

Ukrudt Kar- for Ulrudl kar- for
% skadr: skadr:

dæLn. p.\ på
pr ml \I hOSl udlæg pr. ml udlæg

V rbyg m. udlæg

rol/d 66, ....cr re... u!t<J!crnc ar 4 for ..og IlIl'd hcLcmpel
...c af ukrudll ~mn med IIdfal,' 11./ /..10l'er \jldlerne ble\
lJll\pruJlel. da ~hl\l'rplanlcrnl'ha,dc lJlhl~kl mmd"l
I Ire~oblet hl..d I dl~"'c fON'g er der I~~(, mali
lIdh)lk. Encr hu..1 Cl' del 'llldcl'ct. Olll hch~llldllnger

nc har lIlcdfl1fl .. I-adc pli I-ltl\cl"udl:~g~cl.

I gl'llllClll\llll af dc -ol fON'g \,11' der 15<) u~ru<lt,>pl<Jnler

pr rn De for,I-l'lltgc lxhandllJlgcr hM ;tIk \Ir~.:1

g..n..~e godl Me't dTe~11\ 'M hlandlngcn ~If I nfolC\
ng Blade>,;. Ved d:c~ ....cdell" IH"'1 " ... r dcr efter alk

la/ld 66. {/..null I "(1m ",('(I lUI/a:,!!. ul Å/m'a (/601.

Ukrudl Kar-
111111,1 "" "" fo,
III'. ml d.-:kll dækn skade

dier \I host '"'P' 1Id1a:g

Oll lIljo:<:ll ,J..Jd,' p.1 llLiI.cll.. IO .lh udl.ql dr.l·hl
11'1.1 Il-Ii ht.·h'Hldk1. H.H J..1l,\(.( h;lld,' I llt:J..lIhkl hl.ut

v rb.n; m. udlæ~

.. l heli'II1O!.,:1 15\) 50
h B.,...I~r'lll ~l\O

\I.:llpnlll .1 ~ ~O 4
c I nfolr.:\ 2~ 4
li Tnfokx

• Ha ..agran 4X() 3 I I.'i II 2
c I nfo1cx

Blade\ 500 se .- 0.5 2 I
f BnlJlllJlal \11 4 0.5 20 o
~ Slump

B.t....tgr;lII -l~O 1.) 20 4
h lA-D. 5W',

B'I ...agLIlI 4~() 0,5 1.5 ~l 4

I J

2

~

~

2

4

J
6

4

Valg af middel
I ~llle fONlg I vi'ir')æd er ucr forcwgl'! cn opw.::lllug ,d'
u(..rlldl. ..nm l'r opdelt dkr an.
IllhelM \I\('r. 11\01' h~pplgl for... l..cIlLgc ul-rudhar"h'r
rorc:kom I dl' gCJlnCmf(ll"le for..og I .....nd IqSl:t <,(111l
lldhgerc
Dc <Hl\cnllle 1l.l\I1l;~· Cl' I~~r.: heil tll.ll.II1 ....~ korre~lc

Ager...eIlJlr.:p/rap... omfaller ...akde... og...j <JgerkJI og
~Iddll..e. og IIgdede... er nr.:n: underarlcr omfauel <Jf
Jla\lh:l1l' pileurt. (\t~land. ærcnpn .. og ~mllllle.

ror'~)g 1II1.'d hc~æmpel,e .11' ukrudl hin Cl' 01'11.' placeret
pil arc:alcr. hvor ,,':crlige(t ukrlldhafler VClllC'" al

"plrc rrem Frfarmgcfllc "I ..er dog, al dr.: venlede arter
lUe altid "'plrer frem. og Oel s~"nl1e .. dafor. al ur
I.dlingalll· I de gennemfl'flt: fOf',øg gl\l'r r.:1 dæUellde
blIkdl' af ul-rudt.-'tarterllC' f()fe~()JJl'>1 I "ar~cd I de
Il:C\lIlc ar. lahelleJl 'II derfor mel' en ;trnc(..~c 'I"'C.
om u~rll(It".lrlerne fo,-.,I..)dc, l forhold III hinandcn
I IQSS nplr;\(!fc pileurt. fuglcgra..... og. 11\ IdmclcI g;l-.c·
fod hypPI~.. 1. gan..,"'e '>0111 lI':l også har \,erCI tIIfæidel l
de lle"'l,,; af Ol' foregående i'Ir tllbagr.: III 1975.
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Tabe/OS Hyppigste ukrudburfer I \'ISsl' br (/61)

F-orekom~l , pet af for..og
VArsred

IQ88 1985 ]9!t(1 1915

Antal for'\Og 107 " 88 171

Fuglegræs 46 59 38 54
Pileurt 50 48 73 87
Hanekro 11 14 -l-l 36
H\·ldmclel G~scrod 46 39 50 63
Gul okseøJe 3 9 14 17
Ærenpris 15 13 11 18
Agersennep/Rap:o. 34 16 19 l2
Slcdmoder 31 10 .13 10
T\'etand 8 18 II II
Kamille 32 30 II 30
Forglemmigej 15 7 14 18

Tabel 69 vi~r hvilken efTd.L der er opn d mod
ukrudl l vårbyg af en række midler.
Tabellen angiver midlernes procenll'ise effekt. Et hojl
lal er derfor ensbetydende med en god \ irkning. Nor·
malt vil en effekt på 85 pet. c::lIer mere betyde. at der
opnås en god bekæmpelse under de Oc..tc forhold.
Bag tallene på gron baggrund ligger mindst 7 observa
tioner, som samlldlg er s..'lmlet fra nere 5rs forsog
Hened sikres det. at det anforte tal er rlmehgt dæk
kende for den effekt. som opnis under \arierende
klimatiske og Hd,stmæsMge betingelser. Tal på h\id
baggrund er mindre sikre. og en 'itreg angl\er. at
observalioner heil savnes.

Tabel 69. Effekt" pet. mod ukrudt i I'arwed (/61)

I tabellc::n c::r kun medtaget midler. \Om \elltes mar
keds/o,., I 1989. Det er anfort. hVilken drn.cring midlet
er provet I. ligesom midlet~ pris pr. ha I 1988 er anfort.
Herlil skal så lægges omkostninger til udbringmng.
Midlerne er placeret i grupper efter olllfelldelsesrids
pUl/kt. Dc vllndrelle linier viser. hvordan det enkelle
Illlddel. evt grupper af midler. har virket på de næ"n
Ic:: almmdeligt forekommende ukrudtsarter. De lodret
le kolonner \Iser derimod. hvordan den enkelte
ukrudtsart er blevet pi\ irket af en række forskellige
midler.
Kom med J-l blade I stadIUm 1-2 kan behandles med
midler. som ikke indeholder hormonmiddel. En bred
erTckt kan opnås. sifremt ukrudtet maksimalt hllr
udviklet 2 lovblade.
Kom med ]-4 blade I \Indium 2-4 kan behandles med
en lang række midler. som for de Oeste:<. vedkommen
de Indeholder hormonmiddel. Gode vækstbetingelser
(grode\'eJr) \11 normalt "Ikre et godt resultat

Figur 2 vi!loer med soJler. hvordan en behandling med
DPM-blanding og Glean 20 DF har virket overfor en
række almindeligt forekommende ukrudtS3rter med
Ire forskellige doseringer. Resultaterne er omtalt l

rorbindeIse med tabel 62.
Q\crfor vi\~ arter er der selv med den layesle dosis en
fin effekl. O\erfor andre arter har reduceret dOSIS
denmod en for nnge Virkning.
Et sikkert kendskab til det forekommende ukrudt
gi\ er derfor mulJghed for :t1 reducere dosis. såfremt
det er llfolsommeH arter. som skal bekæmpes med det
\'ulgte ukrudtsmiddel.

I ] 1". t .. Y
c~ il -=.
~~ • u

V rsæd );!2: '"
E E ~ f -E CPr0\el .- ~ Il E e ~dos.. ... t i' ~ i

~ ~ E c ~o E o
kJ/llr E~ ~ u .. ~ " ] ~u, "- ~ æ æ > • Il!pr. ha ,,~ • < O " " " o:

Kam med 1-2 blutIe

I. Ally 10 DF 20 8 100 94 79 99 81 100 75 100 91 91
2. Glean 20 OF· 20 8 95 99 41 84 94 74 97 93 91 86 69
3. Vegoran . 1 130 100 84 99 97 98 97 97 98 88 93

Korn med 2-4 blude
4.0PM-midler Iii 55 100 65 31 93 73 98 JZ 92 91
5.DPD-midler Iii 55 100 91 88 94 16 67 99 87 95 84
6.Dicamba/DPM·bl. ........ LI 100 97 85 72 95 94 90 99 73 97 87
7. Dam ril . ........... 1 75 98 86 94 87 70 75 100 97 99 80
8.Doublet .................... - .. 3 135 - 53 64 76 93 87 100 80 79 87
9. Faneran 50 \\IP 3 410 100 74 92 9Z 98 83 100 97 99 91

10. Basagran 480·· 3 560 100 25 90 66 98100 89 91

Tal på gron baggrund"'" mcrc rnd 7 ~",allonrr
Grupper af mldkr omfanrr effellen af hel dosl' frll for"'8enr med
I BASF DP/MCPA 7SO. DI G l).prop-mlJ. 50&07. "LK-DrM 750. 11rop1n1lJ. n. Homloll-Mu 70
2 BASF OP/D 670. DLG D-prOIHombl 67. HcrbamiJ. OPD 800. "A-MIX DPD, PLK-DPD 607, Prokaml~ DPD ba7
) Oleaion. FmoJ. S. 'lA dlcamba-ml~, Probalo~ 380
• spredemIddel !Il'lll .. ACllprnn Ul<,;ll
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Forglemmigej
100

BO

BO

Hvic:lr'nefet gåsefod

Kamille

Pileurt

Tvetand

1/1 1/2 1/4

OPM-middel

1/1 112 114

GIean 20 DF

Ærenpris

1/1 1/2 1/4

DPM-moddel
111 112 1/4

Glesn 20 OF

Fil:. 1. Gt'l1f1emHIIlI,,! 1fji.,J..1 afIO uJ..rudl'imid/er , Irl' dO'ier Oh'r fi)r /0 alm. jl)reJ..om,m·"df' uJ..rudl\Ortt'T , \'arlæd

l·fllg a} tlA TlJdt51mddel bor 1I0)t' llfl'/('mm<'s elier d<,,,
Il/..rzu/njlura, der jiJrl'/..ommer på del areal, 50/11 sJ..al
In'hom/le',
HI mdxal'l1dl' J..t'nd,J..ah II! den /ri'mher'ike"de flora
leal!T i hOl grad m/,!cl af middel.

A.·t'"cI~kab Iii a/..wc//e m/{J!('TI" {'.fft'J..r go'cr, Ja/remi
IIÅrudl.\j7oru(,1I t'r ÅClldr. ert mulighed for ar III'r!m!llt'
do\!\ udell al nu/..e/'(' dårlig (fli-AI
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l~....t b-d behandlel ,t ral, eft ...r ,ållll1!
ltd c-g.lxhandlel ,lurnel'- ~I.ldlUm l-l j oltober-no\embcr

rab,,'/ 70. Græsul..rudl i villll'rsæd (163).
Spr"Jl"III.l!, I'ed SUl/UlK cl/er i ejtt'rarel.

Græsukrudt
Flere græsser kan optræde ..om ukrudt I vinler!>1ccl.
4gerræ}'(!ha/e. "Indaks og enoTIg rapgræs er eksempler
på egentlige ukrudtsgræsser. som kan \<ære et pro
blem. Specielt s)'nes de to sldslnæ\'llle aner at apl nede
stadig nere steder.
Splid/rø af fOnikelhge kulturgr~ser fra lidIIgere d)'rk
ning af græsfrø og flyvehavre er andre generende
græsukrudlsproblemer I en del \mlersæd

200 59,4
85 17.6
SI 16.7
J4 17.7

LSD-

ISJ 59,7
101 0.5

95 2.5

LSD 5./

68
2J
IJ
J

122
S2

19

.1.5 I
4.0 kg
5.0 I

Anlal uk rudi h,.
pr m forir kernt"

gne<> andel pr ha

119 26 38,S
J.5 I 22 IO 0.4
4.0 '8 15 13 0.6
5.0 I 3 7 0.5
:LO 1
0.6 I 27 I.l 0.5
2.0 I

58 JO 15 0.9
2.0 I
1.0 I 34 11 1,0

LSD-

J.5 I
2.0 I
0.61

2 fonog /988. Ru;:
a. UOchandlel
h. Tolkan
c. Dlcuran
d AgOnll
e. Arclon n. E

Slarane ~11:\er

f Graminoll
- Logran 75WG

g. Graminon
S\~ Ipe 560

4/ormg 1985-87. Ih'(>de

a. Ubehandlet
b.Tolk<Ul
c. Dicuran
d Agonn

I Jormg /987. Ihede

U UOch<llldlel
b. Tolkun
c. AreIon n. E

. Slaranc Mixcr

Vintersæd

de genncmforle behandhnger er vurderet J4 uger
efter sproJtningen. Mængden aJ ukrudt er optah. og
effd.ten overfor de mest donunerende arier er samll'
dig noterel. Effekten er de~uden vurderet ved af
grodens hosL idet den procentvise ukrudtsdrelnmg af
jordmcrfladen er bedomt.
For midler brugt ved nmg eller i efter ret er op-
tælling i erterårel suppleret med en forårsoptælling.
Hen·ed bli\ er effekten af de prøvede behandlinger
vurderel b de for og efler vinterens indflydelse. Del
giver ofte forklaringen på, al der er høstel el beskedent
merudbytte efter en bekæmpelse udført i efteråret.
Ukrudlel kan være udvintret i de ubehandlede par·
celler. eller der kan i de behandlede parceller frem
~pire Ily t ukrudl. chempelvis hanekro eller vArraps.
De eftcrårsanvendle midler kan i sådanne :-.ilualioner
vanskeligt fremvise nogen positiv virknmg på ud
bytlet

Ukrudt i vintersæd
Vmteren 1987·88 var bclydelig milderc end de IO
foregAende \·intre. Det betod. at ukrudlsplanterne \ar
\elud\ iklede \'ed \lIlteren\ afslulning. Foraret \ar
koligt og tort. og væhtell kom l.pttidl i mangl'
hvedemarker kun lang!-oomt 19ung. Ukrudt"'i.pmjtnin
gen blev mange steder Iværk~lI l fer·;te halvdel af
apnl. I det kolde Vejr blev der afle opnået en skutTende
eITekt på det veludviklede ukrudt.
Agerstet/moder er nu ~11 domillerende ukrudtspialIlL'
på mange vintenoædsartaler. Denne )lbeskednc((
planle kan i tynde vinter..;cd..marker ... ok..e vold..oml
111. Specielt er den el prOblem på ejendomme, hmr
Gle3n 20 DF har værel anvcndl 111 ukrudtsbekæmpel·
se I en rræk ke.

)'t ukrudl spirer frem 1for rel p en del arealer med
vintersæd. Det kan "'ære haMI.ro. hvor denne plante
11dhgere har vundet mdpas på arealet. Andre steder er
del ~Yirraps. som i sædskifter med rap.. som vehelaf·
grude ane dukker op som ukrudt.
Enarig rapgræs og vindaÅs optræder I betydeligl om
fang på mange arealer. Der hcr'!iker næppe t\1\1 om. at
der l de kommende ~r VII være ct bcho\ for at be·
kæmpe græsukrudt af denne t)'pe p~ <jtadig nere
arealer med vlIlter&'ed

Der er I 1987-88 gennemført el !-otorl antal forsog med
bcbcmpdst= uf ukrudt j vinlcr..æd. Lungt hovedparten
af forM)gene er gcnnemfurt i vintcrhvcde "om en
naturlig felge af den betydehge mteresse for dyrkning
af denne afgrode.
Der er afprovel midler ul anvendelse ved s..~vel s~ning

som senere i efteråret og I det tidlige forår. Detle
gælder mod både gr..-esukrudt og mod tokimbladet
ukrudl

nder de enkehe tabeller med resultater er del anfert.
på hvilket tidspunkt midlcrnc er udbragt. Effekten af

Enårig rapgræs i vintersæd kan ~'okse hurtigt til i

fordret og begynde blomstring allerede i maj maned.
Græsmidlernes effekt bliver for svag, sO/remt belrand·
ling sker "/or sent" I græl.'Jets udvikling. Der/or bor
græsmidler i vfntenæd benyttes allerede i e/tertJT('t 
eller evt. i dellidlige fordr..W marI ~'ækslen begynd('T.
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lvht'! n GnHuJ..rudl / l'/tIIl.',,":d. Spmjlfllllg I'ed \UlI/IIS: dia / tjit'rarel (/64).

Fane/70 \ l,er rt-""ullaternc ;lf:! for'i"l!. I flig. hvur lcd h.
l.: og d er hclulldlel 'Irak.. ena ,:'tIIIng. men.. de m rige
lcd er hchandlel I komet<. ,t;ldulln 1·2 I ol..lObt'r
IImember Græ\ul..rudt oplrtldlc 1 begge forsog. ()~ i
gennelll\llll \ar der 11<) pl;lllter pr III I ubehandlel
Dl'nmod \.Ir dcr kun ell bt.~l..edell mængde lokml'
bladel ukrudl
AgUllll ga .. defl mC'it dTddl\C lx'l..:l.:mJX'I~, mem tk
<"'i rige Illlllll'r le\ lledl' 15·.'0 gril.."llkrlldt ..plalllcr
lro<,h fnr,l..dlcll i dft'l..t har Illgen ;tf tx-handlingt'rnc
p1h Irl..el lldh~ Ilet
Dc Irl' mldk'r. brugt 'Iral.., l'ftcr ';lfllllg, er "amllll'tl
IlgIld 14 111P,\lg I lidlJgl'l'c ar. AgolllI gav den hcd'lt'
h('l..a~ll1pcl..e af ,<'hd gra:..ukrudl 'om lokimhladel
ukrudt I gelllll'l11'illil er der opntit't mcgt't \lore IlIcr·
Il(Jb~ Iler fnr alle behandlinger. Ud,l.lgellc er dog ..<1

lH.'n" fOr'(,gl'llt' Imelkll1. al dc gCIlll('Ill'llItllge ulhlag
II.. I.. C er 'lall'll..k ,ikrt'.
Af de pnnede midler er I..un Ardoll n E. Tolkan og
S\\Ipt' lIl;lrkcd,f<,rt
Fllr'(lgcnl~ fllrt<.ætt~ l'ndnu I ar

luhf!! 71 \i"l'r rc.,uhatcrne af 4 fnr,ug t'fter en plan,
Inl)r led h tlg t' er bchaw.Jlel 'Irak .. efter '~lI1ing. men'i
de 0\ rigl" fllf"l'g ..l~ er ht'h,lI1dlel I kornl'l" <;fadlllm l·:!
loklOix'r-lI(l\el1lht.'r.
I l'Ulla/IIW,," er der gennemf(lf! 3 Illf\(lg. In on gr.c..·
ul..rudt Ilplr;idle. I det t'IlC fOf'iog, 'OUl er \1..1 f(lr "Ig.
oplradtl' 'IIHlak ... I megct ,wr ma:llJ:dl', og dcn bt'd'lc
hcl..;cmpcl'l· l'r npnftel ml"d K ugar uLlhragl ,trak.. efter
,anmg, Arel(lll Il E udhragt "'rak, efter ..alling har
1L"!lct godl IO pCl. af græ~ukrlldlt'l, lllC"n" 'ia mIl li.'

IIllddd udhragl i ~tadllJm 1-2 har vlrl..l'l alt for dårlig!.
Kug:lr har I 'Iadium 1·2 \1<,( en l'O....kl på linil' med
Arl"lon vcd ...fllllng, O\l'rfnr del II)l..IlHh];tdede ukrucll
har Ktl,!!;t( p:i bq:gc Illhpulll..ler gl'{'1 l'n flll1cllg god

Pia nlebcsk.l'ltcl,c

dTel..t. men 'i dl;' u' rige heh;tndhngcr har, Irl..cl for
"agl I delte for.."g er der npn;\cl meget <,(ore mcrud
b~lll"r, og der er 1.'11 god ..ammcnhæng mellem effcl..tell
O\erfor gr:l.'\ukrudt og lllerudb}lIcl'i ..t",rehe.
I 2 ;.Indre fo~og \'ar der en TIlere be..l..edell mængde
gm:..ukrudl. 'iom er ht.'k:cmpct gan ..l..e godl med aJle
bchandllllger Effel..ll"n merfor del wl..lInbladedc
ukruLlt t'r i dl....e for...og genncmgiknde for dårlig. og
der er !..un opn:}ct oc'ik.ednc lllt'rudbytlt'r.
I l'Ulll'rhl'g er dl'r gClIJlelllfMI I f",....og. hHlr \ mdal.. ...
optrådte I "101' ma:ngde. Og':. her ,j .. tc Kugar. ud·
bra~l "ral.. .. efter ,;llllllg. den h",d"le efTekl AreIon n
E. tldtuagl I 'ilac!lIlm 1-2, har l delle for,,'!!. VIrket
bedre end bch<lndllllg ~Iral.. .. efter ,alling.
Og,5 l delle for...ug Cl' der ,tore mcrudbyllcr. "0111 1ge1l

t'r godl rdalerel 111 de fOf"llg... led, hvor den bed'itl'
hck:cmpcl,e af gra.>·mkrudt er 01'11. Cl. I delle for"lg er
der tUe nplalt lokllllbladel ukrudt.
r\pre..'i 75 DF og FIl':\idor Cl' ll(lhragt i hlandlng med
Ardon n E I "ladium 1·1 IIcll'lglcn \ar at Opll en
forbedret effel..l O\erfor dCI 10k1mbladede ukrudt
rl\f\t'lIlllll\geflll" er dog. Il..l..e lIldfnet.
I ,ammc label "C'i re..ullalernl';.Ir J for,,'g i IQR6-S7 I
;lill' l for"og \-ar der gri.t."'ul..rudl. og hel..æmpcl'-Cn \ar
rel god, hgC"iom ,wre merudh~ Iler hlc' opnJCI, 11M
grit:'lll..rlldl<;m:cll~den mcr'lcg Cl par hundrede plan
tt'r pr. III .

For..ugcnc fnrt'ia:lle.. l'ndnu l ;ir

'v/ll'l 7] \1-.er re"ul1:lternl" af o for""g cfu."r en for
~og'plan. h\or kd ti og c er hehandlet 'itral..., efter
'l:'illlllg Lcd d er bdlandlct ~Ira\.., cfter <;:'in1l1g og Igen I
korncl" ..tadiulIl 1-2 I o\..tobl'l'-nll\cllIher ,allllllcn mcd
led c, f og g.
I alle fl"..og \"ar der gra..-...u\..rlldl, l gellnCtll'lllt dog kun
~4 planler pr. rn I ubehandlrL Aflol..lInbladcl ukrudi

Vintersæd
Anlal ukrudl hkg Anlal ukrudl hkg Anlal ukrudl hkg
pr. m' forAr k""" pr. m' fodr- ,,,,,, pr m' forAr· kt:me
g"" andt:l '" h. g"" ond" ",ho g"" ...... ",ho

JOXX l/o""D,1: Ih"t'l/t' ] jor\"OJ,: /l1'('dl' /jo~og J"/tIIt'rhl'g

" Ubt'handkt .,qq 125 J8.9 49 .17 69.J .\28 43.5
b, ArdolI n E .l5 I 42 60 20,CJ IO 40 2.R 278 9.8
,- Kugar 2,0 I 2 26 2l.b 2 20 1.6 4 20.1
li ArdolI n l: 2.0 l 21q 9< 11.0 7 .l:! 2,~ ~I 13,3, Arc!oll n r [),prc.... 75f)F :!.O 1· 5 g 2D~ 94 t .\.1 5 .18 J.7 III 15.\
r A relon Il L Flc)'ldor 2.0 I '0.15 l DS 5x 14.0 10 H 1.5 115 17.7
g. Kugar 2.0 I 57 IX 19,0 .1 19 1.~ 74 lO.,)

J.s/) 4.0 LSD J.4 LSD 5./

/086·87 l JO""j~ / /l'er/e I fiuw1-: /ll'(v.'- Ijofl(tg nll/t'rhyg-

" Uhehalldld .1~O 16\ 12.3 26 122 6ll.2 190 46 46.2
h Arl'ltul n r 151 IH 49 9.7 o 2 2.7 7 7 q.2
,- Kug:tr 2.0 I 4 29 10.5 Il I l.S 24 I 9.6

li A relon n :!,O I RR 7" I),Q o o 2,1 .11 2 11.5

g K ug:tr 2.0 I 48 11 12.0 \ 1 H 19 o 10.2

LSD 1.7 LSD 5./ LSD J.9

I t.,J h 111( l' ,'f ~h;,ndlel 'lral.' elll·' , IHng
I lod d·g Cl 1,.:h.III.llo:l , I.t,mel .. 't.ldlUm I·~ I t,l.lt'lbt:r ·Efl.-rj..... lflt.dllrl~ 1 1""llg rr.. IqMl
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Plantebeskyttelse

Tabel 72. Græ.wkrudt i vimersæd (/65).
Sprøjtning ved J/wing eller i e/terarel.

6[orsog 1988

a. Ubehandlet 44 87 79,1
b. Stomp 5.0 I JO 13 4.6 0.9
c. Tribunil WG 3.5 kg 25 51 4.2
d. TreOan 2.0 l

og Oxitril og 1,0 l 15 Il 5.7
e. Stomp 5,0 l 14 7 6.3 2.6
r. Trenan 2,0 I

+Oxitril +1.0 l 14 16 6.7
g. Tribunil WG 3,5 kg 2-1 50 6,6

LSD 3.7

4[orsog 1987

a. Ubchandlel 52 83 57,4
b. SLOmp 5.0 l 8 12 7.2 .1.5
c. Tribunil WP 3,5 kg 27 16 7.7 4.5
c. Swrnp 5,0 l 21 Il 7.1 3.4

LSD 4.2

Lcd b--d behandlel 'Ir,lb ..:(ter ~lIll1l1g.

~ d.g behllndlcl l kornel S 'iladium Z-3 i nO"'embt:r.

Vinterh"ede
Antal ukrudt
pr m' forir
grø:$ andel

hkg NClIQ
kerne merud·
pr. ha byne

var mængden og~i rel beskeden med 87 planter pr. m~
i ubehandlet.
Tribunil WG er en ny og ikke markedsfort fomlU
lering og det kendle middel. Det har virket lidt dlirli
gere end de øvrige behandlinger såvel mod græs
ukrudt som mod tokimbladct ukrudt. De øvrige be
handlingcr har virket næsten ens. Trods forskellen i
effekt er der opnået samme positive merudbytte på 4-6
hkg kerne.
Stomp og Tribunil WG er prøvet såvel straks efter
såning som hen i erteråret. EfTcklen er omtrent ens på
de to tidspllllkler. men med Stomp som det bedst
virkende. Stomp blev ligeledes prøvet på de to tids
punkter i 4 forsøg i 1987. Her \lar der en bedre etTekl
mod græsukrudl ved anvendelse straks efter såning.
Trenan, der normalt anvendes før såning af raps eller
ærter, er her prøvet i korn ror rørste gang. Hensiglen
er at afprøve. om midlel er egnet lil brug i korn og
samtidig være en billigere løsning end de midler, som
ellers tilbydes. Trenan er ikke godkendt til delte
formål endnu.
I led d er Trellan udbragt straks efter slining, og der er
senere suppleret med Oxitril mod tokimbladet ukrudt.
I led f er de IO midler udbragt i blanding på det sene
tidspunkt. EfTeklen af de to metodcr har været heil
ens. Forsøgene fortsælIes.

Tabel 73 viser resultaterne af 4 forsøg efter en ny
rorsogsplan, hvor 3 rorsøgsled er behandlet i stadium

Tubel 73. GræSIl~rlld( i ,'i/"ersæd. Spm)fflillg i t'fiedjre! ener i forårel (/66).

Vintcrsæd
Antal ukrudt hl.g Nella-

[lr m kerne merud-
fod.r pr ha bylle

græs andel

Antal ukrudt
pr. m
fon\r

græs andel

hk.
kerne
pr ha

Neuo
~rud·

bltte

/988 Hel dosis J fors"g Ih'ede I fors"g Vinlerbyg

a Ubehandlet 27 28 76,1 .. 9 28 49,4
b. Tolbn 2.0 l 9 15 8.9 6.2 b. 9 24 1.4
e. Rclgran 4,0 l 8 7 7.3 3.4 c. IO 22 5,0
d. Meteor 5,0 I 6 2 8.5 d. Il 19 4.4
e. Belgran 5.0 l 11 l 4.8 0,2 e. IO 18 5.6
r. Meleor 6.0 l 15 l 5.7 r. Il 21 6.4

LSD- LSD 3.4

/988 lIalv dmi.f / forsøg Hl'ede / forsog Vi,,,erbyg
a. Ubehandlet 22 32 75.0 a. Il 29 53,9
b. Tolkan 1,0 l 8 IO 9.2 7,4 b. Il 22 1.6
c. Ilclgran 2.0 I 5 4 9.1 6.7 c. 12 17 3.4
d. Meteor 2,5 I 7 2 10.2 d. 12 21 1,7
c. Belgran 2.5 l 12 2 8.3 5,5 e. 12 19 3,9
r. Meteor 3,0 l ]J I 7.3 r. II 19 1.4

LSD- LSD 3.4

1987-88 6 j(lrsog Hvede

a. Ubehandlet 80 58 64.4
e. Belgran 5.0 l 42 Il 6.3 1.7
r. Meteor 6.0 l 36 6 4.6

LSD 6.0

1985-88 IO formg Ilw'de
a. Ubehandlct 63 50 59,9
e. Belgran 5.0 l 34 9 5.4 0.8

LSD 4.2

I ed b·d beh.mUIeI l \tadium 2·' l n(l\"em~r Lcd ('"f hdhlllllll:l I J>ladllJnl ,.~ l 'lpnl-m:tJ
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Plantebeskyttelse

ra/u'/ N \ l~er re::-u1tilll"t af fors('Ig nr. 29005 i vlllter·
In'l'lle. Alle forM~g... lcd 1.:1' hl'hantllcI i kornets sladium
)·4 i april.
Vinclab optrådte I en hetydcllg mængde. og l.ir.:: prO\e
de behandlinger har il.kc vi" nogen imponerende
effekt. Tokimbladet u"rudt optr:'idlc ligeledes i stor
mængde - 253 pbrl1er pr. rn \ed for<;ogcl" behandllllg.
De~\ærre foreligger der IHe senere bedommclser af
effekt.
IJchandlin!:crne har alle llledf{lI'l store merudbYller.
Ally 20 aF og IIcrhaprop ES 500 Cl' Ill:.lrkedsfort. de
lwngc Ikl.e.
For...ugcIH.' "'lge" fOrl ....lI

Tabt,/74. GrCl''ilIkrudl /l'/lIl1'r<;æd. Sprøjlnillg iforlirt>r

Anlal hk. kenle

Vinterhvede IJkrLld~r pr, ha
ml ro r

2 jors"s 19H8
<.l. Ubehandlet 4.1 60.7
h.Stomp se 4.01 2 .1.0
c. Kugar 1.25 I .1 4.1
d, Flexidor 0.25 l 5 1.9
e, K ugar 1.25 l O 4.3
f. Fle,\idor 0.25 l .1 J.J
g. FIe'\idor+Oxilril 0.151+0.75 I 2 0.1
h.Stamp se 4.0 I (2) (2.4)

LSD -

.f fim"",~ /9H 7
<I. Chehandlcl 166 52.1
c. KlIgar 1,25 I S U
d. FlexIdol' 0.25 I 12 4.0
c. Kugar 1.25 I 9 2.2
f. Flexidol' 0.25 I 10 .1.4

LSD-

Led h-d behandlec 'lral..~ <.'fler ,"rullg (11 l,
( ~d c-h 1 I..orn(l~ ~Indllml 1·]: l ol..lobcr·nflH"mt-c-r

Tab('/ 75. Ukrudt i I'i"tersæd.
Sprojtning \'(!d sal/illg ella I ejrerarel(/67)

177

Tokimbladet ukrudt
Tahel 75 \ l"cr rC"IJIt~terne af 2 fnr...og I \ inlcrhvcdc
efler en pl:ln. Inor led b, l: og cl Cl' hchandlCI "tmk"i
erler s~ning. ll1ell~ led e. f. g og h Cl' behandlet l
oktober-novemher i kornct:. stadium 1·2, I gcnneJn"nit

Vindaks er el fim græs med en wor nu/nolef og megt'f
udbredr rop.
DClle græsukrudr '}r{'der xig rrl \·tadig jlf're arNlIer med
vintersæd i dis.l"(~ ar.
Af/e Wo.:.wkrudrsl/lidler har normaIr 1'1/ fl,vd efji.:kr mod.
~'illdaks.

(Foto: LeIf Thy",cn).

De gellllem/c,rrl'jOr'iog med bekælllpl'!'it' ajgræmJ..rlldr
i villtersæd har 1'/5t;

ar srore lIl'rtoml.'rtulbytrcr Æall (}PII(JI, "br beÆæmpel
sC iværk.I'a.'rtes (H'{'r for e" .'Iror /w.\'roJJd afgr{('swr.
al I'illdak.\' ogl'pildfro aj rajgrrl'l' hllr \forre okvlJo,
mi.<;t, b{,lydllillg elld cn/mg mpgm'<;,

61 12.5
LSD 5.2

74 14.0
102 17.9

124 49.S
88 7.2
70 15.0

Anlal hk. kerne
ukrudt pr. pr, ha
m' græsVinterhvede

2·J I 110\elllber. men ... 2 for ...og... lcd er behandlet i
.... ladium .1-4 i april-maj. S:lI11ltdig Cl' forsøgcne anlagt
som b1okfor"iog. hvor hCllhold<;,vi<; halv og hel do<;is er
PWVCI.

I alle for...og \ar der gnc ul..ruuI. men kun i en be·
:o.kcdell m:cngdc. Ligc!t.'de var der kun en bc"kcden
mængde IOkimbladct ukrudl
Trod"i dcn nnge ukrudl"rmt'"llgde er der for l1ere ~f

behandll11gerlle n~et g~n ... "e pænc rnerudbYllcr. I dc J
for:o.ug I hl'ede er ud"ilagcllc dog :o.å fon:kclligc. al (Il:
gCIlllern:o.II111ige merudbyttcr ikke er sl}llislisk :o.ikre,
Der er CIl tendcm lil. al hch~llldllllgcrnc i efterårel har
været tid t bedre virkende o\'erfor græsukrudlcl. mens
del onm,'ndle gor "lg gældendl~ for det tokimbladede
ukrudl
I I'lfIrer!Jyg er der 0rnal:1 en meget d5rlig dTe"I ()\crfor
:o.i1\d gm.::o.u"rudl "'Olll andet u"rudl. Derfor er de
målle ud ... laL: ikke umiddelhar! III at forklare.
Del er /l\C;ra:o.kl.:lldc. al der iHc er fundet <;(('IITe
for ...kcl p;\ Cffl'"ktCll mcllem hah og hel dosi Materia-
let Cl' dog s., spin"elt. al dCI od fnlråde al drage
endelige kon"lu"ioller heraf.
l ...amme label er \'i"l rc,ullalerne af 6 forsog l h\edc
ovcr 2 ~r. Her rr Bclgran og fvleteor udbragt om
for:\rel. Dc IO Illldler har gl\et 01lltrenl sanlIne elrekt
og Illt'fudbylle. Meteor er I""e rn:lr"edsfort endnu,
Bdgrall udhragt Olll fodret har dellaget i IO rorsng i
hvede over 3 :\1', Micllel har ikkl,.' Imponeret overfor
græ'illkrudl. hvorimod effcklen o\erfor det lOklIll
bladede ukrudl er god I gCllllelll<;nit er der opnået et
Pfl.:lIt llIerudb~ Ile. :.OITl "an d:c"ke omkostningerne
\cd hehantlllllgen.
r-(1r~"gr.::ne med Io do...cr fOrl'iCIlC"',

1 jona!:: 1988
:I. Uhehandlcl
O. ~'kteor 5.0 1
c. Gralllll\CH) --.- Logran 2,0 I t 20 g
d. Gralllllloll

+ J-1erhaprop ES 5002,0 l I 2,5 1
c. Puma I Ally 20 DF ~,5 I j 10 g
r. Puma

I lIerh:tprop ES5(KI 2.5 I +- 2,5 I



Plantebeskyttelse

af de 2 for ..ug var der kun en meget be~keden ukrudl
smængde på 43 planter pr. m'. Alle behandlinger har
virket meget cllekllv!. og merudbyller p!\ op nI 4 hkg.
kerne er mål!. Udslagene er dog ikkc :.tatlMisk sikre
Kugar og Fle.\idor deltog i 4 forM,g i 1987. og rl:Slllta
lcrnc ses i !oammc label. Her var dcren god crfekt på en
noget større ukrudl .. mængde. Ogs.' her var der po:.ttt
ve udslag pa 1·4 hkg kemI:.
Forsogene fortsælIC'>.

Tabel 76. Ukrudt i w·mer.'iæd (168).
Sprojrning efterlir eller flJrår.

Antal ukrudt h>g
Vinterh\'ede pr_ m t..~m~

~f1~n1r foriir pr. ha
hm

4 fors"g /988

,l. Ubehandlet 25\ 252 54.9
b. Slaranc Mixcr O,S I 126 75 2.6
c. Slarane Komhi 1.51 70 2\ 5.1
d. Express 75 OP 5 g 218 22 0.0

og Ally 20 DF og 30 g
e. Starane Kombl \.5 I 31 4.5
r. Ba:.agran MI' 4.5 I 5\ 3.9
g. Ally 20 DF 30 g .10 6.0

I.SD -
9 forsøg /986·88

a. Ubehandlet 180 200 59.8
b. Starane Mixer O.R \ 75 75 2.4
c. Starane Kombl 1.51 4.1 .18 4.2
e. Starane Kombl 1.51 29 J.5
r. Basagran MP 4.5 I 42 3.7

LSD 1.4

Led b--d behandlet 1 t..(1rnct~ ~tadlum lo::! l p\..tnhc:r-I1PH:mbc:r
ll'd d-g behandlet I k('rncl~ 'l:ldunn .1; -4 I aprll-ma)

tabel 76 vI~er rC~llltaternl: af 4 forsøg I vllHcrhvede.
hvor IO midler er udhragl i stadium 1-2 i oKlober
llovcmber. 3 forsøg'ilcd er behandlel næste for5r ;
kornel:. ~tadium 3-4. og l lcd er behandlel på begge
Ild .. punkkr.
I gennem-.nil var der en belydelIg ukrudtMnængde på
251 planter pr. m~. Behandllngerne i efteråret med
Sia rane Mixer og Starane Kombl har reduceret be
~tandl:tl af ukrudt noget i dd ~I:ne efterår. mens
Exprc:... 75 DF var næsten uden virkning. Ved op
tælling næste forår var der en god effekt efter Starane
Komb.. men~ Staranc Mixer knapt havde virket til
fredsstillende. Behandlingerne i fodret har alle virket
rCI godl. Ally 20 DF er anvendt i to forsogsled. hvoraf
del cnc lcd \ar behandlet I efteråret med Express.
Effekt og mcrudb)Ile er heil ens for de 2 fon.ogsled.
Brugen af Expre..~ t eflcr:het har således været af
megcl nnge belydning.
Dc IO Starane-prodllklcr har deltaget i 9 forsøg over 3
ur. Slarane Mixer har knapl virkd tilfredsstillende på
ukrm!lel. ligesom ll1erudbyllet er beskedent. Staranc
Komhi har virket bedre og medført lidi ~I('fre merud
hyller
Basagran t\'tP har deltagel i de S<'1mme 9 for..og. og
etreKten af denne bchumJling har været på hOJde med
elTcktell af Staranc Kombi.
Af de pn-wede midler er kun A Ily 20 DF og Basagran
Ml' m'lrkedsf"rt.
l villfl'rbyg er gennemfør! 2 forsag ener ..amme for
""g-.plan. J det cnc for ..og ga\ alle behandlinger på nær
StaTl.lllC Mixer en god bcKæOlpe].;e. og merudbytter p.
.1-5 hkg I...erne blev hosle!. I del andet forsog \ar
ager\tcdmoder og ærenpn-. donunerende I lIKrlldl"!:>e
standen EfTcklen var -.å nnge af alle behandlinger. at
It,,,t målte opgi\es.

Tabel 77. B/al/det ukrudt i vlIItenæd. Sprøjming efterar l'lIer forlJr (169).

Antal ukrudl hkg Nello- Anlal ukrudt hkg ~~ll().

Vinterhvede pr_ m k~rne merud- pr. m kerne mcrud-
rotir pr ha bylte fomr pr. ha bltle

/988 / for.mg "~'ede / forsog rug

a. Ubehandlet 178 65.3 3. 110 29.7
b. Swipe 560 ).0 I 158 2.2 0.4 b. 51> 1.2 3.2
c. Foxtril 3,5 l 19 0.1 c. 7 0.0
d. Basagran MP 4.0 I 268 0.0 2.6 d. 52 0.4 2.4
e. Tribunil, mechlorprop \.0 kg .2.5 I 311 O.R 2.8 e. 87 0.0 l,S
r FOXlnl 4.0 I O 0.8 r. 15 2.0
g. Swipe 560 .1.5 I Jo 0.5 1.5 g. 62 0.3 \.9

LSD 5.6 LSD 4.8

/986-88 6 fi}r~øg II w!de 5 forsog II vede.. Ubehandlel 2]1 66.8 :l . 7.1 81,0
b. Swi~ 560 3.0 I 51> 6.8 5.0 b. o 1.0 1.9
d. Basagrun Mil 4.0 I 9X M 4.0 d 21 1.0 3.6
e. Tribunil. meehlorprnp \.0 kg 2.5 l 92 6..1 4.~ e. 7 0.5 2,5
g. Swipc S60 3.5 I 70 5.6 3.6 r IO \.9 .1.9

LSD J.5 LSD /.8

/986-88 ] jurwg II~'('(/(' J forsøg II I'f!dl'

a. Ubehandlcl 12S 64,7 ,l. 45 54,6
c. Foxtnl ~.S I 29 .1.7 c. I 0.6

LSD LSD 2.8

I ed b-e er IJl:h;lIIdkl i J..(\rnel~ ~t3dlUm ::!.,\ I nn\CIllt-..·r 1t"l11 g l'l bl:handkt I \..orneh 'l.tlilum )·4 1 ..Ipnl·m.JJ
178



Fabel 77 \ I~ef rC~L1llalcrnc af l for",\,g. efter CIl plan.
II\0r kd h-c er behandlel l cftcr,'hcl i ~ladlllll1 2-J.
men.. led r og g er behandlel i for:'1rcl i ~ladiUlll 3-4.
II'fllfa/iI'('de v,lr der eli llkrudhhc~IHnd på 178 piallId
pr rn, ..om ovencJcnde he'lOd af agerslcdmodef
FO.\lnl g,1\ langt den hed~h? effek!. kUll fodr,hrug af
s\~ ipe 500 \ irkede og..å rd godt Trexh ror~kd1cll I
dTckl er udbyttet II.J,l' p~\lrkcl af de for,kclhgl' Ill'
handlinger.
1 nlX var der 116 LJkfLldl~plal\ter pr. 111'. <,om \)g~å "ar
domilleret af agcr~lcdlllodcr. ()g~å her :-.Ing Fo\tnl
bedre lil overfor llkl"lldl<;bc"landt'rl. I Jeltl' for'llg har
effekten ;lf SWIlX' 560 va:l'el ell~ på de In tichpunklcl'
Heller lUC 1 delle for~(\g hle\ der m,ilt <;lkr(' lld .. lag fnr
heka:lllrd~Cll.

r-Jerc af dt' pnncdc bchandhl\~er har delt:Jgel I 11
fo .... t,g l h\l'Ul' o\er 3 ar. Afprm Ilingen :lf SW1Pl' 560
af~ILJlle~ herlIled. I gCll1IClIl~1111 af b fOr~(lg. 11\0r
uknldhlll:l'ugc!t:n \af \l\l'r 150 piallIer pr 111". er der

Plantebesk)'tll'lse

opn:iel Cll lidi hcdn' hel.;'\?l11pc!<'c arukrudlt'l \ed brug
af SWIPl' I t'flcrårel. Trod~ ror~kclkll i t'ITckl er der
Ingen .. IUef for~kcl på de 0pl1~lcdc merudbylh.:r. lJa"a
gran MP og Trihllnil i blanding Illt'd tllt'chlol'prop har
\Irkel omireni ell' og medfort ml'rudb~lleraf~amllle

~lnrreJ<;c. I)I~~C behandlInger \l[ forhat bll\c prmcl.
l gcnncm .. n1l af 5 for ..og med en mcre he..kcc!t:n
111ængde ukrudl har bchalldlingcr11t:: \ lr"l:l erl ... og I"ke
llledf(·ll"I rt'lllablc merudhyltet".
FUJllril er pn'l\el i 5 f{lr~og over.' ,h Mldkt har \a:rel
lIlt'gCl cffckll\l ovcrfor cn bred he..l:tlld af ukrudl.
Sp~'clcll "}'Ill'" lllldlel al 'Y,cre lm:gcl \ Irk~lllll overfor
ager'lledllloder
For,,-u.!:!t'llc med pO'l(tril f{}f1~ælll'~

Tabel 78 \ l'Icr ft'<,u[taICrtlC af 9 for.."g l vinterhvede
efter en fur~øg:,,>plan. hvor IO midler afpmvcs i tfe
ror.~kcl[igc dO'icr. Begge midler udspmjles i afgrødcn~
~ladillm 1-2 I oklober-november. For.."gclle har været

rahel7X \edHlI dujil af /lJ... rudi l/11uldel i I'Jl1fl'r~l('d (l7())

A B. C.

Ingen 4,0 I OLG 2.0 I OLe
forårsbchandlltlg M·propacid 60 M-propacid 60

Vinierhvede Dosi& Ukrudt q'f dJekn. hk, Nello- Ukrudl Merud· Ukrudt Merud-
pr m' af ukrudl kerne Merud- merud- pr m' bylte pr. Ul bytte

erterAr for5r ved hOSl pr. ha bylle bYlIe (orAl' 8. A rorAr C A

I l J 4 , 6 J , 9 10

1 fonm.; IYflfl. S/or /lI..nlll/lIllIl'II~dl'

a. l'behandkt 11-:4 J l 75.2 52 l.l 50 0,4

h. <hil ni III 1.1 76,_\ l.l l.R 1 l.R 1 l.l
e (hltnl 1/1 14 79.5 4.J 1,4 7 O.R " 2. J
J 0.\111'11 1/4 14 ~0.2 5.0 16 (, 2.5 (, J.l

GIc. M~ !lIIh.' Power l/l 5 79.1 \9 1.5 I .1.7 l .1.7
r. Mylollt' Pm\t'r 1/2 IO XO.fl 4.8 :\.2 I 4.0 4 .1.1
g i\lylollc P(mt:r 1/4 l \ 77.8 1.6 1..1 4 l.X " 1.7

LSD- LSf) LSD
.:I jim"g 1981 Stor lIJ...rudIHl1'C'IIl!de

a Uhchanukl 409 J(X) 75 47.7 [40 7.6 I{14 7.5

<. :vI~ Inll~' I'owt'f III 50 ,. 56,4 9.0 h.h 9 0.7 27 I.R--,
M~lunt' Pem·t'r 1/2 60 J 1 55.0 7.h h.O 25 0.1 19 0.1

g )\'lylnllt' Powt'r 1/4 Xl 45 55.5 R.l h.R 50 0.0 W 0..1
LSD 4.6 LSD LSD

7jor",!!, 19XH. /.il/f' lI1..nU/HlIIll'lI'!de

a L'bdlalllllt'l R\ 7R .14 74,0 31 1.0 \R 1.0
b O\llnl III 1'1 4 75.5 1.5 l.4 'I 0.2 7 0.6
l" (hllnl 1/2 23 8 75,4 l.4 0.5 'I 0.2 l J 1.0
J 0:\111"11 1/4 -, IO 75.7 1.7 0 . .1 II 0.0 lJ 0.1.'-
c. MyllJl1c PO\\ l:: r III IJ 4 75.1 l.l U 4 0.5 (, 1.1
f. Mylolll: I'(\\ver l/l IR 5 75,5 \,5 (l. I 7 0.1 9 0.6
g. MylcH1t' I'(m Cl' 1/4 29 9 75.2 1.2 0.1 IO 0.9 ]J 1.0

LSD - lSD LSD -
4 fon"g 1987. Lil/" uJ...l"IIdtllllll'flgr/e

" Ubchalltlkt 96 9" lo 5l'!.6 25 J.7 50 0.5
c. ~t~ IOrlt' Pem cr III lo IO 51J.7 l.l J.J 4 2..1 18 U
f. Nt ~ Illl1e Power l/l 28 IO hO.l 1.5 0.1 l J l.9 14 1.0
g 1\'1} IOllt' Power 1/4 32 l.1 5H.5 0.1 1.4 29 0.7 14 0.6

LSD - LSD 1.2 LSD -

I.cd ti l; hc!I.Hldkl 1 "Orll<'l' '1.111111111 I 2 I \l\..w!x:rll\l'Cllllll.·l (hUri!. 1 d,,,,, Ul I. r.l) 1'Ul\' I'm\<'r. 'I JC"I' I.~ I
For:'lr,Ill.·Ii.uldllrlg Blu" A. lIll;"n 1ll.·Ii,llldhng 11101.. B. J.O I r.l·p'-"I'.ltld Ol) Blnk C. 2.0 I r.l 1'1'<lI'.Jlld hO l k"rrwJ \I "

IN
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• 01".11 0.1 J E~lrll\oo Led b g 1""h'll1dlcll \1 ).4111pnl-maj

Ihis burresnerre optræder lviIltersæd. kall den WEre
meget gellerende ved mejetærskningetl.
Planten kan "klarre', o~'ef/lld afafgrøden. og de grønne
plamedele i det afiærskede korn kan medfore en højere
I'll/Idprocenl og derafJolgende ~rørre rorringsudgifi.
Bl!kæmpelse .I·ker /formalt bedst om forårel.

ukrudtsplanter pr. ml. Dc Ileste behandlinger har
virket elTektivt overfor ukrudtet, kun Logran har
:-,kuffet en smule. Udbynet er ikke påvirkel af de
for~kellige behandlinger. Flere af midlerne deltog i 7
forsog i 1987. og resultaterne af disse forsag ses i
samme tabel. Her var ukrudtsmængden lidt storre, og
selvom midlerne ikke viste nogen imponerende effekt,
bic v der alligevel opnået ~ikre merudbytter for be
l..æmpeJsen.

hk. NClIG
lcrne mcrud
pr. ha b)·uc

Ania!
ukrudl
pr. m'

Vinterhvede

Fabel 79. W.rudt i villlt'rsæd.
Sprojwi/lg juriir (/ 7/).

7 forsog /987

a. Ubehandlet \OJ 69,5
b. Duplos..1n to.'IP 2.5 I JJ \,\

< Herbaprop ES 500 J.O \ \9 \,\ 0,7
d. Mectril 4.0 \ \2 0,2 2,6
c. Logran· 20 g )4 0.2
f. Glean 20 Df- 20 g \8 0.\ \,7
g. TIlla.... 4.0 \ \2 \.4 4.2

LSD-

7 fonfJg ]987

II. Ubehandlel \49 63,9
h. DuploS<lTl t\'1 P 1.5 \ 5J 2.\
d. Mectril 4.0 \ 33 1.4 -1.0
c. Logran 75 WG· 5 g 37 2,5
r. Ulcan 20 DF· 20 g 48 2,8 \.0

LSD 1.7

7 jimog /985-87
a. Ubehandlet 68 72,7
g. Tillax 5.0 \ 7 \.4 \.8

LSD-

Tabel 79 viser resultaterne af 2 forsøg i vinterhvede
med en række midler, der alle er udsprujtel i foråret i
stadium 3-4 i april-maj. I gennemsnit var der 103

anlagt i tre blokke, hvoraf en Ikke blev behandlet
næsle forår. l blok 8 blev eflerårsbehandlingerne
supplerel med fuld dosis M-propacid 60. mens be
handlingen i blok C var halv dosis af samme middel.
M-propacid 60 blev udsprøjtet i kornel s stadium 3-4 i
april-maj.
Hensigten med denne plan er at undersoge effekten af
en erterårsbehandling med reduceret dosis for om
muligt at opnå samme positive erfaringer. som er
indhøstet med reducerede doser i vårsæd. Desuden er
det hensigten at ra belyst. om en nedsat dosis i efter·
aret kan suppleres med en henSIgtsmæssig behandling
nit:l!Itc forår, så to behandlinger med reduceret dm.is
kun være et økonomisk alternaliv lil en enkelt sprøjt
ning på et af de lo tidspunkter.
Resultaterne ur de 9 forsøg er opdelt i 2 forsøg Illed en
betydelig mængde ukrudt· over 150 planter pr. n1~ 'ed
optælling i efteråret - og 7 forsøg med en mere be
skeden ukrudtsmængde. I genncm'init af de 2 forsøg
med den store rna:ngde ukrudt var der 184 plalllcr pr.
ml i efteråret, men na:=ste forår var mængden n~duæret

til 71 planter i gennemsnit i de ubehandlede for
søg~led. Effekten overfor ukrudtet er omlrent ens for
de Ire doser af Oxitril. mens der ses en svagt faldende
virkning med faldende dosis af Mylone Power. ud·
bylterne er 'Stigemle med faldende dosis af Oxitril,
lllens det olll"endle gør sig gældende for Mylone
Power. Det bor bemærko. at der ikke er nogen
~talistisk sikker forskel på de fundne merudbytter,
som lel dækker omkostningerne.
Ved flt supplere efterårsbehandlingen næ'itt: forår er
ukrudtsbestanden reduceret en smule. Ukrudt~mi.eng·

den har dog vært:! så beskeden, at det i alle led har
medført negative merudbytter ,I( behandle afgrøden
med hel eller halv dosis M-propacid 60. Udslagene er
dog ikke statistisk sikre.
I led a, ~om "ar ubehandlet i eflcrårel. er der heller
ikke opnået merudbYllcr for en fodrsbchandling.
l gennemsnit af de 7 forsøg med en mere be\keden
mængde ukrudt har eftedir"lbehandlingerne levnet
mere ukrudt i takt med en faldende dosering. Dcr er
målt små. positive merudbytter for alle behandlinger.
Merudbytterne er ston sel i stand til al dække om·
koslllingerne ved behandlingen. [sejle 7·\0 \c\ effek
len af i denne siluation at supplere med ell forårs
behandling med hcnholdsvi"l hel og halv dosi50 M
propacid 60. Ukrlldl~mællgden er reduceret yderli
gere. mellS udbyttet ikke er plh irket.
Mylone Power dellOg i 8 fon.."g efter samme for
søgsplan i 1987. Resullalerne er vi~t i samme tabel.
Her var der i 4 forsøg en så Slor ukrudtMllællgde, at
der blcv opnåel Store merudbylter såvel ved efterårs
bekæmpelsen med de tre doser af Mylone PO\~cr. som
i led a for en forårsbekæmpeIse med M-propal'id 60. l
4 forsøg med en mere beskeden mængde ukrudt var
det rentabelt Ilt sprojle om efteråret, men ikke renla
belt at anvende M-propacid næsle forår.
Forsogene fortsæltcs.
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Tubl'/81. St'1l bchumlllllg med /lOmwflmuldel.11110\ er Ill.l.hgcrc Jfprmel I 7 fnr...u~ med ClI hdl tHlJcre
dO\erlllg. EITeklt'n har \ærel ulfn.."(I ....llllende. og der
Cl' opnået Cl be..!.;edclll merlldbjlfc.
rllr..llgcllc fort"'ælte ..

Vinterhvede
Udbyilt' og nlt'rudbyue

hkg kernt' pr. ha

I I fo,.m.': 19lUI

" L°hchal1dlcl 10~ 72.3
h ilUp!lh.lll \tlP/D 2.5 I 29 2.0,. Sll'llnn ol, ~ I I~ 2.X tUl
cl 1\1I~ 20 DI- 20 g la ·LI 2.~

eo r'pre.... 75 DF· IO~ ! I a..
r AIl~ 20 Dr 20 g

SI.arallc "-!l,cr I O.. I II .I.c)

g 'R\\'S 2'.)71 2.5 I (9) (.1 •.' l
!.Sf) 1.!1

• okll 0 0 1 J I \trJ\llIl •• I 1"!<.I' ~; \11'1> hJ.mdl!l~

I ni h ~ hduuJI<'l 1 ..1 ;.J ,11'111 lllJI

78.8
O.~

O.~

2,8
. .1.7
. 2.~

.1,0
2,0
1.5

68,6
0.4
0.0
1.2
1.0

I.SD ].f)

61,8
0..1
0,2
J.H
4.4

LSD !I.!

! fOf.\"og 1988
;l Cbehandlct
b 1 \1('1',\, 7')",
C 2 \1CPA. 75(',
d.l ~1CPA. 75r-;..
eo :1 ~tCPA, 75C'}
f :I l\h'chlorprllp. '\O":f
g :I Mcchlorpr(lp, 501":(
il 5 fo,tcchlorprop. 50(',
l. 5 r-.fechlorprop. 50('1-

5 JOf\o!!. 1l)1If1-IUI
;l L'b<:h;llldkl
b 2 l\lCPA. 75(',
..::. 2 MCPA. 75(';
d.2 NlCPA, 75 r (

(' 2 \1 I)A, 75t(

J juno,l!. IV)f6-117
:to Uhchandlcl
b.2 2AD, 50"1-
C :2 l.4D, 50r~

d.2 2.4D. 50r~

c.2 2.... 0. 50r (

ll.O

Nt'llo,
mt'rud
b) Ilt'

Ina 66.9
26 2,1
16 2.2

UD 1.5

Anla1 hl,
ukrudl lt'rM
pr. m pr ha

Vinterh"ede

Illi/('180. L't..nulll 1'1II(('na'd
SP"'Jtfllfl~ .llIra,. rr!).

I I .II/nm.!, 1<Jt16-88

,l Uheh;tndlet
h Dupln..an r-.tP/f)"* 2.5 I
l' Sldloll 0'.5 I

Il/hd .'iO \1"cr rl....-..ullalalll' af 11 for...ng l \lIltcrh\cdl'
Illed cn r:eUc Illldkr, (kr ;ltk Cl' udbragt I '>t<ldlUlll 0\-4
l apfll-maj, J gl'llnem:-.nl! \ il l' dcr ('Il b('')l..l'dl.'ll ul..rudl ...
he.. land f);t J08 plitlllel pr III' A Ile bchdlldllllgei" }ldr
\ II'!.;el rimellgl godl Dell hed .. ll' he!.;:cmpd ..e el"(lpl1ael
i dc 1. fONlg.. led. }n()f All) 20 DF er benYllel Alll'
tlt.'h.lIIdhnger hM re.. ul1l·rct I 'I!.;rc lIlt.'rudb~lIer

r'pre..... 75 Dr er pnnel fur fur... tt.' g;Jng, "-IllIld er af
";llllml' 1}J'k.' ..nm GIc;Jn 20 Dr og AJ1~ 10 DE men
uden dl""'c IO nudlcr.. lange per'i ... ten, \hdlct .. I..JI
bruge... mcd cn hl' do..eflng pa ~un IO g pr ha, og de
fl,r,lI::: n:,ullatcr er Illcgct Ill\l'ndl~,

SI,tralle Mi:\l'r er pnw('1 ..O1ll bl::lndlllgi.partnCl' Id Ally
lO DFo I di,~e for..og er dl'r dog iHe fundet Ilogen
1l1l·rell'd.1 i forhold III led d. h\or Ally 20 DF er brugl
alene
NR\\~ lq71 eret hormnnhlandmg.. pnxlu!.;t J,f~IPD

I~pen "lldkl harddlagel14'lfdc 11 for..ngugharher
\ Ir!.;ct p;l hlllc l11ed de (" nge præpafalcr
SIcIIon h;lr delt.lgel I I~ for,ag o\er J M. og af
pru\ Illllgr:n .. lutter IU.'l'mcd I alk fOl'sog har mldtet
\;crcl ..;ul1ll1el1liglld Illt.'d Cl pra.:pi.lfat af rvtllD-typen,
og encl..lell har \,ærell'll 'lllllll' bl'dre melf()r u!.;rllc!ld.
Inonmnd merudb~llct har \.l:rcl pa hUjdc med ~tPD

blandlngcll
I nr"'gene fnn ..xlIl·... med dl' lH rigt.' produl..tl·r

ItJIII'181 \hCr rc...ultall'rne af \1.....1;' fnr...ug lI1t.'d \.'1/

'p"oPtlwg I !thoth' fra Lum1bojurt'lIIl1gall(0 pu 1.offulld
Ful"t'r og .\1011. Ikn"'lglt'1l har \;crct;H bd}~c .. !.;311
"l)lI1hedl'n af en hchalldflllg lIlcd hOfll1l)llIll1ddd. '>0111
ofte bl'll} Ile... rct 'ellI l afgn\dell" ud..,il..llIIg td be-

!.;æmpcl..e 'If tld .. ler ,0or"llgelle er ~l'l111el1\I'MI l K r.ILI
og :\IIJ<I p:'l ;If(.'akr uden uhudl
~ljdlcflll' er lldbragl fra 150 IllaJ og frem 111 .100 jlJlll l
\988 har "hd MCPA ..om Illechl\lrprop, der nOfll1alt
..:r rd .. !.;f1n"'lllllllle nudler. gl\CI :tnkdlllll{!.lil t:n '>'Id
mng. '\1111 \l'lIf:rt.' hM bel~det negallh' ud .. lag
\ICP:\. er pn\\cl l 5 for ..ug Oler J M. og de malle
ud ..bg er lUC .. IJIl"11 ..k ,,!.;re
2.4-1) er PW\CI I J for...ng mcr 2 ar Jler t'r dcr sJ'k.'I..'lell
\cd den \l'ill"lc hchandllng ...ket w1t).,UIIl ..k'ldc.l,.l-D
ho/dig(' 1/Iulle" bw It..k(' Wl'(f{t'\ Iwl ('11 H'n bdulIulll/lg I

horn

De gelll/l'm}O,./e fim."x med b('t..æmpd\l' af lOt..tmb/m/el
uhrudr I I"III/('rlu'('de Iwr 10/jl:

at (/('1 J..un 1''' ,.et1luhdl Ul Xt""h'm.fO,.e ('II IJt..nu/n
5prO)111I1/1(. wjrt'lPIl dl''' jim/n (o" ,.l'/ \w,. mængdc
ukrudt pfl an'al.'I,

Ol dt'l t..tm ræn" nodl"('lIdi/Jff ",n/t'jimlr al \Ilpp!t',.\, ('"
e[rerar.bt4uUldfillg, \(Jfrt'f11l III" /lJ..,.udt \pl,.e,. jrem.
ul lIJ..nullnpro)lIIillgen uden ,.,,,,t..o t..(l1/ IUbælle\ fif
fortln'I, hn\ uJ..nullsb('S/allrit'1I er IIHnd,." ('J/d fOO
plaJ/h'" pro '11" um ljrCr(lret,
at IJt.."lIdIHP""JfflUl}( b(J"lId~({'f/(O\ It! forar('" hl'Or d!'1
ji'''\"( nl,Ol, ut .\rno1dft' /lt..,.udrwrll"fo (oJ..\('mpehi'i 1111
ni km .11.,,, rl1rrap\, rif \pu(O .1,.01/

Valg af middel
I alle ror..\lg l \ lllter"'l:d er der forctagel en opta:llll1g af
uhu(h. \lllll er 11pdelt efter art

I~I
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Tabel81 lIyppig\fe UArUdfsarter i visse ar (/61)

Vintersæd
Forekomst 1 pct. øJ fOl'$og

lQ8K I 1985 I 1980 I 1975

Antal forsøg S6 I S4 I 2' I 17

Fuglegræs SS 72 62 88
SIL-dmoder 59 52 52 47
Ærenpri~ 32 19 45 53
Kamille .12 48 28 71
Tveland .10 19 17 35
Raps ]J 15 J O
Forglemmigej 16 Il 17 .15
Burresncrrc 9 1 14 18
Hanekro 7 6 7 6
Hyrdetaske 5 6 14 6

Tabel 82 vi!>er. hvor hyppigt forskellige ukrlldlsarter
er forekommel i de gennemførte fon.og i såvel 1988
som i tidligere år.
De anvendle navnc er ikke heil oOlani~k korrekte.
Raps omfatter således også agersennep. agerkål og
kiddike. og ligeledes er nere lI11dcrarler omfattet af
navnene kamille. ærenpris. tvetand og forglemmigej.
Tabellen vil over en årrække vise, om ukrudtsarlernes
hyppighed forskydc..'S i forhold til hinallden.
I 1988 optrådte fuglegræs. stedmoder og kamille hyp
pigst. som det også har været tilfældct I årene tilbage
lil 1975.

Tabel 83 og 84 vi~er lIt=n effekl. der er opnåel mtXl
henholdsvis græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vin
lersæd med de nlldler. som er egnet til bekæmpelse af
di'ise ukrudtsarter.
Tabellen angiver midlernes procNlfvil'l' eDekt. El højt
tal er ensbctydende med en god virkning. og normalt

vil en dTcI-t på 85 pct. ellcr mcrc betyde, at der opnås
en god bckæmpeh.e under de fleste forhold med et
givct middel.
Bag tallene på grøn baggrund ligger Inil/dsl 7obsena
tluner. ~om samtidig er .."miet fra nere års forsøg.
Herved ... ikres. at det anføflc lal er rimeligt dækkende
for den effekt. $Orn opnås undcr varlcrende klimuli.. ke
og væk'itmæssige betingelser
Tal på hVid baggrund er mindre sikre. og en lMcg
angiver. at observationer heil "avnes.
1 labcllell er kun medtaget midler. som vcnle!> mar
keds/ørt i 1989. Del er anført hvilken doscring, midlet
er provet i. ligesom midlet ... pris pr. ha i 1988 er anfort .
Her til skal så lægges omkO'>lninger lil udbringning.
Midlerne er placeret i grupper efter OIn'endelsestids
punkt. De vanllreue limer Viser. hvordan det enkelte
middel. evI. gruppe uf midler. Virker på de nævnte
ahnllldehgt forekommende ukrudl~rter. De lodrette
kolonner viser. hvordan den enkell!: ukrudtsan bliver
r:hirkd af en række forskellige midler.

Vi'd soning kan bCllyllt:~ et såkaldt jordmiddel. En
omhyggelig såning, så alle kerner bliver dækket. giver
~:lITllnel\ med sprøjlnlng på et bekvemt såbcd uden
knolde mulighed for at opnå en god effekt p:1 ukrudtet
uden :11 skade afgrøden. Disse midler har en effekl
mod såvel græ.wkrudr ~om ,okimb/adet ukrudt. Mod
del sid<;nævllle har Stomp huft den bredeste virknmg
og ...pel:ielt været mere cffekti\ mod agersted moder.
I efteråret. når kornet har fåe! I til 2 blade i stadium I,
og ukrudtel endnu står med kimblade, klin Oere mid·
ler lages i brug. Bemærk. al der er betydelig for<;kcl i
pri~t'n på dIsse behandlinger. men også at f.eks. ager
~tedm()der ikke bekæmpes til'i! rækkeligt godt af alle de
her nævnte behandlinger.
I/orarer i kornel!> ~ladiul1l 3 I begyndclsen Hf april.
hvor væksten endnu kun er ~\ag i afgrøde og ukrudt.

rabel83 Effekt i pet lIIod det \'igtigm' græ~- og rokimbladede ukrudt i \';nrenæd (173)

TokunbJ::adct u~rudl Græ<;ukrudl

.• ~ il' -" g ~
Vintersæd .~

E
~

i !1
~;

E • ~
~

Pr"H:1 li E '" E• E u ~ e " ~dosis ... iO g ~
~

~
~ ~ •E~ f. •• ~ .§ ,~ 11kgllu u, :t • & • ~ ,: "

!O ] :;: Ipr. ha ,,~ .,
'" .. ., .,

Ved Såning

I. Arclon O. ElTolkan .1.5 .150 16 43 93 88 90 II 34 95 94 86 81
2. Stomp 5.0 .160 98 86 90 99 92 99 100 75 53 95
3. Tribunil 3.5 295 49 59 87 92 97 86 89 89 82 82
4. TrilllIlan 4.U lOU 77 66 41 93 65 89 91 74 81 93 98

E[rerlJr
5. Areion n. E./Toll-.uJl 2.0 240 14 66 79 84 8 61 b9 84 bl
6. Belgran 4.0 345 64 99 98 65 100 14 63 88 67
7. $lOmp 5.0 360 94 97 100 99 77 100 81

Forår
8. Arelan O. E. 2,8 2RQ ]J go 97 II 57 92 83 91 100
9. Belgran 5.0 4.10 6b 100 91 91 97 100 92 SI 64

Tal på gnm b:1ggrund = l11ere .:end 7ob<,('f\:1tioncr
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lalx" 84 J:.ffe/..t i pcl m()(l del vigl/gsle lo/..imbladede u/..rudl i w·n1ef$ll'd (173)

TokImbladet: ukrudl

t

"Vintersæd
. "8c~ t '".§"~ E E ~ ~PnJ\'~t Il • li ...- c ..

dos" ].a ;; g •
~

c

~ -li. S- • c
kg/llr • c

~~~
~ • æ ti: .:! ;:pr ha < IO '"

V('d \(Ul1ng

I Stomp 5.0 360 98 86 90 99 92 6 99 100
2.Tnhuml ... , .......... .1.5 295 49 59 87 92 97 86 89
-' I nnulan .1.0 ISO 48 63 99 88 76 92 97

Eji('rur

4 Ila ...agran MI' 4.0 220 24 95 80 95 78 .1.1 78 76
5. M)'lonc Power 1.5 185 77 94 95 76 98 98 95
60xllnl 1.0 1.10 64 93 94 79 90 100 89
7. OXllnl+ l1lechlorprop . 1.0~ 2.0 170 78 100 99 62 100
R. SWlllC 560 3.0 120 62 100 97 84 99 97
9 TllIox . 4.0 240 85 100 96 85 100 100

IO. rnbuml + mechlorprop I.O~ 2.5 1.15 56 95 92 98 78 100 96
II Vcgoran 1.75 115 88 92 100 95 100 99 99
Forur

12.Ally20DF 30 g 150 85 78 99 98 88 91 64
13. lla~gral1 MP 4.5 245 47 86 100 98 100 69 69
14 Glcan 20 DF* . lOg 100 51 82 94 92 82 53
15.l-Icrbalon 620/Slellon .1.5 170 82 86 80 88 97 98 67 80
16. Mechlorprop·mldler 3.0·5.0 100 49 80 83 92 40 92 68 69
17 Meclnl. 4.0 190 75 91 79 93 43 93
IR. M PO-blanding... nudlcr 2.5·6.0 85 46 93 65 88 74 97 56 53
19. Mylonc Power 2.0 250 100 100 96 100 98 100
20.0xlllol .,." ... 3.0 190 100 100 85 80 98 100
21.0xilril tmcchlnrprop. 1.5+3.0 255 85 99 94 99 92 96

GI22. SW1rc 560 ,." ......... 3.5 140 89 100 81 87 87 92 98
23. Tll10x . 5.0 300 100 94 94 100
24 TnbullIl + mechlorprop 1.8+ 2.8 150 57 95 79 99 88 100 100

·,prnk I.Ixhemw.ldd 1I1'-il1 Idl p:t gUln baurund ",o:r~ end 7 obsorr~auoO('r

har na...· mIdler \ I\t ('Il gnd og omtrent en ... eITckl Nar
va:l"'llxtlllgel<;('r11C er bedre hen I apnl. I..an midler
med Illdhold af 2.4·D l bl<llldlllg llleJ andre <;Ioffer gi\-('
ell god \Irl..nillg.
BCllIa:rl dcn hel}dchltc pn,fnr...I..d på hchalllllillgerne
I delle :lf...11I1.

J·u/~ u/ u/..rudltnudr/t'! hor fløjl' u/Slemmet efter dell
u/..rudrljlora. r/('r /ort'/..ommer po del areal. som s/..ol
\propc\.
1:"1 fmlKm'mle /..('m/~/..u" ul tinl /r('mhel"\/..emh' flora
1('l1l'r I IWJ grad ~'algl}t af middel.
1':1 gO(/, kl'lId\'kob til (lArm'lJl' n/ldler.; liF'kl KII'er.
\'lifrNIII ukrudHjlOrtJl'lI l'r /..('IU/i. ell lItu/ig/wr/ for of

l'æ/iw dCII ,,/..oltomi'l/.. /"H.'ti'ilt' I"sning.

Ukrudt i ærter
I 1988 var der fortsat betydelig tnlcrcs~ for al gen
nemføre for ..."g 1TI1."d bekæmpcl"t:' af ukrudl I ærter.
GenereIl blev ul..rudlsbekæmpcl~n l ærtcr gcneret :tf
dct IUrrc og hhL--..cnde vejr i de J f",...,IC uger af maj.
Dct bclod, at ukrudu.plantcrne udvlllede el /..rajilgl
l'Okslag og blev lovlig store. før hckæmpel'>ell kunne
gennemfor("\; Mange stedcr blcv efTektcn ..kufTende.
og omspmJtlllllg m3ttc Iværh..-cllcs
Såfreml bd.æmpdscn forslll"'cs. \11 nere ukrudt ..ancr
ikkc bhve belæmpet tilfredsstIllende. Det gældcr
f.ck ... raps. hVldmelcl g sefod og kamille. men Specielt
kan der bhve bclydclige problemcr Inl,."d at bekæmpe
gul akseøj(' 0R lI('jpi/(,IIrt.
Figur 3 viser dril gennemsnitligt opn!ll,.'(le effekt af en
behandling med lJa.l.<1gran480 + Bladex 500 se i 1988
-.amligncf med 1982-87.
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Fig. 3. Gennemsnifligef/ektafBasagra" 480 T Bladex
500 se i ærter" /988 og i /982·87.
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Vejpileurt er ~'al1skeligere ar bekæmpe end andre arrer
af pileurt.
J ærter opnås ofte en mangelfuld virkning - især hvis
~'ejp"'eurt har udl'iklel 2-4 /ol'blade. for bekæmpelse
;\'ærksærtes.

TabelB5. Ukrudr i ærrer (174).

Markært Antal Dæk· hkg.
ukrudt ning" kerne
pr m' v. hMI pr. hø

7[o"og 1988
a. Ubehandlet 83 31 35.6
b. Basagran 480 1.0 I

+ Bladex 500 se -1.0 I J2 8 1.8
c. Afalon 2,0 kg 45 16 1.7
d. Dimefuron WP 2.0 kg 42 11 0.6
e. Aclonifcn 3.5 I 38 11 2.8
f. Topogard J.5 l 26 IO 2,4
g. Topogard 2.5 I 39 Il I.J

11 [o"og 1986-88
LSD-

a. Ubehandlet 85 35 35.4
b. Basagran 480 1.0 I

+ Blade" 500 SC -1.0 I 22 7 2.7
e. Afalon" 2.0 kg 49 18 1.4

LSD -

• pcl af Jorden af dækket af uk rudI ved IlIN .
•• V'so;e Ar 1.'11 ••mlen dO~K

u::d c-g behandl!.'1 straks !.'ftcr ,'Illmg
Led b behnndkl. du [crlemc var ,1,·4 l,:1Il hoje

Tabel 85 vi ..er re<;ul!aterne af 7 forsøg. hvor 5 for·
sogsled er behandlel straks ener ærternes såning. og
disse behandlinger er !>ammenlignet med en behand·
ling med Basagran 480 -I Bladex 500 Se. da ærterne
var 3·4 cm høJc. Ukrudtsmængden var beskeden. kun
83 planter pr. ml i gennemsnit, og effekten af de
prøvede behandlinger \'ar anli rent ens ved optæl·
lingen) uger efter behandlingen af led b. Beskedne og
ikke statisli,k sikre merudbytter er opnået.
Aclonifen deltager i forsøg for første gang. og Dime·
furon prøv~ nu straks efter såning. Dette middel er
tidligere afprøvct efter ærternes fremspiring. De to
midler har virket ret ens i 1988.

184

Topogard er i årels forsøg prøvet l to do~cr. og der er
målt en beskeden forskel på effekt og merudbytte.
Afalon har deltaget i II forsøg over 3 år. og af~

prøvningen sluller hermed. Midlet har knapt givet s5
god en effekl som "tandardbehandlingen. Trods for
skellen i effekt er der ikke fundet sikre forskelle på de
opn&ede merudbyttcr.
Forsøgene fOflsælle...

Tabel 86 viser resultaterne af ) forsøg efter en for·
~øgsplan. som er opstillet med henblik på bekæmpelse
af såvel enarigl græsukrudT som tokimbladet frou
krudt.
Græsukrudt forekom i meget beskeden mængde i alle
3 forsøg. Af tokimbladel ukrudt var der i gennemsnil
108 planter pr. ml l ubehandlet.
Led b. c og d er alle behandlet, da ærterne var 3-4 cm
høje. Led e og f er behandlet to gange. første gang
straks efter såning og senere samtidig med led b-d. Led
g er behandlet før ærternes såning. idet Treflan Plus
skal nedarbejdes iJorden for at sikre god effekt. Denne
behandling er prøvet i 2 af de 3 forsøg.
Den beskedne græsukrudtsmængde er bekæmpet ef·
fektivl. hvor Arelan fl. E indgår i behandlingen. og
hvor Trenan Plus er anvendt. Desuden er der en god
effekt. hvor Stamp er brugt straks cfter såning i en stor
mængde. Hverken Areion fl.E eller Trenan Plus en
endnu godkendt lil brug i ærter.
Tokimbladcl ukrudt er ikke bekæmpet effektivt i den~
ne forsogsserie. Allige\el er der for nere af behand~

lingerne opn5ct pæne og rentable merudbytter, som
dog ikke er statistisk sikre.
Behandlingen med Stamp efterfulgt af Basagran
MCPA deltog i 3 forsøg i 1987. En stor mængde
tokimbladet ukrudt blev bekæmpet knapt så elTektivt
som med sl3ndardbehandlingen.
Forsøgene fort"1Cllc(,.

Fabel 87 "iser resultaterne af 16 for..og efter en ny
for<;øgsplan, hvor alle behandlinger er udført. da ær·
terne var 2-4 cm hOJt.
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I abd 86. Græ{- og roklmblode' uk rudI j ærter (} 7j).

Markært
TKts
pkL

Antal pr. m'
kalllr ,ræs- Toklm
pr ha ukrudt ukrudt

J 10"08 /988

a L:bchandlt'l
b lla,agran 480 made,>; 500 SC 3-4 cm I
1:. lla-';lgnll1 480 SlOmp 3-4 ,,:m 2
d Ba~<tgr3n 480 - Areloll n E 3-4 ,-:In 2
c. SWlIlP cft. ... 4

og Bu..ugrall MCPA 3-4 cm 2
f. Afalon cft. '" 2

og Arclon tl. E 3-41:111 I
g I rctlan Plu, ror ... l

J /or""8 /987
:I. Ubchandkt
b Ba\3gran 480 ... Blade\ 500 se 3-4 cm I
e Stomp efl. ... 4

og Ba ..agran MCPA 3-4 cm l

3
l
3
O

o
(O)

IO~ 41 34.0
32 17 lA
36 23 3.5
49 B 1.1

13 17 3.9

44 II 2.0
(40) (9) (2.gl

LSD-

125 70 21.0
41 IO 3.9

60 14 .1.l
LSD-

0.7
U

0.6

1.1

I.X

O, I

• fXl ,j( Jorden d;cU.~1 af ulrudl \n1 Ih>\1 • ,21\
1ed , ~h,lIldlcl fllr <,jn,"p:
I e-d C'-f kh.mdle-t 'Irah dle-r -.dnlllliC
I ed b-fhchandle-1. da æll('T11e- 'ar .I--4.:rn h"le-

r"bt'l87. CJ..rudl j ærter. 1/76)

Murkært Anlal Dæk- hk, Neno- AntIlI Daok· hk, 'leIlo-
ukrudt mna" kerne menld· ukrudt mng kerne merud-
pr. m' v. hosl pr. ha byltt: pr. m' v. host pr. ha b)·Ut:

/988 l{ !orWJg 8fimoK

a. L'bch:tIIdJc.-1 222 73 30,1 <I. 61 46 35,4
b Ba..agran 480 BI:ulc" 5()O se I' I 102 44 3.7 1.6 b 12 22 2.4 0..1

GIc Ba..agran 480 Stomp I 2 79 1~ U 2.4 c. 14 15 l.o OA
d. Ba ..agran t>.fCPA SlO111P I 2 ~o W .l.9 1..1 d 2~ 18 .1,1 U
C. Bll ..agr:m f\lCPA Blade \ 500 ~C I I 8X 41 J.7 2.2 c 20 lO .1,3 I,X
r S~lll,:or 0.3 6~ 1X 2.9 r li 2' U
g ArclulI n E l 148 55 1,5 g 40 .~5 O,t>

LSD 1,4 lSD /.9

/987 li jorsog 6 jorsog
.. Ubch..tll(jl~( 313 3q 16.7 • 52 4() 31.3
b B.I ...lFrall ~80 Bladc.-, 500 SC I • I 54 5 4,0 l,q b 6 3 1,4 0.7
c. n.l..agran \-tCPA nl;ld~, SCX) SC 1'1 55 6 2,q lA c 6 5 3.0 1.5
b f\lCPA. 75'( Oiadc' ;<KJ se 0.3 f l 71 t> JA 1.1 h. 5 5 l.O 0.7

lSD lA LSD 1.8

• 110.:1 ;If JtIfl.kIl d;c~~cl.lf ul..rudl 'cd h.'"
Il.'d h-h "".. h,llIdlo:l dil xrtl.'m... \.lr 14 on h,lll'

De 16 lnr",'g er ddt ('I1(:f ma:ngdl.·n al ll~rudl l M
fOl\Ug llh:d 1I11'fe ('Ild 150 pl:llltct pr m \ar der I

gl'11I1CllI"111[ 222 pla11lc.-r pr tll Ingell af behand
Ilng:l'lllC lI"r \,t=n:1 ubtr:t:"I..e1lg cffd,ll'd::'. og 'ed IlIl"l

'.Jf der I gClllH:nl'>nit L'rl llh:gct dårlig rCllholdd..l'
Atllgl·'o.:! er der for hovcdp:lltcll af bdHll1dlingc!I1c
(Jpn:::tet cl "1""c.-r! merudo) Ilc, '>(1I11 Ic.-l k.tn bc.-lalc
nml.o"llllngcrnl' for de gndl..cndll' og mar"cd ..fnrtl'
produl-h:r
I dl.' l'l for""g Illed en Illat' bt.'''''cdclI llhcngde u"rudl
'<Ir cnl:ktcll "dkr l"io.e uhlr.t:Ucllg. og. renholdehcll

\l'd ho"t \,Ir I~~e ILlrrcd..\tdl~nde. Alllge\r.:! er der
og\1i hl'r opnflcl "'l~n: og rl:ntable IId .. l,tg. ftlr alk de
gou~t'nd(e præpar:l\l'f
Arr.:!tlfl n E har \ Irh'l \\:lel'rC end de '1\ rigt' hl'
h,lIIdllllgt:r. 11\ iI~ct I)g.. ') \ar~ at fonelllc. da !lm!let
Prllll ..crl t"f all\enddlgt III bc~æmpd\caf gr;c..u~ rlldt
SClll:Or er pm\d I ;crtt:r I~lr for\te g.lIlg_ EfTcklcn hM
\ ;l'r~t lidt bedre end hchandllllg Im:d Ba-.agraTl 4~O
Bladn 51X) se , de X fnr..~)g med en "lIlf U~I udt
..mængde \tcrudb~ Ilct er dog I,,"~e ..Ial ... t ... ,," fur,"c1
hgt fra \Iandardbchandhngcn
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Gul okseøje er vanskelig at bekæmpe i ærter. Dels
beskyttes plalllerne afet voks/ag. og dels er de normalt
benyttede midler og doser ikke særligt virksomme mod
dette ukrudt.

Slomp i blanding med Basagran 480 og Basagran
MCPA er prøvet for første gang. Effeklen har været
på linie med eller lidt bedre end målebchandlingen.
Merudbytterne har været af samme størrelse.
Ba..agran MCPA i blanding med Bladex 500 SC er
prøvet med I liter af hvert produkt. Effekt og merud
bylle ligger på linie med behandlingen i led b.
Resultaterne af 14 forsøg i 1987 med BU'iagran MCPA
+ Bladex 500 se samt MCPA + Bladex 500 SC er
vist i samme tabel. Såvel hvor der var meget ukrudt,
som hvor ukrudlsmængden var mere bc:-.keden. har de
Ire behandlinger virket omtrent ens. De målte merud
bytter er ikke statistisk rorskellige.
Forsøgene forts..'Cllcs.

Tabel 88 viser resultaterne af 9 forsøg efter en for
søgsplan, h...or både reducerer og delr dosering er
prøvet. I led b er benyttet den normale standardbe
handling, B1adex 500 SC + Basagran 480, da ærterne
var ca. 4 cm høje.
Led e er behandlel med den halve dosering lidt tidlige
re. da ærterne var ca. 2 cm høje.
Lcd d er behandlet IO gange med halv dosi:-. med 10-14
dages mellemrum.
Lcd e er behandlet med fuld dosis af Stomp + Basa
gran 480. Lcd f er behandlet IO gange med den halve
dosis. og i lcd g er der behandlet to gange med halv
dosis af Stomp og Basagran MCPA.

Tabe/88. Ukrudr i ærter. (177)

Markært Anlal ukrudl Dæl.· hkg Nella- Anlal ukrudl Dæk- hkg Nella-
pr. m' ning- kerne rnerud- pr. m' mng kerne merud-

"'P' iull v. høsl pr. ha bylle "'P' iah .... hOSl pr. ha bylle

/988 2/",",øg 7 forsøg
a. Ubehandlet 128 171 49 28.6 a. 121 4J 35,8
b. BladeA 500 se

+ Basagrun 480 JX J'1 IJ 28 J5 10.7 8.6 b. J4 29 0.9 1,2
c. BladeA 500 SC

t Basagrun 480 IX 0.5tO.5 22 48 JJ J6.7 15.4 c. 4J 27 J.8 0.5
d. Bladc:< 500 se

! Basagran 480 2X 0.5+0.5 7 15 4 19.4 Jb.7 d. JJ 25 1.0 1.7
e. Stomp

+ Basagran 480 JX 2tl IO 25 5 J9.1 16.9 e. .]q 25 0.9 I.J
f. Stomp

+ Basagran 480 2X 1+ 0.5 5 14 5 J9.J Jb.5 f JJ J9 1.6 " 1.2
g. Stomp

+ Basagran MCPA 2X J. I 2 J5 6 16.8 14.3 g. 41 18 0.9 J,6
LSD 9.4 LSD-

/987 J forsøg 5/",",øg
a. Ubehandld 259 79 20,0 a. 132 57 30,2
b. Bladex 500 se

I Basagrun 480 IX I·J - J24 38 4,6 2,; b. 14 29 1.8 O.J
c. Bladcx 500 se

-I Basagran 480 IX 0.5 t 0.5 c. J3 J6 0.8 0.5
d. Blad" 500 se

+ Basagran 480 2 X 0.5' 0.5 97 32 5.4 2.7 d. 11 26 2.2 0.5
LSD 3.4 LSD 2./

- 1)(:1. af JOrden da:kket af ukrudt ved MlSt ~l Il og e hehallJlcl. Ja :crtcme var 4 cm hOje
Lro C behandlet, dH ærtemc v,lr 2 Clll lll.ljt:. LI:J d og f-g behandlel. da a::ncrne \'ur 2 og 6 cm h~lJe.
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D~ () fOr"'\lg l'r ddt. ... tI to for"'\lg, h\<or raps oplr:'\dlC I
Octydcllg m,cngl.lc, ~r \ 1...1 for "'Ig. Iler cr der opn, t.'1 1.'11

ml'gel cfTd..tl\ bd••elllpcl ...c og \lore merudb~ Iler.
I de 7 for...og, !nor rap... Il..ke forekom, er bekæmrcl ...en
lUl' I~ I..kcue... "'~I godl. llan<,("t llt'halldllllJ; er der lUC
()Pll~d en IlIrn:(t......tlllende rCllholiJd...c \cd tw"!. Kun
...ma merudh)'lIcr er opnilel
Del ero\'crra...kcndl'.•1\ l'1l enkelt hl'handllng med tuh
dow, , lIdllgl udbragt. hM I..unnct gl\c S3l1l1ne n.:
k.Clllpe!\C ~lTl den fulde do....... udhra!!l hdl ...ellere
I de _~ li.l ....Og.. lcd. tnnr ~10111P er bcll)IICI 1 tedet for
Bladc\. 500 Se. er da ornael en renholdcl e p3 IlIlII:
med c1k'r bt.'dre l'IH.! 1 de U\ rige fur...ug ... lcd
J:() .....~'gene forl ....ellc...
I ..,unmc lilocl er \1'1 re...ult.lIl·rne ilf S fur...,,!! fra IQS7.
tnor de "ilmme .. porg mal c:r "'''gl bd), .. I J fo ....."g er
der npnael cn fuldl a gnd hck:l:mpd"c \cd al Oc-
krcmrc ukrudlel ad Io gange. I genllcrn"lIIl af 5 fM"'Ug
gur del \mllIl1C .... g gældende. men .. en cnkelt hc·
handhng nlcd h••h dn...... her lUe \ Irl..cdc hclt ..å godl
...nm hd dm i.. I de ~ for"Øg t'f tlcr Ikke opnået rentahle
JTIcrudh)ller

!':rjllrlllgt'rl/t' har \'1\/, al da /'an 0P"(J'! l'n si/,I..a og
meget bred II/' null\llfi'l.. I. nar IIl..rudl'ibel..a.'mpdwII
\U'f/l'\ meJ fulltgll (l'rl!'mt,>~ IIdl'll..ltng, ri. \.~. lIar ær/errit'

har t'n hUJde {'II 1-4 cm, ol{ hOlwlpurft'fl alll/'rud/('1
/wJ\I /lUr IIdl'II..!I'/ 11",Node

1011('/89 \l"'l'r n:,ullalel <lf I li)r,ug, h\ur ,re !llldlt::r el"

hellyllcl lil I/('(h'ilfl/II~ of u'rter. Dcr vnr kUli nlll,:\'

lin,l..l·1 p<l \alldplt>t:clllefne \ed h,,,1. og dt:: IIq!;IIl\c
uchtag er Il..l..l' "all" ... k ...1I.. re
(hn 4 <ir cr de Ire nudler pmvcl Id ucuc formi\ll I)

ror,u~. Vandltldholdel I afgnxiell ved tHl'" har kun
\:l:rel p5\ Irkl'! Illlnlmall. EITeklen af Ila"" og K~'glolle

har \:crl'l en :-,1ll11k hurtlgerc cmI ROllndllp. \~ der vcd
h(l ... t har \;l'rel ell hc,l..edcll for...kel p:'\. afgrøOt::l1' lIed-

!alle/W). 1:.:IJI'I..I Ipel mod ul..r/UIr J marÅll'rt (I7RJ.

PInnicbeskyttelse

\ ,Ull! '~-d, I"nlllg hlj: .... .:lhl

:\Iarka'rt rr" L,lraLh'T L('r1ll' nl("rul!·
H'nl ulrudl .l'rI.·, P' h" h\ll('

1 fim(JK IlJXX

" l'hehalldkl I~,O 10 o 30.6
h Rl·gI111ll'· 2,5 1 15,0 IO 10 .l. I
l.'. Ha"'I,1 3.01 14.7 IO IO 1.7
d f{llundup ~.O 1 lU IO IO l. I

lSD 6.0

9 fim,,!.! IV/U RI? ,{, . {,

" l'h...·handkt 21.2 ) 'l 35.3
h Kq~l(lIIl'· 2.5 I 10A 6 IO O.J
< Ha"'l.l .1.01 .W.Q 6 IO O.~

d. Rllundup ~.O 1 21.0 IO <) lU
LSD-

I 1..",,,,,1 Ilh,.I1

".,r,IL"'r II In!!,-n n(d'Nlm/.!. IO hllJI nCl.h''''Hn~

Vi"1l1l1g. I)l'f er kun m!l1t hc'~ednc og Ikke "'lall.;,ll<;k
"1kre ud"lag.
Den bedre ncd\ 1\l1ll1g<;efTekt af Roundup overfor
ukrudl 11I(.!mrc:r fra 2 af de gel1l1t::ll1forte for""g. IH'Of
I.. \·il.. forek(llll I "tor mællj!.dc

rahe/ 90 VI'('f. Il\lll..ell l'ffekl der er npll~el mod
ukrlldl I a:rtl'r af t::1l r.c~l..c :tllvcndle midler
Tahdlen :tilgiver midlcrllc", præeflH'iJC' t{fel..t, og el
hOJI I:l[ cl' l.'ll,hclydcndc med en god \<Irklllng. Nor

malI \'tI cn effekt p~ ~5 PCI. eller merl.' hclydc, al der
opnå .. en gnd bckælllpel"'l' under de ne~te forhold.
nag wllene p:1 grøn baggrund ligger mif1d~1 7observa
tioller, ..om er ..<.tillid fra nere :'Irs for""g. Hervcd
'1krc<." al del 1I1lfonc lal er f1111cllgl dæUende for uen

~ ~ t• •• ~ •• -Markærl ~
M .. •K~mi-

i ~
.. ,

• ~ •"rø\'cl kalte e ..
• ,li .. ~

~ o
dølii~ ~

~ E • • ~

pm '" !l • .. E , -E c. E • •
"&!lIr ha, M • 1l " ~

'" M • , • :: • .. • " ~ lo!ha 1988 < ,. ... :t: '" ;; ~ > ,;;

hJr \lJIllIIl{

1 I ren •.tlI 1.5 - 100 16 O 87 R.1 90 45 81 93 93 55 86 98
I:fia \W1U1~

~ milJe \ )IX) 'le 15 I 'l{) 86 53 80 <)j 55 65 44 26 39 55 83
,'\ Af.. lt)fl 11Iluron 'in 1.5- ~OO 68 44 67 O 72 89 27 13 50 29 51 ."
Eno }·4 nll !W}f'

.. (juk TllllJkr 80 <)<) 92 84 9~ n 91 68 9.\ 56 70 86 76
j B.. ,agrilll 41\0 Ill"dn 1 .100 99 96 96 92 80 99 74 93 28 57 90 94
6 Bil'i1e:,r'lIl M( PA Bladl.·\. 1 185 100 95 97 'lI 80 99 70 100 25 87 'l 97,

BiI"';I~ral1 ..XO ~ltlmp I 2 .~10 liX> 95 80 8.1 83 87 71 6.1 73 43 7~ 92
R B......gfi.lll \1<.:I)A Slomp I ' 2 205 'lO 70 8.1 80 77 5I 11 67 44 80 47
'l I f1f(lk\ , Bladn 1.4 + 1.5 260 99 96 98 Ob 94 97 82 100 25 92 98 99

• !,n I pI h.!, \'''''1.' rl>r ....'~"H I ,II P" Ithlll n.,~rund ml.'r.' ~'lIJ 7 {ltl">.l'HJln>m·,
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Plantebeskyttelse

Hele fot"i"g~realcl behalldlet i 1987 med 3 hr Roulldur for
ho<;t ~f \~rh)"g.

.. TII"al l lir Schering SUJX"r olle.

k\lk \ære af afgorende betydning for udb)'ttet. Gen
nem årene er der udført mange forsøg. Mlm viser. at
udbyttet har været halveret. hvor kvik ikke blev be
kæmpet.

Tabei91 viser resultatet af forsøg nr. SO 148 efter en n)'
for<;ogsplan. hvori der er hensiglen over en årrække al
bcl)'!'e forskellige STrategier mod kvik i kOfflsædskiffer.
Hele for<;øgsurealet blev behandlet med 3 I Roundup
før høst af vårbyg i 1987. I 1988. hvor afgrøden var
ærter, forble\ led a ulxhandlel med k\ ikmidler. mens
led b blev behandlet i juni med FervlIl. Led c blev for
ærternes host behandlet med en lav dosis af Roundup.
Der forekom ikke kvik på arealet i 1988, og de to
kemi<:ke behandlinger har medfart smil. men usikre
merudbYlter.
Flere forsøg efler denne plan søges anlagt i de kom
mende år. da del er af betydning at afprove forskellige
strategier for en kemisk ind~ats overfor dette væsent
lige ukrudt.

Tobel 92 Viser resultatet ilf forsog nr. 48 069 og et
resullat fra 1987 efter en forsøgs plan. hvori forskellige
~'Irategil!r mod kvik i grovfodersædskljier afprøves.
For~mgelle er anlagl. hvor foer har efterfulgt vårbyg
med græ~ ~om efterafgrode. Dette er et almindeligt
sædskifte på mange ejendomme med Slort grovfo·
derareal.
Led a. b og d er behandlet med Roundup i oktober
1987. lied d er der brugt en lav mængde afmidlet. Led
b og c er behandlet to gange med Fusilade i løbel af
juni 1988. mens led d er behandlel en enkelt gang med
delte middel.
K vikbestanden på arealet var beskeden. og der fore·
ligger kun optællinger fra efteråret 1988. De 2 for
sogsled, ...om er behandlet med både Roundup og
Fusilade. er helt fri for kvikskud.
I forsoget fra 1987 var kvikbestanden meget slor. og
erterårsbeh::lndlingcn i led a eflerlod marken lige sIl
forurenet. som den var årct for. Kun behandlingen i
lcd b gaven tilfredsstillende effekt i efteråret 1987.
19 forsøg er gennemfofl over 3 år efter denne for
sogsplan. I gennemsnit var der 141 hikskud pr. m: ved
forsøgene!) lllllæg. I forsommeren. for behandling med
Fllsilade blcv iværhat. var mængden af kvik 163
planter pr. m" i led c. som da var ubehandlet. Iled:l og
b havde Roundup reduceret kvikmængdell lil20 plan
ter pr. m:.

Hg
kl:ml:
pr ha.

O 13,0
O 1,7
O 1.7

LSD 6.0

o
O
O

K\'ikskud
efter

i juni høst
Ærter

rabel 91. Strategi imod hik i komsædskifier.

Ijo.-sog 1988
a. Ubehandlet·
b. I Fervin" i juni
c. 1 Roundup før host

Valg af ukrudtsmiddel bor /lo)e afstemmes efter den
ukrudujloro. der forekommer pil dt?! areal, som skal
sprøjtes.
E/ indgående kt'"d~kab lil den j'remhersk<."de }lora
lefler i hø) grad mlge/ af middel. El godl kendskab lil
de akwelle midlers effekt giver. såfremt IJkrudt.if1orae"
er kendt. en mulighed for al I'ælge defl økOllnmisk
beds/e losning.

Før eller straks efter såning kan der ud'iprojles et
jordmiddel. Effeklen bliver me..t sikker, såfremt der
kan sprøjtes p~ Cl bekvemt såbed uden knolde og med
en passende fugtlghed. Er jorden I"r, ella udlorres
den af del efterfølgende \ejr. vl1 der ofte \ære behO'<'
for at supplere denne behandling med en sprøjtning.
når afgrøde og evI. nyt ukrudl er spiret frem.
Ærler på 2-4 cm ",,)c/e kan behandlcs med l1ere midler
- ofte tankblandinger -. som alle er mest effektive ved
sprøjtning så tidligt. at ukrudtsplanterne max.. har
udviklet tO løvblade. Midlerne bør udsprojles med
Slore dyser. f.eks. en naddy~e. Hardi 4110-24. som
sikrer, al spmjtcvæsken fordele... med relativt store
dråber. Disse dråber kan Hrulle af« de \'oksbelagle
ærleplanter. og på denne måde gore Ixhalldhngen
mere skånsom.
Hvis ærternes vohlag er beskadiget (vindslid/insekt
gnav) eJler svagt udviklet (grooevejr/hyppig nedbør).
kan midlerne ofte virke svidende på afgrøden.
Behandling med MCPA-holdige midler eller tilsæt
ning af MCPA kan foroge effekten. hvor ukrudlet har
udviklet mere end fire løvblade. og i..ær Ims raps
indgår i ukrudlsbeslanden. men hormon-plh'irkning
må forudses på afgrøden.
Ærter pO 4-8 cm holde kan behandles med Basagran
480. Sprøjtning i varmt og lysl vejr, hvor der samlidig
er god væksl i ukrudtet. vil sikre en god virkning af
denne behandling. ~om er noget dyrere end de øvrige.

effekt. som opnå:. under varierende khmah'lke og
vækstmæssige betingelser. Tallene på hvid baggrund
er mindre sikre. og en ~lreg angIver. al observationer
helt savnes.
I tabellen er medtaget midler. :->om ventes markedsJon
i 1989. DCI cr anfort. hvilken dO'.ering midlel cr provet
i. ligesom midleIs pris pr. h<l i 1988 er anført. Hertil
skal så lægges omkostninger ul udbringning.
Midlerne er placeret i grupper efter atll'e/ldel.~eslids·

punkt. De vandrelle linier viser. hvordan del enkelte
middel. eventueh gruppe af midler. har virket på de
nævllle almindeligt forekommende ukrudtsarter. De
lodrette kolonner vi<:er derimod. hvordan den enkelte
ukrudtsart er blevel påvirket af en række forskellige
midler.

Kvik
Kvik - også kaldet senegræs - er et meget udbredl
græsukrudt i Danmark. Planten kan optræde i !>å
forskellige afgrøder SOm korn. roer, kartoner, rap!>.
ærler og froafgroocr::lf for..,kclli/ot art. Alle steder kan
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IJllInlebeskyttclse

Anul/ kvik l.ud pr. ml
okt JunI v~ Opl

Anlall..\lkskud pr. ml
JUOl vw Opl.Fodenoer

rubel 91. Slruft'gi imod I.. 1'11.. i grmjOtJer~l.t·dsl..iff~>r.
---'-"----'-------'-'-'-'--"--------,-,-..,.--,---,-----,---,------,----

/9fl7-flfl

a 4 Roundllp. cflcr!ir
h 4 Roundup. eflcr!\! \l1\ 2 ' 1.5 l-u ... i1:lde. for",ollllller
c 2).; 1.5 Fll"'llade. fu ....oll1mer
d 2 Roundup, cfleriir og l .. 1.5 I-u...dadc, foriiommer

I jlJrmg 1988
5
O
4
O

l./i1n"M
(,5
65
~KO

277

/9fl7

56-'
17

105
252

/9 jimog /9fl6-88

a 4 Roundllp. efterår
h. 4 ROlllldup. eftt:r:'ir og :! . 1.5 fU"'lbde. f()p,(lllllllcr
c 2" 1,5 fu ...J1ade. fnr"'IHlllllcr

141 20 7N
:!O 5

ltd IR
LSI) /O

Ved roernc... oplagnmg \ar anlallel :lf 1..\ 11.. ..1.. lid I lcd a
"gel u\ 7K planler pr III. men .. behandlingen mcd
Fll..lIndc h:l\dc rcducl'rcl hcstandclI 111 hcnhold.-,\,j.. 5
og IS planler pr l1l l lcd h og l' For<;l..ellell p!\ cffel..len
er ... lali.-,II"'1.. "'ll..l..er. Fnr,,'~elle ..nge... fort ...al.

R('wllOleml' (~r diHl' /nnlJl: ,'/xcr. al {'II effef...llI' f'l"
f...{('lIIpt.>!Sl' all..l'lt.. i {'f ~rmfod('r<;(l'd~f...lfl('bedsl ~il.. rl!(
H'(I al for~'ICJt.:l'"l'f...{("IlIpd~{· med {jJi'J.. ril'{· midler:! ur i
fmk

Tuht.'f 9J \ ....er fl.... u1talerlh: df 3 for...øg. hvor der er
I1ltlh ejrl'rnr/"lIIm!, uf 01 /"nJ..fh'/"æmpe1w l 1986-87 l
grovfodcr...:t:d'klfler
l 2 forsog er cfTcl..lcn \ lInlc:rct vcd opl:cllill~ af 1..\ 11..·
... I..ucl i byg. I 19l1ll hnr effeklen af de forclagll(' beo
handhnger \ ,crel \lærk 1 ~Iftage"d(', og vcd afgwden~

hU"'l \ar der en hel~dclJg. nm:ngde l..\ll..sl..ud pr m
Ikd"'l dTcl..1 h:lr der pa delle IJd~pullkl \.erellled c_ I
Cl for"og ml"d ,t:=rtcr "'Ilm for"'1f!- afgnxle er efft'l..len
\ urdcrct )"cd (lpl.dling af k \ ll.ak fur afgrodl::n 11,,\\
Der \:u I..Ull rmge for.. l..d p;\ hchandhngcrnc om
fOrl ....'1 h:l\dc holdt bll..lll.cngdcn pj Cl 1:1\1 IllH:.IU

l La/ldbojim'III/1gl'rl/(, pli l.olltllld-F.rI\·f('r og .\101/ er
del' !!clll1emf,ln 2. for",'!! llled f...1'it.Ju't.ælllpc>/,·e i ({'rier,
To dO"er af t-u ...dade er pnn l'l (l\ erfor en rC't oc'ikcdcn
hc",'and :lf 1...\11.. [fTel..lcll har \,erd omtrent en.-,. og
kun ...må ml'rudh, Iler hll'\ h,""lel

SpildplulIll!r {lf[rogræs -Ira rajgrær- /"(I/J i roer 1((IIOt(,

hl'I/m' fi,r bef...æmpdsl! m{'d ren'in dier Fmifadt'.
f.i, vmJ)1tfill1(. nor græsserne har IJdl·IJ.It'i l-J blad{>. er
normalf m('~c( cffi.'l..fIIc

label 9-1 \l'er rc ... ultaICnll' af for<';(1g I1r. 16 050 I
lorft'rroe, Her Cl' 5 midler III bek'\:ll1pd...e ,lf hIk l

IOl..llnbladt'de afgroder hl('\CI prm!?t \l'd IO behand·
1111ger med ca J uge..... mellemrum lIllIIl Ved f"r\te
... prnJlning npl:lllC'- 190 I.. \ 11... ... l..ud pr In ....nm .... lInlldlj;

I'alwl 9J. f.jtl'rnrf...l1Il/l!, af I..rikht'l..t(·mpt·{'·f! (/79)

/98fl 2 forsøg. byg

" Roundup 44 41 Sh
b ROllndllp og. hJ"l!adl' h (,7
c I-u,lladc q ,lq

1'1"; .. 1(,11<11 1')117

/9H7 J lo"",~. "-~'r.?

" Roundup ~7f1 72 8
b Roundllp og. I·U...lI,Hk Il l

" Fu~ibdc 4-' 12

KVIUlud pr
V rbyglÆrter ollobC'r oklobc1'

1986 1987

m'
sept-okl

1988

K~ilr.slr.ud pr. ml K'luks pr m'
okloblor oklobC'r IC'pt.-oL1

1986 1981 1988

I fim".':. {('rier

l 17 J Il
5 S
7 14

[Q85 IQllb IQIl7

JlormS!,. "~'S!,

25 25 4

" l

-'

ISq



I'lantebesk)'uelse

Tabel 94. Kr/Å / bederoer (/80).

I forsøg 1988
2 X 1.5 Fusilade 5- 1'lO 89 IO 69 796
2>. 1.0 Fenlll- .B 70 68
2X 1.5 Focus· JJ 68 66
2 X 1.0 Gallant 18 67 ~O

2XO.75 Balll3h· 29 62 121
LSD 4 2J

bedomt~ 111. al 89 pcl Jfjordo\i~rnaden\ardæUel af
k\11.. Ved roerne-. optagIlllIg \ar den bedste eITel.. t
opnået i led a, hvor en n)' fnrmulermg af Fusiladc ble\
pn)\cl. IO pet af jorden \ar dækket aH\lk, I de o\rlge
for...ogloolc:d \ar der le\ net to til Ire gange ...a "'tor eJl
mængde k\ll.. Detle p!l.\lrkede udhyllCI i nCl;ali\
rctlllng med "'lall",li...k "'ll..re udslag
Endnu I (or\og er gCIlIlt'lIIfort efter ~mllle fOr<.ng.....
plan, men her ble\ afgmden iUe hostet. rør fN<,{e
"'projtning ble\ der oplalt I~O k\l\..:planlcr pr 111" \'t"d
anden !o.pntjllllllg ca. I mi1ned senere \ar dellne hl,'
stand reducerel lil 10-15 planter pr. m, nogenlunde
ens for de forskellige behandlinger. Der foreligger ikke
oplælling af effeklen eflcr den <;id ... tc .. pmjtlllng
For...ogene "'ge'" fOr!\al

Foderroer
K\ll- % jordo\~rlIade 1000

..~ud/m dække1 ar hik pl./lu hk. rod
IJunl iJum ".t~ag\.oplag pr ha

b>lIer pil C'l. IO ~l. Ocr er Illgen ~ta\l .. t1 .. \..: ...IUer
fnr..\..:d på de m. Ile ud..lag

Tabel 96 \I ...er r~ultaterneaf 3 forsag med bel..æmpel
~ af blk 1 mUJ\, Effekten er bedømt ,,>om pct. af
jordmerfladcn dæUel med k\\l...
Led a er ubehandlet med k\il..mlddd I le'd b og c er
Roulldup udsprojtct 10-14 dage for piOJIllIIS og ~ iling
af :lfgrnden. I led c er der benytlct en 1:1\ mængde
Roundup tiJ ...al "Hl' bur ammol1lak og ... predenllddcl
Effeklen af de to behandlmger ble\ bedomt til at \ære
ell~ l juni. hvor kun 4 PCI af ovcrOadcll \lar dæ\..:k.el af
kVI\..: mod 41 I del ubehandlede led Fo~l..cltcn var
knap \0:1. stor ved maj...afgmdells hOM, IHor lcd b I

gcnnem!>1\l1 \ 1<,le den bed">le effekt af hc:l..æmpel~ell

Endnu I for ..og er gennemført eftef en afvigende
fON'g.. plan. lIl,'r var ingen forsogsled ubehandlel. til
gengæld blc\ medtaget el fo .....ogsJed. h\or J l atrazm
111sat olie ble\ udbragl! j U111 med hen bh I.. p<1 al afs\ Ide
k.\II..I..t'n Resultatet er sammenregnel med r~ultatet

af el 1I1 ... \arende for...og fra 1987 og \ lSI 1!>amme label. I
gennem ..nit af de 2 for..og er der opnået en klart bedre
effekt af Roundup end \ed al ben) Ile atrazm til
1('I~lllllgafdelte problem 8ehandlmgen med reduceret
Roundupmængde har \ Irl..et meget fOr'ii\..:eJhgt 1di.....e 2
fnr"~lg I del elle forsøg var der ulsal ~\'o\l'lurammolll
ak og ... prerle-k.hebemiddel. og her ble\ \lr\..:mngen
god I del andel fON)g uden lilsælnmg ble\ effekten
pa 1I1llc med atr'lllnbchandlingen.
Fnr...ogene ..oge.. fOflS<1t

• 111'>31 ..prroe·llælxmlddd ('!I('r ~n~lr('nng'.(JIII:

All(' \('d behandlel 7 og 211 IUIl1

TufJef 95 vi!'>er re<,ult ..ilerne af 2 forsog. hvor der l \..:orn
er måll ejtemrJ..lllf1g af ell Ål'iJ..beJ..æmp('/s(, i JabriÅ~
roer. Fo.....ogene er gennelllforl I LOlldbofort'nmgcme
ph Loflalld-Falwer og MOfl.

Fusllade er udbragl ad to gange ml-'-cl lo do..cr ug IO
forskellige \ilndmængder 1 roer 1 1987. D,......e he
handlIIlger er 5."\mmcnhgnet med Roundup. udhragt
for host afkom 11986, I cfterårel1987 \arder h~\nel

en starre mængde k\l\..: l lcd b end I de O\r1gC' frtr·
...og~led. For host I 1988 \ar forskellen på behand
lingerne dog lUe ..Ior I begge forsøg \ar der en
tydelig effekl I forhold III det ubehandlede for!log..led
f)enne fo",I..t'1 har da og... fC"'.ulterel i pæne merud·

TaIJe196. KV/J.. I mUJ5 flS/).

K vllm;cngde
Majs pet dreklllng lir 'Ilrd(I~t"rn.ld

April JunI Oll Sil

J forsog /988

;j. Ubehandlet 29 41 75
h Roundup. april 41 4 17
c. Roundup·. apnl 21 4 22
J fonog 1987·88
bRoundup. apnl 41 14 2 6
c Roundup. apnl 21 ~ 16
d.Alrazin. ,Hl1-··, jUlll 31 18 39

• 111"-11 ~ ~g <,\o\hUI .Immolll.;ll og ~pr('(k-lda:bC'mlddd

•• Tl1-.a1 pt'n~lr~nng ...tlht"

Korn
I'l;IMdo~~r1l.

dick kel lIf k\ Il:
okl K1 (;~'/. fil:!

hk,
kerne
pr. ha

'* JordClvcrf
dæJ,kel ar hl~

nov K1 C3 'j. Kg

1988 I jun/J~. bl'.f:

" Uhchandlcl ,,~ " 48.8
b 3 Roundrup for hu.. !, 11)86 25 4 3.9,. 2 X 1..0 l-u~lIad{', 1<)jP· O 4.R
d 2 x 1.5 FU~llade, IQ~n· 2 1 -L2, 2 . 1.5 FU"'llade. IQ87" O 4."

J.SD J.O

ArglLNJe 117 rallTll,"wcr • \(KI [~.\ll(J!h..1 •• IXlII..1l1d 'h..1

1'lO

1 forsøg. fm'dt'
75 23 83.1
17 I 10.7
15 O Q.2
Q O ~7

) O IQ6
LSD J.I



PlantebeskYlleise

Ukrudt i majs
thur AIr:t1l11 gCIlIlCIlll.'11 arr:cklc har \a:rl'l arncndt
111 uJ..ru(lt ..hclæmpd..c , ma)',. har def Ocrc ... leder \ 1'1
'Ig prohkml'r llll.'d ,Il hcJ..a,:lIIpc \ i....c llkrtldl,artCI'

,11m. bralltllm'ga og h1ågra WHl'1;>t/ ,) IlC" at \ ært'
hll,'\c! rel,l'.. lcnlc...1\ de Iltll:'lcr :llr;l711l omlrenl IIge ..ti
~oc.h '-<lill afgnxlcn D......(' "',x"'(.'I('II('t, ulrudl ..:.trlcr
!..;lll hurtlgl hla(' heil donuncrende I ul..rudl ..I>C'\landen
p:1 de allul'lk' ar",,'..'"
l'lbt'! 97 \ her re,ultalcrlll.' af q fl,lr"og. II, oral' 2 for...ug
er tH',ll" Til gCllga:ld ada l de 7 for ... ,,!! arP""'!.'l Ol'fl'
tx-handllngl'r
I de Oc<,,[I,' fOf'.llg (011.:\..0111 der "rC"I .. IL'IlIC" ul..rudt ..
plal1lt'l. lIt)Vctl ..agc!lg brandh.cgcr I gC11l1Clmllit var
der 2.\4 piaIlter pr rn' l de 7 for..ug. I""or q for ... kc:lhgl'
ht:handllllgcr ble\ pro\Cl I JUllI \af tx....landcll al
ukrudt I ko a. '0111 kUli fik .tlrilllll uk,ll olle.'. fOrl ..al "I
'hl r 'Olll 130 planter pr. III:. ug hmcd...agchg. ht-... laemlc
;Ifdt' .. rc"'I'lclllC .. arier V....d tH"l \ilr 30PCl afJordclI
d.dkel af ukrudt I de u\ ngt~ for...C'g ... It'd bk\ d,.. r
opn!let CIl langl bedre bek:t.'lllpcl ...e Kun bchillldllngcr
lil' lied e. r'l,!!. g..ll\or der ikke er IMml alm/lrl. ga\ t'n
dTekt. "'{llll \cd afgrmlcn ... 1I\,... t knapI \ilf lilfreu ...... IL1-
lende. J:ffcklel1 <Ir dl hehandlinger \,Ir og...:i ILdl
"agere \ cd oedummt'l cll l Jlllll I led 1, IHm dt'r heller
Ikke hle\ hrugl :llra7In. men ol gcng:cld bellandIcl l iiI

,1Illg:lIlgC. er bd:xmpcl ...en blt:\t'l lllfred ...... ulkndc I 2
,Ir dt' gt'l1lh.'mfllrte fur",,'g har dCl1n(' bchandlmg tlng
"'\t'det afgnxlcn m.crkhart

11m. Bra"dbæger - Og51J J..a/dt'f Stolr /I,'tlriJ.. - J..u" i
HII1j5 hlin' t't heil domi"er""t!,' lIJ..rlldf. In'Or alrazm
l'/Hi{hgl a Jx'''J'lIel \()m uJ..rudumiddcll "U arræJ..J..l!.
'"r/rt' mul/a /11a lagl'\ I brllg for ur \tJ..re· ('1/ god

ht'J..cu"pt'!w.

I 2 I~)r ...ng med rem for...kelllge hdlawJlmgt'r er af·
,!!.mdcll 11I\... ld Ved IX',!lmHllel",cll I Illlll \ar dcn hc,hlc

dTekl 0pll;ad I lcd h llg c. Vl'd ;lf~n\(lcn ... lh"l \:.tr dl'r
l'll IIlfrcJ ...... lll1ende rcnlhlldcl", l d" 4 fur"'lc for...ug ... kd.
lIlt'n... tx.'h.lmlhngt'n nh'd Veguran Il..l..e h;I\Jc \lrkl'l

rubl!! 97 UÅrlldr I mop flH1).

l/vno!>:

40 O 6 131.4
14 O 4 I I,S
19 I J 22.0
2) O " I 1.4
54 I .18 8.q

LSD

a 1.5 AIrallIl. 47 r ; ••• 234 130 O .lO J 2ef'
b .~,5 Lnddok ••• J) O ,l b

" 1.5 Alr:lllll. 470 + 1.5 Vt'gman 9 I ,l ,
<J. 3.0 PLK-Pratlu 8 O ) d.
c. 2,0 Vc.!!onHl .\2 O II> c.
r 3.0 Slump I 1.5 Ba"'.Igr:lll 480 46 O 12
g 1.5 B1ade\ .1,5 BiI... .l,!!.r.1.11 4l'\() li 1 17
h l . 2,0 1.,lddok••• h I 2

2 ' 1.0 Bladc~ 1 1.0 Ba....'gran ~l{O 13 I l>
LSD 65

1987 15 jiJ,.",,\[
a 1.5 Alr~l/ll" 47lf-"· 101 SO I )0 ;1. 120
h. J.5 Laddol..· .. 9 I IS h.
d \0 PI.K-Prado IO I 2.\ d

1~86,88 35 jon".!:.. 1.5 Alra/IIl, 47"1- ... 218 q1 I JO .. 217
h \5 laddok·" IO I 1< h
c ~,O PLK Pr:ldo 16 I IO ,.

Kar r Dækn··
kadC'· v_ hesl

hk.
lørSlof
pr ha

JJ 53.0
Il 1.5
24 4.7

LSD 7.8

18 68,7
IO U
20 6.0

LSD 1l.5

8forWR
8I I

" l
Il I

IO jt1r\og
7.1 I

8 2
14

Ukrudt pr. ml
,«I •
bch Juni

Ukrudl pr. m' Kar f Dækn.••
vC'd i skIldc· v_ hØM
beh. JUni

7/uno.l!.

Ml\is

1~88

I ..d'l g bdMndlrl pJ m;IJ'" med :!- \ hlade I ~'(I h-l ht'h,lIIdkl P.l nloll' m..,1 ~ hl.ldl' llg 1!t<."1I ~.I l-l d.I)EC' 'oC'1It'rl'
• () ing<."1I "IdIlIlIg. IO hdl ,lf"I',kl ;lrgrl'tlt'
•• 1'11:1 af J'lrdl'n d'l,."U,l'l af ul..rudl \1',1 hll'l ••• 1I1"'''l PClll'llt'rlllg'l\llll'
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Plantebeskyttelse

Fen;n og Fusilade kan gøres voldsom skade pil majs.
Her hor Fusilade "mærket" en majsafgrøde p.g.a. vb,d
drift; forbindel!;e med grCl'sukrudtslx?kæmpelse i roer.
der ~'or plocaet langf maj:wfgroden.

lilfredsstillende. I disse 2 forsøg har alrazlllbehand·
lingen i led a været lilfreds~tillende. Alligevel er der i
led b-e hostet merudbytter p!i IO-IS pet. Variationen
mellem de enkelte behandlinger lI1denfor de 2 forsøg
medforer il..l..e statistisk sikre udslag.
I samme tabd er "ist reilultateme af tre af de pro"ede
behandlinger fra 1987. Her blev der gennemfort et
SIOrt antal fONog. men i gennem~nit ble' der ikke
opnåct en tilfredsstillende rcnholdelse efter de udforte
behandlinger. Der ble" heller ikkc m51t sikre udslag i
de S forseg, som blev høstel. Udbyttet var i 1987 meget
lavt, kun ca. 40 pet. af 1988·niveauet.
PLK-Prado og Laddok har nu deltaget i 35 forsog
over 3 r, og afprovningen afslullo hermed.
I gennemsnit har PLK-Prado og Laddok Virket helt
ens overfor ukrudtet. Der er opnået en bet)'dellg bedre
effekt end med atrazin - ohe. I gennemsIlIt af IO
forseg er der opn5et merudb) Her af samme 't"rrelse.
Forsegenc med alternatlver lil atra7m soge-. forhat .

Ukrudt i roer
I 1988 cr f()fsog..arbcJdet med bekæmpellooc :tf tokim
bladet ukrudt i bederoer forts:ll efter en ræUL' for
sogsplaner

Foderroer
I 1988 bh~, de fleste foderroer s et i beg)ndel ...en af
april. og fremspmugen 'ar meget tilfredsstillende.
Ukrudtsbel..æmpelsen fandt Sled I løbet af maj- I det
meget lørre, solrige og blæsende 'ejr blev en'ckten
mange ~teder d rligere end fonelllet. Deb I..neb del
med at genncmfore behund1ingeme i lide pa grund af
blæst. og de"', kneb det med al f3 tihtræHehg dTd" på
de planter, ~(lm l) udviklcdeit voks under di ...~c 'cjrfor
hold samt p~ hvidmcJel g~sefod, som på lil.,'arcncie
m de )IUdvIl..ler<i safthl1r. O'en i disse problemer
kom en M!II /rt:m.\pirinr: af /lkrudt efter ned bor I lobet
:lf juni.

192

Storkenæb (ø~-erst) og hejrenæb er pd nogle arealer et
o/~"Orligt ukrudt ,. bederoer td foder - spedelt hvor
jordmI"ddel undlades l'ed roernes salling.
Jo sprojm;nger med co. 8 doges mellemrum kan nor
malt g;~V! en god bekæmpelse. sdfremt den første be
handling sker allerede i uÅrlldtets k,mbladstad;um.

f\hngc steder bic, der gennemføn en supplerende
tredie sproJtning overfor delte looL'n[ fremspirende
ukrudt.
Resultatet blev en utilfredsstillende renholdelse af
roerne ved optagning. Disse problemer ses også i en
stor pan :lf de gennelllf~)r1e forsog, Iworfor gcnncm
snitstallene er p!hirkcl hCr:Jf.

F<lNlgene med bel..æmpelse af froukrudt I roer ~kaJ

bcl)"'C mulighederne for på samme tid al opnå en
s;kker re"holdelse pa alle jordl) per o ...erfor alle
ukrJldtsoner uanset de hef'.l..ende 'cjrforhold
Samtidig onsl..es en cffel..llv bekæmpelse opnået med
looå L.1\t" doser. at behandlingerne bh"er sk. Jl'iomme
overfor afgrøden og totnl1 "-<In gCllnemfmc~ lil en
rimt'iif.: pris.

rabt'! 98 viser re'ull:llcrne af 7 fOf\og. t"or alle
for~ogslcd er behandlet lU gange efter TUernes frem·
l'opmng. Forsle behandling er gennemfort p roer og
ul..rudt med kImbinde. mcns den opfelgende 'projl
IlIllg er genncmfort <:a, IO dage senere.
I gcnnemSlllt af de 7 foro;og er der optalt 277 ukrudts
planlt"r pr. m; for for!ote sproJllIing Efter behand
lingerne.. gennemf<,rel~ bic' der opiat t 20-.J.() ukrudts
pl<llllcr pr. m'. Ved hU"'1 er rcnhcden iUe helt til
fredsstillende, id~t to:a. 20 (X=t. af Jordoverfladen ,ar
dækket af ukrudt.
IlehandlIngerne I led to: og d viste t,.'11 lidt bedre elTekl
end de ovrige behandlinger \thcl 'cd optællingen i
jUIII ...om "cd roerne-. optaglllllg.



I(lht-I 98. UJ..rlldr i b.:derOt.'r lil fuder (l8J),

Plantcbesk),1telse

Antal planter

Foderroer Fo, 2·J u8~r ~n~r
c

~'O
~l spr 2. spr ~

• e
'=~• ~~ ~ ~M " .E~ MM

~
0;1'_ " C

~~

E E 1- c
~E !'a

c_

. • :i' _M ' .~ ~ ~ .
~]

.~

~ e '-ila

§~
-'.!.

e .~ o
I spreJt~ud 2 sprøJ1mnl ~ ri11l ~M EC

~ ~ ~~
~~roer kimblade 7·10 dage efter I. spr. ::> o: ::> .. ~. -. ::>~

7 forsøg 1988 l 2 ) 4 S 6 7

" 2 GOItI\ + 2 Delallal 2 Golt" ..... 2 Bclallal 277 76 45 20 69 777 I J 15
b. 2 Gohn +.2 Belanal .2 Golt" - '2. Iklanal· 76 33 20 68 I lUS
c I Gnltl_\ +- I Fkl.lll.lI· .2 Golil;,\ -t- 2 8elanal· 72 28 18 69 O 875
li. I GoltlX I .2 Delaron 2 GolIl;,\+* Bewwn 72 17 16 67 16 IlOS
c. 1.5 Pyramm Dr I 2 0('1:111111 1.5 Pyramin DF +2 Iklanal U 67 .15 21 67 'lO 78S

LSD 36

11 forsøg 1987

a 2 GOltl\ +1 Detallal .2 Golll\.,...2 Bel311al 1~5 'S H 20 70 595 1115
b .2 GOltl\ +1 Delallal .2 Gohl\ ..... .2 Belanalt 85 29 19 70 4 J135

" I Goltn .... I RClanal· .2 Gnlln + 2 IkIJnJ.l t 85 l' 20 70 8 875

li I Golm .... 2 I.kwrol1 .2 Golll" + 4 Rel:trnn 81 17 J7 70 2 IlOS
c 2 p) l':Il1llll FI + 2. Belanni 2 Pyramill FI +2 Bcwnal" 85 l I 20 68 22 78S

LSI! 14

• 111"-11 1 hr rt'n('lrC'rtn(/.....lh~ •• 1I1'.1t 1 hr \l!lprnrl

r'abel99 Ukrudt I Ih!dero.!r Iii jf,da (18,/)

Anlal plant~r

Foderroer Fo, 2·J u8~r enrr
~- ,;I spr 2. spr

~'i:~ • '=~• "eM ~M e': M~

~ !~'= • c ~~

E E 'ti: co !'a
c__ ..
'.

~ ~ ~. ~~
.~

~ e <;;] g.
§~

-'.!.
l. iproJleud 2. proJ10lng e ~ ti1il 1;'M EC
r~r IumblMk 7-10 dage efter I. ~pr :!l ~ ;3jl ~~o: ::> .. ~. - .

5 [o"og /988 l 2 .1 4 S 6 7

.. l Golll\ j.2 l3elilllal .2 Golux' 2 Detanal J10 85 43 Il 71 826 1115
b 1 Golu\ 'l Dcl..tllal· .2 GollI_\ - 2 lJetanal· 82 23 9 71 6 1150

< 2 GOltl\ • 2 Golllx-
2 Dctan:![ S" amllt. l Dt:lanal' 5" amm 80 41 l) 7.1 lS Il l5

(L * Ilc/aron 4 Ild:lnm~.2 GlIIII;>;. 82 21 11 69 25 llSO
c. l Golti;\' l Go[tix'

.2 J-1crbaphen l Ilcl'b'lphcn '
1.5 A\ade\ II\\' 1.5 A\;ldc\ nw g3 42 12 70 \.1 1110

LSD

/V jonog IVN6-8H

" 2 G01tI;'\ l Ild.wal .2 Goltl.\ I 2 BCI;III.11 157 81 32 12 7) 721 111 S
h. 2 GoIIIX' l BCI:tnal* 2 Go1ti.\ ~ 2 Bd;llla1 t 80 24 IO 73 S 1150
< l Gnll" ' 2. Golli.\·

.2 Delallal • 5 \\ :lmrn 2 Dctana1 5 " .Hum 77 .1H II 73 12 11-\5
li * Bel;II'On 4 Belaron ;.2 G(IIII\ 78 17 72 l \.150

LSD /q

• 111 ....11 I ht pl'll('lrf'rlllll'oC1ht'

19.1
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Tabel 101. UJ... rudt i bederoer lil foder (/86).

\ed/ældning u/l:ylle mellem roerækkerne udfores
normalt I lubet af JUIlI m. ned. h'or bc"æmpelsen af
uk rudi er gennemfem på el IldlIgere lId ...punkl. Til

Tabe} 100, i..er re..ultaterne <.lf 4 for!>Og. II\0r der I el
enkelt for..."g.. led er ..pmjlcl tre: gange. l1lt'n.. de o, nge
lcd er behandlel IO gange. lulle forsug... lcd er forste
behandling gennemfort på roer og ukrudt med kim·
blade. Anden sproJtning er gennemfort ca. 10 dilgc
..ellt're. og den tredie behandling I forsogsled e er
gennemført 1·) uger efler anden beh<.lndhng.
I diSse forseg 'ar der en meget bc..keden u"rudt<;·
mængde, 1 gennemsnit kun 77 pl:mlcr pr m for fo"'te
...projtlllng. Efler behandlingernes gennemforeise er
der opnået en meget tilfrcth"lillendt bek~t=mpelsemed
~un ca. 10 ukrlldl"planler b net. Behillldlmgerne hur
samtidig \lSI sig holdbare. Idel kun 3 pet. af jord
o\ernaden var dækket af uhudl \ed roernes op
tagmng. Der ble' _""e mål! udb~ ttemæsslge fors~elle

af de pro' ede behandlil1gt'r
for,;ogt'ne forh~cttc....

I lcd c er alprcJ\ct en Il)' lormulering af p~ ramIIl
Behundlingen IdelIc fOr\ogo;,led har ligget p!i hille med
slandardbehandlingen i led a. Alligevel er der måh et
negativt udslag, ,;om er <;Iali.,ti~k ,;ikkerl. Delle warer
lil resultaterne af 12 fo~og i 19R7. hvClT den gamle
formulering ogs!' ga, en s\-ag udbynenedgang.
Forsogene fom.æue<> endnu I r

Tabel 99 vi~er resultaterne af 5 forsag, h,or alle
for50g~led er behandlet to gange efter roerne... frem·
spinng. F"r~tc behandling er gennemført p!i roer og
ukrudt med kimblade. mens anden <;pmjlning er gen·
nemført ca. IO dage senere.
I gennemsnu af de 5 forsag er der optah lUC mmdre
end 320 ukrudtsplanter pr. m- for forste spraJlmng
Efter behandlingernes gennemførelse ble' der oplalt
20-40 planler pr. m. Ved hosl c:r der omtrent opn!iet
en tilfredsstillende renhed af alle de prO\cde behand·
linger. Ocr blev ikke målt Mutl..ti"k .. iUer for"kcl
behandlingerne Imellem.
Behandlmgerne I led a·d er nu pro\el i 19 fON'g O\'er 3
!ir. og forsøgsarbejdet afsluttes hermed.
I gennemsnit ble\- den bedste bekæmpelse opnået med
behandlingen I led d. h,or BetarOll Indgår. For..."ellen
er dog iUe ~tor. og der er ikke fundet t'1I ..latislbk
Sikker forskel på de målte merlldb)"uer.
Tilsætning af svovlsur ammoniak med henbll" på at
forbedre ukrudtseffe"ten af en blanding af Uelanal og
Gollix har ikkt: I dl~~t' for ..og. le\C:t op III fonenl
ningerne.
TIls..'Clnmg af en penetrenng..ohe har kunnet furbedre
ukrudlseffekten af Betanal og Goltn en smule. h, ilkel
dog Ikke har resuhcrel I et merudbytte

Foderroer

l forsøg 1988

;I. Ingen kor'icl
b. Korsel m. g)lIcnedfældcr

"dæln
ulrudl
',Opl

IO'"
«>«

pr, ha

62 746
65 . H

LSD-

7 I

4 1140

IO 1310

12 1140

12 985

78 788 1135

5 I 6

J 80

J 79

J

J 77

.) 78
LSD-

4

9

8

9

.1

IO

1J

88

2

89

89

84

90

77

Foderroer

1 proJleud 2 ~prøJtnmg J...pmJlmnJ
~r kImblade 7·10 dagt' dkr I spr 2-J u'l'r d'it:r 1_ Sflr

4/0rsø8 /988

a.2 Go1tix I 2 GOItL\
2 llctanal 2 Betanal· Ingen

b.2 Golli, 2 Golm..
2 BelanO\\ 2 BelanO\\· Illgen

e.2 Gohix" 2 Gohi.\
l Belaron 2 Delamn Ingen

d.2 Goltb.-+ 1.5 P}ram1l1 DF t

2 Belanal 2 Oel<lnal" ingell
e. 1.5 Golti.\'" 1.5 Goltl\ 1,5 Goltix"

1.5 Belanal· 1.5 Delanal· 1.5 Betanal·

Anlal planter I
for 2·-' uger eftl'r ~ I .

l.spr J.lo.pr... ,
\------------------------+---1---..---1~~ ~ ..

" ...... c::~itEl
~ 0=_ a.-

"E .... a. .. ~ ~a
2. Cl ~ 8" " ...
,;;]g. ... §- ~E

F~"BI §, I~~-":1;1 - >- -.:;

TabellOO Ukrudt i bc?der()('r Iii foder (18S)

• uhal I hr pc'nl'tr~nnI:t,('hC' •• 1II'oIt : lir .\cllprnn
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lida er del ...et. Oll Il) I ul..rudl a pro\ol..en.'1 111.11 ",plre
fr(,nl. hHlr Ilt·df,\.'ldl'r('n .. 1'\.'llder har b('aro('j(i('1 jor
den For <tI bt.'l) ,t' dClllle problclll,lIl1l1lg a der l 1988
1;l'Illl1'mfllrt 1 for't'g. og rt·...ult .. ll'rnc fremgår :..lI' lahel
101.
Dl' 11<lr""'8- bk\ gellllclIlf"r1 p;1 arealer. hH1r ul..rudt-,
bel..,cmpt.·I,cll \.lf lllegl'l \dld,I..et. og l.UII l p..:l af
jordl,.·1\ \;lr d;d"l.t·1 .II ul..rudl \t·d rocrne... 0pl,Jgnln8
.... Ilr,d med g~ Ill'lledfa:lder har lUe fn:mprO\ol.crel
Il) 1 ul..rlldt. (II; ti l.: r er il.ke lIl,dl 'lali'll"'l. "'1 l. l.cr for\l.d
pil lldhylld I ,Il.: IO ,illlall011l'r
l'or'''1H:ne '(IgI," forhal

Fabriksroer
1)(' dtJJt,l..c SlIl..I..a/ahn!..l..aog SlIl..!..ajilbnl..!..('fl '\.1'1..,,
IUllg har og""l I IlJt-:~ gellllt'mfMI fm ...tl/:. med ul..nll,i1 ... 
bel..:clllpd ...I,.' I f;lhnl..,rol,.~r I ;l1krlt' er "':lIukl tig he
,Irhejdel ;11' "-or",g\lldm/~t'/ jor Sul..J.arOt't!l'rl..lIl11,1! pli
l/\lt'dgurd

leJh!'! 101 \hl'r rt·... ull.llerne af t) for<,og, II\0r lUe
11lllujr(' elld 11 l~lr..I..t'lllgt~ bdwlldllnger er afpn1\el.
Udh) 111,.'1 cr Illalt l 6 ,Ir de <) ror...(\g,
Sel. ... ror,og...It"l1 er hchandle! lo g.mgc. !-'tll·... le be
handlmg er lldfl\fl p'l ukrudt og rocr med "Imhladc.
men... anden ... pft'jllllng er gennemforl t'a IO dage
"'l'n('fC El clII..ell klf\og... lrd er I..un beh'lIldlrl en gang
"1I1l11t.1tg nll'd .. ndell bchandllllg I tie (1\ rige kd Iler er
dt:r Iii gl'llg.cld hl.'ll~llet dohhdl do....... :lf Gnl", og
Iklana!. 4 fON1g~ll.'d er hdwlldlcl tn..· gallgl.:, og tredll,'
"'PI'"jllling l.'r g~'Il11('mr0r1 :!.-J uger erlCr andell be
handling
Den hcd...!t' be".empd ... t' cl' opn:kl 1dt' -l kd, tHor der
I.'r ...pruJlel tre g'llIge. Iler cr der en IlIfred ...... tlllclldc
r~'llholdel'" \ct! roernC\ optaglllllg. men" der. de
~)\ f1ge forsog ... lcd I..lIll er nnge for... I..e1 pl' <,IUlclTcklen.
ldt'l 1.::1. 20 pCI afjordO\crnadell \.Jr t1 ..cl..I..e( af ukrudt
DI.'II hedre hel..:clllpcl ..e l led h-I.. har mcdfufI lIlerud
h~ 111..'1' på 5-7 hl..g ... u kI..er pr ha D.. lld.. lagene cr meget
for l.dhge de ti for'iog Imellem, er de gcnncm .. nnIJgc
ud lag 1I..I..e "';lIl'ollsI.. "Il.re

rahel /(P i 'I.. null I lalml. 'Ina, (/87)_.
Antal rOer

Fabdksrocr sIdsle spr "'= ".
~ 2~• h .~

E ~. c~

~.

!~li s. ]f O"
~

06 "~ ,:.c=0• = 2
o • ~. es.I ~pnlJlclld 2. ~ln"JIc:lld 3. spr"jlclid §~
... ~~

~ "~
,,~

roer lombl. 7-10 dage entr 2-3 ugrr cfirr -o- :> 0.- :>~ ",.:,

9fo~ 1988 J 2 J 4 5

- r. "" "" or,
a 2 G~lltp, I :!. (jolll\ '

1 Ht'(;Ulal· :!. RCI'IIM'· 11111,.'1 QO n !I 95.1 lilO
b '111t'l ~ GollI\ - IIHel

~ Iklanal· 88 18 21 2.1 11 J~

c 2 Golm-+ 1.5 I'~ r;1I11111 III I
2 Bl,tanal· 2 Ikl:ll1al· tIlre! QI IQ 20 2.7 9X~

d 1.5 1)~rOlllllllDF- 1.5 l'~ramlll 01- ,

2 BeI'.Hl.d· 2 1:leI,Ill;tl· llllt" Q{) 1.\ !I 0.8 X20
c 1 GOItI\- 2 Golll\ -

I IlelanIlI 2 Belillon IIlICI QO 11 18 1.7 1140
2 GOIII\ . l G(IIl1.\ t

I Iklan)!l· l 1]1,.'1:11'011 11 IlIlel "Il 20 10 lA 1175
g 2 i-lcrhaphl'll :2 GOlil \ !

1.~\\;ldl'\ B\\' ~ Ikrhaphen .
1.:1 A, ;tdn B\\ tIltt'! Q{) 1.~ 24 OA <)15

h 2 Goltl\- I GI.11I1\" I Gnltl\ .
0.5 SOr!r<lll· I "()llrtlll· I '\Clflfl..lIl* 90 1.1 5 6.Q 1240
1.5 ('(1111\ 1.5 (jtllll\ + I.~ 00111\-+
1.5 Bel.lIl.d· 1.5 Bt'I.Ulal· 1.5 Bclan;l1· tiD II n 6.Q \\[0
1.5 <...inllt\ . 1 p~ LIlIlIll DF • I p~ rallllll DI-
1.5 Ikl.lIl.d· 1.5 Ikl,llla]* 1.5 Beltlflill· Q2 II X M 1025, 0,5 Gt1111\ -+ 0.2 \'t'n7;lr t lU ,"Oflron 0,5 Ilclanal

1 )..,ophort\TI (3 , belMlldhng) Q{) IO (, 5,0
I.SJ) ~. 4

• fd'.lr pt.·llt·rr..nll~",II<'
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Planlebeskyltelse

Ilvidmelet gasefod - og.w kaldel "mælde" - er el meget
almindeligl uJ..rudl i bederoer.
Fremspiring Itan ske o)'er en lang periode - fra april lil
hen ijuli - afhængig affugllghedsforholdene. Derfor er
langlidsef/ekt - eller jord~'irknillg - afde gennem/arre
sprojreprogrammer I/odw?//dig for ar sikre en god rel/
ho/delse heil til opragniltg.
I /988 var en de/ arealer i efteraret befængt med
"mælde« - '-vær hvor la)'e doser a/ jordmiddel blev
alH'endt ~'ed ukrudlsbekæmpelsen i fordrel.

(FOIO: Poul Madsen)

I f(lf~ogene med bekæmpd~e af ukrudt i bederoer er
der foretagel en optælling og opdeling af de fundne
ukrudlsplanlcr

I'abt'! /03 fI~'ppigstt' IIJ..Tlldtsoner i I'lSst' ar. (/611

Forekomsi i pc!. af fOC'S(1g
Bederoer

Iq88 t985 1980 1975

Anlal forsøg 27 4' 4\ "
Pllcur! 74 84 bJ b9
H\'ldm gåsefod 45 bl 88 88
Sled moder JO -l4 20 2:!
Fuglegræs ,. 4. 2. 4.
T\'eland 15 • 12 14
Slorlenæb 11 • O O
Ilden nældc 7 • 29 O
Hejrenæb 4 14 O O
Hanekro 4 5 2 14
Ærenpris 4 7 12 )7

KalllIlIe J.1 14 O 14
Agef'\7.ennepl Rap' 4 5 7 10
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Higet brondsel kan bli~'e 60-70 cm høj. Bladene er
fligede. stængelC'1I gnm ew. rødbrun og blomslernC' gule.
Plamen har; 1988 kil"'''''' træ//es i flere bederoemar·
ker.
8rondsC'1 horer lil de kun·eblomstrede. og Marrigoll har
en god effekt. hw)r en supplerende bekæmpelse er
påJ..ræw!/.
Bil/edel )'iserflige/ brøndsel og kamille efter behandling
med .\lamgon.

rabel 103 viser hvilke arier, der var hyppigsl fore
kommende I de forsog. der er gennemført i 1988 og i 3
udvalgte tidligere ar. De anførte navne er ikke helt
botalllsk korrekte. idel pileurt. ærenpris. kamille og
l\oeland dælt..er mer nere underarIer.
I h idmeiel gåsefod. pileurt. sledmoder og fuglegræs
har værel meget udbredle arier i rocr l helc perioden.
Liden nældc dukkede op sidsl i 70·eme. mens storkc
næb og hejrenæb er begyndt al oplræde i de senesle ar.

Tabel 104 viser hvilken effekt, der er opn el mod
ulrudt I bederoer.
·1 abellen angiver behandlIllgernes prounrvise e//ekl.
og et hOjt lal er derfor ensbet)'dende med en god
\ irkning, Normah vil en efTekl pa 85 pc!. eller mere
bClyde. at der opnfts en god bekæmpelse under de
Ocste forhold.
Bag tallene på gron baggrund hgger mindsl 7obsen'O
tioner. som sanltldlg er samlet fra nere års fOJ'SCg
Herved kan del Sikres. at det anforte lal er nmeligt
dækkende for den effekt. som opnås under varierende
llimatisle og \æl..slnuessige betingelser. Tallene p
hvid baggrund er mindre sil..re. og en streg angi\'er. at
ob~rvalioner helt savnes.

Pe"elrerlllgrolier. sprede-J../æJwmidler eller andre li/·
særnillgsmidler bcn)'t1es 111 Iblanding I \ lS~ ukrudt
smldler for al sikre en hurtigere og bedre indtr~ng

iling I ukrudtsplantcrne. Hcn"igten er al opnll en
forbedret efTekl under sproJtcbetingelser. som ikke er
heil oplimale.

Tabel 105 vlscr en række markedsførle lilsælning~

nudler Det an\lses. h\iU,el firma der forhandler de
enhlte t11"ætnmg"midler. og h\llken dcxenng. der
nnrmalr tx1r ben) Ile<> \00 hrugen.



I'Jllntcb~kyllels('

rlJh..:/IO./ EJj~'/...f I pCf mod u/...r/ldl I ht'deroer (IR8)-
t

~
~

l .li
~

~
..

~ ':. ~

Bederoer "li e . , e •;; ~ il c E
~

c ~
.li c

.li ~ l E , < t ~• ~ c '!'~ , .s .il ~ • .li '" li
< .. z o: ..

Fejr .\·(J/III1~\{I/II1 J gal/gt' (fia /r('mSflIrIIIK

I 0.5 Vellli.lr
J.O Oelanal O Q() 95 99 95 ,. 90 100 .~

l,O GUItI' , nile

2. O,S VCIl/ar
4,Olktanlll 95 100 100 95 9. 99 I(~l 100 9.1 K5
1,0 Gulll\' 4 Betamrl

.1 J,O GOItI\
.tO Ocltlnal 68 97 100 7 94 98 93 89 95 94 89 5J
J.O Goll" ' _, olle

! ~tmKt' e{/l'r fF<'''HplrI'',~

• 2 Bl.'l.lIlal 2 Golt"
2 Bctanal 2 GUltl\ 92 96 95 61 97 94 96 89 100 85 66 95

5 2 Ocldl1.d 2 GOIII'- 95 99 99 76 98 94 99 90 95 86 82 77
2 Belallal l GOltl)'" I olie

6 2 Belilllal 2 GOItI\
2 Iklanal 2 I'yramlll rI 117 9K 89 95 96 95 100 K5 h:!
2 ACllpmn

7. 2 Bcttll1al 1,5 Pyrarnlll DI-
2 flclanal 1.5 Pyrallllll DI" + 97 9S 95 KI 96 9K 'J. 92 100 9.1 75 'l6
:! Al'llpron

GIx 2 Bt'lanal 2 Goltn 95 9X % 100 100 97 5X
J 1le-1,1"',1ll.1 Cllmbl -' GOIII'-

9 2 lkt<lllal 2 (jOiti'\.

J G0111\ , nile 89 98 99 'IK 97 98 91 95 91 100 O

IO .t Bd;trOIl
99-l Belilfol1 2 Golll\ 100 99 100 100 75 100 97 100 99 87 IIK)

II 2 llel.lrm1 I Golw.
98-l BClarnn I 2 G01tI\ IIXl IIXJ 7.1 99 90 99 94 lI~l 9. 51 9b

12 Ilkwroll I Golll'-
9_'

2 Bel.tron .2 Gol",. 100 100 t)~ 71 56 9. liX)

1.1 1 Bctanal l Golll'l. l olie
97 99 872 Be1<Lnal ' 2 Golllx + I oli!.:

99 97 7. 100 98 91 100 R7 69

I. 2 IIcrhaphclI I Golt" L;
,hadc\
2 Herhaphen 2 (Joh" 1.5

100 95 84 90 I()()
A"atlc\

9.1 85 I()() bl

1;11 p,l )/n'll b,,~~ruIIJ [lIcrc end 7oh,t:f\.lllllef
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Tabel /05. 4ddilm'r III hd..tt'mpt.J\'ewlIdlt'r.

BeOl.crllllnger

Pel1etrerillg.wlier
Oplrol
Prcsol II E
Shell Il E
Sun-ot! II [ .

ACllprOIl

Planld.,cml
K\K
Shell

Agro-l..l'll1l

BASI-

PcncHcnng-.olle eger cl middel') lIldlrængen
An\ende... normal! me'd J.:! JlCI af \projh~He... \.;en
E'lg brug ...all\ I,ningen for de! en\.;c!te mIddel

Folg brug.'\J.1l\ hlllngen

Spretk-I..hcocmidler "gt'( el middel... 1..læbee, Ile og
far del 111 ;11 ...pretk "'18 ud pa bJadmcrnaden
Am~ndc\ med 0.1·0.2 fle1 Ilf sprojlc'æsl..en

0.1-05 Folg brug\31l\'lsllIngen for del enkelte middel

S""henng

IJ!ante\';eml
BASF

.:"JAB
... KVK
..... ICI
Sehenng

Olie -f'" fprede./..la..'hl·fwdl.-r:
Schenng Super Olle

----=-----~-=------=--------
Spredl'-klælK'mldlf'r:

Bcnapol
OIO\\ell
EXlra ... on
Fcrrnapnl
Li ..."apol
Sando\ II ~onc.

4"drl':
Plantel..enll
~f(JIl"'i.lnln

Til ....ælll1ng.'mldler. 'iom "un må bcn~ Iles ~3ml1len

med I{oundup og "un \ed Iiprojl1l1l1g p<'l lubarea·
ler AlI\cndc" mcd 0.5 pCI uf "Pnljlc\'æ ken.
F"lg hrug..al\\l ... nmgcll fm del enl..elle mIddel-----------=--=----

Fngale
Genamin T 200 B~1

Pe"elrerillgsolier benæ\ll('\ O~""'l II E-oiler Flere fir·
maer mark«t-.forer en mllleral"1,, olle af denne t~fX'.
..om f.~b. all\~lIdc' \ed u"rudl ..hcl..æmpd<,(,' I bede·
roer og i maj".
Sf/perolier be'it5r ar olle og ~prcdi.'·l"læbcnllddi.'11blan
ding. Klin Cl enkel! produkt er llwrkcchforl. og det
.ul\endes fel,,<r. I forbmdellie med Fef'ln
Sprede-/..la'bemidler marl..ed ..for~ fra ell ra:Ue firma
er De amendes f ek~ l blanding med Glean 20 DF.
Reglone eiler FUMlade
Speciel/e li/stellllllgsmidler. der I..an sil..rc KOllndup'\
tlTekt under ugull~tlge \ejrbellllgelser. må "Ull be
n~ Ile<- lil Roundup, og "Ull "Mrellll .. prOjlllll1gt.'ll ..I,,~r I
,,(Ub eller på udyrkede arealer.

TilsælnUlg!lmldler bør IJ../..t' tJlIl"l'lIdl'!l J..nll/../cJ\I.
8rugsonnsmngl'tI:> 'ekH om t'ftlfU'/ bor ullld Iluder~'""

Ti/5ælmngsfmdler hør kun ht·n.rlle~ po d~'f1 made. mm
er omlall po del (>lIl..t·lle middt·l\ ('Ilkel(('

Andre undersøgelser
I IQg5 mdledlc" el proje"ll,Jmarbejde mcllcm PIUfllt'·
H('mK(',,'r('/. S/Cl/em )l)rdhmg~/ek"H/..C' Fonog og
Lalld\Å.on/OTcl for Plolllem'l med det formål al belY'ie
mulighederne for at reducere dOSI" Ilf hekæmpel.-.e'i·
nlldler. når den 111e<.1 hCll\lgtsl11æ<;\lge tekmk blev
Ixn> l1el III udbnnglllngen ProJel..tet bemc\ no SPIlJ}·
1l'~Yflt'm('T 111 bt'~par(>/s(' af b~!J..æmpt>'-w_smf{l/t>ri j(JTd·
hm.~el

Tabel 106 'I"er re\ultalel af cl fOfSog ll1ed ,,\ 3mpcbc
kæmpcls.e I vårbyg. Rc"u1tatcl er \1.. 1 ...ammen med
re<;ullatel af el III ...varcndc for,,(,& i 1987. Fire nadspre
dedy!ooer twr mcd tre fm'i"clhge Iryk gl\C1 muligh~d for
al arprmc Ilt for... l..c1hge ' ..c ... \..em<cngder fra 55·500 I
pr ha
Ilabcllen er \1<,,1 \ Ir\..lllngcn pJ meldug ug udb> Ite-.o111
genncm<"mt Ilf de Ire ror"l"elhge Iryl.. Dcr er 1..\11'

l'uixl 106. Dna UK \projlt'/t'ÅIII/... (189)

1jonog 1987

I' "'2.8
]: 5.7
4 8.0

O.b 5.b
l b.l

LSD h-..

1987-88

a Cbcllandlcl
b. Fladspredcdy~c ~IIO-lO

c. Fladsprededyse 4110-14
d Fladsprededy<"e 4110-lb
e Fladspredcdy't' ~ 11O·2..t

PI:l
mrldu"

hl. k~mt
pr ha

1 fo"",,,: 1988

48 63.6
..t 2.0
J .1.1
2 5.0
1 1.8

LSD h-e-

Ikhandkt med ('.( I T_Il lllrn." I Oo;-I? .tl 1111It
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Vinterhvede

( IY(J).

PCl angrrb hlS k~me

mddug pr. hil
pcl unarc:b

meldug gulru!\!
hk& kc:mc:

pr. ha
pc'. angreb hla kerne

meldug gulrusl pr ha

19H6 og 88

il UhchandlCI
b Flado;prcdcd}'-l.'
I,:' IhlP.d~altlmcn..l) ...c
ti Plad..pn."dcd)..,c
1,.' lokarnmcr h\lncltl)'t'

4110·16
1;5.l-16
LP 11002
1551.16

I [orm,l!, /986

62 55.0
1.1 4.1
.t! \~.5

34 b.7
.l? b.6

/..",'f) Ih'

I forwg 1988

O.S 16 58.6
0..1 0.1 14.q
CU 0,0 1.'.5
U. -' 11.11 1\.6
0,3 0,4 1~.1

LSD b-e-

I jiJnog I ()XX

3.0 5 65,1
0.4 3 <1.5
0.4 1 10.3
0.4 1 ~U

0.5 -' H
I.SIJ b-e

Ikh.llldld Illnt 1.0 I Ilh IIHht\' tl<:~ ,.f 'UlII

fundet en nn!!..: for.. I.c1 t1)'ocrnc ltlldlcm, og dl' mahl'
fnr.. I.cJh: 1 udh)IICI er '''J..c 'Wll'II"'1.. ,.!..re

l for"uj! er j!1'J111l'llli'llrt I h\l'dr.: dh:r l'll rlan. h\(lrl If\,.'

for ... l..dlig,c U) "cl' er all\ crHJI IlllHJbllllglllllg af Spon .. "
4~ Cl' til hc/..a:lllpel,e af /..Ilæ"""erl\(h~ge. Der ble\ l/../..e
fumkl 'l/..re fllr,/..e1le hchalH..Illllv-erne 11l1dkm

'l1h('/ /07 \ l,cr rl',ull;ltcrnc ,lf 1 fllr"'l!.!. mnJ bd,;crn
pehe ;,lf ..ygdøl11nll' pa h\cde ,ammen IIIl"tllll'\arem.h:
rC'll1talcr af I for'llg l IIJX6. I kr Cl' fire for'''CJllgl'
d~,cl~'per rnl\d \ed trc tr}" Det r.:T 1I1\lræbt med de
('nkelre dy ...cr al gi\c ...anllllC \amJm.cngdc, og dClHll'

har \<lTlerel mcllem 1..0 og .'00 I pr It.... \ ed tie t rI.' lr~"
Ilabcllell er \l ... t l'O'd" p,i ..~gdnrnlllc og udb~lh: ...um
cl gennelll'llll ilf 1..Ic lre Iryl... D,'r cr l hcgge for"'g
Im"'lci 'lore mermlh)"lIr.:T og kUli fllll(kl nngc for... kel
p:) l'Oi:l...len af de for..kdllge t1~ ...el)'p(:r

rabel 10li \ ''''er rewhalcrnC ....r b for..ug. "Olll 1 11IXb,XX
er gC'lllell1fl,n ml'd for ... kc1lige forddlllg"~"lcml'r 111
hck.cmpd'e af,~gdnllllllcrå korn ':lilli mlKlul...rudl I
\arhyg. f.nkdlre'lllldll'rne \l"'C'. da der de.. \:crn: Lil

\ ""I.' fqlagllge .... l1gl\l.:I ..I.:r I O\l'''lgl,,'n 191'16 og Il)X7
l),,' pn1\ cdl' '\ 'lcmer cr l ,lill' fllr'l.lg '<lll1111l'nllgnl'l \ cd
mhpro..lllllng af IfC dlN;:r af henhold..\., Ilh lUrhIl
o\crfor 'ygdOllllllC og I <ll1erOIl 50 \VP ll'l'rf,,'r u"rudl
I tabellen er \1 .. 1 effcklcn U\erfor ,bdl'\old,,'rl' og
udhYII'" ,om Cl g,,'nncm'lIil af dc Irc dn'l'r
I ulllfla"I .. II.·rl.'dl.' 'y,lelller - 1),1IIft)r1 o~ Ilardl Vanani

lahd /Oli Fort!dllll!.\\I'It'ml·r. (IIJI)

- cr h,,'f '<lmmenhgnel mcd 1,.'11 alnulllh:hg h~dr:tull..k
\Irl...ende 'PWJ1C og Gml}CI. Il\or \<c",kell ..pn:Jn fra
t'n hllrllgl rolcrendc .. 1..1\1,.' Ilanll Vanani har kun
dellagcl I for,ugcne I 19H7 og 88. I 1986 \uldlc be
handlingen 1llt:t1 DanfCHI \l"<'C k\nkr mt:d liell')'1I til
riglig dO'Cllllg. 1 h\'cdcli.ll"Ugcl Effeklog mcrudhyllc
for dcnlle bchantllH1g. er dcrfor \I"" mcd lal 1 pafl'lllc'.
Ocr \,,1' hcl~ddlg fur,kel P" <lJlgreb'Ill\CUill'1 l de 5
fnr,ng med hck".:mpel'l' .lf ..~ gdnmml', f\(C'fudb~llc-fn..:
fnr en hcl...:cmpct'C \anerer CII del for",ogcnl' 1l1ldlem,
ol! Je IIWllc rneruJby Ilefo,.,~dktr Ikkc "IHII"II,k ,. I... rc
indctlfor rJe cnl...dlc for ..ug
Dcrer ten 'V,lg IClldt:ll' III al de lufw"i ... lcrcdc .. pr~ljter
har gl\CI en lidI hcdrc cffckt cmi de U\ngc ...}'lt:nu:r

.\fl'd !tl'my" (til'" samlt·( ÅOIIJ..!U(/Oll ~ rurt!t'''lIg af
\Q~e1 d.nt'fJ'PI'r\om ln'\ÅI'Ulæ"gder ug Ir.VÅ \lIml for
delll1l.t\.W\/l'UlI'r It!,IH'I!'!,,\' t!er iiI cll'lI {'IIc!l'!II-W proj{'Ålrap
pari. wm 1'1'11(1'\ i løhel u} 1989

(u/'I'/109 \l'Cr re,uhatefl1c af.1 for'''g, gcnncmfurl af
Dedol1\Åe 5illJ..J..a!ab"Å J,. a Ilcr cr IO do'cr af Ikl<lnal
+ GOI!I\ I oht: udbragt mcd henhold""\I' en almlll
ddl!; hydraull,k \irl...cmlc marl... ..pro..lle (lg med en
Danlt)ll"pnl)lc. Sld'lllX\IlIC er pnnel med hl·nhoJd ..
\ I" ~O lig SU I \ and pr. ha. mem dc:r ble\ atl\ endt 180 l
pr ha I dell hy-drallll,kc 'pro)!t:, Den hu)c dC)\I"" har
uall'C! \andma:ngdc og Icknil... rnedført den bcd'l
\'lrl...endc og rnc't holdbare l"clll1oldtl ..e Rt"ult;llerne
'\.:J.rer llogclllunde ItI dCI, ..om hle\' UPllåd I J for"'"g I
,qR7

Ikka.'11lpt'I~ ar s\..m~)JdommepJ kom ukrudlI Ir.om

Korn hr. hkg hkg hkg hkg hk. ~l. h'.
\'Ioke ""o. lcrnc pcl. kerne pet kernt JK:1. pct. kerne "".. kcrnc e d.l kerne
pr hø meldug pr ha nlddug pr. hl\ meldug pr. hu ~k1ul· gulrusl- pr ha meldug pr ha ukrudl pr ha

.. l behandlcl 41 >8.1 4; 67.7 1.1 >6.0 O,l< 1.0 60.8 53 59.2
h lI~dratlh,1... 150 b :!.I 24 S..1 7 7.... 0.1 O.R J.h 12 ~.O

(. <'.i1fO..It'l -lI 5 0.1 2R 9.6 7 5.9 0,4 0.9 1.~ IO 3.1
cl I)allh\ll 4' 1 2 1 Ub) (4. .1) 5 10.6 O..' l.O 2,4 5 1.1, Il.lrdl \<11"1,011 7' 7 7.0 O.J l.O 0,9 7 1.1

I ..S-f) h' l I..S'D h-/., - I.SD b-e- LSDb·1' ISO h-l'-

IYH6·HH 1F IYM
IUrbrlf

1fi IYH6
n"ll'r!lI\'dl'

1J'. IYH7
n"ft'ritrl't!e

1j .. 1988
IlIllt"rln<!dt·

1J'. 19HH
l'drhy'~

1F 19H7
IcJrbr~

(J 56,2
_" '.8
1.1 \.6
26 5.7
~I 5.1
LSD IH'-

I UIl~I~ltI I dl turIle •. ~11' "Ild.l,lt' I I, • l "l! I ~ tI''''I' (l 1\1, ..." l.1I1 h;!J
I Ild.1 h.:tI.'ml l Juli p.l hl .'\t·r'I,' hl."k • Ik',h'lIImd'l: p.i 1,1I11'hl,ltI
I h'rhl\lll I.II11.'r"l1 \(1 '" I' ~11' \·Od.I .11 I l. I ~ "f I., ~ ti"'" t 1··1 11,1-'.], ~ ~ [..~ hil) I 111'1,1 hnl"1111 l 11111I
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Plantebeskrttelse

Tabel 109 SPNJjretyper (/92)

•• I ',

Vand
I pr. ha

Fabriksroer

1987-88

a.2 Belallal + .2 GOIIIX - I olie 180 Hydrauli ...k
b. I Belanlll + I Golllx ...,.. 0.5 olie 180 Hydraulisk
c.2 Belunal + 2 GOltlX + I olie 40 Danfoil
d. I Bclanal + 1 Golllx + 0.5 olie 40 Danfoil
e 2 Belanal + 2 Golllx ...,.. I olie 80 Danfoil
f. 1 Belanal + 1 GOIIIX - 0.5 olle 80 Danfoil

3 forsag 1987

3 6 9
II 12 9

I I 8
7 9 9
6 6 8

12 18

3 forsag 1988

4 I 9
12 9 IO
S I 8

13 S IO
4 I 8

IO 3 IO

• P.:I, af JOrdoH:rf1adc:n dJ-llc:1 af ulrudl ··~kab 10 ... unde' roer. O IOlal Ddc:lagle' roer
Alk kd lx'handkl ! gange' mC'd ca. 10 dagt!> mell~mrum l mil]

Ikhandkl på samme' lIdspunll som omgl\cnde areal

1'ob<'l 110 viser resullalcrnc af 7 for~og. hvor cffcklf.:n
af en ~\'ampebekæl11pelse med luftassistcrct Danfoil
og med hydrauli~k \irkende Hardisprejte er segt be
I)·SI I dl!)Se for ...og er del )ulmindelige( markedsforte
sprojtcr. som er ben) Ilel \ed f(lr\ogspurcelkrn~be
handling. De enkeltc behandlinger er gennemfofl med
hah- dOSIS af det So\-ampemlddel. som marken ... kulle
behandles med. FOrSoegsparcellerne er SpTOjtCt p5 '\am
me tld (,om den omgl\ende mark, Der blev I gennem
snit opnået en lidt bedre bekæmpelse af sygdommc
med Danfoil. Delle havde dog i"'ke haft nogen pmitiv
indOydelse på udb)lIel. hvor der Ikke ble\ m<\lI sta
ti .... li<;k ... ikre fONkelle p5 de to mdoder

Tabel 110. Sprojlelyper (193).

% dælr:mng c:fier spr.
gul· mel· ~
ruSI dug lona

Tabe/lil \ Iser resuhaterne af 6 fon.og i .... årbyg, h\or
CO;:berigel \'and er 'klmmenlignet med almindeligt
\-:.Ind ved bekæmpelse af 'i)'gdomme. Halv og kvan
dO':li~ af Rival er lIdbragl en gang I stadium 8·9. Også
hcr er dCl prøvet at tilsælIe 0.3 I eddikesyre pr. ha. I
disse forsog var angrebet af sygdomme igennemMllt
på el bc'lkcdcnt I1Ivcau K UR små forskelle mellem

Tabel III vl-.er resultaterne al I lorsog I nveae. nvor
COrberigel ~'a"d er afprøvel i sammenligning med
almmdeligt vand ved bekæmpelse af s)'gdomme p5
h.... ede. Der er sproJlct IO gange med halv og hart
dosis af Till top. Ved den la\'esle dosis svampemiddel
er del samtidig pro\·et ul almindeligl vand al sætte 0.3
I eddikesyre.
Til\..'etning af eddikes~re har haft sanlIne effekt som
COJ p surhedsgraden I sprojte\æsken. I gennemSIlIt
af forsogene er reaktionstallet sænkct ca. to enheder
fra 7 til ca. 5.
Effekten overfor sygdomme var megel tilfredsstillende
\00 alle behandlinger. og i gennemsnit er der måll
store merudbyuer. Ud':llugene de enkelte forsog imel
lem medforer. at de gennemsnitligt målle merudbytter
ikke er statistisk Sikre

hkg
kerne
pr ha

4 86.1
3 0.7

LSD-

S
2

4
3

1/2 dos.
L'l dos.

7 farsog 1988
u. II)draulisk
b. Dunfoil

Vinterhvede

Tabel 1Il. C01 - bengel \'Ond (/9").

Vinterhvede
% dækning ca. In

meldu, gulrusl ~plOna

hk,

k"""
pr. ha

7 forsag J988
a. Ubehandlet
b. 0.50 I Tilt top. sI. 6-7 &9-10.
c. 0.50 I Tilt top. st 6 7 & 9-10
d. 0.25 I TIlt top. SI. 6-7 & 9-10.
e. 0.25 I Tilt tOp....1. 6-7 & 9-10.
f. 0.25 I Tilt top. sI. 6-7 & 9-10.

Almindeligt \and
C01 - bengel \and
Almindeligt \'and
C01 - bengel \and
Eddike·lalm. \-'and

0,6
0,2
0.1
0.1
0.2
0.2

6,0
0.0
0.0
0,0
0.0
0,0

21,0
2,0
2.0
3.0
4.0
3,0

63,8
11,0
12,5
11,2
11,0
10,5

LSD b-f-

• o.~ I C'ddlkes)re' III\3l pr ha - 0.1 l pr 100 I \;tnd
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lu/u'll/2. CO.. - baiR('{ mml (/9j).

VI.byg
% dækning ca. 1/7

mddua bladpkt skoktpl

PIaniebesk) Helse

hk.
kt:mt:
pr ha

610rsog /988
a, Uhchandlcl 2.0 1.0 1,0 53,2
b. 0,50 I RlvUI. "I. R-9, AllIIllldeligl vand 0,7 0,7 0,7 2,8
c. 0.50 I RIval. <;1. 8-q. CO~ - berigel \<1110 0,8 0,6 0.5 3,S
d 0.15 I Rl\al lit 8,9 Allllllldeilgl vand 0,7 0.5 0,7 2.2
c. 0.25 I Rival. .. I. 8-q. CO~ - bengel \ and 0.5 0.1 O,) 3.4
f 0.25 I Rival. lil. 8-9. Cddike..yrc t / A1111 \and 0,7 0.5 0,7 2,)

LSD b-I-

heh~lndlll1gcrneer runde!. 0!t de mali!;" ud,lag er 1""C
.. 1.1I1<;II..k sil..re.
Rt"'ullillcl af endnu I forliøg IIIdg~r I"ke I gennem
'nll'latlcnc. fnnll udh} IIcIl1 \ t"allel her la meget la\ I på
grund ;lf megel ..en ,!lnmg.

Re\lduJ1erl/t' al! ars /or:,o.': har lÅ ~e ~/lfIlICl bt'~r({'jie

paHuttdl'tt om. ClI CO•.,.beri~t'l I'tJlld "an '>forbt'drc"
(ffi'~h'" a/ etl \I·ump('hl'/.:æmpt'/w I ~Orl/.

Det bor derfor uj1..lare5, hmri (,O!·tI/5ætnmgt'tt~ I,tudl
UH'ngt be'.Har, jimmleN ydaligt'rl' mar~!orsogIWFr~ ~æl
(1'\

I IljX7 hle\ der påhel-:} I1dl en fM..og....crie med del
formål al Idarl:cgge den tl"I)fJ()lIll,ke betydnmg \ed
1'IahlerJIIg af "rwJlcfnc hr~cmmer lang.. beplanlllln
ger
For't1gene er fortrlll"i'l ptll.:erel \ed læhegn. [ fClr
hlllde]'c med normal mark"prllJtning er ca, 6 m af
'pwjteoommcn nærme't hcpbnllllllg "".ftC\I" ~hnel

o~ lul.."t't For"(lgenc er fa~lhggendede Illc'te 5 ar. og l
p,Ifl.:dler med og uden mar/..l'1/\ normale p/ulllt'nun

forel age... udh}lIdlt'",'cmmel\e og optælhnger mel'
"ampc\ygdolllmc. \I..:tded}r og u"rudl.
FOl''1lg..mæ......gl l'r del ikke IHlgell Ideel pi ,l('en 11 g ~t

<lnhnngc f0r..(lg lang.. hegn eller ""0\ "alllcr Dc op·
n<1edc hmwdh\ lier \ 11 \ ære "lær"l p.h ir"el af hegne
IH.... udformmng. og lid b} lIem;llmgerne er dlO:rfor ofte
hl'h.t:flcl med llIegel "tor lI"lUerhcd.
I I!)RR hle\ der arllagl 20 for~cg 111 hcly .. nmg af elllllel.
ll~ re,ullalel bllllge'! I rabd 1/3
II for ...cg ble ... udfort 1 drbyg. KUli for to"ullbladcl
lI"rlldl sleg mængden af ukrudl 'lc..enlligl. \'ed h(h(
\ar 45 pcl af jordc-n dækkel af u"rudl l leddel uden
planlc~\,~rn, meden" der hil" fundet IO pcl d<:C"lUllg
dIer behandling ..om m:trl.cn.
Der ble... opn~cl cl g('nncm<;nll .. udhylle på 34.2 h"g
efter bdlandlltlg. De lotale ollll..o'll1ingerncl 111 phtll
le\tcrn ..nndler "aml l..orsel androg l gcnnem'illll 3,b
h"g. h\{)refler nelloudby Ilel 01('\ .10,6 h"g liden
planll~\ærn hle\ der hn"lel 2Q.7 hkg. og I genncm\nll
af dc II for...ug har det "o,lel O.q hkg b~g at hil'e en
10111.' uden plalllevxrn, Inmllcrlld er \i1rialloncll li1l
'lor mellem fnr,ugenc. at delllle foOlkcl Ikke er ..ta

11'11"" 'lUer, Merudb~llernc .. "mger mellem t- 4.9
hkg og. R.5 h"g og Olll"o"ll1l11gerne mellem l. og
5.S h!..g pr ha

Fordl'!e OK ulemper w:d at etablere {"tI Jprojle/ri ::0"('

lomr; /t-n'lIde hL'gll dis/..lIlal'~ {/hel Ma"dt nllljofol/..
som blandt lalldmænd.
Der l'r hemigten I cle "1II111nelldt: ar {J( gelllle/llji"e
lorw~ i de 10ndoJ.:.Ollom/lJ..1! /orel/il/Ker, for al bdYH'
bf.u. dt' oJ.:.ollomi\-~(' "OlIW/.. \'eflser afat aIlIægge {(idun
II.' ::OIu'r.

(rlllO Jorgen Ra, n)

I \lIItcrlHede fort'lIgger gt"tlnellilillll\re\ull;lICr fra 3
fON'!!. tHor det har 1..0'tcl 0.7 hkg al ha\(' "rrojlcfne
loner I 'pwJlefne loner ole\ der fundel fra 5.0 11I1X.8
h"g I nllndreudb~ Ile for al undlade pl.l1He\iCrn med el
ol11ko"lnlng..nIH~au fra 7.5 11111.3 hkg
I vllllcrrllg hl C" del' gennemfør! J for~()g. hvor der
uden pla11lcværn hle ... hO~lel ct nettomerudbylle r!l.
J.5 h"g. h\llkcllkke hur o\crra ..ke. Idel rug feks ,"ke
hetJl!?r 'iærllg godl for u"rudl<;;· og blad,,\amrebc·
",-t:m~l~e

I el l:nkelt for..og l lIal. rajgræs bln der fund!?t el lub
på Qo kg fro ved al uddade .. prOjllllllg.
119g7 blc\ der anlagl 5 fnr~~)g. og c!l"'l' er og..å Iltl~tet 1

IQSR
I \-arbH: med en I..rafllg ukrudl ..mængdc \cd ht"l
"o<;;ledc del 1.7 h"g al undlade rlanIC\ærn, I tnede
"leg nellOlahene III 4.1 hl..g l I fONlg l Ilal. rajgræ..
hle\ labet 1"111 ClI 100 l..l! fro,

D.'10"/(' ji)rsog med WTOjufrie ::Ofll'r IWf(er I relflfl/I-: uf,
ar tubt't "ed al anlægge ~projlelri(' ZVIIl'r lallf?( leH'mit'
ht'(!f1 ondrar.wr om~rlllf( I_~ pct. l/nn/l' dyrJ..llitlf{wr
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PlantebeskylleIse

KHI.~ud

P' m
forår \ hMI

IO}\. 101\

• 7 IO 3',2
6 29 " 29,7

LSD 2,6

l/i.. lJ\. 1/\
O 2 5 12 61.'
O 2 '2 22 51.5

LSD-

1 J\. lI\. 1}\
O 1 5 2R 34,6
O 1 35 .) 33,7

),6 )0,6
O 29,7 0,9

(U 52.2
O 51.5 0.7

3.530.2
33.7

'eno
u...Ib)llc

'.4
O

H"Z
lC11le
pr. ha

"C ~"n'"1
af ulrudl

ca.. Ilb ... hO)I

I. år forsøg
Varbyg JJ forsog
a. Med planteværn
b. Uden planleværll

TabelllJ Sprojl(jrie zoner. (/53)

Vinlerh\'ede 3 fonøg
a. Med planleHcm
b. Udcn pIanicværn

Vinierrug 3 forsog
a. Med plllnlevæm
b. Udcn planlcværn

2 års forspg
VlJrbyg 2lorsøg
a. Med pianieværn
b. Udcn plantcværn

Vinterh\'ede 2 forsøg
a. Med pJanleværn
b. Uden planicværn

O
O

O 5 26,7 J.J 23.4
l 100 21.7 O 21.7 1.7

LSD-

O 69.6 5.1 64.5
23 60.4 O 60.' 4.1

LSD-

Med planle\ærn hch3ndlel..om Oml/lH'mle marI.

Tabel lU. Midler pnnet mod u"rudl i 1987-JJ8.Efter resullau'r af nog/t' ft 2. ar. forsøg "'YI/el der at
være el lidi slØrn' lau i del andel til'rkningwJr.
De malte udhyuenedgal/ge pr. ha /"all omskriv('~ III ('1

tab på 50-100 kr. pr. 100 m hegn i ell 6 meler bred zone.
Fru delle belob~kal sd lrækkes de sparede om"ow·
ilinger

Anvendte midler
Tabel 114 viser I alfabell"'~ orden efler na' n eller
betegneb,e de præparaler, som har deltaget I året\
forsog med ukrudlsbekæmpelse Indhold og mængde
af akll". slof er anglWI.

Kærgallelalld er el rodllkrudt, \'Om kan I'ær(' hc/I
dominerende p& /tIIIIliggende, sorte jorde.
J roer findes ingert effcklb'e muligheder jor "emt.'"
bekæmpelsc. (FCHO: H Wlllumsgi\rd).

Handelsnavn
eller numlll~r

SPflljtt'/1fu/ft'r

AdOlUfcfI
Aralofl
Ag\lllll
Alh 20 DF
Ardon n r
Anall('

A~rt

Alral1O.410"1'...
A',jtlc, IJW
A\cllEl-c 150 1
BaOl\h
!Jarnon I'lu,
aa....gran 480
D.1.~agran MCPA
Ba>agr,j11 MI'
Basta
lklgran

&laOO\o\
Delanal
B.:laron
Bia<k.\ 500 se
UnoInl
Bromlnal \1 f. "
D3nlol

Dlcuran 500 FW
Dlmeruron WI'
DLG \1pmp:lcld bO
Doublet

DI'M 111lddd, n7o/...
DuplO!>an M P
OuplO\lln MP/O
FI\. 11\4 h

VlrL~lIlllle Sloffer
gram pr kg dier hier

O(X) ,jdoll1re!l
500 houra"
~) nrhcuc.. rh HlK hnunlO
200 md,ulfuron~lI1dh}1

~ I"-Oproturon
21 dop\ralKl ~ 60 nuro.\\pur •

2b7 MCI'A
:\00 ImazamethabC'nz
'i(X) alra"n
lilO 10;111;11
217 dlfclll'uqual
240 del hot:hm
2M nf'mprop-M-i,,"prop)1
4110 hcnl:unfl
250 benlllzon 125 MCPA
2~O hoelll:l,on - .175 m~hlorprop

200 gluru'In3Ic-ammtllllunl
JOO l'>Oproluron t 62 10.\YOII
14n m«hlorprop
160 I'henmClhpham
160 p~nmcdlpham

!lO phcnmed,ph.am 100 dhofumcs.al
5(» qana'-1n
160 K)\)nil 240 bromo.\)ml
4110 hrllmn.\yml

3810.\)1111 • 23 broll1o.\)ml
235 MCI'A 184 dlchlorprop
500 chlorloluron
500 dlmcfuroo
150 2.4~D· 450 m«hlnrpror
240 l-.oproluron • 40 ul.\)lIIl
40 bromo.\ynil

In7 MCI'A . SOO dlchlllrprop
(](X) III,-"Chlorprup I'
160 2.4/D ' 350 m~hlorprol)-P

\{Xl 2.4 nu
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Økologisk og biodynamisk
dyrkning
Af Erik Fog

Et nyt forsøgsområde
I de ~nesle år er interessen for okologlsk og bio·
dynambk dyrkning steget betydeligt. og det er derfor
naturligt at udfore for..og med disse dyrkningsformer.
Forsogene skal for;t og fremmest bd)'~ h)',nings·
muligheder for de problemer. der er af betydning for
de økologiske og biodynamiske avlere. ten forsag...•
resultaterne vil fonnodcntllg også blive brugt ul sam·
mcnlignmg med resultater fra traditionel drift.
Vil man vurdere økologisk eller biodynamt'lk drift i
forhold III traditionelle driftsformer. er det mudlcnid
\lgllgl al huske. at cnke!lresultalerne l okologisk/
biodynamisk drift er mere afhængige af helheden
d.v.s. forfrugt. husdyrhold O.S.\' .. end rc<;ultaleme l
traditIOnel drift, hvor forholdene kan Justeres med
hundelsgødning og planlebeskytlelse. De økologiske
og biodynamiske drirl!>former ber derfor kun bedøm·
mcs på de samlede dnft ..rcsullatcr. Men !>ammcn·
ligninger af enkchresultatcr kan dog have ..tor bc·
lydlllllg i en samlel problemanalyse af disse dyrk
ningsformer.
Forscgcnc med økologisk og biodynamisk dyrknmg
minder på de nesle punkter om de ovrige forsog: men
de er alle udfort p arealer. der dyrkes okologlsk eller
biodynamisk.

Forsøgenes antal har udviklet !lig fra 11 I 1986 og 20 i
1987 til 30 i 1988. De forste forsøg blev udfort af
konsulenterne UII\llt under Fællesudvalget for okolo·
glsk og biodynami ..k Jordbrug: men de fleste af for
sogene udføres nu fra lokale planteavlskolltorer. lige·
.;;om okologlkonsulenten i Frederiksborg Amt har
gjort en stor for!l.og!>mæssig lIldsats.
Dette års forsog koncentrerer sig om følgende emner:
Sortsforsøg I korn, kom·ærteblandinger, hels..~saf·

groder. godsknmg. ukrudtskontrol og kartoITeld)'rk·
ning.

Sortsforsøg i korn
Sortsvulget er nalUrligvis vigtigt ogs. i økologisk og
biodynamisk dyrkning. og for at fil et Illdlryk af.
II\'orledes sorterne klarer sig under disse vækst for·
hold. er der udvalgt flogle sorter til afprøvning.

Vinterhvede
I tubel I ~ udbytter ultalerne i 4 enkeltforM)g med
\'Iflterhvedcsorter. Forsogene har nr: 21 028. 40 001,
39 069 og 18 001

Frøukrudt kan med arene bll~V! et alvorligt problem I
økologisk og blodynamlsJ. korndyrkning..Hen ukrudts·
harvning kan reducere ukr/Jdtmængden betydeligt. Pli
billedet ses effekten affonkeilIge ukrudlSharl'lllllger.
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Økologisk biod)'namisk jordbrug

Tubel I. UdbyllC! I vlfIfl'rlnwle. Tubel J Udbyftc i villferrug

Ogs..1 for rug.. \cdJ..ommelldc er der meget 'tore ud
byuevanallollcr fr:l '\Ied Iii "lcd, 'lom g,)f del \;tn·

,kdigl al pcgc p. ~pcciclle ,oner Dog g~r ~ortcn

Domll/(Jfor 1ge1lllclll alle for",\gene med lyddige 1111:1"'

udh, Iler

Vårbyg
Også l \. rbH; er dcr udlwalgl ~orlcr III afprm IllJlg I
oJ..ologl'll.. og blodynami'lJ.. dyrl..lllllg.
Tabel 4 Vl~r udbyllcrc~lIlt<llcrl1e fra ;'\rets 4 for"'\8'
'leder. For'log nr' 36 01", 21007. 19047 og 39 070.

4

UdbylIe og merudb)'t1e
hkg pr. hll

UdbyIIe OB merudb) ltt
hkl pr ha

Udbytter O/< dyrJ..ml1gsforho/d

Vinterrug

V .byg

ForS0gSSl~

1987 I 1988

Forsopsted I 2 I I 4

4 formg.
Pelkus II 38.3 22,6 29.1 18.0
DOll1lniltor 4.3 J.1 17.2 5.2
Mablor •. 1 ",l
[po" 2.6 + 1.8 2.0
Pollu," + 1.6 \.6
Danko + 3.9 J.7 7.6 1.8
SchmIdt-rug 5.5 1.9
La~l..o tnll\:alc J.7 J.5

4 fonø~.

KraJ..a 68.0 43.3 40.9 22.3
Ko:-.ack 1.2 +0.3 II.7 +2.3
Slclpncr 6.7 0.1 ID 0.0
Ciladel 6.0 -;'-2.3 5.3 lA
Urban 3.2 0.8 9.8 : .1.2
LSD 5.6 4.4 6.5 1.7

Af op\lillingen \C!oo. al udbytlcl1lveauet varierer megel
fra ..;ted til sled og generelt ikke er høje. Variationen
mellem wrterne er og..!' slOr. og del er \ an\kcltgt al
pege p en lffirl frem for andre, sehom der er en
lenden .. III, al Sleipner !p"'cr cl hojcre udbytte, U:<lIJ..
J..crhedcll (LSD-værdIen) er hoj.
Kvalilclcn af hveden Cl' viglig. da næsten al "koIn
gisk/blodynami!ook h\l~de bruges III brodbagIlIng. I
label 2 er gcngl\cl lal for J..\alitctsanal).<.erne "'ed
rorende bagl>t>g(,llskabt'T. VærdIerne er gellcrdl la\c.
dog t'f faldtaJlene fine. Tu\mdkorns\·ægl. pmtclIlInd
hold og !ooednnenlaIIOn,\xrdl fnlgcr udbYlIcnl\c;luct,
men'i faldlalld :o.ync:o. al blive IH>jere vcd lavcre ud
byllc. Foderhvedt...:;orternl' Sll'ipner og Citadel "killer
,tg ud med la\cre faklt.ll ug !>cdUllelllJtlollS\::t:rdl
Bagl'pro\ernc H'ter gellnel1l1!:1ende la\e "'ærdu~rSpecl
clt med hcn,,)'n til bnKhnlumen. h\ Ilket pu\~er med de
hne protelll- og soolmentallon"\a:rdier.
KommercIel anvcndel..e \11 derfor kr:.l.:\c Ihlandlllg af
imporlcret økologlsJ.. Il\"edl' Illed et IH>jl glulclll11d
hold.

UdbYIIe og merudb)'lle
Vinterhvede hkg pr. h.

FOrsOCISled 2 J 4

_.
Tuslnd- S«t!mm. Brod-
korns- p" lallans- 'ohun", Brod·
vægl nl· værdi cm' pr. h"jde

• proldn Faldlul ml kg mel mm

4 fonl'g ) I )

Krak:! J9 8.8 Hl 25 2805 73
KO\ad .0 8.5 322 21 J092 67
Sletpncr 41 .5 278 17 3Ul 68
Citudl'l .J 8.6 276 14 2892 68
Urh,lll 41 9..1 .115 27 .12.7 68

On.. kcltg.
\:crdl "S-50 ca 12 mel' .:!OO 3o-.~5 4900 75

4for.'wg.
Blanding') 50.2 42.4 29.3 28.7
DIgger . ".1 -'-5,0 ~ 1.6 5.9
Se\\>a I.J .1.4 8.1 0.7
Tnumph +10.0 5.6 •. 1 +0.9
Klaxon +J.5 ...,...V~ 1.8 0.8
Alcxi .. +6.0 --;- .~.1 lA 2.5
Apcx +3.5 5,J 0.9 1.0
PIggy +15.6 +1 J.j 8A 7.5
LSD 4. J J.7 6.6 4.7

JorblJlld~rl'p(' (JIl) 5 4 J 6
Forj"r/lgr r'111 ter- V/llll'r- Græ~ , 'ifll('r·

In'ede In'l·dl' h.'edl'

UdbYllernc \;tncrer igen me~t mellem forsog~lcder

ne; men der er dog en I)dcltg lendcns til. at sort,
blulIdillgClI klarer sIg bed ..l. hvilkct harmonerer med.
al :-.orhblundingerllc sikrer en gcnerel robuMhctl over
for s~gdomllle. Angreb af sygdommc har dog Ikke
\ærcl ahorltgc I nogcn af for'logenc

I Dlgg.cr ' Sc..a , I numph + Klil\tlri

GodsJ..ning (l/ha) 8+ 6 I

Gylle
) , lor...\~

D:I udb) llefor:<lkclknc mellcm 'ioncrne er :..m!i og
u~iJ..rc, ~Ylle~ ~ons\'alg(,l ikke afgørende. Egenllige
foderh\edclypcr b1.~r dog Ikke vælges, l1:\r der dyrke..
lil bageformål
Denmod er det megel \tgtlgl atøplimere d) rJ..nlllgcn.
"JX'Clell med hens~ n ul J,. \ :chwlTur~) Ilingen gennem
gode forfrugter og rClIldlg g\ld .. J..ning.

Vinterrug
I lahd J er gengl ...'el udbylleresultatcr fra 2 for,08 i
19 7 og 2 for..og I IQS8 Fnr,~}g III' 48 011 og 19 ().tf>

Dyrket ,,"ologisÅ
(dl) 6

JO {
Gylle

J

lO l JO (
/leSft'- Stald

/<0(/111111( gødn/llg

z
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Økologisk biod) osmisk jordbrug

Udbyltevarialioner
I samtlige sorlsforsog er det karakteri<;lisk. al der er
betydelige udbytteforskelle mellem forscgsstcdcrnc.
og at en del af forsogene ikke når et lIIfredsstillende
udb~ Iteniveau. I label 4 er dc=r medtagel nogle op·
I~'sningerom dyrkningsforholdene: men dCI ser ud 111,

al hverken jordlYpe, forfrugl eller godskning giver en
tilfredsslilIende forklaring på forskellen l udbyllcni
veauerne. Pli. forsogsstederne 2 og 3 er der såel udlæg;
men dc=l forklarer heller iHc= udb}ueforskdlc=ne. Ocr·
imod cr der nogel. der tyder på. at de nyligt omlaglc
brug har s\ æn \ed at ti gode udb} lter. specielt h\"l'. dc
endnu ikke har met slyr på godnmgshåndtenngen

Der er gennemført for'''g med "Illter,æd efler fnlgen·
de plan:
Forsog nr: 21 144. 53001 og 31 038.

a) Vinlerh\ooe. Kraka + \illtenikke
b) Vinterh\cde. Sleipner + \'llllerVlkke
c) VlIllcrh\'cdc. K~ack - \Inten Ikkc
d) VlIllerrug, Danko + vllltervlkkc
e) Tnllcale. Lasko + vinlervikke

Udsæd"llll.ClIgdel1 er 300 ~pin~dyglige kerner pr. ru: og
25 kg vinlervikke pr. ha.
I et enkel! forsøg er Kraka 1 rcnbc<;tand laget med som
el ekslra lcd
I label 6 og 7 er resultalerne gJort op

Tabel 7. Villlenæd og lIillfervikke fil helsæd.

Tabel 6. J'iftlersæd og vinfen-ikke fil helsæd.

Vintersæd ",. J'lC1- af lorslof hkg pr ha
tor· træ· dpn>-
slof ~l(\f I~" 'f"nl Innl rApr

3 jarsøg
Kra~a +

vinlcrvikke 29.5 25.9 16.5 293 83.3 13.8
Sleipner +

Vllllen Ikkc 28.7 28.1 1M 265 74,3 12.4
Kosad., +

\intenlkke 28.7 27.1 16.2 251 70.8 11.5
Danko I

vinten lUC .10.1 27.7 lU 329 95.8 14.1
Lasko) ....

vinienIkke 30.0 27.4 14,2 272 79,7 11.0
Kraka;) 35.1 26.9 7,4 391 137.2 10.2

) I I for>og l.ocal
.') l f()f'llg

Afgrøde· kg lorstof g rlprolcFn
enheder pr fE pr FE

Ærter i blanding med korn
l forsogene 39 068 og 45 176 er der pro"-et fOrcikelhge
kombinalloner af byg. havre og ærter. I tabel 5 c=r
udbyueresultaterne \·ist. Som i de "Hige for'mg vari
erer udbytterne meget og er ofte lave.
I forsøget har havre klarel sig bedre cnd byg. Ærter I

renbestand har klaret sig dårligt. Det er i!\ær uk rudi"·
trykket, der er hdrd vcd æflerne, men ~ygdomme har
ogs! betydel noget. især I Bodllærl

Tabel 5 Var$æd ært og blandinger
RJprottin i Procnn·

Udb}llt t"f"'lofl'el udb)'Ut, hlcglha pct k&lha

FOlWgsSled I 2 I 2 1 2

2 forsøg
Vårbyg. $ewa 30.0 19.9 8.9 9.3 227 157
Havre. Rise 40.9 27.7 8.6 8.0 299 188
40% Rise +

60% Bodil 37.9 2M 12.3 10,4 396 235
40% Rise +

60% Solara 39.2 29.7 11.9 10.9 397 275
40% Se\\a +

60% Solara 39.7 22.6 11.7 13.2 395 25'
40% Se\\a -

60% Bodil 32.6 19,< 13.8 14.6 382 141
Markært, Ilodit 16.2 8.8 22,2 23.3 306 IH
Markært. Solara 14.6 19.3 22.8 23.7 2 3 389

Vintersæd

3 ja,,08
Kraka 1- \lI1tcn:lkkc
Sleipner f \'II1ICf\lkke
Kosack - vlIlIervikke
Danko + vinlervlUe
Lasko') + \inlervikke
Kraka:)

59.1
.9.3
'9.4
6'.3
5<.5
95.3

1,41
1.51
1.44
1.49
1.47
1.44

233
250
233
220
208
107

Ved al blande korn og ærter er der oplI~et et hojcre
mængdeudbytlc end i ærter l ren bestand. og der er
opnået el hOJere proteinudb~ lte end i korn i renbe
stand. Udbytlerne er dog ikke huje i nogen af disse
forsøg. I det bedsle af lignende for..øs i 1987 blc\' der
opnået el prolellludbylle på linie med genncmsOIllel
af traditionelle udb) Iler.

Korn-bælgsædsblandinger lil
helsæd
lIe1sædsensilage udgør ofte en væsentlig del af b~t:g·

foderet på de økologiske og biodynamiske brug. Dc
Oeste brug forel rækker blandinger frem for rene korn
arter. da deHe fonentes at gn·e h"Jere udbyllcr og Cl
højere prolelrundhold.
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Vår'iæd III ensllenng ble\ afprovel efter følgende plan:
Forso8 "" 39 067. 53 003. 50 185 og 53 002.

al V3rbyg. Sewa 160 kg/ha
bl V3rbjg. Gn! 160 kg/ha
c) 40('f- $e\\a + 60C1- Bodil
d) 40q- Grtt - 60<'1(- Bodil
el ~arkært. Bodil 250 kg/ha
l) 4011 Bodil + 150} viUe t- 450/(" havre

I et enkelt forsog blev ~Iedel" egen blandmg medtagel
som d ck ... lra led. Blandingen beslod af:
29% Salomeært + \40/(" foden lUe + 7~ he~tebol1l\e

t 510/(" vllrbyg.
Gårdens egen klovergfi.e~blandlllg ud,å... Iii cfter;læt.
Resultaterne er \ is.t I tabd 8 ug 9.



Økologisk biod) Olimisk jordbrug

Rc"ultah.'rnc I wuhetsædt>n d~ckkl'r O'er megC:I ... IOrt:
\arJallOllcr mc!lc:m forsog"-.tetkrnc:. Tendcn,cn er. dl
udb~ 1Il'! bll\cr ... Illrre l blandmgcrnc cnd I rCII O) g. og
...allllllllg. '"gcr protclllllldhnldcl; 1l1l'11 faren for al
... k"de eflcrafgroden \tiger og..... Ært 1 rcnOC"land
')n\..... 1 ...a::rltg grad at kunnc forene cl højt. kon
centreret og prOtelllrlgl ui.lbYlIc rncu cl godt cftcr... la:l.

Kartoffeldyrkning

Skimmelkontrol ved forspiring
Okolog....k kartoffcldyrknmg hli\cr al Ild ... lilmhcl i
\æh.<;len. n. r ..klOlmelsvampcn angnbcr kanonerne.
DerfM Illa mali for,oge al \lllde væk"ttld I begyndcl
...en af året \ed ~lt fOf'.pire karionerne
EllInet l'r f(lr'(\g ...mæ~sigl hel)"'1 l fOD.ug lir 37 125.
tHor alnllndellg lægning er ..ammenllgncl Illed (or·
"plrlllg. 11\III..et VII ~ige opbevanng ved 18-20 grader j

A'arwjfi'/ll..llIll1ld er Fn'ert lir el ah'nrtigl probh'm i
ok%gil·1.. o}!. /JmdYllamisl.. kar/oJJi..'/ovl. /)('/1 kali ikke
b!'I..(l'mp('~:1111'11 der kalI l'mdl!1 m.'J.. ~rtid og IJdbyrtc lIed
III jOr<ipirl' I..arrofleme og læKxt· dem lidil?,l.

M., pr. ha
n'Jll Ulfstof riprOl

81 11.7 Z.1

52 8.5 2.0

HK1 17.5 .1.9
105 1M .1.5
10Z 17.9 .1.7
10J 17.1 1.5
100 18.Z J.6

1.5 53.9 4.7
1.7 54.6 4.7
158 57.8 6.0
Inn 55.5 6..1
180 51.7 7.9

_~2.' 80.S 11.9

22tJ ~O.b 9.518.8

15.1

9,2
8.6

10.5
11.6
14,3

20,6 20.3
22.7 17.3
22A 19.3
Z1.6 19.0
ZO.8 18.n

21.9 l7.q

18,4 22.9

25.0 26,

22.-a 28.9

35,4 22.5
.15.6 Zl.1
15.n Z•. 5
,3.1.8 24.3
~O.8 1),7

pel pet af 10rst
10....to( lræ!>Co( ri Ol.

II I reINol!:

11"''''lu/
4 jorwK
Sc\",a
Gnt
Se""a/Bodll
Gnt/Bodil
Bodil
Æ.rt/\IUC/
ha\ re
Egen blan
dll1~"

1~}t('rIlJ~rOth'

Jjimo?,
Se\\,1 I lUl
(int 19.5
~l'\\il/Bodll 18.8
tint/Bodil 18.1
Bodil 19,2
Ærlhl~h.C/·

h;.I\ re 20.3
FgCll ilian-
dlllg" Hd

Tuht'l CJ. ,'ana'd ~ ærf ul hdWt'd

g nl·
Afgreck- k. t0rstof protan
mhcder pr FE pr. FE

I/(>/~lt'd
4/un,,}!.

Sl'\\il -'l). 7 1..17 125
Gnt JIU IA2 122
Se\\i1/Bodll 42,b UH l ••
Gnl/lltK.1I1 40.5 1.19 I ti:!
Bodt! .0.7 1.16 191
Ærl'\lkkc:ha\n: 55.6 1..6 220

HIr~cn hlantllng 35.9 lAl 265

f.jft'ra/fl.rwlt·
J jOr5mf

Sew;t InA 1.08 218
Gnt 15.7 I. 1R 201
Sewa/Bodtl 15.3 1.18 220
Grit/Bodil 15,2 1.14 215
Bodil 16.5 LIZ Z07
A:rt/\ lI..ke/ha\ re ••• 1.1 • ZQ.l
Egen 111andmg 8A 1.01 232

l r'~""'\l~

I '1II/l'r!It't'>ædt,,, ga\ gt'nereh Cl h"JCh' udbYllC end
drhekcdt'1l Kraka-Il\ede I renbe... tand har glwl det
h(lje'tl' udb~ Ilt'. 1llt'1I i.lt'1 er I..Ull rc,ul'ltl't fra et enkelt
for ...ug. og \OHialHlIIclI mellelll for ...ugctlc er fortsal
..1(lr. Vlkkcrnc bct~der lIllIdiertid ell fordoblltlg af
pnJlellllnclholdct og <;;cnkcr kUli klHlL:ClllnJlioncll i
fodl.'lct lidI Sl'lv rllghchæd har en ;IcceptahcJ kon
l"l'nlraIHltl
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Økologisk biodynamisk jordbrug

en uge og derener fremlagt kohgt I l)'s i 4-5 uger og
med fOf\'armnmg. hvor kanoflerne ligger \'armt i en
uge før lægnmg. De forspirede er lagt d. 8. april. og de
O\'rige er lagt d. 18. april.
Forvarmnmg ga\ intct merudbytle. menll. foro;plring
gav et meget swrt merudbytte på 41%.
Det skal dog bemærkes. at de ubehandlede og for
varmede kartoner er stillet ringere i forsøget, fordi
jorden var blevet tor, da de blev lagt. og de blev også
ekstra lidligt smillede med ll.kimmel, da skimmelen
startede i de forspirede kanofler

Gødskningsforsøg
I økologisk dyrkning vil del være aktueh al mdkobe
organisk godning. hvis husdyrholdct ikke er III~træk·

ke1igt Slort. og der kan efter reglerne indkobcs orga
nisk gødning svarende til 25% af gooningsbehovcl.

Komposteret byaffald
En nærliggende mulighed er komposlcrel hushold
nmgsaffald eller haveaffald fra byerne. da et dant
genbrug falder fint I tråd med den okologlske Ide. Det
må dog kræves. at komposten er fn for tungmetaller
og andre skadelige stoffer.
Der er i år gennemfort en række forsog med sådanne
by-komposter på okologiske brug.
t forsogene 19 048 og 19 049 er der givet stigende
mængder husholdnings- og havekompost til vårhvede
og byg/ært. Kun JO t husholdningskompost gav et
sikkert merudbytte på 4.2 og 11.2 hkg pr. ha i de 2
forsøg.
Forsøgene fortsætter næste Ar p§ de samme arealer for
at undersøge eventuelle langtidscffekter.
t forsøgene 19 051 og 19 050 er der på lignende m de
gi\'et stigende mængder kompost til rug og gulerød
der.
I rugforsoget ga\ JO t husholdmngskompost en ud
byttestigning på ca 10%: men for<;oget var d rligt på
grund af en meget lav spiring!lprocent i rugen.
I gulerodsfor'logel gav 20 og 30 Ions husholdnings·
komposl merudbytter på 7-8%. men da forsogsarealet
var dyndjord. var udbyttet i forvejen meget hOJI.
Kompost af haveaffald havde ingen udbyllcefTekl i
forsøgenes første år.

Grøngødning
Ved al dyrke kløver som mellcmafgrode er det muligl
at forsyne den efterfølgende afgrøde med belydelige
mængder ekstra kvælstof.
I forseg nr. 53 005 er dette forsegt med forskellige
kloverarler mellem to bygafgrøder"
Resultaterne er gengivet i tabel IO.

Tabel ID. Klo~warter som mel/erna/grøde

Udbytte Udb)'ue Samlet

KJ i bYA i b)"g
øverart (udlqsl.m) (dter klø\u) udb)ue

hk&/ha h'&/ha hk&/ha

I forsog
Ingen efter-
afgrode 35.3 28.0 63.3
Jordklo\'cr.
Mount
Barker 35.8 40.0 75,8
Jordklover,
NlIba 37,2 34.8 72.0
Rookløver 33,0 38.0 71,0
Hvidklover 32.9 34.5 67.4

Rødkl","er og specieh JordklO\oer har gi\ et So.'l:rdeles
god effekt på den efterfølgende afgrode. Jordklo\'eren
har desuden den fordel. at den ikke generer hosten i
udlægsåret.
I forsoget er der ikke godct i det andet år. Havde der
været gødet. ville effekten formodentlig stadig kunne
ses. men på et hojere udbylteni\'(~au.

Ukrudtsregulering

Strigling
Ukrudt er ofte et ston problem I økologisk og bio
dynamisk dyrkning. K \'Ikgræs kan kontrolleres \'ed
korrekt jordbehandling og sædskifte. Anderledes med
rroukrudt. som oftest skal bekæmpes i den etablerede
afgrode.
Inslitut for ukrudtsbekæmpel<;e i Flakkebjerg har i Ar
genenOlfort forsøg med udkrudlsharvning på en ræk·

Tabel II. Ukrudtshannillg i v!Jrhvede.

Udbyue Ol merudbytte
Redskab og behandling hk. pr. lu.

Bladgødskning med tangekstrakter
Manganmangel kan på "isse jorder være et ubehage
ligt problem l økologisk og biod) narnisk plante3\ L
I 2 forsog, 19 052 og 19 053. er \ interh\'ede og
gulerødder på dyndjord blevet besprojtet med for·
skellige tang· og plantelIdtræk.
Variationen i for'iogene er <;Iore. sA det er van ..keligt at
uddrage noget af resultaterne. Dc eneste behand
linger. der gav udslag stone end LSD· værdien. var 20
I Shurecrop pr ha og JO kg padderokker pr ha
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] forsøg
Kontrol

3X langfingerharve
2 Xlangfingerharve
3Xstrigle
2Xstrigle
3 X leddelt harve
2 X leddelt harve

26.0

3.3
4.1
4.1
2.7
3.6

-i-0.8

2

20.5

2.\
\.5
1.\
0.5
1.9
1.5



Økologisk biodynamisk jordbrug

Tabel/2. Ukrudtsbrænding i bederoer.
Time·

r.....'Pet. III
lOBlOf Udb)"uc Ol muudbytt.e hind·
i rod hkJ rod hk, top a.e. haknlll'

ke okologlske gårde. To af disse forsøg er medtaget her
gennem samarbejdet med okologikonsulenten i
Fredenksborg Amt. Forsogene har numrene 19 054 og
19055. og udbytteresuhalernt: er vist I tabel II.
Alle Ire har\'etypcr har haft effckLog 3 genlagne
han'nmger ser ud til at være nødvendig for at fl en
lilfredsstillende vlrknmg. Effekten på ukrudtet og vur
dering af. hvilken harvtlype der er bedst, må afvente
det samlede materiale fra ukrudt.\forsogene.

Gasbrænding
Endelig er der udført forsøg med roehakning kom hi
nerel med gasbrænding. Forsøg lir. 53004.
Resultatet er vist ilanel 12. hvor del ses, at ukrudls
brænding kan reducer~ hakkearbcjdct. især hvis der
kan brændes i den voksende afgrøde. men det koster
samtidig noget udbytte.

Behandling

/ forsøg
Ilåndhakket

JO/S og 20/6
Ga..br:cnding 11/5

+ h1\ndhakkel
JO/S og 20/6

Ga ..brænding 19/5
og 13,6 +
h. ndhakket 8/6

\7,0 570 234

17,0 +J ~IO

17,0 ~4S : 4

1\3,2 12J

+ I,J 107

+7,7 8\

209



I

Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Tabel l. Planf~fal og læggeknoldes Sførrtls~ ~'t!d avl af
spb.ekarloj1er. (201) og (202)

Afresultalernc i tatK:12 ~es, at ror både lian"3 og Sava
gælder det. at lotallldbyltet falder. når plantetal!et
"<enkes fra 44.000 til 33.000 pr. ha. Det ses endvidere.
at de store læggekartofler ved begge planletal har givet
va.-sentligt større udbytte end de små læggekartofler
på 30135 mm.
Betragtes udbyttets fordeling på de anførte størrelses
fraktioner ~. al en -.ænkning af plantetallet fra
44.(XX) lil 33.000 mindsker mængden af små knolde,
medens lIdbyltel af knolde i størrelsen 40/60 mm
nærmest er upåVIrket af plantetallel.

LreggekarloOerne er Mlrterel og udleveret fra forsøgs
gården Godthåb. I forbindel'ie med host af forsøgene
er der fra hver forsøgspareel udtaget 20 kg knolde. der
er <;tørrelscssorteret med 5 mm interval. Sorterings
resultatet er anfert i tabel 201 og 202 i labelbilagel.
I tabel 2 er vist tOlaludbyue af knolde ..amt udbyllc
opdelt i ~tcrrelsernc under 35. 35/40 og 40/60 mm.
Endvidere er knold udbytterne omregnet til kr. pr. ha.
Ved denne omregIlIng er knoldene i sHlrrelscn under
35 mm prissal til 18 kr. pr. hkg (foderpris). knolde i
storrelsen 35/40 mm til 40 kr. og 40/60 mm 111100 kr.
pr. hkg. Der er fratrukket sortenngsudgtOer pI 15 kr.
pr. hkg råvare. og læggekartofleme er fratruklcl med
150 kr. pr. hkg.

4 forsøg 1988 /lal1Sa

Aa 428 20 35 374 31120
Ab 406 18 26 362 30259
Aa 477 30 44 403 29940
Db 466 25 38 403 31155
9 forsøg 1987-88 Ilanso

Aa 396 45 52 299 25245
Ab 377 33 46 298 25364
Da 437 65 62 310 22590
Db 428 52 50 326 2499 I
1 forsøg 1988 Sa\'a

Aa 368 17 23 328 26526
Ab 355 13 19 323 26484
Ba 398 26 36 336 21 43
Bb 370 17 25 328 22781

Knoldudb)'ue. hlg pr. ha

3U5n:~ ]5/40 mm 40160 mm kr pr. haTotal

I 1988 er der i ah gennemfort 29 forsøg med kartofler.
fordelt på II forskellige opgaver indenfor områderne
dyrkning, gødskning og plante~kyttelse.

Tabel I. Forsogsplan og udsædsm(1!ngd~.

l..Ieggelmokk 1(0) pi Plaf tand u_o
,..." mm pr ha = mllrn&de

hkg pr. ha

lIunso

Aa 30/35 44 30 11.1
Ab 30135 33 40 8,3
Da 45/50 44 30 33,6
Ab 45/50 33 40 25,2

Su\'a

Aa 30/35 44 30 13,2
Ab 30/35 33 40 9,9

Da 50/55 44 30 51.3
Bb 50/55 33 40 38.5
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Spisekartoflers størrelse
IIUllomoderens arbejde med "krælning af kartoner er
næppe Cl af de mest populære, og der er ingen tVivl
om. at skrællearbeJdel for mange er årsagen til. at der
jævnligt anvendes aiternatl'ver III kartoner i den dagh·
ge kO'ilplan. Da 510re kartoner "'an .,krælle-. meget
hurtigere end små. er del oplag!. at kartoner med
hensyn ul skrælning kunne gares mere forbrugenen
lige. hviS de blev marl..edsfort l en storre storrelse. end
tilfældet orte er. KarlolTela\ lercn kan bl.a. pihirke
I-nold<;torrelsen \ed al ændre på læggekarlonemo
"torrelse og på planlClallcl.
Mulighederne for at plhirke knoldstorrclsen ved
hjælp af plantetallcl og lægge knoldenes slørrelse er
laget op til forsøgsmæssig belysIlIng med sorten Han
sa. der er kendt for al give mange. men ret ..må knolde
pr. plante og med sorten Sava. der er kendt fnr at give
m. men rel Slore kn()ldt:. FOflo.øgenc er genncmfnrt
efler nedenstående plan (tabcl I), hvor SOl;'\. læggekar
toner i størrelsen 30/35 mm er sammenlignet med
store læggekartofler I slorrelse 45/50 mm (Hansa) og
størrelse 50/55 mm (Sava). Forsogene er i begge <,orter
gennemført med et plantetal på henhold~,i" 33.000 og
44.000 pr. ha. Bemærk den store forskel i udsæds
mængde pr. ha atnængig af plantetallet og læggeknol
denes størrelse.



KarlOrfeld) rkning

Tabel ~. l/db)'Jlf! efter læggeJ..orJoj1er. opbemret I 1..,,-
lalUTl w!d 3c C\lJml malldbyul! for opbe-
Wlring hos avler. IIkg k.llolde pr. ha.

Avl~r Dyr~~l Opbevarel Opbevaret

"' ,.<d \'od J'C hos ."kr

Tyl ... trup 596 -5
Lundg3.rd 6)6 R

2. I) l'llfUp 616 -7
Lundgård 616 + IO

J. Tyl .. lrup 635 +81
lundgård 6O'J 52

4 Ty I..trup 628 75
Lundgllrd 635 49

5. I) I..trup 616 +10
Lundgård 6JR 7

IlC bar præg ar al have \æret af"'plrel. og de havde
endndere talrige ....orle Irykpletlcr For nI' .1'.. \cd
!..ommende var der mgen IOJnefaldende fCJI al ')C 1'5
knuldene led hensyn til IOr\IOfpmCclll kunne der
IHc kon"lalcre.. nogen Sikker for ..kcl Cl1dcr..ogt:l~n,
som ..uge" fOrhal. ")Ilc", at \I..,C. ,11 opbc\i.lflllg..for·
holdene for læggekartoflcr l vl"e ltlfældc Ikke Cl'

0plimal.

16R (II)
.155 ( <I)

.1 Q :s (16)
HO (I Il

419(13)
400(11)
4'7~ (16)

4tltJ (I~)

H(J{HlI
355 (JO)
-ID5 (~1)

.1f,l~ (H)

A,,.
Il,
Ub

------'-----'-----'-----'--"-'------'-----'-

l\'1ed hem~) Il til kllold~lorre"en I IIan ...a ad...klller Mt'
ne 1987 og 1988 sig markant. Som del frcmgflr af label
3 \'ar 30-40 pCI.llfudhyttd i lQ87 i størrelSCllllndcr40
11llll, medens del i 1988 kun var IO-IS pl.:L Denne
nlllurgl\llc og rsbeslenlle forskel på knoldqorrel"cll
bc"lrkcr. al det opllmale plantetal og den opllmale
!'>lorrel5.C p. læggckllrtoOcr \3nCrer fra ih III år

nllægf.:t'\ de jor5kellige ~"'rrelsi!.\fraJ...livlli'f den for
\'kelllgl' l'ærdi. som lidligat' er be~krevef. ogfrafru.'Uc\
udgifter lil mrlef/llg OK !r{'Kg('/..arfoj7er, ",Ii dell forl'
lobigt' ÅOf1klu.~ioll blil'e, at plaflferallel \'ed avl af \P/h'

J..urtojler i sorlertl(' lIal1w (~~ SU\'u kali \'or/ert' mel/em
JJ,(XXJ (li! -/4.(}()() pr. /w. u(h'l1 uf del ptJwrJ...a d<'t
oJ..o"onIl51..(, re.mltal IIæl'III'\'{I'rdIRI. lIur der \'e/ (Jf mær
1..<' afll'l'lllks sma /æggel..arlOj7er J ~UJrr('ll"{' JOl15 mm.
AIII'el/dt'\ der .Hore la.'KKel..orfoj7er bor plOllfelal/el I'wr/!
1m" (33.000).

Fabel J. KnoldudbYlfe hJ..f.: pr. hu. I parantes ( ) % af

k"aMeudb)'lf('/ 1"/(~"7";::-::4~O_,~n~,,~,.,~;::c:-;;;;>;-
_____LI_H_'_"_"--"9.:S_7_1 Hnnsa 1988 Sava 1988

Opbevaring af læggekartofler
Der er l IQ88 gennemførl 2 for..og for al undcr"4lge, om
l.eggek.:Jrloners )dee\ Ile l marken pth Irke-. af upbe.-
\aflllg..fMholdene l Iradlllonellc danske kanofTella
gerhu ..e. Fur~()genc er gcnnemført ved al samlllcnllgne
ydccvncn af læggckarloncr. opbevaret l avlerhu~. llled
læggekarinOcr fra ..alllIlle mark. opbevarel l kølerulll
\ ed .1"C.
LæggckarloOerne III for'io(lgcnc (DianelIa) ble" md
..3mlel af KanofTelmeleenlralel1 og Land .. knnlOl'cl for
Planlea\ r hos fem for.. kelllge læggckartofTcI:n lcn· I

J) lIand. dcr alle h;nch: eget lagerhus. Dc knolde. der
blev opbevaret \cd 3 C. hlc\ udtaget I marken hos de
fem ;l\lcre ca. 1. ~cplcmhcr 1987. Efter ca. 2 uger..
Inrrlngog ."lIrhellng hll'\ knoldcnc ..orlercl ng f) Idt I 15
I..~ ka~ ..cr. Ka.,,<;erne bln IIld":1I i kC'lerutnmel pa
For..ug..gJrden Godih, b den I oklober og opbc\arCI
her mdlll den I apnl Iq88 Efter al de fem :l\lcn: I

mart .. rn3nL"d 1988 ha\de 0p"4)r1erel deres læggdano
Ocr ttl ..alg, hle\ der udlaget en prme af dIS<;C.
I markforsog ved for~"g~",'allollernt' T)btrup og
Lundgård blev ydcc\m:n af læggekartoflerne, opbe·
varel ved 3"C, og de .nl<:ropbe\arede ..amll1enlignel.
Re..ull:lIernc af 'liammenllglllngen er anfurl i I"hel ..
N~r opbc\':lflngcn er ... ket \t'd .3 C. har ydee\ nen af de
fem a\ lerC5 læggekanoOer "cd begge forwgsstalloncr
\æret rrakmk tah en .. (gud t 600 hkg pr ha) Af lallel
4 se<; end\ idere. al ydeevncn af l:.cggekarloOcr. opbe
varel hos avler nr. 1. 2 og 5 har \ærel fuldt på hOJde
lIled ydeevnen af knolde fra de "amme partier la:ggl'
kartofler. opbevare! \ed J C Denmod har la:ggcbr
I<lOer. ophc\3rel Ilt'" 3\lcr lir 3 og 4. ydet langt
Illllldre end knoldcne fra ..amIlle parIJer. opbl'\arel
\ed 3 C For nr .. kan delle forklare .... med. ,II knolde-

Læggekartoflers kvalitet
Sld~1 I mart .. måned Iqg ble\ der I 4 dt'tadfnr
relnlllger I Aarhu..-Skanderborg områdel mdkobl l alt
8 prmcr af marHuntrol1crede I:.cggc!..artoflcr hereg
lIel tll lægnlllg l haver. Alle pro"crnc \<Ir pakket l 3 kg
llclp()~er. Pli kClbstidspunklct havdc knoldene I :1 af
pnwernc ca. J cm lange spirer "<lIlliegn pfl. at de \:lr
ophc\arct vcd for hoj tempcralur I forrdnillgclI 12 af
prøverne "ar der henholds\is 1 og .l I..nulde med rjd
Dc ca. 50 knolde: pr. pro\e ble\ lagl l kOnlrolmarkcll
pj forsogsg3rden Godlhab.
Frenhpinngen \ar med hen .. )'n 111 hurtighed og en<;ar
letht:d fuldl tllfred~"l1llcnde l ..allllllge 8 prmer I
v;ck~lpcn()dcII ble\' der "Olll del mabimalc l een af
pnwcrlle rUl1dcl 3 !'»ge planler (2 Ill<.."d ..l:engelbak
leno..e og l angrebet af virus)
Ko"l..llIsio"eJl pa dell /ille ullders"'w15e ma bln'e. ul dl'
JI/(JJ..obll' pflH't'r af læggeJ..arlojla \'ar affuldt JllJred~

StIllOld(' I.. rahlt'l

Gylle og kartoffelkvalitet
Blandt kartofTelavlere di ..kuterc.. del ofte. om Itlfor.-.c1
af gylle har llldOydel e på spi ..ekartoOcrncc; halilCI.
Til belysning af delte porg..måJ er der l Iqg8 gennem-
fOr! 5 fOfSog. h"ls rC<iull:Her er \ 1\1 l label 5 ..ammen
mt'd resuharerne af 2 for...."g. genllcmfør! I Iq86 eflcr
l'.3l1lme pl:m KartoOerne<. kogeballlt:t saml angreb af
..kurv ble\' bedmnl efler gml..knlllg med henhold"\,!,,
'\JPK 14-~-17 og med g)lle
KogcpnHernc.' hlc\ gellllcmfoJ'l \l'd SWtcn.. '-:or"'lg"
.... tallOIl I I ~1\lrllp. Dcr Cl' gl\el kar.. kler for kogefa"l
hed. "llliJ~ og llI(ll'kfan Illllg efler f"lgcnde .. kaIa Ko
gcfa"lhed O-IO med IO hd f'N ...mag O-IO med IO
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Kartoffeldyrkning

Tabel 5. Gylles indflydelse ph spisekarto!felhaJit(!1
(103).

Karakter or
Kogc- Morlfaf\ Sku,",'·

raslhcd Smal nini lal

5 forsøg /988
Godet med 14·4·17 10.0 7.6 2.7 14.1
Godel med gylle 10.0 7.2 2.8 16.5

7forsøg /986·88
Gødel med 14·4·17 10.0 7.J 2.7 10.8
Gødel med gylle 10,0 6,7 2,9 12.6

bedst og morlran"ning eflcr Dansk Gærlngsmdusms
skala, ingen morkfarvmng = l, hel sort = 10. Karak
ter for skur\' er bedømt på 200 knolde pr. forsogsled.
Som der fremgår af tabelS, har gødskning med gylle
forringel kanoflernes smag. gion dem lidt mere mør
ke og grå efler kogning samt forøgel angrebene af
skurv. Denne kvalitetsJorringel!>C går igen I alle enkelt
forsøgene.
Forsogene suges fortsal.

Mop-lap virus spredes via pulverskurv. i hvis sporer
viruset kan holde sig levende i 15-20 Ar. Pulverskun er
vidl udbredl i dansk landbrugsjord, men man ved
ikke. i hvilket omfang pulverskurven er inficerel med
Mop-Iop virus. Når en virusmficeret spore af pulver·
skurv angriber rødder, stolaner eller nydannede knol
de, overføres \'iruset. Plantes sunde knolde af en
modtagelig kartofTe!sort i en smittet jord, vil mellem O
og 100 pet. af de nydannede knolde blive inficeret (alt
efter smittetryk I jorden). Plantes Mop·top inficerede
knolde med synlige rustpletter i en sund jord, vil op til
40 pet. af de nydannede knolde være inficerede og med
ru')tplelter.
For under danske forhold at undersøge. h\ ad der sker
\ed at amende Mop-top inficerede læggekartoner
med synlige ruslpleller, ble\ der i kontrol marken ved
Godthåb i 2 parceller lagt Saturna-Iæggekanofler med
90 pet. infektion af Mop-top og i 2 parceller ved siden
af lagt sunde læggekartofler af :\amme sort. I "om
merens løb var det ikke på toppen muligt at se nogen
forskel på de 4 parceller. I september 1988 blev 200
knolde fra hver parcel skAret I daver(ca 5 mm tykke).
Resuhalcl af denne gennemskæring ses I tabel 6.

~ MOP-lop I % Mop-IDp i
lægg~kanofkr aJ\om

Tabel 6. Over/or'leJ af Mop·top w'ms fra injicerede
læggekartofler lil afkom.

Resultaterne viser meget tydeligt. at amendelse af
Mop-top inficerede læggekartoner medfarer infektion
og rustangreb i afKommet. Del må ud fra ovenstående
undersøgelse frarådes at anvende Mop-top angrebne
læggekartofler som udsæd \'ed produktion af spisekar.
tafler og kartoner. der skal anvcndes til produktion af
chips og pommes frites.

Mop·top virus
Mop-lOp virus har i de !'.cncstc !ir voldt sligende
problemer i forbindelse med dyrkning af kanoffelsor·
len Saturna, der amendes lil produklioll af chips og
pommes frites. Problemet beslår i. al Mlrlen Salurna
sammen med nogle la andre sorter reagerer p angreb
af Mop-top \'irus ved at danne rustfarvede prikker
eller ringe inde i knoldene (ligner sylllptomer p!l.
angreb af raule-virus). Disse misfarvninger ændrer
ikke på kanoflernes smag. men de giver knoldene cl
uappetitligt udseende. der bevirker, al blot middel
kraflige angreb gor knoldene uan\endeligc til menne·
skeføde og industriel forarbejdning. 1 Danmark har \ i
ingen undersøgelser ovcr. hvad angreb af Mop-Iop
virus betyder for udbyttet i marken. men fra udlandet
hævdes, at kraftige angreb kan give en udbyllereduk
tion på op til 25 pet .. men i de fleste lilfælde er skaden
dog langt mindre.

90
90
O
O

24
33
O
1

Snit gennem karlO!felknold af sorten Saluma. \·jsende
indre rust/anede plel/er efter angreb af Jfop-Iop l'irus.
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Plantebeskyttelse

Bekæmpelse af rodfiltsvamp
I forbindelse med lægning af kartofler har det i mange
Ar været almindeligt at bejdse læggekartonerne med et
middel mod rodfilts\'amp. Hen-ed er der som regel
hostet el merudbytte på 15-20 hkg knolde pr. ha samt
opnået en redukllon i mængden af rodfiltsvampens
hvilelegemer (sc1erotier) på kartoffel knoldene. Tecto 5
Il, der har været brugt som bejdsemiddel i en årrække,
er i 1988 i 3 forsøg sammenlignet med de nye midler,
Moneeren 12,5 DS, Rizolex IO D og Rovral 50 WP.
Resultalerne af de 3 forseg fra 1988 er \'ist i label 7
"3mmen med gennemsnitret af I ah IO for·sog fra
1986·88.



Tabel 7. Bejdsl/il/g af ikke forspirede kanajler mod
rodjil/Hamp I'ed lægl/ing. (204)

Udbync og
merodb., Karakler for

hkg pr. hn rodfiIIsvamp
knolde pA knolde

J forsog /988

Ubehundlet
100 g Tt."Cto 5 P pr 100 kg
200 g Moncercn 12.5 DS pr. 100 kg
100 g Rizolex IO D pr. 100 kg
100 gRovral 50 WP pr. 100 kg

IO forsag 1986-88

Ubehandlet
100 g Teeta 5 P pr. 100 kg
200gManccrcIl12.5DSpr.IOOkg
100 g Rizole.'\ 10 D pr. 100 kg
100 gRovral 50 WP pr. 100 kg

439
4
2

-;-]

-;-11

413
5

16
7
4

1.1
1.2
0.8
0.9
0.9

1.8
1.4
1.0
1.2
0.9

Kartoffeldyrkning

Tabel 8. Bekwmpelse af læger (205).

Udbyuc og merudb. % turstof kr.
hkg knolde pr. ha i knolde pr. ha.

2 rI. 12. rk
j forsog /1)88 fra 11~811

Ubehuudlct 353 441 25.3 21216
C)'mbu~h I X 0.8 I 20 9 25.0 270
Cymbu~h 2 .... 0.8 I IO 20 24.6 -;-207

5 forsag IY86-88
Ubehandlet 338 4(J3 24.0 18488
C)'mbu~h I XQ,8 I 6 4 23.5 -;-444
Cymbush 2 XO,8 I 2 8 23.2 -;-822

giflerne. al der I disse for~øg med fabrikskartoner Ikke
h~H \ æret noget at tjene ved at ~prøjle mod tæger.
Forsøgene !.ugr.:~ fortsal.

Som del fremg3r afresulllllerne I labcl 7 har bejdsning
mcd MOllceren gIvet el Iloget større merudbylte af
knolde end de øvrige midler.
Alle fire bejdsernidler h:u Værel j ~lalld til Ul reducere
mængden af rodfilt ..v'lI11penS 11\ ildegetl1er på de ho
.. tede knolde. Delle er en halitet ..forbcdring. når del
drejer ..ig om ..pi..ekanoner og i..ær læggekartoner.
Omvendl tyder kogepnwer. gennemført ved TylsIrIIp
Forsøgsslation pet at de afprøvede bejdsemidler giver
Cll kvalitclsforringcbe med hensyn lil kanonernes
smag t:fter kogning. Dellne ob~ervation er fundel I 2
for~()g. I fra 1987 og l fra 1988 saml I el lidt mere
omfllllende forsug. gennemføn vcd forsogsg' rden
Godthåb i 1988.
I Sall/so Landboforening er der gennemført 2 forsøg
med forskdligc behandlinger af lidlige kartoner mod
rodtiltsvamp. Der er i disse forsøg. ~{)m har nr. 06 Oll
og nr. 06 010. opnået pæne merudbYller af knolde.
men der er ikke gennemføn kogcpnwcr I forsogclIc.

Bekæmpelse af tæger
Lang.. læhegn er det meget almindelrgl med endog re!
vold ..omrne angreb af t:eger, som vcd dere!> ~ugning pll
kartolTcltoppen ~;:cllcr deres tydelige præg pii rækker
ne nærmest hegnet. Normalt er en tit IO sprøjtninger
med ct insekticid i ~tand tll at afbode den ~ynlige skade
på karloffelpl:ll1terne.
I 1988 er der gennemføn 3 forsog til belysning af.
hvilken indflydelse tægesugningen har pti kartolTelud+
byltet. l label 8 er rt:~ullaterne af 1988-forsogene vbt
'iammen med n::~ullalcrnc af 2 tilsvarende forsøg.
gcnnemført i henholdsvis 1986 og 1987. Alle forsogene
er gennemførl i f:lbrikskanoner.
Som del frerng!ir af tabel 8 er der I gennemsnit af
forsøgene kun opnåel slllå merudbyHer af knolde for
sprøjtning med CYlllbush. og lorstofprocenten i knol
dene har i alle 5 forsøg været faldende som fulge af
sprøjtningen. Da fabrikskartoner afregnes efter tor
stofindhold. bevirker den faldende torstofprocent vcd
sprøjlning med Cymbush sammen mcd sprøjleud-

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemfort et enkelt forsog med ukrudlsbe
kæmpd~e i karl aner. Resultaterne er vist i tube! 9.

Tabel 9. Ukrud/sbekæmpelse i kartofler.

UdbOS
To kimbl.lÆJ jord da::kkel ~ merudb.

ukr/m' af ukrudt tørstof ar knolde
ca. 1/7 CL 1/7 v. opL i knoIdchk, pr. ha

a. Sencor, 0,5 kg . II 27,1 387
b. Seneor, 0.3 kg +

0,3 kg Sencor 9 O 27.9 -;-9
c. Afalon 1,5 kg +

0.3 kg Seneor 4 O 27.0 -;-9
d. Topogard 3.5 I 5 O 27.7 13
e. Aclonifen 3.0 l 5 I 27,1 3

I led a. d og c er den fulde d(l~i'i udspmJlet lige for
kartonernc~ fremspiring. I lcd b og c er doseringen
delt og udbragt dels lige for k:"trtonernes fremspIring
og dd~ J uger senerc. Som det fremgår af tabel 9, har
der ikke været nogen sikker forskel p3 virkningen af
de forskellige midler. og der er heller ikke opnået
noget mcrlldb)'llc ved at udbringe midlcflle <Id IO

gange.

KI'ik er el/ kos/bar gæs/ i korrojJelmarkefl. lJekæmpelse
bor ske ..el/e"r are/ j',r. der lægges "ar/ojler i marken.
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Tabel IO. Sproj11lillg mod kartoffelskimmel. rz06)
- 9'r % Udb)'ue Ol

Antal planter knolde % merudb.
behand- med med stivelse hkg knolde
linger skimmel skimmtl j knolde pr. ha.

Midler mod kartoffelskimmel
Der er gennemført 2 forsøg med forebyggende sprøjt
ning mod kartoffelskimmel. Første sprøjtning blev
foretaget. lige før rækkerne lukkede og de følgende
sprøjtninger med ca. 10 dages interval. Resultaterne af
de 2 forsøg ses i tabel 10.

2/0,-'og /988
Dilhane M45 5
Dithane M45 og
Ridomil MZ 5

52

44

o 18, l

18.2

366

-;-}9

Clopyralid
Clopyralid har givet skade på kartofler,
J. nAr det om foråret blev udsprøjtet på bar jord,

inden kartoflerne spirede frem,
2. når det i vækstperioden blev sprøjtet direkte på

kartoffelplantens blade,
3. når det hen i vækstperioden blev frigjort fra

forArsnedpløjel halm, avner eller stængler fra en
afgrøde, der var behandlet det foregående Ar.

Kartoffelplanterne reagerer på optagelse afClopyralid
med tydelige hormonskadesymptomer på toppen.
Lægges knoldene fra mærkede planter det følgende år,
kan der forventes mangelfuld fremspiring samt stærkt
deformerede og næsten bladløse stængler. Der høstes
som regel intet udbytte af knolde.

Virkningen af fem gange sprøjtning med konlaklmid
let Dithane M 45 er sammenlignel med trc gange
behandling med Dilhane M 45 kombineret med to
gange behandling med Ridomil MZ (Ridomil MZ blev
anvendt ved andcn og tredie behandling).
Som det fremgår af resullaterne i tabel 10. har det ikke
været nogen fordel :il anvende det systemi~ke middel
Ridomil MZ frem for konlaktmidlet Dithane M 45.
Forsøgene søges fortsat.

Nedvisning af kartoffeltop
Ved avl af læggekartoflcr er det nødvcndigt med en
forholdsvis tidlig nedvisning af toppen, hvis smitte
med virussygdomme skal undgå~. Nedvisningsmid
lerne skal virke hurtiglog effektivt, hvilket især i sent
modnende sorter stiller store krav ril midlernes effekt.
Ocr er i 1988 gennemført 3 forsøg med forskellig~

midler til nedvisning af kartoffehop. Resultaterne ses i
tabel 11 sammen med resultaterne af 2 forsag fra 1987
og 2 forsøg fra 1986.
I 1988 blev alle led sprøjtet 8.-10. august og led b·f igen
3-5 dage senere.

Nedvisningen er sket nogenlunde lige hurtigt i de 3
forsag og har værel omkring 95 pet. eflcr IO dage.
Indeks for sprøjtcskader på knolde viser. at Reglone
har værel det mest skånsomme middel.
Konklusionen af de gellltemjorte forsøg er. al Reg/one
udbragt med 31 pr. ha efterfulgl ofendnu J Ipr. ha 3·j
dage senere har klaret sig jint overfor de øvrige midler
b/Jde med hensyn lilnedvisningseffekt og skånsomhed
o~'(!rfor sprøjteskoder på klIoldene. Tilsætningen afLis
sapollil RegiolIe !>ør sondsYllligyis Ul/diodes af hemyn
li/ risiko for sprøjtcskader på knoldene.
Forsøgcne agtes ikke fortsat.

Kemikalieskader på kartofler
Karloner er særdelcs følsomme overfor visse kemika
lier og reagerer ofte på helt uventel måde. Ved forsøgs
gården Godthåb er der fundct skader efter følgende
midler:
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Roundup
Midt i august 1987 blev der anlagt et forsøg med
simuleret vinddrift af Roundup. Roundup blev ud
sprøjtet på grøn kartofTeltop (DianeHa) i mængderne
0,25,0,50 og 1,00 I pr. ha. Alle tre doser medførte en
gulfarvning af bladene efterfulgt af toppens totale
nedvisning. Knoldene fik efter alle tre doseringer, men
især ved I l Roundup pr. ha, en karakteristisk spræk
kel og revnet overflade. Knoldenes holdbarhed blev
tydeligt forringet af Roundup.

l april 1988 blev knoldene fra de behandlede planter
lagt i marken, og den I. juli blev fremspiring samt
toppens højde og fylde bedømt. Resultatet af beo
dømmelsen ses i tabel 12.
De nyansatte knolde under de af de behandlede knol·
de, som var spiret frem, var ansat tæt samlet omkring
moderknolden. De ikke fremspirede knolde havde
dannet nye knolde på korte udløbere (se foto). Dette
fænomen kaldes ynglesyge og kan være forårsaget af
forskellige forhold og altså også af en fejlsprøjtning
eller vinddrift med Roundup.

Skade efter Rou,rdup viser sig pil kartof[elknolde som
dybe revner og sprækker. Pli hilledel ses skade efter
1/4 I Rountlup. udsprøjret pli grøn kartoffeltop.



KartoffeJdyrkning

ram'/ II..Vedl'l.\IIill)J. 0/ karlo/felrop. 12U7)

Korioner % nedvisning efl~r

%pl.m. IndCJl. for
~envæk.sl spr. Sladc·

2 dg. 5 dl, IO dg. 21 dg. t er J ug~r

3 jor.mg /9R8
;I. Regiane 5.0 I 65 7~ 8J 94 4 0.8

O. Rcglonc og .1.0 I
Rcglone+ LI"~'lpol .1.01+0..1 I 68 R7 94 99 0.9

c. llarvade 25 F .1.0 I
og Harvade 25 F 3.0 I 62 :':4 96 99 O 2.5

d. Reglone .1.0 I
og IIrlrvrtde 25 F 2.5 I 62 R5 94 98 2.6

('. n" .. la .1.0 I
og Brt':l-ta .1.0 I 45 R9 96 100 O 3.2

f. Oxilril-t Ollc 2.0 I " 1.0 I
og Oxitril-t-Olie 2.0 I "1.0 I 31 55 R2 97 O 2,4

g. AOlUgnlllg og Ha"la 3.0 I
9.1 100 100 100 O .1.5

2 jormg /987
a. Reglonc 5.0 I 45 61 76 42 4..1

o. Reglone .1.0 I
og Ih'glone+ Ll ...:-.apol .1.0 I " 0.31 44 66 R6 IO 6.0

c. I-Ianadc 25 F .1.0 I
og Hanade 25 F .1.0 I 27 59 R4 2 8.3

d. Reglonc .1.0 I
og I-Iarvade 25 F 2.5 I J4 67 R4 7 12.0

c. n:l ... ta .1.0 I
og Ba~ta .1.0 I 18 64 RO 6 10.6

f. Oxtlnl t Olic 2.0 1+ 1.0 I
og Oxitril--Ollc 2.0 1+ 1.0 I 7 44 67 4 9..1

2 jilfl"/J}; /986
II. RcglollC 5.0 I 61 75 88 5 1.0

O. Rcglollc 3.0 I
og Reglonc J.O I SJ 66 95 2 0.6

c. I-Iarvadc 25 F J.O I
og lIarvadc 25 f- J.O I 44 90 O 0.6

d Reglone 3.0 I
og Ibnadc 25 F 2.5 I .17 61 95 1.6

." H1~('n ..pn'Jl{'<;l;I{lt,- 110 alk lnolde m...d murl n3,kcnd... og IIlI'r].. ... lClf'olr"'l1g,· II
'{abel /2. !:.jicrvirJ..ning af Roundup po J..orlOjler:

Fremspiring Toppens hojd~

% og fylde Q.. 100

Ubehandlet 100 100
0.25 l Roundup pr. ha 50 JO
0,50 I ROlllldup pr. ha 50 IO

1.00 I R('Ill11dllP pr. ha O O

Glean og Ally
Mi~1 i augllst 1987 blev der på grøn kartofTeltop
(Dtanella) forsøgsmæssigt som simuleret vinddrift ud·
sprøjtet Glean i mængdernc 2,5, 5.0 og 10.0 g pr. ha.
Ingen af doseringerne gav synlige symptomer på hver
ken top eller knolde. Knoldenes holdbarhed var til·
syneladende upåvirkel.
Knoldene blev lagl i marken i april måned 1988. og
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Tabel 14. Midler prø\'Ct i kartofler 1988.

Læggckarrojlcr sk.adet a[ Roum/up spirer "normalt. På
bjl/edct ses typisk ynglcsyge og ingen overjordisk top.

såvel ved fremspiring som senere i vækstperioden var
det tydeligt~ at de Glean-sprøjtede knolde gaven
svagere top. l nedenstående tabel 13 ses resultaterne af
en bedømmelse af toppen d. I. juli.

TobelIJ. EjtervirJ..nillg o/ Gleon på kartojler:
Frcmspinng Toppens højde

% ag rylde 0-100

llandclsnll'n
~IICf nummer

Acloniren
Afalon
Ally 20 DF
Basta

Clopyralid
Cymbush
Dilhane M 45
Glean DF
Harvade 25 F
Lissal>ol
Moneeren 12.5 DS
Oxitril

Reglone
Ridomil MZ

Rizolex IO D
Roundup
Rovral 50 WP
Schering Super Olie
Sencor
Tecla 5 P
Topogard

Vlrllomm~ stoffcr
I pr. kl ejler IlItr

600 aclonifen
500 linuron
200 melSulfuron-metyl
200 glurosinale-

ammonium
100 c10pyralid
62,5 cypermethrin

800 mancozeb
200 chlorsulfuron
250 dimethipin

sprede-klæbemiddel
125 pccycuron
200 ioxynil +
200 bromoxynil
200 diquat
560 mancozeb + 75 meta
laxyl
100 tolchlofos-methyl
J(J(J glyphosat
500 iprodion

penetreringsolie
700 metribuzin

50 thiabendazol
350 terbutryn +
t 50 terbuthylazin

I jord, som i november 1986 var behandlet med Glean
20 DF eller med Ally OP i doseringen 20 henholdsvis
40 g pr. ha, blev der i 1987 dyrket kartoner. Firmaet
NAB, som gennemførte disse forsøg. oplyser, at top
pen var lavere og mere grøn efter behandling med

Ubehandlet
2.5 g Glean pr. ha
5,0 g Glean pr. ha

10,0 g Glean pr. ha

I(J(J
I(J(J
I(J(J
I(J(J

I(J(J
90
80
60

begge midler, men dog især efter 40 g pr. ha. For begge
midler gav doseringen 40 g pr. ha en betydelig ud
byuereduktion. I 1988 blev knoldene fra det omtalte
forsøg lagt i marken ved forsøgsgArden GodthAb. Der
kunne ikke i sommerens løb konstateres nogen synlig
skadevirkning.
I tabel 14 vises i alfabetisk orden de præparater, som
har deltaget i forsøg med plantebeskyttelse i kartoner.
Efter de nævnte præparater er anført mængde og
indhold af virksomt stof.
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Grovfoderproduktion
Af Aksel Jacobsen og Karsten A. Nielsen

Forsøg med dyrkning af
roer
I 1988 blcv der under Grovfoderudvalgct arbejdet med
følgende fOr"Søgssericr

I. Plantetal i fabnksroer.
2. Sædsklfteforscg med fabriksroer.
3. Sortsforsog med fnbriksroer.
4. Genetisk l1lonogerrne bederoer.

Forsøg I I. og 2. sene blev gennemført I samarbejde
med Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning. Al
stcdgård. Fjcnncslc\'. Forsag i 3. serie var desuden i
salllarbejde med sukkerfabrikkerne: ykobing, LmL,
Nakskov. Stege. Gorle", Assens saml Maribo Fro.
som alle har placeret sortsforsogene.
Sortsforsogene blev forestået af områdets plante3,'I·
skom.ulcnt. Resultaterne fra (or'S(tgcnc blev samlet og
beregnel af medarbejderne på AlSledgård. Fjenncslev.
BC3rbcJdning og kommentarer som normuh p:'l. lands
kontarel.

Plantetal i fabrikssukkerroer,
1986-88
llaggrundcn for at luge forsøg med plantetal op Igen er
l'~lCr, al roer af de Ilye sorter bedre end de lidt ældre
sorter tåler at SI:'\. meget læl. De klarer sig forholdsvis
Ixxlsl p:1 cn bcgncnscl vokseplads.
Forsøgene i 1988 blev :lIllagl efter en mere omfuucnde
plan end l de 2 foreg. ende år. men hovedsigtet vaf del
samme. nemlig ved al oge planlcafslanden med ibian·
dlllg af dode fro l den normale udsæd

F" SAafstand, pet døde Bereø:net planletaJ
led indstillel rco ved 7~ pet. marksp.

a. 14.0 O 107
b. 14.0 10 96
c. 14.0 20 86
d 16.0 O 94
e 16.0 IO 84
r. 16.0 20 75
g. 18.4 O 82
h. 18.4 IO 7J
i. 18.4 20 65
J. 20.6 O 73
k. 20.6 IO 66
I. 20.6 20 58

Ved en markspIring p 75 pct. var der en planlagt
sp;.cndvidde fra 107.000 planter ned 111 58.000 planter
pr. ha.
Det planlagte planletal blev knap nok "Aet ved del
hcjC"IC niveau. medens de laveste plantetnl blev nået.
som del ses i label I.

Tabd I: Planleta/ i jabriJ.sroer
Gn< 4Ir ;/988.

Fs- l(Xl) Ren· pet IV. Ion pr. ha Illlm
led planler beds- suk- ta'-) pr. roe

pr ha pet ker rod ukkn

a. 98 74 17.4 100 60,3 10,47 615
b 90 74 17.3 102 . 0.7 ';-0.16 662
c. 78 74 17,4 104 ~ 1.9 "' 0.34 749
d. 91 75 17.4 100 ~ 1.0 +0.14 652
c. 82 73 17,4 103 ';-0.1 "'0.02 734
f. 70 74 17.3 104 ';-1.6 ';-0.31 839
g. 84 76 17.4 104 0.8 0.13 727
h 77 75 17.3 107 0.2 ~0,02 786

65 75 17.2 110 2.3 .;-0,49 892

J 78 76 17,4 104 0.9 ~0.15 762
k. 70 76 17.2 107 1.6 ';-0.39 839
I. 60 76 17.2 111 3.1 ';-0.66 953
LSD 3 4 0.35
-) \ 11 100

El raid i planlelal rra ca 100.000 III ca. 60.000 pr. ha
gaven !oo\'agl forbedret renhcdsprocent. et svagt fald I

sukkcrprocent og en fornngcl saftballtet. Tendensen
var svag i alle J tilfælde. men den var tydelig.
UdbYllel blev mindst ved de lavesle plantetal på
60.000-65.000. men og~ de højere plantetal på
90.000·98.000 g:.'" nedsat udbylIe I rorhold lil det
Ix.-d...h::. som blcv opnået vcd ca. 80.000 planter pr. ha.
Iler blev avlel roer med en gcnncmsllIllig vægt på ca
750 gram pr. Sil.
Fo~ogcne fortsæIler.

Sædskifteforsøg med fabriksroer,
1981-88
FOf',ugene blev anlagt I 1981 på henholdsvis Sjælland.
Lolland og Men. på marker. h...or der \ar ble... el
dyrlet ...ukkerroc:r året rer
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Form let har i!>ær været at undt:rwge:
l. Antal år mellem sukkerroer for at få el oplimah

udbytte.
2. H\·ilke sygdomme, skadedyr og ukrudtsartcr, som

eventuelt opformeres.
3. Om nedfældning af et granuleret insektmiddel kan

afbøde noget af \'irkningen i et am.trcngt
roc:sædskifte.

4. Dcn sanerende VIrkning af sukkerroer i et ...ædskifte
med byg og Vinterhvede.

5. Sukkerroers trlvscl som monokultur.
l forsøgene anvendes en normal maskmpark. s~ arca·
lel ikke kan opnA en bedre slruklUr ved al slippe for
del tryk, som kørsel med traktor. vogne og redskaber
kan påføre lerjord \'ed dyrkningen af sukkerroer.
Forsøgene gennemføres efter følgende plan:

1981 1982 1983 1984
FOf'SOI led (198') (1986) (1987) (1988)

a. Roer Roer Roer Roer
b.' Roer Roer Roer Roer
c. Byg Roer Byg Roer
d' Byg Roer Byg Roer
e. Roer Byg Byg Roer
f. Byg Byg Byg Roer
g. Byg Byg Byg Byg
h. Roer Byg Hvede Roer
i. Byg H\ede H\ede Roer

• 1 kg Temik pr. ha nedfældet i såfure 111 roer

Planen gentages hvcrt 4. år, så f.eks. 1988 svarede III
1984, så 2 runder a' 4 år gav resultater fra el 8.årigt
forløb.
I forsøgsled a dyrkes sukkerroer som monokultur
uden planlagt beka:mpelse af angreb fra jordboende
skadedyr, meden<~ der i forsog...led b fjker en planlagt
bekæmpelse ved at nedfælde 7 kg Tcmlk pr ha l

sAri lien ved såning af rocfrocl.
Dette bruges også l forsøgsled d. hvor roer dyrkes
hvert 2. år. I de øvrige forsøgslcd dyrkes sukkerroer
med el mellemrum på et vekslende antal år, und lagen i
forsøgslcd g. hvor byg oplræder som monokultur
I tabel 2 ses en oH:rslgt o\t~r re~ulta(eme I de: 8
forsogsår. Udbyttet t årets forsog var gennemg ende
på et højt niveau. bort'\et fra sukkerroer som monokul
tur. Her blev målt et ret lavt udbYlte i forhold til roer
hvert 2. eller 4. år. Forskellen var på ca. 2 ton sukker
pr. ha eller den hidtil største målte forskel.
I 1988 blev der og5.\ for første gang målt negative
merudbytter for nedfældning af 7 kg Tt:mik ved ~1i.

ning, både ved sukkerroer som monokultur og ved
roer dyrket hvert 2. år.
I forsøgsperioden var der en tendens til, at udbytterne
\8r la\'e. når roer I monokultur ble\ dyrket alene i
sædskiftet som fx l 1983 og 1987. Det betød. at gen·
nemsnitstal for roernes udbytte I monokultur blt:v for
lavt i forhold til de øvrige år med roer. så billedet af
forlobet blev fortegnet.
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Tabel l. Sædskifteforsøg med fabrikssukkerroer. /011

sukker pr. ha og hkg kerne pr. ha.
Gns. 3 forsog pr. dr.

l.periode Sukke.r
Forsøgs- g1l5.

1«1 1981 1982 1'183 1984 1981·84

a. 7.61 7.44 4,20 7,91 6,79
b. 7,70 g.47 4.51 8,78 7,17
c. 51,10 8.46 47,10 8,49 8,48
d. 54,00 8,79 47,20 9,12 9.06
e. (8,52)' 57,00 45.80 8,52 8,52
f. 54.00 58,gO 42.90 8,78 8,78
g. 51,20 57,60 45,80 64,20
h. (8.62)' 58.10 83,70 9,16 g,89
i. 54.10 86.40 73,806 9,44 9,44

2.periode Sukker
B'"

198.5 1986 1987 1988 19 1·18

a. 6.94 7.51 5.33 7.66 6,81
b. 7.12 8m 5.70 7.44 7.25
c. 67.80 9.01 52.20 9.g8 8,96
d. 67,30 9.34 49.90 9.65 9,28
c. 7,g2 64,70 50.90 9.17 8,56
f. 67,50 64,40 50.60 9.94 9,36
g. 65.50 62.10 51.00 65,10
h. 7.48 65.10 72,10 9.5\ 8,69
i. 68.50 76.50 71.10 10.02 9,73

• 2 fs

Derfor er l tabel 2a vist ct uddrag fra 4. og 8. forsogsår
for at fa en mere nOjaglig og tydelig bedømmelse af
roernes trivse!under samme dyrkning~betingelser.

Tabel 20. Roernes udbyue i 4. og 8. dr.
ton sukker pr. ha cm. ar

1984 1988 'PS. en kd

a. Monokultur 7,91 7,66 7,79 7,79
b. Monokultur + T 0.87 ~0.22 0,11 0,11
c. Hvert 2. år roer 0,58 2,22 1,40 1,40
d. Hvert 2. år +T 1,41 1,99 1,70 1,70
e. 2 år byg +2 år rocr 0.6\ 1.71 1,16
f. Hvert 4. ar rocr 0,87 2.28 1,58
g. ~

k. 2 år korn + 2 år roer 1.25 l.85 1,55 1.16
i. Hvert 4. ~r roer 1,51 2.16 1,95 1.76

Længst III hejre er \ 1St gennemsmt af de 2 år med
udbytter fra samme forsøgsbehandling - roer i 2 Ar +
2 år byg samt roer hvert 4. år.
De la\eSle udbytter blev måll ved sukkerroer som
monokultur. Der blcv m.1t et merudbytte på 1,40 ton
sukker pr. ha eller en bruttoindtægt på ca. 3.000 kr.
mere pr. ha ved al dyrke roer hvert 2. år. Der blev i
forhold til rocr hvert 2. år ikke opllået noget merud
bytte vcd at veksle mellem at dyrke roer 2 år i træk og
derefter kornafgrøder 2 Ar i træk.
Der \ar en bet)delig ån,\'ariation i mcrudb)'ueme for
brug af Icmik ved ning, men der blev i gennemsnit
kun m It et beskedent økonomisk merudbytte ved at
nedfælde 7 kg Temik ved såning både ved roer dyrket
som monokultur og ved roer dyrket hvert 2. år. men



Tabel J Udbyttet afveksclafgroder. sam/forholds/alfar
dæktl;ng~bidrugpr. ha for sukkerroer og hele
sædskiftet. 1981-H8.

a. 100 100
b. 108 108
c. 55.1 170 99
d 54.6 180 103
e 60.9 4 .4 157 92
r 60.8 61.6 46.8 184 68
g 58.1 l2
h. 61,8 78.0 161 103
;. 61,3 81.5 73.6 195 83

ved roer hvert 2. <'I.r og nedfældning af 7 kg Temlk
svaredc udbyllcl næsten tillldbyllel af roer hvert 4. år.
Lægge.. udbyuerne i del 8. (9.) år lil grund for be·
dcmmei-.en. s bie\ fordelen for roer hven 2. r endnu
stmre også I forhold til vchllllgen 2 år roer + 2 Ar
I..orn. \Om ofte anbefale'j :lf del"') dlige udland. Roer
h\cn 4. r ha\odc Illgen ud b) Itemæssig fordel o\cr for
rocr hvert 2. r.
For at begrænsc faren for angreb af \'irussygdommcn
r1uLOmallla. der i andre lande I'ær har gjort sig beo
mærkel l marker. hvor rocr dyrkes ofte. cr dcl megcl
\ Igtlgl. al del'" på de enkelte ejendomme er 'j mange r
som muligt mellem roer. De opn ede gunstlgc resultn·
ter med rn. år mellem roer 1 el '~L'dskifte blev næslen
forældede. inden sencn cr blcvcl af.. lullet.
J label 3 ...es de gennemsnitlige lIdb)'tter af kornafgm·
derne fOl'"dclt på l. åf";. 2. års korn o.s. \.

Gns. 3 rs lrligt
bkl pr li

BYI H\ute
I IT 2. Ir 3. Ir Mono ir 2. Ir

Fbt for OB
pr. ha

R"" Sæ<bk.
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hver! 2. r eller h"en 4. ~r. hvilkel er ell betragtelig
forbedrlllg. Del ....kyldc.; som llæVIlI Især, at vejrliget>,
indflydelse gav for Javt el gellllem\l1ll11gl udbyllc af
rocr .;om monokuhur.
Længst III hujre med forholdstal for det 'iumlede
sa~dsklftc ga\ rocr \Om monokultur plus Temik det
storsle dæl..nlllgsbldrag. Derefler fulgte roer h\ert 2.
år med brug afTemlk. samt rocr 2 år l træk aflosl af2
1I.r med korn. Roer Iwer! 4. lir gnv rel lavc dæknillgsbl·
drag.
Vinterll\'edc \Om vehclafgmde og forfrugl klarede 'lIg
bedre end b)g 3 :'ir i træk med rocr h\ert 4 Ar Dcl
lav~te dæl..mng'iibldrag ble\ mlh med foderbyg som
monokultur
De nu afi'lufl('de \æd~kijilforsog med for~kellig/ antal
år mellem sukkerroer \'l's/e:
at suÅ/..erroer Jnw/ 2. ilr og 4. ar s/od ttæsten lige med

hensyn I/ludb)'fle pr. ha.
Ol der mdlil nu i/..ke blev målt 'loge" form for opfor.

mering af skadedyr m. v. ,. de 8 forsogsår. metl der
\'ur CII tct,dens Id agel angreb af rturkelroebiller.

at nedfældfllng af 7 kg Temik ved Jtining 1I01'd(;' en
gunstig U1djlydelse pd udbyttel \'ed roer som mono
kulrur og roer JU'eft l. lJr. men den okolloml'sÅe
ge\';nsl \'ar beskeden.

at suHerroer" ~'eksel med byg gav reducerede bygud
byfler. /IIe/l roer \'or iovrigt en god vek.w!lajgrode ,.
kom rige m'dl'kljier.

at villferJn'ede t forhold til andre afgroder klarede I'il:
bedst i Åo/ige og fugtige forar. og ~'ar d('1/ bedJle
forfrul:fforsukkerroe~

af roer som monoJ"ulrur og w!d brug af 7 kg lem/k I'ed
Jonmg gav del største dæknl1lgsh/drag i gennemsnit
af8 for..wg.~or. men for at begræmt' faren for angreb
afrhizomia ,msÅe~ det s/orJI muligl' anlal lir mellem
sllkkt'rrol'f.

De--udclI finde.. læng<;1 III hnJrc forholdstal for dæk
IIlng'lbldrag pr. ha for sukkerroerne alene og del
gennemsmtllge dækning'iibldrag for hele 'la..-d ... l..iftet
Ved del1ne beregnll1gsform m" et Indtryk af, hvordan
de 8 flr er forlobel.
Ved hereglllllgerne er brugl Omk(h111inger fra Land...
kalkuler 1987/88 tllud'iixd, godmng m.\ og 1l1aliikm
"'laliollliipri'lcr for de for...kclhgc arbejder Herfra er
og..:\ lag.el pn....crnc p produkterne. mooen'ii de målte
udbytter fra for'logenc 1(1\ rigt er brugl \'ed bercg
1lIllgerne. I'nser p~ roeaITald og fragtlil"kud fra 1988
Indgllr I brullOllldtægten fra sukkcrroer. Ved behand
hng med 7 kg Temlk ble\ fradragel 650 kI'". pr. ha Id
I..emikaile og masl..lIle III dmcnng.
Vek'iieIlJnft. Inor rocr og byg l;kifler hvert:lr. har lUe
gl\'cl ,1IlmJc udbylter i byg, 'lom byg I monokultur har
ydet. Sul..kerroer har dog hnft en gllnl;lig virkning ...om
vck,e1afgmde i d korn ..a:d"kifte med flcre kornmar
ker efler hlllandell. ~m udb) Iler på ca 61 hkg byg pr.
ha I I .,... byg efter rot:r \I-.er
l-hcdc )dcde ca. 20 hl..g I..ernc pr. ha mere end I I""i

byg H"cdc har I forlii(lgcnc klaret '1& bed"l efter !..ohge
og fugtige fodir. og hvede "'er ud td at være en meget
velegnel forfrug' lil sukkerroer.
Forhold'ital for d.ckning\bidrag i sukkerroer ogc!. fra
100 o\er 170 til 195. n r der dyrkedes roer hvert år,

Sorter af fabrikssukkerroer, 1984-88
Sorter af l;ukkerrocr lil fabrik ble" ved sånmg III

blivcnde bc.... tand afprøvct under forhold, som dc fin
des l praJ... ...",.
Plante:n-l'lkon'iiulenler I fabnkkcrnc, opland har forc
Slået forwgcnel; ... nmg. pleje og optagmng. Seriernes
ejere ellcl'" repræsenluntel'" leverede froudsæden i plom
berede paknlllgcr til landskontorel for Plantea\ I
Herfra blev udsæden sendl III de p. gældende plante
:tvl...kon~ulellter
Ved roerne.. oplagIlIng blev hH:r parcels pro\e fm
synet med el J...odenummer....om kun planleavl'iikonsu
lenlerne I..cndle. Selve optagIlIngen, forsendelsen og
analysering af roerne rra fon;"gen~ blev forelagel af
'iukkerfahril..kernes medarbejdere. Fmsl ved den af
slUlIcnde heregnl1lg på Alstedgård blev nøglen lil
kodcn kend!.
En c"'cnlucI ka~ allon af forsugene tx. temmes efter
samrld af den til } n..forende planlCa\ l konsulenl.

Dyrkede .<arIer
Forsøgene VHr placeret påjordbund'llypcrnc J O6 og 7.
S3ningen fandl "lcd i tiden 8. april lil 16. april 1

gennem'illll den 14 april. Oplaglllng .. J...ele I tiden den
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Tabel 5. Sorter affabriksroer - dyrkede sorter
Gns. af 7 forsøg /988

Tabel 4. Sorter affabriksroer - dyrkede sorter (}09j
Gn~ af 7 fo"ag /988

100 pct. pct. pet
pI. tok suk- rm- ton pr. h.

Roesortcr pr. ha roer Itu hed rod sukker

Regent (S) 84 0.0 17.4 80 62.1 10.78
Magnamono(DK) 84 0.0 17, I 81 0,3 +0.13
Matador (DK) 85 0,0 17.4 79 ","2.8 +0,43
Brill, (D) 80 0.0 17.2 78 + 1.3 +0.31
Perm. (DK) 89 0.1 16.9 82 3.3 0.27
Ametyst (DK) 87 0.0 17,1 80 0.0 ","0,17
LSD J J I.J 0.25

Regent (5) 81 0,0 17,4 78 61,0 10,60
Univers (NL) 85 0.0 17,1 82 5.4 0.77
Carl. (D) g3 0.0 17.5 79 1,9 0,37
Annandn (DK) g8 0.0 17,2 79 3,7 0.52
Maraton (DK) 84 0.0 16,9 81 4,4 0,47
Accord (S) 82 0,0 17,3 7g +0.2 +0,06
LSD J 2 I,5 0,29

Matador havde den bedste og Magnamono den dårlig
ste saftkvalitet. Det viser sig også i udbyttet af hvidt
sukker. hvor Matador forbedrede og Magnamono
forringede fabrikkens beregnede udbytte i forhold til
a\ lerens.

Kommende sorter
De her provcde sorter dyrkes for tiden kun i et ret
begrænset omfang her i landet.
Forsøgene var placeret på Jordtypeme J B (). 7. Den
gennemsnitlige dato for sAmng og optagning \'ar hen
holdsvis 14. april og 18. oktober. hvilkel gaven vækst
periode p~ 187 d.ge.
Husdyrgodning blev anvendt i I forsøg med 50 ton
gylle pr. ha. I gennemsnit blev der godet med 139 kg
N. 45 kg P og 129 kg K pr. ha. Forfrugten var
vinterhvede i alle forsøg.
Reaktionstallene var 7,2-8,0, fosfortallene 2.0-4.7. ka·
Iiumtallene 6.9-12.0 og magnesiumtallene 5.9·7. L
I tabel 6 ses, al antal planter pr. ha ved optagning var
nær det optimale på ca. 80.000-88.000 pr. ha. Da der
sås til blivende bestand. er antal planter ved optagning
også et mål for frokvaliteten. Armada. Univers og
Maraton havde de højeste plantetal og Regent og
Accord de laveste.

Der blev Ikke må.1t nogen slolroer ved optagningen,
hvilket er en meget ønsket tilstand.
Maralon havde den lavesle sukkerprocenl på 16.9,
medens Carla havde den højeste på 17.5 pet.
Der var en sikker forskel på nere af sorternes renheds·
procent. De bedsle resultater blev nået af Univers og
Maraton med 82 og 81. medens Regenl og Accord
havde den laveste renhed på 78 pet.
Udbyttet af sukker var rekordhøjt på 11,4 Ion pr. ha
med Univers som bedste sort, eft.erfulgt af Armada og
Maraton.
De højeste karakterer for tappens friskhed ved op
tagning blev nået af Univers og Maraton med 7.3 point
af 10.0 mulige. medens de laveste karakterer på 6.8
blev målt I Carla og Annada.
l tabel 7 vises en oversigt over sukkersaftens indhold
af kalium, natrium og aminokvælstof samt dens IV·
tal. Desuden ses forholdstal for udbyttet af pol-sukker
og hvidt sukker pr. ha.

Tabel 6. Sorter affabriksroer . Kommende sorter (210)
Gn~ af 7 forsøg /988

t (XX) pet pet
Roesorter pi.. stok- pet. rm· ton pr. ha

pr h. roer IUkktt hed rod sulltt

FbL for
udbytie

IV-tal pol. hvuh
sukker suk.ker

ms pr tros sukku
Kali· Naui· Aml-
um um no-N
K Nll NH,

Soner

Regent (S) 778 55 101 100 100 100
Magnamono (DK) 822 64 120 III 99 97
Matador (DK) 748 55 95 95 96 97
Brina (D) 781 46 105 101 97 97
Perma (DK) 839 66 III 109 103 101
Amelhyst (DK) 818 61 114 108 98 97
LSD 4 l4 II 5

• 100 = .1.1~
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Kun sorten Perma blev noteret for 0,1 pet. stokroer
ved oplagning. De øvrige sorter indeholdt mindre end
0,1 pct. eller fra °til ca. 40 stk. stokløbere pr. ha. Det
er få. men det er også nødvendigt. at roefm med anlæg
til ukrudtsroer helt forsvinder fra fmp"rtierne.
De højeste sukkerprocenter blev målt i Regent og
Matador med 17.4 pet .. medens Perma indeholdt 16.9
pct., hvilket var det laveste indhold I 5r_
UdbyIlet af sukker var p5 næsten II ton sukker pr. ha.
Der var sikker forskel på de lavcstydende og de
højest ydende sorters udbytte af sukker pr. ha. Mala
dor fik den hojcstc karakter for loppens friskhed.
medens Britta og Amethyst fik de laveste.
I tabel S ses en oversigt over sukkersaftens Indhold af
kalium, natrium og aminokvælstof samt IY·tal. [)es.

uden ses forholdstal for udbyttet af henholdsvis pol·
sukker og hvidt sukker pr. ha.

7. oktober til 24. oktober med den 18. oktober som
gennemsnit, d.v.s. en vækstperiode pli 187 dage. eller
meget tæt på de ønskede ca. 200 vækstdage.
Der blev brugt 50 ton gylle pr. ha i 1 forsag. Den
samlede tilførsel af næringsstoffer var I gennemsmt
122 kg ,35 kg P og 130 kg K pr. ha.
Reaktionstallene var fra 7.2 til 8.0. fosfonallene fra
2.01114.7. kaliumtallene fra 6,9tiI12,Oog l1111gncsium
tallene fra 5,9 til 7.1, sA forsøgsjordene må betegnes
som næringsrige og i god kultur.
Forfrugten var vinterhvede i alle forseg.
I tabel 4 ses. at plantelal ved optagningen lå mellem
80.000 og 89.000 planter pr. ha. Bnlla havde del
laveste og Perma del højcste plantelal.
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Tabel 7. Sorter af[abrik.\roer - Kommende sorter.
Gns. af 7/0T""8 /988

m, J'f. lOOs sukker Ion pr. ha

Roesorter
K.· N.· Arni· pol. hvidt
hum tnum no-N lV-tal ,uk· s.uk·
K N. Il, . ko< kO"

Regent (S) 770 54 104 100 100 100
Univers (NL) 77J 54 124 107 107 106
Carla (D) 751 4J 99 96 104 104
Armanda (DK) 787 61 122 108 105 104
Maraion (DK) 792 71 115 107 104 104
Accord (S) 748 49 98 96 99 100
LSD J 16 " 6

·100 .U~

I mdholdel kalium vur der en sikker forskel mellem
alle "Orterne. ManHan havde det hojeste og Accord
del laveste indhold afkaltum. Y1ed hensyn lil natrium
var der Ikke en sikker forskel på sorternes indhold.
Maraton ha\de det højeste og Carla del la"C'ilC md
hold I mdholdet af amlllokvælslof var der og~ en
betydelig forskel. hvor Um\crs havde del højeste og
Accord og Carla del la .... este Indhold.
Ogs l sukkersaftens IV·lal var der sikker for ..kel for
nogle sorters vedkommende. Carla og Accord havde
med forhold!ltal 96 den bcrl'Ste. medens Umvers. Ar
mada og Maraion med forholdstal 108 og 107 havde
den dIlrllgsle sukkersafikvalitet.
Udbyltemæssigt har nere af de kommende sorter
lovende egenskaber. men kun Accord var lil større
fordel for fabrikkerne end for dyrkerne.
For~og med sorter af fabrikssukkerrocr har været
gennemført i 5 år. I tabel 8 ses forholdstal for udbyttet
af pol-'iukker pr. ha i de sid"le 3 år med rnålesorten
Regcnn ..ukkerudby"c sat lil 100.

I 1988 var J pet. en slallsllsk sikker forskel. medens
det i de foregående år var 2 pet.
De lavcslydende sorter udgår hurtigt af dyrkningen.
meden .. de hOJestydende overgår fra kommende til
dyrkede ..orter. I de senere år har der \ærel mange
1m ende nye 'iorter under ... cJ....
For..øgene fOrl'iætter.

Genetisk monogerme sorter af
bederoer, 1973-88
I '\OrI ..fof"og med bederoer I 1988 deltog 6 danske
sorler. heraf var 5 fodersuHerrocr og I var en fabnks
suUerroe
Siden 1979 har sorten K) ros \ærel måle<::ort.
SOTl"cjere dier dero repn~cnlanlerleverer I plombe
rede pmcr de frøparller. der bruge<; i for...ogenc med
ud..æd 111 I forsøg pr. po...e. Frøene har hafl normal
splrcc\ne og halllcl. og dc var bejdsel med Promet
Roerne s ul bh ...ende besland med en froafstand JX
15-18 cm \'ed en rækkeafstand på henholdsvis 62 og 50
cm Der bruges Ikke hIlndarbejde ved renholdelsen ud
mcr at fjerne ukrudlsroer omknng den I. august.
God.-..kJllllg og pleje ~ker som normalt for ejendom
men, men ukrudl bekæmpes med egnede midler ved
bredspTClJtmng.
S5tlden \ar fra den 14. 111 den 27. april. I gennem..nil
den 19, apnl. Optagnlllgcn foregIk l tiden 24 oklober
111 den 3. november. i gennemsIlIt den 25, oktober. Del
gaven væ""lperiode pA 188 dage, eller megel nær de
øn .. kcde 200 dage. UdbyIlet , 19R8 var over norml.llen.
som del ses I label 9.

Tabel 9. Generisk monogcmrc roesorter (21J).
Gn~ IO farsøg 1988.

Tabel 8. Sorter affabrikssukkerroer.
Forholdstal for udbytte afpol-sukker.

Bederoer
sorter

1000 pi pel hk, pr. ha
pr. ha rwhed rod top

hkg lønl
pr. ha ae.

rod top pr. ha

Roesorter 1986 1987 1988 Ons.

Bf' ., fs.

Regent (S) 100 100
Magnamono (DK) 101 10J
Monov8 (DK) 98 100
Srilla (D) IOJ 99
Pnmalnll (S) 96
Amclhysl (DK) 101 104
Malador (DK) 102
Perma (DK)

H, H.

97 107
102
104 105
101 96
102 100

95

KYfl)~ 71 96 787 431 138,9 53.1 168,9
Hugin 61 95 120 4 ,9.5 0,8 IO.J
Krake 7J 95 135 2J '2.J J,I 2.5
Zorba 74 96 61 J6 0.0 0.6 2.0
Magnum 75 9J 117 27 4.8 6.4 5.2
Malador 71 9J 241 J6 6.2 10.6 1.1
LSD J4 28 8.9 5.6 9.0

Det ..tor.;1e udbytte I enkeltforsogcnc var I Matador
med 208 3fgrodeenheder pr. ha I rod plus top. og det
la\cste \3r 136 afgrodcenheder pr. ha i Zorba.
I gennem'illlt blc\ der hn"lel 169 afgrodeenheder pr
ha i Kyros. Udbyttel er beregnet på sandfrit ",rstof.
Hugm gav lidt mindre og Magnum lidi mere. medens
Krake. Zorba og Matador gav meslen samme udbyIIe
som Kyras. Del var is.-cr I udbytlcl afrod. at Hugm og
Malador gav lidi lu\ere udbyIIe end Kyr<x
I pianielal \00 optagmng lå Hugm lavest med 61.000
og Magnum hOJest med 75000 plan ler pr. ha K) ros
og Zorba havde den hOJe~;te renhed med 96 pet.
meden.. Magnum og Malador var lidt la-.ere med 93
pet.

., f~. 22 f~.

100 100
99 101

99
97 100

96
98 101
96 99

102 102

H, l2fs

102
102

105 105
99

101
99 97

107 107
104 104
104 104

J ]]]

Perma (DK)
Matador (DK)
Armada(DK)
Eva (D)
Rex (S)
Accord (S)
Umvers (NL)
Carla (D)
Maraton (DK)
LSD
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·0-10. 10=mol enurtet og m~l gia!.

l tabel IO ~ en o\ersigt o\er karakterer for rodens
ensanethed. glathed, stoklobere og pet. {ørstof i rod
og top.

Roeme er trukket direkte op ved IOppef/ afefl lermuldet
jord med en passende fugtighed. De er banket J gange
mod hinanden og er ble l'et neuet lidt lil fotografering.
Størrelsef/ er middel. Jordens gode struktur og årets
rimelige nedbør har medført, at forgreningen er lIæsten
ens plJ alle sorterne,
Kyros er som bekendt den mest glaue roe, og fabriks·
sukkerroer har normalt de dybeste sidefurer, som det
ogsa fremgar tydeligt af billedet,

Tabel Jo. Genetiske monogame roesorter,
K.rukter· for pcl. pct. sand i 15 pcl, tørst

Bederoe- e!'lsartet- stok-

sorter h<d g18.thed løbere rod 10p rod 10p

Antal (or""8 IO 9 7 'O 4 IO IO

Kyros 5 9 0.4 3,2 5,7 17.6 12,3
Hugin 7 7 0.3 4.9 5.6 19.4 12.4
Krake 7 6 0.4 5.1 7.3 21.0 12,4
Zorba 7 8 0.4 4.5 5.2 19.1 13,3
Magnum 7 6 0.2 6.1 6,2 21.4 13.0
Matador 8 5 0.2 5.8 4.0 24.3 13.6

I afvigte år l'or der betydelige angreb af rodbrand i
lokale områder af Sord· og Midtjylland.
Angreb af rodb,and kan ofte begrænses gennem grun
dig plonlægning. der bl.a. omfouer:
Tidligst mulige såning. /1&r jorden er behem l. gong.
reaktionstal m'er 6.5 og 3·4 år el/er mere mellem
dyrk"ing af bederoer dæmper angrebet. Dyrkning af
ærterlærtehelsæd i samme sædskIfte som roer øger
tilsyneladende risiko for angreb afrodbrand.

Andre forsøg med bederoer
I forsog nr. 35 024 blev tildelt stigende mængder
kvælstofgødning lil bederoer. der var grundgødet med
80 ton gylle og 30 ton staldgødning nedpløje( i decem·

for ukrudtsroer. som landmænd ønsker Ijernet fra
markeder. Det er muligl for sortsejerne at gennemfore
cn Sikker kontrol til en garantiordnmg. som gor det
muligt at undgå forurening af roemarkerne med disse
ukrudlsroer.
Roetørstoffels lIldhold af sand bic\' målt efter r~rne
havde passeret gårdens tørvasker og roeskærer, så
tallene er udtryk for den mængde sand. som dyrene
æder sammen med roefoderet. Sammen med 5 fo
derenheder roer ville køerne her fx Il serveret 165
gram sand i Kyros og 314 gram sand i Magnum, som
indeholder mest.
I toptørstof blev målt normale mængder sand. Denne
sandforurening må også lages i betragtning. når der
fodres med frisk tOp.
Torstofprocenteme i rod var hoje i Ar med Kyras på
17,6 og Matador på 2~.3 pet. Indholdet af tørstof i
loppen fulgte nogenlunde tcrstofprocenten i rod med
det højeste indhold i Matador på 13,6 pct. og det
laveste på 12.3 i Kyras. Undersøgelsen har vist. at ca.
15 pet. tørstof i loppen kan reducere saftanøbel \'ed
ensileringen og dermed billiggøre opbevaringen af
toppen.
I tabel 11 ses en oversigt over udbyuerne af tørslof i
rod og 10p i de sencste 5 år. Udbyttet af mAlesorten
ble\' sal til 100. Der var 6 af sorterne på Den danske
Sortslisle
Der \ar nogen Ars\<aTlauon for de enkelte sorter. I de
senere år har nere af senerne I rod plus top ydet mere
end målesorten Kyras. som dog stadig dækker lidt
mere end 80 pet. af markedet for foderroer.
Forsogene fortsætler.

5 6

5. Magnum
6. Matador

3 4

3. Kraka
4. Zoma

1 2

1. Kyros
2. Hugin

Karakteren for glathed er IO, når roernes topskive
befinder sig i en" højde over Jorden. f\'lalador var mest
ensanel i aftopningshojdc over jordovernaden. Tæt
derefter fulgie Magnum, Zorba. Krake og Hugin.
medens Kyros var mesl uen'iarlel. I karakter for
glathed fik Kyros 9 af IO opnåelige. og den er fortsat
den mesl glatte roe. Derefter fulgte Zorba med 8 poim,
Hugin med 7. Krake og Magnum med 6 og lalador
med 5 pomt.
I forhold til sidste år ble\ der i år opla1t færre
stokrocr. men der er stadig\'æk rigeligt med stokroer,
da der til disse tal skal lægges henholdsvis 0,1. 0,1, O. O.
0,1 og 0.1 pet. af de stærkt forgrenede stok roer. der er
stammødre for ukrudtsrocr.
De stærkt forgrenede sloklobere med l'imd meget
stærkt forgrenede rødder blev luget fra såsporet i
august måned. Det er frøpartter med disse 'ilammodre
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Tabel 12. Græsarrer fil ;,f/et/siv græsproduktiofl. (212)
Gns. 4 ar. /6 forsøg /985-88, J. ar

Dc IClraplolde aner ha...dc det la'~le lJluhold af
IUr..lUf. r protelll og Iri.t,....tof De 2 former for llahcn ...k
raJgra:... ga... de la .. e"'le og tldllg almllldehg r:lJgr.c... dCI
hojcMc udb)lIc.
l label I.l ,>eO) den beregnede fuucr\'a:rdi for(kll p!l de
enkdte ... la:1 og lait pr. ha.

lu.. 2 n 29.9 32.7 25.3 19.8 107,7
It.r., 4 Il 1.3 1.0 2.3 1.5 3.5
H}bfld 7.6 0,6 +1.7 O.g 6.1
Alm r. Il 14,0 5.2 +0.6 3.1 11.5
Alm.r. mt 10,2 : 6.8 + 1.0 1.5 3,9
Alm.r. ~i. X,S , 6.2 +0.2 2.5 4.6
LSD 5.9 J.O Z.Z

Afgrødecnhcder ~_ ha
2 Juni 11. Juli 20. aug. 13. 01::1. iall

Græmrter 111 intensiv græsproduJ..tion.
GtJ.t. 4. ar. 16 forsøg 1985-88, I. lu

Græs
arter

rabe! /J.

Græs· pet: pet. af tørst. hkg pr ha
arter lonL nip, """. &rØn' tønt rlpr

It.r.. 2 II 17.5 16.2 25.7 754 131.8 21.4
It.r.. 4 1\ 16.7 15.8 25.0 53 .1.0 0.1
Hybrid 15.5 16.8 24,9 133 5.9 1.7
Alm.r.• t!. 16,2 16,4 24.5 131 11,8 2,2
Alm.r.. mt 17.1 16.9 25.6 51 6,2 1,9
Alm.r.. ~i. 17,3 17.2 25.1 36 4,7 2.1
LSD /./

For<;ngsarealel behandle......om den c"'rige mark med
grundgodsknmg med kahum og fosfor. K \ a:1\lof
god<;klllngen skal være med PK 23-3-7 med 75 kg;...J
pr. ha pr. ,>Iær I udlæg ret, og det følgende år gcxil....
med 150. 125. 100 og 75 kg N pr ha III henholdw)... 1.,
2.. J. og 4... Iæt. Den I. ...Iæt hosIc" ved begyndcnde
skndn1llg hos alle arter.
Afvigt c milde \inlcr gaven meget gun... tlg overVlll
tnng af alle arter. 4 forsog bic, gennemforl med 4
<;Iæl. De gil\ i gennem\nll ea 15 Ion torstof pr ha
R~ullalcrne er indregnel l lait 18 forseg l l år l label
12

a. Itahensk rajgræs. dlploid (2n). Sikem. DK
b. Italiensk rajgræs. tetraploid (4n), Urbana. L
c. lIybridrujgræs. tetruploid (4n), Dalila. DK
d. Almindelig rajgræs, tidlig, tetraploid (4n). Ba·

stlOn. NL
e. Almindelig rajgræs. nllddellldlig. diplOld (2n). Si

...u. DK
f. Alnunde1ig rajgræ-... <;ildig. dlploid (211). BarvI. DK

Dd \.tf ......er l I og 4 ..Iæt. at almllldelig raJgnc.. )dcdc
merc enu de ()\ rigt' grit'\arter. meden.. almllldchg
rajgræ... ha\de wært ... ed at yde en rimelig genyæko;;t
eftcr del hOJe udbyltc I den L ...Iæl. Af de 2 ...oner af
italten .. l.. rajgræs klarede den Ictraplnldc type .. ig
bed...!. Del højeste udbYllc blev dog m3.1t l tidlig
..1111lindelIg rajgræ<;,.

ROOIO(;,lOf

KyrO'.- 100 100 100 100 100
Hugm· 9X 92 105 99 93
Krake· 99 95 99 97 98
Zorba (DI' 5 4)· 93 105 105 100
Magnamono· 1Q.l 101 100
Malador· 96
Magnum 103

ToplUr'lof

Kyros 100 100 100 100 100
!-Iugm 102 107 106 105 102
Krake 106 115 107 108 106
Zorha 95 98 101 99
Magnamono IO 99 106
Matador 120
Mag.num 112

") Dall~l '>Ort\hs.tc IlJ!l8

bero I grundgodet og efter tildeling I ugeefler <;:'1.11 IIIg af
0.50, 100 og 150 kg N pr. hu blev hm,lcl hellhold~vis

111. 110. 121 og 127 afgmdcenhcdcr pr. ha. En deling af
100 kg :">l' pr. ha tJen 2. maj og 7. juh gav 118 af·
grodccnhcder pr. ha. h\t1kcl var særdeles rentable
merudb) tier for 100 og 150 kg l pr ha.

rubel II. Genetisk mot/ogerme roesorter. 1984-/988

Bederoer 1984 1985 1986 1987 1988

Forsøg med dyrkning af
græs, helsæd og majs m.v.
I 1988 blev under Gro\'foderudvalgct arbejdet med
følgende fur'icg......cricr.

I Græsaner tl! inlcn...p>, græsproduklion
2 Klo\crnge froblandmgcr.
J. D)ghel~-ed eflergødel med kvælstof
4. SlIgende mængder N til 11\ idklovergræs.
5 Sugende mængder N III græs og klcwcrgra....
6. Græs til torre væk"'lforhold.
7 Stlgcndc N III lla!lcn ...k rajgr::~ uuel! da:ksæd.
8. Lucerne 1 blanding og renbe'ilanu.
9 Italiensk rajgræs <;0111 rncllemafgmuc.

IO Cd..a.--dsmængder af alm. ran~ra.... "Olll
mellclnafgrode

Il. Rajgræ!oartcr !>Olll mellemafgrodc
12. Eflcrafgmder til nedploJnmg.
l' Vintero;;æ<!<;arlcr III hcl\æd
14 Ærtetypcr ul hcha:d
15 Ileo;;letxmnc...orter ul hcJ...::ti1.
16 IJyg..ortcr og ..nrl\olanulllg til helsæd.
17 Sorter (lf maj ....
18. Dobbeltrækkcs:\lllllg for maj....
19 Andre forseg

Græsarter til intensiv
græsproduktion, 1984-88
Dc afprøycde græsarter hlev udlagt 1 tynd l!> el b)g
da:k,>a'<i. der ffll kunne h"!>lcs til hcl ..æd eller moden
hed efter følgcllde plan:
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• 0-10, IO = ruld bestand dier helt I leje

Tabel /4. Græsarter til intensiv græsproduktion.
Planlebestand og lejesædskarakter.

Plantebestanden blev bedømt i del tidlige forår. En høj
karakter er udtryk for en god vinterfasthed. Hybri·
drajgræs og almindelig rajgræs klarede vinteren bedsI,
som det ses I tabel 14.

tab. et langsommere tempo ved høstningen og en
mindre god råvare lil ensilage og opfodring. Derfor
må italiensk rajgræs og hybrid rajgræs forelrækkes lil
slæt.
I tabel 15 ses udbyttet i afgrodccnheder pr. ha fra
forsøg gennemført i de forskellige egne af landet.
De mest siabile udbytter blev i alle landsdele målt i
almindelig rajgræs.
Hybridrajgræs bør anøse italiensk rajgræs til sJæt ved
intensive produktionsforhold i Midt· og Nordjylland,
og det må overvejes i Vestjylland. I de østlige egne og i
Sydjylland kan der vælges frit mellem arterne.
De nu afsluuede forsøg i denne runde med græsarter
til intensiv græsproduktion visle:
at ol/e de prøvede græsarter overvintrede godt i milde

vintre, men
at strenge vintre især svækkede de pnn-ede sorter af

italiensk rajgræs og i nogen grad hybridrajgræs.
at tetraplaide sorter hawfe det laveste indhold af tør

stof, rtJprotein og træsto!
at svækkel.~en efter vinlerskoder især viste sig i den I.

slæl.
at svækkelsen blev udlignet. og bestanden blev tæt igen

i løbet afsommeren.
at der ved bedømmelse afvinterskoder skal være co. 75

pct. af normal bestand. hvis et udbyttetab skal
undgtJs. .ro kravene til den nfkhendige bestand efter
OW!rVmlnng bor skærpes.

at de størsle vinterskoder blev mdlt efter høst o/helsæd.
at foderkvaliteten ved Jl1rlige slæt var plJ et højt nh'eou

\'ed et optimalt "'\'eau for kvælstofgødskning.
at italiensk rajgræs og hybridrajgræs \'Or de mest

strtJstive.
at italiensk rajgræs i Midt- og Nordjylland bør afløses

af hybridrajgræs.
at delle bør m'en'ejes ogsd i Vestjylland.
at der i de østlige egne af landet og i Sydjylland kan

\'ælges frit mellem arter af rajgræs.
ar almi11delig rajgræs gav de mest stabile udbytter

overalt i landet.

Karakler ror lejt:iæd·
I. Irt 2. slæl 3. sl:ri 4. slæt

Plante
bestand·

fom

Il.r., 2 n 6 3 3 2 I
1t.r.,4 n 6 3 2 2 O
Hybrid 8 4 3 3 I
Atm.r.• tidl. 9 5 3 3 I
Alrn.r., mt 8 5 3 2 I
Alm.r., sild 8 5 3 2 I

Bederoer havde det ikke godt pd lavjorde med høj
grundvandstand. Iltmangel dræbte rødderne. og roerne
døde ud. Græs kan klore sig bedre. eventuelt også
byghelsæd med efterafgrøde kan klare sig bedre end
bederoer pd den type jord.

Her findes også karaktererne for lejesæd bcdCOlt for
de enkelte slæt. Her betyder hwesle tal den sterste
slråslyrke. Italiensk rajgræs havde den bedste sln\·
styrke tæt fulgt afhybridrajgnes. Der blev ikke i den J.
slæt fundet nogen forskel på stråstyrken for tidlig,
middehidlig og sildig almindelig rajgræs.
Ved bjærgning af græs ved slæl betyder det megel, al
lejesæd undg s. Det sinker høsten, giver højere høsl-

Tabel/5. Græsarter til intensiv græsproduktion.
Egnsudbylte, gns. 1985-88

lU., 2 n 123 120 102 81 95
It.r.. 4 n 127 122 105 75 99
Hybrid 129 124 117 106 118
Alm.r., li. 135 132 119 110 119
Alm.r., mt 122 124 113 101 114
Alm.r., si. 127 120 117 104 115
Antal rs 2 6 J 7 6
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Kløverrige frøblandinger, 1985-88
I lubet af de sidste 25 Ar er del Arlige forbrug af
rødkløvcrfrø faldet fra ca. 1500 Ion lil ca. 170 ton eller
en nedgang på 89 pc!. Denne udvikling har mange
årsager, men skyldes også for en del ønsket om at
slippe for høslbesvær, nAr dæksæd med et kraftigt
rødkløverudlæg skulle høstes i våde høstår. Ved udlæg
i helsæd opstår der ikke hosthesvær, selvom rød·
kløveren vokser kraftigt til.
De tctraploide rødkløversorter har vist sig rel hold
bare ud over udlægsAret og I. brugsAr. En blanding
med rodkløver og tetraploide græsarter har vist sig at
give elllltaJende kvægfoder, da de sukkerrige græsser
passer godt sammen med den sukkerfattige rødkløver.
Det kunne være en af vejene ul at skalTe et forholdsvis
billigt og velegnet kvægfoder.
Forsøgene blev anlagt efter planen:
3. 10 kg rodkl., Sara' IO kg hybridrajgræs, Dalila.
b. IO kg rødk!., Sara' IO kg hybridrajgrlCS, Polly.
c. IO kg rødkl., Sara' IO kg alm. rajgræs, Bonita
d. IO kg rookl., Sara'" IO kg alm. rajgræs. Condesa.



For~ogel1e er placeret p, alle jordlyper udcn og mt::d
markvanding. Ocr grundgødes med 1lXX) kg PK 0·4
21 pr. ha eller tibvarende mængde husdyrgodning.
Ener host af helo;;a.'Ci og i de folgende brugsår gødes
med 75 kg N pr. ha pr. slæt.
Udbytterne i "reis 7 forsøg \'ar på et hOJt IlIveau med
ca. 16 ton torstof pr. ha i blandmgen med Dalila.
I label 16 ses det gcnnemsnitlige udbYllC af 14 forsog.

Grovfoderproduktion

I udlægs!lrct gav Dallta del største udbylte. mcdell.~

Polly gav mest i I. brug..!lr, men de gav Mort sct samme
udbytte iall.
Del la\este samlede udbyttc blev m Il. Conde\a. men
del 'ilammede i ....t:r fra udlægsåret
I tabel 19 er vi ..1en 0\ cr.;igl o\'er energI koncentration.
f}ldefaktor. tyggeild m \.

Kloverrige frøblandinger. I. dr (lO)
Tabel/9. Energf/"onCenlraliofl. fyldefuklOr m. v.

Tabe//6. GI/s. J J,. /985-88, 14!'
Gns. afJ dr, 1986·88. udlægSl1rel, 14 forsøg.

FF tYfBetid g ford
Kløver· pct. pct. af farsi. bkg pr. ha lu" kp•• ,,~ pr. kJ mm/kl "/!E.I
gnes ....... rip, tnest. grent tøm. "p<. nl. ') pr. FE pr IS IS

Dalita 15.0 15.8 24.8 915 137.4 21,7 6,0 Dalila 1,22 1.93 0,40 56 144
Polly 14,9 16.4 24,1 +12 +3.2 0,3 6,0 Polly 1.19 195 0.38 54 148
Oonila 14,8 17.3 23,6 + 36 +7,4 0.8 6,3 BOlllla 1.18 204 0.38 53 155
Conde~a 14.2 18.0 23, l 14 +9.3 1,3 7.0 Condcsa 1.18 211 0.38 52 159

.) 0-10, IO meget læl

De 3 af. rClS forsøg blev mark vandel med fra 30 lil 90
mm. To,...tofprocenlen var I alle blandlJlger med "xi·
~lover og gr~~er under 15 pet. Og'i Indholdet af
Ira-stof var lavI, ...ær I Condesa, medens mdholdet af
rliprulein på 16 111 18 pet. var moderal 111 pa!>Send~

hujt.
Rookløvcren klarede sig bedst sammen med sildIge
græsartcr, som kara~leren for kloverlx....land viser
Del slorSle udbylIe af wf5,tof blev hoslel I Dalila og
del lu\ote i Bomta og Condesa.
I label 17 er Vist del beregnedc udb} lte fordelt på de
enkelte ..Iæt og lait I afgrodeenhcder pr ha.

TubelIl. Klo~'errig(>[roblundinger. /. dr.
GI/~ J J"~ /986-88. 14 [o<sog.

DCI 1l"l(..~1 energirige foder af kh"ergnes blev målt I

blandingen med Bolllta og Condcsa. men også hybri·
draJgræsserne klarer sig med et rct lavt forbrug af
lørslof til I foderenhed
lild holder af råprolcin pr. foderenhed var hujt og 0\ er
200 gram i Bomla .. og Condesablandingernc.
Fyldefakloren blev beregnet efter formlen'
FF ~ 0.88 0.53 (FE pr k8 Is.) 0.05.
Fradraget på de 0.05 kan bruges l kloverrigl materiale.
~11l der her er lale om Bonilablandingen gav den
lavC'ite fyldefaklor og er dermed den afgrooe. som
dyrene kan æde mest af, men alle blandinger lå på et
rllllellgt niveau

Ilybndgræssernc Dalila og Polly ga\ næsten samme
udb} lic. Condesa gU\ det mtnd ..te udby tie i l og 4
shcl. mcn mot i J. slæl.
[ tabel 18 se:-. udbyttet. udlægsAret og del følgende
brugs~r i gcnncm<,nil af 9 sammenhørende for:-.og.

Afgrød«nbedff pr ha.
3. Juni 3. juli 11, au," 11 okt. iahKJøvergræs

Dahla
Polly
130nil<l
Condcsa

42,1 25.5
1.2 +0.8

+1.0 +1,4
H.6 0.5

20.3 24.8 112.7
0.0 . 0,4 0.0
0,9 + 1,0 +2.5
1,9 -;- l,S + 3.7

Tobe//8. Græsarier til /lllensiv græsprodukllon.
Planlebeftand og lejesædskaraktl'r.
GI/~ J J,. /985-87. 9[o<sag

Kløver· Afgr0deenbedcr pr. ha
græs Udlægdr I. slæt 2. sltet 3. silet 4. slæt iall

Dalila 36.0 40,9 29.8 27,4 22,2 156.3
Polly 32.8 43,1 28.0 27.3 23.0 154.2
Bomta 27.9 41.4 2 .2 29.3 21.7 148.5
Condes.1 26.8 39.2 28,8 30.7 19.0 144.5

Bladrandbiller søger ofte. efter al ærremarkerne er
hoslede. O)'l'r tilldo~'t.'rgræsmarkeme.h~'()r de i stort tal
kan afløve klo~'t.'rplunlerne helt.
Det ko" medfore udv/1/lrlngsskader og .n·lI.'kket klo~'er.

I·ækst. Om forflret søger bladrandbilleme. der m'er·
vill/rer som ~'ok.me. ti/huge lil ærten/arkerne, hllor par·
rU/g ug æglæg/ling sker. Larlleme foger lied,. ærlernes
kllolcibakærier. hvor de /lir deres næring Iii skade for
udbyuet afærteme. Bekæmpelse heIsIl ærter. men ogSf1
i kl"~'ergræsudlæg, med et pyrethrold. el". beJdsnmg af
ærler med Promel.
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Byghelsæd eftergødet med
kvælstof, 1987-88
Helsæds ret la\e indhold af r protem søges eget ved at
eflergode med 50 kg 'pr. ha ul byghelsæd \'ed
normal s"ridningstid for byg.

Tyggetidcn er cl udtryk for foderets struktur og regu·
lerer dyrenes evne til at omsælle et foder. Den er
blevet beregnet efter formlen: 0.75 x 3 x pet. Iræstof i
ts. og angives i minutter pr. kg t"rstor. Der menes, at
en tyggetid p~ 50-60 \'il sikre en god fodcrudnyuclsc
og holde dl renes velbefindende p! ct hojt ni\C3u. Med
græs som ene<;te grovfoder peger det igen I relning af
rodkløver i blandinger med sildige soner af almindelig

• rajgræs.
1ndholdet af fordøjelig I n\protelll pr. foderenhed var
rigeligt højt i blandinger med sildige rajgræ~er. DCI
kan imodegås med proteinfalligl tilskudsfoder, nedsat
klovennængde eller lavere mængder hælstof tilfort
husdyr· eller handelsgodning.

Tabel 20. UdbyIIe 'led lavlog hojt kloveri"dhold.

I label 20 ses en oversiglover forsøg med 1:11 ~Ior og
lille kløverbcstand i blandingen med Dalita. Et lavere
Indhold af klover gav et lavere udbytte, i...ær af de
sildige rajgræsser, men det havde kun svag indnydcl"e
på indholdel af råprotein pr. foderenhed.
Afgrødens indhold af ostrogen. der er et konshormon.
blev ikkc mAlt 1 disse forsog. Undersogeiser i Finland
viser, al der for at holde de øSlrogene Sloffer på el la\ t

niveau ikke bør stræbes efler for høj en andel af
rodklo\'er i blandinger til "taldfodring og afgræsIlIng.
De IlU afsluttede for\og med rodkløver i blanding med
rajgræsarter visIc:
al aJle blandinger i gennemsnit ho~'deen IOrstofprocenl

på under 15.
al indholdel afroprorein pr. foderenhed mr højt - ogfor

hojl i blanding med almindelige rajgræsser. ndr
klolrergræs bruges som eneSle s/Oldfoder.

al det højeste Ildhylle blev høsleJ i blanding med hybri
drojgræ.\·.mrren Dali/O.

Ol Dalila og.w gal' del højesle udbyll(' i udlægslJrel.
al del lal'esre .mmlede udbyut> i udlæg r og l. brugslJr

blev mali I sildig almindt>/ig rajgræs. men del Slam
mede især fra udlægwrel.

al sildig almindelig rajgræs i blanding med rødkløver
gav et kvæg/oder med en gunstig fyldefoklOr og
Iyggelid.

al kloverindJwldels belydning for indholdel af rdpro·
le;n blev ud/ignel af 75 kg N pr. ha pr. slæt.

al rødkJOl'er og almindelig rajgræs tenderer lil for hop
el Indhold af ,,}protein. som skol udlignes i fodrin
gen med el ~nel Ii/skudsfoder.

Tabel 21. Byghe1sæd efiergDdel med hælslOf (2/4)
Gns. al] dr. /987-88, 13 larsøg

v,", 1<)<- pct_ pct .•rterstof hleg pr. h.
sining 24/6 $Ed IØrst. rlpr træst. arønl ..... ..p'

Helsæd
a.l00 O 24,3 9.7 26,9 327 79,6 7,7
b. 100 N • 50 N O 11.111.5 26.9 36 -d,2 1,1
c. 150 N I 22.9 10.7 27.6 30 2.0 1,0
d.1S0 N 50 N I 21.4 12.6 2S.0 51 1,1 2,5
e.2oo N I 23.1 12,0 26.S 47 6,9 2.7
LSD

Efterafgrode
a.IOO N 3 14,9 17.6 23,9 267 39,7 7,0
b. 100 N ' 50 N 3 14.S IS,I 23,1 3 0,2 0,2
c. 150 N 3 14,7 IS,S 22,7 I +0,3 0,3
d. 150 N-50 N 4 14,3 19.4 22.5 3 + \.0 0.5
e. 200 N 4 14.6 IS.7 23.3 3 0,2 0,4
LSD

Forsøg anlægges efler følgende plan efter forslag fra
planlcavlskonsulentcrne i Ribe amt:

Hels.-.xIens torslofprocenl var til den lave sidc på
under 25. og den vllr lavcst ved eftergødskning med 50
kg N pr. ha omkring skridl\lngstiden. Indholdel af
træstof var lavcst, hvor der Ikke blev eflergødet. Der·
imod var indholdel af råprolelll Slorsl ved eftergodsk
ningen. hvor der blcv mAlt el merudbyttc på 1,1·1.5
hkg råprotein pr. ha, så den del af m Isætningen ble\
nået. Og\3 uden, at der blev m It nogen forogeise af
lI1dholdel af nllralkvælstof. Delte blev nemlig i gen
nemsnit af IO for~og målt til henholdsvis 0,02, 0,04,
0.04,0.07 og 0.07 pct. nitralkvælslof i tørstoffct. Selv
om der var en svag forøgelsc ved øget tilførsel af
kvælstof, var det så lave \ærdier, at det ikke vil fA
nogen mdflydelse på dyrenes sundhed eller på ensila·
gens hallie!.
Der ble\ I gennemsnit ikke mAlt tendens til lejesæd.
De Slørste merudbytter blev mAlt, hvor dcr ikke blev
eftergødct. Od ser ud til, lit eftergødskningen isa;:r
fremmer græ...scLS vækslog hæmmer helsædens triv.
<;cl. Det afspejlcr sig dog ikke i genvæksten af efteraf·
graden, der gav samme udb)uc uanset gødskmng af
helsæden.
I label 22 ses den beregnede foderværdI.

Der uds..'\s ca. 50 kg byg plus 35 kg italiensk rajgræs pr.
ha. og forsøgene placeres p,A jorde. der kan grund·
gødes med husdyrgodning.
Eflerafgrøden godes med 100 kg N pr. ha pr. slæl.
Udbyttet l årets 8 forseg var på el middelhøjt niveau.
der dog var betydeligt lavere end i det foregAende Ar,
men lendensen var den samme, som det ses i tabe) 21.

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 sAnIng.
d. 150 kg N p'. ha ved såmng • 50 N d. 25/6.
e. 200 kg N pr. ha ved såning.

8 rlpr.... mpr. pr. FE

134 25 IS6
3 O 191
6 2 211
6 3 119

g ,gp,
pr FE.

23 IS7
O 192
O 100
I 213

rApro.e

Kar. r.
k\.

Dalita 122
Polly 2
Bonita 7
Condesa 9
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Tabel 22. Byghelsæd eflergødel med kvælslOj.
Gas. af l. dr. 1987-88. Il fs

Forsøgs- q N pr. ha AfgroottnMder pr ha
led v. IAn. 24/6 tKhæd d\en.fgr. ialt

a. 100 60.4 33.0 93.4
b. 100 • 50 +3.7 0.6 +3.1
c. 150 1.6 0.1 +1.5
d. 150 . 50 . 2.3 +0.2 +2.5
e. 200 1.0 0.5 1.5
LSD

Der ble\' Ikke målt noget Illcrudb)He \'ed at cflemf
gnxJe med 50 kg '\ pr. ha \ed b)ghcls....eden<; normale
')krldnmg~tld

I tabel 23 "I...... en over'ilgl o\'er kg tørstof til 1 foderen
hed. gram dprolcin pr. foderellhed. fyldcfaklnf og
tyggetid for helsæd og eflerafgrodc.

Tabel ]J. Byghe/.s. t'/ergrodt'( med 1-a·æ/sroj.
Gas l dr 1987·88. JJ fs

kg IS
g "/.?E FF IYWtidH,_ pr. FE P' min/kJ/

IS

100 N 1.32 128 0.51 61
100 N + 50N 1.35 155 0.51 61
150 N 1.39 149 0.52 62
150 N 50N 1.39 175 0.53 63
200 lAl 169 0.51 60

Eflerafgrode
100 N 1.20 211 0.44 54
100 N + 50 N 1,19 215 0.43 52
150 N 1.19 220 0.43 51
150 N + 50 1.18 229 0.40 51
200 N 1.19 223 OA3 52

Ved oget ldfor~cl af J..v,cbwf gik der "tadlg mere
IOr<;!oftll I foderenhed. og der opnås noget af et tungt
ford(ljcllgt foder i bclragtllll1g af. al det er en malml: I
fri .. J.. tll<.lalld Det V1\tC "IS ....er I t)ggetlden. der I alle
tilfælde lå p!l 60 1ll1l1uller ng mere pr. kg tor<;tof.
Indholdet af raprotem pr. foderenhed ble\' ogcl med
ca 27 gram \ed eftcrgod~l..llIngen.men der blev også
m 11 den hUjC'tc f) Idefaktor og tyggelid
Eflerafgroden 'ar af ell gan..J..e anden karakter med en
la' mængde tørslnf till foderenhed. ct hUjl Indhold af
råprOlelll. ell Ir1\' fylckfaklor og en mlddcllyggel1d pr.
kg l~lr~lof

(labcl 24 ~e~ for"(lgenc delt erter den anvendte llUeng·
de hu..dyrgooning. Dcr Illa regnes med. al ca. 65 pet.
af den tilførte k"æ('lof ..bl gemindes 'cd hU"1 af
afgmden R~len \ il da ':cre IIldgael i "'Iub og nxlder.
Med de moderne :-.tdi"'ll\'e b}g<;oncr ,II en lIl~engde pa
ca. 200 J..g N pr. ha III rådighed 'cd ..Alling 'ære et
nmchgl ll1"eau for byg "om helsæd udlagt med lIaII·
ensk rajgr:c... \Om eflcrafgrode....:1.el med henhold"'I~

50 og 35 !.g pr. ha. Fm de 200 N pr ha IræHI........
..kOllllct N fra forfrugt. h,,~lstof i husdyrgodrllllg og
kvælstof fra Jorden .. N·lager. Den manglende del til
fure.. dererter ved <;:\Illng l handelsgodnmg. da d~t Ikke

Gro,'roderprod ukt ion

Tabel 24.

A~r0deaJh. pr. ha hk. rlprot.. pr. ha
h~ So afg iaJt helt. .f.. ..It,n eft.

ogylle (4 fs.)
a. 100 N 60.635.7 96.3 7.3 7.4 14.7
b.IOO N 50 N 3.0 J..\ 1.7 1.0 0.3 J..\
c. 150 N 0.1 2.2 2.3 1.0 0.8 1.8
d.150 50 N 0.5 1.5 2.0 2.7 0.6 3.3
e. 200 N 1.1 2.2 3.3 2.7 0.7 3.4

0·42 l gylle (7 fs.)
:t. 100 N 56.731.4 S8.1 7.2 6.5 13.7
b.100 t 50 ~ O 0.5 0.5 1.3 0.3 1.6
c.15D 3.0 1.3 1.7 J.2 0.2 1.4
d 150 50 ~ 4.0 1,2 2.8 2.8 0.1 2.9
e. 200 N 8.3 0.6 7.7 2,8 0.3 3.1

Over 45 t gylle (4 fs.)
a. 100 N 62,7 37,1 99.8 8.9 8.8 17.9
b 100 'I , 50 5.5 1.0 6.5 1.0 0.2 0.8
c. 150 'I 1.2 0.2 1.0 1.1 0.1 1.0
d.150 N I 50 l'\ 4.1 0.4 4.5 1.7 0.3 2.0
e. 200 N 6.1 0.5 6.6 3.1 0.3 3.4

~er ud td. al cftergodsknlllg med 50 kg N pr. ha 'cd
:-.kridningslid 1(111l1l:~r sig.
De nu afsluttede fun..og viste:
al en l..'/tergodsJwlIIJ.{ med 50 "r.: :\ pr. hu ~'ed byX'

hel\(('d~ sÅridnillgstld ogee/e ille/holdet af ruprOleUl
nU'd /./·/,5 pcl.

at del medftu(e CII .sd nag forogdsc (lf afgroe/ells urd
hold af IIltnJ1ÅI'tc/stOj. at det Ulge" betydlllllg vil flt
pli dyrelleJ ,,,mdht'd og e/Hilagl'l/I J.. \'O/it!'t.

(/[ der ikJ..e blel' malt nogell fOrt,ge/w' af tellden'ie" It!
/e)e.'itf!d rcd ejtergoo'iÅnillgen.

Ul de 'i",nle ml'rlldbyIIer bh'l' md/t. Inor da 'ÅÅe hh'~'

efterg,K/el med ÅI'æ/stof
al ejiaafgrodi'lI'i Inl'sel \'ar lJptH'lrÅ{'( af he/sædel/\

fors~'IIing med hælJlof j"dell for e1/ !OlUI rbdighed'i
mængdt' ph 100 kX s\' pr. ha

Ol der b/Cl' gel/vunder ~a. 65 pet. afdell Itljorh' k~V!/'itof
j afwodell.

at der hor 1'lI..'rt' ~n. 200 kR III pr. ha til rad(f?hed i
for/irel. l/tir lu/sæd til helm.'d p/Ul (j;crafwode l'(Ir
he"ho1dn'/'i 50 og J5 kg pr. ha.

al der herfra 'iÅa/ fradrage'i \"lnd/mld fra hU'idyry;øcl
ning. forfru}u iX: )ordells ÅHl'/\wflugt·r.

Ol de mal/glel/dt, mængder kwf!!wof der<'/ler tiljøre\
"ed afgrød!'''' WillI/g, do det I a/milldelighed IÅÅ('
løl/Il<'r .sig al ejtergmle med hæ/swfvt'd byghel.'iæd\
_'iÅru/I/illg.

Stigende mængder kvælstof til 1
årigt hvidkløvergræs, 1982-88
Året~ ene for,,'g har nr 4906<) Den 4 ... læl hlc' ædt af
græssende k,~r. der brod Igennem llldheglllngcn om
kring forsogel ...5. del~ resultaler kan Ikke regne~ med I
..ammendragcI rlf de mrige forsog m..:d 5 slæt. Kon·
klu~ionCll fra beretrllngen i 1986 gælder fOl'1<;al.
For""gclIc fort ...ætter
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Stigende mængder kvælstof til
græs og kløvergræs, 1985-88
En græsproduktion på grundlag af kvælstof til græs og
klovergræs har fonsat Stor interesse. da det sikrer
udbyttet på et stabilt niveau. rentabelt oger udbyttet
meget, forbedrer græssets indhold af råprotein, samt
øger græsscts værdi som forfrugl. Græs vokser des·
uden ved temperaturer over orc, sl1 længe der er
kvælstof til rådighed inden for roddybden.
Da det er afgørende for en sikker overvintring, at
kvælstof er ~)SPlst OPI( i efteråret. og da græssets
vækst er storst i foråret, gradueres kvælstofmængden
pr. slæt efter falgende plan:

Kg N pr ha
Tidl l. 2. 3. iall
forlr silet slæt slæl

a.
b.
c.
d.
e.

o
50

100
150
200

o
50

100
150
200

o
25
50
75

100

o
25
50
75

100

o
150
300
450
600

Den kraftige nedbør i juli-august mdned gav p/J de
leltere sandjorde en udvaskning af tilført h-ælsrof ;
roemarken.
Her er ble\'et ned/ældet 30 ton gylle pr. ha mellem
roerækkerne sidst" juN mdned.
Bortset fra kilen midt i bil/edel. hyor roerne srdr med
N-hunger. har rækkenedfældet gylle haft en gunstig
virkning tM roernes trivsel.

Tabel 26 Sligende mængder hælsloftil græs og kløver·
græs.
GII~ 4 dr, 1985·88. 8 forsøg.

a. O 21,4 12.7 10,7 11,6 56,4
b. 50- 50- 25· 25 9,8 7.0 4,0 4.3 25,1
c. I()()'I ()(). 50- SO 14,1 11,5 6.9 8.7 41,2
d. 150-15(). 75· 75 15,3 13.3 9.1 12,4 SO. I
e.2()().2()().1()().IOO 16,7 14.6 10.9 14.8 57,0
LSD 1.4 4.0 J.4 J.l

Merudbyttel i den l. slæt var storst. men bærer endnu
præg af græsbestandens svækkelse af de tidligere års
strenge vintre. I de senere slæt skal der dobbelt eller
J·dobbelt mængde kvælstof til at skaffe samme me
rudbytte som i den I. slæt. I den sidste slæt er der sket
en opsamling af lidiigere uudnyttet kvælstof.
I tabel 27 ses en oversigt over omkoslmngerne pr.
nettofoderenhed pr. kg lillagt kvælstof. Der er regnet
med 20 pct. tab og en kvælslofpris pA 4 kr. pr. kg N.

Forsøgene placeres på alle jordtyper uden og med
markvanding. Der høstes efter planen 4 årlige slæt
Der grundgødes med 1<XX) kg PK G-4-21 pr. ha. og
NPK 21-4·10 skal bruges som kvælstofholdig godning
for at sikre en rigelig forsyning med kalium, da ka·
Jiummangel mange gange har været en begrænsende
faktor i slætmarker, som godes stærkt med kvælstof.
Der blev i Ar gennemfort I forsog efter planen. Dets
udbytte lå på et middelhøjt niveau med normale ud
slag for kvælstof i forhold til tidligere års. Resultatet
er regnet sammen med de 3 foregående års udbyIler i
tabel 25.

Tabel 25. Stigende mængderhælsfOftilgræsog kl"~'er-

græs.
Gn. 4 dr /985·88. 8 forsøg.

kg N PC' pcl. af tørslof hkg pr. ha
pr. ha torst <Ip' t!'tit. ",k. grønt tØrsl. ripr.

O 19.3 14.9 22,5 10.8 341 65,8 9,8
150 18.4 13.5 24.1 10.4 196 33.1 3.6
300 17.1 15.6 25.0 10.6 360 54.4 8.9
450 15.6 18.0 25.1 10.3 485 63.4 13.4
600 15.3 19.8 25.1 10.3 546 70,3 17,1
LSD 1/5 12.J 3./

Kg N
pr. ha

Afamdeenhcdcr pr ha
2. Juni 8. juli Il aug.. 16. okt. lait

Torstofprocenten faldt med ca. I pet. for h\ert tnn på
150 kg N pr. ha e1lcr ialt med 4 pct., medens indholdet
af råprotein forst begyndte at stige ved over 300 kg N
pr. ha. Indholdet aftræstofstegjævnt indtil ca. 300 kg
N pr. ha og holdt sig derefter på samme niveau også
ved oget tilførsel af kvælstof. Indholdet af aske faldt
svagt ved oget tilførsel af kvælstof. Disse ændringer i
torstoffets sammensætning skyldes. at de forste ISO kg
N pr. ha trykker kloveren stærkt, uden at græssernes
vækst fremmes nok lil al erstatte tabet af kløveren.
Forst senere ved højere tilførsler af kvælstof kan græs
erstatte tabet af klo\'ercn.
I tabel 26 ses det beregnede udb) (te i afgrodeenheder
fordelt på de enkelte slæt og iah pr. ha.
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Tabell7. Stigende mængder kvælstoftil græs og kløver·
græs.
Gn. 4 dr. 1985·88, 8 forsøg.

k" N Øre pr. ncto FE pr. kg IIlIa&t N
pr. ha 2.juni 8.Juh IJ. aug.16. alt 8n

5()' 50· 25· 25 26 36 31 29 30
I()().I 00- 50- 50 58 56 43 28 47
150-15(). 75 75 208 139 57 34 84
200·200-100·100 179 192 69 52 109

Til Log 2. slæt medførte 150 og 200 kg N pr. ha for
store omkostninger pr. foderenhed. Ved de ovrige slæt
og mængder kvælstof blev der opnået nettoroderen·
heder i græs til allraktive priser for grovfoder.



Fortørrin8 a[ græs illden ellsilerillg gi~'er lIormalt ell
~t"rn' [oderoptagelse. "H'II [ortørrillg kUli gh'e .\·tore
marktab. der 1111der \'ulIskeltge [orhold ka" \'ærf be
tydelige. ik/..e mindst lIar gel1l'ækstell[orhi"dres a[det
lællge ligge"de græs~ f;kdr.

liw. gr~ p roden Ikke m I..CXlc mere end 50 ore pr.
neltofodercnhed. kan der I gcnnemsnll lilfores græs
ca 300 kg N pr. ha fordelt med ca. 75 kg N pr. ha.
IIvls græs p!!. roden m!!. kO.!<lte 70 ore pr. neltofoderen·
hcd. kan der tilføres græs ca. 430 kg N pr. ha fordeII
med ca. 100 kg N pr. ha. lidi mere pr. slæt I foråret.
I label 28 ses en oversigl o"er foderkoncentration.
fordøjeligt råprolein. fyJdefaklor m.\·.

Tabell8. Sllgende mængder kvælsto[lil græs og
klovergræs.
GI/s. 4 dr. /985·88. 8 forsog.

g. rord. Tyggetid
kO N kO IS ...~ tipr. FF min.
pr. ha pr. FE pr. ... FE pr.k& li pd, ts

O J. I 7 174 127 0.44 51
150 1.21 164 116 0,46 54
300 1.23 192 142 0.46 56
450 1.21 218 166 0.46 56
600 1.20 237 185 0.45 56

Del la\e<ile forbrug af I..g lorstof pr foderenhed ble\
målt l græ'ii. der il..ke ble" godel med bælslof. og del
Morste fnrbrug blev målt ved 300 kg N pr. ha. hvor
efter del "ed ogcl (ilfor!>c1 af ba::lslof faldl lidt igen.
Indholdet ~\f fordnjcligl protein var på 150 gram pr.
foderenhed ved ca. 400 kg N pr. ha.
Græs~ets fyldefaklor var Ilæ~lcn uændrel af den for·
skellige kvælstofgødskning. men den var lavesl uden
lilforse! og ved bOO kg pr. ha.
TyggelIden var svagl "t1gcnde til 300 kg N pr. ha og
derefter stagnerende "ed yderligere kvælstoftilforsel.
Foder med den laveste Iyggeud og fyldefaktor blev
Ol It I klm'crgræs uden hæl"tofgodskning.
Iler var lIdbYIICI pr. ha dog ca. del halvt:: af del. som
blev opn, et ved en renlahel kvælsloftilforsel.
Forsogene fonsætter.

Grovfoderprodu kl ion

Græsarter til tørre vækstforhold,
1984-88
I de senere r har der Ikke været tale om tørre
Ht'kstforhold. så formålel med forsøgene har således
ikke "ærelopfyldt.
Ved planlægnmgen ble" der regnel med. al for..og
skulle placeres på lel sandjord. h\ or torke i konere
elier længere penoder standsede græssets vækst. Der
er dog pr. erfaring stor fon.l..d p de enkehe aners
evne lil al modstå og overvinde torke.
For al belyse nogle tørkefaste græsarters udbyttcni·
veau lll.v. blev der anlagt forsøg med de soner. som cr
anfort i leksllabellerne.
I alle ar grundgodes der med 500 kg PK 0-4-21 med
kobber og magnCSlUm. K væl\wfgexlningcn skal være
NPK 21-4-10. som fordeles Illed 150. 125. 100 og 75 kg
N pr. ha tidligl forår og efter I.. 2. og 3. slæt.
I rel~ cnc forsøg blev der høslet cl hOJI udbytte l den
glln~ligcgr:cssommer. For!togets udbytier er i label 2'>
regnel ",.mmen med de foregående' års resultater

Tabe/19. Græsarter til tørre weJw[orhold. (216)
Gns. 4 dr. /985-88. 8 forsog' /.dr.

Gra· pct. pcL ti lont hk, pr. M
arter tom. rapt". tnest. &rent tOrsl rApt".

Alm. rajgræs 18,1 18,8 24,6 647 117,3 22,1
Hundegræs 16.8 19.2 26.6 54 0.5 0,5
Rodsvingel 19.6 19.1 25,1 + 120 + 14.0 +2,4
Calif. Hejre 17,0 20,5 24.9 + 10 +9.0 0.1
Hoj SVll1gcl 19.5 19,0 23.9 +120+14,3 +2.5
LSD 73 /0.8 1,6

AlmilIdelig rajgræs og hundegrx.!<l gav de højesle.
medens rødsvingel og høj SVingel gav de lavesle ud
bytter af tørstof.
I tabel 30 .:;es den beregnede fodervxrdi fordelt på de
enkelle ~Iæl og lait pr. ha

Tabel 30. Græsorler lilIOrre \·æksl[orhold.
GI/s. 4 dr. /985·88. 8[orsog ,. 1. dr.

G"", Arpød«nheder pI'. ha
an« I.)Unl 6.)uh 21.aul- 18.okL ..h

Alm. rajgræ~ 17,4 23.6 26.3 18,9 96.2
Ilundegr~e;; 1.8 +3.Q + 1.8 -:-1.2 +5.1
Rnchvingd ~0..1 + 5,6 I,] +4.3 + 11,5
Cllif. l1ejre 1.7 .;.- JA : 2.6 -'- 1.4 +9,1
H,~j Svingel :4,2 : 6.2 1.0 : 0.2 II,n
LSD 4.3 2,4 7.8

I den I. ..læ l ga\ hundegnl:~ lidt mere end de øvrige
aner. men rcsten af sommeren I..larede almindelig
rajgræs sig bedst. og i del ..am lede udbytie gav almm
deilg rajgræs mere end de ovrige arter.
I tabel 31 ses en o\erslgl o\er træslofprocent. kg
torsrof pr foderenhed m.v.
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Tabel3i. Græsarter til tørre vækstforhold.
Gns. 4 (Jr. 1985-88, 8 forsøg i I. år.

Alm. rajgræs 24,6 1,22 230 0,46 55
Hundegræs 26,6 1,29 248 0,48 60
Rødsvingel 25,1 1,22 233 0.46 56
Calif. Hejre 24,9 1,24 255 0,47 56
Høj Svingel 23,9 1,22 232 0,46 54

-) Fyldefaklor

Gr~

arter

pcl
træst.
l IØrst

tygge
kg ts. g raprol. FP) tid, min.

pr. FE pr. FE pr kg 1$ pr. kg ts.

Grø::s· pct. pet. af tørst hkg pr. ha
"rter tørst. rApr. tNeS!, grønt tarst. rnpr.

Tabel 32. Græsarter til tørre veæht/orhold.
GI/s. 2 dr, /987-88. 3/ors"g i 2. år.

I almindelig rajgræ~, rødsvingel og hoj svingel gik der
1.22 kg lørslof lil I foderenhed, medens der i hunde·
græs gik 1,29 kg tørstof til I foderenhed.
Den beregnede fyldefaklor (FF) og tyggetiden vi!>er, al
der er tale om rel lungt fordøjelige græsser, hvor
almindelig rajgræs og høj svingel har den lavestc
tyggetid.
Der var 2 forsøg i 2. år mcd høje udbytter. I tabel J2 er
dc regnet sammen med et forsog i 1987.

Alm. rajgræs
Hundegræs
Rødsvingel
Cal if. Hejre
Høj Svingel
LSD

19,6
17,4
21,0
17,1
21,3

18,2
20.1
19,3
20,8
19.7

25,9
27,4
25,8
27,7
25,5

531
117
-60

97
42

104,0 18,9
8,5 3,7

+5,2 0,1
3,6 J.4

18,0 5, I

Længere tids nedbør og kørsel pd marken i efterårs
perioden gav ofte direkte skade p& a/groden. struktur
skode i græsmarkerne og "'tognerende ~'and pli over
fladen. Problemet vor størsr. hvor der dagligr blev henter
græs. [eks. til sroldjodriflg.

Der grundgødcs med 1000 kg PK 0-4-21 eller til
svarende mængder i husdyrgodning. Kvælstofgød·
ningen var kalkammonsalpetcr til alle slæt.
Der blev tagel slæt, nar græsset var ca. JO cm langt. l
det gunstigste græsår gav dcL 5 slæt i 4 forsøg, hvis
resultater vil blive refereret i dct følgende. Der blev i
gennemsnit grundgødel med 15 tons og 30 tons gylle
pr. ha i henholdsvis efterår og forår.
I tabel JJ Se!> udby Ilet af gnmt. tørslof m.v.

Tabel JJ Srigende mængder N til iral. rajgræs uden
dæksæd.
Gns. 4 forsøg med 5 slæt /988.

I l
pct. pc!. af tørst hkg pr. hil

tB • rajgræs tørst rApr. træst grønt løn;l. rApr.

Høj svingel gav langt det største udbyttc af tørstof, 25 N/slæl 14,0 16.4 21,9 821 115,1 18,9

derefter fulgte hundegræs. Californisk hejre og almin- 50 N/slæl 13,4 17,5 22, l 131 12,8 3,5

delig rajgræs. medens rodsvingel gav det lavestc ud- 75 N/slæl 13.0 20.0 22,1 241 22,8 8,7

bylle af l"rslOf. 100 N/slæt 12,5 21,9 22,4 312 26,8 12,3

Forsøgene fortsæuer. 125 N/!>Iæt 12.3 22,9 21,8 368 31,5 14,7
LSD 59 5,0 2.J

Stigende mængder kvælstof til
italiensk rajgræs uden dæksæd,
1988.
Forsøgsresultaler og erfaringer fra prahis har Vi~l, al
ilalien!>k rajgræs udlagt uden dæksæd i tidligt forår er
velegnet til stald foder.
Efter forslag fra planteavlskonsulelllerne i Ribe amt
blev der anlagl forsøg med !>tigende mængder kvælstof
lil italiensk rajgræs uden dæksæd efter folgende plan:

a. 25 kg. N pr. har pr. slæt
b. 50 kg. N pr. har pr. slæt
c. 75 kg. N pr. har pr. slæt
d. 100 kg. N pr. har pr. slæt
e. 125 kg. N pr. har pr. slæt
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TørslOfprocenten var lav. under 15 pet. - og jævnt
faldende ved øget mængdc tilført kvælstof. Også ind
holdet af råprotein var stærkt påvirket og stigende
med ~tigende mængder kvælstof tilført. medens ind
holdct af træstor var ret uændre!.
Der blcv målt cl jævn l stigende udbytte af både torstof
og råprotein.
I tabel 34 ses udbytlct ; beregnede afgrødeenheder
fordelt på de enkelte slæt og ialt pr. ha.
Der blev fundel en meget ensartet tilvækst ved slæl
hver 4. uge. I den sidste slæt faldt udbyttet dog noget.
I gennemsnil af 4 forsøg blev der høstet ca. 100
afgrødeenheder pr. ha ved 125 kg N pr. ha og ca. 135
afgmdeenheder pr. ha ved 625 kg N pr. ha.
I Label J5 ses gødningsprisen pr. foderenhed pr. tillagt
kg kvæl!>tof.
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Tabel J4. Srigemle mængder tV ril ilOl. rajgræs /lden
dæksæd.

Tabel 35. Gødllingsomkosrrlinger pr. foderenhed.
gns, 4 [S, /988,

I del1 l. ~Iæt. hvor der var nogen eftervirkning af
hu:-.dyrgodnillgclI. blcv pri!>clI pr. bruttofodcrcnhed I
kr. og merc. Til pnsell :-.kal lægge~ bjærgningstah.
maskillomko"ltIingcr ved hO'\1 af t ransport saml arbej
de og fodringslab. Di~:.c omkostninger vil "ære om·
kring 25 (.)fe pr. fodcrenhcd.
Det kan :-.ålcdes med de nuva:rcndc prisrelulioncr
næppe wurc ~lg at gå helt op ad allc trin.

2 forsog med 4 slær
25 N/!>I ..cl 16,4 19.2 23.6 14,4 73,6

5U N/slæt J.6 7.8 1.0 4,3 14,7
75 N/.. l:ct 3.6 9.1 2.7 5,7 21.1

100 Nh.læl 4.6 10,1 4.6 7,8 27,1
125 N/sla~1 4,7 lU 3,6 8.0 27,6

ItaJ. rajgræs
Afgr0d~nhederAr. ha.

13/6 15/7 1S/8 17 9 20/10 iah

4 forsøg med 5 slæl
25 N/~læt 23,4 27,2 24,3 17,2 9.5 101,6
50 N/sl:.~l 1.0 3,5 1.5 3.4 2.4 I 1.8
75 Nhlæl 2,0 6.0 4.6 7.0 .1.7 23.3

100 1'\/:-.l[ct 2,7 5,6 5.4 9,0 4,2 26,9

125 Nhlæt 2.J 9.4 J.8 9,9 4.5 3.1.9
LSI) J.7 2. l J,O J.2 /,4

for/ t)'gget ..c.
kg t minI pr. hll

k, ~

g
pct. af IØrst. kits ripr.

sukktr NOJ·N pr. FE tEItnl.
rajgræs

Tabel 38. SligelIdi> }}}({'ugder !V ril ;wl. rajgræs udell
dæ".I"a!d.
GI/s. 4 forsog med 5 5/ær. /988.

Den stærkt øgede kvælsloftilf,'r~cl havde en meget
he.. kcdell illdnydclsc på sukkerindholdet. der "'v rigt
m:'\. betegne....om lavt til middelhøjt og højest i de
før!>te sh.ct.
Tabel 38 viser et summendrag af foderkoncenlrallOl1
m.\.

slæt var for meget. Og"å 100 kg N pr. ha vur rigeligt l

efteråret, meden:o, tørstoffet:. indhold var passende lavt
ved 75 kg N pr. ha pr. slæt. og her var prisen pr.
foderenhed også på et rimeligt lavt nive:!,1.
Normalt regnes italicmk rajgræs for III være en ..uk·
kerng afgrøde. I label 37 ses en oversigt over 1,\r"lOf
feb ~ukkcrindhold fordell på de enkeltc ..læ!.

Tabel3l. TorsroJfet.\ lIldhold af SllJ..!..a.
Gm 4F med 5 slæl. /988

K, N pet. sukker 1 tørstof
pr. slæl I. slæt 2. slæl J. sløet 4. slæt S. ,Iæt

a. 25 18 15 II 12 IJ

b. 50 18 16 II 12 12

c. 75 17 15 9 13 12

d.IOO 17 I J II 12 12

e. 125 17 16 II 12 II

AfgrDdttnhrotr pr. ha
21/6 21/7 30/8 IS/IO iahItal, rajgræs

K& N øre pr. FE pr. kg tillagt N
pr. slæl l. ,Iæt 2. slæt 3. slæt 4. slæt S. slæl gn

a. 25
h. 50 100 29 67 29 42 42
c, 75 100 42 32 28 77 43
d,IOO 143 125 50 200 1J9
e. 125 26 42 III 333 71

De ..tur~tc m:cllgdcr kvad<;wf kan nemlig ikke nå :lt
blive omsat til protein, "om det ses ilahel 36. hvor der
er en oversigl over tør~torrclS Indhold af llltratkvæl·
,tor (NO,· N).
Normalt betragic:, et lIldhold på 0040 pc!. l'\O,-N i
foderl(lf'ltofTel ~Olll en faregræll!>e, der næppe bM
rwer:-.kridcs ved sluldfodring. De 125 kg N pr. ha pr.

Tabel 36. Sl;gc!flde mængder .'11 til iral. rajgræ5 udclI
dækxæd
Gns. 4 forsog. /988.

lIal. rajgræs
pel. NO.·N i tørst.

I. slæt 2. slæl 3. shet 4. sløet S. slæt

25 N/slæt 0,13 0.12 0,06 0.01 0,03
50 N/sh!.:1 0.18 0.09 O.oJ 0.02 O,IJ
75 N/s!.cl 0.24 0,20 0,21 0.10 0.30

100 N/~ll.Ct 0.34 0,.11 0,36 0.25 0.41
125 Nhh:ct 0.48 0.37 0,48 0,41 0,51
LSI)

25 N/<;læl 13.9 0,08 \.Il 186 0.43 49 10\.6
50 N/slæt 14.0 0,09 \.1 J 198 0.4.1 50 11l.4
75 N/slæt 13,2 0.20 \.10 221 0.42 50 124.9

100 N/I::];ct 12,9 0..12 \.10 242 0.42 50 128,5
125 N/:-.læl IJ.3 0.44 \.08 248 0.41 49 Il 5.5

Den lave mængde tør<;tof III l foderenhed var lIlegcl
betegnende for denne afgrøde. .,om ikke "~l.:tter al.. .. i
løbel af ..omlllcrell.
Indholdet af råprolclIl pr. foderenhcd VfIf rigelig hUJ.
iSær ved over 75 kg N pr ha pr... læ!. Fyldefaklorcll
\ur lav og ble\ iHe påvlrkel rel meget nfden "Ilgende
kva:l"toftilforsel. Tyggetidl,.'ll lå på ('1 rct lav ( niveau
for cl græsprodukl.
Italiensk rajgræs udlagl uden dæk ..æd i dellidlige
for&r Iwr i nye forsøg hekræftet de tidligere for~"g... ·
resultaler. som \i ..er. al der er tale om CII fortrinlig
afgrodc III staldfnder. når der på gyllcgødcl jord
1l1f\)re, 75-100 kg N pr ha pr...I<el, og der tagc'i slæt
CU. hver 4 uge.
For:-.øgcne forl:-.ættcr.

Lucerne i renbesland og i blanding,
1987-88
For lidcn er der en fornyet inleresse for dyrkning af
lucernc. Den er en vclkcllrJl kullurplalllc. som kan
være vanskelig al dyrke med godt rc~ultat. Lucernen
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stiller is..'l:r krav Iii jordens afdræning og reaktionsfor
hold i pløjelag og undergrund.
Under vanskelige forhold har lucerne problemer med
at klare sig i renbestand. For at bringe fornyet klarhcd
over blandingers trivsel udlægges lucerne i blanding
med henholdsvis 0,5 kg limothe. 8 kg kællingetand og
4 kg rødkløver pr. ha, som del ses i teksttabelIerne.
Lucerne i renbestand og blanding udlægges i en tyndt
sl'tet bygdæksæd, der kan høstes som helsæd eJler til
modenhed efter ønske.
Inden udlæg tages en jordprøve til bestemmelse af
kalkbehovet. De mængder kalk, der skal lil for at f! Rt
op på 6,5, tilføres derefter pløjelaget, inden udlægget
sAs.
Frøel podes med nitragin. og der sørges iøvrigt for, at
lucernen trives bedst muligt.
Der høstes I slæl i oktober, hvis det skønnes nødven
digt for at sikre afgrøden mod angreb af bægersvamp.
I årets eneste forsøg var udbyttet lavt. men det svarede
forholdsvis til resultaterne i tabel 39.

Lucerne i renbeseand og i blanding (216).
Gns. 2 dr, 3 f'. 1987·88

pet. pet. hkg pr. ha a,e.
lorst. rApr. grønt torst. r.\pr. pr. hil

Tabel 41. Lucerne i renbeseand og i blanding.
Gn~ 4 fs.. 1988

69,7
\,4
0,7

13,4
25,1

15,9
,O 3

0:0
"""1,7

24,9
'0,7
+1,6

2,1

28,9
2,3
2,3

13,0

AfgT'0deenhcder pr. ha
IS. juni 8. aug. 1S. okl iah

Luc.
bland.

Lucerne
Lucerne + T
Lucerne -t K
Lucerne + R
LSD

Stigende mængder udsæd af
italiensk rajgræs som
mellemafgrøde, 1987-88
Det vil ikke for kvægbrugerne blive syren at opfylde
handlingsplanens krav om grønne marker.
I tidligere forsøg med italiensk rajgræs som efteraf
grøde blev der målt et tab i kerneudbyttet af udlægsaf
grøden. Der blev dengang ikke gennemført forsøg med
stigende mængder græsudsæd, så det kunne beregnes,
hvilken mængde. der skader dæksædens kernelIdbytte
mindst og dog giver fuld bestand og udbytte af efteraf
grøde.
Derfor blev der anlagt forsøg efter den plan, der
fremgår af teksttabellernc.
Årets 5 forsøg gav et middelhøjt udbytte med 48 hkg
kerne pr. ha uden udlægog et tab på 7 hkg kerne pr. ha
ved udlæg af 30 kg italiensk rajgræs pr. ha.
I label 42 ses resultater af 6 samhorende forsøg.

19,1 3,5 13,7
1,3 0.2 I,J
2,5 0,4 1,9
4.0 0,4 2,5

19,7 IB,3 97
20,2 1B,1 4
19,6 1B,1 1J
19,9 16,9 19

Luc.·
bland.

Tabel 39.

Luc.
Luc. + Tim.
Luc. + Kæll.
Luc. + Rødk.

Tabel 40. Lucerne i renbeseand og i blanding.
Gn~ 4/s.. 1988

Lucerne i renbestand gav det laveste og blandingerne
lidt højere udbyuer.
I tabel 40 ses udbyttet i 4 forsøg i l. års lucerne og
blandinger.

Lucerne 20,6 IB,7 569 117,2 22,0 69,7
Lucerne + T 21,3 17,1 2 4,4 ~1,1 1,4
Lucerne + K 20,B IB,O 7 2,7 - 0,4 0,7
Lucerne -+- R IB,9 IB.I 140 16,5 2,2 13,4
LSD 90 9.2 2,0 7.3

Tørstofprocenlen var middelhøj på ca. 21 pet. Lige
ledes var indholdet af råprotein med 18-19 pct. ganske
normalt. men blandingen med ,imothe havde et lavere
indhold på ca. 17 pet.
Udbyttet var på et højt niveau Oled 11,7 ton tørstof pr.
ha i lucerne og 13.3 ton tørstof pr. ha i lucerne
rødkløverblanding. der gav det største udbytte.
I tabel 41 er udbyttet i beregnet foderværdi fordelt på
de enkelte slæt og iah pr. ha.
Merudbyuerne for blandingerne høstes især i den L
slæt, medens lucerne i renbestand klaredc sig bedst i 2.
og J. slæt.
Forsøgene fortsætter.

MeUemargrode
a.e. kg rApr.

pr. ha pr ha

0.,'''''leje- hkg kerne
sæd pr. ha

Hal. rajgræs

Uden udlæg 2 53,4 ° °7,5 kg I.R., Sikem 2 +2,1 11,J 27
15,0 'g I.R., Sikem 2 +3,9 12,5 30
JO,O kg I.R., Sikem 2 5,1 12,7 32
25,0 kBI.R., Urbana 2 -5,4 14,B 36

Tabel 42. Ical rajgræs som mellemajgrøde. (xxx)
Gn~ 2 dr, /987·88. 6 farsøg.

Den stigende udsæd af italiensk rajgn:es havde ingen
indOydclse på byghelsædens tilbøjelighed til at gå i
leje. Der blev ved sligende udsæd målt et øget tab i
udbyttet af kerne, Det største tab i kerneudbytte var
ved udlæg af tetraploid italiensk rajgræs.
l efterafgrøden blev der høstel 5·6 kg N pr. ha, hvilket
for erterafgrøden var en ret lav tilbageholdt mængde
kvælSlOf.
Forsøgene fortsætter.

Stigende mængder udsæd af
almindelig rajgræs til
mellemafgrøde, 1987-88
Gennem forsøgenes resultater søges en belysning af,
hvordan en stigende mængde uds..-.:d af sildig alminde
lig rajgræs. sorten Sorvi, kan påvirke dæksædens
udbyttc og efterafgrødens tæthed efter h~1.

pct. pct. hkg pr, ha Le.
tørst. rAprot. grønt tocst. rApr. pr. ha

Luc.·
bland.
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kvilukud
Kad. pr. ml v. hk, kerne Alt. ror

Alm. Rajgræs lejesæd hosl pr. hl kerne

Tabel 44. Ud.'iædsmængder o/almilldelig rajgræs som
mel/ema/grøde. Eftervirkning I. dr.
GI/S, Z forsøg. 1988.

All1nl kvikskud pr. m blev fordoblet del I. lir. og der
\ar en svag. men positiv virklllllg af den nedpløjede
mellcmafgrodc
Forsøgene fortsætter

Uden udlæg 2 8 19.8 100
2kgBoni 3 16 0.5 98
4 kg Dorvi 3 14 1.7 lOb
8 kg Bon'i 3 16 3.0 110

16 kg Borvi 3 16 2.3 108

Tabel 45. Rajgræ.\"typer som mel/ema/grøde.
Gn,. 1 å,. 9.!, /987-88.

Rajgræs·
'- pct. vand hk, kerne Le.. pr. h.a

typer N<d i k.erne ",.ha d\enrV. lait

Uden udlæg 4 21.6 41,7 41.7
Ital. rajgræs 4 21.9 1.3 13,3 12.0
A.R.,lidlig 4 21.8 1.3 5.1 6,9
A.R., ml. 4 21.9 0.1 4,) 8.9
A.R., sildig 4 21.8 0.7 4.9 7.7
LSD /.5

Rajgræs- Sandjord JO J-l Lerjord JO 4-6
i..e'je-pct vandhL.& kerMi..e'je-pcl. vandhka kerne

typer N<d i kerne ",ha .... i kerne ",ha

Arlla1 rOr"'llg , 6 6 , , ,
Uden udlæg 5 Z1.0 37.5 21.7 46.7
Ital. rajgræs 5 Z1.9 1.7 ZI.6 2,.l
A.R .. tidlig 5 21.7 1.5 ZI,4 1,7
A.R .. ml. 4 21.9 0,5 21.2 1.2
A.R.• sildig 4 21,6 0.5 21,0 1.3

Efterafgrøder til nedpløjning,
1987-88

Det heJe \andlndhold l kernen \cd høslen 1987 \l"C

Mg også l gennCI1l'illllstallctlc. men der var Ikke for'ikcl
på valldproccntcll uden og med udlæg af rajgræslyper.
Ocr var en s\'ag tendens III. at udlæg af italiensk
raJgræo- og lidlig almmdehg rajgr::e-; \\æ"-.kede dæks..~

den mCSI.
UdbyIlet af mel1cmafgrodcn var be:-.kedent. itallen..k
raJgræti gav det største udbytte. Den h"'ilede afgrøde
skal spredes igen på del hostede areal, d~ eftervirk
ningen ...kal måles året efter
I label 45a ses for..ngene fordelt på jordlyperne sand
Jord og lerjord.

TalJeI 45a. ROjgræslyper .som melfema/K"'dl! 1987
1988.

Der blev Ikke målt nogen afgorende forskel på fltj"
græslypernes indnydelse pli dæksædens udbytte p.
s~ndj()rd og lerjord.
Der var mgen rcc;tiltater af cftervirklllngsforsog I år
Forsøgene fortsætter.

rojgræ_'i lil

Mellemargrøde (5 rs.)
a.e, k, r'pr.

pr hil pr. ha

2 39.1
2 0.9 0,4 13
2 0.3 0.7 25
2 0.1 2.8 50
2 0.2 3.0 6Z

Dæksæd (8 rs.)
Leje- hkg kerne
sæd pr. ha

Udsædsmællgder a/ aimilIdelIg
mel/emo/grøde udlagl i l·(jrbyg.
Gns. 1 dr. /987-88.

den udlæg
2 kg Bon'i
4 kg llorvl
8 kg Horvl

16 kg Borvl

Tabel 43.

Alm. Rajgræs

Ocr var en meget s\'ag tendens III. al den ogede udsæd
afmellemafgroden ogs gav ogel lab af kerne i dæksa:
den. Den slor<;le udsæd af almllldelig rajgræs gav den
slClr'itc hinding af bæhlof med ca. IO kg N pr. ha i
bedsle tilfælde.
I tabel 44 ses eftervirkningen I 2 forsog.

Forsøg kan anlægges efter planen I vlIIler- og vårsæd.
Plancn frcmgår af Ick"llabellcrnc.
For~mgsarcalcl behandles som den "vrige mark. Efter
dæksa:dens host godes der Ikke med kvælslof. Eftcraf
groden hostes forsøgsmæssigt og spredes Igen pA det
høstede areal.
I label 43 sc~ en over:-.igl over udbylIe af dæksæd og
mellemllfgrnde.

Typer af rajgræs som
mellemafgrøder, 1987-88
p, Virkningen af dækMcden" udbylIc. udhyltenivcauct
i efter, rel og forfruglværdicll ..øges belyst for nogle
typer af rajgræsser. De udlægges i vinler- c1ler v:\rbyg
efter planen. som "es I Icksllabellcrnc.
Der s:\s 8 kg pr. ha af hver Iype på fa'il Jord. og der
godes Ikke med kvælstof efter host.
Forsogel behandles jøvrigt som den omgl\ ende mark.
og. ..ed m:\ling af eftervirknlllgcll.
Årets forsøg guv Cl middelhøjt udbytte 1:-.1 ende korn.
Tendensen med nedsat udbyllc ved udlæg var den
samme som årct for. og I label 45 ses gennemsnit af 2
k

Nogle arier af efterafgrode kan opformere og vedlige
holde ..kadedyr og ...ygdomme. der angriber kultur
planter I del normale c;æd'iklfle. Der kan ogo:;å I ~ne

hostAr \ ære problemer med at Il en Ill\lrækkelig lang
vækstpenode, hvorfor en egnet afgrode cnlen "kaI
være udlagt i foråret eller kunne sås, lige inden hoved
afgroden hØSles. Dette Va( baggrunden for planen, der
blev foreslået af Hammel Landboforenlllg, og <;om
fremgår af tekst abc lierne
Da::ks::cden gode-. som normalt for gården. Efter hosl
gOOL'S efterafgmderne iUc med hælslof. men om
knng den l. oklOner lilfores ca. 30 Ion gylle pr. ha
Aret efter gødes forsøg\areulel med 50 pet. af den
normale kvælstoflllængde lil ml\ling ,If eftervirknin
gen.
FONlg..arealel pluje<'. efterår eller forår.
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ÅrelS 3 forsøg gav udbytter på et hdt lavere ni\-'eau end
i det foregående år. men efterafgrooens virkning på
dæksædens udbytter var næsten den samme. som det
fremgår af 8 forsøg i tabel 46.

Tabel 46. Efierafgrøder til nedpløjning, udlægsdret.
Gns. o/ l dr. 1987-88. 8/arsog.

Efter- Lo)'" hkl kerne Kar.·) rOf"
afgrfMIer .... "'.... plantri>estand dild

Udbev. jord 4 4\,8 O
It. rajgræs 2 -4.3 9 27/4
Alm. rajgræs 3 -1,2 9 27/4
Ph. 3-4 uger 3 -0,3 4 28/7
Ph. e. host 3 0.\ 3 \/9
G.S. 3-4 uger 4 0.3 4 28/7
G.S. c. host 3 0,8 4 1/9
LSD 1.8

•) ()....IO. IO meget t-=1 Ix'stand

Italiensk rajgræs svækkede dæk~enmest med et tab
4.3 hkg kerne pr. ha. Pli el nogella,ere ni'eau med et
lab på 1,2 hkg kerne fulgte almindelig rajgræs. medens
honningurt og gul scnnep. del 3·4 uger inden høst.
ikke generede dæksæden rel meget.
Både italiensk rajgræs og almindelig rajgræs havde del
lælteste plantedæHe. o;;om del ses af karaktererne 9 af
IO mulige.
Året efter blev eftervirkningen målt. El gennemsnil af
3 forsog ses i tabel 47.

Tabel 47. J:.jrervirkningen af eflerafgrøder til ned·
pløjning.
Gn. a/3/orsog. 1988.

Efter· Leje- hkg kerne
afgrøder 1987 "'" pr ha

Udbev. jord O 42.6
It. rajgræs \ 0.5
Alm. rajgræs O 0,4
Ph. 3-4 uger O 0,4
Ph. c. hosl O 0,3
G.S. 3-4 uger O 0,9
G.S. e. høst O 1.0
LSD

Der var Ingcn leJcsæd. De gronne afgroder havde
næsten samme effekl på den følgende kornmark.
Forsøgene fansætter

Vinterhvede, Vinterbyg og triticaie
til helsæd, 1985·88
Overvinlrende kornaTIers udbyHe lil helsæd søges
belyst i forsøg ener planen. wm fremgår af leksl
tabellerne.
Ilabet af forsøgspenoden er -.arterne. bonset rra
hvedesorlen Kraka, blevet skiftet ud med o;;OTlcr. der
er mere vinterfaste.
De foreg.Aende års resultater vi~le også klart, at det
ikkc var lil ga"n for dæksædens udbYIle, at der blcv
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Vinter/n·ede havde er godt dr på alle jordryper.
Vinterh}'ede J..an præstere de største udbytter af \'are
komarter. Det er også den bedste kamart til over
l'i11lring på fugtige lavbundsjorde. h'lOr der ikke srdr
o}'f!rj1ade\'Ofld i længere tid ad gangen.
Vi11lerh}'fde am'endt som he/sædsofgrøde bh\Y!r mere
udbredt. Med hensyn til sædskifte, sædskiftesygdomme.
udbytte og fodersammensætning passer vinterh\'ede
dyrkning godt SlJmmen med dyrkning af bederoer og
græ.,·.

udlagl med gra::" fra efteråret. Disse efter.Arsudlagtc
græsser kan for de tidligste soners vedkommende nå
at modne fro loden hosl af helsæden.
I almmdehghed skal der nok Ikke udlægges med
græsser i vinler~æd i efteråret. hvis \ inteniæden skal
vokse uhindret. På den anden side var cfterårsudlagtc
græsser i forsøgene merc vinlcrfastc end vintersæden.

græs kunne fortsæIIe væksten, hvor vintersæden
var frosset væk. Det medførte dog. al der nu skulle
bruges 4 slæt III al rn. bjærget en afgrode af en rimelig
k\ alttet og mængde.
De nye forsøg ble" derfor 3nlagt uden lsårung af græs
hvcrken efterår cller forå1'". Gennemsnilsudbyttet af 6
foro;;og ..es i label 48.

Tabel 48. Villlerifl'ede. I'ht/erbyg og rriticale lil hedsæd.
(1111
G"s. 6 forsag 1988.

Vintersæd ~je- pct. pet ar tørstof' hk. pr ha
I«d tørst. ripT. I~L plml ("BI dpr.

Kra\...a 1 4-1.9 7.3 27,4 279 \25,4 9,11
Sleipner O 43,6 7,9 24.2 "'"21","13.0"'"0,\8
Marinka I 39,2 7.9 25.0 0","16.1"'"0,47
locn! O 46,9 8.7 23,4 : 40"'"13.3 0,59
Lasco 5 43,1 7.5 27.2 "'"IO "'"9,4 "'"0.42
LSD 10.6

Kun tnticalesorten Lasko havde lendens til lejesæd.
Hvcdesorten Kraka gav det største udbytte. og der var
kun mindre forskel p! de ovrige sorters udbyue af
tørstof.
I label 49 ses en oversiglover foderværdi m.v.
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Tabel 50. Æ'rresorrer til helsæd.
G", J forsøg /988.

E/leTa/grøde
Ida + Bodil 4 17.6 19.3 24.2 198 34,9 6.7
Bodil 4 15.8 19.1 24.3 31 1.2 0.2
Bohutyr 4 16,6 20.4 23.4 16 0.6 0.5
COllsort 4 15.6 19.9 25.2 37 1.7 0.6
Heika 4 17.\ 18,6 24.0 23 2.8 0,3
LSD /7

Ærtesorter til helsæd, 1987-88
Emiluge af ærtehd~a:d SOIll kvægfoder har l Oere
fodring')forsøg gl\:el megel gUII .. tige re'iuhUler. I nor
male år harde hal"1 bladloscsorler "l<;t en SlOr evne lil
at holde sig stående. og de har Illsyneladende en ekstra
høJ' ærdi som dæksæd for udlæg.
Til al belyse fordele og ulemper ved ærtelypcr til
helsæd bicvanlagt for...."g cfter planen, ....om fremg~r af
tcksltabcllerne.

Leje. pct. pct. af torstof hka pr. ha
n::d 10m.. rlpr lrø::st. aront IØBI. rtpr

Ærte
sorter

Tabel 51. Ærlesorter lil helsæd.
GI/S. 2 dr. 1987-88, /I /onog.

Sonen Progrcla blev aOosl af Heika, meden 'i det
ovrige var uændret. Der blev tilstra:bt en udsæd p~ ca
70 ..pi rende fro pr. m'.
Forsogene placere<;; p~ arealer. der gode... med pa.....en
de mængder bæggylJe. Ærtehcl'iædcn godes Ikke
med kvælslOf. medens efterafgroden godes med 100 kg
l'\ pr. ha pr. sltl.:l.
Ukrudl bekæmpe, med midler. der Ikke .. kader ,erter
eller udlæg.
I ~rets forsøg spIrede ærtC'orterne med 68-91 planter
pr m- Udbyttet ble...' ret hOJt. som del <;e<; af tabel ~o.

Hlandlllgen med Idabyg og Bo<Itlært tiJ... den bcd.. le
karul..ter for ICJe\;:ed og ga' del hOJcste udbytte af
llm,tor. Der var ikke afgercnde forskel på de for·
skelhge ærtctypcr'i hæmlllcndc virkning over for ud
lægget.
I tabel 51 ses en o'ersIgt o'er udbyllCI 1 ærtc,orlt'r.
..om har' æret med I begge forsogsr-r

lIelW!d
Ida t Oodil 6 27,0 11.1 25.6 288 77,8 8.6
Bodil 7 20.7 15.8 21.9 58 ~ 6.2 2.7
Bohalyr 7 22.6 15.9 25.1 45 : 2.4 J.4
COllsort 7 19.8 16.0 24.2 b4 +8.0 2.6

Efterafgrode
Ida ...... Bodil 7 16.0 19,4 23,0 190 30,4 5,9
Bodil 6 14.7 20.0 23.8 28 1.6 0.5
Bohalyr 5 15.621.0 22.7 ~3 1.3 0.2
Consort 6 14,6 20.7 24.0 36 2.5 0.9

Også her ga' blandmgen uf Idab}g og Bo<I.IJært del
'ilor",le udbytlc af torstof og tik en hdt bedre J...araktcr
for slråMivhed end de rene ærtetyper.
I tabel 52 se", udbyuel i beregnet foderværdi. energt-
koncentrationen og gram råprotem pr. foderenhed

Tabel 52. Ærlesorler lil helsæd
G", }d,. /987-88. JJ forsøg

a.e.. pr. ha klUIFE. I rlpr.1FE
hr.Is. r..arar. hels. e.ar.... hds. e,afar.

ida + Bodil 63.4 25.7 1.23 1.18 136 230
Bodil ~0.9 1.0 1.15 1.20 181 240
Bohat)r 1.1 ';'0.9 1.17 1.17 186 246
Consorl .;.4.7 1.8 1.19 1,20 191 247

Der blev I dæksæd og efterafgrode tilsammen he"lel
89 afgrodeenheder pr. ha iblandlllgen Ida byg +
Bodilært og i renbestanden af Bodil- og Bohalyrærl. I
COr1!>orlært hø..tedes 86 ufgmdeenhedcr.
Ærter og efterafgmde var næsten ens I kg tørslof til I
foderenhed. Indholdet 'Ifr~protein pr. foderenhed var
storst I efterafgroden.
Forsogene fortsætter

4 JO.7 11,7 24.5 236 72.5 8,2
5 25.3 14.5 22,3 21 : 7.4 1.2
6 27.7 14.9 25.5 II ';'4.2 1.9
5 23.9 15.1 23.8 54 + 3.2 2.3
5 22.9 14.5 24.6 44 + 8.5 l.l

Le)C'- pct. pcl. af torslof hleS pr. ha
n::d torst. rApr. mest. gront tortl. rApr.

Tabel 49. Villft'rhl'{·t1e, vimerbyg og triticate ril helsæd.
Gus. af 6 forsøg /988... In yiuo k. " IrApr. Host·

",.ha DpI.arl.1L pr FE ",FE dalo

Kraka 85,7 62 1.46 106 26/7
Sleiper ';'4.1 66 1.38 109 26/7
Marinka : 6.5 65 1.44 109 2/7
Local : 3.1 67 1.36 117 26/7
Laseo ~5,O 53 1,44 108 26/7
LSD

Ærte
sorter

Helsæd
(da ..... Bo<lIl
80<111
Bohalyr
Consort
Heika
LSD

Vintcrhvcdcsorlcn K raku gav del !«ors(c udbytte, men
trilicalc'ionen Loeal var ikke rel langl bagefler. Vill
tcrbygsorlcn Marinka gav det laveste udbytte.
Fodenærdten ble\ besteml \ed måling af IO 'Itro
oplo\Chgheden af det orgarmJ...c slof. Del var ret tungt
fonh)Jcligl materiale. det drej<.-de sig 0111. med 1.36
1,46 kg tor<>lOf lil I foderenhed i frl .. k materiale.
Indholdel af råprotein var ret lavt, men megel en~ i de
5 pro\ ede arter.
HO')lIlden for vinlerhvede og IrIticaie var 26. Juh.
meden.. ,inlt'rbyg blev hostet den 2. juli Delle sidste
giverelllang ,æk\lperiode. ~om kan udn) Iles. h, IS der
udlægge.. med græ-.. e'enluell i efterår eller efter
høslning af vinlcrbyggcn. da færdsel om for~rct b\)r
begrænses mesl muligt i vinterbyg.
Den gennemsnitlige sIlIId var 13 oktober. hvilkel m~
belegnes som en sen sIlnlllg
Forsøgene fonsælter.
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Hestebønnesorter til helsæd, 1988
Hestebonne hostet gron har i tidligere forseg vist sig al
være velegnet som dæksæd for lucerne.
Det har været en stor ulempe, al saften rra de he·
stebonner, der blev hostet ved begyndende bælgsæt
ning, farvede alt intensivt sort. Desuden \'ar saftan,,·
bet meget ubehageligt al håndtere.
De nuværende forsøg blev planlagt med en senere
slæuid. når bælgene var fyldte med gulmodne bønner.
Del svarer til et tørstofindhold på ca. 25 pc!.
Der blev prøvet 5 forskellige sorter for at undersøge
stråstivhed og udbytleniveau for de enkelte sorter.
l gennemsnit af 4 forsøg blev der høstet følgende
udbytter;

Tabel 51. Heslebø""esorler Iii helsæd, 1988.
G"s. 4 fs.

Heste
btIa.oe
sorter

Iqe. pct. pcl . .r tØrslor hkg pr. ha
sæd lørstof' tipr Inr:sl. grønt torst. ripr

Bygsorter og sortsblandinger til
helsæd, 1988
Efterhånden viser Oere undersøgelser, at der er forskel
på bygsorters foderværdi, når de høstes til helsæd.
Desuden vil det på gArde med byg som helsæd på en
stor del af arealet f'3 betydning for udb}1tct pA længere
sigt, at der bruges nematodresistente sorter, så der
undgås en opformering af nematoder til skade for
dyrkning af hvede, havre, byg og vinterbyg. En strå·
stiv sort, som sikrer Slående kom ved host, har lige·
ledes stor værdi for afgrodens egnethed til ensilering
og for dæksædens lempelighed for udlæggets trivsel.
Disse forhold søges belyst med forsøg efter planen:

3. Idabyg
b. Diggerbyg
c. ·)Triumph. Sewa Digger, Klaxon
d. U) Alis, Anker, Regatle, Robert

.) MAIeblanding for årees prøver i byg
U) Nematoderesistent blanding

Tabel 54. Hesleoonnesorrer lil helsæd, 1988.
Gns. af1 farsøg.

lait blev der i hestebønne + efterafgrøde hostet fra 76
til 86 afgrødeenheder pr. ha og mest i Topas og
Blandine.
J sorterne Victor og Blandine skulle der 1,13 kg tørstof
til 1 foderenhed, medens der medgik 1,2()'I,22 i de
gvrige sorter. Indholdet af r"protein pr. foderenhed
var på samme niveau i hesteoonne og efterafgrode.
Forsogene fortsætter.

Heste- Le.. pr. ha klls. pr. FE • ..., p<. FE
btIa.oe- "'4- dl,,· ht'ls.. dter- Mb dter·
lOrteT .r..- arar· argr.

Cargo 62,8 15,8 1.20 1.27 205 212
Topas 7,2 -'0.2 1,18 1.24 190 224
Blandine 6,2 0,0 1,13 1.23 215 ns
Alfred -'2,5 2.1 1,22 1,25 213 202
Victor -'1,8 -:-1,0 1.13 1.20 198 221
LSD

Der var ingen lejesæd. Den gennemsnitlige hostdato
var 16. august. Det fremgår af torstofprocenterne på
20·21 pct., at dette var for tidligt i år.
Indholdet af råprotein var ret lavt, måske på grund af
tidlig høst, medens indholdet aftræstof var ret højt, og
kun sorten Blandine havde under 30 pet. træstof i
tørstoffet. Der var ingen forskel på udbyttet. Kun 2 af
forsøgene var udlagt med italiensk rajgræs eller almin·
delig rajgræs. 1 tabel 54 ses middelværdien af disse 2
forsøg.

248 32.9 6,2 28,9
O 0,4 -0,1 0,0

"'2 "'0,6 -0,1 "'0,8
"' S "'0.5 "'0,2 "'0.7

13,3 18,8 23,S
13,4 18.3 24,0
13,1 18,8 23,8
13.3 18.3 24,1

Helsæd
Id. 3 34.7 9.9 24.9 225 78,0 7,8 58,8
Digger I 32,3 9,6 23,6 45 9,1 0,6 6,7
BI. M I 31,2 9.8 24,4 42 5,4 0,4 4.5
BI. N I 30,0 9.9 24,S 46 3,3 0,3 2,7
LSD 1/

Efterafgrøde
Id. 2
Digger 2
BI. M 2
BI. 2
LSD

By, lqe. pet. pc. arI~ hk, pr ha u
son ...ed UlM rtJ'l'" Ir-e:sI. Intnl løn. rtf/r. pr lui

Tabel 55. Bygsorler og sorrsbla"dinger Iii helsæd ( J.
G"s. 9 forsøg /988.

Til helsæd sås ca. 100 kg byg pr. ha. Der godes med ca.
150 kg pr. ha enten I husdyrgodning etter suppleret
med handelsgodning. Afgrøden hostes til helsæd, nAr
kernerne i Idabyg har el dejagtigt indhold.
Efterafgraden. der er gårdens eget udlæg, gødes med
100 kg K pr. ha pr. slæt.
I label 55 er vist del gennemsnitlige udbylIe afArets 9
forsøg.

Torstofprocenten var passende og højest i Idabyg med
ca. 35 pet. Det lavesle udbytte i helsæd blev høstel i
Idabyg, medens Digger gav mest. Blandingerne indlog
en mellemslilling med det laveste udbytte i den nema·
todresistente sortsblanding.
Selvom Idabyg havde den største tilbøjelighed til
lejesæd, var alle sorter lige skånsomme over for ud
lægget.
Forsøgene fansætter.

Majssorter, 1974·88
Majssoner, der tilmeldes ener følgende regler, flr i
forsegene mAlt udbytte ol. v.:

12,36
0,84
1.77

-'0,20
0.47

383 78,9
S 1,9
I 0,4

-'5-'1,7
34 3.6

20,6 15.7 31.4
20.8 16,3 30,0
20.7 17.8 27,8
20.4 15.8 31,7
19.8 15.6 31.9

Cargo
Topas
Blandine
A.lfred
Victor
LSD
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l. Soner pro\ el mlnd!>1 I r \ cd Statens Plantc=avlsfor
sog og som har bestået den I. prove for
dyrkmngs\ærdi.

2 Soner oplaget p Den dan~ke Son..listc.
J. Soner optaget på EF-sortsh'iiten og som tilbydes til

dyrkning her i landet.
I år blev der kun tilmeldt sorter 111 ensilering.

iWajssorter til ensilering
Udbyttet måles i groni, 10r!)IOf og råprotein. Siden
1983 bercgnes tillige foderværdi ud fra planternes
llld hol d af Iræstof og orgamsk stof. Prøver til analy.
'iering og beregning af foderværdicn tages i den fint
sniuede grønmasse efter majshøstercll for at sikre en
ensartel gennemsnilsprøve.
Udbyllct af kolber beregnes ved at plukke kolberne i I
parcelrække. og det beregnes ..enere !>Om en pro
cenlUndel af del samlede udbYIIe af IOrS!of.
Ud fra udbytte af kolbe- og 'ilængcltorstof kan del
gennemsl1ltHge udbylle~ torstofprocent beregnes I
1988 \ar der I nere af forscgenc Ikke o\erenS!ltemmel
se mellem den beregnede og den fundne torstofprocenl
I det findelte maleriale efter majfiihofiitercn. Det VII
bli\e forsøgt at finde og fjerne fejlkilderne I delle
system. som hidtil har fungeret uden feJl og up 
klagehgt
Sorternes fol!>Omhcd over for kulde i for rct noteres,
ligesom 'ltandfasthed og blom\tringstid registreres.
På den m. de soges der al rn en vurdenng af sortern~
egnelhed III dyrkning under forhold. der gælder 1

pntksi!> i de enkelte egne af landet.
Siden 1974 har målesorten va:rel Fronica.
I 1988 blcv der provel de sorler, som er vist i den
folgende oversigt. Navn og oprindelsesland er hen let
fra EF·sortslislen 198B. fra lJfprovningsvirksomhedcn
her i landet eller fra anmelderens oplysninger.

Bcnæ\nclscrne S og T bet~der enkcll- eJler tre\eJs
krydsede hybrider.
De Sidstnævnte har den mest uregeimæs..ige vækst
med hOJe og la\-e planter I samme række. Det betyder
fx. at hanblomsten kan le\ere blomstcf5to\ o\er en
længere periocle. Det kan belyde en forbedrel be·
'itovnmg under \-eJrforhold. som ellers ville være
ugunstige for en !>ikkcr kernesætnmg.
Karakterer for lIdlIghed blc\ llId fort her Ilandel I
1982. De fastsættes ud fra kolbernes mdhold afwrswf
ved normal hostlid for emilering. Sorterne Fronica og
LO 11 blev f.ek .. placeret i mIddelklassen med karak
teren 5. Delle svarer SIart seltiJ. al indholdet aftorslof
i hele planten er ca. 25 pct. ved normaltid for høsl til
ensilering.
Klassernes bredde blev !)al III plus/millus 2.5 pcl.
tørstof I kolberne. De ovrige afprovede sorter bliver
derefler placerel cfler kolbernes indhold af lorstof, cd
ensih:ring'ilid. Kolber er her kerner + spindel +
kolbesvob uden slilk.
Spirec\ nen I årels sorter \ar normal
Den største del af forsøgene blev såel af landskon·
10relS rcjsehold. Ocr blev sået IO kerner pr. ml på 75
cm ra:Heafstand. Til slkrlllg af en uS\'ækket udvlklmg
i forArct blcv der \ed sAnmgel1 placeret 150 kg NI'
11-2J.Q pr ha.
Forsøgenes pleje og pasning har ofte svaret til den
omgivende mark. da et Stort anlal forsog har 'æret
anlagt I bestående majsmarl..er.
SAnmgcn blev gennemfort fra 22. apnl til 9. maj med
gennemsnitlig såtid den 28. april.
Hosten foregik i tidcn fra 30. seplember lil 28. oktober
med 13. øktober som gennemsnitlig h""tdalO. Det gav
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Fig. I: .\IujS\'armee1Iheder 1988.

Jylland og -roe 8ortlholm 2&06
NormIll IIlJH960 2Ul!

··•..
'-:

~ 2610

<S. ,."

PI
$OTtSlisten

Son, land Hybrid Tidlighcd i antal
") EF-lande'

Alize (F) T (8) J
Anjou 09 (F) T (7) I
Anjou 18 (F) T (8)
• Arven (F) T 5 I
• Atlas (CH) T 5 3
Aviso (F) T (8)
• Doree (F) S 8 J
Drowning (F) T (8)
• Brutus (F) T 5 7
• Fronica (USA) T 5 6
Galion (F) T (4) 2
• Jina (USA) T 7 2
Jumbo (F) T (8)
• LO 2080 (F) T 7 2
LO 2215 (F) T (7)
• Lixis (F) T 4 5
MLAOI9(F) T (6)
• Primus (F) T 5 J
• Splenda (B) T 4 J
Sonia (NL) T (5) 3
• Trak (F) T 6 I

• ) Dansk sortsliste 1988.
U) 0-10. 0= sildig. 10= tidlig, ( ) foreløbig
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en vækstperiode på 168 dage. hvilket er en næsten
normal vækstperiode.
Høsttiden søges planlagt, så der er 25 pct. tørstof l
målesorten. Dette nås dog ikke hvert år. da målcsorten
Fronica er middel tidlig.
Dc neste forsøg blcv hostet af landskonlOrelS rejse·
hold.
l år var forårsudviklingen i det lune vcjr hurtig og
uden tab i tid. Blomstringen skete sidst i juli og gav
basis for en god kernesætning og kolbernes støvfang
visnede hurtigt og ensartet. Processen med kernefyld·
Ilingen forløb glat.
Majsplanterne var sunde. og borbet fra sted"ise ma....
sive angreb af lus forløb vækstcn over det normale.
Frosten kom sent, og indtil sidst i oktober var planter·
ne grønne.
I figur 1ses. at antal majsvarmeenheder var over 2600
i gennemsnit for hele landet. Der regnes normalt med,
at 2500 majsvarmeenheder sikrer 25 pCL tørstof i hele
planter. Der var i år betydelige forskelle på laveste og
højeste antal majsvarmeenheder. så der var i de lune·
Sle områder tale om næsten for modne kerner ved
normal høsltid for ensilering.
I tabel 56 ses resultaterne fra de tidlige sorter. For·
frugten var majs i 70. korn i 20 og ærter i 10 pct. af
forsøgene.

Tabel56. Tidlige majssorter. (227)
GI/s. 10 forsøg 1988.

i Majssorter pcl. pet. af torstOr hkg pr. ha
torst rAprot. træslOr grOnl torst. ripr.

Fronica 26,J J,9 22,4 559 140,9 11,6
Boree 28,6 8,4 20,2';-120 ';-21,4 ';-1,0
8rowning 3\,8 J,7 22,J .;-\24 ';-8,5 ';-0.9
LG 2080 J 1.5 8,1 2J,I';-\19 ';-8,2 ';-0,4
AJize 31,0 8,3 2\,0';-IJ5 ';-15.5 ';-0.7
Anjou 18 26,4 8,\ 23,0 .;-20 ';-4,6 ';-0,1
Aviso 30,5 8.2 21,8 .;-58 5,J 0,9
Jumbo 28,0 8,4 22,2 .;-49 +4,3 0,4
LSD 27 /0.0 /,0

Den orkanagtige storm den 24. septemb2r væltede man·
ge majsmarker i den sydlige del af landel. Der var
nogen forskel på sorterne, da de mesl seje og strotive
klarede sig hest.
Her ses AnjolJ 18 til venstre, Alize i midten og LG 2080 til
højre med lejesædskarakterer plJ henholdsvis 3, 9 og 4.
De moderne høstmaskiner klorede dog opsamling med
et efter omstændighederne meget ringe marktab.

(Foto: Jørgen Ravn)

Plantetal ved høst var megel ensartet og på et højt
niveau på ca. 9 planter pr. ml. Ligeledes var standfast
heden høj ved alle de prøvede sorter med karakteren O
og l undtagen for Fronica. der fik 3 pOint. hvor Oer
heh stående.
Næsten alle sorter havde over 50 pet. af udbyttet i
kolbetorstof. Den beregnede foderværdi var gennem·
gående høj med Aviso på 134 afgrødeenheder pr. ha,
medens de øvrige sortcr gav fra 3 til 13 afgrødeenheder
mindre end måleoortens 127 afgrødeenheder pr. ha.
It.abel 58 ses en oversigt over andre dyrkningsegen·
skaber.

Tabel 58. Tidlige majssorrer.

m.v.

Alle sorter nåede en tørstofprocent på over 25. Kun
sorten A viso ydcde lidt mere end målesorten. og
sorterne Alize og Iloree gav de laveste udbytter i
tørstof.
I tabel 57 ses en oversigt over plantetaJ. standfasthed

Tabel 57. Tidlige majssorter.
Gns /0 forsøg 1988.

Majssorter
Anlal

planter
pr. ml

pet. hkg torst
Leje- kolbe af pr. hø
Sled lonu. kolbe SI. +bl.

L'.
pr. ha

Majs- dato pcL angr~

Kar ror ro, ar rusarium kg tørstsorter kulderes. h.lInb1. kolbe Mængel pr, fE

Anlal rs. , 5 8 6 IO

Fronica IO 2617 O O 1,16
Boree IO 2\17 J 2 1,10
Browning IO 2017 I J 1,15
LG 2080 IO 2117 I 4 1,18
Alize IO 21/7 I 6 \,\2
Anjou 18 10 2J17 O O 1,\8
Aviso IO 21/J O I 1,14
Jumbo IO 2217 O I 1,15

Fronica 8,6 3 48 70,7 76,2 127,1
Alle sorter fik karakteren IO i kulderesistens. da der

Boree 8,J \ 53 ~J,8 IJ,J ~ 12,6
ikke var problemer med forArskulde i 1988. Dlomstrin·

Browning 9,0 \ 56 6,7 ~ \5,1 "J,O
LG 2080 9,0 I 54 4,6 "12,8 +9,6 gen fandt sted ca. 10 dage tidligere end normalt. Den

Alize 9,0 I 58 6,7 +22,1 "9,6
tidligste sorl havde hanblomsterne i blomstring den

Anjou 18 9,1 I 48 2,\ ~2.5 "6.4
20. juli.
Angrebene affusarium både i kolber og ved planternes

Aviso 9,0 O 57 IJ,3 11.6 J.O
basis var beskedne. og der blev ikke noteret angreb af

Jumbo 9.\ \ 5J 5,J 10.0 ~ J,J

LSD / 3 10,7
fusarium i sorterne Fronica og Anjou 18.
Den beregnede foderværdi var gennemgående lavt og
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la\'C\t for J]oree med 1.10 kg lor,tof pr. FE. De øvrige
sorter I~ fra 1.12 til 1.18 kg loro;lOf III I foderenhed.
1 label 59 ~es resuhaler fra middelildlige sorter.

Tabel 59. Middl'iridlige majssoner. (128)
Gns. 6 Jo.-sog 1988.

Fronica 28.0 7.7 22.4 537 150.2 11.6
lina 31.0 8..1 22,7 ~84 '79.7 0.1
MLA 019 31.7 8.1 23,0 ~0.6 0.9 0.6
Anjou 09 31.5 7.7 23.4 ~93 10.5 0.9
Brutus 28.0 7.8 23.4 2 0,5 0.2
LO 2215 33.1 7.9 23.7 62 7.0 0.8
Trak 29.6 7.9 22,3 .: 4.1 : 4.1 0.0
LSD 16 11.6 0.9

Ml\is
sorter

pct. pcL af tørstof
101'51 rlpr U1tS1

hk, pr. ha
I"If\I lel'$t. dpr.

CrO\'foderprnduk tinn

Sorten ., rak fik karakleren 7 uf IO mulige. medell'i de
ovrige alle fik 8. hVilket er en pæn karak ler for
resi,ten:-. for kulde l forti ret
810mslringcfl for hanblolllslerne \ ar ca I lige lidiigere
end normalt med lma \OIn den tldltg\lc den IC) JlIh og
BrUlUS som den 'iene"le den 26. jult
Der bli~\ Ikke nOlerct angreb af fu,aflum. h\crken l

kolber dIer .. ed planterne\ ba~l\ l nogen af ,orterne.
De beregnede forbrug afkg to....toftll l foderenhed \ ar
pc11.17·1,20. h\dkcl er la\1 for middeltIdlIge ..orter.
I label 62 ses en o\'cr'ilgl mcr udbytler m \ fra for"og
med ~lldlge sorter Forfruglcn \,H maJs I 60 pc!. og
korn i 4() pcl af fo ....ogcnc

/obe/62. Sild/ge ma)Hortf!r. (}2'))
Gns. -I forrog /987.

forfruglcn var maj' I 83 og korn I 17 pet. affufSogene.
Majs- pel pcl.•r IDrtlof hkg pr. h.
sorter 10rtl. dpr. lr I ,rOnl l ..... <ip'

Alle ~ortcr havdc cn IONofproccll1 på over 25, høje..t
for LG 2215 med 33 og 1.lve<;1 for RruIlI" p:'i 28 pet. Fronica 25,.\ 9.0 21.<) 559 141.3 12,7
Udbyltel var h"JI p~ 15 ton lørSlof pr. ha. lavesl for LIXts 25.2 ~.J 2U IO 1.9 1.3
lina og Anjou oq med 14 1011 lorslof og højest for LG Primus 26,4 ~.4 2.\.4 '6 4.6 '70,5
2215 med ca. 161011 lur"lnf pr. ha Sonia 28.0 8.3 2.1,.1 : 56 0..1 0.9
1 label 60 'C'l en ovcr.. igf Cl\er "ortcrn~ \Iandfaslhed. Splenda 25.6 9.0 21.5 1~ 6.1 0.6
fodcrudb) fie m." Gallon 26.2 9.0 2J.J ~ SJ ~8.7 O.~

Tabel 60. Middeltldhgr mU)'i'iOrler.
Arven 25,.\ R.9 2.1.1 8 2.2 0.0

Gns. 6 forsøg /988. Atla~ 24.5 8.6 2.1.1 O ~4.4 -0.9
LSD 31

Majs- Antal pel. hkg IØrst.
planlcr Iqc- kolbe af pr. ha •.c.

sorter pr. ml '"'" t01'$1 kolbe SI. +bl. pr. ha Bortse! fra <;onen Allil' med 24,5 p..:t.. ,;\ h<J.\d~ alle

frolllca 7.9 3 53 79.8 70,4 129.2 sorter over 25 pet. IOr,tof

)llla 7.9 2 59 2.6'712.3 ~9.9
Udbytlet var hOJl med 14 IOIl pr. h.. Pnlllll'. Splcnda

MLA 019 8.2 2 59 9,7 ~8.8 ~ 1.6 og Arven ydede lidt IHlJerc udbyllcr end m;\le..ortclI.

Anjou 09 8.3 I 60 .1.1'713.7 ~12.8
Ilabcl6.1 'c, CII ovcr,igl over plulItetul, 1e)C<iæd.. karak-

nrulu" ~.2 2 55 .1.0 '72.5 ~JJ
terer m.\'

LO 2215 8.6 l 55 7.5 : 0.5 lA
Trak R.5 l 60 7.0'71 J.J ~ .1.9 label 63. Si/flige mUj.\$orr('T.

LSD I Gn,;. 4 formg /9l:Jl:J.

Der var et Illlddclhu)t ulIlal pbnler vcd hosl med
7,9-8.6 plmllcr pr. 01-. Drulu,. MLA 019. Jina og
Fronica var mllldsl sl~lIldfa .. tc.
AIle :-.orier havdc over 50 pct. af udbytlel I kolbe·
l"r~lof. Alle \Orler bon~1 fra tG 2215 gav cl la\ere
foderudhytte end m:'Ucwrtcll
1 tabel 61 ~" ell o\cr.. igl mer andrc dyrkningsegen
.. kaber \om kuldcre.....ICnS m v

Tobe161. Mldde/lIdlJge mUJllOrlcr.

Majs- dal. pel~
Kar ror r... .rrusanum

sorter tukbcs. ""nb!
,_

-Id
Anlal r.. , J

Fromca ~ 25/7 O O
lina 8 19/7 O O
\iLA 019 8 2217 O O
An)our oq 8 2117 O O
Brulus 8 2617 O O
LO 2215 R 22/7 O O
Trak 7 2Y1 O O

qløBL
pr. FE

•
1.16
1.18
1.18
1.20
1.20
1.20
1.17

Ml\is· Anl.1 pel hkl10rsl.
planlcr ICJe· kolbe. .r pr. ha ..~

sorter pr m' '"'" tørsl. kolbe 51. + bl. pr. ha

Frolllca 8.9 4 52 73.1 68.2 122.2
Llxis 9.4 2 50 5.2 2.J . 8.8
Primu>; 9..1 4 57 !ll.! 5.6 ~IA

Soma 8..1 2 56 5.9 6.1 4.5
Splenda 9.1 I 47 4.8 10.9 6.9
Galion 8.8 I 54 1,4 7.3 5.3
Anen 9..1 2 50 .1.2 5..1 2.4
Alla~ 9.1 2 54 0.5 4.9 9.7
LSD- I 5

Anlal planler ved hU'1 "ar 8,3·9.4 pr m'. h\J1kel er
o\cr nuddcl I'nmu'i og Frolllca ha' de med "-arak·
leren 4 for nnge slandfa"thed. da der nochgl ..es
karaklerer O\er 2. Sorternc Splenda og Gallon ha"de
den hcd!'-te ~landfa:-'lhed med karakleren l. Bort'iiCl fra
Splenda med 47 pet ha\dc alle mnge sorter OHr 50
pcl. af udbyllcl I kolhelo.... lof dbyllel I beregnet
foderværdi \3r hOJt med 122 afgmdecnheder pr. ha for
målesonelI Soncn Splcnda gU\ med 129 afgmdcen-
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heder pr. ha del højeste udbytte. medens Atlas og
Lixis med lU afgrodeenheder pr. ha gav de laveste
udbytter.
I tabel 64 ses en oversigt over andre dyr.kningsegen
skaber.

Tabel 64. Sildige majssorter.

Majs- da,o pc1.an~

Kar ror ro< arfusanum kg IOrst.sorter kuLder hanbl. kolbe s~gd ",FE
An Lal (5. 2 3 2 ,
Fronica 9 JO/7 O I 1,16
Lixis 8 29/7 O 4 1,22
Primus 9 29/7 O 2 1,21
Sonia 8 25/7 O 5 1,20 Nedknækning afnæsten høstmoden majs efter en stærk
Splenda 8 28/7 O I 1,14 storm. Stænglerne ble~' i mange tilfælde knækket under
Galion 9 25/7 O 2 1,\3 kolben. so den let kunne tabes ved/ansat blæsende vejr.
Arven 8 27/7 O J 1.20 En høst snarest muligt vme være ønskelig under de
Atlas 8 27/7 O I 1.22 Jorhold.

(Foto: Ole lue/)

Der blev nåel karakterer på 8-9 af IO mulige for
resistens mod fornrskulde.
Blomstringen af hanblomsten var til næsten normal
tid omkring den 1. august.
Ingen af sorterne fik noteret angreb af fusarium i
kolberne. og der var kun svage angreb ved planternes
baSIS. Sorterne Fronica. Splenda og Atlas var mest
modstandsdygtige. medens Lixis og Sonia fik noteret
den svageste modstandsdygtighed over for angreb af
fusarium ved planternes basis.
'beregnet kg t0rstofpr. foderenhed medgik 1,16-1,22.
hvilket er ret lavt for sildige sorter. Sorterne Lixis,
Atlas og Primus havde det tungest fordøjelige tørstof.
medens Galion og Splenda var de leuest fordøjelige.
r tabel 65 findes i den øverste halvdel en samlet
oversigt over resultater fra forsøg med sorter af majs
lil ensilering i 1988. hvor de er opstillet i alfabetisk
orden. I den nederste halvdel af tabellen fll1des lige·
ledes resultater fra en parvis sammenligning med
mAJesorten Fronica. Her er kun resultater fra de sidste
IO Ar taget med. Det er hensigten indlil videre at
arbejde med et glidende gennemsnit fra de sidste IO år.
s! der aldrig findes resultater afsoner her. som er over
IO år gamle. undtagen af målesorten.
Længst ul hOJre findes forholdstal for den prøvede
sorts udbytte i afgrodeenheder pr. ha. hvor udbyttet af
målesorten Fronica er sat til 100 overst i tabellen.
Det kan i denne talrække længst til højre hurtigt ses.
om udbyttet af en prøvet sort svarer til et rimeligt
niveau i forhold lil mAIesorten Fronica.
Årets forsøg gav udb)'lIer noget over det normale. Del
skyldes især den '1ikre spiring og forsommerud\'iklmg.
Også en passende nedbør i tiden for kolbesætning var
til fordel. Væksten i efteråret var de neste steder
gunstig med meget sen nattefrost, så planterne holdt
sig grønne meget længe.
Foruden et højt udbyttemveau er også en god stand·
fasthed et vigtigt kra\'. Dette krav bliver stillet i hele
den majsdyrkende verden. så det er sjældenl, 8t der ses
sorter i afprøvningen med en svag standfasthed. Den
orkanagtige storm, der den 24. september ramte syd
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for limen Ribe-Kolding-Odense-Slagelse. gav stærk
lejesæd, ..om kun fA SOrter kunne modstA.
Et indhold af torstof p! over 25 pet. ved normal
ensileringstid vil være et andet meget vigtigt krav til
en ensilcringssort. Ved dyrkning afstaldfoder er dette
krav ikke så vigtigt, da stænglemes indhold af sukker
udnyltes lige så godt af kvæg som indholdet afstiveise
i kolberne. Selv i meget kølige år, som f.eks 1987,
nåede Oere af sorterne de 20 pet. tørstof. der er den
øvre grænse for grøllmajs til staldfoder.
Et stort udbytte af kolbetørstof er det tredie vigtige
krav i maj<;dyrkningen, da kolberne er den mest næ·
rings rige del af planterne. Et højt udbytte af kolbe
tørstof har derfor indflydelse på. hvor meget majstør·
stof. der går til I foderenhed.
Omkring 1.15 kg tørstof eller mindre til I foderenhed
vil være el sikkert tegn på, at en sort kan levere
råmateriale til en fortræffelig majsensilage for kvæg,
der skal omsætte et stort grovfoder.
På den anden side kan der være tilfælde, hvor det
passer bedst. hvis majsensilage er mere tungt for·
døjeligt f.eks med 1.5·1,6 kg [ørstof til I foderenhed.
Det knn være tilfældet, hvor majsensilager er eneste
grovfoder til langsomt voksende kvier eller vinterfcr
dring af ammekøer, og hvor majsensilage skal bruges
til 5lrukturfoder for højtydende køer. Majssortcr til
disse formAl skal have 1,25·1.35 kg tør~itoftill foderen
hed i den friske grønmasse.
De to foregAende Ars kølige vejr hindrede en gunstig
udvikling af majsplanternes kolber. Soner med en hoj
andel af kolbetorstof har ofte en spinkel stængel. så de
har i ugunstige år ikke kunnet klare sig i udbytte over
for de middeltidlige sorter med kraftige stængler som
en sikring af udbyttet.
Under van~kelige rorhold må der fortsat lægges vægt
på sorter med en kraftig stængel og helst også en
veludviklet kolbe. Det vil for tiden sige. at middeltid·
lIge soner må foretrækkes til vanskelige vækslforhold.



Tabel 65 Samlet oversigt ovcr majssorrer /978-88

Grovfoderproduktion

Lejesæd T0l1itofpcl. kg tørstof Udbytte og merudbytte Udb. og merudb.
pr. FE hkg tørstof pr. ha a.e. pr. ha

Kolber tængler + blad

Maj,·
sorter

M ~ " " " " ~ " .. i"~ .g " ~ " ~ " ~ " ~ " ~ ~ " ~
.g

"5 ~ • ~ • ~ • Æ " o
Æ ~ o Æ •.- > > > >

~
-E i! -E... o " e " e e e e il:

~ o« ::; "- ::; "- "- ::; "- ::; "- ::; "- ""
Fronica - 100 - 100 100

Forsøgmr 1988
Alize 10 J l 26 J1 1,16 1,1270.7 6.7 109 16,2 22,1 11 121,1 9,6 n
Aujou D9 . 6 J I 28 J2 1,16 1.20 79.8 J,I 101 10,4 1J,1 81 129.2 12,8 90
Aujou 18 . 10 J I 26 26 1,16 1,18 10,1 2,1 91 16.2 2,5 91 121,1 6,4 95
Arven .. . .. .... 4 4 2 25 25 1,16 1,20 lJ,1 3,2 96 68.2 5,3 108 122,2 1,4 98
Atlas . .. . .. . ... 4 4 2 15 25 1,16 1,22 13,1 0,5 101 68,2 4,9 93 122,2 9,1 n
Aviso . 10 J ° 26 J1 1,16 1.14 10,7 17,3 124 76.2 11.6 85 127,1 7,0 106
Boree IO J I 26 29 1.16 1,10 10.7 J,8 95 76.2 17.1 17 127,1 12,6 90
Browning. IO J I 26 32 1,16 1,15 10.7 6,1 109 76,2 15,1 80 127.1 7.0 94
Brutus. 6 J 2 28 28 1,16 1,20 19,8 J.O 101 70,4 2,5 96 129.2 J,J 97
Galion . . 4 4 l 25 26 1,16 1,IJ 13,1 1,4 98 68,2 7,3 89 122,2 5,J 96
Jina . 6 J 2 28 J l 1,16 1.18 79.8 2,6 103 70,4 12,3 83 129,2 9,9 n
Jumbo . 10 3 I 26 28 1.16 1,15 70,1 5,1 108 16,2 10,0 87 127.1 3,3 97
Lixis 4 4 2 15 25 1,16 1.22 7J.I 5.2 9J 68,2 2,J 10J 122.2 8,8 9J
LG 2080 . IO J l 16 J2 1,16 1,18 10.1 4,6 107 16,2 12,8 83 127,1 9,6 n
LG 2215 .. 6 J l 28 J3 1,16 1,20 79.8 7.5 109 10,4 0,5 99 119,2 1,4 101
MLA 019 6 3 2 28 J2 1.16 1.18 79.8 9.1 112 10,4 8,8 88 129,2 1,6 99
Primus. 4 4 4 25 26 1,16 1,21 7J.1 10,1 114 68,2 5,6 92 122.2 1,4 99
Sonia. 4 4 1 25 28 1,16 1,20 73,1 5,9 108 68,2 6, I 91 122,2 4,5 96
Splenda 4 4 I 25 26 1.16 1,14 13,1 4,8 93 68,2 10,9 116 122,2 6,9 106
Trak 6 J I 28 30 1.16 1.17 19.8 1.0 109 70,4 11.1 84 129.2 3,9 91

Fo~, /978-88
Alize . 84-88 63 2 I 22 25 1,11 1,11 44,5 1.2 116 64,5 11.8 72 90,4 5,5 94
Aujou 09 . 81-88 16 J I 23 25 1,22 1,22 46,7 4.0 109 62,8 ]J,O 79 91,1 8,8 90
Aujou 18 . 85-88 49 2 I 22 22 1,21 1,21 42,2 1,4 97 67,2 2.4 96 91,5 J.8 96
Arven 86-88 22 2 l 22 22 1,20 1,2J 42,2 0,8 102 59,1 3,5 106 85,4 1,2 101
Ana. 82-84 18 I l 23 23 1,20 1.23 46,0 0,1 100 52,3 5,2 110 82,2 0.6 99
Avis<> . 81-88 2J 3 l 22 25 1,21 1.19 41.5 11.1 121 62.6 10.1 84 88,0 2,3 103
Bore<: 81-88 93 2 l 2J 25 1,21 1.16 47,9 1,4 103 60,9 12,8 79 90.8 6,1 93
Browning. 81-88 23 3 2 11 25 1,21 1,20 41,5 5,4 11J 62,6 12,8 80 88,0 -5,9 93
Brutus. 19-81.81-88 69 2 2 23 23 1,19 1,21 50,3 3,2 160 64,0 1,3 98 92,8 0,2 100
Buras . 78-81.84-85 106 2 l 22 23 1.20 1.17 49,2 1,2 102 61,4 1, I 88 91,2 2,9 97
Galion. 86-88 22 2 O 22 22 1,20 1.11 42,2 2,2 105 59,1 10,5 82 85,4 5,1 94
Jina . 86-88 26 2 I 24 24 1,22 1.22 39.8 6.2 116 6J,1 15,6 15 85.6 8,0 91
Jumbo . 87-88 23 3 l 22 23 1,21 1,20 41,5 J,I 101 62,6 ·9,J 85 88.0 4.1 95
Lixis 86-88 22 2 I 22 22 1,20 1,20 42,2 O,J 99 59,1 0,1 100 85,4 1,4 98
LG 11 80-87 76 1 2 23 24 1.19 1,20 45,8 3,6 108 59,1 5,7 90 88,5 2,5 91
lO 2080 . 85-88 49 2 I 22 25 1.21 1,20 42,2 6.0 114 61,2 1,4 89 91.5 1,2 99 JILP 1011 86 IO I ° 24 25 1.22 1,22 26,1 J.O 111 63,9 2.1 97 13.6 0.1 101
Trak 86-88 26 2 I 24 24 1.22 1,21 J9,8 6,9 117 6J,1 10,8 83 85.6 2,8 91
MLA 018 86 IO l O 21 21 1,19 1,28 J1,9 2,6 92 18,4 5.J 101 92,4 3,9 96
MLA 019 81-88 16 3 2 2J 25 1,22 1,24 46,1 6,0 I]J 62,8 10,4 8J 91,7 5,2 94
Primus. 86-88 22 2 2 22 22 1.10 1,23 42,2 1,2 111 59,1 5, l 91 85,4 0,4 100
Resus . 84-85 Il 2 2 21 23 1.25 1,31 46,8 3,7 108 52,8 2,3 96 80,0 1.1 98
Silae. 19-82 46 I I 22 22 1,16 1,15 50.6 0,4 101 62.9 5.6 91 98,0 4.0 96
Sonia. 86-88 22 2 l 22 23 1,20 1,2J 42.2 1.0 111 59,1 5,9 90 85,4 0,9 99
SpJenda . 83,85,81,88 28 J l 24 23 1,19 1,21 43,5 3,2 93 52,9 3,9 101 81,3 0,2 100
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Dobbeltrækkesåning for majs,
1987-88
I Tyskland er der blevet konstrueret en majssåmaski
ne, som kan så 2 rel tætliggende rækker i forband l.

Disse maskiner kan være en fordel for maskinstationer
0.1.. da kerehastigheden kan ages fra 5 lil ca. 10 km i
timen. uden at kvaliteten i såarbcjdet tilsyneladende
forringes.
For at belyse fordele og ulemper ved metoden an
lægges forsøg efLer planen. som ses i lekstlabellen.
Både specialmaskinen med dobbelt rækker og den nor
male majssåmaskme blev lejet lokalt. Forsagene be
handles som den omgivende mark med gødning og
ukrudtsbekæmpelse.
Årets 2 forsøg gav middelhøje udbyner. som er ind
regnet i gennemsnillet af 5 forsog over 2 år i tabel 66.

Tabel 66. DobbeltrækkeslJlli"g af maj'L (XXX)
G", J lomg 1987

AmaJ
plnnlcr pcl hlg pr. ha a..e.
pr. ml lorsl gronl KlS. StiS. pr. ha

Alm.
såning 8.4 25.1 382 46,1 49,7 80,9
Dob. tæt 12.4 24,3 34 0-5,5 10,7 3.8
Dob. åben 8.0 24.7 0-7 0-1,5 0-1,5 : 3.0

Dobbeltrækkesåning gav i forhold til normal såning
en tællere pianiebestand, lidt mere stængehørSlOf og
lidt mindre kolbeiørslof, medens dobbellsåning med
!illmme plantetal som normal såning gav samme ud
bytte.
Ston scl blev der hostet samme udbyue i foderværdi
uanset såmclode.
forsøgene fOrl!<.ætter.

Andre forsøg med græs, helsæd og
majs m.v.
I forsog nr. 16061 gav sortcn Digger som hels....~d det
største udbyne på 79 afgrodeenheder pr. ha.
I forsøg nr. SO 181 blev der ikke målt sikre merud
byller for 50 til 150 kg N pr. ha til byghelsæd, som
inden såning blev grundgodet med 40 ton kvæggylle i
april måned.
Hvedcsorter til helsæd i forscg nr. 31033 blev ~et 5.
oktober og hostet 20. juli. Sorten Sleipner ga\' 133 og
Citadel 97 afgrødeenheder pr. ha.
l forsøg nr. 16062 blev der i slætgræs hostet usikre
merudbytter vcd stigende mængder kaligodning. Sti·
gende mængder kvælstof til 'ilætgræs udlagl i \'ilHer
hvede i forsog nr. 31032 ogedc udbyllel fra 19 til 63
afgrooecnheder \ed 500 kg N pr. ha.
Stigende mængder fra O til 185 kg pr. ha af starl
godning til majs NP 11-23-0 ga\ store og rcntable
merudbytter, på ca. 16 afgrødeenheder pr. ha.
I forsøg nr. 27 041 med stråforkortningsmidlemc
Terpal og Cerane ble\' der ikke opnået positive resulta
ter for behandlingcn.
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En række udbyttemålinger på Vest-Fyn, Djursland og
i Vesl-Jylland viste udbytter fra 92 til 195 afgrodeen
heder pr. ha.

Undersøgelsesarbejdet
Grovfoderudvalgets undersøgelser har i år omfattet:
I. Forsøg med flydende ammoniak til byghalm, ud

fcrt i samarbejde med lokale konsulenter på Mors
og firmaet EBKO. Mors.

2. Forundero;ogelse af halmens foderværdi i enkelt
bygsorter, udfort i samarbejdc med Bioteknisk In
stitut. Kolding.

3. Under~cgelse af græsproduktion på UK-brug, ud
fort i 'lamarbejde med Landskolltoret for K\æg.

1. Forsøg med flydende ammoniak til halm om·
fattede følgende opgaver:
a. Stigende mængder ammoniak tilsat rundballer med

forskelligt vandindhold nedlagt i I)(or( af
plastfolie.

b. Tort og fugtigt halm i rundballer placerel i mark
stak tilsat 3 pet. ammoniak.

c. Sammenhgning af ammoniakbehandlet halm, der
var nedlagt i »rcr.« med halm placeret i markstak.

d. Sammenligning af tilførsel af ammoniak til tørt og
fugtigt halm i rundballer med henholdsvis l og 5
spyd.

Baggrunden for undcrsøgelsen var at belyse, om der
ved hjælp af flydcnde ammoniak kunne konserveres
halm under vanskelige høstforhold og samtidig sikre
en god hallllkvalitet og en forbedret foderværdi.

Stigende mængder ammoniak til rundballer
Ammoniak blev lilsat den cnkelte rundballe fra en
frontmonteret grab med 5 tilsælningsspyd. Hver
halmballes vægt kunne aflæses elektronisk, og via el
flow-meler blev ammoniak tildelt hver enkelt halm
balle med 19 kg pr. min.
Der blev anvcnd! 4 rundballer i hvert ~) ror« af plast
folie pr. for-;ogsled.
Ved pnwcudtagningen blev der i hvert forsagsled
placerel en lermofcler.
I indeværende år var der 3 serier ved forskelligt
vandindhold i halmen:
A. Alm. tort halm med over 85 pet. torslOf.
B. Ret fugtigt halm med 75-85 pet. tørstof.
e. Fugtigt halm med 70-75 pct. tørstof.
Forsøgsbehandlingen i hver serie var dels ubehandlet,
dels tilsætning af henholdsvis I. 2 og 3 pct. ammoniak.
Halmen var fra bygsorten Alis og var presset p!
samme mark på forskelligt tidspunkt af dagen. Hal
men blcv nedlagt og tilsat ammoniak 3 dage efter
prCSlllng I rundballe.
Nedlægnlllgen blev udført den 13. september, og hal
men blev optaget efter en behandlingsperiode på 7
uger.
Halmen lil delte års forsøg var særdeles velbjærget, og
fordojcligheden var for behandling med ammoniak
betydelig bedre end i del foregående års forsog.
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rohe! 67. .':J'figl'lIde 11/a.'lIgdt' flydende ammolllak lil b.vghalm med for{kdbgl 1'{flldmdllOld. R /lndbal/er.
Cm 1 ar 1987-88 6 forw,'g

Pct. af lørstof K\'aht~t

Tørstof, pet
RAprotein

Syn, luglog
pe'. Enzymopl.org.st. skøn ')
n,Q,

I I Inedl. Opl. nedl. efl~r I r., ned!. 0p.t. II.Opt.
ditTo lørre::.kab tørreskab Mf.

9
IO
IO
IO

3
7
9

IO

+2.0
7.1

13,3
14,5
11,6" l

5.9

+ 1.1
8,7

14,5
17.2
13.5")
3.4

17.9
19,4
19.3
20,9

19.1
18.2
18.2
19.0

(4.8)
9.9

12.2
13.9

(4.1)
9.8

13.3
14.8

4.2
6,2
7,8
9.6

4.5
6.4
8,0
8,9

0.7

0.6

5.1
4.4
4.6
4.9

4.2
4.8
5,2
5,3

wr halm, 80-90 pct. IØrstof'
84.0 +4.9
84.8 +2.9
85.0 + 3.9
81.9 +3.1
83.9 + 3.7

A. Alm.
O
I
2
3

Gn~.

LSD
B. Rel jilgtigf halm. 75-80 pct. forstof

O 79.5 + 5.2
I 78.7 ,. 2.8
2 77.5 ~ 3.2
3 78.5 +2.3

78.6 : 3.4Gns.
LSD
C. Fugtigt halm.

O
I
2
3

Gns.
LSD

70-75 pcr.
74.2
74,9
74.2
75.1
74,6

tør.\·lOf
+1.6
+ 1.9
+6.4
+2.3
+3,1

5.9
6.8
6.1
5.2

5.9
8.5
9,4
9.6

/.2

(4.7)
13.5
15.2
14.1

20.1
20.7
19,9
19.1

+ 1,0
9,8

17,7
19.1
15.5'"
5.7

3
5
8

IO

') 0-10; O heil SlImmcngroct afs\'ampe og lI;lI1ventkligt tit foder
")Gns af bduuJ(lhng med 1,2 og J pet. llllHllolllak.

T~m,lOfproccnlCIl var i gennemsnit 88. RI og 73 pc!. i
hcnholdsvis tOrl. ret fugtigt og fugtigt halm. Efter
tilsa::tning af henholdsvis I. 2 og 3 pet. ammoniak ~teg

elll.ym-opl,,~clighcden i de tre fugtlghcdskla:.scr med
gennem'inillig 8.3.11.5 og 13.6 enheder.
I !ireis for...og var der tendens til, al der blev opnået
samme fordøjelighed vcd tildeling med 2 pet. ammoni
ak som ved tildeling af J pet. ammoniak.
I label 67 ~e'" genllem<;nil'iresultalerne af iall 6 under
sø~e1~er over 2 år.
I ubehandlet halm hlev der målt tørsloftnb fra 1.6 til
6.4 pct. efter opbevaringen i 7 uger.
I all1l1loniakhchandlcl halm betragles en <;ligning rå
2.5 pct. i indholdet af råprolein i Italmwr<;tof <;om et
bevi~ på. nt arnmolllakken har virket overalt. Dette
kriterium er opn:'\ct l alle forsøgs led ved en lilf,wscl på
2 pet. ammoniak.
Halmcn:. foderværdi. målt ved Cl11ym-opløsclighed.
blcv i alle tilfælde forbedret væsentligt vcd lilsætning
af ammolllak, og selv ved tilførsel af I pet. ammoniak
var forbedringen belydelig. Oer var en stigende virk
ning l lak l med halmcm fugtighed"grad.
Ved bed"lIlmc1~c af syn og lugt eftcr Cll skala O-IO.
hvor Oer salllllll.:ngroct med skimmelsvampe og vær
dil"~t ~om foder. vi'ite del' sig en tydelig lcndens til
"get mængde af'ikimmelsvampe i takt med ogcl vand
indhold. 'iOlll del ses i label 67. I for<;øgsscricn med
tørt halm var der blevct dannet en del kondensvand i
del ubehandlede forsøgsled. men der var ingen synlig
h::ndcll'i lil Olugdannelse.

Fabel 68. SI/gende II/U'flgdt, }lydende ammOlliak III
bygholm mild forskelligt \'OlldindllOld.
Ru"dhaller.
Gm. 2 ar 1987-88 6 forsog

Pel. af tørstof

pet. TØOltof Tra:slof Rbske
n.a. pe'.

""" I
opl.

""" l
Opl.

din". dilT.

A Alm. lørt halm. 80-90 pct. tørstof
O 84.0 4.1.5 0.7 5.8 +0.3
I i4,8 44,8 1,7 5.6 +0.1
2 85.0 43,5 2.0 5.6 ~0.5

3 81.9 43.0 1.0 5.6 +0.3
CIIS. 83.9

LSD
B Ret fugtigt halm. 75-80 pct. "'rsrof
O 79,5 46.1 +0.7 6.4 0,4
I 78,7 43.6 2.0 6.9 +0.8
2 77.8 43.1 3.5 7.2 +0.6

JI3 78.5 42.5 3.4 6.7 1,0
GI/.\'. 78.6

LSD
C Fugt/gi halm. 70-75pcr. IØrstof
O 74,2 42.9 1,1 6,7 +0.3
I 74.9 41.2 1.6 7.1 +1.2
2 742, 42.1 1.0 6.6 ~0.4

3 75.1 43.6 1.1 6.4 ~ 0.6
Cm 74.6
LSD

24.1
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I ret fugtigt halm var den konserverende effekt tydelig
ved tilsætning af I pcl. ammoniak. og der kunne ikke
konstateres nogen form for skimmeldannelse.
Fra forsøgsserien med fugtigt halm var den konser·
verende effekt også tydelig ved tilsætning af 2 pct.,
men for at opnå et tilfredsstillende resultat uden
angreb af skimmelsvampe og uden mugdannelse kræ·
vedes en tildeling på 3 pel. ammoniak.

Tørt og fugtigt halm af rundballer placeret i
markstak
Ammoniak blev tilført midt i markstakken med et
langt spyd, der blev placeret mellem de lo midterste
rundballer.
Ammoniakken blev lilIedi med samme hastighed ved
alle forsøg. Der var to markslakke med henholdsvis
t0rt halm (D) og fugtigt halm (E). som blev tilført 3
pct. ammoniak pr. kg halmlon;tor. Forsøgene blev

1.8 m

udført sideløbende med foranstående forsug. Forsøgs·
periooen var p samme længde. og halmen var fra
samme mark.

Markslakken var opbygget af rundballer udlagt i ett
plan, således at slakken med 20 rundballer fik et mAI
pi 7,2 x 6,0 m.
Den teoretiske afstand fra tildelingsstedet for ammo
niak og til udlJlgningsstederne for analyse 3 og 4 var
0.9 m og for analyserne 1,2, 5 og 6 ca. 3,60 m.
Del gennemsnitlige tørstofindhold i halmen før be
handling var 89 og 11 per. i henholdsvis lørt og fugtigt
halm. Ved udiagningssled 3 og 4, som var 0.9 m fra
lildelingspunktel for ammoniak, blev der fundel en
stigning på 3,0 pet. eller derover i halmens indhold af
råprotein efter tørreskab, der er kriterium for virkning
overalt. Ved udtagningsslederne l, 2, 5 og 6, der var
3.6 m fra tildelingspunktet, blev der uanset halmens
fugtighedsgrad ikke målt nogen betydende ændring i
indholdet af råprotein.

® Tl6deIingsslecllOf llI'I'WfIOI'lI8

o l.Idtagrrogssae for lInflIyse

Fig. l Skitse af marlutok med 10 rundruller

T

6m

..L

G\ ® I

\.3.6"
0<"tA~'<~O.9m

® CV

Halmens fooerværdi målt ved enzym·oploselighed var
ved udlagningssted 3 og 4 i gennemsnit forbedret med

.2 m 1.6 og 15,1 enheder i henholdsvis tørt og fugtigl halm.
I gennemsnit af udlagningsstederne l, 2. 5 og 6, var
enzym-opløselighcden kun forbedret med 3.2 og 6. I
enheder i henholdsvIs t0rt og fugtigt haJm. hvilket er
ca. 40 pet. mindre end ved behandling tæt ved ti]·
delingsstedcl.

Pil grundlag af dc beregnede foderværdier, der ses i
tabel 70. skulle der 0.8 kg halm mindre til en foderen
hed i tørt halm og I,b kg halm mindre i fugtigt halm i
prøver udtaget tæt ved tildelingspunklet af ammoni·
ak. Fjernest fra tildelingspunktet var der kun sket en
\i11e forbedring af halmens fooerværdi, idet der gik 0,4
og 0,7 kg halm mindre til en fooerenhed i henholdsvis
tort og fugtigt halm.
Ligesom i foranslående forsøg var fordelen ved amme-
niakbehandling og stigningen i foderværdien størst
ved et vandindhold på 28·30 pet.

Tobel 69. Tilsætning af J pet flydende ammoniak Iii byghalm marlutak.. med forskellig vandindhold.
Rundballer.
2Jo~ /988.

TØrslof" pct.
Pc1. ar 11l~IOf I

UdtaplIngs-
RJprouin Enz)mopI.OfJ·st I

Ol'" Optagtt din'.

Iopl. """ I r., O~I

""" ditTo "",I. lørrtskab 1000rcsbb "",I. dllT

D. Alm. tørt halm. over 85 pct. tørstof

1'2'S'. 88,6 -i-0,8 S,2 1,7 S,2 23,S 3,2
3 ' 4 88,S -i-O,9 S,9 3,0 6,1 24,2 7.6
gns. 88.7

E. Fugtigt halm. 70-75 pct. uUSlof
1-2'S'6 71,8 -i-1.6 7,3 -i-O,S 1.9 23,0 6,1
3 '4 70,4 -i-2,2 7,1 3,9 9,6 24,2 IS, I
gfiS. 71.1
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Tabt'! 70. Tilsl1'It1mg afJ pct. flydende ammoniak li/byghalm I murksrak medforskellig ~'{IndindllOld. Rundballer
2 forsøg /988

Pet af IOrslo( 8«tgnet fodet'YlCf"dl

Udla&nlngs-. Te..u" T"",of Rbs" Ka tOBtof/FE KJ foder/FE
ucd

pct
ned!'

nedl. I "",. I ....
nedl. I '!P.t

nedl I ~ddr. nedl difT dltr.

G. Alm. ført halm. o\'(!r 85 pct. tørstof

I ' 2 ' 5 ' 6 88.6 41.6 1,9 6,2 ~ 1.1 3,90 ~0,8 4,40 .0.4
3 ' 4 88.5 35,8 7,1 6.0 +1,1 3.50 +0,7 4,00 : 0,8
Gns. 88,7

E. Fugtigt halm. 70-75 pcuorstof
I ' 2 ' 5 71.8 39,2 3,2 6.7 +1.5 .\,40 0.5 4,70 .0,7
3 + 4 70.4 39.5 3,1 6,5 1,0 3,40 ~ 1.2 4,90 1.6
Gns. 71.1

Fig. J. Lugarltl1us/.. temperafur/..un'C' i tørt byghalm
med tilWf'tllIlIg af J pct. flydende ammoniak.

-------- - --

Temperatur 'C

60

50

40

30

20

10 -----

/
/

/
/

(

(

I

I
(,,- --

-~--- .. _-- /_ r-- - ...... ,-
\

c: c: c: c: c:
E E E E E N C') -"- ;'ii o o o o

NN N :! o o
N '" o o o '" o- N <O

--- 0.9 m fra tilsætningssledet for ammoniak

- - - - 3.6 m fra tllsætmngsstedet for ammoniak

- - - Udetemperatur

Under forscgsarbeJdcl blev der udfort Icmpcraturmå
hnger.
Dc loganlllll!>ke Icmpcralurkurver i fig. 3 er fra mark
stak D med tOrl halm. h\"or der blev behandlet med J
pet. ammulIlak.
Temreraluren er opgivet som gennem ..nil for ud
taglllng:.stederne J ug.J. ca. O.q m fra llldcltngsstedel.
og for udlaglllllg....loocme I. 2. 5 og 6. ca. 3.6 m fra
tlldellllgsscedel.
Temperaturen i rundbal/ernc læt ved Illdehngssloocl
sleg i I"bel af ea. 20 limcr til over 63"C. hvilket viser,
al der ..ker en kemisk reaktIon under ammoniakbc
handImgen

På udtagnmgsslederne længst væk fra Illdchngsstooet
sketc den kenuske reaktion forst eftcr 50 timer. Her
blev maximumtemperalUren ca. 42"C. hvilket tyder
på en mindre kraftig rcaktlon Derefter faldt tempera
turen og nAede efter ca. 15 dogn mesten på samme
niveau ~()m udelempcralUrell.

Sammenligning af resultater med halm nedlagt I
"rør.. og I markstak
Vcd nedlægning i )lmrH af plastfulie blev fordojchg
heden I 10rl halm behandlet med 3 pet ammollla~

forbedrel med 8.8 enheder. Bchandllllg på samme

245



Grovfoderproduktion

Enlymopl. org. stof i pct.
Melode Tørslof pct af 101"'itor

Tabel 71 Foderværdi i byghalm, behandler i "rør og
marksrak, " liiført 3 pCI, ammoniak,

niveau udført i markslak har i gennemsnit forbedrel
enzym-opløseligheden med 4,6 enhed, tabel 71. Ved
brug af resultaterne bør man være opmærksom på, at
der sker en overlapning af ammoniaktilførslen fra to
eller nere tildelingsslcder. når ammoniakbchandling
udføres i praksis.

Tilførsel af ammoniak med 1 eller 5 spyd
Til en måling af ammoniakkens fordeling i en rund
balle blev der anvendt henholdsvis I spyd, der tilførte
ammoniak midt i rundballen, og en grab monteret
med 5 indforingsspyd. der indførte ammoniakken fem
forskellige steder. Vanscl fugtighedsgrad blev der til
ført 3 pet. ammoniak pr. kg halmtørstor.
Før nedlægning blev der udtagel Io fællesprøver pr.
forsøgs led. Ved oplagning blev prøverne opdelt i sek
tioner på 1/3 af afstanden fra det yderste til centrum af
rundballen og benævlll som ydersl, midte og inderst.
Der blev anvendt I balle nedlagt i )1 rør(( af piasIfolie
pr. forsogslcd.

De opnåede resullater fra dette forsøg er ston sct
sammenfaldende med resulLaterne fra foranstående
ammoniak~handlingsfors0g.

l tabel 72 og 73 ses resultaterne fra behandlingen med
l og 5 spyd.
Det er ikke muligt al uddrage en konklusion på
resullaterne opdelt fra seklionerne yderst, midte og
inderst, udtaget mod halmballens centrum. Derimod
giver del en fornuftig mening at arbejde med et gen
nemsnit af disse prøver. hvilket også er skel i de
følgende kommentarer til forsøge!.
I gennemsnit er der sket et fald I halmens lørstofpro
cent. I tørt halm er der 0,9 pet. mindre. og i fugtigt
halm er faldet p~ over 2,0 pet. uanset tildelings·
metode.
I fugtigt halm behandlel med I spyd er der i gennem·
:.nit ikke opnået en stigning på 2,5 pel. protein i
halmlOrstofTel. hvilket normalt betragtes som cl bevis
på. at ammoniakken har virkel overalt.
Uansel metoden har tilførsel af ammoniak forbedret
halmens foderværdi, målt ved en:lym-opløsclighed. J
gennemsnil har en tilførsel af 3 pet. ammoniak i tørl
halm forøget enzym-opløseligheden med 7,3 og 16,0
enheder ved anvendelse af henholdsvis I og 5 spyd.
I fugtigt halm er oploselighcdcn foroget med hen
holdsvis 10,3 og 17.9 enhed ved anvendelse af hen·
holdsvis I og 5 spyd.
I tabel 76 ses, al der i modsætning til de foranstående
halmforsog er en slørre forskel i indholdet af træstof
og aske i halmen før og efter behandling. hvilket også
kan være el udtryk for, at der er lidt større usikkerhed
på prøveudtagningcll.

nedl. opl. diff.

22,4 8,8
23,J 4.6

24,3 15.l
23.4 8.1

"rør" 74,2
markstak 71,3

"""
"rør" 89.3
markstak 88,6

Tabel 72. Tilsætning af 3 pCI. flydende ammoniak med I eller 5 spyd. i rundballer med forskellig vandindhold.
2 jo"øg /988

Tørstof pct.
PeL af tørslof

Udtagnings. RJprolein Enlymopl.org st I
Antal Sled mod
spyd rundballens Optaget d.lf. i

centrum
0p't, efter ,I rar opl.

ned!. dlff. ned!. t0rrtSic.ab tørreskab 0«11. diff.

G. Alm. lørt halm. over 85 per. rorslof

yderst , 3,6 2.3 6.9 8,l
midte 89.1 0,4 5.5 3.4 5.1 20,4 J,9
inderst 0.5 1,5 4.9 5,8

Gns. , O.J 2,4 5,6 J,l

ydersi ~1.5 l, J 5,l 14.3
5 midte 88.2 0.1 5, l l.l J,I 18,J 15,4

inderst -+- 1.3 4.5 9,5 18,4
Gns. -;-0.9 l,8 J.l 16,0

F Fugligt halm. mellem 70-75 pCI. lorstoj
yderst -;-J.1 1.1 6.5 J.S
midte 73.0 -;-0,4 5.5 2,9 6,5 2l,4 IS,S
inderst 1,4 O,J 2,2 J,J

Gns. -;- 2.0 1.9 5.1 10,l

yderst -;-6.8 l,6 9,9 1J,9
5 midte 72,9 , 0,1 5.9 1,9 8,8 22.1 16,6

inderst -;-1,9 3,2 9.1 19,1
Gns. -;-2.9 2,9 9.3 17,9
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-
Udtagnmgs- Pct. ar tørstof Beregnet root:rværdi

Antal 5lro moo Torslor Tnestor 1Ua>k, Kg Utrslof/FE Kg rodt:r/FE
5p)d rundballens pcl

centrum ....., I opl
n<dL I opl.

nedL I op't. I opl.
nedl. dlfT, difT Mf. nedl. difT.

Tabl'! 7J. Tthæmlng af J pct. flydende ammolliak med 1 d/N 5 5p)'d, i rUlldballcr med jur5kdlig l'ulldindho!d.
Jjimog 1988

G. Alm. lOrt halm. Ol'er 85 pct. wrslof

yderst 0.0 o- 2,3 1.5 l,S
midte 89, l 41,5 8,9 7.8 O- 2,9 4,4 1.4 4,9 1.5
inder.... ! .U -7'-2.1 1.4 o- 1.6

Gll';. 2.3 -7'-2.4 1,4 ~1.5

ydcf'a U 0,0 ~2,1 : 2..1
5 midte 8U 41,6 2.3 6,8 1,1 4,7 2.2 5,3 : 2,5

inden.t 0,) -7'-0,9 2.3 2,5
Gn... 1.9 0-0, ) : 2.2 2,4

F FIIl.:/(l:f "alm, mellem 7()..75 pcl. wnlOf
~der"t 2.4 1,7 0,9 . 0,8
midtt" 73,0 3), I 6,0 9,1 0-4,4 3,6 1.3 4,9 l,)

inder~t 6.4 0-2,0 : 2,0 U
GIl" 4,9 --';- 2.7 1.0 1.3

yderst 4, I : 0,3 0-1,) 2.0
5 midte 72.9 39,[ 6,0 S.q 0-0,8 3,9 1.6 5,3 . 2.\

indt"r... t 6,5 0-0,5 l,) 2,2
GIl" 5,5 -7'-0.5 1.8 ~2,1

VærdIen for den bercgnedc fodcna:rdl \ar meget
kon<;tanl. uanset hvor pnlVcn blev udlaget i rund
ballen. I gellncmsnit har del v.erel nt:lyddigt bedre al
:JIlVCII(k 5 ..,pyd i <.;ledet for I "'ryd ved tillør~c1 af
ammoniak uall'et hallllt"11'> \i1IlJlJldhold.
Af 2 !ir .. lInder""lgelo;er mcd til"l.:IJling af {lydende
ammoniak lil byghalm kall drage, folgc::udc:: foreløbige
konldu".on·
al tIer III bf.!holld/i"g afhalm normalt Ix,r am'Emt/e!. J

pCI. flydt!"c!e ammoniak pr, kg halmlor...lof III en
ji)rbedrlllg uf ha/melIS fodenfl'rdi.

til der Id IeJrf halm "lcd ('II ,doliv høj fodenærdi for
belwndli"8 ogsa kan 0pllllJ ('" rimelig effekl w'd
Iildeli"g af l pcl. flyde lilie ammoniak. nar 111
deling'iml'lOden er god.

at IiisælIlIng af 2 pct. }lydende ammol/lok Iii fugtigl
hulm har ('II kOlHen'Crellde l'irl.."II/g. mm hflldrer
dCJIIII('/S(' af sl..immelsmmpe og mug.

al tIer til II/('gel fugllgl halm b"r alll'ellde.\· 3 pCI.
flyt/emil' ummonlak for o( opna en Illjrec!H/Illelld"
kUli 1'f.'r1't'r/ng.

al IliI"æl1lillg afJlydellde ammoniak h({'l'er ha/melll
lild/lOM af rapm/e/n

{)f flydel/de ammoniak II/:.tl/ 1 ('II marksftJk af flind·
Iml/n har lendem 11/ "111/ al bt'l,tt'ge sig ove' bl'
græmw/e af.·tal/de.

ar dt'" max/male a/sUlfld ml'i/em hrer/ Indjorif1ft,sslecl
for riljiJrsd ujflydend(> ammoniak / praksi'i ikke bor
l'ære OI'er 3·3.5 m.

al der erielIdelIS Iii el/forbedret l'irk"iltg afdelt flydell
dl' ammOlllal.. / dell e"kd,,, r1l11dbalJe, lIar behafld·
lingell udføre.. med 5 illdformgsspyd frem for J.

2. Forundersøgelsen af halmens foderværdi i
enkeltbygsorler.
Denne llndcr~ogcl"c hlcv tlClfon i d udvalg <tf 13nd:-.
for~c>getles dobbeltfor~(}g med byg:-.mler. med og uden
wampcbek:l:mpelse Med i under...øgebell var J byg
'iorter ffa 6 lokalileter

Tabel 74. Foderværdi I halm:wrfer. 232

Son Enzymopl. org. stof

Ant,l! for...ug 6
Sewa 22.Q9 a
Olgger 21.9) a'
Klaxon 19,04 b'
LSD 2.39

GC'nnC'm~mt metl !>3mme bogsltl\ er Il.;l.;e \lgmfil..anl forsl..c1hg

Halmcn ... foder\'a:rdll bygsoflernc Scwa og Olgger \ar
en .. og ... Ignifikant bedre end I K laxon. I denne under
....øgcl ...e bIc\' dd fundet, at dcr var ,amrnellhæng mel·
lem vurderet halm farve og fodcrvænh. Gul halrnfarve
V[lr bedre end grågul og gul halrnfarve \'ar bedrc end
grå Denmod kulltlc Illall ikke <;kclne mellem foder.
va:rdi ud fra h<ilmfarvcll grågul og gr1\ Ocr var ikke
direkte ~all1ll1enhæng mellem ..\ampebekæmpel~ og
halrncll'" foder\'ærdl.

3. Undersøgelse af græsproduktion på UK-brug
Form.lel med undcr-øgeberne har \'æret al hel)',!.:
udb)ttct af græc.;prodllkllollcn p!l. lld\algte UK-brug.
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Grovfoderproduktion

Undersøgelserne blev påbegyndt i 1986 og var i be
gyndelsen ret orienterende.
I indeværende år har formålet med undersøgelserne
været følgende:
1. At opnå øget kendskab til fordøjeligheden af det

tildelte græs ud fra det tildelingss)'stem, der an
vendes på det enkelte brug.

2. Frembringelse af græsprøver, der kunne anvendes
til kalibrering af den nye analysemetode NIR.

3. Afprøvning af styringstavle/styringsskema til
græsmarker.

4. Bedømmelse af græssets udviklingstrin og højde i
forhold til foderværdi.

Prøveudtagninger til analyser har været udført af
konsulenter og assistenter tilknyttet rådgivningen om
kvægfodring i lokalområdet.
Til bestemmelse af bruttoudbyttet og analyser på frisk
materiale er der høstet 0,5 ml før hver slæt til stald·
fodring eller ensilering og før hver afgræsningsrunde.
Neuoudbytterne er søgt opgjort ud fra periodefoder
kontrol (PFK) og effektivitetskontrol (EFK).
I undersøgelserne indgår resultater fra 43 observatio
ner af ital. rajgræs, Ninak, udlagt i foråret uden
dæksæd. Der er 15 observationer fra kløvergræsblan
dingen nr. 4 og 23 fra kløvergræsblandingen nr. 5. Fra
slæt· og afgræsningsblandingen nr. 14, der kun består
af alm. rajgræs, er der 41 observationer. De anførte
frøblandinger refererer til de officielle blandinger før
1987.
Alle analyseresultater er fra årene 1986-88, og de er
næsten udelukkende fra l. års marker. Undersøgelser
ne er placeret på forskellige jordtyper med og uden
markvandin~.

l tabel 75 ses det gennemsnitlige resultat af 122 obser
vationer. Som grundlag for labeloplysningerne, der er
opgivet med en middelværdi (gns.) og en spredning
(s), er der afvigende antal analyser og målinger for de
forskellige observationer.

Udbytteniveauet har været særdeles højt, specielt i
ital. rajgræs. der fortrinsvis har været anvendt til
staldfodring. I gennemsnit var tørstofindholdet i ita!.
rajgræs på l3 pct., der var 21,4 pct. råprotein i tørstof
fet, og der medgik kun 1,04 kg tørstof pr. 1 foderenhed,
hvilket var det laveste j de udvalgte blandinger.
Græssets fordøjelighed, der blev målt ved de to analy·
semetoder NIR og in vitro, var særdeles høj i alle
blandinger og arter.
I gennemsnit af analyserne var fordøjeligheden 83, 78,
76 og 76 pet. af tørstoffet for henholdsvis ita!' rajgræs
og blandingerne 4, 5 og 14.
Udnyttelsesprocenten, udtrykt ved forholdet mellem
netto· og bruttoudbytter, var i ital. rajgræs særdeles
høj, nemlig 90 pet. mod 65 pet. og 72 pet. i blandinger·
ne50g14.
Den høje udnyttelsesprocent i ita!' rajgræs må hoved
sageligt tilskrives, at det blev anvendt som slaldfoder
og derved undgik et ensilerings· og afgræsningstab.
Hviletiden mellem slæt har i ita!. rajgræs været 27
dage, hvilket svarer lil ))4 ugers græs.« l de andre
blandinger har hviletiden været betydelig længere,
hvilket også anbefales til slæt.
Ifølge undersøgelserne har der været stor variation
mellem tildeling af kvælstof til de forskellige slæt, da
mængden afpasses efter kløverbestand og behov.
De udtagne prøver til analyse har været anvendt til
kalibrering af den nye analysemetode NI R. Metodens
hurtighed skulle billiggøre analysearbejdet i frem
tiden.
Afprøvningen af styringstavlen og styringsskemaet til
græsmarker er hos landmændene forløbet særdeles
positiv.
Vedrørende sammenhæng mellem græssets udvik·
lingstrin, højde, vægt, foderværdi og udbytter har det
hidtidige talmateriale vist sikker sammenhæng mel
lem udbytte pr. slæt og græshøjden, protein pr. fo
derenhed og tilført kvælstofmængde i rajgræsblandin
gen nr. 14.

Tabel 75. Undersøgelse aJgræspmduktion på UK-brug 233
Gns. af 122 observationer /986-88

Ital. rajgrllCS Blanding 4 Blanding S Blanding 14
Gns. , Gns. , Gns. , Gns. S

kg tørstof/slæt/ha 30,0 9,7 25,3 11,5 32,0 14,2 31,1 12,2
ae/slæt/ha 29, I 9,5 22,2 11,2 27,4 12,0 27,3 11,3
ae brutto/ha 138,5 21,2 102,6 4,4 119,4 9,4
ae netto/ha 124,3 63 62,9 11,4 66,7 8,0 85,8 12,7
Udnyttelses pet. 90,0 65,0 72,0
pet. tørstof 13,0 2,0 15,3 3,8 18,3 4,4 19,1 7,8
pet. råprot. i ts 21,4 5,1 20,1 2,9 18,5 4,0 16,7 4,3
kg tørstof/FE 1,04 0,07 1,16 0,15
g råprot./FE 175 50 179 30 167 41 162 132
FK-invitro/NIR 83 3 78 5 76 5 76 12
kg N/slætlha 82 26 100 O 66 41 73 21
højde 48 14 42 14 36 15 35 13
hivletid 27 7 43 13 34 Il 39 13

Gns. = gennemsnil af observationer.
S = spredning.
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Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion's virksomhed
I Den l. Januar 1988 fratr~dte landskonsulent B. R

Ilcntholm formelt og gik p pension. Han havde på
plantc3vlsmodet I Århus lejlighed lil at berette om
,dO år på græsll på sin 'iædvanhge humorf)'ldtc
måde. Den 28. januar blc\ holdt en storslået recep
lion med m:mgc laler. der priste landskonsulellI B.
R. Ocntholm og takkede for en helhjcncl indsal~ i
sektIonens og landbrugel~ IjCIlt='\IC.

2. Som hans anoser bic\' l. april 1988 ansat konsulent
Karsten Altermann Nicben, der kom fra en stilling
som plallteavbkonsulcllI i Kalø-Knebel\'ig
Landboforening.

3. Besøg hos medlemmer af besogsordningen blev
gennemfart af konsulent Kar"lcn A. Nielsen og
Ak"el Jacobsen i henholdwl" den nordlige og syd
lige:: del af h lIand samt Oerne.

4 r,modet i 198 blev hold I den D. juni I ThiSled I
forbIIldeIse mcd udOugten I Th) den 13. og 14. JunI.
På år'imodet blcv omlæglllugcn af gnC'imarks'iek
tioncns forhold ved laget om et nærmere "amarbej
de med Landskontoret for KHeg ener de planer,
som formanden forelagde på modcl. og som ble\
skiberet I beretningen 1987.
Grx,marksudOuglen \ar besogt af 200-300 delta
gere på l. og 2. dagen. Der ble\ god lejlighed III al
se de forskelllge meloder at ~kafTe og konsen ere
grovfoder på. Di,kussionen var ofte livlig.

5. Efter de forclobigc planer allioldes årsmode i 1989
og ek,kursioner på Kolding-0dstcd-Vejen-Broru
pområdel den Il. og 13. juni med år~mødet den U.
junI på HOlel Skibdulld Kra!. Askov, Vejen.

Grovfoderprodukt ion

6 Speclalud\algcts orgam\allonsforhold Besogsord·
ilingen ha\de pr I augusl ca 450 medlemmer
ArbejdC=I lede, af et ud\:tlg, dcr har følgende ',.am·
men\ætning:
Gårdcjcr Harr) :-':Icolajsen, Sodborg, 7620 LCI1l\lg,
formand. 07 82 14 12.
Gårdejer johs. Michel ..ell, Skindcbhoj, MCjlb).
9560 Arden. 08 65 11 16.
G. rdejer Peter Langc, Lobækg!hd, Tidslulld~ogne

Vej 7. 6520 Toftlund. 04 83 20 24.
l-Iu~mand Enk Thyregård. Gamlllelrnarhvcj I.
7280 Sdr. Feldlllg. 07 19 82 58.
Gårdejer Chr. Bjerregård, Moc\by. Ryltcrg:\rd~vcj

4. I/u'by. 6990 Ulfborg. 07 49 5) 67
SJX"Cialudnllgct" sekretær, landskonsulent Ak'icl
Jacobsen, \'arctager sammen med kasserer Kent
Sommer sekrelan:ltsfunktloncrne
Sd,llanens konsulenter er·
landskonsulent Ahd jdcobsen. Gerners\cj 9,
8260 Vlb) j. 06 14 95 02
Kon~ulent Karsten Atlcrmann :"Icl'icn, Baunc
\xnget 27, S·UD Rondc_ 06 37 3006.
Sektionens kontoradressc:
Udkærs'ej IS. Skejby. 8200 Århu, .06 10 60 88
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Planteavlsopgaver i
rådgivningstjenesten
Af Søren Kolind Hvid

MARKSTYRING
rådgivningsordninger
I 1987/88 har ca. 10.400 landmænd deltaget i ~ærlige
rådgivningsordninger (tabel I). Det er en stigning på
godt 1000 siden sidsle !ir. Udarbejdelse af mark-og
gødningsplan saml et eller nere besøg i vækst sæsonen
indgår normalt altid i ordningerne. Budgetlægning og
resultatopgørelse for markdriften indgår i ~Iigende

omfang.

Arbejdel på planleavlskolllorerne i planlægnIngssæso
nen 1987/88 var mere hektisk end formentlig nogen
sinde fer. Det skyldtcs del .. den sene host i 1987, der
resuherede i en 1-2 måneder kortere planlægnings
sæson end normalt. dels en stærkt øget efterspørgsel
efter mark·og gødningsplancr.
Indberetninger fra 110 foreninger og foreningsom
råder viser. al akrivitelcrne i rådgivningsljencslcn er
under hastig Udvikling. Nye opgaver lages op og nere
gammelkendlc opgaver løses på en ny måde ved hjælp
af bl.a. EDB-teknik. På kun 2 år er antallet af person·
lige computere (PC'ere) på planteavlskontorerne eget
fra nogle f1i til over 150. Der er i dag i gennemsnit
næsten I 1/2 PC'er pr. planteavlskontor.

20400
17500
10000
8700
5600
6200
5600
4200
4000

9500
7900
7100
5700
5000
4200
4200
3600
2300

Tabel 3. GodniflgspJallcr.

1980 1986 1987 1988

EDB-planer 1381 2355 3355
PC-planer 588 11605
Manuclle 19932 18707 19097 13469

I alt 19932 20088 22010 28429

udnyttes konsulentcn~ tid mere rationelt og den enkel
te landmand kommer hyppigere i kontakt med konsu
lenten.
MARKSTYRINGsmaterialer er udleveret til ca.
7.700 landmænd (tabel I). Det er lidt færre end sidste
år. hvilket også afspejler sig i forbruget af markblade,
der i år har været på 151.000 mod 165.000 sidste år.

Våtbyg
Vinterhvede
Vårraps
Markærl
Fodcrsukkcrroe
Vinterrug
Vinterbyg
Alm. rajgræs
Fabrihsukkerroe

Gødningsplaner
Der var ventet, at kravel om obligator;ske sædskirte·
og gødningsplaner for alle ejendomme over IO ha ville
medføre en stigning i anlallet af gødningsplancr ud
arbejdet ar planteavlskonsulcnterne. Dette har også
været tilfældet. Konsulelllernc har i 1987188 udarbej
det ca. 28.400 gødningsplaner (label 3). Det er en
stigning pIl. ca. 6.000 eller 26 pct. fra 1987 til 1988.

Tabel 2. Forbruger afdyrkningsvejJedninger og mark
blode til MARKSTYRING 1987-J8.

6450
8302
9179
9191

10396

3466
3592
4205
2389
3049

2984
4710
4974
6802
7347

834
1004
875

1055
1362

6790
8304
7926
8266
7668

.. ':. Antal deltagere
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Tabel J MarkslyriflglRlIdgivniflgsordflinger

1984
1985
1986
1987
1988

Dct cr blevet populært at holde markmøder, og
kaldet ))vcjkrydstræf(( for en mindre gruppe land
mænd i stedet for individuelle konsulent besøg. Del
giver mulighed for en ofte værdifuld og inspirerende
erfaringsudveksling mellem landmændene. Desuden

Del skal understreges. at ovenstående tal kun gælder
de gødningsplaner. der er udarbejdet af planteavlskon
suientcrnc i de landøkonomiske foreninger. Mange
landmænd udarbejder selv deres gødningsplan, cvt.
med assistance til cnkeltsporgsmål. Opgorc1scn kan
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PlanteavlsoPl-:a"'er i den lokale r:ldgivnin~tjcncsle

Markvandringer, møder og kurser
Markvandringer. bedrift ....be~~'g og lIl"der med plante
a\ bforedrag er afltoldl i næ~tell ~alllln~ omfang som
dt." for~gaende 3r (tabel 5). Omfanget af planleavlskur·
,er arrangeret af pliJntc:lvlskontorerne er den mod
faldet en del. Det skyldes formenthg det 'iton: arbeJds
rrL~ på planteavl~kontorerne I 1987/88 fodh:,aget af
den sene hø'" og den l'>tore eflersporgsel efter mark-og
gødningsplaner. Al1lOldcl<,c af kur!>!:.. r er megct res
l'>ourcekrævcnde. Landmændcnes inlerc!>sc for kurser
er mcppe faldende, idel deltagelsen i kur...erne ))En
uge pol landhrug~skole« er sugende.

rabel 5. AJgrvdenytderfor Ikke al1vellde~ td at afgore. om kravel om
obllgatom,k gødningsplanl:cgnillg c=r opfyldt iJf ;)l1e
Illlldlllcl::nd.
De 28.400 godnlllgspliJner fordeler ~ig med 3.355
EDB-godningsplaner (p" LEc.godning'iplanpru
grammet). 11.600 PC-godnmgsplaner og ca. 13.500
manuelle godning... planc=r. Antallet af EDB-godning'i
pianc r er stegel nH..d ca. 1.0Cl0. Landsl-ontorets PC
planlægnlllgsprogralll (MS-B7) har •.l1lcredc= efler den
første sæ:r.on net en meget "tor lIdhrt'(ld~c. Ca. 2/3 lIf
alle planlcavh,kolllorerne anvcnder det nye PC-pro
gram til mark-og godl1ing~planlægning. Den ~lOrc

udbrcdcbc af PC-programmC't har medfor!. at antallet
af manuelle planer er rc=duccret betydeligt.
De godulIlgsplaner. 'iom pl:lIlleavlskon ..ulenterne har
udarbejdet dækker cl are~1I på knap 1,3 mil!. ha dIer
ca. 46 pct. af det dyrkede arc=al. Den ttlsvarende
nreald:cknillg Vi\[ I 19~6/87 ]7 pet. Der er lidt vana
Ilon i arcaldæknillg<,procclltcn mellem landsdelcne,
Idet procenten er 48 i Jylland mod 40 pli. Sjælland/
Lolland-Fabter.

AllIal
modtagere

1985

5600

1986

9512

1987

11178

1988

Markvandringer. bedrift~bcsog:

Antal 845 1183 1136
Deliagere i alt 64178 52732 461b}

Planlc:l\'I'imu<kr:
Antal 549 683 716
Deltagere i alt 34911 46123 40924

Planle3vl .. kun,cr:
Antal 106 175 131
Deliagere I all 3676 5865 4175

Planteværnsplaner
Der ~I-er fortsat en stut sligning I antallel af plantc
værn~plancr. og~!i kaldet ~pmjtt:planer (tabel 4). I
1987/8R er der udarbejdel ea. 12.600 mod 3.400 i
1971.J/NO. I forhold til forrigc 'iæson er dc=r skel en
<,llglllng. p:' ca. 2.000. StIgningen skyldt~ formentlig I

nogen grad. at kon,ulenterne har været I kontakt med
flere landmænd l forhindel!>e med det ogede antal
gudning!iplaner. Det tidligt."n~ omtalte PC-p!anla..g
ning~program er I betydeligt omfang blevet nllvcndt til
også al udarbejde ....pmjlcplaner. Knap halvdelen af
'iprøjlcplullerne er udarbejdet p!i PC'er.

label 4. P/all1e~'ærmplaller

Tabe/6. Markvolldritlger. moder og Åurser.

1980 1987 \988

Afgrødenyt
Udsendelse af skrifllige medddebcr tIl landmændene
om aktuelIc plantcavl~emn.... r er en væscntlig r~d

givnlngsaktlvitet, Idel næMen all .... plantcavlskonlorer
tilbyder landmændene denne informatlonssen·lce. Dc
nc..te steder anvendC'i: bctcgnel...ell Afgnxknyt for diS
-.c infoTlllatiollsbrc\-e.
I 1988 har ca. 11.800 landmænd modtaget Afgrodell}t
eller til~varcnde ~kriftrige meddelelser. I g....nn....m..nlt
modtager landmændenc 14-15 breve med Afgrødcnyl i
løbet af"rcl. Særlig i forår og for~ommer cr der et <;lort
informationsbehov. og is..'Cr om planteværnsspcrgs
m J. Afgrodenyt og Telefonavis suppJcrerer hinanden
godt. Telefonavi!> udarbejdes p!i næstcn alle konlorer
og er gencrelt megel bcnyllet.

PC-planer
Manuellc

I ah

,.80

3395

3395

1986

9UIlI

9()10

1987

10347

10347

1988

5204
7373

12577

Andre opgaver
Der forcg3r nere aklivitcter pil planlCiJvlskolltorcrne
end de foran omtalte. Forsol-:sarbcjdel og arbejdct
med jordbundsundersøgelser h"rer lil de meget slore
og rC'"ourcckrævende opgaver. For'oOgsarbcjdet er
nærmere omlalt I O\er~igtens af'illlt A. mcn antallet af
forsøg og arbejdets omfang har været p3 ni\eau med
de nærmest forcg ende !ir. Det samme gælder arbejdet
med jordprøvcudlagning. koruegrullg og vejledning
vedr. kalkning m.v. Arhejdet med jordbundsul1dcr~,,

gclo;er er nærmcre omtalt i Oversigtens afsnit E.
Erstatningssa~cr. Antallct af erstatlllllgssagcr....om
k{)lI~ulelllerncmedVirker i, v:Jrierer meget fra 3r til 31'.
fordi der er store uds\'lIlg I antallet af haglskader. I
1987/88 har konsulenterne med\lrkct l 1.405 sager
med h:Jgl<;kade og 1.5O.J andre ..ager.

251



Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

9 pct.
6 pcl.

15 pcl.

15 pc1.
14 pcl.
13 pcl.
12 pcl.

hkg
I"rslof

Forsogsseriernes sikkerhed er angivct nederst i label
lerne ved en LSD-værdi, som står for ~) lavesle sikre
difTerens(c Ved en statistisk sikker udbytteforskel
forsLAs en forskel, som med 95 pet. sandsynlighed er
reel. Hvis en udbytteforskel mellem de to forsøgsled er
lig med eller større end LSD·værdien, er forskellen
statistisk sikker. I modsat fald, hvis udbytteforskellen
er mindre end LSD-værdien, er udbytteforskellen
usikker.
Hvis hele forsøgsserien er usikker, er der angivet en
streg efter LSD.
På enkeltforsøgene er der også beregnet en LSD·
værdi, som er anvendt til at udskyde forsøg med
usikre resultater. De usikre forsøg er mærket med !l.

Overskrifter over forsøgslcd:

A. B, C og 0= Underafdeling af et forseg.
l, II. III og IV= Selvstændige forseg_

8eregningsnormer

Gødnings· og udsædsmængder er angivet i kg pr. ha.
Udbytte og merudbytte i hkg pr. ha, hvor intet andet
er anfort_
Udbytter af korn og fro er angivet med følgende
vandprocenter:

Korn
Bælgsæd ...
Græsfrø ..
Kløverfrø, spinat og gulerod
Raps, sennep, radis, kommen,
rybs og hør .
Valmue ...
Hørstrå

Udbyttet af korn-, frø- og industriafgrøder samt rod
og knolde er angivet med 100 pet. renhed.
UdbyItet af srandardhali/e/ i raps er beregnet på
grundlag af 9% vand.

Jordtypebetegnelser i den danske jordklassificering

Jordtyperne er bestemt på grundlag af teksturanaly·
ser, og klassificeret efter nedenstående skema fra
Landbrugsministeriets Arealdatakontor.

Ved beregningofafgrødeenhederer der nonnah regnel
med følgende mængder til I a.e. (100 f.e.).

Vinterbyg til helsæd···)...... . . . .. 1,35
Vårbyg til helsæd 1.3
Græs og kløvergn.~s·) . . . . . . . . .. 1,2
Lucerne*), bladkål, lupin, foderært,

hestebønne*), rug*), og havre til grønfoder. 1,5
Majs, staldfoder og ensilering. hele planten*) 1,2

kolbe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1,0
stængel+blade 1,3

Majs. kolbemix og modenhed, kerne 0,85
kolbe uden svøb .. . _. .. 1,0
svøb. spindel, stængel med blade .. 1,5

Roer. rod af bede· og kålroer 1,03
Roetop, bederoer. .... . . . . . . . . . . . . . 1,35
Hestebønner + byg til helsæd 1,3
Byg + æner til helsæd **) . . . . 1,3

Hvor torstofanalyser ikke foreligger er regnet med
følgende mængder til I a.e. (100 f.e.).

Fodersukkerroer . . . . . . . . . . 7.0 hkg rod
Kålroer. 9,0 hkg rod
Bederoetop . . . . . . . . . . . . 12,0 hkg tOp
Kålroelop 15,0 hkg IOp
Græs og lucerne 6,0 hkg grønt

*) Hvor der er analyser af torstof, råprot., træstofog
aske, beregnes a.e. efter spec. fanne!.
**) Beregnes som kI. græs efter spec. formel.
** *) Hvor der er invitro-analyser beregnes a.e efter
spec. fonne!.

YaegtPTOCUlt I
l« Silt Finsand Sand, ialt Hum~ Iund<r 2-20 10.200 2Q.lOOO 58~%

J8 nr. Symbol Tt:ksturdefinition for jordl)'Jlt: 2. "'" .m .m

I GR.S. Grovsandet jord ~50

2 f.S. Finsandct jord
~5 ~20

5~100
75-100

J GR.L.S. Grov lerbl. sandjord D-4O
4 f.L.S. Fin lerbl. sandjord

5-10 ~25
40-95 65-95

5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord D-4O
6 f.S.L. Fin sandbl. lerjord

1~15 ~JO 40-90 55-90

7 L. Lerjord 15-25 ~J5 40-85
8 SV.L. Svær lerjord 25-45 0--45 1~75

9 M.SV.L. Meget svær lerjord 45-100 ~50 ~55

IO SI. Sihjord ~50 2~100 ~80

II HU. Humus Over JO
12 SPEC. Speciel jordtype
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I forsøg med tcrstot'bestcmmcJser er a.e. beregnel p3
grundlag af tørstofudbylte. i forsog med sand bestem
melse er a.e. beregnel p3. grundlag af sandfrit tørstof.

BcdlJmmclscsskalaer

Lejelilbøjelighed er, hvor intet andet er anføn. er
lejesæd bedøml efter skalaen: O = hdl sl3ende. 10 =
helt i leje.

Meldug, rUSl og andre blads~'ampesygdomme er ved
anlæg af pJantebeskyltcll>e.forsøg angl\:et i pet. plan
ler eller enkehskud med angreb. uanset angrebets
styrke.
Efter forsøgsbehandlingen, samt i sorts- og g~Klnings

forsøg er angreb angivet som dæknillgsprocent, d.v.~.

eflcr skalaen 0-100. hvor O betyder intet angreb og 100

betyder. at alle grollll(' blade er dækket af sygdommen.
I enkelte tilfælde er bedommeisen foretaget p nær
mere angivne plantedele f.eks. faneblade eller riks.

Angreb af blodlus og andre Jkadedyr er, hvor illlet
andet er anført. bedolllt som pct. planter med angreb.
uanset angrebets ~tyrke.

Korncts og rapsens ud"iklingsstadicr gennem væk'il
perioden er anghct med lal som Vist p3. o\'crsigtcns
sidste ..ide.

Forsøgcnes nummerering.
Ved henvisning til et enkelt forsøg er anvendt el todelt
nr. reh. 38 027. læs: 38. beret/lillg,fors"g lir. 27.
Beretningens nr. er anfort øverSI p5. Iwer side i den
p3gældende lokalbereining.

0,1% 0.5". .% 5% 25~ SO%

l l

Modelblade for bedømmelser al meldugangreb på korn. At Sten Sletter.
-mm. N-lager (NO +NH~-N) i

Følgendc forkortelser er benyttet: rodzonen. 0-100 cm. kg N
a.e. afgrooeenhcder a 100 Kar. karakter pr ha

F.E. kas kalkamm.salp. (26 pet. N) omb ... ombYfnlngskapacitct
ani anlagt ks. kalksalpeter (15,5 pet. N) p fosfor
B hor Kt kaliuml;}1 ppm. milliontedel
bl blås1t:1l l. lagt ppb milliardedel
B. borlal L landsforsog PI. fosforlal
Ca. calciumlal merudb merudbytte RI .... reaktionstal
Cu .. kobber Mg. magnesium s .... sUlXrfosfat (7.8 pet. P)
Cul kobbcrtal mgo magnesiumox)d s. såcl den
euo kobbcroxychlorid mgs magnesiumsulfaL Se. selcn
c. efter Mgl magnesiumtal ski sk3r1agt
f . fællesparceller eller før Mn mangan spr .. ..proJtet
f.e. foderenheder mno. manganm:yd Sig staldgødning
F.E. f(xlcrenheder mns . mangansulfaL sv a svovls. am mon. (21 pct. N)
B a . nydende ammoniak Mnt. manganlal sv k svovlsur kaligooning
fs. . . fo ...."S Mat. molybdæn tal I . tons eller tærskel
Fl fosfor..yrctal N .. kvælstof thsf thomasfosfat
gns. gennemsnit Na-ka.... natriumkalkammon- udb. udbyue

KIgm gødet med salpeter udstr udstroet
h hostet den Nat natriumlal v SI VIrksomt stof
JB. Jordbunds nr. l1ema- 2 n . diploid
K. kalium todtal .. Antal æg og larver af 4 n . letraploid
k 6Opcf. katigødn.(49 pet. K) havrencmatod pr. kg jord A ... forsøget usikker, ikke med

i gns.
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Nettomerudbylte for behandlingen er anført i hkg kerne Ca. Alm. Ca-
eller kg frø pr. ha MIDDEL kr.pr. dosis kr. pr.Del er beregnel ud fra del opnåede mcrudb)'lte minus kg/ltr. pr. ha ha
omkosIninger III den behandling (middel + udbrlng·
ning). der har frembragl det. L'Åf1ldIJlflld/lr

Ved beregmngerne er anvend! folgende priser: Af.lon 1.'5 l-l ~I lJ~210
All} !Q DF "IO 10-30 F 100 150

P/Q"t~prodular, AltIon n. E '00 l-J.S I lro-'lO
AlraJln, "7"'; '" 1.5-~ , 55-1~\"1rb)1o 1\11 Ol unlC'rbYF 110.00 ~r pr hk,
"'~I50 - " HlH.... 130.00 h rI hk, Ibmoo PllD '''' li ""M.uI",n 100.00 h pr hk, Ib...,ran .a p~ I-li 175-51~Vin.", Ol '1nll'TTap' J,lSlrpr k,
~Jran MCPA " ,~, O)..llOAlln raJI1lID 8..15 lr rr I,
~nnMP " ~.51 llO-1"S"_ 12..00 lr pr I, Bd,ran '" '-'I "'-'10.."'"...., IS.OO lr pr kl
~1o.. SC ... o.~.71 ......"RIKb\"Ul~1 lUS lr po- \., ........ .. III 170-250

_.....
6.00 tI pr t, ..~, ... 1-,\ I 170-1'0

For tom tf rrK'd.IU'-..n.afpft fralrul\.C'! fkt.r,,,, '10 1--4 I 140-480
Ikt....n. " 1 J I 1)0 HO

G«IfJUlg "~Combo ibI 1-.\ I H5-~
GOOn'rl&l'udbnnlnlnl 95.00'" '" "" 81adt. !«l SC m 0.4--11 !<>-llO
K..ltlsfd Gmcrrh ".00 kr '" ti t\ B~n1 '41 JI ""I n.a. (ntdflll:kkt) }.50h '" I, , BrOrtllnal \tf J '''' O.lHI 110-180
i kaIkammonloalptUI ",00 h pr ~F N B,_ 'O li 210
,,~ J.5O kr J'l" "I' CatbC'umu -rowp " HI lU
Il"PK .a.SOh pr liN ClrIorJ'fllf'lum 'A .-o " 1-2 I S~-IIO

F""~ 10.00 h pr lt! P Danm' li 131 15 liS
Kabum HSkr pr k,,,,- De->nnol 1 E III JI '"Sol."" 11.50 h pr tt! n,~."\'\o " l-Ul S~-~
\1.pleWum~ulrlt 1.30 lr pr kt! """bl« 71 li m

DPD_bl "IJPM-hl "Planrebeskyrlelse Flnnun Xl Wl' '''' l.S·J kt! J~1O
SproJlnlOg pr. gang 120.00 kr. pr ha f~r..n .1.15 l-U li J35-5OO
(Gns. pris for alk slag.'1 behandltnger - der lagt'S ikke hen!>}'n III evI. FU~ILJo:k '10 l-J l Jl<>-""

Glan 10 DF 4100 10f ""Irr:{lrcskader ~ed sene kørsler)
GoIll.• WG '" 1-5 t! J90-97S
Gram...~OOC' "" >'-5 I '_IO
Herbalon 610 " J-.-J.SI 16I).-US

P/unlebe~'kYllclsesmid/er - ··/ulldmOlldsprise'· 1988 lI~rbaph~n " 2-J I IOS NS

Alm. Ilcrhapr.." ES 5m '" 2-J I 30-'10ca. CO KC'rb 50 -'11 Il, JlOMIDDEL kr.pr. dOSis kr.pr, Laddok bl J,S I llO
kg/lir. pr, ha ho I.onlr;lnrl ''''' Il NO

M.rlnjtul1 Hl) I-I,S I .II().....4H
MCI'A,7S'-;' 'O Ul .,

SWlfn~mld!('r MCI'Il, .\(}"i J7 ,.... , 110-150Arupn " li ,JO t-kt:hlorprop, S(Y;, lO l-S I 0)..'00Ib}lidl.n '" O,S I ''O M('Ctnl " l~ , 140- 190Dcnl.lc llO Il,S ~~ 110 MPIJ-bl "Cah.", "' 0.5 0.7 I 80 110 M}lonc rm"cr '" 1.5-2 I 185-250Corbcl '" Il liS 0.""01 " l.5-J I 155-190D:InCXlml S<lO I-' " 1.5-1.5 l 12S 210 (hIl ni ,JO 0.5-2 I 1>5-2bODnøsal n '" 0.5 , " I')r:r.mm Dr 'IO 1.5-1 I 125-300Dllhlrnc lf " " " RCllnnr- " 'li ,>-<'"M.nch-rmdltt lO 2.5 III IO
~~::U&G 'j) 2~' J lo-t>1OMancb-mnlkr, n}d " " bl

"'" 0.75-1 kg llO....Mann f L II ,.... , '1-"" Stcllon " J J,S I ,.aG lttORlllomll M7 110 1.51 17~ ~11".mr 7l l-S 1 145-.\W
RI~a' 1.lO 0.5 l I ll~~BO S....lpc S60 ., J-.-J,S I 120-140Ronll:1n 110 l-U ~I -'1()....46~ Ttridno 500 El ,JO l.5-J l J2S·J90Rm-ral 110 ''O 2-J l 340--S10 11Ik>. <il 2'-' , 1SQ-14OSpor1.l J~ te 1.50 Il ''0 Tolhn '00 l-J.S' lro-110S~O\-I· mldkr 'O .....7 li -.0-70 Trdbn '" 1,5-21 100-130TIlt 2Xl EC "O 0.5 I m Trcflln Plm '10 1-31 1~J60Till IOJI o.~ , I ,!<>-](X) Tnbuml " .\.-4 II lSS-J40TIll tuttlu 1m 0.5----11 11"_~"O Tnfolco IO 1." -J I 'I>-'JO
SlJIdn/)'nnudln Tnnulan IO '-4' '!<>-200
C)m~"" " 0,4-0.& l& lO'" \q(nn m F\\ ., 1.5-1/ 100-1\0
lJ<oj 11~ 0.1--0.3 , JS-SO \mar li> 0.5 II ''''DlG Cyptt IO ''0 O.l...(l.~ 1 ......,

Ol~ tf fP'rdl'-Åkr~m,dlt',DlG Drmclltoal 1 ., I-li 40-10 ACIIJ'f"O'n 18 " 18F_ ~t>S 0,115-(1.11 JO.<O l'l1(>1totU '" ~" •Pffle:llhlOn 10 EC !! I 11 ~l E.tn.\on " 0,11 •Pt,,~ 11>1 o.n l, " L=poI " ~lI "Sumrcidln n ,< 0.1...(1.1> I JO-(,() Ollc(- E-drc) , l-J I ,...,.
'"17Iu1Nf"kn"I',"1d1t'r ~~lIl(1lK ns ~" Il""_ '<Xl 0.2-1 I O).. '<Xl ~=~II ~rr OIrc

l.l 1.0 I lJ
Chlomlcqu.:r.l• .&()<l. " 1-4 l JO-(,() 18 'li I ,.
Cy~e:tu,. " 1..... , JO'" <f"d~1R"'Iufon JO> 0.1 I I O).. '<Xl CUlOIIlC. n manpn " l~ , "'-OlSlalIlIan Ulrll ., Q.75-1.2~ I 10-10 ".npnc:hclar. b'l: lO 1-4 I "'-OlTe:rpal '" Ilt H......JS \llInp,"ulfll.17'" 1 J-.-S II 1O-nTnron. li ! -II \S-70

Ldsprl\j1ntnl ~ IAn, '10
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STIKORDSREGISTER

o
Ollcoml 500 152
Dngro Iriticaie ..... ]4
Dallta hybndrajgræ'i 225
DnnfOlI 'iprøJle 199
OAN.godning .74, 78. 8]
DllllJa hogt1\·cde . 126
Danl:o \'illlcrrug 27.29.205
Dllnmllrks Ml'lOOrologi,ke ln'>lllllt 64
Drllllo ær! 57
DalHril 167. 172
Darmor vllllerraps II]
Databasemodel, ukrudl'ib<::k. 169
Dalabasel \'3rshng 137, 146
Deets 156
Dejkv'ltIICI. vmterhvede, 2J
Delt dOSIS af svampe-mIddel 134, 14.1
Delt N til alm raJgr.c!> 107
Oell N lil korn !la
Dell N lil vårraflS 116
Dranclla kartofler. 211
Olcambu-b1. 172
Dlcunlll. 174
OldIII {lIllnfiktilionshærnrner). 92,94
DIgger vårbyg . . .... 36. 205, 247
Dlmefuron WP 120. 184
Direkte såtllllg. hvede 64
Dllhunc LF 152
Dlthanc M 45. 151.214
Ol (j Cvper IO . 156

)4
ID
)0

119. 161
161
110
110

I!I, 205
198
)4

214
200
III
ID
III

l.n
140
225
III

57,235
III

141, 150
)6.44

SI
S7
) l

160
IOS
26

140.
101

15S,2Ll
131

Cymbu~h

CX 021

C
Ca 709462 vårbvg . 48
C" 853343 vinte'rbxg . . . . . 34
c.llif(lrrJi~k hejre trl lorrc forhold. 229
Call>'lll 141. ISO
Callan l'S ISI
C"mcl1 vårb~'g 48
C:llllir drhyg 37.44
Canor \':irbyg 37
Canul vårbyg 37
Capdur vårdurtllTl 51
Cargo he'iteoonnc 61. 236
Carla rocr . . . 220
Catnn v:.\rbyg 36
CCc. \te Cycocel
Ce1tle \'interbyg
Cere~ vllllerrap~

Cc:ro \ 1Illcrrug
Ct·rone.
Chlormequal
Chlorpropham NA 40.
CIPC .
Ciladel vinterhvede
Cilowelt
Clannc \'lIlterbyg
Clopyrahd .
C02·berigel vand ..
CoatlllllS .
Cobra \lIlterraps
Comet vårrap::.
Compuleranvist
~\arnrcbdæmpcl~

C;0mpulerbasercl varsllng~~)'ICIll

Condc~a, alm rilJgnl$. . .
Conny v3rrap...
Con<,()r! ært ..
Consul vårraps .
Curbel .. 108,1.10,131.
Cnrgl vårhl'8 ....
Cornetle \' rhvede
C(lUnles:> ærl
Cnn1na vllltcrhyg .
Curalcrr
Cul. I..obbcnal
CWW 4899/25 \ITllcrhvedc
Cynxe[ ekstra (CCC) 108, 119,

AlraZIII 170. 191
l\uTllr<.l v"rrap, III
Avadc>. 193, 197
I\vantl hL'Stcbonnc. 61
AvcngclSOL 1M
I\VIl>O maj... .237.241
A>.ona v:.\rhvcdc SI

U
Oagcl'gnclhcd . 2.\. 25. 205
BallerIlla \~rhyg 37
BaJlI ..h 1t}0
Uarnon Plu!> 165
Oa:.agrilll MCPA 171. 185. 187
Ba~a8r:ln MP 109. 166. 17!!. 183
Basagran 480 172. 184. 187, 191
Oa:.lI<lc 75 \\,p 140
11:I,t<l 126
Baycor 300 C'C 140
Ilayfidan Ul. 140, ISO
Bcdcnucr 159
Bederoer, bek. af ~bdedyr 159
Bederoer. 8ødsKIlIng . . ... 83.222
Bederoer. DClllsana Combl 197
I)lIIgo vllrraps .. . . . . I I I
Dlodynllnll'~k dyrkmug 204
B1adl'.\. 120. 124. 167. 184. 187, 191
B1adgød<;Klllng med langek"lrakl 208
Bladlus på havre. ,156
Uladlul> på h\t--de, ..... .138.154
Bl:ldlu~ rå drhyg 156
R1acllu ... hcdømmclscsskala 253
IJladplcl. \'lIllcrbyg -'l, 140
Uladplcl. vårbyg ]R. 4 J. 142
Bladplel. midler mod , 150
lJladrandbiller l ærter 156
llladrandbillcr i kløvergræs 158, 225
Blact'>vampe, hekæmpel~e:tf 12!!
BIlld~vaTl1pL' l hvede 1J I
Illad:>vampc l \'inlcrhyg . 140
Blad..valllllC I vl'lrbY8 I,n
Blad~Y'gdomme, bet!omml'!:'L' 25]
UIllndlllc, hC~lcbonnl' . . . 61. 236
Blcllhclrtl ~lIrhyg 4R
BI1'tgrå gå~efod 191
Ikxhl æn. 57. 206, 2.15
Uogh\cdc 126
Doghvcdt'. k\a,'lqof III. 127
Ilogh\cde~ol'tcr 126
Bohalyr :crt 57, 2-'5
BOllllil. :llm. raJgn~' 225
nor III drr:lps 117
Aorcc maj<; 237. 241
Barvi. alm raJgr~ . 2.B
BorwlIlJt \'illtcrhY8 31. 33
Ar. R43 a 71 vinterhvede. 26
BnotrLl 1M
UrtlIli roer 220
nrolllillal ME 4 171
BroWlIlIlg maJs 2.\7,241
Urunplcl . 20. 131. 135
Brullrll~l. \Lrllcrrug 27
Arulu~ maJ~ 237,241
Urodhvede 23. 77. 205
Urndhvcdl.'. DI\N·godning 77
Aroohvedc. kvalitet 137
Urndhvedl.', proll'lIIl1ldhold 77, R7
IJroohvcdc. wO\'llil . 87
Rrndhvedc. økologl'>k 205
Urodhvede~ortcr . 23
Ullrll:. rnaJ~ 241
llurT'l""crre i vinlcr~æd . 180. 182
Ilyghclsæd 226
Hyg og ærta i blanding 60
Uygru<.,l. vlllll'rbyg .. . . . 31
nllClgplalltc~orlcrne.<; opnndcl~c 62
næ\8~ædd~rklllllg 57
Rælgsædsortcr 57

A
Accol'<.1 mer 220
Aclolllfcll 184,211
ACllpron 171, \97, 198
Adamo havre 50
Addill\cr lYS
AraIon 184, 11:\7.213
Afgrudcrnheder (il e ), ber. ,If 252
Afgnxil:n)'t. 251
Afqamlllllg for bælg~a.·(horler 61
Afstammng for kurn..ortcr 52
Af~vull1Pllillg 141
Afugall 141
Afvanding M
Agerkål i \·5r..æd . 172
Agerkål l a:rlcr 187
Agcrra::\lchille i ,jfllcr<;æd . 182
Agcr..cnncp l rap" 120
Agersnegle . 154
AgcrslcdmDdcr 184
Agcr~ledmodcr 1 rap.. 120
Agero;tcdnu)(!cr I roer . . 197
AgerSlcdmoder I \lIllcr~æd 174,182
Agcrstcdmooer 1 \1i~~d. 172
Agolllt 174
Agro.. ~ \ ,chtofmMcr 90
AKkord \l1ltcrrug 20.2C)
Akskn:cknmg. \'llllcrbyg J I
AbklllCJ..1l11Ig. \'llllcrh ...cdc . 19
Ak ..lna.:kllIl1g, ,,"rhyg . 3!!,47
f\hsygdmnmc I hvede 22.131
Alar 85 til Idovcr 107
Alcxi~ \:1rbyg. 36.44.205
Alfred hc~tdx)l1lle 61. 216
Ah~ \'''rb}'g 37,44.48
AllIcrn;IJ~ 237.24\
Alh' 20 DF 165, 172. 178. 183.216
Alnl. brandblt:ger l maJl> . IIjlI
Alm raJgm:~ . . .. 22.'
Alm ril~gr;c~ 'Om eflerafgrooe. 94
,'1m raJgræ,> ..om mc\Jcmafgrode 232
Alm rUJgræ.. ~om ukrudl . 182
Alm rnJgnt:~ 111 fm ' 107
Alm TllJgræ~ III l()(rc forhold 229
Alm rapgra..,., halmrnængde 56
Amelhy~t rocr 220
ArlllTlutill 74
Arnllll1niak. :-e flydende ammoniak
AndreJl \ nterhyg 31. ]J
ArwrkClldlc warnpcmidlcr ISO
AIlIQller !l9
Anp vllllerh\"cde 18.22.24. \34
AnJou 09 maj:> 241
AnJolI 18 I1I<1J" 237
An!-;cr \":1rhyg 37
Apcx v!irbyg .36, 205
Apollo \Illlcrll\'cdc IR. H
Apron T7 lJ\jl SD 151
Arabella \ Illterrap" l 13
Arb\'r VlnterhH:dc 26
ArelllanvcTldcl<;cn 1987·88 9
Arclon n E 165. 174. 182, 185
Arena v:.\rbyg .17.44
A ria maJ" 241
AriallC I~
Arianc ~p1lldh(ll' 125
Aric\ vIlrbyg 37.44
Annadu roer 220
A.'j~n 165
Ancn maj" ,23i.241
A<>cona :crt 57
ASIer 93
All.!' I1l<lJ' 237

Sirk/ul Ol'''' JOOO lI/!!/l'iJer 11/
B('r('fnmg Ul'," PItJllIl'(JI'/\Orhfjder.
(..Dl!/1 ~lOre In'r(,/lIing,,)
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2JI
250
II

IOS
68

136

GenamlO T 200 DM 198
Genetisk monogerme roesoner . 221
Gesal sneglekorn ., .. "...... 154
Girojef sproJte \99
Glathed l roer ,. 222
Glean 20 DF .. 109,168. 172, 183,216
Global \'Arraps ..... ..... III
GlueoslOolallndhold. raps.. 113
Golf \'Arbyg . . . . 36
Goltix . . .. 193, 197
Graminon . 174
Grit vhbY8. . .. ... ... . 37, 44, 48
Grosso \'Arbyg .: ., '.' 37
Grovfoder, enerflindhold 225
Grovfoderareal 988 .
Grovfoderproduklion 217
Grovfoderudbyne 1988 ., 15
Græs. .... .. 223
Græs, bek. af skadedyr. . . . . . . . . 158
Græs. Jr:\·ælstof , 228
Græs. protein .. _. . ..... 229
Græs, \andmgsbeho\ .. 66
Græsaner III mtenslV produktion. 223
Gra:sarter til torre \·ækstforhold. 229
Græsbladlus .. 156
Grad)"fkmng 223
Græsnuer 154
Græsfrøavl _..... 107
Gr~marksseli.\)onen 249
GræsmarksudbYIIe 1988 15
Græsmarksudvalget . . _.. 249
Gra:s- og gronfoderarealet 1987·88 IO
Græsprodukllon pi UK·brug . 248
Græsstyringsskema . .,.. ,. 248
Graesukrudt i vintersæd 174
Græsukrudf i vArb)'g , 165
Gra:suUudt i ærter. 184
a,lbynk, 169
Grlplef.. , 20, 131, 135
Gr1skimmel i ærter. 152
~)Gule midler» .. , .. ".. 187
Gul okseøje .. " ,. 166
Gul okseøJe i Taps .. , 120
Gul okseøJe i \'Arsæd . , 172
Gul okseøje i ærter,.,.,.,., 186
Gul sennep. som efterafgrode .. , . 94
Gulrust ,., .. , , 19,131, 133
Gunnar vArbyg , 37
Gylle. ... 90
GylJenedfældning, ulrudt i roer.. 194
Gylle 0f kartofTelkvalitet , ..... , 211
Gylle li korn , .. " .. ,' 90
Godningsforbruget 1988 ., II
Gooningsmængde, optimal 74
Gooningsomkostninger pr,

foderenhed
GDdningspianer . , . ,
GDdningsstatislikken 1988 ., ... ,
GodninSStal .,..... ." ,. _.
Gødskning og kalkning , ....
Gødskmng og svampebekæmpelse

H
H. 80299 \'interh\ede 26
H. 82294 vinterhvede 26
Halm. foderværdI . , . . . . .. 244. 247
Halm, tilsætmng af Il a, 242
Halm i ~Irør>l og markslak 245
Halmmaengder . . . . . . . . . . . . 56
Halmnedmuldlllng . 64
Halo \inferrug ... . ..... 27, 29
Handelsgodninger. forbrug 1998. II
Handelsnavne for kemikalier .164.202.

216
Hanekro i roer 197
Hanekro i \'Arsa:<t 172
Hanekro i ærter,. 187
Hanna \'Arraps . , , ,
Hansa kartoller 210
Hardi sprOJte 199
Harvade 25 F 126
Hasso \'inferoyg , , 31,
Hest~bonnesoners afstamIlIng 62
Hockey \Arbyg 37

1\

159
188
88
57

199
J4
J6

I7S. 177
196
247
199
172
26

246
82

242
116
165
49

190
252

10
IS
61
59

IOS
120
197
182
172

184. 187
142
189
225

.. 237,241
124, 190

50
209

18.24,26

Ferskenbladlus . .,.
Fervin
Fe(rilon Combi 3 .
Fjord ært .,.,.
F1adsprededysc ,"
Flamenco \'lnh:rbyg .
F1eet vIrbyg .
F1exidor
Fligef brondsel ...
FOOen.ærdl. halm . .
Fordehngssysu:mer, kemikaher
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Ukrudl I v!rsted 164
Ukrudl læner 183
UL.rudlsanet"l forcL.omst 172. 182. 196
Ulrudlsbd:æm~lse _ . 1M
Ulc.rudtsbeL.a=mp<lse I lanoner 213
Ul.rudl'Jobekæmpelsc l \Arrap') 119
Ulrudt'lbrændmg 209
Ukrudlsdatabast' 169
L'lc.rudlsha~·nillg 20·t 20g
Ukrudtsmiddel. dalabaSCSIOllet

\alg af . 169
Ukrudlsmlddcl. redueerel dOSIS 167.

180. 186
Ukrudl'lmldler 202.216
Ulc.rudlsmidler<. effekl 172.182. 187.

'97
Ukrudlsregulenng 208
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Udviklingsstadier for kartofler

o Lægmng. Begyndende spiring
1 Fremspiring
2 Blad- og stængeludvIkling Mindst 1 løvblad

med småblade udviklet
3 længdevækst Ptanteh0Jde I cm noteres

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

Udviklingsstadier for bederoer

5 Blomsterknopper dannas
6 Blomstring (hvIs sorten blomstrer)
7 Frugter (kartollelæbler) dannes (hvIs sonen

har blomstret)
8 Natunl9 nedvisning Noter eVI pel.

nedvIsning
9 Toppen nedl/lsnet. Knolde afmodnet

.~ 1 l

1\ -l~"
\

I ,
1
j, •

\
,
j

1 Såning
2 Begyndende Spiring Aodsplre større end 1

cm
3 Umiddelbart før Iremsplrlng
4 Kimblade udviklet

Udviklingsstadier af ærter

~.

I)',
<rI

\

, ''f
~-

<,/'
v

t<. . ~
..,rJ~

~ 1 ,
I" i ) J, , ,~

a 6 - 11
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5 Første par løvblade ærtestore
6 Andet par løvbJade ærtestore
7 4-6 løvblade
8 Rækkerne lukker (mIdi i lunl)
9 Oplagning

o Før Iremsplrlng
1 Begyndende Iremsplnng
2 Første blad Ikke udfoldet
3 Første blad heil udviklet
4 To no<Mr ( bladlæster) udvIklet
5 Flere nadler udviklet. Antal nadler angIves

ved deCImal, f.eks. 5,6 - se tegnIng
6 Første knopper synlige
7 Første blomst udsprunget
8 Bælgsætning. Antal nadier med bælge 

større end 10 mm lange - angives ved deci
mal

9 Ærteudvlkhng. Antal noeller med fuldt ud
Viklede bælge, angIVes ved decimal

10 Modning. Antal noeller med gule bælge (hår
de ærter), angives ved decimal

, l Høstmoden



BlomsI

Moonlngsstad,um

5 1 De tørste Ire har 'uld
størrelse
gt1lnemsll"nnehga

5 2 Dc lø'Sle tre Qfonne

5.3 Dc tarst!! he
g.enb'une

5 J Dc tørste tre btune

5.5 Atle Ire bruno
pla'l1erne v,snenøe

5

Fogu'er ener A GRAVAUD beskt, •. ISCI et~C1 FAO

8'orlstllngss~ad ,JI""I

4. I En bl()tl'lst udsPfunget

,1,2 ""'ange olomsle.
udsprungel. (l(> to'Sle
s~ulper begy"der al
vokse

J J Faloenaa QIomst de
førsle skulper
begynclor al tyldeS

3 Kl'lOpstaCllum

3 1 TJl)t ~nopsaf1""lng ml(lt
, DlaOfOSetlen

3.2 M,ndSt 1 ~l'lOp heil lu
I'a knopsamhngen
d/)l Cl' synlig oven fOl

b 1ad'05Clten

J.J I.1mdsl (m

~omSICfknopVlset'

9''''

2

o Før hemSP'f,nQ

Klmplantostadlum

2.1 Første bl,vende blild

2 2 Andet bl ....enoe Dl80
f O. t tor !'Ivert bladl

4 <I 8Ioms!f1ogcf'l al~lultel
I'0('l'Ie de Ild 9s1
uelv,~'eo{> s~",.pe!

vollse.
Rap••n. ud'tfkllng..tadl~r gennem en vlL'kslpel'lode ...an angrvCS voo el lal t"'le!lem 1 og 5 D,sse talvæ-dlel' er beny1tat ,FAQ·511alaon
og der oønås ~meo større l"I0jaOt>ghed Il'Ig 'o'f!tsefl al de en~elle uØV'" rogssladoe<

Udvlklmgsstadier lor korn

I l::: ,~w".. ,J It. rnl ~.! blaa.·
f'~., lm<ll~ynlq"hla'" H.' ,nf1on,-.
uo.lVlkll. 'l ,l' t;I...., .,<l, .ø:.l 1."

:1 [! ~~utJ "lt:(J ~ 6 ~I"h\l': tll"Jl' O<l la ll.ml' rllJ<
l'd~knlf''1 Hllv,;>n<l(> 'Oda",r danne' C'l hla<l(' oTto:>
<'p,r<llflrl'l"ll(

l Ol'<j' ..n,J".,d, rl ~,lIt'g og SIrd" ",,~ ,l' l'I,O(J-"'U",
r, ela"<,~('d,,' f,!ocrH 1:>lla~1

li FØf"l(> kni"(' ~ynb;r ven ~I\l,nh",~,<,

7 And< l k",]' U;lnnd. r"d'<,tS{.bl' Il .Id 11')<' ~~r "Il
~ 5'u':>lI' blad ~yn 9' Inl!" Sd"'" "'''1.111 '

"'~ ......t be<:;yn'Ju a' to ••IMl?
l S.1<,1< hliV!" ~knOCh."<k> lig(> • (lo' 11 • llq

<;"h', !~.. f Ifv•• If'1 I.. 'T""'~ ul f"lI

'."'"

Feekes skala
, 2 3 • • • " 10,2 10,5 11,1

Zad-oks skala
10-13 21 " " 30 32 37 39 " " 7S

IO l FCfS!t· a.s tlelop 1Io,nlogt.' (Slak fl(-:O(I S~" g , o-,g
a~sel ~ed al br';oe gennem biao..~t'(ll-
nos rwco(' og h<1v.et

IO 2 AkMlI r. gennemsk'e<let
IO J Aksel halv! gennemskledel
10·1 Akset ~. oennemsk'odct
IO 5 Alle aks fuldl genncmskredr1C

10 5 1 Bcgyndenao blomstring (hos hvaOC)

!u 5 ~ "'k .... I ' t;'om~l"ng 'le'I lolloapen
105 J .\kSo;!ts nederste ae al mS,'{'1
IO 5 4 BI()tl'l1lo1rlfl9 heil alslullel

11 T KctnCfnCs In<lnold mælkel
11 2 Kumemes IndhOld blødl, men I"rl
1\ :l KOfnOtno M'de (v~nskclrg,-,al dele med negl I
11 4 VCIUIlI..'rskcrmodenl

lbJ
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