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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Kaj Skriver

A

Forsøgsarbejdets omfang
ForsogwlrksomhedclI med planteavl I de landokono
nusle fmcmngcr udgor et \æscnlhgl grundlag for
planlca,bkoll'ulcnlcrnc.. rådgl\uing. Dertil er del en
m Is..~tnlllg, al ror.."g"'~p<lrg,m· lene har en stærk
pra!..l!'.. !.. rt:le\an .... og al rc,",ultatcrnc skal være lel
ltlga.:ngc!igc for alle plalllcavlcrc. De <J\..tuellc opgaver
omfallcr prima:r1 marl-.fnr,,"g på lamlhrug,cJcndom
l11C. men der gl'llllt'lllfnrc\ og:-.~ for\kclligc andre un

dcr..ogcl ..cr med akllldlc planlc3vt'iSpørg<'111:\1.
For...og...arbc)dcl udføre, af planleavhk(lll\ulcnlCrnc l
de lokale landbo-og hu,mlJnd,rorenlllgcr. men!) plan
la:gnlllg af arlxjdcl og ..amling og bearbejdning af
r~ultalcrnc ..ker pa I and,kolllOret for Planteavl UIl
der 1cdd..c af Land'iudvalgcl for PIalileavl. For~og~·

pl:lnlæglllng foretage-. dd~ ,ammen med pl:lntcavls
I..onsulenterne p:\ forwg,ledermuder og del..; af nogle
leloll"ke roro;og,udvalg. der \iaretager koordmeringclI
med :Jlldre for,ngwirl..,omhedcr. fur~t og fremmest
Statem Plantc:1\ l..for'"g.
Omfangel af for"<lgsarbcjdet er vi~t i label 1 ,ammen
med de foreg!lende <'ir tilbage lil 1')71. h\'or dette
arbejde blcv ,andet p:i Ianchplan.

Tabel I. -4"101 forsog.

Loll 110m·
J)lland Sjælland Fyn Fa] lU holm ,al,

1971 2262 863 505 255 77 3962
1')72 2261 811 481 286 111 .1950
1973. 2213 736 487 26J 11.1 3812
1974. 2239 741 461 291 10.1 38.15
1975. 21.-8 734 ~50 281 91 3710
1976 2162 7.'5 46.1 269 107 3736
1977 2056 768 47() 277 l ().l 3675
197 219.1 SOl 483 284 123 3885
1979. 2029 831 433 257 101 3561
19 O 1796 75Q '-25 !-IO 76 3296
1981 1745 648 347 111 84 30.15
1982 1683 597 -'.'i6 236 107 2959
IQ83. 1592 595 30.1 218 116 2824
1984. 1532 571 276 245 130 2754
1985. 1391 566 247 199 11.1 2516
1986, , 1306 523 307 186 106 2428
1987, 1424 561 300 209 108 2602
1988. 1391 534 299 182 101 2507
1989, 1259 547 245 165 102 2318

Der Cl' l 1989 gCllllemfurl 2.JIM for,,,!!. h\ill..et er en
Illbagegang på 8 rx:1.. efter al fOr...tlg,omfangcI har
været rel cll!.arlel l de forudg ende 4 • r
Denne lilbagegang er lli"lræbt. bl a fordi for..ug..·
arbejdel med anlæg. uh)'n og host bh\icr 'Iadig mere
omfattende. og de oll.. kehge kemi ..kc :lnal)'~er er mc
gct beko"'leligc. Oc~uden er der emghed om. al målel
kan ni'i-. med Cl llundre :lllIal, mell bedre udfurle for"øg
genllem en st~crkerc ..Iynng af for-.og .. planlægll111gell
Dette har rc=<.ulterel i, at stadig nere forclllngcr ...am
arbejder over forclllngsgræn,erne nu:(l fordcllllg af
opgavcr og omko~lnillger.

Flere af forsogssenernc er fon\:t.'tld ..c..opg:t\cr. Idel
dc ncstc forsøg nu.od pJanlcavJs",purg~mål m. gennelll
fCfl~S o\(:'r nere : r for al findc r"\<lriallonens be
tydnmg for for..cgsr~ultaterne. De-.llden er dd en
vigIlg upga....e for forscl;'wirhomhcden III stadIghed al
afprø'ie ug fore kontrol med plantearter. ~orlcr. dyrk·
nmg.. mcloder og hj<dpcnlldler for at ~w.c planieav·
krcn Cl godl bc.. lulning'igrundlag.
Ocr er igen i 1989 gCllllcmfnrl Cl hclydeligl anlal
fo ..",,,g med nye afgrøder. nye hjælpemIdler og meto·
der. for al forS<lg ... \irk ..omhcdcll kan \<crc foran og
dermed \ære med III at \ISe nye \CjC for plantca\'lcren
Dc for kcllige fOf',ogsol'g;ner har omfallcl mere cmJ
200 fo "g.. planer
I label 2 er \i"l cn OVCr-.lgt o\cr forsøgeIle<., fonJdmg
pil de \ igllg'tc hmOOomr:'ider. Afprm IIIllg af artcr ug
...orler bar ..amlel be<;;laglagt 45 pel af fON'g'op
g:ncrnc. Dcl er 'lort SCl ell U<t,;lldrcl proccntdel. mell
der er ..ket en belydelig forsl..)dnillg I upgaverne.. an.
Idel der gennemfore", \æ..enlhgt nere fo"øg med vm·
ter..æd, ærter og Indu'lriafgwder p:'i ncko..tnlng af
for..,,& i primærl v:1r~..cd.
Der er gClIllcmfun lalt -409 for..."g med godnlllgo;
~porg~mal. Di<,~e dornlner(."S fort<,al "lærk! af opgaver
med k\ ..c\'lUfgudlllIlg l hc-.tr:cbcl\crne på al finde
grundlag for ell ul..onOIllI'lk optImal og nlllJomi.CSslg
fnr"\:lrJig :ill\'cndcl ..c af delle plalllcmcnngsslof De!>
uden arbejdes der med Cl bet~dellgt <lnlal fOf'\ug<,op
g:a\cr oml..nng hu'ldyrgodnmgen\ an\cndel<,e. '>Om og
...~ lIldg~r l summen af l..\æhlOlToN)g. DI'JSC opgaver
er ...ammen med en række demon,1r311onsfof<;og. der
Il..kcer reft:reret. cl \æ'cnlligt lcd I dcn al..llonsplan for
bcdre udnYllcl'lc af hllsdyrgoolllngens nænng'!>lofind
hold. som landbrugel S;Hle I funl..tioll fra n)'tllr 1989.
Under gruppcn Handrc fors"gH er der gennemført
909 forsng lait. (,\an:ndc lil 40 pc!. af,amlllge planer
Gruppen omfatter I!><cr for..og mcd bcl..ælllpel~c af
'ygdomme. ,kaded)'r ,amt ukrudt. som er opguver.



Forsøgsarbejde og vækstvilkJlr

R()('rne kom Iii al mangle
~'(JlId - både lil/ligt og
længe - i S<)mmeren 1989.
I nogle landsde/e .'Or det
ikke ualmindeligt al se
>Jsov('nde.. roer helt ind i
oklOber måned. A/lige~'el

blev TOt/ut/bytterne rime
ligl gode de fleste steder.

der har laet et betydeligt omfang i de senere år. Det
skyldes dels stadig nye typer af plantebeskyttelsesmId
ler. men især at en slor del afforsøgsopgaverne direkte
har det formål, gennem reducerede doser og ændret
sprøjleslrategi, at finde veje og muligheder for at
reducere kemikalieforbrugeL Samtidig søges der fast
lagt skadctærskler for de enkelte skadegørere ud fra
deres udviklingsmuligheder under forskellige klima·
og vækst vilkår med det formål. al bekæmpelsen I

Tabel 1. O~wsigr ol'er jorsøgsopgaveme.

Anlal
forsog 1"1.

Arrer og sorter
Vintersæd J88 16.7
Vårs..-ed JIO IJ,4
Ærter, hestebønner og lupin 96 4,2
Industriafgrooer 98 4.2
Kartoner. roer. maj!\ og græ~ 108 4,7

Gødningsfofsog: I()()() 43,2

Afprøvning af nere næringsstoffer 4J 1,9
Særlige forsøg vedrørende:

Kvælstof 254 10,9
Fosfor 6 0.3
Kalium 5 0,2
Magnesium og rnikronæring~~to[fer 1J J.I
Kalk m.m. I 0,0
Efterafgroder 27 1,2

Andre jim·og:
409 11,6

Sædskifte og afgrødevalg J 0,1
Bekæmpelse af ukrudt JO~ 1.l,J
Bekæmp. af sygdomme og ~kaded) r 444 19.2
Jordbehandling 15 0,6
Såning og planle:.!vl 86 J,7
Vækstregulering ............. 35 1.5
Forskelligt 18 0,8

909 39.2

lah genllemføne for:--og 2318 100

ti

Storst mulig omfang kan gennemfores efter kOIll>ta
teret beho\' eller given varsling fra Slatens Plante
værnscenter. Sammen med denne institution gennem
føres der forskellige projekter om optimal plantebe
skYlCelse saml udvikling af modeller for bekæmpelse
af ukrudt. svampesygdomme og skadedyr i foreløbig
dc store hovedafgrøder.
I forbindelse med forsog og undersogeIser gennem
fores der et omfanende analy~earbejdemed henblik på
al belyse forsøgsforholdene samt afgrødernes kvalitet.
I en del af forsøgene er der udtaget jordprøver lil
tehturanalyser, hvorefter forsogsarcalerne er lnddelt i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling og jordtypcrnes beo
nævnelsc er anført i skemaer bagest i oversigten.
Resultaterne af jordtypebestemmclscrne bliver tillige
udnyttelog lagrct på Landbrugsministeriets Arealda·
lOkollror.
Den fortsatte forbedring og regionalisering afde kvæl
:--tofprognoser. som landskontorel har ud~ndt for 12.
år i træk, har baggrund i det omfanende projekt:
KVADRATNET for Nitratllndersøgelser i Danmark,
som blev etableret i 1987. En nærmere beskrivelse af
delte projekt kan findes i afsnit E. gødskning og
kalkning.
Der er igen i 1989 modtaget betydelig økonomisk
slOtte lil forsøgsarbejdet fra landbrugsministeriet gen
nem Lmldbrugsminisreriers Samrlid for ForskIlIng og
Forsøg.
Der er også modlaget en meget værdifuld stOlle fra
private firmaer og fonds. Delte gælder Super/os Fond.
A'orsk hydros Fond og Ole H(!ye's Fond. Desuden fra
Frokonlro/kommissionens Erstalningsjond, LalUlbru·
gets Komforædling. ErSfOtllings/ondell for Sædekom
og DLF-1fijolium. Desuden er der modtaget projekt
midler fra Miljøstyrelsen og Energist)'relsen lil løs
ning af funnålsbestemtc opgaver. Endelig har en del
private firmaer stillet gødninger, kemikalier, udsæd,
fro og maskiner m.v. til rådighed. Forsøgsvirksom
heden udtaler sin erkendlligc tak for den stotte. der
"'ollede:-- r~ forskellig \ i.., er ydet til arbejdets gennem
forel~e.



F'oTso~rbejde Of,t nekSh i1kfir

RC'ultalcrnc af for')ogsarbcjdct cr omlal! l de følgende
afo;nll af de respektl\ e lands-og !tpeclall..onsulelller. De
More ho\cdtabelkr med enJ...dtfor~ogellesre\ullater er
Ikke medlaget I o\'cr~igttll. men oITcnlliggjort i ct
:-'il.:f'.kilt lubdbilag. For<;ogcI1L.... hovcdrcsultalcr er her
l O\cr... igtcn anftlrl I tabeller, der er nummereret fort
løbende Illdenfor hvert afl'llll I overskriflen td disse
tabeller er der I parentC" anforl nummeret på de
IIh\arel1dt" taheller af enJ...dtfor...ug l tabel bilaget.
Til hjælr for en nkonClml ... J... vurdering af foro;ogenC"i
rcsultaler er der I de nesH.' forsogs'iener beregnet ('1

m·rromerlldbY(f<'. \Om normalt er anforl ul hOJre for
kolonnen med udb}tterog merudbytter. Nettomerud.
bylle er bcrcgncl vcd fra merudbYllct at trække de
omko"tllinger, der har været forbundct med frcrn
brlllgel~n af merudbyltct Del VII feks. 1 planlcbc·
c;l..r!fel~...forsog Vi..:re omJ...ostnlllger ul mIddel og ud
brmgning.

I ho\"cdtræJ... v:lr temperalur og antal 'tul\kin..,Illlla I
efter r~månederneseplember og oJ...tober nær det nor
male.
November blev derimod llOgel J...~lligcrc end Ilonnal\.
Nallcfro<,t forekom dobbelt:-." hyppigt ...om normal!.
og antallel af o;ohkin<iitlmer var oml reni det dobbelte af
normalen. November ble\ den kolde~le af de 5 m. nc
der IlO\ember-mart!i. h\llket er megel u\<cd\anhgt. og
...ehe \lIllercn 1988-8q bic\- den \armL....lc. der er rcgl
"Ircrel. "'Iden de regc!mæ-;"ge lemrcraturm. Itngcr hc
gyndtc j 1874 I genncm..nit for december-februar \af

mlddcltempcralUren 4.4 C. ll\dJ...el er O.q C hUJcre
end den hIdtil \arme... le \llHcr 11974-75.
Alllallct lIf:-.oh..kinstir,lcr l vintermånederne var 12 pct.
o\"er normalen.

Vejrforhold og vækstvilkår.
VCjrforholdene er I Vid ud .... ræKnlng bestemmende for
udbytlct af planteavlen. For vurderingen .ll' l"or ...øgenec;
resultater er del derfor af betydning at kellde de
klimall ...kc \ilkår. hmrunder fnr...ogene er gcuncmfnr!.
Vækslb<:lIngclscrn(' kan være overordelllllg1 varieren
de fra Sled III sted, og det er nalUrllg\ls ikke muligt al
opl}\(: om di\~e I forbindd'-C med h\er! enl..elt af de
mangc for"','g. \lien i det fulgcllde hringL"i en 'ium
mari"k (lvcrsigl O'er de generelle vejrforhold og
væk'it\lIk:"tr I ll}l:I~

,
~ ~~~~&~!j~~~~~

1988 1989

250

Anlal sols....nSl rTI('f"

350

300

Figur J. JofuJde/(empeT(/fllrer Jxrl'gm'/ pa t.}:('balil·.
Sorma/t'1I reprtl'S<'II/<'ra 1:/,,,,1<'11151111 afper/od"'1 J93J-60.
(Kild.,: ufd. for jordbrugv"('f('oroJogl, S(a/ell\ PJall/('/HJI
forsøg)

(mwl wl.<;ki1l.w

MerMrologis/..,'
Gl'!lfJ(!f1/lfltlstempl'l"f/tur og
/lier. (Kilde: Dal1l11arkl·
In<;';tIIt).

Temperatur og solskinstimer.
p;'\. grundlag af Me!eorologH"k InMituts m;'\.llnger \ed
udvalgte st:llioller er temperatur og antal !>Olskins·
limer vi"l m n(-dwi... fra ...cplember 1988 111 oklOber
Iqgq I lallel .l.

Ons temperaturI) Anlal solslc.,"s:ti~l) 200
198818CJ normal 1988/89 oomlal

St:ptemher 19RR 1.1.1 1.1.1 140 166 150
OJ...IC>bcr .. 19RR 8.5 8.8 96 98
1\lovcmbcr 1988 3.7 ~,O 79 42
December 1988 J.9 2.3 46 28 '00

Januar 1989 4.8 0.0 42 41
Februar 19R9 4.4 : O.J 62 65 "
1\1:1 rI .... 19R9 5.4 1.7 102 117
Apnl 19X9 6.0 6.1 177 181
Maj 1989 lU 11.0 JI6 156 ~ ~

, ~ " ;; 3 • 3 c " • ~ o
~ ~ ,

~ • ~ .. • c
~

JUIll 1989 14.6 14.4 J II 157 " ~ Z
~ "O; ~ Z O; iD

~ iD Z iD ~ iD iii iD
Juli 1989 16.6 16.4 163 247 ~ = = = '" = ~ = ~ = == ~ ~ ~ w~ = ~ = w ~ w
Augu ... t 19R9 15.1 16.1 191 221 w

Scplember . 19R9 13.5 13.1 182 166 Fi~ur J. Sommuel/ J989 I·lir præge/ u/I'i 111eg.'( stort uf/laJ

OklOber .. 19R9 JO.J 8.8 94 98 <;(}J~J../1Iwml!r. I jigUrtll! .'r (il <;Q1t1l11f'"Ji~flInR l'lw unruJld uf
<;QJ<;/../t/wml!r / del torr/' ar 1976 og "m·rmhi.'r J931-60.

I) Fnl1·cgllcl Burnhulm og \~rllC , K.lllcg.11.
7



Forsøgsarbejde og "ækstvilkår

Marts var meget mild og næsten uden frost, og gen· Nedbør (mm) Nedber Jylland

nemsnitstc::mperaturerne blev de næsthøjeste, der er 200
registreret for denne måned. 180 _NøI:I:»IlgeM9

Gennemsmtstemperaturen i månederne april til au- 160 ,
J _ ' ..... "ooIooedbe; 1931.(10

gust lå tæt ved normalen, mens antallet af solskins- 140 ~
timer i maj, juni ogjuli var meget højere end normal!.

120 -
August var overvejende køligere end normalt. og

100-
antallet af solskin'ilimer var IO pet. under normalen.

BO-

60-

Nedbør
40-

20·
I tabel 4 er vist en oversigt over nedbørsforholdene i ol
1988·89. MlJingerne. der er udført af Danmarks Me- '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"leoroJogiske Institut,Oer anført som gennemsnit for ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

amter og for hele landet. Nederst i tabellen er til li ~
> g c li • 5. .. .. ~ go li ,;~• o ."- ~ • E .2. : o

sammenligning vist normal nedbør samt nedbør for • c ~ E • •
hele landet i de foregående 6 Ir. I figur 3 er nedbørs·

Nedbør (mm)
Nedbør Øerne

forholdene i 1988·89 tillige vi:-'l grafisk for henholdsvis
200-Jylland og Øerne.
180-

_ N6lbI '988·89

160-
_ NOfT\'llWleCI)IM 193 •..fiO

l september 1988 faldt der mere nedbør end normalt,
hvorimod november var relativ tør. Nedbøren, der 140-

næsten udelukkende var i form af regn, blev i de tre 120-

vintennåneder sammenlagt 10 pet. mindre end nor· 100

malt. Del fremgår af label 4. ailOlaJnedbøren novem· 80,

ber·marts lå tæt ved normalen for landet som helhed. 60<
40~

20~

Figur J. Nedb.r Jylland og øerne 198IJ-89 og normal O

'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"ned~r 19JI·6O. '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '"(Kilde: afd. for jordbrugsmeteorologI, Statens Planuxnls- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

o. " " " " li • 5. ..- E :? '"
~ ,;/or.;og] @ ,'l ... c E .2. , ~: o ~ • • • m o

E

Tabel 4. Oversigt over nedfxlrsforholdene 1988·89 (Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

N~·mar. Apnl Maj luni luh A...... S<pt Okl Apr.4L
19&U'f ..... I...... DOra. 191U9 lOnL 1911-I9 *1m. 191&-19 ..... I......... I"" .... J9Ø-19 .... I....

ordjyJland 250 231 J2 18 45 14 JJ 50 46 72 40 78 JJ 71 92 71 J21 416
Viborg J04 260 J8 19 52 15 52 47 J7 77 44 84 46 77 108 77 J77 416
Århus 206 216 46 18 24 35 J6 49 44 72 41 80 JJ 69 76 66 300 409
Vejle 257 269 46 41 20 40 JO 49 55 79 47 83 31 78 98 75 327 477
Ringkøbing 331 286 41 19 42 19 J7 49 52 80 51 91 42 87 126 88 J91 473
Ribe 323 278 48 41 20 42 33 48 59 82 43 89 34 87 112 84 J49 471
Sønderjylland 288 267 52 45 Il 45 40 48 62 80 47 92 28 78 95 75 J37 461
Fyn 182 214 40 38 IO 40 34 45 57 66 72 76 27 58 70 58 JIO 181
Vestjylland 169 191 32 34 12 15 31 47 52 65 IOJ 66 20 58 81 52 J31 357
Østsjælland I) 182 203 32 17 14 38 35 45 70 7J 116 67 30 61 80 54 377 177
Storstrom 166 209 JO 34 9 40 41 47 49 68 141 70 2J 59 66 56 359 174
Bornholm 209 216 20 11 6 14 32 41 84 60 89 61 JO 61 106 63 J67 157

J-Iele landet2) 248 241 40 19 25 18 37 48 5J 74 64 81 J2 72 93 70 J44 422

1987-88 414 21 J7 J9 124 68 91 73 45J
198&-87 25J J2 44 95 84 66 100 86 507
1985-86 347 JO 48 28 51 73 42 94 J66
1984-85 227 59 J2 54 82 95 81 J5 4J8
1983-84 279 19 J4 80 J7 43 104 110 447
1982-83 375 77 119 28 16 12 118 98 488

I) Fredenk"hnfg. RllI\klldc: og Knbenhavns amlskommuner.
1) Fraregnet Bornholm og oeme I Kattegat
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Dog var nedbøren i amterne Nordjylland, Viborg,
Ringkøbing. Ribe og Sønderjylland større end nor
malt. mens den var mindre i resten af landet.
Nedbøren i marts var mere end dobbelt så slor SOm
normalt.
Maj, juni og juli måned var fallige på nedbør. August
var og~i tør. I slutningcll af måneden faldt der dog
betydelige ncdbørsrmcngder på Øerne (108 mm mod
normalt 70 mm), mens Jylland i gennemsnit kun fik 45
mm mod normalt 85.
September var meget nedlxm.fattig. og de ne~te steder
faldt der under halvt så megel nedbør som normalt.
Derimod faldl der bclydeligc nedbørsmængder i okto
her.

Vandbalance.
I tabel 5 ses vandbalaneetallcnc for vækslsæ~oocn

1989. Til beregning af vandbalancell benyllcs må
linger udført under lcdelM: ·af Afdelingen for Jord
brugsmelcorologi, Statens Plalltcavh,forsøg. på 37
nedboN-og fordarnpningsmålestatilltler fordelt over
hele landet.
Vandbalanccll beregnes SOm diITerellcen mellem ned~

lx,r og fordampning. Hvis vandbalancen har negativt
fortegn, bel yder det, al fordampningcn er større eud
Iledlx~ren.

Re~ultatcrne l label 5 er ~.amlcl for ~turre geografiske
områder, og lil ~ammenligning med årets v:lndbalal1t.:c
cr anført normaler. beregnet ~om gennemsnit for pe
rioden 1969·8R. Vandbalancen gennem vækslsæsoncn
er endvidere illuslreret grafisk i figur 4. Detl stiplede
kurvc angiver fordampning og dCIl fuldt optrukne
kurve angiver IIcdtmr. Vandbalancen er således ud
trykt ved al:"landen mellem de to kurver. Til sammen·
ligning er visl tilsvarende kurvcr for en række tidligere
~r. saml øversl » llornwl « kurve for perioden 1969-88.
Det fremgår tydeligt af figuren. al dcr har været d

voldSOIll! "tort vandbalanc('urlder~kudi 1<)89.

Forsøgsarbejde OJ,t vækSh'ilkl'lr

Vindforhold.
Vinteren var præget af megen blæst fra VQ.t og syd·
vest. Hyppigheden af vind\tyrkc Br(Beufort}6 eller
derover var således i dt..'Cember. januar og februar 33
pet. mod normalt 15 pet.
Ogsll forår~lllanederne var mere bla:sem.lc cnd nor·
malt. Den 5. april var det meget uroligt vejr med hJ:lrd
kuling over slore dele af landet og lokalt op lil ~tærk

~torm. Flere områder i VCM- Syd- og Sønderjylland
hlcv hårdt ramt af sand· og jordfygning. hvor flere
marker måt le ~ås om.
I juni var vindforholdene mere rolige end normalt.
hvorimod hYPpIgheden af blæSl (dv\. BF 6 eller der
over) i maj, juli og august var større end normalt.

Arealanvendelsen.
Landbrugsarealets anvendebc i 19R9 er vi\! Itabcl6 på
grundlag af en foreløbig opg"rc!se fra Danmarks Sta
Ilstik. Siden 1984 er omfanget af statl~tikken ændret.
således al der kUli hvert andet <'ir hliver foretaget en
IOlal tælling. I de mellemliggende III' indhellle~ op
IY'ininger kUli fra ea. 1/4 af bedrifterne. hvilket dels
bevirker en mindre dClaljcringsgrad for nogle afgrø
der. herunder deres reelle arcalandcl de pågældende
år.
Del samlede landbrugsareal er foreløbig opgjort III
2.777.fXXJ ha. hvilket er 10.000 ha mllldre end i 1988.
Del samlede kornareal viser en lille lilbagegang lit ialt
1.575.(0) ha. Derimod er der sket store for'ikydningcr
kOfllartcrne Imellem. Arealet med vintersæd er for
øgel med 200.000 ha eller ikke mindre end 47 pct.. og
v:\r'i<-ed~rcalerne cr reduceret med 2OKOOO ha eller 18
pc!. Årsagen til disse ~(()rc ændringer i arts~ammen·
SLetningen inden for kornarealet skyldes fm"t og frem
mc:-.t de ulige muligheder for ~ning af virrrcrsa=d. der
har værel mellem eflerårene 1987 og 1988.
Flere år:-. ~kuffende høst resultater i markært har redu
ceret arealerne med den Ile afgrøde fra 200.000 ha i
1987 til 121.000 ha i "id'ile h"'ilår.

Tabel 5. Overslgi over valldba/lJllcen 198Y (Kilde: Afd. Jor Jordbmgsm('tl'urologi. Statens PItW(l!G\'/j!or:;øg).

ArnI
April

1989 nomi.
Maj JUni

t989 norm. 1989 norm.
Juli

1989 norm.
Augusl Septemtxr

1989 nomi. 1989 norm.
Oktober

1989 norm.

Apnl.
oktober

1989 norm

Nordjylland 19 ~2 "";'-4R ~20 ~7B : JO -i- BB -i- 36 : 33 -i- l l -i- 12 30 BO 56 ~ 199 ~ 13
Midt- og
Vcstjylland :6 -i-7 50 -i- 30 ~59 : 32 -i- B3 c 41 -i- 36 -i-21 : 2 32 B7 59 ~ 149 : 40
Østjylland O "B ~64 -i-27 : 57 -i-JJ -:-62 : 37 -i- 26 -i-26 -i-1O 20 60 47 -i-159 : 62
Syd- og
SønderJyl. 7 3 -i-75 -i-20 ~65 -i- 19 : 51 -i- 30 -i-26 11 -i-17 35 79 66 14B 24
Fyn 13 2 ~RI : 2U ~60 : 30 ;-59 "";'-)2 6 ~2g ~11 12 53 42 165 -i- 53
Sjælland og
loll. Fabler ...;.- 23 -, R -i-'!O -i- 34 : 6g ~35 -i- R6 : 42 37 -i- .16 -i-JJ l 4B 29 -i-214 " 124
Ilornholm -i- 35 O ~ 1U5 -i-49 105 ~4B : 53 -i-45 -i- 33 ~45 -i-4B 6 51 J7 : 32g -i- 142

Gennemsnit
hele landet \1 -i-4 -i-68 -i- 27 -i- 65 -:- 30 ~73 -i- 37 13 -i-24 -i- 17 21 69 50 ~ 177 -i- 51

Nnrm,.!t'n er gel1ncm~rlIl (m Arene 1969·8K
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Forsltgsarbcjde og ...ækstvilkår

33 34
68 67

110 108

Rodfruglarcalcl
31 30 31 29
74 73 70 68

132 125 120 112

104
66

411

38 57 59 63 53 61 57
21 20 25 24 17 16

402 228 220 214 206 217 219

Græs- og grønfoderarealcl

581 237 228 221 209 211 209

677 311 278 264 243 256 257

1311 16691601 15841509 1586 1575

9 57 127 145 200 147 121

)
79 323 329 344 392 295 434

IO IO IO IO 13 12
131 122 126 121 137 80 102

O 204 60 61 62 44 82
562 976 1034 1027 890 1110 919
262 ) 34 36 25 17 40 26
277 6 6 4 4 2

Kornarealel
1950-54 19&4 198' 1986 1987 1988 1989·

Korn iall

Bælg~æd

Helsæd,
lucerne og
grønfoder
Majs
Græs og
kløvergr.
i amdI'.
Græs og
kløvergr.
uden for
amdI'.

lait

Kanoner
Sukk~rroer

Foderroer

Vinterhvede
Vårhvede
Vinterrllg
Vinterbyg
Vårbl'g
Havre
Blandsæd

Tabel 6. Landbrugsarealets benyllelse. 1000 ha.

~'-.

---'"

--.--------- .. --

-~--

1984

1982

1986

1981

196'"

~---

-----.~~"''''-------

40

ot------------------1
120 1987

120

BO

'"o+----------------;,.------j
120 1980

80 ..-/'~

~J_--=:~~--------~~
120

BO

'"ot--------------------j
120

80

'"ot-----:-::::----------------j
120 1963

'"
~.J___----=:::::==:!.':..-------i

120

'"40

0+----------------1
120 1985

'"
'"ot------------------1

120

'"

616 577 567 526 551 549

Fn,- og ~pecialafgrooeart:.lllel

47 47 45 58 58 70
23 34 17 37 27 78

168 183 209 214 173 153
5351044

30 31 31 26 27 27

.107 345 289 332

1111--,-986----------------------·~---------------------.----

·~il~~~:-~=-,=:~9-.=-~~.--;-~-~--:~.--=-~-:=-=·-.-~--.-.~.--.------,~~~~~.~.;~~~~~~~
01 :=

apll maj ,..,r'II lIAl aug scp\ ()i(l

Figur 4. Månedlig IIcdbør (fuldl op/rlikken klln'e) ag
fordampning (sliplel kUrII<') for hele londc/. (Afd. for jord
bmgsmeleorologi. Statens Plonteav!::.forsøgj

Græs og
grønfoder
ialt 1117

Frø lil udsæd 46
Vinterraps 12
Vårraps I
Andet 19
Gartneriprd. 9

Fro- og
spec. afgr.
ialt 91

øvrige realer 12

273 298

3 3 3 4 4 4

Samlet land-
brugsareal 3124 2855283428192806 2788 2790

Del samlede real med rodfrugl er med godl 2oo.DOO ha
uændret for 3. år i træk. Arealernt: med græs og
grønfoder er uændrede, men det er bemærkelses·
værdigt, at græs udenfor omdriften gennem de senc:ste
år har vist en mindre stigning.
Arealerne med frø til udsæd er steget mL"t! 12.DOO ha.
Blandt industriafgrøderne er arealet med vin\erraps
steget med 50.000 ha. Arealet med vårraps faldt med
20.000 ha, og det samlede rapsareal er nu p5 230.000
ha.

Forbruget af
handelsgødninger
Forbruget af handelsgødninger i gødningsåret 1988/
89 udviser i en foreløbig opgørelse af materialet til
gødningsstatistikken en stigning i forbruget af kvæl
stof i <;torrelsesordencn 10.CXX) tons. Delle er en noget
mindre stigning end tilførselsbehovct efter forskyd·
ningerne mellem kornanerne indbyrdes og afgrøde-

IO



ForSUW;:lrbejde og v;ckstvilkår

Udl'ideJfC'/1 af HII/t'rmpI

urealc'/ med 50,fXJO hil
\'G"e HII)'lll'lig(' og \I1WI..

ke præg po IUIICI\l..abC'( I

maj. lu'Or d(' Kule lejla
bltmdn/t, s/K med del for-
ilrsgn"lfIt' kom o~ de "~"
~plred(' rOt'marJ.('r
(Agm FO/Q, I OHa

guan/).

..amrnCIl ...ælmngen 10\ ngl mdkm korn- og Indu~ln

plantcr helinger Metlllldtlragel ...e af bælstofprngno
:"ell:-. reduecrcdl' behov er der cner afgmdc""l11mcn
..;ctnlllgcll forhal en rc ... tmængde, der m~ \lære dækkel
md vcd ell "'Iartlg forbedret al1\cndcl<;e af hu..d)rgml
Iling. I planlægningell e.:r de.:l llluligl al tillægge.: hu'i
dyrgødlllngcn e.:1l Ih)Jcrc lIdllyttcl~esgrad fur kvælslOf,
cffcrh.~lJden <;0111 ()pbcvanngskapacltdc.:rne lldbygge~

og giver mulighed for i !>(;gcJI(IL' omfang at be.:ll)'IIC
hell~igl .. mlC""lgl' lldbnn~l\illg ... lld<;pllnktef og lilf"r
...cl ... ma:llgder.
ElI hedre :lIl\lClldel...e af hu ...dyrg,'dlllllge.:ll er ()g<;~ bag
grunden for del fon<;:lllC' fald l fo ..forfnrbrugel l han
dcl'igodnlllg. der nu er nede på 40.000 IOn.. fo<;for. En

til..\arendc forbednn~ af kalllllTludnyllcl"en er Ikke
mulig. og forbrugt'! bM næppe gå under det IlmæfCII'
de forbrug omkring IlO.OOO IOn~ kalium i handel..
gOOlllllg.
Det frerng5r tillige af label 7. al NPK·gndlllllgerne...
andel I del sandede ha:I"'lolTmbrllg l en &rr'l.:He hul'
ltggetl underkanten af SO pet. Oeflmod er ,1I111110niak
UllVl'IH!cI<;Cll gael under 25 pet. af dcl ...am!cde kv:cl
... IClITorhrllg lil fordel f()f kalkallllllon ...alpclcr...om har
værd fortsat "lugende pli 6. :'1.1' i lræk.
Forbrugel <Ir l'lIke!tgndningcrne sllperfosfal og kah·
godning vi~er ell mindrc sliglllng 'tom folge af ~Iurre

all\endel...e af mckalll"ke bl:mdinger III fordel for PK
gødninger.

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989'

.1QI 412 .1Q~ .182 .181 367 .178

4 2 .1 4 4
33 2~ 2<;1 .n JO
6.1 70 6Q 64 66

J'abel ~ \i ...cr, Il\orlede<; forbrugel af planlebc..k)'ltd·
sesnlldlcr III landbrug..for01al har \l(1\lklel "lIg 'ilden
1984 OpIY"lllllgernc: er hl'nlel fra Danmark .. \.111
j<mndcr...ogcl ...er. Afddlllgcn for -I c.·rrt..... lrisk Okologl
Mæng.derne eT npgl\'el I lom, a\..II\1 ..wf. Lldenf~)r

denne opgørd ..e ligger der ct forbrug I gartnen. frug·
la") III \ .. der er l "Imrt:bc..ordcnen R-IO pel af de
m::~I1!!<.h:r. der er an\endt 111 egenlllg markbru!!

Forbruget af
plantebeskyttelsesmidler.

Oen ....lmlede 1Il<~lIgtle uf pl:tllleoc-.kyl1c1sc~nlldler111
Jordbruget lOppede i It) 4 Der blc\ fra beg) ndel"loel1 af
80'erne lIlarkcd...f(lrt mere effckll\"c <;\alllpt'lllIdlcr.
,om gjorde del ukonnnmk muligl al bekæmpe \i..~c
..)gdOlnmc pa korn. og behandllngell af en "ltadlg
.. Imre del af det bclyd~"ge kornureul rnedfurlc nalllr·
Iig\l'i en til~\arendc "ltigIling l den "n\endle mængde
"\-amrenllddt'l frem tLl 19 4 Siden har de <;DIgie

9
29
62

42 40

24 27
47 49
27 21
1 3

8
_H
59

4 6
28 28
6 66

11<;1 121

4 6
.16 .'5
60 59

IJO 124 121

5 4 J
37 U 35
58 64 62

R IO 14 11 16
55 61 5R 4q 49
33 1t1 14 27 13
4 J 4 J 2

50 52 49 46 41

I
"-.'

1000, '"
PrOC/?lIf:

Kalkam ...alp.
XPK-gndn.
FI.ammolllak
Andre N-godn

1000 I l'
Proc('nf:

Superfo.. IiJl
PK·gndn
NPK-gnd

1000 l K
Proc{'m:

Kaltgodn
PK-godn
NPK-godll.

II



Forsl)gsarbejde o~ vrekstvilkår

vækst regulatorer anvendes i samme omfang, og an·
vendelsen af herbicider er igen steget en s,mule i
forhold til året før. Stigningen er i hovedsagen be*
grundet i en intensiveret bekæmpelse af kvik og andet
græsukrudl. Salget af glyphosat blev således forøget
med 60 pet. i forhold til året fØf.

Kornafgrøderne
Såning af vintersæd. Selvom høsten i 1988 i nogle egne
af landet trak ud. lykkedes det al fl sået slore arealer
med vintersæd. Der blev under gode såbedsvilkår
tilsåct ca. 200.()(X) ha mere end efteråret før, over·
vejende med hvede. og begunstiget af dc senere gode
vejrforhold udviklede al vinter~æd sig særdeles godt.

Såningen af vårsæd blev for en stor del gennemført på
Øerne rra sidst i marts og ind i april. I den øvrige del af
landet faldt såperioden 8-10 dage senere, men omkring
midten af april var komsåningen stort set afslullct på
de højere jorder overalt i landet. Trods vinterens
manglende frost blev arbejdet med såbedstilbcred
ningen let og betydelig mere vellykket end de to
foregående år. Delle forhold blcv, sammen med al
planterne fra starten blev tvunget lil en god roddybde
under de tørre vækslviikår, medvirkendc til. at som·
mertørken ikke fik så store konsekvenser, som ned·
børsunderskuddet ellers kunne betinge.

De enkelte afgrøder.
I det følgende omtales væksten og sygdomsangreb i de
enkelte afgrøder i 1989. Baggrunden er planteavlskan.
sulenternes indberetninger. beretninger fra Slatens
Planteværnscenter samt notater gennem vækstperio
den.
Udbyttetallene er modtaget fra Danmarks Statistik,
som venligsl har stillet den foreløbige opgørelse lil
rådighed.
På de foregående sider er de vejrmæssige betingelser
for afgrøderne beskrevet. Summarisk skal det resu*
meres, at der var gode betingelser for såning af vinler
sæd i september og første del af oktober i 1988.
Efteråret var mildt indlil november, der var køligere
end normalt. og iøvrigt blev november den koldeste
måned i vinterhalvåret frem til april. Fra midlen af
december blev vejret mildt igen. og middeltempera
turen i både januar og februar blev de højeste, der er
målt i landet i de sidste 117 år. Også marts var meget
mild. medens april startede med en periode med
vinterligt vejr og udbredt nattefrost.
Vækstsæsonen var fra maj til august præget af tørt og
solrigt vejr. Kun del nordvestlige Jylland fik nedbør af
betydning i sommerens spredte bygeaktiviteter. I de
øvrige landsdele opstod der de fleste steder ct beo
tydeligt nedbørsunderskud med lokale tørkeskader til
følge. især i de vestlige egne af Sjælland. Vilkårene
medførte en tidlig høst, og da også augusl var præget
af lange lørre perioder. blev høsten gennemført under
særdeles gode forhold.

3477

179
1334
239

52297500 6863 6085 5485 5253

397 323 360 303 259
22572199 1682 1124 1082
350 262 233 158 150

44964079 38103900 3762Herbicider ..
Vækstregu
lalorer . _...
Fungicider
Insekticider _

lah.

Tabel 9. Udviklingeu i behandlingshyppighedeu og må
lel for denne pr. 1.1.90, jf. miljøminislerens
handlingsplan (Kilde' DMU)

mængder aktive stoffer været konstant faldende. som
det fremgår af tabel 8.
I tabellens højre side er :mgivet peslicidhandlings*
planens målsætning om en 25 peLS reduktion i be
kæmpelsesmiddelforbruget pr. 1/1 1990 set i forhold
til gennemsnittet for perioden 1981·85. Det fremgår af
tabellen. al handlingsplanens mål Slort sct blev nået i
1988. Det samlede resultat dækker over. at mængden
afanvendte fungicider og insekticider allerede fra 1987
er reduceret under dis.<;e hovedgruppers relative andel,
medens forbruget af herbicider og vækstregulatorer
stadig ligger over. Det 'ikal pointeres, al det er sum
men af hovedgruppernes andel, der ønskes reduceret
med 25 pet.
1989-forbruget vil først være endeligt opgjort i efter·
året 1990.

0n~k~t

f----,---''r--,-,'-----j ni"~au pr.
Hovedgrupfl':: 1.1.90

Tabel 8. Udviklingen i den solgte mængde pesticider i
Ions okrivstoJli/landbrugs/ormål og målel for
deune pr. 1.1. 90. jf miljøministerens Iwnd*
lingsplan Iii nedsæffelse af pesticidforbruget.
(Kilde: DMU).

l Oehandling...hyppighed Ønsket l

'984119851'9861'98711988
olveau pr

Hovedgruppe:: l.1.90

Herbicider. 1.40 1.33 1,25 1,35 1.43 0,95
Vækstregu·
latorer 0,23 0,18 0,190,160,14 0.11
Fungicider 1,24 0.98 0.63 0,54 0.56 0,61
Insekticider. 0,59 0,58 0.58 0,46 0,46 0,34

lait . 3,46 3,07 2,65 2.51 2,59 2.01

Udviklingen i behandlingshyppigheden og målet for
denne pr. III 1990 i henhold til miljøministerens
handlingsplan til nedsættelse af pesticidforbruget er
vist i tabcl9. Ved behandlingshyppighed forstås, hvor
mange gange arealet kan bch,mdles ud fra normal
drn.ering og den soigie mængde af det enkelte pesticid.
Ved beregning af behandlingshyppigheden tages der
således ikke højde for den stadig mere udbredte brug
af reducerede doseringer indenfor bekæmpelse af både
ukrudt og svampe:-.ygdomme. Situationen er her slort
sel uændret fra 1987 til 1988. Kun Sprøjtefrekvensen
med fungicider er reduceret ned under disse midleN
andel i målet for handlingsplanen. In<;ekticider og
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/6. now!mbl'r /989. LønkOl,C'tI har IObl bladt'fle, urets IWH ufkorn, fro Q1.! R'OIjo<!er l'r bjærgel. Im'tI /um/\!..ubet er atter
grOlIt. Ladbrug(!( leIV'r op 11/ !..mw'If(· om grøn"l' lIIur!..er, lltir de lIorurgiVl'm/e \'I"/J..ar t'r 111 l/ede.

(la/(): ClmH lohaml'II),

A

Plantes)gdomme.Da vinteren \ar u<"æd\'anlig mild,
ford. om der mgen ud\Jntnng. Det manglende snclag
hllldn.."de Illlige angreb af ud\inlnng..."vampc, $11('

.\J..lll1me/ ng græstrtu/J..ol/e.
Derimod begunsllgede: 'dnlcrforholdenc ud\Il..ling... ·
mulighederne for !..lIækk'1od<;ygesmmpel/, og under
søgelser af hvcdcrnarkcr l forskellige :o>a:d...kiftcr vi"le
en u...ædvanlig hOJ proccllIdel med bekæmpclsesbe
bov. De l(\rrc \cJrforhold i maj - jl/m hmdrede mud
lertld ud\ 1l..lingell af l..mcHefodsygc, s~ angre:~ne

senere l..Ullne betegne.. som ll11ddel lil l..raftigc. 1 man·
ge marker var svampen dog :1benbarl Ir:engl langt md
i ..tr. Cl allercde lJdhgl l fora ret. h\lIkct stCd\IS ble\

r'iag til "rartige angreb.
Allcredc l februar maned fandlC'i der mange steder
kraftIge angreb af nw/dug I vlnlerbyg, hvede og Iii del..
I rug, Der er iHc mange erfaringer med ..:'i lid lige
angreb, hvorfor dcr bIc\' anlagt for..."g med en tidlig
mddugbckæmpclsc l marts 1 både \ llllerbyg og rug.
Mcldugangrebcnc vnr udbredte i vinlcrsæd-.;arlernc
helt hen i junI. Og.J. i v!irhyg rorckom meldug ud
bredt, men angrebene \ ar dog o\"cncjcnde betegnet
<;vage Id mIddel. Progno..ell for meldug l vårbyg og
hvede blev udselIdt J. maj. Med den lidlige ~Iart og
'itorc udbn..-delse fUf\entede-. <;mlttet r~ "l..el af meldug
at bll\-e hUJt i drb)g. men mere vanerende I h\edc.
Der l, .. en fortsat ..tlsmng I \Irulen"C'lI overfor Slcip
ner.. mcldugrcslsten<;, h\ II"cl også I,ellere kunne kan
..latcrC'i I prakSIS I form aflranige angreb I denne sort
GU/ruSf lunne finde .. i flere hvedcmarker allerede l
Januar og typi>;k I de krartig'il udViklede. Den milde
vinter medrnrte gode bctlllgelser for gulrU'ilwampcns
ovcrlcvebc, hvorfor der kUlIne kon... latcre:o> meget gul
n ... t i vintcrhvede i foråret 1989. Del turre V;trllle vejr i
maj - Jlllll brell1~"de dog den videre ud\lkllllg af
gulruslell de ne..le 'ilcder, Sorten Slelpners gulru<;lre<\l-

"ten.. \-Istc sig væsenllgl ~\æl"ct i forhuld lil 1,)88, ug
nere ble\ owrraslel m·er krafllge angreh. t-.ær I Jum.
hvor en kort penode med k<lligl og fugugl \eJr frem
mede udvikllngcll.
Angreb af Sepfor;a. der omfallcr h\'cdegråplcl og
h\'cdebrunplet, \'ar mcgel udbredt I del tIdlige forår I
juni - Juli, som er det lldspUllkl, hvor ...vampen kall
gøre 'ilor skade. var angrebene imidlenitI yde,.,t ......age
på grund af klimaforholdene, og de fik mgcn "kono
mi..k betydmng.
Angrebene af de Ol rJge ruSI- og bladplelwampc var
gennemgående <,\age. Dog påkaldte hl'l'dt'KU/<;trll1l' "lg
opma:rl..<;omhed I hvede i nerl" områder, I~'er efler
almindelig raJgra.'" ..om forfrugl Ih,t'd"~fit1kbrmu/var
og..a va.~ntlig mere udbredt cnd normiJlt.
Af m<:lngelsygdomme <,l..al m.~\ ne... , al/y\p/l'Hygc(man
g~nmangel) \ar betydeligt mere udbredl end normall
hele va:kStSl.l......OllCll igennem. Selv p;:\ jorde, hvor mall
gel nOfmah lkl..e optrætler, var de lUrre \'ækstforhold i
Sl<mdlil at fremkalde mangebymplomer.

Skadedyr. Den larme, terre for\Ollllller gav g<xk
upfurmcrmg.,hellllgcl<;er for mange skadedyr, hvoraf
ncre og," optr;:\dte tIdligere end 1I0rmall Væht ..æ ..o
ncn \qg9 kan l..aral..len~resM>m cl b/ad/IJ~-lir_ Allere
de I begyndel\Cn af maj ble\' der rapporteret om
bladlu'i I hvede. R~len af sommeren forekom der
udbredte og <"h."(hl<;t ,>I<:~rke angreb af bladlus I b~de
Inedc, \årbyg og rug Angrebene af 5wnJ...e/ben og
harlllyg var \læsenlhgl mere udbredte elld normall,
hVOrimod fore"omsten af alm. fraflut! var mere 1110
derat.

Ukrudt var sledvis Cl problem i vinter..;:ctbrnarkcrnc
p;:\ grund af gunstige ud\'lkling..bctingehcr i den nlllde
vinter Agersledmoder er ct dominerende ukrudt
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31.7 55.2 49,4 50.2 47.6 50.5 55.9

Mil!. hkg kerne

Tabel IO. Udbyue af kornafgrøder.

Ukrudtsbekæmpelsen. F""le l'projtning mod ukrudt i
bederoer virkede generelt tlifreds..'itillende. Ved de se-

Rodfruglafgrøderne
Rocsåningen kom tidligt igang i 1989. og der blev sAet
mange rocr i de fo~te 2 uger af april. Gode <J.bedsfor·
hold resulterede l en hurtig og god fremspiring. og
roerne fik !>Om de fleste andre afgreder en god slart i
foråret. Den langvarige sommertorke medforte imid·
lertid, at roerne ...ov i lange perioder. Mange steder
blc\' roerne ved med at mangle vand hel! hen i oktober
måned. Det er usædvanligt at se sovende roemarker i
..eptember og oktober, '>om det "ar tilfældet en del
steder i 1989.

Sygdomme og skadedyr. 1989 blevet år med usædvan·
lIgl tidlige angreb af ferskenbladlus, der senere resul·
terede i forekomsl af \'iru'igulsot i roemarkerne. Den
milde vin ler var meget glln... tig for ferskenluscnes
overvintring, og I mange roekuler var der i foråret
langt flere ferskenbladlus end normalt. Der blev ud·
sendt en generel \'arsling for ferskenbladlus allerede
den 24. maj. I slutllIngen af juni fremkom de forsle
spredte :-ymptomer på \'iruo;;gulsol.ongreb i roemarker·
ne, men dog kun I svag styrke. 1 juli \'ar \ITUsgulsol
derimod megel udbredt i nogel over middel ang
rebsstyrke.
Roeavlerne var meget opmærksomme på det eks
, raordinære behov for bekæmpelse af fersken bladlus.
Der blt~\' sprøjtet tidligere og betydeligt nere gange,
end der har værel behov for i de fleste andre ar. Trods
genlagne sprojt1l1l1ger blev mange roemarker alligevel
angrebet ar virusgulsot. Pnrs"gsresuhater viser, at der
blev opnået store merudbytter for gentagne bckæm·
pelser af rerskenbladlus l 1989.
De torre vejrforhold resulterede i udbredt forekomst
af manganmangel. Magnesium- og bormangel blev set
enkelte steder, men o\'enejende med svage angreb.

pet. o\er det gennemsnitlige ha-udbytte i 1988. For·
skellen lil sidste år'i høst skyldes dels el højere areaJud·
bylte blandt de enkehe kornarter. dels en øgel dyrk·
ning af hvede og vinterbyg. h\-or udbyttepotentIalet er
hojere end f.eks.• v rbyg.

c1vom vårbyggen 1 1989 har gi\'et det hojesle gennem·
snitsudbytte pr. ha siden 1984, 48,3 hkg kerne, har
vinterhveden med et gennemsnitsudbyue på knap 73
hkg ydet 51 pct. mere. Sammenlignet med 1984 er der
en stor stigning i areal udbytiet i vinlcrbyg, mens de
øvrigc kornarter har ligget noget nær på samme hek·
tarudbyltc i 1984 og 1989.
Den røTSle foreløbige hostopgørelse fra Danmarks
Statistik i oktober var på 91 mill. hkg, og sAledes l,S
mill. hkg eller l. 7 pCl. ovt:r landskontoreIS høstprag·
l10se fra l. september. der efler planleavlskonsulenter·
nes indberetninger og forsogsresultater bod på 89,5
mio. hkg. J dccember har Danmarks Statistik meddelt
den reviderede opgørelse på 88 mill. hkg, som er
anført i label IO. og som nu viser 1.5 mill. mindre end
landskontorets prognose. Den endelige hostopgore1se
for 1989 forvenlC'o at fremkomme i april 1990.

31.6
0.6
4.9
5.4

44.4

1.2

88.1lal1 41.6 n.8 79.6 79.7 71.8 81.0

VinlerhVede} ) 9 24.0 19.3 21.3 22.4 20,2
VArhHde -. 0.4 0.4 0,5 0.5 0.6
Vinterrug 3, I 6, I 5.6 5,5 5.1 J.7
Vinterbyg }19 5 12.1 2.7 3,2 3.1 2.6
V5rbyg , 48.6 49.9 48.\ 39.8 51.6
Havre 8.51 1 6 1.511 I I O ) O
Blandsæd 7.6' 0.2 • . -.

Gt'nnem\nllsudb~lIe.hkg kerne pr ha

VinterhVede) 36.5 74.2 58.4 61.8 57.6 68.1 ) 72.9
V5rhvede 44,5 43,9 50.1 44.6 48.6 -
Vinternlg 2J.9 49.4 44.4 45,1 37.545.2 48.2
VintcrbY8 134358,744.4 52,649.658.7 66,0
V~rbyg . 49,3 47.~ 46,9 44.8 46,0 48,3

~1~~~Sæd ~~:~}46,3 :~:~ 43.8 44, I 46,8 4J,5

Gns. for
alle arter

'050-
54 1984 1985 1986 1987 1988 1989-

KornhlJstcn indledtcs med viflterbyg allerede i perio
den fra 15. til 20. Juli. Byg- og hvedehosten kunne i
landets ostlige egne gå igang i slulningen afjuh måned
og i Nordjylland 8 dage senere. Takket være det gode
høst vejr var høstarbejdellilendebragt omkring den 20.
• 25. augu'>t overalt i landet.

Udb,)'net af kornafgroderne. I tabel IO er anfort Dan·
marks Statistik') 2. re\lderooe hoslopgorel...e fra de·
cember 1989. Opgorcl"iCmc er baseret på 1I1dbcrct·
ninger fra ca. 1.100 landmænd om udbyuerne pr. ha
samt på arealopgorclscn \ ed landbrugstælhngen den
3. Jum.
Den samlede kornhøSl er her forelnhig opgjort til 8
mill. hkg. hvilket er den næststørste host nogen...inde.
kun o\ergåel af rekordho'ilcn I 1984. Det storre hO~I·

udbytte på 7 mi II. hkg i forhold III 1988 kan henføre...
lil en megel storre h"... t Hf "inlersæd. mens mængderne
IIf ho.. (et vårbyg lil gcng;dd er gået lilbage. Det
...amlede kornareal I de 2 !ir var stort set det samme,
men :-om for nævnl er vinlcrsæd...arealerne 'lleget
markant på bekostnlllg af vår')æd. Sammenlignet med
rekordåret 1984 er det samlede kornareal gået Itlbage
med 6 pct., og de mest markante be\"ægeber er et
... Ierre hvedeareal og el mindre areal med villlerbyg.
Del gennemsnitlige arealudb)uc for alle kornarter
under el ble\ i 198955,9 hkg kerne pr. ha. Det er lidt
o\er gcnncm~inil~udbyttet1 1984. h\orfor betegnelsen
rekordho"t for 19~N ikke c-r mlS\ ....ende. og del er IO

mange steder. Vindaks og andre ukrudlsgræ~~er"'pre
der sig til stadig nere arealer og udløser bchov')be·
kæmpeise på mange lokaliteter. Vejrforholdene i 1989
var ikke særligt gunstige for ukrudtsbekæmpel...en, der
orte samtidig var besværliggjort af ston overvintrende
ukrudl
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Bederoer
III foder 14.5 lJ.7 13.9 IJ.O]JA q.5 11.8 11.9
KAlroer

Tabl'! II. UdbYlft: af rodjrugt- og gm·Jmor/..safgrøder.

MIU LC.
19SO-

54 JI~ 3 1984 Iq8j; 1986 IQ87 1988 1989·

.\'atltrl'oRtl'ref 51..a/ fIIary.:illaljordl' IJ(If({'Kge.~ til !Illlllr
arealer. J.rWI'(·r dt' pleje for iJ.J.e lI/ bIH't' Itll1lOrad{.

0.2 0.2 0,2
2.5 2.9 2.7

12,4 0.7 0.7 0,4 O.J
J.5 .\.1 ),7 ),4 J.4

m.\'.
Roclop
Gnc..-
mark-.afgr.
Ill.m 4VJ _H.6 37.8 .'4.2 .l1.6 29.3 35.1 33.7

ncrc "projtlllngcr ,ar der p!l grund af de I()rrc veJrfor
hold problemer mt.."d al opnå en lilrroo'lstdlende \Ir"'
iling af jordmidlerne. Dct generelle rcsullat af
ukrudl ..bckæmpcJ..en \'ar dog rimeligt lilfred~"lillell

de.

1..111 73.3 46.1 56.1 51,0 4 .7 41.5 50.0 4 .5

Udh~ Ile ar l.lrlona ,lg rahnl,nlCl rml1 hlg
llJ'\()-

'i4 Ill!!, lQ!\~ ]ll!!5 I"lSh 1'1:-'7 1l)8tl [<)8<)·
---
Fabnh-
roer 22.6 26.2 36.1 35.2 32.0 26.~ 33.8 33.0
Kartonl.'r IlJ.9 .5 11.2 I \,(J 113 QA 12.5 12,4

db)'lIc af rodfrugtafgmdcrne er l en foreløbig op
gl,rel'c \ISI I label II. Gdh)lle af bederoer cr her
Opgjort til 11.9 mlll. afgrudccnhcdcr. Arealelog ud
byltl.'t er for hcderoerlle~ H:d"'ollllllentle "iledt...... næ
<itell ua:ndrel fra 19~8.

Rodudh)'ttcl I fabnbrocr ble' hujt l 1989. Gellllcm
~nll ..udb~ [Iel pr. ha ble' pa 494 hkg. 11\ Il "'el er l;.ct på
udb~ Itet I 1995...om 'ar del hIdtil højeste lIugell ..inde
Som følge af mindre lilfrcd"'llllendc ~uk"'erprocenlcr

forH.'nle:-. ..uUerudbytlcl at blt'e mllldr~ end i 19R8.
men dog noget m er de "ild<;le 5 år.. ~l.'nllem ..ml.

Græs- og grønfoderafgrøder
Græwa;:htell kOlli tidligt 19ang. og l. ... la:1 .. kullc
mangc "leder tage' lIdIIgere cmll1orlllalt. Udbyllel af
I. ..I,et hl e," I~ke alle !>leder helt lilfred.....,tillcnde Gen
'æk"lcn bic' under de IOrre forhold bct~dehgl under
nuddcl.ll\'order lUe "'unne \'andes. 2. og 3 <ihel græ..
bic' p tie ne..le u,"anclcdc uealer betydeltgt under
middel. Denm<KI hod ..ommcren pil g<Xle muligheder
for at la'e hu af pnma ""alllet LIgdcdc.. '"ar græs
'lchtcn l cngarcalcrne forhold\Vl~god I del varme og
turrc "<Hnmervcjr
Udbyttet af gr::l'sl1lark~afJ.:nJdcrnc inclusiv helsæd
fremg. r af lahd II. Dc ..am lede udbytter er ford,'big
Opgjort III 32..1 111111. afgmdccnhcder dIer S pc!. min
dre ~1ll1 :lrl.'l fur. net 'i.amlcdc areal lIIed gr:c.. er ..lort
"el uændrct

db)'ltct af gronfoder o~ hcl ..:ed m,v. er medtagel
under gra..'Smar"' ....lfgroder under label I \, men I label
12 er VI~t arcaler og udhYtler for de cnkdle .. fgrudcr og
ocllyucb.e...omr:'tder ..arni for llHIJ"'.

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
ArcnIerne med fro til udsæd (~C label 6) Cl' ~tegct mcd
hdl' 20 pcl .. nemlig fra 5~_OOO ha l 1988 til 70.000 ha I
191':9. Dt;1 .. k)'lde~ f~'N og fremme~1 ~t(lre ~llgningtr I

an."llernc med .i1mindeltg rUJgnt:' og md.., tIlge!.
Den milde 'lIller I 199G;S9 ga' Illgen problemer med
o't'nintrmg for froafgmdcrne. forårcl \ar hgekdC'l
gutl'>lig for den ("Pole ud, I"'ltl1g. Il\onmoo \Ommcr
turken ')ellert' ..alle "Il tydelIge præg på mange marker
Frogræ..hu"len blev mdledl megcl Ildltgl, og hU"I
arbqdcl foregik generelt umJl.'r megel favouwble \'cJr
forhuld.
Rudkløver vurderes lil al give Cl udbyllc lidI over
middel. medctl'> hvidklover har gl\cl et mcget linl
udb)'t1e. der ligger ea. 50 pet. (l'er IO . r.. gcnnCI11
"mIlel. "'id"'IIHer er Iraduionc!1 en afgrode Illl-d

megel <;lore ud"mg I udbytterne. mcn 1989 bic' alh
Cl af de gode r.
Udb) Herne l fmgræ\ ble, generelt megel 1IIfred.....11I
lende. Ene..tc undlagdse ble,· de .. IIdige <iOfler af
almindeli..: r:ljJ{ræs. der mange ..leder ""'lIOede en dcl.
fonncnllig p<'\ grund af. al de lcd linder tørken.
Tidli~ oJ.t middclcidli~ rujRræs sanlt ilul. rajRræs gav
udbylIer lidt over muldel.
Hundegræs. cngsvinio:el og radsvinlo:cl gu' udb~tlcr

beiydelIg! O\cr middel EngrapRræs og almindelig
rapgræs har glvel Cl udb)t1e om"'nng IO 5.rs gennem
snu

/ub('IIl. Areal og udbyul! u/griJII/o</t'rajgroda.

1000 ha MIII ae.
leJS7 1988 jq8q· Iq87 IqSg Ilil8eJ·

I llccrne 4 5 6 IU5 0..16 0.46
la).. 17 17 16 1.07 1.47 1,42

Hehæd 53 53 49 2.96 3.90 J.56
Andre gWllf.afgr 3 3 2 0.12 0.21 0.14
Ila!. rajgr efterafgr. 60 95 95 1.00 1.14 1,42
SI.cl af udlæg o,lign gi 90 gI 0.46 0.72 0.72

lall 256 262 259 6,1)6 7.HO 7.72

'l FOll.'lllhl~l' Lil
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forsøgsarbejde OM \'ækstvilkår

G" udbYlIl:. hkg pr h'
Vinterraps

27.1 25,1
31,9 26.8 30.1 36,0

Vårraps 26.8 21,4 24.5 24.2
Markæn 50.2 42,6 38.1 25.4 34.5 38.6

-) FOf"doblgC' lal

Tabel 13. Udbyl/f! af raps og ærter.

14J84 1985 1986 1987

Vinterraps
Vårraps
Markært

Mill. hkg

} 5.17 5.44 ~:~;
2.85 5.41 5.53

0.98
4,58
5.19

I<8S

0.82
4.23
5.08

2.80
3.72
4.53

vigende på grund af generelt skuffende udb) tier gen·
nem nere r. Angrebene af wampesygdomme var pA
et megct lavt niveau i markært. Både gråskimmel,
ærteskimmel og ærtesyge var mindre udbredte end
normalt. Angreb af bladrandbiller var meget udbredt.
Del ..amme var tilfældet for ærtebladlu'i, der blev
begunstigel af del varme og lørre vejr.
ArealudbyIlet i markært blev på 38.6 hkg pr. ha,
svarende til de foregående 5 års gennemsnit. Der var
dog betydelige regionale forskelle i markærtudbytter
ne. Der er hoslet bedre udbytter i Jylland, især j

i'ordjylland. end på Sjælland og de o\"nge ocr.

Vinler- OR. drraps startede \'æksten og blomstringen
meget tidligt. Væksten i foråret var meget krafllg,
hvilket mange sleder resullerede i vækst revner i raps
stænglerne. Raps er meget fol"offi overfor torke i
blomstringsperioden, men vinterrapsen blomstrede så
tilpas tidligt. at den undgik lørkeskader i større 001

fung. Derimod blevvårrapsens blomstringsperiode
stærkt afkortet på grund af torken.
Angreb af sygdomme og skadedyr var generelt meget
moderate i 1989. Angreb af storknoldet knoldbæ
gersvamp udviklede ... ig ikke under de terre veJrfor
hold, og angreb af 'ikulpes\amp \ar ogs5 mindre
udbredte og svage. Der ble\ iagltaget en del kraftige
angreb af kålbrok. Der er her tale om en sa.'d'kiftesyg
dom, der er grund lil at være p vagt overfor. Skulpe
snudebiller og især glimmerbosscr optrådte tidligt og
meget udbredt. men dog uden at få nogen storre
betydning for hverken vinter- eller vårrap:-.ens ud
vikling. Flyvnmgen af både I. og 2. generation af
skulpcgalmyg var svag.
Udbytterne i vinterraps, der er vis I i tabel 13. blev
rekordhøje. Det gennemsnitlige udbylte pr. ha blev:
hejt som 36.0 hkg. hvilket er 20 pet. over ... idste års
udbytte. Der var forventet skuffende udbyllcr l v r
raps, men et arealudbytte på 2~.2 hkg pr. ha må dog
betegnes som tilfredsstillende med vejrforholdene ta
get i betragtning
Den samlede hest af vår- og vllllerraps er forelobig
opgjort til 653.000 tons. h\ilket er ca. 29 pet over
høsten i 1988.
Markært blev d) rkel på 117.000 ha mod 1~4.000 i
1988. lntercs..cn for dyrkning af markært er noget
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Tabe//4. Der samlede høstudbyrte.

MIII. a.e.
19'" 1970 l'" 1..7 '911 ,....

Korn. kerne 39.2 62.0 92.6 7\,7 SO.3 87.9
Korn, halm. 10,4 8.7 9.0 7.8 7.8 9.2
Bælg~æd 2.8 5.2 5.1 4,7
Rodfrugter 39.8 28.5 28.7 20.1 25.3 24.9
Græsmark-
afgr. 42.9 35.5 37.8 30.1 35.1 33,7

lait .. 132.4 134.7 170.9 134.9 153.7 160,4

-l FnrdoblgC' lal

Det samlede høstudbytte
Det ~mlede hostudbytle i 1989. udtr) kt i llfgrodeen
heder, er beregnet efter foreløbige oplysninger fra
Danmark.. Stalistik og 'liSI t tabel 14.
Afgroocrncs samlede udbyttc er på det foreløbige
grundlag beregnet til 160.2 mill. afgrodeenheder. hvil·
ket er 4 pet. højere end i 1988 og 6 pet. mindre end
rekordAret 1984.
Dcr cr tillige en del forskydninger mellem de enkelte
ku1ture~ bidrag til den samlede host. Ved vurderin·
gen af tallene skal der tages hcnsyn til udViklingen i
landbrugsarealet. Endvidere skal opmærksomheden
henledes på, Ilt det betydelige areal med raps og fro til
uds<cd på 309.()()() ha ikke cr medregnet i denne
opgørelse af del samlede høstudbyttc.
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Kornsorter og korndyrkning
Af Bent Ullerup

Jalt kom 100 459

Tabe/I. AII!allclllll.'>j(Jrwg

Vinterhvede
16 vmterhved(~orter blev afpnwct I !JO for ..og. hvoraf
63 hlev gellllelllfnrt som dohhclll()f~øg uden og med
w:tmpebeka.:mpclscog 2J .1-dobbe1t, hHlr; ogs!\ va~ht
regulering blev ufpnwct. Dc~udell hlc\' gCllncrnrurl II
fO~\lg med en ...ort'ibl:lndlllg i h ... cdc. 8 for...ng med
uds:cdsmængdcr, 8 dyrkl1ll1g~for'iøg med plantebe
skylleise og kvælstofg0<hknmg og dc.. uden ct par
forsog mcd kcrnestørre1'>er l uds::\:d~partICr.

I mange af de hvcdefor..øg. som er hlcvct gellllemf"n
under Kornudvalget. er der fnret:lgct analY'icnng til

lod sig dog bekæmpe med egnede midler. Dc IO milde
VllJlre 19R8 og 1989 indebar ,;aTlllllcn mcd den ogede
dyr"ning af \ Inter~æd, at llldblandingell af fremmede
arier ...om følge af gengronillg mange <;leder !:llev kraf
ligere. end dCI er set l mange år.
J 1984 hlcv der mellcm SWlell.~ PI(/!lfea~'I!Jf()r.",g og
Lafld~ko"torel for PlafIIeavl elablerel el 'iarnarbcjde
om .:lfprøvlling "fkornsor!er. Delle blev i 19t'i9 fort'ial
på 5. år. Der blev ...om i de foregående år foretaget
bedømmelser af snrtcrnc~ egell~kaber I ob.H:nt(J{;OIll·

parn'l!er landet ovcr. Desuden har den vjjich'IIe ~'U'rdi·

aJprtll'nill~ og~& omf.llIcl for<;øg. ~om er gennemfør! i
landokollomiske forcllinger.
Lal1d~fnr...øgen('s resultater ar de enkelt c for~~,g:-. ...cner
med ~ortcr er i del følgende :.IIIfMt llabelkr. hvor
Ildhytte. 5IriilCl'lIgde. rulfll'ægl, lej('li/oojl'lig!red og Uf/

greb af meldug er oply~l. Lcjclilbøjdighcdell cr be
skrevet med karakterer fra O III IO. ')ålede.. at O
angiver. at kornl..·\ har været heil ~låelldc og IO. al del
\'ar helt i leje. Ved beregnlllgen af serierne~ gennem
snil~karakterer for lejclJlbøjelighcd er medIagel alle
for"'~1g. hvori hedømmehen er foretaget. - og..å de
for..øg. hvor alle soncr var helt 'i\<'Icnde. I de hc
dømlllel"er, som er forelaget i oh..erv:lllOnSparccllcr·
ne. er ligclcde:-. anvendt ell O-IO skala, ~ålcde') at
karaktercll O bclyder hh v, ingen tcndens lil lejesa:d,
ingen str;'- eller aksllcdknæknlllg ...aml mgen eller
megl'! ~vag modtagelighed for ~ygdomlllc. I land .. for
SOgCllC cr angl'd>cl :il' meldug ikke anfort ...nm CII

karakter, mell ~om pCI. grønlfe plaNfedeIl'. der var
angrcbet. Gencrelt er angrco'igradcn lavcrc i land ..for
:-.ogcne. fordi bedømmelsen ogsA er foretagct i for.."g.
:-.om cr behandlet mod wampesygdolllnte. end lob'icr
\:lllonsparcdlcrne, som ikke beharJ(jlc~ mod sygdolll
me. I de re:-.ult:lIer. dcr l herctrlingcrl er omtalt fra dell
olliclclk danske sort<.,li'ilc. er anvendt karak(('r... l..alael1
1-9. fordi dcnllC skala bruges l del IIHernallonalc
afprovning'larbejde. hvori ogs...'"t Danm:irk deltager,

J l

29
42

F()r~kclligc opgaver vcdr.
dyrk iling af vinterhvedc .
dyrkning .. f vårbyg .

lall .

Forsøgenes antal og fordeling
Berelllll1gen indeholder resullater i1f 459 ~orl:-.fors"g

eller ca. 110 færre end ... idsl(' år. Ocr deltog uændret
100 <;or[cr i afpnlVllingcn. Dc:-.udcll er der meddelt
resultater af 71 dyrkning:-.for'iog i vinterhvede og i
v. rhyg. Mange :.lIldre opgaver er bdY:-'I, men i'ii.cr har
dyrkningen af!)åkaldt kvalitet~korn.hvede lil brod og
byg til malI. Vi.\:rcl gcn~land for forsog... rnæssig be
lysning.

174 af sonsfor~øgencmcd knrn blev gennemført ~om

dohbcltfor~()g uden og med l'llten hckxmpl::he af
wampe~ygd(lrnmedIer v:ckstrcgukring. 23 forMIg i
vinterhvede hlev gellllelllfor! 3·dobbelt. dcl~ ubehand
let og del~ behandlet mod walllpc~ygdoml1leuden og
mcd v•.ck ... tregulering.
Rc~ullaternc af ~Orl~fOrMlgeJ1C i korn cr i O\erslgtcn
opdelt i geognlri ... h· omr:'kler.

Forsøgsarbejdets grundlag i 1989
Af det foregående afsnit A I o\lcr... iglen fremgår, al
dyrkningsbctingelscrlle for korn var gode i 1989. og at
udbyllCl blcvlilfrccb<;tillcnde. ,,(:]\10111 sommertørkcn i
nogle omdder gjorde sig .. leml gældcllde. Angrebene
af ..vampe..ygdommc \lar moderate lill..raftlgc.IllCIl de

AfSl1Iltet om lalllbfnr<;ng l korn omhalllJlcr især n~:-.ul

tater af sorl:-forM1g. mell der er desuden ncre re:-.ulta
ler af dyrkllillg"ror~ogog af sa:r1igc kvall1el'itJndcr·
:-,,,gclser l:11t1 i tidligere ;k

[kornartlopgaver Anlal sort~r Anlal forsøg

Vinterhvede 16 130
Vllllcrrllg q 48
Vinterbyg 16 79
Triticak' 2-'
V.hbyg 43 Il) I
Ilavre 10 13
Vårhvl·JI.: . ... 5
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Kornsorter og korndyrkning

vurdering af bageegnetheden hos forskellige sorter
eller efler forskellige behandlingt=r. Resullaterne af
sådanne undersøgelser er bragt i del omfang, de var
modlaget ved berelningens trykning. løvrigt er der
gennemført tilsvarende undersøgelser i forsøgsopga
ver under andre forsøg~udvalg, og resultaterne er
bragt i de pågældende <lf:-.nit om gudskning og om
plantcværn.

Landsforsø9 med
vinterhvedesorter 1989
Resuhalcrne afsorlsforsøgcne i hvede er vist i tabel 2.
øverst i hvert tabelafsnil t=r anført hvor mange forsøg,
der ligger til grund for de opnåede resulatcr i hver
provins eller landsdel. Dette gælder både tabellcn her
og de tilsvarende tabeller for de øvrige kornarter. som
omtales senere.
Krakahvede vur i 1989 målesart for IO. gang. Ilabellen
er udbyttet af målesarten anført med fremhævede
typer, og derunder lindes de opnåede merudbyller af
de prøvede sorter. I tabellens højn: side er udbytte.
strålængde, hollandsk vægt, karakter for lejesæd og
PCI. angreb af meldug anført i gennem~l1it af allt:
forsøg over hele landel.

UdbyIlet af vinterhvede var i 1989 højt og stort set af
samme størrelse som i dct foregående år. Krakahvede
gav sålcdes i gennemsnit af de tre forsøgsserier 77,7
hkg kernc, medens udbyltet l 1988 var 80,7 hkg og i
1987 66,6 hk8.
Der var meget slor spredning i sorternes udbytte
mæssigc !itilling. idel sorterne Sleipner. Apollo. Ga·
wain. Wase, Longbow gav 14-20 pet. højere udbytte
end rnålesorten. Flere andre gav 5·10 pet. mere end
Kraka og nogle M)rter på linie med den, medens de
særligt bageegnede sorter Urban og især Rektor gav
lavere udby Ile. Resultaterne i tabel 2 er gcnnemsnit af
enkeltforsøgene, som almindeligvis er behandlet lige
som den omgivende mark, samt afsvampebekæmpede
forsøgslcd i dobbeltforsøgene. Dette bctyder, at resul
taterne afspejler sorternes udbytte. når de er dyrket
under omstændigheder, som det sker i almindelig
praksis.
Der er grund lil at bemærke. al sortcrne har strl1læng
de varierende fra 70 til 97 cm, at rumvægten ikke er
meget forskellig fra sort til sort, medens der er konsta
terel nogen forskel i sorternes lejctilbøjelighed. Men i
øvriglomtales egenskaberne i det følgende afsnit.

Tabel'] Landiforsog med \';Illerhvedesorlcr 1989 (I-J)..
Udbytte og merudbytte. hkg kerne pr. ha Ilele landtt

Vinterhvede
SJ~I· LoU.- fvcstjyl_

"db,,, Hol!
Fyn Bom· (}ernt; Øl,1- Nord· Jylland hkg Ir!tgd. Kar r PC'

laud Falsl holm Jylland lund Jylland kerne cm ~ægt. lejesæd meldu
pr. ha pund

Serie 0/·01. 0/·05 og 0/-08
Anlal for"øg 6 17 9 6 IO 25 42 17 41 38

Kraka 80,7 83,4 85,6 74,8 81,8 78,8 67,S 81.8 77,3 79.1 97 134 3 0.5
Sleipner . 19,4 18.8 11,6 12.7 17.5 21, I 12.J 10.1 14,6 15,8 70 134 2 0,8
Wasc 10,8 1J,J 9,9 5,5 11,1 15, I 8,6 8,6 10,9 11.0 84 132 4 0,4
Mercia . 8,6 12,6 2.8 3,6 9,0 lU 6,2 5,8 7,8 8,3 18 135 2 0,5
Ci\adel 8,9 10,1 0,9 0,6 7,1 9,4 5,0 1,1 1,4 1,6 86 133 3 I
Gawain 14.1 16.8 9,6 5.8 13.7 16,4 9,1 9,2 11.8 12,6 78 129 3 0,8
LSD. 3,6 5,4 1,3 l.7 4.3 4.1 5,4 2.8 2,0

Serie 0/-02, 01-06 og 0/-09
Antal fONOg 12 , 3 J " ]J J , 24 " " iJ " "
Kraka " 77,4 80,8 83,7 75,2 78,8 76,S 77,8 75,1 76,2 77,5 94 III 2 I
Kosack : 2,5 -;-4,l -;-l.5 -;-1,2 -;- 2,9 : 2,5 -;-4,8 -;-\,2 -;-2.4 -;-2,6 95 Il6 2 0,2
Rektor. -;-1,5 -;-7.3 : J,O -;-1,5 -;-6,9 -;-1.1 -;- 8,8 -;-9,0 -;-7,9 -;-1,4 89 136 I 0,8
Urban -;- 1.9 -:-2,5 4,6 -;-5,0 -;- 1.6 -;- 3, 1 -;-4,8 : 0,9 -;-2,6 -;-2,1 81 135 I 0,5
Florida l,8 2.0 7.8 l,O l.8 0.8 -;- 5.8 -;-2, I -;-1.0 1.4 86 133 I l
Junker. -;-1,\ ;- 2.8 1,4 -;-0,6 -:-1,1 -:- 3, l : 6,7 -;- 1.1 -:-2.9 c 2,0 95 Il4 4 I
LSD. 2,4 4.1 5,3 1.9 3,J 4,8 J,8 2.2 1,5

Serie 01-03. 0/-01 og Ol-IO
Arua! fOI'<1g , IS "

, l2 40 15 10 JO J7

Kraka 79,5 88,5 89,7 79,4 83,7 74,7 60,9 65,0 70,9 76,6 94 1ll 2 0,6
Plulon 5..1 2.9 4,8 +2.2 4,2 2,8 J,l 6,6 3.4 3,8 8l 134 3 0,4
Anja 1,6 -;- 1.0 -;-0.4 -;-2,) O,l O,J -;-1.5 -;-0,5 -;-0,1 0,0 93 III 1 0,5
I.ongbow II. I 11, I 11,9 2.7 10,8 11,1 9,7 12,1 11.0 10,9 74 110 2 0,4
Apollo. 13.5 17.3 13.7 5,7 14,2 14,2 6,7 9, I 12,2 13,1 79 133 I 0,9
Obcli~k 4-.5 3.4 4.4 J.O 4,1 6.5 5,5 8,4 6.6 5,5 82 IJ4 2 0.5
LSD. 3, I 5.5 4..1 1.3 J,O ·tl 6,8 2A l,)
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Vinterhvedesorternes
dyrkningsegenskaber

Bedømmelser i observorioflsparceller
I observuliolHparccllcr Il op til 20 lokaliteter landet
over blev der i 1989 foretaget målinger og bedommel
~cr af hvede~ortcrnc... cgcn ...kaber. J]cd~lmmclserne

herfra er ~åledc... en dirddc sanlIneligning mellem alle
"Orter .... cl de samme "'leder. og lil forskel fra fOf

'('gene er disse p:"fcdlcr Ikke behandlet Il1txl -.vampe·
sygdomme eller \ æk." reguleret I label J er rc,ululIcr
ne VlSI fril di,sc ndlmgcr. og yder\t til hOJre i tabellen
find~ n.,."\ullalcr, som er ofTentliggjort I sorts!lsten
Sorter af londbr/lgsp/o'rlt!r. hHlf ncrc cgcnsl-.aber bli
\er \UrdCrCI l en Irdrig fONogspenode l de officIelle
for""g linder SWf('tI\ PlmueQl'lifor:sog.
Når der }<..Icr..t td hejre I labdlt:11 for nogle sorter Ikke
er anfort lal for cgcn,l...nhernc. er årsagen. at de pti
ga:ldendc ~orter il..kc er afprøvet I oflicielle danske
for....og. I l<lbellen er rc .... lIlt:tICrllC fra 15 rc"p. IO sorter
anført. og l lleder"lc lUlle er ...Illført gellllcmsllIl af
bcdoulInel ..crne. "om \ cd ..amrncnlignlng af ..orlcrlle....
egen"kahcr passcnde kali hclr:lgl~ SOIll en middelvær·
dl. ModlllflgsllderJ hle\ 1 1989, ligesom I 1988, noteret
111 forSle uge af .lUgU..t, og der \-ar kun 5 dages forskel
fra de lldllg..te ..onel' III den ..lIdlg')IC wn Ko-.ad.
A"c:rem.'1 af meldug \~r tl\C"1 I Kosaek og Wa-.c og
væ....cnlhg hOJere I F10ridalwcde end i de (ll.·rige soner
Meden>; grundlaget for meldugre len.. l mange r har
\,,:-ret meget \cldclinercl I \århH\ oncrIlc, er der fUr-.1
i de "eilere til' arocJdet !lIed at fa .... llæggc h\ ede..t)rtcrnc~
r(,\HI{'1/~~nllldl(Jg mud 11I1?ldug. I den f"lgelldc op-

rabl'! l FxelH"l..aher 110\ l'inla/uwlemrferJle

Kornsorlcr 0R kornd}'rknin~

Gulru\tulIgrd,1.'1 i IUlla/uw/(' ~'ur mUI1'!l' ~1t'dl'T mt'i[t't
J.rujtlf(1 I~æ,. i ~lIJU. KruJ..a CJ:': Sldp"ahl,'dl' I /980 111
greht',/l' J..Ut1tIC' \t'S mt'g'" lidligl.

/ r)fo: Alf.roji.'ffli 'ndn'en O\tt''Xurd

.. tiIling er rC'\I'tcn ....en, bcnævllcl~e i.lnfurl. og det l'r
\ISI, 11\ 111..e "Ofter der er l be~lddd ..e af rC"...tcn"CIl I
fOrlcgnd"en er kun medtagel de ..mier...om har delta
get l land ..f(lr,,'gene

Rt',i\iI'/H mod mt'!dul:.

Pm 5. Kral..... L'rban. R('klor. Obeh ...k. ~1crl:la

Pm ]: Citadel. I,onghl:m
Pm ] I 6 og Pm ! - ti +8. G:l\\ ,lill. Slclpner
Pm 6; Junker
Pm 4h: Ko":.ad. \\la..c
IllgCIl: Anja. Florida

ObscI"\'81100sparccllt"f l) 1989 Sorl\h$lc1) 198q

Vinlerh"ede 'o:~lna::L- S<p- p,.. s.d,.

lalrabetl~k) nlng ar lona VIOleT- Icm· Md· """. """'.SIr!· ...". Mod· ~fcl· Gul- "p. rasl- ....om- IOd- "". lall' '..
h<ngd< "'" SIri I Ak' mngs- dog IUSI blad hro '",", bold b)'ltc on~l'. lo"""

cm lJ.IO 0.10 0-10 ""IO lJ.'O lJ.1O I·' I·' I·' I·' I·' I·' ,.
,\nt;11 ~Iedcr , , 7 Ih ~()

AIlJa 10x l,.' 1.2 0.1 ~/R .1.2 6.7 J 7 j , 7 6 j

ClIadcl 95 JA O.' 0.1 .1IX ~.I OA ~ R 5 5 5 .1 J
FI{lrida qz O., 0.4 0.1 Jn 5.' 1..1 .1 R 4 5 " 4 5
G:l\\ain 83 2,6 1.1 0.1 4/8 3.1 OA 4 7 6 4 l 2 I
Junker 107 5A LO O. , ~/8 -t5 .''.1 ) • X " 7 6 5
Ko..ad. 'OX ~.I LO 0.1 7IR 1.5 2,~ 4 • .1 5 R j 5
Kraka 107 ,l, lJ 1.5 0.1 ~/R 2,1\ 5.5 J R ~ j 7 6 I
Longoo" RI l6 0.6 O. I J/x 2,5 0.7 j 5 7 ~ J J ,

lerel;! 86 1.6 O. I 0.1 21~ 2.2 0.6
Ohch,1. .2 2.6 (},2 0,1 ~ 8 2.~ O,j
Phllon .' l.' 0.6 O.J ~/R 2.5 2.2
Reklor. 10.1 2,5 0.8 0.1 ~/R '\,2 '.~
Slelpncr 70 !,tJ 1.2 O. I 2/1\ 3,9 3.4 j R I 4 (, ~ 4
Urhan 96 2,Q 0.2 0 . .1 .lIS 2.6 2.8
Wa,e 02 4.2 1.1 O.S 21~ 1.6 2.5 4 7 O 5 J 2 2

gellnem"lllt .~ l.I 0.9 O.l 4/8 :U 2.4 .\.8 7.6 5.6 4.R 5.5 4.1 3.8

1)0 Hl!l.l·n IeJt.....t-J. Ingcn ncul.ll.cl.nmg. mg~'n ,\gd('lm"',Ulgrt:h
·'11 ti. \1Il[erfa'lh~"l!, 13\ l.'UII\.q:t ..~ 1a\1 lIulhnld. lilie bn\(hl)]UIIIl'U
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Kornsorter og korndyrkning

Gu/e eller /y{(' b/adspidrer i JU'ede kali skyldes flere IIllg. og
m bestemt drwg er ofte ~'Otl{keli~at fasts/d. Frost. n'/dntng
~Y!d sprøjtn11lg o.l }.;.(Jn llCl.'re s}.;.adevolder. men ~dmnlig~"is

reller afgrøden sig.
FOlO: Leif Thnsell

Under"'iogel...er her i landet l årene 1986-89 har klar
lagt. at resistensen Pm4b I ojebltkker har '\torsr \-Irk·
ning mod meldug, og at denne resistens I alle 4 r har
været blandI de bcd,te. Resistensen Pm5 kan betegnes
som virkningslos. og Pm2 som mmdre effeku\ I 1989
end tidligere. Disse forhold \'il naturligvis blive nær
mere bclY!>l i årene. der følger.
Angrebet af gulrust var generelt slemt l 1989. og
skaden forstærkede..... ved. at hovedsorten Kraka var
blandt de værst angrebne. men ogs:i den anden meget
udbredte ~ort Slelpnerhvooe blev kraftigere angrebet
end i de foregående år. Bcd')t :-'lillede sorterne Citadel.
Gawain. Obelisk, Mereia og Longbow sig.

Figur J. Omfang af fl'ompeangreb i Jn'ede ox byg 19 9.
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\ar h~'edeudsæd Ilkt! bejdses ellu bejdses mongt!l[uldt. t!r
ri{[loen for angreb af slil1}.;.brand tilslede. Det fik flere
hl·ededyr}.;.ere al fale - og lugle - i 1989.

Foto: Bent Lune l""ieJsen

I lig. I er det amkueliggjort. hvor angrebene er gulrust
i vinterh\eden og meldug i vårbyg var kraftigst I 1989.
De røde sOJler viser gennemsnit af de m:i1te karakterer
for gulru... t for alle 15 hvedesorter. der var udsået i
observalion'iparceller på de forskellige lokaliteter.
Angrebet var værre I Østsjælland, Nordvestsjælland
øg Østjylland end i de øvrige områder.
Af tallene fra sortslisten 1989 fremg r. at sorterne
Anja. Florida. Juneker. Kosack og Kraka kan an
vendes til me/fremwiJIing. medens sorterne Rektor og
Urban, 'Om ikke er på dansk sortsliste. vurderes al
være særdeles velegnede lil bageform51.

Svampebekæmpelse i villlerlzvedesorler
63 af sorl~for~"gene j vintcrl1\'ede blev gennemført
'lom dobbcltfo~"g. hvor den ene halvdel forblev ube·
hundlet. mens der i den anden blev gennemført en
:-.vumpebekæmpelsc mf..-d 3 behandlinger, hver med 0,5 I
Tilt top i henholdsvis stadium 5-6. stadium 8·9 og i
sradium 10.1·10.5.
I tabel 4 findes hovedresultatet af dobbeltforsogene i
1989.
I tabellens hOJre !>Ide ~r vist de opnåede merudbytter
for den gennemforte !o\ ampebekæmpelse. Der blev
Icd~ I den forst nævnte serie opnået 11.1 hkg kerne

\cd bekæmpelse af 'l' ampesygdomme i K raka og 16,4
hkg kerne i Sleipner. Tallene for Krakah\'ede. der var
med I alle J serier. var naturlig\is lidt forskellige fra
...erie tI\ <;eric, fordi forsogene ikke var placerel de
-.amme steder. men for sammenlignelighedens skyld er
der foretaget en beregning af merudb}tteme i den
ll11dter"te og den sidste serie. således at resultaterne
l...an s..1mmenlignes. Del er tallene i parantes. Det viser
"'lg herefter. at de opnåede merudbytter var la\<cst I
Obelisk fulgt af Longbow. Apollo, Urban.
For en del forsog er der &Jort rede for. h\'llke s\'ampe·
sygdomme. der Især er bekæmpet ved behandlmgen,
og det drejer sig som ventet om både gulrust og
meldug_ Det fremgår og heraf. at sorterne Anja.
Kraka. Juncker og Sleipner \-ar \ærsr angrebet af
gulru~1. meden... Florida. Cirade\ og J uneker var værre
angrebet af meldug end de ovnge sorter.



Kornsorter o~ knrnd)'d.:nin~

., J ,Ilkll(' 1l '':1 hcrq:ru:t "llo:dl'~. .:I1 lk l.1ll ","nml'nh~nl.' mnl
Il..,ulratl·rnl' r ..cm: 01 ..01 (l~ 01·0'\

labd -I. Smmpl'bt'l.c{'mpf.'lw I JIl'l'c!<-wrft'r N-M
\ l'dell ~\.\lllrll:bt.·l...t:rllJ"':I.....·
II o.~ I 111l10P ~l 'i o. ~l I( q "t: q. \O I IO S

Dt:n gCllncmfmtc hchlllldllllg ,\arer med de ga,ldcndc
pn'Cr p!l. beJ..,clllpcl~mldler. ud,pmJllllnger og h\c
de 111 ca. 6.5 hkg pr. ha. og den gennernfufle hc
J..æmpt+..e har \.1ledes kl kunnel belale 'lIg I en del
"oner. mcn ,I..ke lalk ,onernC' har del "':ercl renlabelt
al gCllnem(nre en ~a omfallende bcJ...crnpcl'lc.

I{,., r SIr1la:n~<k \ltnk1b)-Il~ t I
kJCS.'l:'d om hli;p. rr ha f(lr

Vinter-
'·tt:kst·

h\'ede 'UlTlrc·
B C Il C btl..æm- rcsu-

1"'" lenng
Il A C B

SaiL' 01·05
Arllal f,or "'F ,

" " " " "
Krak .. J IO) 91 ,.9 9,K

SIL'IPIlCI 1 75 67 10.5 :!.I
W ....,e 4 1 9.1 RO 3.6 ·Ll
fot.h:rel:1 .1 R4 74 5.1 1.1
Citadel 4 1 9, KO td 4.6
(j.l\\ ~Illl .1 SJ 77 t<i.O O.R
LSD.
S/'m' (JJ.{J6
\1I1.lllt 1r ...,1' ,n IO .. " IO "'
KraJ..a 5 2 111 90 12.7 7.H
Ko""ll:J.. 5 1 111 102 7.2 tI.5
RdlOr 5 l JOR »4 H.5 5.n
l·rhan 4 l 100 <11 5.0 ·'.5
rlorlda .1 l 911 90 7.0 ).9
JUllkl~r 7 4 111 99 l'1. ,'\ bA
LSD
Scr//' 01·07
Anr;oI fOl ~I'g " 6

Kraka 4 1 l liR 90 12,1") il.H
Plutoll 5 .1 RO' RO 7.2 7. .1
/\llj~

, l 107 RR 22.2 6..1
i.<lngtxw, J l R4 71 5.3 U
Apollo 1 O li} 76 5.~ 5.2
Obt'll'\k 4 1 91 RO :!.7 b.4
LSD

I'uhd 5 .(":;H111./,< bt·l.æmpd"t' og 1I{·1. \lrl'J,:ulall1g I ml

talllwle. (7.. 9J
" liden ".Jrnrcht-J..l"nlpcl...: Ol~ \.\:J.'l!q~u]nlll!!

II l\05ITrht"r
<.: l ~ O .. I rllt IOr f I II I (\"..:d n li ] lara]

A f den ydef'o'c kolonne III hnjrc I 1~lhcllcll ~C'" dCI!
udby tleITM......"lgl' \ lrl..mng al" \ .cl.."'lrcguleflngcn. og. der
er hdt lydelIgt opnact "Iorrc merudbyllC'f 'L"d al
...cJ....,lreglllert' de lang~tdt'dt: ug rel hlo(hlråcdc ~(lr·

Icr, cnd del har \ære, Illf'l'ldet I de J..orterl.' "tra~II\C

,orler "xr var Virkningen u.. iJ..ker I Gawain. men
og..,a meget hc-,J..cdcn I Slclpnerll\cdc Den gennem·
f"rlc bdlallllling med \;:\;k~trcglllerclldc midler har
med g:eldende pn'Cr og en udhnngllrllg andragct 2.0
h~g hvede. og dell har o;å!cdel; \',crcl re11tabell de ne~lc

Mlrlcr.

Sortsblanding i vinterlH'ede
IIldlll har der kun I drbyg hcrcl arhcJdl'l for,,'g...·
ma...... igl målhc\ldsl pli al bcl~'\C c..'enlllclle (orddc .. cd
al dyrke en blalldmg af ,urter fremfor CII ren bt.~land

Ocr httr dog \ .crd gt:nnem(ort tnJ..e!te for..,ugsscncr I
andre kornarter. og I takt mcd den ogcdc \ mier·
hvedcdyrJ..lIIng var der 1IIIerc..,'\C (nr at under.."gc

11.1
IliA
4.9
5.2
4.9
6.4

Merudb}lte for
svampe·

btkaempd~·)

M'I pr ha

11.0 (11.1)
6.4 (;,5)

7.7 16.6)
5.0 14.3)
U (7.5)
0.0 (7.7)

11.1 111.1)
R.4 (7.7)

1R.0 (17.3)
1.8 1.1.5)
4.5 (4.1)
1.0 (1.7)

Udb)IIC hl.g

Hvede
.' ha

A I B

Snit· 01·01 O:f.: 01·()5
AnlIII fOl"'~ " "Kraka 65.4 76.5
Sh~lplll'r I 1.2 10.5
Wa"e 17,2 l 1.0
Merna. 15.0 9.1
Citadel. I.1J 7.1
Gaw:1l1l 1R.4 1.1.7
LSD. 4.4 .1.7
Sall! 01-02 og OI-fJ6
Antal f<lr .....'~ " "Kraka 63.8 76.7
Kt)'.ack 4.4 2.1
Rt:kl(lr 0.9 6.1
Urban 6.3 1.6
Florida 6.4 2.2
JunJ..er 2.S 1.1
LSD 2.7 1.0

S,'rie 01·01 (Ja: 01·07
Amal ftll"'~ " '1
KraJ..a 59,4 71.5
PIUIllIl 0.4 5.7
Atlja :6.4 0.4
l.ongbo\\ 21.5 1.1.2
Apollo 21.4 1.1.8
Obell~k 16.1 5,9

LSD 4.0 2.6

Sl'ampebckæmpelse og ~'ækSlreguleriflg

23 af dohbdtforo;l)gellc l h\·cdl,.,ortcr hlev gennemfort
J-dohhelt. Idd der udmcr o;\ampdll:J..æm[X'lo;clI og':l
hlev foret ..get en væk .. tregulcring. f~'r,[ med 1.0 1
Cyeocd og "'enere med 0,8 1 T crp.. 1 Rc..ultaternc af
dr'\sc fnr~~)g findc~ I wbd 5.
Vlrklllllgell .11' ~vampcbcJ..i.t:Jllpd..,cn er omlalt I dct
foregitcnde. lllcden~ der I denllC label er mulighed for
al ana....e virJ..nlllgen af væJ.:..lregulcnngcn. I gellnem·
,>mt af alle ...urter og alle sener har regulcflngcn af
væksten med Cycnecl ug Tcrpal hevirket en o;lrMor
kortlllng p. 11 cm. men der er ...æ~el1thgc '>orl',for·
..,kcUc. Idel dl' læng\tc <;orter generel! er (orl..ortet mere
end de J..orhlr:\cde. Virknlllgen af \.d..,trcgulenngen
(remg r iovngl og..,l\ af dl' m:'lhC' laraJ..lerer a( Iejc'tæd.
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 6. H~'edesorr('r enkelt~'is og i hJanding ude" og
med Hompebekæmpelse Serie OJ-04 (JO)

Ubehandlet 3.1t Tilt IOP Mtr·
Vinter· udb. for
hvede ,hkg I F: h hl..g I !,vampe-

kenle or kerne Forh. "'h.pr. ha tal pr ha tal

Serie 01-04. 11 fon~'K

Kraka 60,6 86 7J, I 92 I Z,5
Sleipner . 68,9 98 86.5 109 17.6
Urban 69.0 98 73.2 9Z 4.2
Gawaill 81.9 117 86.0 108 4.1

Gns. 4 sor-
ter 70.1 100 79.7 100 9.6
Blanding 7J,J 105 78.9 99 5.6
f\'lcrudb. f.
blanding J.Z -i-0.8

denne opgave nærmere i hvede. Der blev gennemført
11 fOf:o,og. hvor SOTlernc Kraka. Slcipner, Urban og
Gawain blev udsået henholdsvis enkcltvis og i blan
ding.
Re<;ul!aternc i forsøgsscrien ses i tabel 6.
Forsøgene blev anlagt dobbelt med en ubehandlet og
en svampebekæmpcl afdeling. Hvor der ikke blev
foretaget behandling. gav de 4 soner i gennemsnit 70.1
hkg kerne. og blundt de enkelte sorter udmærkede
Gawain sig mcd et særdeles højt udbyt le. medens
Kraka gav 14 pet. lavere udbytte end genncmsnittet.
Ved dyrkning af sortsblandingen blev udbyttct 3,2 hkg
højere eller 5 pet. Ocr blev især i soTlerne Kraka og
Sleipner opn~et store merudbytter for wampcbekæm
pelsen, medens der i Urban og Gawain ikke var
dækning for dennt: omko"lning. l gennemsnit gav
sonerne t lxhandlct afdelmg 79.7 h\...g kerne eller 9.6
hkg I merudbytte for behandlingen. medens der ved

Tabel 7. Viflteritl'ededyr/"ning /989. serie 01-57. (11)
Forsøgsplan:

a. Ubehandlet
b_ IO I Spt"lrlak 45 CC l Madium S ti A = I :"ol -
C. 't(lm b + 1.0 l Corbd 1 ~tadl1lm 7-8 B = II· 'J =
d '11m IC I 1.0 I Tilt top I 'ladlulll 10,5 C 2 N =

kg hl('hlOf pr. ha:
forfrugt korn forfrugl b;dgsa:d
120 90
160 130
200 170

Vinterhvede
Udbyltc. hkg kerne pr. ha M,,· OmkosI' NellO-

gennem- udb. mng merudb.
a I b I , I d \fIil hkg hkg hk.

Gennemsnit 8 forsøg ialr

A. I N pr. ha 65,9 6~.9 73.8 76.5 71.3 - - -

I
B. 11

/) N pr. ha 66.0 69.2 75.0 80,3 72,6 I,J l.J 0.0
C. 2 N pr. ha ... 63,4 67.5 HoJ 79.5 71.2 -i-O.I Z,6 -i-Z,7

Gennemsnil. hkg. ........ 65,1 68.5 74.4 78.8 - - - -
Mcrudbytle. hkg. J.4 9.3 IJ. 7 - - - - ,

Omkostning. hkg. - J,O 5.7 9, I - - - I

Nettomcrudbylle. hkg - 0.4 J.6 4.6 - - - -

Gennemsnit 3 forsag i Krakaltvede

A. I N pr. ha 61.J 65.J 68.8 70,5 66,5 - - -
B. 1 l/l N pr. ha . 61.9 67.8 72,7 76,7 69.8 J.J 1.3 2,0
C. 2 N pr. ha 60.7 68.0 7J.6 77.2 69.9 3.4 Z.6 0.8

Mcrudbyue, hkg. - 5.7 10,4 ]J.5 - - - -
Nettomerudbyltc, hkg. - Z.7 4.7 4.4 - - -
Gennemsnit 3 forsøg i Sleip"erIB'ede

A. I N pr. ha 71.4 7J.J 8Z.8 87.0 78.6 - - -
B. l 'Il N pr. ha 71.6 72.5 82.0 89.4 78.9 O.J l.J -i-O.J
C. 2 N pr. ha 67.0 67.1 79,4 87.5 75.J : J.J Z.6 -i-5,9

MerudbYl1c. hkg..... - 1.0 11.4 18,0 - - -
'1etfomerudbyltC. hkg . 2.0 5.7 8.9 - - - -

Gennemsnit 2 for.l·øf!. i Kosackhvede

A. I N pr. ha 64,4 67.5 67.7 69,8 67.4 - - -
B. I /.. N pr. ha . 6J.6 66.2 67.9 71.9 67.4 0.0 l.J -i-1.J
C. 2 '1 pr. ha .... _. 62.0 6H 67.8 70.8 67.0 : 0,4 Z.6 -i-J.O

McrlldbYIlt'. hkg. - .1.7 4.5 7.5 - - - -
NellomcrudbYlle, hkg - 0.7 -i-1.2 -i- 1.6 - - - -

zz



dyrl...nlllg af bl<lndmg..:n bl..:\ opnacl 7K.9 hkg dler 5,6
hkg for "'\<Impcbckæmpd~n. Udb}llel afblandmgen
\ar .. lede-. laHre end genncmslllt"iudbytlet af de ol
'\orter. men dog \'æ'\Clltllgl hojere. end h\'ad der ble\'
opn1\el af Kraka· og lJrbanhvcde i renbe.. I:llld.

Am'ende/se afcII.\lJrl.\b/alldlllg i hl'ede hor i 1989 1'Ct!rl'f

en god foral/!>wlllling, hl'or der ikke blel' gC1//Icmjim en
Sl'Ompel:N!/..ll'mpelse. IIIt'dem der ikk,' bh'l' upnåer ud·
bYllcmæ<crige fordele ajwm ..blandillg"1I, hmr en n·om·
pe!Je/..æmpdse blt!\'jiJrewgel. Jled baggrund i delle '!'"'
rew/wh'r syne\ der iJ..ke ar \'lf!rl' 'tru1/dlog for al anbe
fale ('" dyr/..1Img af sorublandlllg I Jn'ed(' fremfor al
\w/Ke en enkell sort o<: behandle denne ('fier beho\' mod
n'ampe~.'gdomme.Endl'ldefl~ ri! arIen pa ell blandings
udsæd aldrig være l'f!ll'K"el III om'o!llt!l!!sl' som /...mlilels
In'l'de.

Kvælslojgodsk/li/lg og plo/llevæm lil hvede
I 1989 og I de 2 fon.:g:'h:nd<.' &r har der værc;1 gennem
fort forsøg l for.. kdlige h\"cdet) per med det ronnål al

undcr.."ge virklllllgcn afog en eventuel \'el... ..dvirkning
mellcm kvæislOfgod.. knlllg og s\ampehckæmpelse
Fo,""ogspianen er vi.., ovcnover tahcl 7, Iwon og..a
ho\cdre'iiuhah:rne er anfen

hkg kcll'lc lor
behandhng
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Kornsorter og korndyrknin~

I gennemsIlIt af alle 8 forsog blc\ der I del ubehand
lede foT'tog..led hO'lel 65,1 hkg hrne I gennelmnil .. cd
de for..l...el1igc hælMoftrm. Merudb}IIe:1 for behand
ling med Sponal... ...ar 3,.. hkg kcrnc, fur Corbcl 5,.. hl...g
(9.3 ...,.. 3.4) og for Till lap ble\ npll:'l.ct 4'" hl...g (13.7
l.J.3). Det fremg&r cnd ... ide:rc. at der bk" opn:'l.el ren·
lable merudbytter for dc enkelle bchalldhnger
Tilw:lrcnde ble\' der, ..om det kali ..c.. i l:tbclkns IHljrc
-.Ide. opnået 71,3 hkg kerne' ed dcn 1;I\"('''IC kncl"loft ri·
deling og i gcnncm,nll af de forskellige hchandlinger
~terudb>t1cl for IllfoT'tcl af >derllgcre ~() kg bæl"lo!
\ar I.J hkg I...c:me, h\J1hl netop d:l:kkede omko.. t·
nmgcrnl' til denne tdfor\eL Den"lUT'tIC mængdc: I... .. :cl
'itof udl{hte Ikke et merudb) Ile. der .. ar 1.. land III ut
betale for oml...ostlllllgerne.
I dc J følgende labclaf..nll er anfon re..ultalerne I Ue:
cnl.:clte soner. I gennelll!lllJl af for..ugcnc med K ral...a·
hvcde er der opn:1el hOJe llctlomerudb)t1er \ed alle
behandlIllger, og alle b:t:l...wftrm, I Slelpnerll\ede \ar
der god økonomi ved hehandlingen mcd Corbcl og
i..:t.:r, h\or der dc.. udcn blev anvendl Till top. I den
.. unde Kos<ldhvede var merudbyllcrne for Ixh:md
hngen lUe renlable. og I 19RQ \:lr der desuden Ikke
fordel H'd al all\l'llde den højeste 1...\i.Chloftilforsel
F()r..og~afgroden hM I alle tre:'ir I"a:r .. æret h"ede..or
terne Kral...:lug lelpner. men dcr har og.....crel cl
AllJa og Ko-.ad I cnl...eltc for..ug. Re<,uhaterne antyder
for.. I...c1le i dl..!".e Il\cdctypcrs real...tlull pa de bchand
Imger. <,om er gennemført. men for..og.. malcnalet cr
iUl' stOr! llok 111 al Irl"blå dl!oose f{lNkelle med .. 1:1

IIM"'I... :o.lkkcrhcd. lJe..udell har der \ 1M sig 1;'11 betydelig
årwarialion,
DCI rremg3r af figurcrne 2 og 3. dcr vi!oocr de "'<lIll!cJc
re..uliatcr Incrl år I pCrloden for alle for!)0g u<ln ..cl

SOr!
1 lig, 2 cr VI'I. h\ ti I... d Illerudbytll' dcr er upnact for
den ..... mlcde behandling I h\er! af de J for"it)g'iår og
\'(."<1 de enkelte b:cl ..toflllforsler. Del fremgår. at \Irl...·
nmgen gencrell \af hOJere i 1987 end I de 2 "Id..te
fO ....lJg~;1r Def freU/gar ('IId"idere, al da hn:rl ar a
OPllutfl\llgellde nr/..mnJ.: uf H'OmfX'beJ../l'mpelwn \'ct!
stigende J..J·æ/<;loftilfursd. Del \'or iomgl ('I afforwgefl('f
1'(l'wnlllgHeformal af be/l'se dt'flll(, wmmt'lIhæng nær-

...._.,
~:r I:. ...
::r ...-:,-=-_...

j'irJ...lJlIlg af/onl..l'Ilige H'fll1lpf:beÅæmpeJI'/l W1I1t/'

la fil llllll'''nwh' I'el! !>ltgl'lIdl' J..1f-l!lslOflilfitr\I'1
1987~ 8Y.

~ Omkoslnmg til behandling. hkg hvede laIt pr ha

Fixur l, K\'{('l5lOjgj)(/I'hlllllg og n'ampl'l/{'I..æmpl'lsi! / wn·
fa/lrede I9R7-J9.

1 ; J • ~ $ o 1 ' l •

,.w.... "'0''''
.,
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Kornsorter og korndyrkning

mere. Det skraverede område indikerer de samlede
bekæmpelsesomkostninger til dc midler, som er an
vendt og tit udsprojtningen, iah 9.1 hkg kernc pr. ha
ved en pris på kr. 125.- pr. hkg hvede. Ved den mindste
kvælstoftilførsel var der netop rentabilitet i 1988 og
1989, medens der i alle de ovrige situationer har været
god betaling for behandlingen.
1 fig. 3 er resultaterne for de enkelte år delt op og vist
med virkningen af de enkelte behandlinger. J 1987
skyldes den fitore virkning af bekæmpelsen især en
bekæmpelse af aksfiygdomme. idet \'irkningen af Tilt
top i stadium 10.1 var særdeles stor. I de 2 sidslc år var
bekæmpelsen af bladsygdomme med Corbel ligeledes
væsentlig. Virkningen af Sportak var i 1988 og 1989
lilJe, men delle skyldes uden tvivl, at forsøgene har
været anlagt på arealer. hvor angreb af knækkefodsy·
ge ikke har været så alvorlige, at en bekæmpelse med
Sportak var rentabel.

På grundlag (lf 3 tus forsøg med stigende intensitet af
svampebekæmpelsefl i hvecle$orler gødet med stigende
mængder kvælstof. kan der drages følgende konklusio
ner:
l) virkningen afsl'ampebekæmpelsen er størst. h~'or der
er gødel krajiigsl med hælsto/
2) årnariotionen med hel/syn til virkning afsl'ampebe
kæmpeIsen er stor og afhængig af. hvilke Sl'ampesyg
domme der som folge afklimati.\·ke betingelser er mesl
fremherskende.
3) .wrlSvoriarionen er betydelig og afhængig afde enkel
te sariers modstandsdygtighed mod sygdomsangreb.

Udsædsmællgder og svampebekæmpelse
Med det formål at belyse om forskellige h\'edctyper
egnet til melfremstilling påvirkes forskeiiigi, når
svampebekæmpclsen sker ved stigende plantetælhed,
gennemførtes i 1989 8 forsøg i sorterne Kraka og
Urban. ud~aet med 200, 400 og 6(X) spiredygtige
planter pr. m: og med en ubehandlet og en svampebe
kæmpet afdeling.
Hovedresultatet ~es i tabel 8.

Udbyttcniveauet var i den ubehandlede afdeling hø
jere ved alle 3 plantelal i den kortstråede Urbanhvede
end i Krakahvede. Hvor der var svampebekæmpet,
var udbyttet derimod lidt h~1jere i Krakahvede. Mer
udbyttet for behandlingen var således størst i Kraka
ll\'ede og stigende med stigende plantetal. I Urban
hvede var de gennemsnitlige merudbytter for behand
lingen størrc ved del lille plantetal end ved det store
plantelal, og med en udgift pr ha på 6,5 hkg hvede var
der i Krakahvede og ikke i Urbanhvcdc relllabelt
udslag for behandlingen.
Virkningen af al forøge planletallet er anført nederst i
tabellen. , Krakahvede blev opnået 1,2 hkg i ubehand
let og 2,0 hkg i den svampebekæmpede afdeling ved at
forøge planteantallet fra 200 tit 400, mens der i Urban
hvcde blev opnået henholdsvis 4,3 og 3,6 hkg. Ud
giften til hver udsædsforøgclse kan beregnes til ca. 1,5
hkg hvede. Det var således i Urban hvede en god
forretning;ll sælle plantelaHel op til 400 pr. m 2 men
ikke højere. En forøgelse fra 400 planter til 600 planter
gav ct lille, men urentabel! mcrudbyltc i Krakahvcde.

Konklusionen affarsøgsresulraler i 1989, hvor Io hvede
sarter blev udsåel med stigende plantelal, gaven mel
dillg om, at der i deue sfJf'rgsmål kan ~'ære tale om
sorrsforskelle. Men opgaven bliver gefllaget for al un
dersøge, om der også er årsvariationer i dette spørgsmål.
f de mange forsog, der i 1989 blev gennemførl for at
afprøve I'irkningen afen svampebekæmpelse i forskelli
ge hvedesorler, blev der opnået merudbytter, som i flere
(iljælde ~'ar slore. men i andre ikke kunne dække
udgiften til den gennemforte behandling. Sådan har del
I'ærel lu'en år. siden denne opga)'e blev laget op Iii
forsøgsmæssig afprøvning i la"dsforsøgene. Den op
niJede virkning vil allid være afhængig afårel:, vækstbe~
tingeIser og af del smittetryk. de enkeIIe svampesyg
domme ø~'(!T på henholdsvis blade og aks. Del er ogsli
afgørende. al de enke/te sorter har meget forskellig
modsIOndsdygtighed mod de forskellige svampesyg
domme. Billedel, der legner sig. er derfor ikke så
enlydigl, al der kan gives faste og færdige råd. Men

Tabel8 Udsæd5lnængder og svampebekæmpelse i kvalitt!Hhl'ede serie 01·24-89 (19)
Krakahvede lYrt>aiilWcd'

Ubehandlet J lt 'I: TIll IOp Ol Ubdumdlcl 3 li ,/, Tilt top 0)
Vinterhvede mer- Mcr-Sid-j KM Il/db 51 ...·1 Kar IUdb. udb SIr! IK~r'l Udb. SIrt., Kar IUdb. udb"19d. ror hlg Igd r. hkg fo, Igd ror hkg Igd. ror hkg fo,

cm lejeS. cm lejes "'b cm lejes. cm lejeS. "'b"

Gennemsnit 8 fon'og
AI/lal.\pire-
dygtige pl. 1m!

A" 200 " 10J 2 67"1 JOJ 2 76"5 9,4 90 O 70.6 91 O 7J,7 J,I
R 400 ..... 104 2 6U 104 2 78.5 JO.2 91 O 74.9 92 \ 77,J 2,4
C. 600 " JOl 2 69. I 105 2 79.8 10.7 90 \ 74,0 92 I 75.1 \.1

Gns. - - 68.2 - 78.3 10, I - 7J.2 - - 75,4 2.2
Merudbylfe, hkg ••)
b -7- a - - 1.2 - 2.0 - - - 4.1 - - J,6 -
c -7- b .. , . - - 0.8 - J.J - : 0.9 - "'"2.2 -

.) Udglfl III S\~llJlpch•.:"æmJX'l'l· 0.5 hkg h\Clk
U) Udglfl 1IIul.ha:J,fomg(he 1.5 Mg for en fomgeht" pli 200 pi pr m:
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resullOle",l' gu'er grllndlag for at unhefalc sorter med
god modwmdsdygtl;:hed mod ~YKdomm('og ut anbliale
hYPpIge O.': omhyggeltge {;Isyn med h~'l'tJeafgrodeme ,
\'«!k.'itperiode". /I/ar der kon~tu{eres behov for en beo
kæmpe/se. elite" w:d prognoser om angreb eller "ed
selvsyn, gælder det om at foretuxe IX'handltn8pn hur.
tigst multgt for at ufbøde de I'(l!rste JÅader.

Kvalitet i hvede til melfremstillillg
Sædv:.mhgvi ... anvendes ca. 350.000 tOIl ... uf den dam.h
hvedchøst III frcmstilling af mel e1lcr lil cxport "'Olll

kvallletshvedc. Selvom dct kUli er en begrænsel dcl af
dCll !'>Iorc hvedeavl, der i di ...!'>e lir hØ'lIC!'>, cr der
alligcvel intercssc for al belyse hvilke forud ...ælllillger,
dcr gør hvedc velegnet lil melfrem~lilhng.

I 1988 begynd le el 4·lIrigt proJckt, hvor prøver fra
hvedefnr ...og, hvori for'\kellige dyrknlllg mcloder af·
pnwcs, blev ulIderwgt for kvahtclsegen kabcr.
Forsogene lIIdg. r I "'Crlerne 02, 06. 24 og 57, ...010 cr
omlalt foran
I tabel 9 og IO er udbytte og rcsultat af hahlcts·
anal)''>Cr fra dl"~ ..cner an fort.
Sene 02 og 06 er ">()rl ..for~og uden og med ... \ ampcbe
kæmpcIse. Der er foretaget analyser I 7 af forsugene I
dc fire sorter Kraka, Urban. FlOrida og Junker ror·
søgene i 1988 fastslog. at K raka og I....er rban "ar
gode bagc,,>(lrter. I 1989 afprO\(.''(k.. de Igen, men \am·

Tabel 9 K\'alttetsa1/aly~er i I/I'('(/i'sorter

Vinter~
Udb. •

~.mer. lKV, Fald- % ,,- Sfillma-
hede .db g ..I protem !Ion

hkg

Kornsorter Of.: korndyrknin~

mell mcd IO Ilye ...ortcr med b:lgccgcll\bber, FloTIda
og Junker I hor der lUe blc\ foretagel ..."ampcbe·
kæmpel\e. g'l\ K raka del l:nC\le udb) Ile ...om felge af
kraftige angreb, men når sorten blc\ hc\kylld mod
dl"'!'>c 'ygdomme, g:.t\ den heJere udb)l1e end Urban og
Junkcr og udb}ltc p!i hnie med F10nda
TU'ilndkorn ..."æglcn \ar h"Jcre I Junker end I de 0\ ngc
'iorter. og gencrelt IU)Jc~1 efter wampcbekæmpd-.c.
raldtallCI \ar hOJI og heil IIlfreth!'>tlllende for ,orlcr
ne'> amcndclse lil melfabnkalloll. Rtiprotclllindholdct
var hOJC'\t j Urban, og der \ar Ikke ~IOT forskel ...om
f"lge af wampebekæmpcben I'rolcillll1dholdel \ar
lidi la\crc l flan da cnd i Junker og Kraka.
Scdimell(<ltlOllw},Crdl..:n Cl' cn vigtig ill<i1kaIOT for ba
litclcn til l11elfrcmSlillillg. Den ...kal liehl værc over 30,
og alle lire ...orter er . lcdes jordell. men der er en klar
for..kcl fra Florida og Junker III Kraka, og igen en
for...kel derfra og lil Urban med cl meget hujl ..(."<hmen
lallollstal. p, delle grundlag er Urban ... lIlcde"i den
bcd"le. Ocr foretage-. bagete"l ...om kan bel) ..e og
m!hkc bd ræfr€' dennc forskel
Dennc for\kcl i ~edimcntatlollwærdlen ...e... og...:'i i ...('ne
01-24, h... or der og~ \'ar for... kel <"Orterne Imellem bldc
for faldta!' prOlclllllldhold og korm .cgl Dog cr den
sIOf',le fOT'.kci mellem \Otterne al rinde l udb} lIel.
Med hcns)'n lil kvalilclen har al1\cndclsen af for
skellige ud ....cdsmængder lUe bcl)dcl afgorende for
.. kcllc.

Fabel IO. Ihededyrknlflg og kmlttetmrwlyser (Il)

IVinter· Udb TKV, Fald- % ,,- ~,m·l
hvede pr. ha.,

I 101 prOfan h.-hkg

Serie Ol-Ol OK 06. 7 fon'og Serie 0/·57, 5 forsog.
Ubehandlet Ubehandlet
Kraka 62.8 40 3~~ 12.2 43 9O-120kg N pLha 62.6 40 353 9.8 32
Urban 7.4 41 375 12.8 52 1.J0-I60kg N pLha 61.6 40 336 IO'] 36
Flonda 4,2 42 358 11.9 J3 170-200kg " pr ha 58_7 \9 373 I I.~ 41
Junker 2_0 44 318 12.0 37

/.0 I SporwÅ .,.. /.0/ Corbel ..... /.0/ Tilt tOp.SmmpebeÅæmpet
Kraka 78,1 40 408 12.1 41

9O-120kg N pr.ha 75.2 42 363 9.6 31

Urban 1.2 43 34\ 12.7 51 130-I60kg " pr.ha 79.3 42 36~ 10.9 37

F10nda 0_ I 43 J2~ 11.8 _12 170-200kg N pr_ha 78.7 43 .180 11.9 41

lunker - 2.3 48 285 11.9 .18
)erie 0/.}4. 5 fOn'OK

I tabel JO er \ I~t halllctstal fra 5 dyrknlllg ...for.."g
Ubehandlet
Krab, 200 pI. m! 59,3 37 42\ 12,0 45

allbgl , ...orterne Kraka (3). Ko...ack og Slclpncr
Rc... ullalerlle bekræfter, al "'\Igende kv,chloflilfor...c1

Kraka. 400 pI. m' 0.9 37 411 12.1 4.1
mcdfClrer ... tlgcnde proleinindhold og ...clilmcnlauon ...·

Kraka, 6(X) ri m' 2,2 37 42.1 12,0 4.1 værdI. mcn 1I1dholdel af protclll \ar generelt la\1 I
Jrban. 200 pI. rn~ 65,0 41 362 12.2 \2 dls...e fcm for<;øg - og...å hvor dcr var godel med den
Jrban, 400 pI. rn~ 4.3 .19 367 12,4 55 .. lør... IC N·mængde. Ogs:'l faldlullcl er imje"'l ved del
Jrhan, 600 pI. m2 3.7 40 362 12.6 \5 hClJe... lc kvæhloflilskud. Svampcbek.cmpel...cn betød
)vampebeJ..lI.'mpet

hUJcre udbyllc og hOJere korl1\<~gt<raka, 200 pI. m! 71.9 41 417 12.0 44 Der bliver foretagel bagelcsl p:'l pruver fra dis...e for-
(raka. 400 pI. ml 2,3 42 411 12.0 43

sog, men re.,uhalt:rnc foreligger lkkc, fur o\t'r..igrcn er<rab, 600 pI m' 4.5 42 426 12.2 45
Jrban, 200 pI m' 69.3 4_1 373 12.6 58

færdigir) kt

Jrban, 400 pI. m! 4.0 44 366 12.7 53
Jrban, 600 pi ml 2.9 43 355 12.6 54
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Kornsorter og korndyrkning

Kcm~- ! ~:II planler pr m" AL.. pr {'JlnlC'
C"'rrd~ iI Lid~ • ener ud....-d 1T'Cd d\er \),.1, med

mm. ri rr. m: lla\ TKV Ihøj TKV la\ TKV . .,,;TjZV

- 250 2~2 265 1,9 1,7
- l50 366 390 1.3 1,3
- ~5O ~61 ~82 l.! 1.1
- 500 551 615 1.0 0.9

over 2.2 450 441 523 1,2 1,1
ovcr 2.5 l50 l56 l58 1.4 1,4
over 2.8 l50 l81 387 1,4 1.3

Tabel J2. Platlt('lalog oks pr. pialIIe i In'ede
OptalJ i I forsøg med udsæd ofhvede' /989 og
Ket1l1emsllif af2 sorfa (Kra"'a og S'upuer)

I label 12 ses resultater fra optællinger i del ene forsøg.
Sligende ud ..ædsmængder og derved Migende planle
bcsland. reducerede anIa Ilet af aks pr. plante og det
var uden betydning. om ud'>ædens J...eme5tørelse var
over 2.5 mm eller over 2.8 mm.
På baggrund af disse re<;ultater er der ikke grundlag
for al anbefale udsæd af de allerslorsle kerner af
hvedepartlcr. Forsogsopgaven genlagec;.
I fnrM}g nr. 42 019 er ..lOrkcrnct u(ba.'t1 ...åkaldl
Ma...crud..æd - sammenlignct med normal ud'i-æd. I
Krakahwde ga\ normal uds.-ed 1.5 hkg mere og I

S1eipner 2.5 hlg mindre end 'itorkerncl udsa.-d

Tabel II. KernesførreJse ; udsæd afl'llI1erh~'l'desorterog
udsædsmængder 1989
(gns 2 sorter Kraka og Sleipner - og 2 forsog)-

Vinterhvede Udb)lt~ O@ Mer- TKV i 8\1
nl~rudb. udb for pa udsæd med

Ud\ l.'dsæd
hkg pr. ha l øvl u\l på

h\'J IpJ ud~æd med ud,æd
'"k('me· pl.•

a\ n~Vri1J TK
med hOJ TKV IKV

'l~r· pr. m· TKV
rd~ IIlTf (4Ig) (4Qg)

Kernesrorre/ser iiIvedeudsæd
For al belyse om udS!wens kerneslørrel ...~ har be
tydning for udbyttet, blev der anlagt 3 for:-.o& med 2
h\'edesorter. For hver sort blev \algt et ud'i..'lXisparti
med la\ kornvægt og et parti med hOJ kom\ægt. Disse
partier ble.... op!'onerel og anvendt Iii udsæd. Des·
værre gik del cne forsog tabt. og derfor er for~()gs·

resuhrttet ikke stort og sikkert nok lil sort<;opdeling.
Opdelingen efter kOflwægt i rharen er bibeholdl. og
i(wrigt fremgår fOl"Søgsplanen af tabel 11.
Udsæden fra hver storrelsessorlenng bln såcl med 2
forskellige udsa~dsmængder, 350 og 450 spiredygtige
planter pr. m2 og de store kerner blev endvidere udsået
med 250 planter pr. m2• Der var kun SOl1\. udbyltefor
skelle uansel lernestorrelscn og uds.'edsmængden.
Det gælder både for partiet med den hoje-.te og med
den laveste kornvægt i råvaren. I begge tilfælde ble\
der høstet lidtlavcre udbytle, hvor der var uds!iet 250
planter pr. m2• end når udsæden blev fomget.

over2,2 l50 97.1 99,3 2.2 48 47
over2.2 450 0,9 0,7 2,0 47 47
over2,5 350 0.2 -+- 1.0 1.0 47 47
over2,5 450 0,4 : 0.2 1.6 47 47 Oversigt over flere års forsøg
Q\·er2.8 250 -+-1.2 -+-2.0 1.4 ~7 4

Re<iullatet af nere år; forsog med vinlerh\·ed~r1er er
over2. 350 l.! 0.1 1.2 ~8 47
over2,8 ~50 0.6 O.l 1.9 48 48 \ ist i tabellerne 13 og 14 Af tabel 13. de-r viser

udbytte relationerne i de sldsle S ~r. fremgår det, at

Tobel 13 O~'erslgt O)'('r flere ars forsog med )'illlerlHY.'desorter Forholdslal for kemeudbyue

Vinterhvede
J)"llallll (mm S for;og pr. år) i Øttnc (mm. 5 f01"'>08 pr. .u) Hd~ landc1. (mm IO feor. pr .Ir)

"" I 8. I 81 I .. I 8' l"" I 8. I 81 I 88 I 8' I'''J ,. ! " I "j~
Kraka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 '00 100 100
Longbow 88 66 97 101 116 103 89 I().I I().I I Il 94 80 101 IC2 114
Anja ...... 106 101 99 99 100 103 100 98 97 100 I().I 100 98 98 100
Kosad. 96 102 l().l 97 97 100 99 101 99 96 98 100 102 98 97
Rektor .. 84 89 97 89 90 90 90 96 91 91 88 90 97 9(' 90
Sleipner . 105 1Q.l 107 119 liZ I().I 106 121 109 1Q.l IO IZO
Apollo. 82 102 102 117 96 102 10l 117 90 102 IOl 117
Citadel 101 112 102 110 99 102 I().I 109 99 IQ.l ICl 110
Ga.... ain 106 I().I 115 I IO 106 117 108 1(5 1\6
Wase 10l 105 II~ IlD 105 114 107 IC 5 114
Mercia .... 96 99 110 95 98 III 96 110
Urban .. 105 91 97 101 91 98 IOl 91 97
Obeli,k .. IOl 109 100 105 ICI 107
Florida 100 99 101 105 IC I 102
Junker ... 9! 96 94 99 <) 97
Pluton 105 105 105
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Fa/x4 14 O~'I!f"5igl mw wmfimog i Hllferhw:df! /985·8'1

Kornsorter og kornd:rrknin~

Kr:t"".1 100 100 100

FonØ'{twr 1985~9

Anja U2 1.'2 74.8 0.0 100 68,3 0.7 \01 RO. I ~O.) 100

I
K{)',:ld 1)2 1)4 7.1.8 O." 99 69.9 ~0.6 99 76.7 . O." 99
Longbo\\ Dl 126 7).8 1.1 98 67.9 4.3 94 82,1 1.2 \0.1
Rel..lOr Pl 1.1) 7.1.3 ""6.7 91 69.6 H 89 76.\ ~6A 9J

FOr5ØgSl1f /986 ~9

Slcipncr 1.'2 1.10 74.3 7.6 110 69.7 004 109 78.5 ~L9 1\\

t
CJladcl U2 132 73.0 J.J IW M.l .1.7 105 7604 2.9 104
A P<ll\o . 1.\\ Il] 75.0 2.4 103 69.8 0.8 101 79.5 .1.8 105

For.wgsur /987-89

l GU\\J.1I1 \)0 124 77.0 7.5 110 7).6 604 109 79.8 8.7 \11
\\':I'C DS 1'7 77.3 6. 109 '.1.6 5.8 108 80.J 7.6 109,-
~kr(·ta 1'0 1.10 77.0 l.J 102 7.'.6 1.6 102 79.8 1.2 102
Urb,J1I Ul 133 73A 2.5 97 70.0 2, I 97 76.6 ...,... l.q 96

/"cwog\tlr /988-89
Ohcll'.,l... 1.\4 135 79.9 .'.] IW 7).6 4.3 106 RSA 2.3 10)

Flonda I.U 134 81.8 1.0 101 7804 +0.3 100 84.7 2.3 10.1
Junker. 1.1.1 134 81.8 ·Hl 95 7RA ""4.7 94 84.1 3,2 9h

l
I Bd~ landet J)lIand 0<'0" I

11011. "ql Udb)llC' ('II muudb}ut hkg lierne pr h. Irund

Vinterhvede
~

r ?i " j r • I
~ :2 9 ~

~• " • " o • ~ • "~ > ~ e • ~ ~

§ ~e e E æ e e æ E

'" "- '" o- :.: 0- l< .. -

Ocrc;tf ,orlcTllc frcmhyder rCI .. tOft> :1r<;\'Uriatloller, og
al der for nogle ,orler er for..."dlc på rt:wllater fra del
n~ke omdlde og Ol'rIlC"S. Et gCllnem"'llil ;Ir udb) IIc=rc:
... ullalc:rnc= Ilalld ...fllr..ogene Siden 1985 er \I"! llabcl14
Krak;lh\cde har \;crct nl:lI~'tOrllalle ~relle. 4 "Qnerer
't<tmmcnlignt=1 med den i 5 Jr. 3 sorter 14 år, 4 sorter I J
:\r, meden" .l ...orler kllll har \;cn:1 mcti I de sene<;le 2
år
Gfumllaget for Inert tal l dl ......c IO labclk'f cr. ;1\ dC:1l
prO\cth: ....on IIl'al ar lIar dc/ragN i mlndl'( 5 jonog I

omraden/e J)'l/lwd (J~ Oemt' og I lIIilllh.1 /O forsøg i Ilde
landel.

Kort beskrivelse af
vinterhvedesarterne
Af de mange opl) "unger foran III1l tn c:t1L'''>orterne og I

r~uh:uer af mgll~lgel...er l Oh...cr\~IHOIl"'r;lrcc:lIer ....amt
af dc: infOrmallO!lCf, som I..;ln henle.. I dcn dall ...kc:
...on ... h"'IL', kan dcr d.trlne... et gtldl blllcck af de enkclt..:
hve<!e...nrlcr.. d} rklllllg'\c:gen<,kabcr. I lahcl 1S er dl ......e
oply... ninger :-.amlc1 l l:tbdform....!llede"':1l hc<'krivcl"'l'll
af de cnkelte <,orler 1..;I1l ...alllllll'lltigne.. og vurdefe...
StlrlC:J"llC: t:f opfort I ...amme ræl..keftllge ..\lili l label 14,
og dl......e IO tabclkr "'lIpplcrcf ...;llcdl..... pa lIdmærkc1
made Illnanden

I t,lbel 66 Sld'il Idetie af"'llll af mer~lgtell er gl\·el
opl) ..nlllg om sorlernes afsl:lIlllling. Del gælder b:idc
de ...orlc:r, ...um if~)lge opl}!o>ulIlgcrnc l label 15 er op-
Taget pa dan..k orhh... te. og ..orler. som er på et andel
F.l--I:lIld<' "Orl ... II lc. o~ ..om er bragt i om...:t:ll1l1lg her I

landet.

Valg af vinterhvedesart
En IIlllur/lg jolge af del 'it/gende omfang af \'IIller
IlI'ltdet/yr!..ni/1gef} ('r el foroge! udbud af /1I'ed('sorler.
j 'ed ~'algel af /m!de\iJFI er dl'/lom for ondre ~om(Jnt'r

nærliggendt' at hæfte ~(g l'ed ydl'evnell/kemt'lIdbYllt't,
Jfonge lader det maske bliw! I'cd del. men ~orhm/gt'l

bor iHt' I'(('re sa enkelt. og j1ert' ('gem'lwber mii med
mm grulld/aK for I'urt/erlng ...",
J'ima/aflhedefl eller m'en'll1lnflg\Cnzefl er l't ~'æse'lI/1g

emile, og hrlr IH'cdl!dyr~erf!n.'\hU~lmllne/wmwke klin
ræ/...kl'r ol'er 10 OI'er5lOede mildt' l'i11lre. er del abwlul
nth'l'olll al <'rlnt/n' om ril1ln'fI~' /985 og '86. hmr/roflell

odtdagde manKl' IlIa/emar/...('r. ResullOlet dl'"go"8 s:av
grundldl[ JJr al jUH\lti. af Km/...u, Anja og generelr
t1'ellfke\Orfl'r har 1'1/ accepla!Jel ~·i"rl·rjå\lhC'd. DC't b/nt
ogsa aji1"rt'/, lJl iWl'r lIogle ell1{d.\~1! sOrler I/"~e !..unl/e
~/ar(' sig. Om tit'j7c~/C' 1/)'t' fOrter Idyrkningen ji)re"g,~er

der dcwwrrt· ik/...l· CII lilsrar~'IIt1(' baggrund, jordl dl'
ikkl! har I'wrl!! lU/laf jor ~dv l'n normol /...old dam~

1'llIfer.



Kornsorter og korndyrkning

Tabel 15 Beskri.-else af l'il1terhl'edesorterne

Vlnlerbvede P4 dan~k Vinter- ~1odmngs-
Str3eglln,labcr Kerneegen\\..aber B go· ~

<,(>r!sh"tc: ra"'lhed tid længde I SI)Tke I slorrels.e I rum\';.egt ('<'n'"lhc:u

Kraka ". ja god middel rel lang nogen I. lille middel r.:1 god
Anja ja god middel lang ret god middel middel r..:t god
Kosad: ja megel god sIldig lang god lille mIddel r~l god
Longbow" Ja dårlig middel rel kort god Slor rel la\ dårlig
Rektor. " ""... nej ret god middel ret lang nogenl. middel sær "god
Sleipner . ja god middel kort god nuddel middel dårlig
Ciladcl .. ja god rel tidl. middel ret god middel middel d:irlig
Apollo ... nej dårlig ret ~ild rel kon god lav
Ga"ain ja rct god middel ret kon ret god stor lav dårlig
Wasc .. ". ja ret god ret sild. middel nogen!. meget ... tor middel d:irlig
Mercia ... " nej nogen!. middel rel kon god lille middel ret god
Urban nej god rel tldl. middel rCI god middel særd. god
Obeli.sk ja nogenl middel middel god middel middel dårlig
Flonda Ja nogenl middel middel god lille middel rel god
Junker .. ja god ret ~ild. rel lang nogenl. Slor middel r~1 god

Modstandsdygrighed mod sygdomsangreb er er onder
godl grundlagfor sorm·alg. 11989 \'Or sorterne Florida.
Junker. Citadel og Slelpner mere angreber af meldug
end de o\'rige sorler. meåens Kosock og Wase .·ar
sl'ogesr ongrebt!r. J1ed hellsYIl ril gulrusrangreb. sam i
1989 medførte behol' for en omfartende bekæmpelse.
l'lsle ArJja og Kraka den største modrogelighed. men
ogs6 Sleipller og Rekror ~'ar rel kraftigr angreber. Der
imod l'ar sorleme Cilade/. Gawaill. Mercia og Obeli.\'A.
kun al/greber i meger begrænset om/ang. og der er
sdledes absolut sorls/orskel/e ar narere. Do bekæmpel·
sen er en direkte udgift. er det fornuftigr at disponere
sIlleåes. ar bekæmpelsesudgiften begrænses meJr mu
ligr.
Er tredie grundlag kan .'ære ollsket om ar m!lge en sort.
som egner sig til melfremstilling. og sem po der grund·
lag /on'enleligr kan "ndbringe en merpris. Sonerne
Urban og Rektor er Ilelegf/ede ril derre formtJl. og
sorterne Kraka. Al1ja. Kosack. Junker og Floricla er
anvendelige. medens de "l'rige sorrer ikke anses for
brugbare ril dette særlige hallrets/ormal.
I de .lidsre mange lir har den ubestridte hOl'edsort i
dal/sk h\'ededyrknillg .'ærel Kraka/n·ede. Delle har
hidrill'ærer er godr l'alg. men er rer dbrligr udbYlferesul
lOl i /989 og kraftige angreb af smmpesygdomme
forudses al fortrænge sorEell Iii fordel for mere yderige
sorter som Sleipner, Gowain. Apollo og Wme. Illgen af
disse sorter har dog gode egenskaber ril mel/remsrillillg.

Nye vinterhvedesorter
I S3marbejde med Starens P/anreal'lsforsøg me<h Ifkede
Landskantarel for Planten\ I i den officielle .·ærdiof
provning. og der har værel udlagl forseg p 5 arealer
hos planleavlskonsulenlcr i lokale forcningcr. Gen
ncmsnilsresullulcrnc fra den samlede værdiafprov.
ning med nye h\'cdesoncr fremgår af label 16.
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Sorterne Kraka og Longbow var 1l111Ie!-orter. og der
deltog 7 sorler i afpr(}\ningen'> 3. og sid... te /ir. medens
9 SOrler var i \ærdiforsog p 2. år, hvorefler de har
mulighed for al opnå en betmgel godkendel..e l år. I
begge serier har flere 'mrter hafl megel tilfreds...lll1ende
udbYHcresuhaler sammcnlignet med m lesorlerno.
og blandt de pro\ede sorter er der mange korte og
sln\sliv(' typer.

Tabel 16. Værdiafprol'ning /989 af"ye /Illf:!desorter.

Vinter- M~rudb.'M,w.!. 's ). 'lo:~

hvede f S\3m- ~In' Jla, :d
pebel dato - o. 10

Anlal forsøg IO 3 8 8

3. ars a/prol'ni"8
Kraka 67,1 100 11,8 4/8 1J7 3,9
Longbow 21,3 132 5,8 3/8 85 3,6
Pepital. 16.4 124 8,2 1/8 79 1,8
LW 76·7·40·1 IH 124 4.9 2/g 88 2.0
Obelisk 15.0 122 5.4 4/g 92 2.6
Cebeco 902 15.5 123 4,9 3/g 83 1.8
C\V\V.4899/25 13.4 120 6,8 3/ 77 0.2
Andros 10.9 116 8,6 4/8 94 J,9
Kmrps 8.5 113 5.8 4/g 94 2,5

2. ars afproWflllg
LP. 6361.83 15.4 12J 5,1 4/8 95 2,0
LP.91J7.87 .. 13,2 120 5,3 4/8 94 0.6
,.DH.1138·8Jl 11.4 117 6.0 4/8 80 1,9
STRG.31O/83 9.9 115 7.2 4/8 98 0,9
L1'.6680.79 9.5 114 3.8 5/8 102 J.7
FR.486179/1 4.6 107 9,8 4/8 1:>4 J,J
BAUB.1524/76 4.9 107 10,7 2/8 90 2,3
STRG. 127/84 5.2 108 5,7 4/8 132 3.1
STRG. J45/85 ~2.0 97 13,2 2/8 105 4,9

I) u.kn "~rnpebek~mp.:l\<:

llO m,en leJC"'~



Kornsorter Ol-: kornd)rknin~

Vinterrug
J 198tJ bic' gellllcmfmt iall Jl:l for.."g med \ IIllerrug
,oner 16 af di ......c for\ug \af dohbdlfof.."g uden ug
med \æl..~tregulcnllg PClku... rug II \.tf m:llC\ort ,nm i
de forcg ende m..tIlgc ar
I ..enc Ol-II har de pnnedt: ,ofter "napt !..unnel Il;)
Pt'tl..u..rug II I udb)lIe. mc{kn .. ~larder. A""ord ug
Cem l 'cnc Ul-Il har gl\CI \.t:,cnlhgt hUJere udb}ltc
end lT\;llt·...Ortcll. 111"''''c ,mIer er h) bndrug..orta. der er
frcm"'1I11el encr cl fora:dllllg .....ysll'm. ,om illdcba:rcr
ud' 11..JllIg af hall-'lcnlc Tn(xlcrpl,lIl!cr
I opfnrrncr'lngcl1 uds5... di .....l· mnderpl:l11lcr l frem
<Ivh.mar!..cn Sæd\:Inlig\l'l er dc kortere I,'lld allIlInde
lIg flig. og ,allllllCll med Jem l)<~'" 5 pet. uf ('Il be
:-.lUvcr<,ort. 'Olll har normal rugl:cngdc Derfor er

~1danllc marker med b'I''II''Illdla.:g Iii ,Hl af h)bridrug
en bC'land af m:ll1ge "OrlI.' og en del b':l1gcre planter
Udb) llel af denne a\ I t,'r ...om lIormal! for ru!!. og fo!),{
\cd ud'>illllng og IUI"1 af delle :lll,(lln opna .. h~ hridef·
fC"len - el hUJI udh~tte. hær l r~ .. I..I'HHJ .lrhCjde... der
inlen, med frcll1'lIl1111g ..Jf h~bridrug ..orlcr. men da
frem'ldllng'pnK:l....-.en er "o<,thar. og da rugd) rkcrcn
Incn :Ir ,"al ...5 Il) l. :ir<, a\1. fon Cilie.. del. al ud
~t:d..pn"clI 'II hll\C \:c..cntilgl højere end for normal
rug. If('lgc fora:dlcrnc, ud ....Jgn \il h)bndcffcktcn ga
lahl \ed en C"l'III11l'! forhal :1\1 I JQ~~ gi.!' Ak"(lrdrug
i Iand ..fnr ..og 7 pcl IWJere udh)ltc ...nd Pctku .. rug II.
rnen 1 :Irel., for,ng har \lardcr og A ""ord gl\d 12 pet
hnJerc ullb) Ile end rnal ...,nrlcll

''"fOl/IAl/de I \'JlJtl'rlwd l'l" IIWl/eJ/ allid udj'rI"lIiIlX ujplelll
la, 11//'11 dt'l "elli o~la m'TI' If..udl' t /lÅ It'I. Pil biflt'del \("\
rugUÅI, 10111 "'1'1' /Idlal j;/r /rm! /"'" 1)/1/11 1I1I11H·d

Vinterrugsorternes
dyrkningsegenskaber

I t'lbd 17 med rc,uhatcr fr:1 1alld..for..~,g og l lahd Hl
med rl·,ul!alcr fra ob..cnilllon...pan:c1ler l 1989 og fra
,tlrt ..!l<,tcll ";111 findc... n....uitalcr om rug.:-Orll·rnl"'" d~ r"
nl11g~egt.,'ll.."abcr.

- -
UdbyIlt: og merudb)lIe. hk, kerne pr ha Ht:le unde!

Vinlerrug lidb)'U
IINl

5...1. fvolJ)i.
hk,

LoII.- Dom· 0-.1' Nonl· .,,"" Id"" "ElI. "--"r. r. ""b"" F,n Falsl holm Om>< j)lIsnd bnd J)lbnd J)'lland ",.ha an rund """'" mddu.

Tahe//l LUlldVun"f{ med rlll:\orta /9X9 (JO· '/J

5enl' 01-/1 (x: {JJ.Jj

<\nul ("""'g ,
" " 0' " l< "

,
" "PcI"u\ II 65.0 6J.6 ~.I -lll.7 56.9 57.6 55.3 58.2 120 127 ! !

11 ..10 0.5 DA 0.1 11.7 2.... 0.6 0.9 . O.b liR IB ! I
Dall"(' 1.7 O.R 0.1 4.0 2.5 1.6 2.J 1.5 12K 126 l !
"krkalOr 1.9 1.4 1.6 ~O.R 4.8 J.2 2.H 1.4 IB 124 ! 1
)Ollllll<lIOr lA 2.2 1.0 1.2 4.4 0.7 1.5 0.7 110 125 ! 4
r...SD.

>crit' O,./2 u~ () ,. f.I
\nl,tl fOI",g h " " , ,

" 211 " " 20 11
)CI"U' II 59.9 66.5 61.6 54.7 SJ.4 59.1 SSA 57.9 liR 125 ! 9
~fanJcr' 7.0 ~.9 7,5 6.7 6.5 S.5 6.J 6.R 115 124 ! 9

\ ""ord' ~.\ 7.9 R.O 7.2 5.2 6.5 6A 7.0 ](~) 121 J ~

:cro' 4.6 6.7 5.1 2.... 0.1 4.\ 2.1 .'U 110 12.' ! 9
)ollult 2.5 2.4 -:-1.5 7.2 4.S 4..' 5.7 4A 114 IN ! ~

·.SD ... 2.1 2.0 4.9 .l.O 2.7 1."
--- --- --- ---

Ihhlld/1I1
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Kornsorter og korndyrkning

l'abeI18, I:.genskaber hos rugsor/eme.

IHnlerrug

Ob<.enJIIOn$p:lfcdh:r l
) 1989 Sonslisle1)

1989

S.nI. I Lq<- 1""Id. Unm- Keme- Kum·(alfabetisk) II,d 1- t.'o M' !lir I\itgt
cm . ().IO O.l' I·q 1-9

Anlal st~er b II Ib 1

Akkord') 118 4,5 3,4 4,3 6 6
Cero'') ... 121 3.9 3,0 4.1
Danko ...... 138 1.5 3.4 2.9 8 7
Dominator 126 6,3 3.2 4.0 6 7
lIalo .... 127 5.2 3.0 2.7 7 7
\1arder*) .. 125 3.4 2.9 3.9
Merkator ..... 128 5,7 2.9 2.7 6 7
I'etkus II . 133 4,9 3.2 2.6 7 7
Pollux 7 6

') O = ingen lCJcu.'d. ingen sygdomme
1) I = smA kerner. la\ rum\tegl

Sorterne Danko og Petkus Il har længere 5lr end de
ovrige sorter. men til trods herfor har Danko den
laveste kamkter for lejesæd. lIybridrugsorterne har
kOrlere strå. men udmærker sig ikke ved en væsentlig
bedre slrllstlvhed end de konventionelle Sarier.

Væi<slreguler;ng af rugsorler
Rugsonernc er længere og mere bloo''iråooe end de
0\fige kornarter, og det er derfor under ugunstige
vejrforhold one vanskeligt al gennemfare en host uden
kvalitetsforringc1se lil følge. Derfor er der inlere~!.e for
at vækst regulere eller stråforkorle. Siden 1985 har der
med varierende resultater \æret gennemfon dobbelt
forsog uden og med \ækslregulering i rugsorlerne.

Tabel 19. Vækstregulering af rugsortrr. (l}-J))
A """ uden loælslrcguknng
B 101 ~rone

I IUdb,'" o, ~crud·
Str'I~l:de

K:Ir. for nlcNdb. b)-llc

\'interrug Icjesæd hkg kerne r",
, pr. ha \ZUI-

A I B A I B I A I B
,,"u'
knn,

Serie Ol-I '-89
Ania] for",'g 8 k , , , 8
PCI kus II .. 130 116 2 I 52,8 53.9 LI
Halo 131 114 3 I ';'0.6 : 0.8 0.9
Danko .. 140 123 2 O';' 3.0 ~ 1.7 1,4
Merkator 133 118 3 l';'U~J.7 0.7
Duminalor 131 117 4 1 "0,4 1.0 0.5
LSD.

Serie 01-12-89
AIlIlIl for~g 7 1 8 , , ,
Pclkus II ... 135 120 4 2 60.4 63.3 2.9
Marder') . 1.11 117 3 2 7.2 7.2 2.9
Akkord') 126 112 4 2 6.6 8.5 4.8
Cero·) . 128 114 3 1 4.7 3.9 2.1
Pollux 128 117 J 2 1.5 3.i 0.7
LSD. 2.2
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Del var også tilfældet i 1989. hvor der blev gennemfon
8 dobbcltfonmg i hver af de 2 ~rier. Re!.ultater Ile ses j

label 19.
Stråforkonelsen \ ar mellem 11 og 17 cm. of I aJle
sorter ble\ karakteren for lejesæd \"æscnliigt formind
sket. Derimod har del okonomiske resultat ikk umld
delban været posilivt. idel behandhngen med I I
Cerane. som l.oster kr. 285.- pr. I. en ud~projll1lng til
kr. 120.- pr. ha og en rugpris på kr. 115,- pr. hkg vil
~varc lil 3.5 hkg pr. ha. Klin i Akkordrug er der
opnåel et hojcre merudbyllc for behandlingell

11985. 1986 og 1987 b/e~t der opnael en direktc Øk011o
misk ti/[redsstil/f?1Ide \'irknmg w!d striiforkor'fllillJ: af
rugsoneme. Delte ~'D' ikke tilfældet i 1988 og /9119. Især
fordi de gode hosiforhold ikke gov problemer med
rughosterl. Ved vurderingen af behovel for vækstregu
lerillg of rugsonC'rlle bor et poSifiv/ netfoudbytte ikke
~'ære del enes/e grul/dlag. Det er ligt?sd vigtigt. Ol e"
stråforkorte11de og stroforbedre11de behandling gi~Y!T

lallgt bedre muligheder for at producen! rur: af en
ti/[redsstil/t?ndt? h'Dlitt?t. n6r afgrøden ikke gar i leje.
De/ kan derfor almindt?/igvis anbefalt?s at ge·"lemføre
en l'wksrregu/erlllg i virr/errugefl.

Oversigt over flere års forsøg samt
kort beskrivelse af
vinterrugsorterne
I IlIbellerne 20 og 21 er resultaterne af f.l!re års
landsforsøg med 'linierrug \'i.sl, og i label 22 er der
givet en kan beskrivelse af \'intcrrtlg~ortern~

Tabel JO. Flt?rt? lus forsøg l1It?d rugsortt?r.

Vinterrug
t9K5

Pelkus Il .. 100 100 100 IO') 100
Dorninalor 102 99 100 IOI 99
Mcrkalor. 102 98 99 99 98
Danko. 97 96 98 91 97
Pollux ... 95 96 92 94 92
Akkord') III 112
Marder') . 116 112
Cero') . 9' 106
Halo .......... IOI 99

label 22. Beskrirt.'/se af l'illft?rrugsortemt?

Sort
Slricttt'n lam Kemt'lq l,....

læn~dt. ~)rlc ,orr. Um\~l

Pelkus II . middel middel middel middel
Donllnalor middel nogen I. rcl lille mtddel
Mer"'ator. middel nogen!. rel lille middel
Danlw. lang god !otor middel
Pollux middel middel middel middel
\1arder') . middel god middel middel
Akkord') ret kort nogen I lille l"
Cero') ret kort god middel rel lav
llalo middel middel middel middel

°llhhriJrug



Kornsorter og kurndyrknin~

.
IleJe landel J)"II.md <km. I

HoIl \-tlt
lTdbytl~og mnudb)1lC hl! lt'~ pr ha Ip.nd

Vinlerrug
~ ~

. "
,

" ..
= = ~ = ; 7 = 9 ~
] ~ • ~ ; "" " i • ~ l§ ~ f ~ z ~ §
" " æ " e 2 " 2o. o. o. o. o. .. .. o.

Pel"m. II 100 ]()(J 100

For.\OKmr /985-89

l)omm:lIOr 121 120 5.1.1 0.0 I(Xl ~q.7 0.1 100 54,4 0.1 100
r-,·tcrkator . 121 120 5.1. l +0.5 'N 49,7 0.8 9' S(jA 0 ..1 101
Danko 121 122 5.1.1 2.J 96 49.7 -'-2.6 95 5C),4 ~ 1.8 97
Pollux 120 120 5J.0 .1..1 9~ 49,7 .1.7 9J 5~.9 ..:.. 2.7 95

Formg5llf /98R-R9

1arder*) 125 124 64.8 9.3 ll~ 63.3 R.6 ll~ 60.9 10,2 115
AHord*) 127 121 64.8 7.J III 6.1 ..1 7,4 112 66.Q 7,4 III
Cem·) 125 123 H8 1,1 102 61..1 71.2 9M bb.Cl ~.o IOh
Halo 121 11M 57.7 0.1 100 54.q -0..1 100 lil.9 0.5 11I1

-) lI)tmdruj:

B

Valg af vinterrugsort
Perku5rug II hur ræret dyrl..l!t i Daflmarl.. I merl! end JO
år, og hur\tllcd('~ IJen/lom/hruget \({'rc/e/e,\ godt. /)('nne
mrf har l'mhw iJ..!..(' lU/Spil/d ~;ill ro/h.: 0X j /9R9 ml' cll'lI
1$.:<''' dl' jlcHC' 50rla m'l'r/ett('l/. Dl'" J..all derjor swdlg
unbt'.fa/l''i. Dl' tin' hl'hfldru~!)()r1a 1'1' en {pæl/del/dC'
11)'\J..abcJ\(' I rU1({/\·II>II, og de" /rl'mt/digt' a/prlJl'/l/11f{
Imodt'st" 'm'd {pa'lIdin.'I.

Nye vinterrugsorter
I \~t:nliafrnnnlngen under Staten .. P1antea\l,for"'"g
lIIdg~lr de .l hybndrug orler, og bl;:llldt dl.....e har ~1M-

der ng A "''''ord "'Iaret ig ..ærdeil:.. gtxlt, medens Cero-
rug IKke endnu har gl\'ct o\eThe\l..cndc rC''''lllt~Her

Vinterbyg
I 1989 ble\ lall genncmfnrl 79 "(lrl'ifo~og med 16
\Il1lerhygwrler fordelt I 4 ..ener, ..1I.Ied~ .1( der I 2
...ener ble\ afprc)\et 8 2-radede \ll11erbyg'>oner og l 2
...ener 8 Ocr-radede 'ioner
Den 2-radede Ign \llltt:fbH~ \ar m:lle"orl l alle 4
"efll:r, lllen cnd\ldere ble\ dcr ..0111 makprø\ C:lm end l

..orhhlandtngcr, hell1Jold,vi ... hlalldlllgcn af de 2-rade
de ..Orler I ady, Tnxi og Flamenco I de 2 for..te "cner,
og. dc Ocr·r:ldede ",orlcr Andrea. [rmo og Ha..~() i de 2
~t:rief med Ocr-radede sortl'r. I de JoAo/t' beretningen
op\tllhl/g u/nnrerbygforso':l'lIe l'r Igri an/orr WJm malt,
tOrt nr. I. o~ merudbyueme for dl.' pr-cH'pde .;orter er
derfor (JIlfim orer/or Igribyg, men du dt'l er 11(>",."gl('/1 I

de Aommelld(.· lir at al/vendt' t'fI bJafl(/i"f{ 50m mtJIepro
\'1.' I rmrerby.r.:wrtifor~øg(>/a'. u n!.wltatum· i tabel 1.J
all/orl med hlandil/gen som /. må/eprOl"l'.
I l:lbel 2-t findes re.-.ultalernc ~tf rel .....on'ifor.-.,'g.

.
Udb MC'r·

Vinter- og .,.,.- udb, r.
udb. l) s~am- Mod- SIrA· leJ(;-

rug
hk~ Forh. re- lItlIgs· 19d sædll

pr, a ,,' ""k dafo cm ().IO

Ta/h·J .,J "wrdw/prOl'l/illJ.: 1989 a/ "l't' ruJ,:wJr!('r

AtI',11 rllr,\'~
, q , I h Il

Pet~u... Il 66.2 l ()(J 5.7 71M ]JJ ".9
A!..kord·) 0.7 110 6.9 7/8 Il' 4,5
\1urder·) ~,4 Il J 7.1 7IR 125 JA
Cem·) 0.2 100 7.0 7/8 121 J.9

I) ulkn '\,JIllrt"t'ltl.xmpd~

:, Il lIlj::\'t1 lq....:e<I,
-) Ihhndruj::



Kornsortcr og korndyrkning

Der blcv hostet meget hOJe udbytler i årel....orrsfor....ug Vinterbygsorternes
i vinterbyg, og næsten ligeså meget i de 2-radede sorter
som i de ner-radede. Gennemgående var udbyttet dyrkningsegenskaber
15-20 hkg pr. ha hOJere i 1989 end i forsøgene i 1988. I tabel 25 er resultater af bedømmelser i observations-
Af resuhatcrne I label 24 fremgår det, at sorterne parceller I 1989 ~mt værdi tallene fra sortshsten anfert
Pao;;toral, Frost. Catinka og Mammul har været særde- for de ",orler. som er optaget på denne liste. I tabellens
les højtydende, medens 19ribyg igen klarede sig ud- 0\erstc hah del find~ de 2-radede sorter og i nederste
byuemæssigt dårligt I 1989. hahdel de 6-radede.

TabelU. LalldsJorsog med lJilllcrbygsoner 1989. (14-17)

IVin.erbyg

Udb)lle OB mMJdb)'1lf'. hl.og kerne pt'". ha Hde landet

Udb)lI
hk, HolI

SjK:I- LolI· 80<~ 0.•. Ve<>IJ)'I- ~ord· k""" t>n",d \'ql. Kar. r pcL

Ia"d F," Fal'lot holm 0."" Jylland Ia"d JylLmd J~"1and pr. ha om po"" 1<- mddul

S€'i' 0/·/6 og 0/·20
AnIlIl forsøg • J I , IO l , .1 III 20 II 8 18 "Blanding I . 80,3 73.3 83.3 65.1 75.5 71,4 57.7 83,6 72,3 73.9 92 115 l 0.2

Igri ~1,4 -;-1.7 -;-0.9 0.6 -;-1.1 -:-2.4 "';"7.2 · 6.0 -;-4.5 -;-2.8 86 116 O 0,4

Marinka -;-1.2 1.6 1.5 0.5 " 0.8 0.6 2.0 : 4.9 -;-0.9 -;-0.8 89 117 l 0,1

Pastoral . ... 4,4 2,5 7,4 6,5 4,5 4,4 2,8 5,0 4,2 4.3 83 113 l 0,1

Finesse .... 2.6 3.8 0.1 3,4 2.8 ' 0.9 0.7 1.6 " 0.9 1.0 86 116 2 0.2

LSD .. 2.3 - - 1.9 3,7 - 3,9 2.2 - - - -

Serie 01-/7 og 01-21
Antul f01"1>08 • I O , 7 6 2 , ,. " • 8 21 Il

Blanding I . 75.9 79,0 - 69,S 74,5 78,1 68.5 73,3 74,7 74,3 87 117 l 0,2

Igri ~l.8 -;-4.7 0.5 ~ 1.6 -;-5.0 U -;-2.9 -;- 3.6 " 2.9 81 119 l l
Flamenco .. : 0.7 0,0 -;-2,1 -;-1,1 0.1 -;-3,7 · 2.6 c 1,6 -;-1,4 91 116 l 0.5

Lady .... 0,2 -;-1,2 - 1,4 0.3 0.8 2.2 -;-0.2 0,6 0,5 89 117 l 0.3

Trixi -;-1.3 1.0 - -;- 1.1 -;-0.9 ~2,4 2.6 · 0.1 -;-0.7 -;-0.8 82 117 l O,S

Podium ~0.8 -;- 5.1 - 2.8 -;-0,4 0.1 .5.2 ~ 1.8 -;- 1.5 -;-1.1 84 117 l 0,6

LSD. ...... - - - - - - - - 2,0 - - - -

S,n, 0/-/8 og 0/·22
Anlal for"'l,g 7 .1 I 2 Il l 2 3 IO 2J Il 12 22 20

Blanding II 78,6 81.3 93,4 75,9 79,9 79,S 59.7 78,1 75.2 77.8 100 106 l 0,2

Ign -:-2,2 -;- 5,3 -;-13,2 -;-4,3 : 4.0 3,9 4,4 1,4 ~1,5 -;-2.9 82 116 O 0,4

Andrea .. -;-2.7 4.6 -;-2.8 1.7 : 0.2 1,4 4.9 1.5 2.1 0.8 95 lOd l 0,2

Has......o 2.3 . 0.8 -;- 1.6 ~0.6 0.9 2.5 2.7 ~.9 3.2 1.9 102 lOd 2 0,4

Ermo. 0.1 -;-9.1 -;-5.6 -;-3,4 -:-2.9 ~O,3 2,~ 2.0 1,2 --;-2.2 100 109 l 0.2

Frost 6.8 6.9 -;-1.5 3.9 5.8 5.3 7,0 2.7 3.8 5,4 97 108 2 0.2

LSD ..... ~.5 6.7 - 4,1 3.3 - - - 4.0 2.5 - - -

Seri, 0/·/9 og 01-23
Antal rONlg , .1 I , 8 l O , 7 Il IO 7 Il Il

Blanding II 82,1 82,3 82.7 74.7 80.3 85,2 - 71.1 81.2 80,7 100 106 O 0.3

Ign ... : 4.8 -;-6.0 : 5.5 -;-5.2 -;-5,4 ~6.6 - 0.2 -;-4.8 -;-5,1 85 117 O 0.6

Mammut 2.0 2.2 I. 1.1 1.8 ~.O - 2.2 3.5 2.6 99 109 l 0.4

Catinka. 3,9 6,1 9.1 13,0 7.7 5,0 ~.O 2.4 5.2 99 109 l 0,3

Borwina .. . 5.8 0.8 1.6 0.6 "0.7 0,4 -~ 15,3 -;-4.1 .2.3 96 108 I 0,4

\1a.... to .. 7.8 5.6 -;-9.9 -;- 3.1 -;-6.0 -;->,1 -~ 11.3 9,4 5.9 100 109 l 0.3

LSD. ...... 1.2 7.9 - 7.4 3.5 3.3 - - 5.9 3.3 - - - -
Illandlnj; I I ~~ T"\I - rtam~nn'
Rll1nd,n,: Il AnJrt'1I [nn" - 1l1l\V>
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Tabel 2j Hgell';kaber hos I'ifllerbygsorre",<'

I Obs«\.auonsparceller') IQS9 Soruh~t~ 19SQ

Vin'er· Ned·

hYR knæl"1nø af Kom<- Pro<...
(alrabdt~k Sid- Ul"" Mel- Skold- Byg- Modn Vinttt- Slør Rum- mmd- Tra::sto(-

'.. "'" stri I au d•• pk. "". dalo rastlxd ",b< vrlt hold mdbold
om 0-'0 ()..JO Q.IO 0-'0 0-'0 0-'0 1·9 '·9 '·9 '·9 '·9

Antal 'lc<ier • , • ,. " 'O

Toradct:
'Finesse R6 3.2 1.1 0.8 JA 1.6 2.5 9/7
'Flamenco 99 0.5 0.9 I.R 5.' 2.0 3.2 9/7 7 9 6 7 4
Jgri 83 0,5 0.9 1,2 6.1 ',R 4.' 7/7 5 9 6 7 4
Lady 96 I.J 0.6 1.2 4,9 2.0 4.' 10/7 7 H 6 6 4
Marinkti 92 0.3 0.7 O,H J.6 1.7 4.2 12/7 7 9 7 6 4
Pastoral. R5 O,J 0.9 2.4 4,9 2.4 3.6 10/7
Podium 90 0.7 0.5 2.6 5.0 I,H 5.0 7/7 7 9 6 6 4
Trix! 86 0.5 LI 1.8 5.6 2.5 3.4 9/7 6 9 6 6 4

Gn.... . 90 0.9 O.R 1.6 4.8 2.1 J.8 6.5 8.8 6.2 6.3 4.0

,.1erradcl:
Andrea 102 2A 1.7 4.2 J,6 J.I 5.4 8/7 7 5 5 6
Catlllka 103 2.7 0,9 5.0 J.2 2.9 J.7 8/7
Enno 110 2.7 0.6 1.6 4.1 J.4 1.8 11/7
Frosl 102 4.4 2.0 6.4 2.7 J.9 4.4 R/7 7 5 J 5 6
Has.o;.o 107 J.4 1.4 2.4 4.2 1.5 J.4 9/7 7 5 2 5 6
\1ammut 107 J.R 1.7 .1.4 J,7 1.9 5.4 9/7 6 4 3 S S
\13stO 10R 2.1 0.9 5.4 J.I J,6 J,5 10/7

::JltS, . 106 J.I l.l 4.1 J,5 2.9 3.9 6.8 4.8 2.J 5.0 5,R

[) O 'n~en lIed~lI:dallng, lllgCIl ~)'gdllm""llgreb

!) 1 lav \'lulerfu'lhcd, ,m:1 ~emcr. 111\' rUlllv:cW. la\'1 pwtcl11rndhold. 1:1\'1 1r;.t:'lnlindhold

Jennemgående er de 2-mdede sorter kortere end de
ler-radede. og de har en bedre slråstyrkc. ligesom
Jeres tilbøjelighed til aksnedkna.:kning synes at \'ære
nindrc. Der må endvidere nOlere\ forskelle p soner
les modstandsdyglighed mod svampcs~gdomme.

;elvom dcr ikke i alle sorler er karakterer i tabellens
lojre Side. bn del dog klarl ana.-scs. at kernerne I de
~-radcde "Orter er slorre. rum\ægten hojere. pro
einindholdel hOJcrc og Iræstofindholdel lavcre end i
le ner-radede ...urler, Kerneh ahlelcn er s kodes bedst
de 2-radede ,urter, 1m ngl er det \ ærd al bemærl..e. al
nodning-;lidl'n var megel tidlig I 1989

)vampebekæmpe/se i villterbygsorter
de foregående :'ir har nogle ar vinll'rb)'gserierne

'æret anlagt ...om dnbbcltforsøg uden og med vækslre
;ulering. Delte har sjældent givel rentable udslag. og
lel blev derfor besluttet. al forsøgene i 19&9 skulle
rnlægges udcn og metJ en svampcbckæmpclsc. der har
ICSlået af 0.5 I T\h top 3 gange. Resultatcrne af disse
arsøg ses ilanel 26.
)cr blev opn:'iel hoje merudbYller i alle serier, b de i
,landingen og l enkeltsortcme, Der er Ikke ved indbe
elllingen af forsøgene givet detaljerede oplysninger
1m svampeangrebenes art eller sl)'rl..e. men det for
nodes. al b! de meldug. skoldplelog bygrusl har været
lå spJl. Med de gældende priser p Till 10p og betaling

for J udsprøjlninger kan udgiften beregnes lil 6.4 hkg
byg. n. r b)'gpnscn sælles til kr. 120.- pr hkg. På denne
baggrund er der kun i nogle af sorlerne dækning i de
merudbytter. der er opn:'iet. Det ..kai lilfojcs. al disse
for'iog Ikke er okonomifor...og. fordi behandlingen il..ke
er behovsbeslemt. En reduktion III 2 behandlinger
ville s.~ledc.. reducere udgiftelI lil 4.5 hkg byg pr. ha.

Den udbredte avl af l'intenæd medfø"r oft~, al en vinter
.tædurt følger ~n anden. lkrvt!d opflår stor nsi/ro for
gt!ngromng UR mdblandnmg som her, hvor vmterbyg stdr
tæt I hw·de.

)J



Kornsorter og kornd)'rkning

Tabel 26. Svampebekæmpelse i w·nterbygSQrter.
(28-3J)
A = Uden $\·.mpebdoempelllC
B = O SI Tilt lap SI 4-S SL 7-8 og st 101

t.Idb,no Joq Mu=b ~V.-.,. .....
..... ".. .1 B Joq .....

Serie 0/-16
Antal fOT'SOg , ,
Blanding I .. 60,4 67,3
Ign +0.3 +1.4
Marinka 0.7 + 2.0
Pastoral. 3.4 4,8
Finesse 4.2 3.2
LSD ..... 3./ 3.7

Serie 0/-17
Anlal fOl"S0g

Blanding I 72,4 78,3
19ri ....... +~.7 +4.6
Aamenco + 1,2 +1.4
Lady .. -;'0,6 0,4
Tri}(i .. +1.8 +0, I
Podium +6.3 ~3.9

LSD ........ 3./ 3.5

Serie 0/-/8
Antal forsøg 8 8

Blanding 11 70,8 75,2
Igri ...... +0,5 +0,5
Andrea 0.5 1,8
Ha.o;;so 0,7 2,4
Ermo. -;'2.2 0,6
Frost 7,5 7,2
LSD .. 3.8 4.5

Serie 01-19
Anlal forsog , ,
Blanding II 73,9 78,0
Igri .... + 3,9 -;. 3.5
Mammul. 2,0 5.8
Catinka .. 2,2 7.2
Borwina +8.7 +0.9
Masto +6.0 + 2.8
LSD .. ... 7.0

6,9
5,8
4,2
8,3
5,9

5.9
6,0
5.7
6,9
7.6
8.3

4,4
4,4
5.7
6.1
7.2
4.1

4,1
4.5
7.9
9.1

II.9
7.3

Tabe/27. Sonsblandinger i vinlerbyg 1989

I Udb. FarL
t.Idb,no ....... -lvt.lonrl ~ lal Icw

lldoa 1_ OY b<k.
',", bet. '!. bck

Serie 0/-17
Anlal forsøg 21 - 7 7 -
Flamenco .. 73.2 99 71.2 76.9 5,7
Lady 75.1 101 71.8 78.7 6,9
Trixi 73.8 100 70,6 78.2 7,6

Gns. 3 wrler 74,0 100 71,2 77,9 6,7
Blanding , .. 74.6 101 72.4 78,3 5.9
Merudb, hkg 0.6 - 1.2 0,4 -
Serie 0/·18
Antal forsøg 23 - 8 ,
Andrea 78.6 101 71.3 77.0 5,7
Hasso .... 79,7 102 71,5 77,6 6,1
Enno . ..... 75,6 97 68.6 75.8 7,2

Gns. 3 soner 78,0 100 70,S 76.8 6,3
Blanding ... 77.8 100 70,8 75.2 4,4
Merudb. hkg +0.2 - 0.3 + 1.6 -

I sortsblandingsfor.."g i 1987 blcv der opnåu 1.5 hkg
kerne mere for blandingen end i gennemsnit af 4 sorter
udsået enkeltvis, men i 1988 gav blandingen lavere
udb)'ttc end gellnemsniuet af enkeltsorterne. I gen·
ncmsnir af 21 forsog i 1989 med 2-radede soner var
udbyttel for blandingen afde 3 sorter Flamenco, Lady
og Trixi 0,6 hkg højere end gennemsnitlel af de 3
enkeltsorters udbytte. Længere nede i tabellen ses
resultatet af 23 forsng med 6-radede soner. hvor
blandingen Andrea, Hasso og Ermo gav samme ud·
bytte som gennemsnIltet afde 3 soner. Yderst til højre
i tabellen er det vist. at i et mindre antal forsog var
resultatet for blandingerne bedst, hvor der lke blev
foretaget s\ampebekæmpelse.
De resultater, der indtil videre er opn6el ved a' anw!1Ide
sonsblandinger af vinterbyg. har været re' ~':Jrierende

fra 4r lil dr. og det er rimeligl. al denne d.llrknings·
metode afpro~'eS forsøgsmæssigt" de nærm te br for
bedre fostslå, om den kan anbefales for prak'iis.

Del bør understreges - og det er meget \'æsentligt, . at en
tidlig bekæmpe/se afmelduggen i vil/terbyggen vil være
afgørende for, al nærliggende vdrbygmarker ikke an
gribes ødelæggende.

Sorlsblandinger i vinlerbyg
I 2 af forsøgsserierne mdgik de 3 soner, som blev
am'endt i måleblandingen for henholdsvis de 2-radede
..orter og de 6-radede wrter. Dened ble\ der gennem
fort forsog med sortsblandmger I \ mterb) g. og r~ul·

lalel heraf s:es i tabel 27

34

Oversigt over flere års forsøg med
vinterbygsorter og kort beskrivelse
af sorterne
Ilabellerne 28, 29 og 30 er visl resultater fra de seneste
5 års afprøvnmg af vinterbygsorter i Danmark. og
endvidere givet en kort beskrivelse af sortern~ d) rk
ningsegenskaber. Længst har sorterne Ign. Mammut.
Hasse. Enno og 1a510 deltagel. og der \lar i 1989 2
n)e sorter med for forste gang.



Tabel 18. F/erI! brs forsøg med I'inlahygsorler.
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Forbokblal ror ktmeudb}·t1~

ViDlerbyg

Ign (2r)
Mammul (6r) .
Ha!>,o (6r)
Ermo (6r)
rvlasto (6r)
Andrea (br) ,
Mannka (2r)
Lady (2r)
DOWlIl3 (6r)
Trixl (2r) .
Fro!.l (6r)
Pa.storaJ (2r)
POdllllll (2r)
Flamenl.::o (2r)
Catlllka (6r)
Fine,,!? (lr) .

1985

100 100 1(10
105 112 114
108 10'l 119
112 112 11&
115 106 117

115 120
105 109

116
l2J
118

1989

100 100
104 IlD
104 106
104 lUI
98 99

108 105
104 103
104 IU5
100 104
102 103
106 111
108 110
104 103
99 102

114
105

Vinterb)"g Vinler· Slrlqrnd.abtr Kemeqen5ubt.r
rasth

bengd~_1 !>t~ rte stofTdS/:~m\ l':J1

Ign IP) nogen!. ~ort god \lOr hej
Mammut 2)") rcl god mlddd nuddd hik rCI la\
H,t,,,) 2)") god rcl lang nlldc.kl hik la\
Enno 2) god l:mg middel ret hlle lI\1eJde!
~1a<"to 2) god middel n:l god rel hlle rel la\-
Andrea l)") god rel kOrl middd !till' r('l 1.1\
M,lrill~a l )") god lang god .stor Imj
Borwm3 2) god rel lang god hlle rl'1 Ia\
Lady 1)"') ... llogen!. lang nugen!. ret :-.Ior hOj
Tn.'l.i I)") . rel god ~ort god ..tor IHlj
P:l'~toral 2) .. nogeu!. kort gO(j ~tor høj
rrmt o)" ret god rct lang lllHJdcl hlle Ia\
POdllllll 2)" god kort uogenl 'IOr hOJ
Flamelll.::o 2)" rel godrel Iangnogeni "'lOr lloJ
Call1lka 6) Illlddel ret god
FUK'\'>C 2) ~Orl nogenl

II<"~ landet J)'Uand Oem,

HoU \<ægl
pu"d Udb)-lI~ og mtrudbyue hlr:g kem~ pr ha

Vinlerbyg

" ~ I " ;; " ~li li I li

• ~ E ~

~
>

~ E C E æ c e æ ~ e
o- !! o- !! .. ..

Ign (2) 100 1(10 100

Forsogsar 1985 9

l\1ammul (6) 10.1 qq 60.2 5.5 10'l 5i,6 5,~ 100 6J.2 5,Q 109
II:i"so (6) 104 9R 6O.R jA 10'l 57.b 5.7 110 b3,5 5.9 109
Ermo (6) 102 100 59,Q 5.1 10'l 57A 5.0 10'l 62,2 5,3 109
\rfaS!ll (6) 104 lUl 5Q.6 .1.6 106 SiA 2.8 105 6\.R 4.0 1U8

Forso.r.: ..ar 1986-!i9

Andrea (6) 100 91 60.6 6,5 111 5~.2 0.8 112 62.C) oA IlD
Marinka (2) 10.1 106 60.6 3.1 105 57.~ 2,1 Il).! 6.1.0 3.6 106

For.\"CJgmr 19fJ7·t{Y

BorwlJla (6) 91 9.1 03.3 5.0 108 63.3 2,5 104 6.~,.~ 7.2 III
Lady (2) 97 101 60. .1 4.4 107 58.0 4A 108 62.1 4.3 107
Tro.:! (2) 97 '17 O<l.) U 100 58.0 3.6 106 62.1 4.1 107

Forsog\t1r 198fJ-1i9

Pa!>loral (2) 110 II] 67.2 6.0 109 03.5 6A 110 71.7 6.0 108
Fro", (6) 94 97 07.5 5.9 10'l 66.7 4A IU7 6~U 7,5 III
PodIUm (2) 119 117 b7.5 2.3 10.1 65.1 J.l 105 7 \.0 \.1 102
Flamenco (2) 119 116 67.5 0.6 101 65.2 \.0 102 7\.0 0.2 \(IO

::!l lllradc;l <hl l1erradc;t
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Valg af vinterbygsort
For vinterbygsorterne er det en ulempe, at overvilllrings
evnen ikke er tilstrækkelig godt belyst i de seneste to års
meget milde vintre. Generelt er vinlerfuslheden dårli·
gere i vinferbyg end i vinlerhvede, og med en normal
dansk villler ville forholdene omkring sorternes egen
skaber i sd hensende kunne afklares bedre. De hajesty·
dende vinterbygsorrer findes sædvanligvis blondl de
fier·radede. og sorter som Frost. Andrea, Hasso og
Mammut kan fremhæves. Men blandt de 2-radede
sorter er nye kommet til, som "æ~'der sig godt. Det
gælder således Pastoral, Trixi, Lady og Flamenco.
Tilmed har diJse sorterfortrin med en bedre kernekvali
tet. På det grundlag. der foreligger, kan de her nævme
sorter alle anbe/ales i dyrkningen.

Nye vinterbygsorter
1 tabel 31 er resultaterne vist fra den officielle af
prøvning i 1989. Tabellen er opdelt i 2 afdelinger, idet
den øverste halvdel indeholder 8 2-radede sorter og 3
ner-radede sorter, som deltog j 3. års afprøvning,
hvorefter de indstilles til optagelse på sOl1sliste. l
tabellens nederste halvdel er resultater opført for 7
2-radede og 3 ner-radede sorter, som har deltaget i den
officielle afprøvnings 2. forsøgsår.
Der er en overvægt af 2·radede sorter i officiel af·
prøvning, og blandt de nye er mange med lovende
ud by Il ercsu Itater.

Triticaie

\

Tabel 32. Triticolesorter og Krokahvede. ser;;'! 01·15·89
(32)

Udb. •
Triti- los mer· Forh.· StrA· Kar r. Tk' % g"I'1
cal. udb. tal 19d. le.IC" g n,,'

hkg "" sæd

Der er i t989 gennemført 3 forsøg hvor 2 trilicalesor·
ter er afprøvet sammen med krakahvede.
Triticaiesorterne har givet meget nær samme udbytte
og ca. 3 hkg kerne mere end Krakahvede. Begge sorter
er kortstråede, men den nye nummersort, der endnu
ikke er på sortslisie, var 10 cm kortere end Loeal
triticalc, og sorten havde en bedre slråstyrke og Især
en bedre modstandsdygtighed mod gUlruSL Den inter·
esse, der for lå år siden opstod omkring dyrkning af
Triticale, synes i disse år al være aftage_, og del
skønnes, at arealet med denne kornart i øjeblikker er
meget begrænset.

Sædskifteforsøg i vintersæd
I 1974 blevet af forsøgene i en serie sædskifteforsøg
anlagt på forsøgsgården Godthåb i Skanderborg. De
andre forsøg i serien er for længst afsluttet, men delle
forsøg blev fortsaL I tabel 33 vises resultatet i 1989.
som iovrigt blev forsøgets sidste år.
Af labellen fremgår forsøgsplanen. Hvert fOfSøgsled
var dclt og blev tilført forskellige kvælstofmængder. I
l. Ars hvede var udbyllct ens, uanset om der blev
tilfort 150eller 200 kg kvælstof. I 2. års hvedc og 3. års
hvede var merudbyllet for ekstra 50 kg kvælstof lidt
stMre, men ikke så stort, M)m hvor der blev dyrket
hvcde på 15. år. Her blev opnået 5,7 hkg hvede for
kvælsto{forøgelsen. I 1989 blev der høstel 21 hkg
mindre pr. ha i 2. års hvede end i I. års hvede. men kun
ca. 13 hkg kerne mindre. hvor der blev dyrket 3. års
hvede og hvede på 15. år.

I J

1 42 2
O 44 0,3
l ,13 Il

Anlal forsøg J J J

Loea! . 73,7 100 90
Sj. 868013 .. 0.9 101 80
Krakahvcde -;- 2,6 96 106

Antal for<;øg.
3. forsøgsår IO IO IO 2 6

Toradel:

Igri 64.2 100 9.J 7/7 8J 0.5
Lady 4,1 106 7.8 10/7 96 I.J
Clarina 6, I 110 8.5 9/7 90 I,J
Pastoral 5.6 108 9,0 10/7 85 O.J
Kira . J,S IOS 8.J 10/7 87 O,J
Fr. 49/74/4212 J.9 106 5,9 9/7 92 2,2
Sitra .... . 2,4 104 8,4 9/7 86 O,J
\VW. 50484 .. 0,8 101 8,0 8/7 97 2,1
Fr. J/77/4 -;-0.1 100 7.9 9/7 95 0,7
Ca. 8SJJ4J -;-2,7 96 6,9 10/7 94 2,8

Flerradet:
Hasso 71,8 100 6.6 9/7 107 J,4
Ce1lic . 5,1 107 4,6 11/7 102 1,0
Semu 1478 -;-0,4 99 8,6 8/7 100 J,4
LP. 212112 . -;- J.S 95 9.8 8/7 92 0,9

Antal forsøg,
2. forsøgsår IO IO IO 2 6

Toradet:

Igri 63,6 100 8,5 7/7 8J 0.5
L,dy 6.J 110 7,J 10/7 96 I.l
FDE 7945·105 7,6 112 5,9 10/7 88 0,8
15669 JHB 2,9 104 8,7 10/7 89 1,4
Marianne 2,2 10J 8,7 10/7 84 1.2
Ccbcco 86257 1,4 102 7,5 10/7 90 2.6
G.e 27622 ... 1,2 102 5,J 9/7 95 I.l
Fr. 48/74/115 0,0 100 5,8 9/7 91 0.6
LP. 884920 . -;- 2.2 96 8.5 9/7 97 2.8

Flerradet:
Hasso .. 71.7 100 6,9 9/7 107 JA
LP. 222125 . 0,9 101 7.0 11/7 108 1.9
LP. P22J92 . -;-0,6 99 9,4 8/7 110 J,4
Alpaca .. . -;- 1,6 98 7,8 9/7 104 2,0

l) uden svampebekæmpel~.

l) O= ingen lejesæd.
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Tabel31 Værdio/prøvning /989 a/nye villlerbygsorrer
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robel JJ Sæds/.,ljieformg på Godlhab 1989

Vi,n'er- "et
SIri m,~I~od m

Udb Forh Mer- Forh_
hvede kna:k"e-- aold- hkgpr ... udb. ..I
og virbyg rod$yge rods)'ge h. hkg

understreger med altydeltgJwd. at hl'ede er en folsom
afgrøde. der pOVJrJ..es nll'get af uheldige sæd!>'ktftefor
hold. For al kun fle yde d"l maksimale er tiet påkræWlI.
al hIleden sus efter gode forfrugier.

l.un/H·ede
ISO~ 7 93.0 100 100
200N n.8 100 0.2 100

l.an hn'de
ISOS 4 25 72.0 77 100
200'-1 74.2 80 2.2 103

J.ars Im'dt,
150N 3 10 79.7 6 100

200'" 81.0 87 I.J 101
Ihw/l' 15.ar

ISON 9 IO 80.6 87 100
2001': ~6 ..1 93 5.7 107

Byg Ilar
100'1 43.1 46 100
150 44.4 4K I.J 10J

Vårbyg
Der deltog I 1989 43 \årbygsorlcr i "fprO' 11 III g I B
land'iforsog. og der blev gennemfort 181 fors0g. Del er
'iamme antal ,arier som I 1988. men 105 for~g færre.
70 af fon."gene er genncmført -.om dobbeltfol"SoS uden
og ml."d en svampebd.æmpclse, der ligesom I 1988
~lod af cllsproJll1ing 2 gange med 0.5 I Rival. Der er
genncmfort for\og med afprovning af sortsblandinger
l byg og cndvlderc for...og med afprovnmg af for
skdhgc dyrknll1g~opga\cri v. rbyg· herunder en sene
med clyrknmg af maltbyg.

Landsforsøg med vårbygsorter
1989

Na:stcll hH'rI år l for..og"lX'ri(KIcIl har 2. ;'ir.. hveden
gl\er mIndre elld l. :1rs og \..olltlnucrhg.1 cl) rkel h\ccle.
lJygudbyllcl har h\'ert. r v;crel va:scnlligt lavere end
hwdeudbyllet \ed fOrl":H d)r\..lllng.. men der har i
fors()g ...perioden v,crel år. hvor hyg gav højerc udbYIIe
cnd 2. års 11'o'eoe. Delle \ar f.el- ... llll~ddel i 1988. Eli
væsclIlllg dd af dl!!"'t: for ..kcJlc kan forklares lIled
krafligerc angreb af goldfodsyge, hV(lr hvede dyrkes
efler Incde. og n'.lI/luut'rf/" fm det/e laflgmrige fOl'.mg

I tahcl 34 er \,j\l rl.~ultater fra 8 fon.øgs~rier. h\'on
der er sallllllcnllgnct 5 (6) ...urter med en mAlcsorts
blJndlllg. hC"'lående af ...orterne Ah''''' is. Digger, KlaxcJ!l
og Sewahy,.r
Der blev l 19R9 gennclll"'llltligl opnll:et udbyttcr pli:
hOJde med de. ~m blev hO"lel l 1988.
De neMC provedc ~oner har givel lavere udbyllc cnd
mulcblancllngcn. og kun 8 sorter har placeret ~ig lidt
hcdrc end mlUeprøven. I de enkeltc land...dcle har
forsogs:lIltallcl \'ærCI ",ti bcgræn~(. al resultalerne kun
l begncn"cI anIa l tilfælde er ..latisl ....k "ikre.

-

Udb)'lle og mcrudbYllt, hl.g kerne pr. ha Hde landec

VI'bYR Spel- LoII.• VestJ)1-
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lrllg.d. 11011 K»r r.
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110m.
Øerne

0.•. NonJ· Jylland
bkg pet

land Falst holm jylland land Jylland kerne t,;ln
vægl, Iej<socd nleldu&
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Tabel J,J LOlld!>furmg med l'årIJlll::wrrl'f 1989 (JJ 40)

Serie 01-17 og 01-36
,\ntal rl1r~"g " , ,

" " • • " '0

lJIandlllg 54.4 71.7 61.2 50,7 58.• 53.2 38.7 54.4 48.0 52,6 56 114 O I
Lenka 2.5 5.4 1.6 :U -:- 2.8 ~OA 3.K -:-1.2 1.9 2..1 59 10'l I I
Regatta O.K .1,4 4.4 J.J 1.1 2.0 1.3 U, 1.6 1.4 59 114 I I
KJ)'stal J.7 3.1 1.2 O.J 1.2 ·2.0 .;. J. 7 0.1 1.0 ~ 1.6 5K 110 O 2
Sclul1 .1.8 J.2 1.5 0.2 2.7 O.J lA 1.4 ';'0.4 1.5 57 IIJ • 2
Camir 5.1 U 4.6 -0.6 4.7 ';'4.0 1.5 : 2.1 +2.5 . .1.5 54 115 I 2
LSD. 3.0 1.9 3.1 3.1 I.H 1.3

Serie 0/-18 UK 0/-J7
Ant..ll fllf"o<l~

, 11 , 1.\ "
, n 12

lJIanding. 56.0 56.4 67.4 55.8 58,1 53.7 61.5 56.3 57.5 57.8 50 113 O 0.4
~'1agd:l . -'--4.1 2.2 4.2 0.6 1.8 1.5 1.2 lA ~OA 1,0 51 115 I OA
Sila 0.5 1.4 5.9 0.1 1.6 +2.5 0.7 1.0 0.7 0.4 46 III O 2
Blcnhclm 1.6 J.2 3.6 1.1 1.3 -7- 1.1 0.4 J.7 0. 1 1.3 50 112 O 2
Pnl1ccs~ . 0.5 J.O J.7 0,0 O.J 7 1.5 O.K 0.7 0.1 0.2 47 JOK I 0.6
Anel 2.7 1.1 2.9 0.5 0.1 . 3.0 . , O.K 0.1 0.1l 46 113 I 2,.-
LSD. 3.6 1.7 l.J
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IVirb
yg Udb~lt~ og merudbY(l~, hkg kenl~ pr. ha HeI~ landet

SJlCl- LoU.- Bom· l)",. Ve!otjSJ- Nord-
~db,1I

lrilgd Holl. Kar. f
Fyn Oorn< J)-Iland h\;I pet

bnd F.bL bolm j)'Uand lAnd J)'Uand "~m~ ,m vrgl, I<]<'«d mddu
pr. ha pund

Serie 01·19 og 01·J8
Anlal furwg 6 2 I II 4 14 " 4 12 " 23

Blanding 57,3 53,8 58,0 49,9 55,4 54,4 58,7 61,1 57,9 56,8 55 114 O 0.9
Klaxon 70.9 0.4 2.3 1.6 0.1 0.6 0.6 73,4 "'0,5 "'0.3 57 114 I I
~. ';-2.3 "'\.5 . 2,0 ~2.4 ~ 2.1 "'0.3 -<-\.3 ~0.9 ~0.8 "'1.4 55 114 I I

Alexis ... 2.2 3.6 4.4 "'0.1 2.2 1.2 2.2 0.8 1.5 1.8 57 114 I 0.5
Canul 1.6 4.1 4.9 "'0.6 2.0 2.2 1.9 ~0.8 1.2 1.6 51 113 I 2
Digger ...... 1.7 2.4 2.1 -<-1.7 1.3 1.6 3.0 1.4 2.1 1.7 52 113 I 0.6
LSD ..... J.I 2.0 1.3 1.6 I.J

Serie OI·JO og 01·J9
Antal fON.'8 4 2 10 4 , 6 " " J] " 22

Blandmg ... . 60,2 64.0 63.4 65.2 62,6 52,9 59.7 57.2 56,9 59.2 65 113 I
Grit ..... . -<-1.1 0.3 \.3 ~ 1.9 "'1.0 0.9 -<-4.2 ';'2.9 -<-2,3 "'1.8 66 113 I
Escort ..... -i-O.S 1,4 0.9 "'3.2 ';'0.4 2.7 "'0.2 "'2.3 -i-0.3 "'0.3 67 110 I
Alis ... 2.9 1.8 2.2 -7'-2.0 1.5 2.2 0.1 "'0.7 0.4 0.8 63 109 I
Formula 0.8 0.8 "'\.3 "'4.7 "'0,7 1.6 "'1.7 ';'2.7 -:-1,2 "'1.0 60 112 2
Canor 2.1 0.2 : 2.7 ';-2,4 "'0.1 1.6 "'2.3 .;. 3.8 "'1.9 "'1.2 60 112 2
LSD .. 1.6 J.4

Serie OI·JI OK 01-40
Anlal fnNlg I • 4 4 , 11 19 7 6 19 17

Blandl11g 65,3 63.2 73.9 60,3 66.2 52.4 49,7 51.2 51.1 55,9 62 114 I 0.3
Grosso. : 6.8 "'4.9 "'9.7 -: 2,1 ';-5,9 -<-3.0 -:- 1,2 "'4.4 "'3.0 "'3.9 70 116 I 0.3
Cnnem .. . "'2.6 "'0.3 0.1 0.1 "'0,4 .;. 1.9 "'2.3 "'3.9 -+ 2,8 ~2.0 62 111 I 0.8
Jenny . .. 0.0 :'2.S "'3.6 1.7 ';'1.1 "'2.8 "'4.4 "'3.4 ~3.S "'2.7 68 114 I I
Jarek ';'0.2 3.3 1.8 \.3 1.6 "'0.6 "'3.3 "'2.5 "'2.2 +1,0 S8 113 I 0.3
Natasha . . .3.6 "'4.7 "'2.9 0.6 -+ 2.2 -<-0.6 ~4.1 "'3.6 "'2.8 "'2.6 62 116 I 0.8
LSD .... 1.8 1.4 1.1 1.8

Serie 0/-32 og 0/-4/
Antal forwg J I 8 , , J Il 21 "

, 19 19

Blanding .... . 49,2 64.9 74,4 69.4 63,3 52.7 45,0 53.1 49.8 54.9 59 112 0.7
Corgl ........ .3.6 "'2.2 "'3.9 "'2,9 "'2.9 "'3.9 "'6.8 0.1 "'4.1 "'3.6 S4 113 3
Obo< .... 1.6 -i- 1.5 : 3.6 0.2 "'1.4 0.1 1.2 "'3,4 "'0.3 "'0.7 61 112 2
Anker "'4.6 "'4.1 "'0.6 "'1.2 : 3.0 0.3 "'\.3 , 1.8 "'0.8 "".6 59 III I
Ballenna 7.5 ~8.3 "'10.6 "'8.3 '8.4 -<-5.1 3.1 0.7 -<-3.0 .;. S.I 68 113 2
Hockey ... "'1.7 "'0.7 1.6 "'4.6 1.6 0.9 2.3 0.5 1,4 0.2 62 110 3
LSD. ... J.l J.4 2./ J.I J.6 1.3 1.8

Serie 0/·33 ug 0/·42
Anlal forwg • , Il 19 7 19 "Blandmg 47.9 59.5 77.6 65.6 62.6 54.8 45,1 47.5 49.3 53.5 58 114 I 0.3
Sme . 0.6 1.8 4.2 : 0.7 1,2 -<-0.6 "'2.4 "'\.5 .;.\.5 "'0.7 53 III O 0.8
Stm3 0.0 5.2 0,4 2.0 2,4 0.2 -<- 1.8 ';-2.2 .;. 1.1 0.0 S6 112 I I
Pnsma . . 5.6 -<-3.2 1,4 -<-0.9 -<- 2.5 : 3,2 -i- 2.5 .3.0 72.9 ';-2.8 S6 109 I 0.9
Darell 8.0 -<-6.0 ·2.7 .;- 3.2 "'4.8 "'4.S ~4.1 : 2.7 "'3.9 "'4.2 59 114 I 0.7
Teo "'4.S 0.2 1,7 -<-1.2 ';'1,4 ';-2,5 ";-2.3 0.7 -<-1.7 '" 1.6 60 112 I 0,7
Vicky ~9.6 . 3,4 ~2.5 "'0.5 "'3.3 "'3.2 "'3.0 -:- 1.2 ';-2.7 -+2.9 58 112 2 0,6
LSD. 6.0 1.5 1.5 1.9 1.6
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r
Udb}lte og merudbyue. hkg kerne pr. hn "Iele landel I

Udb}'U

IVi'byg Sjæl. loU· Born· Os,· VestJ)'l- Nord- hkg Ira.Jgd. Holl. Kar, f pc'
land F,n FnIst holm 0em< Jylland land Jylland Jylland kerne om vægt. Irjewd meldug

pr. ha pund

Serie 01-34 og 01-43 IAlll,,1 f(lr",)~ • , 14 , • 14 " BBlandmg 58.9 56.1 69.6 49.7 56.7 56.5 54,1 59.5 56.7 56.7 67 l 1.1 l 0,4
Triulllph .;.0.4 1.9 -i-2J 1.9 71.7 ';'6.0 .1.7 ';'6.9 5.5 ~J.9 66 111 l l
Catnn 1.6 72.9 "1..1 2.5 : 0.1 .;.11.8 .u 78.0 d.3 4.2 6J 111 2 2
Golf. 1.2 "':"2.7 (l,9 ';'.1.6 '1.7 ';'4.3 .;. 3.5 : 6.9 ';'5.0 3.6 67 107 l 3
Arena 1.1 ';'4.6 ';'6.0 1..1 ';'2.3 5.4 7H :9.4 ';'0.0 "4,7 06 112 2 2
Lina. 1.4 0.8 ';'1,4 3.4 1.4 ';'3,9 ';'4.3 79.1 5,5 ';'2 . .1 68 111 l 2
Ida. .;.0.0 ';'6.0 ';'7.6 .;. 1.6 73.9 .;.9.0 72.3';'11.0 ';'7,4 5,9 7.1 108 2 3
Tikko. :0,4 0.9 5.7 0.1 ';'0.7 --:-4.2 .;.1.5 5.7 .;. 3.7 2,4 09 108 2 0.4
LSD ..

1l1;}/I(lllIg AJc.\l\ ... 1)lgger +- Kla~on I SeW;1

Vårbygsorternes
dyrkningsegenskaber
Det er forst og fremmest landsforsøgcncs opgave tit
fremskaffe oplysninger om ~orterncs lldb}'{fere/{l{ioller
i landets for~kcJligeegne. i den o~llige og den vcstlige
del af landCI og i genllemsnit af alle forsøgene i hele
landet. I Oere tilfælde oplyst:~ der desuden om resulla
ter af:;{rålællgdemalinger. u/!lo//am/sk ~·æg{. {lfkarak
ter for lejesæd og af injek/ionclI med meldug. Disse
resullalcr giver kun indirektc og over mil.leblandingcl1
ell mulighed for at samlllcnligne sorterne. der er
afpruvet i de forskellige ~erier. Det var derfor en meget
\'ærdifuld ny~kabclse. da der i 19R5 for~te gang blev
etableret observotlomparcel/t'r. hvor alle o;oner på
sortsli~te. i forsug og i afpmvning blev lJthil.et ; samme
arealer Oere steder landel over. I tabel JS vises resulta
terne af de bcd{HllInelscr. som er foretagct i obsen':l
lionsparcellcrne i IQ89.
Sorterne er opførl i alfabetisk orden. Den føro;lC talko
lonne viser !'lOfternes /1Iodllillgsdoro som i 1989 har
varieret fra 26/7 for Idabyg til 2/8 for Oerc soner.
Hosten begyndte sil.ledco; ogo;~ I IQ89 tidligt.
l de næste kololll1er er vist resultaler Olll str:'legen·
skaberne. s/rt5læIlRde. IPjelilbojt'iix!led og lIedknæk
lIillgstil/x'J'elig!led a/ slrå og nÆs. De Oe... te sorter er
kone. og kun enkelle har en ikke helt acceptabel
stn'l.styrke. Karaktererne for til1"x'jelighcd til .o;tr~ned·

kna:kning er rel h('lje. men del "kyldes. at de er bedømt
vecl fremskredt:n modenhed - I Oere lilf::clde vcd over
modenhed. - og de fortæller således om sanernl"S
egenskaber med hCllsyn lil at gå i leje. hvis høsten
trækkcr ud. Net.lknækningen af aks er {ihvllrende
bedøml på et fremo;kredet lidspunkt før høst. Nogle
~orlcr Illed huje karakterer vil være udsat for akstab i
tilfælde af ugunstIge vejrbetingclser i moclningsfasen. I
~Oll1l1lerens lub konstateredes ret kraftige angreb af
bygrust. Angrebet blev bedømt på 6 observations
sleder. Sorten Tt."() blev bed'Hnl mindst angrebet, me
dens Jenny og Tikko fik høje karakterer.

I gennem~nlt af alle de bedomte ~orter bic v me/dugan
grebet bedømt med karakh.:ren .1.7 hvilkel var lidt
højere elld i 1988. Der var en variation fra 0,4 for
Grossobyg lil 5.6 for Golf og Pri~rna. PClrhClldet om
kring meldug onl1ales senere. men midt l labellen er
det anf')fl. hvilke resistellsgrulldlag mod meldug. der
findc" i de enkelte soner.
Resultater fra sonsiislen 1989 angiver modlagellg
heden for \·ko/dplet. hladpl('l og IWgl'lI brand. og der
kan "Oæses nogen forskel fra son til ~orl.

OplY'iningerne om kemehalitetl'l/ viser ror.. kellc mel
lem sorterne. og der hcnvi"cs til genncmsl1Illel af de
målinger og bcdommel"cr. ~om er anfnrt for de enkelte
sorter. Delle gel1nem ..nl1 kan bdragte" som en mid·
delværdi. og det giver grundlag for al vurdere. om en
sort!'l egenskaber er ovcr eller under mIddel. Yder... t lil
højre i !::lbcllcn ~es. at 8 ...orter har rl'.H~~/t'tH mod
Illll'rt'l1emalrxJer. /)ell meSI e/fek/h'e bd,æmpt'l~e.mla

de. If/ir havrelle/1/aloder ,\'/0.01 udrvddc\. er al dyrke
r{'~iSlefllemrter ,. ('II årrækk('. /){'n'l!(/ud.\lJlte~hm'retJ('
/1/atoderne.

Bygsor/ers resiste1/s mod blat/svampe
Ved bcdom",e/~ell a/ me/dugangreb er der forskel l

land!'lfors~'genes ng i observatiol1!>p;..rcel1erncs oply..
Ilinger. Re,,"ultateme er derfor ikke direkte sammen·
lignehge. I lunusforsøgene er oplYSI om allgrcbspro
centen pil. de enkelte piallIer. d.v.s. hvor mange pc/o af
dc gronne plal/tedele. der var angrebel . medens be
dømmelsen i observationspareellerne er baseret pil. en
karaklergiw'''"g ved en visuel bed"mmelse.
EndYidere er bedClmmcl'ien i nere af lalldsror"(l~ene

foretagel i forsøg. der er behandlel som marken lØV

rigt, og således i de neste tilfælde behandlet mod
wamrc-"ygdomrnc. I obServltlionsparccllernc er der
ikke foretaget svampebekæmpelse. og angrebel vil
derfor generelt være højere her.
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Tabel 35. Egenskaber hos vårbygsorterne.

Qbs.ervat'ol'lsparoeUer l ) 1989 8omlisle!) 1989

Ned- R....
Vlrbn kodmng af

~koId-
.......

~"'"
Proce- .-

(aJrabetisk) Mod· Siri· leje- "',. Md· R........,. Blad· IN_ m::r- ....... mod
nml Igd "'" >bi) I oks "'" dUt kikSer 0'lQd pl.. pl<t bnnd ..... hold

~)da,o ern (}.IO 0-10 0-10 (}.IO (}'l rneklu&,,) I·. I·. I·. I·. I·. I·.

Antal steder 4 • 4 Il • • IS - - - - - - - -
Alexis . . .... 1/8 61 0,1 5,6 0,9 5,0 0,8 MI-O 5 2 5 3 6 5 -
Alis ....... . \/8 57 0,1 5,4 2,3 4,5 3,9 Ar, La 4 2 6 4 4 5 Hil
Anker ... . 218 62 0,1 5,2 0,\ 4,5 \,7 Ru 4 2 3 3 3 6 Hil

Arena ...... 31/7 58 0,\ 7,7 2,5 3,7 3,9 Wo - - - - - - -
Ariel ....... 30/7 55 0,\ 6,8 \,5 2,2 4,5 Ar 5 2 5 3 4 5 -
Ballerina . . 30/7 70 0,\ 6,2 4,4 5,0 4,7 Ar. Wc - - - - - - -

Blenheim ... . \/8 6\ \,\ 6,5 \,5 4.8 4,3 Ar, Ab 5 3 5 3 5 4 -
Camen ...... 31/7 60 0,\ 6,5 2,0 2,4 3,8 Ly, Ab 3 2 2 3 4 5 Hil

Camir ...... 30/7 55 \,\ 7,7 3,8 2,7 4,7 Ar 3 2 3 3 3 5 -
Canor ...... 31/7 54 0,3 7,1 0,4 3,8 5,3 Ly 4 2 4 3 4 4 -
Canut ...... \/8 54 0,\ 5,\ \,2 2,8 4,5 Ly, La 7 2 3 4 3 4 -
Catrin ...... 3\/7 54 0,\ 8,0 0,4 4,3 5,4 Ly 5 l 5 3 4 4 -

Corgi .. _.' .. \/8 53 0,\ 5,\ \,3 3,5 5,5 We \ 2 5 4 5 4 -
Digger _... .. 1/8 53 0,\ 3,9 0,2 3,3 2,4 Ru 2 4 4 4 4 5 -

Dorett ..... 3\/7 63 0,1 8,1 3,5 3,8 3,5 Ly, Ab - - - - - - -
Escort .... 3\/7 65 0,1 4,\ 0,7 3,7 4,\ Ly,Kw,La.We 5 2 4 3 6 5 -
Fonnula \/8 53 0,1 5,\ 0,6 3,0 5,3 Ar, Ab 6 2 3 4 5 5 -
Golf ....... 30/7 64 0,1 6,6 0,5 2,8 5,6 La, We 5 2 2 3 8 3 -
Grit ....... . 1/8 63 0,1 7,8 1,5 2,2 4,\ Ar 5 2 3 3 3 5 -
Grosso ...... 3\/7 73 0,1 4,5 2,9 2,5 0,4 M\·O 5 2 5 3 6 5 -
Hockey ... 30/7 64 0,6 7,7 1,2 2,0 4,3 Ar, La, We 3 2 3 3 6 4 -
Ida ......... 26/7 68 \,6 7,5 1,8 5,8 4,6 MC, Kw, We 3 2 2 2 6 5 -
Jarek .. ... 2/8 6\ 1,1 5,6 5,2 4,7 1,3 ? 6 3 5 3 5 5 -
Jenny . . 3\/7 70 \,6 5,7 \,4 6,2 2,6 Ru 3 2 5 3 7 5 -

Klaxon ..... \/8 68 0,1 6,6 \,2 3,7 3,8 Ly, Kw, La 4 3 2 3 5 4 -
Kry!\tal 1/8 59 0,1 7,0 1,4 5,0 2,6 Ru, La. We 4 3 5 3 7 6 -
LenKa . . ... 30/7 64 0,6 7,7 3,2 4,7 2,2 Ru, Ab 7 2 6 3 7 4 -
Lina. _.. .. ' . 3\/7 69 0,8 7,7 \,5 4,8 4,7 Ly, La 6 2 2 4 4 3 -
Magda ...... 30/7 63 0,6 4,5 4,2 5,5 0,9 MC, ? 2 2 3 2 7 6 -
Nata.~ha . ... 3\/7 59 0,\ 6,3 \,4 4,3 4,3 Ar, Ab - - - - - - -
Obo< ... .. ' . 1/8 64 1,1 6,6 \,5 2,2 3,7 Ly, Kw, La 5 2 3 3 4 4 -
Prin~ . .. 30/7 58 0,1 4,1 0,\ 4,2 2,7 Ri. La. We 6 4 6 3 5 5 -
Prisma . . . . .. 31/7 65 0,3 7,7 3,0 5.2 5,6 Ar, Ab, We 6 2 6 3 7 4 -
Regatta . ... 30/7 62 0,1 2,8 0,7 3,7 3,7 AI, La 3 2 5 3 7 5 1+11
Selim .... .. 30/7 61 0,\ 4,0 1,5 2,7 4,4 Ly, La 4 2 3 3 6 5 1+11

wa ....... 1/8 60 0.3 5,3 2,4 3,3 3,7 Ri, We 6 3 2 3 5 4 -
Sila ........ 3\/7 57 0,\ 5,0 2,7 4,3 3,8 Ab, Ar 4 2 6 4 3 5 1+11
Sine ....... . 2/8 57 \,8 5,4 \,7 4,8 4,\ Ar, La 6 2 3 4 4 4 1+11
Stina ...... 218 62 0,8 4,4 1,1 4,2 4,6 Ly, La 4 2 4 4 2 4 1+11
Teo ........ 29/7 63 0,6 6.4 2,2 1,9 3.5 La, Ly, We 3 3 4 3 7 5 -
Tikko ....... 29/7 63 2,0 3.5 0,4 6.2 0,8 Ri, Ty 3 2 3 3 4 6 -
Triumph .... 29/7 57 0,\ 8,5 2,0 4,2 4,4 Ly, Ab 4 2 4 3 3 5 -

Gennemsnit . 31/7 6\ 0,5 6,0 1,8 3,9 3,7 - 4,4 2,2 3,9 3,2 4,9 4,7 -
I) O = Ingen kjeSEd, Ingen nedknækning. Ingen sygdomsangreb
2) I = ln!en SYldomsan!reb, Ildh! modmng. lav rumvægt og kemestorrdsc, ,""vt protonmdhoJd.
3) Ab = Abc:sslnW\, AJ - AI!ffian, Ar = Arablsche. Kw = K....u. La = Laevigatum. ly = LyaJlpcu, MC = Monte Cristo, Ri ,.

RicardO, Ru - Rupec. Ty TyrkISk.. Wc = Wcihenstephan, Wo = Won!. ? = Ukendt rc::siSIens.
4) I = smiUef'aOC I. II = smllleT'aCC II, - = lOgen nematodrcusten~
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Endelig er der den fon.kcll bedommeisen. at hvor den
i landsforsogene oftest er foretaget sid'\t i juni, bliver
den i observationsparcellerne foretaget I juil.
Af label 35 fremg r. al der findes mindst II forskellige
resistensgrundlag for mc1dugresistensen i de bygsor
ler, som blev afprøvel i landsforsøgcllc og bedømt i
observation:.parccllerne. I ell del af sorterne rilld~

mere cmi cl resistcn:.grulldlag. Det fremgår klart, at
de for..kclligc resislenser ikke har værel lige effektive
mod meldugsvampcn. For at bely~ disse forhold
nærmere cr der i label 36 foretaget opdeling efter
resisten.. og meldugsmitte af iah 54 sorter. -.om var
ud- elI obscrvalion~parcclleri 1989. d.v.~. Oere sortcr
end der deltog i land..,rorsogene.
Til sammenhgnlflg er 1.' ...1 lllwarende r~ultaler for
Arene 1985·1988.
Sorter med resiste".. b~rel på Laevlgatum blev både i
år og I de foreg.1lendc år bedoml SOI11 mesl angrebet.
Hovedparlcn af de anvendte ~orter har resi"lens b,,·
seret pIl. Arabische og LyaJlpur og for begge gælder, al
de blcv bedømt med højere mcldugkaruklcrer i 19~9

end i de foregåendc Ar. Denmod er der tegn på. at
rcsisten'\en MOflte Cristo var mindre angrebet elld
tidligere.
Der er fortsal en slUr gruppe sorter. som har en bedre
\irkende resiMcn:. end ho...edparlen af de anvcndtt:.
DISse re:sislem.er for 13 sorter er nævn! neder'il I
labellen. I 1989 er forelagct en sonenng efter hen
holdsVI'i Ricardo reJI~\tens. Rupee rt!5tlten5 og .\11-0
re\'l~~tetls. Især har MI-Q rC'!ISlensen været megel effek
tiV. og der kan være god anledning 111 al forelrække
sorler med en " dan reSI~lell~.

Vedr()rclld~ lIlddug~mitten af vårbyg..ortefllc i lan
dets f(mkellige egne henvi<;c:-. til rig. I på :.idc 20.
Meldugangrebct er anskueliggjort ved dc blå 'iøjler. og
de karaklerer. der ligger til grund. er gennemsnit for
42 :.orlcr bedømt i ob..ervallonsparceller p de lokali
teter. 'iom er vist p kortet. Meldug..miltell var til
<;yneladende \<efS( I det sydlige Danmark. p Fyn og I
det øSlllge J)'lIand. medell'i der i Nord\·csIJylland og
S)dJ)lland \ar lavcre angrebsgrad

Svampebekæmpelse i vårbygsorler
70 af landsforsøgene rm:t1 vårbygsortcr blev gennem
ført dobbelt. ~åledc" at den enc halvdel forblev ube
handlel. medcns den andcn blev behalldlet mod !lVam-
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pboygdomme med .. pmjtmng 2 gange nu_-'CJ 0,5 I Rival
Resultaterne er vi..1 I label 37
I tabellen er ud bylte- og merudhyllcrC'!uhalerne 1.' ...1
for begge afdelinger. I tabellen.. tredIe kolonne er
merudbyttet for svampebckæmpcl..en (13 A) VISt, og
det fremgår, al der, som det kunne forudse:.. når
forsøgene er placeret forskellige 'ileder. var en for
skellig virkning af bekæmpelsen fra :-.erie td !lene.
Delle fremgår af. at måleblandingen har glvel for·
.. kdllge merudbytter for behandling. Derved bll ... er
resultaterne vanskelige al ....mmenllgne og al lolke
ror al r de bod på detle forhold er I yder.. tc kolonne af
labellen anfan fo .... kcl!en i vlrklllngel1 \'00 SprOjl
ilingen at måleblandmg og af de pmvcde sorter SIlle
des hor blandmgen i den forsle serie glW?1 el merudbyue
pd 2.0 hkg kerne for sWJmpebekæmpd~en. og "oru'"
Lenka 2.6 hkg. LenJw har saledes i dl$.'>e fonog haft ('"
ringere modstandskraft mod svampeangreb, id(·t den
har belolt bedre for bekæmpelsen end måleblandingen.
Det vi/ med andre ord sige. at de mest modstandsdygligl'
sorter a de. som i den yder.\·te kolonne li/højre er anført
med en negativ for:,kd.
Alle de afprøvede byg"'Ortcr har rc.,l .. ten .. mod meldug,
men alligevel er der i flere soner npn cl slore merud
bYller for svampebekæmpcl'icn. Del er derfor nærllg·
gende al anlage. at behandlingen 1lIrt1 Rival h"r be
Åæmpet andre s\'CJmpesygdomme. feJ...\. blodplets)'Ke
eller skoldpiel. Ikhandlingen med 2 x 0.5 I RI\-al
kosler til sprojlenuddel og udsprojllllllg ca. 4.\ hkg
kerne pr. ha. Denne udgift blev I 1999 kun i et mtal'lf
..urterne dækkel lIId \(.-'CJ de opn!kde mcrudbyller

Afprollflll/gen med og uden bekæmpelw' afnampe.~yg
domme har i mange 6r wt!rel gen"emfi"t i forbllldel\'('
med sortvorsøgene i I'lirbyg. Derer oftest apnaet merud
bytter for denfIe bekæmpe/~e. \'Onerende fra tir til ar og
fra .fOrt til sort. aJ1Iæflglg af smltlelrykkel og dL'fI
e"keltl! SOrts n·.\iSlen~. Det mb unden·treges. at be
kæmpelsen her Ikke er en behov.\bekæmpelse. men at
den er gennemfort Ilden hensyn til. om dL'1 er paÅræl'l't
(,Ila ei Del er ~ah'd('s IlÅe nmeligt at ben·t:fle en
OÅOflUI111 l'ed de",u..'behandlmg. m'-'" n'stlltaterne glll('r
grundlug for at anbefale. al der altid fI"Je holdes 0)('

med. om der I bygaf8rødern(' foreÅommer aflgreb uf
blodsygdommene meldug, biadpiel..\koldplel eller un·
dre. Hvis en behandling Iliser sig påkrævet, er det gotil
lalldmuflllsska/) al foretage den.

Tabel 36. Meldugangreb I obsenotlonfparceller med l'årby/.: 1985-1989.

J.4 3.2 J,3 3.7
2.3 2.7 3.7 3.6- ., 4.7 4,4 4.2 3,7
.J.R 3,3 2.9 3,9

1.3 1.2 1,1 1.3

Virbyg
Reslstensgrundlag (se fodnote 3) I tabd 35)

i S4 sorte:r

Ingen re..lslens
La. La + Wc. Wc. Wo .
Ar. Ar + La. Ar t Wc + 1. Ar + La -l-- We. Ar Ah. Ar +-
Ab + \Ve .
Ly. Ly +- La. Ly I Ab. Ly + Kw +- La + Wc. Ly • ')
MC. MC + WC. MC + Ah f La, MC + Kw I we. MC
Al, AI I La. AI -+ We
Ri. RI + La + Wc. Ri f- Ty. Ri + La -+ Ty. RI + Wc.
Ru, Ru + Ab. Ru ! La + \Ve
MIO

KlU". for meldupnlre:b

1985 11986 11987 11988

5.9 6.5 6.2 6,3
U 4.4 5.1 4.9

1989

Antal IKas f
sorte:r Iangreb

I 6.6
5 5.1

14 4,2
15 4,1
5 3,9
I 3.7
5 2.3
5 2..1
3 0.8
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1,0
1,1
3,2
0,4

-',-0,1
~1,5

2,6
1,6

-',-0,2
0.9
0,5

-',-0,4
0,6
0,9
0,0
0,7

2,2
2.7
2.1
0,6
2.5
1,2
1,5

2,5
4,7
5,2
4,6
3.1
5,0
3,7
4,0

1,7
1,3
2,3
2,6
1,7
2,4

1.6
2,6
2,7
4,8
2,0
1,5
0,1

-',-0,2
2,4
1,4

-',-0,4
0,7
0,3

Serie Ol-J/
Anl1l1 for<.øg 8 8

Blanding") 56,3 58,0
Grosso . .. -:-2,6 -',-3,0
Camen . . ";-2.8 -',-2.2
Jenny. -',-3,4 -',-2.5
Jarek -',-1,3 -',-1,3
Natasha. -',-3,3 -',-2,6
LSD.

Serie 01-32
Anlal forsøg 9 9

Blunding·) 55,8 55,6
Corgi .. -',-6.8 -',-4,2
Obo< -',- 1,5 0,1
Anker -',-1,3 -',-1,5
Ballerina -',-6,9 -',-6,0
Hockey -',-0,6 "';-0,1
LSD .. 2,2 2,6

Serie 01-33
Antal fors"g , 9

Blanding·) 47,7 49,3
Sine -',-1,7 -',-0,7
Stina -',-1,4 -',-0.3
Prisma . -',-6,0 -',- 2.8
Dorelt -',-4,9 ";-4,5
Teo -',-2.2 -',-2,3
Vicky, -',-1,5 ";-3,0
LSD .. 2./ 2.6

Serie 01-34
Antal forsøg 4 4

Blanding-) 54,1 56,6
Triumph -',-5.4 -',-3,2
Catrin -',-5,0 ";-2,3
Golr. -',- 3,4 -',-1,3
Arena -',-4,8 -',-4,2
Lina. -',- 3,8 -',- 1,3
Ida -',-6,3 -',- 5, l
Tikko. -',-4.4 -',-2.9
LSD ..

IVårbyg
Udbyne hkg Merudbytte for svampe·

pr ha bekæmptl~

A I B hkg pr ha _I ronkd")

0,6
1,5
0,4
0.0
0.1

0.8
2.4
3,2
2,1
3,5

0,0
1,4
0.4

-:-0,7
: 0,6

2,6
0.2

: 0,7
-',-0,1
~0,3

2.0
2.6
3.5
2.4
2.0
2,1

1.8
2.6
4.2
5.0
3.9
5.3

1,9
1,9
),3

2.3
1,2
1,3

2,0
4.6
2.2
1,3
1,9
1.7

TabelJ7. Svampebekæmpel:.'e i ~'arbygsorler (41·48)
A = Oden s~um~bekæmpelse

Il - 2 gnngeOS I Rival

Serie 01-27
Antal for~g 'O IO

B1anding-) 47,3 49,3
Lenka -',-2.7 72,1
Regatta -',-0.2 1.3
Krystal ~c 2.5 -',-2.1
Selim -',-1,7 -',-1.7
Camir -',-4.4 -',-4,)

LSD. /.8 /.8

Serie 01-28
Antal forsøg IO tO

Blanding·) 53,7 55,6
Magda, "';-2.2 ";-2,2
Sila ";-2,2 -',-0,8
Blenheim , -',-0,4 0,0
Princesse ' 0.4 -',-0,3
Ariel -',-0,5 -',- 1.1
LSD. ~.

Serie 01-29
Antal forsøg tO IO

Blanding·) 53,2 55,2
Klaxon 1,4 1.2
Sewa -',-1,2 -',- 1.0
Ak-ds 1,5 0.8
Canut 1.0 1,1
Digger 2,1 1,8
LSD. 2.3

Serie 01-30
Antal fOniog tO IO

Blanding·) 61,9 63,7
Grit : 3.1 -',-2,3
Escort -',-4,0 -',- 1.6
Alis -',-1,7 1,5
Formula -',-3.3 -',-1.2
Canor -',-4,0 -',-0,5
LSD. l.1 2.2

-

l.'dbyue hkg Merudbyctt for svampe-I
Vårbyg P' ha bekæmpelse

A I B hkg pr ba I fOl'Skel") ~

.) M"leblandmg: AIc!(IS t Digger - Klu!(on + Se":!
..) Forskel met1t:m ~Irknmg af ~~anlpebekæmpcbc I mlileblall

ding og Id<: prøvede sor1er. Jo størrr positiv forskel d~ ~torrc

\ irknmg afbekæmpelsen afden enkcheson Sortens naturligt
modSlands.c... ne mod meldug har ~1edes værel svagere end
mMcb1andmgell.

Sortsblafldiflger i vårbyg
Der blcv i 1989 gennemfor! 10 dobbeltforsog med
sammenligning af sorterne Klaxon, Sewa. Ale)(is og
Digger, S<1.et enkeltvis og i blanding, og endvidere 8
forsøg, hvor forskellige blandinger blev sammenlignet.
Resultatet ar den første serie ~es i label 38.
De soner, som er afprovet i denne sene, er netop de
fire, der udgør måleblandingen i ~ortsforsøgenc. Sor
terne har 4 forskellige resistcnsgrundlag mod meldug.
og de har hidtil alle værel højtydende i landsfor
søgene.

I gennemsnit af de 10 forsøg har Kla)(on givet 51.8 hkg
kerne i den ubehandlede afdeling og 56,4 eller 4,6 hkg
kerne mere, hvor den var behandlel. Tilsvarende har
de øvrige Ire sorter givel merudbytter for svampebe·
kæmpeisen. men mindreeIld for Klaxoll.l gennemsnit
gav de 4 soner ubehandlet 53,S hkg og blandingen af
de samme soner 53,2 hkg eller 0,3 hkg mindre. Hvor
der var behandlet med Rival. gav blandingen 0,7 hkg
kerne mindre end gennemsnit af enkeltsorterne.
I de 11 Ar, der er gennemført rorsøg med sorlsblandin·
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Tabel 38. By,:wmer ('nkeltl'iJ og / hlandl11g IIdelt og
med n'ompebekæmpel\'/!

AudelI Il Mer-
Md.') sv,bckmp, 2XO.SRivnl udb. NcllO

V rbyg du, r ~v. mer-
resl- hl, Forh. hkS Forh 1fT udb.
stens kerne tal I.ernc ••1 hk,

pr ha pr. ha

Serie 01-19. /O fo"o~

Klaxon 1 :I. I) 51.8 Q7 56.4 101 4.6 0.5
Sewa R. 52.0 Q7 54.2 Q7 2.2 I.Q
Alex, .. MI·O 54,7 102 56.0 100 1,.1 2.8
DIgger Ru 55.3 10J 57.0 102 1.7 -2A

Gn .. , 4 ..orter 5J,5 1{)0 55.Q 100 2.4 1.7
BlandlIlg!) . 53.2 QQ 55.:! QQ 2.0 -2.1
Merudh. r. hlandlllg O.J 0.7

Cm. /I orsfof1,of{ 1979-89,
Gns 4 ..orter 48.5 100 52,<) 100 4.4
Blanding 49.9 IO) 5J.2 101 J.J
rvlerudh. f. blandlllg 1.4 O.J

"
,, L1C\lg<ttum. ,, - lpllrur. R, Rll"ilrdo. Ru
Rupct'

') Klll\oll - 5..· ... ,1 --I AIr\I" n'gger

ger. er det fnr"lc gang. at udhyucl af blandingen har
været la\cre end gcnnem...mtlct af de enlehe sorter
Forsl.:cllen er dog megct bc<ileden og USIkker. ~terud

bYllct for s\ampcbckæmpeben var dog lavcrc i hlan
dlngen end i gennemsIIlt af de 4 soner. h\ i1ket er en
blandlngseffekl.
I tabellens ne<!cr.. tc del er re..ullalcl af 11 firs forsøg
med sortsblandinger anfort. Her er I gennem..nit mcr
udbyllCI for blandingerne 1,4 Hg. hvor der var ube
handlet og 0.3 hkg, når byg'ionerne og blandmgen var
behandlet mod :-.\ampcsygdommt'
1 en andcn for...ng..o;erlc ble\ foretagcl sammenligning
med den fornæ\ nre 'ion 'iblanding med 4 \orter og
..orlsbl.lIIdingcr med 3 ~rlcr. Idel en af de 4 på .. kifl
blev udeladl. RC'iullatet er \ 1.. 1 i I,lbel 39
UdhYllcresuhalerne er megel nær de ~allllllC fm blan
dingen 'IN, bhllldillgen '8~ og de 4 sorl ..hhllldingcr
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med 3 'iorter Del gælder b de. IHor der IHc hlc\
bekæmpel svampe, og hvor der ble\ ud'iprujtel Rival2
gangc. I begge afdelinger er udbyIIe dog anlydmngs\I\
hojes!. hvor 'ioncrne Klaxoll og Scwa ikke er med. I
land:-.for'iøgcne har dl5.se 2 \orler Ikke givel ..li IHljl
udbYIIe som AlexH. og DIgger. Sorls,blalldingen '8R
indcholdt Triumph i..ledct for Alexl:-'. Mellem dMC Io
'ioner er der en udbyllefor...kel. III gun"l for Ale\l\
\om kan forklare. at blandIllgen 'Rq ga\ hOJere udbyIIe
end hlandmgen '88
I for..og nr 50 049 er mftlebJandlllgen pnniel mod 5
for...kelligc af de blandinger. "<Hil var godkendt III
fnrhandllllg De pro\edc hlandmgcr ga\ fra 2 Iii 60
lavcre lldb)tlc cnd bl:mdulgcn af Alexl:-', nigger,
Kla\.on og Sewa.

I ge""emnlll af ('11 forsog\perlO<!e pa II tlr ('r 0p"aN 3
pcl. merudbYf1(, for alll'f!lldel<;e af rorHblulldl11l!,l'r, "ar
der samm(',dtglleJ med gelUt('m<;llIttel uf de ('nÅc/,e
sorter. som ",dgik i blandillgen. Delte Harer lil 140 Åg
Åerne e/ler fl(psten udsæden pr. hu, In'or der iÅI..(' blel
n'ompebekæmpet. ,~lerudbytlet w/r i g('flnemHJtI uf
perioden kun 30 kg hyg pr, ha. nar du bh'l' n-ampebe
kæmpet. men bog di~Je genl/emsllihwl gemmer da sig
l/oturl(l!,l'i.\· T('t ,·tore årn'oriatiolfer, Dr,!: hur merudbyttel
hl'en ar, horni't fra 1989. I'æret pmitil·t for blalldl,,'I'('''.
Andre for~og med sammenligning af ronsblolldmger
har olltydet, at del h('d~le udbyucn'sllltut opno<; af de
blandinger, hl'Orl der mdgar sorter, mm /(H'rtgt i rorfj·
forslJgelle har g/l'ct det stOf1,/(' IIdh)'fle. D('tte kOllllulur
Itg\'l.~ Ikke nI,?rt' III'entet. men det gil't'r grund lil at
unbefale. at "tlr Jorlfih!andlllger wmmen'iæ/te,<j, hor det
for del forJfl! <;ke med sorler, der har fon'kellig re~isle"s

mod meldug og dernæst med sarIer, som io ,'rigt er
Imjtydende.
Anwmdc/se af sorrshlollditll(('r ,. \'(}rbyg Uldebærer en
~ikkerhed i brRdyrkningen. som landmanden får for
ærel uden el.. <jtro omkostllinger. Udorer det m('Tud
bY1l(·. der {(l'dl·ol/hgris opnu\. er ~~a andn· jorcldl' l'ed
dyrkrI/ng af rortsbhuullllKt'r, feh. al .wrra mt'd for
'il..eJlil(e ege"skoba bedre kan udnytte for<;ke/lige Jord
hu"d~.forhold ella jiJnkelJe i ol/dre dyrknfugsbelffl!(t>/
~{'r.

Scri(' 01-35. Il formg

Blandlllg I~W) 4J..1 100 44.9 100 1,6 ...;.. 2,5
dl> AlexI" 43.4 100 45.5 IO) 2.1 ';'2.0

d" DIgger 4J.0 99 45.2 101 2.2 I.Q
do Klaxon 4J.7 101 45.8 102 2.) 2.0
do Sewa 4J.6 101 46.1 IOJ 2.5 .;. 1.6
Bland1llg 88~) 42.6 Q8 45.1 100 2.5 .;. 1.6

') AIc\I'- ' DIKKer ' KI:I\on . Se"':1
') ""ll . Klnoll Tnumrh ' nrgger

Tabel 39 Son~blufUl/llI:eraf h~'g (49}

VlTbyg

..
Udb) !te hI..S lc.rne pr ha

ud", IFO<h 1:2 . O·;I'Fo<hsy, lal 1 lal
bek RI":'lI

M<rudb
ror

""k
hkg

Netto
m«
udh
hk.

Kræ/slo/godskning og sl'ompebekæmpe/se
Ocr blc\ i 1989 gennemfClrt IO for..og. h\or der \ed J
forslellige l\ æl\tofmængder ble\ foretaget s\ampebe
læmpehc med Rival an\endt med 1.0 I på en gang.
med 2 x 0.5 J. og med 2 x 0.25 I. For~og ..plancn
fremg r af tabel 40. hVOri og.,å hovedresultaterne
findel;.
Forsøgssenen er gentagelse af en for...og'i..cne l 1988 og
også ar for ..ng I 1987. Idet der dog dengang Illdgll ct
for.,og'i.led med 2 x 1.0 I Rival.
FOl">ogsor,onen var I 3 for..ng Gritbyg. medens den I de
(n'rige 7 \'ar forslellige soner og I I fOl">og en blandll1g
Der er lede.. Ikke grundlag for al opdele resultalerne
eftcr sortsam endelse. og r~sultalerne I tabellen er et
gennCm.,nil af alle for.,øgcne, Dc opnåedc udbytter for
hehandlingerne er vi..t i ovcr'itc venSIre del af tahellen.
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Tabel 40 Vårbygdyrktring 1989 serie Ol-56 (50)

UdbYIle. hkg kerne pr. ha

VArbyg 1.01 Rivol 0.5 l Rival 0.25 l Rival Udbytte OmkosI' Neua

I
Ubehond- stadIUm stadium 3-4 stadium J·S OM- og mer- nmger merud-

'<I 7-g
stlidi~ 7·8

og udbynC' udbytte hkg b)'g bylte
stadium 7-8 hkg hkg pr, ha hkg pr. h..

• b c d

Gennemsnit 10 forsøg ')

A. 70 kg kvælstof 52.3 54.1 54.9 54.8 54.0 - - -
B. 100 kg kvælstof 54.4 55.2 56.6 55.9 55.5 1.5 1.0 O.S
C. IJO kg kvælstof 53,8 56.1 57.7 57.6 56.3 2.3 2.0 0.3

Gennemsnit, hkg 53.5 55.1 56,4 56.1 - - - -
Merudbylte, hkg - 1.6 2.9 2,6 - - - -
Omkostning, hkg - 3.1 4.' 3.0 - - - -
Nellomerudb., hkg - + 1.5 +1.2 +0,4 - - - -
.) Sorlsnnvendelscn: 3 for~"g Gnl. l fOl'S(lg h\"c:r med Alls, AIC:l\l~, Dlgger. Corg•. E<;con. Regaua. Sonsblandmg

02 ' 1.0 I RlVaI 2 ' 0,251 AlvII!

Figur 4. Svampebekæmpe/se i vårbyg ved stigende kvæl
~loftilffmeI1987-89.

Rival 2 gange. Da omkostningerne til Rival og lil
udbringningen har andraget henholdsvis 3,1, 4,1 og 3,0
hkg byg, indebærer det, at neltomerudbytterne er
negalive, men der har dog været bedst økonomi, hvor
der er anvendl en lille dosering af Rival udbragt 2
gange.
I fig. 4 er resultaterne af denne forsøgsopgave vist for
de sidste 3 år.
Den opnåede virkning af svampebekæmpelsen var
sløree i 1987 end i de 2 senesle år, men alligevel var der
heller ikke i 1987 en sikker dækning af omkostninger
ne til gennemførelse af behandlingen.

Hovedre!iUltatel afde sidSle 3 &rs forsøgsresultater med
forskellige fremgangsm&der for svampebekæmpelse i
~,arbyg har vist, at der er opnået fordel ved at bekæmpe
ad flere gange fremfor p& en gang. Virkningen af
svampebekæmpelsen har h~'ert lir været lidt højere, hvor
der er ril/ørt den største mængde kvælstof. men selvom
der h~'ert tJr er opnået en virkning afbekæmpelsen. har
denne ikke været tilslrækkelig stor til at betale for
behandlingen. Der er derfor god grund til at ulIder
strege betydningen af at foretage behandlinger mod
svampesygdomme. så StIart at el angreb erkelldes, og på
denne baggrund lIedsæIle doseringen af det anvendte
svampemiddel.

19"19"

Kernestørrelser i vårbyg
Med det forrnM at undersøge betydningen af ud
sædens kerneslørrelse i vårbyg blev der gennemført
seks forsøg i 1989 med udsæd af Alisbyg. Der blev
anvendt 2 partier udsæd, et med en tusindkomsvægt
(TK V) p§ 43 g og el parti udsæd med TKV 31 8.

~~~--r,~ Forsøgenes hovedresultat findes i tabel 41.
012340123 4 5

hk,g I'lkg Forsøgsplanen fremgår aftabel1~n. Der blev udsåetto
_ 2 ' 0.5 I ANal udsædsmængder af den sm~kemede del af partierne

og lO udsædsmængder af de Slørste kerner. Endvidere
fremgår TKV af de enkelte sorteringer. Udbytteresul·
talerne afslører ikke meget glore udslag, men der er
dog især vet.l anvendelsen af det småkernede parti
høstet lavere udbytte. hvor udsædsmængden er nedsat

,
012345

Ok,
.1,0IAN"'1

Ved anvendelsen af den mindste mængde kvælstof og
uden behandling blev i gennemsnit opnået 52,3 hkg
kerne, medens der med anvendelse af 130 kg kvælstof
og behandling med Rival blev opnået 4-5 hkg kerne
merc.
Den gennemsnitlige virkning af kvælslofTorøgclsen er
vist i højre side af tabellen, hvor stigningen fra 70 lil
100 kg N gav et merudbytte på 1,5 hkg kerne og en
yderligere forøgelse til 130 kg gav et samlet merud
bYlle på 2,3 hkg kerne. Da udgiften til 30 kg kvælstof
svarer ca. till hkg byg, er de opnåede nettomerud·
bytter positive. selvom de ikke er store. Virkningen af
svampebekæmpelsen er vist forneden til venstre i
tabellen. Der blev opnået 1,6 hkg kerne, hvor 1,0 I
Rival blev udbragt på en gang, 2,9 hkg hvor be
kæmpelsen med Rival blev del I med 0,5 I 2 gange og
endelig 2,6 hkg kerne, hvor der blev udbragt 0,25 I

kg N 1987

:~

,oo~

,~~
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Tabel 41. A'ernesrorrl'/se ! ud.\æd afAfisbyg, sene Ol-59
(51)

Udsa:dens
0pW1~

Udb Ol
wnc:nn!. TKV ~<bI<t mnudb Forll tal

mm I pr m! pt" m~ hkg pr
".

o, Udsæde" smakemet (TKV i ramre 31 gJ. hejd~et
AIII ..1 fll,",UIt 3 3

over 2.2 36 350 315 57.2 IOD
do 200 184 -:-2A 96
2.2 2.8 34 350 318 1.3 102
O\er 2.5 . 39 350 326 l, I 102
o\er 2.8 45 350 330 2.4 104
do 200 200 -:-0.9 98

b. UdW!den stor/..ernl't (TA" , i rOl'ore 43 g) IIhejd~et.

Anlal fnr""io\ 1 3
O\er 2.1 -'S 350 296 68.1 100
do 200 166 -i-4.9 93
2.2~2.8 . -'6 350 286 0.0 \00
over 2.5 . -'7 350 260 0.0 100
over 2.8 52 350 276 0.1 100
do 200 128 : 3.5 95

til 200 planlcr pr m!. En dcl af denne Ildbyllercduk
tion vil dog være kompenseret af hc.. parclsen p:1 ud
sæd.
KonMunonen aldisse /onog er, Ol dCI lIal/~el udul?dens
kOTIIl'ægt ikÅe har helalt ~ig at I/cdsæfle IIdfO!dsmæng~

de" 1 byg/ro 350 II/ZOO spircdygtlge plomer pr m". Det
gælder Mde nlir der sds de l1und,\',e og de SlOrsle kerner.
IOI'riRt er der ikke stor/! OK sikre forskelle på IIdbyrtN.
IIar der med 350 spiredygtige kerner pr, m! er 50el
ud~æd med 10rs/..e1hg /..ert/estDrrelsl'.

Forspirillg af bygudsæd
Irl'ipireret af oplysninger fra Engl:lnd om fordele vcd
at forspire byg umiddelbart Inden S< iling. ble\ der
ud el enkeltc forsog. I England og l Frankng er
metoden under afprovlllng. Den best r l. al byggen
opblodcs og tilsættes spirefrcmmendc stofTer. N r
"pirerne just er brudl frem. afbrydes behandlingen. og
kornet ,å'i eflcr afdryplllllg. Nar metoden anvendes i
England, behandle. afgroclen med el nydcnde god
ningsmlddel kaldt Fohar-feed. der er Cl tang-præ
parat.
Der ble\ anlagl tre fo,...,,& p. Djursland. og ho\oo
re~llltatct ses i tabel 42.

rabel 41. For>pmng al byglUl">æd og /ldsprojtning al
bladgodsÅ"ing

I
~~:: ~~~r~ Forh SlrlJgd Kar. f.
pr.tw I'" ha tal cm lc:jc:s:9:d

Virbyg

Forsog 35015
350 pi pr "I"

Ubehandlet 68.3 \00 73 2
FOr'iplret ...,..
1.5 Foliar feed 70.\ 1.8 10.1 74 2

150 pi pr /I/!

Ubehandlel 681 \00 74
For'plrct ~

1.5 Follar feed 71.6 3,4 \05 74 2

Fon"g 35026
Ikk(' lorsplr/!/
Ubehandlet 61.7 \00 70 O
1,5 Foliar fced 62.5 0.8 \0\ 71 O

Forspirel
Ubehandlct 64.7 \00 74 O
1.5 I r'oliar fccd 62.7 : 2,0 97 74 O

For:,>øg 3502-1
IkÅe forsptrel

behandlet H8 100 58 2
1.5 I Fohar fccd 4J.2 ~0.6 99 58 3

Forspiret Øllerst: forsplrel bygl/d5tr.'tl.
Ubehandlet 43.1 98 58 2 N('derSl: parcellen Iii 1l('f/IJre er Jliet med IHplrct mhYf.'d,

1.5 I Fohar feed 4.1.8 0.7 \00 58 2 parCl!lIen til hOjr(' er ti/ro," medforspiret Ud'O<l'd, Fors/..f'lIen
blel' ret hurtig! Ildhgnet.

45



Kornsorter og korndyrkning

Efter gode anvisninger og amendelse af tilsendt til·
5a=lningsmateriale fra England lod det sig udmærket
gøre at fremstille spiret byg til denne ud ning. Bille·
det viser dels de spirede kerner, dels el par parceller l'3
dage efter fremspIring. hvor parcellen med del for
spirede kom er lidt før pA vej. end hvor der er såel ikke
forspiret kom. Denne forskel holdl sig l nogen tid.
men blev derefter helt udvisket.
De to førstnævnle forseg i tabellen er såel på dyndjord
i Kolindsund. Som det fremgår af det første forseg. er
der opnået et merudbyne. nAr der var forspiret og
samtidig tilføn Foliar-feed. men resultalel viser ikke.
hvilke af disse faklorer. der har bevirket udbylteforo·
geJsen. I de to næste forsøg er der s..~et henholdsvis
forspiret og ikke forspiret korn, og i begge forsøg. er
ubehandlet sammenlignet med korn. der er tilfurt
Foliar-feed. I disse forsøg er der ikke sikre udslag. og
der er hostet 2 hkg kerne mindre efter Foliar·feed i
forsøget med forspiret korn. Dct sidstnævnte forseg er
gennemført på lettere jord \'00 Kolind. og der er heller
ikke her opnået sikre udslag. hverken for forspiring
eller for anvendelsen af Fohar-feed.
Efter de resultater_ der er opnået. anses det for urea
listisk at anbefale denne melode for praksis alene af
den årsag. al det ikke skannes gennemførligt dels al
fremstille til"trækkeligl slore partier og dels at kunne
anvende disse tilstrækkeligt hurtigt efter fremstillm
gen.

Maltbygdyrkning og maltbygsorter
Der er i de seneste år så stor intcres...'C omkring byg til
anvendelse i malterierne, at opgaver til belysning af
spørgsmål herom har beslaglagt en væsentlig del af
forsøgsvirksomheden. Der er således gennemført II
landsforsog. hvor fire bygsorter blev dyrket ved to
kvælslofirin, og udsået med tre udsædsmængder.
Endvidere foreligger der fra Sjælland og Lolland
falster resultater af forsog. hvor Il bygsorter er af·
prcvet, og fra Sjælland resultater. hvor der er foretaget
proteinbestemmeIse efter forskellige metoder. Der er

Tabel 43 Dyrkning af maltbyg /989 serie O/-58 (52)

endvidere under landskontoret gennemfart en under
scgelse med proteinanalyser på storrelsessoneringer
af bygpartier.

Dyrkning af mal/byg
Med det formål at undersøge om udsædsmængden har
betydning for udbytte og halilet afforskellige bygsor
ler dyrkel ved to kvælstoftrin, blev der gennemfart Il
forsog i 1989. Hovedresultatet ses i tabel 43 og resulta·
tel af kvalitetsanalyscringen i tabel 44.
De opnåede udbytter af sorterne Gril, Alis. Doren og
Aiexis er anført dels for de to kvælstoftrin og for de tre
udsædsmængder. Af tallene i tabellens højre side
fremgår, at Alis har givet små merudbytter for 30 N
ved alle udsædsmængder. og at Dorett ved det laveste
piul1fetal har betalt for tilførsel af 30 kg kvælstof
ekstra med de opnåede merudbyuer. t de nederste to
linier i tabellen er merudbyllel vist for de enkelte
sorter, når udsædsmængden er forøget fra henholdsvis
200 til 300 spiredygtige planler pr m~ og fra 300 til
400. Der er i alle sammenligninger opnået storre
udb}tte ved forøgelsen. men der er nogen forskel
mellem sorterne. Dog er merudbyttet. som blev op
nået \ed al foroge fra 300 til 400 planter. I de neste
tilfælde væsentligt mindre end merudbyHet ved den
f"TSle forogelse fra 200 til 300 planter pr. m~. Udgiften
til udsædsforogclsen på 100 planter pr. ha er ca. 0.7
hkg byg. Der er med disse resultater ikke rokket ~'f'd

den Itidridige praksis. der siger. at ca. 350 spiredygtige
kenrer pr. ml er den fordelagtigste udsædsmærrgde ;
vdrbyg.
Sorterne blev analyseret for tusindkornvægt (TKV),
sortering og indhold af råprotein ved de forskellige
behandlinger. Resultaterne ses i tabel 44.
Sorternes tusindkornvægt blev kun meget lidI på
virket af forøgelsen uf plantelullet. men der er dog en
nedgang på op til 2 g pr. tusinde kerner ved at foroge
lil 400 planter pr. m2• Det fremgår derimod helt
tydeligt. at sorten A lexis har storre kerner end de
ovrige. og at Alis har lidt mindre kerner end Grit.

Udbylte'. hkS rt'" lul Mmadb.• hkg for 30 NU)

Virtln 90 k, ku:·I",or pr ha 120 kg k\dr.tofpr lul
On< Atis 0=<. Al«is

Gril 1 AIIJl I Dor~tt l Ak:ti~ Gm l Alis. IDoml I A1e2.ls

Gennemsnit l/ forsog
,. 200 sp. pi 5S,4 60,S 55.S 60,2 5S,7 61,S 57, I 59,9 O,J 0.7 1,3 -;-O.J
b. 300 sp. pl ... 60,6 64.1 5S,4 61.5 60.5 64,J 5S.2 61,7 -;-0.1 0.2 ~0.2 0.2
c. 400 sp. pi ... 61,3 64.1 59.1 62.5 61.1 64.7 59.5 61.S -;-0.2 0,6 O.' : 0,7

gns. 60,1 63.0 57,S 61,4 60.1 6J.5 5S.J 61.1 0.0 0.5 0.5 -;-O.J
Mcrudb., hkg - 2,9 -;-2.J I.l - J,4 -;- I.S 1.0 - - - -

do, b-:-a ... 2_2 J.J 2.6 I.l I.S 2. 1.1 I.S - - - -
do. e . b 0,7 0.0 0.7 1.0 0.6 0,4 I.l 0.1 - - - -
.) splrcd)'gllge planlcr pr m-. Ldglfl ul uds.~s.f(Jmgel<;c ~ 0.7 hlg b)g for en fomgel~ p3 100 pIJ",~

•• ) Udglrl III .30 kg I.:\~hwr 80.100 19 b)-g alb~ngig ar b~'grn...
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Tabel 44. Kemeholiw i f11oltbyw;or/er
serie Ol-58 (51).

Genllem.HlIt IO /0,...08
pl./m! Fusilldkorm-ægt. 1-: (n, V)

200. . 42 42 44 46 42 41 43 47
300 42 41 42 4b 42 40 42 4b
400 41 40 42 45 42 40 42 45

Sortering. % /..(·mer m'er 1.5 mm
200. 'XJ 8b 91 9.1 88 8.1 89 91
.100. 89 8.1 88 92 88 8.1 90 9.1
400 . 88 8.1 89 92 87 81 87 91

Pct. raprotein l lOrita/

200 12.011.5 11.9 11.4 12,8 12.3 12.8 12.3
.100 . 11.8 II,] I 1.9 11.4 12.5 11.8 12.4 11.8
400. 11.7 11.2 lU 11,4 12.4 11.7 12.4 11.9

Sorrerlllgs.allaly..erne vlscr s..111lme tendens som korn
\ægten med lidi færre alllal kerner OH' r 2.5 mm \ ed de
!'torc plantetal - dcn lællere besland - men for.. ke/lcn
er ikke stor Kravel for velegnet mahbyg er en sor
tcring hvor mindst 90 pet. kerner er slerre cnd 2.5
mm. Sonen Alexi .. har opfyld1 kravcI ved alle plullte
tal og begg~ b æl'ltofl1l\ cauer
Jndholdct af prolclIl I byg \'ar megel højt I 1989.
h\llkcl og fremgår af tallene i tabel 44. mcn Især.
h\or der er Idrorl 120 kg kvælstof pr. ha. Der er en
tcndem. til at prolclIlindholdcl er hOjesl ved detlu'vesle
plante11l1. A/ de n'slIlfaler. der i 1989 blev gennem/orr
med plalIfefol og /.. m?lslo/gødS/..l1Ulg Iii bygsorter. kOll
del udlet/es. at bJ'Kudbyuel/oroges - i 1989 kUli lidi- l'ed
øget ,v-lilførsel. al bygge"s karm'ægl sliger med stigell-

Kornsorter og kornd)'rkning

de godskning. mell jolder med .\f/Kende plo/llebemJlld.
Ol sorl('rillgsresllltall!11 byg er bed~t ~'ed la~'f pla"t('tal og
lil/e J..m!lslO/godsknmg. at proleU/ind"oldel jalder 1'('(/

slll(f'"de plantebestand. me" slIg"r. "år tie lilfores mt're
hll'/(/o/og al der kan find('s somjors/..dh' m. ".1. J.. WJIt
lelell.
Der \il bliH~ forel3gcI .., bldle mikromaltlllngcr I

pmver fra nogle af for'løgcnc.

.l1allbygsorler
P5 milialiv fra lokale Jilndboforelllllger. blev der Illt.."d

II maltb}g~rtcr gennemfør! 8 for...og. tre på Sjælland.
el r Mun. IO p:'l Falster og IO p:'l Lolland. Forsøgene
er gennemført med en uhchandlet afdeling og CII

svampcbckæmpcI afdeling. Forsogsplanen og resulta
lerne fremgår af label 45

>rl ...blandmgen. som har \ æret Ol lepnl\e Iland...for·
sogcnc med bygsorter. er og.. m. Icblandlllg her All....
AleXIS. Canul og Sila har klaret sig bed"'l I den ube
hUlldledc afdeling, mcden~ Alis. Canu!. Sila og Olcn
heim har givet væscnlllgl hOJere udb)'llcr. l1\or dcr
var wampcbckæmpel Der er i alle 'iOncr - bun ...el fm
blandIIlgen og AleXIS - opnået "'lore og renlable ud«;lag
for bchandlmgen. Del fremg r og...rt af de for<;le lalJ..o
100IIler J \ellstre .. ide. ar der har kunnet J..onslalere... en
god effekt af dcn gClll1cmforlc mcldugbeJ..icl1lpe"'e.
Delle har og<;~ givct ~ig udslag i cn bedrc ~or1cring . i
et pM af sonerne s lede... med hde 7N(' ncre J..emer
o\('r 2.5 mm eflcr ~\ampcbckælllpclsc

Der blc~\ forelllgcl bc'tcmmclsc af råprotcm I kernen I

den ~\:lmpcbekæmpedeafdelmg. og som del fremg. r
af dcn midlersle kolonne i labelltn. var protcilllnd.
holdcl 12,U og derover i Ariel. Pri~ma. Grit og Dorcll
saml I sonsblandingen, ml-dens de øvrige sorter ha\'de
et for 1989 acceplabelt ni\c<1.U. Dct bor dog t1lfoj~. ~t

der 'var nogen forskel fra forsog III forsag I prolemiml-

rabel 45. FlJrso8 med hJ'g~orra lil 11/(/1111111,(: 1989.
(Gennem/url i la Ild,,/.:. fOrt'flillga pli Sjæl/al/d og LolI.·Fals(er).
A Ingen sl·amp~.'bekæmpelst! n o5 I RU'al + Q5 I nIt top

tt. melduJ % kerner O'"tt % rI- Udb)ue og M... · /'1;(110-

Vlrbyg 2.S mm prOUm rner'Udb)'lte. hkg udb "",.
.1 I I

(or") udb
A D A D D A D bekæmp. hk. j

Gel/llt.'msnil 018/on'''8
Blandmg· 0.5 O 89 'XJ 12•.' 59,5 60.6 1.1 2.3
Alls 2 O 77 2 11.7 0.9 4.1 4. .1 0.9
Ariel 4 0.2 87 91 12.0 .;-.\.4 0.1 4.6 1.2
Alexi ... l O 91 92 I 1.8 0.1 0.9 1.9 "'1.5
Canor 6 0..1 82 89 Il.b '5.b -e 0.4 6.3 2.9
Lcnka 2 O 92 9.1 11.8 . 3.\ .;-0,4 J.R 0.4
Gril 4 0.1 85 89 12.4 "'4.4 "'1.6 .1.9 0.5
Doreti 2 0.1 88 91 12A "'4.6 2.1 1.6 0.2
Canut .. .1 O 78 85 11.7 -;'-0.2 .1 ..1 4.6 1.2
Sila .1 O 72 79 11.6 0.1 4.8 b.O 2.6
Prisma .. 6 0.2 87 90 12.0 ' b..1 1.8 5.6 2,2
Olcnheim. 5 0.1 89 92 11.9 "'1.1 .1.1 5..1 1.9

.) nigger. AIC\ls. Kla\Oll. &\\oll

.. ) Ud':lfllll hd.;l:lIlpct<oc pr ha KI\;l1 ') llIlUroo 27' lr. 2 UlhrUIJlnmtt: 2-U:llr 'il~ lr. mahbYilpn, ISO t.r pr ht.g Udglfl Ilt
bct.:lt"m('lC'\'IC' J.-I hlil pr h.J
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holdet gcnerelt. Det er oplyst, at der senere forctages
mikromaltning i prøver fra nogle af forsøgene. men
disse resultater foreligger endnu ikke.

Proteillilldhold i maltbyg
ISlagelseegnens LAndboforening blev gennemført to
forsøg med 5 maltbygsoner. to udsædsmængder. to
kvælstofmængder og endelig en afdeling. der blev
vækst reguleret med Cerone. iall 30 forsogsled pr.
forsøg. Del dyrkningsmæsSige hovedresultat fremgår
af tabel 46.

Der blev fundel en del forskel fra sort til sort i udslaget
for plantetæthcd. og forsøgene afslørede ikke generelt
merudbytte for tilførsel af 20 kg kvælstof ekstra. Det
mest bemærkelsesværdige er store udslag for vækst re
gulering med Ccrone, især ved dcn mindste plante
bestand på 275 planter pr. m2.

Der blev bestemt råprotein i kernetorstolTet i august
på et .I.R. apparat hos et grovvarefim13. Efter denne
analysering var der sladig ct tilstrækkeligt kvantum
tilbage af de enkelte prøver. og del blev besluttet al
gentage analysenngen, dels på det sammc N.I.R. ap
paratur, og dels på Kjcl-fo'is på centrallaboratoriet

Tabel 46 Maltbygforsøg i Slagelseegnens Landboforening 1989 ) forsøg, .

I 90 kg N 1lOka'l
1lOkg~ +
0.3 J CcroM

\lerudb)'uc:. hkS kelm pr. ha for

lVirbyg
20 ~g N ehtra O,l ICen~

75-) 1"1 75·} pl. (110 -;- Q(l) ' ..ed n-l p! ><"
pr m! pr. ml

m pI. I
pr. m'

Il50 pi 275 pi l50 ri

Alis .................... , .. 3,7 J,7 -;-3,2 ~J,2 1.8 5,7 3,8
Grit ........ ............ . 1.,4 2.5 1.,5 +0.4 0,9 5,0 J,O
Triumph .. .............. 5,5 H +2,4 2,0 1,1. 5,9 2,6
Natasha. ..... 0.4 0,9 0,1. 0,6 + 1.6 5,7 3,2
Arena . . . . . . . . . . . .. . . ... . +0.4 1..3 +0,1. 1.6 0,2 3.5 2,4

•} fra 275 III 350 planltr pr m-

Tabel47 Proteinanalyser i maltbyg

I PCI rilprolein l hrnctorstof

Vi'byg Forsag 10017 foBOg 10023

2n pl.lml 350 pUm1 275 pi/ml 350 P' Iml

IAnalysc·) I. I l I 3 I I l I 3 I I l I 3 I I l I 3

Sort 90 kg hoæ/stofpr. ha

Alis ...... . .. 1.4,2 14,2 14,8 13,6 13.4 1.3,6 1.2,6 11.,8 1.1..3 12,2 1.0.6 11.1
Grit .... . ..... 14,8 15,1 14,6 14,J 14,8 14,5 1.2,5 12,J 1.2,0 1.2,0 1.2,1. 11,7
Triumph ...... . ... 1.4,0 14,6 1.4,2 1.4,1. 14,7 14,5 11,9 12.1 11,2 1.1..3 11,4 11,0
Natasha. 14,J 14,6 14,9 1.4,1 1.5,0 1.5,2 12,9 11.,9 1.2,4 12,2 12,5 11,7
Arena .. ...... 15,4 14.9 15, l 1.5,8 1.6,0 1.5,5 12,6 12,4 I. 1.9 1.2,6 1.1.,6 11,6

J IO kg kvælstof pr. ha

Alis ..... ... _. . ... 1.4,9 1.5,9 1.6,1. 15,J 15.4 1.5,4 11,6 I. 1.8 11.,7 1.2,4 11,9 11,9
Grit .. ... . .. - _. .. 1.5,8 1.6,8 1.6,1. 1.6,2 15,7 1.5,2 1J,O 12,8 12,4 11,8 12,5 12,2
Triumph ........ 1.6,3 1.6,1. 1.5,9 1.6,4 1.5,8 15,5 11,9 1.2,7 I. 1.,7 1.1.4 1.3,0 11,8
Naiasha .. ..... .... 16,1 16,2 16,0 15,8 16.4 15,9 12,7 1.3,0 12.7 12,4 IJ,3 1.2,5
Arena .... 16,7 1.6,7 16,2 16,2 1.6,6 16.2 12.8 12,8 1.2.4 12,7 1.2,6 1.2,2

JIO kg kvælstof + 0./ l Cero/fe

Alis ..... 16,2 14,8 15,9 14,7 14,8 [4,9 11,5 11.,9 1.1,9 1.1,6 12,0 11.8
Grit ... .. .... 1.6,0 1.6,0 1.5,5 1.4,9 1.5.5 14,3 1.2,6 12,7 1.2,5 1.2,8 12,9 12,2
Triumph 14,8 15.5 14,3 14,9 14,6 14,0 1.1.,2 12,J 1.1.,5 1.2,2 12,6 1.1.,8
Natasha .. ........ 15,4 1.5.4 1.4,6 1.4,5 1.4.5 1.4,J 1.2,6 12.7 12,4 1.3,2 1.3,4 12,6
Arena -, - - .. .. .... 15,J I. 5,7 1.5,1 14,7 1.4,8 14.7 12,7 1.3,2 1.2.4 1.3,4 12.9 12.4

•) AnalYK nr I er udført ho<;. firma p! N I R 31/8 1989
Anal)'St: nr 2 er udfort samme Sled 24110 1989.
Analyse nr. 3 er udfort p! CcntrllllllOOralOnel. forsogsanIJl:g. Foulum 24/10 19SQ
I'n)Yc nr 2 og 3 er neddelt ~ samme pf0\'C
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Figur 5. Sammenhæng "'l-lIcm roprolt'lnuno/yw.>r / 110
p(lral/el/c' hygprvrer wltJ/yw'rl'l w!d ll,'. I. R. OM
Kje/forr.

ved SI:J1CnS 1'/.1I11r.:avl ..forsog. Dc rC'iterendc prøver
blev derfor !leddelt med en pnwcncddder. og der er
:.. ledes tale om d.rd,\l.: pllrallclprovcr. Den sid~lt:

analy~crillgblc\' foretage! "i<ht i oktober. Resultaterne
af de mange anal)'M:r er VI'it i Illbd 47 og fig 5.
Vedrørende analy~crt1c hCI1\'l\C'" III fodnoten under
tabellcn. Dct Ole<;1 markante rc.. ultal er ved en umid
delbar bClragtllltlg. al prolcinllldholdcl var væsclltligl
højere i forsøgllr. 10023 Clld 1 ror~0gsnr. 10017. men
det væsentlige er iovrigl. al der ikke i alle tilfælde har
været en god overen .... tcmmcl'ie mellem prøverne.
Mellem analy..c 3 og analyse 2 er tJen ..tørste forskel
fra J.1 III + 1.2 og 31 af de 60 prøver ligger IIldcnfnr
\ttriatlOllcn ~ I 0,4 S~IIl11'nel1lignlllgcl1 mdlcm ana
Iy..c I og analy\e 2. der fnrta:llcr om N.I.R. - appara
turets e\ ne III al genfinde et analysere..-... ultal. Vl<;er en
største .. prednlng p 1.6 III - 1,6. og al 35 af 60
3naly..cr er indcnfor \:lri;Jtiollcn +/ 0.4.
De ,lore \anatIOI1Cr. er naturhgvl .. utllfreds.... ttl1ende.
og har ,"ær \ærel dCI I 1989. fordi protcmilldholdel I
byg generelt \ ar hOJcre end ~cdvanligL og fordi så
mange kontrakler og hande1er med byg til maltmng
var afhængig af protelllbe:-.temmclserne

SorterilIg og proleillilldhold
Del er en kcndl'\ag. at dc ..H)ro;tc kerncr afet p_lnl byg
har la\:ere lIld hold af protein cnd dc mindste kerner
Tidligere undeNlgcJ:-.er under Staten .. I-Iu.sdyrbrugs
forsog har gi\CI nplyslllllger om dclle forhold. men
den megen di..ku"~lon om protelll I b} g foranledigede
lalldskontorct til at gcnllemforc en ulldcnmgclsc i 12
for~kelllge panler b)'g. der bIc' sorteret op og derefter
analyseret for protein I de enkelte :-.ortcnnger. Hoved
resultatet frems r af tabel 48

Kornsurter og korndyrkning

Tabel 48. KerneslOrrclst! og prot('lnindJwld i maltbyg.
(54) 5 Grit 4 Lenka ] Alis. I Alexis

Sortenne. gns. 12 putla
VIrbyg

RJvarc- und('r 2.S.2.81 "",I•." I
port, 2.5 mm mm 2.8 mm 2.5 mm

pet. af "llrtlCI 100 17.2 31.~82.8
Raprotelll pet.
i l<lf',tof lVI 14.3 U.I 12.2 12.5
-
I gellnem..nit af partierne. der omfattede fire ..orter.
\ar 17.2 pcl sm kenler 1Il<..-d 14.3 pet prolein og 51.7
IXI. ..lore kerner mdl 12.2 pet. protein. De mellem
liggende 31.1 pct. af kernerne hinde 13.1 pct. protein i
lOf'itofTet 82.8 pc!. af kernerne \ar i maltb}gsortenn
gen over 2.5 mm og , denne fraktion "ar proteillmd
holdet 12.5 pet. Re...ultatcrne understolIer tidligere
analy..er. men der er en del \'ariatlon fra pam ul pani.

Oversigt over flere års forsøg i
vårbyg
I tabellerne 49 og 50 er 'I<;! re'tulwlernc fra ncre • rs
for<;og med bygsoner. Tabel 49 er en O\ersigt over
byg,,)ncTllc~ udbylIe. udi rykt :>011I forholdstal l de
enkdle år 1<)85-89. når udbYIlet af målcblandlllgell er
..at til 100. RetwItaterne er opdelt lomr derne Jylland.
Øerne og hde landel.
ftltJh'prØl'e" har hV('rl lir værel en sort.sblalldmg. og
gr/lmllugel for hlwl tullwhellen er. (Jf den prøvede lOri

Im!rt år hor (/elw1(et f mindst 5 !lJrSU1( i Jylland og pti
Øerne og ItIllulsIIOj(Jr.mg i hc/(' lundet. Siden 1985. da
samarbejde! om va.:rdiafpnwningen blcv md1edl mel
lem larldsforM'genc og SIaIc" ... Plal1tea\'I"for~øg. hlcv
di ...~c re~ullaler i de før..tc !ir ikke anvendt ved be
regning af de godkendte ~orters TC...'Suhalcr over en
årrækkc. Denne praksis blev ændret i 1988. og for
sorter. som er oplaget pli ~orr.\Ii.~/en. er forsogsrc..ulla
1('1 fra 3. :'ir.. værdiafpnl\'lIing anført og anvcndt i
gCllncm"llIl'\hcreglllllgcl1 for Ocrnc. J~ lIand. og allc
for-.u,g i tabellerne.
I tabel SO er gIvet cn oversigt ()\ter rC'iultaternc af
SOrternes placeflng l gennemsnit af de sidsie 2 til 5 års
for-.ug. og I dennc label er dt=r ligeledes foretagel en
opdel mg af rc.. ullaterne fra Oerne og Jylland.
.\loleproH!!..ruenft og mimmumskru\'c?I tilforsogsantul
let er der samme Jom næl'nt for for tabel 49. I tabellen
er meddelt ge",remsnllSre'lultater af mtilmger af rum ...
\'ægt (holl. ~'ægt).

ResultateT/W uf dis~e tabelit'r summen med de munge
oplysnmger. 'iOmfindes, de foreguende tubelIer. dunner
grundlagN for den !..orle berl..riw!lse afde enkelte sorler
,. del !olg('mle ajsfIlt.

Kort beskrivelse af de enkelte
bygsorter
Itubel 51 l'r de enkelte b)gsorter opført i S3nlllle
rækkcfolge. hvori de er nævnt, tabel 50. og de er her
bcskre\et gan'ike kOrl for de enkeh!,.~ dyrklllngsegen
skaber. Supplerende henvI'tCS især III udb}lIercsulta
terne...om er ViSt itubel 50

49
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Tabel 49 Ol'ersigl ow?r flere ars forsøg med wlrbygsorler ForholdJlal for kerneudbyue

Jy1land (min. 5 fones pr. le) Øerne (min. 5 fones pr. le) Hele Iandd (min. IO fanes pr~ le
VirloJI

-.l9851-llli I 8Ll 88 L 89 1985186 I 87 I 88 I 89. 1985/ 86. I 87 L.88 I 89
Malepr.') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Regatta 103 102 106 105 103 103 106 106 102 102 103 104 106 104 103
Alis .. 109 105 100 101 101 105 109 98 103 102 107 107 99 102 101
Hockey 104 100 101 102 103 109 101 10l 10J 97 106 100 107 10l 100
Klaxon 103 102 100 100 99 103 102 99 99 100 103 102 100 100 99
Escor! 105 102 106 101 99 102 105 107 105 99 104 104 106 103 99
Canor 105 100 103 97 97 105 105 104 103 100 105 102 104 100 98
Sew. 104 102 104 100 99 101 97 102 99 96 102 100 103 99 97
Grill 102 99 102 99 96 102 99 102 97 9 102 99 102 98 97
Lina. 100 101 97 100 90 106 100 104 103 102 \02 100 100 101 96
Jenny. 97 98 92 100 93 99 94 91 101 98 98 96 91 101 95
Gol! . 103 100 103 99 91 102 10J 104 107 97 102 101 10J 103 94
Triumph 99 97 98 94 90 99 100 95 91 97 99 98 96 93 93
Corgi. 103 97 104 96 92 102 100 102 98 95 103 98 103 97 93
Camir 100 103 104 93 95 97 106 101 94 92 99 104 103 9J 93
Catrin 105 96 100 93 87 105 102 103 100 100 105 99 102 96 93
Id. 96 93 94 92 87 95 90 93 95 93 96 92 94 93 90
Sila 102 96 97 99 101 99 102 103 102 98 99 101
Formula 105 106 99 98 104 105 104 99 104 105 102 98
Teo .... 103 106 97 97 106 106 99 98 104 106 98 97
Anker 99 98 96 98 99 96 99 95 99 97 97 97
Lenka 101 98 96 96 101 103 102 95 101 100 99 96

atasha. 99 102 9J 94 98 101 95 97 99 101 94 95
Arena .. 95 95 94 88 98 92 9.1 96 96 94 94 92
Alexis .. 106 98 103 101 98 104 104 96 10.1
Digger 112 103 104 112 102 102 112 103 103
Canut 108 10J 102 107 102 104 107 103 103
Stina 102 100 98 94 107 104 98 103 100
Ariel 108 104 100 103 101 100 105 102 100
Selim 104 101 99 100 100 95 102 100 97
Tikko. 97 98 93 98 92 99 98 94 96
Grosso . 97 96 94 98 101 91 98 98 93
Blenheim \02 101 106 104 104 102
Princesse 102 100 106 101 102 100
Sme .... 102 97 106 102 104 99
Oboc 101 99 108 98 103 99
Magda .. 99 99 103 97 100 98
Jarek 99 96 100 98 100 9
Krystal . 96 96 100 98 97 97
Camen _. 98 95 98 99 99 96
Prisma . 101 94 10J 96 102 95
Vicky. 97 95 98 95 98 95
Dorett . 99 92 96 92 97 92
Ballerina 96 94 96 87 96 91

.) \UleproH' ..orhblanding

50



TaIJel 50 O~wslgr mw \'orrsJor!>"g I ~·tJrbyg /985·89

Kornsorter og korndyrkning

I Hele land~l J)lIand Ø<m, I
Holl. vqt

1puod Udb)-lle Ol merudb)'ue hkS kerne pr ha

V rbyg

I
~ C .

~ ~ • ~ -; ~ ~ ~
E 9 2

~ ! :g E ~

~ • fr ~
~ • ~ • """ ~

-E "" ! ~

~ E -E
~ ;;; E Il:

~ ~ o:>: :>: '- ;:; '- - ;:; '- -
M.le-prme*) 100 100 100

Forsog..ar /985-89

Re~wlta llJ 113 5J.6 2.0 10J 51.2 1.9 llJ.l 5<).3 2.2 l().l
Ah .... 113 1m 57.0 1.9 10) 55.1 I.R 10) 5<).5 2.1 IOJ
Escorl llJ 113 56.2 1.7 103 5-'.6 lA 10) 60.2 2.1 llJ.l
Hoc1..e-} 111 111 53.6 1.1 102 50.4 0.9 102 58.9 1.5 10.1
Canor llJ lU 56.1 0.9 102 5.1.7 O.:! 100 60.0 1.9 10.1
KIa\on 111 112 54.7 OA 101 51.<) 0.3 101 51t2 0.6 101
Golr 112 110 55.0 0.3 101 51,4 +0.5 99 5'.7 1.5 102
Sewa 112 113 5J.5 0.2 100 52.0 0.7 101 58.1 +0.6 99
Lma. lU 112 5V +0.1 100 52.9 1..1 9R 57.4 1.6 103
Gnt 112 Il) 56.0 . 0.2 100 H.2 0.2 100 58A 0.1 100
Corgl. lU ll. 56.4 +0.6 99 5.l.2 0.8 98 60.9 'DA 99
CalrHl 11.1 lU 56.4 0.6 99 5.1.8 2.1 96 5Q.9 1.2 102
Camir llJ lU 55.0 : 0.8 99 52.0 ' 0.7 99 59.9 -:- 1.2 98
Jenny. 111 111 5J.2 ...,... 2.1 96 50..1 -2.0 96 60.5 ~2.l 96
Triumph 11.1 111 55.2 ..:.. 2.2 96 53.7 2.4 96 57.) 1.9 97
Ida 11.1 111 5J.5 : 3.9 9) 52.1 : 4,0 92 58..1 . ).9 9.1

FOn'ogsbr /986-R9
Formula 112 110 57.• lA 102 55.2 0.9 102 60.4 2.0 10)
Teo 114 111 55.2 O,R 101 52.6 0.4 101 60.) 1.4 102
Sila ll. 111 57.4 0.1 100 56.0 0.8 99 59.1 0.8 101
Lellka 111 107 54.4 : 0.6 99 52.4 1.1 9R 57.4 0.2 100
Anl.cr Il) 111 55.6 1..1 98 52,7 1.1 91<1 60.5 +1.7 97
Nala .. ha Il) llJ 54.9 +IA 'l7 5.1.0 - 1.5 97 58.6 +IA 98
Arena 112 Il) 5J.l +H 9. 5J.2 .1.7 O) 55.4 ' 2.9 95

For""Rsar /987-89
Olgger , 112 lU 52.5 J.I 106 51.-' J.2 106 55,4 1.2 106
Canul 114 11 ) 56.0 2,4 10J 56.5 2.4 llJ.l 55,3 2.3 llJ.l
Ariel 11.1 112 56.1 I.J 102 55,1 2.1 IOJ 57.6 0.7 101
Alexi.. llJ llJ 55.1 0.9 102 5J.7 lA 10.1 55.Q 0.1 101
Suna llJ 11.1 55.3 0.1 100 5.',0 0.0 100 59.4 0.9 102
$elim 115 11.1 55.5 0.0 100 53 ..1 0.7 101 51'.2 +0.8 99
Grm\o. llJ 116 55..l -'-1.1 96 5:\,2 2.2 96 59A +2,2 96
Tikko llJ 110 54.9 -:- l.::! 96 5.'.9 1.3 96 56.7 -2.1 96

ForSOK"')' /988-R9
B1enheim 11.1 112 6U 1.9 10J 62.0 0.9 101 59.7 J.I 105
I'nncC""'C 11.1 IOS 6U 1.2 102 62:.0 0.6 101 59.7 2.0 103
Sine 112 112 59..1 0.9 101 58.5 0.0 100 62._' 1.8 10)
Oboc ........... IlJ III 61.2 0.8 101 5S.7 0.2 100 62.0 2.J llJ.l
Magda. liJ II j 6U +OA 99 02.6 0.0 99 59.7 0.0 100
Jare1.. IlJ liJ 60.5 +0.7 99 59,4 1.4 98 63.8 0.9 101
Pnsma. llJ 109 59.3 ' 0.8 9q 58.5 1.0 q 62.0 O" 99
Camcn llJ 111 60.5 1.5 98 59,4 2.0 97 63.R 0.8 99
Kry"tal 114 110 58.9 -;,1.7 97 57.8 2.5 % 59.7 +0.6 99
Vick) 114 112 59.3 ~1.3 96 58.5 ~1.2 96 61.0 -'- 2.3 96
Dorell 114 114 59.) + 3.0 oS 58.5 2.5 96 62.0 ~J.8 9J
Ballerina ll. 115 5J.1 + J.6 q3 jO.6 2.5 9j j9.7 5.3 91

II M3kpnne SM1""1.Indln~
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Regatta
Alis
Escon
Hockey
Canar
Klaxon
Golf.
Sewa
Lina.
Gril
Corgi
Calrin
Camir
Jenny.
Triumph
Ida ....
Formula
Teo
Sila
Lenka
Anker
Nalasha~)

Arena~)

Digger ...
eanut
Ariel
Alexis
SI;na
Selim
Grosso.
Tikko.
BJenhcim .
Princcssc .
Sine ....
Oboe
Magda.
Jarek
Prisma .
Camen ..
Krystal
Vicky-)
Doret! -)
Ballerina-)

middel
sildig

middel
middel
middel
middel
middel
middel

rct sildig
middel

ret sildig
middel
middel
middel
middel
tidlig

middel
middel

ret sildig
middel
middel
middel
middel

ret sildig
sildig

middcl
middel

rct sildig
middel

ret lidlig
ret tidlig
middel
middel

ret sildig
middel
tidlig

middel
middel
middel
middel
middel
middel
tidlig

middel
ret kort
middel
middel
ret kon
middel
middel
middel

o. middel
middel

kan
ret kort
ret kort
ret lang
middel
ret lang
ret kort
middel
middel
middel
middel
middel
middel

kort
kort

rel kon
ret kort
middel
middel
ret lang
middel
middel
ret kort

kan
rel lang
ret lang

kort
middel
middel
middel

kort
ret kort
rcl lang

middel
rel god
middel
nogen!.
middel
middel
ret god

god
nogen!.

god
rel god
middel
middel
nogen!.
ret god
middel

god
middel

god
middel
middel

god
god
god
god
god
god

middel
middel
middcl
nogen!.

god
ret god

god
middel
nogen I
middel
middel
nogenl
middel

god
god
god

middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
ret la\'
middel
middel

o. middel
o. middel

høj
middel

o. middel
høj
lav

middel
ret lav
middel

lav
middel

o. middel
o. middel

lav
middel
ret lav
ret la\'

lav
ret lav

o. middel
Jav

ret lav
lav
lav

middel
middel
middcl
middel

lav
ret lav

o. middel
o. middel

ret lav
o. middel

rel la\'
middel

la\'
lav

ret lav
høj
lav

middel
middel

lav
høj

middel
o. middel

høj
la\'

o. middel
o. middel

middel
lav

o. middel
o. middel

middel
ret lav
middel
ret lav
ret lav

la\'
middel
middel
rCI lav
rcl lav

lay
middel
middel

o. middel
o. middel

middel
middel

lav
middel

o. middel

ret Slor
ret lille
middel
middel
ret lille
middel

stor
middel
ret stor
ret lille
middel
ret lille
ret lille
rel stor
rel lille
middel
middel
rel stor
rel lille
ret stor
ret lille

rcl lille
rel lille
ret lilJe
middel

lille
middel

slor
rel lille
middel
middel
rct lille
rCI lilJe

stor
middcl

stor
rel lille

stor
middel
rel lille

middel
middel
middel
middel
middel
middel
rel lav
middel
middc1
ret lav
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
ret la\'
middel
midde!
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel

hoj
middel
middel
rel lav
rellay
middel

høj
middel
ret lav.
ret lav
middel
middel
rel høj

+
+

+

+

+
+

+

+

I
+
+

') ikke på dansk "Orlj<,II~IC

Valg af vårbygsort
Uonsel al arealel med ~'''rbyg er vigende i dl~He ar som
fi,lge afden store IId~'idelse af ~'intersæd.soreolel.er der
fortsat mange bygsarier til rlJdighed og mange .wmer i
landsforsøg - i 1989 43. Valgel kali derfor I'ære van
skeligt. men med de mange oplysninger om sorlernes
forskellige dyrknillgsegenskaber. som fremgår af de
mOllge tabeller pd de foregående sider. er der god
vejledning Ol hellte. slifreml brugerell iøvrigl er klar over
sine ø"sker til den eller de bygsorler. han skal Ol/vel/de.

52

Selvom der er mange sorrer lit rådighed, begrænses
valgmuligheden af. al kun et fåtal har været udlagl i
fremavl i et omfang. som betiflger eltlogenlutlde rime
ligt hOlltum til salg. Ved markkofllrol/en i sommeren
1989 blev der godkendt 75.000 ha vårbyg eller ca. 5.000
ha mindre end årel før. 93.5 pct. afarealet ti! fremavl
~'ar i 1989 udlagt med følgende 16 sorter. og de øvrige
måtte hver med el mindre areal dele de resterende 6.5
pet affremavlen:
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_.
Udb "I s,,,· Merudb
m,,· For· Mod· Lo,. fo,

V ,byg udb.~) hold. mnl ... """ $Vam~

'"'t.'" w dato cm ll-IO ""","p
hll

Anl.d fONlS IO , • , 10

Bhllldlllg1) 61,4 100 30/7 59 0.1 3.1 BAli<; ~ 1.0 98 1/8 57 0.1 7.1
Colll ... 1.8 103 1/8 57 0.1 3.0
Nomad 1.9 103 31/7 59 0.1 2.3
Sj. 841131 : 0.8 99 2/8 58 0.1 6.9
Barol\e~"c 0.7 101 29/7 69 0.1 3.2
VSIJ. 1703/
82. 1,1 102 31/7 57 0.1 1.6
CA. 710314 c 0,2 100 1/8 61 0.1 3,4
$emu 4099 '1.7 97 1/8 60 1.1 5.0
SV. 84580 -i-3,2 95 31/7 62 1.1 7.0
SJ. 85324. -i-1,3 98 31/7 56 1,3 3.1
CA 709124 1.4 98 30/7 58 0.1 2.9
Agne<> -i- 1.8 97 31/7 64 0.1 3.4
Jasrm . -i- 3.1 95 30/7 56 0.1 4.8
LP. 205951 4.1 93 31/7 59 1,1 5.6
CA 602202 . 5.2 91 1/8 54 1.6 7.2
IV\\'. 7321 . ~3.9 94 1/8 57 0.1 1.5
\VW 7527. ~5.7 91 1/8 59 0.1 1.4
Ballenna .. .7.8 87 30/7 70 0.1 3.0

l) \UlebJ.1ndmll- A1e"I~ ~ Dlgger + Khuon + Sc\\,,t

') Uden w:lI1lpehd:æmpel-.c

Icjelllb~)Jcllghed saml del merudbYlIc. der blev Opll< et
ved ~vampcbckæmpelsen. Virkningcn vi-uicrec!c fra 1,4
til 7.2 hkg kerne. meden<; bekæmpelsen l målcblandlll-
gen gav et rnerudbytle på 3.1 hkg kernc.

Landsforsøgene med havresorter
1989, sorternes dyrkningsegen
skaber samt oversigt over flere års
forsøg
For"<lgcnc blev genncmført i 2 fur..ogsscner. og resuI
talerne <;c~ I tabt:! 53.
flc"l for!.~lg cr gennemført i Jylland. og blandl de
prøvcde sorter har isa~r RI~c og de !lye ~ortcr Ad.uno
og Galop givct hojere udbYllC end måle'iorlcn.
I label 54 cr "amlet OplYMlingcr fra ob~crvallonspar·

cellerne og fra sortsJislcn 1989 om for<;kellige dyrk
nlng<'cgcn.. kabcr ho~ havrcsorlcrnc.
Af tx:dornmcls.erne frcmgår. al der lkl..e var <;tOf for
skel pit havresorternes modni1lgstidllghed. Forskellen I
slrt'Jlæ1lgde var 8 cm fra dcn kone<;le til den længslc.
EndVidere er der forskelle al notere på 'iOnernes
strast)'rJ,;,e. tIIbojelighed til 1IedJ..1IæJ..lIlng og modstond_{
dygllghed mod meldug. S lede.. blev Ketlyhavre I..un

Havre

Tabel 5' Værdiofprovnmg 1989 af nye byg~orter

Der ble\ 1land~for""gcnc I 1989 afpro.. ct 10 havrc\Or
ter i 13 for<;og, DulahaHe var m. 'e~rl

Gm /8.6% furmula 4.0%
Alis 11.1% .\'otasha 3.7%
Se .....a 8.5% COllor 3.6%
Alexis 8./% Ca"?l 3.4%
Digger 7.7% Anel 3.0%
Regal/a 7.0% Blenhl'UlI 1.1%
Escort 5.00/< Golf 1.5%
LenJ..a 4.8% COllut U%

RI'st 6.5%

Ib'er pct.avlsareal .\konne5 al repræsentere ca. 3.000
/ollS IIdsæd.
Sartane Gril og Alis dækkede alenl! JO pct. af frem
avlsarealel...\fedreglles de J næste. Se .....a. Alexis og
Digga. dækkes ol'er hulrde/en afarealel, og IO trediede
le, nlir ydaligere sorterne Regal/a og E.scor/ medregnes
- ell('r ialt 7 sorter. DI.'! er soledc_s lidt afen illusion at
påsto. at wrtsmlget er gal/ske frit. ",e1/ del \'kol rd
færdigl'is tdfojes. al J..oncentrotionl.·n po 1'11 enkelt sari
eller gal/s/../! JO \'ar storre for /O ur lIIhage. Eli yderligere
spredning af ror/Holger /..an anbefales. Of.: del er i den
forbindelse en megt't fornuftig dispositifHf. III'IS an
wndehen af sorter med gode og e/feklll'e resistens
grundlag mod meldug og andre bladsmmpe inddrages i
storre omfang. end tilfældel er nu.
BOr/st'r fra Gr/tbyg. der i de sellere ar udhyt/emæssigt
J..nopl har J..Ullnl.'1 klare sig. er de Ol·nge<ior/er. som er I

<itort udlæg. alle hopytiendl'. og de har gode dyr/.;,nmgs
egens/..alx.·r. De/ gælder iJ../..e mllld.H. ar .\Orterne har
kort s/rå med god stråstyrke. I de <iellere lir har der
slilede\' l'wrer 10llgl mIe/lem bygmarker med kraftig
lejesæd.
Rimeligf gode afsætningsmuligheder og priser for byg
til mailIlllIg har medforl ell særdell'\ .\lor inleresse for
hygsor1f.'rm'_s egl'llskaba po IIf'lOP dL'Ul' omdule. Blandt
de hOjeHydendL' mollhygmrter a der grund lil Ol frem
hæl'e Alexis. AIi\. Blenheim u}.: jTerl' andre. m{'n der
gæld{'r fornar den enMe J,;,endsgerJlUlg, al en bygsort
reeli først er en maltbyg. lIor dl'II af multeril'rJlL' efler
sporgt'_\ lil formalt'l.
A vlere af hyg til foderhrug bor iwrm'alget lOge i
betragmlllg, at mmmdelsl' af sorlsbJandlnger fort!>ill
gh'er en oget siJ..J..erhed i I·arbygdyrknlllgen. Og ik/..e
ul'ellter 0pl/aJ det bedste resultat. IIhr rortsblandmgen
bes/dr af \Orrer. der for del føflte har IHW 5111 gode
meldugresHlel/~og for det andet. n(lr de alle er b/ol/dt
de hOje\·lyd(!11de.
I de mangl' oplysninger. mm fon'ligger. og som er oplyst
i tabelmoll'rial/!II denne aw'rsigl. er der et særdeles gadl
grundlag for al lnl!ff/!t et rigt/gi .mrIH'alg i \'Orbyg

Nye vårbygsorter
I 1989 blcv i 3. , ro, officiel \ ærdlafprtlVning afprovel l?
nyc bygsorter i IO forsog. Sortt:rnc skal herertt:r til
bcdommehe f"r cn oplagd~ på MJrlsllSten. Rt:~ulla

tcrne af rch forsag fremgur af tabel 52.
Udbyltct af m Jeblandmgen var 1del Ikke wampebc
kæmpede fo ......og<;Jed 61.4 hkg kernt: pr. ha. og nt:rc af
dc pro\<edc sorter har givcl pæne merudbyller. medens
andre knapt kunne klare sig. Af tabellen fremgår
endviderc ~rterl1C'i lIdilghcd. deres "'trJilængde og
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Tabel53 Lallds[orsøg med ho~'resorIer 1989 (56-57)

Udbyue og merudb~ !te. hkg ~eme pr ha Hele land~1

Hane Spel. Loll.· Bom· Ost· Vestjyl- Nord-
~d~ytt

u-Algd. Holl Kar r.Fy. Ø«", JylliUld 11kg p<t
land FalSt. holm jylland land J)lIund kerne 'm \-ægt, Icpæd mddu

pr. ha pund

Serie 01-44
Antnl I"orsog O O l j 8 7

Dula 56.1 40.5 50.9 47.7 39.3 47,9 42,7 45.8 64 89 I 0.1
Nero -;-6.0 4.3 - -;-2.5 ~0.2 2.8 -;-O.J 1.6 0.0 60 90 \ 0.2
Flamingswit 0.7 -;- 3.8 - -;-0,8 \,0 J, I ~I.J 1.8 0.8 64 87 2 0,\
Vital -;- 1.4 ~6.6 - -;-J.I 1.9 1.1 -;-7,7 -;-0,5 -;- 1,5 6\ 88 \ 0.\
Rise ~\,2 -;-0.5 - -;- 1.0 2.4 7,4 0.\ 4.9 2,7 6J 89 2 O,J
Stil. -;- J,5 ~I.J - 72,7 1.8 J.5 ';-0.7 2.J 0,4 57 86 2 0,2
LSD.

Serie 01·45
Anlal forsøg O O O O .1 , 5 2 , 5

Dula 43.2 43.2 45,5 58.1 48.7 47.6 6J 8\ O 2
Adamo ~\,J - -;-I.J 3,1 \1.2 5, I J,8 68 82 O 2
Roar .;- 1.0 - .;- 1.0 - -;-1.5 5.7 O.J 0,0 68 80 O 3
Ketty. ';-1,3 - -;-\,J - +2,1 4.4 -;-0.5 : 0.7 59 82 O 0,\
Galop 2.2 2,2 - ';-0.4 9,2 2,0 2,0 6\ 80 O 0,2
LSD ..

Tabel 54. Egenskaber hos hovresorterne.

Obsen"atlonspar~lIal) 198q Sortsli~e1) 1989

Havre 'trl· le"e· Nedh Mel· Skil I· Kern~· Mod· Resisten~

Mod- Igd. """ ,,,. d'8 mdhnld '10TTeI~ ntngstid 0'00
ning ,m 0-'0 0-10 O-IO l·' l·' l·' collHoder
dlllO

Antal steder 4 6

Adamo 8/8 81 3,8 \,4 2,5 6 7 5
Dula 8/8 84 6.0 3,J J.5 4 5 5
Flamingswit 8/8 8\ 5.8 J.7 5.0 5 5 5
Galop 8/8 79 2.7 \.4 4.5 5 6 5
Ketty. 8/8 79 3.2 2.0 0,1 2 5 5
Nera ......... 8/8 8\ 4.6 2.2 6.5 J 4 5 1+11
Rise. . ........ 7/8 82 4.6 2,5 J,5 J 5 5
Roar 8/8 86 5.2 J.2 J.5 5 6 5 I +II
Stil. 8/8 76 6.0 J.O 6.5 6 5 5
Vital 8/8 8\ J.8 1.7 J.O 4 6 5

1)0 = Ingen lejesæd, nodknækmng af ,tr;} eller meldug3ngreb
!)I =- lavl ~kalindhold, ~111:\ kerner og tidlig modning.
1)1 = race I. Il .=. racc II Tabel 55 Flere års forsøg med havresorter

)Havre· Forholdstal for udbytte.

sorter 1985 I 1986 I 1.87 I 1988 I 1999

meget svagt angrebet af meldug. medens angrebene
Dula \00 \00 \00 100 100
Roar 91 97 96 9J 100var kraftigst i Nero- og Stilhavre. Af karaktererne på
Vilal 96 98 \09 100 97

sortslisten fremgår, at sorterne Adamo og Stil har et
Rise 101 99 104 106

højt skoli"dhold. medens dette var særlig la\'t i Kelly·
Stil. 96 \01 99 10\

havre. men også i Nero og Roar. og det gælder for
FUimingswil III 99 102

disse 2, at de som de eneste har resistens mod havrene·
matodens smillerace I og Il.

Adamo 105 108
Galop 100 104

I tabellerne 55,56 og 57 er vis l resultater med nere års
Nero 95 100

forseg med havresorter, som var i afprovning i 1989,
Ketty . . 98 99og der er givet en kort beskrivelse af sonerne.
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Tabel 58 l'ærdiojprol'lI/l/g /988 af nyt' hOI'reSOrlt'f

Vårhvede

B

Udbog M'nxt~
Havrea mer· F...· Mod SIri· U)< fo,

udb-) hoI<h nln' I.... "'" $\"ampe-;
sorter hk, "" lal dato cm 0-10 ~krmp!

ha hl.

Am31 fl'l'wg. lU , , IO

Selma 55.2 100 h/~ 87 5.2 0.9
Dula 0.7 lUl UH 84 6.0 l.l
~aro LU 102 S/H H5 5,8 1.1
S\. 82563 0.7 99 H/H H2 4.2 1.6
\vw, 17622 ~2.1 96 9/~ 79 2.S 0.0

-I Uden ,\ ,1IIlrt'lx-b:'mpt"I~('

..
..... t:db) Ilt Ol Merud·

NtUo-
lLe)'- mel· Dlc-rudb b)'uc

""" dU11 hk. f., "",.Virhede i ube· ub<- P' ha l'vom", odh
h""'- haod- "k hk.I«

A I B
hkt pr1<1 ha

I abel 59, SVlJmpehekæmprlsl? I I'århredf'. (58)
A uden s\.unpchck,elllpclloC
Il J'O'illllttop

Landsforsøgene med vårhvede
1989, sorternes dyrkningsegen
skaber og en kort sortsbeskrivelse
Der blc\ gennemfart 6 for""B 'lom dobbehforsng med
en afdeling uden wampcbeb::mpclse og en afdelmg
bekæmpet mod ~vampes)'gdoll\lIIemed] x Sprojllllllg
med 0.5 I Till IOP,

Ilmcdre<;ullalernc af fnn.ogene ..es l label 59.

I '9gQ \ar ~ drlnedt....orter anmeldt IL! afpHl\mng I
landsfor.."g. Da \ arhvcdells d) rklllllg..ornfang er me
gel lille. er del nalurllgt. al Mlrhlilbuddcl er megel
begræn,el

SI rlcsmskaber Kernecgal!lLab« ~"""Hayte
længde: I styrke !ilorrelsc\rum~qt~øJ.tndb.

lod-
I'CSISI.

Dulu rcl lang god midd. nlldd. midd.
Vital mldd. god stor midd. midd.
Roar midd. nogen!. stor tIlldd. rcl hoj +
Rl~e rcl lang god lllidd. midd. lav!
Std . kort rel god ..tor lav hojl
FI. Wlt. mldd fel god midd mldd. rel hOJI
Adamo . ret lang rcl god Slor nudd. huj!
Galop ret lang god Iludd. midd rCI hOjl
Kett)' n:l lang god nudd nuod la\l
Nero ret bng god !llle hl\ 1:1\ t +

lalwl56 O\'erstgl o~'er sorts/ors"g i /tOI'rt' /985·89.

Udb. Ol mcrudb.
For·hl..g Ir.n-ne pr ha

Hanc ----'
Prø~el lal

Du" "'"
Dula 100

F()nog~iJr /985-89

VlIal 49.9 . U.I 100
Ruar 50,3 ...,...2.5 95

ForsogstJr /986·1N
RI~c . 51.7 1.2 1U2
Stil . 51.7 : 0,5 99

Forsogwtr {98l·IIY

Fbming\wl! 50.3 1.8 104

Forsogsar /988·89

Adamo 55.2 3.6 106
Galop 55,2 0.9 102
Ketty. 55.2 " 1.0 98
Nero 47.3 1.2 98

Tabe/57 Oeskm'else af havrerorreme

Valg af havresart
I de St'neTe ar har Iw\'redyrknil/gt'l/ l Danmark ha/t et
meget be\'kedellf om/ang, 1m/ker /\'ær kan beklages,
fordi ham' er en god mel/ema/grode i en uth'idet
dyrkll/I/g lI/III'l'lle og byg, Den IU'Jlydelltle Dulolwvre er
ho\'edsorfell, mel/undre mrter kali absolut ogsa komme
på role, Del gælder ~liled('s Roar og /V('TO, der /}f.'gge har
rc:'sistens mod hm'rel/emt1loder, of.: del gælder sorterne
med .Hnltgl lavt skalindholtl, fimlt del1e gor sorterne
bedre k\'llltjiceret ril al/rendel.w / xryn/remsti/lingell.

Nye havresarter
J den offiCielle \ærdiafpn)\nmg ble\ 3 '!torter afprU\el
I 1989. og roultalemc ~ I (abel 58

5t-ne 0/·46
Anlal fnr'>4.l,!: • b •
Cornelie 2 12 47.J 50.1 2.8 3.7
Villi.. I 5 U 9.0 2.3 4.2
A,on:l 0.3 4 2.7 4.5 1.0 +5.5
lJragoll 2 4 j,7 4.2 l.J ....:.. 5.2
LSD. 4.9 5.3

I gellllclIl'.. ni( afde6for')ogga\ sOrlerne fra 1.0-2.8 hkg
for ~vamrcbckæmpelsen,og den Iwy.:stydende ~orl var
den nye DragonvMhvcdc, meden .. dc 2 ældre 'iorter
Vitus og Axona Ikke kunne klare .. tg udbyuemæsslgl
overfor målesortcn Cornenc, S freml udgIfterne li!
sproJtcmiddd og udbringnmg. der lait kan opgore.. til
6.5 hkg varhvcde. (ræH.cs fra de opn:'l.ede merud·
b)ller. hll\cr det okonolllls,,"e re..ullat negativt.
I label 60 er bedommel ..cn af ..urterne.. egenskaber I
nb-.cn.3110nsparceller I '89 \ 1"1 '\ammen med opl)~·

ilinger fra sortsh\l~n Olll de ..orter. dcr er oplaget
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Tabel 6/ Flere 6~ forsøg med ~'århW!desoner.

l label 61, 62 og 63 er anført resultater fra flere Ars
forsøg. samt en kort beskrivelse af de enkelte sorter.

I) O ingen lejeSæd. nedknækmng. eller :§ygdom~ngreb.
1) l = udhg moden. sml kerner. la\lt pfOlcinmdhold. melud·

bygge og bnxholumen

SoruilSle") 1989

Mod Km><- Pro- Mel· S<ili. 0"",-
n.....

_.
~..;.. "". mm ""'a·,", «1>< .,-m .....,

~I1-' l·' l·' l·'

Omsætning af sædekorn
I efteråret 1988 og vinteren 1988/89 blev der under
d~n omcielle sædekomsordning, som Sl3tsfrokontrol
len administrerer, plomberet 2,66 milL hkg fordelt
med 1,56 milt hkg vlirbyg. 0.78 milt hkg hvede. 0,15
mil!. hkg rug. 0.10 mill. hkg vinterbyg samt 0,06 mill
hkg havre og \·Arhvede. Dette svarer til knapl 90 pet.
af det samledc udsædsbehov af kom, som skons·
mæssigt skulle anvendes til tilsåning af de ca. 1.6 mill.
ha med kornafgroocl'" (il host 1989.
Mange 'iOrter har deltaget I forsogsafpravningen, som
er omtalt fornn. men reelt begrænser sortsvalget sig til
rel Il sorter. Delle fremgår af tabel 64. som samtidig
fortæller. al udskifiningen fra kendte til nye sorter,
som klarer sig godl i forsøgene, sker ret hurtigt.
Eksempler kan findes bAde for vinterhvede og vArbys
hvor del for f3 år siden var ganske andre sorter, der
blev dyrket.

Valg af vårhvedesort
Med de sorter. der i 1989 blevafprøvel i lands/orsøg. er
der gode muligheder for at opnå tilfredsstillende resul
tater i w1rhvededyrkningen. idet dog sorterne Cornelte
og Dragon har vist evne fil hojere kerneydeLre end de to
øvrige.

7
5

8
6

5
5

7
7

5
5

Antal :§lodeT J • J J 1\ •
AAona .... 10/8 81 1,0 0,7 0,3 0,2
Corneue... 10/8 86 0,4 1,0 2,9 1,0
Dragon 10/8 84 1,0 0.7 0,8 1.7
Vitus 1218 93 1,7 0,1 1,1 0,9

Comette ... 5
Vitus 6

Tabel 60. Egenskaber hos vdrh\'ede

C!t:lKrvIlttQnSP&J'Cdkrl) 1989

Vin... Mod·
S<d" k~ INt' Md· Oul·

n,.. IØ. sal Stri da. "'"da'o cm 0...10 0-10 0-10 0-10

forholdstal for kerneudbyuc

1985 1.1986 11987 11988 11989
dlagl erterlr

Tabel 62 Oversigt over sorts/arsøg i v&rhvede /985·89

Udb. og mcrudb. hkg I
kem<: pr. ha For·

IVin.....
~te I Prøvet

holill-...
"'"

Cornetle 100 100 100 100
Vitus ........... 91 102 89 98
Axona IOS 94 99
Dragon 99

100
82
91

108

Vinterhvede

Sleipner .. 7 37 45
KraklJ 79 73 62 40 32
Anja 7 9 12 Il 8
Kosack . . . . . . . . . I 11 8 6
Gawain ......... 3
Urban .......... 3
Reklor I
Citadel . 1 3 l l
Andre sorter. 14 16 5 2 l

Cornette .. 100 Vinterrug
Forn>gslir /985-89 Petkus Il .. 66 55 45 46 42
Vitus 53,3 74,0 93 Dominalor l 9 24 33 40

Fom>gslir /986-89 Danko ... 13 17 18 13 12
Merkator ........ 20 17 12 7 4

Axona 52,3 71.4 97 Epos I
Forn>gslir /988-89 Andre soner. 2 I
Dragon ... 54.7 1,8 103

Vinterbyg

Tabel 63. Beskr'~V!lse af vdrhvedesonerne. Andrea 2 18 32
Marinka ........ 2 24 41 26

Vlrtl .. Ermo . ....... 9 15 15 21
rum,'ICJi Trixi ........... 2 2 15

Hasso 3 12 14 8 2
Cornelie ja rel kon ret god middel høj Flamenco l.......
Vitus ... ja rct lang rel god middel ret høj Podium l
Axona nCJ kort god ret høj Tapir ........... l 4 4 I I
Dragon ret korL ret god Andre sorter ..... 96 73 39 15 l
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Udlaøt fortr ~ Udlagl folir 1989

Vd,byg

Grit 9 18 23 19 Ida. 5 2 2 l

Scwa I 2 11 15 Ariel l

Ahs 3 17 14 Arena I l l
, , , , . . . . . . . .

BIDigger 6 Andrc sortcr 54 44 35 IO 2.........
Escon ........ 3 6

lIa.,reRegatta 2 5
Corgl ... , 5 5 Dula 21 35 65 62 48
Formula 2 4 Ri~ . 2 5 5 21 24
Alcxis. , 3 Selma. 74 50 16 7 11

atasha ...... , l 3 3 Vital 2 4 3 l 6
Golf .. , . . . . . . .. . 9 12 9 5 3 Flamingswil I 4
Klaxon 2 7 6 2 Roar 2 5 l 3
Lenka .......... 2 Andre '-Oftcr . 4 6 7 4
Triumph 32 30 19 9 2
Canor 2 V6rh~'ede

C1mlr I Comette 54 54 44 80 74
Lina ........ I Vitus 13 46 36 16 23
Catrin 2 l Axona 4 3
Teo l Andrc sorter 33 20

For dc nestc arter. var der lalc om hovcd'>,()rlcr. dcr
dækkede op i mod halvdelen af de pågældcnde arters
areal. I vårb)'g er sorl<;fordclingcn mere spredt end i de
ovrige arter.

Forædlerbeskyttelse
Ifølgc loven om foncdlcrrelllghedcr lil planlcr har
forædlerc af hc~kYllcdc sorler rel lil al opkrævc en

Tabel 65. Forædlerbeskyttede korm·orter 19R9-90.

afgift. Del er i øjeblikkel jast/ugl. Ul e"hver som be
nytter udsæd aj beskyttede kornsorter. skol belale kr.
20.jOpr, JOOJ..gJormeringsmoterialeafJ..orn. Ilahcl65
er anfon de \Ofter. som l ojebhUcl er under bc
skyuel'\e. men ncre kan ventes i årel" lob. cftcrh. nden
'>Om de optages på sortsli\lell.

Vinterhvede Trilicaie
Anja Dagro Mammut Ellmor Rohcrt Lars
Apollo Loeal Ma~IO Escon Roland Nero
Arhcr Mar)'hn Fleet Schm NiI,
Brim!'>lOnc VinlcrruR PaSC<11 F()nnulll Sewa Rhiannon
I3mck Akkord Po<hum ('jolf Sibylla RI'\C
Ciladcl Amando Trixi Gnl Sila Roar
FImida Danko Grosso Sine Selma
Fresco Dominalor VårbYJ: I-Iarr)' Slina SIlI
Gawain Epos AlexI:" Ilavila Svane Vital
Jundcr HaJo Alls II()ckc)' Teo
Kanzlcr Mcrkator Anker Ida Tikko V rhvede
Kosack Perkow Apcx Jarek Tilda Axona
Kraka Pollux Arena Jenn)' Toga Cornelie
Longbo..... Ariel Klaxon Torkel Dragon
Mcrcia Vintcrbyg Oallerllla Krystal Triumph Vitus
Moulin Andrea B1cnhcim Lenka Taarn
Norman Corona Camen Lina Vl'irdurum
Obcli..k Ermo Camlr Magda Havre Capdur
Pc.1cock Flamingo Canor Mikkel Adamo Primadur
Rmi Frost Canul atasha Dula
Reklor Hasso Catnn Obo< F1ammg'iwlI
Sleipncr Ign Corgl Plggy Galop
Token Lady Digger Princcsse Hedvig
W..o;e Marinka Doretl Regatta Ketl)'

Nye Mlr!er er under afprøVning og fonentes hcsk)'Uel I produklion....\:csoncn.
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Oversigt over afstamningen af nævnt hvilket mærke eller nr.• de er afprøvet under.
Endvidere er forædlerlandet angivet, og for de regi-

sorter af korn streredc MIrter deres regislreringsnr. og -Ar. Endelig er
I tabel 66 er i alfabetisk rækkefølge anfon sorterne yderst til hojre givet oplysning om sorternes afSlam-
indenfor de enkelte kornarter. og del er desuden ning.

Tabel 66. Kornsorleme.'i oprindelse.

FOf1ICd\er/'-rdligC'bolckr Afstammng

Vinterhvede

Anja 7661 Pajbj .. Danmark 1981 723 KraOlch X Caribo
Apollo Breun. V. Tyskland 1987 1456 (Maris Beacon X Klement) X Kronju\'e1
Citadel Zel.. Holland 1985 1183 Komb. kryd"ning
Florida H. Seh., Tyskland 1988 1562 Caribo X Disponent
Gawain PBle. England 1986 1284 Dunn deretlve X Brigand
Junker 83226 S\alor. Sverige Sv 70355 X Maris Huntsman
Kosack 27084 Weibull. Sverige 1984 1017 (Mironovsksfa 808XStarke M)XHolme M
Krala 7663 PajbJ.. Danmark 1981 724 K ranich X Caribo
Longbow PBIC. England 1984 1013 TJB 268/175XHobbit »5IB(
Mercia 3383/20 PBIe. England 1985 1191 (Talent X Virtue) X Flanders
Obelisk Ze!.. Holland 1987 1451 Lmieudv. af composlte cross af 38 sorter
Pluton Cambier. Frankrig Kr. (JossXMoisson)X(Mexique 50XB21)

X Mans Huntsman
Rektor Firlbeck. Tyskland 1985 1052 Monopol X Komoran
Slelpner 78263 Weibull. Sverige 1986 1287 w. 20102-CB.149-Huntsman X Bilbo
Urban Franck, Tyskland Kral1lck X Diplomat
Wase 795025-16 Nords, Tyskland 1988 1487 NS 732 X Une 04/105

Rug

Akkord Hybro GbR. Tyskland 1987 1337 Hybridrug
Cern Hybro GLR. Tyskland 1987 Ilybridrug
Danko Rol., Polen 1983 975 Selektion af Dankowskie ZIOlC
Dominalor PHP.. Tyskland 1983 941 Petkus X Carokurz
Halo v. LP, Tyskland 1979 Udvalg i Petkus II
Marder 11 v.LP. Tyskland 1989 1836 Hybridrug
Merkalor PHP.. Tyskland 1983 940 Dansk LandrugXCarokurz
Petkus II .... Lp. Tyskland Udvalgt af \'on Lochows Petkus
Pollux VEB, Tyskland 1985 1104 PMS inducerct mutant af Petkus

Vinterby~

Andrea 210978 v. BE. V. Tyskland 1986 1227 (Dura X Tocka) X Bameng
Borwina VEB. Ø.Tyskland (Valja X Vogel"ianger Gold) X Hlht. SI 7246
Catinka Carsten. V. Tyskland (Dura X Vogelsanger Gold) X Mirra
Ermo \'.LP .. V.Tyskland 1985 1108 (Dura X Senia) X Voge1sangcr Gold
Finesse ICJ. England Igri X MariS Otter
Flamenco Secobra. frankrig 1986 1313 France Dea X Sonja
Frost 1261 Welbull. S\'crigc 19 8 1481 Jlella X A"trix
Hasso 2.2240 v.LP. V.Tyskland 1982 809 DuraX 12563
Igri Ack. V.Tyskland 1980 652 (ST 820XST 1427)X Ingrid
Lad) 1075 RSV, Franlng 1988 1502 (Sv. 75726 X Igri)X Alpha
Mammut \'.BE. V.Tyskland 1982 818 Vogelsanger Gold X (M"adru X Wssh 382/49)
Marinka 7926 CB. Holland 1985 1182 (AlphnXSv Jl67.4) X Maha
Masto Semu. Holland 1986 1266 «Pil X Hauler)X Dea) X Vogelsanger Gold
Pastoral 8461 Secobra. frankrig 1989 1838 Agri X Mogador
PodIUm RSV. Franlrig 1987 1453 (Ign X Ath~)X(Vi".a XAlpha)
Sitra 77-1-6 SES, Belgien Igri X Sonja
Trixi 456-10 Ad: .. Tyskland 1987 1410 (8.685 X 2437/16) X 472/3

T.-itiealc

Loeal ".. LP. Ty...l..land Kiss 193X803-358X 10727-15-0M
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Tabel 66. Kurnsunemt!.\ vprmdelw.

Sort Fora:dkr/\ cdJ1Iehok1cr Arlolamnlnl

\' rbyg

Ale:.. i... 2715 llreun. T}'!'>kland 1988 1537 Ilrcun St. 1622 d)r Tnumph

BIAh ... Oll Abt..--d, Danmark 1985 1154 1numph X RO"'I!: Atxtt
Anker 785666 LK. Danmark 1986 1211 Rupal X ;\Icr)
Arena H. Sch.. V. Ty~kbnd 1986 1275 II 464 X AuOlammcr 3K/68
Ariel 7198 Weibull. Svcrige 1988 1483 Tnllmph X All 3109
Ballcnna II. Sch., V Tyskland 1987 1421 Festa x AralIlIr
BlcnhclTll 3101 PUIC. England 1987 1358 Tnumph)r Egmont
Call1crl 709111 Carl!\b.. Danmark 1989 1724 Triulllph X MlrJ~II11

Call1ir 601409 Carl'ib.. Danmark 1985 1151 EmirXTriurnph
Canar 602222 Carlsb .. [)anmark 1985 1150 ~ordal XTnulllph
Canllt 710404 Carlsb.. Danmark 1988 1488 Tnumph X Magnum
Catnn 602216 Carl!'.b.. Danmark 1985 1152 Nordal X Tnumph
Corgi WPBS & I")BIC. El,gl. 1985 1181 Tfl li III ph X 15533 Co.
DIgger 7456-24-1 \1l1n. England 1981> 1216 \1MG. 68/5/11 ..... Aramir
Dorell H Sch. T~ ... klalUl 1988 1561 CSSRH46--l '( Auf1lammcr 38-68
E~(1n 107579 _ RPll. CngL:tnd 1986 1281 C1arel X RPIl 256-75
Formula 7200 Welbull. S\cngc 19 7 1321 Triumph XAIl 31()<)
Golf 2177 NRPB, England 1983 966 (ArmeIIe lO: Lud) ~ Lukc
Gnt VEB. O I }!'>lland 1984 1001 Emir. Cmoll. DI:lm;Jllt ug 5 nr. Surter
Gro!<o!<oo 8331 CU. HolI.1/1d 1988 1490 Ceb 7608 '" Ape:\
I-Jockcy 412.78 NRPll. England Claret X Goblln
Ida 6405 Wcibull. Svcnge 1980 567 Arla 11 x Tcllu,;
Jarel 246 OSEVA. IJelko..,IO\ak. 1989 1727 (Km 1192" Slader) ~ Opal
Jellll} 7352! S\alof. S\ cngc 1981 751 I Jclla..,J:X (pall:l,· l<, Rlll')(:'C) '\ Kn"'llna
Kla:wn 9002.77 NRpB. England 1984 103J RPn 16.71). Nackta
K rY!<olal OS EVA. IJckkoslovak. 1989 1726 Koral X Rapid
Lenka 59393 VEB. ø. 1)- ...kland 1987 LB3 50U Illdt::.\ 71 '<q496 Index 72
Lina 76805 S\ alof. Svcnge 1983 960 LnraXÅ 6SMX(ManXMlIlran)
Magda 7291 Weibull. Svenge In8 1546 RolandXAramlr M
Nata ...h:l 73612 UNISIUl\·1A. Frankrig 1987 '-176 Tnumph X Aramir
Obo< 82-1062 NRPB. England 1989 1685 Pedlgree seJet'tlon-K l.. \011 > Ilockcy
Pnncc......c 71021 ords.. Ty ...Umd 19!8 1563 CIII\t::....e'- 1-·n7
Pn ... m:l 7646 Wit::r. Holland 1989 1801 (Triumph y C:lmbnuu..,) , Pll:t:olo
Rcgalla 100579 l\'RPB. England 1986 1180 pr: 5221 J .. Clarel

hm 713013-8 LK. D:mmarl 1987 1404 "er) ... SJ- oQ.\242
Sc"a 3246-76 ~ord!'>. TYf)lland 1983 q59 (Julie- 'en 452/7) . 1-4!7
Sila 020 Abcd. Danlllarl 1986 1250 l numph ~ RO!<olc Abt::d
Sille 1561 Abcd. Danmark 1988 1595 Abcd 5018x T)-ra
Stllla 4710 P:lJbJ .. Danmark 1988 1539 P t-". 52158 S, 72174
Vid} 83637 S\alor. S\cngc Tnumph AU;.!
Tcn 80-609 ~RPll. England 1987 U3Q Clarct >( K)m
Tlkko 84099 $\al"r. S\engc 1988 Id;.! X Sv. 7.H12
Tnumph VED. 0'1 }!'>kland 1978 488 f)lamanl)' 14029 64/6

Iluvre

Adamo 581. I SEMU, l-lolland 1989 11>87 naldo x Brutus
Dula 1>9014 Wlcr. Holland 1982 823 Selma X Wz 62060
FJaming::,wlI 8045 v.LP. Ty"kl:llld BcntoXSellIlJ
Galop 17100 Wt::ibul1. S\crigc 1989 1729 Lcanda X Sang
KellY 17578 Wcibul1. S\cnge 1989 1728 Selma K MN " Sang
Nero 17517 WClbull. SH'f1ge 1988 1482 IIc<h ig ><' A mold

RI"'c 752116 LK. DaJlmark 1983 956 Selma X RISIO
Roar 724190 LK. Danmark 1982 844 (SI!iliUX U.S 1624) y A ...lnr
Stil 77232 S\alof. S\t=rigc 1986 1236 Sorbo X Bentn
Vital 75493 S\alof. S\cngc 1984 1068 ;Hlg X Sc1nu
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 66. Komsorternes oprindelse.

Son Foncdlerh-tdligeholder Afstlltnnmg

VArbvcde

Axona
Cornette
Dmgon
Vitus

16599
24380

753648

v.d.H.• Holland
Weibull. S\erige
Weibull. Sverige
LK. Danmark

1987
1982
1989
1981

1455
838

1725
767

HPG522-66 X Maris Dove
Kolibri X Pompe M
Sleea/WW 12502'/3/SAPPO'/5/Kadell
Kleiber X (Transcc 7X Capa~)

Forædlere:
A~ Abed 1·lanlea... Is.\uuon. 4920 Sollestcd.
Aclr. = Dr J Ackerman &: Co. RJngsl~ 17. 8444 Irlb3.ch. VOll}skland.
Breun = Saalzuchlwlrtschaf! Josef Breun. Amsel .... eg l. 1522 lIerLOgcnaur:l.ch. V T)sldand
CambIer = Semences. Camblcr Freres. Aucky B.P. 26, 59310 Or<:hlC\. Fr:l.nkrig
Carlsb. - ClrlsIxTg Komfora:dlmg. Gamk Carlsberg\cJ IO. 2500 Valby
Carslen R Car;;lcn. lubcckerslr8SSoC 62. 2407 Bad S<:h....anau. V T)"SkJand
CD = Ctbroo Handelsrud. PQ!!itboJl 182. 3000 AD. ROllerdam. Holland
hrl = SaatzuChl Firlbc'Ck. 84-11 AIIJng.Rmkam. Vcsu)'skland
H. Sch. = SCh.... elger &: Co OHO.. Hans. Fddkirchen 3, 0·8052 \toosburg. Vcsnyskland.
H)bro GbR Ilybro GbR Saalzucht. Langenbrucken. lusshardl.Mcdlung. 7525 Bad Schonborn 2. Vestl)'skland
ICJ ICI Seed\ lid.. Marsh Lane Boslan. lmoolnshlre PE 21 7RR. England
lK = landbrugeis Kornfonrdhng, Sejd, 8700 Hors.:ns
~'hln = Mlln Maslers Group. WalerlooH~ Walerloo Sir, Kmp; L)nn. England
NRPB - Nickersons R1'11 Ild.. ROlin.. el1. lmooln lN7 60T. England.

ords. Nord'lldt. SaalluchlgcstdlschaO m.b.ll., 2322 Watern~\'erSlorf, LiilJcnburg. VTy\kalnd.
OSF.VA :::: OSEVA. 170 37 Praha 7, V lopm.~n 2. T)Ckkoslo\'akiel
1'8JbJ. = PaJb)Crgfonden, l'aJbjergg3rden. Dyngb). 8300 Odder
PDIC - Planl Brttt!lng InlemallenaICambridgeltd.Ne~lonHall. Cambndge, C82 51'S, '·.ngland
Pli I' I' II Peler..cn. PO\lfach 6, 2391 lundsgaard PQ!oI. Lan8balllg, Vcstl)'skland
Rol. = RohmpcA. Forcign Trnde Enlerpn!>e. AL, Jerowhmskie 44. 00 950 War.J:uw8, Polen
RSV = Recherche el seieciion Vegela\o:s 10-12 rul' Rogc:rLecerf, I)remesqu~ Jlercnchlcrs. Frankrig.
Sccobra Seoobrn Rechc:rches. :2 mUle d'Herbevllle. 78580 ~1aule. Fr:l.nkrig
SEMU ... $emUlldo. Virum. Holland
SES = SES. Industripark 15, 3300 Tlencn. Belgien
S.... = S...alef AB, 26800 S\alii... , S...erige
Umslgmu = Um<'lgma, Frankrig.
... BE:::: W \'011 Borrics-Eckc:ndorf olIG, "rn.lfach 1206, leopoldshehc 3, Ve!>tly,kluud.
....d.H. = D. J ....an der IIII"'e BV, I'oslbus I. 4422 AA Kapelle. Holland.
VED = VED 5301- und I'nllnJ:gul. Moo.<\orfslrasse 7-9. 1193 Ve!>lbcrhn, V.TY'ikland
II lP F. lIon Lochow·Pelku.. GmbH. PQ!!ilfach 1311, 3103 Bergen l, Vesttyskland
Welb. - W. WO;;lbull AB, Box 520, 261 24 LandskronlI, Sverige
Wler = n.V. laudbouwburellu W;er'\Um. 9704-Ca-GroT1l1lgell, J-1oJlund.
WPBS = Welsh Planl UrC'C'dmg SI'ltlOn. Pias Go~arddon. At>ery,l\\ylh, Dyfl'd. England
lel lelder BV, LandgUt'd ZeJder 6595 NW, OlIersum. lIolland

Halmkvalitet til fiberproduktion

AI B. Sloth NielselI

Sort

I samarbejde med Bnush Sugar er halmkvahleten lil
fiberproduktIon og papirfremstilling unders"gt i he
dehalm af 4 'ioner fra 3 \Orl~fors()g.

Tabel 67. K\'Oliret af h"edehalm tilfiberproduktion..

Fiber- Koge- Afdne- Indhold
udb)'lte: faslhed nln'" I .r
te~t~' (~.~ h~::;l" ~~, J

Re...ulta(~nH: Vlser_ at fiberudbyuet af halm fra de Kraka .. 48.6 13,4 30,6 17,1
kortstråede Il\ed~...ortcr, Sleipner, l\'1crcia og Gawain Sleipner 54,5 12.7 31,8 19,8
var 4 - 12 pcl h"jerc end Kraka. og al hahteten var Mercia .. 53.2 13.0 27.5 17,1
acceptabel af alle e.,orler Gawain ......... 50,7 13,5 29,9 I .3

" HOJI fibcrudbylle er "nskeli~.
l' IhtJ kugefl1-\lhecl \-'I~r haj hgmnmdhold, la\ere (under IO)

mdlktrer d!rhg fibcrhaluel
" Til paplrfremstllhng "n..kes hurtig afdræning (25·30)
" El hUJI mdhold af korte fibre er uonsket
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c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Bent Ullerup

Markært

-
Udb)"lt~ OS

Hele tan<kt

m~rudbyt1.t
~~b o, pct. rA-

hlt;g serter erudb prol~m

Markært pr. ha hk, I
fl:rler tørstof TKV

Øerne !Jylland
pr ha •

/il/x'/ J. La"dgor'wg mcd sorter af morJ..ært /989.
(59·6 'J

Serie 0/--17
AIlI .•1fn"..og , IO " I' II

Bodil 3M %.6 43.3 22.1 JOb
Solara· 0.0 3.0 1.7 22.8 19..
Katnn 0.7 0.6 O.b 22.4 .10R
Stehgoll t.t I.~ 15 22.1 27Q
Miranda 7.1 t.7 ~3.9 22.6 313
Cal>pso 7.1 7Z.1 4. I 2.'.4 327
!-SD. J.9 J.J 1.5

Serlc 01-48
Anlul f{lr~'lg , II " 17 II

!Jodl! ... 39.l %.9 43.9 22.3 2()5
Solara· 3. I 2.3 2,6 22.9 293
Ilclka· . 1.2 2A 1.0 22.9 232
Tnlle· 6.~ 3.8 5.0 B,J 251
Danto· 2.1 ~ 1.6 0.1 12.8 277
Orb· ".3 0.2 I.R 23.0 n7
!-SD. 1,5 1,) /.8

Serie 01--19
Anl,ll for'llg , IO " Ib 12
00<111 37.9 53.1 %.4 22.1 322
Solara* 1.0 1.4 1.2 22.6 .106
Fjord· .1.5 -;- 1.8 0.5 Z.1.6 Z91
PnllCC~"'· . 0.3 1.9 : 0.9 23,4 J54
COUI1It: ...... • 0.9 ~l.q . 2.0 2.1.8 J5b
Bnlla!) r . 4.9 1.1 1.6 2l.6 297
LSD. 1./ 2.3 l.O

Si'r/L' O/·jO
\lIlol] fOf'<'8 , 8 Ib II ,
/Jod Il 36.9 45,6 41.2 22.1 N8
Solrtra* 0.8 4.3 2.5 23.0 29b
OdIn- 2.7 4.2 .1.5 22.4 256
Nn'a- 1.5 .1.7 2.6 22.7 244
RenCIa· 1.1 Z.9 Z.O 22.8 Z85
Madria· 0,4 4.6 2.5 23.0 255
Ao;COIIU· 0.5 4.7 Z.6 n9 27.'
O<x1iI/Solara I1

. 1.5 4.2 Z.9 n5 297
'-SD ... 1.8 /. ~

• hahbladl.l'..
l 'ily;. af hh'r bl

Antal rorwa

19 69
5 12

24 ~I

6
4
9
J

Art og opgave

Forsøgenes antal og fordeling
ncrC\l1l1lgcn IIlcichotckr rC~llltlllcr af SI for:-.øg med
bælg~cd"''''(lrtcrog 22 fnr",,'g med andre opga\t~r. Del"
dellog 19 ;crtesorter og 5 hc,tebolllH:!>oflcr I :lfpro,,·
1l1llgCIl

laix'll. FQr~og5a",al.

Markært-'iorter
Ilc"lcbonnc·&<>rter

I'lanlclal l lllarkæn
Nabovirklllllg i ærlcsortcr .
Blanding af byg og :eri er
Byg. markærlog blandlJlg

Dcn ..tOrste dd afbcrctmngen om b;l'lg'"æd omhandler
resultaterne ;.If for...og med llIarkærl. men da l"r og...å
resullaler af for..og med ht.-...h:bonrH.....ortcr.

Landsforsøg med sorter af markært
I alle 69 for..."g lIH:d ....ortcr aflllarkærl deltog både den
lIurTlwlbladcclc lJodilæn og Jen ha]vbladh,<.,c Solara·
len ..om m<'llc<,orlcr. hl\'f1g1 har de 4 ...urter....om
afpn"e.. i den forsle ...eric (01+47). normale hlade.
meden.. de ..urter, "om er med l de folgcnde.' serier. er
hah bladl"...e oorhet fra ...urtCIl Bohat)'r.
Reslllt.th:rnc er opdelt l Ol;"rllt' og I J} lIand. og de \ Iser
for BO<.i1lærl. h\· .... udb) Iler er anført med fremhæ'vede
l} per. at udb)t1crne har 'været \x-.enlhgt hOJcre I

J)'lIand end p:'l Oemc. I 198R \ar billedet lI1o<h.Jl. ng
formeIltlig ble\ udb)llct i begge Idf;t:ldc 1.J\e-.L h\or
...ommertorl..en ..log h. rclcst Igennem. h" ngt \ar det
gcnllelllsnithge udbYllC l'el t'n.. j de 2 .. ichte !Ir, og i
både 1988 og 19H9 'ar tw... tbctingclsernc sa:rdelc..
gode, ..~Icdcs at den opnåede ærlckvalitcl var lil
fredsqdlende.
l sor...."amlllcnliglllngell placcredl: den danske sort
Trille "'Ig hed<;l. men og\å andre dan<;kc sorter som

lall bælgsæd-'iorlcr



Bælgsædsorter og bælgsreddyrkning

Tabel 5. Nabovirknillg i forskellige lyper markærl,
serie 01-51-89(63),

Tabel 4. Egenskaber hos ærtesorterne. ')
J/ø/ge sortslisle /989 udarbejdel af Statens
Pla!lteav/s/orsog

I ~ ~.!. ~ - ~

u ,.!. M .!.
~'O c-

'S' ;z; t lO ~~ - uMarkært ~ == • ~- .~~ t

I == • > il'i!~ ! e l! 'li 'i=:;-= u. '" ~] ø.!: .::

sortt:r. fordi den lange sort kan dominere og i værste
fald skade nabosorten med den korte stængel. Uden
landske undersøgelser synes al underbygge dette, når
den kortslænglede Bodilært er placerel nabo lil den
langslængiede Bohatyr. Der blev gennemf"rt 4 forsøg
i 1989 med disse IO soner. sået nabo med sig selv og
nabo med den anden. Resultatet kan ses i tabcl 5.

gr
g
g
gr
g
gr
gr
gr
g
g
8"
gr
gr
g
g

4
4
4
5
6
4
5
4
4
4
4
5
5
5
6

5
6
5
6
6
6
5
5
6
7
6
6
6
5
6

6
6
6
5
6
5
5
7
6
6
7
6
6
5
6

5
6
5
8
7
6
5
3
5
7
3
7
7
6
5

2
4
5
4
7
5
5
5
5
4
2
7
5
4
5

I) lav. tIdlig, slIIå frø, lav rUIlI\'a:gt. tynd skal. lavt indhold.
l) g gul. br = brun. 11\ = mannoren~1. gr = grøn.

Ascona 2
Bodil 3
Bohal)'r . 6
Calypso _, 3
Countess 5
DanlO 3
Fjord 6
Heika. 4
Madria 2
Miranda 2
Orb, 3
Princess. . 5
Solara 3
Steh801t _ 3
Trille 3

~~ pcl_ rAprolein TKV, g kB ærler pr
h. •

Markært <f2
BOOiljSolara Bodil jSol3ra ~b~,'~~bIkxhl Solara

Sjælland 13 22,2 22,9 298 277 39,6 2,6
Fyn 8 22,9 23,2 279 215 41.3 ~1,0

loB-Falster. 3 18,5 20,0 323 305 40,0 1,3
Bornholm 6 22,5 24,2 313 301 29,8 1.0
Østjylland 13 22,2 22,8 309 309 42,2 2,1
Vestjylland 14 22,0 22,7 322 314 50,7 1,4
Nordjylland 12 22,5 22,8 290 301 51.5 4,7

Alle forsøg 69 22,1 21,9 306 297 43,8 2,0

do, 1988 76 22,9 23,4 313 321 38,8 6,8
do, 1987 77 25,2 25,8 279 253 35,8 -72,3

Tabel 3. Opdeling afresultater med sammenligning af
ærtesorterne Bodil og Solara /989

Odin og Niva gav pæne merudbytter. Sorterne Miran
da, Calypso og Countess blev dårligst placeret.
l tabel 3 er resullaterne fra softsforsøgene opdelt i
områder for sorterne Bodil og Solam, der dcllog i alle
69 forsø~.

Udbyuet var højest i Nordjylland, hvor SoJaraært i
gennemsnit af 12 forsøg gav ikke mindre end 56,2 hkg
ærter og lavest på Bornholm, hvor Bodilært i gennem
snit af 6 fOfSog gav 29,8 hkg pr. ha. I genncmsnit af
forsøgene var merudbyttet for Solara 2,0 hkg. Denne
sort gav 6.8 hkg mere end Bodil i 1988 og 2,3 hkg ærter
mindre i 1987. Både års- og sonsvariationen er således
ret betydelig. l serien Ol-50 er iøvrigt medtaget et
forsøgled med en BodillSolara blanding indeholdende
50 pcl. af hver sort. Udbyttet af blandingen var 7 pcl.
højere end Bodil's udbytte i renbestand. og I pet.
højere end Solara. Det forekommer således ikke hclt
uinteressant at anvende en blanding af sorterne, men
det bør tilføjes, at i 1988 var resultatet ikke bedre for
blandingen end for gennemsnittet af de 2 typer.

Markærtsorternes egenskaber
I landsforsøgene cr foretaget måling af sorternes lU

sindkomswegl og prolf!inindhold. Der ....ar rct stor vari
ation i TK V fra Orb og Heika på ca. 230 g til Countess
og Princess med en kornvægt på lidt over 350 g.
I0vrigt var kornvæglen i ærterne lidi lavere end i 1988.
Dette var også tilfældet for proteinindholdet, som i
1989 var lavest i Bodilært og hojest i Calyp~o. Trille,
Fjord, Princess og Countess.
15 af sorterne, som deltog i landsforsøgene, er optaget
på sortslisIen. l tabel 4 er resultaterne anført for nogle
af de bedømmelser og oplysninger om egen~ka~rne.

der kan hentes i sonslisten.
Alle de nævnte sorter har gule eller grønne frø, og de
har hvide blomster. Et andel fælles træk. som folger
den hvide blomsterfarve, er, at disse M)rter er tannin
fauige. Opl)'!:lningerne om plantchøjden i labellen af
slører. at sorterne har megel forskellig højde. For
søgsteknisk kan det være en ulempe. når langsfæng le
de soner i forsøgene placeres side Olll side med korte

Markært Udbyne og merudb)"lIt. M.g pr. ha

Sort:
Bodil 42,4
Bodil 42,7 0,3 42,7
BodH 42,7 0,3
Bohatyr 48,0 5,6 48,0
Bodil . . . . . . . . . .. 42,8 0,4 0,1
Bohat)T 48,3 5,9
Bohat)'r . ........ 48,1 5,7 0,1
Bohatyr . 47,7 5,3

2.5 11\ brede parceller uden ~æmeba:lter lIudlem parcellerne.

Bohatyr har i forsøgene givet 5-6 hkg ærter mere end
Bodil. Bodilært har ikke givet højere udbytte, hvor
sorten var nabo med sig selv, end hvor den har været
placeret mellem 2 parceller med Bohatyr. Det er heller
ikke påvist, at den lange Bohatyr har lukreret, hvor
den var nabo til den kone Bodilært. Forsøgene bør
gen rages.
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Bælgsædsorter og bæJgsædd)'rkning

Tabt.'! 6. 5 (Jr5/o,..,,,g med sor/a af marJ...ærl.

Oversigt over flere års forsøg med
sorter af markært
Afde 'finer, som blp.er afpnnct 11989. har J deltaget
l land!·,rOT\cg l 5 !lI' eller merc. 4 soner h:lf været med I
4 år, 4 sorter i 3 år. 4 "onel' l 2 år. medens 4 sorter \'nT

med for førsle gang l 1989. udhyllcrc]allollcrnc for de
cnkclll' år er vi~l i label 6. idet m:'llesorten Bodils
udbyllc er "at lil 100 og dc provedt: ...ortcrs udbYIIe i
forhold henil.

pet r1pro- Twnnd- Udbytle og
merudb

I'"'' korns"<q;I. hk. ktme FM·
Markært l0l"$tor TKY., pr. ha holds

Bodil Ip:~et
tal

llpr,,~ec l!rrøVd
Bodi son Bod.1 son

lJodil 100

For",gslir /985-89

Solara 2.1.5 2.1.9 311 .lIl 41.7 .1.6 1m
Slchgolt . B.3 2.1.6 .110 295 40.5 1l.4 99

clFonogsår /986-89

Dohat)T 2.1.1 2.1•.1 .110 215 39.9 .1.l 108
I-leIka .. 2.1.5 2.1.4 304 222 39.6 1.4 104
Counte-.s 23.3 24.7 .1]4 339 .19.6 1l.2 100
DUIIIO 2.1.5 23.7 304 26.1 .19.6 : 0.9 98

Forw'Kwlr 1987·89
A...cona 23.3 23.7 304 275 .19.6 .1.0 107
Tnlle ... 2.1..1 24.4 3(]] 25.1 40.5 1.4 IOJ
~fadria 13.3 23.9 304 246 39.6 0.5 101
Princess. 2.1.3 25.1 .lOS .lU 40.2 71.5 96

Fort"gSlir 1988-89

Orb .. 22.8 23.3 .10.1 2.16 .19.8 .1.4 109
Rcnala. 22.4 12.7 .114 298 41.2 3.6 109
Fjord 22.9 24.0 .119 270 44.6 2.5 105
Katrin 22.7 13.3 308 .107 39.5 1.5 104

TabelS. !)eskril'e/se af ærlesortL'TllC.

Mark· PrOtein·
ærl indh

90001 nnnnal rel lidI. rel kort nudd. mldd.
Solara · hlv.hl.los rCI lidI. rel kort Slor midd
Slchgoll . normal r.et lidI. rel kon mldd. nudd
Bohatyr normal rel Sild. lang rel lille midd
Heika . . . . hhbl.los mldd. rct lang hlle muld
Counlc:... · hlv.bl.los rcl :.ild. lang "Ior hUJ'
Danto · hlv.bl.l,,, midd. nudd. rel ..lor rCI la\ t
A:.cona .. hlv.bl.l",s lidI. kon ret lille midd.
TrilIc .. · . hlv.hl.l,,~ midd. ret kort rcl lille rel hØjl
Madna · . hlv.bLlos midd. kort rCI lille midd.
Prmces:. · . hlv,bi.los ret sild. lang lllldd. høJI
Orb. ..... hlv.bLlos lidI. kort hlle mldd.
Fjord · hIvbiIo.. ret lidI lang ret lille mldd
K::tlnn.-) . normal mldd. mldd

0, lUt pS d:oml ...'rbh"c

Tabel l O\'ersigl o\'(!r sortsforsøg I morkærl

Valg af markærtesort
Siden de halvb/odlose ærlelyper kom i dyrkning har dl'
m'erraget merr og mere af ærl('art'alel. I 1989 blt'v
markkOlltrollerel ca. 19.000 ha morkærl til certiji
cerIlIg. K flOpl 50 % \'Or halvblodh)Se typer - forrrinwis
Solara - og godt 50% de flormolb/adedl' typer Bodil og
Boholyr..Vor areo/et mrd hall'bladl"fr ærler udvidef,

IIlIl 100 100 100 100
114 110 94 117 105
99 101 90 110 103

lllR 101 120 IOJ
11.1 72 1112 100
110 07 109 08
114 7.1 117 96

94 101 III
105 110 106
94 1113 106
71 117 98

l U 105
114 104
106 101
I IO 101

108
106
91
Ol

198$

Bodil
Solara
Slchgolt .
Boh:ll)'r
DanlO
Hen.n
Coullle... o;;

Trille
Aseona
Madn:l
PnnCl'v~

Renata
Orb
Kalrm
Fjord
Odlll ..
Nlva
~1irall{l:t

Cdyp'o .
---

Markært

Del fn:mgar gan'ii"e lydeligt. al der er ~lnre år"\ana
(IOner I ærte...orternc~ lIldbyrdes udh)lIcrclallOll Ek·
..empier er ,>onerne OU!lIC<)S og I)nncc...~. som har
vanen:1 megel fra år 111 år. En :-:1d<ln forslo.c1 kan
'ikylde~, at dårlige hosloctingcl...cr i..ær har rilllll di~~l'

..ildlgc ...orlcr, men \an:llinncn kan også ~kyldc... sor·
len. rcaktion p~ lorlo.eperiodcr. meden ... ærlcrne blol11
"Irer. .... ledes al b:clg~:Clnlllgcll bhver dårlig og ud·
bytlct '>Olll f'llge heraf I~.\ l
I tabel 7 er \ist en O\erSlgl mer fnr...ug~r~uhaternc
som genncmsnil o\>cr cn !Sm.ckke og med Oplyslllllger
om prolclmndhold. korll\ægl og udb) Iterelalumcr
UdbylicIaIlene IdelIne lallel har dog Slor...1 \ ærdl, når
de -.ammenholdes med de årlige re-.ultalcr. __om er
anfort I label o.
I tabel 8 er der gi\ct cn kort bcskri\d~e :.fde' 19ligsh:
cgcn<;kaber for dc ~orter, der har deliagel l landsfor
søgene. og de er opfort i SUtllltlC rækkefølge som i label
7.

Tabellen viser. at der er kommet nere og flere halv
bladlo.;e ....orter på marl..edet.
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8ælgsædsorlcr og bælgsædd}'rkning

skyldes det. at flere a[disse sorter har vist sig højtydende
og dyrkningssikre som[ølge a[deres særlige stængel- og
blad[orm, der betinger, ar sorterne kan holde sig læn
gere tid fra jorden før høst end de norma/bladede. Set
over en 3 årig periode har de ha/vblodløse sorter Solara,
Trille, Ascona, Heika og Madria placeret sig bedst.
Dette er ikke ensbetydende med et farve/til de norma/
bladede typer. hvoraf Bodilært har været den mest
anvendte sort i mange (Jr pd grund af højt udbytte og
gode dyrkningsegenskaher. Denne sort har ikke ud
spillet sin rolle. og derre gælder ligeledes den lang·
stråede og lidt sildige sort Bohatyr, der hvert år har givet
højere udbytte end Bodil.
Da ærtedyrkningen er væsentligt mere k/imaajhængig
end korndyrkningen, er det ~'anskeligere at vælge den
rigtige son til alle [orhold. Men uanset klimatiske
beringelser under dyrkningen og sorternes forskellige
egneskaber. er der en erfaring, ar el godt gennemføn
sdarbejde i ve/ril/aver s&bed er af afgørende betydning
for ærredyrkningem succes.

Plantetal i markært
Plantetallets betydning for ærledyrkningen har værel
undersøgt i mange år. og de hidlidige konklusioner
har været. at et planletal omkring 60 pr. 01 2 har været
det gunstigste. Siden 1987 har forsøgene været gen
nemført med henholdsvis normaltbladet markært og
halvbladløsc typer. Dettc var også tilfældet i 1989,
hvor der blev gennemført 6 forsøg, 2 med Bodilært, 1
med Bohatyr, 2 med Solara og I forsøg med Fjord,
altså 3 forsøg med hver ærtetype.
Resultatet af disse forsøg ses i label 9.
Ærterne er sået med sligende plantelal fra 40 spire
dygtigc ærter pr. m2 lil 120. l gennemsnit af alle
forsøgene blev der ved det lave plantetal høstet 31,3
hkg ærter, og udbyttet var stigende indtil udsæds
mængden 100 spiredygtige ærter. Da en forøget ud-

Tabel 9. PIanIelal i markæn (64)

Udb)'lle og merudbytte. hkg pr. ha

Markæn Alle SOTter f'uldbladet *) Jlalvbl.dløs**)
og forsøg

h~tet Inetto'} bostet InelIo'} boste1 Inettol)

Antal fOlWg 6

Udsdel spire-
dygtige ærter
pr. ml

40 31,3 37,5 25,1
60 4.0 2.8 4.2 3,0 3.7 2,5
80 5,7 3,1 5.9 3,5 5.4 3,0
I()(J 5.9 2.3 6.1 2.5 5.7 2,1
120 5,6 0,8 5,0 0.2 6, I 1,3

LSD 1.7

I) h(lslct merudbytte 2 X lI(1;,a:dsforø~c1~cn uår TK V er 270 g
og ~plro~t':vncn 90 pct .• d ..... !>. 1,2 hkg for Iwcr forøgel.;e på 20
planter pr m~.

*) 2 forwg m..-d Bodilæn, 1 for'WlS med Bohatyr:Cfl.
U) 2 for\08 11100 Solamærl. I forøg med F)ordæfl
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sædsmængde naturligvis koster penge, bliver nellore
sultatet lavere, således som det fremgår af talrækkerne
for nettomerudbyttct. I tabellens højre side er resulta·
terne vist for de 2 ænctypcr. Billedet var stort set ens
for de 2 grupper, således at det højeste udbytte blev
opnået vc....d udsædsmængden 100-120 spiredygtige ær
Ler pr. m2

, medens det økonomisk bedste resultat var
ved 80 ærter pr. m2•

Resuhatct er anskueliggjort i fig. I.

Resulrarerne i forsøg med udsædsmængder med mark·
ært var i 1989 meget elis [ar de 2 ær/eryper, fIOrmalr
bladede og halvbladløse. Delle ~'Or ikke rilfældet hver
ken i 1987. hllor der var bedre resultater i Bodilæn ved
al hæ~'e plantetolIet end i So/ara. eller i 1988. hvor
resultatet var helt modsat. Udfra en gennemsnirlig og
økonomisk belragtning må der anses/or fordelagtigt at
afB'ende en udsædsmængde på 60-80 spiredygtige ker
ner pr. ml. og der er indtil lIidere ikke tegn pd, ar der er
sikre [orskelle fra type til type, ndr udsædsmængden
sko/ fastsættes. Det er som før nævnr langl vigtigere, ar
såbedet er vellillavet. og jo ringere det er, desto mere er
det påkræ~'er at hæve udsædsmængden.

Blanding af byg og ærter
Spørgsmålet om blanding af byg og ærter har været
afprøvet nere gange både i Statens Planteavlsforsøg og
i landsforsøg. og der har været prøvet forskellige
blandingsforhold. I 1989 blev opgaven taget op i 2
forsøgsserier.

Markærlog byg i renbes/ond og i blanding
ved forskellig kvælstofiilførsel
I 1988 blev gennemført 11 forsøg og i 1989 3 efter
fOfSøgsplanen. som fremgår af tabel 10.

Merudbytte - og
nen~e··

hkg ærtet pi' ha

•

~ ~ 00 ro æ 00 ~ 110 1~

pI&n1er pr m'

Fig. I. Merudbytte, hkg ærter for stigende plantelal i
normalbladede og halvb/udløse ærtetyper. Netto er
merudbyue 72 X ekstra anvendt udsæd.



Tam'l /O. Byg. mar/..ærl og blollding heraf fil modell·
hed. serie 0/·53·89 (65).

Virbyg Oll Udby'" .. [, ~ -I, '"mnudb)"1le Iipro- øtt:r
marluert bl& pr. ha tean

Anlal ftlN'g ,
Boelllært. ON 33.9 22.6 100 O
Solar3ært.ON . 4.6 23.2 100 O
Grilbyg. 100N 18.9 12.4 O I
SOt;"}. nodil:crt ~
50% Grit, SON. 13.8 47.7 14.6 23 5
50o/r Solaraært I
50% Grit, SON 15,7 1,9 49,6 15,0 23 4

50% $olaraæn +
50% Gril. ON 13.2 : 2.5 16.3 38 5

AfpnwnLnge:n omfaltedc dels en s.'lmmcnligJllng mel·
lem 2 ærtcl}'pt:r og Gnthyg i renbe\land og byg I
hl:llldlllg med dc 2 ærtetypcr....amt uden og med
kvæl...tofgodskmng 111 h) ggcn I blanding med Solam·

ært
I 1989 ble\ det hOJesle udb~tte • 52.8 hkg . opnået I

Gnlbyg, der \:lr IlIfort 100 kg kvæl... tof pr. ha. SoIara
ært I renbesland gav 4.6 hkg mcrc cnd Bodilæn I

rcn~land. Af den 2. talkolonne frcmg, r. at Gritbyg
blandet med Solaraæn har givet 1.9 hkg kcrne mere
end GrItbyg bhtndcl med I::kxhlært. og endelig fremgår
dcl. ul der blc\ opnåct 2.5 hkg kernc \cd al tilfore
blandll1gell Grubyg og Solaraært 50 kg b ælstof sam·
menllgncl IIIl:d lTlgcn tMøN.:1 af hæl ..tof. Råprotel
nindholdct var næslen cn .. i ;crlt.:~orterne og 12.4 pet. i
Grilbyggen i rCflbeMand. I blandingen Oritbyg og
OO<.lilært var prolcinindholdet 14.6 pet.. mens del var
15.0 pet. i blandingen Grit og Solam, hvor byggen var
tiifort SO kg k\æl~lof. Hvorblandlllgenlkke var lilfort
kv;:d'itor. og h\or ærterne som f"lge hemf groede
bedrc 111. var råprolcinprocenlen 16.3. Der blev forc·
tagel ...ortcring af den h"... ll.-cle varc. og dCI \'ISle sig I
gennem ... nit af dl'i.'ie forsag. at selvom at der \'ar udsåct
50 pet ærter. ble\ der I den hO'iIt:de \are kun rundet
23 rll'1 ærter. I-hor blandmgcn lUc:: \ar Illfort bæl
Slof, "'leg ærtcandelen til 38 pet rldbellens yder"lc::
"'olonne -.c::.... at Iblandlll[!. af ærter 1 GrllbH!.gen med·
forte en "..raftig forogcl-.c af lejesæden
Resultaternc i de 2 fot"og ...:ir ... lemI1H.'r ...:crdeles godt
OH:rens.
I et af for<;og-wrcalcrne fm 19RR blc\ ..:kt \·Illlcrh"ede.
:-'0111 I 1989 biC\< h()~let for'i"g'im~Lo("",gl Derved ble\
forfrugt\vlrkll1ngen belyst. Hvor a:rterne \ar rcnbe
SlatHI i 1988, blev hvcdcudbytlet væ",cl1thgt hajerc, end
hvor fnrfrugtctl var hyg i rendyrknIng, og endvidere
lidt højen.'. end hvor der :-om forfrugt var etl blanding
af byg og ærter. ~ell delte rc...ultal er nalurligvis for
"'pln"'dl al drage \'æ"entllge konkh..... oner på.

Forskellige blandingsforhold af byg og
markærl
Under vanskelige hostbclingelser rammes ærteavlen
ofte af udbytlelab ...om falge af \plld og af'" \alitetsfor·

Ilælgsædsorter OJ.: bælJ.:..sædd)'rknin~

nngcl'ic. når ærterne går h rdt I ICJe. For at afbudc
delle har dct \æret foresl et at ". byg -..ammen med
ærtC'rne. for al hyggen skulle "'unne holde ærterne
læng" mullgt fra jordkonta"'t
I q forsag i 1989 ble\ mar"'ært I renbc...... IJnd sammcll
hgnel med b)g I renbcsland og foro;\..c1hge udsæd,·
blandmger afb}'g og æner v~trlcrclldcfra 90 pet. ærter
og \0 rx:t. byg lil 70 pet ærter og 30 pet. byg. Rc.......ulta·
tel af for\ogenc ~"'S i tabel II

Tabel II. Blanding af byg og markær/ Iii model/ht'd.
serie Ol 54 89 (66)

% KM, Udb o hkg ~. ForhMarkært ærter mt:r· Forh
Oll byg i r. udb tal ~tt:ln tal

rlvare It:p. hk, <g.'

Gennemmil 9 forsøg
Udsdcl:
100% ærter 100 5 41,8 100 9,2 100

9OC(, ærter +
10""'(' byg 74 4 0.6 101 8.2 89

SOlf- ærter +
20""r byg ... 68 3 1.6 104 8.2 89

70C'1c ærter +
3011: byg. 55 3 3.2 108 7.9 86
100')< byg .. O O 4.8 III 5.6 61

f\·lcd en Iblalldlllg af IO pet. by g l ærtcrne blev æncud·
byttet næSlen uændrct, men protclnudbytlet b\erc.
Ocr var lavere: Icjclllbojc1ighed JO mere byg. der blcv
udsåe! i blandingen.
Efter høst blev der fortaget en op",orlcritlg af avlcn og
fundct 74 pet ærter. Inor andelen af ærler i udsæden
\ar 90 pet. Del opnåede kcrncudb)IlC var højest i den
renc byga,,1 og la\es!. h"or afgmdcn alene var ærtcr
Under forudsætnmg af et s\...annel lIldhold på 22 pet.
protClll i markærl og 12 prolelll I hyggel!. blc\ der
hostet dd hOJesle udbytte af protclll I den rcne a:rteaf
gmde og ca -1-0 pet la\cre prolcllllldbyllc. tnor af·
groden var ren b) g

I '{'d Ul dyrke en h/afldingsal'l ofhJ'J{ 0R markæn op"oe\'
almm(/e/igvis el hdl /w·t!re /..C'rt/t'lIdhylIl!, men (?/ højert!
prOleulllulho/d ('"d hYK ,re"/~'slOfI(l. \fed anw!flde/\'l' IIf
tid"~1 modlle ænewrlpr og en korl. ftra.\1I1! bygsorl t'r
der gode muligheder for at gem,pmfort' en sadon dyr/..·
fliflK Iilfred'>.\fillendl'. Der /..all do,r.: ~'(('re rJ~fl'ko for, al
ærlprt/l' træ/../..l'r byggen lied Iii tOtal Jeje'iæd. silfreml
ærlert/l! dO/1lmercr, og den I'olgte bygsort hor el Sl'ogf
.~/r{i. D<'I er vigli~, al forberede .~i1? på. at h/(l!ldmg.wH'·
lem bt'Slallddele (lfbyg og ærler Oflt'lt vil være en (lillie II

('Ild pionlogI.
Var al'hm skol (lm'ende\' til opfodrlllg hor der fon'wg(',
en a!lalyserlng for prOleln. fordi bllmdmgsol'len sjæl.
dent I'il ha~'e <;omme forhold mel/em /..arter og ærler.
'iOm udsæd<'" hal'de. Dellef/..yJdes udm'dens blandlllg\
forhold. slldybde. klima· eJler jordbundsforhold. der
fOI'ori.'ierer den ene afkompone",ernc og ikke allld de"
somme.



Bælgsædsorter og bælgsæddyrkning

Hestebønner
Der ble\' i landsforscg i 1989 gennemført 12 forsøg
med afprøvning af 5 sorter afhestebonner. Resultatet
af forsøgene ses i tabel 12.

Tabel n Londsforsøg med hesle/JQnnesorrer 1989 (67)

KM
Udb. l

Heste. HøJde f., Mod· TKV %<1

m~'1bønner rm ,M· nmg g pro!. .dbl. hkg

Serie OJ·52
Anlal forsøg " 12 " 12

Cargo 95 4 3/9 494 26.5 33,3
Alfred 90 6 2/9 505 26,3 +2,5
Victor 81 4 2/9 587 25.2 ';'3,1
Topas IOd 4 3/9 457 28,4 ';'3,3
Avanti 96 3 2/9 391 27.9 ';'5,1
LSD ....... 1.1

Siden sorten Cargo i 1984 I. gang dellog I afprøv.
ningen, har den h\ert Ar været den højeslydende sort.
Således var det også i 1989. hvor ingen af de øvrige
sorter nAede på højde med den, men gav fra 2.5 til 5, I
hkg bønner mindre. Det fremgår af tabellen. at Alfred
er den korteste sort og Topas den længste, og at
Avanli har mindre tilbøjelighed til nedknækning. Alle
de prøvede sorter må betegnes som tidlige. og i 1989
var høsten usædvanlig tidlig, . omkring I. september.
Der var næsten 200 gr's forskel i tusindkornsvægten
fra den storfmedc Victor til den smAfrøcdc Avanti
hestebønne, og dette har naturligvis indflydelse på den
udsædsmængde, der skal anvendes for at opnå ct
ønsket plantetal. Hestebønner har højere proteinind
hold end ærter. I fOf'Sngene her varierer indholdet fra
25,2 pet. i Victor til 2',9 pet. i Avanli.
I tabel 13 er \ ist resultatet fra de seneste 5 års forsøg.
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TabelIJ. Flere drs forsøg med hestebønnesorler.

Forholdstal for udbytte
Hestebøaaer

1985

Corgo. hkg udbYlIe 57.9 37.3 37.5 56. 7 33.3
Cargo. forholdstal 100 100 100 100 100
Alfred 96 84 96 99 92
Victor .. 98 98 91
Topas .......... 89 90
Avanti 92 95

Valg af hestebønnesart
Med tidlige hestebønnesarter p6 markedet har der visl
sig dyrkningsinteresse for denne bælgsædarI. Forsøgs·
udbylIerne i de senere dr har dog visl store udsving, og i
1989 blev udbyltellovt som følge ofsommertørke pd el
uheldigt lidspunkl for hestebønnerne. Delte kon mtJske
Slække interessen. Udbyltemæssigl hor sonen Corga
været de .vn"ge overlegen i de senesle dr, sel'r'Om Mde
Alfred ag Yiclor er fulgl tæl efter, ag di.s.w 3 sorter kon
derfor være et godt vaJg. Avonri heslebønne hor smdfrw,
hvilkel kon bidrage lil en besparelse i udsædsmængden,
men dens udbylte WJr i J989 /5 pC/. lovere end Corgo 'so

Oversigt over afstamningen for
sorter af bælgsæd
I tabel 14 er i alfabetisk rækkefølge anført sorterne
indenfor markært og hestebønne med oplysning om,
hvor de er forædlet og om deres afstamning i de
tilfælde, hvor oplysningerne har kunnet skafTes. Der
henvises lil oplysning om forædlernes adresser, som er
meddelt i den sidste Label i afsnit B i oversigten.
Nederst i tabel 14 er anført de sorter, der er foræd·
lerbeskyttede og dermed i J989 belagl med en foræd·
lerafgift p6 kr. J9.· pr. JOO kg formeringsmolenale.



Tohf.'! /4. .JEr/t'· og herlebolllu'sorf('mlfS ajrromllillg.

Son For~ler/\'edltgehol<kr

;\lllrk:crt

}\,COI1:1 1116 cn. I-lolland 198R 1535
Bodil S. S:I.JI, Holland 1976 296
Bohat)r O. TJd,O")o\aklel 1988 1.86
Cal) p..o 105 CS. Holland 1986 1214
COllnlc,,~ Bookcr. England 1988 1522
DanlO 8q51 Dæhnfddl. DanIllar" Iq85 1276
Fjord 50<X» S\alof. S\crige 1987 14·J2
I-leika 51792 HPB. Finland 1987 IJlq
Katrll1 Pli P. Tyskland IqR6 1292
Mad"'a 13181 M:lI1 .. holt. Holland 1987 1"5
MIr:lIlda 402 CR !lolland 1985 119.
Ni'a RqlO Dæhnfcldl. Danllltlrk
Odm 8<)()R Da:hnfcldl. DanIllar"
Orb liG. England 198R 1525
Pnncl-'Ss Jloo"c:r. England 1989 176
Relltlla 1416 en. Ilolland
Solara III. CR. Ilollalld 1986 1265
Slchgolt S SaaL V.Tyskland
Trille 0212 P3Jb. Dallmar" 19R7 1.09

Hestebønne

Alfred IC)U CR Ilol!and 1984 1050
}\\~HII\ Kun l)chm. T~.)"land

Carg:o 76-01 DP. Danmark
Topa .. ,. LP, \. Tyskland
V\CIOr 7.06 CS, Ilollalld 1988 153.

For~cdlerbcskYllcde bælgsæd ..ortCf 1989·<)0:

BæJgsædsorter og bælw;:æddyrkning

Afstamning

Ccbcco 8125 " Finale
Rescle"ljnn \ Bine
Krahdy UllIkum X Bur:11l1 , Ik" DI"lr(lm
Finale X Ccbeco 61-1-121
ecb.20. , JE/PGRO 4
Allround X af af
JJ 113 X fllfle
Proco X HJa 51221
$1.4145"" Blrle
Finale X Filby
Allround X Cebeco 61.207
Dirte " (FIlb)' "< BlfIe)
Birte" (FIlby"" Birte)
PfOCO " J1/PGRO-4
JI/PGRO 4 .... hllle-4{).l
Mlf:lnda " (Ceb. 4.9-1.756 X 1'<lloma)
«Finale" Ceh 2.38-69) " Fimile) X I"inale
(Stamlll " (Zccka " ViclOn:l)) X FI<lvrlnda
Finale x. hlby

Millie;! " Ilf 1<)72
Ud' alg egel mah::nale
Ud\alg losteufopæl.." malcnale
KnS1ll1I x Herz Freya
MIIllca " C(x:ksfield"Pfll1g

tErler

Ascona
8e/mda
8elman
Blrle
Bodil
/Jo/talyr

BOIllJi
Calypso
CiJJ(l
CO!Horl
COl/llleH
Dalllo
fjord
Gitana
lI.dÅo

Katrl"
Madria
.\tiranda
O,b
Olhd/o
POII/llS

!)-'(J/ome

Solara
Frille

Hestebonner

Alfrl'd
Foneta
Troy
, 'ic/or
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D

Kulturteknik
Af Carl Age Pedersel/ og Bel/te AI/dersel/

I delle afsl/it omtales jordbehal/dlil/g og \"GI/
dil/g.

Jordbehandling
I en Ild. h... or der stilles stadig storre krav lil. at
planteavlskolltoreme 3kal '"ære sehfill3l1!oierende,
medforer delle en indskrænkning af fOfS(lgsantallcl.
De rorsog~typer. som forst bliver valgt fra. er dem,
som er mest arbcjdskræ\cnde. og hvor del kan \ære
vanskeligt at fremskaffe del nødvendige malene!. Bl.a.
af disse Afsager er (orsogsaktiviteten på Jordbehand
lingsområdel reduceret stærkt i de senere Ar.
Der kommer imidlertid til Sladighed nye jordbehand
lillgsprincippcr, som kræver en løbende afprovning.
Da og~ afgrødevalg og s..:edskifter ændres gennem
tiden. bli\cr det dog nødvendigt at opprioritere jord
behandlingsforsogene igen.
I det følgende skal berettes om de la lill ag. der har
været p jordbchandlingsområdel i 1989.

Vintersæd
Forsøg nf. 46079 er en fortsællelse af den forsogsop
gave, som blev indledt i 1988 moo 2 forsøg. Forsøgene
har til form!! I at belyse, hvorledes der kan sikr~ en
mere tilfredsstillende etablering af vintersæd eftcr
frugræs. 1 forsøgene bliver traditionel pløjning sam
menlignet med pløjning med furepakker. plojmng med
furepakker efter forudgående lilubharvning. plojnmg
med furepakker efter en nedsprujtning med Roundup
og endelig en almindelig plojning efterfulgt af en
belOnlromling. Alle for'iog!:tbehandlinger bli\'er gen
nemført s!lvel uden efter rsgooskning som med til
forsel af 150 kg NPK 21-4.·10 pr. ha + en ud~pr"jtning

af 3 kg mangansulfat pr. ha om efteråret.
I forscgene 1988 "ar der kun små udslag for forsogsbe
handlingerne. I 1989 er der opnået næsten IO hkg
kerne pr. ha ved plejning med furepakker frem for en
pløjning uden furepaHer. Derudover er der opnået
relati\,t store merudb) tier for den komblllerooe efter
årsgodskmng. Det er Ikke muhgt at ad"kllle '·uk·
ningen af NPK·godskmngen fra \irkningen af man
gansprøjtnmgen. Da reaktionstallet er hOjl for jordty
pen (Rt 7,0 på J8 3). og da der i foråret 1989 er
konstatcrct mangan mangel på arealet. er det sandsyn
ligt, at effekten forst og fremmest skyldes udsproJtning
af mangan
De 3 forsøg. som er genl/l?mførr i /988 og /989, al/tyder
en udbyueeffekr. ndr der foretages en furepakning i
forbindel:æ med plojning af en frogræsslUb fomel for
vintersæd. Dl?r cr ikke i di!>.\e j(Jf'<;og fundct effekt afen
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hanning forud for pløjning. nar der" forbindelse med
p/"p'ingen er foretaget en furepakning. Heller ikke
nedsprojr"ing afstubben med Roundup har bew'rket el
forøger udbytte.
I forseg 32 053 og 52 016 er forsogsopgaven med
under>ogelse af direkte dning kontra lraditionel
bed..tilbcredning fortsat. Forsogsscrien blevafrappor·
tercl I Oversigt O\er Landsforsogene 1986.
De 2 forsøg. som bIc\' gennemført i 1989 er fortsat på
8. år.
Den direkte sAnmg har i 1989 medført et hojere
merudbytte end ved traditionel jordbehandljng. 1 for·
søg nr. 52016 er merudbyttet på omkring 20 hkg kerne
pr. ha. Denne udbylIeforskel skyldes forst og frem
mest en væsentlig større angrebsgrad af goldfodsyge i
de forsøgsled. hvor der er foretaget en jordbehandling
før såning. De 2 forsøg er gennemført på hhv. J8 6 og
7.
Årets forsøg gi.'er anledning til af erindre om den

direkte sareknik som el værdigt allemotiv lil den IroeJj·
limw/le pløjning. oplwrvning og stiningforud for vinler·
In'ede.
I forsøg nr. 36074 er der forsøgshoscet vinterhvede fra
parceller. hvor der I de seneste 4 år er hhv. fjernet
halm. afbrændt halm og snittet halm. Der er en
u~iHer tendens til det højeste udbytte. hvor halmen er
..nittet, og det laveste. hvor halmen er afbrændt. Den·
ne tendens har ikke værel påvirket af. om der er tilfurt
bælstof ved stubbehandlingen eller ej.

Bælgsæd
I Holbæk amts landokonomiske Selskab og Skæl
skoregnens landboforemng er der gennemført forsøg
med li· mng af ærtcr og heslebonner med en præcl
'Ion" maskme (af mærket Preci-Sem), som er I stand
tIl :tt lægge froene I Jorden med storre nOjagtighed. end
den tradlttonelle " maskine. Præcisionssåmaskinen
har \æret am endt i kombination med en rotorharve.
Til sammenligning cr am'endt almindelig maskine i
kombmatlon med så\'el rotorhan e som kombinations
hane. Desuden er der foretaget sammenligninger .. ed
fo~kellige tilstræbte pIametaL I et af ærteforsogene er
der en tendem. til et hOjcre udbytte ved anvendelse af
pn~ll<>iollS" ma'iklllcn end, ed am endel"e af alminde·
lig 'i. ma'ikine. UdbYllel har \æret up:hirkct af. om



ProfOfyfX' af ~(J('ciaMmlll'

\'/.:.II1l' III m!lrJflIIlj.? af ej:
rarlf~roderfør hOH uf ho
1't'duIR""dl'lI.
.\lo\I."'I·n er udnÅh" u!
gdr. Gudmund .'muld
~t'fl, Luul lwl lIaflmg

der er ~t11\elldt en r..dl..caf,,(;lnd pa 24 Clll eller pa 12
cm \cd dCI1 almlOdchgc ..~hlla .. l..IIlI.:, I'r;.t:t.·I ... lon ......åma
..I..lllcn h.u 1 c.11 ......e fnr"'\)g udduJ..I..endc ud"<lcl pj 25
CIlI' .. ræl..l..cuf.. tand
I hl.:.. tcbolll1crne er ot.' ....ll11ll1e "ul11111enhglllnger forc
lagel I I fOPi('g, Og..a her har der \ten:l Icnden.. 111 et
lidi h"jere udb~lll'. h\(lr Ot'f er an\elldt præCI\IOlh
m;t..I..IllC. Ildler 11..1..1.' l he"lchullllcrne har lIdb) IlCI
\.crel pi1\lrl..el af. om da cr ud..;1et ml~d l'l1 r,t:I..kc
af"'I,lI1d pa 11 c1ll.'r pa 14 cm I 1 <Indre fON'!,!. er
ud ..:1l1l1lg med præl'I .. lommu31..lIlen I rolorhane
..allllllcnhgncl mt·d Iradll1(llld ophan I1lng o~ ...;\nll1g.
Iler l'r ~al1lrncllllgJl1ng(.'11 foretagel \ed hh\. 25 og 50
cm'.. ra:Ueaf"amj Dcl' har ikl..e ... ærel "'ll..re ud
o}llefor...I..dle pa, om ud ...:'IlIlIlgel1 er .. I..ct med 25 dIer
50 cm' .. m:I..I..e'lf... tand Dl'nmod har ";\lIlug med .. peci
allll~l..kllle ~I\d ...1l.. re rncrudb}lIer i forhllld III ud
b} lIel cft<:r ...lIl1ug med den If<.ldl110nelle -.jrna..I..mc, I
et for",,'g har merudh} tierne \.crcl af "'Iurrel..c~ordcn
6-7 hl..g fm Pf ha. S;1bl'lk' hur ht:r \;cfel I..noltlel. og
udhylletllVt';lllCI vcd Iradlll\ll1c1 ..afuug har "Ull \æret
p:'. IO hl..g fn) pr. h:1

I fnr",'g lir 04 ()..U er .erta ....lel hil\ 1Il.kn forud
g.lendc pl"jlllng. enef forar"plojnlllg ug efter cncni .....
pl~\jl1lng Dcr har IIlgcn f(lr.. I..c1 \ .t:rcl I udo} 1It:1lI\(~all·

Cl eflt'r de fnr.. I..c111glC' oehiltullll1gcr
I for,\)g llf 50 mm er ..allllllcnlrgncl allllll\dellg ..;lbcd\·
harvning og dyb ...5hccl..h<lr nitlg mcd "luhltarvc på
cfter5f'pllljd jord forud 101' åning af ærter den 3/4,
Samlldlg er foretaget en ~mmenligningaf en Iromling.
med belOl1lromle dagen efter ~nlllg og. på 5·8 cm hUje
ærlcr den IL 5_ Udh} lIel har \æret up:hHl..el af for
..og...hchandlmgerne

Kulturtcknik

Viulerraps
I ftlr..ilf, lir 18056 er \ 1l1l1.·rrap....;'\;1.'1 Illcd for..lelllgc
ma..l..lnl..ulIlblllaluHler edb} Ilcl Cl' ..lur..I, h\ ur arealet
for..t er grubbet. dercfter plojcl og lil "lll\t ....lel fIled
rolOlhanc..æl. El lidI I;l\ere og cn ..arlel udhYIlCI1I
\ cau er opn6cI. 11\ ur jorden fur ... ! er plUjCI og ..fiel med
rolOrhane..æl. DC"lIden 11\ or der er fort'tagel en grub·
Illng efterfulgl af ':ining med rolorh;tr\t"æl. ..anlI

h"Of dt:r udelukkende crforelagel en .."nilIg 1b) g'tuh
ocn med rotorhane..,el dIer }I\or der er .I11H:ndl en
\PCCI.II ..J.m,hl..lI1e \ cd lIa\ Il DulJ"i...nlll ht'..t,tr af føl·
gende fUlll..lloner I'n tilltlcrgrund.. I'''ller: cn I..1l1\fO
lor, "I,Hn hearbejder jordt'n: el pneumat"" "':'ired.. I..ab.
..om pl:II.:erer frøene ""1 III ml'n tllt'd dClljllrd, \001 falder
IlI'J fr.l r{llnrell:>. bdwmlllllg og clldelJg. elI landpal.. ... al
..c. "011I Ir} l..kcr jonkn ...ammell efter "';1I1111~

Efterafgrøder
I bcrell1lngen fra Rmgl.."blllg Amt er rclt.'racl for...,)g.
11\01" for.. kelhge efterafgn'detypcr er IJd"'~cI meu en
"pt'l·laklnla.. I..inl' ca J uger for fonelIld bygho..t
II \ i... del l} I..kc.. ilt claolere efter:tfgrudernl.' for korn .."
Illug. I..an der opn;'i\ l'n ..wm: \Ikl..erhed for, al af
gmdeflle bli\cr lil ..tr~cUehgl ud\II..lct til al optagt:
1..\.t.'I .. luf om efterart:1

Jordløsning
I fm..,,!: nr 4105') er t1t'r f{lrelagd en uI1Ut:rgrul1d.. I(,...
Illug 150 un·... d) hde, med en 1.lIldaf"I,H1d p;.\ 75 cm. pa
fa"llord f~'r "Jnmg af \ llllcrlncdc JordliNIIngen har
ll..kc p'l\irkcl udb)uelll\CaUI'I

1><)



Figur I
Vandbalanceunderskud i
græs (JO J) beregnet h(!n
haldsris II. hj. a. manuelt
mndingsregnskab og edb
programmet MARK
VAXD. Endndere ~,

l'Ondbalanceunderskud
det målt direkte ~. hj. a.
tensiomefre i JO cm dyb
de_

l
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Vanding

EDB-program til styring af vanding
MARKVAND er et EDB-\'undingsstyringssystern,
der er under udvikling pA Afdeling for Jordbrugs
meteorologi. Foulum, i samarbejde med Jynde\ad
Forsøgsstation og Landskontoret for Planteavl.
Formålet med MARKVAND er at kunne tilbyde et
værktøj til styring af vanding, d.v.s. et program, der
kan støtte beslutningen om, hvornår der er behov for
vanding i de enkelte marker og med hvor mange mm.
Hidtil har vandingsstyring i praksis været baseret på
fordampningstal ved knap 40 nedbørs-og fordamp
ningsmålestationer fordelt i hele landet. Dis5.e mA
lestationer aflæses manuelt en gang om ugen.
J MARKVAND beregnes den aktuelle fordampmng
fra afgroden denmod ud fra daglige værdier for poten
liel fordampning. afgrodens udvikling og plantet il
gængeligt vand i rodzonen.
Markvand holder regnskab med vandhusholdnlOgen i
rodzonen. Det sker på baggrund af oplysninger om
bl.a. jordt)·pc, fremspinngsdato eller dato for vækst
stan, ejendommens nedbør, vandingsmængde og
-tidspunkt, samt den beregnede aklUelle fordampning.
t \'andingsbeslutmngen kan programmel endvidere
lage hensyn lil 5-dognsprognosen for nedbor.
t den endelige udgave af programmet vil en priori
teringsmodel blive indbygget. Hen'cd opn~s vejled
ning om vandingsstrategien, n~r vandingskapaciteten
er begrænset. Med andre ord en udpegning af hvilke
afgrøder, der betaler bt.-<lsl for vanding, og i hvilken
nckkefclge afgrooerne bør vandes.
Den nuværende \cr'lion af MARK VANO omfauer
følgende afgroder: græs, kartoner, bederocr, ,inter-og
vårbyg, vinterhvede. vlIlterrug. \o'inter-og vårraps samt
ærter.
J vækstsæ:sonen 1989 ble\ den anden J'C-udgu\c af
MARKVAND afpro\oet hos 9 konsulenter, 'om hver
15..'1:r am endte programmet til 2-7 landmænd

MARKVANDS anbefalinger I praksis
l forbindelse med afprøvningen af MARKVAND i
\ ækstsæsonen 1989 ringede de deltagende landmænd
1-2 gange ugentligt til planteavlskonioret. Det til
stræbtes endvidere, at landmændene forte et manuelt
vandingsregnskab. samt anæste tensiometre, der var
placeret i 1-2 marker. FormAlet hermed var at kunne
foretage en sammenligning mellem det vandbalan
ceunderskud MARKVA NO beregnede, og det under
skud tensiomctrc og det manuelle vandingsregnskab
viste.
Generelt har MARKVAND's beregninger af vand
balanceunderskuddet passet godt med det manuelle
vandingsregnskab og tensiometermAlingeme. Der er
dog problemer i afgrødernes etsbleringsfase. hvor
MARKVAND tilsyneladende regner med et for stort
underskud. DeHe gælder især for JB I jorder. I figur 1
ses el eksempel på de resultater. der blev opnået ved
afprO\'ningen i 1989. Figuren viser resultaterne af
vandbalanceberegninger og målinger for en græsmark
hos en landmand i Vejen i perioden fra begyndelsen af
april til juli.
Det fremgår, at vandbalanceberegningerne i MARK
VAND er startet for det manuelle vandingsregnskab.
herefter følges det beregnede underskud fra MARK
VAND nøje med resultaterne fra det manuelle van
dingsregnskab.
Tensiometcrmålingerne viser ikke så store udsving i
vandbalanceundcrskuddet. ,>om de andre metoder i
forbindelse med vanding og større nedbørsmængder.
Det ses dog, al tensiometermålingerne efter nogle Il
dage nærmer sig de beregnede vandbalanceunder
skud.
Alt l alt må det. p baggrund afafpTO\'ningens resulta
ter som helhed, konkludero, at der er rimelig over
ensstemmelse mellem MARKVAND. det manuelle
\anding.sregnskab og tenslOmcteraflæsningerne.
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Bercglllngeme omknng afgrodcrnc.. etablenngsfasc
\II bll\c Juslere!. bl.u p.1i baggrund af delte års af
prcwnlng. og ændnllgerne vil indgå l en ny PC-udga\e
lil va.:kstsæsoncn 1990.

AI/vel/delse af MA RKVAND i frem/idel/
Afpro\lllngen i 1989 har vi "t al MARKvAND kan
\ ære c=I godt værkhlJ III slynng af \anding. MARK
VA '00:0 I..an dels af\lkle.. p en PC'cr ho-. landmænd.
og del~ kan planlc::n l~konlorel an\cnde MARK
VAND som et ~nlceredskab I \andlllgS\cjlednlngen.
Landrmclldenc nnger 1·2 gange om ugen lil kontorel
og opl)',er om bl.a, lledbor 1'<1 ejcndommen og forc·
IagIle \'andinger. Konsulenlen bearbejder oplysllIn·
gerne i MARKVA:"lD og sender med udgang.. punkl
hcn en \andlllg'l\cjledTllllg III landmanden P.1i et plan
Ica\'I..l..onlor har man uden problemer pral..tlseret det·
le 5t)''llcm (wer for 7 landmænd l 1989.
Del er hen..igten al \Idcreudvil..le programmel de
mc"'e 2·J år. <;amtldlg med. al der forelageli en lobende
afprm nlllg hos en del l..onsulcnler og landmænd.

Vandingsbehovet 1989
Væk'lI ..a.'SOnen 1989 \ar ncdtx)f..falllg. og dcn potenll
elle fmdampnlllg \af ..tor. Is..~r p. grund af deislOre
alllal ..ol..l..insllmer hc af.,ml A) Igennem del meste af
Hcl.. ..t<;æsonen \ar der s3lcde.. "tore \andb3Ianceun
der..l..ud I saml lige afgroder p. de n~te lokalileler
btl.de på lellerc og bedre jord. hvor man ll..ke havde
mulighed for \andJllg.
PA mange bedrifter med \andlllg'lanlæg var det 1

perioder umuligl :11 dække alle afgroder'i behm for
vand. og mange landmænd \'ar i hcngere perioder
Ivungetlll at undlade \anding I en lil nere marker for
at kunne folge med afgmderlle~ behov i de 0\ rige
marl..cr

Ær/"r er i_'Kl" følsomme /0' I'ondmullge! i blomf/rillg,\4
perIOden.

Vandbalanceunderskud og
vandingsbehov
Når den pnlelllielle fordarnpl1lng er ..tørre end ned
hnren er der ct \andbalanccunder<;kud. iOel vand
balancen beregne-. ,om nedbor - poten Ile I fordumr'
iling. Vandhalanccunder... l..uddCI kan al1\endcs -.om el
udtryk for. tHor store mængder \and jorden 'Sl..al
kunne stille til r:'idlghed for en afgrode med potentiel
fordamplIIllg. For'ikellige afgruden. hovedforbrug af
vand finder "ted i for ..l..c1l1ge pcriexkr, Vandbalun
ccunderskuddcl l månederne maj - ..epternber er i
lighed med tidligere år ",ulllmeret l tatx-I l for 7
land..dele og hele landet og anvendl som Cl ttlnærmel
udlryk for det genncmMlIthge vandlllgsbeho, 1 gra:!i
på letlere jord, Tilsvarende er vandbalalll:eunder..l..ud4
del \'ist for \1' r...ed. kanoner. roer og maj'

Tabel l, VandbalanCl!lInderskud am'endt som udtryk for del gennemsnitlige mlldlngsbdlOl', mm ptJ ,wnd)vrd I
/989

ILand5dtl IMaj
O,.. VI""'" Kanofler Roer/maj,

J" Jol Ao. Scp lah MAJ JO" Jol Ao. lait JO" Jol Ao. Scp t.11 Jo1 AOI Scp lait

Nordjylland " " " .B 11 ::!59 48 18 '8 H 141 " 8' J1 11 211 " .u 11 133
'lidI og
Vt"SIJ)lland lO " " J. l .:!30 50 \9 81 1. 228 j9 " l. l ISO 81 ,. l 121
OsIJ)lIand 64 " .' ,. 9 219 64 \7 ., ,. "" 11 ., " IO 155 " ,. IO 9'
S)"d· og
Sondernl.
land 11 .\ \I 2. " 234 11 .\ \I ,.217 .\ \I ,. " 1\9 \I 2. " 94
F,o 81 60 ,- O II '" 81 60 IO O "'O bO IO O II 110 \9 O II 10
Sjælland og
loll FIaSler 90 .g 8. O ]J 277 "1 68 86 " 244 .g ,. O 1\ 181 86 O ]J II-
Bornholm 10\ 10\ q ]J 48 144 IO' IO' \' 33 ,..

IO~ Il J) " '" Il 48 " ])4

Gns. I/r/r lundet
\989· .8 6' 1J I) " "6 68 .\ 7l 11 219 6' " Il " 16' 7l 11 " 101
1988 " \4 O " O tJO 41 " O O 94 41 O 18 () \9 O IK O 18
1987 14 O " \ 4 16 O O 16 4 )() O 28 , 4 J1 4 \ 4 14
1986 14 "o bO 26 O 190 4 1.1 41 O 120 64 11 " O ". " JO O 8\
1985 41 .lJ l' O O III 11 II 40 O 88 4 '. O O 40 l4 O O 14
1984 " lO '. \I O 182 O 19 1\ O l4 " " \I O 116 _l::! " O ,.
1981 O 6' •• 106 , m O 6' j9 O

124 l" 90 10'1 • 249 .. 106 , 111
\982 \ " 64 ,. 4 190 O 48 2' " 11 • .3 \8 " 110 6 ' ,- 4 12.
1981 40 o • 21 18 ., O o o o o O 6 26 " \9 4 " " Il
1980 61 2' " 4 o '4 34

"
o o 53 o o 4 o 4 o 4 " 4

"lkrt'8I1el '-Om Mmpdl gel111crn~nit i hghcd med lldligcr( år
71



Kulturteknik

Opsummeret vandbaJancconelerskud r p(llloden april-Juli

.1974 D 1975 ~ 1976 g 1982 .1989

mm..-..""
300

250

200

150

100

50

Figur 2. Opsummerer
l'andbalanCt'underskud i
perioden aprl/-ju/i kan
anvend('s som er udlryk
for. h\'Or sror \'Ondmange
len har l-æret i l'mrerhW'
de og wnterrug, de enkel
le landsdeh' i tør" tIr.

o
MJdl & vest- ØsWU

JYlland
Syd & sdr

ryl1and
Fyn

t--
Sjæl! • LoU. Bomholm

Falster

Vandbalanceunder..kuddet skal nalurligvls ses i for
hold til den vandmængde, jordlypcll kan stille lil
rådighed. I Vcst-, Syd- og Sønderjylland_ hvor de
grove sandjordstyper er domminerende, kan mæng
den afplantetilgængclig vand i rod.wnen som gennem
snit for disse jorde s..-etles til 60 mm. I det øvrige
Danmark. hvor sandjorderne er mere finkornet og
rodudviklingen oftest dybere, kan den plantelilgænge
lige vandmængde o;;om gennemsIlIt for disse sæues til
75 mm.
Tallene I tabel l er baseret på nedbørs- og fordamp
nmgsmålinger på 37 lokaliteter fordelt mer landel og
er indsamlet af Afdelingen for Jordbundsmeleorologl.
Statens Planlea... lsfors.og.
I forbindelse med gennemgangen af de enkelte af
grøders gennemsnitlige vandingo;;beho\ i 1989 skal det
undersIreges, al der på grund affon.kelle I afgrodernes
udvikling og betydelige lokale nedborsvariationer \11
være belydelige forskelle i \'andingsbeho\ct fra mark
ul mark med samme afgmde.

Græs og vintersæd
Allerede den 1. april var dd aktuel I at starte vanding~

regnskabet for dlS'ie afgmder, Idet de overvintrende
afgroder på grund afden milde vIllter allerede pl' dette
tidspunkt var i fuld ....ækst. Det "ar aklUcll at \ande
mange græ<. og nntersædsmarker på lettere jord al
lerede i I. og 2. uge af maj.
Som det fremgår af tabel I. \ar deret ...old ...omt samlet
\'andingsbeho... i gr:.t:' i alle landsdele. \ariercnde fra
211 mm pl' F)'1l til 344 mm på Bornholm. Egenllig
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burde vandbalal1l:cn for april måned og... huvc været
medtaget i tanel I under græs på grund af den tidlige
vækst~tart, men af hen<;yn til sammenligningen med
tidligere l'r er april undladt. Vand balancen i april
ml'ned varierede fra + 7 mm I Syd- og Sonderjylland
III -7- 35 mm på Ilornholm. for hele landet i gennemsnit
\ar \andbalanceunderskud II mm. I figuren menfor
er vandbalaneen for perioden april - juli anvendt <;om
Cl lil nærmet udtryk for vandmanglen i \intcrhvedc og
vintcrrug. Od 'C'i. at vandbalanceundcrskuddet pli.
Sjælland. Lolland-Falster og Bornholm l 1989 \ar
o;;torre end i de ekstremt torre år 1976 og 1982 (Born
holm).

Vårsæd
På grund ar den tIdlige sånmg var dr\:.cden allerede
.,:\ \'cJctableret (..tadlUm )-4) omkring I. maj, al van
dmgsregnskabet burde være påbegyndt de neste ste
der. Omkring den 20, maj var det aktuelt at vande
munge vårsædsmarker. I labcl I ses del voldsomme
vandingsbeho\'. der var i ""rsæden i alle landsdele.
Bemærk. at vandbalanceunderskuddet I august 1989
Ikke har nogen ~ærllg relevans på grund af den tidlige
host. August er- medtaget i labellen af henlOyn lil
o;;ammenligningen Illed tidligere år. Endelig o;cs i figur
2. 3t \andbalanceunderskuddet i maj-juli 1989 p5
Sjælland og Lolland-Falster \ar storre end I b de 1975
og 1976. På Bornholm ... ar \'andbalanceundersJ..uddet i
Iq89 SlOTTe end l de for denne landsdel meget torre år
1976 og 1983.



Figur 1. 0P:MIIIIIII('rl'/
1'Q/uJhafallCClllldL'nÅlld t
pC'rirw!,>n maj-.Jllh Åall a/l
1'('lIdc'{ wm l'f udfr}'Å jor,
hnJr Itur I"I1t1dmom:dnl
hur I'({rt't I wrv.l'd, ært. 'r
og mrrf1p~ , dt' enÅd/I'
fUlldjde/(' I fOrr" ar.

Opsummeret vandbalanceundelskud lpenoden mal'JU

.1975 D 1916 ~ 1983 .1989
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F.11.,l(',
Bomho/m

Kartofler
Vandlllg.. regn .. k;ihct hurde I \9~9 \ ære '>tartet Olll
krillg dCIl 29. lllaJ (k:lrtoffl"lplallll:rnC ca. 12 cm hUJe),
hVilket var en uge lldhgerc cnd l 19t1S, Kartoffcllll;lr
kernc:-. \'alldlllg~bch{)\' varlcrcc!c fra gelll1el11~nlJligl
130 llllll på FYH lil 239 lIlIIl p1\ liorn!to!m.

Roer og majs
Og..!"! for dl'>'>C' afgruder \;..Lr ud'dklingcn I \989 l uge
Ildligcl"l: end l 19!'\8....ålede',> al ....ltH.illlg ... rcgn .. kabet
burde va:rc .,taflet oll1krlllg. den 12, JUlll I alle land~

dele var der pil kIlen..' jord hchm for op lil 4-5
valldlngcr llllaj ... ng rocr
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Gødskning og kalkning
Af Carl Åge Pedersen og Hans Spelling østergaard

Rigtig anvendelse afsdvel husdyrgodning .mm handels
gødning er en jorudsællling for økonomisk p/aI/repro
duktion.
Godningsforsogenes vigtigste [orm/U er at belyse. hvor
dan de anvendte gødningsmængder udl/ylles bedS1 mu
ligt. Negativ påvirkning af miljoet kali aps/a. hvis gød·
flingssfoffeme ender uden for planternes rodzone.
Landøkonomiske og miljømæssige interesser er derfor i
vid udslræknillg sammenfaldende. idel tab o/nærings
stoffer medfører forøget iru/kobsbehov og dermed ogede
udgifter.
Fro /. januar 1993 skal der være elab/erer tilstrækkelig
opbevaringskapacilel for husdyrgodni/lg. således al næ
ringssfOJfeme heri kali bliw! udnylter optimalt. Derfor
er der, som led i Lant/skol/lOret for Plal/teavls aktions~

plan for bedre udnY/lelse af planteuærillgsslofferne i
hllsdyrgødnillg gel/nemforr el Slort Olllal jor_~og med
hu.\·dyrgodllillgsanvendelse.
Ogsd sporgsmblet om svovlmongel og afhjælpning heraf
fylder relativl megel i årels berellling.
1 Godnings- og Kolkud\'algets regi er de lraditionelle
godningsforsøg med stigende hælslofmængder videre~

fort. Arbejdel med kvælslajprognoserne er fortsat og
med udgangspunkt i KVADRAT.VETTET er der i
1989. som i 1988 udsendt en mere detaljeret hælstof
prognose end tidligere.
Forsøgene med kvælstojholdige godninger er blevet be
tydelig mere arbejdskrævende end tidligere. idn der i
stigende omfang udtages jordprøver i hele roddybden
(N-min-bestemmelser) saml planteanalyser.
Som nogel nyt er der i 1989foretagel proteinbestemmel
ser i kernepnwer fra samtlige forsogsled l"jorsogene med
kvælslo/ti/jorseltil kom. Oplysningerne om kvælslofop~

lageisen gh'er mulighed for cndllll flere tolkninger af
forsøgene. end hidliJ.
Forsøgsresultaterne i det/e afsnit har kun kunnct frem
skafles. fordi der er ydel en stor og engagerer indsats fra
konsulenter og medhjælpere i de landokonomiske for
eninger i ct positivt samarbejde med forsogsværterne.
/ def folgende vises og opsamles resultaterne af gød
lIingsforsogene i tabe/opstillinger. mens enkelt/arsøge
nes resultater kOll findes i et særskilt tabe/bilag lif/der
de tabelnumre, som er anghw i parentes (H'erst i de
benYllede teksttabel/er. H~'or der i del følgende afsnit er
anført (Jkonomisk nettomerudbYlle efter fradrag afom
kostningerne ved forsogsbelwndlingerne er der for disse
beregninger anvendl priser. som er anført bage.\·1 i
oversigten i afSnit/et om forsogeues sikkerhed. bereg
ningsnormer m.nI..
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Afsnillet er i &r opdelt efter følgende hOI'edlinier:
K vælstojbehov
K VADRATNET for niuoumdersogelser i Danmark
K vadslofgodnillger
Udbringning af kvælstof

Fosfor og kalium
Svovl
Andre næringsstoffer
Hllsdyrgoding
E/tera[groder
Jordbundsanalyser

Kvælstof
Herunder omtales markforsøg med kvælslOfmæng·
der, kvælsloftyper. tilførselsterminer og lilførselsm3
der for kvælstofgødning. Desuden omtales de detal·
jercde forsøg med inddragelse af jord- og planlcnnaly.
scr som beslulIlingsgrundlag for tildelingen af kvæl
stofmængden. Envidere omtales arbejdet med
K VADRATNETTET for nitratundersøgeJser i Dan·
mark og de deraf aOedtc kvælstofprognoser. Kvælstof
indgår også i enkehe af de senere omtalte forsogsseri
er, men her sammen med andre næringsstoffer.
Kvælslof er let bevægeligt og derfor det næringsSlof.
som er mL~t i offentlighedens søgelys, da det er UØI1

skel i for store mængder uden for landbrugssystemet.
Da del samtidigt er det næringsstof, som har slØrsi
betydning for udbYlIeniveauet og kvaliteten af af·
groderne. har forsøgsarbejdet med kvælstof igen i år
været omfang!'>rigl.

Kvælslofmængder
Vinteren 1988/89 var særdeles nedbørsfallig i den
uSllige del af landet. Dette faldt sammen mL-d, at vejret
\'ar mildt. således at der var mineralisering af jordens
kvælslofreserver en stor del af vinteren. Delle af·
spejlede sig i den prognose, som Landskontorct for
Planteavl udsendte i foråret. Heraffremgik det, al der.
specielt på øerne. forventedes ct væsentligt mindre
kvælstofbehov. end normalt. Kvælslofprognosen er
omtalt "enere i delle afsnit.
Årets forsøg med kvælstofmængder til korn viser. at
kvælstofprognosen igen i år har været rigtig. lvr. fig. I
og fig. 2.
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Korn

Varbyg
Der er i t9R9 ftt.'llllelllfofl .14 for<'<lg med sugendc
m~t.:ngdc kvæblof III vårbyg p1\ arealer. hvor der Ikke
er lilfol'l husdyrgndning. 21 af disse for""g er gennem
fcm cfkr rorfruglcn korn og 10 for<,c1g er gCllllemført
efler forfrugten mcr Rl·.. ulluleflle er :lIlgi\CI i label l.
Udhyllcl har Igen I ~r \:crel \:t:..clllhgl hOJere efter
rocr end efler I..orn Den oplimule l..\ælslOfldfur~d.

ah<;,~ dcn k\ :d'>lofmængde. dcr Oc\ Irl..er dCI slm.. le
okononl1<;kc (l\er..l..ud. er beregnet for t"llkehforsogc·
ne. Nederst i hvert 1:1ht:laf'tlll cr \ 1..1 gellnemSIll1tCI af
dls..e opllma. og del gCllnemsnullge merudbyuc wd
de IOdl' IdueJle Oplllna er \ i ..l. Delte lal angi\cr. Inor
Slort cl gennem<;,1ll1 IIgl mcrudb~ tie. der \ ille \ ære
opn~el I dl ....e for..~\g. Inl" de all\." 'ar olforl den
okonOlnl'ik OpllOlUk k\ a.·lstofmængde. I praksIs er del
il..l..c mullgl ahid al ramme den ol..ollomisk optlOwle
mængde præci'il. men lIled en ngog \Iyrlllg af bæl
sloflilddlllgen. e' l \cd hjælp af nogle af de hjælpe
midler...om olTl1alc'i <'enere. er det muligt at jU"lere
k,ælslOfmængdcn læl på den enkeltt" marks ~ho\.

Ilabellen er...om nx,nt, beregnct n~lIomerudbyller.

som fremkommer 'ed at trækkc udgiften ul kvæhlOf
og udbringning fra værdien af mcnulhy Ilet.
1 tabel 2 er \'I,t de optImale ulfor,c1...mængder for
hælstof til v!'rbyg I de 't"neSle IO år Kun I 1980 \ar
b ælslofbehO\ct la'crc end I 1989. De optimale k'æ!·
slofmængder. der er nævnt i tabellen. er beregnet ud
fra de prI<;forhold. der var gældende l de p1\gældende

L

{ahel I. Stigende mængela J.. I'æ/sto/ til \'(uhyg (68).

]989

Vårbl'g
1980-88 Pct. rAt hkg kerne pr ha

hk, Kar for proteIn Udb. og Nello-
kerne It')t\æd 1 kerne merudb. merudb.

For/rugl kom
\lIt,)] few"'l: ti.:! I 20 l" "Grundg\,(k'1 28,4 O 10,\ 37,3
40 :-.J 10.0 O 10,8 q,9 7,7

80 " 16.1 O 11.5 13,4 9,9
120 :'\ I~,4 I 1:!.7 15.6 10.8
160 '\ Iq.1 I 1J.o IS.q 9,8

Optimal N-lllfur,c1
(gn... 103 kg pr ha) IS.q 11.7

For/rugt rOt.'r
Antal for\l.'! ,-, 10 • IO

Grundgodet 39,0 9,8 45,8
40'1 9.2 10,2 8,6 6,S
80 'l 14,1 11.2 11.6 8.1

120 '\ IS,] 12.5 12..1 7,\

160 "
IS,) 13.1 Il.q 6,8

Oplim:ll f'\'lllfN'icl
(gns. 97 kg ;'\ pr h;l) 13.8 9,7
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Tabel 2. Optl1nole hælslOfmængder til \"(>rbyg.

VAnn hk&- kane p<. ha
\9891979 \910 '98\ 1982 198) '984 '98' 1986 '987 '981

For/rugt korn
IS .n 21Antal forMt8 16] IlO 132 110 81 " ZS 11

Grdg. 29,4 27.3 27.5 31.2 21.0 33,5 29.0 30.2 32.8 29.9 37,3
4QN \0.2 8.3 9.7 lOA 9.5 l\.9 \2.8 11.2 9.8 11.5 9.9

80 " 15.8 12.3 \5.0 16.6 16.7 \9.9 22.0 17.8 16.2 18.4 13.4
120 N 17.7 13.2 15.8 19.3 20.8 24.0 25,4 20.7 18.3 21.9 5.6
160 \8.3 13.3 15.5 20A 22.9 24.9 26.4 21.8 18.6 23.3 15.9

Optimal '\/.
mængde kg pr.
ha 113 101 104 125 142 128 127 123 116 IlO 103

Tabel 3. Oplimale hælstofmængder til mrbyg.

') 'fildding ar hu'ld)rgodmnmg I pcno(kn 1984-~·;j~

") [Hl rdalhl ho~ N·brho\ sL.~ldl:'> 'J"«Ich ct af tic S ror;og

Igen i år er der foretaget en opdeling af fOf"logene
afhængigt af. om der er tiifon husdyrgodning eller
lignende til marken lOden for de sidste 5 år eller ej.
Resultatel af denne opdeling fremgår af tabel 3. Der er
ikke tilført husdyrgooning i forsøgsåret eller lefleråret
forud.

Forfrugt korn
IO forsøg med* . 97 53.6 \4.9
II forsog uden* 110 52,9 16.8

For/rugt roer
5 forsøg med* . 94·- 62,4 10.4
5 forsøg uden- 100 56.8 17.2

Kvælstof til husdyrgødet byg
For al vurdere behovet for !>upplerende gødskning på
arealer. der er Idført hu<,dyrgodning i dyrkningsårel.
er der gennemfort 16 forsøg i v1l.rbyg, hvor husdyrgød·
lUngen er suppleret med stigende mængde kvæl'i1of i
I..alkammonsalpeter. Resultaterne fremgår af IJbel 4.
Forsøgene er grupperet efter udbrmgnmgstidipunl
lerne for hU'i<tyrgodningen.
b af forsogene er gennemførl på arealer. hvor der i
gennemsnil er udbragt 38 Ions husdyrgodnmg pr ha i
efterårel. Her har det været rentabeh at supplere med
en gennem'Jnitllg kvælstofmængde pli 67 kg pr. ha. På
trods af, al der i nogle af forsøgene er tilført mcre end
SO Ions husclyrgodning pr. ha i efteråret. har der "'æret
et behov for supplenngsgodskning I alle forsag.
Der er gennemfort 10 forsog på are3ler. hvor der i
gennemsnil er udbragt 35 Ions husclyrgodmng rr. ha I
foråret. I gennemsnil af di..se forsag har det kun \ æret
rentabel! al ulfore 36 kg I..\'ælslof pr. ha. Et fON"g er
gennemfort efler gne"\. og der er tilfon 20 Ion... gylle
pr. ha i foråret. Her har der il..ke været behuv for
yderligere kvælstoftilforsel. 4 forsøg er gennemført på
arealer. som alle er lilført mere end 30 IOn!) gylle eller
fa:'1 'italdgoolllng i foråret. Det har ikl..e været rcota·
belt :11 tilfore yderligere kvælstof til disse arealer På
de resterende arealer er der tilfon fra 14 til 3 lon5
gylle pr. ha. Her har beho\'el for 'iupplering'ih.elstof
vaner<~l fra 40 111 125 kg pr. ha.
Endelig er der gennemfort 2 forsog pil arealer. der er
111fort gylle ..hel forår ..,Olll efter~r. 1 gennemsnu 28
Ions pr. ha pr. gang. I begge for~()g har der været
udbYllclab vcd yderligere kvælslOftllforsel.

Da s/hd J..1·ælflojbeho~'et som IIdbyuenil"{?auel og til
lørselsmængderne afhusdyrgodn/ng rarierer stærkt fra
mark. lil mur/.;.. skal resultaterne fra tabel J t:un an
"endes som en iIIllstralioll af Ol der er væsentlig efter·
virJ..ning af til/orle organiske gødninger. Ved ved"oren
dl.' dyrkning af I·årige ofgroder uden til/ørsel af orgo·
",jjk stol til jordelI vil hælstojbehovet Slige med tiden.
K~'ælslOfbehm'et kan holdes på el konstant og IOloere
n/,'eou, hvi'i der jævnligt aIH'l?ndes husdyrgodn:ng til
sædskiftet.i'.........U__..... ...

kcnw: pr. kerne pr.
ha ha

c
-iii

r.neI
.. p<. ha

v...,. ..........
II' b'.".
-m

Som i tidligere år er der cl mindn: kvælslOlbchov og et
deraffolgende lavere udslag for oplimal hæl<,toflilde
llllg. når forsogene er udfort p:i arealer med Jæ\ ulig
lllf" .....eI afhusd) rgodnlllg i forhold td for\;()g udfort på
arealer uden lilforscJ af hu-.dyrgodlllng. Ocr er be·
lydelig sprednmg mellem enkellfor-."gene mden for
grupperne. Iigt:"Om der er væsentlig forsl..el pa de
mængder hu~d)rgodnlllg.der er tdfon lil de enl..elte
marker. Når der il..ke i år kali konstatere.... lørre
forskel på kvæblolbehovel i for ..ogcne udf"rl efler
roer. "J..yldcs del forslog fremmcst resu!lalel af I
forsog. hvor udbYllekuf\en har relfærdiggjort en
hælsloflilfoNeI p1l. 200 kg pr. ha. men med el for·
ventet merudbYllc på kun 12.6 hl..g pr. ha. S~ der væk
fra delte forsog. nile hælstofbehmet I genncm'inu af
de 4 r~terende fOf'iOg p~ arealer med jæ\ nlig tildeling
af husdyrgodning kun have været 67 kg :'-I pr. ha.
hvilket ville have afsledkommet et merudbytte" p. 9.8
hkg kerne pr. ha
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TalJe! 4. Sf/Kl'/uk m/l!f1l{der A. m1Ho[ ti! 11lH(~l'rg""c't

l'tJrhyg (09).
/aht'l 5. S"gt'ndt' l1/{('l/~d..,. kræ/..wj ,1/ j·illl.'rhrt·de

(70!.

1989
1980-88 Pc!. nt· IIk8' kemt pr. ha

hkl Kar for protnn Udb. og Netto
"'nnt It,esad I l.ernt: merudb. IM-rudb

Vinterhvede

For/mK' kom
\ntal fo .....,,1ol 107 •
Grundglldr:l 35,R Il 9.J 53,1

50 N I j,7 O 9.2 15,6 13,2
100 N 26.1 2 10.2 2o,-t .22,4
150 ~ 31.5 J I 1,4 J 1.6 26_0
200 '\ J~.O j 12,6 J3,6 26.5
250 j'\ ~,J 6 ID Hj 2-1-.8
Optimal 'Illførsel
(gn.... 180 ~g :\ pr ha) 3-1-.1 27,6

Forjmglo/it'p/anr!'r
Antal fro."'llg "' .1
Grundgodel 42.3 O 10..1 64,3

50 '1 IS,8 O 10.1 12,q 10.6
100 N 25.b Il I I. I 17.j 1.\.5
150 ~ 105 I I I,S 20.9 15,-t

I200 ~ 32.\ 2 12.6 2~.4 17,2
250 1\- 2 U.O 25.9 17,1 EOplimal N-ltlfur...d
(gn~. 1-1-2 ~g ~ pr. hil) 2-1-.9 19.6

Forfruf{{ /rcH!,ræ5
\ntal f'''''I'F- . I I I
Grundg"dl'l 42.8 O Q.O 69.3

50 N lU O S,7 15.3 12.9
100 N 2U I 9,j 26.J 22..1
150 N 25.7 4 IJ.J .n,l 27.6
200 ~ 26.Q S I 1.6 10.R 2.1.6

250 " R 12.6 .11.0 22.2
0pllmal N-IlIfo«,C]
(glls. Ih7 ~g r\ pr ha) _12.2 2h.1

For/rug' bll'(~plulllt'r

Alllall(Il'''I'I: "
, ,

Grundg,xlr:1 43.4 I 9.1 62,9
50 N 15..1 I 9,6 IR,O 15.6

100 . :!-t.q 2 JO, J 21\.! 24.1
150 ~ 29,5 J lU n.s 27,0
200 7" JO.K ~ 12:,7 1j.3 21U
250 t j ID ,15.0 20..1
0plimal N-tilf\lr ...c1
(gtl". \ 05 kg N pr ha) Jh.6 30.6

--- -

hlg ltrnt pr. ha
Udb. ol Ntuo
mtrudb merudb.

,
"10.8 44.1

11.2 5.2 J.I
12.0 6.8 J.J
I J.l 7.5 2.8

lU 5.2

, ](l

U.7 ~3.3

1-1-.3 2.5 OA
1~.9 3.5 0.0
16.0 J.6 "1.2

U _l,]

IJ.O 55,7
I J. I J..1 "JA
U.9 "0,2 "J.7
I~, I -':-2.7 -':-7.5

0,0 0.0

pct.
<i.

pr~~m

Kar forI,,,,,,,,Virbyg

0pllmal ~·lllfm...d
(gll'" 67 19. pr h;J)

Cm. 35 l IIll1dyrgw/nlllg
Udhragl [omr
Anli.! fOT"'l'!; IO

(jrlllldgodcl l
-lO 1 I ka.. l
KO N I ka'i 2

120Nlkas. 2:

Cm. J8 l hUJdl'n:odnit1~

Udbragt e/terrIr
Ant.•! fur"",!,! li

Grundgnclct
40 N
RO N

120 N

G11\". 18 l gylll' /Il/bragt tpUlIr
m: }li I Ryl/l' IIdhragt forar
\ntal f"""'lt
Grundgooel 2
-lONi k"",. 3
SO N i ka'i , 4

J20'11ka.. -1-

Op1l1ll;11 N-lllf\)r"'c1
(gll" J6 kg l\' pr ha)

DI....e li.lrsog ulll.h.:r'lln~ger:

LIUlK' dt'n hl't1\'l' lIyll(,I',rA.ntllg a[ km4\lo[Il'( I 1111\
dyrgodnlllg og \'Pl'C"lt'/( i gylle op"il5, lIar d!'1 udbrl1lgt'\
om forarel /n'UI FJr om t'1lenirl'l.
,\ar h.l:ggl'fl er 1I1/orl mat' t'IId JO 10tH Rj'lIe (ml'd
normalt A.lwl\ftJjindho/d) {Ir. ha {Jill [oror.·{. er der i ar
m('(//tH'e h'a'/\lojhehm'.lotn i /989. væ/deIH bdlOj' for
l'dali~ere k \'(dHofiilfi}r<;t'l

Oplllnal N-Illfm...e1
(gll" O 19 1\ pr ha)
-----------

Korrekl alll't'lIdl'I"l' a[h/l\dyrg"dlllll~1.011 Au" :>ke, "nr
da /oretOl;I'\ dt'tuljeredl' IJ!'regninger m'er d"1I /Or\'eflf(>
dC' m'ut'l.'f/cA.t af A.\"æ/~/ofJi.'I. Delle emile l'iI hill'c nu'r·
merl' omtu/t i 11[\11/tI(·t om /IIJ\dyrgod",n~s(l"lw,del!i('.

Villlerlzw!(ll'
For.."genc med l \æl"loflllfor..('] 111 \ 1Illcrh\ r:de er VlSI
1 label S. p~ lreKI.. af et ':crdeJeo; h('JI udbyttclll\eau p.
~llap 90 hkg kerne pr. ha eller næSlen 20 hkg mere end
gellncm~l1itslldhYllct i ;irene 1980·8t:l har bchO\ct for
ha:lsloftilfur..d lil h\cde efter korn kun værel 180 kg
pr ha
I-hnr forfruglcll har \ærct olleplanlcr har l..\æl'ilOfbc
hmct I.erel endnu lalere, ncmllg 1-12 19 pr ha.

(1.'100 fnrfrugl bælgplanter. "(lill I alle IlIfa:lde cr ærter.
har kcrnl'lIdbyllCI \ærel kn:lp IO !On .. pr ha 1nid ..
JeBe hOJe udb)tlClllleau har del ~lln lærel n.'lll:lbch
<lllilfore 1gctlnemlil1it 165 kg hæbtofpr ha,ll\orfor
\';nlerh ..cdcrc~ultatern(' ""'er 'i;1mme r('sult:!l, ...om
v!hbygn::...ullalcrne. ncmlig cl k\'æh.lnnll'ho\' I 198Q,
-,om cr 20-JO kg b:e1'-'lOf pr ha J..l\l'TC end normalt
Merudby IIcrne for ~ \æbtofIJlfur..e1 111 I ml~rh\('dc
eftt=r korn ug olleplanler er 11'11 grali ...k I figur 2
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Figur 1. Virkning aflo-ælstoftilforsel til ~'interh~'i!de.

Husdyrgødet vinterhvede
l tabel 6 er vist resultatct af 20 for~"g i villlerhvedc.
som tilligc er tilført husd)'rgooning. I gennemsniT cr
der tilført 37 tons hu ..dyrgødning pr. ha. heraf 30 tons
om efterAret og 7 tons om forA ret. Ocr er hovedsagelig
tale om svineg)'lIe. Resultaterne i label 6 dækker over
en stor variation fra forsøg til forsng. idet der er
forsøg. hvor behovet for supplerende kvælstoftilforsel
har været særdeles beskedent. Del har dels været
tilfældct i marker. hvor der er tilfon store mængder
husdyrgooning igennem de seneste Ar og dels i marker.
hvor husd)'rgødningen cr tildelt om fodret.

N6r resultatet afdenlleforsogsserie sammenholdes med
deforsøg. som senere bli~'er omtalt med gylleanvendelse
rir vinterhvede om for6ret. er det iøjnefaldende. h~'Or

srort hælsrojbehol'et har ~'æret i nærværende forsøgs·
serie. P6 trods af. at der her er rilført en relariv stor
mængde husdyrgodning. hor behover for kvæl.stofti/før.
sel været i somme størrelsesorden som iforsøg gennem·
fort på arroler. der ikke er tilfort husdyrgødning. 0gs4
de opn6ede merudbytterfor gødningstilførsel er re/atb·t
høje i betragtning afden mængde hælsto/. der er tiiført
sammen med husJyrgedningen. Hvis udbringningstids·
punktet for husdyrgødningen i storre udstrækning blev
flyt/el fra efteråret til fordrel. kunne der sIiledes spares
indkøb af hal/delsgodning.

Tabel6. Stigende hælslo/ti/forsel /II husdyrgødet ~'itJ·

terh~-ede (70).

VinterhYede K.r.
lil(,," 37 tons busdyr- (or Pct
gOOnln,· rr. ha i gm. lejeSæd rlprolcm

h"S kerne pr. ha
Udb. Ol NdlOo
IIK'rudb. merudb.

Antal forsøg IO

Grundgødet O
50 N 1

100 N I
150 N _. J
200 4

Optimal kvælslofil1forsel
(gns. 15J kg N pr. ha)

.) JO l dIerir og 7 l fomr
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18

IO.J
10.J
11.0
12.2
U.J

20

65.4
'0.9
n.6
15.4
26.J

28.1

11.6
18.8
20.1
19.4

22.7

Kvælstoftilførsel og optagelse af kvælstof I ker·
ner
I figur 3 er vist resultaterne af de 8 forsøg. som er
gennemføn i hvede uden husd)'rgooningstilførsel, og
med ærter som forfrugl. I figuren er vist både ud
byUel, som del er refereret i tabel S, og kernernes
indhold af kvælstof. Desuden er vist lejesædskarak·
teren.
Det er iøjnefaldende. al kurven for b'ælstofoptagelse
er liniær i en stor deJ af det afprovede interval. En
regressionsanalyse gennemfort i intervallet 50-200 kg
kvælstof pr. ha viser følgende sammenhæng.
)' = 0.428, + 84.6

hvor x er kvælstoftilforslen og y er kvælstofudbyttet.
r2.værdien = 0,999. hvill..et viser fuldstændig liniari
IC!.
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50 100 ISO 200 250

Kg N pr. ha

F/gur J. Stigende /V-lI/j",..,e/ {il ~1II1('rlr~wle efter ærter. 8
jors"8 /989.

Vinterhvede med forfrugl korn:
y = O,4Jx + 70 rZ = 0.998.

Vinlcrhvede mcd forfrugl raps:
y ~ 0.31x + 90 r' 0.998.

Vinterhvcde efter ærlef;
y ~ 0.46x + 81 r' ~ 0.996.

Vinterhvede med tilfon husdyrgodning:
y = 0.38x I 90 r' ~ 0.998.

De vistI! sammenhænge mellem kl'(fd~/()jlilforscl og
hælslofoptagelse bekræjler. al pIallIernes oplageIses·
ev,.,e er begræ,.,sel. IIv,:'i hælslOftilførslen i ~'æsel1tltg

grad ol'ersljger de,., oplimale ti/forsel. saled('s al plalller·
Ile ikke er i sWnd til al opragC" det ti/forte hU:/SfO/. I'il
der I'ære en risiko jor. at der bli~'(>r C"fterladt lIorgatlis/...
kvælstof C"fter Imsl. Derfor er del lJigligt at fomæue
besfræbelserne pli med !J'torre og større sikkerhed (lf

forudsige k lJælslOjbehOlJel.
Resultalerne I'iser imidlerlid ogsa. 01 der er ell ~'((,s("'llig

k~'ælstofoptagelse i et relolilJl Stort it/termlud OI'er de"
optimale tjljorsel.wtlCl!ngde. !krfor er der C"tI 'iik/...erheds
margin omkritlg oplimw'HplItl/...ICI. slih'de'i al del forsl
er l'er! belydelige OI'l'rskridelser af dell oplimalC" hæl·
stofmængde. al der er I!II direkte miljwi,}i/"'o \'ed hæl·
.l'101(ltl~'e"d(!lsell.

Udover kvælstofindholdet i kerne er der kvælslof i
såvel halm som rod. Derfor er hælstofoptagelsen
væsentlig større (ofte 30-50%) end den. ovennævnle
sammcnhænge vi<;er. De rod· og plalllcrcslcr. <;om
efterlades p~ marken efter høst. sikrer. at der ogsll
uden hælsloftilforscJ kan faslholdes ct relalivl hOjt
udbytte i marken. Den langsiglede virkning af lilf"rt
kvælstof er således væsenllig .. Iørre end forslcårsvirk·
nlngen.

Sammendrag af forsøg med kvælstofmængder
til korn
I opslillingen i label 7 er vis l resuilalcrne ;,fde ~ellt."Sle

IO års forsøg med kvæbtof lil de væsclllhgMc korn~r

ler. Malerialet er opdeh efter forfrugl. og da grupper
ne med korn som forfrugt er særlig ~tnre. er der i disse
lillige foretagel en opdeling på lerjord og sandjord.
For bygs vedkommende falder det i øjnene. al der "oln
gellnemsnil for en årrække kun er nlllldre forskelle i
udslagene for dc tilførte kvæl<;tofmængder p. dc Io

jordl)'p!:r. Det anIyder. al del oplimale kvælstoflll
veau lil v' rbyg er relativt uafhængigl al jordl),l>cn,
Det er mcre forhold som tidligere tlrs tilfør~e1 af
husdyrgødning og Iignendc saml forfruglcn. der be
stcmmer, hvor meget kvælslof dcr skallilføres til
vårbyg.
J \'interhvedc er der. ligesom l byg. stor forslel p3
grundudbyltet p. lerjord og på sandjord. Her cr ud
slagene for hælsloflilførsel imidlertid betydelig hø
jere p lerjord end pli. sandjord. D.v.s. al tIlt.-d en dårlig
forfrugt som korn, har jordtypcl1 væsenllig ind nydelse
p& såvel kvælsloføkollomi som dCI opnåelige merud·
bytte i vilHerhvt.'dc.
Ogsli i vinlerbyg trædcr jordtypen slærkl frem. idel
der er v;:t:Sentlig Slorre grundudbYlIt' og Slørre udslag
for kvæl~toftilforscl på lerjord end p sandjord. DCI
viser, al jordlypen er meget afgurende for delop·
nåeligc udbylIe i \'illlerbyg.
Virllcrrugen afviger fra de øvrige vintersæd:w.rter. Her
er der også slor forskel på grundudbYllCI på lerjord og
på sandjord. Derimod er der størrc merudbylle for
kvælsloflilførsel p!i sandjord end pli lerjord. SIUlrcsul·
l:llel bliver. al der skal anvcndes større hæl<;tof·
mængder p sandjorden. hvor udbyttet kommer Læl
på del opnåelige udbyuc i rug på lerjord.

90

30

so

60

40

10

SO

- 70

Udbytte
hkg kome . ha

_.......;.-_-.'00

tudbytle

- .
50

N-oplagelse
I ket'ne
kg pr ha

ISO

200

100

Ocr er en tendens lil en lidi slorre murginaloplagelse
afkvælslOfi intervallet fra 0-50 kg kvælstoflilførscl pr.
ha end i det o\'rige område. DCI kan skyldes. al dCI
forstc kvæl"loflilskud forbedrer planlern~ rodnet.
således al dCI er i SIand lil al optage en større del af
jordens reserver. Kvæblofoplagcl'icll er, som det :.es.
liniær lang! ud over del1 økonomisk opfimale kvæl
slOfrnængdc. Delle er bemærkelsesværdigt, idel der
imellem de 8 forsog er forsøg. hvor den optimale
kvælslOrtilfursel har været s:'l: lav ~fll 40 og 96 kg pr.
ha.
Forst ved en kvælsloflilførsel pli 250 kg pr. ha i
samtlige forsog ses en afbujning i kvælstofoptagelsd
kurveIl,
Ved gennemførelse af regress;ollsunalyser for de for.
skellige grupperinger af vintcrhvcdeforsøg i lilførscls
inlervallel fra 0·200 kg kvælslof pr. ha ms folgende
sammcnhænge for kvæJ~lOftilforscl (x) og kvælslofop
lageIse i kcrne (Y):
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Tabel Z Sligende mængder hælslOf lil korn 1980-89 -- ,
Ken

I..... a-
O[ .' "'et ....... D' ,

l.a)onI -Udlo. ":' I.Netto- lJlhc:I.- Udlo.~I~ lJlh~r.- lJlh~l-:. ::..:I:lmerudb. merudb.-- --
Vårbyg
Antal rorsøg 391 2..9 183 11 ,
Grundgodel 31.5 24,9 39.1 30,S 23.9
40N 10,3 8,1 10.0 7.9 9.3 7.l 9.9 7.8 14.6 12.5
80 N 15.9 12.5 16.6 U.I 14,4 10.9 14,7 11,2 B,J 19,8

120 N 17,9 U, l 19,6 14.8 15,6 lO,S 16,9 12,1 26.0 21.2
160 N IS,J 12,2 lO.7 14.6 15.7 9.6 17.0 10.9 22.7 16,6

Vintcrhvede
Anlul rnrS08 9' 12 IO 114 28 90

Grundgodct 37,8 27,2 35,3 42,3 43,7 45.1
50 N 16.0 13.7 15.3 12.9 17.2 1~,S 15,S U.5 14,6 12,3 15.5 U,2

100 N 26.9 23.0 23,7 19,7 JO.6 26,6 25,6 21,6 23,0 19,0 l5.2 21.2
ISO N J2,S 27,3 26.4 20,S 36.5 31.0 30,5 24.9 26.0 20.4 29.S H.2
200 N 35,6 2S,4 27.9 20.8 3S.6 31.4 32.1 25,0 27.1 19.9 31.2 24,0

Vinterbyg
Antal rOl"oOg " Il , l 3

Grundgodet 35.5 26.3 41,9 43,7 44,2 42,S
50 16.0 13.6 10.4 S.O 16.5 14.1 Il.l 9,S 15.5 U,I 7,9 5,6

100 N 25.3 lU 18.3 14.3 27,0 23.0 19,7 15.8 25,7 21,7 12,9 S,9
150 29.4 23.S 22.5 16,9 29,0 23,4 24,2 IS,6 27,8 22,2 IS.3 12.7
lOO N 31,3 24,1 B,4 16,2 H2 l6.0 l6.2 19.0 30.2 23,0 17,9 lO,S

Vintcrrug
Antal rOf'S"8 16 47 ,
Grundgodcl 32,0 22,9 27,3

40 9.8 7,6 U.5 11.2 IH 10.2
80 17,1 U.5 22,0 18,4 20,3 16.6

120 N 20.3 15.3 26,6 21,6 23.5 IS.5
160 20,4 14,0 28,2 21,8 ni 16.7

KVADRATNET for nitratundersøgelser
Landsudvalgel for Planteavl slanede KVADRAT
NET·undersogelserne I 1986.
KVADRATNETIET er et net affastliggcnde m~le

nader fordelt over hele landet. Hver målenade er et
areal p~ 1/4 ha. hvor der l til 3 gange om ret
gennem fores undersøgclser af jordens indhold af ni·
IrIll· -+- ummoniumkvælstof(N·min) lill melers dyb
de.
M Icnadernes placering er be\temt ved. at der sy·
slcmatlsk er afsal pun"ter i hele landet med 7 km "s
afstand. Herved er etableret cl net med ia1t ca. 830
punkter. som med hen"yn ul arealtype og ·all\·endel..e
er lilfældigt valgt.
Arealfordelingen er s ledes. at 77 pet. er agerjord. 7
pet. er \'edvarende græs. 13 pet er skO\- og de sidste 3
pet. er hede og andel

SO

Herudover er der udvalgl arealer af særlig inieresse.
nemlig 13 okologiske jordbrug, 9 ejendomme med
intensiv gronsag~vl ~mt 5 fruglplanlager.

Jordprovetagmngen er "Iden fasilægningen af prove·
Oaderne foretaget l november/december. februar/
marts og i enkelte ulfælde umiddelbart efter hos!. I
efteråret 1988 er jordprovelagningen dog kun gennem
fon på ca. halvdelen af arealerne.
KVADRATNETIET blev etableret med del form I
at skabe grundlag for detaljerede prognoser for kvæl·
stofbeho\et I landsdelene. Men også for al belyse
risikoen for nuratud\askning under forskellige for·
hold. herunder al sammenligne landbrugsarealer med
Hnatufl)arealer og vurdere bel)dningen af f.eks. aJ
grodevalg: og godsklllllg:.
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N-mIn, kg pr. ha

BO~-----------------,

l l)

, ,

lionel' i afgmdcrnc... kva.:l .. tofbchov fra fir III fir Mil·
lingcrnc i K VADRA'I '\lETTE'1 danner grundlag for
land<;korllorcls årlige landsdehprogno..e for afgruder
nes ~\;,d~tofbeho\

I lighed med den foregilt."lIde \Illler \:11' \l1ltcrcn 19t\H/
89 ..:.crdeie.. mild. Il\onmod nedbur.. mængdernl' \ar
..m:'l. .. id\le vllller. Del bcwd. al der p. grund af en .. lor
mineralIsering og en lilll.' nilraludva .. k1llng målte for·
\('nlt,\ et \;e.,elllllgt ~Imre IIH.lI1olo af ~-1II11l \ed
foråret ... start end ...a..'(hallligl En ....1I1l111cllhgnlllg .If
mailIlgerne I KVADRATN[TTET IQjoi7. 19x~ og
1989 hc~ræftede delle. og rc.. ulalerne er \1 .. 1 pol figur4.
På figuren er angLl.. el Jorclcn .. IIldholc\ ,II' nllncra"'k
k\xl...wf på arealer, hvor der Ikke er lilf(,)fl hll..,
(!\rf:(1dmng 1986. lQlS7 og I<.HHt."

1989.
1968
1987

",~ur 4 jort/em \·mm-mdhold (II I m drbdl'forur IfJ~-:'".

88 ug 89 forddl pu om/a. I"Kl'" h/l\{~l'rgOlI",m:

I/lførl 1986. 87 OX 88. Ca 190 mullflKl'f Inv! tJr.

70

60

50 r

40
-

30 -
20 I I

10 f-

O lL UL

~\~
L

"\ 1l't \;~~ :P t >;," .'\
..,

'"iØ ~
<>

Jordcrl'i Indhold af ll1il\eral\~ ~\'æl\IOf om eClcr:'l.rcl.
hvor afslromnlllgen begynder. er en af faktorerne for
mulig Ililraludva~klllllg.

l'arallelt med jordm lmgcrne er der md...amlel op
1)l<>lllnger om dyrknmgs:.lkll\ llelerne pj de arealer. der
!nds"r i undersogclsel1. Der er mdht."lIlet nplY\l1lngcr
om afgroder, Jordbehandling !'>Olml anvendelse af han
dels- og huo;dyrgødlling. Dio;..e oplY"ininger 'Ikal ljene
III al afklare for,,~clligc dnftformcr" belydnlllg for
JordclI" Indhold af nltral- og ammolllumk"'a:I... lof fonir
og efter r
De lIldsamlede opl)!llllllger ~an og..ii anvcnde.., III al
bcskm c h) rplghedcll af for .. ~cllige d} rknlllg..elcmcn
ler i landbrugel. Der er ..Alede.. god O\crCll!lSlcmmel~c

mellem illdhclllcdc ()pl~ .. ningcr om f.eks. afgrodevalg
med lilwarcnde oplysnmger fra Danmark.... Slatl.. lik
Udcner al m~IcJordl~nshælslofindhold -.:JlIllmd...am
Ic oplyslllllgcr om dnft<;fnrhold er J{lrdl~ pen be<;tcm(
p5 samllIge ~Ln~aler Jordl)pefordeltngen er baserel pli.
Icblurmållllger i 4 lag ned till meter.., d~b<k og iH.t."
"om lidIigere kun på Ic~stllrcll I del ')\er.. tc lag.
Jordtypcfordclingcn er vi"l l label 8.
Den fm"le KVADRAI:"l:.I-be\llllllg udløhcr med
udgangen af 1989. mcn der er begrundet fnrmodmng
om. at m hngerne kan forh.cttc... og.... l de folgcnde ih
Resultalernc fra de fm"lc J . r.. under.."gcl'lcr l K VA
DRATNETTET ...kal afraplXlrlCre!l I en ~er...kilt rap
port. ..om fa:rdiggme"'l lobet af \ Illterel1 1989/90. Men
i del folgcnde er vi'lt. h\ordall de ind..amlc..-de dala
hIdtIl er amendt. "anli \I ..t t."~ ..emplcr på mformatlo
Iler fra KV" DRA r;"';ET-dalab.l ..clI.

Landsde/sprog lIose1/

Jo SlØrrc Jorden.. mdhold af tllgængeligl ~\æl"lOf

(målt "om ~-mill-lIIdholdel)er om furåret. JO mllldrc
er bchmcl for al Illfore ~\<t:I...{()fgudnmg_ Jordm _
Imger "nrt fur \æk:'ot ...æsonell kan derfor angl\e ....arw-

rabel8. JordlJ'fXlurddillg/!1/ I laf/de! pli landbrugsjord. Junil'ml' er grupfJt'rl'l eftt'r Il'kstumui/inger 14 lag ti 15 011

fra O It! 100 cm d"btil'.

Bland<t
Jordtyper fordelt 8l2nc1et humla-

Gro\'- Fin- gro,,- Blandet ogamler sandet unde! ....,. og sand- og lIumuJj- mmerai-
TOTAL JOld .JOrd jord finsand kljord JO'" JO'"

TOTAL 676 113 83 2-'6 55 14R ~ :n

()fdj~ Iland .. Amt 95 6 43 J 13 21 2 7
Viborg Amt 65 10 l. 12 6 20 O 3
Aarhu~ Aml 67 IO 6 26 8 12 2 3
Vejle Aml 51 1.1 l 22 2 1.1 O O
RlIlgkoblllg Aml 73 32 6 R R l. O 5
Ribe Arni 55 28 5 • 8 8 l l
S,mdern"and, Aml f>.I 20 l 22 • l • O 3
Fyns Aml 56 • 2 35 l 14 O O
Vestsjællands Amt 51 O l 32 2 15 l O
Fr.-borg og Roskilde Amler . 32 O 2 20 l 8 l O
Storstrom\ Aml 57 O l +l 2 ~ l l
Bornholms Amt ............ 10 O l 8 O l O O

RI
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Tabel 9. Prognose for hælstojbeho~'et 1989 pO den dominerende Jordtype i de enJ..e1te amter. Kg hæ/slOfpr. ha.
"Sormal"' gælder for wJrbyg efter J..orn. Afvigelserne gælder for de fleste eulrige afgrøder under
forudsæmlng afet normalt udbytte i /989. .\laleresultaterne tyder pd, at der ikke er forskel pli. om der er
)'illtersæd p& arealet eller ej

Kg NIh.

Normal Prog~ Af\;gc!\Cr i for-
ArnI Jordtype 1977-87 1989 hold til normal

Nordjylland • o •• o •••••••••• ,. fins.and 124 117 7
'{iborg lerjord 121 114 7
Arhus • • o o • • • • • • • • • o • o • • lerjord 114 102 +12

Vejle .. • • • • • • • o • • • lerjord 117 117 O
Ringkobmg o o 00 o •••••••• grmsand 136 136 O
Ribe . . .......... gro\;-.and 136 134 2

Sonderjylland lerjord 105 103 2
Fyn ••••• 0 •• . . . . . . . . . .. . lerjord 107 92 +15
Vestsjælland •••• o o •• lerjord 97 82 +15

Frederiksborg. • 0 •••• ' ••••••• IcrjMd 108 89 +19
Storstrøms ......... lerjord 114 96 +18
Bornholm .......... lerjord III 91 +20

Uvis jordtype" afviger fra den der er angh'et i prognosen. am-endes nedenstående [aktorer Iii omregning ti/ den
aktuelle jordtyfJ4!.

Frajonhype l«jo<d finsand

Lerjord (iB 5-8) ..
Finsand (J 8 2 & 4)
Grovsand (JB 1 & 3) .

1,0
LI
1.8

0.9
1.0
1.6

0,6
0,6
1.0

- -

- ,--

lti1= -

~

50

O

lO

O ......w. -'- .J...L .J...L .J...L-.J

20

40

50

'O

NOrN. kg pr. ha
60

40

20

NH..·N, kg pr ha
60..-----------------,

P grundlag af jordmålingerne udarbcjdcd/$ I marts
måned en prognose for kvælstofbehovet i 1989 på den
dominerende jordlYpe i de enkelle amter. Prognosen
er vis I i label 9.
Resultaterne gav Ikke grundlag for at skelne Imellem.
om arcalel var be\'oksct mcd vintersæd i efter. ret 1988
eller ej. Delle begrundes i. at o"ervinlrende afgrooer
den milde vinter igennem kunnc optage kvælstof fra
jorden. Ved udarbcjdd~e af prognosen blev der taget
hensyn til delle, idet det blevalllaget, at vinter:o.æd ved
vinterens afslutning indehold l IO kg N mere end
normalt.
Når progno'>ens angivelser ikke er gældende for alle
jordtyper inden for del samme arnI. hænger det sam
men med. al af,igelserne fra år ul år er forskellige fra
jordtype tIl jordtype. På figur 5 er visl jorden~ indhold
af mineralsk hælstof på forskellige jordtyper i 19 7.
1988 og 1989. Af figuren fremgllr, at forskellene. især
for nitTat. er langt storre på jorder med et hejt lerind·
hold end på Jorder med Cl la' I.

Prognosen i 1989 angav især i det østlige dele af lande!
el stærkl reduceret behov for tilførsel af kvælstof. En
kontrol af, hvorvidt prognosens angivelser var korrek
te, kan ikke længere gennemføres i detaljer ved hjælp
af forsøgsresultatcr. fordi forsogsantallcl hertil er for
la\'1. Som nævllllidligere i delte afsnit har de gennem·
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raIHl/IOA. Nirrarhælsro! og S-mil1 lill m dybde i 1I01·embc'r/decembu. GellllemS/llf af åre"e 1986. 87 og 88,

--- lng~n husdyrgoonlng --- ---- Med husdPlodnlftg ----
1986.87 Ol 88 a\ft' 100 19 " l J.Il pr ha pr ir

ubn'ok~( Hnle.rsaed &"" u~\okse.t \'inle~ gnes

GrO\<;and 18 23 13 20 30 21
11= 57 ri 22 0=26 n=38 n=8 n= IO

r:in~and . 32 49 9 41 41 33
~ n=28 n-15 n=24 n= 17 n= IO 8-'= ri

i- 1 erJord 37 46 6 55 57 45

'" n= 158 n=80 11= 1J n '5 ri 27 n 14
-'"

;i
Ul. grm - og fin .....l.Ild 28 33 21 39 34 31

Il = l.1 Il 5 Il .H n 15 n=2 n 6
C
Z Bl. ler og salld 37 35 15 '9 61 15

11=76 Il 45 ri 27 Il 52 n= l-l n= 12

33 40 12 42 51 29
n=3-l2 n= 166 n= 127 Il 167 n=61 n= 50

Grov'iand 30 34 36 31 46 43
n=57 Il 22 Il 26 n-38 n=t\ n=10

FIIl<;3nd . 45 63 37 59 66 6ll
~ n-28 n= 15 n=2-l n= 17 n= IO n-g

-'=

" Lerjord 51 59 28 75 70 83
o-

11= 158 n=80 11=13 n=45 n=27 n=14
'"-'"

" BI. gro\'> og fill'and . 38 40 37 53 58 63
E n=13 n=5 11=37 n= 15 n=2 n 6
:i. 51 50 35 73 73 33Ill. ler og sand

11=76 Il 45 n=27 n=52 n=)-l n= 12

47 5' 36 61 67 59
Il 3-l2 n= 166 ri 127 n= 167 n=61 n=50

n=wlwlobserl'UIIIJ/lI'r

HJ

F,gllr 5. Vurd'- f~ ummonitan!..I'cd5tafsomr _, -mm rill m
(~I'bde pd forskt'!ltge JcmltyfJt'r [urar 1987. 88 al{

89. lordl)'fJt.'me er dl'jint'rt'r fOm f tab.~1 8. Ing.."
Iw.\'dyrg"dlllng 1986, 87 {Jf.: 88. Ca. }90 malinger
1/1'1'1' ar

51lltilge opllma l forsog mcd b5de \årb)g. \lI1lerh\cde
og rocr \æret meget la\c. h\ll~ct hckræfter, al del
rcducerede kvæl<;lofbchO\,. 50m prog.nosen forc<;kre\.
I~:cr I de \l~lllgc egne:tf Danmark. \;lr korrekt.

Kvæl-'Io/tab
Jordm5hngernc i no\cmber/dccembcr danner grund
lag fur den forelublge k\ æl\lofprogno...c. der 11\ erl 1ir
ud\Cndes I jalluar. men m.lmgernc har og...5 lil form I
al \urden: riSikoen fnr IlItrutud\;l<;knlllg under for·
skellige forhold. Jo mae uorgani<;k k\æl"'lOf der er 1

jorden om eftcr rCI. l1~r af'ilrømlllllgcn beg~lIdcr. JO
~[(lrrc er m.i~()cn for 11IIratud\'a~krllng.

J I\'or stor den aktuelIc llchaskning bh\er. be!<>lcmrne...
af ncdbor...- og tempcralurforhold om \ inIeren Lige·
ledes kan der skc en nl1ratdallnel~e I \inlerperlod(:n
\ ed omdannel ..e af jorden, organisk bundne b æl ... tof
J label lOA er \ lSI Jorden'i mdhold af mmeralsk bæl·
Slof p:l fOT"l:elhge Jordtyper og med for...kelllgl omfang
af efterllr<;bC\oksnmg
I label len er \ I!lt Jordens lIldhold på arealcr. der \-ar
ubcvok<;ede l del forcg1iendc efterår. hh\, dækkel med
\ intcrsæd I eftcrår'ipcriodcn dier med græ.... Værdlcr-

Blandet
sand- og
lerjord

Blandet
9<Ov· og
finsand

ler·
jord

Gro,,
sandet
jord

1989.

1988
1987

.
rIl- rI I r

c

I" r fI

I
"

r
II I Io

,o

40

50

30

20

N-mm, k9 pI'. ha
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Gpdskning og kalkning

ne er angivet for arealer. der llle er lilfert hus
dyrgodnmg 11986. 1q87 og 1988. samt for arealer. der I

penoden mmdst er lilfert 100 19 " I gylle dier fa'"
meg og ajle pr. tir l den 3-årige periode.
Kolonnen benæ\nt )1 ube\ol..set It omfatter b:\de area
ler. som er plejet og arealer. som ikke er piOJet pa
pro\'etagningstidspunktet. En nænnt:re \ urdering af
de Indsamlede data gi\.er Ikke grundlag for at skelne
mellem de lo situationer. L:mgt hO\edparten af area
lerne er dog plejet på pTOvetagningstidspunktel. Ko
lonnen mærket IIvinlcr...æd Cl omfatter arealer med
alle forfrugttypcr, f.eks. korn. rerler. raps og ligncnde.
En vurdering af datamatcrialel giver ikke grundlag for
al skelne mellem f"rfrugtlyper. Tabellen viser. al
arealerne bevohet med vintcNlt_'<I sammenholdt med
de ubevoksede arealer har et lidi højere indhold af
både Illtral og nitrat + ammonium. Delle forhold
gælder tilsyneladende pti alle jordtyper. Årsagen herlil
kan være. at vintersæd gennemgående har en god
placenng i sæd<;kiftct m.h,l. k\·ælstofeftervlrlnmg,
men mlske også. at en tidlig jordbehandling i for
bindelse med \ IIltersædcn... etablenng s..-cller gang I

minerahseringen. Græsarealerne har et langt lavere
lIldhold af nitrat og mlral + ammonium. ~ielt

IlIlralindholdet er la\l. medens græsarealerne har et
rdativt <;Iort ammomumlndhold. Til sammenlignmg
kan næ\ no, at på ... l..0\ arcaler taget under et er der i
gennemsnit II kg ",trat- ' pr. ha og 27 kg mt rat +
ammonium-N pr. ha 111 l meters dybde om eflcr ret i
gennemsnit af 3 ar.
Hvad angtir de husd)rgodede arealer er der tale om
-rnvel tilført gylle og fast slaldgødnl11g og ajle. En
vurdering af materialet giver heller ikke her grundlag
for at skelne mellem di..-.se former for husdyrgodning.
Som supplement lil tabel lOA og lOB kan nævnes, at af
J'amtlige landbrugsarealer i KVADRATNETIET i
1988 \'ar41 pet. ubevoksede og 59 pet. bevoksede. hvis
definitionen for bekendtgørelsen om grollne marker
anvendes. Af de bevoksede arealer var 76 pet. dækket
med vinlcrs..-ed. Med hensyn lil husdyrgodning blev 28
pct. af arealerne tilført hU':idyrgodning til afgroden l

1988. d.v.s. efteråret 1987 eller foråret 1988. Den
gennemsnitligt udbragte mængde iah var 207 kg N pr.
ha. beregnet efter standardindhold.

Tabel IDB. Si/ra/hæls/of og S-mi" lil l m dybde i februar/marIs. Gennemsnit af arene 1987. 88 og 89.

Uden hllidy,.tldnml Med bUldyrpdninl
1986., 87 Ol 88 ~('I" 100 kJ i pL pr. ha pr. Ir

ubrvokSd vinterued Ira ubnokld \;n.tnad pø

Grovsand 12 IO 6 18 16 18
n=61 n J I n~32 11=44 n= 13 n~ 13

Fin'land . 22 31 8 37 J4 IS
" 31 0= 17 n=27 n=25 n=IO n=9-= n

i. Lerjord J7 JJ 7 49 42 39., .........
n= 186 n 86 n=15 n-55 n=33 n 14

~

i BI. gro\- og finsand . 24 21 Il 42 60 54

Q
n=23 n IO 0=38 n= 16 n=3 n=7

Z BI ler og sand 33 18 13 50 J2 2J
n 5 11=51 n-30 n=52 n 16 n=14

JO 25 9 4{) J5 28
n 386 11= 195 n= 142 n= 192 n~75 n=57

Gro\!loand 21 17 24 JI 27 47
n=61 n 31 11=32 n=44 n= 13 n~ 13

Flllsand . J6 42 J4 50 42 57

" 11=31 n 17 n=27 n=25 n \O 11=9
-=
i. Lerjord 48 45 41 66 59 62.. 11= 186 n-86 0= 15 n=55 n 33 n=14
~

BI. grO'· og fil1"lUlld . J3 JJ JJ 52 7J 89

~ n ~3 n~ 10 n=38 n 16 n=3 n=7
Z 45 JO JJ 71 4J 44BI ler og ~nd

n=R5 n 51 n=30 n 51 n=16 n= 14

~I J5 32 56 48 57
n=J 6 n Iq5 n= 1-*2 n-191 n=75 n=57

n I1r.1l1loh ...·n'I1 ..1 'I,."
8~



I tabl.:! lOB l'r VI'\t rl"ultater fr.! N-lIlill-mlilill~erllc om
forårcI p::i de ..:mlTne areall) per ..nm i latlel lOA
ror,lellclle mellem de for<.,kclhge arealty per er her
nogel Ud\l,let. llgl"'OOl forh('Ildel mdlem u!lc\lll,t..'t.!c
arealer og \Inter...cd~arealer nu ub)ne1adendc Cl'

\cndt om. Villler..:cd,arcalcrne indeholder om forarcl
cll ..mule III IIId re nllr:H og IHlml -1- 3mlllOlllUllI end oe
uhc\ok ..cdc :Irc~lcr. Oel1c forlwld '\lylde~ '\alltl'Yllli~·

""i, al der Idl'n 3·jngt: periode. Innr pm\crne er lagel.
har \:crel In \lIIlre. "(lill har værel ....1 milde. al
\ inler.:cdell har optagel "\ æl"lof \1l1teren igennem
Delte forhold "Oml1lClllere'i yderllgerc l den flllgelldc
tahel.
I labd l l er jOrdcll" lIldhold ar 1111ral og llltr.lt 
:1l1l11ltllllUIll P:J arealer. der \ilr htn. ul'll'\·ol ..cdc, da:l..·
lCI mcd \ lntcr-"':l:d dier d:cllcl med græ... \ 1'>1 fnr de
enlehe ;11'. dd ... fl'f .lf"lwmmngcn er hcgyndt og del ..
om fodrel l'fler af.. tmmnlllg"penodcll\ ar,lullllllg
labdien \!'l'r for \lntcrel1 1986/87 og IQX8/Sq t't
tl:C...ICII tlil.:t1lirCl mdhold af mIralog llllrat I ammo
lllUm fra \lnlCr lil forår Dette :If'pcjlcr forholdene i
\ 111 Ire. 11\01' k\iCl"loffrigl\d"cn l \ltllerpenooen har
lunllel holde Iril llIcd llllraIU(.ha..llllllgen Vinteren
IQ86/R7 \.11' furhold" l'> lnld nlL"d en lille nuncrah·
"erillg ug l'n nugl' llllratud\a ...knlllg, men ... \ll1lerCn
Il.)H8IHl.) '<Ir mild Illt'd Cl! ImJ mmcrall"enng og en 1,1\
UtlVU...kllillg. Gelllleln...nll'\:l:rtllcrnc d:cklcr (J\'er Cll
\I.. \ari:tllon...5.lcdl" al der pa gri1\.,.llldede arealer er
lalc nm en n'dulllUIl fr<l '1lller III furar. ml·ll'" der pa
fin"andede og. lerl'de Jorde er lalr 0111 cn \" "llg11111g
1',1 \ 1IIIer....c(harealt·rnc .If..pcjlt·... for..kdlrn Imellem
\ III t re tiC endllu I~deligcrc [ 'Inlcrell NS6/tn er der
'''Cl cl IllIc Clld fra \lnler III forar I \ltlleretl Iqg7/R8
..lelc (kr l'l "rarllgl fald fra \lIIler lil for:lr p:'l I
gennclmnll 2.4 "g nitral· '\ pr ha Delle af"pcjlcr
Ill\nl ..oml dCIl \;\,k \lnler. h\ur nllratud\" .. knmgen
... ar d ...lrallnllll:cr ..tor. og':! pa 'lnler<.,:\."'(harealcr_ I
\ 11llcrCll IQ~~;Sq .. \..t·le dcr og...3 Cl <;tort fald l jorden,

Godsknin~ o~ kalkning

llllralllldhold fra VIlller IrI fOf<irel pli vllllcr...a:(klrca·
Il·rne. Ilcr P:I l gcnnelll,nll 22 19 111Iral·'" pr hil Når
detlc f,lld ':II11menholde" med en llh,arcnde "llglllllg
p.1 de ubc'ol-.ede are.tler. må del lonlludcn..... al der l
alt 0\ C'f\ ejcndt: grad ..k) Idc... l \;CI"lOfnpl:lgel"'l' l '111

len.æt..lell.
Millingcr genllemfnrt af I,and'\lonlorel for PI;tllte;1\ I
på knap 30 arealer I man,,/april Im1ned I 1987 og 191':9
belrxfler delte. I IQ87 'ar l,.cl .. tnfnplagel,cn l en
'llllerlncdcafgmdc I gennem'!lll IS 19 hæl'lof pr
ha. ml"ll' den I 19lN \"ar _16 kg l\æl"lOf pr ha
Pa gra:...arealcrnc \ar for..kellen fra, Inlcr til fora r
tangl Illlndrc elld p!! de to ~""'flgC arealtyper. Men og..ri
her ..l..ele dcr l \ inlefclI IQS8/89 el fald l jorden..
llllr:llllldhold, ..om imidlerlld var mmdre. fordI jllr
den" indhold "cd \inlcren.. "lart \af meget la\'
Pa de "realer, h\or der jæ nhgl Cl' tllfl,rt hu'td)r~(x1.

ning. \ I~'r m5hngcrne el lorre lIldhold af Jllllteral..l
l \ æl'iIOf Sld'il på eftcri1rl"t. Del fremgal' af lahcl lOB. al
fomg.cl ..ell Cl' fa,tholdl i fOr:lr,nl:illllgl'fll('.
Pii figur o og 7 er \1 ..1 hYPpIgheden af for.. ldhge af
1ll1r,lllollecnlr;IIlOtll'r I jord\æ,l..en l jordlagl" 75·100
cm l gl'Unelll"llll af .lilt' arealer udcn hu,d~r!!-odnlllg.

hl1\ arealer.derjx\lIli,g1 erlilforl hu ..d~q;.ndlllng. Dl
\I..IC l..nncelllralioller af,pcjlcr Illnærl1ld"e"'l\ kon·
cl'lll rallOI1Ctl l del \ and, der for"'l \ II forladc rOd/tHlen J

af.. ll"Øtllllitlg. ... rx:riot1cll
TtI":.Illlmenlignillg ":lllll:C\IIC.... ;1192 pt.:l af,"tl\arl'a
lerne har en Illlratlnneenlrallon undrr IlA ppm Ill
Iral-I\. 94 pcl en loneelllratlon under 17.1 ppm og
kun 2. IX·1.. ""rende III el enldl are..!!. har cn k(lII
cI;"lIlr:lIHlII p:l OH-r 21.8 ppm llitrat-!':. 1 gennctll"1ll1 er
1I1lral"01l1'enlriltiollCtl i jOf(l\a:.. l..en i lage I 75·100 cm
pa .. k(l\;Ireail'r 5.0 ppm llllr:t1-'l
L'1/{kr.IJ~d\t'rnl' I A-I' fOR I rVH/7 E r X(I'(!r med li
dt'" ~rul/dltJ~ for al ,'wh!ut' .."ormu!t'r·· ji,r Jord.,,,,
flId110M afmlfll'ral,I-. I-. \'((-1\101 lU/derfi)nl-.l,"t.~t'forhold
fomr Ol! !'frl'rar (lIdt'rmJ!('/~(>rm' \·iHt'. /li ('wh!ered('

I ulJl.'1 1/. Ar.mrwfllJl/. Jorderne\' wdhold a} IIilrall-.l'{{'/tlOj} og ,\·mil/./or og tjier 1'lIl/er 1987. XX (J~ !N Ingt'f!
IlIl\dl'r~,)(IIlIIlf! i 198fl. IO og 88.

1986/81 1987/118 1<.18/89
"mier forir "·Ulltr ,mi, Vlntet" forår

" 34 34 30 17 37 42.c Ubl'\o",t·t.

" n 1.'4 11= IJO n l4b n 14.\ n bl n lU
c-
o<> 34 JO 4J 19 48 26
~ Vinlt;'r".I..·d
Z n 70 n 5.' n 5:-; n ~6 n 1~ n ~b

Græ.. 14 IO R 6 16 12
O n 52 n 45 n 4~ n=47 n 27 n 50
7-

" Uhc\ol'l'l 53 50 W 27 48 50
.c

n 1.1,5 n= 1.\0 n l4b n 14.1 n 61 n lU
:;.

53 -16 52 31 57 33o<> Vlllter";l:d
~ n 70 n 5.' n 5~ Il -56 n J~ n ~b

S
28E lira:"

39 37 30 31 39
i n 52 n=45 n 4~ n 47 n 27 n 50
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28,5-34,2 PPM
9'-

22.8-26,5 PPM
4%

17,1-22.8 PPM
\0%

Gennemsnitlig koncentration"" 11,6 ppm NO:.-N

Figur 6. Fordelingen afnitrotkof1cenlrationer (nitTUt!.. l"t?I
sIofl i jordmndel ilagel 75-100 (m i now!mber/
december 1988. Ingen husdyrgodning 1986. 87 og
88. 134 målinger.

Gennemsnitlig koncentratIOn = 14.1 ppm NO,-N

Figur 7. Fordelmgen afllilrolJ..onæntralioner (n/trDlhæl
slofl i jordvalldel i laget 75-/00 cm i november/
december 1988. Tilført husdyrgodnlng (O'Y?T 100
kg hælslofpr. ha pr. ilr i gns. for iJrene /986. 87
og 88). 8J mål",ger.

græsarealer !tol'de et væsentligt lal'ere nitratindhold om
efteråret og dermed en mindre risiko for nitratudvask
ning end de ,n'rige arealtyper.
Arealer, der "ar dækket af villlersæd. !tal'de sid';l på
e/terdrel et indhold af uorga"isk h'O!/stoj. der .-ar lidI
højere end u/Je,'Oksede arealer, mens det modsatte ,'or
liljældet om foråret. Forskellen skyldes h'O!lstofopta
gelse" o/graden i vinterperiode".
Arealer. der jævnligt blev tiljørt !tusdyrgodning, hm'de
et større indhold afmineralsk hælstofbåde e/terdr og
fordr.
Målingerne viste også. at der ved udarbejdelse af hæl
sIa/prognosen/ar vintersæd er behOl'foren ""rderilIg af
afgrødens hæ/st%ptogelse w!d vinterens ajslutning.
E" forøget eller reduceret optagelse po delte lldsplmkt i
/orhold lil en "normal.. skol ,'urderes ptJ /Inie med
ti/svorende æ"drll/ger i jordens indhold af mineralsk
k,'ælsto/

Markprognoser
Under specielle forhold kan der være behov for at
anvende særlige metoder til at forudsige beho\et for
hælstofgodning på den enkelte mark. f.eks. i for·
bindelse med am-endelse af hu'-<1yrgodning.
N-min-metoden. lUtrattesten saml planteanal}ser al
totaloplagelsen af forskellige nænngsstotTer. er de
metoder, der afproves og udvikles herhjemme. Plante
analysemodelleme omtales ikke i nærværende beret
ning. men udviklingsarbejdet fortsælter.

N-min-metoden
Ved godskning efter 7'l-min-metoden ben}ttcs s..'tm
menhængen: Optimal hælsloftiljørsel = optimal
kWÆlsto/forsyning - S-mfll.
I 1989 udgav Landskontoret for Planten\ I en pjece
med titlen H Godskning efter -mm-metodcnH. hvori
det praktiske forhold omkrin~ anvendelsen af meto
den er beskrevet.

I vinlerhvede og vårbyg er værdierne for den optimale
kvælstofTorsyning fastlagt igennem flere års forsøg.
For en række andre afgrøder er der ligeledes værdier
for den optimale hælstofTorsyning fa~lIagl ud fra
litteraturen eller praktisk erfaring. Værdierne fremgAr
af -min-pjecen.
H\or der er tilført organisk godnmg til afgrøden eller i
Arene forud. skal værdierne for den optimale kvælstof
forsyning korrigeres for den kvælstofTrigivelse, der
sker herfra, efter al jordprøverne er udtage!. Be
regning af aenne mineralisering er: Totalt på årsbasis
p' regnes en mlllerahsering mellem 25 og 35 pet. af
hu'idyrgooningens organiske kvæ1slofindhold. I lubet
af \ækstperioden kan påregnes en minerallsenng mel
lem 15 og 25 pct. af den tilbageværende mængde
orgamsk bundet \...\ælstof. Denne procentdel afhænger
af, hvor lang vækstperioden er for den p gældende
afgrode. Værdierne for den optimale kvælstofforsy
ning findes da ved at trække den beregnede kvælstof
frigivelse fra tabelværdierne.
I 1989 er meloden anvendt I et stigende, men stadIg
begrænset omfang. lait er ca. 400 marker godsket efter
metoden i 19 9
Jordpmvclagningen er gennemført efter bestemte rel
nmgslinier. idet prøverne er udlaget til den forventede
roddybde. dog maksimalt III 75 cm. Hvor roddybden
udfra jordtype og afgrode vurderes at \ære 100 cm.
beregnes N-mm i jordlaget O lil 100 cm ved at multi
plicere N-min i laget O til 75 cm med 1,26.
11989 var analyseprisen 90-118 kr. pr. mark.
I forbindelse med den praktiske anvendelse af meto
den knytter der sig VISse praktiske problemer. l 1988
og 1989 er jordprøverne således sendt straks efter
pro\etagnmgen eller efter at ha\'e været d)bfrosset
Pli \andskontorct er der i 1989 gennemfort en metode
undersøgelse. der understreger. at det er afgørende. at
fOf'ende1sen sker hurtigt, og al jordprøverne under
forsendelsen opbevares koldt.
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o"
20. marts 5. april 27. april 10. maj

I'igllr 8. V-lIIill ni J 11/ dybd!' Kel/I/I.'III forMet 19/:19 , 5
Ji:ITSOg lIlal wlll·r!nw!t·. D('I/ fedt' ÅUr\~' l'r gel/
tlt'1mnll uffonogl!nc \taJin~ntl('l'rfon'fugt' l Ild
I rO.\'},

3105 3106 3107 3108 3109 8113 811<1

FOfS0gS10benummer

• Penoden pnmo aprIl - medIO maj

Perioden mecho maj - mediO IUni

. Perioden medIO JUni - ultImo Juli

o

0,5

fixur 9. .\tll1uali~en"g mal' i mt/rÅen i fcd ., (0\) I 7
Jorun:, med \{tllahl·td('.

MIneralisering kg N pr dag

1.0

Numrene .~I05, JI07. 3108. 8113 og 8114 p!i figur () er
mar"er. hmr der jæ\ nhgl lilfore" hme!) rgodnmg. Ud
fr.1 opl)'''lllnger om hu!>d)rgudning'illlfor'tCl gennem
dt: "ld"le 5 :'Ir er mlllerall ...eringen herfra 1dIS<'C forsug
Ilcrcgncl. M3hngerlle er til~yncl.ldcndc l stand 111 al
bekræft\' ~n stwre Illincrall<,cring p3 marker. Jcr jævn
IIgl er ulfoft hu<;dyrgodmng. og det ..er ud til. at de
kan gi\l' rclali\c og måo;;"e og..å næ"llell "\.lI1ll1all\e
\ urdennger af 1l1lllerali..crmgen
I IQ89 er :\-min malI l en r.ckkc li)fs~)g\ encr. 11\ lIkcl
gl\Cf mulighed for :1I afpro\e meloden duelighed. I
lahel 12 er vi ,t genncm...nllsre...ullalcrnc for afpro\'
mIlgen .tf metoden l \ rb}g og \lIl1erh\edc. l vårb)g
h:lr all\cndel~en af :\-min·melOden fon ttl et net Io·
merudb} Ile....om er ca. lA hkg Ia\erc. cnd h\l'" der i
alle for"ogcnc \;lr Idføft pr..ccls den opllmale bælstof
lI1;cngdc. N-min-metodell har l genncm .. nll af for
"t)genc :-IngI' Cl Cl 1l111ldre forbrug af "\ :c1<'lofgodlllllg
på ca. IO kg N pr ha ..;unmenligncl med optimal
gnd..kmng. J gt'nnem~llIl <Il' h\edefof'ogene I IQ88 og
1989 har -11I1lI-lIleloden rncdf<'fl Cl nCllomcrudbylle,
som er 1.3 hkg 1:1\ ere. end hvi.. der \:H godet oplllllall i
:llIe forsøgene. og og:-:') her har meloden m~dfol'l en
"\ ælSlOfall\ endd">C....om er ca IO kg " la\ere pr ha. I
fo,...,ogene er dcr mdsamlel opl) "nmger om, tHad der
er udbragl I marken omknng fOf'ogel. Ilen\lglcn er al
..ammenltgne "-min-metoden med pm"<;i". j-I\Of\ldl
lilfor"lerne i den omkringliggende mark er udtryk ror
pra"sls. eller om dcr er "kelel III forsøgene undervej ... I
\'X"st~c",ollen. er \ an'ikellgl at afgøre Men l gennem
SIIlI af de :2 :'ir har N-oun-meloden 1 forhold Id den
fa"li ..k udfOrle godsknIlIg i den omkflngllggende
mark medført et merudb} Ile p:'l 0,7 hkg. Der er for\kel
mellem de 2 år. ~åledcs al der 1 1988 "un er Opll el et
merudb} lte pli 0.4 hkg og i 199Q el lIlerudb} Ile p. I
hl..g pr. ha.

I figur IO er \IS! re"ultaterne fra dc enkelte for~og I
1988 og 1989, lUell her opdel! efter anvendebe af
11l1 ...dyrgc\drl1l1g. Det frcll1g~r affigurcn, at an\'t:'lH.1d!>.e
af 'J-1ll111-11lelOOen kun "jxldcllt forer til \x"cl1lhge

I

I

'---

~-l..... --
70 - ~ .-.

.....
~~

-,....
.~- .-

.~

N-min, kg pr. ha

140 r ----

De d....l'ltcrende \ærdlcr for dcn opllm:llc b æl..tolTor
..)mng er beregnet med udg~ngspunkt I -mlJl-m!i
lIllger forewget l februar og marts m:'lned. Hvi\ lilan af
den cnc cllt:r den anden grund \l,'n!cr med N-min
målingerne lil ....cncre. bn dc l'hi... lercndc værdier for
den optimale l..\ælslofTors~l1l11giHe uden \ldcre an
vendes 1'. figur 8 er vi~1 "l-mlll-mahnger gennem
for rCI IQ89 I 5 for...u~, dcr ble\ fulgl Inten"l\ t
Rc... ult;i1CrtlC .... Iser, al \a:rdlt:n for den opl1male kva:l
"'otTarsyning i vllller!l\ctk er aflHl:ngig af pnweI:lg
II1ng\lld"plllll..lel Ved pnnelagnlllg ..enere elUj febru
ar/marts måned er dcr tlehm for_ at \ærdlen for dcn
optimale l..\æt..lofTof')lllng formlnds"es. r'Endnngcll
vII anltcnge af klimaforholdclle og derfor værc for
..kellIg fra år lil .\r.
M51111ger af k\';c1 ...10foptaget..ell i den ovcf\inlrende
afgmde. gennem fort l IQS7 og 198Q. \ i..te og~\ en stor
for ..kd Som n:C\ III l af..l1ltlel om K VADRA r:"-lE-I
rET \ar oplagd..en i IqR7 i gennem .. nll afmålingerne
18 \...g N pr. ha. mcn" den i 19~q ble\ målt 111 36 kg :"I
pr. ha. Ved udarbejde I.." af rnarkprogno'icr ud fra
N-mlll-m.llIlger er dct nOlhcndlgt :)1 \urdere op·
tagcl..en af "\x"lof p[1 pnl\ClaglllngSlldspunktet I
o\ef\ll11rende afgrøder \il der alts. \ære klimabcllll
gede for:-l..elle l \;crdlcrne for den optimale h:cbtof·
fors) Illng fra :\r III år
I IO fONlS I \ 1lllerll\ede er der I ..amarbcjdc med
Slalen.. Plantea\ Islabor;JlOnUlll malt hælstofminera
hsenng l mar"ell. ~1c.~loden går ud p:'l. al der på
forskellige tidspunkter placeres overdæUede pJa.. tror
I de ugodede p<lrccller. hvorefter ophobnmgen af N
min Illåle~ j for~keJJigc perioder. Re"llllalcrnc fra 7 af
for"'"gene foreligger nu og er \ 1<,1 p:i figur 9
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Figur JO. }7 cnkl'llforsøg I 88 og IX enkellfursøg / 89.
VSlllerJH·ede. J/kg. mer/uJbyrtefrarrukkef udgift
Ilt gOdlIIlIg ved DpI/mul gOdsÅllillg. Vl!d g~uJsÅ

IIilIg efter .\'·min-metoden og I'ed den gødtklllllg
der er Ildført I marken hmr fOfWger la (7f).

Coømknin(! og kalkning...,
...;=--
•

•
•

----. reduktIoner I nettomerudbYltct \arnmenilgnet med
optimal godskning. II ...or der er tilfort fa.,t husdy rgod
ning er der dog i vi'iSe lilfælde til betydelige afvigelser i
nellnmerudby tiet. Årsagen hertil er ut\'IVlsoml van
skeligheder med at beregne mineralisenng i væksts..'C
sonen. Hvi, oply,ningerne om kvælslof udbragt III den
omgivende murk er udlryk for prak"'ls, kan Illall kon
... I.llere:. al gooskningcll her rammer meget læl ved
optimal gudskning. Ud fra rc.. ultllterne i figur IO og
label 12 kan ud fra de 2 ars resultater konkluderes. at
hvor der anvendes hu..dyrgodnmg. forer N-Olm-meto
den III el nettomerudb)tle r~ ca. I hkg pr. ha sammen
IIgnel med praksis. og hlrOf der Ikke an\endeo. hus
d)rgodmng. er netlomerudbyltct nundre og i nær
heden af 0.3 hkg pr. ha
I 18 forsog I \'interh"ede er der anlagt forsogsled, hor
der blev godskel efter henholdsvis N-min-metoden og
N-min-metoden plus nilralteSlen. I tabel 13 er vist de
målte nettomerudbytter saml den anvendle mængde
kvælslofgodning vcd optimal gød~klling. vcd N-min
metoden og ved en kombination af nilratteSten og
N-mill-metoden. I genlltol1slUt aralie fon.ugene er der
mcgcl lidt forskel i nctlomerudb"tte og anbefalet
godsknmg mellem N-mm-mctoden alene og en kombi
nation af -min-metoden og nitrallesten I forsogene
uden husdyrgodning. h\or N-min-meloden fungerer
dårlig!>!' bidrager nitratteslen dog Iræsenlligt. ledes
at der I delle forwg..led opnas næsten del samme
nettomerudb~tte som \00 optimal god'!ikning. l for
søgene. h\or der er Illf"rt gylle. har miralIeslen lil
syneladende medført el lavere nettomerudbylle. mens
den I for'i"gene. hvor der tdfnres fast husclyrg"dning,
ikke forbedrer N-min-metodcn vlC.;;cnthAt.
I 1988 og 1989 er det ullde('o,~o)gl. hvorvidt nilralteSlen
gennemført ~om en hurllgmctode med teststrimler gav
resultaler. der "ar i Q\erenslitemmebe med laboralori-

Tabel J2. Beregnel godningsbehop saml merudb)'lfejralrukJ..el udgifl fil k\'ælslofgodnlng. Værdierne erangi~'e/ l'ed
oplmwl godsJ..nillg. w!d om'ende/se ujS-min-metode" og ~'(?d de" godsJ..mng der er udført Smarken h~'Or

jOrSQgel la..\ferudb)'lfcml' er aj1æ~1 pa udb)'lfekuroen jor h)'!!rl enkeJt jorsøg (7l).

Orllmum N·mm-n\dod~ Udført I mark
Vinterh.ecle Merudb.•gdn \.tdUdb.-,dn. Merudb -gdn

k, N udg. 19 N udg. 19 ~ ,Jg

1988: Ingen husdyrgdn. IO forsøg 100 J2.9 18J J2,5 175 JI,9
Gylle IO forsag 11>9 26.7 11>4 25.9 159 15.1
Fast sig. 7 forsag 201 Jl,8 140 19.1 144 19,5

Gns. 27 forsag 189 JO,6 165 29.2 161 18.8

1989: Ingen hu ..d) rgdn. 6 forsøg 147 27,4 188 25,4 186 25,8
Gylle 6 forsog 16J 25.5 162 24,7 155 lJ,8
Fast sig. 6 forsag 120 Il.q 101 11.0 165 8.5

Gns. 18 forsog 14J 11.6 150 20A 169 19.4

1988 og 89: Ingen hU'idyrgdn. 16 forsøg 180 JO.8 185 19,9 179 29,6
Gylle 16 forsog 11>7 26.3 16J 25,4 158 14,6
Fa~1 ~Ig. IJ for~og 164 23.1 111 20,8 154 19,8

Gns. 45 forsag 171 27.0 I(,() 25.7 11>4 25.0

VårbJ'g (31 forsog i 1989) 8J 8.7 74 7.2
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Godsknin~ og kalkning

/olld 13. BC'rcglll't gfJl/,,;lIg\'hdlOl' WJmt ml'rudbytft'T lratr/lV,et /ldIN}t ul hn'lstoir,:m/IIIIIK. "(('rdu'rf/(' l'r llllKH't'1
\wl oplimul gods/""illg, I't'd mB'u/ddsl' ul \-mill-mC10<!<'fl (UkWt'fl - hiB f1ormlldhwl(') Ol( \'t,d
aI/h'lIddw af .\-min-ml'lOdell t "ural/cv. .\/audbytfcTl/C ji}r .\ -mill'/IIl'wdl'1I Ol? nirrafll'\l a mal, i
~(l'rltgl' fi1T\(Jl(\/I'd der l'r gm/\I..e/ l'irl!T ml'(()rkTl/c 0/),

N·mln·m~lode N·mm + Nilrnll~t

Vinterhvede OptlnlUm alrot. udb, norm. udb Fttkcs ~t 8
hkg hkg hk, hk,

Ingcn hu...dyrgdn fJ fnr"'llt; .'!7,~ 1~7 1~.O lRR 15.1 IH 16.Q IXl
Gylk' 6 fON'g 2L! 10.\ n,b 162 26,S l~ 25,2 100
F,I"'1 ...1f. (I for...og Il," 111 I I.~ IO} 11.1 95 lU; l~~

Alle for~('g 22,2 l4~ 21.0 151 20,0 1.17 21,.\ 165

eall:ll)"'I,.'r D~'rf(lr cr dl,.'r ocggl';Ir gCllllclllfllrl dobtJd
l;lnaly ...cr Re<"u!lalcfIlc afafprO\ ilingen er \ 1..1 p~ figur
II Re~lllla(t"fIle \ l"'l.'r, al dt.'r for dl' I...OI1L·t.'ntrattoncr,
der hggl.'r mdcnfor dct. da er rdc\anl for pral... .. I~. cr
lin ll\crcn ...... lcfI1mcl ...c mellem latx\ralllrlcllIalingerne
og hUrllgmew<.lclI. r~\ClIlllCllc fC,11 \cd IIllralle-.lcn ...
forud .. lge!<,er ..I...yldc.. dcrfor næppe malemeloden. men
.. nan're (urke, d~rllg Jordqrul-..lUr, mangel på andre
lIa.:nll~"''''lolTl"r (l,'" \

VN/ 1'lIrder/ug al .\'-lIIill-lIIl.'wd(,1I O,l: 1I;/ralfe,\/l'lI er
l1u'wdl'rl/l'S alll:ll'l'/\j'r 1'lIrd"rl'l I'l.,d aj1æwillg pu fi}r
~ogC'''n "db_I'uC'J../lnw ex: i 5!erli.'w lo,-,;of!sled. der god
sJ..('\ t/it'r mcfockrtlt'. / c/l'j1l',Hl'li/fiI..'/dl' er da 0P"OCl l'f
11('lflmh'rlldb\'Il(' "u'd S-mm-mt'lcKk" oh'I/i!. som er

lIllIIdr" {'Ild ca. I h/..l: lu 1'1n' {'Ild mt'Tlldbyut'{ "t'd
OplllIIlIlII. Sallln1l'"Iil(I/('1 medg(,d"/..llIllg1'" I dell mur/..,
hWJrtfilrmg('I/lI, a der Opn(1('1 ('{ I/('lfomerudbyue. mm I

f.:l'''''l'lInllil l'r O,J . 1,0 hJ..1? højert'.
J1efodcII jimgera hcr/H, !trur r/a t'r llltrClldl h,,~·

drrxlJdllltlg. seir om der \t'd UIII'cllc/e/w ajjLHI godl/lltf:
af nf.: 111 I'r gamJ..!' \/tm' afl'lgd\t'r jro c/el (JÅUfwmil/..
optilllalt'.

\i/mf/n/I'II har i /989 Ålfn wogl jorhec/rt'/ ,\'11I11I

ml'lodef/\' forudwgeha. hn//..l'I mul/K\'!\ /..UIf lil'År/l"t'1

dl' /Orrt' I'(('/.. Hforhold po prcn'('wf?nl11f?mdfpllltJ"It'/.
Jordl'IIS V·min·il/dhold Ol! op~VHll11ger om l!ffcml'/ al
"'Kalli!)/" Hoj danna grwullill? for .\'·I1/;l1·I1/('lod('II<;
am::n·e/ser.\I('wden SÅul '/"OI/J"lIrr('rt'" mcd dl'lI er·
laring om m.'J.. ~lfiJrhold 010: ,s.:odntrl.':!l,læhm po de" ~'''Åd

11' marI.., <;om landmand m: I..ollfuleffl er I h<'\lddelw uf
X·min-mallflgeT/1e kO/I ulJari' dl'" praklil'Å(' ,'rji1rms.:

l'idell 0/11 {lr,\Wlrim;OIlC'1I ijordelH indhold ajlilg(('lIge- EI
lig/ hæ/.\/of ,\[ewdcn jiw/.:era (/('rjor /}l'dsf, III'or da
pa dell ('I/Åel1l' l'lelldom dier / mIndre omrader er el
J..('lIdskah til dl'l ""orma/e' \ -mll/·mdhold i jordelI
\·m;'HlIulillga am'endl'<; da tl/ at jUfleT(' del "ormalt'

KodniIlK!l,II/l't'UU i omrut/t'l ('/la pil l'j('ndommclI.

Kvælstoftilførsel til fabriksroer
l \amarbcJdc med >I For\"g... u<.I\'algel for "'LJI...I-..erroc
dy rl...lllng, A l'lcdgård Il er der gennemførl 6 for",'g
med l...\æl ... lOf· og nalnullllllfor..ellll fabnkuocr Re
"'lIltalt=rnc er \1'>( l label 14

Fube/ 14 KI'It'!Hoj til jah,.,J.. \r(}('r

2500 XX
X x ,

2000

)
1500 )(~"X

1000 ~
x ? x,

~ x
500 x

~-- ~-...,."", ...,....j
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

PPM NOJ, Nlltachek

Summt'nItWllffJ{ uf mul"'J{l'r tI/( ti 1I1trallcHpaptr
og U/W/I'la pu IuburcJ/tJrlI'l F(frl'u('uÅ/io1/en fXl

II/lraueltpaptrt'1 er aj7a'\1 med nlleJ..rum<'lt'r
("lJirrafh,'J" "J, 81 "'(Jlin~er,

ror..."g pl~1I1ell cr i ar :clldrcl I Illrhold ItI Ildlil;ere
Salcde er dcl Ia\c... te k\a:l ... loflll\-cau nu RO I...~ pr ha
Og...a for ..."gCI1C I fahrik ... rocr hckncflcr b~cJ..,lofprog·

IlO"'CIl" forud ... lgcl ...e om Cl la\crc I-.. \ ,cI"'lOrhchm II \ {Ir
<.Iel normalt er okonol111"k rentabelt :lI lllft\rc ()ml-..nll~

110 kg h:c1 .. wf pr ha. har der l 19K1J iHe \'ferel
mcrlldh) IIc miilt ...om hl-..g ..ul...l...er pr ha \ed al hlc\-e
hæl"tofnt\ci.luct fra RO kg pr ha III 120 kg pr ha
Ldb~lte af rod er "Iegel med "'llgcnde I...\~c].,tnflllfor·

...cl. men dcn udbyuesllglllng er m(xj...\arCI af Cl fald l

... ul-..kerprocel1tt'11. ~ed "'llg.elldc hæl<;lofttlforo;,c1 er
1l1dholdel af ll"l1~kcl l.lrnil1okv:cl ... tol' ... lt.-gcl.

Udb""
m<rudb

hIr'l rr hs
rod suHer

" "
602 105,7

R l,O
17 l.R

"&mlno-".:
pr 100 I

ulro.ker

HD) ri
Fabriksroer \~ ~ Pcl

lagnm8 ~uH~r

Anlal fClr,(lg " " "l:iU N I I-..a ... OJ 17.6 71
120 N I bo;, Q2 17.2 R7
160 N Ika" Ol lO,X 100
I.5D"1

l
x •

PPM NO •. laboratonemållng,
I,

3500

3000



Gødskning og kalkning

De viste resultater stammer fra kombinerede forsog,
hvor og' natriumtilforsel er undersogt. Vlrknmgen af
nalnumtilforsel er omtalt '>enere i o"erslgten. Til de
forsogslcd. der er vist i tahcl 14. er der tilfort 140 kg
nalrium pr. ha.

Optimal kvælstoftilførsel
De gennemsnitlige optimale k\ælstofmængder for
korn og rodfrugt er vist I label 15.
Der er igen i år amendt ell opgørelsesmctode. Inor
efter de \'iste tal er de gennemsnitlige optima. der er
beregnet for enkeltforsogene gennemfør! "liden 1980.
Der er kun vist resultaler fra de forsøgsserier. hvor der
har været gennemfor! cl tibtrækkeligl stort antal
forsøg.

Tabel15 Optimale kvælslo[mængder

Ud fra forsogsresultaterne er beregnet den okonomisk
opllmale kvælstofmængde i kg pr. ha ul forskellige
afgroder cfter forskellige forfrugter 01.\'. \ed en kvæl·
stofpns på hhv. 3.50. 4,25 og 5,00 kr. pr. kg og med
forskellige afgrodepriser.
Ved anvendelse af tabellen skal man erindre sig, at der
er lale om gennemsnitstal. som skal tilpasses lokale
forhold.
Har man kendskab III dc oplimale gødningsmængder
under de givne \ t1kår gennem praktl'ike erfaringer
eller udfor!e markforsog. anviser labellen hvilke for·
skellc. der normalt h~)r være som følge af forskellige
forfrugter.
Tabellen viser tillige. hvordan ændrede prisforhold
p virker den optimalc kvælstoftilforsel.

OpluMI "I/·pdmn&:tnulcn!dt'. kg N pr ha I
'"il. Mrrud~ne I kg N kMer
-~ . hk" k~. a.r.. hk, sukker

Afll"de ~
~ .. .c 3,SO kr. 4.25 lr s.ro kr.
~ ~-...~

Am-endtr gooningsrnrngdu J hka krmr I hlo;g kerne I hk. l.erM
~ ~~ c.i.. ;:.- . lol N pr hl koster kr ko<otcr kr Lostrr kr.

~.-

< :3!~ " I SO I " 1'00 I '" I ISO 110 1'30 I 'SO 110 lilO I ISO 110 lilO I ISO

Hvede, kerne

Forfrugl korn 110 38,2 8,8 16,1 22.1 26.9 JO.S JJ.O 179 182 185 175 179 181 170 175 178
Forfrugt oliep!. 120 43.8 8.9 16,0 21.4 25.4 28.2 29.9 16J 166 168 159 162 165 155 159 162
Forfrugt bælgpl. . 100 46.1 8.5 15.4 20.7 24.6 27.4 29.1 164 167 169 160 163 166 155 160 16J
Forfrugt frøgræs 28 4J.6 8.J 14.8 19.7 2J.1 25.4 26.8 152 156 158 148 151 155 14J 148 151
Forfrugt rocr IO 35.3 9.5 17.7 24.5 JO.O J4.1 J6.9 170 17J 174 167 170 172 164 167 169

Rug, kerne

Forfrugt korn . 63 25.6 7.7 14.2 19.5 2J,4 25.8 26.7 134 IJ6 137 132 IJ4 IJ6 IJO 132 134
Forfrugt oliep!. 8 27.8 7.5 14,1 19.523.4 25.6 25,7 129 131 132 126 129 130 124 126 128

Vinterbyg. kerne

Forfrugt. kom 52 34.6 8,0 14.4 19.2 22.8 25.3 27.0 154 157 160 149 153 156 145 149 ISJ
Forfrugt oliep!. ... 5 4J.7 6,7 12.1 16.4 19.7 22.2 24.0 176 '83 187 167 175 182 157 167 '74

Vårbyg, kerne

Forfrugt korn:
Jylland 366 28.1 6.9 12.2 15.918.420.020.6 126 128 130 123 126 128 120 12J 125
Deme 279 J2.4 7.4 12.7 16.0 18.0 19.0 19.2 113 115 117 110 113 II S 107 110 112

Forfrugt roer 177 40.0 6.6 11.1 14.1 15.716.4 16.5 106 108 110 10J 106 108 99 103 105
Forfrugt ohepl. 15 30.3 6,2 10.4 IJ.I 15,615.3 15.7 109 III 112 106 108 110 \04 106 108
Forfrugl klovcrgr. 11 36.7 3,3 5.2 5.8 5.4 4.5 2.9 63 67 69 59 63 66 55 59 62

Bederoer. a.c.

Grundg. m. naturg. 5J 1.10. , 4.1 6.0 6,5 6.J 6.3 6.3 67 70 74 60 68 70 55 64 69

I hkg sukker I hkg sukker I hkg sukker I
koster koster koster

1801200 1220 1801200 i220 180 12CX) 1220

Fabriksroc<,sukk., 55 77.6 6.3 10.914.115.916.516.0 108 108 110 106 107 108 104 IOS 106

Till a c. ('r rqmet 1.0] hlg Huslor. b«k~r elkr 12 hlg. brocroelOp Afhco,yn 111 opbe\anng\laher dog fradragel 30 pet aftopudb)ItC'1

90



Kvælstofformer
Forsøg med DAN-gødning

DAS-godnmg er bctcgnd5>en for en flydende god
Illng"l)'pc. som for el par !Ir ~idcn ble\ Illtroducere! l
Danmark af Iirm:Jl'1 Landmark. Godningen er nor
mali sur (pH omknng 2) og blande:-. efter bchO\ af
komponenter \Om uren. fosforli)l'e. "ml,,) re og \and·
oplo~ltge former af ~allUl1l. magnC"llUnl og mikro·
nænng""loffer

Vdrbyg
For..."gcnc med DAN-godlllllg ... tartl'tk i 198i. hor
nedfældet DA"'-gnolllllg blc\ ...arnmcnhgncl 0100 ud·
litmel kaH..ammon~lpclcr Resultaterne heraf \ar en
bedre \ Ir"nmg af DA -gOOl1lllg end af blkammon
salpeter Det ble, tnudlertld antage!' al den måhe
for'il..e1 mere !ol) IdIC\ udhringningsmclodcn end god
Jlillg"'l~ren. Fra og med 1<)88 er ror~ogene ændrd
'> ledC\. at dc to glxlnll1g~l}per er ble\ d ..ammenlignc!
under mere "ge forhold DA --gndnmgen er uddnblct
med for!'oog!'osproJIl" 1 'Ircnge med 25 cm', afSland og
kalkammollsalpelcren er ud~lf()et med forsogsgoo
ning..:-.prcdcr.
RC\ult:UCI af de IO 'l'IIC!'ole års afpnl\'lIingc:r er vi:-I l
tabel 16

Tabel 16 D4'v-godllillg lill"arbyg (73)

Gødskning og kalkning

Der er ændret på for",clg,plancll fra 1988 III 19R9. men
begge er udformel ...åledes. al de IO godning'il)'pcr kan
sammenligne-. \ cd forsl.elllgc l. \ ;e1 ...10fn1\ caucr
Ved nærmere :mal)se af DA 'J-godlllngerne \ 1... lc del
... ig. al mdholdd ikke helt warede til del. der \af
opgivel af linll:Jcl. Dc godlltllg...mængder. der er
næ\ Il! 1 tabellen. er de "orngcrcdc lal efler ud fon l"

godlllllg...an .. ly'>Cr
Re\uhalcrne fr.. de to ar .ld ...kl1lcr \Ig I"kl: \X'l:l1tllgl
fra hmandclI L"c.lb)IICIll\C~llICl har \ed ..... mmc k\æl
'lOflll\eau ,Ion 'cl \xrel del ...amme cfter de 10
godnmgsl)per Ilcggc år har DAN-godnlflgen præ
Slen~t el lidi Ll\crc udb)llC' cnd kalkamll1on~aIJlCIC'r.

DC'lIne fCl,..,""" har. 11 r der 'C~ på alle for,,'gcnc 1de
pagældende år. kun \xrel Slau...ll,k "Ikker I 19 q. og
"UIl \ed del tHlJe bæblofnl\C'au. I ligur 12 er der
e"lunere! kllr\er for dCIl gCllncmsllllllge "r"lllllg af
... \cl IIdSlroel "al"'ammon..alpcler ~om uddnblet
DA:-.I-godnlllg 1 de IO ar
11989 h.. r dcr I IO affoNogcne \æret for"og .. led llle."d
ncdfældnlllg af DAX-godl1lng m del \ar ulf:c1del
med den nedfældede PK-gudll1ng I 19 8. har der
og~ \ærel ell \:t::-clltlig bedre." \lrknmg ~If nedfældel
DAl'\-godlllllg i 1989...ammcllhgTlCI med den \ lr~

Iling. der er npnåcl vcd uddribJmg p:\ overlladen. Den
bcdrc \ir"tllllg er opnået ..!hel på kerneudb)llcl "om

Oplag~1 t Ikg k~rne pr ha

VArbyg
Kar. PrOI~1n N I k~rnero, i kerne i fr:,1. af Udb)'ltt og I N~IU)-

1.P<d PC" Il rørt N merudbytl~ merudb)·It~·

I\nlal fnr"lg IQ8Q

a: IS p, 36 K I 300 PK 0-5-12 u()..,lr.
b: 54 N, 13 P. 33 K I DAN-godn. uddribld
t:: 74 N, 15 P. 42 K I DAN-godn. uddriblel
d: 80 N I ka~, 15 P. 36 K I 300 PK 0-5-12 uds.
e: 127 N. 16 P. .w K l DAN-goc.ln. uddnblel
f: 120 NIkas. 15 P. J6 K I JOO PK 0-~·12 uds.
g: 74 N. 15 P. 42 K I DAN-godn nedfældet
h: 86 N. 9 P. 33 K I OAN-godn. nedfældel

LSD" (led a-j)
LSD9_' fled (~ og jJ
LSDoJ.1 rI"d c. d. g ug hJ

AnilIt fClrwg IQ~8

a: 15 p, 36 K I 300 PK 0-5-12 udstr
b:.w N Ikas. 15 P. 36 K I PK Q-5-12 ud"'lr.
c: 80 N l "as. 15 P. 36 K I PK Q-5-12 ud..lr.
d: 120:" ll.as. 15 P. 36 K I PK 0-5-12 udslr
e: 60 ;...J. 15 P. J6 K I 0,\ 'J-godn IIddnblet ..
f: 120 N. 15 P. J6 K I DAN-goon uddnblel
g: 80 N. 14 P. 37 K I NPK nedfældel ...

LSD'n riet! Co e og g)
LSD". (led d ag j)

,
O
O
I
I
l
I
O
O

•
O
O
I
2
I
2
I

9.7 9.4 40.7 39.0
10.2 10.1 J9 41 12.8 IJ.J
10.9 10.6 )9 40 15.0 15,9
lU 10.7 46 .19 19,1 17,5
lU I 1.6 H 32 19,8 18.)
11.1 11.9 42 J8 2:!.6 20.2
lU SJ 20.7
11.4 47 20,5

/.H 3,4
/,6

/,Q

,
25,4
IJ.2
21.5
26.3
16,
25,)
26,1

3,6

lU
13.2
14.0
IJ.Q
15,4

11.1
18.0
21.5
14.6
21.1
1.'.3

.) Der er h\erken Indre~mel ftlf,kcllc I "I)g "-lllfor;c'1. eller pmfor'ilclle I dISse- n....nng\\wlTer
i\nH'ndl N-pm I DA "'-gl'l.hung 4.00 lr "r kg
Udbnugnlllg ;If DA -':''''Udlllll[l: 120 kr pr ha 95 "r. for ...p;,rcl I'K-t1dhrlll~nlllg

O~nge pnser er :U1forl h.JJo(er" I O\e"'lg1('n
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.......
hkg kerne PI' ha

30

Kas udstløel
20

10

Kg N UIIØft
pr ha

40 80 120

Figur 12. KalJ.ummollsolperer0{ DAX-godfllllg till·urbl'l(.
/I fonøg 1988 og 19H9,

på kvælswflldnyttelsen. H\Or der i l..ernerne kun \:f

genfundet 34-39'« af det uddnb\ede DA~-godmng\

kvælstof. er der genfundet 47-53% af del nedfældcde
DAN-goonlllgskvælslOf. Ud fra disse fors"g må det
derfor konkluderes. al DAN-gødning til vårbyg bør
udbringes og indarbejdc\ i jorde:u for såning lige: ...om
anden kvæl"'lOfgodning
De IO forsogslcd med nedfældet DA N-godlllllg ad!t"tl
ler sig desuden ved. at der I del ene kun er nedfældet 10
kg fosfor pr. ha mod 15 kg fosfor pr. ha i del andel
forsogsled, h\ illel s\'arer tIl den f~formæn2dc.der er
brugl t forsogsleddene med kalkamm(m~lpeler og
med uddriblet DAN·gødnlllg. Der har været en ten·
dens lil et lavere udbyttc ved deu lavesle fosformæng
de. men det gælder her som for andre forsog med
fosforulforscl. al udslagenc for cl enkelt års Illfn.....c1 er
..m~ og usikrc.
Alk DAN·godnillgsfor~oger gcnncmfort \ed et reb
livt lavl fosfornivcau. alt~l1 på DAN-gudningens præ·
mis5er, idet DAN-godningen markedsfore. p en teori
om, al der ...kulle \'ærc cn ~dre \ Irklllng af fo.. for I

DAN-godlling end af fo...fnr I tradJllonelle godnlllger
Hvi .. denne leon er riglig....kulk der værc cn tenden!l
ttl el hajere udbYllemvc311 efter DAX·godning end
efter traditionelle godl1lnger Re...ultateme har. \()11l

O\enfor be\he\t:L ikke \isl en '!l:1dan tendens. T\ært
imod har der værel en svag tendcn ... til et dårllgcre
udbYIIe efter DAN-gødning end efter andre god
ningcr. Del m. derfor fort ...al "onkludcrC\. al fo:-for i
DAN-gødnmg, ..om er vandoplo'ielig. \ irker P:I lillie:
med andrc vandoploseligc fo.,forg~x1ninger Der kun
..åledes ikke "<lt\e~ på en l<lvere fO!o.formængde I l)A N
gooning end l de gæng'e: godning':lIYpcr.
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Vinterhvede
l de fOf"ite forseS med DAN-godning i 1987 var der en
d5r1igcn: elTekt af dcnnc g<x1nmgstype end af kalkam
mon~lpclcr ~ PK-godning. Denne forskel skyldles
formentlig primært. at der var koreskade I de par
ccller. hvor der var udbragl DAN-godlllllg.
FON)gene i 19!19 og I 1988 er genncmfurt med ud
dribllllg af DAN-gødning med forsøgssprojlc. således
al godnmgen er udbragl i bånd med 25 cm .... mellem
rum og uden kore.. kade.
Firmaet Landmark lancerede I eftcrAret 1987 en Sira
tegl. h... orefter ca. 10 kg afdcn samlede hæl"lofmæng·
de. hele fo\formængden og ca. halvdelen af kalium
ma:ngden til vinlerh\t~de skulIc udbnnges vcd ning.
God"kntngen skulle herefter færdiggores med de re·
sIerende mængdcr k\.t:1slof og kalium om foråret.
Denne ... trategi blc\ afprO\e1 i 5 forseg I 1988. Resulta·
tet heraf er gengivel I tabel 17.
Resultatct af ron.ogenc I 1988 \isle el lavere ud
byllelll\eau efter dcn delte DAN-gooning'i!lolralegi cnd
eftcr ullvendelse af kalkammollsalpcter om fodhet.
Denmod blev der opnået ...amme udby Ile af 150 kg
kvælstof pr. ha udbragt I DA -gødning p cn gang
om fodrel som afl50 kg bælstofpr. ha i l.alkammon·
salpelCl'.
1 eftcdrct 1988 ændrede firmael stralegl. ledes at
anbefalmgcn lod pJ kun ca. 6 kg k\ ælslof. 6 kg f(hfor
og 35 kg kalium om efter ret ... ed o;åning. menS ca. 2/3
af fo..formængden og ca. hahdelcn af kalIummæng
den ...kulle lildeles om fodirel sammen med den re·
sterende kvælstofmængde. Denne stralcgl cr i 1989
afprøvet l 6 forsog. Resultatet heraf fremgår ligeledes
af label 17.
Sammcllsætningen af de llydende forsøgsgødningcr
blev kontrolleret ved laboratorieanaly~r. og de næ
ring...~tofmængder. der er nævnt i tabellcn. er justeret
efter rC!tultatet af disse undcr-.ogelser.
I IO af de 6 fOf',øg \ar der ikke "'tigende udbytte
mellem ISO og 200 N. Dcrfor har der ikke været
mulight"d for en regulær \OJmmenhgning \'00 del hoje
k\ælslofm ... eau i de to forsog. Det er årsagen til. al der
i labellen er angl\cl udb) tteresuhaler fra 5 forsegslcd i
samtlige forsog og fra 7 fo~ogsled i 4 for.."g.
l genncmsnil af for'iogcne er der en Icnden:o, til en
dårligcre virkning af hælstof i DAN-godnmg end af
kvælstof i kal"ammonsalpclcr. Del afspejler 'iig i ...livel
kerneudbyttet ..om I den procentdel af den tilførte
kvæl~tofmængdc. eJer er oplagct i kerm:rne. Vcd dCI
Ia\ e k\'ælstofni\cau er udbyttcfol'kellene slatislisk
sikre
1 forM)g nr. 50010 er der I \illlcrhvede sammenlignet
forårs-og cftcdl.rMilforsel af fosfor og kalJum l hh\.
tradlllonel PK·godning og i DA 'l-godnlllg uddriblet
eller placeret Dcr er ikke opnået stali..lil.k sikre ud·
'ila~ for nogle af behandlmgerne.
Sporg\mJlct om forårs-kontra efterJ. .....udbnngnmg af
fo.. for og kalium til vintersæd ble\ afprovet i en
fONlg .....erie forst i 70·crne. Resultatet uf denne af·
provning var. at udslagenc for fosfor·og kaliumlilfor
sel det enkelte .\1' til en hvedemark er beskedne. men
dt:! :o,torste ud.. lag ble\ opn.:'lct vcd fOrar\lllforsel.
Dc rc:o,ullater...om nu to !\r 1 Iræk \:r opn!\el ved
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Tubel 17. FOrfOf.: "u·d D.I \ -god1lwf? lil \'illia/nwle Jorar rn: eftcror (NI

Optagtt Ilka kmlt pr. ha I

Vinlerhvede
Ko< Proton N I kerne
ro< ,ktme IPCt~ Udb) Ut 0& l "'010-"- PC' ulren merudbytte mr:rudb)'tlt

AnIa] for'l'g lillII) (, n t, 4

u: 400 PK 0-4-21 m/~1g og Cu ca. 11/4 O (U 49.8 49.2
b, 100 N 1 1..:1' t 400 IJK 0-4·21

m/tvlg og Cu ca 11/4 O Y.o 44 .11 ,J 16.4 .12.4
c: 150 N I I..as + 400 PK 0-4-21

m/Mg og Cu 1.:.. 11/4 O 10.8 45 38.8 45.2 )9.6
d 200 " I ka!oo 400 PK 0-4-21

m \1g og Cu ("..l 114 O IZ.l 44 49.6 42,4
c: o,. (, P. 35 K l DAN-gndnmgl.:;1 5/10 ng 107

'. II Png 40 K i DA -god n r.:a 11/4 O 10.3 42 2t'U 12.0 27.2
f 6 N. 6 P ug .~5 K 1 DI\N-gOOllllIg l,:a 5/10 t

164 N. 11 P og 65 K I DAN-g~xJn. ca 11/.. O 10.9 )8 )6.1 42..~ .'5.7
g' 6 N. () P..'5 K I DA:"-godning (":L. 5110 -f 198

N. 12 P og 85 K i DAN-godn I."a 11/4 O I 1.4 36 45.4 )J.J
h: 127 N. 17 P. 98 K i DAN-godn r.:a. 11/4 O 10.5 39 29'" .13.0 28.7

LSD,;\ (u Ilt' led) 6,5 7.J
LSD".! (led h og ej J,4 /.8

ILSD".\ (led c. J U,li hl . ......... 4,7 5.Y

\ nl.ll fn~'~ ]<)~q E
a -«X) PK 0-4-21 lU/Mg ug Cu e;1 V5 O 3J.0
b 100 N I I..a., J/S PK .,om 1 ..l O 28.4 2.....
,. 150 N 11..:.1..., J.-5 PI\. .,om I a O .13,2 27.b
d, 100 i'\ 1 1..:1" J/5 + PK .,001 1.1 O .16.J 29.5

" IO 1'\. Ib P. 42 K c..!. 15/10 og 90-...r.
40 K ca 2/5 O 22.1 I J.J

f, IO N, 16 p, oll K ca. 15/10 og 140 N,
40 K l.:a. 2/5 . O 2~.1 22.1

g 150 N. 16 P. ~2 K \..'.1 Y5 O 32.8 27.1'

LSD<i1 (kd h og ej 4.7
LSD~\ (kt! C. J o~ 1(J . J,6

" I DAN-~I'lI.lnmg ~ 1.1 I.g DA/'.-I!Nhung'udhrllll!lImg I::Ol.r pr h;,
()Hi~ ... I'rl-.er 'o(' hag.C"1 1O\(:I'lgll:lI

cflcr;'\r."lll\ I..'ndcbc af DA N -godnll1g I forbIlH.leI~e IIll..'d
\lIIler"'l'L1cI" 'iiifllllg., gl\\..'r Ikke anledlllllt; 111. al der
.,kal udhringe!> fo,for {lg k,lllUtI1 om cfterårcl. Da
kv,c1.,toflldhnnglllllg om efteråret tillige cr miIJom:cs
.,Igt lI:lccl'pwbe!l og, "0111 dd frclIlgilr :If ..cnere Olll

lalle for.",g.,.<;encr. umxhcndigl. bor metoden Il..kc:
lagt.~ I .ul\endcbc. \-ted Illlndre der er "'Ileclelle grun
de. .,Olll fel...,. el..'tfcml "I\C godllll1g<,(JI eller ncd
Illuldnlllg .lf .,lOre halmnHl.:ngder. bur dn ikke ud
bringc, gudIlIng td I..orn om efterurt:'l.

8rodlll'e<le
K\:.c1.,IoOCll DAN-gOOIIIIlg. Cl' p5 urcaforlll L""rea .,I..al
h>df(ll~ ..('re.. td ;lIl1mOllW"'. hvoraf en .,tor del bh\er
IlIlnliccrd III ultra!, for pIallternI..' kan oplage ba.. l
"toffel. Derfor Cl' der h;oner Olll, :11 DAN-gødning
\11'1..1..'1' lang.,ommcre clILI andre l..\æl.,.lOfgudlllllgcr.
11\1' gndlllngen ha\dc ..ii 1:lIlg~Olll t'lI \Irl..lllllg.:l( den
\llIc bll\e frip.i\t:1 hlhendl.' I \<l'bhæ"onen, I..ullne dd

fon Cilles, at en engallg,udhnglllng rclatlvltldllgt alll
ge\-('\ kunnt~ bIdrag (11 Cl hUJt protelllllldhold I h'rner
111.' \cd II,,:-.t. Dcnnc leon Cl' cflcrpn>\let l 3 forM~g .
Rc,ullatCl'ne Cl' \1"1 I tabel 18, I-or.,,,g,,cncn er CIl
\Iderc udh}gnmg af en scnc, M)lll hle ... genl1cmfor! I
1C)~8. RC'lIltalernc heraf er Itgt'ledc., gengl\CI 1 Irtbel
18
I .... rcl .. fnf'"g er ('II cngang..t1lfur..d .If l..all.. .... mmon.,.l!
petcr p3 det norm;tle lid.,punl..l "id.,1 I apnl 'ammen
lignet Illed cngallg.,lllforo,el af DA '-godmng Ild ligt
(ca .~L- 3) og engang"lllfm,d:..lf DA '-gudnlllg ,,-1n1l1
dig med engallg..tl1fu,.,lcn ufl..alkammon ..alpetcr, Som
dd frt:'mgår uf tahcllell har udhYlld \æret CII smuk
1.1\l::'rc. hvor 8C,,11I1l1gcn er llldch allercde I .. lullllllgell
af Illa rI'<. end hvor g\x1nlngell Cl' Illdelt "ld.,11 'lpnl. Ser
man på, h\'OI" meget af det lilfnrte I..\æl'lo(, der Cl'
genfundel I I..c:rncrne. VI.,er dcl .. ig, ill kun godt 30r i- af
delll1furtr.: "'\a:I"llIfl..an gcnlindc"ll..anernc eflcrdt.'11
1l(lhge lIdhnngnlllg 11\01' uJbnll!!11lllgen er ,ket pa I.'n



Gødskning og kalkning

Tabe/18. Forsog med DAiV-godnillg ril brødh~'ede (75).

IVlnterbvede

Optaget Hkg kerne pr. hn
Kar. Protein' N i kerne
ror i kerne i pct. af Udbytte og I Neuo-

lejesæd TKV pct. tllron N merudbyue merudb··

AnIlli forsog 1989. 2 2 J J J J

400 PK 0·4·21 mlMg og Cn ca. J1/J . O 49 8.0 - 51,6 -
150 N ikas 25/4 og 400 PK 0·4·21 mlMg.

Cn J1/l .... ....... 2 SJ 11.1 47 27.9 22,3
15J N. 17 p. 89 K i DAN·gadning JI/J J 51 9.8 ]J 25.7 20.6

60 N i k.s. 400 PK 0-4-21 J l /J og
60 N ikas 25/4 og 30 N ikas 30/5 4 49 10.J J9 26.6 19.5

6J N. 19 P, 86 K i DAN-gadning J1/J og
6J N i DAN-g. 25/4. J1 N i DAN-g. JO/5 5 51 10,7 40 26.2 19.1

80 N i k.s. 400 PK 0-4-21 J l/J og
90 N i k.s 25/4. JO N ikas JO/5 5 49 11.9 40 27.8

79 N. 18 p. 8J K i DAN·gødning og
94 N i DAN-g. 25/4. J1 N i DAN-g. JO/5 J 50 11.5 l7 28.1

220 N. 16 P. 81 K i DAN-gødning Jl/J 4 50 II.J JI 25.1
15J N. 17 P. 89 K i DAN-gødning 25/4 5 52 10.6 40 26.1

LSDf)j 4.8

An"ll forsøg 1988. J J

PK ca. 22/4 O 41 8.8 J6,0
150 N i kas ca. 22/4 + PK O 48 10,7 54 46,1
60 N ca. 20/4, 60 N ca. 1215, JO N

ca. 9/4 ikas + PK ca. 22/4 . O 45 11.7 55 J8.0
80 N ca. 20/4. 90 N ca. 12/5. 30 N

ca. 9/4 ikas + PK ca. 22/4 46 12.7 SJ 46.1
60 N + PK ca. 24/4 + 60 N ca. 12/5

+ 30 N ca. 9/4 i DAN-gødn. O 47 11.5 50 J4,6
80 N + PK ca. 24/4 + 90 N ca. 1215

+ 30 N ca. 9/4 i DAN-gødn .. 45 12.2 49 42.4

LSDf)j 4,4

.) J kg N = 5.7 kg prutein
...) N i DAN-goonmg: 4 kr. pr. kg. DAN·godnmg5udbnngmng: 120 kr, pr ha
Øvrige pnser: k bagerst l O\'tr\igto:n.

19.1

19,5
17,9
21.0

40,5

JO,9

J7,4

27,7

JJ.9

gang sidst i april i form af DAN-gødning, kan der
genfindes 40%, og hvor udbringningen er skel p:1 en
gang sidst i april i form afkalkammonsalpeler. kan der
genfindes 47% af det tilfertc hælstof.
Disse resultater antyder. at i år som 1989, hvor der var
store kvælstofreserver til rådighed (på grund af den
ringe vinterlledbør). og hvis planterne samlidig står
godt ved forårets indtrædcn, skal man værc varsom
med at udbringe kvælstoffct for tidligt. Man risikerer.
at det tidligt udbragte kvælstof først og fremmest vil
indgå i halmen frem for i kernerne. I en siluation med
sådanne vækst forhold vil planterne kunne opnå en
harmonisk udvikling indtil begyndende strækning ale
ne på de kvælstofreservcr, der er i jorden.
En dårlig virkning af det tidligste kvælstoftilskud er
formentlig også forklaringen på, al der ved den delle
kvælstoftilførsel knapt er opnåcl samme merudbytte,
som ved engangstilførslen afkalkammonsalpcter. Vcd
den delte tilførsel har udnyuelsesprocentcn af tilført
kvælstof været omkring ..JO.ligegyldigl om hælslOlTet
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er tilført i form af DAN-gødning eller i kalkam mon·
salpeter.
De IO års forsog giver ikke grundlag for at udbringe
DAN-gødning på andre lidspunkter end traditionelle
gødninger.
Hvor forsøgene i 1988 viste. at det kvælstof, der skal
bevirke kerneudbytte, skal værc tilført senest i første
halvdel af maj måned, har forsøgene i 1989 vist, at der
ikke V3r behov for tilførsel af kvælstof før midten af
april, hvor hveden havde kvælstof nok til rådighed i
jorden. og hvor den var veludviklet efter vinteren.
Hvis der gives kvælstof på et tidligt tidspunkt til en
sådan afgrøde, vil det resultere i en dårligere kvælsto
fudnyuelse målt som marginaloptagelse i kernerne.

J lJrs forsøg med DAN-godning har vist. at denne
godllingsrype skal onl'endes på de samme ridspunkrer
og på rilnarende måde som de traditionelle gø,blinger.
Forsøgene har ikke kW/lIet bekræfte hypoteser om bedre
fosforejfekt. langsommere frigive/se og deraf følgende



højere proteininclhold i kane. Tl'ærl/nUX/ harforsogem'
vist. at DA .V-godning sliller dl' samme krOl' lil md·
arbejdmng i Jorden w?d anw?ndelse 111 forars...iiede af
grøder. og i lIissl' lilfælde har der .-ært't tendef/s til en
la~V!re effekl afDAN-godning end afkalkammonsalpe
ter.
/lvon'/dl DA \'-gødn;ng skal mdg/i i godnlllf.,:smlgel
eller ej skal derjor ajhænge af hIi"drerUlf.,:SmwfiS;ge og
prumæ.ssige forh(}ld.

Kalksalpeter
Del er :llnllndclig kcndt. al ktIlbalpclcr opløses va.:
~cnlligl Il.'lter~ end dc Ocste <Imlrc glxlningstyper. Da
kvælstofTet i k:llksallX'ter samtidig er p~ del! let be
vtcgeligc llllfatform. ~c~ der ofle en ~a:rdclcs hurtig
virkning af kalhalpclcr. selv under lorre forhold.
Kalksalpder har ImIdlertid kun været am'endl i oc
græn~1 omfang. p.g.a. kvæblofpnscn. K:.dhalpeter
er nu faldel II! Cl pri .. m\'eau ...om ,\orer III konkur
rerende goolllnger. Det er derfor mlcrC"<isant al under
soge. hvorvidt der kan opnås en mere ,ikker Virkning
\'ed sengødsknlllg af Inede 111 brodfnrm I. n r der
arn'ende.. kalksalpelcr I sledel for Ld.,. kalkmnmoll
salpeler For al undersoge d~tte "p',rgsmål er dcr
anlagt 8 fOf',og I \ mlerh\ed~. 6 af fOr\ogenc er gen
nemfør! I ,orten Kral:l. I I Vuka og l I Urban
Forsos,planen og gennemstllhresuhalet af forsogs
serien fremgår af I••bel 19.
I gellllem\lul arlorsogene har der været :»Illå for:»kelle
på. om markerne er færdiggodel omlnng I. maj eller
om en del er Illfort senere i væl'lpcrioden. Ved ISO

Godskning o~ kalknin~

N·rll\~auel. h\or der forhal har \æret 'Ilgende ud
bYllc for ekslra kva:lstoflllforsel. er der en tendens 111.

al udbYlIel er en .:;mule hl' ere. In nr noget af h:elstof·
fcl er IIldelt "enl. Samlldlg er pmlemprOCCllIcn hUJere.
h\or sengodsknlllgen er forelagel. ~Iede~ al den IOIale
l .... æl\lofoptagelse er af "amme \Iorrel'c-.ordcn. uaf
hængigt af lllf(H..~..e1sslrateglen. Del sner endnu ~n

gang alll)dnmg af. al l\i.e1Slnf III lor'lofprodultloll
..lal \'ære udbragl senC"t i mldlen af maj lllnncd
S~linti(hg \'Iser resultaterne. at dl.·t k.....c1~loL "'Olll 111

fure... oml..f1ng ..kndningc;lldspunl..leI. optage-. l hge..;:l
'IOfl omfang. som kvælc;",f IIlf(,rt tidligere
N:\r kalk...alpeter og kalkaml1HHl,alpelcr \anllllcrllig
nes til sCllgodskning. vi"cr forsog,,~eriell cn ""ag len
den' 1il en 'Ilørrc optagel"e af kvrcblOf fra kalh.llpcler
elld fra kalkammonsalpeler. Ocr er imldlerlid tale om
en u\iUcr tendens. idet del kun er I hahdclcn af
ob,ervalioncrne. al prOlcilludbY"CI har "æret ,Iorre
\e<! amendcl ..c: af kalk~alpeter end "cd :lnvendel..e af
ka Ibmmon-.alpclcr

Eltergødskning af vårbyg
I Tahclbllagct tabel 77 kan studc:re... rc'uhalel af 4
fON)g gCllnemfofl i \llrbyg med del formal al under
'i<'ge. h\lllclI &odnmgM)pe der egner "'Ig bed'l III
efll.'rg(xhlnltlg efter en planteamllysc. feh. nitmBe
sten Nitrallcstell er mcrmere bc..l..n.'\t:1 I O\cr..lgt
ovcr Land"forsogene 19S7.
For"'"gellc I 1989 er gennemføn \cd. at der er lllfon Cll
'Iangodlllllg,ma:ngdc rå 80 kg kvxl'lOf pr ha I

Tabel /9. Sel1g"dsJ..mflg af brodhw!de med klllhalpeter (7M

PC:L protc.- K, N I Kom· Sednnftl- Hkg kttnc.
Vinterhvede KaT ror In i kerne- kerne. pr. """ t.uons- pr ha udb.k""'" tørstof' b. hk, Faldtal ",nb ~ maudb.

Anlal ro""'g 6 , , >
Grundgndct O 10.2 ~7 58.4

60 N I las 30/3
90 N I la... 27/4 10.7 1.10 42 J81 J4 25.7
85 N t 1..:.1' 30/3

I IS N I kil' 27/-t 12.3 152 42 411 42 27.6
60 N I ka, 300
bO N I I..a ... 27/4
30 N i k:ts 4/6 O I l.1 IH 24.3
60 N i ka.. )013
60 N l ka5. 27/4
)0 N i ks 4/6 U I 1.2 IJ4 4J 410 J6 23.9
85 N i 1..:" 30n
85 N I bs 27/-t
JO N Ikas 4/6 lU 150 4J 406 42 27.8
85 N Ika' JO/3
85 N l I..a.. 27/4
30 N i '" 4/6 12.5 151 42 403 41 26.7

LSDYJ .'

.) I \og N 'i.7 kg pmlem
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Gødskning og kalkning

kalkammonsalpctcr. Herefter er der ved '>tadium 6
foretaget en nitrattest. som har visl. hvorvidl der har
været et eftergød~kningsbehov eller ej. Hereftcr er der
eftergødsket med tre forskellige kvælslOftyper. nemlig
kalkammonsalpetcr, kalksalpcter og DAN-gødning.
Til sammenligning er der forsogsled, som er lilført
stigende mængde kvælstof i kalkammollsalpctcr ved
såning.
På grund af del meget lave kvælstofbehov i t9S9 har
nitrattesten ikke vist ydcrligere kvælstofucllov i to af
forsøgene, og i de to andre forsøg har eftergødsknings
behovct kun været 30 og 18 kg kvælslof pr. ha. I de la
forsøg, hvor eftergødskning er foretaget, har kvælstof
optagelsen i kerne værct væsentlig storre i de efter
gødede led, end ved det lilsvarende gødskningsnivcau,
hvor hele kvælstofsmængden er tilfart om foråret.
Der er en tendcns til, al DAN·gødning har bevirket
den mindste kvælstofoptagelsc, mens kalksalpeter har
bevirket den storste kvælstofoptagclse. Materialet er
imidlertid for spinkelt til en konklusion om, hvorvidt
den ene godningstype er bedre end den anden.

Der er behov for flere ars forsøg for ar finde ud af, om
kalbalperer med sikkerhed er bedre ril e/tergødsk·
ni"gsformdl, end f eks. kalkammol1salperer. De fore
lobige re.wlrarer viser imidlerrid, at såfreml kalksalpe
ter er pdnnæssigr konkurrencedygtig. er denne gød
ningsrype ~'elegllet ril efrergodsk"illg.iformål.

Urea og flydende ammoniak til vinterhvede
Urea er ofte en særdeles billig kvælstofgødning. Tid
ligere gennemførte forsøgssericr har vist. at der af og
lil kan være en lidt svagere effekt af urea anvendt til
vintersæd end af kalkammonsalpcter. Den svigtende
effekt skyldes sandsynligvis lab afkvælslOf ved ammo
niakfordampning efter hydrolyseringen af urea. Den
ne fordampning er Storst i varm! og torl vejr.
J det relativt varme forår 1989 blev der gennemfart 2
forsøg i Holbæk amts landøkonomiske Selskab, hvor
urca og kalkammonsalpetcr blev sammenlignet. Goo
ningerne blev udbragt ad Io gange med halvdelen dcn
3/4 og den anden halvdel den 19/4. I gennemsnit har
der værel den største udbYllcefTckt af kalkammollsal
peter, og den marginale kvælstofoplageIse har været
goot 20% større ved anvendelse af kalkummonsalpe
ter end ved anvendelse af urea. Det understreger
endnu engang. at urea ikke bor anvendes \'cd relativl
høje temperaturer, når den ikke kan indarbejdes i
jorden.
I Holbæk amts landokonomiske Selskab. Fyns stifts
patriotiske Selskab og Syd~j,-dland') Plantcavlsudvalg
c.::r kalkammoll~alpeter og nydende ammoniak ..am
mc=nlignct til gødskning af vinterhvede. Sammenlig
ningerne er foretaget ved et kvælswfniveau på 190 og
220 kg pr. ha. Ocr er ikke Slalistisk sikker forskel på
udbytteniveauct efter de anvendte gøclningslyper. To
af forsøgene er tilført kalkammon~<llpeterad IO gange.
1det ene forsøgsled er der kørt med lukket ammoniak·
nedfældcr for at konstatere en evt. skade. En sådan
skade er tilsyneladende kun opstået i Cl af de -l forsag.
Der er imidlertid en tendens til. at kørslen med ned
fælderen har bevirkct en SIOITC kv,.c1stofoptageb;,c end
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I del tilsvarende gødede for~øgsled uden kørsel med
nedfælder. Kvælstofoptagelsen efter engangsgødsk
ning med nydende ammoniak har været fuldt på højde
med optagelsen fra kalkammonsalpctcr tilført efter en
tredelt ~trategi mcd 60 kg N pr. ha først i april, 100·130
kg N pr. ha sidst i april og 30 kg N pr. ha sidst i maj.

Resullareme viser, ar hvis flydende ammoniak ud·
bringes linder gUllStige forhold og po afgrødens relle
udviklingstrin, er flydende ammoniak en I'ærdig gød·
fling lil ~'i11terh~'ede.

Kvælstoltypens betydning lor planteoptagel
sen af næringsstoffer
l 1988 blev dcr påbegyndt en forsøgsserie, hvori det
undersoges, hvorvidt kvælstoftypell påvirker optagel·
sen af diver~ næringsstoffer. I 1988 blev der i fuldt
omrang gennemført 5 forsøg, og i 1989 er planen
vidcreført i 3 forsøg.
Der er ikke tilført PK-gødning til forsøgene. Hvis
kvælstofgødningerne har forskellig evne til at mobili
sere næringsstofferne i jorden, vil dcl træde tydeligere
frem, nlir der ikkc er tilført lettilgængelige nærings
stoffer af fosfor og kalium m.v"
I forsøgene, der er gcnnemført i vårbyg, er et ugødet
forsøgsled sammenlignet med tilførsel afen ren nitrat
gødning i form af kalksalpcler, en ren ammonium·
gødning i form af svovlsur ammoniak, en ammonium·
nitratgøclning i form afkalkammonsalpeter. urinstof i
form af mea !>umt opløst urinstof iblandet svovlsyre i
foml af DA -gødning.
UdbyttereslIlIsterne fremgår af tabel 20, TaBene fra
1988 er ændret i forhold til den tilsvarende tabel i
oversigten fra 1988. Det skyldes, at der fejlagtigt var
medtaget et forsøg gennemført i vinterbyg. Da sam·

Tabel 20. N-ryper ril varbyg (78).

HitS It~

VårbYR K" pr. ha
fQ' Pct. udb. Ol

I~jesæd meldug m<rodb.

Anlal forsøg 19K9. J J

Ugødet O 35,5
120 N i kalksalpeter O 8,5
120 N i svovlsur ammo-
niak O 9,8
120 N ; kalkammon-
salpetcr O 9,3
120 N i lIrea. O 9,4
120 N i DAN-gødning O 8,6

Anlal forSOK 1988 6 4 6

UgodCI O O 30,3
120 N i kalksalpetcr 2 O 18,7
120 N i svovlsur ammo-
niak ... ........... 2 O 17,1
120 N i kalkammon-
salpcter 2 O 165
120 N i ure:l l O 14,8
120 N l DAN-gødning l O 16,5



lllenhgllmgcrllt kUli er fun:lagct \L-d I I.\xl'loflUwau.
og delle I Oere af f(lr,ugellc gi\en" har \æret hOJen:
end den uptlmale m;cngdl.'. ~Jk.""'Clel1 I 1989. lan ud
byllcrl.',ulatcrnc 11..I..C all\cnde", lil ,anunenligning af
kvæl'ilofgodl1lngerne.. forIIden. rorm.lct med for
\Ug'.'.Cfll'l1 er da og,:. lldelul.kcnde al llllder"ngc. h\ or
dan ky;cl~'(lftypcn p:ivirkcr OPl<Lgd'CII af <lm..lre næ
rillg"IIlOcr Hertil er der udt~lgel plallh.:proYCr fra 7.5
m række fra alle f(u',c'g,kd I ,ladlUm IO. I dl~"e rHO\er
er bc<aeml wr:-.[()f(I'), ha:l,tof(N). fo.;;for (I). kalium
(K). kaklUlll (Ca). magnl'''lllm (J\1g). nalnullI (l\a).
Jerll (Fe). mangan (f\1n), kobber (Cu) og .link (Zn).
DI....C prmer er udt ..lgel I pcri(K!ell fra 22/6 III 317.

nuddc111<lrt for IH,...I er tier udtagel rhlllICJlf(1\er. som
er tær...kel I lahor<Jwriel. Il\orefter kcrnei halmfor·
holdel er t>c'lemt I (erefler er der forel aget anal)'>t:'r af
""Hd kerne-,om halrnfrakllonen og ud fra dl' målte
I..ertll·udh) tier I for...~)gelle er udb) Ild af hahnttlf"tof
bcregn(,1 Ved IllUltlpllkall(lll aflur... ltlfudhy"crne med
l11dholchprocenlcrllc afdc re,pcktive nærlllg..,totTer Cl'

be"'lcmt oplagl+"l'll i plalllcrnc hhv. i ,Iadiulll 10 Ol;.

\cd lm... t Pnwcudtaglllngetl cr for(,lag~t 1 5 for~t)g. l
IqgS og alle .~ for",S I 19~<J.

l)rocclllllldholdel af de 1()f... I.dligc næring..... ,ofTer er
\l ...1 I l'al:l(.'lbllagel Ilahel 21 er angl\ct oplagdse og
nll.'ropla,!!.d,~af de re"'rcl.ll\ l' nærmg.....loffer l kg. dier
g pr ha Re'ullalcl cr \ ....1 ,nm g(.'lIncm"llll af de fe
for...ng
l)cl ,l(lr'lc wf'tofudbytle l'r opnikt \ ed gu(hl..nmg
IIlcd I.all. ...:.IJX'lcr Ikt er lIllIdierild fnr...1ug fremme..., I
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halrnfr...kllOIlt:II. ;.\1 denne ho)erc IOr\lOfproduklHlIl
\ "er 'Ig. Del IInde"l regn cndnu engang kall.. ...alpc·
teren, rclall\1 hurtIge \lrknlllg, ,,>om fo"t (Ig fremml...t
"i..er "lg l torre forår 'tlIll 19RR
Den hurtige oplagd...e af k\æl"lof fra I.alk ..... lpclt:r ... Iil.r
hgdctk·... igennem I 1..\~e1\lOfoptagef<.,ell 1 .. Iadium 10,
og I mmdn,' omfang og...il. ved IH''''1. Del ... I.al imidlertid
enndres. al udbl'lllgningcn af gndningcrne cr "kel efter
.. lI.111llg. ,<'l.1t:<..k ... ;11 der I"ke er forelagcl l'lI IndarheJd
nlllg l Jorden. Del er næppe .."nd..ynhgt. at der Ville
have \,('rct for...kcl l I."c!slofeOcl.lell \cd h",,1. Ini ..
alle gndnmger \ar "11..1'1.'1 opllmale \lrl.nlllg,>ocIlTlgd
"cr \cd en opbl<Jnding I Jordcn
Der lI .... r Ikke \ ;erel nX\llcværdlg for.. l..d pit fo...fomp
lagd ...en eflcr de for'ikclhge gudlllllgl'r Dt: ..ma for
.. I.elk ..kyldl'" udelukh'nut: for... kdle I ltlr...lofprodul.
IIOllen. Idet prOl'clllllldh<lldet pral..',,1.. lagel har \'a:rl'l
upii\ lrkt:l af gndlling'l~pen.
I genllt:msl1lt af for .."gcnc er der cn ICl1dt.::1I3 III el1 hdl
IHlJcre kakiumprocclll vcd anyellllcl:"l' af kalk....alpr.:h:r
r.:nd ved arWl·ndels<.· af de ('ynge gIldninger. Delle
...k) I<k.. formcl11l1g I..albalpeterr.:n ... Indhold af bl
clum. For mal1gall'" H:dl.ommende ,pnnger dcll u)ne
nl.'. at llH..lholdr.:1 har \;\:ret rclallvl la"l eftcr amcndd
'e af den ba""l..e kall. ..alpeler og hUI,t efter am cndd,r.:
af den <'\0\ I..ure arnmOlllak. Fur... l..dit.'n ... 1. r f""1 og
frcmme"'l 1ge1lnem l pnl\en. udlagel I "'ladmlll IO, og I
halmprm I:ll. Iler har del genncm...nllllgc Indhold \ .c
rel dullhch ...:1 ...Ior efler 3mendcl\C af ... \0\ I,ur amrnu
nia I. "'OIn eflcr arwendl'l ...e af I..alk ...alpclcr (hin. lO og

TaIJe/l/. lIld110M a/p/allll'lIll..'ri"K\'\'lOjjer j \'hrbyg liljiJrl jVl"I"J...dlJgf! k\'ll'l~/oftyper, (78).

Virbyg Udb)-ue og merudb)'lIe pr ha
HI.& IS Kg N KS P KS K K,Ca KgMg Kg • S F, S Mu S C. S 'ln

R!mwfl. /9)18-89

lIele planl(~r. stadium 10

Ugodcl 28.9 4J.1 7.8 61.0 9.7 l.H 0.9 160.2 42.9 11.7 50.7
Kall.~alrcter . IS,S 69.0 5.1 61.6 17,i J.5 2.0 224.5 50. .'; ~.O 64.7
$\0\ I\ur .lllllllolllak 11.5 45.2 J.9 47.9 10.8 1.9 I.J 129.5 94.0 7.1 48.2
K;:II kallllll(lll'" lpel er 13,2 52,S 3.9 47.8 12.8 2.0 1.6 104,4 50.2 6,7 51.7
L' rea 12.2 47,.\ 3.7 47.5 12.7 1.8 1.8 107.6 67.9 6.7 J8.1
DA "-g"dlllng 1.1.1 4--L5 J,8 48.8 12,0 1.7 1,4 121.2 68.8 6.9 .18.6

Kernc \'cd hust

Ugudcl 26.8 42.4 9.4 13,5 1.0 J.I 0.5 167.J J7.5 11.2 70.J
Kalk\alpl'll.'f 11.8 .18.3 .1.7 5.6 0.6 1,4 0.4 101.8 16.5 9..1 41,1
S\(hl ...ur ammonl"l.. 12.2 .U,I 3,7 6.1 0.5 1.4 0.2 85.4 J 1,2 10.8 50.1
Kalbmmon ...alpetcr 11.9 q.~ 3A 5.7 0.5 1.4 0.1 63.8 11.6 6.0 J8..1
Urca 11.1 \0.0 J.O 4.8 0.4 1.2 0.2 125.2 18.6 6.0 32.7
DA '1-gndnlllg 11.6 30.6 J.3 5,1 0.5 U 0,2 70.7 22.3 5.2 J5.9

Overjordiske plantedele \'ed host

Ug(ldcI 4J.8 51.1 11.0 J6.6 6.4 4.2 1.5 J6J.4 60.6 15.9 93,4
Kalksalp~,tr.:r . 26A 53.1 4.1\ 2~. 7 9.0 2.1 2.1 21 1.2 42.0 11.6 72.1
$"0\ I,ur ammollm" 22.7 42.~ 4.2 B.~ 5.8 1.8 U 1J5.9 101.9 14.4 72.4
Ka lkam mOII ...al pcll'r 22.0 45.4 4.1 23.2 7,6 2.0 1.6 116.7 64.1 10.0 56.1
Ure;l 21.2 37,4 J.J 19.0 5.5 1.6 l..1 1~4,4 48.1 10.0 49.0
DAN-gudl1l11g 21.3 39.0 J.6 19.1 1>.0 1.9 1.6 119.J 59.9 ~.8 45A
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lårcIs 3 fONOg. der er gennemført med forfrugt raps.
hvede og alm. rajgræs. er der igen en tendens lil små.
men urentable merudb)'ltcr for efter rstilforsel af
kvælstof. Konklusionen er derfor fortsat følgende:

Nella
m<rud
b)tte:

Vinterhvede

Delt kvælstofgødskning og reducerede doser af
svampebekæmpelsesmidler i vinterhvede
For at undersøge. hvorndl der er vek~hirkningmel·
lem tIlførselsstrategien for hælstofgødning og do
seringsbehovel for s\ampebekæmpelsesmidler, blev
der i 19R8 'Harlet forsøgsscrier lil belysning af dette
sporgsmål. I 5 af forsogene gennemfort under Gød
nings- og Kalkudvalgct i 1988 cr der foretaget bagea
naJyser m.v.. Di"se resultater er visl i Tabelbilagets
tabel 16.
I 1989 er der gennemf"rl 6 forscg under Godning~-og
KaJkudvalget. Derudo\'er kan der henvises ti19 forsøg
omtalt I plamebesk} t1elscsafsmttet senere i Oversig
len. Nogle af forsøgsbehandlmgeme er fælles for de to
forsogsserier.
I næf\ærende forsog\.<,erie er (O svampebeskytlelses·
strategier aJprovet ved hh\-. 120 kg kvælslof pr. ha og
180 kg kvælstof pr. ha KvælslofTet er enten tilført på
en gang i hvedens stadIum 3-4, omkring 14/4. ad to
gange. nemlig i stadium 2·) omkring 2'113 og i sta
dium 4-5 omkring 30/4, eller ad Irc gange, nemlig på
de samme lid~punkter som ved en todeling + en
st=Ilgodskning i stadium IO omkring 1216. Re<iultater·
ne fremgår af tabel 23.

Tabe/l]. K"æ/stof fil ~·inrersæd. efterlJr og forar. (79)

'''l1S9 Hkg lffnt ror ha
karal.te:r far Udb)ue: <'I
lejt:Sa-d "ed merudb)lte

hest t985·88 19 9

/Vormalr er der ikke behop for efterdrsfil/orse/ afhæl·
slDfril pinferhw!de og ~·interbyg. Efter godefor/rugterpd
bedre Jordtyper kan fremgangsmliden ofte føre til ud
bytlenedgang. og effer forfrugt kom kart der. selv pd
mindre god jord, normalt højsl forvellfes dækning for
merudgiften. Der er ~'ed ell generel eftertJrsfi/førsel af
k~·a.dsfo/sIUedestale om et urenrabelf merforbrug, og da
delle tillige kan ~'ære en ekslra belasfning for miljøet.
bor ti/forrel til vinfersæd om e/fertJret kun finde Sled,
h~'Or der er ef absolulog begrundet beho\'.

J\nlal fors"S J J5

Grundgodet O 38.0 32.4
100 N forår. O 23.0 19,3 15.3
150 N forår. O 27.0 20,6 15.0
200 N for1l.r . O 27,9 20,0 12.8

25 N efterår + ..
200 forår ..... O 28.4 21.3 12,6

25 S efterår •
150 l" forår ..... O 27.8 2J.I 14,0
25 N efter1l.r ...,.. ..

100 N forår. O 24.2 19.2 13,7
LSDp_1 6,3

Udbytle ~'ed optimum
O N efterår + 121 N forår 24,1 19.5

25 N efterår + 114 N forår 25,5 19.5

Efterårsudbringning af kvælstof til vinterhvede
I forbindelse med rod'ikiftet kan vinterhveden om
efteråret få hælstofmange!symptomer. Planterne bli·
ver gule. og ct kvælslOftilskud kan fjerne S}l1lpIOmer
ne. Betydningen for udbYllel er forsøgsmæssigt belyst
siden 1983. Dc første års for~og \ Iste. at 25 kg ha:lstof
pr. ha havde den samme effekt som 50 kg hæl ..tor pr.
ha \ed efter rsudbnngning. Derfor er forsogene "iden
1985 fortsat med 25 kg hæl·aof pr. ha om efleråret
kombineret med forskellige h:cl<otofmængder Illfan
om foråret. RC!o,uhalet af delte !lrs fON~g fremgår af
label 22.
I de første tre år vur der <.;vage merudbyttcr for
kvælstoftilfof<icl om efleråret pli de kvælstoftrin, hvor
der også var el POSUI\·t merudbytte for de sidsttdfone
kg kvæl.. tor. Merudbyllerne var Imidlertid mllldre end
de merudbytter. der l..unne opn s ved lilfur...el af de
samme kvælstofmængder om foråret. Samtidig \ ar
der I nogle af rene en (endens III en bedre plante
besland forårsagel af efterår...god..l..ningen. En 'i!ldan
tendens har Ikke kunnel spore-. i de to sen~te meget
milde \mtre. I 1988 \ar der el par hkg merudb~{(e p
samtlige kvæl"toftrin for tilforsel af25 kg N pr. ha om
efteråret. Delle ble\ forklaret med en særdele....Ior
udvaskl11ng I den pågældende vinter. ErlerårslllfoNlen
afkvælstofsYlltcs at havc kompenseret en smule for cn
manglende tidlig hælstoftilfor...el om foråret l dissc
forsøg. I 1988 var der. i mod'\Xtning til 1989, et
udbredt behny for tidlig kvælsloftilfør'icl til vinters..-ed.

15 ppm). K\"ælstoftilforslen har I alle forsog hæH:t det
relalive indhold af mangan i toro;toffet. I det ugodede
forsogsled. har koncentrationen I halmlorslOf kun væ·
ret 12 ppm.
For de øvrige næringsstoffer har der Ikke været ~ikre

forskelle i de optagne mængdcr efter de for..kellige
gooningstypcr. Dog er der fort~at en svag tendcns (il
en lidi større optagelse af de positive ioner. magne·
sium, natrium og jern, hvor der har været anvendt den
rene nilratgødning. kalksalpcter. end efter anvendelse
af de ovrige godningslYper.

Udbringningstider for
kvælstofgødning

Forsogene med forskellige hælsfoftypers bef)'d",ng for
plonfernes namngsstofopfogelse hor wpref gennemførf I
IO dr. Forsøge"e har l'ISf en !turf/gere kvælsfofoplQgelse
fra kalksalperer end fra de ol'rige godnlngslyper. "dr
godningerne er udbragt O~'en pO jOrden udell nedbring
Iling. Mongollopragelsen er po.~iti~·t p&virkef o/kvæl.Hof
fi/førsel. Mest aj.wre gødninger. som svovlsur ammoni·
ak. mindst af den basiske gødllinK kalksalpeter. For
.~øgen(! har afkræfter leorien om. at sure gødninger
skulle medføre en større josforopfogelse. For kalium.
kalcillm. magnesium. natrium. jern. kobber og zmk har
godningsfypen klin ringe indflydelse pli opfagelsen.

Korn

Hvede
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Tabel ll. Dc!lt god5kll/f1g og r~'d/lca('d(' doser afsmmpem'klC'/f1p,:I!>l!Hmdh.:r (80)

A. 3 X O,S I Tilt top B J X 0,25 I filt lop Merudb
VinIer- for ~101'!l1

hvede
Ak> PCI. PcL IIkg kerne pr ha Ak. Pc. P" Hkg kern~ pr. ha dOK-nng
p'. meldug 8ulrusl. leje- Pc!' udb_ og Nclto pr. meldug lulrUiI LeJe- Pcl. udb. Ol Nello M.a kernj
m' ca 15/6 22/5 sæd rAp. m~rudb, m~rudb m! Cll- 15/6 22/5 ~ rlp merudb merudb. '" h.

Anl.i1 fO....llg
1%1) • • • •
120 '" fordch
..J.k-dc.. :
il: 0·120· O JOI 0.1 4 O 10.8 82.9 502 0.1 h O 11.0 82.9 0.0
b, jO· 70· O j47 0.2 3 O 11.1 1.2 0.4 .+65 0.0 5 O I I,(l 1.1 0,3 0.1
c: 50· jO·20 j09 0.2 ,l O 11.1 0.1 2.5 429 0.2 j O 11.2 ~3.1 4.6 1.1

180 N fOf(1c11
,,:'{It'de-.;
d O·ISO· O 558 0.1 5 12,4 5.1 ., 4h9 0.2 7 12.6 .l.! 2.2 1,(1.'.-
c: 75·105- O 562 0.4 j 12.H 7.9 5.2 -162 0.2 6 12A 6.1 .1.4 1.8
r 7j, 75·10 jj5 0.1 j 12.8 4..1 0.9 448 0.4 j 12.7 2A 1.0 1.9

LSD~. (al/e kd) J.N J.J
LSD~f (a-c) U
LSDuj {d-j}

IAnI.ll fC'l-...ug

EIqKIl IJ
"

, ,. " "
,.

a 0·120· O 494 0.5 70.7 473 0.5 70,3 0.4
b jO· 70· O j77 0.1 0.5 480 0.2 1.4 U
c' 50· 50·20 498 0.1 0.4 4hh 0.2 ..: 0.2 2.0

d O·IS0· O jl1 0.1 lU 4.J 508 0.2 11.7 JA I.J
c, 75·10j· O -19-1 0.1 3.0 490 0.2 2.4 1.0
[, 7j. 75·.10 50.1 0.1 12.0 .1.8 491 0,2 - 11.9 3.4 0.8

I genllemsnH <lf foro;cgelle har det \æret rcntabelt at
"gc I..\æl"lortJlI{)f"lell fra 120 I..g:-: pr h:.lli1180 I..g
pr ha. IOten ddle rc.. uhat d..t=I..I..cr mer Io f()r-...ng
gcnncmfurt I ,urtcn Kr.. I..a. hH" det 1I..I..e har \ærCI
renl;lhelt al u~t' 1.., æl"lOflllængden og -I fOf'ng gell+
nClllf')r( I Slclptlt::rh\edc. h\'or del har været rentabelt
al uge hæl"lofnw;'llgdt'll fril 120 III 180 kg ~ pr ha.
Gt'llllemMIlI ..udb)ltd har \ed bcggt" k..æl,toftnn \a~

rcl la\l~"I. Inor dt"r er fllrd:J~el cn lredelt lilf"f>,cl. Dd
.. I.ylde, fnr"l lig frellllllt"" dt" for,,'g i Skipm:r1l\cdc.
In nr dcr har \ :erel PO"'II\ udh~ IIcn':"pon .. p;i fur.
ngcl ..en af I..\.c1 .. l<lftllddlllgcn fra I:!O III 1~0 I..g " pr
ha DCI undl~"'1 reger endnu engang. al den 1.., æl"lOf·
mængde. <;om ... I..al bc\ Irl..c lO"tofudb~ Ile ...lal llifore-.
'Cllc'l l midlen af Illaj llli\ned.
D:l dd .;,ellt tliførtc l.. \ ~c1 ..{()r tll..~ ndadt'nde oplages
hgc.. :", godt ...mll l.. \æhlOf tllfun tll!ligert". har del 1<1\ ert'
udbytte ved den tredelte strategi oc\irket en hujcre
protcinprOCcllL end ved engangstilfør"c1 Ocr er lige
Icdeo. en lenden .. til el lidi hOjere prolellundhold \cd
tcxJell llifor..el af kv<c1~lof. end 'ed eng.al1g..tllfor~1
1 del ene af for,,'gcne I K ral.ah\ t'de...om er gennem
ført p. Sjælland. 'ar der gulru"langreb \ed f"'..te
-.prnj[lllllg I label 23 er \ 10;1 optælhngo;resuhatet fra
dt'1l 22/5. all'-:l umIddelbart for andt'1l sprojtnmg. Del
freltlg r heraf. al der har \ærel cn lenden.. III el
krafllgere Hngreh efter den lave.. lc Tilt top d(N:rlllg

end efter den hnjc... lc Tilt IOP dosenngl1g clllcnden .. 111

del krafllg"ll' angreb \ed del hOjc'IC I..\~cl<,(oflll\·cau

\l.-d oplælllngen den 21 6 \:lf gulru'l;,tngrcbct hrem
"Cl l alle for ..ng,lt'd
Dl'r har I 1I()~It· ;,tf fllr,,(l~cnc ,xrl' '\a.@l' 'lIIglcb :lf
brullplcl P~I cl lidligt IId ... punl..l. IlJl'll gcnerell har
hlalh)gdoml1ll' Ikkc ",plllel nogen rolle l dl' n~fcrercdc
for ..ug.

I g~l1ll('nhllll har udb)II~'1 \ærel hllj"t. In-or der er
;lIl\l'ndl de "lo ..... le do..t:nl\g~'r :.If .. \;ullpcmidlcl. men
for..I..('lIene er ,må. Da lIIerudh) llternl' for den .. h,,..lc

Jabel 24 Dl'lt god~J. flm,l{ og reduart'dl! du\l'T a}
!>~·"mpdJl.'J.Cl'mp('I!>l!!>mldla.

Korn- I~cl. SCdlftltn-

Vinterhvede væll Fald- tlpm- lallOft

"" "I trin værdi

Aut;ll fllr"llg •
" på 1 g:Jn~
.1 0.5 I Tilt top 42 Jli7 12.4 .lO

.1 0.2j I 1Ilt IOP 41 404 12.6 ,li

~ ad 3 gllnge
J 0.5 I Tilt tnp. 4.1 .194 1:!.8 .'!()
1 0.25 1TIll IOp. 41 377 12.7 :!9

qq



Gødskning og kalkning

Tilt top dosering synes at være højest ved delt kvæl
stoftilførscl, har disse forsøg endnu ikke kunnet be
kræfte leorien om, al der kan anvendes lavere doserin
ger af svampemidler, når gødningen bliver tildelt ad
nere gunge i forhold til behovet ved engangsgødsk
Iling.
I tabel 24 er vist resultatet af foretagne kvalitets
analyser. Der er ikke væsentlige kvulitetsforskelle som
følge af forskelle i forsøgsbehandlingerne.
Forsøgene bor fonsættes i år med større sygdom~tryk.

Placering af gødning
Placering af kvælstoftyper i fabriksroer
I samarbejde med Fors0g~lIdvalget for Sukkerroe
dyrkning. Alstedgll.rd. er gennemfort 6 fors"g. hvor
100 kg N pr. ha er placeret i forbindelse med såning i
hhv. mea, kalkammonsalpetl:f, en forsogsgødning fra
Kemira og NPK 21-4-10. Til sammenligning er an
vendt 120 kg N pr. ha i kalkammonsalpcler, ~om er
ned harvet før såning. Forsøgcne er afstemt med hen
syn til fosfor og kalium.
Resultaterne af delle og sidste års forsog fremgår af
label 25.

Tabel 25. Placering af kvælstofgødning ril fabriksroer.

1000 pI. Mg Udbyue og

FabrIksroer pr. ha Ammo-N merudb)'le
~'ed op- PCI. pr. 100 g hkg pr. ha
lagning sukket sulker ~r sukker

6 farsøg 1989
100 N i urea
placerel 90 J7,2 81 599 103,3
100 N ikas
placcrct .. 90 17.1 87 -i-4 -i-1.3
100 N i Kemira·
gødn. placeret. 90 17,3 84 8 1.7
100 N i NPK·godn.
placeret 90 17.3 85 14 2.6
120 N ika" ned-
harvet for såning 89 17.0 95 -i-5 -i-2.4

LSD9j 7 ].9

4 forsøg 1988
I()(J N i urea
placeret 84 17.4 74 598 104,3
100 N ikas
placeret 83 17.4 83 17 2,9
\00 N i Kemira-
godn. placere! . 86 17.6 7-1 37 7.6
100 N i \,lPK-godn.
placeret 87 l7A 80 17 2.8
IlD N i kas ned·
harvet f"r ~ånillg 85 17.5 78 -i-IO ...;- 1.3

LSD~5 5.7

100

Forsøgsgødningen fra Kemira indeholder 16,8%
kvælstof. 3,9% fosfor. 12.0% kalium, 1,6% magne·
sium. 4.0% natrium, 0.2% mangan og 17,1% klor.
Gødningen er relativt sur mt..'d pH på 5.5. Den an·
vcndte PK-gødning er af typen 21A·1O med magne
sium.
Som det er fremgået af forsogene med stigende kvæl
~toftilførsel til fabriksroer, har kvælstofbehovct i 1989
været omkring 80 kg pr. ha. I andre forsog har det vist
sig, at der ikke har været udslag for natriumtilforsel i
1989. Disse to forhold kan forklare. hvorfor der ikke
er væsentlig udbylIeforskel mellem de enkelte for·
sogsled i 1989.

I de lO ar forsøgene er gennemførr, er der opl/del der
samme udhyul!. Inor 100 kg N pr. ha er placerer i
forbindelse med salling i forhold til del udbyue. der hor
kUl/flel opnås ~'ed udsmmillg og nedharvniflg af120 kg
N pr. Ira for s!iniflg.

Andre kvælstofforsøg
I forsøg nr. 52026. 06037 og 04043 er afprøvet knold·
bakterietilsætning til vårbyg og vårhvede. Knoldbak
terierne er fremelskct af Plantelaboratorium AIS i
Ilornsltt ved Svend Erik Nielsen. Forsøgsbehand
lingen er foretaget ved. at bakteriekulturen er op
blandcl med el lorvegranulat og m.-dfældet i for
bindelse mcd såningen. Desuden er kernerne bejdset
med et middel, som skulle formidle kOlltakten mellem
piallIerødderne og knoldbakterierne. Der cr ikke i
forsøgene observerct udbylleefTekl af bakterietilsæt
ningen. Der er Udt<lgct protcinanulyser i IO af bygfor·
sogene. og her er der fundet hhv. 2 og ca. 12 kg
kvælstof mere i kernerne fra parcellerne. hvor der har
været lil'iat knoldbakterier end i dc parceller, hvor der
ikke har været lilsat knoldbakterier. Da der kUli er
udtaget en prolcinprøve pr. forsøgsled. er der ikke
mulighed for al foretagc en statistisk vurdering af
delte re~ultal.

Fosfor og kalium

Fosfor

Fosforlal (PI)
Fosforbe~temmeben i standardunalysen af jordprover
har til og med 1986 værel foretaget efter den såkaldte
~\,(,l\'lsyremelode.hvis resultat er fosforsyretallet (Fl).
Svovb)'rcmetoden opløser en betydelig større mængde
af jorden 'i fosforindhold, end planterne er i stund lil al

ffl fat i. En enhed i fosforo;yrewllet modsvarer 75 kg
fosfor pr. ha. Normalomddct for jordens fosfortil·
stand er beskrevet ved fosforsyretal mellem 5 og 8.
fru og med efteråret 1987 er fosforbestemmelsen i
Malldardullaly~el1 foretaget efter bikarbonalmetoden,
hvis re<;ultat er f(l~fortallet (Pt). Med denne metode
oploses en langt mmdrc del af jorden~ fosforn..··'ien er.
end med svovlsyremeloden. En enhed i fosfortallcl
mod,,\ arer 25 kg fo<;for pr ha.



Godskning og kaUminJjt

Dd har Illdlll \:Cfet .llIlagcl.;1( fo,fortal1d p:i normalt
gndcl jMd ligger mellem 2.0 og 3.5. DCI \ :lr lIllIdIertid
on\kellgt al under'llge. h\()r"idl der \ar behov for al
revidere UClIlll' alllagehe.
Derfor blt:\ der l 1l)87 påhcgyndl CIl for'tlg,:,cfle med
~Iigcndc fosfortilfu",,:1 l .. uperfo,fat til "årby!.!. Der
ble\ g.cnllcmforl n for\og l IQ87, :n fOr'~l'g l 1988 og 5
fon.og I 1989. Re\ultdlefne .II' for\ogelle fremg.lr af
Idhcl 26

del IIls,ræl..J..eligt. at di'r WJUll{t"l11t'fn\uilll/('" J..orll!rl!
arræl..kc ,IIjørl'.\ jo.Vormællgdl!r n'art'IIde 111 bort/ønlt'n
med ajgrødeT!/t'. Del cr imidlemd I'IKflgl Ol {olgl' jor
delll fiHjilrlt/l·tand med jævl/IIK IIdlugnillg u/jordprø
l'er. .w/edl'\ (/{ lilj,mel\\IrtJfI'~ii'"kali JCJ/gt' /o\jurlulle
III'" bt'I'a.'iwl\('.

Kalium

Anlalt"""'l~ "'
Ingen P ~H.O Il 53.6
15 P I ""-
perfo'ifal 1.2 Il.~ O 2.0 0.0
JO P I 'li-
pcrfo:o.f:11 1.6 1.7 O 1.7 1.6

Tre an jOrlog med Itl,S:t'f1de jOljom/jorsc/ li/rar/m,: har

il.. J.. e gh-er (Jf'/(,(/IIIIIS: til cJ! Cl'f1cirl! gOlilJ.."illgH'c'jled
IlIngelI med h(,IIITf11f//o~/or. lll'Or/(J\jiJrlu//i" ('f IIl1dl>r
l. i'r dl'l ufs:,Jf"t'"de. ar aj~rod/'ml' 11I'('r! ar/OrfYfIl'\ med
ngt'lil{l' j<H/ormU"fll{cia. II\'!\ /O'oj<If"IOI/I'1 dallJlod er
Ol't'r J.5. a (/("11..1.. 1' l1.{I{"relldc om jordelI IIIj"rnjfujor
1/1'('''' ar. ellt..r dt'1 \I..t'f" med lil Url mdlemrum. jt·J..s. i
form U/ hUjd~·~"d1/l11l? t'lh'r !>plltkrcmd\\lam. Ila t'r

I gClIl1l'lIlMlit af for'ogelll' har ocr...om ventl'!. kUIl
"a:rcl ..må mcrudb~lll'r for Illfor..cl af fo\for. Dansk
landbrug"jord er generelt i god godllmg\lllswllu llled
en fosforrc~f\e...mil planterne \..an C.ert.· pa. Or.:rfor
ud\ ...cr I-urigt'/ormg \jældelll ..tore ud.. lag for fmfor·
tilfur-.c1 Til ,; r...dcdl' afgnx.lr.:r er der lOlldleflid el

pO"ll't ud ... lag. ,om tl1..\"nH,\ ('ffc\..ten ;11' 1I)llIfOrl
\:llldoph1'>ellgl fn..for I dCllldllgc for.ir.ll\ur planierne
'1,1..:11 et;lhlerc cl rod"~"lelll h)r,ug har \1"1. al h\i ..
fo.. fnflllfM..cl undladl· ... fir efter ar. f[lr del relatl\ I
hl/fligl ,thorllgl' uclbyllcm,e.."ige \"ol\,,('kvl'nl,cr
I label n er de .~ :ir.. for"('g opdelt cft('( Jordr.:n ..
fo ...fond"'l:tlld lIlIlIt efter f(",f(m:lllcl I gruppetl af for
'l,og genlll'mfort p.i Jorder med fo ..foflal undcr 2 har
merudb)llr.:rnc 1 gCllllem<;nlt \,,:ret hojerr.: end rnr.:rud·
b)'lIernc I dr.: (1\ nge grupper Og..a \"aral.;terl'n for
fo.. fufm.lOgcl er \ æ..elll!lg 1l11Jere 1 d''''''l' forsøg ('nd l
grupperno.: mo.:d fO'.fona\ mel" 2.

1989
Udb. og
mcrudb.
hkS fr0
pr ha

Kar. for
kalium
mangel

1997 + 88
Udb. Ol
IlItrudb.
hkg frø
pr. ha

Kat'. for
hlium·
mllnge.1

Ærter

lil",'1 18. }\ohum li/ærter (811.

Kalium til ærter
Æ.rter oplager "lOre kallUllIlIlællgdcr Tilf\,,\e1 al 1,'11

..Ior \..allllrnmængde om fnrllrct kan bc\lrl..t' Cl! \..rafllg
h:L!nl\æ""l. der l'r uheldig af hensyn td ...hl·1 ~\HlI1pe'

"H~.domme "'(lIIl afmodllll1g. For al beJy ..c. (1m lilfnf'ocl
s.cnere l \~ck .. l..;c..onen medfører 0.:11 11l1lldrc halm·
m:cngue. -':lIntidlg med al pia nierne "I" re" lll\lr;.c\""r.:·
ligl lIlL--d ";llmm. r.:r der I J ar gennemfort fnr...o,? efter
del l plan...0111 frclllgar af lahcl 2K

Arlla! fll.....llg 17 2!

Ingen K 0.4 30.1 O 4O.H
50 K \ed ..aIlIlIg 0.2 1.6 O 1.0
100 K \ed ":lIllllg 0.0 2,5 O I.~

50 K 'cd ..!inlng +
50 K for blOlmtrlllg lU) Z.J O 0.0
1(X) K før hlom-
slnng 0.1 2.0 O Z,5
Optimal to:: ·Itlf",...d
glh \..g K/ha 3~ lO
t..krudb) til' h"g fm
pr. ha 2A 1.7

119M\) er da gClIIll'mfnrl J for'~'g, ,dk I Vr.:'lljyllanu
, o:tf fONlgelle er gennemfurt på JB log l'l pt! JB 4
DCI" er ik\..e I forMlgene rr.:gl'olrerCI for"'''ellt: med hr.:n
:-.)11 lil "H:dommc. Icjc...:cd m.v .. Der har Ikkc "a'ret
..~ nhg \..al1ummangel I nogen af for ...ugr.:nc.
Ocr har kun \ærcl PO"lIl\lllIerudbylll' for "allumlll
f"''''e11 et af de In.- fo .....ug. Oo.:lIc for"'(lg blc\ gennem·
forl pa jB l med ~I \..ahuml;ll pfl 5,Q. Hef \ar del
rel1l;l~h al IIlf,\re CX) \..g kallullI pr ha Det bc\ "\..ede
el lIlr.:rudh) ti o.: p.. godt 5 h\..g fn\ pr h'l

1989
kar lUg kerne pr. tut
for Udb. og etto

kJC. merudb. merudb

Klir for
fosfor
mgl

1987 Ol 1988
Ilkg I.:en,e pr Ila
Udb og Neuo
merudb. merudb.

FQ.~jor ril larbyg (lUl.Tabel 26.

label 17. Fo.'i/(Jr til mrbyg - opd(,/lIIg a} jtJrwgt.'IIe

Anlal fs. r r.•• III.:B kerne pr. ha
1987, 88 Gennemsllllllgt 'o, Udb)'ue og merudbyll~

0& 1989 1'1 Fl' P.mBI Ol' IlP JOP

PI undcr ! 15 1.5 6.6 .1 -17.7 1.7 2.7
PI 2. - -',9. 38 .\.lI 7.5 11 -IIU 1.2 15
PI -I - 6.0. .lI ~.6 10.0 I -I7.Q 1.-' 1.7
PI over 6,0 ~ 7.8 12.9 O -15.5 1.0 1.11

o,lærre fl'''llg
00) I (\'.fonl1angcl l for"I')I."Jcll lI(kn P'lllfllr,d

1111



GtkIskning og kalkning

Det højere udbyIIeniveau I ærter 1989 har tIlsynela
dende ikke bevirket et større behov for tilførsel af
kalium I forhold til behovet de to foregående år.
Derimod er der en sammenhæng mellem behovet for
kaliumlilførsel og jordens kaliumindhold, karakteri
seret ved kaliumtallel. I label 29 er vist en opdeling af
de tre års forsøg efter kaliumtallels størrelse. Det ses,
at det fortrinsvis er på de lettcrcjordtypcr, at kalium
lallet har været ekstremt lavt. Det er i gruppen med
kalium la I under 4, al de største merudbylter for ka
Jiumtilførsel er opnåel. Her har del i gennemsnit været
rentabelt al tilføre 78 kg kalium pr. ha, hvilket har
afsledkommet et merudbylle på 6.5 hkg frø pr. ha. I de
to øvnge grupper har der i gennemsnit kun været
behov for at lilføre godt 30 kg kalium pr. ha, hvilket
har bevirket et merudbytte på mellem 1 og 2 hkg fro
pr. ha.

Tabel 29. Kalium til ærter.

Kr
Ærter """'" Kr Kl

4,0 4,0-8,0 O\'Cr 8,0

Anlal f0fS0g 1987-89 4 13 6

Kar for K·mangel i grundgo-
det ............ ..... _ ... \,5 0,3 0,0

Udbytte og merudbytte hkg f,./ha
Ingen K .... ....... . ... . 31,4 30,7 33,6
50 K v. såning ...... 3,6 1,0 0,7
100 K v. såning ........... 5,6 2,2 1,7
50 K v. såning + 50 K ror
blomstring .... ......... 6,9 i,3 0,7
100 K for blomstring. 5,\ 1,6 l,S
Gns. optimal K-tilførsel kg/ha 78 31 35
Merudbyuc hkg/ha 6,5 1,9 1,2

Hvis jorden lIldeholder tilstrækkeligt kalIum, udtrykt
\'ed et kaliumtal over 8, er der ikke behov for tilforsel
af kalium lil æner. Kaliumtilstanden kan holdes ved
lige ved tilforsel med Il års mellemrum, f.eks. i form af
husdyrgooning. Hvis jordens kaliumindhold er lavt
(kaliumtal under 8) er det nødvendigt af sikre af·
grøden med tilførsel det pågældende år. Fra nerårige
forsøg genncmført ved Statens Planteavlsforsog er det
kendt. at en vedvarende udsultning for kalium resul
terer i alvorlige udbyttetab.

3 ars forsøg med forskellige ti/førselutrategier for ka
lium til ærter har "ut, at udbyttet er upd",'rket af. om
hele kalIummængden tilføres \'ed såning eller ad to
gange w!d slJning og \'ed blomstring eller hele mængden
tilføres forud for blomstring.

Svovl
I 1987 visle en del rapsmarker i del vcstlige Jylland
krartige symptomer på svovlmangel på leuere jord.
Samme lir blev der gennemfort 3 forsøg rnc:d svovltil·
forsel til \·årraps. og som det fremgår af OVCf"lgt over

102

Landsforsegene 1987, var der et statistisk sikken me
rudbytte for svovltilforsel i I af de 3 forsog.
Forsøgsarbejdet blev krartigt intensheret i 1~88, hvor
der ble... gennemført iah 13 forsøg med svovl til vår·
raps. Her var der statistisk sikken merudbytte for
svov1tilforsel i 2 af de 13 forsøg.
I forbindelse med forsøgene blev der i samarbejde med
vid.ass. Jorgen Dissing Nielsen, Statens Panteavls·
Laboratorium i Lyngby, foretaget supplerende under·
søgelser. Disse resultater viste, at der ikke er info r
mationsværdi i svovlanalyser af jordprøver fra for
sogsarealerne. Derf6r er der ikke i årets forsøg udtaget
jordprøver tiJ svovlbestemmelse.
For at undgå unødig svovlanvendelse. men ~mtidig

sikre muligheden for at forebygge mangel p!. de area
ler, hvor en sådan kunne optra:de, er forsøgsarbejdet
med s...ovitilforsel yderligere forstærket i 1989. Der er
foretaget en screening for svovlmangel i nere afgrøder.
Desuden er der afprøvet forskellige afsvQvlingspro
dukters evne til at forhindre svovlmangel. Dette arbej·
de er delvis finansieret af midler fra Jordbrugsdirek·
toratets st0ucordning for produktudvikling I primær
jordbrug.

Korn

Vinterhvede
Forsøg nr. 45061 er anlagt i Sleipnerh\'ede på et
sandjordsareal (JB 3), hvor der i 1988 var udbredt
svo...lmangel i vArraps. l forsøget er tilført kalium hh ....
i kaliumklorid og i kaliumsulfat. Med kaliumsulfat er
der tilført 25 kg s...ovl pr. ha.
Først i maj måned blev der udtaget planteanal~ser fra
arealet. De viste et svovlindhold på 0,20 og 0.25% i
parcellerne hhv. uden og med svo\'ltilførsel. N/S
forholdet var hhv. 16 og 9. Som det fremgår afbllledet,
...ar der et stort visuelt udslag for svovltilfcrsel. De
visuelle symptomer i parcellerne uden s\'o"ltilforsel
kunne forveksles med hælstofmangel. På dette tids·
punkt var planternes friskvægt og torstofvægt hh .... ca.
25 og 20% større i de parceller, der \'ar lilfon 5\'0'0'1

end i parcellerne uden s...ovltilføcscJ. Symptomerne
fortog sig i løbet af vækstsæsonen, og ved host ,'ar der
kun et usikken merudbytte på 1,2 hkg kerne pr. ha,
svarende til godt 2%.
Et par forsøg i bagecgnede hvedesoner er kas eret på
grund af for stor usikkerhed på høstresultatet. Der er
gennemført kvalitetstest af kornet fra parceller uden
svovltilforsel og fra parceller med svovltilførsel. Der
er ikke fundet forskel m.h.t. tusindkornsvlegt, faldtal
eller sedimentationsvl:I:rdi.

VlJrbyg
Dcr er gennemført 3 forsog i vårbyg. Også her er
svovlet tilført i kaliumsulfat. I referenceparcellerne er
kallumgooskningen foretaget med kaliumklo:'id.
To af forsøgene er gennemført på JB 6 i Østjylland, og
her er der udtaget så...e1 planteanalyser i jUI11 måned
som proteinanalyser ved høst. Det lredie forsøg er
gennemført på JD 4 i Vestjylland.
Gennemsnitsresultaterne af forsogene er vist i tabel
30,
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Tabel JO SI'l)~/l1ll'(Jrb)'g (SJ)

I'I.ntean.I)'~ 1216 H,g
p" 'm"Virbyg PeL pl'Otltm pr, h<1

5\0\11 ,
1 Utr<;tof udb. OB

lomof (omokJ \" høst """"'b

Anlal fOrs'll: Iqgll , ,
Ingen S\ ovl 0.20 12 14.5 38.7
25 5 I !....thurn,ul-
fat \. "\OIng 0.28 R lJ,7 0.3

LSD-J_'

42.S
1.1

Udb~t11t og
maudb)'lIlt

M.I r,. pr. ha
hm

Ærter

LSD<J.\

3/0"'"8 /989

Ingen :o.vtlvlldforscl .
25 5 i kalllll1l'lllfal \..cd ~ålllng

rabel JI. SI'ol'l ril ær/er (8J).

5\0\ Illlfur"len har øget planternes "\0\ Itndhold l jUni
fr:1 0.20(""{" 1110.2 f'} af tøPitoITet. 5\O\hllfor\len har
hverken p \ lr!..et udh}tlel elle:r pnllciOlndholdcl1 den
hostede \ are:.
Fon.ogene I v&rbyg giver indlil \idcre Ikke anledning
111 ... \ovllilfor,c1lil dellllC afgrodc. men det er otl ...kcligl
med fo"og p lellerc Jordl)per. Inor riMkoell for
"\0\ Imangd må formoo("i al \ære ... lorre.

Ærter
Og.., l ærTer cr der gellllemfort J for<;\lg. Di!."ic forsøg
cr gcnnemfort på ~"lIldjord (J B I og JD J) i Vc<;lJylland
Sch "cd et rdall\1 h"jl udb)uenl\cau har s\o\lIlIfor·
sien l!..ke Ile\ Irkel "l!..re Ilu::rudtn Iler Resultalerne
fremg r :tf t"hfl JI .

Og!.:1 i 'l:rter er del (ln ...kehgl mcd Oere forsog Jl~ nen~

lok:dilcler og. i ncrc ~r

Vinterraps
For!<log nr. 46093 er gcnncrnfort pIl J11 .2 I Stmder
jylland. TilfuN:1 af 100 kg. kalium I kaltumsulfal ,idsIl
mart" har bCVlrkel ('t ... ikh'n nlt'rlldb~t1e p.1i IOlY,- l
forhold lil udbyllel fra parceller lilfurt bliumklorid
p samme lid... pun!..t. Ud,projlnJllg af IO kg "0\1 I
SprojlcS\ m I den 2-1-/4 har hc\ Irkel Cl slatlstlsk 'llkken
merudbyttc p:\ 7r:<.
I fOl'"Sog nr. 04055 ~r opn, el el stall'illsk "I!..ken
Illcrudbyllc for ud<:pnljllling ar IO kg "iVO vi i .... rmjtc
svovl.
EITcklen af ...prnjlc"ml kan skylde" en komblllcrel
virkning ...om \\'0\ Ikllde og \.Om s\'ampenuddel

SI·(II·ljiJr"lON i l'lIIla/Hw/c' Tllforr _11'0\,1 N h/1(o'lI nm'! Ih
.1.,·1·()I'//lJIIII~d(,1I l"IIr .'Ia'rddl',{ InleltX IllIU). !:J)'mplnltll'rl/l'
mindede om J...1·(I'/I/(Jfm(JII~!l'1. J'"d I"H( rar tll!r _HOr! W'I
1n'!1'f1 jiJnJ...t'I /kl IIdhYII"I. hw(!l'nrl'II tI,'r l'ur filført H'orl
dfat'j

DI"se foreloblgl IX)SlIIVC I'c'ullalcr I \ Interrap!. er Ikke
begrlllldel ..e no!.. for en ma\... l\ god... kning med s\'o\11I1
denne argro<le. Dette kan IIIlISl reres af forsøg nr
45097. der cr gennemfort p!\ Hl .3 l Ve-.ljylland Iler
har 1I1for\c1 af,\o\ll !..a1tunl\ulfal hc\"lfkcl et mllldrc
udbyttc ar vlnterrap:-.. og glll(O"iinulatindholdcl cr <,lc
get fra q 111 12 rnikrolllol pr. g.
Der er ~;1Il'de~el Iort heh{n for:11 ud\ ide rorsog"a!..tl·
\lIelen med hen yn Iii "\0,,1111 \lllIerrap"
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Vårraps
Der er anlagt Ikke mindre end 27 forsøg med s\ovltil·
forsel til vårraps 1989. S af disse forsog har måttet
kasseres p! grund af for store Jordvariatloner i det
torre år 1989.

I Tabelbilaget er vist resultatet af 19 enkeltforsog, hvor
effekten af tilførsel af 44 kg svovl i kalium!<.ulfat ved
såning er sammenlignet med normal kaliumti1forsel i
kaliumklorid uden SVO\ Itilforsel. Der er opnået signi
fikante positive merudbyller i 6 af de 19 for.."g. For·
sugene med udslag har været placeret på sandjorder i
Jylland. l 3 af de 6 forsøg er der udtaget plal1lcprcver
tii analyse i stadium 3.1. Plallteprøvcrne har t>estl1et af
blade fra den øverste 1/3 af planten. Prøverne er sendt
til laboratoriet og analyscret for tota!·S og total-N i
tørstoffct. I de forsog, hvor der har været sikkert
udslag for s...ovitilforsel. har indholdet i t0f\toffet i
planteprø\'crne været under 0.3S% svovl. Desuden
har N/S-forholdet været storre end 14.S. I f~rsøg nr.
24013 har svovlprocenter i tørstoffet ligelCd været
under 0,32. men N/S·forholdet har været så bvt som
10.6. l dette forsøg er der også opnået merudbytter for
svovllilforscl, men merudbyttet har ikke værel signifi
kant. I samtlige andre forsøg. hvor der er udtaget
planleprøver. har svovlprocenten i tørstollet været
~tørre elld 0,35, og N/S-forholdet har været mindre
end 15. Disse resultater er sammenfaldende med resul
taterne fra 1988. Gcnnemsnitsresuhatcrnc er vist i
'abel 32.
Karakteren for svovlmangel antyder. at dt:r i 3 af
forsogene med merudb) Iler for svovltilfoNCI har væ
ret kraftige visuelle symptomer p! svovlmang~) 0.\ .s.
gule til rodlige blade. som bojer randen indad og
danner en skeform, samt lysegule blomster og 'ikulper
med manglende frosætning. Et billede af forsogspar
celler med svovlmangel er vist i afsnittelom frø og
industriafgrøder.
Svovltilførsel har generelt medført en stlgnll1g i rap
!>Cns glucosinolatindhold. Delle forhold er en af årsa
gerne til. at der kun bør tilføres svovl. hvi'\ der er el
begrundet behov herfor.

O'
O'

IO

9.9
12,g

2571

316

2204

Svovl lil vårraps 1989 (84).

Plolllea"alyse ju"i:
Pet. S i tørstof i
grundgødet ..
Pct S i tørslof i
S-godet
N/S-forhold
grundgodet . _.
N/S-forhold S-gode,

Karakter for visuel s,'Ovlma"gel
Grundgoocl .. _. s·
S-gooet I·

Kg standardkvalitet pr.
ha i grundgodet .....
Merudbylle for 44 S i
kaliumsulfat

Glucositrolatindhold i fn, w!d hosl
Grundgooct 9.3
S-gødet 13_3

Tabel JZ

Tabel JJ. Svovl Iii vlJrraps (85).

Anlal forsøg 1989

a: Grundgødet .
b: S S i sprøjtesvovl ca. 7/6 .
c: IO S i sprojtt"SvQvl ca. 7/6.
d: 44 S i kalium<;ulfat v. s!l.ning .
e: 44 S v. såning + S S ; osprojtesvovl 8/6
f: 44 S v. nmg + IO i ..proJtes...ovl 8/6

I..sD9j (a conIra d) .

Anlal forsøg tqKX

Grundgodet
S S i sprojtewovl ca. 8/6
IO S i sprojtcsvovl ca. 8/6 .
44 S i kaliumsulfat v. nlllg .
44 S v. sånlllg + 5 S i sprojtcsvovl 8/6.
44 S v. såning + IO S i spmjlesvovl 8/6.

..:.J.,fn afSlUldMd·balild pr. ha
Udb. Ol Ncao ... '8CIb)1k-- -- .... ...'"forS I«S - .......
4 O 4 O

201g
61 IO

144 76
156 64
Igl 40
176 16

77

II "1957 2615
9g 16 47 15

509 52 440 16
853 -;- 16 761 -;-108
816 4 674 -;-118
899 8 739 -;- 152

An~cndle pnser
t2.5 kr. pr. li S I sproJl~\I)\'l

7.5 kr pr. Lg S l katiumsuJrll.l
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I label JJ er .... 1...1 re"'llhalcr af 4 fON)g 1 1989, h\or
for!ikelhge lilfur...cl~slralegu;~r for ... "ovl 111 v!irr<tp" er
afpnHct
1 191Hl blev der gCllrlcmføl'1 13 lim,øg cner sarllll1e
forsøg...pi<.lIl. Rc...ultaterne af di ......e for...og fremgår lige·
lede... ;lf label 33. I 1989 \;Ir der PO"'lIiVI lld... lag for
\\'ovltilfursel I alle 4 forsog I 3 af de 4 forsog \ar
ud 'Slagene stall.. t1 ..~ ... ~re, J J af de gennemførte fOf'..og
er der foretagl..... bladanal~ ..er...om o,"enfor b6l..re\ct.
I-Ier h;!r "\0\ Imdholdel liggel mcllem 0.32 og 0.40'1:
af tnr"lOfTet I de fONlg..lcd, der IHe er (dfUrI 5....0\ I.
Når dcr regnc nlcd de relallvt dyre \\'ovlkildcr. der er
:\l1\cl1dl i di e for..og, har der kun været en lille
økonOln"k gCVIl1\1 ved wovllllf~)f..el. Del gellllem ..nil
hgt ..h"..le merudbytte er opn, cl, Iwor der er tilført 44
~g ...vovl allert"dc \00 ...!lning. I 1989 cr der lIllIdierIld.
')Olll I 1988. opnacl Cl relallvl .. Iurl lllerudb)lle vcd
Ud..prujllllng ;If IO kg ...pmjle.. \U\l Effekten af 'iprnjle·
"\0\1 "';111, \Om udhgere næ\l1t og..tt ... k)ldt..... en ..."am
pe\ Irknlllg. Da der Ik~e er opnaet dcl -.amme merud·
b)llC for 3ll\cndcl ..e af <;projlc'l\O\1. h\or planiernn
wovlfor..)nillg er "l~rcl genncm forlirMilfl)f<;el. "yuc...
wampecO'cktcn at \la;re mindrc ..and<;ynlig end gIKhk·
lllllg"CITek len.

S/ælgræs
I .. hl'lgra..... er der gClIllllt'mfnrt IO for'iog med ....o .. ltl!
for...cllll .. lælgf<l.~". 5\(1\ lel er Igen ttlfort -.ålt."dcs. al der
ved \d,llIlg mellem 11Ifcr<;e1 af kaliumklond og ka
Itumsulfal cr Urn:1el cl fo,.."g.. led. h\or der er Illf"r!
25 kg .. \0\ I 1 apnl lllallcl.! og 25 kg 'I\'O\ I igen l

slutningen af maj l'fIer I. ... I,cl. I del grumlgodede
fM:"Ug .. k·d er ~aliurn lldcluHl.'nde lilf'lrt i kallum
klond.
S\()\ltndholdctl gm:.....cl er ..tcgcl med godl 20~ ....om
falge ;If 'l\o\ltdfof\lell. DcrudO\cr er der kun ..må
p "Irklllnger af lor'tlofudb) Ilel, r. proleinudbYllct og
afgrodccnhedcrllt:'. Der er 1ll'l)lIehukndc en 'Hag tell
den~ Iii .H ..\()\ htlfnr<;c1 har IIIcdfurt ct Ildt hOJerc
prolclIludbyltc i de .. ;(hle l ..Ia:t

Tabel 34. S~'ol'f II! J/æ/Kræl" (l'{M

I Udb)'ltt pr h..
Slætgræs I.sllel 2,.slæt 3.51æl 4 ,lid lait

IO fs. IO rs. IO fs H 10 f$_

hg .\I'Ol"

Ingen "'\0\1 12.~ 10.7 q.O H .W.O
50 kg \\'0\ I 15.6 12.6 10.9 R.R 47.2

"kg ",(\fof

Ingen 'l\mj 58.0 .,~U .\2.1 25.9 156.0
50 kg .. \0\·1 57.6 1R.2 13.9 26.0 157.2

kg raproll'in
Ingen <,\0\ I 784 601 513 4Rq 2-135
SO kg ..\0\ I 1'7 597 54-l 505 2475

ujgnxit'l'nheder
Ingen \Vm I .. 48.1 29.IJ 25.2 21.5 126.1
50 kg wovl ...... 47.5 29,0 26.5 21.8 126,4

GodskninK og kalkninJe

ProlclIludb)lIct i et ..\()"Igudct for...og... lcd \,aricn:r I

cnkchforscg fra 93 tIl lin''} af prmc\I1udbytlcl I del
forsog!'.l~d. '10m Ikke cr tdfl)f! 5\0\1. D~llne \aflall011
kan ikke forklarcs ud fra val'lalHlIIer i jordtype e1kr
del kon ..tatcrede s\ovlindhold i græ"lOr"'IOITel
I forsøg nr. 43019 er wovlldf'\fsel til gra.:.. kombineret
Illl.xl ..hg~mlc kvæl"loflilfor\e1 Iler ~r der opn;'icl
pa:nc merudb) (Icr af tor<.tof og prutCln "cd 'i\ll\ lul
fUf\c1.

·Irt'rs for..øx J..,JfI ikJ..e begrundl! t'fI udbrel.ll wm'/lIljiJrw/
ri! .\/wIgræsmurJ..l!r. Der t'r wl/dlt'rl/d behov jur al
furf.\"ll'ftel ajprvvflwgeme I tit' J..vmmerf(lt' (Jr.
Forsog pil fif afdække. JH'Or dty er i.'I IlljiJrlt'!.\belIOV for
H'ov/lill'arrup\, og h~'or"'dc\· p/allll'rtll'S wuv/foTlyniug
Ix'dst og meH "koIIomaJ.. \"Il res, ~'i! blll'c fort~lII og
IIl/emu'eret I d<' J..ommende or. Itu/III l'ldere J..tJII dcl
J..ollklu(!t'res. ol .Hvv/man,r:d J..un nlt'd wJ..J..erht'd t'r
n'glsrrerel pa lundjorda (JB /-4) (J)'lIand. Ifhcmyn It!
rniJ..()('II for e( forho;"<'1 illdhold afgluCtJ!>inulater t rap'i'
jroefle. bor n'OI'lli!f"r..e! J..uu praJ..llwTt'.\. Jaor der a
lx'gT/uulel TIS/ÅD fur mall).:el. J" dlagllll\llst'TlIIg uf
.H·ov/mollgel Åall dcr / p/a"'emc~ \wdi/Jm J. / udwgcI'
prol'l!r bl.'.\laelld(' af bftlde fru dell (H'en/e Irlldit'{h·1 af
plalllclI. DiHf' prOI't'r J..(J1l IfIdl'l'f1dl'~ li/laboralorlel lil
be\femmelse af lowlS og fowl•.\' / IOTlfOf Da er IH.e
med 'i1J..J..erht'd jll11del poS/f/H' merudtlagfor nm'lrilfør
~.t'!, hmr nO\'llIuJho/dt'1 i bladfOrtlOffel hur j'ærl'l m'('T
O.J5Ck og S/S-forholdel hur ~'ærel /Juda N.
De" slkn'sfl' og hl/ltg\'U' H'o~'/fony"mg ÅlI" normal!
opmlt, hvis Hovlel I//føres samme" med grum/gud·
IIll1gen om fimlrel. thor der er hrhov lor P- og K
flljorsl'l, kali H'Ovltiljor.\/clI\ikres 1,<'(1 al/llel/delw' af
PK·g,1dl1ingn ml'd SI'(H'lilldltold. IImr firifor- og "'u
IillmheltoW?1 t'r dækJ..el \'l!d IIljørSl.·/ uf hllldyrgodulIlg.
J..an der am'('mles en Å\'ælslo[gødl1lng I1lt'd s~'ol,ltlld

hold.

Afsvovlingsprodukter som svovlkilde
Niir rnggasserne fra "'raft·/\armc\xrkerne bli\cr ren
..cl for \\'0\11, VII der frem~oll1mc Cl rC"lprodukt. der
lIldeholder del "\0\1. "olll er fjernet fr:j rugen.
I ~amarbejde med cl-værkerne er der gCIlIlcmf"rl 5
forsøg, hvor ...!idanne afsvovlingsproduklcr er afpnwcl
'lom f,vovlklldc t1l raps. Af....ovling..pro<luklernc er
afpm\cI over for kaliumsulfal. lait cr der afpm\'ct 3
produkter fra pilotanlæg. Desuden er der afprmcl
..\0\15ur ammolllak. idct ct fremtidigt af..\o"lmg~pro
dukt forslog fremmest vil beslå af 'l\ovl..ur ammOIll
a~. Re.. ultalt:1 af de genncmforle fnr..ug fremgår af
label 35.
J)o~eflngen af afs\'ovhngsprodukterne cr fa ..."'al ..:\Ie
de.... al der I alle for..og..led mcd s\o\ 1!1Ifor..d ~r ldf\)rt
44 kg \Vovl pr. ha. I-Iovedbc.. rnnddelell af afw(whng..
pnx!ukt('rne er følgende:
GSA-produkt. KalclUm\ulfal og ~<tJclulll.. ulfil.

IRO/flAKT KalclUnlwlfat og ~aklulll...uJfit
Gip<;produkt GlP".
$\'0\ Isur ammoniak: AmmoTllum'lulfat
Alle for..."g.. lt.xl cr tIIfort dell ..ammc hæl"'lofllli.t:l1~dc.

I de S fm"le forsog..l~d er hele ~\æblOfmængdcn

tllf~lrl i kHlkamUlol\<,alpetcr. I det <;ld'lte for .."gslcd er
lIldholdct af k\~dstof i den ,,\'ovlsure ammoniak fra-
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Tabel 35. Ajsvov/ingsprodukler som svovlkilde til raps

"'maps

Ingen svovl
44S i kalium .. ulfat .
.ws i GSA-produkl
44S i NIRO/FLAKT-produkt __ .
44S j GIPS-Produkt .
44S i Svovlsur ammoniak

Pla:nteanalysc nt~ C1ucosmolm-
!{)..IS cm mdhold mi\<<<)tnCl\ pr Udb)'ue og merudb)1'

TOlal·S N/S 100 g mel kg fro pr ha
i 10rstof forhold 1 forscg 5 forsog 2 forsog S for:.og

0.52 11.3 3 IO 2784 2718
0.70 8.2 5 14 287 85
0.64 8.5 IO 370 112
0.66 8.1 8 320 131
0,71 7.5 IO 352 105
0.70 7.1 II 369 153

trukkel i mængden af kvælstof tilført i kalkammonsal
peter.
Glucosinolatindholdet er målt i samtlige forsøgsled i
el af forsøgelIe. Desuden er det målt i de IO første
forsogsled i alle forsog. Der er også i disse for~øg en
tendens Iii en stigning i glucosinolatindholdct efter
svovl1ilførsel. Del understreger endnu engang. at der
kun skal tilføres svovl, når der er behov herfor.
I IO af forsøgene har indholdet af 101al-S i plantetør·
stotTet i juni været 0.33 og 0,35% i det forscgsled. der
ikke er tilført svovl. N/S-forholdet har været 14,5 og
\4,2. l disse 2 for<;øg er der opnået statistisk sikre
merudbyuer for svovhilførsel. Gennemsnitsr~llltatet

for disse 2 forsøg er vist særskilt i tabellen. Desuden er
vist det samlede resultat af alle 5 forsøg.
Der er ikke slatislisk sikker forskel på de merudbytter,
der er opnået ved de forskellige behandlinger. Pli basis
af I års for"08 kan der drages følgende forelobige
konklusion:

Selvom Hovlel i nogle af de afprO\'ede ajsl'ol'li"gspro
dukler ikke er fuldt valldopløseligl. har del rilsynela·
dende samme goduingsefJekl. som l'audopløseligl sl'Ovl i
ka/iumsul/al.

Et af ovennævnte produkler (NIRO/FLAKT) er af
prøvet i 3 forsøg i Fjerril~le\!. Resultaterne fremgår af
tabel 36. Her el" afTaldssvovlel sammenlignet med en
stor mængde sprøjtesvovl, som er udbragt på jorden
ved såning af vårrapsen. Der er i begge svovltyper
tilført 50 kg SVo\ l pr. ha. Desuden er der i den tilforte
dolomitkalk tilført IOD kg magnesium pr. ha.

Tabel 36, Afs),Ol'lingsprodukrer og kalk til vdrraps

Udbytte Ol
VArraps PCI lyse merudbYYle

blomster kg fro pr ha.

alllal forsøg 19119 J

1226 kg jorbrugskalk 38 2405
1226 kg jordbrug~kalk

+60 kg sprøjtesvovl I 150
!()(x) kg dolomitkalk 36 70
1000 kg dolomitkalk
+ 50S i afsvovlingsprodukt O 270

I 2 af de 3 forsøg er der opnået "taliStisk sikre
merudbylter for svovltilforsel. Der har ikke været
forskel i virkningen af "vovl fra spmjtesvovl og af
svovl fra an·aldssvovlel. Rc~ullaterne under~tolter de
tidligere nævllte forsøgsre~ultater.
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Alle 3 forsøg er gennemført på JB l. I 2 af forsogene
har der v;:erel en ikke statistisk sikker tendens lil en
udbyneforogelse som følge af tilførslen af dolomit
kalk. Der er ikke foretaget magnesiumanalyser af
jorden, men del er sandsynligt, at indholdet er lavt,
når jordtypen tages i betragtning.

Andre afgrøder
Der er gennemført et enkelt forsøg med sVQvhilforsel
tiloliehor på JB 3 og ~vovltilførsel til vårbyghelsæd,
ligeledes på JB 3. Der er ikke opnået sikre udslag for
~vovltitf0r~el i nogen af de tHt:vnte forsøg.

Natrium
1 de samme forsag i fabriksroer, som er refererel til
under omtalen af de optimale kvælstofmængder, har
der indgået forskellige tilforselsmængder af natrium
fra en mekanisk blandet PK-godning. som indeholder
natriumkali, der er en blanding af kaliumklorid og
natriumklorid. I de tO foregående Ar er der opnået
pæne merudbytter for natriumtilførsel til fabrikssuk
kerroer. og i 1988 blev de bedste resultater opnået,
hvor natrium blcv tilført i den nævnte PK-blanding.
Ocr er i 1989 gennemført iah 6 forsøg, alle i sorten
t\o1alador. Resultalerne af disse forsng fremgår af label
37.
I mods..'etning til de tIdligere år er der overhovedet
ikke opnået merudbytter for natrl\lmtllførsel. løvrigt
kan hellvises til grovfoderafsninet. hvor der er re
fereret forsøg med nalriumtilførsel til forskellige suk
kerroesorter,

Mikronæringsstoffer

Planteanalyser
Et svensk laboratorium ved navn Biospectron AB
lilbyder al diagnosticere mangelsygdomme i forskelli
ge afgrøder \'ed analysering af tilsendte planteprover.
Udfra analyseresultaterne anbefaler laboratoriet en
udsprojlning ;lf specIficerede gødningsstoffer.
1 3 af forsøgene mcd stigende kvælslOftilførsel til
vårbyg er der unlagt et ekstra forsogsled, som er tilført
80 kg hælSlOf pr. ha. I delle forsogsled er der primo
juni udtaget planteprøver, som er ~el1dt til analysering
ho~ Biospectron. Laboratorict har anbefalel tilførsel af
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Tabel 37. Formg med notrlllm 11/ fahnÅ'lrrJt'r

I<xx) planler Na'lfldhold Udb 0l merudb)1.lt
Fabriksroer f'r ha \'«1 pet 15ukL.er IV' hle, pr ha

optaø:nlflJ 5ukler rebtlvt relall\1 "xl \tikker

ti {or...."

80 I..lt I.. ræ/slOf pr. hu i ÅUs:
O~a 93 17.5 57 100 609 106A

70 ~a 93 17.6 61 100 h DA
140 Na 93 17.6 67 101 7 0.7

120 Åg kwd'irofpr hu I ÅUI
ONa n 17.0 62 107 " U
70 Na 94 17.2 69 109 X Il..'
140 Na 92 IL! 79 III I J.7
LSD~, ., O,H 7 4 19 3,3

IV' ur"lIhc~hr;11

hin 1.0 I ~Iulllrnlll. 1·2 kg magnc"'lllTll l form af
magnc"lUm .. ulfal { 100 g mangan I form df mangan·
'iulfal og 22 kg Fctnlon Combl Dls~e Ud.. projlningcr
har, I Ilghed med re.. ulaternc af mange fnr ..ng~resuha·
ter I de ....t'ne..te ~r, lUe mcdf\lfl merudh) Iler Resulta·
terne frcmg.h af whcl -'8

{alx-/38. BW\"{Jt'ClTO" mlO/)''ier

Hklleeme pr ha
udb, Ol merudb

HangafJllulIIf!I'/ i mrbyg. P(I m·~'rJ,;lJfI.,('1 jlm' ogjonla m.,d
et 1Ia1l1rlil?,llti'Jr rC'al.. 1I0fl 1((11 I..all IIItl/l):/llIef "!tl't" ~(J It(('rl..,
bllnr/ef IjurdclI. (lI plulI/crl/L" I..omma II/III lult, uf f1J(Jl/t:"I1
mUlig!'!. I I..orl/tljgrodt'rI/(' a tI.:r l.. 11/1 ',clllw/vr IIwlIgmllld.
Ipmj/l/im:,. lIur tI!!r er H'IlIrXI' \.l'mplOlI/l'T (W ItWlIgI'/.

Fo/O: "':arl A'/I(II/..

1,5

-7'- 1.565.6

57.6

55.6
59.6

AnbeFalet
1I1{,,~1

1 [ multIllllIl
0,3 I-.g mangan.. ulfal
+ 10-20 kg
magncsiulll<'ulfat
22 kg Fdnlol1
COInbi

J fnr..ng

27016

FOf',ll1t nr

27015
04OJ6

GellllClll"lit

D/Hl' Tl'w/rah'r ln'/..ræjler ('lU/II U Ul}.:tJlIJ[. lJ/ dt'r Ikke er
flogel gt'fI('TC'II/x.'/wl'for Illfor\('/ afmikmllærlllgsslo!!er
lil t!amkC' lalldlm'~\jorder. der t'r i god god,,/Ilgskra/t
KIIII h1'Or der t'r rl\l1,;,o for mtlIlI{Onmall,r:e!, jek5- pu
r:rulld uf el hO]l Tt'u/..lloJl5lul, kali der apnu\ rl!lIwhle
ml'Tlldhl'/ter rerl 1l/{c,r5t'/ af (i<:Ut' mt'nllJ!Hwj Var rier

~-r mal/gunmangel, nwr (kl Hf{ norma/I red lymplWlIt'r
po plal/lC'mt.'. !tmrl!/tt'f dn ('r mIlIJt:I (Il ufllJ{l'/p(' pm·
hlt'lJlel, BdlO\'t.'1 far utIl'l!Jld('/'i(' uf nu/"rmuprfllg\'ilOf!l'r
/'n'rtgl kvn normalt I'lIrdt'n''i ud frll jordblmdmualr
'it'rt"wll{J/( r.

Tabel 19, tjrl.:rungod51..lIIng OK ud\'I/llr/nJ( (89)

Vinterhvede

Ul>chandlcl crtcroir
25 N l bo; 6/11
.10 k, k,I,g. 15/10 .
10 P r "ur + 30 K r I-:Ilig. 15/10
IOPI"Ur' JOK ibllg 15/10
- J kg mang,:Hl'ulfal 8/11
3 I-g mangansulfal 8/11
15 11-<1.. 6/11 . IO P i '>up • JO K I k'lhg
IS/IO .+ J I-g mangansulfat UII
LSD>I<

K_raller ror t.:db. og merudb.
planleud\'ll..hna hkg kerne pr ha

15/12-88 1987 1988 1989

o

9 60.5 52.0 87,5
JO 0.1 3.6 -7'-2.2
9 ~O.l 1.7 -;-2.0

IO 0.7 4.0 .1.1

IO 0,0 4.0 1.8
q 0.6 3.7 ' ,.',-

IO CO,l)" U U.O
1.6
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Gødskning og kalkning

rabel 40. Forsog med animIer m. v. (90)

Andre gødningsforsøg

Alle J år er der opnåct små og usikre merudb)'tler for
tilforsel af kalciumklorid. I forsogene i 1989 har der
været en tendens til mindreudbylIer på lokaliteten på
lerjord (JB 6) på Sjælland. mens der har været små
merudbytter på ...andjorderne i Jylland (JB 4).

E[terdrsgødskrring a/ vintersædsaralerne bør gerrerelt
indskrænke sig ti! udsprøjrning o/ mongall pd jorder.
hvor Iysp/etsyge normalt optræder. Det er dog onskeligt
medflere års/orsog, således at spørgsmålet om efterårs·
gødskning kan blh'e bes\'oret ,. dr med andre klimabe
tinge/ser. end dem der har været gældende i de seneste J
Jr.

Husdyrgødning
Efterhånden som alle landbrug flr etableret opbe·
\'aringsbpacitet for husdyrgødning. som svarer til 6-9
måncders produktion, bliver der mulighed for al an
vende så godt som hele den årligt producerede mæng
de på de tidspunkter. som giver den største godnings
virkning med tilsvarende mulighed for besp.uelscr i
handelsgød ningsforbruget.
Igennem adskillige undersøgelser er del vist,;l1 fosfor
og kalium i husdyrgødnillg. under forudsætnJng af en
jævn spredning. kan crstatte tilsyarende mængder
fosfor og kalium i indkobt gødning. Det er imidlertid
en foruds,ctning, at der ikke tilførcs overskud afnoget
llærings~lofår efter år.
Medens det således er cl simpelt fordelingsspørgsmål
al få udnyttet fosfor- og kaliumindholdet i husdyrgød
ningen fuldt ud, er det anderledes vanskeligt at opnå
den maksimale effekt af kvælstoffet i husdyrgødning.
Det skyldes nere forhold. bl.a. at en relativ Slor del af
kvælstoffet i husdyrgudning er bundet i organiske

Forsøgcne er iøvrigt godct. som den omgivende mark.
I forsøgene er desuden indlagt med et par jordforbed·
ringsmidler. Midlet Medina er udsprøjtet to gange,
hhv. umiddelbart efter såning og når byggen har været
ca. 10 cm høj. Det er i gennemsnit sket omkring den
28/4 og den 23/5.
Midlerne Nitro-Max + J & J Soil CondItioner er
udsprøjtct ved såning samtidig med første edinuud
sprøjtning. Forsøgene er fortsat på andet år i 1989, idet
leverandørerne af jordforhcdringsmidlerne har angi·
\'et. at der ikke kan forventes fuld effekt af jordforbed
ringsmidler det først c år efter udbringning.
I forsøgene er der givet karakter for jordens porøsitet.
Der har til"yneladende ikke værct nogen ændring heri
på nogen af de 4 forsøgsarealer. idet genllemsnils
karakteren for de 5 forsøgsled er den samm~

Der er saledes ikke fundet effekl af jordforbedrings
midlerne i de 3 år, midlerne er indgået i forsøg i
yårbyg.
I forbindelse med forsøgenes gennemførsel i 1<)88 blev
der foretaget måling af jordtemperaturen. Heller ikke
denne var påvirket af behandlingerne.
Der bley gennemføn et enkelt forsøg i bederoer i 1988,
hvor dcr yar et statistisk sikkert merudbytte for an
vendelse af Medina. Det har givet anledning til at
undersoge elTekten af Medina samt et algerræparat,
Algifcrt. i en S-årig forsøgsseric i sædskifter. hvor
bederoer indgår hyppigt.
Der er anlagt 2 forseg efter denne plan i 1989. men det
cne forsøg måtte kasseret. idet plantebestanden var for
dårlig. I det andet forsøg (41064) har udslagene været
relativt små.

3 års/arsøg medjord/orbedringsmid/et Medin/l og 2 års
resultater med midlerne Nitro-Mox og J & J Soi!
Conditioner har ikke udvis! posi!ive resultater i vårbyg.
Der er derfor næppe grund/ag for en am'ende/se a/
sdda"ne midler på normale danske jorder. Afprøv.
flinge" jonsælIer i bedcraesædskifter og på ~kstreme

jordtyper.

1.3 71.3

4 4

38,7 37,9
0,6 0,8
l.l 0.8
0.2 ~0.3

Udb. og mcrudb.
hkg kerne pr. ha.

1. lI.r 2 lI.r
1987 1988 1989

J

46,6
1,3
2.1
l.l

Efterårsgødskning af vintersæd
For at undersøge hvorvidt tilførsel af forskellige plan·
tenæringssloffer om efteråret til vintersæd kan på.
virke overvintringen og kerneudbyllel. er der på tredic
år gennemført forsøg erter den plan. der fremgår af
tabel 39.
Det ene forsøg i 1989 er gennemført i Krakahvede med
forfrugt vårraps på lB 2, Rt 6.7. Pt 4.0 og Kt 10.1. Det
andet er gennemført i RektorhYede med forfrugt Yin·
terlwede på 10 7. Rt 7,0, 1'1 2,6 og Kt 9.9. Forsøgene
er således gennemført ved normale goonings- og reak
tionstal for de pågældende jordtyper. Som det fremg!h
af tabellen. har der ikke været positiye udslag for
forsøgsbehandlingemc. Konklusionen fra sidste år
gælder derfor fonsaL

VlrbY8

1 forsllg

Ubehandlet
250 kg KaJciulllchlorid 17/4.
500 kg Kalciumchlorid 17/4.
2.S I Medina 2R/4 og 23/5
0.935 I Nitro/max -- 140 g
l&J Soil Conditioner 28/4
LSDQ~

Anioner og jordforbedringsmidler
Under ekSlreme nedbørsforhold kan salikoncentratio
nen i jordvæsken blive særdeles lav. Derved kan de
positiYt ladede næringsioncr som kalium, magnesium
og kalcium blive stærkt bundet til jordkolloiderne.
Ved tilførsel af et salt som kalciumklorid. vil ions
tyrken i jordvæsken stige. Derved er der i teorien
mulighed for. ut næringsstofferne bliver lettere til·
gængelige for planterne. Derfor er der nu på tredie år
udførl nogle orienterende forsøg med stigende lilførsel
af kalciumklorid forud for vårbyg. Forsøgsbehand·
lingerne i 1989 er gentagelser af behandlingerne i de
samme parceller, som i 1988. Resultaterne fremgår af
tabel 40.
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forbmdehcr, ,nm ,I..alllcdhr)d~rnr 1..\i.c1'lnfTel hcn
kan udnYlIC\ af pl:lnternc Derfor er der, ...om IIdliger('
\'1 ..1 I delle afSlll1. en dtCT\ Irl..llIng nere < r efler 111
for"lclI af hu'>d)'rgudlllnl;
Når udlryl..l..cl IIIl)ttc\lrl..lllllg .. afl..\'æl\wfTct i hu'
dyrgndning ull\endc.. <,cner~' I delle "f.. nll. er det
defineret som del anlal I..g I.. \'æbtof l handebgodlllng.
100 kg kvæl<;tof i hU:'ld)'rg"dning kali erMalle i lil
fM~ch:'l.ret. cnlen m!1lt på udhyllCI eller r!\. kvæbtofor
tllgel ..en. Da en del af det organi<;k bundne bælslof
fnr"l fngl\'cs efler \ækslpcnodens afslutnlllg, kan ud
n)'llclscsprocenlcn I husd) rgodlllng aldng bllH~ 100
DCI mal..slmah opn ellge \ II formcntltg \rt:re en nylte4

\lrl..mug. \Om omtrent "'varer til hu\dyrgodningen,
Indhold af uorgan"k I.. \a.:I'hlf, d. \ .... ammonlumk\ æl
,tofindholdct.
For al opn den mal..slIuale efTel..t af udbyglllllgen af
ophcvarins\l..apacitelen for hu~djrg()dnlllg har
Lancbkontorcl for Plantea\ I i ~amarbejde med en
række andre m<;tllulioncr, ,lhel fra landbo- og hus
mandsforenlllgernc som fm Landbrug'HllllIl<;lcriel og
MtlJo:.tyrelsen m.n.. ivær""al en aktion,plun for bedre
udllY llch.e af plunlenæril1g'~lofTernei hu\dyrgodning.
El va....enlligt lcd i denne :Ikllon"plan er en imen<;i
\'crlllg af fOr\og'iarbejdel p. delle omr~de, En be
\ Illing fra fl.llljomllllslcnet'i tll'il..udsmldler for renere
lel..nologler har muliggjort ud, il..ling og lIldl..ob af IO

fOf\og,gyllc\ognc, ....om er I 'land lil al præ~lere en
ja:\ It ug lIujagtlg d<l,ering ar g) Ile i markfnr,ng. Vog
nene \lrkcr efler <;læbc<;langepnneIPPCI med en slan·
gcnf'land pti .'0 cm, Illen der er ogsl\ mulighed for at
montere !'>predcpladcr. <;l\ledl" al hele arealet bll\'cr
d.ckkcl af gylle. Forudcn bcvillingen lil gyllcvogncne
er der bevilligel penge til afvikling af Cl \lon antal
rur,ug. Delle forhold, og dcn meget "torc Interesse og
enlu"ta'il11e, ,om er ud, l'il p!l de lol..alc konsulelll
l..onlOrc:r og blandt for....n!!,' .erlerne har lllullggjorl dd
~::enlelc.. olllrallende malen..tlc. der I..an pnL...tcrC\ ud
fra for,ngcne 1 NR9

ralæl41 Gylle fil ml1erlllw!t' I l'æhlpcrwt/l'l1 (9/J

Cndskning og kalkninJ,:

Vlrknmgen af udbragl hU'~d) rgodnlllg er ah andel lige
mere s\l11gende end \Irl..nlllgen af udbragt handel...·
gndlllng, og da n)'llc' Irl..nlllgen fl'f'1 og frernmc't
hll\-er vurderet p!i b'.d\lnfoplagcl\cn. '(lill er IIlCfe
..labil end kerncudb) tiet, er der i gyllefor\ngelle l

Inede accepteret lidi hOJere LSD-\ærdlcr, end I de
l)\ nge ror<;og,~ener. \Olll er refercrl'l 1 OVer1>lgt 0\ er
Larld,for~ugenc 1989.
Bevillingen rra \1ilj(l"lyrel,en korn ,;1 \enl. al del \'ar

lHKhendigt al anvende andet malene! I nogle ar ror
,ogene 1 rorste forsog.. runde cnd de ny byggede g)'lle
\ogne, Staten .. Plantea\l'iforsog "'1I1lede \e!vllllgt el
par \ogne III rådighed. Del drejede 'ilg dels om en vogn
med <;prcdeplackr og cn ,Iæ~l:lngevo~lt DerudO\l."r
ble' der entrerct med to ma.,km'talluner. ,om \ar I

oc\lddelse af \ agne med el..5.akl do..crtng,ud'it) r 0",1.'
\oglle \ar montt'rt'lllt~d nedfældert", h ... or aggregater·
ne cr placerel med 50 cm'~ mellemrum, Nedf.cldcr·
vognene hlcv anvendl i ~:hcl v:irbygror\ug, SOm vin,
lerh\cdeforsClg enten Illed hævede ,ka:r eller ... ecl (il
rel..le nedfældning.

Korn

Vinrerl1l'ede
Der er talt anlagl 25 ror\<'g efter dCII for\og<;plan, "om
fremgår af l:lbel 41 Et forsog llI~tll' I..a"...ere<; p g a
u.... l..re re,uhaler. 3 rnr"og \ar u:llIvl'ndcllge III 'am·
l1lcnligllillg mellem hamlr.:bgmlnillg,cITckl og hu,dyr
g(}dlling~efTekl.Tilbagc var J for<;(lg udfOr! med b:cg
gylle og 1M rOf'iØg udfort med li\ Illegylle
I II ar de IR for""g mdgll.. ...amtltgl.' 8 for<;ug..hc·
halldllllgcr I de \id'le 7 \ar rOf'llg,kddel med 'l'n
gnd.,kl1l1lg. med 100 kg i.lllllllolllumkv:d"tor I gylle
udeladt

K\<æggyllc S\'Ulcgylle

PCl. .1 Pc<. p<o"," I Pcl ,I Udb og Pc< ""æt.' Pc<. p<o'''"
Pc< "db 0f.

l.nækkefod- , I<.crnl' meldug merudb. hkg l.efodsyge I kerne.. ml'ldug merudb. Ika
syge i juli lørslof v/skricln kerne pr h. I Juli lørstof vhkridn keml' pr ha

AnlJI rllr"l'g -' n 11 IS 'I 16 " "GrulldglxJcl Q..1 O 64,4 R.Q Q.O 0.2 0.1 52.6 56.0

50 '" I b, 10.1 O 11.7 Q.O Q,J 0,4 0.2 20,0 17.7
100' I ka, h.l Il.Q O 1-t,6 26 Q,8 10,2 1.0 0,7 32,1 27,6
150," I ka\ )2,9 O 1Q.0 11.1 11.6 Z.O l ,O .1R,O 11.0
150 " I I..tl,)
+ 50 N i I..a.. • 14..1 O 16.7 12,9 13.0 2.0 1.0 38.3 32.4
ca. 50 Nlt..·N l g)llc 10.0 O 5.6 9.2 Q,4 0.6 0,4 17.2 15,Q

ca 100 Nfl 4 -N r gylle 48 10,4 O 11,8 25 Q.7 10.0 1,0 0.6 28..1 25.2
I<lO N I ka\
+ 100 NH 4 ,N i gylle 12.4 O 16.6 12.0 1.0 40.7

OptImal N-Illrm,cl 1.1.1 15Q 151
Udh) Ile ved opl mwm 1Q.0 40,1 J-t,2

• udt"I!.:1 fra I for,,'!: I hh'l glupl''' er her"!;Il.:r
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Gødskning og kalkning

Gyllen ble" dmeret efter ammolllum-J"-mdholdct. og
det tilstræbtes at ulfore hh .... 50 og 100 kg ammolllum
kvæl'iIOfpr_ ha, Ammoniumhælstofindholdet ble\ på
stedet besteml med en AgrO\ k\ælslOfm1Uer. og ma,ki
nens dosenng blev kontrolleret i marken, Ud fra den
regi'itrerede dosering og en labonltoricanalyse af den
anvendte gylle er den nøjagtige dosering i hvert cnkelt
forsøg bercgnc1. Analyserc!-ultatet af gylleprøvcrne fra
forste udbringlllng er anglvct i Tabelbilaget. Desuden
er der ...ed hvert enkelt forseg i beretningen angl\'et,
hvor meget ammolliumkvælstof. der er blevet udbragt
i hvert forsogslcd. 1 gennemsnit blcv udbragt de
mængder hælstof. ammonium-J" og t01al-~. som
fremgår af tabel 42

Tabel 41. FaklisJ..e lil/ørte hælsto/mællgder j gylle til
hl'ede

Kvæggylle. 3 forsog 99
Svinegylle. 11 fONog 78
SvinegylIc. 18 forsog 81

De" elit! af Lalld~kofllorets to nye forsøgsgyll(!\'Ogne. SQm
har 8Jort df'l muligt al frel1ukafJe de ma"ge nye forsøgs
rewllater l'C'drorl'1/de gylleamoendelse. Gyllen lægges ud på
Jord"" med 30 cm·s mellemrum. Ved hjælp af eksakt
pumpe. !.."ilforde/er og compurer er del muligt al OPl/tI en
lIøjagtig og I!lIs(ulel forth-ling. se/v af relativt tørwofrig
kvæKNJ'11e.

98 100
110 101
112

189 177 SI
1~6 142 58
151 60

Gmnemsnu af alle fol"'i0g i gruppen

Kg IOIØI-N pr tu Kg NH~-N pr ha

fghfgh

Vinterhvede

MeNdbytle
hkg kerne
",na
40

30

Merudbylle al
protein
kg/ha

K 600

.x
i "20 " 500

"""

..d
,

400, '
'/

JI' 300
,1-

,I
", 200

X /'

f··
/'

""""
50 '00 150 200 I<~ tot·N/ha

til "n
-- hkg kerne pr. ha ved kalkammonsalpeter

-- hkg kerne pr. ha ved gylle

- - - kg proteIn pr, ha ved kalkammonsatpetØf

- - - kg protem pr ha ved gylle

Figur 13. Il fOf'}og med H/nl!KJ'lIc' lill'illler}H'f~de 19M.

For k\æggylles vedkommende er der ramt særdeles
nOJagtigt med dO'ieringen. Det ses i tabel 42, at ammo
nlUmmdholdet i kvægg}lIen har \ Leret I sterrelses
ordenen SQ.55('fr: af lotal-J"-mdholdet. 1 svineg)lIen
har ammolliumk\ ælstofTets andel været mere end
70% af IOlalhælslofTet. For 5.\ inegylles vedkommen
de er der doserel mellem 10 og 20% for meget "ed
f"rste udbnngmng. hvorimod gennemsllltMloscringen
har passet \ed sidste udbringning,
Udbylleresultaterne fremg~r af tabel 41. For anskue
lighedens sk) Id er resullaterne af de II forsøg med
s\·incgylle. hvor alle for'iogsled indgik. "ist i ftgur 13.
P1\ trods af. at den opllmale kvælstofmængde i disse
forsog har været relativ lav (mellem 130 og 160 kg N
pr. ha) I gns. af grupperne, kan der også her konsta
ler~ hniarilet l hælstofoptagelsen i stort set hele
intt:n aJlet for k\ ælstoftJiforsel.
Selvum det var særdele!o tort ,ed mange af gylleud
bringningerne. i 'iærdde'oihed de sene udbringninger.
er der igen l1\r opnået en foC'\te1\rsefTekt af det lilførte
total· N i svmegyllcn på ca. 60%. I gennemsnit af de
gennemførte forsag har det altså været således. at 100
kg tOlal-N i svinegylle har kunnet erstatte ca. 60 kg
indkobl kvæl'itof i handel'gooning. Dette forhold har
\'ærel gældende ...åvc! ved den tidlige for1irsudhring
nmg som vcd udbringnmg i maj måned.
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o

o

er forar~agel ar l.. \ æblof l handcl..gndlllng og ,If l.. \ :t:I

'luf I l!~ Ile
Herefter er for .."genc ('c Tabdhllaget) 'uBel op I
aftagende \ Irl..llIllg\rækkef"lge. I TahclollilgC'1 er \ 1'1

llogle af dC' Illegt't omfallcnde nO!alcr. der er forelagcl
I forbilldehe lIletl gjllcudbrlllgnlllgcl1, Ved nOJere "lU

dlum herar frcmgår del. at tier ld,yneladcndc 11..1....: er
<;alllmcnhæng lllellem den opr1:lcde nylte\ irl.. Il lllg og
dl'lI land'idel. hVOfl for'"gel er udf'lrt. den Ickll11...
Il\Ofmcd g~lIell er udbragt. Jor(h~rcn. jorden.. rea"'
lion ..lal ogJordcll~ fugllghL'<:hforhold, luften.. rclall\e
fuglIghed. nedbm..forholdene og temperalurcn 1111(lcr
udbringningen. ,I..ydæUel eJler g)lIen, pH
111bage er lldbnngnmg..d:.ltc)(n og tnllen.. tof\lofind
hold, Ved en rcgn.'~"ion"-an"I)'~cer der en lendell' 111.
.It der er upn cl ell ~torrt' 11) l1l'\ Ir"'nmg. JO ..enere I
,lpril måned g~ lien er udbragl Dette forhold I..an
forklare<; ved. al JO 'cnere g) lien er bragt ud, JO mere
plal1lema<;sl' har dcr v~crcl p:l markell. Med 1..'11 'hll'rc
plillllenm..,c vil fordampningen fra jordmernadclI hli·
\e mindre og dCIl VII I .. ledel .. ke fra planterne, Jo
,('nere l apnl man udbringer g)J1cll. JO bH're \11
pianierne.. bæl..lOnwnccn1raIHlll \:cre Dermed "II
ger mulighedell for al alllmolllak ...om fordamper fra
jorden. kan bl1\c optagel gennem bl'ldl'ne. Del er t.:n:.tf
de teoretl.. I..e forklaringer p:\.•11 der I.."n \ ære fornuft I
en ,ammenh.cllg mellem udbnngnlllg...dalo og \ lr"'
nmg"prucenl
Ih I" de IR for..ng dde~ 1 IO grupper efter udbrmg
Illngslld<;punl..tel i april. kan der forelage:lo en alblld
ll111g. som det er ,ket i figur 14
Fur den tldllgl udbragle gylle "Y Ile' der .It \.crc en
mIlelig ~a1l11llcnhæng mellem gyllen:o. wr,wlindhold
og den opnåt.:de nyllevlrkn1l1g. Del antyder. at på det
Ild<;punkt. hvor plan!t.:rlle gl\er en d~rltg dæklllllg af
Jorden. er del 'ærdclc~ afgorellde. <II gyllen er I "'and
lil :.tllrænge ned IJorden. Dette bil bdc "Ig gmc, hVI"
l"r~lofprol"t:llICII er la\
Ved udhrmgnlllg ,enere I apnl. h\or piantema"ell pa
marken \'ar 'h\rrc, cr , ..mlllcnh:t'ngcn mellem g\ lien,
lor~loftndholdt)g n~ Ile\ 1rl..1Ilngt.'ll derimod langl men:
u'>lI..ker. Dcl hcl)'der. :.II del er :.Indrt.' forhold ...om
hc..lemmer dcn opnåede n~IIt.:\lr"'lllll.!!

o

o
. "o

,o

K\ægg)lIcn ;)(hkJllcr 'lg \~l.~cnlhg.1 fra "\lIIcg)lIclI.
Idet der her "'un er opnf'tcl en gC'nncm"nllhg forste :\r"
nytte\lr"'lllng p godl 2Or~ aftolnl-'\I-lIIdholdet Der
"'an \:cre nen: år"ager hertil. For dd fOf',le har "'\æg
g) lien el hojere lur~tolilldhold. 11\ II "'cl medfmer mm
dre lIlliltration af ~n lien .. Ilæring"~lolindh(lld i jorden.
For dCl andcl er en ~lmre del af IOlnlkvæl51offcl
bundcl 1 orgnlllsk <;Iof, og ror dCllrcl!lC: er del kendt. al
l~lr"loITel i k\ægg)lJe kan bldrngl' III ell Illll1loblh
-.enng (en binding) af del uorgalll,"'e '" \ æhlof i !D lICII,

Den reduktHJIll .. \ampcangrebel. ..om g) lIeamendehe
k:m :.If"lcdkommc. er ..lori ..et udeble\cl i 1989-for
..ngene, For del fur"IC har mcldugangrebcne værel
~ærd{'le') rmge. og for dN andet bil der "'nap nok
~porc.. en effekt pa kn~ckkefod~~geallgre\)et. J et af
1..\ ægg) lIefof\ogene er knækkefod..) geangn:bet redu
cerel med 1/3 \cd inlle:lIl\ende1<;e i fnrhold lil g,xh"'
lllllg med kalk:mll1l0n<;alpeter, En forl..l:lfIng på dcn
Jll~Hlglende knækkt'fod"ygceITekt l 1989 kan lllullgVl"
Va:re dcn.;:\1 angrebd \ar 'ærdele" veludvIklet. alkre
dl' fur gyllen blev tilfllrt.
Dc \I'I{' gennem'lIll,tal, dækker mcr en relati\' qor
\an,llllJll 1 n~lIe\lr"'ll1ng ...procenlcrne. Derfor er der
for hH'n enkelt for\og beregnet 1..'11 nyllC'\ Irkll1ng af
I..\'æl"lOffel I hu<;d~rg~x1l1illg. Da den 0pllmale 111
for~c1~IIla:llgde for l.. \ <chlOf I di3~e for..og. :.om tli.l::\ nI.
har \ æret relatl\ t hl\. \ Ille del \ ære forbunder med for
,!nr u... I.."'erhed al an~l\e Il)tte\irl..nmgen ud fra ud
b~lIel..unel1. Der er mlldlertid en ,:crdde-. pæn ..am
menhæng mellem "'\:cI"loftdfor"len og proleinudb)"l
lel. Derfor er 1I)"IIC'vlrkningen beregnet ud frn en
..ammenlignlllg .11' den lllerprodllklioll af protein. der

,o

PC1 udnyllel!>e
el rOllll,N
HlO

Nedpløjning eller nedharvning af gylle før så
ning af vintersæd
Der har \a:rct frem fon del! leon. at hVI"> lilan lIed
pInjer gyllen f,'r ,,)ning af \1111er,æd. \ II dell fY"I .."'e
af\land fra kernerne lil gyllen bc\irkc. :.II pbnlcrne
lUC kan la fal I nænng....lofTcrnc hen. Derfor ,kulle
det \ære bedre at ncdhane g) lIen I ...lbt.--del. cnd al
nedploje den
For at \)e. eller an.ræfte denne leon, er der gennernfort
2 fon.ng. 1 I \'Illlcrrug på JB 3 I Sundcrj}'lIalld (46081)
og I i \·inlerhvedc p!l JO 6 I Ø'ljylland (29018).
Forsogene er gennemfort med 2 N-l11vcaller I handels
godning. For...øgsled med nedpiOjet eller nedhanel
gylle \cd ~ål1il1g er ..allllllcnl1gnet med et for'~)g"led

udcn gyllclilf""cl. I rugen har gyllcudhnng1l1l1gell
oc\ irke! cl merudbylle i sIMrcl,c..ordcnen 4 hkg kerne
pr hn ved begge kvæhlofni\eau{'r. ~() "l og 100 N, og

••

o •.;,o

'~, 15,4

i
10 20 JO <IO SO 60 70 ~91S

P' ,

18 furwg II/ed ~)'IJt' til ~'JlIlt'rlll'c'de 1989 delt I ]

Kruppi'r <:tiN IUlbringnillgwdl/lltlll-.t.
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G~dskning og kalkning

der har Ikke været fo~ke1 p' . om g) lien er nedpIoJet
eller nedhanet
l vinlerh\ed.en er der opnået merudbytter af samme
størrelsesorden, med en tendens ul de største merud
byller. hvor gyllen er nedplojd. l dette forsøg er der
udtaget prøver lil proleinanalyse af kernerne. Til
førslen af 100 kg 101al-N i svinegylle ved såning har
bevirket en meroptagelse af kvælstof i kernerne på
mellem l og 13 kg pr. ha.

F()rsøgsQpga~(m søges geflf,em/or/ el ar endnu, men på
basis afdel første års resulwrer kan der konkludere!!. a/
reorien om en slørre hælsrofeffek/, nar gyllen er ned
har.'er .-ed sdning frem for nedpløjer. Ikke har kunner
bekræftes. I begge de ge,.nem!øne forsøg har nyuevirk
ningen af hælslof i S)'incgylle udbragl .'ed sani"g.
nC'dhan'el slJ~el som nedpløjer. ~'Q!r(!r særdeles ringe.

Vårbyg
I vårbyg er der anlagt 14 forsøg. De 3 måtte kasseres
p.g.a. for slor variation mellem enkehparcellernes
udbylIer, Pil grund af, at udbringningsmatcriellet.
som tidligere nævn I, ikke var færdigt ved forårets
indtræden. blev fOf<iogcnc gennemfort efter lidi for-

skellige planer. I tabel 43 er \ iSI hmedresultaterne fra
de gennemførte forseg. I alle forsøg er der forsogsled.
med stigende kvælstoflllforsel i kalkammonsalpeler til
udarbejdelse af en referencekurve. I 6 af forsogene
blev ca. RO kg ammollluml-vælslOf udbragl før såning.
I forscgslcd fblev gyllen udbragt oven på jorden og fik
lov at ligge i 24 timer for nedharvning. Grunden til, at
henliggetiden i forsogene er dobbelt så lang. som den
lovlige henliggelid på 12 timer. er den. at det giver en
større mulighed for al m~le en sikker forskel.
Forscgslcd g er tilf'lrt ..amme gyllemællgde. men her
er der foretaget en ncdmuldning straks efter udbring
mng. I 2 afde 6 forsog er dcnne nedmuldnmg sket \ed
en decideret nedfældIlIng med nedfælder med 50 cm
skæreaf'itand. Som del fremgår af labellen. er udbyttet
ens. hvadenlen der er tliført 80 kg kvælstof i kalkam·
mon~lpeter. eller der tr tilført ca. 80 kg ammonium
kvælstof i gylle, som enlen er nedhunet efter 24 timer
eller indarbejdct i jorden straks. Dog er der en tendens
lil lidi hajere prolelllllldhold og dermed ct storre
k\'ælstofindhold i kernerne. hvor gyllen er indarbejdet
i jordem straks.
Dc kvælslofmængder. Mlm den udbragte gylle har
indeholdt. er anført ncde~t i tabel 43

.
udb_ og IJdb. Ol udb og udb. og

VlrbY\l
m<rudb. """",Ib m<rudb m<rudb

pcl hk, ,r.,; hk, ,r.,; hk, pcl hk,
~~ ripro- k«De ~~ pr!» kmtc ~l"~ rro- kerne ~~ rAm> kerne
I t~" nr hø. le ItiD nr hil Il" lelO DI" hil le Ion Dr ha

Tabel 43 S~inegylle ril .-drbyg fordr og forsommer (9 J t 91)

AnIa! fOrm1g

a Grundgøder .
b 40Nikas
c 80Nikas
d 120 N ikas
e 160 N i kas
f Ca 80 NI·I..-N i

gylle nedharvet efter
24 timer. for sånmg.

g ca 80 N"",-N i gylle
nedmuldel !>Iraks. før
såning .

h ca 80 NH4 -N i gylle
medio april .....

i ca 80 N H4-N i gylle
medio maj

j 40 ikas v./såning +
ca 40 NH4·N i gylle
medio maj

Optimal ·tilforse1
kg pr ha

Udbytte \. optimum
hkg kerne

4 4 4 , ,
O 9,8 33,6 O 9,5
O 10.1 9,2 O 10.5
O 12.2 12.8 O 11,9
O 14,1 14,2 O 13,5
O 15.2 14.4 O 14.5

,
31,4

9,3
13,3
14,7
15,2

O
O
O
O
I

l

9.5 55, I
9,9 10,1

11,1 13,7
12.4 13,8
13.7 13.3

,
O
O
O
O
O

, ,
10,0 42,5
10,7 8,1
11,7 10,9
13.1 11,8
13,9 11,9

Tilf*, kTælstof med gyllen T_N NIlrN TcuI-~ NH.-N

Forsøgsled f og g 123 92 129 91
Forsøgslcd h . 116 85
Forsøgsled i III 81
Forsogsled j 55 40 56 41

112

T_N NfkN

58 42
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100

Trlført kg
total·N/ha

gylle ved sånrng

Meroptagelse al
prolern
kg pr. ha

I

l 400

X l
300

~ 200

160

udbytte gylle
proteIn gylle

•
...

1208040

/
/

123 kg tot-N nedharvet }
efter 24 Ir mel'
123 kg tot-N nedmuldes straks

40 N r kas ved sånrng ..,.. 55 kg
tot-N I gylle medio mal
udbytte kas
prolern kas

•

figur 15. .f jlJrmg II/('d HIII(l{I'I/.' III l"iJrb.l'g IWI9

den ari imale mængde, vrl ortagcl~cn af det ~ld~t

tilførtc kg kvælstof blive mindre. Dell ortimalt· kv,e!
slOflilforsel i 2 afde4 fors()g har værd 64 hh\' !:lI kg N
pr. ha. Del er derfor bcmærkdsewærdigt. al pro
leinkurvcn fm.. ' bøJcr af. n~r ttlf(lr~cl.smlCngclen er
mere t'llU dobbelt ~å ... tor som dell ortlmale kvæl'iIOflil
for~el i cl af forsøgene. Detle forhold LJndCr~lregcr.;l1

den miljøma.."'Ssigc grænse for kvælstoflilforscl til korn
i de nC'ile tilfælde ligger over den optimale tllfør'icls·
ma:ngde. For nærmere al ~tlldere. hvilke faktorer. der
r:hirker dcn opn!iedc nyllevlrkning, er enkdlrC'illlta
lerne og en del af de ved udbnngtl1ngell genllel11furt
notater 0p'iUlllmCrel i Tabelbilaget.
Ved udhringnrng fm ~ånlllg cr bt'regnel 2 Ildn)'llel~c ... 
procenler. Nemlig udnyltcbcsprocenlen ... cd lldbring
ning oven på jorden og 24 111l1er:- hcnlrggctid f~'r

llcdhan'ning og lldnyltdsc~procC'ntellved øjeblikkelig
indarbeJdnil1g. Med lllldlagcl"c afforsog nr. 42105 h... r
lldn)'ttelse~rrocenten værel den ~amllle. uaOucngigl af
udbringllingsmetoocn, I del lIa~vnle forMlg har ud
nyllel~e"'rrocenfcll \':l:rct n;c... tell dobbelt ...rt ~tor. hvor

Merudbytte hkg kerne/ha

10

I 4 ;If de b for"'I)g har der dC"'lI(kn va~rCl el for~og ..dcd.
hvor m<lrkcn er tdfurl 40 kg.I-.\a:I ... tofll-.;:llkammollsal
peter ved :-.årllllg. IlereflCf cr dcr medio maj IIlti,m ca .
.tO kg JlIll1loniumk\ :l:I"'lof I g) IIc. Som del fremgfir af
tabeIlerr. har udbYI tcl efter derIIle behandling været p.l
højde med udby tIet . hvor der er 1ilfort 80 kg kvæl~tofl
kalk:ll1lmOll~;llpet('r ved ...:1nlng.
5 forsøg er gel1nemf"rl efter \arbyggell'" salling. I 2 af
fors\)gene er der tilfon 80 kg ammoniumkvæl,,!of i
gylle midi i april. ca. 14 dage efler ~.lnil1g. Del har
beVirket el udbylte. der er I:Wcre end det. ~om har
kunnel opn:\c~ ....ed lilf~lr...cl af80 kg kv.clstofi kalkalll
mOll~alpclcr ....ed ...flning. I'rnleinproccl1tcn er lIllid
Ierlid ell ... mule IH"jcrc efter gyllcarlvcndeben
DC"llden cr der I di""c for..."g gennemfør! en oc
handling. hmr der er I ilf"rt ~w I-.g arnmoniumk\ :dstof
l gyllc nll(h r maj. Kornet a IH~' Illr~lrt g~'dnlllg for
delle l i(hpll n1-.1. Del har 1I1l1dknld bc\irkcl cl cll(ll1l1
lavere lldb) Ile og elI la ....ere proleinrrocellt. elHl ved
lldbnngn1llg lTlldt I arril.
Endelig er der el for<'('g'>led. 'iom er fa;:lIe ... med de
tIdligere næ\ nIc fnr...og. ncndig en tdfllr!>cl af 40 I-.g
kv.d!>tof r kalkamlllollsalpeler vcd .s'~llillg eflcrfulgt af
ca. 40 kg :lllllllOniullll-.\:cblOfl g)lle midt I maj. Og'):'\; I
dis~(' fONIg crcit'r OPIl!!.ct fllld udhYllcdlekl af amlllo
1l1uml-.væbtof udhragt 1'.\ delle tidspunkt. Ydcr"l lil
Iwjre i tabellen er 0psllllllllerC't rc!>ultalerrlC af de C)

forsug. !>Olll indeholder denIle for:-og~bchandlillg. I
gCl1nem:-nil af di~ ...c 9 for~og har lH.lO) Ilet og pro
leinillclholdc::l v:crct rWJilgligl del ...mnrnc, hvadenlcl1
dcr er tllf~lrl SO kg l-.\æl"'lOfl l-.all-.'lIllmonsalpctcr ved
'i!inillg. dkr der cr Illfurt.tO kg kv:d~tof i kalkamlllOll
~alpeter \cd <,rtlllJlg og '>upplcret med -tD kg amlllo
niul1lkv:cI'iIOf i gylk' nm]l i maj.
I gennelll"nil af for:-øgene er der orntic1 ('Il p<lrallcl
virknIng af handel..godning"kv,cbtllf og <I11111101lIum
kvæblof l gylk. Der er rkke lcgn ri\. al proleilll1ld
holdel i kornel er forskelligt :Jfhængigl af om det er
g~xJcI med h.tlldel ...gN!rlll1g eller med husdyrgodlllllg.
De~lIc1cn I-.an det I-.onkludel"l-:.... :lI leje'iæd~tlllxIJclig

heden har ....ærclllr!ivlrkl...1 af. om k\'a:I~I()ffel Cl' tilf~.jrl

r form af <:"'IIH:gylle eller i ("I)rm af I-.all-.arnmonsalpcla.

For bedrl' at :lIl,>l-.ucliggmc re... ulalernc er dl'r vl ...1 ct
gr<lfifook chcmpcl l'" :-:'I.vcl udb)'l1ere~pon~ell "'OIn pro
tcillUdb~lIel ved tilr"rsel af bll\. kalkarnmoJl ...alpelCl"
og gyllekvælstof.
KUI"\l'1l for rrotelnoptagcl..." t'r Igcn lrlllær i et ... lort
l11ter ....al fra 40 kg N rr. ha til 120 kg N pr. ha. Iler er
del". :-0111 I h\'cdl'll. cn lenden... trl en '>torre eO'ekt af de
for'il tilforte 40 kg N. 11\ ilkct I-.an ~kyldl''''. al del for;;;te
kvæl'ilOf,,,,oTll tIlfore... gor rl:.tlllen I stilnd ,li at elab·
lere Cl ~tørrt: nKlnef og dermed mlllighed for at :lf~øgc

en større Jordvolllmen for kv;cI"lOf. Nar rodnettct er
etableret j fuldt omr.ltlg, er der tibyneladende ""Hnme
margillaloplagcl~e for hvert kg kv:C!stof. der bhver
tilførl. For~t når tilfor<;cl<;ma:ngden langt overstiger

Ul'is gyllt:1I alH,(,,,de\ po det relfe lid~p/lIJ~1 og i de
rigtige mængder. er der \'a!t:dt'!> i/...ke noget i \·('.Jen for. ar
de" am'('lu!e<:wm kl'({'(~tojkod"lIIg H'd J1/(J(lby?pro
dukfirJII.
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der er foretaget en nedfældning. som hvor gyIJen har
met lov ,l.! ligge o, en på jorden. En af årsagerne til. at
dette forsog skiller <;ig ud fra de andre. kan være den.
at torstofindholdcl i den gylle, \Om er anvendt her. er
væ!>entlig hojere. end i de øvrige forseg. Med dette
hOJe torstofindhold har b :.clstofTet haft vanskeligt ved
at trænge ned i jorden. Derfor har der formentlig
været storre muligheder for ammoniakfordampnmg i
delle forseg end i de andre.
Hvor udbnngningen af gylle I maj måned har supple
ret hælstortilforslen ved ning, er der opn et en
sll:rdeles stor gennemsllltsvirkning af kvælslOfTet i
gyllen. 73~ af det totale hælstofindhold eller mere
end gyllens indhold af ammolllumkvælstof. På dette
tidspunkt er gyJleudbnngningen udelukkende sket
med slæbe..lange,'ogne. år der tIIfore-. en relati"t
torstofTaltlg gylle I koncentrerede strenge, "ker der
strak<; ener udbringningen en infihration i jorden. Der
er Ikke gy Ile på planternes blade. og da vandfor·
dampningen primært sker fra planterne og ikke fra
jordoverfladen. syn der således mulighed for at opnå
maksimal hælstofeffekt af udbragt svinegylle lil
korn. som dækker jorden, Set ud fra denne teori, har
udbnngningstldspunkternc i 1989 ikke været optima·
le. 1 vIrkeligheden ~"ulle denne sene udbnnglllng I

v rbyg ha\<e været udfort 1-2 uger senere. end den
blev.
Den gylle, som er .anvendt i forsog nr. 19023 stammer
fra Fangel Biogasfællesanlæg. Dette biogasfællesan·
læg modtager s.hcl kvæggylle "om svinegylle og ~er·

krægodning !<tamt organisk affald fra slagterier. På
trods ar en særdeles høj pH-værdi (8,1 og 8,2), og på
trods af, at det materiale. som er tilført biogasrælles
anlæget, har indeholdt tungt omsætteligt organisk
materiale, erder, med denne gyllel)'pe. opnået resulta·
ter, som er fuldt på højde med den rene svinegylles.

Forsøgene med anl"'lIde/!if! 0/ svillegylle til \'arbyg om
/or&ret og i /or\'ommeren har vist, at der ~'ed ud·
bringning før mml1g med efter/ølgende ojeblikkelig
indarbejdning i jorden. IlDnset den olll'endu.' udbring
ningsteknik. kan opnås en hælsto/effekt. som s~'arer til
gyllens indhold 0/ ommonillmhælstoj Dette er for
Sl'inegylles ~'edkommende normalt omkring 70% 0/
lotal·.ft,,,7-;ndholdel. Forsøgene har ligeledes ~'I:'·I. Ol der
kan opnas den ,wmme hOJe hælsto/effekt, hVIS byggen
starlgod.skes med en mindre kl'ælsrofmængde efter/ulgl
a/en gyllelldbringning med slæbende slangeudslyr. nar
planteme har udl'ikter el godE dække for jordell.
tV r gyllell er IIljørt i moderate og ti/passede mængder.
er der iUe konsloteret negOlil'e effekter tJf denne god
lIingslype i forhold til effekten af handelsgødnings
Å.l'æ/ftoj hl'erken pu leje5lPd eller po protelltl'ndhold,
Det uorganiske hæ/JtojindllOld i sw'negy/le kan suledes
I'ed am'endelse afden ngtige teknik og pO alle jordtyper
fuldt ud erstatte t,/SI'arellde mængder- k\'Cfd\lo/ i han
delsgodning.
"'fed til/ørsel af10 tons (norma/) sl',,,e8)'/Ie til I'Orbyg vil
der i mange situatIOner O~'frhm'eder ikke ~'ære behm'/or
al tiljøre yderligere godning del pligældende 6r. Samti
dig vil der ofte ~'ære t'/ført 50 meget fos/ar. at den
efter/olgende a/grades bt'hol' er dækket.
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Mobilt gylle/ager på 10 Ions. Fremtidens gylleudbringning
\·iI ske med sma Ivgne med specialredskaber som ned
fældere. slæbc's/ænger og lignende,
For al opna fuld kapucitetsudnyuelse bør disse special·
redsÅaber forbltl't' i murJa?11. hl'or de skal fyldes fra der
mobile luger. Storn'lranspornvgne transporterer gyllenfret
gbrdem gylletunk ,ti det mobile lager i kamen afmarke".

Bederoer
I forsøg nr. 41071 har nedfældning af25 tons hæggyl·
le pr. ha i bederoer bevirket samme merudbytte af
rodtof'.tof. som 75 kg N pr. ha i kalkammon<;:lIpeter,

Græs
Fra det sydlige udland er det kendt. at der kan opnås
ell effektrorøgelse ved at blande vand i gylle, som
udbringes på græsmarker. For at undersøge. om den·
ne effekt kan reproduceres under danske forhold, er
der anlagl 3 forsøg til belysning ar spørgsmålet. Få
timer ener udbringningen er der foretaget en vanding
ar forsøgsarealerne, Resultater ar de 3 forsøg rremgår
ar t:tbel 44
1 et af for!t0gent: er der høstet et slæt efter ud bring·
nlllgen den 25/5, I de andre forsog er der hostet to slæt
efter udbringningen den 317, Der er tilført 50 kg
kvælstof pr. ha efter I. slæt. dog ikke til det grund·
godede forsogsled.
Det fremgår af tabellen, at udbyttet er steget med
stigende vandtils..'Ctning. men det har i alle tilfælde
'ærCI mindre, end udbyttet efter 50 kg t\ tilfort i
kalkammonsalpctcr. Den reelle vurdering af. hvorvidt
vandtilsætIlIngen har formIndskel ammoniaktabet uno
der udbnngningen, foretages bedst ved sammenlig
ning af kvæhlOfoptagcJsen. Ved beregmnger ud rra
råprotemudbytteme viser del sig. al h ... or gyllen er
udbragt med slæbeslanger. er der en forøgelse i den
hælstofoptagelse. som skyldes gylletilforseJ. på ca.
45%, n5r gyllen er fortyndet i forholdet 1:1.
l IO ar fon."gene har forsegsgyllnognen værel for
synet med spredepJadcr under slæ~langeme. ledes
at gyllen har dækket hele o\'erfladen efter udspred
Illllgcn. Som det fremgår af tabellen. har ""ælstofopta
gelsen "ær~ la ...ere. når gyllen er bredspredt. end nAr
den er Udlagt med slæbcslanger. Årsagen lil dIsse
forskelle skal formentlig soges i, at når gyllen ud·
bnnges I strenge. er overfladen kun ca. 1/3 ar, hvad
den er. når gyllen bredspredes.



Tabel 44. ForrYl/dmg u/gyl/e fil græ!), (94)

G"dsknin~ 0R kalkning

lælgræs

.
Alll •• 1 ror""g

Grundgodct
50'" l ka...
100 N I ka ...
ca 47 I..g .\ 1/". \' I .':yl/l·:
Slæbeslanger:
uf()r1yndet
1I1"f11 .3.1 pcl 'and
111\31 100 Jll.:t 'and
Urcdsprcdl:
ufonyndd
lil~<lI JJ pcl \ alld
IlIlial J(X1 pel \;tnd

257
227
417

100
114
147

Udbyll~ Ol I"Mrudbyttc
RJproleln Fodcrwhed~r

kg pr ha '" h.
,Iæl I +2. SW=I slæt I'" 2. slæl

295 475 '9.2 18.6 26.8
222 .120 10.6 10.7 IH
.150 ~75 1.'.9 12.0 I il,;!

65 170 4.7 J.O 6.7
79 145 5.7 4.7 7.9

106 208 6.8 6.1 9,5

21 98 1.0 4.0
45 !JO 4.4 7.X
8 I 152 6.0 8,9

Formgl'fle med l'l11ldfl/fonc/ fil Kyl/l' ril græ.I/IIarker og
sammeflhgflJllgen a/brl'd~pn'dl/i"gkOl/frtJ IIdlægl/inK I

~frellge borl[l'''1Ogc.\ i dl' koml1ll'''(/1.' br. for der drage."
/Ofte l..oflk/lHiol/er. D( /orelohlge rl.'Ull1Orer UlIf)'der
ullidlemd. af da k{m 0Pfll1'· ('II Storr(' k~,«.'!stofe/fi~kt.

III'i"f{Vl/l'lI forrYl/d"" /IIl'd wJtJd. D.,wde" omyda reUl
tafert/e l'n hedre "jfeÅ.f. lIar ~yl/l'lI udbrlu1W' f UTCllr:e
frem for I'('c/ I!I/ br('(l'pr.'dmflg.

Nitrifikationshæmmere

Illllg~(fJekf. IInr gylle/l I'('d IIdbrulglllltgl'II er filmf D,
dm el/er ('Il Olldl'" lIifnjikl1fiwHhæmma. I IIogh.' ar,
fl·ks. i 19~7/88, hur l'!fi'Å.WI I'æref ,ærd..le" hesl..t·dt·".
Id('t 1t''''pt'Tafllrl''' har \'æret\il hOl, af tff('J..u'11 o/DIl/m
har lYf'Tl't for J..ortmrrJ:. og f1(·dho,..,mf('f1gl!l..rfh' har
I'ært" m "fOn', al der erfim'komm('1 t" l'æS('flfh':l tab aj
I.. m,tHo/ I I"bef af rllltert'fl.
I t>rk('nddw! uf al IIdhygniflgcII o/oph('I'arlllg~kapcICf/('
11'1/ /01' 11ll\'dyrgodnillR I'il hl'lyde. Of lUll':' den 5!Orstl' del
o/ dl'n jll'dellde hlHdl'TKlJtlllillK i Ire/lltidell I'il bhl'l'

Tabel 45. SirrijiÅ.tJfio1lshæmmeTe I'ed ejfl'rtJriudhri"f.:-
"i"K afgylle (95.)

Vinlerhvede pet proUm Kar for IIkJ ktmc pr ha
tilfon 25 lom 1}"lIc ,''"'" kl""'d udb, Cl8 mcrudb
pr hil ~ed sInina 198& 19 q 1988 1989 198 1989

3nldl r""".g. I l

O ;-..! fodr 10.4 O O 52.9 61.1
75 N forår .. .10.9 9.5 I I IH 12.0

150" for!l.r I 1.9 2 I 14.7 16.8
25 I Oldin ud ..pr
r.~ g) Ilell efterår

150 \' fodr. . 12.3 3 2 13.6 1M
25 I Didin ud<,pr.
på gyllen efterår
75 ;....J for!l.r 11.6 10.3 14.7 1_\,5
25 1 OldIIl ud~pr

p.l gyllen efterår

O '" forår 11.1 O O 3,3 5..'

AmfllOllHllllkva.:I"wf bltlde'" l Jordl'l\ lil kolloidcrne.
mcn ll~r Jonllcmrwralun:n l'r o\er e:l. 5 C,om(\allnc...
am1ll0lHUIl1 relall\! hUrllgt \II llilr,J/ Oennc nm<"'l'l
iling - 1lllrifikallon - "h'r h'J hp.:lr af bakll'rier Dl ......~
baktcncr I.:an h,emme" ,Il' d~ ....lki1ldle nllnfH,atlo!l<'
h;~mlll('n.. , DIUlIl (Dll'~ .llIdl;lmIJ) h;Jr, ,l'ret lll;Jrl.:ed...
fun I DallfTlark "(lrmaldI1"cflllg.CI1 l'r 25 I pr hi1 I
O\CI ... lgl ~l\l'r L.lIH.l ... f.lr...ogl'lle )9X7 hk\ rdcrcrl'l nae
.1"" for ,'g ml'd 111":CII1II1g. af Illlnfikatlon...h.l;:mmen:: III
efter,ir udhragt ~~ Ilt' forud for v:1rbH~ I 19S5 ble,
rabcgyndll'llll~ fnr...ng......cnc. 1Hor Dl<lin :IIHt'nde... III
gylle. der er udhragl \ed ....lnltl~ af \ltller...,cd For
"ng"plancll fremgJr af tahd ~5

Der er 1111(11'1 ... llgCll{!t' nw:ngder kvæl"lof (Jill fori'l.rcI l
såvel afdelingen m~d Dldllllll~ælnillgIII gyllen, ~om i
afddmgC'n uden. I gennclII"'l1ll af de 3 for""g l 1<J89 har
Didlll-lil"a::ltllIlgcn ned ...al k\æl<,wOlchmct med knap
40 kg '" æl"lOf pr. ha 12 i.lf (Clf..ogenc er dcr forelaget
rrotelllbc"lcrnmd~I kernerne I de IO for..og"lcd, som
er tIIfan 75 kg l\' pr. ha l kall.:ammon ...alpeler om
for rcl. Der er oplagel C3 131.:g;"': mere I kcrnc, hvor
der c=r Illfon Dldin om eftt:ri.lrcl
EfTe\.,lcn l 1<)89 har Herd \.cselltlig ...wrre. end den,
der er m:'\1t I for...ogelH~ l 19S8, Da hegge \ mire har
været "ærdcl('~ llulde, m, for...kdlcn I lld ... lagcl f"rst og
frenUlle't til ...kri\c... for<'hlle l !lcdbmsm:~ngdcrne.

Simjikafiollshæmnwre har /lU I'luef IJlldl'rSlJglllollds
forsøgeIIe i 5 ar. Der ('r I jlN(, af areNt! kOmfatercf e"
1'Q'~('",lig mgflill': f dl'lI ejferanudbraf:te Iflll/e5 g"d-

Gl'"nem.mifli;:f IIIdiw'c/uetl 0plimllm
Cden Didin
Kg N pr h;J.
merudbytte
i\led Oidin
Kg N pr ha .
merudbytte for N
ng Dldltl

106
15.8

95

16.6

146
IR.7

109

18.0
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Gødskning og kalkning

udbragt om for rel. hmr der ikke er behov for lil
$ætIling a/nitrijikatio,uhæmmere. har firmaet stoppet
morkeds/øringen o/ produklet i Danmark. A/ den
grund. og fordi effekten o/ nimjikationsinhibiloreme
nu er klarlagt. indslIlIes /orsøgsopga~·en.

Biogasbehandllng af gylle
Forsøg nr. 41070 indgår i el storre undersogelse.pro
jekt. som foretages med stotte fra Teknologlr det.
Forsøget er anlagt på en hægejendom. som har eget
biogasanlæg. I forsngel er der tilfort såvel afgasscl
gylle som ikke afgasset gylle. og udb)'tteeffekten saml
kvælstofoptagelsen er sammenlignet med effekten af
h'ælstof i blkammonsalpeler. Forsogsafgroden har
været vårbyg helsæd med rajgræsefterafgrode.
Der har i forsogel \æret en tendens ul en bedre
virkning af kvælstoffel I den biogasbehandlede gylle.
end af den ubehandlede gylle. Ved forår'iudbringning
og Indarbejdmng i jorden straks efter udbringmng er
der opnået en nyttcvirkning på 92~ af den behand
ledc gylles 10lale kvælstofindhold mod 81% af den
ubehllndlede gylles I... vælslofindhold. Undersogelserne
i marken er suppleret med laboratorieundersogelser
på Aalborg Um\cNitetscenler. Dis!ooe undersøgelser
har vist. at der er \'æsentllg mindre bmding af kvælslof
i jorden. n r k\ æggyllen er afgasset. end når den er
ubehandlet. Samlidig er der registreret en mindre
risiko for tab ved denitrifikation. nar gylle er afgassel,
end når den er ubehandlet. Den forbedrede cffekt. som
er målt i marken. kan forklares af disse forhold.
Forsøget bliver suppleret med hyppigjordprøvcudlag·
Iling og bestemmelse af planternes kvælslofoptagelse
på forskellige udviklingstrin. Projektet vil blive for
!'.øgt fort'13t i dct kommende år. Når det er færdig\, vil
der blive udgivet en særskilt rapport.
Efter høst af hels....~den forblev græsefterslællel ugo
del, således al eventuelle forskelle i eftervirkningen fra
forårsgooskning kunne I...onstateres. Her har det vist
sig. al der ikke har værel stmre eftef\irkning af
afgasset gylle end af handel'igodning. Heller ikke efter
virkningen af ~åvel afgasset gylle som ubehandlet gylle
efter for rsudbringning har bevirket en storrc bæl
Mofoptagelse i græsset efter host af hels.ll."C1en. Der
imod er der konMateret en \'æscnllig sterre kvælslUf
optagelse i gra.~t. h\"or ubehandlet kvæggylle var
tilfort helsæden den 30/5 og den 9/6.
NAr den \llmlede kvælstofoptagelse i helsæden og
gr~efterslælletfor, rsaget af g) lIeulfoNlen vurderes I

forhold tli den marginaloptagelse. som tils\arende
handelsgodningsmængder afSledkom. fås folgende ud
n)·ttelsesprocenler: For.!irsudbragl bloga.libehandlet
kvæggylle nedmuldet ~tral...s efter udbnngning: 90~
aftolal kvælstof. For r...udbragt ubehandlel kvæggylle
nedmulde\ straks efter udbnngning: 70% af tOlal
k\"ælstofindholdet. Ubehandlel hægg) Ile Illfort ad to
gange i \ækstperioden: 38l1:(: af totalkvælstofindhol
del. Biogasbehandlet J..\æggylle udbragt ad to gange I

væslr..tperioden: 40"< af IOlalbælstofindholdel.
Disse r~ultatcr ani yder. \Om nævnt. en bedre b :cl·
"tofeffekt af blOga...behandlet gylle end af ubehandlet
gylle. når der ... urderes på ha.'ls af tOlalbæl<,;lofind-
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holdet. og når gyllen bliver mdarbejdct i jorden straks
ved udbringning. Ved udbringning i væksIperioden er
der denmod opnåel en dårligere effekt af den behand
lede g) Ile. h\-ilket kan skyldes. at denne gylletype
indeholder en relativ storre mængde ammoniakhæl·
Slof. som kan være udsat for fordampning.

Gyllekoncentrat
I forsøg nr. 46084 er sammenlignet almindelig svme·
gylle og et opkoncentrerel produkt. som er frem
kommet ved omvendt osmose af biogasbehandlet svi·
negylle. Det koncentrerede produkt har indeholdt to.1
kg total- pr. Ion. heraf 8.4 kg ammoniumhælstof.
Torstofindholdcl har \·ære 59 kg pr. ton. I den norma·
le s\lIlegylle har hælstofindholdel \'ære 6,8 kg pr.
ton. heraf 4.8 kg ammoniumhælslof. Tonaofind
holdet har været relativl hojl. nemlig 77 kg pr. ton.
Der har ledes være en relall\' storre andel af ammo·
llIumhælstof i det behandlede produkt. end i rAgyl.
len. ligesom kvælstoffet i det behandlede produkt har
udgjort 17% af lorstoITet mod kun 9% i det ubehand
lede.
De to gylletyper er hhv. nedfældel og udspredt oven
på jorden. men nedharvel 20 timer efter udbring·
ningen. G,x1nmgseITekten er sammenlignet med sti·
gende kvælMoftilfor!)C1 i kalkammonsalpeter. Hvis
virkningen m§les på udbylteeITekten alene, har god·
ningsvirkningen af nedfældel gylle værel 105% af
ammoniumkvæblofindholdel. Efter en henligget id på
20 limer for nedbringning har godningseITekten være
omkring 800/,. af ammolllumkvælslofindholdel. Hvis
effekten vurderes på I...vælstofoptagc!sen, er der større
forskel på. om gyllen er nedfældel eller nedharvet efter
20 limer.
Del er imidlertid mere relevant at sammenholde virk
llingerne på ba"i!oo af det tOlale kvælstofindhold. idel
mUfl her vil f3 Cl indtryk af. hvorvidt en biogasbe
handllllg og opkoneclltrering af gyllen \'il medfore et
mmdre I...væhlofbehov i hande1sgodning. Nyttcvirk
mngen af det lotale kvælslofindhold har været 84%.
når ubehandlet gylle er nedfældet. 95%. når det be
handlede opkoneentrerede produkt er nedfældet,
45%. når den ubehandlede gylle har ligget p jorden I
20 tIlller og 68%-. n r den behandlede opkonccntrere
de gylle har ligget p. jorden i 20 timer. Delte forsøg
antyder. som andre. at biogasbehandlmg af gyllen kan
medfore en storre forsteårs"lrkning af hælstoffet
heri.
Gyllen i delle formg ble\ \'chilhgl udbragt af maski
nel og pef'iOllale fm Statens ForsøgsstatIon I Askov.

Forsøg med regnormekompost
I O\'efSlgt o\er Landsforsogene 1988 ble\ refereret 4
enkehfof'..og med regnormekompostlilforsel. I nere af
forsogene \lar der IIltet udbYllcmæssigt udslag for
all\endel'ie af regnonnekompost. I det gunstigste til·
fældc ble" der opn el en hælslofeffekt på 11·12%.
FOf5ngM>pga\len er viderefort i 1989 med gennem
forelo,;c af 3 fOf\og. Resultaterne kan studeres I tabel
~6.
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Udbytle 08

Virbyg
KI merudbytie

K.r for l'et lirrotetn hk&- kerM pr
lepa:d nltlduK pr. ha. hL

Ar11:11 r'lr';,n~ 1<l~N

Grundgodl'l 2 l S 241 247 28.2 28.4
40 N I b ... 2 17 315 32J 7.9 R.4
80:'\ Ika.... 2 17 Jb2 no 9.1 10.1

120 N I k:..'O. 3 20 417405 10.9 10.1
160 N Ika... 4 24 458432 12.0 11.1
JIl t regnorm c-
kOlllrx)"l1
ncdh;t(\cl 2 18 :NJ J06 J.l'i 5.5
40 "'.: l ka.. - 7 I
rcgnnrmek(ml-
poo;t ncdhanCI 3 l i .'22 q.\ 7. .1 9.5
40 N I ka ... 4- JO t
rcgllllrmckolllp()~1

T1edharvct ) 17 .155 11.7
Oplimal N-

tl!fCH..e1 kg pr ha 100 67
MerlIdb. \cd

Opl1lll111ll hkg pr
ha 11.4 HU

Dcr foreligger kompo"'~llliJl}-.e fra l af for..ogenC'.
Tnr"'lOfindholdel har \'l.'rct;50·400 kg pr 1011. Heraf
har rundl regnel IHlhdden \æret "':lIld pH-\ænilcn
hM IIgg.et l11ellelll 7.~ og lU.
Totalk\'æl\lOlindholdCl har va:rel 5.7 kg pr. IUrl. Der
har Ikke vxret arnrnOllllllllk Y:dstof i kOIllPO\ICll. hvil
kel lyder på. al den har \:crel moderl. Til gl'ng:dd har
der \xrel 0.5 III 0.6 kg nitr:llb,d"llof pr 1011
I dllise l for"log har den fOH"lg,ede 1..\ iI... I..tofopl:lgcl..e l
kerne....nlll fulgt' aflilf"' d ,If 30 lon.. l..olllp<)... 1 pr ha.
'\\3ret III den forul;d"lc 0111 har kunnel opnj .. \t.xl
IIlfnf'd af JO k!! bxlliwf pr ha Der er Illgen fOf'kcl
p efTcl..lell. om der er ulført JO 1011'" ~ump<N akne
eller dc .,0 lom. kn01po.. t er IMUfl I I..nmblll311nll 1Tlt."d
40 kg. I.. \ ,\+,,101' I 1...11I.,;I111IlHlJl...alpcll'f Del I.. .. n ... I..~ Idc....
at I..ompo"lcn har \:t.:rcl ....i n:lnm..al. al der I de 30 !On..
l..olllP<hl hi.lr værellllcllcm I~ og IC) kg IHlralk\:c1 ... tof
Del hal' ttl ...yndadende \':crclno~ lil at "I I.. re en hurtIg
'\t:HI afafgfCIdetl. ElTckten på I..væl"'lofoplagcl ...cn afde
7 IOn... kompo"'l pr ha I komblll<lUnll med 40 kg
kvælslof I kalkammnn'\alpeter har lihyndadende V:I:·

rel ... Iorre. end den der er opnået \ed an\t'ndd ..e JO
1011 .. kOlllpo,,1. Der l'r Hllldlerud lak om s..'\ "'mi'\. mæng
der og "Irkmnger. al la Ilene her m:i belegne'> ~om mere
U'ilkrc Dc 7 ton... rcgnormekompo';t har mudlemd
Illdehnldl 18 kg fn<;for, h\ilkel .,tort ...el s\arer lil
b)g'lfgmden .. bnnfnr-.el
I det tredie for.,ug har \ Irl..mngcll af regnormel..omj'Xl.
...Ien \ærCl y:c~enlllg rlllgcre end I de In fN.. le

2 ars fiJnog med regllorlllef...ompon har ht'!..ræj;el. at
delu' maleria/e "'111 o/gil'er illI re/alil' bt.'.lh(!df'lI dl'! af.wt
hæhwfindllOld del /ors't' ar efter udbnllgllingell. I/o·
l'edparrl'fl a/ kl'«'/5,0//el t regllor/ll(,hompo~'('n IIId~ar

Godskninlo': og kaUmin~

{(}/et/n l }ordt·m /(Jill/C rt'j(!rW! uf !..l"ll.'/HO/ In'orfru dt'r
ril }!..e en /ang\011/ og r:rad~'i~ jriglrt'/'it'. Ajgrcx1t'rm'\
behm'/orjosfor !..a" dll'J"ke~ I'o?d ttlforw/ afrdam! mm
Imf't1~d('r reg,,()rm('!..ompo~!

Samfundets affaldsstoffer
I del (lInfang aITald....)lorTeflle fra b)CfllC og lIldu... lrler
Ile er harTllI" ...e mcd hen ..)'n til h~gicjne og lungmcla
Imdhnld. k:m de bidrage 11\ plallleflle.. n:crmg..... lOflor
...~ nmg. liamildig Illt."d i11 landbruget kan hjælpe del
(H rlgc ~alllfund af mcd et Illllj"problem

Komposteret husholdningsaffald
1 forsog nr 23032 er hælstofelTcktcn af ~ompo~"ael
kilde..nrlcrCI hu .. holdlllllgsafTald o;amlllcnlignet med
'illgende kv:eI"'IOflllfør<;cll kal~amnHlI1...alpctcr. Il"!)r
del 1..(lrl1p(l~lcrc<l(' hll"holdlllng<,atTald cr :1I1"cndt "'Olll

t.'lle.. le gødning. er der ... lOrl SCl hverken OPll:let ud·
"~lIl'enekl eller ~Ilgcnde I..\~c"'wfoplagcl...e Ihol
... larlclTcklen er ",I.. ret vlCd IIlf('lf"c1 af 4() kg N i kall..arn
1ll0n..alpclcr, er der opn. el cn k \XI"llofclTekl I 'it<wrd
"'e"Orocncn 10(', .. f den t1lfune l("lta1c k\icl<;lOflll<I.'II~

de
Dcn an\endle 1..001Il<.,...1 har lIldeholdl 57J kg wr"lOf
pr 1011 Ileraf har .,91 kg \ærcl ...and pli har \æret
7.lJ. DCI 10lale I..\:ci,tofindhold har \<crel 5.2 kg pr
1011. ;tfTlml"llllurn· 'l-Indholdet 0.2 kg pr IOIl. fo...forllld
htlldel 1.2 kg pr. 1011 og kahulllllldholdet 3.7 kg pr
Ion. Ved ll1for...el af ca. 15 Ion .. pr. ha cr dcr ulf'lrl
fo.. for- og l..aJiUl1l111a:ngdcr. "'Olll "lOri "Cl <,Varer 111 el1
bygafgmde... bOrlf(·,r...cl.
D.I der \ill..omllle rdall' I ... Iore m:cngdcr kom pO"1 erCI
I..ddl....0rterel hu<;hold11l11gsafTald, "'Olll \11 bll\c ..ogl
af"',11 på landbrug\jord. er del pl.ll1lagl ilt u<h,dc <lll
lallet affof'og Tlled dl ......e produkter, de kommende tkr.
..alede.. al :lIl\clldel ...en kan ...ke ud fra el m,I~"'lInalt

kl'lld"lkah III pftldu1..lcrnl"i g(Klnlllgli\,t:::rdl

Kartoffelfrugtsaft
Vt.·d frem"llllingclI ~f kartofTchll\ebc fremkommer
d('r el ...pildpnxllll..l. ..om Indeholder relativt .. lore
mængder kvæhlOf hunde! i IclOI1l'iællcligc orgalll:'oke
forbindelser
I ror"log nr 3406., ~r der Idfnrt .. ligende mængde
J,;\xl<;lOf I "":I\d kalkammoll<;alpcler ..om I kartnffcl
frugls,,'lfl. rleggc godning... l}-per er 1I1furt for~1 l apnl
forud for s.1ntng af \. rraps. Kq:lslofTet I kartoffel·
frugl~fl har her haft <;amme effekt ..om k\xl<aof I
I..all..ammon..alpeler

KarlOjJidfrltgrjajil!lH miljo- og 8,Jdlllllg~(jJ(!/.;1 b/nw
IUldt'rwgt i t·t jll'Ttmg! praje/.;r I'ed SWfl'lI1 PhU//('lll·I~.

forwg. Ud fra for~ogclle / de /(fndo/.;ulI()mi~/.;1! jt}r.
('mf/gall" hall d('1 /.;oll!../lIder('~. ar 111'/\ dl'lI(' aJlahl\·
prodltÅI bruf,:t'\· pa dcl rt}.fl/gl' ridspuI/Æ/. kali da OP}/(JI'
('II \'({'r(/eI.\ \for godflil1g~(1/('/.;!,wm underlidelI /.;(11/

n'are fil fm~t5ajie"l totale "wl'/\fo(illdho/d
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Forsøg med Novoslam
På Novofabrikken i Kalundborg produceres et slam
lignende biprodukt. som indholder ca. 2.5 kg kvælstof
pr. ton. Kvælstoffel indgår i døde mikroorganismer.
som relativt hurtigt nedbrydes i jorden. Delte bipro·
dukt, som kaldes Novoslam. bliver produceret i en
mængde, som overstiger 350.000 tons på årsbasis.
Hele produktionen bliver anvendt som godning på
landbrugsjord.
For al opnå den mest økonomiske og miljørigtige
anvendelse af produktet er der iværksat et stort for·
sogsprogram med markforf.0g. hvor Novoslammet
tilføres forskellige afgrøder i forskellige mængder og
på forskellige tider af årel. Forsøgsprogrammet blev
starlet i 1989, og det skal kore i 3 år. Det forste års
resuit.tter af delle års forsøgsprogram og af andre
forsøg udført med Novoslam kan studeres i beret
ningen fra Nordveslsjælland.
Der er igen i år opnået pæne meroptagclser af kvælstof
i de forsøgsparceller, som er tilført Novo...lam iperio·
den fra november til april. GødningsefTekten af det
tilførte slam har i flere tilfælde oversteget 50% af
slammets lotale kvælstofindhold. Den gode effekt er
tilsyneladende opnået i S<1vcl vår- og \'intersæd som i
fabriksroer og græs.
Der kan ikke drages alt for vidtgående konklusioner
ud fra l års forsogsresultater. FørSI når forsogspro
grammet er gcnnemfortunder andre klimabetingelscr,
kan der siges noget sikken om Novoslammets gød
ningsefTekl.

Forsøg med efterafgrøder
Vandmilj0planen kræver, at labet af kvælstof fra land·
brugsjorden skal mindskes \"æ~entligt i de kommende
år. En af metoderne til at mindske udva~kningstubet

fra dyrkningsjorden er i~ning af efterafgroder (fang
afgrøder). Efterafgrodcrne optager en del af den uor
ganiske kvælslofmængde (nitrat og ammoniumkvæl·
stof), som altid ophobes i eftcrårsperioden i ubcvokset
jord. Det uorganiskc kvælstof dannes, når mikroorga
nismerne nedbryder planterester og humus i jorden.
Når væhten af efterafgroderne stand~es. f.cks. ved
pl0jlllng uf marken, slarter nedbrydningen af det op
byggede pianiemateriale. Det lager flere år, for denne
nedbrydning er løbet til ende. Dyrkningen af fangaf
grøder bevirker derfor, at jorden efter cn årrække
bliver i stand til at stille ~lørrc k....ælstofmængder til
rådighed for afgrøderne i vækstperioden.
Med del formlil :u kvantificere de kvæl~tofmængder.

der bli ....er stillet til rådighed for den efterfølgende
afgrøde. blev der I 1987 anlagt forsag i \årbyg, hvor
der hlev etanleret efterafgrader af alm. rajgræs og
klovcrgræs vcd udlæg om fodrct, "amt efterafgroder
af gul ...ennep og vlllterrug såel efter host. I for
"ogs/eddet med alm. rajgræs blev der pr. ha udsået 8
kg sildig alm. rajgræ.... Bon'i, og i forsøg leddet metl
klavergræs 6 kg Borvi + 3 kg hvidklover. Efter host
blev der uds5ct hhv. 10 kg gul :-.ellllep og JOO kg
\inlerrug pr. ha.
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I udlæg~årel 1987 blev der målt kerneudbylIe i vårbyg
hhv. uden og med isåning af alm. rajgræs og klover
græs. Udlægget bevirkede usikre mindreudbyltcr på i
gennemsnit 0,5 hkg kerne pr. ha. Efter høst 1987 blev
der udtaget N-min·prover i forsøgsleddene uden efter.
afgrøder og i forsøgsleddene med forårssåede efjeraf·
grøder. Pnweudtagningen blev gentaget i november
1987 og i foråret 1988 før sliningen af vårbyg.
Resultatet af disse <Illalyser er vist i Oversigt over
landsforsøgene 1988. Der var en tydelig reduktion af
de uorganiske kvælstofindhold i jorden, hvor der \'ar
efterafgrøder på marken. Allerede umiddelbart efter
hØ'il \'ar der en forskel på omkring IO kg kvælstof pr.
ha afhængigt af, om der var efterafgroder på marken
eller ej. Den samme forskel blev målt i novcmber
måned. hvor der var tale om forårssåede eftcrafgrøder.
De efter host såede eflerafgroder slog delvis fejl i 1987,
idet hosten var særdeles sen. Om foråret 1988 var der
stort set den samme uorganiske kvælstofreserve i
jorden. hvadenlen der havde været efterafgroder på
marken eller ej. Herefter blev der i 1988 målt efter
virkning af efterafgmderne. Også disse resultater kan
studere!'. i Oversigt over Landsforsogene 1988. Hoved
konklu~ionen af målingerne I 1988 var, at der fra de
nedpløjede græsefterafgroder blev frigjorl en kvæl
stofmængde, som svarede til ca. 20 kg kvælstof pr. ha.
Delle resultat skal ses i lyset af. at den pågældende
vinter var meget l1edbørsrig. hvilket var årsagen til. at
forårslageret af uorganisk kvælstof var særdeles lavt i
samtlige forsøgled.
I [O af forsøgene er der i 1989 målt 2. Arseftervirkning.
Der er ikke i 1989 gjort forskel på kvælstoftildelingen.
Hele forsøg~arealel har fået samme kvælstofmængde.
Der er ikkc registreret udbYlIeforskelle forårsaget af
forsogsbehalldlingerne i 1987. Da den optimale kvæl·
stoftilforselsmængde i 1989 generelt har været lav, er
det ikke muligt at vurdere. hvorvidt det manglende
udslag skylde~. at der ikke er en 2.års eftervirkning af
de nedpløjede eflerafgnxler, eller at kvælstofbehovet
har været lavt på de pågældende arealer, hvorfor en
evl. ekstra kvælstofTrigivelse ikke har kunnet spores i
udbyttet.

5-årig forsøgsserie med efterafgrøder
I foråret 1988 blev der udvalgt IO faste for~ogsarealer,

hvor effekten af cflerafgrøder skal undersøges på area
ler. der tilføres relativt ..tore husdyrgooningsmæng
der. Forsøget er S-årigt.
FormAlet Illed undersøgelsen er at se, om efleraf
gmden så hyppigt 'iom muligt i et s..-roskifte påvirker
jordens indhold af uorganisk kvælstof og de optimale
tilforselsmængder af kvælstof. Desuden undersøges
om plujning efterår eller forår påvirker de nævnte
storrelser.

I 1988 og 1989 blcv der udtaget jordprøver til be
stemmelse nf indholdet af uorganisk kvælstof i rod
zonen.
I figur t6 ses re,,",uitatcrne fra 3 forsøg. hvor der ikke er
lilført gylle i den visle periode. Ho\'edafgroden i 1988
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!'igur 16. I:':lIltJrJ)!./ furlop, nU'd ej'fl'rajXror/f'r. I jiguren W~

IIIdho/dc/ af /lorgalllxk J..l'({'/~/{)J (.\·m/1/) i rod·
:011('11 målt pO jun/...ellig(' /ic/lpIIII/.../er (J for~"g).

IJa t'T Ik/...;' flljorf'trlll' I der rau' IId~rum.

Ih'mær" dl" markam lartn' imllwltJ af Ilory,:a·
Ila" h(('fjtof I t'/tertJrd IY//S. hmr Jord"" er
b.'mhf.'t ulraj~rf('s. Km!lftojimlllOldn IlfJr holdt
lig lal" "d, III jurart", 1/1'Or raj.er({'uet t'r

lIo!dploJt"

har '~crel hh,. "lrbH~ og '1Il1~r1ncde mcd dlcr uden
efterafgmde ...:icl t for~m:l

Bemærk, al mdhoklel af unrganl'll.. 1..,a,:lqof er hc
t}deJigt I~nert' (15-20 kg :--':/ha)eftcr h(\'11 og I efteråret
1988, hvor jnrdell er be\'ok ...et <lr rajgræ~, Prc)\cho..t
nlllger af efterafgnx!l:n I eflerårct 1988 \ i...cr, at lier
alleredc pli delle ti(hpullkl 'ar optagcl op til 37 kg
bæblOf pr. ha i de O\crjordi ...ke dele. I dct for~(lg... lcd.
h\or eftcrafgrodcn for ..t ncdpl\'je.. om fOr:.lrcI. har
lIulholdel ar uorgam ..1.. I..\æl<,lof holdt 'lIg la\! h~1t lil
forarcl
I for:'irct 1989 bk, I dl ..<,e 3 for..og S;lel hh\ \drbyg og
fabnl.. ..rocr To fOf',(,g il;Jr I?icl IlIddl hh\ lO og .~O

ton.. gylle pr ha for ~jllll1g. Ingen afde tre fn~ug har
\1...1 mhlag for lIIfOr! h:c1slof i h:lIldd~gudnmg
I lig ur 17 ..c.. re.. ultalcrnc fra 5 for..og. h\or dc:r er
lilfort .. \tncgylle \:.lflCrelldc: fra JO 111 -Ul Ions pr. ha t
perioden fra h(}~1 lil for:'l.rcl.
For.. kdkll mellem bnol..,el og ubevok"CI jord om
enedrel m.h.l. indholdet af uorg:.Jlli ..1.. I.. \ ,d ..tof l rod·
Lonen l efterårcl Jl188 er her endnu mere marl..:.Jnt eno l

ligur 16. For,kellcn ""l'er (1150-150 kg :--':/h.... Der \ur
Ingen ud.. lag for Illfu~el af I.. \ :c1'lOf I h;Jlldch,goolllng
III ho\c:d;Jfgroden I 11)89 p;J (,11 .....(' fOf">og";Jrealer

Jordbundsanalyser
Omfanget af kcnllSke jl\rdbuno..analy..er l 19R8/l'\9
rrcmg~r af tabel 47. Antallet af rcaktlOn ..t:lhbe"leIl1
mel ..er er p~ 'l:.lIlHll(' ni\cau...om dct \;lr ~rel forud,
Antallcl af rcaklionslal~he"ICl1lmel...c:r har st\ledc~ væ·
rel rc1a1l\ I ~labtlt mdcn for de Senc"le IO år. DCI har
'1lablll'lCfet "lg p!i ct Ill\'cau. dc:r er ca lO('} 1:I\cre end

forår BB eilef høst BB elterår BB lorAr B9

111-:lIr 17, Fcm(If/,S:1 furw/-: !!I('(I ('.!('TaJNrrJClcr. I figurelI IC.\

indholdet af /lorgml!l" ht{'/Ifof (.\ -11111I) 1 rod·
:OfJl'!I mi/I, pt1 jiJrJÅl'lIigc r/(/\pullkrl'r (5 for~"g).

Dl r t'r fI/J"rf gylle 1 .1h'mr. I'UH!" 1'lIer fOrt/rc'
fl.)XIJ mdt'lI pr,,\'eudwf{nml;l'1I HI'mtl'Tk dl" mar·
/...0'" IaI't·rt· md/IO/d eJf uurt:ani~Å "\'(('1510/1 li,a
ard I'IXH. hmr Jordt~1I t'T h.. II)/"\('( uf rOjgrrn

/abt'! 47. )ortla"a~.'5t'r /989. arrral

RI F, PI Kl Mgl CUI.
Bornholm 1205 2 1202 1202 4 5
Ll)lland-
Fal..lcr 5558 14 5550 5550 2(l()2 411
Sjælland 15002 82 13391 L1105 2711 102
F~n 14404 489 7811 R262 3112 154
O ..tJ} lIand 3.\115 23J 30990 1 I I 10 7095 ~761

:"ordJ)lIand .12805 I~b J1367 '1520 Q11~ 8300
\'(,"lj) lIand 2l'\455 53 27377 27~(n 6223 ~29~

Ilde lande! 1.10554 103911770R 118240 10207 18350

dct anIa!. der hlc\ udtagel mIdt I 70·crne. Ar..agcn
hcrtil er <.len, al mali nu udtagcr færre pw\er pr
area1cnhe<.l c:nd tIdligere. TIl geng;cld bll\ er der :Illaly
..erCl for fn .. for og kallul1l l nx.. len alle dc udlagne
jurdpro'er Derfor har antallel af fo..for- og I..ahumhc
..tcllunc:her \'I.'rel ..ærdelc:.. l..on'lant Igcnnem Ilden
Alllallel af magnc'llUmbe\tcmmcl ..c:r Cl' nu mc:re end
fonJohlct 'olden midten af 70·crnc:. Fn næ~tc:n IIgc ..;1
stor "ligning er '1l..el I anlallcl af I..uhberbeslemmcl"'er
Dcn prOCellll\l..c fordeling af jordanal)wlallellc frcm
~Jr af tabel ~K Anlal1cl af be...{c:rnl1lcl~r for rcal..llon..·
lallct ('f fon ..a! hOjcn:' end anlaIlet af fO'>for- o~ 1...1
lrllmbt'..temmcl~cl'. 11Vllkt,'! kan ..kyldc... al der udlage..
cn del jordprmer III be.. tcmmel ..e af rcaldlon ..tal I
marker. hH}r der er cn 1111'lI:lnl..e om. al jordbund,·
reaktionen Cl' for lav. Derfor givcr fordelingcn af
rCal\llo11 ..t:lllcne lkkc l't repræsentatlVl 1lldtr~k af jor·
den... H kall..llhland" Derimod \ II dlUI) ..erc..uhaterne
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Tabel 48. jordol/olyseresultatt'r 1989. procenlisk
fordeling

Bom· loU S»d·r'" "". r"'""IV.,llholm F.I- land Jyl. nl- nl-

"" land land land

KalIumtai fKt}
Reaktionstal (RI) 0·1.9 O O O O O O O
Under 5.5 3 I 2 I 4 4 9 2·3,9 l I I I 3 5 II

5.5·5.9 6 O 5 4 9 14 27 4-5.9 I 2 3 3 9 12 24

6,0-6,4 21 2 13 Il 21 33 40 6·7.9 6 10 15 14 14 19 23

6,5·6.9 43 5 25 29 34 34 20 8·9.9 18 22 26 23 19 20 17

7.0·7.4 26 30 .18 41 27 13 4 10·11,9 23 26 23 21 18 16 11

7.5 08 12·13,9 18 17 14 14 14 Il 6

dero\'er 62 17 14 5 2 O 14·15.9 12 9 8 9 9 7 3
16·17.9 8 5 4 5 5 4 2

Fosforsyrt!tal (F,) 18·19.9 4 3 2 3 3 2 I

0·1.9 O O O O O 5 O 20 og

2·3.9 100 O 17 2 3 6 9 derover 9 5 4 7 6 4 2

4·5.9 O 17 27 20 26 7 19 Magnl?'liumlal fMgl)
6·7.9 O 23 Il 38 37 34 19 0-0.9 O O I O O O O
8·9.9 O 18 Il 27 19 32 28 1·1.9 O l 3 3 4 3 3

10·11,9 O 18 8 6 7 9 8 2·2.9 O l 11 II 15 13 16
12·13,9 O 6 5 3 3 .1 7 3·3.9 O 8 18 19 20 21 27
14·15.9 O O 5 2 2 2 4 4-4,9 25 17 18 20 18 19 2l
16-17.9 O 12 4 I I l 4 5·5.9 O 23 16 17 14 15 14
18·19.9 O .1 I O l O 2 6·6.9 50 19 12 12 9 10 7
20 og 7·7,9 O 1.1 8 7 7 6 4
derover O .1 Il O 8·8.9 O 7 5 4 4 4 2

9·9.9 O 4 3 2 3 3 2

Fosforlal {P,} IO og

0·0.9 O O O O O I l dcro\'er 25 7 5 5 6 6 3

1·1.9 IO 4 6 7 4 4 4 Kobbt'rtal (CIIt)
2·2.9 24 19 26 21 19 12 12 0·0.9 O 2 4 5 4 2 2

3·3.9 26 28 28 27 29 21 22 1·1.9 40 18 40 38 37 19 21
4-4,9 18 22 19 21 23 24 24 2·2,9 20 28 27 18 32 34 35
5·5,9 9 1.1 II 12 13 18 18 3·3,9 O 30 13 16 16 25 23
6·6.9 5 7 5 6 6 II 10 4-4.9 O 10 6 12 6 12 11
7·7,9 3 4 2 .1 3 5 5 5·5,9 20 6 2 6 2 5 4

8·8.9 l l l I 2 2 6·6.9 O 2 2 l I 2 2
9·9.9 I l I I I 7·7.9 O l O l I l

IO og 8·8,9 O l I O O I
dero\'cr .1 9·9.9 20 O O O O O

IO og
dcrO\'er O 2 3 3 O O

for gudnlllg"lallcne. der oH'rvcJcnde Slammer fra "}- for~1 Illdlræder deciderel kalllrang \'ed ekslremt la\c
slematl ..ke JordbundS3nal~ser af hele marker eller reaktIOnstal. De nesle danske jorder har et relalivt lavt
ejendomme. være nogenlunde rcpra.-sentative for \'ore Icnndhold. hvor strukturefTekten af kalkning er be-
landbrug"jorder Den procenllskc fordeling af god- skeden. :-.l5r disse jorder er I god godningstilsland,
nmgslallcne I dc enkehe land~elc kan dcnor gl\C h\ IIket fremg r af tabel" . at de er. er reaktionstallets
indlryk af gCKJillng"lih.landcn der ni\eau mindre væM'ntligl. Ved anvendelse af en kalk.
Den proccnl\l~e fordeling af reakllOn\lallenc i de mngsslralegl. h"or der med f.eks. 4-5 års mellemrum
enkche land\dele ændrer sig kun lidi fra år ni år. tilfores 2·3 IOIlS kalk pr ha. \ II jordens rcaktionstal
Igcnnem dc \Cne5lf 16 år_ h\or der har været anvendt mds.tille sig på cl ni\'eau. -..om sikrer mod 10kalk·
den nuværcndc melode til bestemmelse af reakuon..· tranglc En .. dan \lralcgi overnødiggor Ikke jord-
lallet. cr der en tenden.. lil en stignmg i reaktlon ..- pm\ eudtagnmger, idcl det 'Stadig er \ igtlgt al felge
lallenc, ...:iledes at der nu er færre i gruppen med ud\iklmgen i jordens reaktion.
reaklion"lal undcr 5.5. Fosforlallct (Pt) anglvcr den ICI lilgængehge fosfor·
Opdelingen p:'i kalklrang eller Ikke kalktrang er und· mængde i jordcn. Fosfonallct anses for la\ t. når det er
lad I I år. Idel der pil de .. elgodede dan.. ke Jorder reelt under 2. Aftabcl48 fremgår del. at mellcm 4 og 10%
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af anal},erne har \ 1,1 for la\ fn,forllhl:tnd I marken.
Fo,fortallene er la"c..t på Burnholm og hOj'ill VC\lj~ 1
land
Storrel\Cn afl..aliullltalkl (Kil \-arierer mellem land<'
delene. NI\c:lUfor,l..ellcn sl..ylde, fOr'il og frenlln("~1

jordl) pefor,I..c1le. F.ek ... 'iklller VCSIJ) l1and sIg klan
ud, Idcl SONr af pnl\'erne har viq l..allUmtal under 8.
p, Bornholm har kun Se;. af l..aI1I101I3.lIell(' værel
under S
Ogs magne"lUmwllene (Mgl) \arierer med dc domi
nerende jordtyper. Sålede"i er 461'!1r af magnc,iulllt<llle
ne i VC'iljylland under -\ 1'.11. Lolland-Fal'itcr er kun
100/r af prøvernc undcr delle nivcau. Udbyttet og især

Cndskllill~ og k:llknill~

h,duCll'n af de flesle landorug,afgmder er afllænglg
af. al pianierne har u)<,lræl..l..dig magnesium 111 rJdlg·
hed. Fn elTekll\ og ollhg magnc\lumfor,ymng bn
sil..re-;. \-ed al\\endd!>C af m"I!!I1t."ilUmhol<llg. kalI..
Kobberl;!1 (Cm) under 2 angiver n"ll..n for mangel pil
\1'....(' jordlyper Lås Ia\ound..,ordcr Ilå F~n, Sjæl
land (Ig I O\ljylland har m('rc end 40r~ ,If pnHl'rllt'
\ I\ll..nhhcnalunder:! I hor I..ohhcrtallel er ,a hl\ l, er
der hchm· for al all\cnde I..obhcrholdlgc g<ldnlllger
Nogle ,Icder er dcr \cd al \I'l' "lo!! rclall\1 mange
kobbertal <nel' 5. Da kobber er Cl tungml'lal. er der
grund 111 al ,,:cre på vag I ov("( for fnr ... lore 'ligninger I

Jonie", kobherindhold.
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Frø- og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

_.

Dooø
Dato f('tf AnuLI Udb)"c øs

H.idkl••er ~~~i mrrudb)ltc...... f'~,nd da la frø pr ha
bloms, Img ".. m'

Af~nittel indeholder resultater af fOl"\og. der er gen· rabel ] ForJ..onelse af J..rollrør i hl'Mk/øver. (105)
nemfort efter fælles planer. For..ogene er fordelt på de
forskellige arter. som vist I tabel L Over hahdclen af
forsogene er gennemfør! i raps. som dyrkes i et be
tydeligt slorre omfang end de ovrige froafgrooer.

Herudover er der p' begyndl el trc-årigt projekt I

spindhor ved Herning med tilskudsmidler efter loven
om stølle til produkludvikling i jordbruget. Enkelte
forsøg efter egne planer er omtalt i beretningen.

Ukrudtsbekæmpelse i hidkløver. Tabel 3 \'iser resul
tatet af forsøg nr. 05033. Hverken den beskedne
ukrudtsmængde eller afgrooen ble\ påVirket af dc
forskellige behandlinger. Der måltes kun små udr"lag.
som ikke er statistisk sikre.
Over 4 Ar er der nu genncmfort 3 fo("(;øg mcd Basagran
480, anvendt hcnholdsvis efterår og forår. Ukrudtsbc·
standen har i alle forllogene \'æret meget beskeden. og

Kløver
Vækslregulering af klover. Resultater af 2 forsog i
hl'idklulIer med vækstreguleringsmidlet Alar 85 tilsal
et klæbemiddel. LI-700, er vist i tabel 2. Alar 85 er
provel i mindre dosis end i tidligere års forsøg. Midlet.
der blandt andet har en virkning på kronrorslængden i
klover. blev prøvet i et forsøg både i 1987 og 1988. En
behandling med Alar 85 øgede antallet af blomster·
hovedcr med 21 pet. i 1987. og havde en lidi svagere
positiv effekt i 1988. hvor untallet af blomsterhoveder
blev aget fra 6 til II pct. og udbytlct \ar indll1 7 pet.
højere. Under de torre vækst forhold i 1989 måltes kun
små og uSikre forskelle.
I forsog nr. 37033 er midlet Alar 85 prøvcl i rodkhJl'er
efter samme plan som I hvidklmcr. Ocr ble\' Ikke
optalt blomsterhoveder I dette forsng. Udslagene var
her negative ved tilsætning afklæbemidlet. I et forsøg
i 1988 "'ar der sikre JlOSItI\·c udslag i rooklover for cn
behandling med Alar 85 uden tilsætning af midlet
LI-700.

Tabel I. Forsogsolllal.

Arter, 'opp.er

Klo\er og græsser
Raps: '\Orts.'1fpnwning

andre for.og .
Boghvede
Hor

lait

Anlal rOfWl

~O

6-l
38
6
2

1~9

] [o""g /989
Ubehandlet 8/6 ~74 694
AJar 85* . 0.5 kg 8/6 8/6 516 26
Alar 85* 1.0 kg 8/6 8/6 ~78 12
AJar 85· .. 2.0 kg 8/6 8/6 ~61 -;-12
Alar ~5* .0.5 kg 8/6 18/6 472 -;-13
Alar 85- 1.0 kg 8/6 18/6 ~51 -;-11
LSD.

/ [orsog /988
Ubehulldtel 8/6 943 797
Alar 85 2.0 kg 8/6 14/6 1002 33
Alar 85 .. ~.O kg 8/6 1~/6 1023 21
Alar 85 2.0 kg 8/6 20/6 1014 74
Alar 85 ... 4.0 kg 8/6 20/6 1047 JO
LSD. 59

• l In 11700 J'Cnl:lrcrlllg~llI~111~1

Tabel 3. Ukrudt i klorer.

Antal Kar Kø rent
Hvidklenr Il<h. ukrudl r... rm

da'o pr m' kJO\tf pr h..

1[orsog 1989
a. Ubehandlet 12 IO 851
b. Basagran 480* 31 '/ 13 IO -;-32
c. Regionc" og 2,51 ·/11

Oa~gran 480- og 3 I '/. 9 10 22
d Ou!.agran 480· 31 "/, 16 IO 7
e Basagran ..$80

.l. Mel-'B. ]0l1-2 -41 "/, 13 IO ~ 56
LSD 67

j forsøg 1986·89

a Ubehandlet 14 10 503
b. Basagran 4 0* 3 I okt. 9 IO -;-37
c Regionc" og 2.5 I dec.

Ra:.agran 480· og 3 I maj 8 10 -;-17
d. Ha\agran 480· 3 I maj 8 IO 9

LSD-

KlIraL.lcr for kll1\Cr O- Illgen ll~ner. IO fuld ~tand

• :2 I ACllprnll lIIsai••• 0.3 I l l\!o.apol uha!.
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derfor er resullatcfIle :tf dl~se for~~'g mest egnede t il at
vise de forskellige behandlingers :-.kånsomhed overfor
afgrøden. Kun forårsbehandlillgen har i alle 4 forsøg
glvel et lilJe ll1erudbytle. SOIl1 p3 grund af den be
skedne ukrudlfoobestand dog ikke kunne dække nm
kostningerlle ved behandlingen.
Denne forsog~opgaveafslulte~ hermed.

Græsser
Eftervirkningen i cn~ntpgræs efter hvidkl(-" er....om
blev uds3cI med for-.kellige såmocngder og på for·
skellig rækkeafstand, er mål! I fon.og lIr. 27032. Der
var ingen sikre udslag hverken efter forskellige så
ll1,cngder af hvidkløver. 0.5. 1.0 og 2.0 kg pr. ha, eller
eflcr udsåning på forskellig rækkeafstand. I 1985 og 86
var der positive udslag på udbYllCI rtf engrapgr~c~ I

~ret efter hO~1 af hvidkløver. hvor <kr var anvendt 1.8
og 3,0 kg hvidkloverlldsa:d pr. ha på 36 cm række
afstand sammenlignet mcd s!lning på 12 cm række·
afstand.

Delt k\'ælstof til alm. rajgræs. Siden 1986 er der
gennemført forsøg med delt hælstof III alm. rajgræs
for at bel)'~c, om der kan opnås en bedre udnyttelse og
iøvrigt. om der er OkOllOlllisk fordel ved delt gød<;k
Iling. Som for<;(-lgsgodning Cl' anvendt kalkammoll"al
peler.
Tabcl4 vi~cr re ... ultrttcr af 7 for""g. SOm er gcnllemførl
i Ildlige og ~ildig(' sorler. 1 de for:-,Ic J for~ogs!lr \ar
lldbyucniveallcl generel l fM alm. r<ljgra.:~ under nor·
maIen, hvilkel ogs1l præger njn:aUCI i forsogeIle.
Den første lildeling af kvælstof er skel i del tidlige
for!l.r omkring den I. april. og anden tildeling ca. l.
mnj. El sikkert merudbytte er opnået ved at øge
mængden afhælstoffra 70 til 100 kg pr. ha. Sammen
lignel Illed lilf"rscl af 100 kg N pr. ha 1 led e er
udslaget ved tilf()r~cl tlf]JO kg N pr. ha i for'iøg~led d
usikkert. Ligekde~ er ud'ilagelle for delt god~kning

usikre <;tunrnenligncl med lilfør"el aJ l gang. Dct må
tilddes at tildele hde mængden af hæ]<,lOf I det
tidlige forår straks. n:'ir væhtcn bt:gynder. Kun ved
tildeling af ell forholdsvi<; lille rnængde ved tidlig
udbringning er del rentabelt at tilføre eblra kvælstof
senere i væk!lts,c~onell.

Tabel 4 Del' /.. væi5tof ril alm rajgnc\' lil fra

IAlm. Karakter for Udb. og Netto-
lejelitt.'d merudb. merudb, •

kg fru pr. ha
Rajgræs

1986-89T 1989 1986-89[ 1989 1986-89 •

Antal forsøg 7 7 7
a. Grund-

gødet 2 3 481 662
b. 70 N 7 8 365 141 311,. 100 N 7 8 507 175 436
d. 1)0 N 9 8 54.1 121 455
c. 70+JO N 8 8 528 100 444
f.100+JON 9 8 51J 126 412
h. LSD 142 128
LSD (b-j) 83

·I'n~ pr kg fr,l 7.00 kr

Fnl o~ il1dllstriaf~rodcr

K\'ælstof lil rodsvil1~cl. Der er gennemfNt 3 forsøg
med kwdstof om efter~rel i kOl11hination med kvæl
~lOf I fonhet til røds\'ingel cft~r en ll~ plan. 1 de IO

tidligc:re firs for~og bl~\' der 1l1~1t <;tigcllde merudbytter
med ",'igeude mængder kvælsloftIl og med 60 kg N pr.
ha i foråret. hvol' der var tilfort ca. 60 "g pr. ha om
eCter~rel. For at ni el indtryk af vek<;elvirknlllgen af
efter rs- og for:'ir~udbragt kvælstoC er planen ændret.
De 2 af forsøgene er gen nem f"rt l !>orlen Ru/mIG. som
er af dell mere Ir:ulitionelle type. og I forsog er
gcnncmf'lrt I soncn VC:IIJ, :-'Otll el' en udpncgel pl<cnc
lype.

Tahel 5. KJ'ælslOf lil rocJ\~'illg,", fj{erar og forar (W6).

Kar for UdbYlIt og IIlcrudbylle
RødsYingel kjNed· kg rrø pr ha.

Rubm:t l Vt:m I On~.

Antal rpf'ug IQ/N

A.. O ,\' (penlr
20 N 1 ka~. forår 2 1166 449 927
40 '\ I bl ... forår 2 189 90 156
60 N I ka~t fontr 3 1% 19i{ 2(13
RO I\ i ka.... fonlr .> .176 177 .109
LSD .. 214 133

B. .JO \' ejierar
20 N Ika..., forar 2 137R 641 1132
-tO f\' i ka .... forar .1 97 6 67
60 N 1 b~. forår 5 164 106 144

IgO N I ka~. f(Jr~r 5 200 49 149

FLSD. 2 Ila
c. 60,\' (ftnar
20 N I k:J ... forår 2 1356 691 1134
-1-0 N ika... fonh 2 74 -:--4 48
60 ~ l ka<;. fodr .1 168 81 1J9
gO N i ka~. forår .1 198 : 56 113
LSD. 130 73

D. 80 ,Veflert/r
a 20 ;...J Ika... , fora r J 1420 732 1190
b 40 N i b'>. forår .1 7R -86 2J
c 60 N i ka~. lildr 5 116 89 47
b !lO ~ i ka.... forår 5 95 1J 59
LSD ... 1
LSD (b-c)

·0·10. IO nlt:~1 I 1<,iL'

Ocr er opn:'iet betydelige merudbytter for lilfor~e1 af
40 og 60 kg N pr. ha om efteråret l blok B og C
sammenlignet med O N i blok A. hvilket var forventet
(tabel 5). Ocr Cl' ikke opnået et storre merudbytte ved
60 kg - end ved 40 kg N pr. ha om efteråret, hvilkel
m:h.ke er lidt overraskende. Denmod er der len<lell~ til
en bedre effekt ar den SWrste af de Cor nævnle mæng·
der I foråret. og næstetl inlct merudbytte for 80 kg N
pr. ha <;:lllllllenlignet med 60 kg N pr. ha I roråret.
For<;ogene fortsætte<;.

For at undersoge om nxhvlllgel bedre kan udnytle
tilført kvælstof. hvis der væk~lreguler<.~, blev der l

1988 anlagt forsøg efter en plan med tllld1ct Cycot'd
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Frø og indu5triafgredcr

ekstra. Der er her anvendt 2 dOl:>er af midlel \00 2
forskellige mængder k\ælstof. Resultaterne er \'iSI I

tabel 6 sammen med resultatet afforM'g nr. 15012...om
blev gennemfort i 1989.

Tabel 6. K.'ælslof og l'ækslregulermg j rudsl'j"gel.

IRlMIs ingel
Kar.k~ SIri· Udb, og l\ctlO

IznEd~ ITl('rudb. m~rud·

blom· cm kg frø b)lt~

unDS bos' pr. ha

Kvælstof til alm. rapgræs. For at undersøge bthovet
for kvælstof til alm. rapgræs blev der anlagt forsog
med stigende mængder I foråret.
Resultater af 2 forsag. som er gennemført på DJur
sland. er vist l tabel 7. I del ene forsøg blev der tildelt
24 kg N pr. ha med grundgodningen. I begge forseg er
der målt sligende og sikre merudbytter, og del har
værel rentabelt al øge mængden til 120 kg N pr, ha j

årets fo,""og. Forsøgene fortsæues.

Tabel 7. Kl·æl.\loj ril alm. rapgræs (JOl).

En behandling med Cycoccl ekstra har påvirket ka·
raktererne for lejes.'ed I positi\ retning l årets forsøg.
især ved biomsIring, Foruden 51 kg N pr. ha j PK
blc\' der til fon 12 Ions svmeaJic pr. ha om efteråret. Til
forskel fra små og usikre udslag i forscgene I 1988 blc\
der målt pæne merudbytter i rets forsag.
Halmen må ikke opfodres...<\frem t afgrooen \'ækslre
guler~.

1forsøg 1989
a 40 N 4 9 79 1776
b60N 6 IO 81 ~ 1J4 143
c 40 N, Cycocel

ekstra 4,0 I O 6 73 175 153
d 60 N. Cycocel

ekstra 4.0 l 7 76 121 90
e 40 N. Cycocel

ekstra 2.0 I 2 8 76 III 93
r60 . Cycocel

ekstra 2.0 I 3 8 77 17 ~IO

LSD 70

filial fors~. 19~

] ] ] 4 4

a -lO 'J 2 5 77 1377
b 60 'J J b 74 IS 11
c.J.O r\. Cycocd

cl..slra 4.0 I 2 75 b IO
d 60 :--:. C)coccl

ek"lra 4.0 I 2 5 76 4" 26
c 40 N. Cycocd

ekstra 2.0 l 4 75 n 14
f 60 N. Cyt:ocel

ek\lra 2.0 I 2 5 7J +2 22
LSD

•I ,

.~
,

.- .. -

~. , .
\\ .. ~

--
"

~,

Engrapgræs .. tQl\!'1·I!Q

J\nlal rONlg \ 3 •
Akll\ Sprinler 843 726 785
DeulL Fahr 4.1 46 45
rarcndlo::tc J 59 28
J.F. ·7 .2 5
I narup ~58 3 ~28

LSI) 47

Ru!>1 pli engrapgræs kan optræde sil voldsomt. al be·
kæmpelse om foruret er pdkræwu.
Eftaarmngreb. som nj., p6 billedel, anlNfales normalt
if..k/' Ix'kæmpel.
4fputl~"ing afafgrød/'n kan begrænse smitletrykkel.

(Fow: Ghua Cordsen X,eisen)

Tam-I 8. SJ..lIr/a·gllill,r,: af (!1ll.:rapgræs m(!d for;kelligl'
llamask"ler (/010-

I gennemsnit af de (Q års afprovning er de m.lte
ud!>ving usikre. Ski\f:slåmaskiner må generelt vur·
deres lil at \:cre lige <J egne<.le som lingerslåmaskiner
til ..kårlæglllng af engrapgnc\. når der sk:'l.r1æggC'ii om
morgenen i dug.

Skårlægning af cngrapgræs. En sammenligning af 4
forskellige skivcslåmaskiner med en fingerslåmaskine
med henblik på al konMatere forskelle i spild er
gennemført i 6 forsøg med cllgrapgræs på Falster,
Skårlægningen blev gennemført tidligt om morgenen i
dug for at reducere spildet mest muligt. Udbytterne
efler lærskning af afgrøden er vist i label 8.

114
143
J67
475
417

408
137
178
415
5.16
490

Kallll.ter Udb)'t1~ og mrrudb, 1Ne110mc:jl
for kg fra pr. ha. udbyue'

IcJC:'.tl.-d

Alm. rapgræs

l jors"g 1989
Grundgodd IO

JO N I I-a.. 10
6ONika<, 9
Q() N i kali 9

120 ikas 8
150 'S i kas 9
LSD
, Pm pr lit rra q.SO lr
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dage... mellemrum. men'> et tredit' for...ogc;k"d ble\ be
handlel efter, al del I fangbaHer ,ar konstateret
n)'\'ll1l1g af galmyg på for'iogsarcalet
I gennt'm'lOlt t'r udbytlcllk\..e P' \ Irkel af de fon.kclllge
bch.mdhnger. I de l forsog, h\'or n~, nmg af galmyg
'ar ... tærke-.1. målte. SIkre merudbytter I led d.
Efter\lrknmg mo.'ilt."S I 1990.
For...ogcnc fort~ætles efter en :.enclret for"'(lgsplan.

Ti4:bpunklcr for bekæmpelse ar sygdomme i engrap
græs fabel q \Iser rcsultalerne af b for-.og Efter, rs
'lprojtlllJlg er sammenlignet med for:lrs"pro)tning, og 4
for~)g'lled er behandlet \el efteroir som forår
I efter. rel ~ed for<;oget~ anl;:cg blc\ der konstatcrct
al\orhge angreb af fiN I alle f(lf~og og afmejdug Il af
forsogenc.
I gennem'lnH af de 6 for-.øg er rU~langrcbct hd..æmpel
bedre med Folicur Combi og Till 10p end med de
o\nge 11lIdler. \1eldugangrebel er gcnere.:1t bd..æmpel
cfTekll~1 und lagen I det led. "'001 kun er beh~ndlct i
cfler:'lrel.
Der er opnået hc.. kcdne mcrlldhyncr I alle de for
~og~lcd, SOlll er behandlel i forarel. MerudbYllerm: er
ikke i s(:.md III al dække OmkO\lllingerne ved IO

behandlinger.
Are, .. rC"llllater ...varer godl til del. "'001 blc:\ opnåel i-t.
fONlg I IlJgS.
Forsøgene fort\iClIe ... endnu 1 M

raiNI IO. Galmyg i engmpwCl'( (110).

[ngrapgræs

5 fon",,: 198CJ

il lIheh.lIIdlt,t
b. Sunll-Alpha 5 FW. -.:a 10/5
l'. )ullll·Alpha 5 f7\\", t·.l ~()/5

cl SUIIlI-Alplw 5 l-W, l.:~l. 1"15·

KB remr,.
pr hil

825
I

I"
IO

RUlt og "h'ldllg I t'tI/{rapgræs hor bdal.'mpe'i, sliJrl!ml
n('setlllige allgrt'b AOIHWlaes. ForarsbeAæm/X'I!>t· hor
\'tr!rel "1f.:Tt· effi'~ll\' og mal' lonsom end ('II l'fierars
bekæmpelw

-I/orw}!, 19HH II'
a. Ubehandlet 53 O 822
b. RI, ... I. fMM I 21 O 6) 26
c. Rl,;lI, eflr:rar I I W O 48 Il
d Rnal 2 • I I 26 O 50 -"7-1-t.
,. Corbel 2 . I I 16 U S6 711

LSD
---- --- ----

LSD

%pl Ka rent
Alm. rajgræs Ca mrrnn r,.

""o .ngt P' ha

l form~ 1989

" Uhch.tudlct O 1271
b. Sunm:ldm H I I O 20

LSf)

:I /(mog 1987-89

a l'ht.·hamllel 1216
h, SllllllCldlll I-I I l 'I, )S

I.Sf) -

Bekæmpelsc øf fritOucr T"bd II 'I...er re-.ull;uernc af
2 fOf\<1g I ;lhll. r;IJgr;:b,. Iler er et ill ...duniddcl udbragt
omknng I oktober med h~lIbllk på ~Il bekæmpe; an
greb af fntnllcr. Da angrchcl udeble" er der iUe
opn. ct n;c\ ne\ [~rdlg p1'n Irkllll1g af udt>) Itel
-t. for...og O\cr 3 år med denne bell.llldhng har ,i ... t. al
der kUl' er opn: ct cImegel ht·... kede.:nl og Ikke.: "'lallql~k

"'Ikke.:rl mcrudbytte for denne behandllllg.
for'>(lgellc forhællc", i i.'l1dllll I ;1r.

rahellJ. Skadedyr ijrogm'\ (III).

etlo
~,.

udbytte

KB rent
rm pr

h.ruS!

For!r % planter"
m<d

n\eldu,
Engralijtræs

rabt'! 9. Srgdomme f frogræ.'i (lOV).

6/orwg IfJ89

a Uhehandlet S~ SI 1054
b. Ri\':I1. fornr l l 72 l 46 <)

c. Rnal. cfh:dr l I 82 39 Il '. 48

d. RI ... ~t1 2 • l I 7S O IO ';-(,.1

c Corhl'l 2 • I I 66 O 24 ~4.J

f FU!Il:ur Combl l . Il 21 U 7J
g Tilt lUp 2 • I I .19 U il :-1}

I SD ~O

I nJ d-g hch.mdkl t:llcnr 'Ig f\1f;n

r SI[Jgt'/\l'l'glll'/H LlIlldb(}JOfl'fflIIX c.:r gl'1l1l1'11lfOr1 3 for·
"lg, Inor Till top cr utlhragl på for'>kdllge.: llthpullktcr

I(\bel af \'irlll'rCIl og forårct. I 2 ~tf fOl'~\)g.l'rll: 'ar der
IOld ...01l1l11e ,lllf;fl'h af ru,>!. Illl'll :.dhgl'\d t'r th.'r ge
lcrdl klin llJln:lct bl· ...kednc og rHt· \latl'>li~k "Ikre
nenldb~ lll.'r for de ftJf'.kdllge hl'handllll~er

tIckæmpeise ar g:llm) ~ rahcllll \ I'>er n:"llitaterne af 5
'or'>,,!; e.:fler 1.'11 ilY for ..."g...plan Il'll.,:rtJf'.IV((''i, Iler '>ogC\
Jet tx-Iy\l. (Jill angreh af g;llm~g har oknllOml\k be
ydmn!!, hgl.''-<)m nen: ht:kæmpcl...c..tid'>punkter 1.'1' af·
lf(l\ et l for"'l'g ... led er behandlel I11ldt I maj med l.:a. Il)

I Slrlgl'ls(legnells Landb%renillg er gellllemfon l for.
...ng ml.'d bekæmpcl'>c af skadc:dyr l 01111. rajgm.:s. Surlll
Alplul 5 f7W Cl' afprøvet på fire tid",pllnklcr 1 løbet af
maj måned. Kun ved den sene'lle behandling er der
opnået ct ~laliqlSk ... ikkert lllerudbYlIe. Ocr er ikke
&lort notater om angreb af !lkadcdy r i forbllldcl~ med
de gellncmf(lrtc behandlinger

\'æk.!'olrellulerinj.{:tr rods\'ingel Tatx-112 ,i~er rc<:.ult ... 
tc:me.: af fOf'>og, hH)r Cycoc..'d ck'>lra er afpro~d p.
f()f\\..clhg m:idc Led b er behandlet IUt'd normal d(l.... ~
I for;lrd I afgrodcll" ... Iadlurn 6. I.ed l.: ug d er lx'handlet
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Hanekro. her i rajgræs. spirer frem ; forårel. Den kon
optræde i vimersæd og fregræs. hvis disse afgrøder dyrkes.
h.'Or hanekro indgdr i ukrudlSbt!Slanden..\'orlllolt vil en
efterdrssprøjlning ~'ære uden effekt mod delle ukrudt.

i september-oktober med en lav dosis af midlet. Led e
er behandlet på begge tidspunkter. Lejesædskarak
teren er påvirket i gunstig retning i de forsogsled. som
fik den normale behandling i stadium 6. For alle
behandlinger er der opnået sikre merudbyuer. som
rigeligt kan betale omkostnmgeme \ed behandlingen.
Resultaterne afArets forsøg falder fint sammen med de
tilsvarende resultater af 6 forsøg gennemfort i 1988.
Behandlingerne er i 1989 udført lidt tidligere på året
end i 1988 på grund af det milde vejr såvel efterår som
fodlr, hvilket medførte hurtigere vækst i afgrøden.
Forsøgene fortsættes i endnu I år.

Halmen fra frøgræsafgroder IIItf ikke opfodres. såfremt
afgrøden er væksrreguleret.

Tabel ll. Vækstregulering af[rogræs (lIl).

Rødsringel

8forwg 1989 7 fs 7ft

a. Ubehandlet 4 7 1333
b. Cycocel ekstra. apr. 4 I 2 6 107
c. Cyeocel ekstra. sep.·okl. 2 l 3 7 56
d. Cycocel ekstra. sep.-okl. Il 3 7 5 l
e. Cycocel ekstra, sep.-okt. Il

og apr. 4 l 5 83
LSD 46

6 forsog 1988 5ft 4ft

a. Ubehandlet 5 8 1361
b. Cycocel ekslra. apr. 4 l 4 7 41
c. Cycocel ekstra. okt. 21 5 8 45
d. Cycocel ekstra. okt. Il 5 8 44
e. Cycoce1 ekstra, okt. I I

og apr. 4 I 4 7 66
LSD-

Bekæmpelse af ukrudt. Tabel 13 viser resultaterne af 2
forseg med bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og i
alm. rajgræs. Resultaterne er \'iSl h\er for sig.
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1 rods\'1I1gel var der en betydelig mængde ukrudt
opgjort ved da:kningsprocent. Alle behandlinger viste
en pæn effekt, bedst efter Swipe og Oxinol. Pæne og
statistisk sikre merudbytter blev opnået fOl behand·
ling med Oxinol og med Glean 20 DF.
I rajgnt..-sforsoget ...ar der intet ukrudt ved optællingen
i foråret. Allige...el har alle behandlinger medført pæne
og statistisk sikre merudb)'lIer, som let kJo betale
omkostningerne ved behandlingen.
Ovcr 3 år er der gennemført 3 forsøg i alm. rlijgræs, og
resuhaterne er vist i samme tabel. Effckten har været
omtrent ens for de provede behandlinger ligesom
merudb) tierne også er af samme størrelsesorden, nAr
der ses bort fra behandlingen med Glean 20 DF. Dette
middel er ikke tilladt til brug i frogræs. og r~ullaterne

viser. at rajgræs synes at være lovlig folsom for be·
handling med midlet.
Forsøgene efter denne plan afsluttes hermed.

Tabel H Blandet ukrudt ifrogræs (113).

Ania Il;: r~ I eno<
Frogræs ukrudt rm" mcr·

pr. m; hA udb~u("

/989 I forsøg mSI'ingel

a. Ubehandlet 45· 1020
b. \\Ipe 560 2.5 I 8 73 43
c Basagran ~I' 4.0 I 15 58 18
d. Qxinnl 2.5 I 4 125 93
c. Glcan 20 DF" 20 g 15 177
f. Herbalon 620 3.5 I 17 . 24 ~ 62

LSD /07

1989 l forsog alm. rajgræs

a. Ubehandlet O 1132
b S" Ipe 560 2.5 I O 80 34
c. Basagran ~1 P 4.0 I O 191 129
d OXlIlol 2.5 I O 210 160
e. Gle3n 20 DF" 20 g O 100
f. lIerbalon 620 3.5 I O 190 131

LSD 56

1987·89 J forsog alm. rajgræs

a. Ubehandlet 38 983
b. S\~ipc 560 1.5 l 14 114 68
c. Da'iagrJll MI' 4.0 l 16 97 35
d. Q;\inol 1.5 l 19 160 110
c. Glcan 20 DF" 20 g 24 : 25
f Herbalon 620 3.5 \ 14 111 52

LSD-
"rHomrrudb,ltr brrrgnrl d)rr 550 ha pr kg ra}!tr'

il.50 ha pI kg rod!>\ ~d

-Rods\ Ingd JXI JOrd dækket af ukrudt
.. KI:dxmlddd lItSlIl

Bekæmpelse af spildkorn. Tabel 14 viser re..ultaterne
af 2 forsøg med bekæmpelse af spildkorn i alm. raj
græs. Chlorpropham NA 40 er prøvet i to doser.
udbragt omkring I. oktober. Desuden er det prøvet
med en huj dosis, udbragt JA uger senere.
Spildkom forekom ikke i årets forsøg, og en relativt
beskeden bestand af enårig rapgræs blev ikke p virket.
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Rest/Jul/eri/c' af de genl/t'lll/orle /orsoK QIIf)'du. al
Chlorpropham SA 40 i rajgræs bor Qnw"dt's relalil'f
tidligt - ikke meRel H'I/ere elld I. oA.wher - og af dosis
ik/..e hor ol'enfl"Kl! 2 1 pr. 1m.

Dcn "ene bl:handhng mcd mldlel I ..Ior do..i... medforte
betydelig ...kadc på afgroden i del ene fon.og. ud
byttel her reduceredes med goc1l 25 pc:1.
l samme label er ViM resultalerne af 2 forsog. genncm
fon i lIdIIgere . r. I 1QS6 blc\ der opn1icl Slore mcrud
byller for en ganske god bekæmpelse af ..pildkorn af
h\ede l IQg7 har behandlingen ~kuffel o\crfor 'piId
korn af \. rb~ g. og der mållC'\ ...."\mlldlg negative ud~lag

for behandlingen.

T'a!Jd 14. Grlt'\II/..null i /,""græs (III).

Planltr pr. m'
splld- Enln&
kom rapanes

Dckæmpelsc .af enårig mpgræs Tabel 15 \ Iscr re<;ul(~l'

lcrne af l forsøg med bckæmpel"c uf cnång rapgræs I

mds\ltIgel og I engrapgræs. ML'<l for'i\..elltge midler er
del '''gi at bek~cmpc en ng rapgfrc'. ,om er 1111:gt=t
uOIl,kctl de ,mMroede frngra."\ser. 1ndho1det af en. ng
rapgn:e.. kan være afgorcnde for. om froparlicl kan
cerllficere...
Re'llltaterne ::af dc 2 fON'g cr \ 1"1 Iwer for ~lg. 1
nxh\ lIlgd \our der en Ix...kcdcn mængde enårig rap·
græ<o.. Mlm blc\ bekæmpct cffekll\ I med Sinbar og
Gallan!. Indholdet i frovaren cr ikke al\al~,erct. Flcre
af behandlIllgerne mcdfonc llegall\C merudb)lter på
5-7 pct.
I cngrapgra:!'I er en Slor hc.. tand af en:'l.ng rapgn~ ... - 101
planter pr. m~ - bekæmpel lllC'l effektivt I led b og c.
som og'i:1 vISle del la ....este indhold af enarig rapgn.c!'l i
frmarcn. Alle behandlinger reducerede udb)t1el med
15-.10 pet.
l gcnnelll'T111 af 7 forsøg ()\cr 4 år har hchandhng med
Chlorpropham NA 40 glwt en god bekæmpelse af
enårig rapgræs, Der er Ikke 0P":lCI ell forbedrel effekt
\ed al "ge dost.. fra 2 1114 I pr ha l renan har gl\oel cn
effekl p!! ca. 50 pcl .. h\t1ket lUC er tl1slræUellgl.
For...ogcnc med Trenan og med den hOJe do-.I" Chlor
propham NA 40 af.. lullcs hermed

KS rmtr,o
pr. ha

Il 1271
1J 6
:!5 J l
13 122

LSD-

o
O
O
O

Alm. rajgræs

2 fOnilJR 1989
a Ubchandkl
b. Chlorprophal11 i\ 40 ."! I
c. Chlorpropham 1"\A -J.O 4 I
d ChlMpropham ~A 40 4 I

IQiN
r.1 I tl~l

I'~ ..ll uld

I/orsog 1987

a. Ct>ehalldlcl 61
b. CIPC. 401( 2 I .j.l

c. CIPe. 4W'(- 41 .1q

1fhr~"g 1986
a. Ubehandlet 102
b. Cl PC. 4Ocr, 2 I 2J
c. clPe. 400":( 41 12

Ikh,mdhnf'll<hrUllll I"~o I"!'I~

led Il. <: :: nId \( llll

I «I d

1505
245

: 230
I.SD 119

1699
416
D5

LSD 119

De gennemjortf>jorsog har rist. at 21 Chlorpropham \A
40. /l(Jbragt sidsl i sepfember. /..(In gi~'e !fil ejfi·J..lil'
beJ..æmpelse af e"årlg rapgrCl!.{ i ellgrapgræ.~

Behalldling!'1I har ~'ærCI ri't skaf/Jom OI'erjor afgrtJdell.

I SlageJ,w'c'gllells Landb%reuillg er der gennemfør! l
for,ug med beka:mpclse af t'1/orig rapl-:ræ.~ 1 e1/grap
græs. En belydelig mtl'llgdc en!trig rapgræs er he
k:l'mpcl med for~kellige midler på nere Ildspunkler
fra eflcrthel. henover vlIlteren og I fodrel Alle hc
handlinger har reducerel mængden:tf cn!hlg rapgræs J

fro\aren 111 under l pel l3eh<lndltngerne mcdforte
nega1l\e ud.,lag p5 5-15 pet.

I forw,x EIIwapgr(('{

0.5 IJH
O, I -;- • .1()

0, l 217 110
0.2 .1~ 1 22.0
0.2 : 409 120

7/O""R EtlgrapRra'~

2.7 1187
0.5 2 110
0,9 .\4 220
1.3 20 120

LSD-

1989 Ijor\og Rodw/IIl:c'1

o. Uhch:llldlel 6 I~ 101
b. Smhar 0,5 .g O 116 II
c. Chlorpropharn NA 40 2.0 I .1 2 12
d. Chlorpropham NA 40 4.0 I n 6 7Q
c. Trellan 2.0 I 5 ~R 62
f. Gall:wl 2.0 I () n

LSD )6

IY86-N9
,. Ubchandlcl 32
c. Chlorpropham 'A 40 2.01 7
d. Chlorproph<lOl 'A 40 4.0 I 21_. Treflan 2.0 I· 20

l, rmt
r,..' ...

I.SD 123

En1rit rargnrs
Anlal ~l
pI". m~ l (ro

EnAna rapg~
frttgræS Antal pet.

pr. m' I fre

TabelIJ. H"ariK rapgræ.. i fr{)græ\ (//4),

117
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Andre forsøg i græsser
NOVO-slam til frogræs. l forsøg nr. 31103 er stigende
mængde kvælstof i kalkammonsalpeter tilført alm.
rajgræs efter udbringning af 50 t NOVO-slam om
eherAret.
NOVQ·slam udbragt om efteråret. vinterperioden el·
ler i foråret er sammenlignet med 80 kg N og 160 kg N
pr. ha. som blev udbragt i kalkammonsalpeter i foråret
til alm. rajgræs. (forsøg nr. 31102) Et lignende forseg
er gennemført i rodsvingel (forseg nr. 31101) og i
hundegræs (nr. 31(99).

Rapssorter
Der blev iah gennemfart 37 forsøg med 20 sorter af
wlTTaps og 27 forsøg med 9 sorter af vinierraps. En
blanding af 50 pet. Topas og 50 pet. Global ble\'
afprovet i v. rrapsforsogene.
I forsogene er medtaget sorter. der er oplaget p den
danske sonsliste. EF's fælles sortsliste eller sorter.
som har deltaget mindst et Ar i den officielle af·
prøvning lil optagel~ pA den danske sortsliste.
På trods af de ret torre forhold omkring v"rrapsens
blomstring blev udbyttemveauet i forsogene lige 55
hOjl som i 1988. Betingelserne for dyrkning af vinter
raps har været 5..-erdeles gunstige. Der blev mulighed
for forholdsvis tidlig' ning efter en tidlig host i 1988.
De afgroder, der blev etableret forholdsvis "ent. havde
gunstige vækstbetingelser i efteråret. og var tidligt I

vækst j fordret efter en usædvanlig mild vinter. Der
har ikke været angreb IIf de mest almindelige syg
domme. knoldbægeNvamp og skulpesvamp. Vinter·
rapsen har kvitteret med rekordudbYIler. I gennem·
snit afforsøgelle gav mlilesorten Ceres 41,3 hkg fro pr.
ha, hvilket er 53 pet. mere end for målesorten Topas i
vArrapsforsogene.

Vårrapssorter
Resultaterne af året.s forsag med sorter af vlirraps er
vist i tabel 16. øverst I tabellen findes de mest kendte
sorter, der har været mindst I år i dyrkning. og som
har deltaget i landsforsog i nere år.
Global, Comelog blandingen af 50 pct. Topas og 50pct.
Globol har et sikkert merudbytte i forhold til Topas i
årets forsog. Blandingen af Topas med kort 'ltængel og
stor stængelslyrke og Global med el højt udbyuepo·
tcntiale gav også et betydeligt merudbyttc i forhold til
Topas i 1988. Om re.uhatet vil bllw tils\'arende i et
af\ igende år med megen nedbor gennem \ækSI~

nen. leje-.æd og kraftige angreb af sygdomme. er ikke
afklarel i de 2 års forsog

7'l'ye sorter lIldgar I sene 05-6-89.Pnmo og Puma ble\
optaget på sortslisten i 1989. Liro",-elog den danske
sort Bingo bh\er færdigafpro\'cl i lIldeværende r. De
kan efter optagelse på wrtshsten dy rkes fra og med
1990. LJfaYoel ga\ et hOJt udbytte. og sorten DlIlgo ga\
som Global et mcgct hojt udbytte I årets forsog. RlIlgo
har en bedre stængelstyr"-.e end Global. j\(o"elo er
afmeldt ved den offiCielle afprm-ning og forventes
derfor ikke mar"-.ed"fort.

128

Tobel/6 S<Jrrer oJ"u,,"p' (1/5) (//6) (//7) (1/8)

L'db\lle CI& mc L Ib}IlC
. 'g I" h,

Vlrnps -Kar p" I J'mue= vile I oda"'

"""'" Illl"llOf hø Olle halllet

Ser;e 05·5·89

Anlal fo,"",'8 " " IJ " I.l

ropns I 46,0 2469 1034 2527
Global I 46.1 219 94 227
Conny 2 46,3 19 15 28
Comet 46.5 167 81 185
Aurora 46,0 16 ';'8 .;. 18
Drakkar 45,9 65 24 63
50co>c Topao; +
50% Global 46.2 128 58 163

LSD 0,4 99 44 103

Ser;e 05·6-89

Anlal f')Ntg " " " " "
Topas I 46,4 2510 1059 2579
Global I 4-6.2 267 10'l 270
Lmlwell I 46.6 162 74 174
Pnlllo (S",. 2302) I 46,8 O II 14
Bmgo I 46,4 294 126 J04
Moneta 2 46.3 43 18 44
Puma 47.2 56 43 82

LSD 0,4 1/5 51 /12

Serie 05· 7·89

AnitlI fo~g •
Topas 46,1 2708 1135 2773
Global 46,1 173 73 178
1'677 43,4 68 : J9 ';'15
Jri, (PF 2886/85) 46,5 178 86 197
DP 1046/84 45,4 73 I J 53
Sv. 2347 45,7 : J8 .;. 25 .;. 50

LSD 0,7 130 58 136

Serie 05-8-89

Anlal for;øg • • 6 6 •
Topas I 46,2 2818 1185 2891
Global 2 46.1 183 74 184
DSV·SR 123 2 46.J 191 8J 199
\VW 1467 2 45.9 IJJ 48 126
S\". 1355 2 48.5 : 43 39 28
P 69021 2 47.0 22J 117 257
P 69022 2 46,5 155 74 170

LSD 0,5

• 13\ karnJ..tcr \IOr ...t.engel"l} rke

Blandt sorterne i "'Cn~ 05·7·89 og 05·8·89 er der og<J
lIlteressante nyheder. P6902 I og 1'69022 ga\. ~m I

ijor. hOJe til megel hOJe udbytter.

Valg af sort bor træfTes ud fra nere års rcsullater. som
er ViSt I tabel 17.



r Udb}lle og merudbytte. kg pr ha I

Anlal Pet olte IrQ .r lian·
Iran"" i l,,~tof Frø Olie dard kvalIlet

Vlrraps ~
c

~ ~
;;

~ •:!2
!. ~ ~ " ~ " !. ~

.l!

I e ~ e æ.: ~
o

~.. ~ ... .. ..

Ollcllldholdet h:lr "ærel højere end nOrttmlt i de sene
sle IO rs forsog.
Yder"l lil hojre "c:-- af forholdstallene. at nert~ nyc
'iorter har et hojl udbytte på lllveau med eller over den
kendte sort Gloh:tl. Såfrelllt dc nye <iOrIer opl:lge<i pIf
sortsl1qcn. hl1\-er der frcmmer flere <iOfler med gode
egen"labcr og Cl h()jl udbYlte al vælge Imellem elld
tidligere.
}-orholdstallenc for udb) tlcr I de enkelte. r I tabel 18
viser rwarialloncr for de clllelte sorler dhyttcl for
målc"orten er sat til 100. 6 af de afpro'oede '>arter har
dcll:lgel i 4 års for,>(lg eller merc. Nyc :--orter med kun 2
år l fC)fsog er vi..t nederst l tabellen. Heraf fremgår. at
COlIIClOg Drakkar har \'a~rel rcl 'itabile Illed cl hØjl
udb)IlC i gcnncrmllll af 4 år.. afpnwllillg. 1I1kIU'iIV det
chlrcme år 1987, hvor f.eks. Global og Conny afveg I
ncgat1\ relnlllg fra dere" S<.ed\anligc <;tandard

l..-cjctllboJehgheden er \ ...t l tabel Iq. Dcr har kun
.. æret en megel .. vag tenden.:; III. at rap"en er g. el I leje
undcr de Md<;(e 2 • rs afprm mng. Dette fremgår Iydc
ligt af de lave karakterer. der er anfort i la bell en.
Re.. ultaterne af de mange forsøg. der dan TIer grund·
Iagel for opgurel"cll, vi..er dog klar!, at de nyc :--orter
h:u ell rcl qor '>Iængelslyrke.
Fra !lrcts re.-.u1talcr I Iand<ifor5togclll." og fra dcn offiCI
elle iiortsafpnl\l1mg \cd Staten\ Planteavl<iforsog er de
cnlcllc ..orter:-- d) r!l.nlllg..egen.. kabcr nc-.krcvet I label
form (tabel 20) I-Iened lan egcnsbbcrne fra ..ørt III

~rt hurtlgl sammcnllgne'i. Plantehojde og :--Iængcl
"tyrke har mest bcl)dning for dyrkning.-.forlobcl uno

rabl'! Il Sorter af \'Omlp' 1984-89

Fro o(.! industriaf(.!rodcr

Illhd IX, Ol'a\l:~f Ol'<'r JTI'n' an jor\Ol!, med mrll r u/
rurrap~ f-nrllOhh./(J1 ji,r j"roudbylIl" (Hd. Å. I'. ).

Vårraps 1984- 1'~8~ II1Sb 19111 II1R8 11189

Top;... 100 I(X) 100 HKI lilO IIK)
(11)0<11 115 lOK 10Q 99 IOh JOH
('(lilli) 07 10l 9h 104 Hl!
\Ufl)r~ 102 lli 101 Q'l

CnmCI 107 102 lo:! 107
Dr;l l l<.lf 104 10":' IOh 101
1l1llgo 105 112
llr:mdl 104 107
Pnlllo IO" \l) I
Puma 107 1Cl}
DP l04h!F:4 "Q 102
I' 677 . 10.1 9\)

P 6Q()11 111 J()9

P 09022 107 106

• n.l.: ('"Uq:lIl'1III"lll "

der \ Drc klimaforhold. Di ....t· egcn~kabcr kan i nogle år
påvlrkc udb) Ilc\. hvilket blev lagll:.agcl på mange
lokaltteler i 1987. h..,or ..orten Topa.... .-.om er ret hl'.
med slor "Ia:ngcl<ilyr!l.e. klarede :--ig ..ærdcle'i> godt.
.\1ooning"lid'ipunklet har fn"I og fremmesi bel)dmg
\ed -.en ". mng. Ved "el1 ,,; Tlmg kan det ,<;crc en fordel
al \ælgc en sort. Mllll er rcl tidlig l modning

Top<l~ 100

Formg,ar 19H.J.89
Global. 214 45.2 44.4 2551 IR7 1040 l8 25RJ 167 106

Forwgwr 19R5·!W
COIllI} n 45.0 .....b 244K .16 J(xn l 2~71 17 JOI

Forsog\lJr 1986-R9
Auft)ra bO 45.0 45.5 2360 ·M 966 Il 2JSO IO 100
COI1lCI b2 -I.S.1 44.8 2-1.2b 'Il qq5 J I 2444 % 104
DraHar 6.1 45.0 44.7 2475 124 IO ]J 41 2496 122 105

Formgwr 19X1I-89
llmgo 21 46.1 46.1 2660 22.1 1117 92 272& 227 108
Lm1\"ell . 16 46.1 46.2 2436 11.1 101.1 53 249b 12i 10l
Pnl11(l 10 46.6 47.3 2-1.36 79 1034 lO 2l) I 101 104
Puma 16 4b.1 46.7 2-1..16 115 1023 61 24% 1.14 lO5
Dl' )046/84 16 46.6 45.6 2504 42 1061 :4 2570 16 lOl
1'677 22 46.0 4.1.4 2485 120 I().l() J) 154.1 46 102
P 69021 I l 46.7 4;.2 ll35 2115 1076 126 26]J 290 III
Il 69022 I l 46.7 46.0 2535 1M 1076 75 261.1 176 107

129
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rabel 19. Lejetilbojelighed for sorter af vlirraps.

Vlrraps Anlal K.ara.kter ror
rorsøg 1<_'

/985-89
Conn} 69 4
Global 192 4
Topas 222 2

/986-89
Aurora 57 .1
Comel .. 59 .1
Drakkar 60 l

/988-89
Bingo. 19 2
Lirawcll 26 2
Primo 20 I
Puma 26 2
DP 1046/84 15 2
P 677 ... 21 2
P69021 .. 15 l
P 69022 .. 15 .1

• \:t., karakler ,tor \tængc+.t,rl..

Valg af vårrapssort
Dyrkningsegenskaberne for de enkelte sorter kan under
visse forhold have betydning for dyrkningiforlob og for
udbYlIe. Global har \'æret en meget benyttel sort gen
nem en årrække på grund afdens hflje udbylIe. Den rel
tidlige sort Comet og den middelridlige sort Drakkar
har 'liSI en god sikkerhed i dyrkningen. og har høje
udbyuer igennem Ilrenes fo~øg.

Tabe/lO. Ege"skaber for sorter af \'orraps.

Aurora midd. 0.n1ldd. ret <;en midd midd.
Dingo· nlldd. ().midd midd. midd.
Comel ret lav mldd. ret lidi u. midd. midd.
Conny midd. u. midd. ret lidI. u. midd. o. midd.
Drakkar midd. Imdd midd. midd. midd.
Glubal midd. u.lludd. mldd. ~lor midd.
1m·) midd. midd. nlldd. ..,lor O.ffildd.
Lira-
well·) midd. o.midd midd. mldd. midd.
Primo li. midd. stor midd. L midd. o. midd.

sen
PlIma li. midd.o. midd. ffildd. li. midd.o. nudd.
Topas ret lav "lor ret lidI. midd. o. midd

• Fordoblg ~knH:J"c::. rorlonel~ o OH-r. u=under

Det er Ikke tilstrækkeligt al se pd et enkelt lirs resulto·
ter, ullr der skal ~'ælges sorl. To års resultater er heller
iJ..ke altid helt tilstrækkeligt til at gi~'e en sikker karak·
teristik afen sorts egenskaber og ydeevne. De seneste to
Ilrs resullater w5i'r dog. at nye soner med god~ egen·
skaber og meget høje udbYlIerpotentialer er pO ~ej ind i
dyrkninge".

Vinterrapssorter
Resultater ar årets forsøg med sorter ar \'interraps er
"isl i tabel 21. Der har ikke været udvinlring i for·
søgene ener den usædvanlige milde vinter, og derfor
ingen muligheder for al finde forskelle I sorternes evne
lil overvintring.

-
Ldh}tLe og m~rudb)'lle

19 pr ha

Vlnlemlps Kar Kar. ror Pcl

I I
Frø af

~.
rLanl~and olte i ~land.rd-

dkrir forår '''Bid Fn> Oh.: hahltt

Tabel 2/ Sorter af vinterraps (119) (1'0)

Serie 05-/-89

Antal rorsøg I. " I. 18 " 18 18

Ceres 4 9 IO 46.8 3892 t659 4020
Cobra 4 9 IO 45.6 168 109 +221
Liporla 4 9 IO 47.1 401 +160 +401
Sile, (FM 4001/184) 4 IO IO 45.9 ·61 +58 + 10l
GR 1184 4 9 IO 46.1 +475 ..;..227 :- 521

LSD 0.4 69

Serie 05-2-89

AnilIt rorsog , ,
"

, ,
Cercs 4 IO IO 47.0 4077 1752 4234
Cobra 5 IO IO 45.8 , 97 +87 + 156
Libra\'o 4 9 IO 47.2 : 592 +25l +61l
Liquanla (DSV-WRG 50) 4 IO IO 47.3 + l47 -7-'142 7 l51
Veromka (FS 002) 5 9 IO 46.8 +499 228 7516
Diadem 7 IO IO 45.9 ..:...75 76 +ll2

LSD 0.5 139 99 Z4/

• La\ laralier '1<lr 'l.cngdSI'r"'l:
ilD
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Udbyltc og nJerudb)'tIe
Anlal PCI olle j l<'lr~lof 19 pr h. Forhold~l.il

Vinlcrraps fO~B

Fro ;I Olle ~I hllllf Md.kv
C(':r~ Phl\el S Cerf:'!l Pr<'l\'Cl S Cerc:s Pr(Hcl S CCI'd Pm\cl ~

t\'I""" HK)

lil"Ot:HJr 11)8{)·IY~fJ

Cohr.1 )X 40.1- 45.5 J5~~ 1'\1\ 152- 100 Jill; IX'" 1)5
I Ipllrta 4" 40.7 46.7 q9~ 2110 14~6 126 JhOi JOh 9.:!

liJr\".'!wr /CJX8·/Y89
Ilhr,l\o 17 40.<J 46.9 ,~X:!9 J1'4 lbJ6 107 Nll~ 40] 90

fUMl J.J. 1"'jI'lil1xJjc'bghl'f/ Jormrtl'r uf wltermp\.

/91<8-N9
Llbra\o 15

.1
4
4

55
48
-lO

Antal Karakter for
forsøg leJC'ii.ed·

Vinterraps

/9N6--89

Af karakterer for ICjc..æd. "om er \'''1 1 wbd 24,
fremgår dc!. at Ceres har en stængcl,t~rke. som er lidt
mer middel fur 'iOrlerne

Cerc"
CobrJ
llporLI

Egenskaber for SOrler er \ 1...1 I tabel 25 Pa grundlilg af
bcs!..fl\'eJser , ~orl~llster og tlbse:r\ atlullcr I land.. fllr"l)g
kan der her gnt"S en br<Jkteri~li!..af de enkehe ...urlcr
Dc: end!e \ 1II1 re:- har I!..ke: giH'1 grundlag for al finde
for kelk I \ Illlerfa"lhc:dell. '-Om d",rfor bclegnc....om
\~t:rclldc IIll<.ldcJgod. Der er Ikke ,. ~tore for.. kellc I
ITHxlning"lld .. punkICI. at del har bc..'I)'dllll1g for valg af

"Orl

r Vinlerraps 1986 1987 1988 tQli9

Cal·... ](K) ](X) ](K) ltXI
Cnhl,1 "4 1)9 ')1 95
I 'PI.\r1.1 " XX 9~ ~5

11hr.I\() 96 Xo

I ah.'1 !3, (hl'Y\I,~1 (Ila -,la.' an Jil"\O~ /fini \orter Ilf
I'III/t'rm/h. I-i"'IIO/d)lo/ JUl' .Inna/hYl/l" (lir!. "v,)

l 1,lbel 2.1 ...c .. af forholdqalknc for tic cnkeltc ar. <Il

Cobra h3vde..~ l'l udbYlI'" p:'\. ni\c<tu med Ccrc, i 191':7 og
lidi under l de ilndre "fpnn IIl1lg"ilr.
Llpnrta klarede .. ig glXIt 1 1986.

Alle 'torter har Cl lavl indhold af gluco~illol'l1cr •
under 20 nllkromol I afprmlllTlgell lIldgår en Il)
dan..k s.ort. Sih·x. Den holl3nd.. ke Soon GR 1384 er
truHe! Illba~", fra den officlcllc Jfprm Iling of! blner
Ikke rnark",d ..furt. D", mng'" ...urler er fra Vc...... l1~ .. !..
bnd.
Cl!n!{ og Cohra har \ærct n1ålc..nrter i beggc ..crier.
Cercs har klarel sig god! Igen I tir.
D", nye sorter, Si/ex og DilUh'lJl. gav begge..' Cl højt
rmudb~ ((e I lhe!'. fon..ug. Dc hur begge d olieIlIdhold
ulld",r middel

Udb) Ile fra Ilere ar.. fnr..ug er \ I"t ..om genn("m~OIt af
. rcnc I tabel 22. Cert"i har \ i~t Cl hOjt ohelIldhold og et
nH:-~et h('jl fro· og: oheudb~ tte IgenllCll1 !irene..'" fOf'oog.

\in1erraps

(\:1'''''' middel rmddd o. ll11de..kl II11ddcl nuddcl
Cl,hra IIlHlde..·t rCI 1.1\ tllle..kkl lIdi 111 " rlllddl'l

IlIlddel
Dr.ldl'llI Illlddel IImle..!..'1 IIl1lldcl llllddd til ll. midde..·1

'ell
I ,hritH) middel lIl1ddel middel 11llddd mldde..·l
I IPOrl'l midt.kl nlllldd llu<ldel nllddel o. nuddd
1,IQU'lIl1il· middel o. lluddd nuddd mIddel Illlddd
\'e..'romLI midde..'1 rl'l ht'j Illlde..h:1 udi III Illlc..ldd

middel

• I ,trd\'bl~ 11<'..1.111\,1,<:
•• 11111. I1I11l,,11 ~ 11If11l'11<:1 !'r l' III!'! (.,

" lludd",1 14.6
u 11I1lIde..·1 17.0

u. middel Ih.1)

" ml<ldd 15. ~

o. mldth;l 16,0

". middel
o. nllddcl 17..'

1.'.I.11nl"!'l.'r" ""1'1

\I undl'r

111



Frø og industriafgroder

Tabel :>6 Satider og h'æ/~lOf til \'interraps (1'1)- -
Vinterraps

Anilt) rla,nler IIK'lrak. Kg rrø
rr m' ter for ",ha "Iieltn-

Efterir Fodr Iqoæd Id l\
"""""" n

Antal rON'g , , •
\'ormol såtid. gns.. :wdato ]118
a. O efterår 90 87 J 4288
b. 30 ~ ~. 79 J -i-5 ~.5

c. 60 N 82 77 4 203 110

Valg af vinterrapssort
Ceres har pd grund of dens høje udbytte og gode
egenskaber "æret den mest onl'endte SOrl igennem de
.reneste år. hl'Qr dobbeltlm'e sorter er indg6et i dyrk·
ningen. Ceres Ilil således også" det kommende or .·ære
berettiget til en stor markedsandel. Diadem er IIIdgaet i
dyrkningen i et begrænset omfang i 1989 efier endt
afpnn'ning i 1988. Denne og andre sOrler md folges med
Interesse I det kommende ilr.

S tider og kvælstof for vinterrllps. For at undersoge
betydningen af såtiders llldnydelse på udbyttet i vin·
terrups er der anlagt forsøg efter en ny plan, hvor
såning indenfor del normale tidsrum sammcnligncs
med s!ning pli ct tidspunkt. som anses for at være sent.
I kombination med s: tider er der tilfan kv,e1stof i
forskellige mængder. Rcsultaterne er vis I i tabel 26.

&n stuid. g115. Sadato 5/9
d, O N. cfter:\r 82 86
c. JO N 80 7~

f.60N 73 80
LSD

N lilr"rl l ~albmmon~:dp(ler

2 -i-459
2 0·119 -i- 179
2 : 275 : 368

/77

ort Anmelder Rcpræ!)(ntant

'"urraps
Auror:l
RlI1go
ComCI
Conn~

Dr3kkar
Global
In ..
LlrawclI
Moncta
Primo
Puma
Top"l"
OP 1046/84*
DSV·SR 123
P 677·
P 6902'·
l' 69021·
SV. 2347
SV 2355
\\'w 1467·

Ed.cndorf. Ty..kland
L. Oæhnfcldt AIS
\\' \\'dbull A8. SH'ngc
\\' Weihlll1 A8. S\Cnge
Sl'fa ..cm. f'ralll..rig
~\ alof AB. S\ erige
l\'orddclll~l..'hl.' pnan7cllluchl. Ty ..kland
DCUI ..chc S:LUt'veredeJullg. fy .. \.;l:tn<i
Sl:l1lumlo GInbil, Ty~\.;l:tlld

S\ "kif A n. S\ l:rige
S\aIOf All Svenge
S\ al()f A 8. $\ enge
D:Ul .. \.; Plalltcfofi,t=dlmg AIS
DClll"che Sa.lI\c=reddung. T)"kl3nd
Scra"IClll. rrankrig
K \\~. T)"kland
K\\ S. l)skl:lIld
S\J.lof All. SH'rige
S\ alijf A 8. Sverige
W \\'c=ibull A8. S\enge

Dall~k Planteforædling AIS
L. D~d1l1feldt A/S
DLF·Tnfohum
DLF-Tnfohum
l'aJbJcrgf(lndcn
Nid~ell & Sl1lith AIS
Pajhjc=rgfondcn
Ilun"ballc Fro
SCtnCIlCO Aps

:"Jidsen & Smilh A/S
;'\id ..cn & Snuth A/S
'\iel"Cll & Srlllth AIS
l)al1~k Planlcforædltng AIS
Hunsballe fro
PaJbJcrgfondcn
Dun... l.. Planteforædlmg AIS
Dan.. l.. I'lantcforædllllg A/S
'lieh,cn & Smith A/S
'liel...cn & Smtth A S
DI r·Tnfolium

'"illlf?rrapS
Cc=res
Cohra
Diadem
Llgunnla
GI{ 1J~4·

LlbrJ\o
Lipnna
Sile.,
Vcrnnil...J

Norddcul"'chc pnanLc=nLU(:ht. "I) "kland Dan!>k Plantcfora.-dll1lg A/S
Norddcul~chcPOanlcn/uchl. T~ ... kland PajbJc=rgfonden
Norddelll!>cht~ pnan7cll/llchl. T~ .. kland Pajbjergfonden
Dcul ..chc Saal\eredeJlIng. T~ .. kl;Jlld Hun ..ballc Fro
J Gn~llbrol.:k. Holli.lJld DLF- fnfolium
DCllhd1c Saal\crcddllng. V. I )'>kland l-Iullsballc Fro
Dt'1l1"'Cl1c Saalvcrcddullg.. V. T) ",kJand lI11n~balle Fro
i\lanbo rnl Mnribo Fro
Gcbrlillt'r l)IPP\,. T) ..kl.lIld DLF·Tnfolium-------

·'a\ndor.1al=- (n.l\n.. ' er emlnu .lle jotld\..elldll

IlJrrlJp1:
DP l~/l'.~ t\~p)

I' b-;, (Rund
I' bQ(l!l (FOlie)
I' (f)()22 (A~l~m)

\\ \\ l~b'7 1(;"1;,,,~ I

I illt<'rNp'
liR 131<~ tGc:rg.iI



Tabel 27. lJejdsllillg all'urrap!> (/12).

Ikhandlcl lII~d "I 1'1 Rr I -nl,t1"IO~,mldl(,T t'f1C'T
tirnM ALSIANO', .Ul\l,rull~

nejdsnin~ af varraps !!Cllllcmfmt.... fur at hmdre ...yg
domme og. ...\".\dC'!J) r I al Fl'llI,:rc ;lfgmden under frem
"plrlllgell.
rubcl27, l..cr n:..ulwterne af 2 fur...og. Inor fur .. l.clllge
l1ejd,emldler cr afpro\t.:1 I dt:t t.:lle for\~lg \ar eler Cl

bc\kcdt.'IH angrcb ar I..alnue.:larvcr. ,om blcv reduceret
\æ"elltllgl. Flcre af dl' pm\cdc bchandllllger har Illcd
fort cn he,kccicll 'lIgmng I pl.mll,'tallel Del hilr dog
ikkc mcdfort ud,lag, \Om er \tOlII,ti\1.. 'Ikre.
Flere af bchandhngernl' t.·r ..upplercl med coatnmg.
..om del .. bmdcr hc)L1\l'lIlldlel og del, dækker fmene
",om en I)l1lahllgH - ofte.: mcd cn I..rafllg f.lr\c. lIed her
t'o:ttnlllg pnl\c1 ,om en","le behandling.

Pet ~Ianlcr med
K.no d~ Slulpe- KI rre

VAmps Beh bæg~r. sVlImp pr ha
tidsp svamp SId kval

2 forJag /989

d Cbehandlet O O 3262
b. Ronilan 1.5 kg ~.l O O 7, Dero..al 0.7 I ~.2 O (J II
d Sport.l\" ~5 et' 1.0 I :U-.l,4 (J U R
c. ROllllan 1.0 I -'.-'-4,4 O U 10-1
f FolH:ur 1.51 J.J-4A O O 106

LSD

Rekæmpclse af sygdomme i v naps. label 28 \l~er

resultaterne af 2 for""g. h'or fcm mldlcr er prmet på
.. rrap\. I\ær knoldlxrgers\'amp kan ",-cre af 'væ\t:lllltg
l1e.:tydning for udbyttet.
Lcd b og c er behandlel i rap\Cll\ ~tadium 4,2. hvor de
farsle I..ronblude beg) Ilder at falde, Delle IId..pun\"t
anseS for del <lplima!e bckæmpelseslld"pulll..1 for dCII

Ile ..~ gdom. Lcd d·f er behandlet IO gange. henhold..,,,
lidt tidligere og i1dl \enere cnd de '" f1ge fOf<;ogslcd
Der har nt:rd ca. I~ dage mellem de to behandllllg..
tIdspunkler l dl~'iC forsogsled
I de 2 for'og opt r:'dte hverken klloldba:gerwamp eller
.. kulpewarnp. og derfor er udbyllCI heller ikke p!l
virkel med statl!o.ti.-,k ,Ikre ud.. lag.
..-orsogene ~,,~e<, furt ..al.

Re-.ultalcrne af arelS forsag \\arcr nogcnlundc It! det.
'iom blc\ opn~el I 19~8. hvor der også blcv gCllncmfllrt
2 for~"g - ViSI j ~mme tabel. I begge for"ogsår \arierer
resultalerne betydeligt, dog helt owr' ejende med be
..ked nc og ikkc statlSllsk Sikre udslag.
De hIdtil gennemførte for<;ng er iUe egncde til at
afgere. h\'or\tldt der er foro.kclle p:' de prmede beo
handlinger.
Forsogt:ne \"gt.... forl':!t cndnu I år.
I ~'intcrr:lp~ cr OftanoJ T og Prornctbcj(he 'ammen
lignet i 16 forsøg, og rc~ulternc er vi "l i ";lIllnle l;lbcl
Dc IO nudler har virkel helt en ..

ram-/18. ~)'gd()mml! I \'urrap\ (/13).

Bekæmpelse af bladribbesnudcbiller i viirraps Tabel
JO \I~er resultaterne af 2 for~og efter en 11) for·
<;ogsplan. h\()r Fa<>lac SC er proH:t p fur\I..c1hge
lid"pullklcr tt! bekæmpelse: af hladnhht..··mudcbiller.

rabe/19 'Iscr resultatet af 45098. h... or tre mIdler er
pro,'ct III bekæmpel~e af klloldbægern'Olflp og sJ..ulpe
Hamp.
IIeiler Ikke l delte for""g var der angreb af ue lo

:-.ygdommc. og udbyUd er ikke påvlrkct med ~tatisli"k

'ilkre ud<;lag. Her er lcd b·d behandlet ell ,ean,e l
.-,tadlUl1l ~.2, mcm lcd e-f er behandlet to gange.
henhold,\ ... lidi tidligere og lidt senere cnd de o\Tlge
fOt'Sog .. led.
Resul1alcl af årets for:-.os ,,"arcr heil til del. som blev
opnåel i et til\\Jrende forsøg 11988. Vi..tl <,ammc lahel,
hvor angrebsni\eauet ogs:' vaf meget laH,
Forsn~t:nc ...øgc, fOrt"31

et pi m KI fre
DorilS Rap"'pl k!nuc- pr, ha
pr kl pr nt~ la.....« ~td hal

Raps

UdhyllcllI\caucl har '>nlll !tcnerell '~crel hø)1 l for
M1gcnc. Oer er l gCllllCIIl"1lI1 af de J fOf"øgslcd \l:'L1 "en
stilling h,,'>rcl .150 kg fro pr ha 1l1111dn' end gl.'lI11em
'>lllllel af de J for\ogslrLl med ...JllIllg III normal lid.
Tdfm..c1 af .lU kg ~ pr. hOl l lcd h hOlr I gcnnCIll\1l1l af
forM>gcllC' 1I..I..e p~hlrl...:l udh~lIel Der bIc' målt el
pænl ud ... lag for lt!for"Cl af 60 I..g N pr ha ,('cl ...o1lling
III normal Ild.
Ved cn ...;Jnlmcnhglllng af kd c og r Iltcd kd cl "'1.''> del.
al der vcd ...en "'ålllllg er opn:\cl pæne rncrudb) Iler for
IIlfm·"eJ afl..\'æl ..lof. I d for ...og ....0111 Ikke cr medlagd i
tabellel!. har dcr \:crcl Hlrkcsl..ade, I de Ilt: blc\ der
tk...udcn I..on ... lat(.·rct '>vo' Imangell fOf'o,(lg ..leddcnc d. e
og f \00 ~n ":1 111 Ilg. 11\ lIkt:t Il1cdfmle cn belydelig
rcdul..tlon l udb~ lIel. Fllr...ngene fort<>xlIC".
I for\()!; lir. J2Ohl\ erdclltllfof<;c! afl..':cl"lof ...alllmen
lignel mcd udbrlllgl1lllg ,td I gang ril vi11lcrrap" l
f{)r~rel. Der blt::\ kun lilah rl'lativl ..m, og u..ikre
ud\lag.

l fim"K 1989, l"l1rrap~ l (,

a. Ubdlartdlcl l:i5 II 2379
b. CoallllJ1g· 94 ! III
c. VIla';p; KS 2O1ll1 86 I 18
d Vlta"a" RS· 101111 95 l 4
c LIllde, I'lu.. • llml 'ln 2 26
f. Oftullol-E· 4() g H7 2 126
g_ Rapt:ol TZ ~o DS 10 g 99 2 ~5

LSD -

2 jiJn'ox /9/U( J"armp.\ 1 f,

a Ubch"lIldkl 77 22 2438
b. VII:n<.l" RS· 10 ml ~! O 51
c. Llllde'( Plu\· 22 ml 89 O S5
f. Oflanol-F· 40 g SJ O O
g. Rapcol I L 46 DS 10 g 94 O 75

LSD

/6 fimog 1989. l'illfC'Trap~

a. Oftallol T-bejd,el 412U
b. Pmmet-hcjd ...t,t -:-13

LSD -

1.11
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Tube130. Skadedyr" ~·f.1rrup.~ (/14).

• Oplælhng: \1 .'.1 lig .1.~ •• Oplællrug \cd ,I..~rl;egmng

I cd b-d I O.I~5 I pr. ha
1......1c :I O.12~ I pr hot

'1 planler med
glimmer. blad 19 rm Nello-

"Arral" ",,' """'. pr. tw merud-
nude· \IJ hal byltc

biller·'

110rsog /989 / fi· / I', CbehandlCI 30 66 S7 2207
b. Fa..,lac Se. SI. 2.2 J 66 60 1'1 1J9
c Fastac Se. "'L 3.1 46 74 271 22')
d Fastac Se. ~t. J.l 80 Ul 89
e Fill>laC Se. ...1. 2.2

og J.2 - 50 2% 111
LSD 111

/IOrsø8 /989

a. Ubehandlet O 1432
b. Romlan 1.5 kg 4.2 O "113
e. Rovral Flo 2.0 I 4.2 O " 53
d. Folicur l.51 4.2 O "136
<:. Rovral Flo 2 X 2.0 I 3.3-1,4 O "68
f. Folicur 2 1.51 J.J-l-A O 46

LSD J05
/Iorsog /988

a. Ubehandlet J 2 1872
b. Romlan 1.5 kg 4.2 O O 43
c. Rovral Flo 2.0 I 4.2 O O "5
d. Folicur l.51 4.2 O O 82
e. Rovral Flo 2 X 2,0 I 3.3-4.4 O O 16
f. Folicur 2X 1.5 I 3.3-4.4 O O 156

LSD 297

Kg rru
pr. ha

!>Id.
bil!

Pcr.
planter

mod
knold· Kor Plantc
bæger. for h0Jd~

svamp kjo.~ cm

Vlrraps

Tabel JI Væhfregllleritlg" lIårraps (125).

Ingen l'ækstreglJ!erende midler er godkendt t,l brllg ,.
~·arraps.

rap~. Form lel er dels at modvirke lejesæd, og dels at
belyse om det kan \ære renlabelt at benytU sådanne
midler i denne afgrøde.
Led b-d er behandlel i rapsens stadium 3,1·:,2. Lcd e
er behandlet lidt senere i sladium 3.3-4.2 lige omkring
begyndende blomstring. I led f, der er behandlet i
stadium 4.2·4,3, hvor de forste kronblade begynder at
falde. er allvendt ROllllan med det formål nI plh'ise,
1l\'Ukeu del af et e\entuelt merudbyue der bør hen+
fores lil en effekt Q\·erfor knoldbægerSl"Omp.
t årets forsag ~ar der ikke hverken lejesæd ell~r angreb
afknoJdbægef'ivamp, h..·orfor der heller ikke <:r opnået
en !\t3listlsk sikker phirkning af udbyttet.
t samme tabel er ViSI resultaterne af7 forsog O\'er 3 dr.
Det fremgår. al lejesædskarakteren kun er p \'irket
ganske svagl. og at afgrødens hojde er redut:eret en
smule ved visse behandlinger. De opnåede- merud·
bylter er ikke stalistisk sikre.
t 2 af de 7 forsog - begge gennemføn i 1987· var der
angreb af knoldbægersvamp, som blev reducc:ret væ·
sentligt med Folicur og Ronilan. Behaml:mgeme
medførte store merudbytter. Del bet)'der, at !ennem·
snitsresultaterne er pAvirket heraf.
Forsogene med \ækstregulering i \'årraps afslult~

hermed.

/ lomg /989
3. Ubehandlet O O 129 4626
b. Terpal· Ul O O 116 166
c. CycoceJ e:-::tra· 3.0 I O O 126 "I
d, Folicur 1,5 I O O 122 77
e. Ccrone· 0.5 I O O 120 50
f. Ronilan· U kg O O 127 20

LSD 225

• K1:~bcmlddellllsal

Led b-i,.' behandlel I SI 3.1-3.2
Lcd d behandle_ I \t. :\.1-3.2 i 88-89, i SI. 4.2 1 87
Led e ~handlet I \1. 3,.\-4.2
Lo.'d r behandlet 1St .4.1

710rsøg /987-89, Ubehandlel 8 4 134 2960
b. Terpal· Ul 8 3 124 43
c Cycoccl ext ra· 3.0 I 4 130 64
d. Fohcur· 1.5 I 5 3 128 212
f. Romlan 1.5 kg 2 4 133 112

LSD-

Pet- plantcr med
Knold+ Skul~ Kg fT1l
b;q;er. sump pr, ha
~".mp std k\aJ

\'imops

Tabel 29. Sygdomme ,. ~1Jrrops.

som 1 begge forsøg optrådte _ et stort antal. De
begnaver del indre af rapsstænglerne. og angrebet er
bedomt ved skårlægning.
I begge forsøg var der samtidig angreb af glimmerbos
ser. Behandlingerne har reduceret angrebet af bladrib
besnudebiller i begge forsøg og i det elle samtidig også
angrebet af glimmerbøsser. Pæne merudbylter blev
opnået. I led b og e er der opn:kt den bedste effekt
mod angrebet afbladribbesnudebiller, men det største
nettomerudbytte er opnået i led c. som er behandlel i
stadium 3.1, h\or afgrøden stod i »tæt knop<(. Det er
p delle tidspunkt, at angreb af glimmerbosser kan
gere sterst skade.
Resultaterne lyder pet at bladribbesnudebiller kan
være et betydende skadedyr i \årrap~. og fonoogene
søges fOrlsat.

Vækslregulering O" s~'ampebekæmpels(' i v rraps. Ta+
bel 31 viser resullatet af forsøg nr. 370J2. h\or for
skellige midler er prøvet til \ækstregulering af vår·

L:krudlsbekæmpclsc i vlrraps. Tabel 32 vIser r ulla
tet af forsog nr 50095. h ...·or flere ukrudtsrridler er
afprOlrCI

114



En oc..land af u\..rudl p. IOS plalHcr pr. m" er redu
cerel væselltllgl. og pæne merudbytter er tlpnll.cl for
nerl' af bdwJldlingernc.
Ikn:lsalox se er pnwelrned I1cnl1()ldwi~klæhcmlddcl
og penclrenng\oile lIb.a!. Det er o\crraskende. al
pcnctrcnng\Ohe llls)'ndadende har bel ydet en for·
ringet eITekl overfor ukrudlel og samlldig været lovlig
h rd 0\ erfor afgrnden.
Re...ultalernc af (, for<;og over" ;'ir med Ire af de
pnlYcdc behandlinger er VI..,1 i ~aTllll1tO label. Midlerne
har \ irkel ornlrelll en.... idel cn u\..rudl~he<;lal1d på 97
planler pr m! er n:ducercl \:I:...enlligt Samlldlg er der

lulld3!. l'l..rmlf / \·lJrrtlp\.

\'Arra~ PJarller pr_ ",l

R8~ Ul.ru.lt

"'-! fn;)
pr ha

<od
k\-ul

to."etlO
rner
"d·

b)"lIC'

Fro og industriarRrndcr

Imsl1u·hiu a t'llahmldefldt' lIJ..rudl I mOll8t' ujt.:'w/(',. III'"
I rur,.up\. P/all/ol 0plrlrrl('r ml'~/lIrllm'rlli \'HW mnrurlt'r ul
Jl'l/ollfl I/(!I..j('mp"/~t> / rap\ J../l1I l'I{'f'(' Hun!.."'":. ji.lf'lb
Im~i"l"hilJ l'" I111'g('1 /lIlrlil!ll·VJ",wJ/{lc. El pm/middd li'"

I'/lef \w/ laf/lllg 1.(//1 (llIhejrJin. \rJjf('mf prohll'fller p'l /or
lumrl t"f !..1'f1r1r

/ jilrlCJg Jl}8 1)

" L-l'k.'halldlcl ~o IOS 2253
b Belw..... lm. ')C O.~ I

, Bl.ltln l (lA I NO :!:! _~Oh

c I,<lIlt r;lIId Ulf X{) 25 115
ti Bt·Il:I....lIl1\ SC· O.J I ~O 11 .:!IO
< Ik·IUl~ilhl\ SC'" 0.7 I NO 51 271

I rdbll PJll~ 2.0 I ~ll 14 406
I..<o,D 175

100
257

q

44~

JOQ

Behandlll1g med Bbdex 500 se pa\..akkr "'It interc..."C
på grumt :tf en Ia\ pn... h\llkel og a "e\ af de PO\ltl\'C
nClloIIIl:rudb)IICr lroo'i <k ..n1. ud lag
f-or...ugenc '>uge... forls<l1.

.....1"'1""1 ItI ... '1 ....... Il<'nn~· "'up.:r <lhl' 111 ...,.
1,...11--..' t....II.lIldlll 1'-..1 r.. l'~ 1Il,'d ; .ll,.\hl.l,k
I ni I hdl.lnJI '1 I." ~.1J1II1~

opn1iet p,-t'IIC mCl"udhytlcr. ...om lel t:r I "t:llld lil al
dække omko... tllingcrnc \ed de rcJ"livl dyre behand
hnger. der er lale om IdellIle afgrødl'. lJehandlLngen
med Trenan l'lu,> Ien)er hl.a I \..rafl af delle lIuddel ...
1:1\ ere pri" det '1Of<;;te nellomerudh) III..'.
Denne for...oA......erll: :tf...Julle'o hermed

t'J jOf'\m! lYl'fn·,'>i1J

<I L ~halldlel

h Ikna"':llo\ se
I Bladl:\

1.:. 1.0111 r:IIllI
f I rl'tbn PI u...

'lJ oJ 2160
11.5 I

I o." J " " 27J In
1.1l1 lHt 20 181 )J
2.0 l ~'l l'l -1-2.1 _~2f1

I ..\/) 1.J3

label JJ. Cl..rlUlt l rurrupI Ol6/.

KB rro Nel lo-

Vårrllps
pr ha ln<r·

Planler pr ml Id "d·R,,,, ULrudt L.\ol bYlle

l jun(}l!, l<)Ii')

.1 L'hehandkl 112 q,\ 2661
h Ltllllraml 1.0 I II> hO JO 72
t". Blildt" 500 ')( OA I I 11 'i 'i 97 50
II. Jll.l(k\ 'i00 ~C 0.6 I 110 40 J(~' 5b
l'. Bladl'\ ;(Xl se o.~ I 110 44 6J 1
f. Trl'Oan 1.0 I

og Bl.ldl'x og OA l IOJ 49 Ilh 1<)
I.SD

l rd Il l' hoeh;mdlt'1 r.l r.,p" m,,,,1 1-1 II"hLI'!.-
I <:d l ho.h.l/ldld fl'r ~.lIltnl! nI! '11"11 l • J hl."I~I."I,-'

{ab,,1 JJ \1"Cr re.. ull:lleflle af 2 fnr'iog efler en n~

for~"gsplan Illt'd bek.t"rnpel'ot' af u\..rudl j \'5rrap...
Tre do<,('r af UJ:UJcA 500 se er her pm\ct fur fur~le

gang. I 'amlllenllgnlllgllH.'d Lnlllr:lllll. Led fer hchaml
ICI med Trcn;1Il fm "';lIlmg og "'Iden med Rladex 5<X>

se
Ingen af behandlingerne har \l'il ...y-nderilg god efTe"'l.
h\.<lIlo.el Illedfone. al dcr I tx'gge for ..."g \ar l:lle Olll Cll

ulllfred~<'llllenderl:llhcd vl:d afgm<kll~ hu~t. I del cnc
for...og var tid prima;rl fuglcgra:'o og tedm(l(kr og l

dCI andel for...ng h\ idmclel ~p",cf()d nm llo.kc hlev
bckæmpcl Idfrcd"'l1l1l'ndlo • Den ringe eITekl har rcsul·
lerelImegel bc<;.lo.edne ud'ilag. 'iom lUe er <,Iallsttsk
.... \..re

"irknil1~ ar ukrudtsmidler i vll.rrllps. -) ahd 34 \ l...er.
hvillo.cll drekl dt'r er opnåct mod uk rudi I \:lrr<.lp~ afcn
ræklo.e Ilm..llcr. "'0111 er "fpnwcI i dc land()konom ....kc
forellInger.
Tabell.'ll angner nudlerllC'i pmet'IIH'jse tffi.'I..I. h\ 11 Io. d
vII sige. al et IHljl lal ('r ellsbt.:lydellde med en god
\-lrknlTlg
I tabellen er I1llx1l:lgel muller. -.t:)TIl \ enll:'o markedif(Jrf
I 1990. Den pnwcdc du...i ... og. midlcl~ pm pr. ha I 19l'\9
er <.lllgl\ocl.
F"r \(JfW'~ kan all\'endl.... Trenan - ..amt andre tnnura
ItllholdlgC mIdler - eller Trenan PI U"
I)lsse nudler skal efter Ud'iprojlnlllg ",(fa\.. ... IIIdarbcjde...
I det l'\ cr"te jordlag. Delle \ker ICIIt""1 \cd oH ud ...pw]te
Ilndleruc. f"r j(lrdcn ophan l:'" III 'oiihcd
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Lys blodplet (Cylindrosporium concelllricum) kun optræde
på blude af vinlerraps. Sygdommen kan f01'l'eksles med
kålskimmel. Den er i"""r sO tobl'Oldende som knoldbæ·
gersvamp og skulpeswmp. BeJ..æmMlsesmuligMdernt>- og
lønsomheden hervl!d - er iÅke oflluFt!l.

(Foto: Ghuo Cordsen .'"ielsen)

Trenan og Tret1an Plus udmærker sig ved en god
effekt overfor pileurt og hvidmelet gåsefod samt mod
enårig rapgr-.es og flyvehavre. Overfor kamille. gul
okseøje og andre kurveblomslrede ukrudl~rter har
Treflan en dårlig effekt. Begge mIdler har en for svag
effekt mod agerstedmoder. hyrdetaske og agersennep.
Uge efter stJning kan anvendes Teridox 500 EC. Mid·
let har en bred ukrudtseITekt, som dog er afhængig af,
om udsprojtningcn sker på bekvem og let fugtig jord
uden knolde. Effekten er lovlig svag overfor pileurl.
agerstedmoder og agersennep.
Raps med 2-4 lovblade kan behandles med Benasalox
Se. som kan bekæmpe flere ukrudtsarter effektivt.

Tabel 34. Effekt, pet. mod ukrudl i ~'årrap!> (127)

Det er væsentligt, at Benasalox udsprøJtcs l varmt vejr
på smAt ukrudt i god vækst. Effekten er ikke til·
fredsstil1ende overfor agersennep, agerstedmoder,
hyrdetaske og gul okseøje.
Mod hvidmelet gåsefod kan effekten forbedres ved
tilsælning af et klæbemiddel. f.eks. Sandovit kone.
Benasalox SC + B1adex 500 Se. LontTll1111 og Matn·
gon + B1adex 500 SC har Virkning mod en lang række
ul.:.rudtsarter. herunder også agersennep. Effekten er
1001Ig svag o.. erfor h\idmelet gåsefod, hyrdetaske og
agerstedmoder.
Blandinger. hvori Bladex 500 SC/cyanazin indgar,
virker primært gennem en SVidning. Derfor bør ud
spmjtning ske med relativt Slore dyser, f.eks. en t1ad
dyse lIardi 2110-24, som vil fordele sprøjtevæsken i
forholdsvis slore dråber. der kan I"be af voksbelagte
rapsplanter, men tilbageholdes på ukrudtet. Herved
bliver behandlingen normalt tilstrækkelig skånsom
O\·erfor afgroden.

Valg af ukrudtsmiddel i raps oor a/slemmes efter den
flora. der forekommer p& det aktuelle areal.
Et godt kend~kab Iii aktuelle midlers effekl giver 
såfreml ukrudtsfloraen er kendl· gode muligheder for
al ~'ælge såvel den mest effekth'e som den meSl økono
miske løsning.

Bekæmpelse afsygdomme i vinterraps. Tabel 35 vIser
resultaterne af 7 forsog. h\'or midler er afprøvet ved
udsprojtotng henholdsvis i eftcdrcl i rapsens stadium
2,3·2.4 og i forsommeren l rapsens stadium 4.2-4.3.
I gennemsnit af de 7 forsøg er der opnået et lidt større
plantelaJ efter behandling i efteråret. men det har ikke
resulteret i merudbyttc. Angreb af knoldbægersvamp
og skulpesvamp var megel beskedcnt i ~rels forsøg, og
ingen af behandlingerne har da heller påvirkel ud·
byttet med statistisk ~ikre udslag.

KefTlI- It i
l "E

~
.li 1Virrapo Prø~el kali<'- c 1l

~ H
..

do", pn\ [ 't ~ ] c
"J/l1r pr hl! ~ .... .. ~• ~

pr ha 19M < < "- " :r " ,;;

For sbni"g
I Trct1an· . . -. . . . . .. . . 1.5 90 16 55 87 O 90 37 45 81
2. "' reflall Plu\ 2.0 230 33 48 87 29 96 60 SI 86

Efter \Q"ing
3. T~fI(lox 500 EC . 2,5 JJ5 46 45 96 84 91 98 99 47

Rap\' 3-4 IO~'bladl'

4. Ilcna..a!ox SC· ................. 0.7 500 38 25 83 59 62 49 71 73
5. Benasalox SC· + Sandu\ilt ... 0.7+0.1 SIS 33 83 45 88 82 44 84
6. Benasalox se + Bladex 500 se ... 0.5 j OA 410 85 20 96 73 63 63 84 92
7. Lontrallll 1.0 390 72 38 67 93 63 18 91 85
8. MUlrigon + BIadeA 500 SC ... 1.0+0.4 365 77 36 81 42 67 44 97 93

-I H ....'>C (OT".Ul!. (r anl("ndl ~n anden dO"1" dIer formulenng
Tal m~1 fed I> p!.' omfatter mllld~l 7 ob"Cn-auoner fnl min ::! lir.. (nl'OIl
En slrc~ anghcr. Ilt OWnlllllln(,''r ~:l\rK'"
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Tabel 35. Sygdomme t mlterraps (/281.

R... "'ri m<d Karre "...
Vl.t....... rlpr m' IUk*i- ul... ",,,, merud·

'on" bæ,cn\ namp \Id hal b)'t1C

7 fors"g 1989

" UbchamJlct 100 J I 3978
b. Sportak 45cccflcr:\r 1,5 1 105 2 O I 14.1
c. Ronal Flocflcr:\r 2.01 106 1 I K2 201
d. Sfl0rt:1k 45cc..14.2 1.5 I I O 11 131
C Ro\ ral FIO'It 4.2 2.0 I I O I -120
r. RO\ral Flocflcr r og ... t 42 2x2.0 I I O ~58 297
g. SflfJrld~ 45cccflcrar og ~l 42. hl.5 I 2 O 62 .145

LSD -

21 fonoK 1987-89
a. Uhchandlcl 91 6 18 3424
b. Sporl<.l~ 45eccfter:'ir 1.51 95 4 17 'Il ~51

c. RO\ ral Floefterår 10 I· 98 J 16 1 162
d. Spol'lak 45cc"1.4.2 1.51 2 15 I.lh 57
e. Royral Flosl.4.2 2,01 2 14 154 .15
f. Rovral Floefter!ir og "1.4.2 J I og 2 l 2 I; 1.12 150

lSD 90

• ~.u I I l'lilll

RI.....ultalcrne af 21 for",,,g o\er J år er \ISt I ..amme
tahc!.
Generelt har del ikke kunnel belale sig at gennemførc
en bcktcmpel~ af "ygdommc 1 efteråret. men det bor
dog na:'o'IIC"', al der er opnået renlable og 'Il<ttislisk
sikre merudbytter I enkelte af de gt:nnemforte forsøg.
År..agen hcrtil kan i~~c forklares,
I de fors"g~lcd. "()Ill er l>ehandlct i stadium 4.2, er der
opn el ..Ialisti .. k "ikre udslag på J-S flCt. Merud
bylterne \lammer dog pnllHcrt fra de forsog, h ... or
klloldbægersvamp optrådle - f.eks. i 1997.
FOf'<;ogene fort,ælle<\ ener en ændret fOf),og..plan.

\'::ekstrc~ulcring, n~ .!I\:lmpcbekæmpcl.'tC i vinterraps
Tahcl J6 .......er re'iult:lIcrnc af 3 for.!log mcd \'æk~tregu·

Ic::nng 1 \ IIIlerrap<, I{ollllan er medtaget for dt \oi ..e
('!Td.tcl1 merfor knoldlM:ger\\:lInp.
Leje..æd forekom i 2 .tr fOf\UgCllC, llg bdl:L11lllingcn
med FoJh.:ur ,nr Ole.. l crTd.II\. men.. I.k \l\ori~c he
handhn~cr ~Ull vl~te cn hc.. kcdcn \ tr"'lllI1g. PlantehoJ
den er ~11I1 pii .... r~et I hcgræn"cl omfang. Oehandling
med Terfl;ll og med Fnhcur r\.~ultl'fcde l "1;l1IStl"~

..ikre merwJb) !ter pa ca 5 pcl
I ";llllIllC I;lhcl er \ 1<,1 r('<.lIhat..:rllt' dft> fur'log O\er J ar
I gellllclll'llll e:r dcr ~Ull en bc..~eden cffe~1 pa ICJe
<';t.'t"'~arakler og plantchuJdc. Follcur og ROllllan har
\ I..t god dTc~1 pii del I gcnnem"11I1 bc"~l.'dne angreb af
~nnldb;t.'gl'r\\"llIp. Och.lIldltllgerne hM Ik~e medfort
"tall~lI..~ ~l~re mt..lag
FOf'.OgCllC rnt:d \;d<,lrt'gulenng i vll11crr;lp<, :lf~lullc ..
hermcd.

Kil" m/tl/t'l et'rOll1' I'r g,odkc'"dt af ""I;'Hlyrc"~ell lil
wl'J...Hr(,~III{'rifllf I 1'IIIII'rrap.,.

Pol

I
planlcr

Vinterraps """ KJ fra

FI.nold K" Planlc- pr, h:l,
bæger- 'o, højde Md

l svamp kJCi:l:d cm kval

J ji.Jf.leW 1989 2 J". 2ft· l j.i".

" L:bchandkl O 7 160 4187
b. Tcrpa'· 1.51 O 6 159 18'1
c. C:--cocel e'ttra· .1,0 I O 6 160 84
d lollcur 1.51 O 4 158 114
< Cl'rollc· 0,75 I O 6 15.1 Xh
f Rllllil:tn· 1.5 19 () 6 lb2 77

LSD IR4

6 j()r'lOg /1)87-89

:1. LJhchandlcl 6 6 151 3971
b. I crpal· 1.5 I 7 5 146 69
c. CyeoccJ e:o;lr,,· J.O I 6 5 148 ~ .1.1
d FolIenr· 1.51 1 4 146 144
f. ROllllall 1.5 kg 1 6 150 46

LSD -

• C110~ell "lIt"r I 'tr.l\nn 111'-'11
I cd b·( bchalll.lkll ~t \ 1-,12
I"d Il heh.:llldlet I \1 \ 1--12 l !l~ ~<J. l "t .. :! l !ol"':'

l,-.J " h.:h,mdkt l "-Jr"'·n.. "tadlum .\ l-1 2
t ,od r I>chJnLllcl l "r .. 2.

Korcskade i raps Tabel 37 \·Iser r~ullaternt: af 2
for~og. hvor dcn ~orcskadc. der ~all Op"l ....cd "proJt·
Illllg ar rap.., er ""gi bely",!. Der er gennemført I forsog
j \l'l.rrap.. og 1 for~og l VIllIerrap.., og n..•...ultaterne vISe,
hver for :-.ig.
I lcd b, c og e er der kurt ell gang p<'1 for'l~cJligc

t1d~pllnkl('r om~nrlg bl(lm~lrtng og lige for hø.. 1. lied
d er der ~ørl to ~angc omknng blom<,tnl1p..

1.\7



FrfJ og industriarRrødcr

Bekæmpelse af ukrudt i vinterraps. Tabel 38 viser
resultaterne af 3 forsøg. Fire forsøgsled er behandlet i
september. da afgrøden havde udviklet 2-3lovblade, et
led næste forår. mens to lcd er behandlet henholdsvis
lige for og lige efter sånmg.
Ved sprajtningen i september blev der optalt relativt
meget ukrudt i alle 3 forsag, i gennemsnit 230 planter
pr. 01 2. Ved optællingen i foråret var bestanden af
ukrudl i det ubehandlede forsøgsled reduceret til 79
planter pr. 01 2• og de forskellige behandlinger med·
forte en vis bekæmpelse. mest effektivt i led d og e,
hvor ca. 25 planter pr. ml var levnet. I gennem'illiL af
de 3 forsag er der ikke opn et statistisk sikre merud
bytter. Der var dog betydelig forskel på de 3 forsag. I I
forsøg blev opnået merudbytter på ca. 10 pet. for nere
af behandlingerne. men:<. der overvejende vur små
negalive pl1virkningcr i de 2 andre forsøg.
Bestanden af raps var kun påvirket i ringe grud, når
der ses bort fra behandlingen med Trellan Plus, hvor
godt JO pct. planter manglede.
Forsogene fortsætte:<..

Tabel 37. Koreskode \'ed 11m spredebom (119).

I Is. Varraps I Is. Vinterraps

3189 '00 4265 '00
42 99 '7 100
26 99 . 30 99

98
9g

F",...-.
1>'

99 -"65
100 -"92

LSD Z06

"'40
-"2

LSD 113

Irri.g rN For- Kg rrø
D .._ rr ha bo.lIdy pr. hil
........ Id lal ~

ln'a) hal

/989

:l. Ingen "arsel
b. Kar~I ...1. 3,1-3,2.
c. Korscl "l. 3.3·4, I
d. Korsel <;1. 3.3-4, I

og 4.3-4.4
e. Korse! før høsl

K~/broJ.. kan angribe vin{erraps og IOrdf'SoRe o/\'Orllge ud
hytterab. De/ skele eiuempe/llh. i efterarcl /988. hvor \'ormt
oglllg/jgt klimo begunstigede syge/ammen. Her ses e/l sl/lId
og IO al/grebne p/alllN med .\'færJ..t lortykkede rødder. El
sædskifte med mmdst firp tlR helst Irem "raps-lric" år kali
m'dsætte risikoenlor /abgi\'t'flde angreb.

(FOlD: A. From \ie/fell)

Koreskadell var i begge fo~og Ilundre end \'enld. kun
1-2 pcl. De fundne udslag er iUe statIStISk sikre.
Forsagene søge. fortsat.

Bekæmpelse af spildkorn, græsser m.m. i vinterraps.
Tabel 39 viser r~uhaterne af2 forsog med bekæmpel
se af spildkorn og tokimbladel ukrudt i vinterraps.
Lcd b og c er behandlet i oktober-november, mens led
d og e er behandlet to gange. Gallant er et græsmldde1,
som alene har effekt på spildkorn og andre græsser.

Fabe138. Ukrudt illinterraps (/30).

Vinterraps
Anilli rJan1et pr m~

«PI __ ,F",,,,,=,-=---,--_
ukrudt R.~ Ukrudt

tt JOrd
dæU.et
v.JOrd

KJ (ro

P' ....
,t kval.

Ilmg
mllg

3 Jorsog /989
a. Ubehandlet
b. Benasalox SC·. september
c. Benasalox SC + Bladc~ 500 Se. september
d. Dimefuron WP, september
c. eR 20804. septemper
f. Dimcfuron WP. forår
g. Dual 720 Ee, efter
h. Trenan Plus. for

0.7 l
0.51-,-0.41

Z.O kg
2,0 kg
2.0 kg
4.0 l
3.0 l

230 75
75
78
75
78
70
70
66

79
43
47
24
25
67
39
49

1ft
7
5
2

4348
-"4

-"'8
75
24
42

130
24

LSD-

• SondOl"lt li/wt.
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'-':t'nOIfl"p \plr.'r }rnll /
hI.'lI'dl !I-.:, lUI/mild,' (·r
It'rd' - l'" \l,,,,f't'hi~ htl(/~ /
IW()/ og I /9/W
\'o~/t' 1'/IIII'rrflp\f.lfl'ul..,
\'ar \tJ loru"'''t'(k. fif

\PflJjIllIll~ hil'\" pol..m'l'f'l.
/'a hilln/u In '1'1"1I110/.'1
\idlT I o1..lohf'r a! ('II Ilt,·
!wlIllIlIlg mul /l,'III/II/I/)\
• nlad, \ i Iqlft'mh,'r.

(/ %: SI' ,""tllIll".' lIllIH,''';

Delle mIddel er ud"pWjlt.::1 l ...eph:mber, og i lcd d er
der ca 8 dage M"nerc behandlet lIIed I.onlrallll mod
wJ..Illlbladel uJ..rlldt lied c er Lontrtlnillldbragl næ.. le
forar. Lcd f er behandlel med Trenan Plu.. IIgc før
... l1lng 1ldlel er nedarhcjdet l jordelI vcd arcalet~

-.5bcd'itllbcred 111 ngo
1< rel' for,,'g \ar der en he..J..eden lIkrlldl~be<.t:Hld pfi
89 planler pr m~ \cd "pwjlningell l september. SplId
korn forekom Ik\..e l dl"\C 2 for:>og. Ved afgmdcn.. hosl
var der opuåct den bedsle rCllhcli i led c og f. hvor 10
pet. af jorden \ ar dæk\..el af uJ..rudl merfor 51 pct. l det
ubehandlede forsøg<;lcd,
Pæne merudbytter blc\ opnact l gCllllcm..nil df for-

robe/ 39. SplldJ..om ug uJ..rudl / 1'lIIferraps (Il/J.

sogellc..."'r..t l led f. h... or der Ic\ ne.. el pænt nel to
merudhytte. n3r uml-o'lningernc til bt::J..æmpchcll er
hctah
Denne fOT'oug....enc afslutte<. hermed. og l ..ramme tahel
er \ l't re,uhalCfne af IO fOPtug O\ier J år med tre af de
pnHcde behalldhl1~cr, \()m har medfurt omtrent ...... Ill

mccO'ekt. Renheden \cd host crdog hedsl J lcd b. h\1lT
fo.lalrigoll I Kerb er pnnt::1. Merudb) Ilel er ~tIlr.. t I

lcd d ...om er behandlet lidligt l <IfgrodclI'i uliviklLng. I
CllkcllC :lf dc gell11cOlfmlc for ..øg har delll1e behand·
Img gl\'et 'iorc merudhytter. Det .. J..ylde-. primærl cn
effckl på agl'r!>(,I/IU'p. ..om kan ....ære cl megel lJb\lll.

den de ukrudt og..å i \ llllerrap",

Anw plancu pr. m:
Foo'Vinterraps

Kom m.rudl Kom

"'JØ'd
d:d..kcl

Ukrudt v.}Ofd

K.rro
P' lu

SL k\'.1

l jo,.",X 1989 1/\ I}I

u. Ubehandlel IO Sq 80 50 51 4104
b. fo.blngoll ~ Kerh 50. IHHcm!:>er 1.0 I 1.0 sq .B 16 JSO
c. OimlofuTOn \VP

+Carhel:tmc;\ \VP. no\cmher 1,75+1.5 85 ,4 2l ISO
d. Gallanl. september 1,O

og Lont rallll. septcmber og 1.0 84 5.1 JJ J65
c Gallan!. ~cplcmber 1.0

og I onlral1ll. mart .. og 1.0 88 ,q IO 274
f Trenan Plu.. , for ..!llllng J.O 87 15 IO 57b

I.SD
IOlo""'8'987-S9 ~/'· 5}... 71' ~j\. 1>1' 7/f.
a Uhch.lndkl 14 105 X5 8 b, 46 3159

"t:lIflgon -!- Kerb 50. 1I(l\ cmber 1.0 I 1.0 SJ O l2 " 147
cl.. G:tll;IJlL 'icplt::mhcr 1.0

og LontralllL ,ep/cmber og 1.0 q5 O JJ ,4 255
c, Gall:lIlt. ~eptcmht::r 1.0

og Lonlrullil. arril og 1.0 R; Il .16 " 105
LSD

Ug
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Tabel 40. Spildkorn og ukrudt i vlll(erraps.

Antal plankr pr. m~ o/('JOrd Kg fro Nello
VinterTIps Sept. Fordr dælkct pr ha m<rud·

Kom Ukrudt Kom- 0",-. Ukrudt \".jord M. hal byuc

/ forsøg /989
a. Ubehandle1 24 214 16 5 68 3255
b. Lontranil .'f1O 1.0 I 5 2 32 206 64
c. Bladex 500 se Vw 0,61 6 6 32 177 124
d. Fervin** VHl 0,75 k8 o o 59 -0-40 -0-149
e. Bladex 500 se

+ Kerb 50 'I" 0,61 + 1,0 kg o 34 34 -i-107
f. Kerb 50 'I,! 1,0 kg I 41 61 :60

LSD 240

-Effekt bedøml lVI! penetreringsolie liIsa!.

Tabel 40 viser resultatet af forsøg nr. 25015, hvor
bekæmpelse af spildkorn. græsser og tokimbladet
ukrudt er arprøvet i vinierraps.
Tre forsøgsled er behandlct i begyndelsen af oktober.
mens to led er behandlet i begyndelsen af december.
Effekten på spildkorn af vintcrbyg har været meget
tilfredsstillende i led d, e og f. hvor midler med effekl
overfor delle problem er prøvet. Del lokimbladede
ukrudt, som primært bcSlOd af fuglegræs og kamille,
er reduceret til ca. halvdelen ar alle behandlinger med
undtagelse af Fervin. som alene virker mod græsser.
Størst merudbytte er der opnået for behandling med
Lontranil og med Bladex 500 SC, som er prøvet i
vinterraps for rørste gang. Ilehandlingen er på grund
af sin lave pris interessant. De målte udslag er ikke
statistisk sikre.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 41. Spildkom. græs og ukrudt i vimerraps (I32).
Amal planter pr m 8 rjJ

Vinterraps Fon1r pr. ha
Rap~ Græs Kom ~td. ha

2 formg 1989 1ft
a. Ubehandlct III 3 8 3951
b. Fusilade EC· 1.0 I 108 O O 197
c. Ferviu·- 1.0 kg 99 I O 44
d. Focus" 1.0 I 94 I O 242
c. Oatli~h" 1.0 I 105 O O 28
f. Carbctame:>. \VI' 3,0 kg 90 O O 229
B. Kcrb 50 1,0 kg 106 O O 81

LSD-

-ll:l'ocmiddcllll\31
.- penel reT1ng,,(lh~ lll";!l
led b-e hch<lndkl i ~('p!l."rnber

l.ed f-g Ix:hand!l."! i no\embr.·r

Tabel 41 viser resultaterne af2 forsøg med bekæmpcl~

se af spildkorn og græsser i vinlerraps.
Spildkorn af rug forekom i stor mængde i det ellc
forsøg, mens vårbyg udgjorde et beskedent problem i
del andet forsøg. Oekæmpclsen af spildkom var fuld·
slændig efter alle behandlinger, og i del ubehandlede
forsøgsled var mængden afspildkorn meget beskeden
ved optælling i foråret. Delle har dog ikke hindrer. at
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der i de enkelte forsøg er opnaet pæne merudbytter for
flere af de prøvede behandlinger. I gennemsnit af de 2
forsøg er udslagene dog ikke statislisk sikre.
Forsøgene fortsættes.

Virkning af ukrudtsmidler i vinterraps. Tabel 42 viser
hvilken effekt, der er opnået af en række mjdler, som
er afprøvet i de landøkonomiske foreninger.
Tabellen angiver midlernes procentvise effekt, hvilket
vii sige, at et hØjl tal er ensbetydende med en god
virkning.
l tabellen er medtaget midler, som ventes markedsført
i 1990. Den prø\'ede dosis og midlets pris pr. ha i 1989
er anført.
Før s(Jnittg kan anvendes Treflan Plus eller andre
trifluralinholdige midler.
Disse midler skal efter udsprøjtning straks indarbejdes
i del øverslejordlag. Dette sker lettest ved at udsprøjtc
midlerne. før jorden opharves til såbed.
Trenan Plus udmærker sig ved en god effekt overfor
forglemmigej. ærenpris og enårige græsser. Mod ager
sennep og agerslcdmoder er effekten d~r1ig.

Lige ejter såning kan anvendes Tcridox 500 EG Mid
lel har en bred ukrudtseffekt, men effekten vil af·
hænge af, om udsprøjtningen sker p~ bekvem og let
fugtig jord uden knolde.

Spi/dkorn kan genere l·jf/lerraps ab'Orligl. Her har s/riber
aJspi/dkorn afvinrerbyg !lindret en dlrek/C' s6el vinterrops
afgrøde j at blive C'lab/('re/. Del hjælper ikke, al.fpildkome/
sC'nere er bekæmpC'/ med Fusilode.
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""10.·1 -l!. E/FJ.., i 1'0. mod lIJ..rud, I Wl1l'rrllp\ 033J.

:!:~ E ~ "..~ '" •h ~~
E E

~
~

E ~Vinterraps 0- " • a
~

~

~;<;:; .. -,!, < ~
~ " • "- ~.. e • •,C=

~c= • ~ "E " " '" ~"2~ ~

~ .: ~ • ~
i'-..~ :d' '" l< ~ - ..

li/r \Il11I1I,f:

1 Ifdbu Plu .. .1.0 J~5 O N.' 6-' 50 1(1(1 100

'~jfl'r \IJ1/1l1g

2 Tl'fldm 500 EC Hl 41XI '6 h, 811 12 95 ,'J 80

RillH 3--1 IOl'hlrlfll'
.1 B<.,lla .... lIo\ "'C + S~llHj(\\ II 0,7 0,1 51X) 41 4.1 83 50 nO h4 O
4 Ikll.......lIo\. ~C Bbde\. :'iOO se 0.5 , 0"- .5 15 ~o 55 91 )(1 "4 15 "; L0111roJ1lI1 1.0 Jl}Cl li O JS J4 90 100 J"

OJ..loh('r-lIol't'mht'r
6 ~1.llflgOll . Kerh 50 I.()- 1.0 6.10 38 51 J6 ;, Hl ,J 61 96 "J
7. BI.ldn 500 'iC Kcrh ~() 0.6 . 1.0 ,'h5 16 " 911 J6 31 l}h 1)5 84 95,-

11'1'11
X, Illlllr.lIlll 1.2 -l1l5 14 O 36 70 hl IIXI Jh

1.11 mnl red l} 1M: "mf,lll"r 111111(1,1 ~ "h....·n.lII"IlL·r 11.1 111111 .:! .11' f"...... '1
1 n "Ir"'~ ,rn!!l~o:r. II .*",·I\.II111ll<:1 ".1' n.....

RUPl "wd 1-3 IO~'blude kan behandle::... med Jlena!)alox
SC. <;om kan bekæmpe nere ukrudharter gan~ke elTek
tiv!. Effekterl bor ~ikrc.. vcd tilsætning af kl~cbemid

del. r.eks. S~ll1dovil kone.
LOll1ranil eller Oltldc); l blandlllg Illed Ocna<;alox eller
C\l. Mairigoll har \lrl..nmg mod en lang række
ul..rudtsarter. herunder og":" agersennep. EO"ckten er
dog afle 10\ hg "":lF m'erfor agersledmodcr.
BlandIIlger. h\on nono::1I1 Bludex 500 se mdg. r.
virker pnmæn gennem en "Itlning. Derfor bor ud·
.. proJIll1ng Ikke sl..e I for \annl vejr. og rcl:lIivl slore
dyser, r.cl..s. Iladdy ..e Hardl 211O-2-l. dcr fordeh-r
~projt('v.~"kctl I relallvt ... Iore dråber. vIImedfore dcn
me<;t ,Umol1l1l1l' bclwl1dling af afgrodcll

J'alg af lIJ..rudf\middel bor aj!J,/('mmes tfra dt'lI flora,
da forel..ommer pa def aJ../lIt'1lt· arml. El godt J..end
-'iJ..ub fil uk,m'lIp midlas effeJ..r gil'er - ju/n'ml IIkrudn
floraen er kendr - gode 11/1ll(f.:ht'da for af 1'll'lge 'ilil'('/

de" mt''il elfi'J..liI't' som den mt'!>r "J..omJnIl'iJ..t' I"smn~

Hør
I ct omr de p Hernlllgegncll producere-- der ..pmdhor
III Cl lokah ...kællerL Fm .11 ro mcrc kcndskab III
foro;;;keilige f:Atnrcr~ virkning p!! udbytte og I..\alitet af
",pllldlHlr under andrc forhold end i den tldlige::re
periode. hvor "plIldhor blev dyrkel her i landel. hlc\'

der piibcg.) ndl forsog eflt:r e::n rCI omfallende:: pl.m I
IQR9.
I for<;('g ur. 50096 m:lIes udb)ltc og kvalitet 'cd
forskellige ;lma:ngdcr 0g k\ ;cblofm:cngder. De\udcll
undeNlge end I og IlIdnydcl<;e pj kvalitcten \ed
hchandllllg med CerOlle For<;ogel er g.enncmfort l
..urten at:'i'.ja og \andet 5 gallg~ i \.t.:k ... tpcnodcn
Rcsuhalt:rne fra :'Iret'\ farOlag er \i"l i t.lbel 43. I-Ie::r er
r~uhaternc opdelt I 3 ~ruppcr med ....\mængder. "11

genrle m:cngdc hæl~tofng bch:mdhng llled Cerone I
h\t~r ~in gruppc. De for kcl1igc bchandll1lgcr har Ikke
på\irkel plal1ldlOjdcn ærllgt O'er'a I tandlcn ... t·...

del. at ~rlgcl1dc ..:'imællgder h:lrøgcludbyllel afrfilwr.
De~llden er udb) Hel af uren"ede kortfinn~ og af lang-
fihre ogcl me::t1 C.L 21 IXt \cd al ~)g,e:: :lm.cngden fra 85
til 134 kg. pr. ha. FnHldbYllet e::r næ lcn Cll" \cd de 3
'\åmængder.
Af resultalcrne fremg. r det. al dc:n "'Ilgende mængde::
k\':elsIOf har ugel udby ttcl af råhur hctydelJgl. ca 38
1'<'1
Udhyltct af langfibre::. "'Olll er del \ Igtlg:-.le produl..l \cd
produkllon af '\plIIdh'lr. er her ('gel betydeligt ved al
uge mængden af h:cI"lOf fra 24 III 4~ kg pr. ha 
nemlig 27 IlCl.. og ca . .12 pct 'cd tilf\)r...c1 af b4 kg N
pr ha. \1crudbYllcl af langfihre er 111'\) neladende
... tærk aftagende \cd nkr'1ftis,( gUd~l..lIl11g mc:d 1..,.c1.
"'lOf.
Frnudb)'llcI er p5, irkel mC'\t af ll1fUrl hæl<,tof I
forOlogel. Idel der he::r er m31t en forogelse pli bl pcl
ved al oge mængden afkvæl... tof fra 24 11144 kg pr. ha.
Behantllll1g med Cerone har Il\crkcn p<l\ Irkel ud·
bylte::t af fihre eller fro.
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Tabel 4J Samæ"gder hælslOf ril og ~'æk5lrf!glJlcrillg af spindhør- -
Spindhør Kar. I Plante-

I
R!hør Kortfibr~ Langfibre FrI'

fo. hojde kg pr. ha kg. pr Ikg P' pcl_uf kg pr
lejeSæd cm ha. ha_ råhør h,.

85 kg udsæd O 70 6403 981 1134 18 639
110 kg udsæd O 71 6980 1011 1278 19 675
134 kg udsæd O 70 7272 lin ])75 19 563

24 kg N O 70 5738 1091 1055 19 .60
44 k8 N O 69 6983 946 1341 19 740
64 kg N O 73 79,4 1148 1391 18 677

Ubehandlet O 71 6874 1070 1261 19 613
Cerone 1.5 I O 70 6895 1053 1236 18 638

Udbyttebestemmelser fra 4 arealer med spindhør i
dyrkningsområdct gav som gennemsnit følgende re
sultat: 88 hkg råhør. 1722 kg urensede konfibre, 1398
kg langfibre og 629 kg frø pr. ha. Dyrkningsfaktorer
skal tilpasses imod at opnå en stor andel artangflbre af
god kvalitet.

De målte merudbYllcr for de afprøvede sorter er ret
betydelige i forhold til målesortell Siva, men noget
forskellige fra forsøg til forsøg. I forsøgene i 19SB gav
Darja, IIruszowska og Emka sikre merudbytter i for
hold til m§lesorlen.

I forsøg nr. 52028 er 5 sorter af o/iehør afprøvet med
Tadorna som målesort. Der blev målt pæne merud
byller for et par sorter i forhold til målesortell.

Boghvede
Boghvedesorter er afprøvet i ct megel beskedent om·
fang i landsforsøg siden 1987. Resultaterne fra de
seneste 2 års afprøvning er vist i tabel 44.

Kv;:clstor til boghvede er vist i tabel 45. Resultaterne i
1989 er anført som gennemsnit af 2 forsøg. I det enc
forsøg var der tilfan 30 l gylle pr. ha i efteråret. Som
del fremgår af resultaterne, er merudbyttet for tilført
hælstof i foråret aftagende ved lavere tilført mængde
i 1989 end i 1988. Der er stillet mere kvælstof til
rådighed fra jorddepotet i 1989 end i 1988.

Tabel 45 Kvælstof rl/ boghvede (135)

Tabel 44 Bogh'ledesorter (134)

/Jogbvede

Antal forsøg 1989

Siva
Darja
H rus:LOwska
Emka
LSD

Udb)"lIe og
Kat'llkler merudb~'uc

Plante- ro, 1.& frø
højde cm lejesæd pr ha.

4 4

58 O 715
65 O 240
65 O 365
70 O 423

Karalter Udbyne og Neuomcr-

Boghvede
ro, merudbytte· uetb)ttc'

Icjes..-.:d 1.& pr ha

• 1989 1988-" I 1989 1988·89

Ant31 forsøg 2 2 4

Grundgødet O 1243 1226
20 N ikas O 161 166 132
40 N ikas O 440 348 397
60Nikas O 525 319 469
80Nikas O 567 346 498
LSD

Anlal forsøg 1988-1989
Siva
Darja
Hruszowska
Emka
LSD

8
82
96
93
96

9

I
I
I
I

10
838
228
382
461

• Boghvede 6.00 kr. pr. kg.

Tabel 46 viscr hvilke midler, der er anvendt i for
søgene med plantebeskyttelse i frøafgrøder i 1989.
Efter de enkelte handelsnavne er anført firma, art og
indhold af virksomt stof saml ~ såfremt midler er
markedsført· også fareklassebelegnelse.
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/l/bd 46. .\!ld/a prCHw I frøafgrøder 1988·89
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Planteværn
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Forsøgsarbejdet har i 1989 været en videreforeIse af
tidligere rs forsøg med vel markcdsfonc som nye
ikke godkendte forsogsproduktcr.
El stan antal forsog omfatter spørgsmålet om an·
vendelse af nedsat dosering og gentagne behandlinger.
Et spørgsmål. der fortsat er nklUelt, dels af hen!\yn 111
omkostningsniveauet i forbmdelse med plunlcvæm,
dels af hensyn til folketingets vedtagelse om en reduk
tion af landbrugets anvendelse af plantebeskyttelses
midler.
[ hovedparten af dette afsnits tabeller er nc=ttomcrud·
byttet for markedsførte midler beregnet, d.v .... al nct
lomerudbyttet udgør resten arel m1i1l merudbyllc. n~r
omkostningerne - her middel + udbringning· lil al

frembringe merudbyttet er betalt.
cttomerudbyttet fortæller. om en gi\en behandllllg I

gennemsnit har \'æret rentabel på det helt generelle
plan. Ligeledes kan det afklar~. om der er forskel på
okonomien \'ed forskellige behandlinger.
De benyttede priser pli såvel markedsforte midler 5.Om

for udbringning og afgrøder fremg' r af tabellen bagC'\t
i Oversigten.
Mange af årets forsøg er løst i samarbejde med Statens
Planteværnscenter, Fondet for Forsøg med Sukkerro
edyrkning, Alsledgaard. og Dansk Planteforædling
AIS.

Sygdomme
Den milde vinter medførte en god o\er\'lnlnng af alle
vintersædsarter, og væksten kom tidligt igang.
I vinterhvede forekom der allerede i efterliret og I det
tidlige forår udbredte angreb af nere svampesygdom
me. Knækkefodsyge havde gUIlstige ud\'iklingsbetin
gel ser. hvilket medførte el bekæmpelsesbehov på ca.
70 pet. af de unden.ogte marker. Angrebene. der
standsede i maj-juni måned. på grund af de torre
vejrforhold. m betegnes som middel til krafllge. ~1el

dug fandtes udbredt allerede I februar og bredte sig de
kommende måneder til kraftige angreb o\er dd meste
aflandet. Gulrust fik ligeledes en tidlig start ipenoden
januar-april med udbredte og kraftige angreb m'cr dct
meste af landet. Det tOTTe og varme \'ejr I maj-Juni
bremsede dog den videre ud\'lkhng af gulrusten. Sor·
ten Sleipncrs gulrustrcslstens viste sig \æsentlig svæk
ket i forhold til 1988. Hvedegråplet og hvedebrunplet .
i Oversigten kaldet septoria . var meget udbredt i dd
tidlige forår. I juni-juli. hvor svampen kan gore Mor
skade. var angrebene dog yderst svage og fik ingen
okonomisk betydning.
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I \'inlerbyg forekom kun meget svage og betydnings·
lose angreb af sneskimmei og græssernes trådkølle.
Meldug var derimod Illstede i udbredt grad, men aftog
i styrke i løbet af april-maj. Skoldpiet og bygbladplet
kunne findes i mange marker, men de lorre forhold i
maj hæmmede angrebene kraftigt.
I v:1rbyg forskom der udbredte angreb af meldug, som
dog overvejende var af svag til middel karakter. Smit·
let rykket var hojt. men vejrforholdene var imod en
videre udvikling af meldugsvampen.
I ærter var der over alt lave angrebsgrader af gn'iskim
md. ærteskimmel, :.erIemeldug og ærtcsyge i lighed
med situationen i 1988 .

Vinterhvede
I efteråret 1989 blev der anlagt forsog i vIIHerhvede
med tO nye bejdsemidler. Der blev anvendt et parti
Kraka med en spiree\llc p 94 pet. Ved analyse af
parliet for spirehæmmende svampe blev det fundet
sundt og egnet til udsæd.
I tabel I bringes gennemsnitsresultatet af 4 forsøg.
hvor Neo·Voronit blev brugt som shllldardmiddel
med en dosis på 250 1111 pr. 100 kg udsæd.

rabel I. Bejdsni1lg (136).

Frem·

\'interhnde
.........,
planlef h"~"«rr, m; rr lu

1989 4 farsag
a. Ubehandlet 280 74,8
b. Neo-VOTOnil 250ml 302 1,9
c. Sibutol 280 LS 200 ml 297 +2.0
d. Quinolatc 150 Plus 200 ml 289 -7'-0,2

1984·85 8 farsag LSD
a. Ubehandlet 315 75,6
b. :\'eo-Voronlt 250ml 313 +0.4
c. Sibutol 150 g 311 0,3

LSD

Behandhng med Neo-Voronit har medfort cl forogel
plantetal !>amt d w.ikkerl merudbytte på 1,9 hkg
kerne.
Såvel SibulOl 280 LS som Quinolale 150 Plus har
medfart lidt lavere pl3ntctal end efter behandling med
Nco-Voronit. De opn!iede merudbytter er usikre for
de Io afprovede præparater.



Strategi: "ed dyr/..fIIllg a/mlferh~'('dc' ma dellilrådes at
atO'c'nt/cHOItil OK w'la/n'ampcI ue/ræd. I 1989 blc\' da
kOllsfUluel stm/..bratld i flere hW'I/emarker, og sat/atli/l!
parIler er helt uegnede ul udfæd og brooJ..ortl. ligesom
jodenoærdit'n ('r \tll'rJ..1 jormlgel

Stængel- og bladsvampe
forskelllgc ~vampc kan angribe \ Illlcrhvcdc fra frem
spiring Il! !..un for host p !.. vcl blade som st;,cngkr.
Ofte forekommer der angreb af fors!..elhge '>\ ampc p:\
~alllmc Ild I \li.d"lpcrioden. Effeklen af en bckæmpel
~e er s:\lcdt"~ et rc:-.ullat af lllidlernc~ virkning overfor
den kombilllllioll af l>Vampc, der optræder I afgmden.
Flere uf <Ic anvendte svampemidler er llllldlcnid mc·
gel bredl virkc:llde og har cfTekl o\lt:rfor nere for
skellige ... \ampc. Ilmedpanen af In tXlcfof',(lgcne er en
fonsælld ...e af opgaver. p!ibegYlldl 1 1988. I særdeleo.
hcd under..."ges lllldlernc'> cfTckt vcd ncd ...alle d{) ...cr
"amt gentagne bch..mdlinger for def\ed at opn slorSI
mullgl udh) Ile for lavcst mulig OJl1kmlTllllg,

Kn::ckkefodsn,!c er en udprægel 'i..'edS!..lfICS)gdom,
f\.·(cd Cl godt saxhllfte er del muligt al holde !..md.ke
fodsygel1 p~ t'1 lavI niveau. beka::mpcbc kun und·
lagelses\ I'" bli\ er nodvendlg. I el !..(Irn'>3.-d"'~lfte er der
mulighed for. at ... \ampen !..an \edhgeholdcs på Slubre
Sler. og under s1idalllle forhold er ell bckællll>elSt.' "0111
regel 1011'>0111
I 1989 hk\l der genllt'mfurl 20 for~og Illed bckæmpcl..e
afknækkerod~}ge efter J planer, Slalell:» PI;lnleværns
ccnler I Lyngby har bislaCI med bcdtlmmcbc af ang
reben!: af knækkefodsyge i for!..()gene. Ilcdollllllel"cll cr
forclagd fl,rsl i lllaj og igcn i juli målled, Ved \lur·
dering af behovt'1 for bekæmpelse af !..na::kkcfod..yge I

forårel 1989 llIdglk. foruden skadelær..klcn pa over IS
PL'1. angrebne planler. også ell \'urdering af ~ædskifld

Tabel l. /\"æUl'jot/syge. (lJ7)

% .nlreb af hk. "'leIlo-
Vinterhvede Lrutk.kdod.\)1C "ro< "'".fodr ca.. 1011 ",ha udb)ue

/989, 4 fimog.
3. Ubehandlel 11 29 67.0
b. Sporlill. 45 cc no\. H n 1.b -;-OA
t.:. Sporlak 45 cc ... 1. 3-4 17 1.9 -;- J. l
d. Sporta!.. 45 c(.. ...1. 5-6 20 2.6 : O.•
e, Sporta~ 45 Cl· J-ol ng

5-6 16 2.2 U
f. 1.-870'1 \Vp IHI"·. J7 .14 O.H
g. L·870'l Wp ... 1. 3·4 .16 0.4

l,.':;/J

/988. 8jon/,g.

a. Ulx::handlcl 19 24 77.5
b. SI'0rlal. 45 I.'C Ila" 6 7 2.9 -;-0.1
d. Sporta!.. 45 cr ...1. 5-6 J.\ 2.g -;--0.2
f. L-870'l wp Ilt)\!. 12 .12 0.6
g.L-8709 WP '>1. 5-6 J. 0..1

LSD 1.5

Lc.-dh.c(l~d Ilpr 11.1. I~-d le' 1I.~ I pr h:l. led fCli! g I.OL.g + 0.21
L"...a(lCll pr h,

Plantcbeskyttelse

JlI'l'dl'lI~ Hm/..brOIlt/ forekom }lac' Itet/a I /989. i reR/rn
JH'Or d('r mr am'ent/t llaffl'umpet ur/m'r/ af e~w" m·l.
Angrt'b uf I/lllkhram/ ~c'S førlr IYl/('/igr I,~·t/ modning, I/lvr
ol. Il'lh' er /uWel /uhpa:rn:r/c.', ug Io.erllNIlt'J lIui/mM f'r V/II
dOlllle/ tillflrtbrllll '/Ø~ (brandlpoTN). dN lug/a gell!li.'m·
/rænKende fQm silde/uge.
Srwr/..e angreb er odellPKK"lUic', m,'" "('/1' \I'age ulIgr,'h
IIIl't1fi,r,'r. ul purlk'l er IIfll'lgcfigl,
SIIIllo.brulU/ hf!J..æmpe~ I'('d ufl\'tJmp"mg

(/ (110: Bent Lilli" '·1('/1('/1, G/IltU Cord\l'/1 \'/dlenl

S31llt ~ahctJel. herunder re"er af halm og ~lub. I nere
IIlfa::lde blc\ der Illrådet bc!..:cmpcl'>C \ed 10-11 pel
angrt'bne plal1lCr I cl udpra.::get korn....cd!>~lflc. h\lllkel
bia ... k~ldll,." de gode \:.cI.. ... lbcllllgcl-.er for !..nække
fo<h}gc... \ampen gt'lll1t'm den milde \lIl1er

I t:Jnel 2 bnllges n:wltalerne af 4 forwg. hvor Cl nyl
middel mod lnæ\o.kefodsyge. L-8709. er ...ammenhgnct
med Sporta!" 45 ec. Led b ng f blc\I behandle10m
l,.'fter!l.ret I november. medeIl'" de Ia'ngc lcd blev hl."
handlt'1 om forllrel l ~Iadium .\-4 og )-6
I de 4 for",'g blev def {)111 for rel 1 gCllllelll:»llil fundel
22 pc!. angrebne plan ler. der \cd 1m... , havdc udviklel
-'Ig III 2q ret. angrcbne SId
Den bed:»le effekl Q\:erfor klla::l..kefodsyge~\·alllpclI

bk .. OPllO:tCI ved efler~r~behalldlingmed 11 Sporta!.. 45
t:C. rm~r,>bchandllllgellga\ knap ~ god t'll dTell ng
bchandllllgcrne medfmtc u\lkrc ud lag. der lUC kun·
ne dælle Olll~()... tllingcrnc
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Præparatet L·8709 50 WP har ikke haft effekt overfor
knækkefodsygesvampen, og midlet har ikke påvirket
udbyttet.
Fra 1988 foreligger resultater af 8 forsøg, hvor efter·
års- og forårsanvendelse kan sammenlignes. Størst
effekt blev opnået ved en efterårsanvendelse med et
udbytle, der lige kunne dække omkostningerne.
L·8709 viste sig også i 1988 uden effekt overfor knæk·
kefodsygesvampen, og videre afprøvning swndses.

I foråret 1988 blev der anlagt forsøg til belysning af
spørgsmålet. om der ved tO behandlinger med 0,5 I
Sportak 45 ec kunne opnå!) en bedre effekt og et større
merudbytte end ved en behandling med l I Sportak 45
ec.
I tabel 3 bringes gennemsnitsresuItuterne af 6 forsøg
fra 1989 samt gennem!)lIilsresul!aterne fra i alt IO
forsøg i 1988-89.
Ved forsøgenes anlæg blev der i gennemsnit fundet 39
pct. angrebne planter, og den bedste effekt overfor
knækkefodsygen blev opnået i led c ved to behand
linger med 0,5 l Sportak. De opnåede merudbytter er
imidlertid usikre.

Tabel 3. Kllækkefodsyge. (/38)

I led d blev der opnået en halvering af angrebet af
knækkefods)'ge. I 3 af forsøgene blcv der opnået en
tilfred!,;stillendc effekt. medens der i 2 forsøg ikke blev
fundet nogen effekt efter anvendelse af Benlale. Den
manglende effekt i disse fon.øg kan eventuelt tilskrives
ell resistens overfor midlet Benlate. der er en ben·
zimidazolforbindelse. Da såvel Sportak som Genlate
har effekt overfor meldug, og da de opnåede merud
byller derved kUli være forårsaget af meldug, er der i
lcd e anvendt 0,5 I Tilt top. Midlet har yderst ringe
effekt overfor knækkefodsyge. Behandlingen har med·
ført et merudbyuc af samme størrelse som for an·
vendelse af Benlate og Sportak.
I ~( enkelt forsøg blev der ikke tilrådet bekæmpelse af
knækkefodsygen. og de opnåede udslag har ikke kun
net dække omkostningerne til behandlingerne.
Nederst i tabellen er anført gennemsnitsresultaterne
for 2 år. I 7 forsøg, hvor bekæmpelse blev tilrådet, blev
der opnået den bedste effekt og det største merudbytte
ved to behandlinger med 0.5 I Sportak 45 ec. Merud·
byllet kunne dog ikke dække omkostningerne til de to
sprojlninger. Kun for anvendelse af Bcnlate blev der
opnåel et nettomerudbytte på 0,7 hkg.
l 3 fors(lg med knækkefodsygcangreb under skade
hersklen blev der ikke opnået rentable merudbYller.

1988-89 J lbrsog. Bekæmpe/:.e ikke ri/rådet

a. Ubehandlet 4 18 76.0
b. Sportak 1,0 l ~t. 5·6 10 2,8 "';-0,2
e. Sportak 0.5 I :-,1. 3-4

og Sportak 0.5 log 5-6 6 3.6 -;-0,4
d. Benlatc 0,5 kg SI. 5-6 8 J.2 -;-0.7

LSD 5 2.0

LSD
/989 l /ors"g. Bekæmpe/~e iHe fi/r/lder

a. Ubt.=hundlel 5 14 74.8
b. Sportak 1.0 l sI. 5-6 5 0.6: 2.4
c. Sportak 0,5 I 51. 3-4

og Sportak 0,5 log 5-6 ° 1,9 -;- 2, l
d. Geniale O.S kg ~t. 5·6 3 I, l --:--0.8
e. Tilt top 0,5 I ... L )·4 0.9 ..;- l.3

LSD

I tabel 4 bringes gennemsnitsrcsultaterne af 2 års
forsøg. Fra 1989 foreligger der resultater af 8 forsøg,
hvor der ved en vurdering af angreb afknækkefodsyge
om foråret blev tilrådet en bekæmpelse. l gennemsnit
blev der fundet 35 pet. angrebne planter, der ved høst
resulterede i 32 pct. angrebne strå. l 7 af forsøgene var
forfrugten vinterhvede, medens vinterraps var for
frugl i det 8. forsøg.
I led b, der kun blev behandlet for bladsvampe, blev
der opnået et udbytte p' 67,6 hkg, o;varende til et
rnerudby\le på 6,2 hkg i forhold til lcd a.
lIed c og d bicv der anvendt l I Sportak i stadium 3-4
mod knækkefod:o,yge. Sportakbehandlingen resultere
de i en nedgang i pet. angrebne strå - kolonne 3· fra 32
lil 18-20 og med et usikkert merudbytte på 0,7-0,9 hkg.
l lcd e blev der anvendt halv mængde Sportak, og der
blev opnået en lidI svagere effekt end i led e.
1 lcd f blev der anvendt en normal dosis af Sportak om
efterårel. hvilket resulterede i 7 pet. angrebne planter
om for~ret og 17 pet. angrebne strå ved høst. Der blev
opnået et sikkert merudbytte p' 2,9 hkg i forhold til
lcd b.
I lcd g blev der opnået tilsvarende elTekt og merud·
bytte ved tO behandlinger med Q,S I Sportak.
Ved beregning af neuomerudbyttet - kolonne 5· viser
det sig. at de opnåede merudbytter ikke har kunnet
dække omkostningerne lil de udførte sprøjtninger, og

l efteråret 1987 blev der påbegyndt en forsøgsrække.
hvor hel og halv dosis af Sportak blev sammenlignet
ved såvel efter11rs- som forårsanvendelse.
I stadium 6-7 blev der foretaget en behandling med
Corbei eller Rival, efterfulgt af en behandling med Tilt
IOp i stadium 10.1 for at eliminere en eventuel på
virkning af bladsvampe.

Netto
mer·

udb)'ll(:

),2 : 0.8
2.6 0.7
l.3

3.2 -;-0,8
2.5 0.6
H 1.2

75,0
2.4 -;-0.6

80,2

3,0 °

hkg
kerne
pr. ha

15
19
13

14
l i

% angreb af
knæklefodsyge
forAr ca. [0/7

Bekæmpelse ri/reider

.13 35
23

Bekæmpe/se li/rodet

39 37
22

Vinterhvede

1988-89 7 forsag.

a. Ubehandlet
b. Sportak 1.0 I :-ol. 5-6
c. Sportak 0,5 1 ~L )·4

og Sponak 0,5 log 5·6
d. Genlate 0,5 kg sI. 5-6

LSD

1989. 5 forsag.

a. Ubehandlet
b. Sportak 1.0 I ~1. 5-6
e. Sportak 0.5 l sI. 3-4

og Sportak 0,5 log 5-6
d. Benlate 0,5 kg s1. 5·6
e. Till top Q,S I S1. 3-4
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(t, angreb
af knækk...•

Vinterhvede .. fodsU'"
o'er· hk. 'eUO-

f"orlr ~H·nd... for- <a. keme mu·
I (fimr !ol" 3-4 ~I. 6-7 SI, 10.1 plan ler I, Ion pr ha udbytte.

t 2 3 4 S

. 2.1
: 2,1
cO,K

+0.1
-1.0

l.7
. 2.0

+ !.K
0,1

+O.K

/989. 8 Jor",~

a Ubch.lIldlcl Ubeh:l1ldlcl Uhh Uhh
b. Ubehandlct Uhehandlct Cmbcl lllt top
e. Ubch,wdlet l SIXlrlak Corlx'l Tilt top
d. Ubchalllllcl l Sponak Ri\'al TIll top
c. Ubehandlel 0.5 Spona" RI\';:t1 TilllOP
r. I Sport:tk Uhchandlc\ Rival Tilt 101'
g 0.5 Sponal.. 0.5 Sporlal.. Rn:d "'III top

IY88·8Y. J.I/or·",g

a Gbch:.andlCI L'beh;llldlct Cbh l'hh
b. Ubch:lIldkt Lbehandkt Corbcl Tilt 101'
c Ubchandld l Sponal.. Corlx'l rift top
d behandlet l Spl."lnal.. Rnal Till 101'

e. Ubehandlel 0.5 Sporlak RI",1 Tilt fop
r I Spnrta\.. L'behalldlct RI'al 1'111 top
g. 0,5 Spona\.. 0.5 Sportal.. Rl\al 1111 101'

Cmht'l I I I'r hJ. Rl\ .. l: 1 I I'r ha, Till lUP l I rr h.l

91
,~)

97
9K

)5

7
11

.15

5
9

32 bIA
.15 67,6
20 0.9
18 0,7
22 1.2
17 2.9
20 3.0
lSD (l-f.; 2.8
LSD II-R 1.7

.14 hl. l
H 66.5
17 l..1
16 1.0
t7 1.2
14 ).1
l-l J.2

LSD h·~ 1.7
LSD q 1.5

----

del har ko... IC\ fra 0,1111 2,3 hkg for <li foretage de
anførte lxh:mdllllger i 19R9.
Nederst l tahellen er anf,)rt gCllllcm"'lllhrc..ull'ltcrnc af
14 forsog l 1988·1N
I de 2 Ar l'r der ()pn~ct en"arlel dTcl..1 overfor knække·
fo(b)ge ... \umpcn. Idel angrebet er I>lc\-el cirka hal
\ercl.
K 1111 i forbllldcl ...c mecl Cflcr:ir-.all\'cndclscll er der
opn. Cl m('rudb~ Iler på godt J hkg. som \ ed en en
gangsbehandling nelOp har kunnet d.e\..\..e om\..ost
mngerne ul den udfnne behandlIllg"
De 2 senc"le r har der I genllcm,nit af de udforte
for-.cg 1\..\..e \ærel rcntabk merudb)ltcr for de udfone
behandlinger. All\ endeJ...e ...fSponak er afforeb) ggen
de karakter og har kun effekt l planterne~ tidlige
vækststadIum

Slrolcgi: Dl'" ~torsrl) sikkerhed mod ulIgreh u/knæH,e
/od\yge er l'1 S/llJdl\a.'dJkffle.
Om /orlJrel i swdirllll J-5 ~'lIrden'\'plaf/TerneS ol/greb a/
knækktfod\J'gI!..\ammen/mIdT med loregut'lIl/e an af
grode, \Ufld\p/lflkr. wibed og \'ejr/orilold. I 'ed allgrt')b
OlJt'r /5 pa/orelllgeJ en bekæmpeiH! I \wd/llm J-4 Int,d
0.5 I Sporta!". ('\'I"l1l1e/1 I'flt'r/"/l!,1 uf e1/ ~('llere beo
handling l HadlIllII 5·6 med 0.5 / Sparra!.. el/er en
ri/norende m('lIgde i el bla"dillgm';ddel. I'ed /..raflige
angreb onl't'nde\' /.0 / Sporra/.. pr. ha.
IkarlITIgt' ..ædik//rer kan dl'r I'ed Ildlig mnUlg og med
/orekOl11\'( a/ rtubn's(er \'ært' pakra'I'('f ar /orNage ell

('.!!t'runJwlwndlif/g i ffOl'cm!Ja nlf·r! 0.5 I !:Jporto!.. l'I'I.
(:I,a/lllgl ol en }orunbelwlJll/i"g med 0.5 ISpurwk.
111','/orl' og carbem/o=m/-pmt!uktt,t bor kim (1II1'(!lIdf!~pd
arl'lller, I/I'or mirI/cl ikke fidligl're har \"(('rel almmdl>/,gr
(l1I1'l'fJdl III I.. næ!.. !..e/od<;l"gl'bl'k('mpt'/\/!.

-'k/dug 1hwdl' foreJ..om tld//Kr 01{ udhredr 11989. De mc'gt'l
tom' \'ejrjorho/d medførte dog, af aflli~,d1t'm' 11..1..(' bh'l' uf
de" Ix'ryc/mffg, som der mr lagf op fil.
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Blad· og akssvampe. 1 dyrkningsliret 1988-89 blev der
allerede om efteråret over alt i landel fundet svage
angreb af meldug i vinterhvede. Angrebene fansatte i
det lidlige forår, men i lobet af juni satte \'ejrhgct en
stopper for angrebenes udbredelse. Den milde vinter
forårsagede lidhge og kraftige angreb af gulru'll, men
og her medfone den \farme og torre periode I Juni. at
de sene angreb ikke fik katastrofale folger. Hvcden~

brun plet og h\ooens gråplel - der i del efterfolgende
bellll:\fnes seploria . fik mgen betydning i 1988.
Forsog. udfort de seneste år. har vist. at der ofle med
fordel kan all\endcs en la\cre dosering end den
kaldte nnormaleH. For~ngene l 1989 søger at bel)''le
økonomien ved au\'endel"C af antal behandhnger I

relation III anvendt mængde præparat.
Ocr foreligger rl:'iullater af 84 forsøg fordelt på 6
planer.
I tabel S bnnges gennem'lnitsresuhateme af 12 forsog,
h,·or der i samtlige led blev foretaget to behandlinger l

henholds\ls stadium tJ. 7 og 9·10.

Tabel 5. Blad.n'Ompe. (/401

% dldmtng af

Vinterh.ede md· lul. ~ hkl N~lto-

dug ru;l lona l.~rM mcrud·
ca.12l7 pr.hu 1:t)1I~

1989 /Z fursøg

3. Ubehandlet 2 25 J 65.4
b. Tilt top 2XO.8 0,4 4 0.6 10.0 4,2
c. DPX N 7876 2 X 1.0 0,3 4 0,5 I 1.0
d. Calixin I XO.5

og Tilt IOP l XO.8 0.3 9 7.5 3.0
e. Corhel I XO.5

og Tilt top I XO.8 O.J 6 0.8 8.3 J.6
f. Corhel I X 1.0

og Rival IX 1.0 O.J 6 1,0 7.7 2.0
g. Corhel I X 1.0

og ex 021 I X 1.0 O.J 5 0.9 8.0
h. Bayfidan I XO.5

og Folicur I x 1.5 0.2 J 0.5 9.7
LSD a-h Z_J

/9886 forsøg LSD b-h 1.5

a. Ubehandlet 2 6 5 63.3
b. Till lap 2Xl.0 1 O 0.7 0_7 7.6 0.8
L eorbcl 1X 1.0 1

og Rival IX 1,0 1 O 0.5 6.8 1.1
g. Corbel 1X 1.0 I

og ex 021 lXLO I O 2 0.5 7.7

1988 5 forsog
LSD 4.J

3. Ubehandlet 1 10 58.8
b. Tilt top 2X 1.0 1 O 2 8.5 L7
h. Ba)fidnn 1XO.51

og Folicur 1 X 1.5 I O 1 7.J
LSD 5.4

5.1mlligc kd heham.ilcl I SI 0..-: og q·IO
.) "l;t:Sl(l\rr<.lc blad
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Ved forsøgenes anlæg omkring 9. maj blev der fundel
ca. 20 pet. plamer med angreb af meldug og gulrust,
medens angrebet af <ieploria var yderst ringe.
Som slandardmiddc1 blev der i led b anvendt to
behandlinger med 0.8 I Tilt top. Behandlingerne med·
forte en god effekl mod meldug og septoria, medens
effekten o\erfor gulrust ikke var helt tilfredsstillende.
Behandlingerne re:o.ulterede i et sikken udslag pA IO
hkg.
Led c. der ble\' behandlet to gange med DPX 7876,
en blanding af nusilawl + fenpropimorph. har med·
fort ..amme effekl og merudbytte som i led b.
I led d·g blev provet kombinationer af forskellige
midler. Samtlige midler har haft lidi svagere svampe·
effelt end 'itandardbehandlingen I led b. ligesom der
ble\ opn el et ..illert la"ere merudbytte på 7,5·8,3
hkg.
Kun l led h blev der for kombinationen Bayfidan og
Folicur opnået samme effekt og merudbytte som for
siandard behandl ingen.
For de markedsforle præparater er der foretaget en
beregning af nettoudbytIet. og det største nettomerud·
bytte bic' opnået i lcd b for to behandlinger med 0.8 I
Tilt top.
~ederst i tabellen er anført gennemsnittet af 6 forsag
fra 1988. h\"or to behandlinger med Corbcl/Rivul og
Corhd/CX 021 er sl.Immenlignel med Tilt top. Ved de
moderate angreb af meldug, gulrust og septoria ble\'
der ikke fundet sikre foro;kelle behandlingerne imel
lem. I andre 5 forsøg. også fra 1988, blev Bayfidanl
Folieur sammenlignet med Tilt top. Der blev ikke
fundet sikre forskelle behandlingerne imellem.

I tabel 6 bringes genuemsnilsresultaterne af IO forseg i
sorlerne Kraka og Anja s..1mt et enkelt i sorlen Sleip.
ner. Ved anlæg afforsøgene blcv der fundet gulrust på
29 pet. af planterne, der ca. I. juli udviklede sig til et
angreb svarende til 46 lXI. dækning af Iltt=sløverste

Gulrust optrudte udbredt i 1989. Der er betydeligt sortsfor·
5k.elle. Især Anja. mell også Kraka er ret følsomme. Også i
SleJpner. der i 1988"0Id, godt. sOs adskillige steder sIærkt
angreb i 1989. /Jt'r er derfor grund til at I'ære særlig
opmærksom i 1990, h~'Or den dominerende sort er SltJpner.

(Foto: LeIf Thy~n)
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I at li Ixh..lIIdkl I ~I b-" "il Q·IO
Lcd h. f ug ("-I ~h:lIldkl l 'I ~ Il og 11.10
.) N.t....I\.H·r~lc hl..Ilt

blad. I fOf"'ogene ble\ der fundel modcralC angreb af
seplOna og meldug.
Som standardmIddel er der I disse for'iog forelaget to
bchandlmger med 0.8 I Till IOP henhold"l'd~ I \ladlUm
5·6 og 9·10.

Hter de lo behandlinger mcd rl11 IOp bkv der ved en
vurdering ca. I. juli fumlet J pet. gulru... t p& na:"'W\·cr·
~le blad mod ol6 pe!. l ubehandlet. og angrcbet :"If
scptoria hil.'\' reduceret fra 6 III J pc!. Behandlingen
resulteredc I el storl merlldhytle på IS hk~ ... \arende
III ell udbYIIL'SlIglllng på 17 pet.
I led c og d ble\ Bayfidan am'endl \cd fur"IC !tproJt
mng. henholdwi.. I Sladlum 5-6 eller 6-7. Der bb·
opn. cl eO'ekl og merudhyl1e. s\arende lrl Io behand
hnger mcd 0.& 1'11It tnp.
I led e og f ble\ amcndt I I Ri\al \ed fUNe be·
handling. erterfulgt af henhnldwls RIval dlcr ex 021.
Virklllngcll m'crfor gulru.. ' viste sIg ultl"lrækkelig.
men der blcv opnået merudbytter på kll<IP 17 og 18
hkg. ~varende til IO bchandllnger med Tilt top.
I lcd g. h og i blev der prøvel for-.kellige ikke-markeds·
forte nHdler. I lcd g og h hlev opnåel en etrekl,

"varende til to behandlinger med Ilh top. I led g ble\
der opn:lct et .... !..kert storre merlldh)-llc end i lcd b
med to gange Till top.
I lcd 1 ble\ der orn ct en hdt "... ugere gulru~tetrcktelld
i kd b. men med ..amme merudh)tle.
Ved bercgning af lletlomerudbyttc på de marked ..furtc
præparaler blev det bed... lc rc.. uitat. lol.1'\ I1kg. 0rnilCl r
lcd c efler behandling med 0.5 I Oayfidan efterfulgt af
O.N I Tilt Inp.
I 1988 foreligger re... ullatcrne ;.If </ IONlg. h\'or ..cl.. ..
for!lkellige bch~lI\dlll1ger kan ....llllmcnlignc.. mcd IO

behandlmger med II Till !(lp pr gang Der ble .. lUC
fundel nogen for..kcl i efTekl eller merudbyllcr be
h.Jndllngerne Imellem
Neder... t i labellell er anfort 2 fOf"'('g fra ICJS7. h\or der
ble\ npnåcl Slore mcrudb)ller p 33·]5 hkg.
3 :h.. forsog ...n.....uhaler ......er. al gulru.. t kali rt'ducen.'
udbyltet i hvede \a:~entltgl.

S/lJ{egr: KOII:<./(J(eT(>'i gUlru.\1 i I/ae/irulI 5·6, jorelagl''i
beJ..æmpelsl' med l'I middel med etl fo:od g/llru~/('jll'J.. t.
Dm;s IWfI rl'dUCt'rl'.'1. n('lwlldli"~:e1l g('lIlages med ].J
ugas IIItenol all tfll'r smilfl'/ryk ol1:ulrll\·I.

Scptoria kan under fugtige forhold hrede 'lIg lli ;,)I.....el1e
ng dermed fllf5~ge k\alllct"fnrrlllgcl~eog udbYlle
nedgang. I lCJS8 ble\ der pIlbcgy ndt en for"(lg~r;:cl..lc

med del form I al under"(lge \;crdlen af en ak..~prnJI·
Illng ud fort efler fuld gennem ..kndlllng. FOf"ogL'ne
blc\ fonf>al l 1989, og af 11 fON)g blc\ 7 fOf"'()g anlagt I

...orten Sleipner. dcr Cl' ret 1ll0dl:"lgchg (Herfor angreh
af "cplorm.

I uhchandlelled a blc\ der fon.t i jul r fundet et angreb
af ",ptona pa n:c~to\erSle hlad på 4 ["IL't -.amt angreb
af meldug og rU"1 p 9 og 2.1 pcl
I lcd b medfone In hchandllllgcr med 0.8 I I"rlt lUp I

..tadlUm 6·7 og q·IO. "'\3rcnde til .... maj og 2. JUni. en
glxl bckæl1lpel~e af ..amthge wampe. og der hle\
o["ln:\et et fIIcrudh)ttc pIl 10.1 hkg. s\.:.Irende 111 en
udhYlle..llgnlng p. 14 pet.
I kd c-g bic .. der udfort en tredIe bch:HHJhng I ..tadlUm
10.5.4 ca. 20l Jll1ll. :!I\arcnde ul C~l. J uger efter anden
behandllllg. Den tredie bchanJllIIg medførte lllgCll
'<c...entlig ændring i angrebet af meldug, guIruslog
"eptofl:l. I lcd d og g blev der for de Ire behandlinger
opn ct et sikkert ...wrre merudbytte I forhold til In

behandllllger med O.R I Till 10p
\'ed en t>crcgmng af c1Teklen af tredie ..proJtlllllg blc\
der opnåel "lorSt merudb)lle for an\endelse af 0.5 I
Sponak.
I kolonne 6 er foretagel en beregmng af merudbyttet

kel11lkaht:omkoQn1llg. SIUN merudb)'lIe. I all 7.8
hkg. ble\ opnåCI l led e.
I "olol1ne 7 er forelaget en llmlllal bcregll1ng af
nellomerudb)ltet, d .... 'i. at 'iamtllge omko... tnrnger tL!
kemikalic og udhrl11gning er fnllfuk]..ct mcrudbYllL'1. I
led e ble... der opn~el ct nettomerudb)'lIc p:\ ca. 5 hk!:.
llledell:!l der for de Il\ rige behandlinger ble\ opnået
lllcrudhy1ter ornl.nng -l hkg.

31.1
34.6 Z7.8
33.1 25.1

6 66.3
3 IR.O 12.2

4 10.0 14.g

3 10.U
4 16.8 10.8

4 17.8

] .. 21.2
3 4 19.4
8 4 17.7

LSD h-I J.J

81
Z
6

Z
O
O

2 ...6
0,2 ]

0,2

0.2 2
0,4 Il

% dld::mng ar
mel- gul. sql- hkg Netto
dug rust tori. kerne merud·

0.12/7 pr hil b)ue

0,2 CJ

o
IJ.l
0.1

2 " 1.0 l
2." 1.5 I

Z 3O R 67.5
.2 • 1.0 l O O I 15.7 8.9

0.5 I
1.0 I O O I 14.6 8.9

l X 1.5 I O 0.1 l 15.8 7.8
Ul I
1.0 1 O O 15.9

2" 1.0 I O O l 16.0
LSD b·h /.9

a L'bdmndlcl
b Till lOp l' O.g
c. naydldan U.5

og Till top O.R
d Ua) ridan O.~

og Folrcur 1.5
c. Rlvnl l' 1.0
f. Rl"al 1.0

og ex 021 1.0
g. Fnl1rur og 1.0

Fohl.:llr Com. LO
h. DPX Ji7l Z' LO
I DPX 787(1 Z' 1.0

Vinterhwede

To/x·16. GuimsI. (NI)

/9H9 IO forsog

19871 jon"g

a Uhch,mdkl
b. Tilt 10P
e. RI\al

/988 9 jf,rmg

a. U)(~halldlel

h. Tilt IOp
e. Ua)'lidan

og Tdl Top
e. Rival
g. Folicllr og

Folicur Com.
h. DPX N 7R73
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Tabel 7. Blod- og akssmmpe. (/42)

~ dækmng af

Vinterhvede Mel· Gul· Scp. hkg 'Effekt' Mer- Nello
Behandlings dOK ru" loria kerne ar udbytte mer-
stadIUm ca.lin· pr. ha 3. spr + kemi udbytte

I l I 2 I I 4 I , I 6 I 7

/989 /I forsøg
a. Ubehandlet 9 21 4 71,3
b. Tilt IOP 2XO.81 6·7.9·10 l 0.3 0.8 10.1 6,1 4,3
C. Till IOp 3XO,5 l 6·7.9·10.10.5.4 0.8 0.1 0,9 10,8 0,7 7.2 4.2
d. Tilt IOP 3xO.8 I 6·7.9·10.10.5.4 0,3 0.3 2 12,3 2.2 6.3 3,6
e. Rival I X 1.0 I 6·7.

og Tilt top 1XO.81 9·10 0.7 0.6 2 12.8 2,7 7.8 4,9
og Sportak l XO,5 l 10.5.4

r. DPX N 7876 3xO,5 l 6·7,9·10.10.5.4 0,8 0.6 2 11.7 1,6
g. Rival I X 1.0 I 6·7

og ex 021 2XO.5 I 9·10.10.5.4 0.6 3 11,5 1,4
LSD b·g 1.3

1988 5 forsag

a. Ubehandlet U.8 0.1 40 75,9
b. Tilt lap 2X 1,0 I 6·7.9·10 O O 16 8.5 3,7 1,7
c. Tilt IOp 3 X 1.0 I 6·7, 9· IO. 10.5.4 O O 4 10,4 1,9 3,2 0,2
d. Tilt top 2X 1.0 I 6·7.9·10

O O 4 10.1 1.6 4.3 l.3og Sportak I XO.51 10.5.4
e. Rival IX 1.0 I 6·7

og Tilt top 1XI.0 l 9·10 O O 3 11,0 2,5 5.6 2.6
og Sporlak l XO.5 l 10.5.4

LSD b·g 1.6

TabelS Anral behandlinger og nedsoL doser ofn-ampemiddel (143)

Moclll1gehge soner \tmdre modt8Sdigt sorter
!k.

Vinterhvede hand· 1ft' dækmng af Mer- % dælnmg af Mer-
hngs mel- gul- "'p. ilkg udbYl. Netto- mel- g\ll. ..",. hkg udby\. Ncuo

9chandhnp ... dog rus• tona kerne mer- dog ruM tona I.:erne mer·
~t(ldium d<x es.lln- pr. ha kemil. udbyl. ca. lin· pr ha l.emiL. udbYI

l , L 3.1 4 , I 6.1 7 8 I -.L IO III Il I 13

1989 13 forsag 2 forsøg

a. Ubehandlet 12 26 5 67,1 4 0.5 2 74,4
b. Tilt <op 1.0 l 7·8 1.0 6 Il 2 8.9 6.5 5.5 0..1 O 2 1.2 + 1.2 + 2,2
C. Tilt lap 1,0 l 6·7.9·10 2.0 2 6 2 12.7 7.9 5,9 0.1 O 2 2.8 +2.0 +4.0
d. Tilt 10PO,S l 6·7.9·10 1.6 l 7 I 12.7 8.7 6.7 0.1 O 2 3.6 +0,4 +2,4
e. Till (OpO.5 l 6·7.9·10 1.0 l 7 l 12.7 10,3 8.3 0.1 O 2 4.6 2,2 +0.2
f. Tilt lopO.5 I 6·7. )·8, 9·10 1.5 0.6 4 0.9 14.4 JO.8 7.8 0.1 O 2 2,5 +0,9 + 3,9
g. Tilt topO.5 l 6·7.9·10.10.5,4 1.5 0.3 4 0.8 11.1 7,5 4.5 0,1 O 2 1,3 +2,0 +5,0
h. Tilt topO.25 I 6-7,7-8.9-10 0.75 l 7 0.6 11.8 10.0 7.0 0,1 O 2 3.6 1.8 +1,2

LSD b·" 1.8 LSD-

1988 13 forsog 2 forsøg

a. Ubehandlet 3 8 22 72.1 O O l 67,6
b. Tilt top I,0 l 7·8 1.0 0.2 0.5 8 10.2 7.8 6.8 O O O 1.7 +0.7 + 1.7
c. Tilt lopl,O l 6·7.9·10 2.0 0.1 O 3 12.9 8,1 6.1 O O O 3,2 + 1,6 +3.6
d. Till (OpO.S 1 6·7. 9· JO 1.6 O O 4 12.6 8.6 6.6 O O O 2.2 + 1.8 + 3.8
e. Till topO.5 I 6·).9·10 1.0 0.1 O 4 11.6 9.2 7.2 O O O 0,2 +2.2 +4,2
f. Tilt topO,5 l 6·7. 7·8, 9·10 1.5 0.1 O 4 12,5 8.9 5,9 O O O 1,3 +2,3 +5,3
g. Tilt !opO.5 l 6·7.9·10.10.5.4 1.5 0,1 O 3 12.4 8.8 5.8 O O O 0.1 +3,5+6.5
i. Till (OpO.S I 6·).9·10.10.5.4 2.4 O O 4 14.8 8.8 5.8 O O O 0.9 +5.1 +8.1

LSD b·; i,3 LSD-

.) "æst0\(,T\lo:: hlad
ISO



Phmlcbcsk~ lIeise

:! . hch ... ndJm/ol '1.l{llUm 6-1 ()g q·1H
I hclMndhug ..ladIlIllI f>..-7. 1:(.9 og IO.I-IO.~

0j' t... I,"er<-lC' l;'\1.ld

l tabel q brlllgc... gcnllem ..nllSrt~ .. ult..Llt:rne af 79 for ...ug
o\er _~ åLlnor mængder fra 0.75 lilli lili top hle\
udhr'lgl ad IO eller lrc gange

ro behandlmger med II Tih !op pr gang har med fort
en ulfred'i'iullende cITc"'l o\erfor de "age angreb af
mddug og 'ieplOrm. men en !...nap .. lilfred'i\tillt'llde
effekl overfor gutru..t. Behandllllgt:n medfnrlC el "'tori
merudbytte på 12.] hkg, s\arende lil IS pcl.
Tre behandlinger med 0.5 l Tilt top pr ha medforle en
Itdt bedre w:unpcen'e!...l og cl 'ilkkel'l ",,,,rre merlld
bylle P" 1.1.0 hkg.
Tre behandlinger T1H.-d 0.25 I, I, ... arcndc Id Cl 'iamlet
forbrug p~ 0.75 l Tilt 10p pr. ha. rc.. ul1crede ; en

Merudb)'lIe
hk!

kerne Keml-
pr. ho kalle etlo

% dleknlng ar
mel· 8ul- ~~

dug rusI lona
Cll 1/7-

Vinterhvede

/989 ~O forsog GIUhehandlct 5 1.1 1 69.8
1111 10P 2 . 1.0 I 0.7 -l 0..1 12.3 7,5 5.5
I Ilt top 3· 0.51 0..1 1 lU 1.1.6 10.0 7.0
Idl IOp 3· 0.25 I 0.9 J lU Il.~ 10..1 7.-l

LSD b·" /./

/987·88 39 forsog

L"bel1andlel ; 9 Il 55.7
1111 10p 2 • 1.01 0.3 0.1 l 10.7 11.9 9.9
rilt top 2 y 0.5 l 0.5 0.2 l 14,-1 12.0 10.0
Till (op .~)( O.S I 0.2 0.1 I 1M 1.1,0 10.0

LSD b-d 1.8

merudbyttet. hH}r ug...:! omklhlnlllgcr III udbnll~lllng

er fr;llfu"'!...et. Dc bcd"'h: ol...onOI11I..."'e re... ultaler er
opn. Cl I led e og f. læt fulgl af lcd h, h\'(1f der !...lIll er
an\Cndl 0.75 I rllt 10P !olalt
l kolonne N-U er anf,)r, rC"iullaterne af l for~\,g med
de: lllltldre lllo(ha~c1ige 'Ioner Rektor og Ua\\,tllll
I for...ogellc har der \'a:rel )dcr"'l "'\agc angreh af
watl1pesygdomllle. og der blc\' lkl...e opm\cl merlId·
bylter. der kunne d<l:k!...e OmkO"ll1lngerne til dl' ud
forte "'pm)tnJllgcr
Nederq l tabellen er anfon gellllem...Olhft.... llll:.tternc af
15 for~og fra IqRN
I de 13 f(1f..,)g med llIodlagl'hge \orter blc\ der lUe
fundel "torre for ..kcl hch:mdhngerllc Imdlem. h\ IIkel
og...j kommer til udi ry!... \cd beregning af "konollllell
Den lotalt anH:ndtc m.cngde Till lUp \arlerer fra 1.0
lil 2.4 I pr. ha. Del bcd ... le o\..ollnml,,!...e re.. uitat hl cv
(lpn. el, tnor der ble\ foretage, IO bchandlll1gcr med
0.5 I. llIen og...5. \l'd 11'(: behandlIIlger Illed 0.5 I blc\ eler
Opu:'icl ct goot ~,"ononll~k re ... ullal
l \..oloJlnt: N-U bl'lnge... re ... ullaternc af 2 for..og l Ko
..ad. I for"ØgCllC ble\' der II..\..C fundet ...... ampc..yg·
dOlllme og lUC opnaCl merudh} Iler. der'" unne d:ckh
omko'>tlllllgerne Id de uc.lfcorte bchandllllgcr.

Delt dosi~. I 1986 ble:\ der p!\beg} lidi for... "'c111gl:' fur
~og\ra:"'kcr med del form:ll at under ...ugc mulige for
dele \ed ,11 opdele den norll1:lIe do... is af et bredt
\ irkcndc blanding.. nllddel P~l nere lldbrlJl~lllllger.

KOIIHU1C'rt'\ der lIngrt.'b lJjwplOria i JflIdlllm 9-10 e/fer
ca. l /l1-:t'r ({rer !>"/(ble\{JIOljfllUlg. jorewge,' der en fredie
INlw/ul/UlIf ml'd 0.5 I SporraJ.. 45 ('{' e/fa ti/n'arend/'
mængde i t'l blandmgspræpurut. Ford.. omma der ril
bge (J".r:rd) ufnU'!dug dIa lfulrflH. ul/rent/e\ reducaef
dosis u) t'l Im>dl nr/..{'fI{/t· f1llddcl

I 1<J88 ble" der udfori lil ..varende fOf',og mcd lidi
hOJere dow,. nemlig 1.0 I Tilt IOp. I 19KR forekom der
bel)dellgl "'ær"'cre angreb af !'>epIUria. Dell bcd... te
e:ITe'" I og det SIONe merudb} tte hlc ... opn!kt i lcd d,
RI\aIlTllt IOp/Sporra'"
Tidliglm.·1\r... for..og hal' vi ... t. at angreb af ...eplOna kan
medfure en udbYllcnedgang p~ lllllld"'l 5·8 pet.

I labd g bnflgc~ 2 :'In. rc.. ull:;Hcr af J all ~() for...og, 11\01'

etfe"'ten af t:\ for .. \..dligl anlal behalldllllgcr og do
"'erJnger med Tilt lUp er ble'\el uJlder..ogt. I tabellen er
forclaget ell opddlllg I "'01'11:1' efter modlagelIghed for
meldug. gulrust og ~pluria. I gruppen modlagelIge
sOrler lIIdg:lr bia Anp. Kraka og Skipnel', meden!>
der i grupJX'Jl nundre modtagelige: findc~ 'lorter ",om
G.m..tlll. Ko~d.. og RdlOr
Ved for<;ogellt"" anlæg omkring 5. maj ble\ tier fundel
rct kraftige angreb af meldug og sepluria l Slelpner.
medeIl" glllrllst 'ar dmnmcrende I Anja og Kral..a.
I dcn modtagelige gruppe. kolol1nc 2·7. er anfnrt
gcnncl1I'IlIll .. re..lIhalet af 15 for.."g.
I lcd b blev der behandlel cn gang med I I Till top. og
angrebene af meldug. gulru"l og seplOna hle\ hal·
verel. og der blev opnåel Cl lllerudb)'lIe på X. () hkg
I led c. d og e blc\ der forelagt't to behandlinger lllcd
henl1nld"\I'" 1.0. O.R og 0.5 l Tilt 10p. Ocr ble\ opnaet
en god eOc\..1 mcrfor meldug og ..eplona. meden ...
effddcn tHcrfor glllru"l IH.e \ar I1cl1lllfrcd ....tillcndc.
Der ble\ opnJet Cl en·...lrtel merudb) IIc pa 12.7 hkg
l led f. g og h er der fnrelaget Ire behandlmger med
henholds\l\ O.S ug 0,25 I Till top. I lcd f ble\ der
(lpn!let en tilfreth..llllcnde ~\alllpccITekl med del "'Wr

... le mcrudb) Ile p:'l 14,4 h\..g. I led g hle\ der ligeledes
foretagel -' bch<ll1dllllger mcd 0.5 J. mcn hcr ble\' den
\id .. le hchandllllg for... , forelagel eftcr fllld gennem·
...kridl1l1lg af aksel mcd .. Igle pli at bcka::mpc septoria.
Der bIc, opll:1et ...amme ... \ampedTekt. men Cl sik!...ert
lavcre udbytte end I lcd f
lied h bb der opnilet god e:ITc"'l af dell la\e dCN,'nng
merfnr meldug og ">Cploria. meden... gulru\leITel..lcn
ikke har \æret hdl lilfredssllllende. Oehandlingerne
re"lll1eredc l el merlIdb) 11(' på 11.8 h"'g.
I kolOllnt' I e:r bchandhngsllulc!.....el udregnet. Ved
bchandllllg... llldek.. for~t~h del .I01al gange. den aner
kcndle do~er1l1g (normaldu..ermg) er anvcndl pr. ha. l
dellne for ..øg....crie ble\' der brug l fra 0.75 I TilllOP lil
2.01 pr. ha og dermed hehandllllg~indck.. fra 0.75012.
J kolonne 6 er IllcrudbYlIl'l fwtruk!"'cl kel11ikalleom
kO\tllJngerne
I kOlt1l1l1C 7 er der forclage:l en beregning af nellO·

lSI
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I tabel 10 bringes. gennemsnjl~resultatel af 52 forsøg i
1989, hvor trc behandlingcr med 0,5 I Till top kan
sammenlignes med tre behandlinger med 0,25 I Tilt
top.

Tabel IO Forskellig doser af smmpemiddel

acceptabel svampeefTckl med el mcrudbytle på 12.2
hkg.
Del bedste økonomiske resultal blev opnået, hvor dcr
blev foretaget tre behandlinger og anvendt en samlet
dosering mellem 0,75 og 1.5 I Tilt IOp.
Tilsvarende antal forsøg er udført i perioden 1987-88.
Uanset antal behandlinger og dosering er der opn~et

samme svampeeffekt med store merudbytter på 14-16
hkg. Ved bcregning af de forskellige merudbytter er
der ringe forskel leddene imellem.

Vinterbyede

% dækning af
Q\C'I· gul- sep-
dug rust lona

eR. In

hkg
.u",
pr. hn

Nelto
mu

udb)'t1

3 års forsøg har vist, at det efter anvendelsc af en total
mængdc Till 10p på 0.75-1,5 I pr. ha, udbragt ad Ire
gange, har værel muligt al opnå cn li1fredsSlillende
svamp<.'dfekl samt et godt økonomisk resultat.
Anvendelse af lavere dosis kræver som regel gentagne
behandlinger. og påpasselighed i form af en effektiv
kontrol af marksprøjten er absolut påkrævet.

Strateg;: En bekæmpelse af bladsvampe i hvede kan
l'ære aktuel fra begyndende strækni"gsvæksl (sradium
5) Iii begyndende modning (uadium /1.1).
Lav dosis af el bredr virkende sl'Ompemiddel kan an
~'endes ved et lavt angrebsniveau og smiuetryk. medens
normal dosis bør anvendes ~'ed erablerede svampean
greb.

I el ~lOrt antal hvedeforsøg i 1988 og 1989 indgik der
en forsøgsbehandling med 3 x 0,5 I Tilt 10p. Resuha
terne fra c.]. 900 forsøg giver grundlag for opstillingen
i tabel 12.

1989 52 fors.'8

a. Ubehandlet 5
b. Till top 3XO,5 I 0,5
C. Till IOP 3XO,251 0.9

22 3 68,4
2 0.4 I 2.R 6.2
3 0.5 11,9 7.1

LSD b-c O. 7

TabellJ. Merudbylle ~'ed 3 x 0.5/ Till IOP i vinlerhvede.

1989 1988
h"'g hka

Vinterbede Antal kane MØ"- Aotal kerne Mcr·
rorwg pr. ha udbl rOl"SØB pr. ha udbt

3 x behandhng l stadium b-7. &-9 og IO 1-10.5

l tabel II bring(,~ gellnemsnitsresultatcrne af 3 forsøg,
hvor Ire behandlinger med hcnholdsvis 0.5, 0,25. 0.125
I Tilt 10P kan sammenlignes.

Ocr blev ved alle tre doseringer opnået en cnsartet og
lilfredsstillende svampeeffekl og merudbytte.
Anvendclse af 0.125 I. s\'arende til en 1/8 normal
dosering, medførte dog en mindrc tilfredsstillcnde
bekæmpelse af gulrust og el lavere mcrudbYlle end i
led c og d.

I forsøgene blcv der fundet svage angrcb af meldug og
septoria, medens der i.genncmsnit blev nolere\ angreb
af gul rust på 22 pct. pi mestøvcrsle blad.
Der blev opnået små forskelle i svampeefTekt ved de
forskellige doseringer. Størsl merudbyttc blev opnåel i
led b for anvendclse af trc gange 0.5 I Tilt top. Vcd
beregning af nCllomerudbyttel opllåedes der storst
gevinst for behandling med den lave dosis.

Øerne 211 73,8 8,8 179 72,1 10,9
Jylland 282 68,4 8,8 220 62,9 7,6
Hele \andet 493 70,7 8,8 399 67,0 9,1

Jordtypei"ddelil1g. !leje la"del

Under JB 4 130 65.3 8,7 137 64,0 6,9
Oven JB 4 335 73,2 9,0 262 68,6 10,2

Angreb af gu/rusl. Hele landel

Uden gulrusl 29 66,7 4.1 150 65,4 7,8
Med gulrust 457 71.0 9,0 224 68,8 9,7

!IvetIesorter

Sleipncr 58 75,0 16,2 40 67,9 11.6
Kraka 94 62,5 12.1 82 63,2 ]1,2
Anja 24 71,3 18,9 2J 61.2 15,9
Kosack 25 67,1 6,2 21 66,6 7,0
Garwain 32 83,5 5,0 22 72,7 7,2
Urban 35 69,7 4,6 19 66.1 4,2
Rektor 27 62,5 7,2 18 62,4 6,6
Ciladel 18 83,5 5,0 23 67,4 7,2

3 behuI1dl1l\gcr med 0,5 I Tilt top - 3 'X 1,2 h"'g = 3.6 hkg.
, X kllrscl a 120.- = 3.0 hkg

På Øerne var der i 1989 i all 211 forsøg, der blev
behandlet med J x O,S l Tilt top. Dehandlingcn resul
terede i el gennemsnilligt merudbytte på 8.8 hkg.
Tilsvarende blev opnåct i 282 forsøg i Jylland.
I 1988 blev der på Øerne opn et 10.9 hkg i merudbytte
mod 7,6 hkg i Jylland.
For hele landet blev der i genncmsnit af de 2 år opnået
et merudbytte på ca. 9 hkg for tre behandlinger med
0,5 l Tilt IOp.
En opdeling efter jordbundsforhold viser ikke nogen

-;-0,1
1.9
0.5

NellO
mer

udb)lte

Ilkg
kerne
pr. ha

° 64,4
O 6.5
O 6.7
O 4,4

LSD-

% dækning af
mel- gul- $ep
dug rusl lona

C3. 1/7
Vinterhvede

Tabel Il Forskellig doser af smmpemiddel

Led c-c behandld 1 Sf. 5-b. g-9. 10-10.5

1989 3 forsog

a. Ubehandlet 2 1l
c. TilllOP 3XO,500 I 0,3 0.7
d. Till top 3XO,250 I 0.3 0.3
e. Tilt top 3 X O, 125 l 0.3 2
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markani for:-.kel i de opmiede merudbytter, hvorimod
udbyllenivc;.Iuet viser en forskel Jordtypernc Imellem.
En opdeling efter fOrS('lg med og uden angreb af
gulrU\1 viser for [9R9 cl merudbylle p~ 9.0 hkg ved
forekomst afgulru'it. og tilsvarende ud:-.lag blev fundet
i 19M8. I 150 forsøg uden gulrusl llledførte behamJ
lingen et merudbYlIc pa 7.8 hkg. Delle udslag :-.kylde<;
hovc<.bagclig bcb.::tIlpcl\c ~f<;eptoria,der VM fremher
'ikende i InH.
Nedersl I tabellen er forsøgene opdelt eftcr sorter. Tre
behandlingcr af Sleipncr medførte i 1989 Cl rnerud
bylte p11 16.2 hkg. svarende 1I1 en udh)'llestigning p§
22 pet. I 198M blev merudbyttel på 11.6 hkg eller 17 pet.
i udhYllcstigning. Tallene vi<;cr lydeligl del "kred. der
er ..kel med hemyn til Sleirners manglende rcsistcl1:-'
overfor bl.a. glllru~l.

Kraka gav de 2 år ~ammc merudbylte . 11-12 hkg for
tre behandhngcr - mcdel1~ Anja gav mcrudbytter på
[6-19 hkg eller en udbYllc~lignlng på ca. 26 pc!.
Dc øvrige "orler Vl~er for begge Ar merlldbyllcr på 4-7
hkg.
Foretages der en beregning af omkostningerne. svarer
tre beharldlingcr med 0,5 I Tilt IOp til værdien af 3.6
hkg hvede. og sællc' udbnngningen till hkg kerne pr.
gang. ~varer del til i al, 3 hkg. Omkoslrllllgerne lil tre
behandlinger med 0.5 [Tilt IOp var i 1989 mellem ca. 4
hkg, beregnet for kemikalie, og ca.7 hkg for kemikalie
+ køl'~el.

I de 2 år har ca. 90 pet. af hvedcarca1c1 været lil'iåcl
med :-,or!crne Slcipncr, Anja og Kraka. En bcka.:mpel
se af'ivarnpe<;ygdmnme har medført nCllolllerudbytlcr
p.1l. omknng 8 hkg hvede pr. ha.

Planteheskyttelse

Ill'edeKU/~(rib('forars(JK('~af ('1/ u/mlllddig forekomml'ndc
lOrdboel/de svamp. P/al/It'N/e WlIltes I'ia r",lderl/(!. og (lng
re/me p/Ol/lUfir Ku/ligl'. hos h~'(!d(! afll's( gU/~lnhf'd{' h{adl'.
P/aflfeN/e hliw!r stærJ.., \·æh,/ul'mml'dl!.
Angreb ftJrekO/rlmCT hYPpIR~1 I r(tjgrrt','i. I/o~ JH'cde t'r fUlg,
rt'h'ijældl'tll af "(..tydning. neT fillde~ illgl'n ln'kæmpf'he\
"u'wder.

(Foto: )"rp,l'lI SI1I101l\('fI)

Svampebekæmpelse H~ ~odsknjng. Ved planhegning af
dyrkningsprogrammer for hw..-dc diskutere... ofte dell
conIra Ikke delt kvæl'itofanvendcl..e I relalion III bc:.
ka.:rnpcl<,c af svampe og ukrudt.
For 2. år foreligger der resultater af cn for~C)gsrækkc.

hvor gødnings.'llwcllllclsc ad en eller tre gange er
sammenligne! med for,kellig lJlIen,itcl af warnpcbc
kærnpcl ...e. For"(lgen<.· ble\ delt i to afddinger. I af-

Tabe/IJ. God'ik1Jing og n-om{J{'bt'J..æmpelsL' (144)

A O Mer-
N·gødsknllll ad I gang N-gødskning ad 3 p.ng udb)ut:

Vinterhvede % dækning ..'" % dæknlllg u'" for deil

md· gul- ><p- hkg Ne1lo- mel- gul- se". hkg Nello- gOO~-1
dug "'" lona kem< mer· dug ru.. lona kem< rner·

mng

ca. 1/7 pr. ha udbylte ca. 1/7 pr. hi udbylIt:
8 A

9 [orsog 1989.
a. Ubehandlet
b. Tilt Inp
c. Till IOp

d. Till !op
e. Till top

6 IX 6 63.1 6 17 6 62.3 : 0.8
J XO.5 l l J l 12.5 5.9 l 2 1 11.0 4,4 " 2.J
JXO.25l l .1 l 11.6 6.8 l J 2 10.9 6.1 1.5
4 X 0.5 l O•• 2 0,4 11.0 2.2 0,4 2 0.6 10.4 1.6 +1,4
4>.0.251 l 2 0.6 9..J 2.9 0.7 2 0.7 9.9 .1,5 +0.2

LSD (J-e 4.4 I.SD (H' 4.2
b-e 1.0 b-e -

IO for'iog 1988.
a. Ubehalldlel 2 12 1(, 69.4 l Il 16 69.1 : 0.3
b. Tilt top 3;X 0.5 I 0.1 lU l 11.1 •.5 0.1 O 2 12.1 5.5 U.7
e. Till IOP 3XO.25 l 0.1 O 2 lU.l 5,3 0.1 O 2 lU.8 6.0 U.4
d. Tilt top 2XO.5 l 0.1 0.2 2 10.8 6.4 0.1 U.l 2 11.6 7.2 U.5
t. Tilt IOP 2;. 0.5 I 0.7 0.8 l 9.6 5.2 0. .1 0.3 2 10,4 6.U 0.5

LSD a-l' 4, l LSD ti-f! J. 7
b-e - b-e I.J

1989 A 81\(hknmg: SI"dwll1 4 ca 22/4
B. gu<hkmng. 40""" ,radIum 2·J ca. 2b/]. 40'1, ,L 4.~ en 2lV4. 20"'r ,t 7-8 ca .1115
Lro h-c behandlet I ,radIUm 6-7. g.1) ,'glO t 10,5. led d (I~ l' ochandld I 'ta(!lUm 105A·II l

11)88 A 8(1dsknlllg l(Xl""!' I 'tadiurn 4 ca 20/4
B g~t,kmng 40'1- I 'ladlurn 2-3 ca 1/4, 40""" l 'llllhuTTl 4·5 ca 115. 20r } t 'tadllllll 7.R Cl! 1/0
Lcd b·J behandler l 'ladlUlll 0-7. led h-c bt'handler J 'ladllll1l H-I). lcd h.l.:"~ ~ h.::hlltldkll ,r.l(huflI lU.I·IO.~ • na:'II'\Cro.lc hl:ld

ISJ



Planlebcsk)'nelse

dehng A blev kvælslofmængden tildelt ad en gtlng. I
gennemsnit af9 forsøg blev der amendt 172 kg N. der
blcv udbragt omkring 22. april. I afdeling B ble\
samme mængde kvælstof lildelt ad Ire gange med 40
pet. af mængden ca. 26. marts. andre 40 pet. ca. 28.
april og rcstmængden ca. I. juni.

I label 13 bringes gcnnemsnitsre~ultaletaf de 9 forsøg.
hvoraf 3 blev ud fort i Sleipner. 2 i Kraka. 2 i Rektor. 1
i Anja og l i Kosaek. Ved forsogcn~ anlæg blev der
fundet angreb af meldug. gulrust og septoria.

Ved en vurdering afsvampeangreb forst i juli blev der i
afdeling A • k\ælslof ad en gang - fundet moderale
angreb af meldug og scptoria og ret kraftige angreb af
gul rust i det ubehandlede forsogsled.
I lcd b blev der udførlire behandlinger i stadium 6-7.
8-9 og 10-10.5 med 0.5 l Tilt tOp pr. gang. Der blev
opnået en god effekt mod svampene med ct sikkerl
merudbytte pli 12.5 hkg.
I led c blev dO!!li ... reduceret 111 det itah'e af led b. uden
at s\'ampeefTekt eller udbytte ble\ :.endret
I led d og e blev der udforl fire behandlinger med hhv.
0.5 og 0.25 I pr. gang i henholdsvis sladium 6-7. 8-9.
10.1 og 10.5A. Der ble\ Ikke fundet nogen Sikker
forskel i s\ ampcefTekten. men i led e blev der opn el ct
sikkert la\ere udbytte i forhold ul led b og c.
Del største nettomerudbytte blev opnået I led e. h\'or
der i alt blev 81l\endt 0.75 I Tilt top.
I afdeling B. hvor hælstofm ..~ngden ble\ Illdelt ad tre
gange, blev der I led a fundel ~Ulllme angreb af meldug.
gul rust og septoria som i afdeling A.
De forskellige behandlinger hllr medført sanlIlle "vam
peefTekt og nellomerudbyllc '!tom I afdeling A. Også
her er det sW ..... le neuomerudbytte opnået i led c ved
anvendelse af den lave mængde svampemiddel. I sid
!ote kolonne er anfurt merudby ttet for at udbnnge
hælstof ad tre gang i forhold lil en udbnngning.
Delingen af hæJstofmængden har i disse forseg med
fort en nedgang I udbyttet p:i mdtl1 2.3 hkg keme.
Nederst i tabellen er anfort gennemsnittet af 10 forsog
i 1988. Resuhalerne af\'iger ikke nævne\ærdlgt fra
forsogene I 1989. men i 1989 bic\' der opnået ca. 0.5
hkg i merudbytte \'cd en 3-deling af dcn anvendte
kvælslofmængdt:, hvilket dog ikke dækker omkost
ningerne til IO ek<;tra kor<;ler med gødningsspreder.
l 6 af de 9 forseg blev der foretaget fon.kelligc kvali
tctsundersogelser. og genncnl\llihresultalerne er \i~t i
tabel 14

Tabel 14. KWJIiIf!lsanalysf!. (l44)

I årets forseS ble\ der i lighed med i 1988 opnået en
mindre stigning i ltXX>-kornsvægten (t kv) ved at ud·
fore svampebekæmpelse. men delingen af gødnings
mængden har ikke påvirl...et dette forhold.
Faldtallene viser tendens til et mmdre fald ved svam
pebekæmpeIse og en mindre sligning ved delt kvæl
stofmængde. Et forhold. der også genfindes i tallene
fra 1988.
De øvrige analyser viser ingen sikre ændringer efter de
udferte behandlinger.

Databaserede \'arslingssYMcmer. Ved Statens Plante
\æmscenter I Ly'ngby har lilan de senere !r arhejdel
med pl:mlægnmg af forskenige databaserede vars
lingssystemer til bekæmpelse af skadevoldere i kom.
Her skal omtales det S)Mem. der er udarbejdet til
vinterhvede. Opgaven med at finde el system til vin
terhvede er mere kompliceret end det tilsvarende
system i v rbyg, da hvede bl.a. har en betydelig
længere vækstperiode og angribes af nere forskellige
svampe. Tidligere års va .... lillgssYslemer har vist sig at
have en del man~lcr. hvorfor et nyt sY"tem er blevel
afprøvet i 1989. Arets system er bygget op omkring
bekæmpelse af bladsvampe I hvede. Tidligere år har
syslernet også vurderet bckæmpclsesmuligheder for
bl.a. knækli.efodsyge og bladlus. Det nye system har
været indlagt på diskette tIl anvendelse på PC'ere ved
bl.a. en del lokale kon'!tulenteentre.

Til vurdering af den nye model blev der anlagt 28
forsog. og i tabel 15 bringes gennemsnitsrcsullalerne af
i alt 25 gennemførte fors,,&.

Meldugangrebene forblev moderate, medens der i ne
re forsøg forekom kraftige angreb af gulrust. Septoria
var uden betydmog.
Led b og c blev behandlet efter anvisning fra modellen
med nonnal dosis i led b. medens der i led e blev
anvendl en dosis, der også blev all\;st af modellen. Ud
afde 25 forseg ble\ der i 2 forseg anvist en behandling.
medens der 1 17 forseg ble\ anvist to behandlinger. i
andre 5 forsag blev der an\'iSI tre behandlinger. og i I
enkelt forM}g ble\ der foretaget fire behandlinger. l
gennemsnit blev der i led b og c anvi<;t 2,2 behand
linger med en gennemsnitsdosering i led c p! 0.751. I
lcd b blev der \ ed hver behandling anvendt normal
dosb. d.v.s. I I Tilt top pr. ha.

Efter dc modelan\'iste behandlinger i led b og c blev
der opnået en tilfred..stillende og ensartet effekl med et

N på I gallg () r.. 119 4 f~ 1111 6 f.. KQ 4 fs. Kil

a. Ubehandlet .18 J9 418 l4j
b. Till IOP .1 x 0.5 l .19 41 4iJ ]Jl
N ad 3 gallg/'
a, Ubehandlet 19 .19 423 .158
b. Tilt IOp 3 'O.~ I 41 41 414 3·n
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Vinterhvede
TKV Faldual

SCD
% riprotc:m \It'rd.

i ltmt' ml

6 fs 89 4 fs 8~ 6 fs gCJ 4 rs. 88

l J.7 12.3 55 46
\J.j l 1.9 5J 44

14.1 12.4 57 45
14.5 12.5 58 47



Pllllltcbcskytlclsc

rabe//5. ,\1odel-a!ll'i'if sl·ompehekæmpdsf:'. (145)
• =:a ..

Vinterhvede

/989. 25 jorsag
;J. Ubehandkl
h. Model-am I'lllng

Normal dml"
e. Modd-al1\'i~nillg

d. Tilt IOp
c. Tilt lap
f. Tilt top

2.2 x 1.0 I
2.2XO.75 1
2, 1,0 I
J)( 0.5 I
.1 ' 0,25 I

% dæJ(IIlllg ar
md- gul. ..". hk, Mcorudb)'IIl:
do, rust lot;a kerne ~Kemi· 0"-

" 1/7- pr. ha kahet to

21 r~ 2t f, 21 f,

5 25 0.9 70,9

0,.1 0,8 0,1 13.9 8,5 6.4
O,R I 0.1 14.0 10,0 7.9
0.7 .1 0,1 12.8 7,9 6,0
0,4 0.5 O 1.1,6 9.9 7,0
0,9 0.6 0.1 ]J,3 11.5 8,6

J.SD a-J 2.5

J.l'll h. eng li II pr ha. k'd e0,51 pr h.l, [C'd r<lg gl.O I..g • 0.21
ll"al'ol pr h;1

Rug
I 1989 har der kUli v;eret anlagt ru fnr:-'I)g i rug.

Ncollo
mer·

udbylIe

°3,3
-'- 1.6

2,4

hkg
I..erne
pr ha

14 50,0
3 .1 ..1

14 O
J 1.7
2 2.0
9 -'-0,1

14 l.J
LSD-

% angrcl:l af
I..nælkerodsygc
fodr ca. JO/7

Vinterrug

Tabcl/6. I\IJæHtjodsy)W (/37)

Knækkefodsyge, Grundt·t udVIkling af reSI\[em ho:-.
knækkcfod:-.ygewarnlxll mod hcnzll1lldilLolforbindcl·
scr (Bcnlatc, Derosal TIl.n.) Cl' Spnrtak det ene,t ....
middel. der generelt kall anbcfll!c:-.lil hckærnpcbc. Od
er derfor væ",clltligt at 11 afpnl\'ct nye mlJler. 0;1
mIdlerne og~å har en dTckl overfor ell række andre
svampe. er det af intere... :-.e a[ f!i pro\'et Illiulcflle~effekt
veu anvendelse om eftedrct '\llllllllcnhgnet med den
normale for~rsanvendd'e.Om efteråret er det endllU
ikke muligl at fordlige en vurucring af angrebel af
knækkefod...yge p:l plantcrne. men ror~ogcf1e er til
~lræbl antagt på arerllel'. hvor rllg dyrke:-. efler rug.
.....orsogcne er anlagt i 'wmarocJde med Plantcværns
l'cnlret i Lyngby

/989 2/on"g
a. Ubehandlet 6
h. SportaJ.. 45 ee I1lH. J
c. Sportak 45 ee ... 1. 3-4
d. Sport:Jk 45 cl'''1. 5-6
e. Spnrtak 45 ee 3-4 og 5-6 -
f. I..R70Y \VP nov,
g. 1.-87QtJ WP "'1. 3·4

/988. I jOT",g
a. Ubehandlet O 17 38,4
b. Sport:ll- 45 ee lHW. ° O 4,3 1.0
d. Sportak 45 el' ,I. 5·6 O 2.0 l,.J
r. L·R709 \Vp lHW. 3 2 0.3
g. L-ln09 WP ". 5·6 2 -'- 0,5

"Ikkcn ll1eruclbytle pOl 14 hkg i hcgge for:-.og<;lcd,
svarcnde lil en udbylleseign1l1g r~ 12 pcl. Der blev
~!ilede~ Ikke fundet nogen for'\kcl mellem modclan
,%ningerne af reducerede do..."r og den normale do:-.i:-.
p~ 1 I pr. ha.
l de efterfølgende lcd cl, e og f blcv der foretaget
forebyggende bchandlll1ger. Der blcv opnår.:! cn til·
fred'\Millende effekt p~ de for:-.kelligc wampc. ligsom
der ikke blev fundet nogen for~kel på udbyttet hc
handlingerne Illlellem.
Da der i forsøgene cr blc"et am'endt forskelligc antal
km<;ler. er der foretaget en bereglllllg, hvor nmko~t·

IlIngerne tl! kemikalier og udhringlllng er fralrukket
merudbyttet. Den moddanvi ... tc dosering i lcd c på i alt
\,65 I Tilt IOp har visl ~arnmc resultal :-.om led c. hvor
der blev brugt l,S l pr. ha. S[or~[ merudbytte blev
opnåel i lcd fvcd en "amtet alnendel,e af 0,75 I fordelt
ad tre gange.
Ved en n;crrnert' bctnlgtnlng af de af modellen anvi\tc
!-prøjledatoer "e.... at bchandllllgcn af K ral-aforsogcne
blev an\il~l oml-ring 2. maj. II1cdcns forslc behandling
af Sleipncrfor...ugene ble' p:'l.hcgyndt omkrlllg 12. llIaJ.
D.\.5. a[ der har \,l:ret en forskel pli 10 dage p~

sorternc... behandlinptldspUllkl. Anden behandling
blcv var"let ca, 31 dage ,>nlere. L"a. 4. juni for Kraka og
til. 12. Jlllli for Slcipner.
I lcd d bkv fur ... [(' spmjtning udfon (,:;1. 6. m;tj uallM:!
"ort, og r.:a. 35 dage eflcr bIc\" anden behandling
genlll'll1f{lrl.
I led c og f bic\' (I..: reducerede do<;er all vendt med
...amme Illterval ...om I lcd d. dog ble' der udfort en
tredie lopn1jllling ca. 23. maj.
I 1989 har det i forsøgene væn::1 muligl med 1,0·0.75 l
Tilt lap pr. behandling med 30-35 dage mellem hc
hllndlingl'fI1c at opnå en tilfn:dss[illende ~\'l.lIl1pecf·

fåt. Ved ;trnendcl'\e af doser på 0.5·0.25 I bk\ ...amme
:-.vampcelTckt npnåct med el :-.pmjecintcnal på 17-18
Jage.
I ~reh fOf\ug'\nckke har den provede model klaret :-.ig
godt. Dog tydcr en :-':lmmenligning med led f på. al
modellen bor Ju ...ter(.'~. '\1\ den illlvisle dosering yderli
gere ned"il:lle:-..
For~øgelll: fort~æltes.

1:'5



Plantebeskyttelse

Nedersl i labellen er anfort 1 for ..og fra 1988. Og..å her
ble\' del ~torste merudbytte opn. et ved behandling om
efteråret.

I led b er foretagel en behandling med 1 I SportJk i
stadium 3-4, og l led c er samme mængde udbragt ad
to gange i henholdsvis Sladium 3-4 ng 5·6. Den bedsle
effekt pA knæUefodsyge og meldug hle\ opn:\cl i led

I tabel 17 er forelaget en opsummermg 41f28 for .."g fra
de senesle 5 r med belæmpel-.e af knækkefod<;)ge I

rug. FOf1,ogenc er behandlel henhoJds\I" efter. r og
fornr med l I Sponak 45 ec.

Bladsvampe. I rug kan der ofte lind~ moderate angreb
af meldug. gr plet og skoldplet. For nærmere at uno
dersøge den okonomiske betydnmg af disse svampe
blev der i 1989 p3begyndt en forsogsrække. I tabel 18
bringes gennemsllItsre.ullaterne af 3 forseg

2 1.6 +2.4
LSD a-J1.0
LSD b·f 1.0

6 8 44,2
3 +1.5 +4,8

0.5 2.1 "2,3
O 3.1 +3,3

0.1 1.9 +1,8

~ .ng.reb af <:l- rl.nler mtd hkl ",,"eIIo
KnrHC'- Tnpi md· k~ merud·
fods)Jc dug pr ha bytte

rorM ca In
\iøterrul

1989. 3 forsog
a. Ubehandlel 33 15
b.Sport41k Ixl.OI - 14
e. Sportal hO.5 I - IO
d.Rlval 2>;1.0 I 
e.Tllttop txl.OI -
f. Till top 1.0 I +

+ Fa.. t3cO.125 I -

Tr:'idkelle ses ofte l Ild ligt ede. lælle og kraftige
afgroder. Betydende angreb forekommer kun i enkelte
år. S\umpen oplr<eder is..'l:r. h\'or \interbyg dyrkes
efter vinlerbyg. En belæmpd.s.e af tr3dkolle er med de
midler. der foreløbig er lil rådighed. af forebyggende
karakler og udfores som en eftcrårsbehandIJng.

Strategi: Om foraret vurderes ollgrebet afknækkefodsy
geo Fi'Jdes der flere elld IO pct. alIgrebIIe planter i
stadium J-4.foretageJ dC'r bekæmpelse med 0.5 I Spor
tak 45 ec. epentuelt gentages behandlingen 1 uger efter,
Ved Jlærke angreb om'emles I I Sportak 45 ec pr. ha.
Ved tidlig S611illg med forekomst afrugstuh fm tidligere
år saml i en periode med mildt ogfugtigl pejr i oktober.
lIol'em!Jer am'endes der 0.5 I Sportak 45 ec pr. ha i
nOI'ember. el'€tltueltfUppleret med samme mællgde om
foraret.
Ved senere angreb of bladwampe am'endes reduceret
dosis - I halv normal styrke . af et bredt ","kende
smmpemlddel.

l('(j \'I hchandlct I ,I. 3-4. led c ng d 3-4 og .5-6 Ild e 08 r ~l. 9

c. I led li er foretaget to bchandlmger med I I Rival og
opntiet cl "ikkert udslag pti 3.1 hkg.
1 ted e og f er foretaget en sen behandling med
hcnholdsvi~ Tilt top og blandingen Tilt top • Fastac
til bekæmpelse af sene warnpeangreb og angreb af
lripS. I de pågældende forsøg har der ikke værel
angreb af okonomisk betydning. og der blev opnåel
merudbytter på 1.9-1.6 hkg.
Ingen af de opn3ede merudbyller har kunnet dække
omlostningeme til de ud forte sprojlninger.

I label 19 bnnges gennemsnitsresultaterne af 4 forseg,
hvor nye midler er provet mod Ir3dkolle. Forsegene
hM værd udfort som dobbeltrorsog. hvor afdeling D
er behandlet om fodret med I l Rival. Midler med
effekt mod lrådkolle a alle udbragt i november. Kun i
I af de 4 forsøg bh:v der fundel svage angreb af
trådkollc. og i alle for..ug \ar der en god o\ervinlring.

Tabel 18. Sygdomme og skadedyr i rug (/46).

Vinterbyg
I det følgende bringes resultaterne af 16 forsøg fordeh
på 3 for~()gsplancr med bekæmpelse af svampesyg
domme i vinterbyg.

1.6
1.0

Nclto
mefud
b)'lIe

hkg
\u:me
pr. ha

% angreb ar
kna::kl.cro(l..yVoc
rorAr ca 20n

1.01 nov.
1.01 fonir

Vlnten1lg

Behandling lilrddel
15 J2 42.3
5 18 4.9

17 4.J
LSD 1.5

1985-89 18 forsog. Behalldling ikke ti/rodet
a. Ubehandlet 2 12 45.9
b. Sportak 45 ee 1.01 no\'. 2 4 2.0 ";"1.3
c. Sponak 45 ec 1.01 forår 8 2.0 ";"1.3

LSD 0.9

Tabell7. Knækkefodsyge.

1985-fJ9 IO forsøg.
3. Ubehandlet
b. Sponak 45 ec
c. Sportak 45 ec

I IO af de 28 for',og blcv der \ ed forar~bedommdsen

lilrådel behandling mod kn~d.kefo(byge. Ved forårs·
\ urdering ble\ der fundet 15 pet angrebne planler, der
ved host ha\de udvikle! sig Id 32 pet. angrebne str·.
En amendel..e af I I Sportak om efter3rcI i nm embcr
m ned reducerede angrebet ul 5 pet. om foråret og td
el niveau. der ved hOSI var nedsal til ca. del halve af
ubehandlet. I led c ble\ der foretaget en for rsbe·
handling j stadium 5-6. hvilket resulterede I en reduk
tion til17 pet. angrebne stdt Ilehandlingerne mcdførte
.. ikre udslag, storst for eftertin.behandlingen. med et
nClloudbylle på 1.6 hkg. Nedersi i tabellcn cr anført 18
forsøg. hvor behandling ikke blev tilrådet. Der blcv
kun opnAet merudbytter på 2 hkg kerne. der Ikke
kunne dække omkostningerne III de udforte spmjl
ninger.

Ved foråf'"urdenngen blc\ der fundel 6 pet. angrebne
plan ler. der i IObel af sommeren ud\iklede ~ig lil el
angreb p3 14 pc!. Efter behandling med Sportak b1e\
der opnået en lidt svingende effekt. hvilket ogs "ar
lilfældet med midlet L 8709.
SlorSI merudbytte blev Opll. el efter behandhng med
Sportak om eftcrån:t.
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/989. 4 [orsug
a. Ubehandlet 2 44 64.6 67,9 .1..\
h. Baycol' 300 ec 1.5 1 l 29 l.8 2.2 l.7
c. Basitac 75 WPI,5 kg l J l 2.6 J.7 2,4
d. Folicul' C011lbll.0 I l 4() 4.b J.2 1.9
e. L8709 50 WP 1.0 kg O 40 2.7 2, l , "-.,
f. Sportak 45 Cl' 0.5 I l 40 U 2,8 1.4
g.Cycocel ck'lra2.0 I 2 44 2.3 2.0 .1,0

Lcd h·fh..·handlcl 1:3 . .lI-Il L~d ~ Ix'handlel l';l !K/IO

Tabe//9. Frådlwlle og pl('skiIllIllC/ (/47).

Vinterbyg

% planlrf
mod

lr!d- mrl
kølle dug

forir

A D
Efter5 RIVpl
btkæm· I I ca.

pelse 12/4

Mer·
udbyue

fo'
Rival
n-A

') fl,dk",,(, kali iJ...kc J...ol/sla/er('\' om ejr('rarer. og {'li

hdl(Jfldltllg er derfor o//of('hyggc'IIde J...(lrat./er.

Illad~valllpc. I 1989 forekolll der I..Ull yder~t "vage
angrcb af blad plet. meden ... 'ikoldplel og meldug fore
kom ret udbrl~tlL DClllørre \cJrpl.'riode 'ltand5.coe dog
lIngrebene af :-.!..oldplcl. meden ... meldug og.." fandie... I
JUtll

Italx'121 bnngcs re.. ultalet afo for~l.lg. hvor nogle nye
ITlldlers effek! mod Vill!erbyggcll'" htad,ygdollllllc af
prme" i normal og Ilcd~al dO"'I"', lige...om en bchand~

ling er samlIlenligne! med IO og tre behalldlinger. Vcd
en vurdering først I Juni blc\' der fundet ...vage angreb
af meldug p!\ gellllclll:-.nillig 5 1>C1. ...amt ubetydeligc
~lllgreh af skold plet og bladplel.

IIahcl20 bnllge~ gCllllcnl"nihft' ... ult:Jleflll.' :lt" 25 (or...ug
i ell 5·~rig PCl'looc.

/91t5·89, 5 fin·.\lJg !//('d /radkol/e

a, Uhchal1dlct 14 59 55.0
b. Ilaycor 300 Cl.' 1.51 l ~~ 4.9
,. Bi\SIlJe 75 WP 1.5 kg 2 ~6 4.5

}985·89. 10/ormg lide/l friidJ..."l/j'

.. l!behJllJ!c1 O ~2 54.2
b. Uaycor JOO cc 1.51 O ~~ 1.7
.. 13a... itac 75 WP 1.5 kg O 86 1.0

I 5 af de 25 for'!iog blev der fundet trfltlk"lIe. og ell
)chandling med Ba)cor eller ila'lilae rcJucerede ang
'chel fra 14 til 2 pc!. angrebne planter.
3ehandlingen rcsulterede i Crt bedre overvintring. idel
)lantetallcl "'Ieg med omkring 45 pet., der rc:-uiterede I
~t merudbyttc på 4.5 til kll<lp 5 hkg.
I:-.ammc perlode nlr der imidlertId 20 fnr:-.og. h\'or dcr
kkc forekom Ir~'dkølle. Behandlingerne re ... ultcrcde i
~n ubelydelig qlgnlllg. i pl:lntelallct og udbyllel.

Ar dr.: anvendk midler har !..Ull midlerne Baycor og
Ba:-ltae pih iri..cl angrebet af meldug. om forårct. Idet
der ble\ fundet en reduktion fra 44 pet. meldlIgan·
grebnc planter lil ca. ~O pct.
Vcd de ~\~lge angreh :lf tr1l.dkullc hle\· det SlOl"te
merudbytte opnået I led d med Folil,;ur Combi. dcr Cl'

cl bredt vir!..cllde walllpcmiddel. Samme Illcrudbyllc
blcv opllået cher 0.5 I Sportak. der ingcn effekl har
mod (rådk~lllc. men Cl' \irk"Olll mod "'lle:-.kimlllel og
meldug.
Om forllrd bil:\ dcr hehandlet HICtl I I Rival ca. 12.
april. og behalltllingcn rnedforlt: I Ictl a et l1lel'wJb~ \te
på J.3 hkg. I dl.' øvrige led har til.'l i!..kc \a:'ret IllUlj~l ~II

opnll de 'lanUl1e mcrudb~ Hcr ...om for cflcf<1r:-.hchand
Itngen.

% dæknmg uf Merud·

Vinterbyg blad· md· hkg bylle
plet dug keme ko- Nt'uo

ca 6/6· ('Ir ha mlbl

/989. 6 j(Jr\'"g
a Ubell<lIldlCl l ; 64.Q
b.RI\al l'\( 1.0 I 0.2 0.1 1.8 0.7 0 ..1
r. Ri"lI 2 XO.5 l 0.2 O 4.2 2.2 0.2
d.Riv:d 3 XO.5 I 0.1 O 5.5 2.5 ~0.5

e.llayfidall 1 j'0.5 I
Rival l • 1.0 l 0.2 O S.i 2.1 0.7

f. Iklyfidall l '0.5 l
Fnlieur I '>( 1.0 I 0.2 O 4.~

g. B.J~ lida n 1 y 0.5 I
J7(ll1cur 2><.0.51 0.1 O 5.1

Ih.lhyfidan 2 XO.5 I
Ri\ al 1";1.01 (0.2 O 5.2 0 ..1 . 2.7) G/..)'J) (J-g 1.J

/988. 2/0rl1Jg
<I. Ubehandlet 0.5 3 62.7
f. Ih) fidan l · 0.5 l

Fohcur l X \.0 l 0.5 0.5 5.1
g. Bil)fitlulI l · 0.3 I

F(lllt:ur 2 -.. 0.51 O.J O 4.3

Lcd d h hclulldk! I ~( J--\. kd h-h ~t ~·6. lcd l'. d. ~ og h ~l ,\\-')
( ) :5 for"'1t • n'C~II'~cr ... lc blad

rabel 2/. B/adn'amp{'. (/48)

Sallltllge behandlillger medførtc en cll ...artCI eITe!..t pil
tic foro.;kclltgc 'l\(lI11pC.
por en behandling med 1 [ Rival blev dl'r op"åel Cl
Illct'udbyllc pli 2.8 hkg. Dlev dcn llls\arende mængde
lld5prnjlel ad IO gange. hlcv der opnået cl merudbytte
p<'l 4.2 hkg med en ~tlerligcrestigning i mCfudbyttet lil
5.5 hkg for lre behandlinger med 0.5 I Rival. Til
"varende lllerudbyuer blc\' opnået for de cl\'rigc micl
ler.
Da tier i denne for...Clg,:-.crie er illl\cndl f"l'!.kclllge
antal hehandlinger ()~ dermcd antal k'lI·,Ier. cl' der
foretaget ('Il hercgning af ll1erlldb~l1el 1ll1llU'l om-

hkg
kem~

pr. ha

%
o\·er·

levtIlde
plnnltr

..
plnnter

mod
lridkølle

Vinterbyg

Tubel 20. l'riJdJ...olle.
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kostningcr ul de anvendte kemilaher. I led c. d og e
blev der et merudbytte på 2-2,5 hkg. som stort "'Ct
s\'arer til omkostningerne til udbnngning af mIdJerne.
Nederst I tabellen bringes 2 forsog fra 1988. Der ble\
opn et en en~rtet svampeerTekt med et merudb)lIe p
4-5 hk8.

midler har 'æret afpro'ct. Som ud~'ed ble... der an
'endt et pani va.rb)g (Klaxon) med en spm:evne p5
95. Bejdsningen ble' udfort p5 forsogsgården God!·
håb. og spircanal)'scn blev udfort "ed Stntsfr..,kontro!·
len.

I tabel 22 bringes resultaterne af S forsøg. hvor 2 nye
ikke markedsforte præparater. DPX N 7873 og CX
021 er sammenlignet med marh.-dsforte præparater.

Tabel 23. Bejdsning (150).

Varbyg Spm,'.
~vne Pl;llIltr
% pr. ml

hkg
It;.tnle
pr, ha

vårbyg
Afsvampning. I 1989 har der været anlagt 9 for~"g med
bejdsning af udsæd af vårbyg. Forsøgcne har værct
fordelt på 2 planer. I label 23 bringes gcnnem"nits
resultaterne af 5 forsøg. hvor fem forskellige hejdes-

SlrO/eg/: I en fæl og kraftig u/grøde med vinlerbyg som
for/rugt inde,,/or de seneSle l ar kan der i 'w~·t'mber

forebyggende behandles mod trtidkolle.
Ved forekomst a/ blads\'Qmpe e/ler begyndende stræk
ningsl'æksl. slad/um 5·6. am'endes halv normal mæng
de af et bredt I'irkende n-ampemiddel. Behandlingen
gentages om nOtb'end/gt.

I forsøgene blev der forst i juni fundet svage angreb af
skold plet og bladplet og moderate angreb af meldug
på 4 pct. Uanset middel og antal behandlinger blev der
opnået en ensanet effekt med merudbyttcr p knap 3
til ca. 4 hkg.
Der bIc" ikke for nogen af de markedsforte nudler
opn el merudb) tier. der kunne dække omkostlllllger
ne til sprøjtningerne.
Med dc sencstc Ars meget svage svampeangrcb i ,in
tcrbyg har der været en yderst dårlig okononll i ,ti

udføre gentagne sprojtlllllger med normal dOSIS af et
bredt virkende svampemiddel.

1989. 5 farsøg

a. Ubehandlet I 4 72.6
b.Tilt turbo IXI,OI 0,8 0,9 J.2 0,9 " 0.1
c. Till turbo 2XO,5 I 0,8 O,J 3.6 lA +0,6
d.Tilt turbo JXO,5 I I O,J J,7 004 +2,7
e. Calixin IXO.51

Tilt turbo IX 1,0 I 0.2 2,7 ~O.J . 2.J
f. Calixin I XO,5 I

DPX N 78731 X 1,0 I 0.6 3.8
g.Cahxlll I XO.5 I

ex 021 I X \.0 I ( 1 0.8 J, I)
LSD 1.3

Lcd d-g Ix:handlcl SI. 3-4. led bog st. 5·6. kd c·d SI S·.
( ) 4 forsog .. l O\crst~ blad

52,4
+0,2

0.0
+0.8

266
250
266
251

100 ml
100 ml
250 ml

1989. 5 farsøg

a Lbehandlet 95 278 51,7
b. Fungazll Bejdse 100 ml 92 261 ~O.J

e. Raxil bejdse LS 100 ml 91 274 0.0
d Prcludc UF 250 ml 89 256 +0,4
< Fungazll C 200 ml 91 271 0.4
r. Beret Special 400 ml 84 26 0,0

LSD -

1988-89. 9 farsøg
a. UhehandJel
b. FungaLil Bejdse
e. Raxil bejdse LS
d. Prcludc UF

Ferrax Bejd~ har i \amilige led medfort en lidt lavere
splreev'nc og dermed ct la'ere plantelal pr. m- Ved en
,'urdering l stadium 3-4 og 8-9 ble' der fundt! mindre
meldug I de Ferrax-bejdsede led. Samtlige bejdsningcr
har imidlertid medfort en mindre udbyttenedgang p5
0,8-1,9 hkg.
Tib\'liTende effekt og nedgang i udbyttet blev fundet i
4 forlløg i 1988 i en sortsblanding og i sorlen Golf.
l 2 års forsøg har en bejdsning mcd 400 ml Ferrax pr.
100 kg korn medfen et Javere angreb af meldug, men
behandlingen har ikke resulleret I noget merudbyttc.

I (abel 24 bringes resultaterne af 2 års for.ug, hvor
etleklen af bejdsemidlct Ferrax BeJdsc er undersøgt på
de mddugføl.somme .sorter Golf og Corgi semt på en
'iorl'iblunding og den mindre rne1dugfolsomme sort
Dlgger. For sonsblandmgcn og de tre "orter ~r der et
ubejdsct og et Ferrax-bcjd!>Ct led. Samtlige for.."gsled
er I <;tadlUm -9 behandlet med 0.5 l Rival.

Som m31cprovc blev i led b anvendl Fungazii Bejdse.
der har været anerkendt og markcd<;fort igennem nere
år.
Dc udfoTle behandlinger medførte en I1lllldrt nedgang
i spireevnen og påvirkede plantclnllcl i nedadgående
retning. I led d blev der fundet en nedgang i plantelal·
1<1 på 9 pc!.
Ingen af de udferte behundllllger har haft en sikker
,'irkmng pl' udbyltet.
~eders( I tabellen er anfort genncmslllt~r~ult.Jtetaf9
forM)g i 1988-89. De IO prO\ede OlIdier. Raxil og
Pre1ude. har virket pl' linie med Fungaz.il Jdse
Fer..kellige svampemidler med effekt mod m~ldugkan
og~. formuleres som bcjd<;emidler.

\1~rud

b~lt~

le- 'letlO
mllal

hlg
l<m<
.. ha

% dælmngaf
bLtd- md-
plel dUK

1;3: 616"

\'interbyg

Tabel 12. BladsW1mpe. (149)
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Planlcbcskyltclsc

l lahcl16 tlflngc... g~nnem<,nll'lrc ... ultiHcrne af 7 f(lrwg.
h\Uf en behandling l <,ladlUlIl 7·R er ,ammenhgncI
med en tidlig bchandllllg I .. Iadllllll 4-5 efl~rfulgl af en
beh.tndlllll;! l ...ladlUm 7-8

Hlad~"ampe_ Angrebenc ... f hlad ...ygdomm~ Illa l ICJ8CJ
hclegnC' 'lOlll\\agc. Meldug fandies do~ rcl udhn:dl 1
maJ-JUll1, Illell i ~der'l ,\age 'lI1grch, Del ...ammc \ar
tllf:eJdel fOl' ... J...oldplcl og bladplel
I IqRCJ har dcr 1 \'årb)!!. \ærcl ;lI1lagl 66 for ...og fordelt
p;i 5 pbner

I (,lbd 25 hrlngc') gellllcm"'nil rc ... ull:llcrnc af 7 for...ug.
Ilvor for... kelllge nudler er lIll111cnhgnel mcd en
",pnlJtning I ... tadillm 7-R....varende lil ell hchandllllg
olllkl'lllg IO, Juni.
Vl,d for'lllgcllc", anlæg blc\ der 1 2 for"','g l henhold", i... GI
l'n ...nrl ...hlan(llng og i ...orlcn Dlgger Ikke fundt:! angreb
af ",ampc,~gdomlllc, meden ... der l 5 andre for'<'g I

...orlerne GflI. Golf og Schm 01-:\ furHicl angreh af
mcldug p:l 50 pct. af planterne

I for...ugcnc udcn angrco af <;\ :llllre"'~ gdol1l111e ble\ da
f<'r alle mldkr opnacl en nl'dg.mg 1 udby ttet pa Olll

J...ring 2 hJ...g.. [n ncdg'lIlg. der hmc<h'lgdig ... (amOla

fr<l Cl enh·1t f<lr ..,,&
I de 5 for"lg hlc\ meldugangrdlCt rcdw.:crel fra -4 ill
0.5 PCI. med el merudhyt1e pa J hJ...g for :lll\cndel ..e ~lf

I 1 Rl\:I1
I k-d c-g bk\ afpnl\CIIl)C (lg~IIt1Il111J...kcmarJ...~d... r(\ftc
1lll<!1cr. der mh l"'IC el1 efTdd og et 1llcrutlhy Ile pil hille
med Rl\al
Fra \q88 fmchgger ell Ill \arcndl' opdeling af 8 for<,()g
I 3 fnr"lg med meldugrc <;telllc ...ortcr ble\ der opm'le(
\aricn:nde ulhlag.
I fnr"'()gcnc med melduglllndtageligc "'ortl'r bIc\' da
for de n~e 1Illdler fundct t:! ..,IHcrt ud<,l;tg ra (lm"nng
4 h"g, ud... lag. der er lidt ... turre l'nd for den lilsvarende
bchalldlllll;! med nlldlct Ri\'al

h'l
,tn"
pr ha.

(15/1

o 58.4

O 0,5
54 61.5

33 ·0.6

2 9 63.6

O 6 ~0.7

4 ~O 64.4

I 24 ~0.5

O ) 62.8

O 2 1.8
\(ddug I I'orln'g. Fra j'n.'lIIl.,nfIll8 fil ollJkrlllg~krttllllllK

Å'JIl byg r.111~f1I)(·:) af 1Il,,1dUf(.'IIIgrL'b J..UI1 jilmrwgt' I/(Jr
~ -'0 62.7 \J"udl.' i f'luflfa"nJør~tl! Hm'/""III1-pl'U'J..\I.

f/-"fllt1. J. /lUl/moller)

25 1.9

Il

o
17

Spire· ~ PI:anlt'l'" nW
e\-11e Planlc:r mddu,
% pr. ml 51 I

3-4 8-9

IJc'idsflittg og~projllli"K mod liw/dug.

Virbyg

labe/l4.

1989. 4/or;øg

a.Sorl"bl;Jndlllg 95 2·U
b.Softsblanding •

rena.' ocJd<"c 89 204
c. GeM 9; 240
d.Golf -+

Fcrra" IlCJd ...c 93 2.16
c. DIgger 99 270
f. Digger I

Ferra 'I bCJd..c 97 225
g.Corgl 95 242
h.Corgl I

Fcrr:u hCJd ...c 94 222
/988. .f [tmog

a. Snrt,hlanJlIlg 92 }Q7

b.Snrl'blandlllg
!-cfTn bcJd ..c 89 :!5J

e Golf 92 264
d.Golf t

Fcrra'\ hcJd...c 95 2g\

l.cd iI·h bchandkl ION 0.5 I RI\.tl .... "'.(j

I rrn"~ld~ 4110 ml ht..ll-

Tah1'115. JJladn'a1l1pt' (/51).

%dækmng hkg %dæknmg hkg
Virbyg ar meldu8 kerne ar meldug kernr:

ca. In- pr h3 " 1/1- pr. ha

1989. 2 jimog 5 j()rmg

iJ. L:hehandk'l O 51.3 ~ 56.6
b RI\al 1.0 I O :U 0.5 .1.0
c. Follcur 1.0 I O 2.4 0. .1 3,4
d. FolK'ur Combl 1.0 I O 2.5 O. l .1.0
c. DIJX l 7t\7.l 1.0 I O 1.0 OA 2.3
f. DPX "\ 7106 1.0 I O 1.7 OA 2.9
g.ex 011 1.0 I O 2.5 0,4 3.0

1988 J fanøg 5 Ji)r~ol:

a. Uhchandh:l 12 :\.1,0 I 52.3
b. Rival 1.0 I I 05 O.l> 1.5
,. Folll:UI' 1.0 I .1 1.7 0.1 U
d Folll·ur Combl 1.0 I I 0.2 O•.' .1.9,. DPX N 7S7J 1.0 I l 2.S OA 3..'
g.ex 021 1.0 I 0.4 U

LSD h-g /.9

/987. It jorm8

l. L:hdwndh:t 5 53,1
J. RI""l 1.0 I 0.6 J.Q
.. F<llicur 1.0 I 0.5 4.1
j. Follcur COlllhl 1.0 I Il.X 4.5
_. I)PX N 7X7.1 1.0 I 0.0 U

LSD 1.1

~11c ~h;mdl11l!tcr udr\1lt l " i.1i
• ,,\cr.t&: h];,J
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/989 7/ars,,!!
a. Ubehandlet 0,2 0,7 55,0
b. Rival 1.0 I 7-8 O 0,2 1.2 -;- I.9
c. Dorio 1.0 I 7-8 0.1 0,2 0,7 -;-2.0
d. Calixin O,S I 4-5

Rival 1,0 l 7-8 O 0,2 1.3 -;- 3,5
e. Calixin 0.5 I 4-5

ex 021 1.0 I 7-8 O 0.1 1,8
f. Bayfidan 0.3 I 4-5

Folicur 1,0 I 7-8 O 0.2 2,5
g. A 8397 A 0.8 I 4-5

Tilt turbo 0,8 l 7-8 O O 1.5
LSD-

/988 2/a""g
a. Ubehandlet O I 44,4
b. Rival 1.0 l 7-8 O O 2,2 -;- 1.1
c. Dorin 1,0 l 7-8 O O 1,4"1,3
d. Calixin 0,5 I 4-5

Rival 1.0 I 7-8 O O 3,7 -;- 1.1
f. Bayfidan 0,3 I 4-5

Folicur 1.0 I 7-8 O O 4,0

- IIlcSlovtrste bllld

l gennemsnil af de 7 for~g blcv der fundet svage
angreb af skoldplct og meldug.
lied b·c blev der for en behandling opnået små og uens
merudbytter på I hkg. Et udslag, der ikke kan dække
omkostningerne til den udførte behandling.

Tabel 27 Nedsat dosis I'ed l og l behandlinger (154)

Tabel2/i Blads>'ampe. (153)

VlrbYI
% dækning af

~koldpkt mrldulIl
ca. 1/7-

hk.
kem~

pr ha

Nrtto
mrrud
b)'lle

1 led d-g blev der udfort to behandlinger. der ikke
medførte væsentlige stigninger i udbyttet.
Nederst i tabellen er gengivet 2 forsøg fra 1988. Med
de svage angreb af svampesygdomme blev der kun
opnået små og usikre udslag, der ikke kunne dække
omkostningrne til de udførte behandlinger.
3 års forsøg med nye. ikke godkendte midler viser. at
disse midler i effekt og merudbytte er på h",jde med
markedsførte præparater.
Forsøgene forts..-ettcs.

Delt dosis i vårbyg. I forsøgene, der er ,-ist i de
foregående tabellcr, er midlerne anvendt i normal
dosering ved udbringning ad en gang. De opnåede
merudbytter har ofte ikke kunnet dække omkost
ningerne til udbringningen. I de efterfølgende tabeller
~s resultaterne fra forsøg, hvor midlerne er prøvet i
l'lvere doser end normalt. Hovedformålet har været at
belyse effekten og økonomien ved brug af et bredt
virkende svampemiddel i nedsat dosis og ,ed flere
behandlinger.

I label 27 bringes genllemsnitsresultaterne af 19 for
søg. hvor midlerne Tilt turbo og Rival samt de ikke
markedsførte midler Folieur, DPX N 7876 og CX 021
har været afprøvet i forskellige doser ved t'n og to
behandlinger. Midlerne er prøvet i normal dosering,
der for Tilt turbo og DPX N 7876 er 0,81 pr. ha. og I l
er normal dosis for de øvrige midler. Endvidere er
afprøvet halv, kvart og en allendedel af normal do
sering.
Led b-e blev behandlet i stadium 7-8, svarende til ca.
9. juni, medens led f og g blev behandlet i stadium 5-6
o$!. 8-9. svarende lil ca. 29. maj og 17. juni.

Med svampe ang. TIlt turbo
lJ forsøg 4 forsøg
9 6 48,9 4 4 47,9

0.7 0.2 3,2 O O 1,6
l l 3,9 0,1 O 1.7
2 2 3.8 0.3 O 2,2
4 3 J,J I 2 1,6

0.7 l 4,2 0.8 l 2,6
0,9 I 4.3 0.6 l J,3

2 2 3.4 0,9 l 1.7
LSD 1.3 LSD-

Uden svampe ang. DPX N 7876
6/orsag 2 forsøg
O O 52,5 l 7 45,6
O O : 0,4 0,1 0.3 4.1
O O -;-0,1 0.1 3 5,9
O O O 0.2 4 5,4
O O -;-0.2 0,5 5 5,7
O O 0,9 O 0,3 4,8
O O 1.7 O 2 4,9
O O 1.0 O 3 5.4

LSD- LSD-

VlrbYI

a. Ubehandlet
b. I X l/l dosis SI. 7·8
C. I X 1/2 dosis SI. 7·8
d. I X 1/4 dosis SI. 7·8
e. I X 1/8 dosis sI. 7-8
r. 2X 112 doSIS SI. 5-6, 9-10
g. 2X 1/4 dosis sI. 5-6, 9-10
h. 2 X 1/8 dosi; ,t. 5-6, 9-10

a. Ubehandlet
b. I X l/I dosis sI. 7-8
c. I X 1/2 dosis SI. 7-8
d. l X 1/4 dosis sI. 7-8
e. l X 1/8 dosis sI. 7-8
r. 2X 1/2 dosis sI. 5·6, 9·10
g.2XI/4dosis s(. 5-6,9-10
h. 2X 1/8 dosis SI. 5-6. 9-10

- na,.",;t0vcrstc blad
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% dækning af
mel- blad-
dug plet

ca. In-

hk.
k~tll~

pr. ha

% did:ning af
mel· hlad-
dug plet

ca. In-

hk,
krmt'
pr. ha

% dæknmg af hl....,,- blad- k~rne

d•• p/ct pr. ha
\.la_ 1/7-

Falleur
J/arsag

9 9 48,1
0,1 0,1 3,5
0,4 0,7 4,2

l 2 3,4
2 2 2,5

0,9 5,0
0,9 4,8
0,7 3.7

LSD-
ex 021
4 forsøg

20 5 52,1
l 0,7 4.1
4 l 4.8
7 2 5.1

IO 3 4.5
0,9 l 4,8

2 l 4,6
5 3 4.0

LSD 2,8
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I ed d-c bch:ll1dlt!1 sI 7-8 ca 9/6. bl hl 5-6. 9-10 ca 2'H5 og [6/6
Lt!d b·c be-ham.llcl C:I 1/6
") NrC\I\l\'l;"r\te blad

Skaldplet pli vårh)'R. ses JOm IY!>'e pleuer omgivet afen brun
kant. Svampen OI'ul'ifllrcr pli sllIbr('ster, Kraftige angreb
forekommer ofte i forbindelse med reduceret jordhdwlld
linK og på furowe. Rug og byg kan angribc!>' aj'iko!dpIN.

(rolu: A. From Ni('lsell)

/989. 2J /orsog

I<t. Ubehandlet 3 51,0
b. Model·anvisning GNorm. dosis I X 1.0 1 0.6 0.4 1.9 c 1,2
c. Model-anvisning

l XO.61 0.6 0.3 1.9 :0,4
d. Rival l X 1,0 l 0.7 O,S I.R "'-1.3
<. Rival l X 0,5 l 0.3 0,2 1,4 "'-0.6
r Rival 2XO.5 l 0.2 0.1 2.3 "'-1.7

/989. 18 forsøg. Behalldlillg alll'lSt
LSD /.0

a. Ubehandlet 4 2 53.2
b. Model-anvi~nll1g

Norm. do:\is 1>-- 1.0 I 0.7 0.5 2,8 "'-0.3
c. Model-anvisning

l XO,7 l 0.6 0.4 2,7 0,2
d. Rl\ul 1><1.01 0.9 0.7 2.3 "'-0.8
e. Ri\al l "O,S l 0.3 0.3 2.1 0.1
r. Rival 2'><0.5 l 0.2 0,2 3.0 "'- 1.0

LSD /./
/989. 5for~og, lJehandling ikke alll'/Sl

". Ubehandlet 0.6 O 43,2
d. Rival 1><1.01 O O 0.1 "'- 3.0
c. RI ... al l XO,5 l O O " O.Q + 2.9
r. Rival 2XO.5 l O O ~0.2 +4,2

LSD-

hkg Nello
kerne mc:r
pr, ha udb.

% dleknlng af
mel- blød-
dug plel

ca. 1/7-
Vlrbyg

Tahel28. t.'pidall - ~'(jrbyg. (lSS)

Forst bringe<; gennem~nilsresultatet ~If 13 forsng, hvor
angreb af svampc~)'gdommeblev konSl<l.leret. I disse
gennemsnit indgJr samtlige provede midler.
1 lcd u ble\ der først I juli fundet 9 pet. angreb af
meldug på næstøverste blad og 6 pet. angreb af blad
plet. Anvendelse uf en normal dosering. lcd b. redu
cerede angrebel lil 0.7 og 0.2 pet. angreb med et
merudbYlle på 3.2 hkg. I lcd d og e blev der fundet ell
nedsat svampcefTekl for :tilvendelse af en lavere dosis
middel. En vigende efTekt. der ikke afspejles i de
opnåede merudbYller.
I led f-h bicvanvendt to behandlinger med en halv. en
fjerdedel og en ollendedd nonnal do:.i'l. I led f og g
blev der opnået elis efTckl og merudbylte. Anvendelse
af laveste dosis. led h, tenderer til lidt svagere efTekt.
Samllige behandlinger resulteredc i sikre mcrudbYller
fra 3-4 hkg. men der blev ikke fundet nogen sikker
forskel behandlingerne imellem.
Tilt turbo blev afprøvet i 4 for<;og med en lidt svugere
svampeeffekt og et lidt svagere merudbyue end i de 13
forsøg.
For de Ikke markedsfortt' midler. Folieur. DPX N
7876 og ex 021 blev der for cn normal dosis opnåel en
effekt på linie med Tilt tllrbo. men med tendens lil ct
noget større merudbYlle.
I tabellen gengives gennemsnitsresultatet af 6 forsøg.
hvor der ikke blev fundet angret> afsvampe~ygdomme.
Behandlingen påvirkede ikke udbyttet.
En beregning af neltomerudbyltet ved bekæmpelse af
meldug og blad plet kan kUli foretages for det rnarkcds
forte middel Tilt turbo. Kun ved anvendelse af kvart
dosis blev der opnået smll positive mcrudbylter på 0.7,
0,4, og 0.3 hkg. Ved anvendelse af halv dosis opnåedes
merudbyller. der lige netop dækker omkostningerne.

Forsøgef1e viser. al der er muligt Ol am'ende reducerede
doser afel bredl I'irkcllde sl'flmpcmiddel og opnå el godt
resullot.

Modelhaseredc ,·arslingssystcmcr. Det er påkrævet. at
der udVIkles varslingssystemer. der k'lIl vurdere. om
bekæmpelsesbehovet er nået for forskellige skadevol
dere i diver<;e afgroder. Ved Planteværnscentrel i
Lyngby har man igennem nere lir arbejdet med Com
puterbaserede mrsli"g.~sy.Hemer lil bekæmpelse af for·
skellige skadevoldere i byg. bl.a. blaclpleL meldug og
blad lu:., Et af sy<;temernc Oplimal planlebeskyltelse
har været afprovel ~idell 1986. men fra 1988 blev dets
anvendelse stilId i bero. System<:t var bygget op om·
krlllg anvendelse af en normal dosis af el anerkendt
svampemiddel. en lø<;ning, der har vi<;t "ig at være
ul iIfredsst il knde.
I 1989 er ud~'iklingen af EpidollprogrammC'1 fortsat.
Systemet tager sigte på bckælllpel ..e af meldug og
bladplctwal1lpe og er bygget op omkring snrlernes
mo(hagclighed.
Programmet hllr \la:r~t indlagt på diskette til an
vendelse på PCere ved bl.a. de lokale konsulent
centre.
Til afprøvning af sy<;temct har der været anlagt 23
for:.og, hvor 2 forsøgsled blcv behandlet efter an·
visning fra modellen. I J andre forsøgsled blev der
fastlagt en forebyggende behandling med Rival.
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Led c og d behandlel SI. 7-& ClI. 9/6 led e behandlet i st ~·6 og q·1O
ca 29/5 og 16/6

Det skitserede SIF FLOW·DIAGRAM har været
afprøvet i forsøgene. og resultaterne bringes i tabel 29.

I 14 forsøg er SIF FLOW·DiAGRAMMET 5.ammen
lignet med en forebyggende behandling med 0,5 og 1,0
I Rival pr. ha, udbragt ad en eller [O gange.

sc. I modsat fald afventes udviklingen, og der udføres
en ret sen generel indsats med halv til LO trediedele
dosis.
l grupperne C og D er sorterne kun lidt følsomme
overfor meldug, men ved højt smiuctryk er det på·
krævet med en tidlig bekæmpelse. J modsat fald følges
udviklingen gennem ugentlige bedømmelser for mel·
dug samt vurdering af nedbør inc1usive vanding. Ind
træder meldug, kan det udløse en behandling med
halv til Io trediedele dosis. Visse sorter i gruppe C kan
OyltCS til gruppe B, hvis arregning til maltbyg kan
påregnes.
I gruppe E er sorterne så modstandsdyglige overfor
meldug, al bekæmpelse førsl kan blive aktuel i sta
dium 7. Fra delle lidspunkt følges udviklingen gen
nem ugentlige bedømmelser som for de øvrige grup
per. Findes meldug, kan der behandles med ca. halv
dosis.
Med udgangspunkt i sorternes navn følges diagram
met frem til et af seks bekæmpelsesforslag.
Forslag 1 indebærer to behandlinger med reduceret
dosis, i alt 0,8 I Rival eller Tilt turbo.
Forslag 2 indebærer en behandling med 0,5·0,7 I
Rival/Tilt turbo.
Forslag 3-5 indebærer en behandling, men kun så·
fremt visse betingelser opfyldes.
Forslag 6 anbefaler at udelade bekæmpelse.

0,4
-:-0,8

0,2
~0,4

0,1
~1,2

0,1
0,2

hrnik.

Merudb.

O 2.1
O 1,3
LSD 0.9

O 1,9
O 1,7
LSD 0.9

3 0.2 52,9

2 0,2 53,1

% dækning ar hkg
McI- Blad· k~rne

dug plet pr. ha

1,6XO,5 l 0,2
l X 1,0 l 0,1

3 0,2 53,4

1,5XO,5l 0,1 O 1.7
l X 1.0 l 0.2 O 0.9
lXO.5l O O l.l
2XO,5l O O 2,2

LSD b·e 0.9

1,6XO,5 l 0.6
2XO,5 l 0,1

/989. 2/ forsøg

a. Ubehandlet
b. Sif Flow·

diagram
c. Rival

/989. /4 forsøg

a. Ubehandlet
b. Sif Flo\\'·

diagram
c. Rival
d. Rival
e. Rival

/989. 20 forsøg

a. Ubehandlet
b. Sif Flow

diagram
e. Rival

Vilrbyg

Tobel 29. Sif Flow-diagram.

FLOW-DIAGRAM. En forenklet udgave af Epidan
programmet er blevet omskrevet til en » papirmodel (,
kaldet SIF FLOW-DIAGRAM som er 'liSL i figur l.
Diagrammet er ligesom diskenen bygget op omkring
sorternes modlagelighed for meldug. I diagrammet er
sorterne opdelt i fem grupper.
l gruppe A er sorterne så følsomme overfor meldug, at
der generel! gennemføres en tidlig bekæmpelse med
megel Jav dosis, og senere suppleres der med halv
dosis.
I gruppe B er sorlerne ikke så følsomme ovenor
meldug som de var i gruppe A, men ved højt smit·
tetryk er det påkrævet at foretage en tidlig bekæmpel-

Ved vurdering ca. 1. juli blev der fundet moderate
angreb af meldug samt svage angreb af bladplet- og
skoldplelSyge.
Led b blev behandlet på det tidspunkt, hvor modellen
anbefalede en bekæmpelse, og der blev af hensyn til
justering af modellen altid anvendt Rival. Behand
lingen fandt sted i stadium 5-6. svarende til ca. I. juni.
Der blev fundet en tilfredsslilIende elTekl med el
sikkert merudbytte på 1,9 hkg.
l led c har modellen anvist varierende dosering mel
lem 0,3 og 1,0 I Rival, i gennemsnit 0,6 I pr. ha.
Behandlingen medførte samme effekt og merudbytte
som i led b.
l led d og e blev der foretaget en behandling i stadium
7-8, svarende til ca. 9. juni, hvilket resulterede i
samme elTekt og merudbytte som i de modelbchand
lede led.
l led fblev der foretaget to behandlinger i stadium 5-6
og 9-10. svarende til ca. 29. maj og 16. juni. Der blev
opnået en god effekt og det største merudbytte.
De opnåede merudbytter er alle ret beskedne og kan
ikke dække omkostningerne til kemikalie og udbring
ning. Udbringningen er beregnet til 120 kr. pr. ha,
svarende til den pris 100 kg byg indgår i beregningerne
med. Ved al tilægge de anførte neuomerudbyuer 1
hkg for kørsel fås merudbyttet minus kemikalieom
kastning.
Midt i tabellen er anført 18 forsøg, hvor modellen har
anvist en behandling.
Ocr blev opnået en ensartet og god effekt for alle
behandlinger med tendens til lidt større elTekt for la
behandlinger med O,S I Rival. Der blev opnået sikre og
ensartede merudbytter på 2,1-3,0 hkg, der for mode
lanvisningen i led b og c samt 0,5 I Rival i led e lige
akkural kunne dække omkoslningerne til kemikalie
og udbringning.
I de 18 forsøg er der god overensstemmelse mellem
den opnåede effekt på svampene og merudbyuerne for
de modelanviste doser i led c med i gennemsnit 0,7 I
Rival og led e med 0,5 l Rival pr. ha.
Nederst i tabellen er anført gennemsnitsresultatel af 5
forsøg, hvor behandling ikke blev anbefalet De ube
tydelige meldugangreb har ikke medført nogen på
virkning af udbyttet, så modellens anvisning har været
korrekt.
Den afprøvede model har vist gode resultater i et år
som 1989 med yderst svage til moderate angreb af
meldug, hvorfor udvikling af modellen bør foretages.
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Sif FLOW-DIAGRAM
for svampebekæmpelse i vårbyg

1989

Hedder sorten I 89
Alell.ls Ketl
Anker Lenka
Balleflna Natasha
BJenhe!m Roml
CaIa Taam
Dorelt Tlkko
Gunnar Toga
Jenny

JA NEJ

GRUPPE E
AleXIS Ketl
Anker Kryslal
Ape, Lenka
Digger Magda
Ellinor Pnncesse
Grosso Raml
Gunnar Svan!
Jarek Taarn
Jenny Tlkko

-,
m nabO

pløjet

Cl sent

Meldug på mere end ~
hven 10. hovedsKud
1St 7

J~

l
Forslag 4:
SI. 7 0,6 RIVal!

Tilt turbO

,-

Sila
S,ne
Teo
Tog,

D

eldug set l sI. 3
ler vinterbyg so
ler sået etter om
nterbyg
lar afgrøden så

end
skud NEJ-

A NEJ

I

NEJ

JA

I

f---t--JA

Er algfooen
I SI. 10.1

Meldug pli mere end
hvert 10 hovedskud
(bedømt på 3. øver·
ste blad)

,-----------------------r--------NEJ

14-----------------------"---JA

...
Mete end 45 Mefe end 25
mm nedbør , mm nedbør ~

vanding I vandmg I
loregående 3

NEJ-.
foregående :3

uger "9'" r-NEJ

,
JA JA

I

Fortrugt vårbyg
--JA

NEJ
I

Hedder sorten I 89. NEJ
Jarek Sibylla

JA Lenka Son.
Prlnccsse Tog,
Sewa

GRUPPE A GRUPPE B GRUPPE C GRUPPE
Ane< Golt Akla Mikkel Alls Ballenna
Camu Gufs Gamen Ot>oe Alena Blenhelm
CanOl' Harry Canu! Robert Doreu Ca"
Catnn Havda Escort Sehm Natasha FerQle
cerise Hockey Fleet Semira lerche
Cheri ,<la GO! Stina Regatta
Clara Inga Jonna TenniS S<lw,
eo,,, Pnsma Kfaxon Tilda SIbylla
FOfmula Roland Lina Tnumph SortSbIa
Galant Torkel

,l. ,l.
Meldug sel l 51 3-4 Meldug sel I 51 3·4 M
ellcr vInterbyg som nabo 01101 vinterbyg som nabo e<
eller sået efter ompl0JCl eUElf sået efter ompl0ICt .,
vlnterbyg vlnterbyg ~

eller afgrøden sået sent eller afgrøden sået sent .,
J~ N~J J~ Nb J'.. ... r I

...
IAlregnlng som Meldug på mere

maltbyg NEJ hvort 10 hoved
I sI. 6

J~ J~-,
l

Forslag 1: Forslag 2: Forslag 3;
S, 3·4 0,3 Alvall Sprøjt 1 gang med SI 6: 0,7 Rivall

Till turbo Rival/Till tlKbo således Tilt turbo
og 51 6 0,7 l, h'll$ meldug ses
SI 7-8: 0,5 RIvalI SI. 7 0,6 l, hVIS meldug ses

Till turbo SI. 8 O,S l, uanset angreb

Fonlag 5:
SI 7-8·9 0.5 RIvali

Tltl turbo

For'la9 6:
Bekæmpelse undlades
- er næppe renlabel

16.1
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I forsøgene blev der fundet svage angreb af meldug og
bladpie l. Behandlingen efler SIF FLOW-DIA
G RAMMET af de forskellige sorter medførte i gen
nemsnit 1,5 behandlinger med O,S I Rival og resultere
de i en god svampebekæmpclsc og el sikkert merud
bytte på 1,7 hkg.
Den forebyggende behandling med Rival medførte
tilsvarende effekt og meOldbytte i forhold lil led b.
Der blev opnået størst merudbytte for 2 x 0,5 I Rival,
led e og et sikkert storre udslag i forhold til led c. De
opnåede meOldbytter i led b,d og c kun kun lige dække
omkostningerne til kemikalier.
I 20 forsøg kan SIF FLOW-DIAGRAMMET sam
menlignes med to forebyggende behandlinger med 0,5
I Rival. I led b blev anvendt i alt 0,8 I Rival og i led e
1,0 l, og begge mængder mt.-dførte samme effekt og
merudbytte. De små merudbyuer kunne lige dække
omkostningerne til kemikalierne.
Nederst i tabellen er anført gennemsnitsresultaterne af
21 forsøg, hvor der også blev opnået samme effekL og
merudbytte for SIF FLOW-DIAGRAMMET og 1 x
1,01 Rival.

SIF FLOW-DIAGRAMMET. der viste sig let at
anvende, har klaret sig på linie mcd de anvendte
forebyggende behandlinger. Men også for dette pro
gram gælder, at justeringer bør foretages. Det skal
bemærkes, at en sorts placering i den enkelte gruppe.
A-E, vil blive justeret hvert år. Ændres en sorts
meldugresistens, Oylles den pågældende sort til en
anden gruppe.

Strategi: Vælg en bygsorr med et godt resistensgrundlag
eller anvend en sortsblanding med mindsllreforskellige
resistensgrundlag mod meldug.
Dyrkes meldugmodtagelige sorler, og der i stadium 3-5
findes meldug, behandles der med en "tilpassel dosis"
af et bredl virkende svampemiddel. Betinger vejrfor-

holdene senere angreb, suppleres der med en halv nor
mal mængde.
Am'endelse af nedsatte doseringer kræ\'er en rettidig
indsats.

Blandt de markedsførte svampemidler findes der præ
parater med en virkslOfgruppe, der ofte har forskellig
effekt mod de forskellige svampe. For at opnå en
bredere effekt på de nest mulige svampe samt for at
undgå en evenluel resistensdannelse fremstilles blan
dingspræparater, eller der kan fremstilles tankblan
dinger af to enkehkomponent-midler.

I tabel 30 er anført den relative virkning af nogle
svampe af ni markedsførte præparater. Dc fem første
indeholder et virkstof, medens præparaterne 6·9 alle
er blandingsmidler med to virkstofgrupper. En grøn
markering angiver, at midlet er anerkendt af Statens
Planteavlsforsog mod de nævn le svampesygdomme.
Tre kryds angiver en god og acceptabel virkning mod
de pågældende svampe. To kryds angiver nogen virk
ning, medens et kryds angiver en for svag virkning, og
en cirkel angiver, at midlet ikke bør anvendes mod de
pågældende svampe.

Calixin har en helbredende (kuraliv) virkning. og da
midlet er systemisk, er der ogs en forebyggende
(præventiv) elTekt. Calixin har en god og hurtig virk
ning overfor meldug, men savner virkning overfor
andre svampe. Midlet indgår i nere forskellige blan
dingsprodukter. Calixin kan anvendes ved lav tem
peratur. Bladsvidning i hvede kan forekomme ved
høje temperaturer, over 20pC. Midlet er anerkendt
mod meldug i vimerbyg. vårbyg og hvede.
CorbeJ er cl systemisk middel med god helbredende og
forebyggende effekt overfor meldug og rust, bl.a. gul
rust, brunruslog bygrust. Carhel har en meget svag
elTekt overfor blad~vampe som septoria, bladplet og

Tabel 30. Relativ virkning af nogle bladmidler anvendl i korndyrkningen.

ij
&l~

• " ~
:8 ~

• ~ :;: ~~

~ • 2
~ N

C ~ 9a ~ & ~ ~8 • 8 ;: ,-
'" "' ~

\. 2. J. 4. S 6. 7. 8. 9.

Knækkefodsyge o o o +++ + o ++ + +
Meldug ........ +++ +++ +++ +++'+++ +++ +++ +++ ++
Rust. ............ + +++ +++ O +++ +++ +++ +++ ++
Septoria ............... + + + +++ +++ + +++ +++ ++
Bladplelsyge f + + +++ +++ + +++ +++ ++
Skoldplet .. + +- ++ +++ +++ ++ +++ +++
Sneskimmd . . . . . . . . . . .. O O O +++ O O ++ O O
Trlidkølle O O +++ O O +++ O O O

Anerkendt doser 0.5 1.0 0.5 1,0 0.5 1.0 1.0 1.0 1,0
doser pr ha . . . . . . . . . . . . 0.7 2XO,5
Ca. pris pr. ha 80 215 165 260 245 215 250 270 305
1989. IlD

• Anerkendt klin iiI byg +1 t =God vlrknmg ..;.. =-S~·llg virIraung
\f- + +=Ancrkcndt ++ l'ogen virkning O = Bor ikk(' anvendes
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skold pie I. Mldlcl VIrker derlilr bedsl :;,ammen med cn
egnd hlandmgllpartnc:r Corbcl optage~ hurtigt af
pl:..lIIterne og \irkcr ved Icmpcraturer ned lil 6·8 GC.
Ba)'fidan 250 EC er ct s~Mellll"'!.. middel med hel
bredende og forcbyggendc \Ir!..nmg o\erfor meldug.
rU~1 og Ir, dkullc. f\tidlel h:ar kun Tinge efTekl m-crfor
bladplcls\ ampe \O1ll ... kuldplel og blad plet p by g ~mt
:.epton3 p hvcde f\tl1del "an all\ende~ \ed tidlig
forekomst af meldug og ru .. !. og kan 3ll\ende" i
reducerel d(,.."enng I el "pnljleprogram.
Spor/a/.. 45 t~C har lUe nogen s~s[cnll!o" eITekl. Idet
:.tofTcl Ikke tr:1n"portere.. I planten. og dcrfor er del
påkroc\ct 0100 en god forddlllg af midlet på planten.
~hdld Irænger mel l dl' ramte pl.:tntedele og har nogen
helbredendc. mell hO' ecbagehg fon~byggcnde effekt
med en god \Irknmgo\erfor "na:Ut:fodsyge. meldug.
samtlige bl:.td~\ampe og ..ne..kllnmci. r-.Ildlel h:.H en
ulIblra:Hchg efTekl o\t"rfor ru~ts\ampe. SJXlrtak 45
ec bn udsproJtc... \-cd I:l\c temperalUrer og er aner·
kendl III bdæmpche af meldug I \lIIter- og \'årbyg.
Till 250 EC cr "Y"'ICIlW'l.. \ lrl..ende med god efTekl
Q\'erfor meldug. ~amll1ge rU"I",ampe og bladpicIs·
vampe. Midlet har nnge efTd.t o\crfor knækkefo(h~

geo "ne...klllllnel og In\dkøllc. f\'hdlel optage... hurtigt af
pianierne og kan udbnnges \ed lu\c tcmperaturer.
Tilt 250 EC a anerkendl mod meldug, ru Ilt og blJd
pt'el!ovampe og kan Ull\Cllde.. l rcdu..:erd do..i ... i ct
Spmjleprogr;11ll
Doml er cl blandlrlg"llllddcl ,lf de virk"'IOITer, der
mdgår 1 Hay!idan og CallxlII. tvhdlct er sy~tellll:-.k og
har hovcd,agdig cfTckl o"erfor meldug. ru~t og tråd
køllc mcd nogcn "Irknlllg p, ~koldrlct. EITeklcn på
!-eplOna er for flnge.
Midlel kan allvcnde'i vcd lav temperatur og er velegnet
til tldlig bekæmpelse ~f mt:ldug i \lnler- og \-:'irbyg.
Dorin er ancrkendt mod meldug og ru...1.

/ 1989 ..m mange !>It,der i?1I/..(·IISlUl!nde..\Iu,,/"(·. oprelStlien
dl', mork.. JH"l'cJl'uh med dur/tg Ål'rneudnllmg
Ar.5Ugen hertil ~'l1r \olldsj'nltgm l'" /ordrtnft·ktlOn af en
l'Jrussy~dum. der er hedre kendl l Itu~·r(!. 'lI'()r den forar
sager rø(bor
Angrebne hl'edeplanlu 1'/1~ eJlldltga(' l/d.\pun/..r ytre lig
~'ed gul- 111 rodJuml/llg al hladene_
Sygdommen. der oJ'aførc\ fm'd bludlu... har itu/rI! Hert!J
uden betydnl"g her I lundl'l

(FoI0,· Jpfl{t'n S/mOl/fe,,)

Plantcbesk) ttelse

Riml er cl hlandlllg,\IIuddcl bc...t~ende i.lf \ irk"toHi::rnl'
I Sponal.. og Cortxl. \1idlct IHlr en god forcb~ggendc

eITd..t med god vlrknlllg mod meldug, ru~t og blad pie l
..amt gr3.pkt. brunplet. ~koldpld og ...eptonJ. De.. uden
nog.t.'1\ dfdl ovcrfor kna:Hefod"ygc og :.nc:-.klnllucI
Ved Ildhge angreb af ""ampc..ygdoIllRle I korn "an
nudh.'l ll1dg!\ I ell "prnJtcplan med reduceret dO"'I~.

Tilt I/IrOO er cl hlandmg.,middd be"'l;\cndc af \ Ir"'lOf
fernc I Tlh 250 fe og Ca1L\lII \fldlct haren ..y..tclll",k
cffckl med en helbredende og. forcbyggende \ Ir"'llIng
o\erfor meldug. ru">l og bl;ld~\ampe -.arni bladplel.
...koldplct og \cptnna. \1Idh_'1 har for rmge efTekl
o\erfor "nækkcfodsygc. 1l11r:-.klmrncl og Irad"ullc.
f\lldlet kan aO\cndl'''' 'ed Ia\ lemperatur og txlr Ikke
ud ..prnjtC" \cd telllperalUrcr Q\er ~O C og "lær!.. ~ol

Vcd IIdltg.e i.lngrcb af ... \ampc..ygdomme I "orn bn
mIdlet IlIdg:.1 1 cn "projlepli.ll1 mcd redUCeret d<N'"
/III top er cl blandmg""l1lddel. mdeholdende Tilt 250
EC og Corbel. f\tldlcl hgger læt op af Tilt lurbo I
\ irkcmåde og en-e!..1. dog er clTell.len mcrfor ru.,t- og
mcldug~\alllpc fomgcl. og n .... kn for blad,,>\ Idnlltg er
millImaI. Till lUp kan H:d lidhge angreb af",ampc...yg
d0I111tlC I I..nrn mdgå I en ...prnjlcplan med reducerel
dO,I....

Skadedyr

Korn
AlIerc{!c I cftcdiret 1988 hlc\ der rapporlcrd om
:-.t:.crkc angreb af ...ncgle l vllltcr~:.ed og \'inlerrap~. Den
milde villtl'r llledforlc tidlige og udbrcdle angreb af
lilankelben. og ffllnller og ~m.:..nuer fore\.;om egnwI"l
et :'Hlla!. der udtyndede afgroderne. Uladhl'" blev fult

det l hwde alleredc I maj, og i de eftcrfølgende
m:1ncder bic\' angrebet udbredl i hvcdc og byg. IlIcn
dog !..Ull i moderat ~t~ r"c Illcre egne ble\ be"a.:mpcl·
...e dog no{hendig

Hvede
Itabcl\l hnnges gcnncm...lllhrt'... ul!i1lcrnc af ~ fnr'og,
h\ Dr fnr.. l..elllge ll11dll'r mod hladlll'" er hle' el \ammen
lignd

Bladlus Ved for",,'gcne... anlæg ble\ dcr fundel I~ pc\.
al..., med bladlu.... der 1""e "'lden ud .. ,"'lede .... g.
Saml lige midler hlc\ udbragt I "ladlllm 10.5 ea 23
jUIll, og ...om "landardnllddel ble\ an\cndt 250 g. Pm·
mor. Ocr hlc\ 0pllåel t.'n IHc hclt tlifred .."tiliende
bladlu"cbe" ..clllp.:l ...e mcd ct merudbytlc p 1.3 h~g

PrOlc~. et analogi produl..l td PlTlffior, opn!lede "'am
me eOl-kl o .. crfor hladlu"'cllc med Cl mcrudb~lIl' pa ~,7

h"g.
I led d, c og f er pm\CI lrc fOf'~\..elhge p}rClhrOldcr
Der hlc\ opn:.1c! Cll" efTc'" I og merudb> Ile. I lcd g og h
er alnendt w fo.. foflllldler. Pcrfc"thlon og Melo:\ 100_
~1t1O.\ er en n~ formulcrlng .Jf \-1ela~~~IO.l(. llcgge
midler har hafl en god dTek! ()\crfor bladlu"enc. og
da hle\ 0l1n:kl l1lcrudh\tlcr p:.\ 3.4 III ~_ 7 hkg
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Plantebesk)'ttelsc

Tabel 31. Blod/us (/56).

% angreb ar
bladlus hk, Neno-

Vinterhvede rør efter ke.rne merud-
spmjt- sprøJt- pr. ha bytte

ning nmg

1989. 4 [o,.,·og

a. Ubehandlet 14 12 88,9
b. Pirimor 0,25 kg 5 \,3 -:-0,3
c. Protex 0,25 kg 4 J.7 2.\
d. Talstar 0,06 I \ 2,6
e. Sumi-Alpha FW 0.15 I 2 2.8 1,6
f. FCR 4545 EW O.JO I J J,5
g. Perfektion PL 1,5 \ 2 4,7 JA
h. Metox 100 SL 0,75 \ 2 J,4

LSO-
/988. 5 [o'Sog

a. Ubehandlel 28 62 75,9
b. Pirimor 0.25 kg 7 \,7 0,1
d. Talstar 0.06 l J J, \
e. Sumi-Alpha FW 0.20 I J 2.1 0.9
f. FCR 4545 EW O.J I 4 J.5

LSD -
1986-89. IJ jimog IO fs 12 fs

a. Ubehandlet 17 29 82,5
b. Pirimor 5 0,8 +0.8
d. Talslar 2 2.2

LSD 1.6

Led b-h behandlet 1 ~tadium 10.5.

En beregning af LSD-værdien viser. at Ingen af de
opnåede resultater kan betegIles som sikre.
[ 1988 blev der udført 5 for::.øg, hvor tre pyrelhroid
midler blev sammenlignet med Pirimor.
Gel1l1em de 2 år er der tendenser lil en lidI bedre
bladlusebekæmpelse og et lidi større merudbytte ener
anvendelse af pyrethroider end ener Pirimor.
Nederst i tabellen bringes gennemsnitsresultaterne <lf
1J forsøg, hvor Talstar er sammenlignel med Pi ri mor.
I dcu 4-årige periode er der for Talstar en tendens til
en lidi bedre bladluseefTekt og et Større merudbytte.
Forsøgene med T:l1star afslulles med delle I1rs resulla
ter.

Bekæmpelse afb/adlu.\· i hvedeforewges ~'ed kOllswreret
angreb på mere elld 40 pct. af h)·edeuksclle.
l hvede bør bek{{'mpel,~e uf b/adlus /formalt være fore
lUget senest JO dage efter fuld ge1/nemskridning.

Græsfluer. Forskellige fluearter, bl.a. fntfluer og den
gule græsOue. kan angribe vinter<;a..-d fra efteråret af.
I tabel 32 bringes gennemsnitsresultaterne af6 hvede
forsog saml et rugforsøg.
Vmiddelban efter fremspiring blev led b og c behand
let, medens led d og e blev behandlet i afgmdens
stadium l. I et af forsøgene bic' der fundet svage
angreb affrilfluer, medens der i del andet hvedcforsog
blcv fundet et J...raftigt angreb af græsOucr.
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Tabel 32. G,æsjlll" (/57-136).

% planter med hk, Nett~

Vintersæd .- kerlle merud·
fluer pr. ha bytte

1989. 2 forsøg livede l fs

a. Ubehandlet J4 73,3
b. Perfcklion EC 20 2,01 J8 2,1 0,7
c. Sumicidin FI 1.01 16 4.5 2,7
d. Perfektion EC 20 2,01 J6 2,7 I,J
e. Sumicidin FI 1.01 16 J,6 1,8
f. Perfektion EC 20 2,01 40 4.3 2,9

LSO-

19894 forsøg livede lk
a. Ubehandlet 40 76,7
e. Sumicidin FI 1.01 51 -:-2,9 +4,7
g. Promet 400 500 ml 45 +2,J
h. Promet og 500 ml

Sumicidin FI 1,01 49 +2,6
LSD

1989. 1[o'Sog Rug
a. Ubehandlet O 61,6
b. Perfektion EC 20 2,01 O 2,0 0,4
c. Sumicidin FI 1,01 O J.8 1,9
d. Perfektion EC 20 2.01 O 0,6 + 1.0
c. Sumicidin FI 1.01 O 2,5 0,9
f. Perfektion Ee 20 2.01 O 1,2 +0,4

LSD 5.3

Lcd b og c behandlet ved "Ylllig coleoplil.
Lcd d og e behandlet ,tadlUm I
Led f behandlet ca. 1. april

Kun efter anvendelse af pyrelhroidet Sumicidin FI.
blcv der fundet en effekt på græsfluerne. Bekæmpelsen
resulterede i en halvering af pct. planter med græsnuer
samt en udbyuestigning p~ ca. 4 hkg.
Dehandlingen med Pcrfckrhion såvel efterår som forår
havde ingen virkning på græsfluerne, men behand
lingerne medførte en udbyttestigning på 2-4 hkg.
GræsOucr er forsøgt bekæmpet ved bejdsning med
Promet 400 og sammenlignet med efterårsbehandling
med Sumicidin FI.
Kun i et enkelt forsog blev der fundet græsfluer.
Behandling p!l.virkede ikke gnesfluernc, og der blev
fundet en udbyttenedgang på ca. 2,5 hkg.

Nederst i tabellen anføres el enkelt forsøg i rug. hvor
der ikke blev fundet angreb af hverken frit- eller
gr;:esfluer.
Behandlingerne medførte ikke sikre udslag.

Snegle. I forbindelse mcd direkle såning, eller hvor
der forekommer et fugtigt eller knoldet sAbed. kan
snegle gøre betydelig skade pli fremspirende korn plan
ter. De ::.eneste år er angreb af snegle blevet stedse
større problem i flere egne afiandct. I efteråret 1988 og
1989 bic\" der anlagt forsog med det formål at foretage
en direkte bekæmpelse af sneglene. Kun i 1 forsøg
foreligger der udbyttebeslemmeise, og i tabel 33 brin
ge<; gcnllemsnitsre\ultatel af 6 forsog, hvor der er
foretaget opti-t:llinger af !'>negleangrebet.



/989. 6/orsog
a. Ubehandlct 12
b. M~urol Sneglekorn 43 kg 6
c. Ge~al Snc=glckorn 12 kg (JJ
d. Larhale 5 kg 8
e. Lal1ll31e 20 L 2 I II
f. Jllå5lcn IR kg f2

AnUll snegle Planler hk.
pr. r:rJde efter pr. m2 kerne
I. uge I. md. I md. pr. ha

efter bdumdling

Tabel ll. S11(>gle (158).

Vinterhvede

/989

a. Ubehandlel
b. Mesurol Sneglekorn
c. Gcsal Sncglckorn
d. Larbatc
e. Blåstcn

1988. 4 forsøg
a. Ubehandlct
b. Mcsurol Sllcglckorn
c. Ge<ial Sneglckorn
d. Larbalc

/987. / /orsOf:
a. Ubehandlet
b. Mcsurol Sneglekorn

3 ~g

12 kg
5 kg
IR kg

12 kg
12 kg
5 kg

", If,

296 71,0
281 7.9
294 10.4
JOJ 7.2
288 9,1

LSD 4.5

3 102
2 122
4 l().l)
J 312
4 llb
U .105)

lU
34.1
JJl
141

.14.1
15l

PI:mlebesk)'ltelse

Bladlus i byg. En lør og ~'armJuIIIIor(1rsaKf'r ofte al/greb a)
bladlus. Bel..æmpe/st· foretaget. sdffl.'ml der findes bladlus
po men' end lO fXI. af plaf/u'me. SproJlnmg kaf/ nl.
udfores tammen med nYJftI/X'bel..æm/X'ltl'.

(Foto: A From ,VieIn',,)

Rug
Trips er cl af de få \kaded)'r. der !..an angnbe rug I
tabel 18. led f. findes resultaterne af -' foro;ng med
bekæmpelse af lrips l rug.
Efler behandling med 0.125 I Fas.tac. der er et p)reth·
roid. og l blandlllg med I I Tilt top blc\ der opn el ct
u... ikken merudbytte p. 1.6 hkg.

l lcd h. c og d hle\' de Irc midler fordel1 \'cd en
ud ...1fUlllng. og l lcd e bb bl5sIcn lld~pruJtct ad to
gange med ca. 2 lIlller... mellemrum Der blc\ al\\ end!
en J pel.S opløSning.
Ved en optælling I m1l.ned efler behandhngerne ble\
der fundct ~m forskelle l plantelallet. og l del enc=
fOro;(lg blcv der opn el "Ihe merudhyltcr på 7-10 h!..g.
lefler. rel 1989 hlc\ der anlagt for...og med hckæmpd
o;e af snegle. og J 6 forwg hlc\' der foretaget op
!ællltlgcr. hcnholdwi ... 1 uge og I ndncd efler de
udf"rte nchandhnger.
I ubehandlct nle\ der fundel henhold~\I\ 12 og 3
snegle pr "'lIcglcfældc l uge ~)g l mållt.x! efler be
handlIIlgerne.
En udstrcntng af 3 kg l\1e-.urnl Sneglcgifl haherede
anlal slIegIe og medfnrte ell .... Ilgnlllg i plalltetallel på
20 plan ler pr. m~.

G~al Sneglekorn. der !..un har \ærct med l 4 af
for\ugenc. påvirkede I"!..e angrebet af ... negle.
Larhate. der ligclcde:o. ~kallldslrn ...... havde en cITekllJdt
\vagere end ~c'llrol.

L311l1ate. der kan ud... pwjte.... h:j\ de ~ der...! rmge elTckl
p...neglene
I lcd f blc\ der fundct den hcd'le sneglcefTd..1c=fter IO
udspmJlnmger af q kg bl.:i"'lell l en 3 pet opln... nmg
Fra 1987 og 198 foreligger der rn. fon"l)g med he
k::cmpel~e af snegle. og 1 de pågældende år er der
opn .. cl en slIgIlIng l plal\lelallel på 7-9 pet.
Nye for ...og snge\ anlagt i efler:'lrel 1990.

trips i rug bt'kæmpes fx'd." I'ed sprøjtfllflg for gt'flfI('m
~I..rulllif/g i sradl/lm 9·10. hmr rripsjind(,t i blatiskN/efl
til faneblade/. der omJ.:lI't'r aksel. I~'n lk!kæf1lpel.w' III
rnp.~ i rugent blomslrlllg5pcriode I..an medføre sIore
betkadiJ:d~('r pil bIOlnt/eran/ægget ØR n'/glem/(' ud
brlf~·.

8t'I..Cl!mp~ds~·uf Irips kan udfores "It·d Dunethoul ('IIt'r
t'i pyreJltroiti

Byg
Bladlus. I I<JSq bic\' der anlagt 2 for...ug med del form I
al bekæmpe bladlus. l begge forsog forekom der kun
"age angreh af bladlu.... og. r~ultalel bnnge-o; l laocl
14

Vcd for ...ogellc'i anlæg nlev der fundel bladlu~ p. 51X:t.
af planierne. og \'cd en optælhng 14 dage crlcr bl'
handlingen hle\' der fundet q pet. angrebnc ....1rå i leLl u.
Efter ~ll1lhge behandlinger ble\' der opn:'lct en gtxl
bl'kæmpcl ...c af hladlusenc. men !..lIll u"'lkre meruLl
b) Ila.

Bt'kæmpd\1! afbladlut i b'o-'8 burforr?lUgt'~ l'ed ongrt>b pa
IIItW end 10 pct. af hJ'8plofl/eme.
I byg bor bekæmpelse afhladlllsfori!lllgetfor jkndlllllg.
8f!kæmpdst' kan Jorelage.5 med PIF/mor el/a et pyrt'
lhroid.

Ib7



I tabel J5 bringes gennemsnitsresu!lateme af 6 forsøg,
hvor forskellige bejdsemidler er afprøvet. l forsøgene
blev der anvendt et parti Bodilært med 98 pet. spire
evne. Bejdsningen blev foretaget på forsøgsgArden
Godthåb.

Planter
pr. ml hl.g pr, ha

Plantebeskyttelse

lArye af mariehøne. BAde mariehønen og dens laryer
fortærer betydelige mængder bladlus. Det hører derfor til
god landmandspraksis al bekyue disse gode hjælpere. bl. a.
yed at ~'ælge skånsomme bekæmpelsesmidler og spr"Jtetid~
punkter i en bekæmpessiwot;on.

(Fow: Agro Foto Y/Andreas Østergård)

Tabel 35. Bejdsning (159)

Æner

1989. 6 jorsøg
a. Ubehandlet
b. K VK Thiram F
c. Apron TZ 69 SD WS
d. Euparen~M FS 50
e. Quinolate-Pro FI.
r. Caltan TS
g. Apron TZ 69 SD WS

+ Promet 300 EW

400 ml
150 g
JOO g

250 ml
750 ml

120 g
700 ml

65
68
64
64
59
67

64

45,9
0,2

+1,0
71,7
71,4
+1,1

70,4
LSD-

I gennemsnit af de 6 forsøg blev der optalt 65 planter
pr. 102. I led b blev som standardmiddel anvendt et
flydende thirammiddel, der ikke påvirkede plantetal
eller udbylIe.
lied c og d blev prøvet to tørbejdsemidler, Apron TZ
og Euparcn Mt medens der i led e og f blev anvendt to
flydende præparater. Quinolale-Pro og Caltan TS.
Efter anvendelse af Quinolate blev der fundet det
laveste plantetal.
I led g blev der foretaget såvel en bejdsning mod
svampesygdomme som en skadedyrsbejdsning med
I'romet 300, Behandlingen på\'irkede ikke plantetal~

let.
I gennemsnit af de 6 forsøg blev der for de prøvede
midler opnåel en ikke sikker nedgang i udbyttet på
godt I hkg.
l 1988 blev der gennemført forsøg med ct parti ærter
med 71 pet. nOfmale spirer. De anvendte midler på
virkede ikke plantetallct. og der blev opnået usikre
merudbytter omkring 2 hkg.
Samme parti ærter blev også anvendt i forsøg. hvor
ealtan og Apron er sammenlignet med Orthocid 75
som standardprøve.

Tabel 34. Bladlus (156).

% slrå hkg Netto-
Vårbyg m'" kerne 0=-

bladlus pr. ha udbYIIe

)989. } jorsøg
a. Ubehandlel 9 49,S
b. Pirimor 0.25 kg O • 0.2 71,8
c. Pro lex 0.25 kg O 1,3 70,3
d. Talstar 0,061 O O
e. Sumi-Alpha 5 FW 0.151 I 71.4 72,6
r. FCR 4545 EW O,JO I O 71.0
g.Perfeklion PL 1,51 O 71,0 72,4
h. Metox 100 SL 0,751 I lA

LSD-

1988. 1jorsøg
a. Ubehandlet 5 59,2
b. Pirimor 0,25 kg O lA 70,2
d. Talslar 0.061 O 4,0 O
e. Sumi·Alpha 5 FW 0.151 O 2.6 1,4
r. FCR 4545 EW O.JO I O 2,5

Behandlmger forelaget stadIUm 8-10.

Ærter
Der hersker fortsal usikkerhed omkring økonomien
ved bejdsning af ærter. bekæmpelse af svampesyg
domme og bladrandbiller. Den tørre sommer og tid·
lige modning af ærterne medførte i 1989 el megel lavt
angrebsniveau af alle svampesygdomme. Bladrand
biller blev fundel tidligt med udbredt forekomst, men
med svage angreb. Angreb af ærlebladlus var meget
udbredle med kraftige angreb.

Udsædsbårne sygdomme. lIvcrt år melder spørgs·
mAlet sig om nødvendigheden af en generel bejdsning
af udsædsærter og om midlernes egnethed hertil.
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1988. 4 jorsøg
a. Ubehandlet 66
b. KVK Thiram F 400 ml 65
d. Euparen-M FS 50 300 g 65
e. Quinolate-Pro F!. 250 ml 64

1988. 5 jorsøg
a. Ubehandlet 54
b. Onhocid 75 200 g 61
c. Dithane M45 200 g 66
d. Callan TS 750 ml 59
e. Aproll TZ 69 SD 150 g 62

1987-89. 14 jorsøg
a. Ubehandlet 72
d. Euparen-M FS 50 300 g 71

41,2
2,0
1,3
1,8

LSD-

28,4
1,2
2,2
1,3
2,2

LSD-

40,4
70,7



Plantebeskyttelse

Svampcs}'gdomme. Flere års forsog har vist. al der ofte
forekommer urenIable merudbytter ved behandling:.If
svamp<.."Sygdomme i ærter.

I disse forsøg blev der en svag tendens til et stigende
plantdul efter bejdsningen og merudbytter fra I til 2
hkg.
Euparcn·MFS 50 har været afprøvel i 3 ~r, og gen
nemsnitsresultatet af 14 forsøg viscr, at midlet ikkc har
påvirkel udbytte og plalHetal.

I label 36 bring~ gellnem!tllllSrel>ull:uerne af 6 for\øg.
IlYor dcr blcv udført Io behandlinger på forskelligc
udviklingstrin af ærterne. Forsugene er dch i alminde
lige og halvbladlø~e ærtetyper.

I for...og er der fundet en <;ammenhæng melkm ned
børsmængden i maj-juni og mulighederne for -.vampe
angreb i juli-allgu~t. Normal nedbor 1 maj-Juni er ca.
85 mm. og over<;kridco; delllle mængde JlIed ca. 25 Ullll,

bor der foretage forebyggende bchandlinger.

(Faw: S"nm 1I01m)

Kun i I :lf de J fOf',og med lypen almindelig ært blcv
der fundet ret kraftige angreb af gråskimmel, men
behandlingen h:t\'de ikke nogen p!1vlrknlllg afwampe
sygdommene.
Der blev opn~el sikre udslag for alle behandlinger.
mcn ikke fundet nogcn sikker forskel midlerne imel·
lem. Ved beregning af nctloll1erudby' let blev der kun i
k'd b og led f opn~et nCllomerudbyllcr p:'l 0.5-0.7 hkg.
I J forsøg mcd typen halvbl;idløse ærter blev der i"kc
fundet angreb af svampesygdommc. Ilge...om behand·
Iingen ikke re:.uhcrede i nogen virkning p:\ udbyllCt.
Fra 1988 foreligger gennem~llitsresllha'crne af 4 for·
sog. hvor Daconil og Euparen/Folicllr kan ...ammell
lignes med Marteb.
Kun efler udsprojtning af tankblulldingen Euparen +
Folicur blev der fundt! en påvirkning af gdskimmcl.
De opnåede mcrudby"cr kunne ikke dække nmkost
ningcrne lil bchandlingcn.
I Fi forsøg er der forctagcl en ~alllmcnlignillg mellem
Dithane LF og Manex FL/Rondall.
Der blev ikke kono;tateret nogen forskel i midleflles
~vampceffckt eJler udbylIe.
Forsøgenc forl~ælles.

Storknoldel kno/dbælgH'amp kan angribe dej1e,fle pIallier.
men har Ul/der danske /orhold især betydning i raps.
Ærter (billedet) kan ogs& angribes. num kUrI undlOge/se.His
,. el omg/ang, der påvirker udbytrel. lErter kan dog i høj
grad ~'{l!re medvirkende Iii at ~'edligeho/de. endog op/or.
mere :.milten.

Nelto-
hkg merud·

pr. ha bylte

% angreb pi
b.'l:lge u(

&r1l- æ.rte-
skimm syge

ca. 1/8

Ærter

Tabe! 36. S~'ampesygdomme (160).

/989. J jorsøg o/m. ærter I r,
a. Ubehrllldlcl 61 O 40,2
b. Maneb 80% 2x2,5 kg 62 O 2,4 0,7
c. Dithnnc tF 2x3.0 I 62 O 1.8 +0,1
d. Dithnnc LP 2x3-+-

+ Sportak 1.0 I 61 O 2.3 +0.5
e. BASF Muneh FI ),0 I

og Ronilan Ul 62 O 1,8 ~1.7

f. Daconil 500 F hl,51 61 O 2.9 0.5
g. Euparen-M 2x 1.2 kg

+ Folieur +0,75 I 61 O 2.4
h. Folicur h 1.5 I 61 O 2.3

LSD /.5

J989. 3 for.mg halvb/. lose l rs 2f,

a. Ubehandlet O O 39,7
b, Muncb 80% 2x2.5 kg O O O +1,7
c. Dithrllle LF 2x3.0 I O O +0.2 +2.1
d. Dithune LF 2x3+

+ Sportak 1.0 I O O +0,1 ";-2.9
e. BASF maneb FI 3,0 I

og Ronilun Ul O O +0.7 +4,2
f. Daconil 500F 2xl,5 I O O +0.2 +2,6
g. Euparcn-M 2x 1.2 kg

+ Folieur +0.75 I O O 0.1
h. Folieur 2x 1.5 I O O 1.1

LSD-

/988. 4 forsøg alm. ærter .' rs J l's

a. Ubehandlet 34 25 35,2
b. Mancb 2x2.5 kg 28 30 + 1.1 +2,8
f. Daeonil 500F 2x 1.5 kg 28 24 1,9 +0.5
g. Euparen M 2xl.2 kg

+Folicur +0.75 I II 27 0.8
LSD-

/988. 8 forsøg I rs Hs
a. Ubehandlct 39 16 44,\
b. Dithane LF 2x3,O l 37 15 0,6 ~1,3

d. Mane~ FL 1~2.0 I
og Roni/all Ix 1.5 I 39 14 0,9 +2,5

LSD-

Led b-c behandlet ~ladlUm 7·8 lIg IO dage efter.
Lcd (-h bclllind!cl Sllldlu/Il 7-8 (tg 20 duge eft~r
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Led b og c behandlet i ~l 2 ca. 3/5, led c, d og g behandlet i st
3-4. ca. [5/5

Tabel 37. BejdsIling og sprøjt1lillg mod bladrand·
biller (/61).

Den lidlige behandling med Talstar har ikke medført
nogen ændnng af udbyttet, medens der tor de øvrige
behandlinger er opnået merudbytter på knap 2-2.5
hkg kerne.
Fra 1988 foreligger der resullater af9 forsøg, hvor der
for aIlvendeise af Promet og Marsha} bejdse blev
opnået sikre merudbytter på 2,3·2,4 hkg.
Anvendelsen af 0.075 I Talstar i stadium 2 havde en
mindre virkning på bladrandbillen og dens larve, men
behandlingen forte ikke lil noget sikkert merudbytle.
Forsøgene fortsætle~.

1989. 7 forsog
a. Ubehandlel 21 75 39 37,9
b. Talstar 0,Q751 15 67 39 0,3
c. Taislal' 2XO,07S 1 16 65 33 2,3
d. TalSlar 0.075 I 22 78 39 1,8
e. Marshal 25 STW 600 g 5 22 38 2,3
r. Promet 300 EW 700 ml 3 17 43 2,6
g. Promet 300 EW700 ml

Talstar O,Q7S 1 2 5 34 2,0
LSD 1.5

1988. 9 forsog 1ft 8ft
a. Ubehandlet 84 77 47 34,5
f. PrOlnet 300 EW 800 ml 18 26 39 2,3
e. Marshal 25 STW 600 g 33 25 41 2,4
b. Talstar. O,Q7S 1 69 64 43 1,5

LSD J,8

hkg
pr. ha

% plnnter med
snav blad·

pi rod· lus
knolde

blad·
1""Ærter

I tabel 38 bringes gennemsnitsresultaterne af 6 forsøg
efter en forsøgsplan, der lager sigle på at bekæmpe
bladrandbiller og bladlus.
Den tidlige behandling med Karate i led b har redu
ceret angrebet af bladrandbiller med 45 pct., medens
en tilsvarende behandling i stadium 3-4 ikke påvirkede
angrebet af bladrandbiller.
Samtlige behandlinger i stadium 3-4, led b-e, havde
ingen effekt overfor senere angreb af bladlus, og der
blev ikke opnået sikre merudbytter for behandlinger
ne.
En behandling i stadium 7-8 ved begyndende blom·
string medførte en acceptabel elTekt på bladlusene
med sikre merudbytter på ca. 4 hkg. Det største
nettomerudbYlle på 3.3 hkg blev opnået for anvendel
se af Pirimor i stadium 7-8.
I 1988 blev der udført 3 forsøg efter næsten samme
plan.
De tidlige behandlinger med Karate i lcd b og c havde
en elTekt mod bladrandbillen. men ikke mod de senere
angreb af bladlus. Bedst elTekt på bladlusene blev
opnået efter anvendelse af Karate i stadium 7-8 i led f
og h. men behandlingerne resulterede kun i usikre
merudbytter.

Strategi: Der anvendes sundlog \'e{spirende udsæd.
AnIlendes der udsæd med lav spireevne og IId.~ædsbåme

svampesygdomme. ajs\'ompes udsædenforsigligt med et
onerkendt bejdsemiddel.
Omkring begyndende blomstring kan ærterne angribes
o/forskellige svampe. Derfindes ikke anerkendte svam·
pemidler mod ærrcsygdommene.
Behandling afforebyggende karakter har nogen effekt
mod smmpesygdommene.

Skaded)'r. l 1989 forekom der megel udbredte og
kraftige angreb af bladrandbiller. ligsom angrebene af
bladlus blev middel til krartige.
l 1989 foreligger der 15 forsøg med bekæmpelse af
skadedyr i ærter. fordelt på 3 forsøgsplaner.

Bladrandbiller. De seneste år har billen kunnet findes i
samtlige ærtemarker. Normalt sker bekæmpelse af
billerne ved direkte bekæmpelse. men ofte når billerne
at lægge æg. og larverne vandrer ned i rodknolden,
som den begnuver. Larven kan ikke dræbes ved sprøjt
ning af de overjordiske dele.

I tabel 37 bringes gennemsnitsresultaterne af 7 forseg,
hvor skaded)'rsmidlerne Promet og Marshal er an·
vendt til bejdsning afærteudsæd. IsaOlme forsegsplan
er pyrethroidet Talstar anvendt til bekæmpelse af
bladrandbillen. Til udsæd er anvendt el parti Oodilært
med en spireevne på 98, og undersøgelser. udført ved
Statsfrøkolllrollen. viser, at spireevnen ikke er blevet
påvirket af bejdsning med Marshal eller Promet.
I led b, c og d blev der forelaget en sprojtning med
Talstar i stadium 2 og 3·4.
Den tidlige behandling i led b og c har medført en
nedgang i pet. planter med bladgnav.
Den senere behandling i lcd d i stadium 3·4, svarende
til ca. IS. maj eller (,.·u. 12 dage senere end led b og c,
har ikke påvirket pet. planler med bladgnav eller gnav
på rodknoldene.
Efter bejdsning med Marshal og Promet blev der
fundet en god elTekt overfor såvel bladrandbillen som
dens larve.
I led g blev der foretaget såvel en bejdsning som en
behandling Illed Talstar i stadium 3-4. hvilket har
l11edføfl den hedste bekæmpcbe. ider der blev fundet 2
pct. angrebne planter og 5 pet. angrebne rodknolde.
Ved begyndende bælgsælning blev der foretaget en
vurdering af angrebet af blad1m•. men ingen af de
udførte behandlinger har kunnel påvirke angrebet af
bladlus.

Konsen'esærler. r forsøg nr. 18044 blev der prøvet
forskellige svumpemidler lil bekæmpelse af bladsvum
pe på ærter. Den 12. juli blev der foretaget en be
handling med enlen Derosal, Till 250 EC. Sportak,
Daconil eller Manc.\. Et enkelt led har met en senere
behandling med Daconil den 20. juli. Der blev ikke
opnået sikre udslag for de udførte behandlinger.

Plantebeskyttelse

Generelt må det endnu tilrådes tilbageholdenhed med
svampebekæmpelse i ærter, indtil mere effektive mid·
ler markedsføres, og bedre varslingssystemer udvikles.

170



PllIntcbcskyttclsc

/989. 6 [a"og
a. Ubch:mdlet 61 45,7
b. KanIIc EW Q.61 sl.2 59 Q,)
c. Karate EW 0,61 sl ..'\-4 61 \,8
d. Faslac se O.1251\fJ-4 59 0,3 +0.4
c, PJrlrnor 0,) kg 51.3-4 51 J.2 Q,2
r. Karate [W Q,61 51.7-8 17 ),8
g. Pirilllor Q,] kg 51.7·8 )) 4.3 ),)

h. Karate EW hO,61 :-.1.2
51.7-8 25 4,2

LSD a·h 2.4
LSD b-h 2.5

Ta"'l J8. Skadedyr (/61).

Ærter

/988. J jor-wg
a. Ubchandlcl
b. Karalc EW 0.0 I
c. Karate EW 0.6 I
e. Pirimor 0.3 kg
f. Karate EW 0.6 I
g. I'mmor 0.3 kg
g. Karate EW 2~O.6 I

~
bladlus

41
st.2 J 1
513-4 JO
'il.J.... 38
M.7·g J
'il 7- 1J
st.2
"'1.7-8 4

hk! pr
ha

45,4
2,4
),7

),7

2.5
1,7

1.5
LSD-

Stfll>
m~r·

udbytte

2,7

0,7

HlmJJus l ært k.an optm:de ondartet under ,'omw, torre
,'ejrforllOld. Det kan mm: I"anr/...eligt at er/...('nde de gro",,€,
ærteh/adlui, der ofte sidder sJ.jult. "('d underwgelw for
uflgreb er det derfor en god I(le af ..b<mJi.l·" piallierne 1)I'('r
en htJHl' f11l'd h,·td bund.

(FOlO. Gh/IU Cort/Sl'Il .\jt'/n',,1

I tabel .N bring"," re,>uhaterllt: af 2 fUf'('g. Inor for
skellige lllltllcr a anvendl III bckæmp<+..c af hladlw•.

Tabf?/ 39. Sk(l(kdyr (/63).

HlacJhH h,.'/...æmpes fra .\wdwm 6-7, ~dfr('fnl der findef
ollWl!h pa 25 pcr. af skuddene. l1e/...a.'mpl'/<;(' [oretagl'f
med PiT//1/or eller el pyrl'tIJrmd.

Srrall'gi: f(Jrt'/...ommt'T da angreb af bladrandbiller
/...ort fld lper ærtt'meJ j'remrpirl1lg, [oretager da en
bekæmpl'l<;t' uu:d ('l pyrethroid t wodwm 1.

2 ar;[or:.,,~peger I rl'tlJill~ af at ell bejdsll/llg aludwf!d
medfe/...~. Pronlt'r eller J/arslwl er I Hal/d III ar hll.'mmt'
angn'/}et af "'adrant/blller W('",ntligr

Græs
Slllnkelbcn furet ræk ker ::\1 I.t:ggc æg I græ~mJrker

Illed en kOrl og tæl græsbeMand A Ilgrcbet erkende.....
ydCPil \'an:-.keligl Om cflt'r5rel. og skadcn se!i normall
f(l(<;( om for~ret.

l for...og 11r. 42186 blc\ der prcwet Ire ...kadedyr:-.nlldler
til bck.cmpelsc uf<;tankelben. For... l i oktober 1988 bIc\'
der forctagel Cll hchandlLng med Dimelhoat, EkamCl
og Dur... ban Behandlingerne har re'ulil'rd i en øJc
blikkelig god effekt. Idel der I ubehandlet blev fundet
62 "tankclbcnlaner pr. m!, men O eflcr bch::\ndllllg
med de tre midkr.
En opt.e1l1ng ornkrlllg l. maj vlsle. al en 'ilor del af
Mankdbcnslanerne \ar dudl" l ubeh:lIldlet. Idel der
kun hle\ fundel -t pr. m! og mgen efler eflerår...
bch:lndllllgen

Spiselø9
I for..."g nr 1805~ nwd bekælllpche af:-.\ :tmpcangrcb I
.. pi ...dng, blc\ der udfOr! fra lre III ...ck ... behandlingcr
!Iled for,kelllge wampemidler
UtL"r lagnng og remIlIng ble\ udb) llel 711 hkg pr. ha.
[fler firc og sd... behandlmger hh"\ dcr opnået en
,lig iling på 12·16 pet i plalltclallcl. llgc".nm der hle\
opn.lcl Cl IHerudb) Ile p. 2-4 pct

2.6

Ncu~

mer·
udbytte

+0,1
0,3
1.5

64,9
0,9
\,1
2.3
1,0
4,7
),.1

5.2
LSD-

pet.pl.
med

bladll15

°0,) kg °
0,) 1 °
Q,S I °
0,61 °
0,41 °
0,15 I °
1.5 I °

Ærter

/989, 1 [arsog
a. Uhehandlel
b. Plrimnr
c. Deci ..
d, DLG Cyper IO
c. Karate EW
f FCR 4545 EW
g. Sunu·Alpha 5 CW
h. Meto:\ 100 SL

J for'iøgene blt:v (kr fundet 1:1. bladlll". der Ikke ...enere
ud\ lklede sIg lil Cl allgreb. og der bll'\ hoslet u",kn.:
merlldbYller for behandlingerne.
Midlerne !)Ilr afprøves yderligerc, 'pecicil midlerne
FeR 4545 og Metm. 100 SL.
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Plantebeskyttelse

Ferskenbladlusen, der er
den vigtigsle smiueover/,,·
rera/\'irusgu/sot.overvin·
Irer i bederoekulerne.
Den mi/de vinter i 1988/
89 med/ørle særdeles go
de o\'ervintringsmulighe
der for jerskenbladlusen.
og i matlge bederoekuler
fandtes i tusindw's af
bladlus pQ de spirede ro
er.
(Foto: Agro Foto v/An·
dreas østergrJrd, Ghita

Cardsen Nie/sen)

l forsøget blev der ikke foretaget nogen udb)'ttebe
stemmeise, men fra tidligere år foreligger der ud·
byttebestemmelse fra 3 forsøg. Størst merudbytte blev
opnAet efler anvendelse af I l Dursban 4 eller 1,5 l
Ekamet.

Bederoer
Jordboende skadedyr. Der forekommer ofte angreb af
svampesygdomme og skadedyr ved roernes fremspi·
ring. og s<1.danne angreb har været umulige at be
kæmpe ved sprøjtning. En bejdsning af roefre med
forskellige skadedyrs- og ~vampemidler kan forbedre
fremspiringen.
I 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrækkc, hvor der i
foderroer blev afprøvct forskellige svampemidler. Frø
et er leveret af Dansk Planteforædling.
Ved Statens Planteværnscenter er der foretaget under
søgelser af jordprøver for jordboende insekter, bl.a.
springhaler. Ved forekomst af ca. IO springhaler og
derover pr. plante kan der forventes et lavere udbytle.

lied a i tabel 40 blev der anvendt ubeJdset rOClfO, og I

3 for~øg blev der fundet i genncmsnit 11 springhaler
pr. roeplante. et antal. der belinger en nedgang i
udbyttet.
I led b blev der anvendt roefrø bejdset med Thiram,
Mancozeb og Promet, som medførte en stigning i
plantetallet ved optagning på 19.000 planter i forhold
til lcd a. Behandlingen resulterede i el sikkert slørre
merudbyuc på 86 hkg rod.
I led c og d blcv svampemidlet Mancozeb erslattet af
svampemidlet Tachigaren. Bejdsningen resulterede i
en sligning i plantetallet på 20-22.000 planter med et
merudbytte på 42-49 hkg.
I led e er Promet erstattet af et nyt skadedyrsmiddel.
foreløbig benævnt NTN 38983. og der blev fundet en
stigning i plantetallet på 23.000 med et merudbytte på
88 hkg rod.
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Tabel 40. Bejdsning affoderroer (J64).

Spring- 1000
Foderroer haler pr. planter v. hkg rod

plante oplagnmg pr. ha

/989. 5/orsøg Jfs 9fs

a. Ubehandlet 11 62 802
b. Thiram +Mancozeb

l PrOIllCI 81 86
c. Thiram •Tachigaren

+Promel 82 42
d. Thiram .... Tachigaren

~Promct 84 49
e. Thiram l Taehigaren

'NTN 38 983 85 88
LSD 48

/988. 8/orsog 7fs

a. Ubehandlet 2,3 68 752
b. Promet +Thiram

-Mancozeb 90 74
c. Som b-Tachigaren 90 82
d. Som c+ Rovral 91 50
e. Force-+ Thiram

I Tachigaren 89 81
LSD 37

I 1988 foreligger resultaterne af 8 forsøg efter omtrent
samme plan. Samtlige behandlinger medførte en stig·
ning i plantetallcl pli. omkring 22.000 planter med et
sikkert større merudbyttc på 50-82 hkg.

Sukkerroer. I samarbejde med Fonden for forsøg med
sukkerroedyrkning, AllestedgArd. er der udført 2 for·
søgsrækker med bejdsning af sukkerroefrø.
Normalt bejdsct sukkerroefrø indeholder Thiram mod
svampesygdomme. Ved intensiv roedyrkning kan



StaflJ..elben. Æ'j(lægnmgell foreg6r / august-september p6
græ5be~'OJ..Jet Jord. SJ..ader ia,~rlages normalt føm det fol
gende forar, Skader i \'arræd og roer Åon begrænses w:d
sprøJlnmg af græfmarJ..er for /, august. idl'f æglægningen
hindres. Forekomst af larver kali bestemml'J allerede fra
okfobt'T I'cd uddrivning med so/toploming, BeJ..æmpelse
kan ud/ort·s om eff('råret eller fora ret med t!lmefll()(]/ eller
jenitrDtll/cm.
Midterste del afbtllcdet v"~er "red.fkaher" ttl at oJ~or<,. om
.fkod<'tærsklefl t>r QI·erskr,'dl?l.

(Foto: Søren lIolm og A. From .\,{(!lsm)

~\ampeangrcb. bl.a. rodbrand, under fn:msplflllg have
indnydel'ic på planlCbe'ilandcn. I 1987 blev der påbe
gyndt cn forsøgsrække. hvor nye svampelludlcr i kom
billiJtion Illed Thiram blcv afprmcl, og resultaterne
bnnges I label 4 J.
Som 'ilandard ble\ all\cndl TIur:tm + Promel.

Plantebeskyttelse

To/æ/4/. Bejdmlllg affabriksroer (/65).

ukloerroer
'000 pl.
..d op- hkg pr ha
Uianml rod sukker

/989. 3[0"og
a. Thiram + Prorncl 91 668 108.8
b. Som a + Tachigllren 8.4 8 90 6 0.9
c. Som a + Tachigarcll 12.68 90 o;- 12 0;-1.8
d. Som a + Rovral 1.58 89 15 -"- 2.3
e. Som b + Rovral 1.5 8 91 I 0.3

LSD-

/987·89. /5[0'5og
a Thiram - Promet 94 522 88.3
b. Som a Tachigaren 8.48 94 6 1,0
c, Som li I Tachigarcn 12.6 g 95 7 1.2
d. Søm a + Rovral 1.58 94 3 0.5
c. Som b + Rovral 1.58 95 5 1.0

LSD-

En yderllgac tlls.'Cttllllg af wampcmldlel raclllg~rcll I
led d og c= har Ikke medr"rt nogen ... tlgnmg l plalllClal
Icl eller udbyttet.
lIed d og e blc\ der foretaget en liI"ælntng af wampe·
nudlel Ro\'ral.ll\ilkcIIHe har p .. irket In·erken plan
IClal dier sukkerudhylle.

Nederst l tabellen er anført 15 forsøg I en J-års
periode. Anvcndel'icn af Tachigaren som b)edsemld
dej i tcd b og c har Ikke <.\:ndrcl plulllclallet. men
medfør! cn mindre sligIlIng i såvel rodudbYllC søm
~lIkkcrudbYI[c.

Anvendel ...en af Rovral som bejd'iemlddcl har Ikke
medfart ændr1l1ger I plantetal og udbytte.

I 1988 ble\ der p!lbeg~ ndl en for..ng..rækkc:. tnor
for..kclhge nye skadoo)'f"'mldJer hin prO\et ..om
bcjd'icnudler og sammenlignet med ...pro)lIlinger efter
roernes frt:msplfIng. Del amendte rocfro er fremstillet
\cd De danske Sukkerfabnkker. Manbo.
(tabel 42 hringes gt."nnemsnltsre.. ultaterru: af 5 for<tog.

BehandlIIlgen lied a '1\arer tlllldlJgere r~ behandling
af sukkerroefrn.
I lcd b ble\ der efter roerne<; frem~plflng foretaget Ire
'iprojtllingcr mod skadedyr hcnholdwis i klInbladssta
dIet og en uge ~enerc med Cymbu'ih og vcd be
g)ndende angreb af bedeOuer en behandling med
dllllcthoat Behandllllgcme medfonc en god reduk
tion af det \\ agc angreb afbcdeOuelaf\cr. og "ed h"\t
bb der optalt 87.000 planter pr m~ med et merud·
bYlle p 2A hkg suUer pr. ha.
I led c blev der \ ed .. iling nedfældet IO kg Curaterr S
G pr. ha l s:\furen. der resulteredc I en god bckæmpel'ic
af bcdcnueangrcbet med en sllgnlllg I udbyttet p:i J,l
hkg sukker.
Behandlingen l lcd d <;Varer til den bejdsning. der 1 dag
udlc)re.. af sukkerfabrikkerne. Oehandllngen har med
føn nogen elTekt p:'i bcdeOuen'i larver med et merud·
bytte på J.5 hl-g sukker.
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A"greb af\·;rusguisol. der
oftest bi?gynder ; smdplet
ler, ytrer sig W!d gule. Sl;
\'f' blade. Angreb medf.
rer. at stoftransporten og
rodudbyuel nedsaltes.
De første fenkenbladlus
fandtes allerede i marker
ne i maj. og der blev der
for ud~ndt generel \'0"
ling for bekæmpelse den
}ti. maj.
Angrebene af \'irusgulsot
blev rel udbredle i /990,
men p4 grund af den ret
udbredte bekæmJNlst!
blev lobene begrænsede.
(Foto: Søren ChrislenMn)

Tabel 42. JJejd'illlflg affabriksroer (J66).

Sukkerroer
Pct. pI

m. bed~·

nuelarvcr

IlXXI pi
\'ed op
tagning

bkg pr. ha
rod sukkcr

I de pågældende forsøg var der el noget kraftigere
angreb af bedenuens larve, men behandlingerne resul
lerede ikke i ændringer i planletal eller udbytte.
Forsøgene fortsætte<..

J989. 5/orsog
a. Mesurol 50 18 86 651 108,9
b. Som u + 2 .... Cymbu~h

og I " Dimelhoal S 87 14 2,4
c. Som a + Curaterr 3 85 13 3.2
d. Pramet II 87 19 3.5
e.Somd+2 Cymbu~h

-+ l ' Dlmethoat 2 86 4 3.0
f. Force 16 87 26 4.8
g. Promct + Force II 88 21 3.8

1988 6 fo"og
a. Mesural 50 63 6 602 102.3
b.Som a 2 Cymbush

og I ' Dlmelhoat 30 85 -;-8 -;-1.6
c. Som a + Curaterr 8 87 2 1.3
d. Pramet JS 87 -;-1 -;-0.4
e. Som d -J-. 2 Cymbu~h

+1 Dlmcthoat 23 87 2 0.6
f. Force 60 86 -;-4 -70.8
g. I'romel + Force 37 85 -;-3 -;-0.6

I led c ble\ forctagel s!lvel l'rometbejdsning som tre
skadedyrssproJIRlnger. h"lIlet Ikke har resulteret I Cl
storre merudbytte end for bejdsmng alene.
lied f og g ble\ provcl el nyt skadedyn.middel Force.
Midlet har Ikke haft nogen "Irkning på bedenueangre
bet. men har medfort en udbytlCSligllll1g på -t.8 hkg
sukker.
Nederst i tabellen cr anfort gcnnemsnil:-result3terne af
6 fOf"og. udforl efter '\~lIlmc plan.
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2 år.\· forsøg har Ilist. al nye typer skadedyrsmidler kan
i"dgli som kompol1C'fller i bejdsemidler til bederoer med
('n effekt. der er fuldt på hojde med Prometbejds"illg.

OIadlus. Den milde vinlcr belød lidlig forekomst af
fer-;kenbladlus. og den 24. maj blcv der fra Plallle
værnscelllrct \'arslet for generel bekæmpelse. t juni
juli forekom udbredte og kraftige angreb over hele
landet. Den SOrte bedebladlus blev ligeledes fundet
udbredt o"er Slore områder.

I tabel -t3 bnnges gennemsnitsresultaterne af 7 forsøg.
h\'or effekt og okonomi er sogt belyst ved forebyggen
de behandlinger mod fc,""kenbladlus og bcdebladlus i
bederoer til foder.
I gennemsIlIl blcy der forclaget fem behandlinger med
250 g P,nmor pr. ha fra ca. 26. maj lil 20. Juli.

FOf\te sproJll\lng ble\- udfon ca. 25. maj. og \-ed en
optælling forsl i JUni blev der fundel 7 ferskenbladlus
pr 25 planler I ubehandlet. der blev reducerel III I
efter amcndelse af Pinmor. På samme tid blev der
fundet 17 planler med bc<Iebladlus. Angrebet afblad
lus kulminerede forsl i Juli. hvor der blev fundel 75
ferskenbladlus pr. 25 planler. der var reduceret til 5
efter behandling med Pinmor. Omtrent t11s"arende
antal bedebladlu50 blev fundet. men effekten var Ikke så
god som overfor fersken bladlus.
Ved fOl'te oplælling den 4. Juli ble\ der fundet de
f()f~le planter med angreb af virusgul'>Ol. l lobet af
eflersommeren udViklede angrebet af virusgulSOl sig.
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rabel41. Fers/.o.ellbladlw. (/67). låbf.:144. l'æk'itrt'gulerinK (1610.

Bederoer Dato
cs.. Ube.h

0.3 kg
P,rimor Ub<h

0.3 Itl
Ptnmor

KM
for

Vinterhvede 1Ieje-- SIri·
Imgde

,m

hk.
k"",
pr. bil

~ ocr 'cd optaglllng den 2.'. ol..tober ble, fundC1 60
pct. planter mcd angrch af vlru<;gul,ot I ubehandlet.
medens der efter de fcm gange ,pmjllllllg med Pmmor
ble' fUlllJet 21 1X't. angrebne planler 13ehandllllgernc
resulterede l Cll :-tikker udb)'llc:-lignlllg pli 104 hkg rod,
"varende III 17,9 afgmdecnhedcr.
Med en pris på 120 kr for cn afgnxlecnhed . ,,'al'er
merudb)lIet Iii en 'a.:rdl af 2.148 kr. En 'pTOJtlllng
med 250 g Pirimor "mier t:<l 75 kr .. og "m''C1 koster
ca. 120 "r.. l ah Ca. 195 1..1' for udbrlllgl1lllgcn. svaren
de Id "nap 900 "r. for dt' I gcnnem'llll udfone --1-.5
bchundlll\ger
Der h:lr \ålede, 'ærel god ,,"olloml l dl' udfone
behandlInger

% plalltt'r med angreb
af nrw-glll\f)(

'I· I O
(- IS 2
(. J6 5

'J/, 50 12

'/'" 52 Ih
";,. 66 21

1.9

1.3

88 5.2

'JO 4.J

94 4.1

95 4.0
LSD 1.N

105 65.0
94 4.7

2

2

l
.1

.1

.1

2.5 I
1.5 I
0.5 I
1.51
0.8 I
1.51
0.4 I
1.5 1
0.4 I
1.0 I
O.J I

1989. J jOrJ"8
a. lJlx:hatldlcl
b. C)cncd e"'lra")
c. C~coceJ ek'lra')

Cycocel e""lr,,')
d Cycocd e"'Slra')

'1 erpal")
e ycoccl ek'lra')

Cerone")
f 1 neorta")

Regufnn')
g. Tncorta")

I Regufon')

1985·89. IO fi}~Of? mccllejt''iædskaraJ...tl'r Uf/da 4
a. tJtx:handlel I 92 63.5
b. Chlormequal 2.5 I" O ~4 2.0 0.7
cl Cycocd ek"lra 1.5 1

Terpal 1.0 l O 78 .1.0. 0,4
LSD 1.0

/988. 1 jhr.Wlg
a L:bdlalldlel 6 94 71.1
b Cycoccl d .. <"tra") 2.5 I 2 79 6.Q 5.0
d CYCOl.:e1 e"'lra') 1,5 I

Terpal") O.l:I I --1- 90 3.5 U.2
l' Cycocel el..'lra") 1.5 I

Ccrone") OA I 5 ~s 10.9 7.C)
r Tncorta") 1.5 I

Reguflln t
) OA I M3 10.9

g. Tricorta 1.0 I
"1 Regufon') .... 0.3 I 2 N2 9,4

I.Sf) J.l
1985-89. 18 !or<;og med lej('Jæd\l..aml.ler OIW 4
a. Ubehandlet 7 100 69.9
b Chlnrlllcqual 2.5 1'* 5 90 5.1 .1.8
d. C)coeel ek,tra 1.5 I

Terpal \.0 I 3 84 6.7 J ..'
LSf) a-" 1.8
I.Sf) 6·" 1.4

4
O

l2
6

17
l

68
12

r~ pI. Ol.

bede hl.lus

872 104
LSD li

R,xl
hl..g pr ha

l
I
5
I

7
5

75
26

Fer'lbl.lu\
pr. 25 pI.

416 ~6

LSD-

rap
hl..g pr ha

"I·
'(,

'~/~

'I·
(.

I. SproJtlling
2. Sprøjtning
3. SpfClJIl1Ing
4. SpfClJtllmg
5. SproJllIlIlg

1989. 7 forJ"K

l. Optælling
2. Opta:lling
3.0plællmg
4.0ptællillg
5. Optælling
Ved optagning

Cdb)ltt" ng
merudb)'llC'

Vækstregulering
Med \æ"'tregulcnng...rnidl<:r gnbe-. der lIld I planlcr
nes 'æhl. h"ol'\('d hcngde\·;:t::"'ten kan aflwrlC' og
...tr SI)r"ell forogC"i En 'lund og ,nk...ende afgmde "an
...a:"'lregulcrc~ uden "'omphkalioncr. medem afgro
der med mangel p:1 f.e"". ,and bn bll\t· ud':lt for en
\æk'I'landslllng med unormal ,kridning og udb)t1c
lab l il falge.

Hvede
I label 44 hringes re.,ultaterne <lf 3 for,og fra 19S9 "amt
28 for,,'g fra 1985-S9

.) l,bm 0.1 I Cllll\\CII JlI Il;, "I''18S·Ho 2,(1 I
I t:d h-t behandlel' <;IndIUm .'_4
lcd l' 'lg g tx-h:lndlcl I \Indlum 5-0. kod d, (' Ilg r ht:handlcl l
,1:ldlUm 8-q

l alle forsag fore"om der leJe....a:d. der for hu,t bic..
,urdcrcl til kar~\uercn 5. En behandling med Cycoccl
d ..,tra re~ulterede I en rcdukllon "f 'Iråtcngdcn med
II em og et ,iHcrt Illerudb~Ile på 4.7 h"g I de oHlge
led ble' der' ækst regulerel IO g;:lIIge. ug str1\sl) r"en
ble\- .. ,ag1 forbedret i forhold III led h. Strlllængden
bk'\- rt'duccrel med 10·17 cm. og der blev epn. et
cn.,arledc menldb~ Iler p:'i --1--5 hkg. Slor"l nettolllerud·
b) lte ble' opnået i lcd b for el1 udbnnglllllg af Cycoccl
eblra.
Fra 1988 foreligger kUli n.....u!tater fra ct enkelt for~ug.

hvor der bic\' måll en reduktion af.,tr!ilængden p~ 4-15

cm med store merudbytter p:'\. 4-11 hkg.
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Nederst i tabellen er anført gennemsnitsrcsultaternc af
28 forsøg, opdell efler lejes..'Cdskarakler over og under
4. Begge behandlinger medførte en forbedring af leje
sædskarakteren og et kortere strå. Størst reduktion
blev opnået i led d. Der blev opnået sikre udslag for
begge behandlinger, men et større og sikrere merud·
bylle blev opnået i led d.
Størst nettomerudbytte blev dog opnået i led b for en
udbringning af Chlormequat.
I IO forsøg i 1985-89. hvor der ikke forekom lejesæd,
blev der opnået merudbytter. der lige kunne dække
omkostningerne til de udførte sprojtninger.

Strategi: Vækslregrllerhlg bør fortrinsvis foreJages i lan
ge, b/odstrdede h~·edesorter. Bedst effekt opnås ~'ed to
behandlinger med nedsat dosis. forste gang i stadium
3-4. I stadium 8·9 vurderes. om der er yderligere behov
for ~·ækstreguleri'lg.

Rug
l et enkelt forsøg, nr. 04024 har der været vækstregu
leret i rug.
Den st0rsle stråforkortelsc på 16 cm blev fundet ved
anvendelse af 0.75 I Cerone i stadium 8-9 med et
nellomerudbytle på 0,9 hkg. To behandlinger med
Cycocel ekstra i stadium 5-6 og senere i stadium 8-9
med Tcrpal resulterede i en slråforkorlelse på 12 cm
og et nettomerudbYlle på 0,5 hkg.

Strategi: Den mest hensigtsmæssige wekstregulering i
rug opnds ved en behandling i sradium 5-6 med en
nedsat mængde chlormequat. eventuelt i forbindelse
med en lodsygebekæmpelse.
Senere i rugens ~·æk.stperiode vurderes. om der i stadium
8-9 er behov for yderligere vækstregu/ering.

Vinterbyg
Forsøg nr. 42007 blev anlagt til belysning af økonomi
en af en vækstregulering, kombineret med bekæmpel
se af sene sygdomme og bladluscangreb i vinterbyg.
Ved en optælling midt i juni blcv der ikke fundet
angreb af svampesygdomme, bladlus eller tilbøjelig
hed til lejesæd. Kun efter blandingen Rival ,J.. Cerone
blev der opn~et et sikkert merudbytte på 5,5 hkg.
Tilsvarendc merudbytte blev opnåel for behandling
med 1,0 I Sportak uden tilsætning afvækstregulerende
midler.

Tidligere års lorsøg har vist. at vinterbyg sjældent har
bellov lor en vækstregulerillg.

Vårbyg
I blødstdiede bygsarter kan det være af inleresse al få.
undersøgt muligheden for en øget stråstyrke ved brug
af små mængder vækstregulerende midler.

l tabel 45 bringes resultaterne af 2 forsøg i ~orterne

Alis og Natasha, hvor forskellige vækst regulerende
midler er prøvet i stærkt nedsat dosis.
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Tabel 45. Vækstregulering (168).
Ko<

Vlrbyg fo, StrA- hk. Nelle--
leje- længde kune merud

""" cm pr. ha byue

1989. 2 fo,søg
a. Ubehandlet 59 53,S
b. Terpa'· 0,75 59 I,S -;-0,5
c. Ceronc· 0,4 58 0,4 -;-1,6
d. Regufon· 0.4 58 -;-0.7 -:-2,7
e. Cerone· 0,18 58 1,2 -;-0,3
f. Tricorta· 0,5

og Regufon· 0.18 58 -;-0,2
g. Ceronc· 0,18

og Ceronc· 0,18 57 1,2 -:-1,7
LSD-

Lcd b-e behandlet ~tadium 9 Lcd f behandlet stadIum 3-4 og 9
Led g behandlet stadIum 7 og 10,1, • lilsat 0.1 I Citowelt

I de 2 forsøg blev der anvendl i gennemsnit 125 kg N.
og der blev ikke fundet tilbøjelighcd til lejesæd, og
strålængden blev ikke påvirket af behandlingerne. Der
blev opnået usikre udslag, dcr ikke kunne dække
omkostningerne til behandlingen. 11988 foreligger der
resultater af2 forsøg efter cn anden plan. hvor der blev
opnået merudbytter på 4·6 hkg for anvendelse af de
lave mængder vækstreguleringsmiddel.
l 1988 blev der anlagt forsøg med det formål al belyse,
om kvalitet og udbyIle kan forbedres i maltbyg ved
vækstregulering og bekæmpelse af svampesygdomme
og skadedyr.

I tabel 46 bringes gennemsnitsresultaterne af 10 for
søg.
I de IO forsøg blev der kun konstateret lejesæd i et
enkelt forsog. Ved en vurdering omkring l. juli blev
der fundel svage angreb af meldug og angreb af
bladlus på 43 pet. angrebne planter.
To behandlinger med 0,5 I Rival i stadium 5-6 og 9-10
ændrede ikke tkv og pet. kerner over 2,5 mm eller pet.
r~protein i kcrnerne.
I lcd c blev der yderligere tilsat 1,5 l Perfekthion,
hvilket ikke medførte ændringer af kvalitetstallene.
Tilsvarende lal blev opnåct i led d for anvendelse af
Perfeklhion uden tilsætning af svampemidler.
I led e bicvanvendt en svag dosis Cerone. der med
førte en reduktion af strålængden på 4 cm.
l led f blev anvendt såvel Rival som Perfekthion og
Cerone, der resulterede i en afkortning af strået på 5
cm, en mindre stigning i tkv og 4 pet. Oere kerner over
2,5 cm. Proteinindholdet i kernerne forblev uændret.
l lcd f blcv der opnåel en stigning i udbyttet på 3,4
hkg, svarende lil 7 pet., der dog ikke kunne dække
omkostningerne lil de udførte behandlinger.
l 1988 blev der udført 5 forsøg efter en noget anden
plan. hvor der blev opnået ubetydelige udbyttestig
ninger. Kun anvendelsen af 0,4 I Cerone kunne dække
omkostningerne til udbringingen.

2 drJ jorsog med smd mængder ellIeion i vårbyg har
ikke medfort nogen økonomisk gevinst.
Truer lejesæd afgrøden på grund aflor stor hoæ/stof-
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Tabe/46. PlafJle~'æm l maltbyg (170).

'" pi %dzl.n Kar. for SIri- t!!: l.emc 9C: rAprot. hq NeHO
mod of leJ~ længde TKV o"er i kerne kerne rner-

VArbyg bladlus meldug ... cm • 2,5 mm I0rswf pr. ha udb)"ue
ca. 'I.

/989. /0 JOmlg
u. Ubehandlet 43 3 O 59 41 86 13.5 50.1
b. Ri\-al 0.5 I

Rl\ul 0.5 I 0.3 O 59 41 86 1.1.7 0.9 -"- J_2
c. RI\al 0.5 I

Ri\ul 0.5 ]
...... Perfeklion PL 1.5 I 0.3 O 59 42 88 13.7 J.7 ~2.8

d. Perfektion PL 1.5 I 9 3 O 59 42 89 1.1.6 I..J +0.1
c. Ceronc· 0.18 I 2 O 55 42 89 1.1.6 1,4 0.0
f. Rival 0.5 I

Ri\-ul 0.5 I
.. Perfektion PL 1.51
T Ccrone 0.18 I 0,4 O 54 43 90 13.5 JA ~1.5

LSD /./

• T,lsat 0.1 CllO.... W LC'd b-c (\~ fht'handlel." 5-0 og led b-f, \t Q ltJ

mængde. kUli ~'æA Itregll!t'rillK foretage!> med lIedSOlle
If1{{'ngder.
Va..'k.Jtregulermg i ~'arbyg A{Jn Ildfores iltadmm 8-9. og
midlerne kan JldSprojtl>S i blandin,t: mt!d sromp('- elh>r
sAadedyrsmidler.

Tabel 41 Midler prcJ\'et mod !>}'gdomme. \"k.adedyr og til ~'ærÅstrl'gul('rmgi 1988-89.

Havre
For'iCg nr. 45045 ble\ anlagt III belysmng af økonomi
en vcd anvendelse af \ æk'otregulering, s\'ampcbckæm
pelse og skadedyr:.bckæmpebe i havre.
KUli for am endel...e an I CYC()(;e1 ekstra i ~ladium 5-6
og en senere hchalldlillg i \tadium 8-9 med 0,8 I Tilt
turbo ~ 250 g 1'1rImor ble\ der opnåel et SIkken
mcrudb)ttc p~ 2.4 hkg. der dog Ikke dækker om
kO'o>tntllgerne til de udfone behandlinger.

Anvendte midler
I del omfatlende af~ntl vedrorende plantebeskyttelse
er omtalt nere forskellige præparater. der indg r I
(or:-'''8!o,planernc. I tabel 47 finde:. en oYCr'ligl over
1lll(l1cr plar.:ercl I alfabcli ... k orden med oply~ning om
procenti\k lIld hold og virksomt stof ..ammen mcd
firmanavn
Såfremt midlet er marked ..fort. er og fare...ymbol
angi\cl

tI.ndclsn.vn Firm. Fartklas$e Virksom-m stoffer I pr ka cller liter

Bejdsemidler:
Aproll TZ 69 SD WS Ciba-GeIgy
Bcrel SpecIaI Ciba-Geigy
Callan TS Du Pont
Euparcn-M FS 50 Agro-keml
Ferrax beJd...e ICI
Force ICI
FungaLlI bCJdse ClIlu,"
FUlIga .. i] C Cillu\
KVK Thiralll F bejdse K VK
Mllr.;hal 25 STW Agro Norden
Nco-Vorolllt Agro-kemi
Prclude UF Schering
Prornel 300 EW Ciba-Geigy
Promel 400 Ciba-Geigy
Quinolatc 150 Plus Cilius
Qumolale·Pro FI. Cilius
Raxll bejdse LS Agro-lcmi
Sibutol 280 LS Agro-kemi
Tachig'lren 70 \VP Du Pont

Xi,
,
?
?
?
T
?
Xn
?
Xn
?
T
T,
?,
Xi
Xi

450 mctalax.yl + 240 thiahcndaz.ol
IO 1Il1aLahl j 50 fenpidontl
800furace + 600 f(l.lpcl

500 tolylnual11d
7.5 ImaLall1 -r- 37.5 nutnafol + 500 ethmm()!
200 h:nUlhrm

501lm17ahl
25 Imazalll + 400 carboxm

530 thi ram
250 carbo\ulfan
300 Na-N-dmlethyldilhiocarbamal ...... 5 fubcridazoJ
80 prochloraz + ~OO carboxm

300 furathlocarb
400 furathlocarb
100 Cu-oxine
120 Cu-oxine ...... 120 l;ubendazim
20 elh)'ltnanol + 20 tnazoXlde

280 bitcrlanol + 18 fubendazol
700 hymcxaLol
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Sprøjtemidler, svampe:
A 8397 A Ciba-Geigy
Bacitac 75 WP Du Pont
BASF Maneb FI. BASF
Bayeor 300 ee Agro-kemi
Bayfidan Agra-kemi
Bcnlale Du Pont
Ca!ixin BASF
Corbel BASFISclH:ring
ex 21 Schering
Daconil 500 F BASF
Dithane LF K VK
Dorin Agra-kemi
DPX N 7873 Du Ponl
DPX N 7876 Du Pont
Euparen M Agro-kemi
Folicur Agro-kemi
Falieur Cambi Agra-kemi
L·S709 50 wp Land mark
Maneb, so%- Flere
Rival Schcring
Sporlak 45 cc Schering
Tilt IOp Ciba-Geigy
Tilt turbo Ciba-Gcig)'

Plantebeskyttelse

Ilandclsnavn Finna Fareklasse Virksomme stoffer 8 pr. kg eller uter

? 75 propiconazol + 350lridemorph
? 750 meopronil
Xi 500 muneb
? 300 bitcrlanol
Xn 229 triadimenol

500 benomyl
Xn 840 tridemorph
Xn 750 fcnpropimarph, 80 cyproconazol + 300 prochloraz
Xi 500 chloralhalonil
Xi 455 manco7eb
Xn 125lriudimcnol l 375 lridemorph
? 160 nusilazol + 350lridemorph, 160 flusil11ZOI + 375 fcnpropimorph

500 IOlylfluanid
? 250 Icbuconazol, 250 Icbuconazol + 125lriadimenol
? 500 nuwlanil
Xi 800 muneb
Xn 375 fcnpropimorph + 225 prochloraz
Xn 450 prochlaraz
Xi 125 prapiconazol 375 fenpropimorph
Xi 125 propiconazol + 350 lridemorph

Sprøjtemidler, skadedyr:
BlaSlen
Dceis
OLG Cypcr IO
DLG Dimelhoat 28
Dursban 4
Ekamet
Fastac LC
FCR 4545 EW
Gcsal Sneglekorn
Karate EW
Larbale
LaOllute
Mesurol Sncglkorn
Mctox 100 SL
Perfckthion EC 20
Perfcklhion PL
Pirimor
Prolcx
Sumi-Alfa 5 FW
Sumicidin FI
Talslar

Flere
Hoech<;1
OLG
OLG
Dow
Schenng
Shcll
Agra-kemi
Ciba-Geigy
ICI
Agro-Norden
Du Ponl
Agro-kemi
Agro-kemi
BASF
BASF
ICI
Shell
Du PanT
Du Pont
Agro-Norden

XIl
Xn
Xn.,

?,
Xn
Xn.,
'I
?
?
Xn
'I
Xn
Xn
Xn

,

- kobbersulfal (25% Cu)
25 dcltamethrin

100 cypcnnethrin
280 dimcthoal
480 chlorpyrifos
520 clrimfos
100 alphaeypcrmclhrin
25 cyOulhrin
60 mctaldehyd
25 lambda-cyhalolhrin
40 thiodicartJ

200 mcthomyl
40 mcrcaplodimclhur

100 oxydemelon-mclhyl
200 dimclhoal
200 dimclhoal
500 pirimicarb
500 pirimicarb

50 esfcnvaleral
100 fenvaleral
100 biphcnalc

Væk.st regu leriflgsmidler:
Cerane Agre-Norden
Cycocel ekstra OASF
Rcgufoll K VK
Terpal BASf<
Trieorta K VK

Xi

Xi
Xi
Xn

480 ethepholl
460 chlormequal-chlorid + 283 cholinchlorid
480 clhephon
155 clhephon + 305 mcpiquut-chlorid
460 chlormequul-chlorid

KJæbemidJer:
Citowt:t1
EXlranJIl

Lissapol

llASF
Du POI11
ICI

- klæbemiddel
- klæbemiddel
- klæbemiddel

Fart'J"lalo~ - bel)da, al "lllllel er Ild.'" for fard,/u.\.\<!.
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Plalltebeskyttclse

Ukrudt
Gode d) r\...TlI11g ...belmgd..l'r og H:klablcrcdl: planter
betyder en forbedret J..onkurrclu:ec\ ne ho~ afgroocll
o\crfor ukrudtet Mange for""8 har "'1t, at en ,dud
\ I !.. Ic! afgmde I..un hetaler lidt l merudhytte for en
keml'!"- ukrudhhcka::mpd ...c. ~åfn:rnt mængden af
ukrudt er bc..kcdcll. Åndre ror,,~,'g Vl..cr, at 'itorc mer
udbytter kan OPll~" I dc ... llu:tll0ncr. l1\or ul..rudtcl er
vcd :11 tage 0\ erh;1nd
DCI er \ærolfuldl. :11 nye nudler bh'er afpm\CI O\ef

3-4 5r for al fa et ,.klert hillede afmldkl'> værdi under
for ..kdhgc \...ltmallskc og ':chlma....,~lgc bdlllgcl-.cr
Ved C'tnlla!en af åre!'. for",'g~re.ultalt'r hen) Iles l ,tort
omfang ':t'flllemOliHfaJ DI~Se da=I..l..cr ofle o\er c=n
betydelig \i1fWlion. h\lIl..cl er naturligt med den .. lore
for..kd. .,om gor sig ~ ..c1dclldc l forudsælfllllgCTnC f(lr
for..ng"'"HltCnalel Inad allg.ar lIkrudl~hc"'I:llld (1g <lll
, cndcl"c'llld.;;pun\..l,
Ocr hCllVi..,c-.. lil rc<;ullatefllc ar de cnl..c1lc for"(lg 1
)1 Tabdhilag lil Lancl<,fol'l-ugclle\\.
I forbindcl~e med omlalcn af de enkelte ror..ng~~cricr
a der for marl..cd-iforlt' præparater. ~m er godkl7 f1dr
111 fnrm(J/er. beregncl Cl I/t'uofPlerudbl'rtl',

liere 'llt'dcr hlc' afgro<.lcn .."cdet cfter bt:handllllg
med prima:rt OI'D-blamhng..,mldler Sorterne Gm og
Inumph \'ar Igen merc fnl ..omme end andre ~rter

V:lrllll og lort \cjr hen o\er ...ommerCII 'ar med
'lrhllde III. at dCI ul..rudl. ...om I fnr..,(c omgang lUe
\'ar bel..ælllpcl hdt Illfrc-d~"llllcndc.aliLgc\'d ikh I..UII
Ilt' I..lare <'Ig og blL,c 111 gene ved h~,..1.

l 19lN er der j drhyg gcnnemfllfl cl helydeligl anlal
forsug med heb,:mpel.;;l' af uhudt. Under dc cnl..l'llc
labeller nK'-d resultater er <h,t anfort, på h"'lll..('t Ild ..
punl..l de pnneJc nudler er udbragt. Effel..lcll Cl'
'urdl'rel 3-4 uger efler sprojtlllllgcn Mængdl;'lI af
ul..rudlspblllcr i alt pr m! c-r noterelog <,amlldlg er
del bcdomt, h\ordan dl;' mC'1 dOl11l11crende ukrudl<,;tr
ler t'r p' "irket af dc enkelte bchandlmger \'cd ho... t er
dTcl..lcn 'urdert'1 ..nm den prot:ent"I"e dæl..lllllg. ,If
jordO\ ('rf1aocn

Græsukrudt
Mange arealer er forurene! med gnc,ukrudl. dL'r l-PI
rer fra fro, f.eb. n)\'eha\'re. L'II rig rapgræs og \md
ak" 11\'01' græ.. ukrudl oplfl.cdcr I ,tor mæugdc, kan Cll
hel..:cmpd ...c med <,peclclIe midler komme på lale.

n~'vehaHe oplra..-der h) pplg'l og lUC')1 genc-rcnde I
\ars.ed. FI)'eha,r('lo,en... bt.....lemmd...er om, al der
Ikkt' m:.l ,;ere al..sbærende n)"eh.nreplanlcr I peru)
den fra I. juh til 15, augu,)l. kanlllxhcll(llggore brugcn
afcgnl'dc n~\cha,remldlerfel.. .. i,. rb)g

I.'d b-d 1)\.'h.ll1dkl 1 k()rn('l~ 'l:J.Lhum :'\·h
Inl (·f ht'h:mdh::l I kOIll(h 'lad1U1ll 1-.'
• lq~~ to I '\\t"I1~"

hk.
k~rne

pr ha

o 63.6
O H
O 0.8
O 0.8
O 1.6
O 2,2

LSD JA

.1 44.0
I 2,Q

I 1.6
I 1.0

LSD J.I

7() 44.8
I 2,2
l 1.9

LSD U

Anl.1
ny\~h/lvre

pr IO ml

81
.11
21
JI
41

81
3 l
41

1[0,...,01{ /9R9

a Ubc...handlcl
bJ\\cnge 150 I
e Barllon PIu..
d DX RS020
c. A ....ert
f. Doublel

VArbyg

I Janog 1988

:l.Ubehandlel
b.A,cnge 150 I
e A'l...crt
f Doublel

7forsøg /9R5-HR

a Ubehandlet
h.A\'cnge 150 L· 8 I
c. As..en 3 I

.\'F:rro IIERUDB),ri t:.

'\'t'lIom('rudbyw'l /ld~or n:SI<'II af el mali merud
bl'1t(" flar oml..o.H1IlIIgt'me ha muldel + lUl
b'rlfl}(Il/1Ig - fil III /remhrtllgt' merudhYUl>I l'r Ix'rull.

/Vt'UOItIl'flulbyuel filrtæller. UIII enIlB'l'lI bl'handliflg
I ~(,Il/l{'m.wlr har \'(t'rl't rt'l/fabel po d"l hclf gel/ert'lIe
pialI. Llgl'!ede5 "all dl!! u}klem/s. om dl'r ('f for5kel
po ""Ol/fim/eli Iwl fiJr,\J..I'lIigl' b('/wlldllllger.

UJ rkninJ,:ssikkerhed('t1 .'cd ('II gh'l'1l /}t'illlndlil/g af
J../(Jrt'\ d('rmlod ikke \';0 /H'ffomerudh.l'u('l.

Dl'rJ..fIIl/gs..<;i"J..ahl:d J..all pa "orl Hgr omfaul' fl.:l.....
1<,11"1,, .-etl ""'l..r,ml"",g dl" oplOg""'g. lawe I
førrillr;:wmJ..usIIIlIIgl'r <,I/l'r mmdr.. remt'Huul og pa
I(I'IIg('rl' ~IKf omfoul' rt'lIl'ri.' morJ..l'r, IIur UÅrudtet
hllldrt'\ I ul kOHl' fm dia dal/flt' udløl1t.'rt'.

I afMIlI G ol1llale~ re.. llllatcrne af for..,og 1lled ukrudts
bek:l'mpelse i korn. ærter, maj.. og roer
De 1lls\arende rel;ull;\lc:r med ukrudl~bck;cmpel~e I
ff() og IIldu ..triafgroder olTltale.. 1 af..,nil r. og resulta
terne: I I..artoncr Cl' onll:lll 1 afsnil I

Ukrudt i vårsæd
I 1989 hlc\ ,årsa:dt'1l "'lct I perioden 20 mart .. til 20
apnl. Under de Imre og relali\l \armc bellllg:eher
;;plredc \. rsxden hurtlgl frem. og ul..rudt<,be\..æmpel
~cn hlc\' så .. mål 19:1llg';;'ll OIlll..nng 1 lllaJ. I nogle
Illfælde medførte delwrre og ..ninge \t'Jr, al l-\lgtcnde
bck:.cmpcll-c kunne bllvc rc,",ultalcl af dt' lidllgste be
handllngt'r. Midi i !lIlIJ fik helc landcl en beskcdt'1I
mællgdc nedbør. ,om 'ar med\'irkende III. al ukrucil"
bel..a:ll1pcl'iCIl hercfter for lob ll1ere problemfnt.
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Plantebeskyttelse

Tabel I viser resultatel af forsøg nr. 28002, hvor
forskellige nyvehavremldler er afpro\ el i vårbyg. Des
værre spirede nyvehavren ikke frem på forsogsarealet.
og resultaterne er således kun egnede til al vise de
provede midlers skånsomhed overfor afgrøden. Kun
DX 80020 er ny i årets afprovnmg. Midlet er en
ændret formulering af det velkendte Barnon Plus.
De målte udslag er ikke statisti'ik sikre.
I samme tabel er visl resultaterne fra de nærmest
foregående år. Det fremgår heraf. al Asserl. som
endnu ikke er markedsført, har vist en effekt helt på
linie med A"enge.

Del er dyn at bekæmpejlyvehavre med kemiske midler.
Normalt vil merudbyuerne for en jly.'ehovrebekæmpel.
se ikke kunne dække den høje pris for middel og
udbringning.
Mon står sig derfor ved at erkende et jlyvehavreproblem
så betids. ol det er overkommeligt al gennem/øre be
kæmpelsen ved gentagne lugninger.

Græsukrudt i v rbyg. Tabel 2 viser resultaterne af 3
forseg. hvor nere midler med effekt mod græsukrudt
er afproveL I 2 forsøg var shel græsukrudt som
tokimbladet ukrudt tilstede i en beskeden mængde.
Her er den bedsle effekt opnået med Doublet og
Arelan n. E i blanding med Express. Begge behand
linger har dog medført en lovlig hård påvirkning af
afgroden.
Assert, som hidtil alene er provet til bekæmpelse af
nyvehavrc, er her afprovet i blanding med Express.
Græsukrudtsmængden er blevel halveret. I led b og r
er der en beskeden indvirkning på græsukrudtet. mem
del tokimbladede ukrudt er bekæmpet udmærket.
I I forsøg var der en større mængde ukrudt. Græs·
ukrudtet bestod af enårig rapgræs. og det tokim
bladede ukrudl var domineret af hanekro. Her er der
opnåel en god bekæmpelse af det tokimbladede ukrudl
i alle forsogsled. og store merudbytter er hostet. Ind
virkningen p enårig rapgræs er kun tilfredsstillende i

led c, hvor Arelon n. E er lilsal en olie. Den gode
nrkning overfor græsukrudt har dog ikke resulteret i
el merudbytte i forhold til led b. hvor Express er
benyttet alene. De ovrige behandlinger har alle vist en
skuffende effekt o\o'erfor enårig rapgræs.
Forsogene fortsættes.

Tokimbladet ukrudt
Nye midler sammenlignes med relevante ældre mid
ler, som har visl sig egnede mod vigtige ukrudtsarter
som f.eks. gul okseoje, pileurt. hanekro. fuglegræs.
kamille, stedmoder. ærenpris og hvid melet gåsefod.

Gul okseøje kan være et meget generende ukrudt,
hvor den optræder i storre mængde. Bekæmpelse kan
med fordel ske med specielle midler.

Tabel 3. Gul okseøje i \ rsæd. (172).

Antal AnUl

Vårbyg .ul ukrudl hk. NctlQ-
obeeE iah k_ m...•
pr. ml pr. ml pr. ha udb)1le

2 [or50g /989
a. l:behandlet 42 1\4 39,7
b. Vegoran 2 l l 2 4,3 2,2
c. Ally

+MCPA 20g+0.51 7 9 0.6 -?-I,4
d. Ally

+MCPA' 208+0.51 2 6 1,3 +0.7
e. Express· IO 8 4 6 0,5 +1.4

LSD-
2[omg /988
a. Ubehandlet 9 i98 42,5
c. Ally

+MCPA 208+1.01 2 21 2.5 0.5
e. Express· 108 J 28 2,3 0,4

LSD-
led b-g behandlet I komcts stadium 2-3
-EXlra·.on 0.1 hrlha lIIsat
MCPA = 75'1- n pra:parat

Tabel 2. G.-æsukrudll "6r6yg (Ill).

Antal pr ml hk. Antal pr. ml hk. Ndto-
Vlrbyg G",,· To- k_ G...... To- korn, """'.-ukrudt iJmbl pr luo ukrudt Iumbl pr, ha b}tlc

/989 2 [orsøg J forsøg

a. Ubehandlet 47 67 45,0 114 222 49,0
b. Express 75 DP' iO 8 -13 16 +0.5 70 10 11,1 9,3
c. Express 75 DF+ Arelan n.E"IO g+2 l 17 14 +5,4 16 14 10.0
d.Express 75 DF+A~seTl IO 8+J l 24 IO 0.1 79 6 9.6
e. Doublel 41 14 16 + J.J 5J 22 8,9 2,7
f. Ally 20 DF+ MCPA. 75% 20 g+O.5 I 32 14 0,4 106 5 11,0 9,0

LSD- LSD J.8

2[omg /988
a. Ubehandlet 278 127 43,2
e. Doublet J I 136 61 2.5 +0.5
f. Ally 20 DF+MCPA. 75% 20 8~0.S l 76 25 4.1 2,1

LSD-

Ud bor bthandlct pli komets stadium 2·3 -klæbemiddel t,lloBt... 3.0 I Gcnapol lRO tilsat
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Tabel .3 \ llier resultaterne af 2 for..og, hvor der I
gennem ...nit var (J4 ukrudtsplanter pr. m!, hvoraf de
42 var gul okseøje. Dc pmvede midjer har i :'irets
fONOg virket godt overfor ..:hcl gul ok ..coje som det
ovrige ukrudl.
Vegoran har \ Irket meget tilfroo\MiJlende. og be·
handimgen har medfort et pænt merudbytte på godt
IO pct.. som rigeligt kan da:kke omkostningerne ....ed
behandlingen.
Ally 20 DF i blanding med MCPA har ikke virket helt
lilfreds~tillendc. Ved yderligere al tilsætte et klæbe·
middel er der opnåct en forbedrct elTekl O\erfor gul
ohc"je.
Expre~ 75 DF er Pf()\Ct for andet år, og efTekten mod
gul ok'ieoje "ynes fortf.U1 1Q\'cnde.
For..ogene fortsætte...

Tabel 4. Ukrudt i I'arsæd OlJ).

Antal pcL hk. Netto-
Virbyg ukrudt d kninl k""" merud·

pr. ml v. hose ", ... b)-'ttt:

J jorsøg /989

a. Ubehandlel 86 28 51.0
b. Glenn* 20 8 J4 5 2,6 0,8
c. Logran- 20 8 40 5 1.6
d. Express- lOg J2 5 1.6 : O,J
e. DuploS3n Super 2.0 I 28 4 -;-O.J
f Doublet J.O I 14 5 0,7 -:-2.3
g. OAllrll 0.5 l 12 4 0,1 -;- 1.6
h. Duplo~n Surer

-+ Expre..!. 1.0 1+5 g 24 4 0,7 1,0
LSD-

J forsøg /989

a. t:beh:mdlet 189 57 44,6
b. Glean- 20 8 97 15 J,J 1.5
d. EApres..* 20 g 67 ]J J,6 1.7
g.Oxtrll 0.5 I 54 17 .1.7 1.2

LSD 2.0

2/ j"nog /987·89
a. Ubehandlet 123 J7 46.8
b. Glean· 20 8 55 9 2.5 0.7
c. logran- 20 g-- 47 8 l.l
d. Expre~s- IO g 42 8 lA 0.5
f. Doublet ),0 1-- 27 7 1,4 -;- 1.6

LSD 1.1

Lcd Il h hehandkt I "orm:h 'ladlUm 1·.'
• T.hal "l:ehc'mlddcl

•• I IlJg7 anden d,,,,,\ ~lkr formul<.'nng

iliandel ukrudt i vårbyg. Tabcl4 \I\er resultaterne af R
forsog. h\or midler ... f forskellig t)'PC er pm\cl. I
gennemsnit "ar der klin 86 ukrudt'iplanter pr. m:. Ved
optællingen J uger efter behandllllgcll er dTektcn kUli
tilfredsstillende i led f og g. Ved 110..1 havde situationen
dog forbedrel sig. og der \'ar i gennemsnit en Cl1sanel

og tilfroo,:,slIlIende renholdelse efter alle behandlinger
Kun ')m. og Ikke statistisk sikre udslag blev 01311.
logran og E,prcss 75 DF er sammen med Doublet
provct I 21 for~og o\er 3 år. og afprovningen sluner

Plantebeskyttelse

Lkrud/5bt'kæmpeIJt! I I'orb}'g bør gennemJort's. sti mari
ukrudret er spirel frem.
Den s/Årime l'fle/o./ apl/as. nar bekæmpe/se' H'ærksælt{'~, sa
~norf de fr",..,te u"-rudrtp!onter hor uc/v/t.Il'1 2-4 JOl'blat/e.

hermed. Reo;,ult:l1crne er vi..t l samme tabel. Sammen·
lignet med det \clkendlC Glean 20 DF har alle tee
midler \ Irket 1Idt bedre. Bedst virkning er opn et med
Doublel. Behandlmgcrne har med fort beskedne Ole

rudb) !ter, som for de billigste losmnger dog er i stand
til at bCl3te omkostningerne ved bekæmpel..en.
Logr~1Tl er ikke marked ..fofl endnu.
Forsøgene ..uges fOfl\al.

Nedsalte doser er prøvet l 12 for~g Ttlbel 5 \ I...er
resullaterne efter en fo~ogsplan. bor IO nudler er
brug! i Ire forskellige doser
Duplosan DPD er et hormonblundlngsTllIddcl med
indhold af diehlorprop og 2,4-D. Dette middel er
~ammenlignet med Expre.." 75 DF i henholdsvis hel.
halv og k\ an do<;enng.
De 12 forsøg er delt efter mængden af ukrudt 
henholdSVIS over og under 100 ukrudtsplanter pr. m~ l
det ubehandlede forsogsled - p3. optælhng'illdspunl..tet
ca. 3 uger efter behandlingen
I gennem"nit af de 5 forsøg med megel ukrudt \'ar der
157 planter pr. ml. Alle behandlinger har reduceret
mængden af ukrudt. men den laveste do..ering har
le ....nel 2-3 gange så mange ukrudtsplanter som den
fulde dOSl!>. I\fest udtalt er forskellen for doserne af
Duplosan DPD. Ved Il""t var bekæmpel'it'n dog l alle
lcd meget lilfredlistillende. Der er opnået beskedne
merudb~ Iler på 1·2 hkg kerne. som stort <;CI er I stand
til at dække omko..tlllngernc ved behandlingen.
I gennem~tlll af c1e 7 fONOg med en mere beskcden
ul..rudt'lbe'itand \/tr der 52 ukrudlsplanter pr. m!.
Ogs:\ her er den mest elTektive bekæmpelse opnåel
med fuld dosering. men \ ed host er der lIlgen forsl..e1
p efTekll\ itctcn af de forskclllge behandlinger Lige
ledes er dcr ikke stati<;tisk sikre forskelle på de meget
beskedne merudbyller. I denne sltuallon kan merud
bytterne Ikke dække omkostningerne.
Forsogcne fort~ættcs.

Resultalerne af det første drs afpnn'ning af dissi! lo
midler W5l'r sem \'t'ntel. at der ('r gode mulighl'derform
reducere dosis afet effektivt uJ,;.rudlsmlddel. uden at det
gar Ild o)'cr effekten og merudhylll'l.
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Plantebeskyuelse

Tabel 5. Nedsat dosis af ukrudtsmiddel i byg (J 74).

Uli.rudt hkg NetlO UknK!1 hkg NtU

Vlrb} g """- .ntal % da:kn k"", ""md- antal % dækn k"", m<rud
ring pr. ml \". hMI pr. ha b)'lIt pr ml \, b05t pr ha b)ue

1989 5 forsøg. meget uhud," 7 forsog. lidt td.rudt

a. Ubehandlet 157 Il 48,5 52 15 51,S
b. Duplosan DPD 1fl = 2.5 l 14 l J.3 : 0.2 8 2 J.3 "'0,2
c. Duplosan DPD Ij~ = 1.25 l 31 l 1.9 0.6 10 2 0,8 "'0.5
d. Duplos3n DPD lj, = 0.67 l 40 4 1.6 0.5 20 3 0.7 "'0.4
e. Express 75 DF· l/l = 10 8 18 3 2.1 0.2 7 l J.3 -;-0.6
f. Express 75 DF· 1/1 5 g 19 3 2.2 0.8 14 O 1.1 "'0,3
g. E;'Il;press 75 DF· li" = 2.5 g 37 4 1.2 0.0 11 l 1,2 0.0

LSD J.] LSD 0,9

• Tllsal Uørocmlddd .. m~l.'l ut.rudl = O\l.'r 100 ulrudl~planltr pr m; oplah 3 uger efltr lxh;mdling

Tabel 6. Model-l'algt herbicid i \·årbyg. (175)

ukrudl uhudl I
VlrbY8 pct. ar tfler sprøjtntng f'<d ""'t hkg pcl. ar efter s(lfOjtnm. c:d host

hkg
nonn" Inlal pet. 1"1 kerne nonnal antal pet I"t kerne

dOSIS pr, mJ dTekl ~knin8 pr. ha dosis pr, ml etTekl fdrknina pr. ha~

t 2 3 4 , • 7 g 9 tO ,

1989
a. Ubehandlet
b. DPM·mlddel - normal dosis
c. Model· ...alg - normal dOSIS
d Model·\'ulg . red. dos.. 9OCf. cfT. onsket
e. Model-valg - red. dos.. 70% efT. onskel
f. Model·valg . red dos.. 50€'l'c efT ønskel
g. Model·valg - antalsafbængig dos.·

1988
a. Ubehandlet
b. DPM-middel. normal dosis
c. Model-valg· normal dosis
d. Model-\'alg . red. dos.. 90% efT. ønsket
e. Model-valg - red. dos.. 70~ elT ønskel

1987
a. Ubehandlet

b. DPM-mlddeJ. normal dosis
c. Model-valg· normal dosis
d. Model-valg· red. dos.. 90% efT øn"ket

5 forsøg, meget ukrud,··
179 O 23 64,1

100 92 49 Il 5,0
100 63 65 10 3,5
84 60 66 9 4.0
55 67 63 10 1.7
38 7160 Il 1,7
45 78 56 Il 1.9

lSD 2.4

15 forsog. mege, ukrud,"
259 O 48 42,4

100 71 J3 18 3.9
100 58 78 Il 4.9
79 68 74 13 3.6
57 90 65 17 2.7

LSD 1.4

6 forsog. mege, ukrud,··
190 O 34 47,1

100 57 70 6 3.9
100 12 94 3 5,1
79 21 89 3 4.2

LSD 2.6

12 forsøg. lidt ukrudt
51 O 10 58,4

100 Il 78 2 0.8
100 7 86 2 0,8
67 9 82 2 1.2
42 12 76 3 0,8
28 15 71 3 0,4
27 14 J3 3 0,2

LSD 0.9

12 forsøg. lid' ukrudt
47 O 27 52,4

100 9 81 10 1.2
100 8 83 10 0,3
60 Il JJ 13 0,5
42 18 62 14 0,3

LSD-

4 forsøg. lid, ukrudt
52 O 42 48,5

100 S 90 4 2.3
100 2 96 l 2.0
75 2 96 l 1,7

LSD-

• o\er 300 ukrudtsplanter pr ml ..., dosis Led b·g behandlet 1 <;t 2-4
100-300 ukrudlsplanler pr ml - \'i dosis

under IOOukrudtsplanler pr ml = I .. dOSIS

.. mtgcl u~rudt ., O\'l.'r 100 ulrudtspl:lnll:r pr. m'. opt;11t 3 uger I.'ner hehandhng
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Model-beregnel middel og dosis er pm\ct på 3. r.
Sl:.atens Plalltcværnscenlcr ~"ger i di .....e år at opbygge
d:llabaser lil"wlle for vcjlednlllgen i planteva.:rn. Ved
IIIsfitrilfor l'J..rudl!>bekæmpclse i r1akkebJerg arbcjde'i
der I denne forbllldcl\C og!k1lllcd en model til \lotte for
\:.Ilg af ukrudhmiddel \cd ..prcjtlllng I \' rb)g.
Ved at behandle opl)'''lIInger 0111 ukrudtsartc:r. anlal
og ~tOrrelsc m.m. klin modetlclI l' UdpegCH de mIdler.
der \11 kunllc give en elTckliv bckælllpel ..e. SamtIdig
beregncr modellen hvilkcn reducerel dosis af det valg
le middel. der vil ll1edforc en tilfred~~lillende be
kæmpelse
Modellen.. 1I11d<i;pilu er afpro\CII \ammenlIgning mcd
en forud fa'itlagt behandling mcd ct alnundehgl hor
monblandingsmiddel
Tuhcl 6 vlt;cr rc..ultaterne af 17 forli()g...nm er opdelt
eftcr mængden af ukrudl på optællingstldspul1klCI ca
3 uger efter behandlingcn, henholdwis over og under
100 planter pr. 111 1.

I led c er del modehalglc mIddel prmcl I normal
dO'icrlllg. I led d. e og f er pro\C1 den dO'iis...om eftcr
modellem bcregnlllger ..kulle \ære tll'itræ!..!..ehg til at
bekæmpe den a!..tuelle uhudt ..lx.... land med henholds
VIS 90. 70 og 50 pc!. etTekl I gennem'illit.
Modellen har I de 17 for..tlg valgt blandt Il fo .."kcllige
midler anlænglg af dc ukrlldtsarter. der forekom pil dc
aktuelle arealer. I Cl cn!..elt for..ug har llHxlcllcn be
regnet. al bekæmpelse I!..!..e .. !"ulle være p~lkræ\e!.

I gcnncm"llIt afde 5 fOI"\l)g med en "'Ior ukrud"'mæng
de har effeklen !..napt \;erel Il1frc.:d ..stlllende .. cd op
tællingen .\ ugc:r efter behandlingen Ved hosl har
renhcden dog va;rct acecptahcl, og mc:rudhyuer på 2-5
hkg blev opn!!.c!.
I de 12 fnr..og med en beskeden ukrudl~be~lalld er
resultaterne mere lilfrcd ..stJllcnde. og n~d hO"1 er der
en meget IIlfred....ttllende renholdelse l denne situa
tioll Kun megel ~ket.llle merlldb~t1er er opn et i
gennemsnit.
Redu~tioncn af dosI'" I lcd d. e og f har I gennem.. nit
værCI at' Cll gan .. ke v:c..emllg "tnrrd ...c.
I 1987 og 88 gellllel1\f"r1e~ henholdwl~ IO og 27 for-.øg
efter omtrent salllIlle for...ogspI:JIl. Rc..ultaternc: af dis
se for~og er VlSI I ~alllme tabel.

Antlllsbestcmt dosis af et IIlndch algt nHddel er pro\el
l lcd g I label 6. Del lllo(..khalgle mIddel er amendt I

en do~eflng. 'iom er afpas..et efler anl:lllet af u!..rudl
splantcr p5 forsog~:.Ife:tlcl Ilabellen.. fodnote ..c... det.
hvordan antallel af ukrudl .. plulltcr har Illovirkel r5
\alg af do..ering. I gennem..nil af årets I()r"ng er dosis
på denne III de rcduceretltl ca 50 pc!. ug 25 pet I de 5
og Il fo .....ng. S!hel effekl 'iOm Illeruob) Ile har ligget p:\
lillie med effe!..len af bchandlmgerne I led c: og f
rabel 7 viser re~uJlaterne <lt 54 for~og o\er 3 ar. hvor

Cl modclvalgt mIddel er afpnnet I normal dOlil .. og I
antal ..aOt:cngig dosiIi i 'ianlll1cnligning med cl DPM·
hormtmblandillg~l1Iiddcli normal do~cflng.

J 26 forsog med ()\er 100 ukrudhplantcr pr. ml \ ar der
i gennem"llil 228 planler pr ml Del model valgte
middel I normal d()<;;i~ har gl\et den mesl etTekll\-e
bekærnpcl ..e og renholdelse \ed h"..t. \1erudb)ltct er
dog Ikke statl~li~k !)lkkert fur..kclhgl fra de ovrige
hehandllnger. Det modelvulgtc nuddel blcv I lcd g
reducerel til i gellnetll~llll 52 pel. :.II' <lcn normale
do:-.cring. EfTeklen af dcnne behandling har ligget heil
på lillie med efTc:klcn af DPM-mldlct I normal do
'>Crmg
I 28 forsog. med mmdre I.'IH..I 100 ukrudt<.planler pr m
\ar der !..un 4<) planter pr m~ I gellllem..nH Del
Illodehalglc mIddel har gl\'et cn dTckl heil på ItlllC

med DP\1-mldlc:1 I fuld do:-.enng. I lcd g ble .. det
l11odch'3lgte middel reduceret Id i genncmsnil 2~ pCI
af den fulde do..eflllg. Her har cn"eklcn knapl værel p:l
hOJde IIH::d dc 0\ nge for..og... lcd. hge'it)m del opnå\.-de
merudhyllc er hdt mindre

Refulfarertle af 3 ars forsag med mvde/l-u(l{f ukmdH
middel er opmlllllre"de. Rt'jltlwfertle gl~'er i'f l'tl!rdl
iilldr hIdrag ril opfylde/st! af !wlldlillgsplom·1I.\ mal om
1.'11 redllC('re{ ul/vel/ddse uf ukrudfsmidlt'r.
Resu!(areme har VIft. uf et kl'lIdl'kob fil /lAr"dr.wrleme\·
jorf!J..omsf gh·(.'r mulighed for ul l'(plge ('II sa t'iJekfH'
IO_\IIIII~. af dOS/j Åa" reducerl'j I'(('!>el/fligf. "tIelI af (.1[eJ..1
og mf'rudb)'lIe \((>Ol'f pc} spil.

UdlæJo: fif Rræs. Tahcl 8 \I ...cr rc... ultil!cI'IIC af 4 for-.og.
Inor en r:ckke midler cr Utbprujtet I !..nm mcd udb:g
:.I f græ... Ocr er I!..!..e målt udhyll\.·, men efter hU"1 er dct
vurdere!. om bch:ltIdlLngernc har påvlrkct gr;c.. ud
læggel
I gCllIIcm"'nll af dc 4 fOf:oJog \'ar der !..UIl en be-.h-dell
u!..rmh .. mængde pa 44 plantc:r pr. m~ Dt: pnl\ede

Tabt.'! 7. Modt>/-mlgl herhiCld og ollfalsajltamgig dOI"\' f \'arbyg

ukrudt ukrudl

V 'hg pct.af
eller 5prOjlning 'ed host

hkS pct.af
d'\u 5proJtnmg '" host hkS

..,mal ",tal PC' k_ normal .nlA! pet kem~i
d.... pr ml dZkmng pr. ha ""'" pr ml """.;..,S ",ha

lidt ukrudt

22 54.4
6 1.2
6 0.8

IO lU
LSD 0.8----

2N forHJg.

49
100 9
100 )

28 16

26 fnrmg. lIIC!gef ukrudt··

128 .19 47.S
100 72 14 4.1
100 48 q 4.7
52 73 14 l,t)

LSD I.J---

/987-89

a. Ubehandlet
b. DPM·mlddel. normal dO'iI"
e. Modcl-\algl. normal dosis
d. Model-valg!. anlal-.301;cnglg dO\ls

•• mcgel u~rudl o\cr 100 u~rudhrtanl~r pr Ol' Opl,.it .' u~('r ('(ler t>chandlmg

IX)
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Tabel B. Ukrudt i korn med græsudlæg (176).

~lrbYlID.
Ukrudt Kar.- for

Anul ,*~kn. .Ud,
llnosudIoea pr. m' v.h0St pi udlæg'

4 forsøg /989
a. Ubehandlet 44 7 3
b. Glean 20 DFu 20 g 7 1 5
c. Glean 20 DFu lOg 7 1 5
d. Express 75 DFu lOg 10 1 3
e. Logran·· 20 g 10 1 4
f. Vegoran 1.51 4 1 3
g. Ariane 1.51 11 2 3
h.Herbamlx DP.M650 2.01 6 1 3

/ forsøg /988
a. Ubehandlet 45 4 O
b. Glean 20 DFu 20 g 10 4 O
c. Glean 20 DFu lOg 12 3 O
d. Express 75 DFu 10 g 6 2 O
e. Logran U 20 g 17 1 6
f. Vegoran 1.51 2 O O
h. DPM·middel, 67% 3,0 I 13 O O

- O= mgen sladc pi udlæg. 10 ~ alt udlæg dræbt
.. tdsat 0.11 E:ura,·oo pr ha
Lcd boh behandlet i komet5 stadIum J....

Tabel 9. Ukrudt i korn med udlæg af klo~'er (J 77).

VlrbYK m. l.1trudt Kar - fOl)
Antal %dækn ~kadc

.kl.vergræludlæg pr. m' v.hust p4 udlæ&,

8 forsog /989
a. Ubehandlet 132 21 3
b. Basagran 480u 3 1 19 4 4
c. Basagran 480

+Stomp 2+11 23 4 5
d. Basagran 480

"-2.4-D,50% 2+0,51 10 4 5
e. Basagran 480

+Trifolex 2+31 9 4 5
f. Basagran MCPA 7S 41 10 3 5
g. Blade, 500 se

+Trifolex 0.5+3 I 16 4 5
h. Trifolex 31 69 9 4

4 forsøg /999
a. Ubehandlet 159 17 2
b. Basagran 480" 3 1 20 1 3
c. Basagran 480

+Stomp 1.5-1 I 20 4
d. Basagran 480

-r-2,4-D,50% 1,5+0.5 1 22 2 5
e. Basagran 480+

Trifolex 1.5+31 11 2 4
g. Blade, 500 se +

Trifolex 0.5+3 I 2 7
h. Trifolex 31 25 3

• o = lIlgen skade på udlæg. \O = alt udlæg dncbt
•• ACllpron 111~t.

Ud b-h behandlet. nlr klo\cr havde I treloblet blad
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behandlinger har \ irket omtrent ens og reduceret
mængden af ukrudt væsemltgt. Ved host var der en
meget tilfredsstillende renholdelse efter alle behand
linger.
Efter h~t var græsudlregget generelt noget påvirket af
de torre betingelser hen over sommeren 1989. Be
handlingerne med Glean og Logran har skadet græs
udlægget lidt i forhold til det ubehandlede forsøgsle(1.
Forsøgene søges fortsat.

Udlæg af klovergræs Tabel 9 viser resultaterne af 8
forsøg med bekæmpelse af ukrudt i korn med udlæg af
klø~·ergræs. I disse forsog er der ikke målt udbytte,
men efter host er det \ urderet, om behandlingerne har
medført skade pA Udlægget af klovergræs.
I gennemsnit af de 8 forsog var der 132 ukrudtsplanter
pr. m~. De forskellige behandlinger har virket omtrent
ens, nAr der ses bort fra behandlingen i led h, hvor
Trifolex har levnet mere ukrudt end de øvrige be
handlinger.
Ved bedømmelsen efter dæksædens høst er udlægget
påvirket i nogen grad af de generelt torre betingelser,
men de prøvede behandlinger bar alle skadet udlægget
en smule i forhold til det ubehandlede forsogsled.
Resultaterne af årets forsøg falder godt i trlld med det,
som blev opnAet i 4 forsøg i 1988. Disse resultater er
vist i samme tabel.
Forsogene søges fortsat endnu I år.

Tabel JO Hyppigste ukrudtsarter ; 'lisse dr (/78)

Forekomst i pet af rorsøg
Vlrsæd

1989 1985 1980 1975

Antal forsøg 92 44 88 171

Fuglegræs 53 59 38 54
Pileurt 46 48 73 87
Hanekro 7 14 44 36
Hvidmelet gåsefod 23 39 50 63
Gulokseoje 3 9 14 17
Ærenpns 17 23 22 18
"Agerkål" 35 16 19 22
Stedmoder 27 20 33 20
Tvetand 20 18 11 11
Kamille 23 30 11 30
Forglemmigej 9 7 14 18

Valg af middel. I alle forsøg i vårsæd er der ved
bedommeisen for effekt sket en optælling af ukrudt,
som er opdelt efter de forekommende arter. Tabel IO
viser, hvor hyppigt nogle vigtige ukrudtsarter forekom
i de gennemførte forsøg i såvel 1989 som tidligere.
Pileurt, fuglegræs og hvidmelet gåsefod optrådte hyp
pigst i 1989. »AgerkålH omfatter såvel agersennep og
kiddike som raps. den sidstnævnte optræder nu gan
ske hyppigt.



Tabel II Effekt; pet mod ukrudt I \'orsæd (/79)

Planteb€'skrttclsc

. ~ r; ic~

f!~ • E E J ~
Vin.... ;;; •Prøvet .- "t ~ i e ""

c
dOSIS ... ~ ~

] c 0-

ll"': ~
e • ! j ~kg/hr " li, ~ ;;

~æ • Il!pr. ha "'''
, " .. " '" ;:

Korn med l-l blade
I. Ally 20 DF ............. lOg 100 94 79 99 1 100 75 100 91 91
2. Expre..... 75 OP IO g 100 98 73 84 90 89 97 88 94 70 91
3. GIerlIl 20 OF- . 20 g 90 98 4J 82 94 75 97 92 94 86 73
-l. Glc~m 20 OF- . 10 g 45 97 19 49 94 99 87 93 87 72
5.0'ltnl 0.5 60 - 81 84 73 89 42 95 75 82 93
6. Vegofan . 2.0 UD 100 84 99 97 98 97 97 98 99 70

Kom med 1-3 blade
7.DPM-midler l l/I dos. 55 100 60 40 92 76 98 71 89 89
8. DPM-midler l 112 dos. 28 100 62 18 80 70 97 44 81 79
9.0PD-ll1idler2 l/I do~. 55 100 91 88 94 26 67 99 87 95 84

IO. Danlril . 2.0 80 98 86 94 87 70 75 100 97 99 RO
II. Doublet 3,0 235 - 65 67 80 94 99 86 80 87
12. 'lePS-midler1 l/I dos. 160 96 97 J4 90 97 51 84 88
13. Basagran -l80·- 3.0 600 100 50 97 69 97 98 91 94

Tal med fed t)pe omfallt'r mmd~t 7 ll~nalloner fra "lin! lirs fOl"'>\lg I:n .;trt'g angl\t'r. at (Ibseonationer 'lIH1C"'i

Gruppt'r olf midler omfallcr ('ITd.len fra fONll!ene mt'd
I IJASF DP/MCI'A 750. DlG D'prop-mIA 50&67. PI K·DI'M 750. Pr<lrlml~ n. lIormon-MI.' 70
2 BASI' DI' D 670. DI G D-rf0p<Hmbl 67. Herham1\ DPD 800. 'A-\lIX DPO. PI K-rWO 607, Pmlaml:lo DPO b07
J BUI}lm. I egumeA. Tnfuk\ .) Srrtt!t'mtdde] 111\31 •• ) AClIpron 111'>,11

Tabel II viser hvilken effekl. der af en række midler er
opnået mod ukrudt I v rbyg.
Kun midler. som \enles marJi.l>dsfort I 1990 er med
taget. Den pro\ooe dosis og midIels pres pr ha 11989
er anfort.
Korn med l-l blade kan behandles med midler, som
ikke llIdeholdcr horrnonmlddel. En bred effekt kan
opnås. såfremt ukrudtet maksimalt har Ud\lklel 2
lovblade.
Korn med ).4 blade kan behandle.. med en lang række
midler. som for de ncsles vedkommende indeholder
hormonmiddel. Gode \æk ... tbctlllgelser (gmdcvcJr) \il
normalt sikre et godt resullat.

Figur I vI ...er med sUJler. hvordan hchandltng med ..
forskellige midler i tre for\kellige do<;,eflnger har vir·
kel overfor en række almindeligt forekommende
ukrudt~rter.Bemærk, at Expre"s 75 DF ng Duplosan
DrD kun er pnnet el enkel! år med de ncd...alle doser.
Derfor er de angl\ Ile \1rknmgsprocenrcr lUe heil
sikre
Overfor \IS"'C arter er der seh med den la\ e.. le dOSIS en
fin effekt. Overfor andre arter har reduceret dosi ...
derimod en for ringe Virk iling.
Et sikkert kendskab lil del forekommende ukrudl
giver derfor mulighed for at reducere dosis. sAfrcml
det er IlfolsommeH arter. som skal bekæmpe.. med del
valgte ukrudtsmiddel.

Ærenplil
DPM·II'W(kle! Glean 20 DF DPDmd<lel E.pleas 7S DF
~ Hel doSIS r:=::::J Haly dos<s c::::J Kvarl dos.s

Fig J. Gennemsnu!;g l1JlfJ..1 Ull! JUl /fIII4 "'/It!(It.!rI,'r
i l'IirfO'd. 7= kun I af"\" obSerWJlioller,
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Rajgræs hører til de me.ft wbvoidende ukrudtsgræsser.
Billedet viser Wester'K'old rajgræs i hw?de. Dette græs kumte
overvintre under de milde w:jrbetingelser i 1988-89.

Strategi '90
mod ukrudt i l'arsæd.

l. Kend de 3-5 dominerende ukrudtsarter i den
enkelte mark.

2. Vælg et ukrudtsmiddel. som har god og sikker
effekt mod det aklllelle ukrudt.

3. Jværksæt bekæmpelsen. mens ukrudtsplanterne
er små og max. har udl'ikler }-4 lo\'blade.

4. Afpas doxis efrer virkningsbetingelseme.

Gode virkningsbetingelser omfatter bl.a.:
- vækst i ukrudr og ofgrøde.
- let fugtig jordOl'erj1odc.
- god sprojreteknik.

Ukrudt i vintersæd
Vinleren 1988-89 var den mildeste i en lang årrække.
Det betød, at ukrudtsplanterne i vidt omfang var i
vækst hele vinleren igennem, og at de i foråret var
meget veludviklede. Heldigvis var også vintersæden i
god kondition. Det belød. at ukrudtssprojtningen.
som i første omgang viste en skufTende efTekt overfor
bl.a. agersredmoder, tl'€rand og fuglegræs. alligevel
blev ganske tilfredsstillende, fordi afgrøderne blev så
tætte, at det hæmmede ukrudt ikke kunne klare sig.
Enårig rapgræs og andre uønskede græsser var meget
vanskelige at bekæmpe tilfredsstillende i forårel, da de
var for veludviklede på behandlingstidspunktet. Der
for har erfaringerne fra 1989 bekræftel. at cn ~fTektiv

bekæmpelse af græsukrudt med fordel kan placeres
som en efterårsindsats.
I 1988-89 er der gennemført et stort antal forsøg med
bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Den storste del af
forsøgene er genncmført i vinterhvede som en naturlig
følge af den store interesse for dyrkning af denne
vintersædsafgrode.
Under de enkelte tabeller med resultater er del allføfl,
på hvilket tidspunkt midlerne er udbragt. Effekten af
de genncmførte behandlinger er vurdere! )-4 uger
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cfter sprøjlningen. For midler brugt ved såning eller i
efteråret er optællingen i efleråret suppleret med en
forårsoptælling. Herved bliver effektcn af de prøvede
behandlinger vurderet både for og efter vinterens
indnydelse.

Græsukrudt
Flere enårige græsser kan optræde som ukrudt i vin
tersæd. Agerræl'ehale. Yindaks og enårig rapgræs er
eksempler på egentlige ukrudtsgræsser, hvoraf speci·
elt de to sidstnævnte artcr optræder mange steder.
Spildfrø af forskellige kulturgræsser fra tidligere dyrk
ning af græsfrø saml j1YI'ehayre er andre generende
græsser, som det kan være akruelt at iværksætle en
bekæmpelse af.

Tabel 12. Græsukrudr og direkre såning af vintersæd.

AnuJ ukrudt pr. ml H 8
VinterhYede efier!r forli.r b:me

gr"" andet 8'" andet pr, ha

1 forsøg 1989
a. Ubehandlet 19 92 28 156 39,6
b. Reglonc· 1% 2,5 14 30 18 82 7,1
c. Roundup 1% 2,0 3 36 9 113 7,8
d. Basta 1% 3,0 7 50 22 137 6,0
e. Reglone· 1% 2,5

og Bclgran 'I. 4.0 IO 104 7,9
f. Belgran 'I. 4,0 23 165 0,3

LSD 2,5

• Klæbemiddel lilsa1.

Tabel 12 viser resultatet af forsøg nr. 29010, hvor
forskellige metoder er prøvet lil bekæmpelse af ukrudt
i forbindelse med direkte såning af vintersæd uden
jordbehandling.
Ved forsøgets anlæg midt i september var der en SlOr
mængde ukrudt bestående af enårig rapgræs og raj
græs samt spildpJanter af vårraps. Tre midler blev
udbragt på dette tidspunkt, og ved en bedømmelse i
begyndelsen af november er der opnået en pæn effekt
overfor græsserne uf Roundup og Basla, mens det
wkimbladede ukrudt ikke er bekæmpet lilfredsstil1en·
de. To forsøgsled er behandlet med Belgran i novem
ber. Midlet har efTekt såvel mod græsser som mod
lokimbladet ukrudt. Ved bedømmelsen i foråret var
der forL..at en god effekt overfor græsukrudt i de
forsøgsled, som blev behandlel med Roundup. Ogs!l i
del forsøgsled. som blev behandlel både med Reglone
og siden med Belgran, er effekten mod græsukrudt
nogenlunde. Overfor det tokimbladede ukrudl er der i
foråret en helt utilfred~stillende virkning af alle be
handlinger. Store merudbylter er opnået i de for
søg:-.led, der blev behandlet før afgrødens såning. Bel
gran har ikke kunnet medvirke til el forøget merud
byttc. hverken når midlet er anvendt alene. eller når
det har ..upplerel en behandling med Reglone.

Resultaret afdelle forsog har bekræfter erfaringen om.
ar der er mest sikkert at bekæmpe græsllkrudf forud for
direkte sUlIing af vintersæd.



Tabe/U Græ~lIkrlldl i rllllersæd.

Plantebeskyttelse

rabl'l J.I. Græ.mJ..rudr i vlIl/('næd (180).

Enårig rllpgræs. vinchiks og lindre græsser. Tabt:! 13
viser resullaterne affnr"og nr. 4()().l7. !>om er gCllllem·
ført i rug. Lcd b, c og d ICr behandlet .. trak .. ener
<;.1I.ning, memo de Ø\ rige lcd er hehandlel i november. I
lcd g er da .. upplerct med cn hck:,clllpcl ..c lIæ.. lC fortir.
I for...oget var der en bc~kcdell bc~tand af vindak". som
ved optælling i efterårel lHr bekæmpet rllld~lælldigaf
de flestc behandlingt:r. KUli i led b og g var hc·
kælllpel'icll ikke hdt tilfred ..~tillelldc. Flere opta::!·
lmger foreligger ikke, og hchamJ1ingernt' har kUIl
medfnrl beskcJne ud .. lag....om ikke er st<lli ... li .. k sikre.
t ~arnmc tabel er vi!>1 re~lIltat('rlle af 2 for~(1g fra 198ft
lIgclede<; gellncmfort i rug, Inor Ire midler har be
kæmpet cn .."'rt'c græsukrudl ...mængJe ganske godt.
Ilcller ikke i dl~"C 2 fon,\1g hlev der opn.'el mcrud·
bYller for behandlingcll.
Resultaterne af 4 forsog i 1985-87. gennemført i In'ede.
er lige lede!'> vi!>1 I tabellen. Agonll gav den bed'llc
bekæmpeb.e :lf s:hel græsukrudt som tokimbladel
ukrudt. J gellnem~llil Cl' der opn:'\.cl meget store mel"
udbYlIer for :llle bchandltngcrnc. Ud!>1agene er dog så
liens fOf\ngene imellem. at de gelltlcm'initlige ud'ilag
ikke er stalisti~k ~Ikrc.

Afprovnlllg lIf D1CUfan og Agonit :lfslulIC<, hermed.

/ jorw'g /989. Rug
a. Ubehandlet 20" 56.1
b. ToJkan .1.5 I X -=-2,4
c. Dicuran •.0 I O ~I,I

d. Agoll1t 5.0 I O 1.6
c. A relon fl. E. l,S I

..... FJc"idor I 0.15 I O ~.1,1

f. ArcIon 11. E 2.5 l
! Hl'rbarrop ES 500 ,2.0 I O . l.1

g. Areloll fl E· 2.01
og Ally 20 Dr 20 g x ~J.5

LSD J.9

2 jårsø,.; /988. RI/t:

a. Ubdl<lnd1c1 Ilq l6 38.5
b. Tolkan .'.5 l 22 IO O..
c. Dicuran 4.0 I 15 1.1 +0.6
d. AgOlllt 5.0 I J 7 0.5

LSD:

4 fors,,~ /985·87. IIwdc

a. Ubehandlet 6' lOO 59.4
b. Tolkan .1.51 :n 85 17.6
c. Dicuran 4.0 I 1.1 51 16.7
d. Agonit 5.0 I .1 .14 17.7

LSD+

Lcd h'll hdl:llldkl .. lr,I\.. .. o:fl<'r ,,1ntng.
Lcd c·f hch:mdkl , .. l \.;! I ol..lll!x·r·nolO:lllhcr
Lcd g lx:h:mdkl I \1 1·2 'lg Ig<'11 I ;Ipnl
• K I.dX'nllddd IIh,l[ •• 0rl.... 1hng dh'r:\r

Lo:J Il p~ \. l'l hdl<ll1c1kt '\l;lk .. tofll:r ..!illlllg
Il'd d·f n t>c'haI1Jt~r 1 ~( )·2 i 1l~1Ob..-1

11:(1 Po l'r h..:Ii'llldkl 1 ..1 )·2 og I~Cll 1 aprtl
• Ktch.:midJd 111~.tt

Tabel 14 ~'i~cr resultaterne af 5 for"øg efter CIl 1'11111.
hvor k'd h og c er behandlet ~traks efter 'iålllng. men"
de "vnge for'iøg .. lcd er behandlet i kornets Sladium 1-2
I oktober-november. Lcd g er behandlel 1':'1 IO tld~·

punkter henholdSVIS efterår og for~r.

J gellllellJ~nil var der vcd opla:lling i for:'iret 75 græ"·
ukrtldt~planlerpr. m~, men~ mængden af tol..lmhladet
ukrudt \ar meget bc<3kedcll. Dc pw\cde behandlinger
har alle \ 1St Cll god elTckt overfor ~:\vcl gnc'IlIkruJt
som tokimbladet ukrudt. og der er opnåct mcrud
bylter af llogenlunde en ... 'ilOrrcl'le.
Arelon O. E er l led f afpnnl'l med t"~a:tlling af cl

klæbemiddel 1 h:'\.b om.:ll etTeklcn merfor ~ræsukrudt
hermed kunne forbedn..... Do~i'l er rcduCt."rct en smule i
forhold til lcd e. og I gellncm .. l1It af dio;sc for.."g cr
elTektcn ikke forbedrel \ed dellne metode. I lcd g er
der opnåel en forbedret effekl af AreIon O. El cftcr:'\.rl't
ved at 'lupplerc med AII~ 20 DF n<C'ltc forår. Men:f
fektcll har dog Ikke rc ... ultcrel i cl oget merudbytle.
I rug er der genllcmføn el tilwarende forsøg ovcrfor
en megel heshdell mxngde gn.I::"'- og toklmhladet
ukrudt. Behandlingerne har ikke Illcdføn mcrudbyt
ter
I Itl1l/abyg er der l1gctedcs gellnemfl)r1 Cl for<;og.
M:cngden af ukrudt var og<;å her be!>keden. og be
handlingerne p:h irkcde Ikke udbyttet.
I ..ammc tabel er vi'lt resultaterne af 10 forsog ovcr 4
år, hvor AreIon fl. E og Kugar er ~<Il1ll1lcnligllet på IO
tid~punkter. Kugar har i "Ile fnr"'lg VlSI en bedre
elrekt cnd Areloll O. E. Det gældcr ...1I.vcl o ... erfor
gr:l..'Sukrudt som tokimbladet ukrudt. Ocgge midler
\i..te en lidi bedre efTekt ... ed udbringning "trak~ efter
~:\lling i forhold lil en udhringning I .. t:ldl111ll 1·2 l
oktober-nmember. Trod~ for'lkcllcll I effekt har bc-

Amul ukrudl hkg
pr ml fodr kerne
gnes andet pr. hn

75 44 76,0
.'.5 I 18 IO 3,2

2.0 I l I 4,6
l.O I l O 4,2
2.5 I 8 6 4.2
l.O I Il X 5.6
l.O I
20 g l 4 4,7

LSD 1.8

1J9 64 63,8
3.5 l l4 l7 5.0
2.0 l l II 6.7
l.O I IJ Il 5.1

2.0·2.5 I 40 JO 4,5

LSD J.O

Vinterhvede

/0 fim·og /986-89

a. Uhchandlet
b. Arcion n. E
Co Kugar
ti, Kugar
e. A re!on fl. E

5 forsog /989

Ol. Cbehulldlct
b. Areloll n. E
e. Kugar
d. K ugar
c. AreJoll fl. E
f. Arc10ll O. E*
g Arclon fl. P'

og Ally 20 DF

hkg
kerr.e
pr. ha

Ania! ukrudt
pr. ml for~r

græs andel
Vintersæd
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handlingerne resulteret i merudbytter i helt samme
størrelsesorden på 4-6 hkg kerne.
Kugar er ikke markedsført endnu.
Forsøgene med denne sammenligning afsluHes her
med.

Tabel IS viser resultaterne af 8 forsøg efter en for
søgsplan. hvor led b. c og d er behandlet straks efter
såning. Led e er behandlet to gange, ved såning og igen
i oktober-november sammen med led f og g.
I l forseg, som er visl for sig selv, var mængden af
enårig rapgræs ca. 400 planter pr. m2. Behandling med
Tribunil og Racer 25 se ved såning viste i delle (orsøg
en meget skulTende effekt. Ligeledes kneb det for
Treflan udbragt i oktober·november. Trods den store
forskel i elTekt er der høstet pæne merudbytter efter
alle behandlinger.
I gennemsnit af 7 forsøg var mængden af ukrudt mere
beskeden. Alle behandlinger har reduceret mængden
af såvel græsser som tokimbladet ukrudt. Sclvom der
er nogen forskel på, hvor elTektivt delle er sket. er der
opnået merudbytter af samme storrelsesorden på 2-4
hkg kerne. Delte udslag er knapt i sland til at dække
omkostningerne ved de relativt dyre behandlinger.
Racer 25 se har tidligere været afprøvet, og midJet
har i årcts forsøg igen knapt kunnet lcve op til for
ventningerne som græsukrudtsmiddel.

Tabel/5. GræJlIkrudl i villtersæd (l8/).

Trenan, der norrnalt anvendes før såning af raps eller
ærter, er her prøvet i korn for 2. år. Hensigten er at
afprøve, om midlet er anvendeligt i korn og samtidig
kan være en billigere løsning overfor græsukrudt end
de midler, som normalt tilbydes til delle formål.
I led e, hvor Trenan er udbragt straks efler såning, er
elTekten overfor græsukrudt på linie med det, som er
opnået med TribuniJ, men knapt på hojde med det,
som er opnået med Stomp. udbragt på dette tidspunkt.
Senere er behandlingen suppleret med Oxitril, som har
givel en god bekæmpelse af det tokimbladede ukrudt.
I led g er Trenan udbragt i blanding med Oxitril i
oktober-november. ElTekten overfor græsserne er lidt
dårligere på dette tidspunkt og ikke på højde med det,
som er opnliet med Stomp, udbragt på samme tids
punkt.
l samme label er vist resultaterne af 6 forsøg i 1988. I
disse forsøg var Trenan ens virkende overfor græs
ukrudtet på de to tidspunkter og på linie med den
elTekt. som blev opnået med Stomp på dct sene tids
punkt.
Treflan er klin godkendt til brug for afgrødens frem
spiring.
I ..amme tabel er vist resultaterne af 17 forsøg over 3
år, hvor Stomp og TribuniJ er sammenlignet. Led b og
e er behandlet straks efter såning, mens led f er
behandlet hen i efter1\rel. I gennemsnit af disse forsøg

Antal ukrudt pr, ml Hkg Anlal ukrudl pr. m" Hkg Netto--
Vinterhvede efterår for!r kerne eflcrir forår kerne morod

g... andet g"'" andet pr. ha ""'" andel g= andel pr. ha byt..

1989 l forsøg 7forsøg

a. Ubehandlet J92 JO 414 49 81,0 J9 46 6J 57 77,9
b. Stomp 5,0 I 7 21 4,6 4 9 10 Il 2,5 ~1,4

c. Tribuuit 4,0 kg 294 41 7,0 l J 14 21 16 4,0 0,2
d. Racer 25 se 1,J I 298 J7 5.0 12 14 28 24 J,2
c. Treflan 2.0 I

og OxitriJ og 1.0 I 50 J6 8.7 7 7 18 7 2,5 71,4
f. SlOmp 5,0 I 20 42 8,4 17 16 17 5 2,1 71,8
g. Trenan +Oxitril 2.0+1,0 l 171 22 7,9 17 5 25 Il J,J

LSD 3.6 LSD 7

1988 6 forsøg

a. Ubehandlet J4 142 44 87 79,1
b. Stomp 5.0 I IO IJ 4,6 0,7
c. Trenan 2.0 I

og Oxitril og 1.0 I 15 Il 5,7 1,8
r. Stomp 5.0 I 14 7 6,3 2,4
g. Trenan-rO;(lInl 2.01+ 1.0 I 14 16 6.7

LSD 3.7

/9H7-89 52 Ila 54 74 73,5
b. Stomp 5.0 I 9 12 4,4 0,5
c. Tribunil* J,5 kg 24 28 4,9 1.4
f. Stomp 5.0 l 17 7 4.7 0,8

LSD 16 1.3

Led b-d behillldlct ~lri1ks efter sålllllg • Anden fomlUlering dier dOSIS visse Ar.
led f-g behalldkt i <'1. 1·2 l OkHlO\'
Led e behandlel straks efltr <.lInmg og IBen I st 1-2.
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var der kun en mængde græsukrudt på 54 plantt:r
pr.m 2• ligesom mængden af tokimbladd ukrudt også
er ret beskeden. Alligevel har behandlingerne resul
teret i merudbytter på 4-5 hkg kerne. som kan betale
omkostningernc og give et positivl netlomerudbyllc.
Den bedste etTekt mod græwkrudt er opnået med
Stomp ~traks efter såning. Ved at udsætte behand
lingen med Stomp til hen i efteråret er der levnet ca.
dobhelt så megcl gra:sukrudl. Tnbunils ctTekt har
været lidt ..kuffende 1 (!l~se for~og. For~kellen l effekt
overfor græsukrudt er dog ikke statistisk sikker.
Sammenligningen af dis~c behandlinger afsluttcs her
med.

Hel og h.lllv dosis af græsmidler er prøvet på 2. år.
Tabel 16 viser rc",ultaterne af 4 for~og efter en plan.
hvor tre forsog~lcd er behandlet l ~tadium 1-2 i ok\()
ber·november, mens to fors0g~led er behandlet 1 det
tidlige fodr. Et led er behandlet på begge tid~punk(er.

For<;ogcne er anlagt som blok forsøg, hvor henholds\ i",
hel og haJv do~is er prøvet.
Græsukrudt forekom i alle for,;ogene. ng i gennemsnit
\'ar der mere end 200 planter pr. ml ved optællingen l
efteråret. Ligeledes var der en betydelig mængde to·

kimbladet ukrudt i alle forsøg.
lIel dosis mcdf"rte en meget cflekliv bckæmpebe af
sAvcl græsukrudt som IOkimbladet ukrudt i dc for·
sog~lcd. som er behandlet i efterårct. Derimod er der
ikke en tilfredssltllemlc eO'ekt mod gra:sllkrudtct ved
behandling næste fodr. Det tokimbladede ukrucil er
på delle tid!'lpUllkt bekæmpet helt tilfredsstillende. I
led e. ",om cr behandlet ~åvel efterår som forår med
fuld do.;cring, er der en bc~kedel\ mereO'ekl. men ikke
Cl forøget merlldbYlle i forhold til effekten i led b. som
alene blev behandlet på eftedirstidspullktct. Trods

Tabel /6. G'ræs/lkrudl i vintersæd (J82).

Plantebcskyttelse

forskellen i effekt overfor græsukrudlcl er der opnået
merudbytter på C'l. S hkg kerne for alle behandlinger.
lIafvdosL~har virket overra~kendegodt. og effektcn er
meget tilfreds~tillende overfor såvel græsukrudt ~om

tokimbladet ukrudl i de lcd. som er behandlel i efter
året. Og~å her er der ~om ventet en for dårlig effekt
mod gra:!'Iukrudt pa forårstid,;pllnktct. I led e er der en
pæn meretTekt af to behandlinger i forhold til kd b. og
del har betyder et merudbytte netop ..<1 .. tort, at
for~kellen er ~tallstisk .;ikker. Der er en tendens ul. al
merudbylternc er .. torst efter dcn reducerede dosl.,.
I samme tabel er vist resultaterne af J forsøg i 1988.
hvor ..live! gra:.. ukrudt ~om tokllnbladet ukrudt \ar
til~tede i meget begncll~ct omfang. Alligevel er der
og~å I dIS~C 3 forsøg opnået pænc merudbytter. Effek
ten overfor græsukrudtet vur også her bedst ved cn
efter~rsbehalldling.
forsøgcne forl~æl(es I år cndnu.
I I'ifl!erbyg er der gennemført 1 forsøg cftcr samme
plan. IIcr var mængden uf såvel græsukrudt som
tokimbladet ukrudt meget beskeden, og flere af be
hundIlngerne medførte negative merudbylter.

Tabel 17 viscr re~ult<llcrne af 2 for...og. hvor '\lIvcl
effekt som skånsomhed af forskellige gnesukrlldts
midler er afprøvet i rug. To for\øg .. lcd er behandlet
~trak~ eftcr afgrødens s:'l.ning. To lcd er behandle! i
stadium 1-2 i oktober. og endelig er IO fors"g~lcd

behandlet ...åvcl i oktober som i det tidlige forår.
Sumlidig er fors~~genc anlagl som blokforsøg. hvor
hcnhold ...vis hel og reduceret dosis er prøvet.
I de 2 forsøg var der ~vcl gfi:c~ukrlldt som toklll1
bladet ukrudt. men kun i en relativ bc.. kedell mængde.
Hej dosis har reduceret mængden af græ~ukrudt be
tydeligt, og behandlingen i efteråret har været mere

Antal ukrudt pr, ml Hkg Antal ukrudt pr. ml Hkl
Vinlerhvede ""'" el\erAr forAr kerne Dosis efter!r forftr kerne

&"'" andet l"" andel pr. ha. l"" andet l"" andet pr. ha

4 jorsog 1989 Hej dosering Reducere! do~erillg

u. Ubehandlel 244 162 195 96 78,7 206 124 158 96 77.0
b. Tolbn 2.0 l 8 J l 4 15 6.3 1.0 l 18 24 22 18 6.7
c. BeIgntIl 4.0 l 6 4 6 8 4.9 2.0 I 21 9 10 10 6.9
d. Meteor 5,0 l 5 l 3 4 4.9 2.5 l 10 l 8 8 7.7
c. Tolkan 2 y 2.0 I 3 ~ 5,4 2 X 1.0 l 5 8 8.4
f. Bdgran 5.0 l 59 16 4.8 2.5 l 59 20 7.4
g. Meteor 6.0 l 59 4 4.8 3.0 l 80 9 8.2

LSD- LSD /,7

3 forsog 1988

a. Ubehal1dlet 9
b. TolkIlIl 2.0 l 2
c. Belgran 4.0 I
d. Meteor 5.0 l
f Bclgran 5.0 l
g. Meleor 6.0 l

46
20

I
2

Hel dost>ring

27 28 76,1
9 15 8.9
8 7 7.3
6 2 8.5

11 l 4.8
15 l 5.7

LSD

1.0 I
2.0 I
2.5 I
2.5 l
3.01

10
4

l
O

Reduceret dosering

42 22 32 75,0
24 ~ 10 9,2
5 5 4 9.1
5 7 2 10.2

12 2 8.3
13 l 7.3

LSD

Lcd h·d behandlcl 1 \ladiulll t·z l okt-llO' Lcd r.!' behandlet I npnt I ed (' behandkt I ~t t·2 o!,lgcn l ..pnl
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Tabel 17. Græsukrudt i vimersæd (183).

Rug
Anllll ukrudt pr. m2 Hkg Antal ukrudt pr. ml msl

DosIS efter!r fomr kerne Drosis ene.cl.r forår kerne
S'''' andet S"'-, ondel pr. ha g'''' andel g''''' andel pr. h,

2 forsøg 1989 Hel dosering Reducerer dosering

a. Ubehandlet J2 47 48 59 37,3 40 88 61 71 34,5
b. Stomp 4.0 I 18 21 26 26 .,. 1.9 J.O I 2J 28 18 J6 1,8
c. Areloll n. E J.O I 9 JJ 15 29 "'0.2 2,0 I 27 41 27 49 1.5
d. Kugar 2,0 I 9 16 7 22 0.2 1.51 ]J J2 IO J8 J.6
e. Areion n. E' 2.0 I 8 JO 7 47 "'0,4 1.5 I 12 JO I l 52 2,J
r. Areion n. E· 1.51

og Areion n. E· og 1.5 I 12 66 : 2.8 og 1.0 I 12 57 O,S
g. Arclon n. E· 1.5 I 1.0 I

og Ally 20 DF og JO g I I 65 "'0,3 og 20 g IJ 59 3,2
LSD- LSD-

Lcd b-e behandlet straks ener llUlg.
Led d-e behandlet i st 1-2 i ~ktobc'r.

Led f-g behandlet i SI ]-2 i oktober og igen l apnt

effektiv end behandlingen straks efter såning. Overfor
tokimbladet ukrudt er den bedste effekt opnået i led b.
c og d. Behandlingerne har ikke medført merudbytter.
Reducerer dosis har medført en effekt nogenlunde som
den fulde dosering. Dcr er ikkc opnået statistisk "ikre
udslag, men der er dog en tydelig lenden~ til, at den
lavere dosering har været mere skånsom overfor af
grøden end den fulde dosering.
Forsøgene fortsættes.

Tabel /8. Græsukrudl ,. ~'''fI1ersl(!d

Anlal ukrudt hks
Vintersæd pr. ml forir kerne

S"·, (mdel pr. ha

Forsøg /989, rug.

a. Ubehandlet 50 80 66,2
b. Meteor 51 32 O 2.8
c. Graminon

+ Logran 2 J+ 20 g IO O 3,5
d. Puma S

+ Ally 20 DF 11+ 20 g 22 O 0,4
e. Puma S

+Herbaprop ES 500 1+21 I I O 2,2
r. Puma S

+- Starane Mixer 1+ 0.6 I 6 O .,. 1.4
LSD 5.1

/ forsøg /988. hvede
a. Ubehandlet 124 49,8
b. Meteor 5 I 88 7,2
c. Graminon

+ Logran 2 I j 20 g 70 15,0
d. Puma

+ Ally 20 DF 2.51+20g \02 17.9
e. Puma

+ Herbaprop
ES 500 2,51+ 2.5 I 61 12.5

LSD 5.2

Led h·f Ix'handlel i apnl
190
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Forårsbekæmpelse af græsser. Tabel 18 viser resulta
Ict af forsøg nr. 29012 i vinterrug. Alle forsøgsled er
behandlet i del tidlige forår i april.
Vindak~ og enårig rapgræs optrådte med tilsammen
50 planter pr. m2• Tokimbladet ukrudt fundtes i en
mængde på 80 planter pr. m:.
Meteor har ikke virket så godt overfor græsukrudtet
som de øvrige behandlinger. Graminon indeholder
isoproturon, som også kendes fra Tolkan og Areion n.
E. I blanding med Logran er der opnået en fin effekt
mod ~åvel græsukrudt som tokimbladet ukrudt.
Puma S, der endnu ikke er markedsfort, har en effekt.
som begrænser sig til græsukrudt. og derfor er midlet
prøvel i blanding med forskellige midler mod det
tokimbladede ukrudt. I blanding med Ally 20 DF har
midlet ikke givet samme gode effekt som i blanding
med Hcrbaprop ES 500 og i blanding med Starane
Mixer. De målte udslag er ikke statistisk sikre.
I samme tabel er vist resultatet af I forsøg i vinter
hvede, gennemført i 1988. Her har de samme midler
vist en ret beskeden effekt overfor vindaks, men til
trods herfor er der målt meget store merudbytter for
behandlingerne.
Forsøgene ..øges forl!o.at.

Tabel 19 viser resultaterne af 3 forscg i vinterhvede,
hvor alle forsøgsled er behandlet i det tidlige forår i
april. Gra::sukrudt forekom med 55 planter pr. m2 i
gennemsnit. mens der var 152 tokimbladede ukrudts
planter pr. m2• Effekten overfor græsukrudt er nogen
lunde ens for de prøvede behandlinger, når der ses
bort fra llloxan, som har levnel lidt nere planter. Det
tokimbladede ukrudt er bekæmpet bedst i led d og e.
hvor Ally 20 DF har været med som blandingspart
ner. lied b. hvor der ikke er benyttet en blandingspart~

ner til Tolkan, er eITekten overfor tokimbladet ukrudt
utilfredsstillende. hvilket og~å sl3r igennem pA merud
bylte!.
Dc pæne merudbytter. som er fundet i gennemsnit. er
ikke ~tatistisk ':iikre på grund af den betydelige forskel
de 3 forsog imellem.
Forsøgene søges fortsat.
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a Cbchandlcl 55 152 72.'
b. Toll..al1 2.g I 7 88 ].q

c Ardon n. E
-l- Herbaprop ES 500 +2.5 I 7 .'9 7,Q

d. Areion n, E
+AII) 20DF 2.5 H 20 g o 7 7,Q

e Illman
tAII} 10 DF 1.5 1..,..20 g lQ b 7,Q

f. Gramlllon
+Logran 2.5 I + lO g 5 73 b,O

8 Gram1l101l
+Duplo...an M P 25..,..1.51 11 34 6.5

LSD-

Tabe//9. Grærll/..rud/ i ~'illfer~æd. filM)

hl.
kC'mt
",ha

Antal ukrudt
pr. m1

fori,
grzs .nd~

Vinterhvede

3 forsog 1989

I'illd,,/..\ n 1'1 fif/r grll'~ med {'II ~/or rcxil-Io/i" OJ.: m(!RI'1
IIdhn..dr wp.
Del/(' gra'.fl/J.rlldr IPWf allm.:dl' ug rilfwdi.f{ j1ne url'uln
med l'iml'Tta'iI I diHI! tlr,
A/I.. graow/..rfullltl/dll'r har 1(00 ti/e/..I.

S/raregi '90
mod grælllkrudt i \'IIJ/enæd.

/. Kend de/ domim>re/u/e græsu/..rud/ og udbrl!dc1
\'en heraf I dell C'llkelte mar/...

2. Vw/X elllliddel med god og ~ikk('r(1fekf //Iod del
a/..fllelle grcnprob/em.

3. /værkS,,"'1 bekælllpel\'ell (JI/erc~de 'ifrak., efter so·
njflg el/er I efterarel. "år IVWHer//(' har IIdl'ik/et
/1/(l).. I-l blade.

Effekt af græsmidler i \'inlersæd fremgttr af label 20.
SOm viser den cITekt. der er opn:kl mod henholds\j ...
gnc...ukrudl og 101..Irnhladet ukrudl i \ intcr'læd ml:d
midler. ..om pnm.-.:rl an\endl,'''' III bel..æmpclse af en·
årige ukrudl"gra:: ......er MldleflH.'''' prOCenl\l...e elTel..l cr
angl\el. h\orfor el h''lJ1 lal er cnsbelydcnde med god
Hrkning. I tabdien er medlaget IIudler. 'Klin \CllIeS
mar/..ediforll 19<)0. Dcn pro\'ede dow. ol! mldlcts pri'"
pr. ha I 1<)8C) er anfurt
EfTd,,(ell mod gra.'\lI/..rud/ er \i"'l \cd en '-am let \;.crdl.
'\001 omfaller rd.III\1 lllange ob..er\allOller for de
for...l..dll~e bt:handhnl!er EfTekten mcrfor de enkelte
arter afgræo;,ukrudt er \ 1..1for lire arler, 'Olll har \ æret
tllslede I de gcnncmfurlc forsug i ...Iorre dier mllldn.::
omfang
EfTcl..ten mod f()Årmhladt'l uÅrudr er re( fon.kclhg
midlernl' Imellem. Flere ;Jrter I:k:k<t:mpc" megel dfel..·
Ilvt. men'i antlrl'. fel.. ... ager"Ie<1l1loder. t\l:land og
ærenpns, bekæmpes meget s\ agt af nogle af de pro\oe·
de midler Der kan \o::t::rc grund til o\crfor di ......c arter al
lilsætte en egnet blancllng... partllcr eller al gennemfore
en supplercndc bel..æmpcl..c pa ct ...enere udspunl..l.

Tokimbladet ukrudt i vinH~rlo>æd er bel..æmpcl efter
nen: rl:lllcr Tahel 21 \i\cr rC':iultaternc af 6 for..ug
efter cn plan, h\or led h. c og d er hehilndlel ~trtlh

I,'fler s:\nlllg. men" 11,'0 cl og g er hchandltl ; oklober
l1ovclIlbt.:r. RC<llJltatcrnc \"1"'(::" opdel\.
l 2 for~ug I rug "ar der l gCl1l1CmSllll 118 Ilkrudl~plan

ler pr. 01 2• Stomp se har levnet mere ukrudt end de
(wngc bchandltnger, !'>om alle hllr \irket megel ellek
11\ I Dc he:-kedne merudbvlter er iUl" <;(ali\ll~k ~Ikre.

1 h\t.'de t.:r der gl:l111cmf()rt 4 for"(,g. h ....oraf del ellc
\Ise... fnr "'Ig på grund af dc megcI ... lOre mcrudb) Ilcr.
'>Om I,'r npnlkt her. I cftl,'drcl \ar der ca. 150 ul..l'udl ...•
plan ler pr. 01~ ho\"c(l\agehg Ix:'il:\cllde af alm. fugle
gr::~.... A Ile behandltnger har \'ir~c{ Illcgel cffcklh I. og I
foråret \ar ukrudtsbt:..tandcn I det ubehandlede led
hahercl. Veo hl'''t \ar der~. \ell ubehandlet ...om cfter
nere af de prmede bchandl1llger en lI11lfre<j..,<;til1cndc
renhed. Klin Kugilr har på hcggc bchandling"lld ..
punkter medfort en Illfr<'d ....ttllcnde renhed. Tnxh
for... l..dlcn I efTekl er der for Oertalld af de prO\ooc
~handltngerupn.iel megel \lore 11H::rudb) tier pa mere
I,'nd 25 Hg pr ha
I 3 andrc for..og I hwdc \af ul..rudtsbe<.landcn mere
beslt.-den, 1 gennem....nll I..un 7C) planter pr m~. Allc
behandlinger \irkcdc megcl tilfred ..... lillcnde. og ... må.
IHe ... tall ...t1~ke ... I..re ud~lag blc\ malt.
I ...amme l;thd cr \ 1...1 re... ultaterne af 10 forsog ()\ er 3 tir
med Ire ~If de prO'ede bchandlmger Kugar cr prO\c1
'i.hel "'Ira~'i efter ..~inll1g ...om hcn I efterarcl. Yildlel
har \irl..cl helt em og megel (."lTektl\t på begge tid...
punl..lcr "k~ldor er prO' et ... tral..s efter ...anlng og h:lr
Il..l..e \ Irkel helt lllfrcd ..."tll1cnde men dog mcdfmt et
rncrudb) tte pa hille mcd de IO <wnge behandlinger.
AfprO\ nlllgcn af dl .....e hchandhllger afslU!lI:'" hcrmed
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Tabel 20. Effekt i pct. mod det vigtigste græs- og tokimbladede ukrudt i vintersæd (194).

t il' " ~ ~
~~ "8

~ " .; .. ~

E E ~ C
~

~
~

e " e
VIDtenæd Prøvet ]!o

~
E ~

> .
~

~ -~

i ~
~ c ~ ~, ~

dosis -. .. .. E • c
~~ • ;: •

kg/lir 5~ ll. ~ ~ ~ e ':! og, æ , • II! c' :;;: ;:pr. lu "is. < = "- " ... '"0 < '"
Ved sdning

J. Arelan fl. E/Tolkan
2. Stomp
3. Tribunil
4. Trinulan

Efrerlir

5. Ardon fl. E/Tolkan
6. Belgran
7. Stamp

Fordr

8. Arelon fl. E/Tolkan
9. Belgran

J,S
5,0
J.5
4,0

2,0
4.0
5,0

2,8
5,0

JJ5 26
J65 97
JI5 54
J55 77

190 II
J50 68
J65 94

265 13
440 44

4J 9J 88
86 70 99
59 87 92
66 42 93

SS 85
94 98 98
98 100 99

96
91 84 92

90 11 34 94
90 99 100 91
95 87 89 87
65 89 91 90

85 SO 94
75 100 81 91
79 100 100 87

97 11 57 92
99 72 82 70

95
75
89
74

81

92

94
68
7J
81

69
63
J7

8J
SI

86 81
96
80 74
93 98

87
84 99
95

92 100
64 53

Tal med red type omfatter mindst 7 observaltoner fra mlll 2 års forsøg. En slreg angIver, J.t observationer Sinnes.

Efterårs· contra forårsbekæmpelse af ukrudt i vinter
sæd. Tabel 22 viser resultaterne af 4 forsøg i vinter
hvede, hvor 3 forsøgsled er behandlet i efteråret, 2 led
er behandlet næste forår. og et enkelt forscgsled er
behandlet på begge tidspunkter.
I gennemsnit var der 185 ukrudtsplanter pr. m 2 ved
optællingen i foråret. Bekæmpelsen var gennemgåen
de tilfredsstillende, mest effektiv har den været i led d,
hvor Tillox + Flexidor er prøvet for første gang. Store
merudbytter er opnået. og der er en tendens til, at
udbylterne knapt er så store, når bekæmpelsen er
udsat til i foråret.

Tabel 2/. Ukrudl i vintersæd (/85).

Ally 20 DF er i led e og g udbragt i foråret. I led e er
der forud for denne behandling iværksat en efterårs
indsats med Express 75 DE Disse 2 forsøgsled er
prøvet over 2 år. og resultaterne fra begge år fremgår
af tabellen. Resultaterne er nært sammenfaldende,
hvad effekt angår. og i begge forsøgsår er der målt
pæne merudbytter. Den milde vinler i 1988-89 med
deraf følgende god vækst i ukrudtet har medvirket til,
at merudbyttet i 1989 blev større i led e, end det var
tilfældet året før.
Forsøgene fortsættes.

Vintersæd
Antal

uhudl pr
ml fon1r

Hkg
kerne
pr ha

Antal
ukrudt pr.
m2 forlr

pet
dækn.
v. host

Hkg
kerne
pr. ha

Antal
ukrudt pr
m~ ha

Hkg
kerne
pr. hil

28
9

19
8

LSD 13

1989
a. Ubehandlet
b. Stamp se
c. Kugar
d. Flexidor
c. SlOmp se
f. Kugar
g. Flexidor

+ Oxitril

1987
a. Ubehandlet
c. Kugar
d. Flexidor
f. Kugar

4,0 l
1,25 l
0,251

4,0 l
1.25 l
0.15 l

+0.75 l

1,25 l
0.25 l
1.25 l

2 forsøg rug

118 70,3
26 1,0
4 0,8
4 J,7
J J,I
I 2,8

2 2,9
LSD-

} forsøg hvede

78 86 67,S
1 JO 25,0
O 4 29,0
S 58 8,7
O 29 25,2
O 4 28,S

O J7 27,8
LSD 3.4

IO forsøg hvede

110 67,6
4 3,7
7 2,7
4 J,O

64 2,2

3 forsog hvede

79 93,0
2 2,4
O 2,0
4 1,4
S 2,1
O 1,7

2 3,0
LSD-

Lcd bod behandlet straks efter sining.
Led e·g behandlet i SI. 1-2 i okt.-nov.
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Tabel 24. U/..rudl ,. ri"rersæd (/87).

L4"d b behandlel I stadium 1-2 l okl -11(1\
I.t·d c·d hch;lIldk' i ,Iadlum 1-2 lIK l/trll i :lpnl
u"tt e-g ocham!lt'l 1april

G

Antal ukrudl
pr. ml

r:RC'fir rorAr
Vinterh"ede

5 faf'SØK 1989

;1. Ubehandlet 143 105 88,8
b. Ilerbaprop ES 500 2.5 I 71 16 5,0 3.1
c. Ilcrbaprnp ES 500 2.5 I

og J-Ierbamlx IPD3,0 I 77 30 4.3 1.0
d. Swipe 560 1.51

+Ally 20 DI' +20 g 53 24 5.9 25
e. lIerbaprop ES 500 3.0 I 5" 3.1 1.1
f. i1crbamix MilD 6.0 I 60 2, I 0.4
g. Ally 20 DI' )0 g 35 2.6 0.4

lSD 2.J

Tabel 24 viser n..·Mllt<llernc af 5 for..ug i vinterhvedc.
Lcd b cr kUI1 behandlet i efler:\rel. mCIlS kod e. f og g
kUli er behandlet l fm;\rel. Lcd (' ug d er behandlet p~

begge tld ..pnnk.lcr. og I for. rl't er dcr hcnyllel en
reducerel do,is i forhold Iii de Il'd. "0111 k.un Cf behand
let en gang I for rcl.
I gellllcm"mt afforsogcne \-ar der I fodret en ulrudh'
mængde ,>< 105 plan ler pr m~ De pnn'cdc behand
linger har rC'duceret mængden af uj..rudl uden at \-ær('
helt dl'clli\·e. l5<cr har det lncbet med e1l'cj..lcn I lcd c
og f. Il\or IO l}pcr af hormonmiddel er provcl I

for rcl P delle lidspunkt har Ally 20 Df været lidi
mere eITel l!\- Dc opnåede merudbYllcr er pa:ne.•"ær •
de forMlgsl('d ...om er behandlel 1 efter:1rCI Del kan
overra!'>kc. al behandlingen I kd h Illed IIcrbaprop ES
500 har v,,:rct s." eITckti\. at der ikke er opn!lel
llH::rdl"ej..1 dkr større rncrudbyllc ved al supplere
dennc behandl1l1g 1Hl:"tl' fnr!ir. som det er ,ket i lcd c.
Dc 0PI1, ede l1lerlldbyHcr har været i ~land til al
dække omko<;tningerne og give cl prn.lIivl ncllome
rudbytte.
Forsogene forl"-ællt.'''.

Basagran MI' og Tnbunll + Illechlorprop er sammen
IIgnel hl cfler:'irsbeL.::cmrclsc I 12 fu~og over 4 r. I
gcnllcmSllll har der "'ærel 236 plan,,:r pr m! \ed
oplællll1gcn I cfter:ire!. Bcgge midll"f har eflerladl ell

rclall\! Slor del af llj..rudlcl N:e;;te forar er ukrudl~

mængden reducerel i alle for..ngslc<.1. men der efter.
lade!> ca. el1 tredledel af ul.rudlspl:mtcrnc efter begge
nudler I forhold til det ulxhandlede fnr""g~k"d I
gcnl1cIlhlll1 ar rop",gcllc opm'" l.kr cl "'l<JII'IISj.. l'tlkJ..t.:rt
rnerudbyllc af ..amnu." slmrel ..e p~ ca. ] hkg kernc.
Delte mcrudbYllc er i sland III al dæHe o01j..o:-.l
nillgcrnc \'cd behandlrngen.

edsutte doser i efterårel er afprcvcl p~ 3.:ir Tabel 25
\-Iser resultatcrne af 4 for",'g i \1l1lerlnedc eHer en
plan. h\or Io midlc:r er afprøvet I tre fur\kclhge doser
Begge midler er udbragt I 'ladlUm J-2 • oklobcr

Tubel Zl. U/.. rudi , riltler.~a·d (/86).

Anlal ukrudt Ilk, ,uo-
Vinterh,ede pr. ml leme m<rud-"'m, ,..... I"ha by'l<

4 forsøg 1989

a. Ubchamllcl 153 185 70.1
b. OxlInl 1.0 I 15 21 9.2 7,2
C. TlIlo:\ 2.5 I Il 16 10.0 7.8
d. TlIlnx 1.51

+ Flcxidor 10,15 I 15 5 11.2 8.2
e. Expre~!'> 75DF 5g

08 Ally 20 DF og 308 47 20 10.6 7.1
f. Ally 20 DF 20 g

+Staralle fI,'llxer I 0.4 I 22 7.5
g. Ally 20 DI' 30 g 29 6.4 4.2

LSD 5.4
4 forsag 1988

a. Ubehrllldlel 251 252 54,9
c E:\prcs'\. 75 DF 5 g

og Ally 20 DF 30 g 218 22 6.0 2.5
g. Ally 20 Dr 30 g JO 6.0 .l.8

LSD-

Tabel 13. UJ..rudl" mllerSll'd.

Tabel 23 \Istf n.~ullalel af fursøg nr. 04028. 4 for
sogsled er behandlet I erter. rel, men.. 2 lcd er bcham.1
1el Ilæste for r. I crtedird var der ell Ocl)'delig
llkrudl"ma.:ngde. som dog Cl' rC'duccrel hen (lVer \'in
teren lil 80 planler pr. ml. K \l Il l led f. hvor l3asagran
MP er bcnyllet J fodret. cr IX'ka.:mpclsclI af ukrudl
ikke lilfrcd ..stillcnde. Alle 'h'l'igc behandlingcr har
virkel heil efler henSigten. De opn:\edc Illerudbyller er
ikke slali"'l'..k ",j..re

Led h--d behandlel I loladHlm 1-2 I 1l1.Iob.:r llo\"C'mher
Lcd r'l bl=-handlel l apnl maj
1..nI e behandlel I 'ladlUm 1-2 og Igen I arni m.IJ

AnLaJ ulrudl "1<& NellO-Vintt"fh't"ede pr. ml km>< m<rud.
diC'rtr rortr I"ha bytte'

I [onoX I9IJ9

a. Ubehandlt':l 200 ~O 89.9
b. Da..agran MI' 4.0 I O 7 05 ·2.2
C Fn:\lfll 3.5 I O ) 1.6
d. Slomp 3.0 I

• DupJn....llI M p + 1.5 I O 1..1 .;. 1.9
c. Tnbunil 1.0 I

+Duplru..an MP I 1.51 Il 2 4.2 2.0
r. Ba~ ...gran MI' 4.5 I .1-1 2.1 ';'O.i
g. Foxlnl 4.0 I 5 2.0

LSD 5.7
J2[orsøg /9X6-8V

l. Ubch:.llldkl 236 157 74.6
:J. Basagrall M P -1.0 I 127 bl 1.9 0.2
l· Tnbllnil 1.0 I

+ l11echlnrprop + 2.5 I 85 52 .1.3 1.2
LSI) 2.8

• I IQgq 1.'11 DUJ'lloo;:Ul M I'
~I b-c bch..1ndlct I '!adlUlIl 1·2 lolliJbc-r-lI.l\tmbef
Al r-it bchalldlt'l l arnl.maJ
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Forsøgene har været anlagt I tre blokke, hvor blok A
ikke blev behandlet næste forår. I blok B og C blev
erternrsbchandlingeme suppleret med henholds\is hel
og halv dosis af Ally 20 DF. Denne behandling blev
gennemført I april.
Hensigten er at undersøge effekten af en efterårs·
behandling med reduceret dosis for dels al belyse
effekten af en indsaLs i efter" rel. og dels at belyse
behovet for at supplere denne med en reduceret ind
sats næste forår.
Resultaterne af de 4 forsøg er opdelt efter mængden af
ukrudt ved optælling i efteråret. I I [0,",,08 var der
mere end 100 planter pr. 01 2• mens der i 3 forseg var
betydeligt færre ukrudtsplanter. I forsøget med den
store ukrudlSmængde er der opnået en goo bekæmpel
se med store merudbytter tilfølgt. Ved optællingen i
foråret vIser tallene i søjle 2. at der levnes mere ukrudt
efter de reducerede doser. I søjle 5-8 ses resultaterne af
en supplerende bekæmpelse næste forår. Ukrudts·

mængden er bekæmpet særdeles godt. også i led a.
som Ikke er behandlet i efteråret. I dette led er der
opnået store merudb)'uer for begge doser af Ally 20
DF. I de øvrige led er ukrudtet bekæmper næsten
fuld'\tændigt, uden al positive merudb)'lIer generelt er
opnlict for cn supplerende bekæmpelse.
I gennemsnit af de 3 forsøg med en meget heskeden
ukrudtsmængde er der ikke opnået merudbytter hver·
ken for indsatsen i efteråret eller for en supplerende
indsats næste fordr.
Mylone Power er prøvet på denne facon i 21 forsøg
over 3 år, og afprøvningen af dette middel sluuer
hermed. I 8 forsøg var der mere end 100 ukrudtsplan·
ter pr. 01 2 i efteråret. Effekten af en behandling i
efler.1.ret fremgår af soJle 2, som viser. at der med den
laveste dosering er levnet ca. dobbelt så meger ukrudt
som med den fulde dosering. Denne forske I effekt
medfører dog ikke nogen statistisk sikker forskel på de
opn:\cde pæne merudbytter. I gennemsnit af disse

Tabel 25. Nedsal dosu a[ukrudlsmiddel i IIiniersæd fJ88)

A. B C. I

tn~n JO. l!i g IforJ"Mhand'ln" Ally 20 Dr All lO l>F
Vinterhvede Dosis lJiJudt .... L'lmKft \fe1'1Xl- Ukrudt \t,-rud· Ipr_ ml kerne "'=d. pi'" m~ b)IlC pi" m' ':Y:"efterlr rom ~ha b~lIc rom B-'-'-A forir C-A

l 2 J • , 6

I forsøg 1989, meget ukrudt·

a. Ubehandlet 173
b.Oxitril 1,0 I 13
c. Oxitril 0.5 I 24
d.Oxitril 0.25 I 38
e. Mylone Power 1,5 I 9
f. Mylone Power 0,75 I 19
g. Mylone Power 0.375 I 48

Jfo~ 1989. lidt ukrudt
a. Ubehandlet 13
b.Oxitril 1.0 I 2
c.Oxitril 0,5 I 2
d.Oxitril 0,25 I 3
c. Mylonc Power 1,5 I l
r. Mylonc Power 0,75 I 1
g. Mylone Power 0,375 I 7

8[arsøg /987-89, meget u/...rudt·

a. Ubehandlet 274
c. Mylone Power 1.5 I 33
f. Mylone Power 0.75 I 71
g. Mylonc Power 0,375 I 140

J3 forsøg 1987·89. lidi u!..rudl
a. Ubehandlet 51
e. Mylone Power l,S I 4
f. Mylonc Power 0,75 I 6
g. Mylone Power 0,375 I II

304 100,5 8 9,0 15 9,5
33 112,6 12,1 O 1,2 2 0,2
90 109,3 8,8 O 0,6 O -;- 1,3
30 108.8 8,3 2 3,0 3 0,2
9 110,4 9.9 O 4.2 O ';-0,2

21 112,2 11,7 O 0,7 O .;- 3.1
71 111,4 10,9 O : 1,2 O ~ 3,0

LSD 2,6 LSD 4,0 LSD 4,0

21 86.6 4 ';-],4 3 0,7
2 87,6 1.0 l ';-2,5 O ';-1.3
4 86,0 ';-0,6 O 0,9 O ';-0.1
5 87,1 0,5 O +0,8 O 0.0
2 86,3 "' 0.3 O -c 0,4 O 1,0
2 85,9 ';-0.7 O 0,0 O 2,1
4 85.1 ~1.5 O 0,9 O 3,8

LSD- LSD- LSD-

215 60.3 79 5.0 99 5,1
29 67.3 7.0 5 : 0,5 14 "' 1.6
38 67,5 7.2 14 1,0 16 : 1,4
60 66.6 6,3 27 0,0 33 ';-0,5

LSD J,J LSDJ.2 LSD-

66 74.6 29 ';-1,6 33 0,5

" 75,3 0,7 3 ';-0,8 7 0.2
15 75,3 0,7 6 : 0,6 IO 0,3
20 74,7 0,1 11 O 10 1,3

LSD- LSD J.2 LSD-
Led b.g behandlel i SI. 1·2 I alia·nov. • Megl:l ul.rudl "'" mere end 100 planter pr m:
Forlrsbchandhng Ally 20 Dr i 1989. M·propacid 60, 1987-88, udbragt l april·maj
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rabl'! 16. .\1o<!e/-I'a/gl herbicid mod UÅrudr i I'Ullersæd (89).

for..og har del lUe kUllIleI bc!ale 'ilg al 'iupplere
efter. rsbekæmpehcn ntotc for r. Selvom ukrudts
mængden halver~ \ed denne 'projtnmg. er der ikke
opn et posltl\e udslag herfor. I led a. som ikke er
eflerå~bchandlel. har for rshckæmpelscn Ine kun
net bekæmpe ukrudtcl så effekli\t. ..nm det er ~ket \00
behandlll1g I efterMcl. Del opnåede merudbytte på ca.
5 hkg kerne er da heller ikke helt på hOjde med del,
som efh:rår,bekæmpehen har gIvet
I gennemslIlI af IJ forsag med en mere beskeden
ukrud"be.. wnd er der ligeledes levnet ca. dobbelt ..å
meget ukrudt efter den Ia\'~te dosis Mylone I)ower i
forhold til den fulde do<;ering. Dc opnåede merud
hYlIcr er mcget be~kedl1e og Ikke I ~tand III at betale
olllko..tlllngcrllc vcd en bekæmpchc. En <,upplercnde
Imhats mt:.. lt: forår har ikkc p.'lvirkcl hestanden af
ukrudt ..yndt:r1igt. og der er ikke opnået rentable
udslag for dt:nnc IIId"<lI". I lcd a VI,er det sig igen. al
bek.cmpehen af den relatl'vl hc<;kednc ukrudt'ibcsland
Ikke bll\'cr ..5 cO'ektl\' som 'vcd ('Il eflcrår..bekæmpel'-C.
og der er heller lUC p delle tld ..ptlnkl opnåel rentable
ud<;lag.

~lodel-'valgt ukrudtsmiddel i hl'ede er pro\el for fon.le
gang_ Tabel 26 'vl ..er resultaterne af 20 for,og. h\or en
databa~emndd til ..totte for \alg af middel \cd ..projt
ning I \lllterh\cdc har behandlel oplY'illlllger om
ukruc!ls.1rter. anlal og <;torrcl~e m.m og 11 udpc:get«
de ll11dkr...om \ li kunne gi\c cn dTeku\ bekæmpel..c.
Samlldig hM Inodellen hcregnet. hvdken reducerel
dosi .. af det valgte middel dcr vil kunnc medfore en
t1lfn:d~stdlcnde bekæmpelse. Dette \Varet' til den mo
del. ...om gennem J ~r er afpf()\ct i vårbyg. Ivinler·
hvedc-l1lodellen er indbygget ell model til bcdonllnel<;e
ar. om bdæmpchclI bor ske allerede I eflcråret. eller
den med fordel kali ud<;ælte.. til IUt..te forår.

Plantebeskyttelse

l/VI f burrl'snerre oplrædu I vllfler;ætl, Åa" tI('n m're 111('~('r

generende ~'ed 111('jl'tærlÅntngl.'lI.
P/ant('f/ Åau "J../atre.. Q\'('nud af afgrøtle". rJ1.: tie j.!rønne
p/anu'tlde i tit't aftærsÅ(·de Aorn A,m medfore ell høJt.'r/!
l'am/prat't'fIt og deraffølgelItII' ~toTTe WrTtngUldi!ljl
Hc·J..æmpl'iw )Å'" 1I0rt1UJIr /h'du um jorun'l

1efter rct blev der anlagt 12 for..og. hvoraf modellen I
de g forc.....log en eftcrår..be"æmre'..e. I led c, h\or dct
modelvalgte middel er brugl i normal dO<.,ls. er der
opn. et den meSI efTekllvc bek:cmpehe <.,:hel n:d be
dommel ..cn I efteråret ...om næste for r. I led d og c er
dosl~ i gt:nnelll!.n1t af de 8 forsog reduceret III h<:lI
hold .. \ l') ca. hahdclen og ca. en tredledel. Effekten
overfor ukrudtet er aftagende I forhold tll den be
nyttcde dO<.,I'i. men ved ho!.t er effeklen omtrenl en" I
led c. LI og c. De opnåede mcrudbYllCf er ligeledes uf
helt ..amme ~I"rrcl<,c på 6 hkg kCfne, hvilket er merc.
elld der l'f opnået I led b og r. h\'or gæng..c hormon·
midler er valgt ttl henhoit"vl!> efter rs o og forår..
hck:cmpcl ..c

Vinterhvede

/989

a L:bchandlel
b Duplo..:IJl M P. efterår
c. Modcl-\alg. nOftllal do!>
d. Modcl·\.tlg. red dm

-9011- effekl tlll ..kcl
e. Modelo\alg. red. dos.

-70?',- CO'Ckl un.. h.ct
f Duplo"illl MP/O. fodr

Pet af Antal ukruch pr. m1 PCI Hkg PCI, U Anlal ukrudl pr. mJ p" Hkg
normal d'Ile1'ir fodr dzkn kcme o.n",J dlom 'od, ...... km><
dos. y host ",ha dosis Y. host pr ha

li fimog. efierarsbeh. anwJI 4 jOr\Of.:. jorllrsbt·". a/U'lst

217 \10 10 80.6 a. 23 .18 5 101.7
.1.0 I JOO 45 )J II 2.0 b.IOO 4 4 J .;-1..1

JOO 8 19 9 6.\ c.loo 6 O 0.1

5.1 24 24 9 5.9 d. 85 R O 0.7

36 43 43 \1 5.8 c. 61 20 O 0,4
.1.0 \ 100 53 14 J.5 f. \00 5 O 1.5

LSD 4.1 LSD

/989

a. Ubch:ll1dlet
c MO<.ld-\alg. llorma[ do"!.
d. Model-\'alg. rcddø... -900',- effekt on...kct
e Model-\.Jlg. rt.--ddos.•70l(- effekl on..kct
f Duplo"lIl M P/D. forår 3.0 l

[fl("råf'<tw:h..nJllIIjt l 'I I_:! "lI
I-'urtlf'ihehandlml,: l arnI

8 jor~og, jordnbeh
267

JOO 50
82 65
47 87

100 III

atn'lSt

1\ 85.0
6 3.8
3 4.2
4 .1.8
6 4.7
LSD /,7
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Planiebeskyttelse

Led b·h behandlet i april-maJ -Kla.'bc:mlddd llbat

16 forsøg 1987·89
a. Ubehandlet 156 II 71.3
b. Ouplosan MI' 1.51 56 3 1.5 0,7
d. Mectril 4.0 I 46 3 1.7 -1,0
e. Logmn· lO g 51 4 1.5
f. Glean 20 OP 20 g 60 4 3.0 J.J

LSD 1.3

Forårsbekæmpelse af tokimbladet ukrudt i hvede.
Tabel 28 viser resultaterne af 7 forsøg, hvor der i
gennemsnit var 177 ukrudtsplanter pr. ml, som de
forskellige behandlinger ikke har kunnet bekæmpe
tilfredsslilIende. Ved host er renheden dog nedbragt til
ca. IO pc!. dækning. h\IIkel er acceptabelt. Der er
opnået be:.kedne merudbytter. som generelt har kun·
net dække omkostningerne.
Duplos311 MP indeholder mechlorprop af den nye
noprensede(( type. hvor kun den akti\'e del udsprøj
tcs. Herbaprop ES 500 indeholder »gammeldags«
meehlorprop formuleret som en ester. Disse to midler
er nu provcl i 2 år, og i begge rorsogsår har midlerne
virket helt ens overfor ukrudtet og ligeicdes medført
merudbyttcr ur samme størrelse.

7 forsog 1989
a. Ubehandlet 177 J8 79,2
b. Duplo~all MP 1.5 I 71 8 3.3 J.5
c. lIerbaprop ES SOO 3,0 I 76 9 3,0 1.0
d. Mectril 4.0 I 69 7 1.5 0.2
e. Logran· lO 8 73 Il 3.1
f. Glcan 20 OF· lO g 85 9 4.0 1.J
g. Express 75 OP IO g 66 10 3.1 J.J
h. Tillox 4,0 I 50 7 1,3 1.6

LSOM

1 forsog 1988
a. behandlct 103 13 69.5
b. Ouplosan MP 1.5 I 13 l J.J -0.7
c. I-Ierbaprop ES 500 J.O I 19 l 1,1 0.9
h. Tillox 4,0 I Il l 1,4 4,3

LSD-

hlg
~c:me

P' h.

Pl:L
dækD.
\ b0"i1

Antal
ukrudt
pr. m~

Vinterhvede

Tabe/lB. Ukrudl i vlIIlersæd. 09/)I 4 forsog valgte modellen at udsætte sprojtningen til
næste forAr. Ukrudtsmængden var så beskeden som 38
planter pr. m2 i gennemsnit. og de valgte midler har pA
nær behandlingen i led e givet en pæn reduktion i
antalle!. Ved høst var de behandlede parceller helt
rene, men som venlet er der kun små udslag for de
gennemførtc behandlinger.
8 andre forsøg blev anlagt i forliret, og her kan i sagens
natur ikke foreligge notater om ukrudtsmængden i
efteråret. Del moddvaJgte middel har givet den bedste
effekt uden på nogen m. de at Imponerc. I gcnnemsnit
\-ar der 267 planter pr. ml, som i led c er reduceret til
SO. mens hormonblandingsmidlet har levnet godt dob
belt så mange planter. Alle pro\ede behandlinger
medførte en lilfredsstillende renhed ved host. De op·
nåede merudb) Iler på ca. 4 hkg kerne er ikke stati~tisk

forskellige.
Modelvalget i de 20 forsøg spænder over 9 for"ikellige
losninger. og resultaterne af dis~e for~te foe:-øg er
ganske lovende.
Forsøgene forl~ttes.

Tabel 27 ... iser resultaterne af 3 forsøg. hvor modellen
er benyttet ved \alg af græsukrlldlsmiddel \00 sprøjt
ning i \'intcrh...edc.
I gennemsnit af de 3 forsog var der 106 gn:esukrudts
planter pr. m~ for sproJtning. Mængden af andet
ukrudt var meget beskeden. Modellen valgte i alle 3
forsøg at behandle i cfterårct med Stomp. som er
sammenlignet med Belgran. anvendt henhold!'>vis cf·
terår og forår.
Ved bedømmelsen n~te for. r er den sikreste græs
cffekt opnået med modellens valg I fuld dosering. De
reducerede doser har Icvnet to til tre gange så meget
græsukrudl. Efterllrsbehandlingcn med Oe1gran har
virket mere effektivt end forursbckæmpelsell overfor
græsukrudt. Mod det tokimbladede ukrudl. som i
foråret i gennemsnit udgjorde 130 planter pr. 1I1~. cr
den bedste bekæmpelse opnået med Belgran. udbragt I
farAret. Is..~r eften\rsbehandhngen med Iklgran har
skuffet merfor dette problem. Trods forskel i effekt på
optælJingstidspunktct I foråret \3r der ved host en
tilfredsstillende renhed i alle de behandlede forsøgs
led. Den relativt beskedne mængde af ukrudt med·
førte. at udbyttet Ikke er phirkel med statistisk "iikre
udslag i genncmsnit af dc 3 forsøg.
Forsogene for'lætles.

Tabell7. .\fode/-\·algl herbicid mod græsukrudl i .·illtersæd (/90).

Pet af Anlal ukrudtsptanlc:r pr nI' p" g
\-interbvede no""al r... pr øk'rir rom ""'kn k"""..... .,... .nd« .,... """', .... onde, , ...., pr ha..

3 forsog 1989
a. Ubehandlet 106 42 J3 20 60 130 10 82,3
b. Selgran. efterår 4.0 I 100 3 2 9 87 6 0,4
c. Model-valg, normal dos. 100 18 7 4 31 I O,S
d. Model-valg. red.dos.-90% effekt onsl..el 80 16 II 9 l7 l +1.1
c. Model·valg. red.dos.·70% effekt ønsket 46 Il 12 14 3J 5 +0,6
f. Belgran, forår 5.0 I 100 20 7 3 +1,9

LSD-
Led k behandkl 1 ..1 1-2, ollolx'r
Led f behandl~1 I apnl
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j'abL'! J I. Sell behandling med "ari/WIWI/ddt'!.

89.R
0,4
0.0
1,6
~,2

2,6

1."
2,2
0.9

n,R
0.3
0,2
1.0
U.9

LSD-

Udb)'tt~ og merudbytte
hkg kerne pr, ha

''/,
';.
'I.

ca_ Antal Hl! Anlal HkS
dato ukrudt k~rnc \Iknldt k~rne

pr. ml pr ha pr, ml pr. ha

B(!holldlmgsridspuflkrer i lIiflft!rsæd (l9J).

Rug

J'abel Jo.

19~9 1jor\'og J lorsvg

a. Uhclwndlet 40 60.5 106 79,R
h. Ally 20 Dr 20 g 'I. 18 1.4 30 3.1
c. :V1PD-hlandlllg 4 I l, 22 1,0 80 4.0
d. All) 20 DF 20 g '1, 10 1.8 68 4.J
c. MPD-blandlllg 4 I l. 15 1.5 56 5, I
r Aliy 20 DF 20 g y, 18 2..l 130 2.2
g. MPO-blanding 4 I ":I, 14 1.5 92 1,4

LSU- LSD 4,7

Vinterhvede

4 j()rsog 1988-1989

H. L'bthamllel
b.2 MCPA.75%
c.2 MCPA, 759c
d.2 MCI'A. 75%
e.2 MCPA. 75 r/t
f. 5 MCl:hlorprop, 50%
g.5 Mechlorpror, 50....:
h.5 Mechlorprop, 50%
l. 5 "leehlorprop, SOe;.

Tabel 3\ vi<;er resullaleflle af 2 forsøg i In'ede, ..om er
genncmfor1 l Landboforenlllgeme po Lollalld-Fal<;ler
og .Holl. Re.<,ullateme i 1989 er vi ... l salll/llen med
lil<,\ arende rC'lUltaler fra 1988. llt'n"'I~Hen er at helyse
sk<'ill<;omheuen af en hehandling Illed hOntHlIlllllddel.
...om oftt hcn)"llcs rct sen! i afgrodell" udvikllllg Id
bekæmrd ...c af lid~ler. I 1989 er for~ogcnegCllllcmfort
I GU\\ ain og Slcipner pil arealer uden ll"rudl. Mid
Ieme er udbragt fm 15. maj og frem III 1.:<1. I. Juli. I
begge for<,('gsår har ~:hcl MCPA som mechlorprop.
der normalt er ret ~k!illsomme ovcrfor afgrøden. givcl
anlcdrling Id en IclIere p':hirknlllg i l1cg:lll\ retJllllg.

Udhyttd Cl' p:'ivirkcl i I1cg:'Jliv retnillg.. udcn at for·
~kcllcne er ~tatbtisk sikre.
11 for~~,~ v;.Jr der 106 ukrlldbplanler pr. m!. Ukrlldt ... ·
b('~tandcn var hovcdsagdig :crenpn'l, ...om ,"ke er
beka:mpd tilfrcd'i",illellde med nertaltct af de rf(WCdl'
behandl111ger. lied g er der cl lIegall\ t merudh) lte, og
delle ulhlag Cl' sl:.lti<;(isk !>iHerl forskt.:lligl fra del.
som ..amme middel har Illedfol'! i led l: og c.
fnr<;~lgcne fOrl~ætIC'i.

7 forsøg 1986·89
,I. l:behandlct
b.l MCI'A, 75 c;,
c.2 MCPA, 75%
d. 2 ~CI'A. 75%
e. 2 t-.'ICPA. 75'1-

Antal Pct, hkg
Vinterhvede ukrudt web. krmc

pr. ml , hos' pr. ha

5 fur.mg 1989
<I. Ubehandlct 117 11 85.3
h. DuplO\an fvfl'/D Kombl 2.5 I 29 .1 4.3
c. Optica MI'D 2.5 l 28 3 2.1
d.lIcrbnlon 630 2.5 l 24 .l 2,9
c. All) 20 DF 20 g 2J l J.4
f. All) 21J DF 20 g

I Stan.llle ~J'i;er 0,61 17 4.6
g. Ally 20 DF 20 g

+ Duplo'lan yjp t 1.51 26 4.0
LSD-

4jorwg /CJ88
a. Ubehandlet 97 2B 76.5
b. Dllplo~all MP/D Kombl 2.5 I 20 17 2.0
e. Opllca f\lPD 2.5 I 9 13 J.g

LSU-
1/ filr~og 19R8
<I. Ubehandkl 108 21 72.3
b. Duplo!.:tn MI'/D Komhl 2.5 l 29 10 2,0
c. Ally 20 DF 20 g 14 7 4.3
r. Ally 20 DF 20 g

I Staralle Mi.lier I 0.4 I 11 6 3.9
LSD 1.8

Tabel 29 \ IM~r re<'ul!:lt<.'rne af 5 forsøg i \'intcrll\ede
med for ... kcJ1ige midkr. <,0111 alle er udhragl i april. I
gCllnem~nit \ar der en be...kcdcn ukrudtsbe<,t'.lIld på
117 planter pr. 1l1~. 30m alk bclwmllingcr har vIrket
lJlfred"'lIJ1ende o\crfor. Der er opn;1el meruuhytter på
2-4 hkg kerne, men di....~c ud<;lag Cl' ikke .. tati~li~k Sikre.
I de her pnl\cdc hormnnbl;:tnuing... nlldler i led b. ~ og
d lI1dg<'1r mcchlorprop af dcn nye ~~orrellsede«( lype
med kun den akti\c del
I \98S er flere af lllldleme afprovel. og bel' blev
resullaterne llgclcdc<, tilfrcd ...... tillendc.
For!.ugclle for~a.:ltcs i cndnu I år.

Tabe! 19. UJ..rudl i rll/U>r~(l'd. (/91)

Lograll. Glenn 20 D .... og \lfcctnl er ~alllmcnlignet

med Duplos<lll MI' i 16 for~Clg ovcr 3 år. og af
pruvningcll ~llIlIer hermed. I gcnncm .. nit :lf dis..e for
~\'lg har der va.·rct 156 ukrudt~plantcr pr. m 2, og alle
beh'.llIdlingcr bar Ic\ net ca. en trediedel herar. Ved
hØ~1 er der en tilfred"~lilktldc renholdel ...e ener alle
bchandlmgcr. og bc... kednt' mcnldb~ Iler p~ 2-3 hkg
kerne er opn5cl. Dct ~lOr... tc ncltolllcrudbyttc er op
n5et ener behandling med Glcan 20 I1F.

I-Iormunmidlcrs sk:insomhcd ved :-.en behandling. Ta
bel 30 viser re... ullalefllt: af 3 for .."g l rug. Il\or to
midler er udhr<lgl på trc for<;kellige tid<;plIllkter fra ca.
I april lil ca. IO. maj. HCll<'iglen er her al afprøve
Illldlernes <,k.'hNllnhed ved rettidig og ved senere
behandlinger i for5rcl.
12 for!'>øg var der en meget heskeden ukrudhbc<;tand,
~om er bek:a:l11PCl omtrent l'n" p,1 de for~kelligc tider.
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Tabel jJ Hyppigste ukrud,sarter i vi.\:5e tJr (I78)

Fuglegr~ 90 72 62 88
Stedmodcr 54 52 52 47
Ærenpris 55 19 45 53
Kamille 47 48 28 71
Tvetand 38 19 17 35
Raps 19 15 3 O
ForglemmIgej 14 II 17 35
Burrcsn~rre 12 2 14 18
lIanekro 9 6 7 6
Hyrdetaske 6 6 14 6

I'(!)pileurt er mn!iJ,;t·/igerl' at beJ,;æmpe end andre arter af
pi/cuN. .. .
I ærter opnas aftt' ('n mangelfuld l·lrknlllg - Især hns
l'ejpilcurt har udviÅlet ]-4Iovblade.f"r beJ,;æmpelse Iværk
sættes.

Effekt af ukrudtsmidler i l'intersæd fremgår af tabel
33. som viser hvilkcn effekt. dcr er opnået af en række
midler mod tokimbladet ukrudt i \"Inte~.
Midlernes procent ... lsc elTekt er angi\·ct. horfor ct
hUJI tal cr ensbe(yd~ndemed god \·irkning.
Kun midler. \om \cntes markedsfort i 1990 er med
tagel.
Den pro..ede dosi\ og midlets pns pr. ha i 1989 er
anfon
Ved såning kan bcnyltes et sakaldt jordmiddel. En
omhyggelig ning. s..1 alle kerner bliver dækket. giver
sammen med sprojtning på et bekvemt sAbed uden
knolde mulighed for at opnå en god effekt p& ukrudtct
uden at skade afgmden. Disse midlcr har en effekt
mod sIivel græs/lkrudr som tokimbladet ukrudt. Mod
del !'>id~tnævnle har Stomp hafl den bredcste virkning
og speci~1t været mere clTektiv mod agerstoomoder.
l e/terdrer. når kornet har fAet I til 2 blade i stadium I,
og ukrudtet endnu står med kimbladc. kan flere mid
ler tages i brug. Bemærk. at f.cks. agerstedmoder ikke
bekæmpes tilstrækkeligt godt af alle de her næ\'nte
behandlinger.

_.
For~kom ..t i pet. ar rOBOI IVintersæd

l1989 1985 '980 1975

Antal rOtWI 94 >4 2. 11 I

(Foto: Soren Holm)

J. Kend de 3-5 dominerende ukruduorter i den
enkelte mark.

2. Vælg et ukrudumiddel. ~om har god og .~ikker

effekt mod det aktuelle ukrudt.
3. Iværksæt bekæmpel~ell allerede i efteråret, når

ukrudtsplomeme har udviklet max. 2-4 IØI'
blade. såfremt
- der er merl' elld 100 ukrudtsplanter pr. ml
eller slJ/reml
- agerstedmooer eller ll'etolId optræder

4. O.'enej at dele bekæmpelsen. so der behandles
med ca. hal'\' dosis tidligr i efteråret og folges op
efter behov med et egner middel i afpasset dosis
næste forår.

5. Sdfrena bekæmpelsen Ildsættes til foraret. bor
den h·ærksættes. sa SIlart der er "ækst ,. ukrudt
og afgrøde. men~ jOrdelI elld"u er fugClg I ol'er
fladen.

Valg af middel. lalle vlIlter'iædsforsog er der foretaget
ell optælling af ukrudt. som er urtsopdelt.
Tabel 32 \ iser, hvor hyppigt forskellige ukrudtsarter
er forckommet i de gennemførte forsøg i s~vel 1989
"011\ i tidligere år.
Raps omfatter og~å agcNcllllcp.llgerkIiI og kiddik~. og
flere underarter er omfatt~t af na\ nene kamille, æren
pris. tvetand og forglemmigej. Tabellen vII ovcr en
årrække .. ise. om ukrudtsarternes h~ ppighcd forsk}
des i forhold til hmanden.
I 1989 optrådte fuglegræs. stedmoder. ærenpns og
kamille hyppigst. som dd også har været tilfældet I

"rene tilbage til 1<)75.

Strateg; '90
mod tokimbladet ukrudt" wnrersæd.

1 1989 ohseneredes elfkeltf! steder a!J'Orlig skade på 1H'(!de
efter beholld/ilfg "heil i maj<' med et mechlorprop-/lOldigr
ukrudtsmiddel.
Dette l'(Ir usæl/l'Onligf. og (Jrsagell er Ikke klarlagl.
Udenlandske erfaringer antyder. al "'ørJ..estress.. J..an l'ært'
medl'''rJ,;elfde.
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-
Tolrambladet ulr.rudt

• .~Vintcrsæd .~ '8
~,,1l; E

JProvet :'=0. il ~.- c

~ '" ~

dosis ~OI ;; g ~ ~ "kg/ltr E~ li. • !l. l!
~~

, æ æ • ~ ? II!pr. ha < C> '"

Tabel JJ Effekr i pcr mod det vigtigue tokimbladcdc IJkrudt i vintersæd (94)

Ved ~/i"ing

I. Stump
2. Tribullil
3. Trinulan

5.0
J.5
J.O

365
Jl5
270

97
54
48

86
59
6J

70
87
99

99
92
88

90
95
76

6
5

99 100
87 89
92 97

76
86
96
96

94
88
92
99
96
99

57
78
69
76
51
80
69
91
SJ

100
JOO
100
100

78
86
99

100

100
98
95

100
100
99

91
90
69
91
84
67
68
49
56
98
98
92

100

JS

91
87

94
98

64
77
98
92

JJ
100
98
8J

78
88
78
67

81
88
98
98
li

100

95
96

100
81
80
97
40
79
74

100
80
82
88

95
95
96
94

98
94
98
93
93
88
92
80
88
96
85
89
99

94
90
98

100
98
95

80
62
94
95
91
92
62

98
79

92
100

85
86

100
li
80
80
8J
88
65

100

95
67

86
80
7J
9J

74
86
SJ

95
92

95

100
100

100

24
53
78
54

62
38
60
86
56
88

77
67
47
70
38
82
49
61
46

100
100
J9
57

220
115
180
90

155
125
65

150
190
150
115

ISO
100
250
100
90

200
Il S
215

85
240
185
240
225

.10 g
20 g
4.5 l
IO g
20 g

J,5
l/I dos

4.0
1/1 dos

2,0
.1,0
4.0

1.8 I 2,8

4.0
1/1 dos.

l,S
0.75

2.5
1.0
0.5
2.5

1.5+0.15
1.0 --\ 2.5

1,75

/:.fterår
4. Ba~gran M P
5. Mcchlorprop-lIlidlcr '
6. Mylonc Power
7. Mylone Power
8. O~inol o

9. Oxltril
10.Oxitril
t l. Tillox
12. Tillox + Flt:,\idor
13. Trihunil + m<.-chlorprop
14. Vegoran
Forur
15. Ally 20 DF.
16. Ally 20 Dl' ..
17. Ha"agran MI'
18. E'\prcs~ 75 Dr* .
19. Glean 20 DF*
20. Herbal()tl 620/Stdloll
21. Mechlorprop-nmjlcr l

22. Mcclril
23. MPD-blandingsmidJer .
24. till ylonc Power
25. Oxinol .
26. Tillox
27. TribUllil Imechlorprop

-'-------------------
rlll med (ed tySK' omflllkr mmd~1 1 pIN:'I"\'llllOIH,'r fr;l min 2 ilr, fnr...og En ... lrcg dngl"'Cr. al llO-.e(\1l!10nCr ...;1 ... /1(·...
l Mt'Chlllrprop-lllldkr ....mfaucr hl:l Duplo....lIl MI'. IIcrhaprop ES 5uo mil ·11]",111 0.1 r;>'lra~O/1

I foruret i kornet 'i ,>tadJUm 3 , begyndelsen af arnI,
hvor væksten cndnu kun er Wrlg i afgrøde og ukrudl.
hur mange midler v,.." sig egnedc mod mangc ukrudts
arter.
Flcmærk den store pri5forskel p:l midlerne.

Ukrudt i ærter
I 1989 var der igen en betydelig interc'i~e for at
gennemføre for\og med bckæmpel<,e af ukrudt i ærter.
Generelt blev ukrlldt~bckæmpel'icn i ærter igen ge
ncret af (ørt vejr omknng bdlandllngstid,punktel.
Ukrudt'rlantcrne~vokslag var kraftigt, og bekæmpcl
..en var generelt ikke tilrred..,,,tillcnde i fmstc omgang,
Konkurrenccn fra ænerne I forsommeren, komhineret
mcd de torre vejrforhold hen over eftersommeren,
bclod dog, al renheden l afgro<kn genereh bic v til
fredsc;tilk'IHIc ved hu..,1.

l-igur 2 vi'>er den gcnnCnl'o.nllJigt opn:'lcde effekl af en
behandling med Ba~agrnn 480 + B1adex 500 se i de 2
~ellestc :'Ir S<'lmmenlignct med 1982-87. Det fremgår
heraf, :lt effeklen i 1989 har været på linie med det
forvelltede, når del sammenlignes mL-d, hvad midlet
gennem mange års forsøg har VIst :-.ig egnet III. I 1988
var del' for agerstedmoder og hvidmelet gå:-.efod en
tydelig fornngcr effekt p:'l grund af Cl megd kraftigt
vohlag. Den lidt forbedrede effekt overfor vejpilcurt i
1989 m~ tilc;krive", cn tidligere behandling, som har
\ i'l sIg at være værdifuld vcd btkæmpcl\en af Ikke
mindst dt:nnc llkrudlsart.

Græs og tokimbladct fr~;ukrudt i ærter. Tabel 34 v•..,er
rc..,ultatcrnt: af 5 forsog, 11\01' der l gcnncmsnll var 56
græsukrudl..,planter og 193 tokimbladede ukrudt.;;
planter pr. ml. AreJoll n. E + Ba..,agran 480 i led e har
virket roe<;1 effektivl mod græ:-....erne. men behand
lingen har rec;.ullerct i et negativt merudbytlc. Delle c:r
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Fig. 2. Gennemsnitlig e/fe'" af HlllOgron 480 + Bladex
5(J() se ; ærIer i /989. 1988 og 1982-87.
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for\kelligt fra det. den ...amme behandling medforte i 3
forsog i 1988. Arelon n. E er ikke godkendt til brug i
;eTler.
Bladex 500 SC + Rasagran 480 har i årets forsog
\'irket ganske godt overfor græsukrudt og bedre end
de behandlinger, hvor Stomp. der kendes -,om et
græsukrudtsmiddel til vintersæd. har \ æret benyttet.
Trenan Plus. der endnu ikke er godkendt til brug i
ærter. har ligeledes Virket ganske godt overfor græs
ukrudl. Effekten overfor det tokimbladede ukrudt er l
gennemsnit af denne fOf'oogsserie utilfredsstillende.
Det er primært forskellige arter af pileurt og agersted
moder, som ikke er bekæmpet godt nok.
Ved høst var rcnholdclscll generelt ikke tilfredsstillen
de i denne serie. Merudbytter på ca. 3 hkg kerne er
opn!\et, men store forskelle mellem de enkelte forsog
medfører, at der ikke er tale om statistisk sikre udslag i
gennemsnit af de 5 forsøg.
Resultaterne af 3 forsog fra 1988 er vist i samme tabel.
Her var mængden af græsukrudt meget beskeden.
Behandlingen i led r. som forsl er behandlet med
Stomp straks efter ærternes sAning og Siden med
Basagran MCPA. har del laget i 11 forsog over 3 Ar, og
afprøvningen slutter hermed. Effekten er forbedret i
forhold til del, som er opn el med Bladc:x + Basagran
480. Der er dog ikke stali~lisk sikker forskel på ud
slagene efter de to behandlmger.

Tabel 34. Græs- og tokl/nb/ader ul.rudt i ærter (95).

Markært
Anlal ukrudt

pr. ml
græs andel

Dæk
nlllg

v. host

~.
kerne
pi" h.

Neuo
merud·
bylle

5 forsøg 1989
a. Ubehandlet 56 193 56 37,6
b. BIadeA 500 SC + Basagran 480 1+1 IO 101 34 3.1
c. SlOmp + Basagran 480 2+1 43 72 30 3.1
d. SlOmp ~ Basagran MCPA 75 2-2 30 70 29 3.2
e. Arelan n. E. + Basagran 480 2-1 7 77 32 -1.6
f. Stamp 4

og Dasagran MePA 75 og 2 46 44 21 3.5
g. Trenan Plus 2 20 SI 29 3,2

LSD-
3 forsøg /988
a. Ubehandlet 3 IOS 42 34,0
b. Bladex 500 SC + Basagran 480 1+1 2 J2 27 lA
c. Stamp + Basagran 480 2-L-1 3 36 23 3.5
e. Areion n. E + Basagran 480 2-1 I 49 23 1.1
f. Stamp 4

og Basagran MCI'A og 2 l 2.1 17 3.9
g. Trenan Plus 2 (O) (40) (9) (2,9)

LSD-
11 forsøg 1987-89
a. Ubehandlet 179 55 32.1
b. Blodex 500 se + Basagran 480 I" I 66 27 2.9
f. Stamp 4

og Basagran .MCPA· og 2 43 IS 3.5
LSD 1.9

Ud , behandlet for !iolning
Lcd ~handlct straks dh"r Iling. og Igen. da ærterne ~ar 2-.1 CIll • Anden fonnulenng I Il~R9

Lcd ~ behandkt. da ærterne ur 2-3 em hOJe'

200

1.I
1.0

0.6
1.4

O.S

0.9

0.4
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Tabel 35. Ukrudt i ærter (lY6).

Antal Pcl. hkg.
Markært ukrudt dækn. kerne

pr ml v. h0St v. h0S1

3 forsøg 1989
il. Ubehandlel 195 4.1 35,4
b. Bladc,; + Ba~agran 480 1+1 14 19 6.8
c. Stomp SC 4 B 16 7.9
d. Aclonift:n J.5 4.1 26 4.4
c. Topogard .1.5 l.1 9 4.9
r. Topogard 2.5 25 15 5.*

LSf) -

Tokimbladct ukrudt i ærlcr. Tabel 35 vi ..cr resulwtL'r
nc: af J for....og, hvor 4 for~\lg .... led er behandlet strab
eftcr ærtc:rne~ :-.<'illlng og sammenlignct mcd en bc·
handling meJ Ih..agnul 480 -+- Bladex 500 Se. da
ærlernc var 2-:1 cm høje.
I gennelll\nit \af der 195 ukrudtsplanter pr. m!. De
pnll'cde behandlinger hHr virkel lIogenlunde ens. idet
hehandlingcn med Aclollifen dog lcvnede mere ukrudt
end dc nvrigc. Denne for .... kcl gur '>ig og",1 gældcnde
ved IlU"'l. Il\nr dettl' for ....ngslcd ikke er renholdl til
fred"MilJeIllJe. Ikh'lIldlingefllc mcdforlc pæne l1lerud
by"er. som dog Ikkc er .,tali .. , i..k slkrc på grund af dcn
betydelige forskel mellem de 3 fOrQlg.
Result:..Ltcrne af 7 for<;og efter :.amrnc plan er Ilgeledcs
vist. Iler Illcdf{lrte hchandlingerne en lidi bt:dre rCI1-

Lcd I,;·f h('handkt 'Iral., Cfll'! IHI'o1
Lcd h bl'!(;lJ1dk1. d;l a:Tll'rnc lal".! \ cm h\lJl'

Tabel J6 vi:-.cr re~ultatcrne af 11 for ....øg. hvor alle
behandlinger er udført. da ,l:nernc var 2·J cm høje.
Dc Il fon.og er opdelt, så forsog. hmr rap:.. agersen
nep ellcr andel kor"blorn~tret ukrudt af denne tabvol
dende an forekom. Vl~t.'" for !-lig. I 4 for..~)g med raps er
der opnået store mcrudbytter. hvilket ikke overra.... kcr,
da det ..amme har været tilfældel I tIdligere gennelll
f{lrle for"{lg. I 7 forsøg uden denllc type af ukrudt er
mcrw.lhYllefllc mere bc... kcdne. Dc for... kelligc behaml
linger har virkct meget cns overfor ukrudtct. Rap.... og
agersennep cr bekæmpet meget effektIvt, men~ det
rc"lerende ukrudt er reducerel til el Idfred~.... til1cnde
l1l""cau. Ved hØ"1 er der I begge ~ituatilJncr en lil
fred ....stillcndc renhed.
BAS 572 11. der er prøvct for fNste gang. h'H dng. haft
lidI v<ln ....kcligcre ved al kl;Jre prohlemeruc end dt:
ovrige 1l1ldkr. Delte middel indeholdcr SlOmp og
Ba....agran 480.
Stomp -+ nasagrilIl 4S0 cr ....amnll'lllignct med Blade,\
500 SC I B••'>agran 480 genncm 2 IIr. Ukrudt~efTcI..tel1

er i 19R9 Oll1tn:nl Cll~ for dl' IO hchalldlinhger. Idel
renheden ved høst dog er bed~l efter Bladcx-blilndlll'
gcn. I 1988 var dd onl\'cndL
Oa~agran MePA 75 er endnu Ikke marked\furl. Mld
lell'r en hlanding afbenlazon og MCPA, hvor mæng
den af MCPA er reducerel I forhold lil del markeJs
føne Rasagran MCPA. I blanding med I)ladc;\ er
midlet pmvel Ilcd c. og elTel..tcll har \,crel hell på linie
med det. ....0111 er fundet efter m&lcrnidkt i led b.
Illadcx i hland1l1g med hCl1holdsVI~Trifolc.\ og MCPA
er pnlVet I led f. g og h. Effekten i de J fnr'>tlgsled er i
begge Slluatioller lilfred ....Slillende og på linie med det,
~om cr opnået med målebchandlingcn i lcd b

hed ved høst, mcn merudhYltefllc var mere bc.. kednc.
Topogard er Pf()vct i IO doser. og der er en lidt bedre
e/Tckt af den højeste dosering. Denne forskel har dog
ikke medf"rt ror~kcl på merudbyttet.
Forsøgcne forts:,clIcs i endnu l tir.

.11 35.6
B I.B

11 2.8
10 2.4
1.1 U

LSD-

R.1
.12
38
26
.19

1~ l
3.5
.1.5
2.5

7 fVrI<'8 /988
il. Ubchandlet
n. Blade,; + Ilasagran 4S0
d. Adonifen
c. TOpOg'l rd
f. Topogard

Tabel 36. Ukrudt i ærter. (/97)

Markært AnliII ukrudt
pr. ml

raps mit

Dæk
mng

v høsl

hkg
kcrn~

pr ha

Antal ukrudt
pr, ml

raps iah

Dæk·
mng

v. h(+sl

hkg
!.:cnJc
pr. ha

NellO
mcrud·
bylt~

/989

a. Ubehandlet
h. Blade~ 500 SC I l3as;lgran 480
c. StOlllP I 8a ....agran 480
d. BAS 572 H
e. BIHdcx 500 se .... Ba:-.agrnn MCPA 75
f. mades 500 se + Trifolcx
g. Bbdcx 500 se + MePA. 75C}
e. Bladex 500 se -J- \oKPA, 751"'7,

/987
ll. Ubehandlet
b. Btadex 500 se .... Ba.....agran 480
f. Bladex 500 se + Trifolcx
h. Bladex 500 se t MCPA.75

l-l l
2+ l

.1.5
1~2

1.5"1,4
1.5+0.2
1.0+0.2

1+1
J.5T lA
1.0+0.3

4 forsøg med mps"

B4 176 54 34.9
O Il 5 12.9
4 16 9 14,]
J 18 12 l J.1
l 14 4 \JA
I 1J 6 11.7
2 14 J 12..1
.1 17 6 10.6

LSD L'
7fimog med raps·

56 229 54 28, l
4 26 7 4.1
) 21 5 5.0
I 34 9 4.)

LSI) 2.2

7forsog uden mps"
102 .19 38,)
20 5 0.9
22 6 0.9
26 Il 1.4
14 4 lA
10 3 2. J

8 ) 1.5
14 5 1.9

LSI) 

7forsøg uden raps"
174 .10 29,3
40 J 1.6
35 J 2.6
50 J 0.8

1.1
1.1

O.J
0.0
0.7

0.4
0.8
U.4
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(Foto: A.From \ielsen)

Plantebeskyttelse

Trej1an - og andre mj1uraJin.holdige midler - kan hæm
ml' ærternt's rodda"nt'isl' og [remspiring. så[rt'»ll jordf'n
"lukker for tæt.. efter midlets nedarbejdnmg i jorden før
såning.
For krofilg nedbør. agerslæbning eller lTOnl!mg kali I'(crt'
medvirkende dl'Ulger,

Bladex tilsat Tnfole~ eller MCPA ble\ også proyet i
1987. og resultaterne af 14 forsog ses i samme tabel.
Også i di~!>e forsøg \'ar resultaterne helt 1'<1) lillie med
det, som blev opnået af målebehandlingen.
Fors"gene fon ..ællC".

Delt dosis mod ukrudt i ærtcr, Tabel 37 viser rcsulla·
terne af 12 forsøg efter en plan, hvor deh dosering er
prøve!. lied b er som mdlebehandling benyllel Bladex
500 se + Bas...gran 480, da ærterne var ca. 4 cm høje.
t led c er den halve dosis prøvet, da ærterne var ca. 2
cm høje og ukrudtct dermed mere småt. Led d er
behandlel to gange med halv dosis med 9-14 dages
mellemrum. På samme m de er to andre behandlinger
afpro\'et med henholdsvis en hel og to hal\'e doser.
De 12 forseg er delt i henholdsvis 6 forsøg med raps,
agersennep og andet tab\oldende ukrudt og 6 forsog,
hvor dette ukrudt ikke forekom. Hvor del tabvoldende
ukrudt oplrådte. er der opnået store merudby"er,
mens udslagene er mere beskedne. h"or dette ukrudt
ikke forekom.
I forsøgene er der samtidig gjort obsenationer over,
hvordan effekten var overfor enårigt græ:sukrudl. Ge
nerelt er effekten meget beskeden, men blandingerne
med OIadex har i 1989 givet en fuldt så god effekt som
blandingerne med Stomp.
Stomp i blanding med henholdsvis Basagran 480 og
den endnu ikke markedsførte Basagran MePA 75 i
led e-h har virket tilfredsstillende. Der er kun ringe
forskel på etTeklen ved host. men der er en tendens \il.
at den delte dosis har givet en lidt bedre effekt på
ukrudtet end cn gang med hel drn.ering. Disse resuita·

Tabel 37. Ukrudt i ærter (198).

i Anlal ukrudt Dæk- hkg Antal ukrudt Dæk- hkg Netto-

Markært pr. ml ning kerne pr. ml (IIng kerne nlcrud
gc... andel v, hO-"t pr. ha g''''' ondcl v. h"5t pr, hil b)uc

/989 6 forsøg med raps· 6 forsøg uden raps·

a. Ubehandlel 21 180 35 30,1 5 113 42 39,1

b. D1adcx +Bas....gran 480 1+1 12 22 9 8,2 I II 5 1,8 +0,2

c. B1adex + Basagran 480 0.5 +0,5 IO 72 14 7,1 3 39 8 2,0 0,7
d. Bladex + Oa.<;;agran 480 2XO,5 +0,5 7 37 12 8,7 2 21 7 2,3 +0,3
e. Stomp+ Basagran 480 2 +1 15 35 6 8,1 4 22 6 2,9 0,8

f. Stomp +Basagran 480 2XI+0,5 20 20 5 8,8 7 23 5 2,9 0,2
g. Stomp+Basagran MCPA·· 2 -r2 21 38 7 6,9 5 24 8 2,7

h. Stomp+Dasagran MCPAu 2Xl +1 23 23 5 9.0 5 24 8 3,1
LSD 2.1 LSD J,7

/988 2 forsøg med raps· 7 forsøg uden raps

a. Ubehandlel 171 49 28,6 121 43 35,8
b. Blade, + Basagran 480 I -I 28 15 10.7 34 29 0,9 +1.1

c. Bladex + Basagran 480 0.5 +0,5 48 13 16,7 4J 27 1,8 0,5
d. B1adex + Basagrdll 480 2X0,5 +0.5 15 4 19.4 JJ 25 1,0 +1,6
e. Slomp + Basagran 480 2 -I 25 5 19,1 39 25 0,9 +1.2
f. Stomp - Basagran 480 2X 1+0,5 14 5 19.J JJ 19 1,6 +1,1

h. Stomp - Basagran ~1CPA 2X 1+1 15 6 16,8 41 18 0,9 1,5
LSD 9.4 LSD--

/987·89 JI fortøg med raps· J8 forsøg uden raps·

a. Ubehandlet 200 50 27,1 121 46 35,3
b. Bladex + Basagran ~80 1+1 51 18 7,7 21 20 1,4 +0,6
d. B1adex + Basagran 480 2XO.5 +0,5 49 16 9,7 24 18 1,8 +0,8

LSD 2.9 LSD 0.8

Led b. e. g behandlcl da ærterne \'ar ca 4 cm • raps ....!(raps. age~nepm n
Lcd c behandle!. da ærlerne \ar ca :2 cm
Lcd d. r, h behandlet. da ærtene \af 2 cm og igen \ed ca {. cm. ··Ny ronnulering m 75 g \1CI'A pr hier
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ler ~tell11Jler ovcn.'ll~ med del. ..,Olll de ~amme be
handlinger viSle i 9 forsag i 1988.
Bladex i bl<lllding med 1J1I~agr~Hl 480 er provcl med
ddl dOM'rillg i 29 forsag over 3 år. Re...uhalemc er ~'isl

i <;amrne label, I gennem"nll af udle '>tore malCfl31e t~r

der kun en ~vag telluens 111 en forbedrel dTckl ved al
deje behandlingen.
FOrMtgene fort~ælle".

Effckl lif llkrlldlsmidlcr i ærter fremg!!.r af label 39.
Iler ~e<; hvilken eo(·kt. der er opnåel af en ra.'kke
midler mod IOkimbJadel ukrudt I ærter.
Midlefllc<; prol:enl\i ..c etTekt er angi\cl. hvorfor cl
højt lal er em.betydende mcd god virkning.
Kun mIdler. "om \'(..nte~ nwrkt'dsfOrl l 1990 er med
laget. Dell pmvedl:' dmi." S<lll1t midlet .. pri<; pr. ha i
1989 er allf"rt.
For eller ,Hra/..,\' L'fft'r sålllltR kan der udspnljtcs el
jordmiddel. EtTektcn bl1\CT me"l sikker, <;3frCllll der
kan "prajle~ p,' Cl bcbt.'llll 'i:'ibed uden knolde og med
en p3s'iendc fugtighed. Er jorden t"r. eller udlOrrc~

den af dd cflerfolgende \cjr. \"Il der ofte V'l.:re bcho\
for at 'iupplc:n: dt'llllc behandling med l'n ~pnljlning.

når afgnxle og e\ t. nyt ukrudt cr 'ipIrer frem.
:Erler pO 2-3 ('111 htJjde kan hehandles med nere midler
, afle t:lnkbl,Hldingt'f " ~Olll alle er lT1c~1 effektIVt" ~'cd

"pfOjtning .. :'I. Ildltgt. at ukrudl'iplanlcrne ma.\. har
udviklcl IO løvbladc ..
lIvi... «,rferl/C\' l'ohlag er be"kadigel (\in<l'ilid/lIlseJ..l
gnav) eller 'iVrIgt lIchlklel (grødc\cjr/hyppig lledb~}r).

kan midlerne ofle: \ irke widende på <lfgr(ldell.

Plantebeskyttelse

lkhandlillg mcd MCPA-hQldige midlC'r dier lil ..æl
nlllg af MCPA kan foroge efTekten. hvor ukrudtct har
udviklet mere cnd lire lltvhladc. og i'ia:r hvi'i rap~

indgår I ukrudt')bestalldell. men IwrmOlJ-pa\'/rklll1lg
111:'1. forud ...c'i p:'l. ;lfgmdcn.

Nedvisning af ært, Tancl 38 \ Iser rc..ultatct af for~ng

nr. 42145, hvor tre midler Cl' prl}Vct til Iledvi'illillg 3f
a:rler. Beho\CI for nC(hl~ll111g \'<lr meget hcskcdent I
1989, Ved h"~l var der en beskeden forskel pi' de
behandlcde for<;og~led og det ubehandkde lcd. Be
handlingerne har ikke p,h Irket udbyttet mcd ~tall'itisk

sikre ud'ilag.

Strofe!;i '90

//Iod u/..rudl J {{'rf('r.

/, Kefld de J-5 donlJller,>/u/" IIkrudtWlrll'r I den
cllkl'/{t' mark.

2. Vælg Cl cfJilktil'f middd - eller ('lJ blaf/dillg af
midler mod det akllll'lIe ukru(1I.

J. h'(('r!i..\'æl h('kæmpeI.~e!l, m('lH' "krudtel ClJdllll
er i klmbladsladll't - /lamel ærlt'r/u's sfOrrl!!\<!.

4, OI'C'r\'('l al dele beka:lllpc/.l·t'lI. \Ii der ve/lUlldleJ
med ('(j. hah' dosi~pa ukrudt i /..imblat!lwdie( og
supph'f('" !lied endIlU ca. hall' dmis l-J Itx/'f
sel/e!"c', nar lIyl IIl.'nldr har /..imh/ade,

Tabel J9 F/j'kf i PCI mod ukrru/t / morka::rI (/98)

~
.li cMarkært Kemi,
~

~ ~ = :;
Prøvel kahe -" ~ eå ... ] lllOSI$ pris pr. li' E

~ :R E
~

kg/lir. pr h.. IS. .. ] E u ! ~
1989 • = • < ." ~ '"h. '" .. " ~ >

For S/Hfin):
I. Trellan 1.5* 40 O 87 90 45 93 9] 55 So 98
lifter såning
2. IJladex 500 se 1.5 180 53 80 55 65 26 39 55 83
3, Afalon/Linurol1 50 1.5 205 44 67 72 89 13 50 29 51 ]4

/f;;rler 2-4 cm /tCJ)t'

4, Gule midler 70 92 84 91 91 9J 56 70 86 76
5. B35.agran -180 + lJ1ade); I -I 320 97 96 80 98 96 48 64 90 95
6. Basagran 480 -r- BJadex 2xO,5 +0.5 320 96 99 97 98 91 64 69 100 95
7, Ba~agran MCPA , Ulade:'l. I I I 185 95 97 79 99 99 17 87 98 97
8. Ba ..agran 480 I Slomp I I 2 345 96 90 89 91 58 70 59 85 94
9. Basagrall -180 + Swmp 2.\0,5 "I 345 98 97 99 9J 67 86 81 97 99
IO, Basagran MCI'A ~ SlOlllP I +2 210 90 70 80 77 Il 67 44 80 47
l l. Tnrolcx I Hladt'x 1.4 +1.5 255 97 98 94 98 87 32 92 95 98
12. MCPA**, + B1adcx 0,2 + 1.5 190 96 97 72 97 80 95 88 99
13. MCI'A*t, + nladex 0,2 I 1.0 130 94 93 57 94 75 90 ~6 100

T.II med fed Il p<' "lIIfallcr 1II1ll1"l 7 ob<.enalloru:r fra mm ~ liT' fOTSog .. 75"'( \'aT('

En '11t'g angl\('T. al nh",,'n:LlIollcr "nIlC' • andcn dl"'~ I \ l~"'· fOTl\øg...'1r
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Pluntebeskyttel~

Tabel 40. K,ik i byg. (lOO)

104 47.0
1\ 1.3
17 I.5
13 2.5
J7 0.\

LSD-

•• 3.01 Sun oil 11 E lilsal

86

K\,lulud pr. m-
Ved Eft~r

~pr host

4.0 l
4.0 l
2.5 l
1,5 l

K\'ikbekæmpelse i stub er prø\'et I 2 for~og. Tabel 4{)

viser resultaterne af 2 forsog efter en plan, hvor fire
kvikmidler er udsprojlet I stub i efteråret 1988. I 1989
\ar der vårbyg på begge forsogsarealer I gennemsnit
var der 86 kvikskud pr m2 ved fOf<;ogenes anlæg I

1988. Efter host 1989 \ardenne mængde voksct til 104
skud pr. m!. De pro\cde midler har reduceret aniaIlet
afhikskud \æsenthgl. Udbyttet er ikke plhirket med
statistisk sikre ud!)lag. Banish synes mindre egnet til
delte fonnål end de oHige midler, idet mængden af
kvikskud var betydeligt storre efter denne behandling.
FL 110 er el nyt stof, som er prø\et for fOf'\;te gang med
lovende resuhater til fnlge.
Roundup 2(X)(), der blev markcdsføn i 1989. er ud·
sprøjtct i blanding med Teamup 2000. Behandlingen
har virket heil på linie mcd Roundup.
Forsøgene fonsættc'i.

Led b·c behand1c1 i ~tub 1981\
• ~,O I Teamup 2000 t1l ....H

2 forsog 1989

a. Ubehandlet
b. Roundup
c. FL 110
d. Roundup 2000*
c. Bani<;h"

Virbyg

hkg
kerne
pr. ha

Nedvisning
karakler
"nu

(Folo: B. Lunc :.,·j('/~ell)

Vand
pM
""Ol

Markært

De tre midler er pro\ct til dette formål i IO forsøg o\cr
5 r I gennemsnit er der opnået en ensanel og
fuldstændig nedvisning \'ed ærternes høst. Der h<lr
\ æret en beskeden foro;l..e1 i forhold til det uhehandlcde
fOTSogsled. Vandprocent og udbYlIe er ikke ble\ct
p. virket af de gennemfone behandlinger.
Denne forsogsopga\'e afslu[t~ hermed.

Tabel J8. Ned~'i.'millg af ær/er.

GmbYllke optræder primærl hmg.'l ~ke' og grøfter, men ofte
illdslæbes dl'1I med r('d~kaher fil re.~te" af marken.
pc! bilfedel ses grlibYIIÅC' i ærl!!r. h~'Or kemisk bek{l!mpf/~e

ikf.:.e er mulig.
I afgrøder. som Mier Mo/rigO/I. JI.O/l delle middel gir/.' ('1/

effekth bekæmpi'lse.

I/orsag 1989
Tabel 41. KI'ik i byg.

a. Ubehandlet 14,\ 9 41.7 K\'ikskud pr. m' kg

b. Reglone* 2,5 l 14.\ IO .,. \,\ Virbyg Ved Enu km"
'p' h",. p' ha

c. Basta 3,0 l 14,0 \O 1.4
d Roundup 4.0 l 14,0 \O 0.2 I/o=li 1989

LSD 2.9 a. Ubehandlet 8 27 55.8
b. Roundup J,O l O 0.\

IO /O=li 1984-89 c. FL 1\0 J,O l O 2.9
a. Ubehandlet 20,3 9 36.0 d. Roundup 2000* 2,0 l O 0,6
b. Reglone* 2,5 I 20.1 \0 0,1 e. Roundup 2,0 l O 1.5
c. Basta J.O l 20,1 IO ';'0,2 LSD 4,7
d. Roundup 4,0 I 19,7 IO 0,2

LSD- Lal b-.: bc'handl':l i Juli ca IO dage for hosl
·2.0 I Telllllup lCXXllll'-Jl

·Lissapoltilsal
Karakler O-"lllgen ncd"'Nling. 10"-10131 ned\'Nllllg

Kvik
K vik, som også kaldes senegræs. er et meget udbredl
græs ukrudt i Danmark. Planten optræder i !.å for
skellige afgrøder som korn. raps, ærter. roer og kartof
ler samt i froafgroder afforskelhg art. Alle steder kan
kvik være af afgorende betydning for udbyttelog I

V\sse afgroder tillige for haliteten. Gennem årene er
der udfon mange forsog, som \I...er. at udb} tiet kan
halveres. hvor hik Ikke bip.er bekæmpet.

Kvikbekæmpelse for host. Tabel 41 viser rcsullatet af
forsøg nr. 38013. Det kcndte Roundup er prøvct i Io
dm.er og sammenlignet med Roundup 2000 i blanding
med Teamup 2000 og FL 110. Behandlingen er gen
nemført i juli 1989 ca. IO dage før vårbyggens host. En
beskeden mængde kvik ved sprojtning har vcd be
dommelsen efter host ud...iklel sig til 27 skud pr. m~.

Alle behandlinger har bekæmpet kVikken fuldstæn
dig. Udbyttet er ikke påvirket med statistisk sikre
udslag.
Forsogene soges fortsat.
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Tabel 41. Kvik i ærler.

PI:lnlebeskyttclse

Tllhel43. Kvik i ærfN.

Ærter
KVIkskud pr. m' Hkg

Ener kerne
MSJ Juni h0S1 I"r. ha

Ærter
Kvikaks
pr. ml

for ht)S1

Pcutækn.
kvik

før hest

Hkg
lerne
pr. ha

Kom.
pris

pr. hø

l pm'øg 198/) 2f()r~og 1989
a. Fusilade EC· 3.0 ,./\ 10 3 19 40.9 a. Ubehandlet 133 36 36.6
b. Fervin •• 1.0 1'/, - 11 35 "';'-2.0 b. 3 ROUlldup, l::l) 16 6 4.6 420
c. GaIlani 2.0 1'/, - 5 21 : 0.7 c. J Fusiladc· , IQ/~ 7 10 0..1 1000
d. Focu~··· 3,0 1'/, 5 27 1.1 d. 1,5 Fu')ilade·.1Cl/~Il11lllh 9 5 3,4 l ()(J()
c. Fusilade EC· 2" 1.5 '/" "'/' 3 31 : 0,9 /".2 Roundup. 88
r. Roundup 3.0 '1. - 24 O + 3,2 og 1.5 Fllsiladc.l~/~ 4 l 5.6 ?BO
g, PL 110 3.0 'I, - 2 ...;.- 1.0 LSD J,9

LSD J.J
• Il..,.lpoll1kll

Kvik i ærter. Tabel 42 viser rC'Su1talcl af forsog lir.
1I03Q, hvor fnr~kclllgc behandlinger mod kvik er
prøvct i ,\:rlcr.
Lcd a-d er behandlel midI i maj med primært nye
gra.~midler. Lcd a og e er behandlel med en ny og ikke
markedsført formulering af Fusilade. Lcd e er behand
let IO gange, henholdsvis noget før og noget sencre end
behandlingen i led a-d. Led f og g er behandlet ca. IO
dage før hoSI med henholdsVIs ROUlldup og PL 110.
I forsøgel var der kun IO kvikskud pr. m2 ved forsøgels
anlæg midi i maj. Heil i juni er cffekten af de da
gcnllemfllrtc bch31ldlingcr vurdere!. og den !x>tlste
effekt er fundet i lcd a og lcd e. I lcd f. f-om p.l dctte
tidspunkt endIlu var ubehandlet. var ma:ngdcn af
kVIksklId vok'iet til 24 skud pr. 11\!, Efter afgrodclls
hO>;l er mængden af kVik vokset betydeligl i led a-e.
Derimod er der tin eITekt af dt: behandlinger, som er
gellnemført lige før afgrodell~ h(.-ISt. Alle behandlinger
har ft."duccrct udbytlel cn ~mllle. Dc m~lle udslag. er
dog ikke stfltistisk ~ikre.

F(lr~,'gcnt: søges fort ..a!.

Tahcl43 viser resultaterne af2 forsøg IlH..·d bekæmpel
se af kvik I rener. ncgge forsøg er gcnnemforl I

Ltllldbojim'lIingeme på Lolland-Folsferog M~,,1. lIed b
er Roundup udbragl for hØ:-.1 i 1988. Denne behand
ling er ~ammcnlignet med henholdsvis l og 2 be
handlinger med Fustladc i 1989. lIed e er begge midler

Tabt'144. Slr(lfl!gi /f1J()d hik i grovjodersædskifter. (20Ij.

Foderroer

benyttet. men med en reducerel dosis. Pæut: meflul
bytlcr er opnåel i Oere lcd. men kun i led b og c er der
lak om slatislisk sikre udslag. Bemærk. al der har
været stor for~kd p:ludgiflell tilmitlIer 111 de prøvede
behandlinger.

Kvik i grovfodcrsredskiflcr. Tabel 44 viser rc~u1tater

Ile af 2 forsag. hvori fnr ... kelligc slralegief mod kvik l

grovfodersædskifter afprøves. Forsogcne er anlagt,
hvor roer har eflcrflllgl vårbyg med gra,::-; som efternf·
grøde. Delte er et almindeligt sædskifte på ejendomme
med stort grovfoderareul. Lcd a. b og d er behandlet
med Roundup i oktober 1988. I led d er der brugl en
lav mængde af midler. Led b og c er behandlCI to
gange med Fu ..ilade i løbet afforsølllmeren 1989.l1lcns
led d er behandlct en enkelt gang med delle middel.
l gellnemsnil var der ved fors(.-,gcncs anlæg 92 kvik
skud pr. m2• Beh::lIldlillgen i efteråret reducerede
ma:ngden v::cselHligl. og i f()f~Umllleren 198Q var i lcd
a 16 kvikskud pr. m2. I led c, som endnu på delle
tidspunkt var uhchandlel, var mængden afkvik v()k~('1

lil 14l} planter pr. ml. Ved roerne~ nplagning var der
bed~t effekt I det for~"g~led, der var behandlet Ire
gange.
21 forsøg er gennemførlover 4 år efter denne for
søgsplan. I gennemsnil var der 139 kvikskud pr. m2

ved forsøgenes anlæg. I forsommeren, før behandling
med Fusilade blev iværksal. var mængden af kvik 207

Anlal kvikskud pr. ml
Okl jUni vro Opl.

2 forsøg /989

a. 4 ROUlldup, cftcdr
b. 4 ROlllldup, efler!'tr og 2 X 1,5 Fusiladc. forsoJllmer
c. 2 X 1.5 Pu<;ilade. forsommer
d. 2 ROllndup, efter:'l.r og I X 1.5 FlIsiladc, forsommer

21 forsøg 1986-89
a. 4 Roundup. efterår
b. 4 Roundup, eflcrår og 2X 1.5 FlIsiladc. forsommer
e. 2 X 1.5 FusiJadc. forsommcr

92

139

16 151
22

149 107
71

19 84
7

207 26
LSD ~6
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Plantebeskyttelse

planter pr. m2 I led c, ~om da var ubehandlet. Ved
roernes optagning var antallet af kvikskud i led a øget
til 84 planter pr. m2, mens behandlingen med Fusilade
havde reduceret bestanden lil henholdsvis 7 og 26
planter pr. m2 i led b og c. Der er ingen statistisk sikker
forskel på effekten i disse 2 forsogsled.
Forsogene soges fortsat i endnu I år.

En effeklill bekæmpelse afkvik i el grollfodersædskifle
krælIer ofte. al der foretages bekæmpelse med effekiille
midler 2 dr i træk.

Eftervirkning af kvikbekæmpelse. Tabel 45 viser re
sultaterne af 2 forsøg, hvor der i kom er måll ener
virkning af en kVIkbekæmpelse i fabriksroer. For
søgene er gennemført i Landboforeningerne pd LoI·
land-Falsler og Møn.
Forsøgene er anlagt i 1986, hvor Roundup er udbragt i
kom for høst. 3 andre forsogsled er behandlet med
Fusilade i 1987.
Effekten på kvik er I såvel 1988 som I 1989 bedømt som

procent jordovernade dækket af kvik efter h'~t af de
forskellij.!c afgrodcr. De behandlede forsøgsled er be
tydeligt mere rene end det ubehandlede led, hvor
mængden af kvik svinger betydeligt fra Ir til år.
Hvert Ar er udbytlct mAli. men der er ikke fundet
statistisk sikre forskelle på udslagene mellem de for
skellige behandlinger.

Ukrudt i majs
IIvor atrazinmidler gennem en hræHe har været
anvendt til ukrudtsbekæmpelse i majs, har der nere
steder vist sig problemer med al bekæmpe visse
ukrudlSarter.
Alm. brandbæger og bidgro glisefod synes al kunne
udvikle resistens, så de tåler alrazin omtrent lige så
godt som afgrøden. Hvor sådanne aner optræder, kan
de hurtigt blive helt dommerende i ukrudtsbestanden.

krudl i majs. Tabel 46 viser resultaterne af9 forsøg,
hvoraf udbyttet er målt i del ene. Til gengæld er der i
de 8 forsog afprøvet nere behandlinger.

Tabel 45. l:.}iervirkning af kvikbekæmpelse.

Vinterhvede ~ JOrdo\oerfl dækket af kvik
okt87 lug 88 ju1J 89 okt 87 lug 88 Juli 89

1989 J forsøg l/orsøg
a. Ubehandlet 65 15 42 75 23 57
b. 3 Roulldup for høst 1986 . . . . . . . . . 25 4 23 17 l 5
c. 2x 1,0 Fusilade. 1987* 3 O 4 15 O 3
d. 2x 1,5 Fusilade, 1987* 2 l 8 9 O I
e. 2xl.5 Fusilade, 1987** 3 O 2 3 O 2

Argr0de 19~7 rabnhroe.r 1988 korn. ·300 I vand/ha ··ISO l vand/ha

Tabel 46. Ukradt i majs (202).

Ukrudt pr. ml
V<d ,
spr. JuniMajs

1989
a. l,S Atrazm** 147
b. 3,5 Laddok **
c. J,2S Alrazin + 1,25 Vegoran
d. 3,0 Pyro.
e. 2,0 Vegoran
r. 3,0 Stamp + 1,5 DlIS/lgrnn 480
g. 2.3,0 DAS 572 H
h. 2x2.0 Laddok"
I. 2x 1,0 DIade,; + 1,0 Basagran 480

K •
f...

Wd.

8/0".g
105 O

15 l
8 l

17 l
16 3
14 l
8 l
5 4
9 l

Pot
dækn.
v. hest

26
21
22
21
27
27
20
20
20

Ukrudt pr.m! KM' Pot hk.
.ed , fo, ""'1m ,,,,,,ol
'P' JUni ...de v. bøst '" h.

l/orsøg
151 l O 21 123,1

O O 11 4,3
l 2 22 11,9
2 O 27 17,3

22 2 85 7,5
LSD-

1986-89 40/0_
a. 1,5 Atrazm" 196 87 0.6 27 211
b. 3,5 Laddok*· 13 1,1 15
d. 3,0 Pyrox 15 1,4 18

LSD}] 0.5 7

"/0"08
66 0.7

7 1,2
7 1,6

26 73,6
10 3,6
18 0,7

LSD-

Ud a·r beharnJlct på maJS med 2-3 blade. Led g·i behandlet på maJs med 2 hlade og Igen C<I 14 dage senere.
·0 mgen svidnmg, IO helt MrS...edet argr0de. •• tilsat penetrcnng-.ohe
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HVldmclel gåsefod var det dominerende ukrudt i årets
for..og. I gennemsnit af d~ 8 forsøg var der 147
ukrudtsplanter pr. 01 2 ved fo ....mget<; anlæg. Effekten er
bedomt I jum, hvor de pnwcde behandlinger alle har
Vist en god effekl. PA dClle t1d..punkt er behand
lingernes sUn-.omhed overfor afgroden bedømt 1 4
forsog. Behandlingerne har generelt været .. kånsom
Ole. Kun I lcd e og h har har der væl'"ct en for hArd
virkIlIng. T:.dlcllc er p.'l.vtrkct af observlltlonerne fm et
enkelt fnr..cg. Ved afgrooens ho.. t er der I gennemsnit
ikke en Illfred~.. tillcnde renhed cftel'" de prøvede be
handlmger. Dcl'" var dog stor fo~ke1 på de enkelte
fors~'g. og 1t111ene er påvirket af, al behandlingerne
især ... kuffede t 4 af de 8 fon,cig.
I I forsog nr. 38002 er udbyttet målt, og i k-d c, hvor en
blandmg af Vegoran + Atrazin er pmvct, er der
opnået et pænt merudbylle i forhold til led a, der blev
behandlct med Alrazin + olle.
Laddok og Pyrox cr sammenlignet med Atrazin i SI
for..og over 4 Ar. Afprovmngcn af dl..se IO stoffer
..lutter hermed. Laddok og Pyrox har givet en mere
Sikker bekæmpelse af ukrudtet, og I dc II fors.og, hvol'"
udbyllet Cl'" målt. er der sarnlldlg IH"'tct et lilie merud·
bytte I forhold til led a. For..kel1en er Ikke statistisk
sikker på grund af den meget "otore forskel de enkclte
for-mg Imellem.
Den forbedrede efTekt merfor ukrudtet kommer Især
lil udtryk, hvor der blandl ukrudharlerne optræder
Atralln-rCSISlcTlte ukrudtsarter.

Ukrudt i roer
I 19M9 er for",gsarbejdet med bckæmpcl..e af tokim
bladet ukrudt i bederoer fort!)al i ~amme omfang !'Om
Arct før.

Foderroer
I 1989 blcv de neste fodcrroer s. et I I"hel af april. og
frem~pirlllgcn blev alle ..teder ulfrc(.l\..'I;llllende
Ukrudt~bckærnpel~1l fandt sted I lobet af maj. Med
det mcget torre. solnge og III tider blæsende vejr blev
effekten nere steder dådigere elld forventet. Dcn torre
Jordbund medførte. at behandlingernes HjOl'"dmldde·
lefTckt(( var ..kufTende. Dette .. kyldtc>, al en del
ukrudlsplantcl'" spirede fra 'ilor dybde, og andre
ukrudtsplantcr spirede ret selll, hvor nedbør sidst i
maj og begyndelsen af Juni medforte nye 'iplrings
muligheder. hær hVldmelct g!hefod ~pirede selll frem
og rnl."()f~,rte j mange marker cn utilfrcd<;s,lillende ren·
holdel ..e hen over sommcren.
Ukrudtshckæmpcbcn gcltnemf"rtt'S i tre omgange på
CII del arc:ller .. og erfaringerne har været posilive. En
Iredellng af md..atsen mt"CIfortc cn mere sikkel'"
ukrudtseffekt.
For..ogellc med bckæmpcl-.t= af frnukl'"udt t roer ..kaI
bely~ muhghederne for på 't.3mme Ild at opnå en
sikh'r renholdelse p alle jordtyper. Alle betydende
ukrudt.'OQrter skal uan-.et de herskende vCJrfol'"hold be
kæmpes effekllvt. Bekæmpel~n ... kal genncmføres

Plantcbcskyltelse

med!\ lave doser. at behandlingerne bliver !>kan ...om
me mod afgrooen og kan s,ke Itl en rune"K pris

To behandlinRer mod ukrudt I foderroer Cl'" prc...et I 2
for...og. og tabel 47 vi<;cr rcsultatcrner heraf. For"lc
behandhng er gennemfcrt på uhudt med kimhlade.
og den opfolgendc behandlll1g er gennemført ca 10
dage senere. Der er Ikke ved behalldlmgen laget hen
syn til roernes størrel...e.
I gennemsf1It er der optalt 150 ukrudt~plal1ter pr m~

for første sprøjtning. Ener behandlingerne...... gennem·
førelse er mængden af ukrudt redueeret til 20-30
planter pr. m2• Ved h~,st er renheden omtrcnt til·
fred ..~tillende for alle behandlinger. Udbyttcniveaucl
er højt i året~ forsøg, og de målte ud 'Ol ag er ikke
statistisk sikre.
Fire af de prøvede behandJlIlger har deltaget I 21
fo~"g over 3 år. og afprøvIlmgen sluller hermt"CI. I
gennemsnit var der 210 planler pr m1 ved fo,""ogcnC'l
anlæg. lJehandlingcrne har gl\'ct \amme efTekt ovcrfor
ukrudtet Ved høst er renhedcn p \amme m\eau. men
Ikke tl1frt."CI'i....t1l1ende. Udbyttet er Ikke p:\vlrkct I led h

IIv/tlme/et gdsefod - ogsd kaMel ..mælde.. - er et meget
almllldeltf(/ ukrudt I bederoer.
Fremspmng kan ske Ol"eren lal/K peT/ode -fru april/linen I

Juft - afhængIg affu1{lighediforholdene. Dt.'rfor"" lan1!tuls
effeJ.t el/u ;ordw"rJ.ning - af de Rennemførte fprøjfepro
grummer tlØ<lwmdlg for at nJ.re etl g(){/ fT:nholdelw~ ht'll III
optaf(ning
Dadl' l 198/J og l 1989 l'tJr en del ON'tJlu f ejterarel!.x1ængt
med ..mæide,· Im'r hvor lave dQ\('r uf;orduudd('1 blev
onw>ndt l'('c/ uJ.rudtfbt·kæmpe/~nI foruret.

(Foto: Poul ,ifadfenJ
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Plantebcsk)'ttelse

Rajgræs kun IJdltJ~ behov for bekæmpelw i roer.
Behandling med Fervin ellu Fusilade. når græsset hor
udviklet ].j blade. u mcgct e//e"'i".

og c i forhold til målebehandlingen. hvor 2 Gohix + 2
Betanal er anvendt i to omgange. I led e har Pyramin
-+ Betanal i IO omgange værel en smule mere hård
overfor afgrøden. Det negative udslag for denne be
handling er statistisk sikkert.

Tabel 47 Ukrudr i bederoer Iii foder (201)

To contra tre bebandlinger mod ukrudt i foderroer.
Tabel 48 viser rc!\ultaternc af II forsøg. hvor el enkelt
forsøgslcd er behandlet tre gange, mens de øvrige led
er behandlet to gange. Første behandling er gennem
fon p ukrudt med kimblade uanset roernes størrelse.
Anden behandling er gennemfart ca. IO dage senere,
og den tredie behandling i led cer gennemføn 2·3 uger
efter anden behandling.
l gennemsnu var der 130 ukrudtsplanter pr. 012 ved
første sprøjtning. Efter behandlingerne er der i nere
led levnet godt 30 planter pr. 012, Den bedste effekt
ble\' opnået i led d og c. Ved roernes optagning er der
lydelig forskel i renhed. Kun behandlingen i led e har
medført el tilfredsslillende resultat. I de øvrige led er
der en næsten dobbelt så stor ukrudtsda:kning. Den
forbedrede effekt af tre gange behandling medfører et
merudbytte på godt IO pel.. som samtidig er el sta
tistisk sikkert udslag.
I 1988 gennemfortes 4 forsøg efter samme forsøgsplan.
Resultaterne, der fremgår afsamme tabel, viser. at der
ikke var forskel på behandlingernes effekt. Dette skyl
des fonnentlig den beskedne ukrudtsbestand, der
fandtes i disse forsøg.
Forsøgene fonsættes i endnu 1 år.

Tabel 49 vi'iCr resultaterne af 7 fOfS4:'g efter en ny plan.
hvor 3 rorsøgsled er behandlet tre gange og sammen
lignet med 2 led, der er behandlet to gange. I allc led er
første behandling gennemført på ukrudt med kim-

Antal plan let"

Foderroer Fe< 2·) uge.- eftu 5
l $pr, 2. scpr. ~ ~

"- ~

'C~ " 2

" ~.= ~ ~~ ~A
o;~

~
-E~i:

.c ~"E "E ~f.
~.

2,-:: o~

~.a'::> ,
~. ~~e ;; <-;::"&. .~ ~.,;

I. SJ'f8jt~ud 2. ~ØJ1ntnl - 2 "~ o

~i
$. !i~

~ ~ ~ ,,-Cl! ~~rQtt klmblad~ 7-10~ die.- I. spr ;.;> .. ::> ~~> ".li

1 fo/'S#g J989 I 2 3 4 5 6 7

a.2 Goltix + 2 Betanal 2 Goltix + 2 Betanal 150 62 23 II 62 932 1168
b.2 Goltix +2 Betanal 2 Goltix +2 Be13nal· 63 21 II 63 10 1186
c. l Go1ti;t + l Betanal· 2 Goltix +2 Betanal· 62 32 14 62 ~8 912
d. I Goltu + l Herbaphcn 2 Golli;t+2 Herbaphen

+ 1.5 Avadc:\ BW + 1.5 Avade:\ BW 61 25 12 6\ 43 862
e. 1.5 Pyramm DF",," 2 Belanal 1.5 Pyramm DF+ Betanal" 59 16 15 59 85 806

LSD~

] Jforsøg J987-89
3. 2 Go1tix +2 Betanal 2 Go1tlJ. +2 !ktanal 210 80 31 19 69 688 1168
b. 2 GOltlX + 2 Betanal 2 Gohix ..... l I3etanal· 81 30 19 69 3 1186
c. I Gollix + l Betanal· 2 Gohix+2 Betanal· 79 31 19 69 4 912
e. 1,5 Pyramin DF+2 Belanal 1.5 Pyramin DF+ 2 Betanal" 77 32 20 67 ~51 806

LSD /7

• lilsal I lir pmelrc-nng§Ohc- •• !lIsat 2 hr Al'!lprOn
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Ta1x!148. Ukrudr i bed('1ocr tilloder (2().1)

Plantcbcsk},ltclsc

Anlal planlO' I
Foderroer F", 2-3 uger efter 5

l. spr. 3 spr. ~ ~

~:c • ~ '"• ~2lll) ~. ". ...~

~
o~ c lS,..= O~

'g~NO E "E~ ~ • li, ll''' ~1!':> ':> .0. ~ ~,
~J" " ~.

~]
~~

l, spmjldld 2. sprøJlnlng 3. sproJtnlng 2 ~ 2 .~

ri~13
D.

~;,~ ~ ,,~

roer klInblade 1·10 dale ener l spr. 2-3 uger efrer 2. spr ::> " ::> o..'t) ... ::>~

11 forsøg /989 I 2 3 4 5 6 7

a.l GOItIX 2 Golllx
f- 2 Uelanal I 2 I3clanal* ingen UO 79 \4 20 66 669 I1~6

b.2 Goltix 2 GOItI)'
+2 Bel:.flov. .... 2 Detaflov. • Ingen 79 35 21 66 8 1222

c. 2 Gullix 2 Goltl'<
I I Uclman t 2 netaron ingen 78 35 18 M 18 1223

d.2 Goltix 1.5 I'yramin DF
I- 2 Iletanal ! 2 I1Clanal" ingen 78 26 17 67 42 1005

e. I.S Gollix I.S Goltix I,S Gollix
I 1.5 Betanow j 1.5 UelanOw- -t 1.5 Bctaflow- 77 H IO (,7 77 U91

LSD4J
4 forsog /988
a.2 Gnlllx 2 GUItI\;

I 2 BetanuJ -4 2 Bctan<.ll mgcn 77 89 13 3 78 788 11~6

b.2 Golti\; 2 Golllx
+ 2 Bclaflow I 2 Belaflow- ingen 84 9 3 79 4 1222

c.2 Gultix 2 Gollix
f I nelaron +2 Belaron 111gen 89 8 3 80 12 122-'

d.2 GOltlX 1.5 Pyralllll1 DF
I 2 Uelallal I 2 BClanal" ingen 90 IO 3 77 12 1005

c. 1.5 Gollix 1,5 Goltix l.5 Gohi:-.
I \,5 13clanal- I 1.5 Belall"l- -t 1.5 BCI<.Il1al- 88 9 3 78 IO 1350

LSD-

• 111"'1 1 hr rcncln:nng'oOlu:, •• 1I1\llt ~ lir ,\cllpron

TalH.'1 49 Ukrtldr I beder()('r lil foder (105)

Anlal plantel'

Foderroer F", 2-3 U&~ dier c
" DI. spr. J_ apr. "
'5~ • ~.

~
..~

i ~~5 ~~ ••
ls.å

,,~

"o
~ l"'! •• ~ls. ~-

':> P U -~

~ ~ ,;] 8'
~]

~,
l sllrøJtetid 2 sprøjtning 3. spr0jtlling ~ "~]

~. 6'7~ ~

.l:./!
,,~

roer klmblade '-IO dage ener I. spr 2·3 uger ener 2. spr " " ::> ::>.0 ,,;,

7fOrnlg /989 I 2 3 4 5 6 7

3. 1.5 GuilIx 1.5 Goltix
t 1.5 Betanal" f J.5 13etanal- mgen I'Xl 77 25 IO 71 816 898

b 1.0 GnltlA 1.0 Gnlti:..:
I 1.0 CV 1069 + 1.0 CQ 1069 Ingen 74 24 9 70 9

c. 1.5 Golt!). 1.5 Golllx 1.5 Golllx
~ 1.5 BetanaI- I 1.5 tktanal- - 1.5 Bctallul- 77 15 7 71 38 1347

d. 1.0 Golll:": l.0 Golti:..: 1.0 GOhlJl.
+2.0 !ktaro,,- +- 2.0 nel aron· I- 2.0 Bdaron· 75 II 6 73 32 1419

c. 1.5 Goltix 1.0 Pymmin DF 1,0 Pyrami" DF
~ 1,5 BClanal" I 1.5 Betul1lll" + 1.5 I3cl3nal" 76 17 6 71 16 IO.n

LSD 24
• 0,1 \ I Super (}lu~ 111"lI1 •• 1.1l l ACllJ'lron lll-.al
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blade uanset roernes størrelse. Anden behandling er
gennemført ca. 10 dage senere. Tredie behandling i led
c, d og e er gennemført 2-3 uger efler anden be
handling.
I disse forsøg var der i gennemsnit 199 ukrudtsplanter
pr. ml føf første sprøjtning. Effekten blev bedømt 2·3
uger efler tredie sprøjtning. Her var der en forbedret
effekt ved at gennemføre tre behandlinger i forhold til
to. Ved høst var der en tilfredsstillende renhed efler
alle behandlinger, men der er dog en tydelig tendens
til, at resultatet er bedst, hvor der er behandlet i tre
omgange. I led c og d er der opnået el beskedent. men
statistisk sikkert merudbyltc i forhold lil led a.
Forsøgene forts<'l~ttes.

Tabel 50. Ukrudt i bederoer til foder.

Nedfældning af gylle mellem roerækkerne udføres
normalt i løbet af juni måned, hvor bekæmpelsen af
ukrudt er afsluttet på et tidligere tidspunkt. Til tider er
det set, at nyt ukrudt bliver provokeret til fremspiring,
hvor nedfælderens tænder har bearbejdet jorden.
Ta.bel 50 viser resultatet af forsøg nr. 41071. , dette
forsøg er der ikke observeret negativ indnydelse ved
kørsel med gyllenedfælder. Af samme tabel fremgår
resultaterne af 2 forsøg fra 1988. Heller ikke her var
der nogen sikker forskel på de to behandlingssituatio
ner.
Forsøgene søges fortsat i endnu 1 år.

Foderroer %
""'1m
v. Opl.

1000
ro«

pr. ha

Hkg
"xl

pr. ha
Strategi '90
mod ukrudt i bederoer

Den meget milde ~'inter tillod ukrudtet at o~'Crl'intrl' plJ
efterårsplojel jorl' i .~I"m! omfang end JædvatlJigl.
Især fugfegræs bl('~'p(J areufer tif rou sJ ~'Old!>'um i Hørre/se.
at en afsvidning med Reglofll! var påkrævet.
Hvor en s/idan ajsl'idnillg ikke gennemføres, bh l'er fugle
græsplaIHerne meget vallskeltge - eller ul~lUlig(' _ al be
kæmpe med f'()(!herbiclder senere.

/ fm"S.g /989

a. Ingen kørsel
b. Kørsel m. gyllenedfælder

2 forsøg /988

a. Ingen kørsel
b. Kørsel m. gyllenedfælder

18
14

78 735
81 -4

62 746
65 -24

LSD-

J. Kend de ]-5 dominerende ukrudtsorter i den
pdgældende mark.

2. Vælg et effekti"t "program" mod det aktuelle
ukrudt.

J. Overvej om jordmiddel skal udbringesfør såning
eIler lige efter såning,
Det kan '<'ære aktuelt. hvor over 150 ukrudts
plamer pr. ml ventes al spire frem.

4. Iværksæt bekæmpelsen med bladmidler, mens
ukrudtet endnu er i kimblondstadiet - uanset
roernes srorrelse.

5. Følg op med 2. bladmiddel.\prøjrning 8-10 dage
efter I. behandling.

6. Suppler efter behov med en J. bladmiddehprøjt
ning }-] uger -"enere.

Fabriksroer
Også i 1989 er der gennemført forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse i fabriksroer. Tallene er samlet og bearbej·
det af Forsøgsudvalgct for SukkerroedyrkninK pd AI
stedgdrd.

Tabel 51 viser resultaterne af 9 forsøg, hvor der i 4
forsøgsled er behandlet tre gange, mens der i 2 led er
behandlet to gange. Første behandling er udført på
ukrudt med kimblade uanset roernes størrelse, og
andt:n behandling er gennemført ca. IO dage senerc.
Tredie behandling er gennemført 2-3 uger efter anden
sprøjtning.
Den bedste bekæmpelse er opnået i led b. c og g, hvor
renhcden ved optagning var omtrent tilfredsstillende.
I disse 3 led er der anvendt den normale dosis, som er
udbragt ved henholdsvis 2 og 3 behandlinger. Led d, e
og f er behandlet med lavere doser, som i 1989 ikke har
kunnet give en tilstrækkelig sikker bekæmpelse.
Udbyttet er målt i 6 forsøg, og der er kun små og ikke
statistisk sikre forskelle på del målte udbytte.
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PI:lntcb<osk~ Itelst.'

Tubel51 Ukrudt i fubrikmxr. fJ06)-
Fabriksroer Anllil c{ter

"sidste spr c ~~~

"E • E~ ~I::

~.
li. l~ ~1l ~~

2~

;; ~" ~a ."cg- .. "
I SPl'0jt~hd l pr0jteud 3_ spl'0jteud §~ 2 ,,~ E~

~ '=3-- 5~ ".roer Itlmbl 7·10 dage ener 2·3 uger efter -~ ::> e..,E "'~

9/0=11 /989 \ 2 3 4 5

il. Ubehandld
b. 2 BclanOw

I.-+ 2 Goltlx...j.. I olle !'>pr. mIl'!

c. I Ilelano\\ -- I Ilclaron, 1 Goltn:-f 1 ollc ",pr. IIltel
1-1 Pyram III D f-:"

d I !klaron
-+ 0.5 GOItI" -t 0.5 olle I. <;pr. ...pr.

c. 0.6 Ilclaroll
, 0.5 GOltlx I- <U olle ...pr. 'pr

r. 0.5 Belanov.
-+ 0.5 Golllx , Q.5 olie I. 'pr. I. ...pr.
..... 0.5 PyranllnOfo

g. 1.5 Ilctanow
I 1,5 GullI.\. I 1.5 Olle 'pr 'pr

9/or':>Ø1< 198H

b. 2 lJetanal
+1 GOltiX.+ 1 Ohl' 'pr mtet

g. 1.5 Bct;J.nal
I. ~ I.I l,S Gollix -t 1.5 olic 'pr. :-.pr.

lalæl52 flYPP'K\·lt' ukrudbarter" I'IUl' ar. (/78J

FortkOlJb,l i pct. ar rorwa
Bederoer

1989 1985 1980 ,m
Antal forwg 3l 43 41 "
Pileurt 94 84 63 69
HVldrn. g3sefod 84 65 88 8M
Stedmoder 3M 44 20 22
Fuglegræs 53 49 29 49
Tvetand \9 9 12 14
SlOrkenæb IJ 9 O O
LIden melde " 9 29 O
HeJn::næh U 14 O O
Hanekro O 5 2 14
Ærcllpn ... 19 7 12 37
K:tmlllc 25 14 O 14
"Agerl-al" 9 5 7 IO

rabd 52 Vlscr II\1Ikc ul-rudt'oartcr, der h)pplgst op·
tr~dte i de for...og. der er gennemrort I 1989. Samtidig
vIser tabellen, hvordan arierne optr die I J ud ... algle
tidligere r.
Hvidmciel g~sefod, pileurt. \lcdmodcr og fuglegræs
har gennem årenc været de Illc-;I udbredte arier.

bh

XM .IH

MH 5 \2 106.6 1240

M6 4 1\ 0.0 t IHM

H9 6 \5 0.7 710

H9 IO 26 0.9 -112

"O lU 20 0.6 704

XX 4 It 2,6 t416

LSJ) J.5

90 22 2\ 95.1 12(~

92 II 8 6,6 1395

ISJ) 8.4

GI

J1undepenille optræder ~nsm - l5ær pd Dernl' - sam et
generendf' uÅrudt.
I bederoer lyHes hekæmpt!lst' med bladmIlIler kun. ~6

fremt den H'ærÅsætre.~. mcns planten er i I..lInbhulsllIdiel.
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Tabel 5J. Effekt" pet mod ukrudt i bederoer. (207)

Bederoer

For såning samt 2 gange efterJrem~p;r;"g

I. O,S Venzar
3,0 Betanal 1100
J.O Goltix ~ 3 olie

o 90 95 99 95 90 100 42

2. J,O Golti:<
3,0 Delanal
3.0 Gohix + J olie

1570 68 97 7 94 98 93 89 94 89 53

l gange efter !remspiriflg

3. 2 Belanal + 2 Gollix
2 Belanal+2 Golll'

4. 2 Betanal4. 2 Gohlx
2 Betanal + 2 Gollix + I oile

1170 91

1190 95

95

98

97 92 97

97 93 98

89

89

85

86

66 91

82 74

5.2 Betanal+ 1,5 Pyramm D"
2 Belanal~ 1.5 Pyramin Dr~

2 Actipron
810 94 98 81 96 84 95 92 93 75 8S

6. 2 Betanal ..... 2 Goltix
3 Oetasana Combl +J Golllx

1460 95 9S 100 100 97 58

7. 1 Deluron + 2 Goltix
2 Belaron + 2 Golux 1220 82 97 94 72 69 85 94 92

8. I Betanal + I Goitix + I olie
2 Delanal + 2 GOItIX r I olie 910 97 98 99 94 9S 91 87 S7 67

9. I Herbaphen ~
I Gohix+ 1,5 Avadex BW
2 Ilerbaphen +
2 Golm; + 1.5 Avadex BW

3 gange efter jremspirmg

10.1.5 Betanal+ l,S Golllx+ I olie·
l,S Betanal + 1,5 Gohix + 1 olie
1.5 Betanal + 1.5 Goltix + I olie-

1070 98

1370 99

92

98

96

98

69 99

97 92

84 100 61

85 80 84

T.I med red t)·~ omrall~r mmd,,! 7 obsenationer fr.l mm 2 l", fu,"""g En 'lreg .ngl\Cr. al obsenalloner sa\'ndl
• 19890.33 I super ohe

Tabel 53 viser hvilken efTekl, der er opnået af for
skellige behandlinger overfor ukrudt i bederoer.
Tabellen angiver behandlingernes procentvise efTekl,
og el højt lal er derfor ensbetydende med en god
virkning. Kun behandlinger med markeds/"rte midler
er medtaget i labcllen, der også viser behandlingernes
kemikaliepris pr. ha i 1989.

Andre undersøgelser
I 1989 er der igen arbejdel med forskellige opgaHr,
som ikke falder ind under de hidtil anvendte over
sknfter.
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Tilsætningsmidler . I tabel 54 er opstillet markedsførte
pcnetreringsolier, klæbcmidler eller andre tilsætnings
midler, som kan benyttes i blanding med en lang
række ukrudtsmidler ror al sikre bedsl mulig elTekt.
Delle kan <;ke ved at f()fbedre midleis vedhæftning til
ukrudtsplanterne eller Vl."d at øge midlernes evne til at
trænge ind i di~se.

Erfaringer fra rOrM)g og fra en mere praktisk an·
vendelse har vist. at det for en lang række midler kan
være meget hensigtsmæsSig al anvende cl egnet til·
sælningsmiddel. Samtidig har det også vist sig, at
tilsælningsmidler kan forstærke effekten af "isse
ukrudl:-midler 'oldsomt. at betydelig skade på



Plllnlcbe~k )'IICISC

Handcls~vn og fltml

Dosis
kg/! pr ha Ikmærknlftgtr

Penclrenng.,olJe uger el mIddels llldlr.cngrn
Am'endes normal! med 1-2 pet. af 'proJIC\-iC'lI\t.·n.
Folg brug..all .... i'lllng(·n for del cnkclll' middel.

Kb.:bemidlcr uger l'l IlIlddel, klæbcC'\ Ile og ml' det
til <II ..prede ~ig ud pa blaelo.. crfladclI
AII ..endc~ med 0.1-0.2 PC' afspnljlt;"\';c<;kcn.
folg brug<;<llI\ 1"llIngen fCIf del ell~ehe mlddl'l

1·.1

1-2
l

0.1·0.5

PI:lIllekeml
KVK
5hell

Agro-~cnl1

BASF
SdH:ring

Pt"1lt'lrl"rJlI~~olier

Oplrol.
Pn.."'iol IlE
SIleli Il E ..
Sllll-oll II E.

Al.:llpron
Scherlllg Super Olle

--~

Klæbemitller:
Bcnapol Planlcl\(,.'ml
Cilo"ell BASt-
EXlr:l\~ln Du 1'0111

Fermarol K VK
I l~saJlOI ICI
SandO\l1 I\onc. Schenng---- --=----~

Amlre:
Frigale PI;JIllel\cml
(ienamlll"1 200 n:v1 . Mon~anlo

Uond
NU-Fil \1·1'

-111"tcllling..midlcr, "om kun må bcnYlle~ "~lIlHllcn

meJ Roundup og lun "'ed sprojllllllg på "lubarca
ler All\ende~ med 0.5 pel af ~pmjlc\.cslcn

Fulg brug"m"'",nlllgell for del enkelle mIddel.

Q,2-0.5 11I<;i:cllll11g\lllldlcr som dallller en klæbrig
clil~li..k film på afgmden .. overflade. Egnede "(JIn
klæhcmidlcr for Illalleb ng lignende :-'lnfTcr
A",cnde.. med 0.1·0.2 pet af <;projIC\ ,,:rsker
Folg brug...allVl'>mngcr for del enkehe middel

afgnxlen bll\er f"lgen. Derfor bur hrug~all\IMllngcn
for del en\...che lJl"xlnlllg~ltliddd :t11Id følge...

nlWl!flllllgwudlt'r bor i"''''l' Ulm'l1dl ,\ "'rtIlV(HI.
II/W{'tnUlt:.Hl1idlcr bor hUII tJIII'('IIdl'f po dt'" made. som
er omltJlt I de/f brug!ltJIIl'Imlllg.

SprojtCI}'IICr. Tahel 55 \ N'r re~lIlralet af forsøg nr.
32045. IHm cffeklen af ... \alllpchckæmpcl"e l IHede
IIll'd lufla...,i"'lerCI Danfoll- og med hydrauli ...k \id,en
de lIardl .. projlC er <;ammenllgncl Der er genllemfurl
..amme alllal bchandllllger ml'd nudler ...nm I om-

Iii/ud 55. Sprojll·(ypcr. (lOX)

glvcnde Illark. men dO:-'I" er I fnr~0get reducerel III
hahdclcn af det. ...om Cl' anvcndl I den omglvcnde
Illark. 1 årel .. forsag var der I11gen for...kel på effeklen
efter hrllg af de to fop,kelhgc SprUjld}pcr
Rc...ullalernc af 7 fnp.,ng, gennemforl i lq~8. er \1~1 i
...amme labeL Iler \ar der en lendcll' Id. at D.llI
foi"'prOjlen medf'lrlc en hdl bedrc efTckt o\erfor de
ellkclll' <;ygdommc, uden <II delle dog kom lil udI ryk
"om (,.'1 merudhYlle I forhold 111 behandling med en
h}drauli .. k "pnljle.
I for,,,s nI' 36069 er cn lufta'i"I\lc=rel Ilardl "I" 111
..proJle sammen11gnel med ell almmdelig llardl.. pmJle
\'cd 'i\ampcbekæmpclsc linede. Ilcller Ikkc her er der
m!\ll nogC=l1 ... lall",isk slkl-er fnr~kcl på dTeklcn af de to
lyper.

Ikh.lndkl p.1 '>Jmm~· lld,punkl t'g anlal g.:mgC" ....m omgl\C'nd('
are.tI

% dllt.knllll ca. 'I.
Jul- rml- Xp-
ruM dug lona

Vinterhvede

1 forsøg 1989

:t. l-Iydrauli .. 1...

b. Danli)11

7!orwg 19!iH

a. Il)drauh ..~
h. Danfoll

1/2 elOf.
1/2 do..

1/2 dos
1/2 do,

o
O

4
J

o
II

5
2

hkg
kerne
pr. ha

0.1 87.5
O, l : 0.7

LSD 5.2

• 86,1
.1 +0.7

LSD:

COrberiaet \'and. T ahcl 56 \l<;cr re...ul!alerne af 3
fOf'mg l \ lIlIerIn ede. h"or CO:-bengel vand er af
pro"CI I SJ.mmenhgmng med almindellgl \and \cd
bckæmpehe af ...ygdomme pii In'cden Der er I alle
farsog~lcd .. projlCl lrc gange med Till 10p I for.. l-elhgc
do<;er l lcd g er almlllddigl vand 111""1 0.3 I eddike
~) re.
Effeklen o\erfor s)gdummcne har "en:l meget 111
frcd ....llllenJe \eh· af de la"e~le do~nllger Kun gul
ru,t optrådle med belydende angreh. De apn ede
merudbyller på genllelmllithgl 7-10 pc!. ('r p.cne og
omtrent Clh for de prøvede hchandllnger.
I 1988 gel1nc=mførte,> 7 for,øg cfter en IlIs\arcnde
for;;,o!! .. plan, I1wr der blt'\ bc=handlcllo g,ange 1ll1."<.I Till
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Tabel 56. CO}-Ixmgel ~·and. (209J Tabel 58. CO} beriger m"d_ (liG)

Vintc.rhvede
tJf dæknmg ca. In hkg

meldug ,ulrusl septona lu~me

pr. hu
Vinlerhvede

% dækning ca I,
gul. md- ~p-

tVISI dug tona

Tabel 57. COrberiger ~'and.

• 0,3 l eddiKesyre ub:u pr. hil 0.1 I pr 100 1 "llnd
Led b-f behandlet l ,t 5-6.8-9 og 10-10,5 i \9l\Q.
Led bof behandlet i St 6-7 og 9-10 I IQSH

IOp I forskclllg dOSIS, Heller Il..l..e I di'i~e for<;og er der
målt en statisti...1.. <;tkker for...kel på de enl..elte be
handlinger

0.1 89.8
0.1 2.l

LSD-

l
0.6

O
O

1/2 do,
1/2 dos

1989 5/< 15/< 2/<
3. Med pIanieværn 100 100 100
b. Uden planleværn 67 85 86

LSD - LSD 7 LSD-

1988 18ft· 5/5.
a. Med plante\ ærn 100 100
b. Uden planteværn 88 86

LSD 7 LSD-

1987-89 28/<
a. Med planteva:m 100
b. Uden plantcværn 86

LSD 8

J /orsog 1989
a. Alm. vand
b. CO,-bengcl

C01-bcrigct \land er nu afprovct i forsøg over 3 r. Der
er gennemfort 33 for;og. hvor almindeligt og CO2•

berigct vand er benyttet ved bekæmpelse af sygdomme
p \'tnterh\ ede og vårbyg. 1 disse forsog er der kun
fundet små forskelle på behandlingernes effckt, og de
målte udslag har i gennemsnit været af helt samme
stØrrcl'ic. Der er Ikke fundet statistisk sikre forskelle
på de målte merudbyttcr.
Denne forsøg'iopgave afslutics hermed.

Forhol<btal ror udb)'lte
I Irs 2, In J. Ir\
rOl'd& rOlWl roneg

Tabel 59. Sprøjtefrie ZQfler. (2J/).

Ikhandlt'1 på !lamme IIdspunlt og antal gange som omgi\mde
are31

Tabel 58 \iser rcsullateme af 3 fO~0g med bekæmpel
se af sygdomme I vinterhvede. Forsøgene er genncm·
fort med almindelig mark'iprojte. idet forsøget er bc·
handlet på samme lidspunkt og med samme middel
som det omglvcnde areal. I forsøget er dosis af det
\'algtc s\ampemlddel reduceret ul det hahe i forhold
til den dosis. som det omgIvende areal blev behandlet
med. Udsprojtning med almmdehgt og COl-beriget
vand er sammenligne!. Meldug optrådte i 2 af de 3
fONØg. og der er opnået en meget tilfredsstillende
bekæmpelse i begge forsøgsle<:1. J alle 3 forsøg er der et
beskedenl merudbytte for brug af CO2·bcriget \land .
Del m!ilte udslag er dog Ikke stalistisk sil..kert.

Resu/wteme afJ års forsog har ikke kunnel bekræfte
pll5landen om. ar COrbeTlget ~'Q1td kan forbedre effek·
ren af en s~'ampebekæmpelse i korn.

Sprojtefrie zoner-. I 1987 blev der påbegyndt en for·
sogs!.erie med del formål at klarlægge den okononuskc
betydning af at clabIere spmjtefrie zoncr langs be-

21.0 63,8
2.0 11.0
2.0 12.5
3.0 11.2
4.0 11.0
3.0 10.5
LSD h-/-

6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.6
Alm 0.2
CO, 0.1
Alm 0.1
CO, 0.2

Alm· 0.2

% dækning ca In hkg
VIrbyg meldug bladplet skoldpi kerne

pr. ha

I/orsog 1989
a. Ubehandlet O 67.7
b.O.5 RIVal Alm O 0-1.6
c. 0.5 Rival CO, O 0-1.7
d. 0.25 Rival Alm O O- 1.9
e. 0.25 Rival COl O 0-),4

LSD 2.0
6/ors08 1988
a. Ubehandlet 2.0 1.0 1.0 53,1
b. 0.5 Rival Alm 0.7 0.7 0.7 2.8
c. 0,5 Rival CO~ 0.8 0.6 0,5 3.5
d. 0.25 Ri\al Alm. 0.7 0.5 0.7 2.2
e. 0,25 Ri\'al CO, 0.5 0.1 0.3 J.4

LSD b·e-

Tabel 57 Vl<,cr rt: ... ultatet af for"øg nr. 40040....om er
gennemført i \·åroyg. To doser af Rl\al er udbragt med
hcnhold~vis almindeligt og C01-beriget vand. Der
optrådtc lUe sygdom i forsoget. og der er Ikke hostel
merudbyller for behandlingen
I 1988 gennemforres 6 rONJg efter en ulsvarende
forsogsplan, og resultaterne er \iSII samme label. Der
observeredes kun smA forskelle behandlingerne imel
lem, og de målte udslag er Ikke qatistisk Sikre.

7/orsog 1988
3. Ubehandlel
b_ 2 XO.5 Tilt top
c. 2XO.5 Till top
d. 2XO.25 Tilt top
e. 2 X 0,25 Till top
f. 2 X 0.25 Tilt tOp

3/orsog 1989
a. Ubehandlet 2 II O 64,4
b. JXO.5 Tilt top Alm. O.J 0.7 O 6.5
c. 3XO.25 Till top Alm. O.J 0,3 O 6.7
d. 3 X 0.25 Till top CO, 0.0 1.0 O 6.J
e. 3XO.125 Tilt top Alm. 0.3 2.0 O .j,4

f. 3XO.125 Till top CO, 0.3 2.0 O 5.5
g. 3XO.125 Tilt 10P Alm· 0.6 2.0 O 4.6

LSD b·/
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rabl!! 61. UJ"FIIdlbekæmpdsl?

Janu.r 1989
anlal

ukrudl pcl.
pr, ha dø::kmng

~------'---

I'
1

l forjog 19lJCJ

a Jlige .. be~:,clllpehc i R7
b Alm. uh.rudl"be~ I S7

GC)(1t landmfJml\l..fJb I'l·d Ipr"JlIIm.f?
Der er ,hvlc/f afHand.. 1'/ par meler fra dl!n hal·c'. lom N

nabo /II den plif.:{l'/dl'Iuil' afgrøde
Det uskadte. Kil/e ul..md, f ært{'rlh' -fortæl/er". (lI mul/"I
,/..J...' ('r dr('l't'l pli lIfl't')!'.

Januar 1989 CII meget l)'dclig for~kcl p.li mængden af
ukrudt hen o\ler fur·wg\arc'llel. J de ubehandlede
parccller \ar der en mangedobling af u~rudl,mæng·
den som folge af. al ukrudlet l 1987 i de ubehandlede
parceller fik 10\ al modne og la~le fm.

/u/Jt'I60. Sprojle[r;e :o"er. (211)

planln1l1ger. For....ogcne er fOrlnnWl' placerct ved læ
hegn. Del er hen~iglcn, al forsøgene skal \ære fasl
liggende I 5 Ar. og al effekten bll\er \urdcrcl l de
afgmdcr, "Om del lokale \:cdsklfte helinger Hvert <'ir
placeres forsøgel ~llIme ....Icd. og ....·hel sprojtede som
llSprOjledc parceller )1 følgcr hinanden H. Herved ~"ge.

det bely"I, om der over en <'irrække ,ker a.:ndringer l
bl.a. ukrudl<;floracn.
I forbllldel'ie med normal marbprujlning <'ibncs og
lukke<> c;projtebornlllen ~klftc"i~ nærmesi beplantllln
gen De cn~elle parceller er ca 6 m brede .\lor/..em
normalt· pIOflfl!l'æm gennemføres og sammenligne...
med mlel planll'l'lu,!. Der foretage:, oplællinger og
m!llcs udbytte.
ForsogSI1li:C\Slgl e:r del ikke nogen Ideel placenng. og
de ml11te udbyllcr vil være slærkl påvlrkel afhcgnenc<;
udformnmg db)tlcm hngerne er ofte hcheftct med
.... tor uc;lkhrhcd.
Siden 1987 er der anlagl for.,;,og p<'i 28 lokahteler Id
belysning af emnet.
Tabel 59 n::.er de re,ultalcr. ,om hidiII er opn!iel. For
O\en.kueilgheden........kyld er rec;uhalcrne ,ammenstll·
lel. \li. henhold", l" I , 2. og 3. år;, \ irlnmg kan ~.
J 1989 har del kO'ilel godt 30 rel. :If udbyttel I I. år al
undlade planlC\ærn Tallene er dog \(xrh.( p \-If~edc

af d enkelt resullal I \'årrap.... hvor der kun hle\ høstet
16 pct i forhold lil udhyllct cfter normalt plante\iæfll
I for,ogenc med 2. ug J. <'ir.. \ lr~l1ing har labet v:t=rel
15 pet I 1989.
128 for...(\g O\cr J jrer I. fir .... \lr~nll1gell mailill el tab
på 1* pel Denne for... kel er c;;talistl\k ~iUer. Dette
Illab(, skal ~<'i ft."lluceres med de .. pafl."llc omkoslllulger
lil ~H ger1l1ernf~\fe planlcv<l:fII.

Udbytic Ol merudbytte
hkg pr. ha

/987·89 Vunæd 27 f\. Vinrerlm!de 9 j\.
li. Med planlcv:crn 4\.8 59.9
h. Uden planlcva.:rn 5A 11.8

LSD 1.7 LSD U

/987·89 1'lIllerrm: .J b. l'inlt'FbYK 2[t.
li. rvlcd plante\':crn 4\ 39.1
h. Cden plantc\ a:rn 1.7 6.5

/987-89 Vormp\ 4[1'. \/orAll'rt 2F
.:.I. \100 plalllc\:ern 19.5 -10.9
b. Udcn plantc\I.... rn .1.8 10.1

Tabcl60 \'l ...cr. hvordan udhyttet har lærelI 4R for ...og
med sprnllefrie Ioner. Fnr\ogelle er ...ammcllstillet
afxrodel'll ogomfaller l .. 2. ug J.år... m:'llIlger I \ 1I.rb} g
og Il\lede er dc målte >Ilah" "cd Ik~e al gellllemfnre
planlC\ærn '->lall"'li,h. "kre
Der IVærk'i.cllc... Ikke nye fnr.,(l,l!:

Ilahcl61 hcly..cr rc~ultald afforM)J; nr. 52021 følgcn
af al undlade ukrudl ..bek ..crnpt=l ...e et enkelt <'ir. l 1987
var der p. arealel et fOf'.()g ml."fI IIkrudlsbekæmpcl~ I

ærter Efter plCljlllllg i 19R7 ug igen I efter rel 1988 -..a.. I

Remlwleme af dC' /ort!lobige forsøg med sprøjte/ril!
ZOl1l'r olllydt>r. Ol det III'erl år kan kostc' 10-/5 pcr. af
udbYUN al undlade p/anU'\'æm
Fobe.'t /ormmr!{kes dog af de .\poredt' omkoHlllnger

Anvendte midler
Tahel 62 Vl\er l alfabetl,~ orden de præparaler. ~Olll

har deltagel I "ret~ f01· ...('g mcd ukrlldl ..hckæmr)e1~c.
Indhold og mængde af akliq '-lof er Jngi\CI \ammen
med lirmaml\ll. Safrellll nHdlel er mar~ed...fnrl. a
og\:l fare...}mhol angl\el
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Plantebeskyttelse

Tabe/ 62. Jlid/er prøl'et mod ukrudt /988-89.

Handels.- Fi..... F.re· Virksomme sloffer Handt:ls- h ..... F.«- Vlrko;ommC' uoffel

I""~ kl~ gnm pr. 1;& dier liter "'.. k""" Jr.lII1 pr k& dier hla

Ukrudum/dll'r. l.l.,."d/{mldfrr:

Ac:lo'l.Ifm ACrl>"'orckfl 600 ackwl.lfen Hcrt.mn Comb, K\K H~d",h~P+

Allann Sch~n. ~4O~+ 17~ 1.4-0 + 17~ \tCPA
IOS hnuron HerNmiJ. 01'\1 K" 175 dl(hlorprop-I'+

Ally 20 Dr Du Panl mctsulfuJ'OG-mrth) I F5 MCP"

""'"" n > 1I(>('Cru.1 sao I5OpfOtUrQn lIem.mlJ. \WO 400"" K " '100 m«hkwprop'"
Ariane OOW 2J ckop)l"llhd-t 100 V&-D

60 nuro,)-pur1 2117 MCPA IIrrblol'hm KVK X. 160 pbrnnlCdlpMm
Auen BASF \00 lmaumrth.bc'flz IIr~l""OPl::5~ KVK Xn 500 rn«hJoq>~rcr
Alra/Jn.47Ol >.., XI ~oo aUI1Jn 11I0..... n 1I000"h'l ns Ihdofoh.melh)'1
Avldn RW Moøsallln lSO malla1 Kuta. Agra-Nu.dcn 500 OOl'ro1uron ~

~;:~r ISO L IlASr " 217 dlfcnzoqual 100 dlnufmican
AGro-kerm . 2040 c1Clh()(hm LlldJol IlASI " 100 lItrtl/ln" 200 bcntat.on

IiarnOl1 Plll~ Shdl X, 21)C) nllmprop·M'I\Ollr"p}'1 ~~~:~. 7i~~G Cib.1GClgy , 7SO lnll~ulfuroll

ilAS 572 H "ASF
,

lt.O pmdlmcehalrn+ Hefe Xn 150 MCPA
ISO bt'nlaJOn Mco..'llll A~ro-Nor,Jen Xn 310 mcchlorprop ~

lla'>&llJan 480 BASF X, 480 benlUOll 100 "'Cl'''' +
&safran MepA BASF X, no bt'nlazon +-125 \tO'A 4(1 ,oJ.)nil+60 bromo\yml
I:Walru MCPA 75 BASf- 2SObmtalOl'l+7~ \KPA \i,,'c'.)r Agro-N"rJen 167 rnct;hklrpmp
lhulfan MI' BASr X" 250 benluon + IH btfmoJ. ...

.ns ma:hlorprop 208 'Sl'lprolumn..... lIocchM 200 ,lufOtilnalc-ammomum MPD·b1andlng ntt< " 450 ITK\:hlorprop ~ ISO 2.4-0
1lc1llran Aam-Nordcn X, 100 ~<;OproturDn+ M)lnn~ Po......r "r;m-'nnkn X, 4SO mC\:hlorp~er ~

62 IOA)l1Il+ 14() ma:hloC"JlIl.lp 160 1OJ.)11I1

""..". KVK X. 160 pbmmcd.pham Opt..:a Suptr Shcll ~~5 dlChkKprop-l'+
8cWlal Schcnnl XI IbO pl'Ic:omcdlph.:am I'\RWS 19701 100 MCPA 12002.4-0

""."", SdlCrmlt " 80 phcnmedlpham I ~~~t~~,
Shcll 400 mcchlorJll'OJl-P i

100 ("Ibo(umcsal ~2.4D

BladeA 500 .se """ Xn 500 C)-.nIr.rn OAunl Alf........ordm Xn ~ I(,,~nrl-f- 200 bromoA)'ml
CQll,)6Q Schcnng 02 phcnrT1Cd1rluim ~ Puma S 15 E.... lIocch\1 ,

75 fCllOlIlJl"OP'C"lh)1
16 damcchptu.m- I')Bmln Dr BASf- 6~ (hlonduon

" nbofu~l 1')1<>1 (I'LK·prado) PlK :!OO alU'L1f1- 250 J')nroblC
2.4-D.~ f1tt< X, 2.40 R-.:cr H se ~hcll 2SO flllOf'OChlondmc
OKuran 500 J-'Vo' (.ha-Gel.1) ~ chlonolumn <,,- ICI Xn 200 dllll.ll

""""'" Agro-"'ordct1 " !.&O DOproIuroo" Roundup MOllJo,;lnl\' :\60 gi) pboot.al
.&O lOt'nJl +40 bronloA)ml ~1::cu~I~~

MOOJOlnlO 400 ~I)rhoul
orM mlddr!, 67"'<- f-lcre X, 167 M pA +500 dlChll".prop DOW 250 lImA)pur
Du""""n orD Fk<, '" 355 d ..:hlorpror-p~ 160 1.4 D SI:r.TlIIIC KOI1ll>1 DO" 100 nUm1)'pur+
Ou~n \11' f1tt< X, bOO m«hlorprop-p 30 c:k'P,-a1td+ 120 101)ml
DuplMan MP/D Slump llASt- BO peodlmctlu.hn
Ko,,,bt FIn< " 350 mcchk>TJ"0I.... + Stomp se UASr 400 peodimnhalm

160 2.4 D 5.,.11"" 5aO C.beI·(;C11l X, 1M mcchlorprop+
DUIlIO!-all Super >- X, 130 mCt:hlorprop P + 56 ><lArIll1 .. 56 bromoJ.)'ml

liD dl("hlorpr0l'· .... T,lIaJ. "c:hcnng \11 420 m«hlorpmp +
IllO MCPA CM hromoJ.)ml"'2S bent/nlm

OX S8020 Shell 150 namllmfl·M 'sopropyl Tullan Aj!lll-Nnrden :;00 l'I(>J'mlUmn
E.J.prcs.~ 15 DI' Du I'r.ml 750 ~ulfun} lurelt·forhmdelse Topl>~"rd Clba GCI~~ 150 Inbul1ry1allll t
FC'rvm hC'nng 7~ allo\)dim.Na 1SO lcrbulryn
Fl. 110 ICI 480 wlpM.'lI~ Trrnan Fl", X, ~80 lnnUBhn
Fklldor Schcnn~ sao lslu.ab\:n Trd1.:ao 1>lu~ ICl X" 2400 tnnuralm+
FcxWl RASF 200 ~~'~kaydlm Ill() napropa.mld
Founl Apo-NordC'n 315 mcchlorprop TnbumJ \\ P \gro-~cml 700 mclhal:n/lhllLUrun

58 IOJ..)nil- SS blfl'1l0\ rnrolc1 Shell X, 400 MCPB
r~..... ICI X, 250 nU:l7Ifob-bul\1 TTlllula" K\'K Xn 2.&0 lnnurahn-i
t-l'SIlIdt f C ICI 125 nllllLlfob-p·but)1 120 linuTOrt
Galbnt DOW 125 haloJ..~-fob-elh"'C'lh)1 VCl"".:ln 500 f\\ C.ba.(jC'lIl) " 420 bmmopllmo.lm'"
Glean 20 OF Ou POOl 200 chlof'wlfumn 80 lefOOlh)b..un
GoII11 WQ Apo-kml ~ ITIC'IMmtrun
Gramlllofl X(I f\\ C,baGC'lll)' 'OO~urnn Aiolbt·m;d":,. flire' ure ødd",.."
HfflI,alon 6.10 K'K ~20 mcchlorprop.P I ACI' .....on HASt- - pc1lC'lrennpobc

~IO MePA'" JO ck>p)rahd wera,OII Du Ponl ,......,""'"
Ck!upol LRO H('OCCh\l - pCllClrcnrtc
L" ,.." ICI -l..lxbenll 1
Su"".Ohe Schcnnc pmc1ICTmpohe
Sun-od II E A.ro-lmu . pcndrcnflPC'ltc
Te;tmUflWOO Moo\;>nlo 390 .mmoOlumwlfal

Farrklassc bel)der. at mld1el tr uden for f.rdd.
"! bC'1)der. al mld1el endnu ikke er godkende.

Ukrudtsbekæmpelse I mrbyg kun medføre ell uønsket
.mdning piJ afgrødell. I";SS(' sorter er rl'l fo/somme.
Billed(,t rlser Gmbyg med nidning efter behandling med ('l

hormonblondim,:smiddel af DPD-lvpen.
(Fola: Poul.\fadfenJ
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H

Økologisk og biodynamisk
dyrkning
Af Erik Fog

Ved el nærmere ..tudJUm af enl..eltfo('\ogcnc...er det ud
III. at udbytte! IryHes p grund af dårlige jordhund...·
forhold. for dårlig ul...rudt ..kontrol. s\alllpe~ngrebog
enddig. at dCI er SVil.:rt at "'lyre kvælsloflilf"r~lell med
organi~k g,Ktnltlg.
Specielt planterne... for"'Ylllng med kvælstof har hc
tydning for !Ju).:ekmJilefC'/I. fordi prolellllndholdet ng
...cdlmcnlatlonw:crdicn (glult::nindholdct) hd... t .. I..al
være heje.
I label 2 ...e... rc... ul!alerne af I..\alilt."t",,-"\naly..ernc.

45.3
0.1
1.1
7.8
2.J

32,4
0.9
1.2
7.0
0.7
4./

38.0
~O.J

:l.1
2.1
2.J
1.7

44.1
2.4
I.J
8.9
0.7
5.5

53.3
-:- J.H

2.2
6.6

~8.t>

4.6

58.8
7.9
4.4

14.6
0.6
5.4

Vinterhvede

5fo~og

Krab
KO!lacl..
Urban
Obeli ... k
Rektor
LSD

Tahel J. UdbYfit' i Vi1/fcrJm!de. (212).DCI okologi~l.../hiodYllalTli .. kc OI1H~dC vok ...cr fortsat i
omfang. og 1IllcrC\sen fm dyrJ..ll111g:-.re~1I1Iatcrer da
forog ..ligende. Dd er derfor ght.'t!e1igl. al all1alkt af
fon.\lg er 'lcgCI fra JO forsøg l IqRR Id 40 (oro;;o& i 1989.
Del er Cl for..og...nmr. de...om flere og nere plante
avl .. l..olllorer lager op. og dd ..:tIllarbejde er der stor
lilfrcd.. hC'd med l F.dlhUd\algcl for (,l.:ologlslo: og
biod) nallli~k Jordbrug.
For...ogcllc sl-.:\I filT'" og frelllllle,,' belyse I"sning~·

muligheder for de problemer. der er af llC'l)'dning for
de ,'kologIske og hiodynall1t'ih- avlere.
Del er vigtigt al hu..I-c. 11\ l' man ..ammcnhgner ud
b}I,,:rc...u1t:lIcrne IIll-cllilowMclldc traditionelle. al en·
keltrc..... ul!.Hcr 11.J.. C hc~krl\l'r del okologl.. I../hI(xl}na
mi .. kc sy"tem Iler er helheden med ~edsl..lfu~. husd) r·
hold O.\.\. mere \Igllg emJ I lradlllond drifl
Der er ..tnr \Mmtloll l de opn. ede H"sultaler. og det
afspejler netop. IHnr afhængIg lilan i denne drif"form
er af jordbund. fnrfrugt, '-Idgang 111 hu"d) rgodlllng
Il.".\'.

En del fors"g~opga\'er er fnrl ...at fra tidligere h. Del
gældcr afpnl\ nmg af I..nrmortcr og for"og med hel
s..-ro...blandinger. Af nye opga\'er bn næ\'ne" SPr<ljl
iling med langd ... lral..ler I I..orn og med I..ompmttld
træl.. I I..anoner \allll ukrudts'itngling I I..orn og hede·
roer.

Korndyrkning
Del er fort ..al ..on ...afprovllll1g i hvcdl' og rug (lg
arhhlandlllgcr tilmoocnhed n~ en ... l1enng. der er for
..."s..mæ..... lgl behandlet

Vinterhvede
Der er I , r gcnllemfurl ...ort"fOn.llg med \ II\lerh\ ede P'
fem lobhteter. f'oNlgcnc har nl'. 05007. 46112. 31OJ2.
4611 [ O,Q 19005. Rc... ultaterllc er visl i tahcl I

TUSInd· Stdlmm
korn~· l'et tallOM--
væg! "'. "vdl

• protein I-:tldtrll m'
2jorwg ')
Kraka 44 9.3 172 25
Ku...ad. 46 9,4 109 21
Urban 45 9.7 lU 28

Oheli..." 45 q.2 27.' 2J
Rel..lnr 44 10.1 2ol0 28

On,l..ellg. \ :erdl 45·\0 ca.12 0\er200 30·35

II ~ fOl"'.I'fl

Del ..es af tahcllcn. al udhYllernc \anerer megel fra
'led III ... ted. og gennem.. mllcl udgor ca bO pcl af
tlls\<trcnde h\edeudh}llc:r I traditIonel dyrkIlIng
Ser man på ..orhfi"...I..c1lenl'. er det I..un O/)t.'l15J... der
udmærl..er sig. med Cl tydeligl b<:dre udby tic. og det er
gcnnemg ende I alk for..",g.
Der ...er ...amlldlg ud til al \ære en tendens III. al
..mlerne Urban og. !?el..lOt har 1'I lidI lavere udhylle.

Va:rdierne er generelt lHljcrc end I ,q88. hvIlkel for·
modellthg ... k}ldes den \<trme lorre ...nmmcr Men
protein· og ..edlmentatlon",ærdlerne er fOr1sat la\ere
end de \ ænller. bagcflcrnc ol\<;l..er.
Dcr kan dog udmærket bage" brod af mel med de
opnåede vænher. Brodel hli\'cr bio I IHe ... luftige
l nere fOf<;<'g er det for.."gt al forbt.-dre goo'iknll\gen
ved al dele tildelingen <lf gylle om fodrct: mell det ~er

217



Økologisk biod}'namisk jordbrug

ikke ud til at huve hævet proteimndholdel. Den hoj~

ste proteinværdi er opnI\cl efter klovcrgræs og cfter
årsgødskmng, hvilket tyder på. al en reserve ul lang
som og sen frigIvelse af kvælslof har \'æret af størst
betydning for proleil1indholdct.

Vinterrug
I label 3 er gengivel rugudbytternc fra de sidste lre år.
I år har der kun været cl enkell forsog nr. 40080

Tabel J. Udbynl! i \·Interrug.

VifttelTug Udbyl1c og merudbyttc
hk.g pr. ha

1987 1989

Anwlforsøg 2 2 I
Petku.s II 30,5 23.6 38.2
Dominator 3.7 11.2 7.3
Merkalor 4,1 3.1
Epos ~5,3 0.1 -C 6.7
PolJux 1,0 -c2,O
Akkord 7,0
SchmIdt 4.0 -C 7,3

LSD 2.8

I dette forsøg er udbYllcniveauct noget bedre end de
foregående år, men ligger dog 30-40 pet. under tradi
tionclle forsøgsudbytter.
Der sync!' al være en klar tendens til. at Dominatar
klarer sig bedre i dcnne dyrkningsform. Hybridrugen
Akkord har som i forsøgene med traditionel dyrkning
givet et prent merudbytlc.
Dcrimod har Jand~orten Schmith klaret foig tydeligt
dårligere.
Når der vælges rugsort. vi! DomillalOr være et godt \'Olg:
men hybridsorterne bor også hove interesse. Del vi! dog
~'ære ønskeligl at /li belysl deres bageegenskaber. inden
de anbefales. IIvis man am'ender londsorter som
&hmithrug, mb man regne med lavere udbyner.

Ærter i blanding med korn
Vårsæd til modenhed er belysl i et forsog, h\'or blan·
ding med ærler og'iA afprøvcs. Forsøget har værct
anlagt firc steder. FONogsnumrene er: 09037. 46113,
40025 og 45161.
I tabel 4 er VIst resultatcm~ fra delle og SIdste års
farseg

Byg i ren bestand har klaret sig betydehgt bedre end I
1988, hvIlket fomlodentlig '1kyldcs et anderledes kil·
m•.
Blandingerne med ært !lgger denmod på samme ud
bytteniveau, men med et noget hOJere protein indhold.
GennemsnilSlallenc dæk.ker over storc variationer,
som for en Slor del skyldes sommerens torke. men
ogs! tekniske problemer i et enkelt forsøg.
De bedste resultater er opnad på vandet jord. specldt
for ærternes vedkommende. I det bedste af di ....\('
vandede forsøg er der opnået resultater. der er p
højde med gennemsnillct for traditionel dyrkning.
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Tubel4 Vor5tl!d ærlog blandinger. (213)

R4protCln i ProtCln·
Udbytte lørstoffct udb)1t~

"'cI'- pet. IelVb"
F......... 198811989 198811989 198811989

Antal/onøg 2 4 ] 3 2 4
Vårbyg. Sewa 25,0 46.7 9,1 12.2 192 484
I-Ia\re. RIsc 33,3 33.5 8,3 12.6 244 359
40% Ri~ +
60~ Bodil 32.3 28,3 11.4 17,3 316 416

40% Rtsc +
60% Solara 34,5 27.8 11,4 175 336 414

4{)O/c Se\\, a +
60% Solara 31.2 31,1 12,5 15,8 325 418

40% Se"':a +
60% Bodil 26,0 32.2 14,2 16,9 312 463

Markært. Bodil 125 24,3 22.8 22.6 240 472
Markært. Solara 17,0 21,5 23.3 22,6 336 418

P grund af de bedre udbytter for korn i renbestand er
der ikke I 3.r op~ et et hOJere proteinudbylIe ved al
Iblande ærter. ArelS resultater kan således sætte
spørgsmålstegn ved, Om den udbredte brug af korn·
ærteblandinger I okologisk dyrkning er så hensigts·
mæssig.

Korn- bælgsædsblandinger til helsæd
Forsøgene med vintersæd er fortsat. dog med ude·
ladelse af rug og rriticalc.
For\ogene har nr. 40075, 19027, 52033 og 26043.
Der blev afprøvet blandinger ufvinterhvede og vinter·
vikke. Dc afprøvede hvedesorter er Kraka, Kosack og
Obelisk, Mængden af vintervikke er 15 kg pr. ha. I et
lcd var der kun udsået halv vikkemællgde.
I tabelS og 6 i'oCS resultaterne.

Tabel 5 Vinterhvede og vint~rvikke lil helsæd

Viniersæd pcl. pcl aft0n..'o~1 hleg pr ha ,~
lør· Ine- ri pro-
stof stol' t~tn Ifl'nt '01"'11 ripr

4 forsøg
Kraka +

\'Intervlkkc 42,3 29,2 10,6 251 101.7 10,7
Kraka +

11 vintervtkke 42,4 29.0 9.4 246 103.5 9.4
Km.aek .,..

\Inten'lkkc 40,0 29.9 10,1 253 99,1 10,0
Obch..k +

\intenikle .w.8 27.5 11.0 237 96.5 10,4

Tabel 6. Vinlerh\'ede og I'intervikke Iii helsæd.

Vintersæd Afuede- kg u~rs,of I dprotfin
enheder pr. FE pr. n

4fo,...og
Kraka I vintervIkke 67.1 1,52 161
Kraka + % vinlcrvikke 69,6 1,49 137
Ko~ck ~ \llllerVlkke 64,5 155 156
Obelisk + v1l1tervikkc 66.8 1.47 161



1-."/1 "'uudmg aJ I'/nler//l't'dt' I~ \'illlt'f\'IJ.."t' "cm RH'(' ('t Hurt
hd'l«.'dwdh~·(lt' 01:"0 l jJJ..IJIt~/~!.. l1/udY"Ulm~J... dl·rJ...IIl1Ig
,',!..!..alll' "ga (lf"llIt'IIl1l1dlm/dct, ~"r jiK/t'rl" lull mllldre
kOl/n'fIlTt rd ug ~or u(l!'lHlt'" IIlt'l:,'t /(lt. IA·t \u/)/(' ht.'II'da.
at ,'I 'Illltl'~ rUII\J..dl'f,t 1..11/1 Ol'Ir/Cl'<

rl1~\arelldl' er <-kr gClUlt:mftlrt 10 for.."g med " ..Ir~æd
Iii hd...a"d l'fl{:r I\,lgcnde pl.lIl
for'>(lg nr. 42178 og 0903X
a) V. rbyg. SC\\;I 160 \..g/h.1
b) V:'irbyg. Gru 160 \..g/h.1
c) 40 pct, Sl'\\a ;- 60 pCI Bodil
d) 40 pcl. Grl! I 60 pCI Ihxlll
el f\·farkært. Bodl1 250 kg/ha
t) ..JO pet. iJtxJll ! 15 pcl \o I\..I.. e ; 45 IKL h,l\ fe
G5rdcll~ l'gen \..hwl'rgra:..blamllllg lld..!b til efler..læl.
Re\ullalerllC l:r \ 1..1 l labd 7 og. l::

"jll,cr/re/I'({,(/clI g.av omknng dobhelt .. :1 .. lore lldbylll'r
\Olll \';\rllcb,cdcll: mell er dng IHe oppe p:l de lJd
byltl:r. der opm'" i llb\arende tmdlllOlld dyrkning.
Det vj'ile rcsultat d:ekker over meget .. tllre variationer.
I del bed"ll' for..og. lir .w<)75. blt:\ der ..åledes opn.1l.el
Cl gClllllTl"lllt p:i 109 afgrodelll'heder pr, ha for h\'eue-

Tah(,/ 7. "unær! /J.l: tut fil ItdJtnJ.

Virsæd hkg pr. ha
IIlInl tØ~IO( rArrot

//C/Ht'l/
1 fimog
Se" .1 41 ..1 27.h i.9 126 52.5 4,2
Gm 42A 27..1 4A 124 52.1 5.0
St:~a Bodil .l9.2 :!9,4 ~.9 120 "'h.9 .... 2
(inl_ Bodil .' .b .lO.h "A 155 59.9 5.5
Ilo{hl .' I. \ \. ,l 10.7 152 4~.2 5.2
..Ef!, \Ik\..t·,
h"1\ fl' .\X.6 :!7.Q IO.' 14'i 55.3 6.2

Ejtaa/l:rodl'
J jon",,!.
$c\\;! 17.0 26.5 15.5 52 S.S lA
Grl! Ih.' 2~,1 I~.O ~() HA 1.5
Se\\a/Ilndd Ib.~ 2b.~ 19.1 50 8A 1.6
Gnl Bodil 15.<) 22.9 20.... ~Q '.' 1.6
Bodil Ifl5 :!.lA IQ.b 50 ~U 1.6
Ært '\Ikke,
ha\ re Ib.~ 22.6 21.'\ 40 6.6 lA

Økologisk biodynamisk jordbruj:t

/uhl'! H, I 'anæd og ærl /II IIc/\'/I!d.

B ri-

V rsæd Argreck· kg tørslO( prOle1R
en heder pr FE pr. f[

//('/!>l('l!

1 fi)T't"~

Se:" ;I H.9 1.52 120
Gru 33.5 1.55 14b
~e"a/Ul'~dll 29.4 1.00 142
Grill Btxlll .\5.7 I.bS 151\
Boc.1l1 26.Q 1.7Q 192
.-T:rth IUC'/ha\ rI: 15.1 1.59 lil

t.JlaoJ~rlXl('

J forw,l:

Sl'\\;1 S.I 1.0') 167

Gnl 7.b 1.11 l""
Scy,a Bodil 7.11 1.06 20.1
Gnl/Ilodll X.O O."S II)I)

lloc.1l1 SA O.QQ IQ~

Ænh Ikke/ha\ re b.S 0.97 207

\ 1\..10...: hlandlllgerne De..udcll Cl' lkr IdelIc for"l)g
medtagel rell KrabtHcde med 112 a,e pr ha og
rug-vlkl..l' blanding med 104 a e. pr, ha.
Vt:d al Ihl;lndc \ Inlcn'll..kcr opna... al prOlt·lllllH.lhnldel
suger. 1ll..:t1 ... lll1tl(ilg ha:\l:" og..a Ira:~lOlinuholdcl.

H... henng af \Ikl..elllængdcn har llo.kc på\olrket ud
bynet. mcn hM !'~t.:nkcl prolellllndholde1.
Del .. lOrc udby lICpolcnll:lIc l dl....e afgroder betyder. at
lldl.cg har 11IcgcI ~\;:crl ved al klare .. Ig. Der har
sjleue.. lUC v:erel efter.. b:l i <l1'>')c for..\)g.

I for..ogenc meJ \'(Jrlte/I"(N/ var udbYlIernc betydellgl
1a\ol'rc. og ~el\, om der her \ ar d gm:..eftcr..hel. n:'l.r uet
..am lede udb)'ttc Ikkl' op p;l uJhyltet for \ lllterhe].,:cd
Iblanding af :en ga\ ik\..e h0.lt·rc udh~ Ut:. lllcn ogede
prolcillllldholdt'l.
I el cn\..c11 for..\)~, 53 001, IHor Sc\\ahyg cr dyrlo.et
~lInmen med ..cl.... for..kclhge ;erte..orler. \ilr llubyllcl
dog på højde med \ 1I11erhd...cd ..for..t)gcnc Ingcn af
Xrle"ortl'rlle udma:rkedc "Ig ",\..hn 1 forhold 111 de
mnge

Kartoffeldyrkning
Forspiring og komposludlræk
KartofTeI..klmmcl er el ..thorllgl problem I okolog",k
ol! buxlynaml..k kanuO"eldyrklllllg. Der er derfor md
ledl for"I)); med ml·loder. dl'r kan bcgræn..e ~kadt'rnc

\ ed ..kllTlmcl;lngreb.
Del.. f()r..~'ge .. fonarming og for",plflng. tHor karlof
lerne mr ct ud\ Iklll1g~m;c""lgtforsprmg og derfor har
n;'\ct den un .. \..edc ..tnrrel\c. nJ.r ..kunmc!cn kommer
Del .. for..uge.. det ;It ~pmJlt:' lTIed udtnd. af \"OIllJX)..1 I
dcn penode...klmmd..\ampen lIlficcrcr Der er ~Ie

de.. i udenlan(l<.\..e fnr.."g opn. et en kraftig "\..lI1lmd
\..(llllrol med kompO'itudlf;el.. \Iall mener. efTckll'1l
hO\l"dsagehg .. kyl<:le.. de hakterler. da finde.. I kOlli
PO'>luutr:ckl..t:1
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Økologisk biodynamisk jordbrug

label 9. FOn'omlfllng. forspiring og komposnprojfning af kanajler.

Udb)lte Ol mttudb)'Ue
• Ingen kompostudtræk bk. knoldr pr ha

hwwgsstKl 2 3 •
410rs08
Ingen forbehandllllg . .wc! 286 240 195
Forvarmnlllg . ... . . 24 ~3 ';'I~ 1

ForspIring ........... l3 5~ ~8 20

Udb)'lIr og mrrudbyttr
hkg knoldr pr ha

tal i parentrs memdb, i rorhuld lil AB. Sprøjtning med kompost udtræk

2 3 •
4 fors"g
Ingen forbehandling.
Fonarmning ,
Forspiring ..

425 ( 16)
-i-28( 36)
.;.19 ("' 26)

303 ( 17)
.1 (';'23)

15(';'22)

258 ( 18)
6 ( .18)
2 (.;. 28)

196 ( I)

13 (13)
20 ( I)

I 1989 var der kun et hlJe ~mlttetryk, og derfor er der
ikke opnåel nogen klar effekl af behandlingerne. Der
!>ynes dog at være en tenden ... til et højere udb}ue \'Cd
forspiring også i år.
I label 9 kan det \eS. al udbynerc<>uhaterne \"anerer
meget fra sted 111 sted I det bedsle fontog er udbyllcl
p højde med IradllJOnel dyrkning.
Forsøgene har nr 09043.50129.41079 o}z 4611~

ba!'o.eret p tang, der er behandlel på forskel hg \ IS.

Firmaerne henviser til udenlandske erfannger, h\Of
der cr opn el forbløffende resultater.
Tre afdlsse produkter er afpm\et i forsøg med vårbyg.
FOf'ogenc har nr. 42129. 31062. 50130. 09039 og
25020.
Rcsultatt:rne ses I tabel 10.

TabeliG. Blac/godskning med langekstral..rer. (214).

Af tabellen ses. at ingen af produkterne har givet
udslag i lIdbyllet. Forsøget giver derfor ikke anlednmg
111 at anbefale brugen af disse ekSlrakter.
Fortalerne for disse produkter anfører. at virkningen
f~m.1 og fremmest skyldes forbedrede jordbundlifor·
hold. Ocr kan derfor måske være mere værdi i en
afprmnmg i Oerånge fon.og og I afgrøder med en
længere væksH.æ~{)I1.

14,1
0,3
0,6
0.5
0,9
0.9
0.2
0.4
J./

47,7
0.6
1.0
2,7

";"1,4
0.0

. 1.6
O,~

2.9

Udbytte og merudbyue
hkg pr hn

30,S
';'0.3

0.7
0.5

.;. 1.2

.;.004
.1..1

0.3

5 forsøg
Ubehandlet
150 kg Tangmel

25 I Besl-na~
50 I Best-Ba\e
5 I MaAicrop

IO I laxicrop
5 I Medina

10 I ~1edllla

LSD

v 'byg

Komposteret byaffald
En nærliggende mulighed er komposteret hushold
ningsaffald eller ha\eaffald fra bycrne. da el s3dant
genbrug falder fint i tr. d med den okologiske Ide. Det
må dog kræ"es, al komposten er fri for tungmetaller
og andre skadelige sloffer.
To forsog med stIgende mængdt=r hU5holdnings- og
havekompost er genlaget p~ samme arealer \om I
1988. Forsog lir: ()9().W og 09041.
I del ene forsøg er der Icnden<; 111 lidi større merud
bytter end året før; mt=ll generel! er der ingen ~ikre

merudbytter med dis..c gødninger, De vil derfor kun
have betydning for en vedligeholdelsc af jordes fo':.fur·
og kaliumindhold. Kvæl~toffct 11111 i denne dyrknmg"'
form ...katTes \'ed d}rklllng af bælgplanter.

Gødskningsforsøg
I "kologisk dyrkning vil det være akweh al indkc)be
organi!lk gødnmg, h\i.. husdyrholdel ikke er lilstræk·
kelig stort, og der kan efter reglerne indkobes organisk
godning fra Iradltlonelle brug svarende til 25 pet af
godningsbeho\"el.

Bladgødskning med tangekstrakter
Der udbydes i disse ar forskellige produktcr lil ud
...proJlning på jord og afgroder med det form. I al
forbedre dyrkningen. '1ogle af disse produkter cr

Forbedring af græsmarker
Der er l år .. tarlet et to·ångl forsog med I ning af
klu\t~r I græsmarker med et la\t bælgplantemdhold_
Planteta::lImger l del forMe år har ikke \lst po'jillY
ændring i plantebe\tanden. Forsøg nr. 53 002.
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0kolo.:isk biod) Ollmisk jordbruJ;

Ukrudtsregulering

tabt'! II C/..rudhhurl'llJlIl{. C/..r/(dnUlll'lIgtll' og ud·
Mf/(". (115J.

..
Udbytte TIlhfOfbrua ul hakmna

og nllRutt~r J'I'" ha

Bederoer
mcrudb)nc

hk. rod pI' ha I haknmg 2, haknlnl

A I Il A I Il A I Il

JjOl"'Oog
lld('n ga,·
bm::nd1l1g 622 629 ~b:!5 .1415 16O-l 2170
~1t::d g.I"-
hr;cndltlg I~ lO JS75 .t07') .~I20 2lJ5

Ukrudlskonlrol i roer
Speclell l'Oed)rknlng kan \ær(' et problcm, fordi h:'ind
haklllllg er 1U'{hcndlg Dd kali \ a::re ct prohlem a(

... karre drhcjehkraf! III delHle tlpga\'I,', og del er I alk
(ilra~ldc cn okonorni k bda ... tl1lng
Derfor l'r dd for...og nHc"'''lgl bcl~<"t, om ga ...bra.::ndmg
for r()('l'Ile~ frem ..pnrlllg og ukrudh... trigllllg fnr anden
hakning k.1n rcducere hånd.trbc::Jdct
f"nr~(lg.t:llc er udfort I bedenlCr og har nI' 3113 l, 40081.
26WS, 26044 og 44Qlb.
Re..ulwleme fra 11'1.' afdi ...... l· for""lt er \1"( 1 tahel 12.

ruJx'I12. Ukrudl\rl'"hofd('/~(' I rot!r. UdhYf/(' og haJ../...l'lit!.

-, lidt'" lI"rud(~~rrig'jng

Il = II/.. rudmll'igllll~ jor ) IW/../IIl1':

radren...er. .'v1et()ucn gav Cl Iydellgl merlIdb) til' ng Cll
'llærl..cre effekt p:'\ ukrucltel.
I fOf'iog Ilr. SOU2 er l. 2, og 3 gange ukrudl ...har"nlllg
afpnHct, dog uden gelltagd'ler. I dellllc afpnl\llll1g
ha\dc "'lngllllg ...IM dTckl

Skadedyrskonlrol
El cnkdl for"','g er blevcl udfort 1J11'd metoder lil
begr:cn'llIllg af gulcnxhnm';lngreb Dcr hle\ d,dkel
med J l·m bogegrallulat. ('1111:11 rell dier \:cdct mcd
lngolk I r:ckk('rne
GCllllelll'llllt"'lldb~((Cl bk\ n.b ( pr, ha l ubehandlede
parceller, 70,91 pr. h:1 med ren bogegranulal og 70,8 l
pr. ha ml·d bngcgranulul og 10go1l(' Da der \ar megel
fi\ gulcwehnucr, var der 1I1gell m:ikllg elTckl pa allg
reb'>gradell GranulUlt::1 ha\dccn ICI udb)llehæmlllcll
Ul' effekl

Gasbr:CllUlng forud for rot::rnc... frelmplflng har ll..kt.::
gl\et llogen forbednng :lf h\crken udb) IIC dier halld
arbejde!'> mnfallg. Tallene kunne t)'de pti del TlHxj..,al
tt:'; ml:n for'lkelknc ..k~ Ide-. kun <..1('11 allTllnddlge for
..og",u"'lkl..crhed
Derimod er der en h.'nden ... III. al 'Ingllllg for and('ll
hakl11ng gor delte arhl.:Jde lidI hurugere, ~tnglll1g har
Ikke rl'uul:l.:ret rot::udhynel. Ilakkt'lidcll for for"le hak
llIllg er uoget .,lUrre, end den burdc være, ford. et af
for..ugcllc \ ar megcl befængt med b il..gnL..... Denne
ukrudt\arl bor bel..æm~ 1Il00 mck;llll..kc ml'loder
forud for roed}rkmngcn ..... l den lUe bcla ..ler hJ.nd·
arbejdd ~ dt::rligere.
Der ...er 'Oliede... Ikkc ud ul at \;cre megct at ht'nle \cd
allvcndcl ...c af dc IO Il~ktl1l..kcr. Spcl.:ldl kan dcl lUC
11lr:'dc'l al 10\·"·...tl.'re l d~ r gll'>bra::ndmg"'leknik, hVl'l
ekn kun ... ki.ll bruge, I bederoedyrknlllg

Ukrudtsbesland
Tokimede %
ukrudlS' JOrd
planter dækket af

pr ml forAr ukrudt
efter efter

han nm, slt.ridnm.

Udbytte
og

mer
udb)'lIe
hkglha

v 'byg

GfJ~br(u/{tm~ o,~ U/...rtultHlng:mg l r jonO,':l mm !H.·hUlld·
/11I': l r{k'r. 'hil mw/ "III \llIdlg rq,UI<' ml'tI 1'11 /}(·/rtld1.1:
tIld~u'\ nU'd IWfldlwl..lllfll{ .

Ukrudlskonlrol i korn
K\ll..græ" kan konlrollere... med I..orn::kt Jordhchand
11I1g og ...:cd... klflc. froukrudt 1115 derimod konlrollere...
I den clabl('f('de afgn'f.lt...
Der er gellelllllfurl f()r~ug med ukrudls.... lngllllg I \:lr
b)g Dd~ \ed ...anlllg til normal tid. del-. \ed 'en ...åmng
eflcr l.:a. 10 dage, h\'or der bll\cr mulighed for en
ehtni harvning for kornel' fn::lll ... piring.
f"nr..,'gcne har nr 42128. 090·n. 25017 og SOUl.
Re<;uhaterne fra tre af (Il~...e for...ng ses I labd II.

Jjorwg
.\'ormul wUld

lll..rlldl'lh:tn Illtlg 3M 3U7 15
l , uk rud, ~hilr\ Iling O.b 161 JJ

Foni"/"t'/wlIillg
ukrudl ... han lllUg. :1..' ':'ih 36

l ukrudl ...har\l\lIIg 1.7 1.- li

Ukrudl er 1I0~ dd ahurhgstl' udb)th:bi:græn...ende
problem \ \)"'ologl ...k ng blod~nanll...k d~ rknlllg Derfor
er delle ~purg~m51 bk\l'1 oppnorllerel I dette !\p,
fnr~"g.

Som dl'l "'c... af lahellen. h,lr 'Ingllll~t'n IHe haft
hel)drllllg for IIdh~ lIl'l, men har l.:'l haherd ukrlldh
bc... tttnut'lI.
J)en lorre ...ommCf kIr med\ lfk,,'t til. ul ukrudl"'l
Icltere lod 'lIg bdæmpe; ml'n det er fonnodcntllg og..ii
forklanngen pa. al fO~lIlkl,t .,.5l1l11g har haft en Ilegall\
effekt Det Cl' en n<,lbbel fremgangsmåde.
I fON)g nr 42128 cr der dC'luden for.,\)gl Ud...:llIlIlg pJ
19 cm række.lf... tand og radrell ... lllllg med ell 'pec.:ial-
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Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark

I 1989 er der I alt gennemfort 30 forsag mt"d kanofler.
fordelt på 9 forskellige opguvc=r indenfor områderne
dyrknmg. godskning og plantebesl) ttelse.

Spisekartoflers størrelse
Husmodercn~ arbe:jde med skrælning af kartofler er
næppe et af de mest populære. og der er Ingen (\'IV]

om, al skrællearbcJdct for mange er årsagen til, ul der
jævnligt anvendes altemaliver lil kartofler i den dagli
ge kostplan. Da ~lore kartofler kan skrælles meg,1
hurtigere end smit er det oplagt, at kartoflerne med
hensyn til skrælning kunne geres mere forbrugenen
lige, hvis kun de lidt lilorre blev markethforl .!>Om
skrællekartotler.
Kartoffelavleren har mulighed for al påvirke knold
storrelsen gennem valg af plunleaf')land og størrelse
pA læggekartofler. For al klarlægge disse muligheder
nøjere. har der siden 1987 \ærel gennemfart foro;og
med sorlen Ilan!<ia. der er kendt for at gi\e mange. men
ret smA knolde pr. piallIe. DC'iuden med ..orten Sava.
der er kendt for at give fa. men ret SlOrc knolde.
Forsøgene er gennemfart efter planen. der fremgår af
label l. Små læggekartofler i '\om:h,en 30/35 mm er
her sammenlignet med Store læggckartofler l størrelse
45/50 mm (Han..a) og ~Iorrelse 50/55 mm (5a\3)
Forsøgene er i begge sorler gennemfart med Cl plunle
lal på henholds\ls 33.000 og 44.000 pr. ha Ilemærl
den <;tore forskel. udsæd~mængdepr. ha afhængig af
plantetallet og læggeknoldene-; 'Iorrelse

Tabel I. Forsog!>ploll og udsæd5mællgde.

LæuclmolJl: 1000 pl. PI..f..tand Udsxd>-
Lod mm pr. ha cm mængde

hl.:g pr ha

Ilansa GCll\ 3 år

Aa 30/35 44 JO 11.6
Ab 30135 JJ 40 8.7
Ba 45/50 44 30 J6.0
Db 45/50 JJ 40 27.0

Sa~'a Gens_ 2 år

Aa JO/J5 44 JO IJ.5
Ab J0135 JJ 40 10.1
Da 50/55 44 30 52,5
Bb 50/55 JJ 40 J9.4

Læggekanoflerne til for ..ogenl' er sorteret og udlcvl'ret
fra for!tOgsgllrden Godlhåb. I forbindelse med hO'it af
forsøgene er der fra h\er fOr'>ug"p:Jn:e1 udtaget 20 kg
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knolde. der er ~larre1sessorterel med 5 mm Interval.
Soneringsresultatet er an fort i de tilhørende tabeller i
labelbilaget.
I tabel 2 er ... i..1 total udbyttet af knolde samt udb)'ttel
opdelt. slorrelserne under 35. 35/40 og mer 40 mm.
Endvidere er knoldudhyllcrne omregnet til kr. pr. ha.
Ved denne omregning er knoldene. størrelsen under
35 mm pn:-.:-.at til 18 kr. pr. hkg (foderpns). knolde i
størrelsen 35/40 mm til 40 kr. og over 40 mm til 100
kr. pr. hkg. Der er fratrukket soncringsudgifter på 15
kr. pr. hkg råvare, og læggekartoflerne er fralrukket
med 150 kr. pr. hkg.

Tabel l. Planlelal og læggeÅnoldes s/orrelse ~'ed avl af
:,p,sekarlojler. 216 og 117.

KlIOldudbyllt', hk. pt'. ha
under 0\('( kr pr ha

Total ]S mm )5/40 mm 40 mm
=

4 fOf)øg 1989 Hansa

Aa 402 JO J5 JJ8 27790
Ab 388 21 24 J42 28278
Da 452 59 55 J40 24197
Db 4J6 42 J9 356 26666
13 forsøg 1987·89 Hanw

Aa J98 41 47 314 2630J
Ab J81 29 39 314 26457
Da 442 6J 60 J21 23554
Db 4JI 49 46 J40 26172
3 [orsog /989 Som

Aa 298 16 19 262 20723
Ab 27R 12 14 252 20276
Da 402 37 J7 328 20861
Db J71 25 28 J20 21975
6 for50g 1988-89 Sa~'a

Aa 3J3 17 21 295 23596
Ab 317 IJ 17 288 23429
Ba 400 31 J7 333 2128J
Db 371 22 27 J23 22181

Af resultaterne i tabel 2 se<i. al for b de Hansa og Sava
gælder del, at totaludbyttet raider. når planletallet
..ænles fra 44.0CX> til 33.000 pr. ha. Det ses endvidere.
at dt: More læggekartofler ved begge plantetal har givet
væ:-,clllligt slørre udbYlIe end de smA læggekartofler i
størrcl~n 30/35 mm.
BClragtes udb)'ttets fordeling på de anførte slorreises
fraktioner ses, al en ..ænknmg af phmlel31lel fra
.w 000 III 33.000 mindsker mængden af små lnolde,



Ka,.to((erdyrknin~

medens udby Ilet af knolde I slørreben over 40 mm
nærmest er upåvlrkcl af plantetallel.
Tillæges de forskellige storrelses/raklioner salgSl'ærdi.
erne. som tidlige" er beskre~'el, og fracræ/';'kes Ildgifler
til sortemIg og læggekartofler, md konklusionen af
forsøgene blive /ølgende: Plantetallet Iled aili af spise
kartofler I .mrferne Nansa og SU\lCJ kUli ~'ariere mellem
33JX)0 og 44.000 pr. hu, ude" uf det pållirker det
ok,ollomi\'k,e resultal næl'"el'ærdigl. ndr der I'el ut mær·
ke am'endes sma lægge/.;,urtofler i swr"!se 30/35 mm.
Anvendes der store læggekartofler. bor plantewlletl'ære
lalll. d.u. ca. 3J.()()().
I figur I er denne konklusloll 11Im.lferct p!i baggrund af
dc 13 gennemførte for"''''8 i Hansa. Forsøgene m(xl
Hansa afslult~ hermed, medens for:o.ø8ene nH..'<I Sava
planlægge.. gennemfort og'i11l 1990.

Læggl'!.lIrtojll'r ødelagt / lagerper/oden uffur hø; lemperu
tur og l/lmulIgel. Rew!tllfef ('r ufte "y"glefJ'Kl'" ltU'd dun
ne/)(' uf sma !.noldl' men Ingen rop.

(Foto: A{hjØTn .\fU/hlasen!
Kr pt ha

Der er lx:d:;t okorlOml I at ulII'ende Ima læggeJ"urtojTer
(størrel:;e 30/15 mm). AnI'endes store læggekartojler (stør·
relse 45/50 mm) {!.al planlNullet ned på 3JJJOf) pr. hu.

rabel J. KnoldudbyIIe hkg pr. ha. I paran/es ( ) % af
J"noldudbYllet under 40 mm.

_____.1..1_11_,_""'__'9_8_7_'-11-"""'--'-98-8-.-11-"""'--'-9-89-

Med hensyn til knold...wrrcl ...en I Hansa cr der be
lydelig for.. l..el mellem !irene 1987, -~~ og ·~9. Som det
fremgår af tabel J. var 30-40 pet ;:tf udb) Het I 1987 I

... tørre1-.en under 40 mm. medens del I < rene 1988 og 89
kun var omkring det hahc

45/50 mm

I

Opbevaring af læggekartofler
Der er I 1989 gcnncmfofl 2 fOr'.og for al undcr<.oge. om
læggekafloncf'> ydccvnc I marken p Virke... af opbe
varing..forholdcne I traditionelle dan..kc karloffella
gcrhll~c. Fo,..."gene er gcnnem(url ved al <;;:lmmenhgne
ydecvnen af læggckafloncr, ophevaret i avlerhu ... , llll::tl
læggel..artoner fra ~mme mark. opbevaret I kolerum
ved 3 C.
L<t::ggtl..artoncme til fors.ogene (DIaneIla) blev md·
"'amlcl ;tf Kanoffelmelccntralen og L;md..konlorct (ar
PI:mte<tvl hos fem fOr<.Kellige læggckafloffela\lere l

Jylland. der alle havde ege I lagerhu .... Dc knokle. der
ble\' opbevarct ved 3 0c. blcv udtagel I marken tlO" de
fem avlere ca 1 seplember 1988. Efter ea. 2 ugefl>
torrmg og rheling blev knoldene sorteret og fyldt I 1S
kg kasser. Ka~serne blc\ lIlds.at I l..ølerummC::1 pil
for..og\gårdcn Godthåb den 1 oktn1xr ng opbevarel
her indtil den 1. apnl 1989. Efter al de fcm avlere I
mart ... måned 1989 havde Up\Orlel"et dcrc... læggekarto
ncr til ...alg. blcv der udtaget en prøvc af disse.
1 markforsog ved fOf'\()g'i\tatlonernc '1 ylstrup og
Lundg!ird ble\ yoe.:vnen af læggel..artoneme. opbe
varel ved 3 C. og dc a\'lcropt>cvarede s.amm.:nllgnel.
Resuhalerue af 'iammcnlignlllgen er anf"rt i tabel 4
sammerl med rc..-sultl1ICrnc fra tl!~varende for"'''8 I 1988.
Det ...e". at læggekarloflcr, opbevaret hm, avler Ilr I, 3
og 5. 1 1989 har ydet det samme 30m de 1.."lehu\Opbe
\arooc Denmod har læggekartoflernc, opbevaret hm
avler nr 2. ydet bet)dehgt mllldre end de kolchu~op

bevarede. ForklarlIlgen herp er ..andsynJig\'l\ fejl
opbevanng og feJlllåndtering. Knoldene bar I allc
tilfælde tydelige legn på af..pil"ing, mU'ikinbc\katligel\c
'HImt \\age ...por efter sklmrnelangreb I knoldene. Ved
nlrende avler nI". 4 er resultalernc Ikke entydIge.
hVilket kan undre. da de 3vleropbcvarcde I..nolde Ylste
lydelige legn på af..pmng.

402 (16)
J88(12)
452 (25)
4J6 (19)

44000

(23600 kr)

429 (13)
406 (Il)
477 (16)
466 (14)

Plantet pr ha

(26200 kr)

(26500 kr) (26300 kr)
~---'-----_::'::=~:'-30/35 mm

33000

26000

25000

24000

23000

22000

Aa J70 (Jo)
Ab J55 (JO)
Ha 405 (42)
_D_b W7 (3J)

Denne nalurgivnc og lin.be... tcmte for<;kel på knold
<itørrclsen bevirker. al det optimale plantctal og dcn
opumale !oturrel'C på læggekartoner vanerer fra Ar til
~r

Resullaterne af de 2 :'irs. undersøgcl..er antyder. ;:11
danske læggckarl<Jfler jævnligt opbcvare.. og h, nd·
lerC'\ på en m. de. der fornnger dert" ydcc\ ne I marken
væ\elltligl. Der skal spcxidt pege'> på problemer med

22.1



Tabel 6. Delr N-gødsJ..ni"g til spisekartofler.

Delt N·gødskning
Ved L011dbrugscenrrer i Ifernlng blev der i 1988 og
1989 gennemført I forseg med delt (ilrorsel af kvælstof
til spiselanofler. ForsøgspJan og resultater fremgår af
tabel 6.

Kartonernes kogckvalitct samt angreb af skurv blev
bedømt efter gødskning med henholdsvis PK 144
17 og ca. 30 Ions gylle pr. ha. udbragt umiddelban for
kartoflernes lægning.
Kogepruverne blev gennemført ved Statens Forsøg.lO.
station, TylsIrup. Der er givet karakter for kogefast·
hed. smag og mørkfarvning efter kogning ener følgen·
dc skala: Kogefasthed 0-10 med IO = fasl, smag 0-10
med 10 .." bedst og mørkfarvning efter Dansk Gæ
ringsinduslris skala. ingen mørkfarvning efler kog
ning = I. hel sort = IO. Karakter for skurv er bedømt
på 200 knolde pr. forsogsled.
De gennemførle forsøg har vist. ar Jordrsudbrogt gylle
tenderer Iii at forringe spisekortoj1ernes smag og gøre
dem en smule mere mørke efrer kogninR. Desuden
forøges angrebene af skurv. Denne hahtetsfomngelse
g6r igen i alle enkeltforsøgene. På baggrund af for.
søgene må det anbefales at undladeforårsudbringning
afgylle Iii spisekartofler, Ved eftertJrs· eller villlerud·
britlKnjng bør mængden ikke owrsage 30 tons pr. ha. og
der bor drages omsorg for en jæv/I og præcis ud·
bringning.

36

4

253

17
+15

14

20
3

23

474

UdblUt Ol m~rudbylle1
hkg koolck pr. ha

1988 1989

120 N v. 1ægn.

180 N v. lægn.
120 N v. hegn. + 60 Id. 1/6 ...

2-W \ lægn.
120 N v.lægn. + 60 N d. 1/6 + 60
N d. 1/7

Opbe..aret Opbeurtt
\'~ J·C hos aVKr

spiring i lagerperiodcn på grund af manglende (em
peralUfstyring I lagerhusct. Del bør bemærkes, al
undersøgelsen er gennemført hos 5 \'elhalificerede
læggekartoffelavlere, h\ilL.et lader formode. at lægge
kanoflerne kan skades langt mere. end det er \list her.
ved opbevaring hos mindre kyndige.

Kartoffeldyrkning

Tabel 4. Udbytte efter læggekurroj1er. opbe~'ure, i kD
len"" ~'ed Joe SDml merudbytte for opbe·
van'ng hos avler. Hkg knolde pr. ha.

2 fo,,"g /989
I. TylsIrup 662 c 15

Lundgård 558 .; 8

2. Tylstrup 705 +77
Lundgård 575 +111

3. Tylslrup 650 +16
Lundgård 488 +5

4. T)Jslrup 608 +9
Lundgård 519 -: 64

5. Tylstrup 634 +22
Lundgård

2 fo.-søg /988
I. Tylstrup 596 +5

Lundgård 636 +8

2. Tylstrup 626 +7
Lundgård 616 +10

3. Tyblrup 635 +82
Lundgård 609 -:- 52

4. T)lstrup 628 +75
Lundgård 635 +49

5. Tylstrup 626 +10
Lundgård 638 +7

Gylle og kartoffelkvalitet
Til belysning af om tilforsel af gylle har indflydelse på
spisekartoflers kvalitet blev der i 1989 gennemført 1
forsøg. hVIS resullnt er vist i tabel 5 sammen med
resultaterne af 7 forsøg, gennemført i 1986 og 1988
efler samme plan.

Tabel 5. Gylle.f i,zdjlydelse pd sp,seJ..arlof/elhaliret.

K.rakler fOl"
Koge- Morkfal'Y- Skul"\I-

f&Mhtd Smag nina lal

/ forsøg /989
Godet med 14-4-17 10.0 6.0 2.H 0.6
Godet med gylle 10,0 6,0 2,9 1,3

8 forsøg /986-89
Gødet med 14-4-17 10,0 7.1 2.7 9.5
G,K1et med gylle 10.0 6,6 2,9 11,2

224

300 N v. lægn. 43 63
120 Nv. lægn. + 60 N d. 1/6 + 60
N d. 1/7 + 60 N d. 20/7 . 37 5

Forsogd har nr. 41100 i beretningen fra 1988 og nr.
50098 i beretningen fra 1989.lkmærl. at det i begge år
har været en fordel at tilføre hele kvæJstofmængden
\'cd lægning.

Plantebeskyttelse

Bekæmpelse af rodfiltsvamp
Od er almindelig praksis, at læggekartofleme bejdses
med cl middel mod rodfilLwamp. Oftest anvendes d
puddermiddel. der drysses ud over Jæggekanoflernc i
læggeren. Effekten af denne bejdsning har været un-
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Tabt'l Z IJ('jdml11g mfJd rodjilw'tJf"p I'('d !cf',l.[I1UI.l.[ af
lUe f()rsplft~de J...urlOjler. (118)

K.rakler for K.raller
rodfihliVllnlr for
p! knolde ~m.1

6 !onøK 19!19

a Ubehandlet

h. Teelo 5 p, 100 g pr. 100 Io.g
c Te~:to 5 1'.200 g pr. 100 kg

d. Moncercn 12.5 DS. 200 g pr
100 'g

c. MOllceren 12.5 DS. 400 g pr.
100 kg

J.I

1.J
2.~

2,0

1.0

7.7

7.1
7.7

7,0

7,5
7..1

7.5
7..1

1.0
1.9

2..1
1.7--

f Ri7ole.\ IO D. 100 g pr 100 kg
g Ruolc.ll. IO D. 200 g pr 100 I..g.

h Rov:lI 50 \vP, 100 g pr 100 I..g
1. Renal SO WP, 200 g pr I(XJ Io.g

(F()(o: .'hbJorn .\fmhIlHenJ

D"jtmm'rt'de l..uFfofji:lJ..flOld<- ~(Jm jø/f(e af ungreb al F(xJ
jiltnamp.

dCNlgl i adskllligJ..: for,og igellllJ..:1ll iin::nc. og der er
"Olll regel måll Illerudb) Iler l"lorrd\e...ordenen 15·20
hkg knolde pr ha ..arni en reduktIon I mængden af
rodfilt .."ampen.. Indclegemer (..cleroller) p:\ de ho
"lede knolde
Enl..cJte llfldef'ogd ..er I 1987 og RR lod ane. al der
m .. I..e \ar ulemper \:ed dellllt: ocJdsnlllg I form af
af..mag p!\ de hOMcdc I..noloe. Td afklaring af delle
:-.pmg..mål er der l 1989 gennemført 6 forsog med
midlerne TCCIO. MOllceren. RlIolc" og Rovra!. dd:-. i
normal do"erlllg og del.. I dobbcll do'\crlllg. I for·
sogene bic\' der kun hed'11111 angreh af rodlilt\ .. ampcn..
In ildegemer (l,l'lcrnller) og af...mag pli de ho'aede
lnnlde.
Af r'-"'ultaterne I label 7 ...e.... al alle fire nudler har
\ærel I ..tand III at reducere mængden af rcxlfilt .... am·
pens hvllclcgemer p:'i de hO"lede knolde. Smag..be·
dOllllncl ...cn, der er gennemfør! ved r) I\,rup For,
M.)g"''''l:llion. h,lr IHc med "'lUerhed \ 1"1. al de an·
.. endle bCjd..elllldler gi\er af..mag Umh:r..ngelscn er
gennemfort på ...pisekartoOer. derer hn"Il'll ,eplcllloer
måned efler normal afmodnlllg

ISamw LOlldixljlJrt'r1l11g er der gennemfurr 2 forw{! i
IldlIge l..artoOer mcd midlerne ~tOllceren og RILolc),.
og her er der meget t)ddig af'\lllag af begge nudler 0<.'
2 Salll\n-for;og har lir. 03012 og lir. 03013.
Inspireret afSam,,,-fof"ogenc er del tanlen at fort'\æl
te for~()gel1c i 1990 under forud ..ællling af. al der kan
genncmfores kogcprover p:'i Cl rcl tidligt Ildspunl..1.
men .. knoldeIle er nye og umodne. Bort ..et fra Mon
ecren er de amcndlc midler godlendt Id beJdsnlllg af
læggelartoner.

Bekæmpelse af tæger
L:lIlg.. læhegn er del megel almmdehgt mcd endog rel
vold'\ornmc angreb af læger. som \cd deres suglllng på
karloffdtoppen :-.:cllcr deres tydelige præg på plalller-

ne Speciel I kan rækkerne nænnc:-.l hcgnl't \la:re hanlt
m",-'dtagcl. men .lkc '.lxldent ...c... og,å ..uge.."ader pa
plan ler langt fra hegnel Norm:lh er en Id IO ,proll
mnger mrtl el lI1SClllCld I 'iit:llld III al afbode den
..ynltge ",lade p~ lartnfTclplalllerne.
I 1989 er der gennemfnn 4 for",og, h..or \ .r"llIngen ilf
henhold'ii\l\ en og IO SpTOjlmngcr med m...clUC'ldel
Karate er ulldcr..ogl. Re.. ullalerne er \'I~I I label 8

...ammen med rc.,ull;lIerne af S Ilb\afel1de fa "og rra
1986·1988, gellnemfml med .nsekllCi(1c1 Cymhu..h.
Alle fnr..ugellc er gennCmfN{ • fahnl.. .. l..artoOcr.

Jubel !l. BeJ...æmpel.w' af læger (219).

" stI"
L:db)'ne og muudb ebe I lr
hk, knolde pr lul lnolde pr Iui.

2 Il 12 rl
" !orsoK 1989 fra hegn

Ubehandlet JSJ 484 10. J 2241H
Karalc r.W I .... 0.6 l O 40 20.3 906
K:Jr:Jlt' E\V 2 ... 0.0 I 23 25 20..'\ lJ:'i6

5 [o,",og IY86·88
L:bchandlel JJ8 41lJ 18.3 18488
C}mbu~h I . O.H I 6 4 17.8 -;-444
C~ mbu...h 2 '< 0.8 I 2 8 17.5 .;.822

Som del fremgår af label 8 er der l IQX9-for...ogclle
oprl:'l.cl betydelige merudbyllcr for "pTOJtnmg med
Karate. BchJlldlil1g"effeklcn er mAli I 2. henholdwi ...
12. række fra læhegnet. Ved beregning afnettomerud
hyllet I kr. pr ha l label 8 er der regnel m<.-'d gennem·
"'1lI1 af de In m.llI1ger. og udgiften III lemibhe og
korsel er fratrukkel.
I de 5 fOr"og med C) mbu"h l 1986·88 er der lan~l

mindre merudb}lIcr for behandllllg. ng der er m It Cl
fald i 'iitl\else'procenlcn. h\llkel har bc\lrlel. al del'
di ...~c for,<,og. har værel urclllahclt at "prOjlC mod læger.
For\ogclle ""ges fort ..a1.

I I
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Kartoffeldyrkning

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemført 4 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i
kartofler. Resultaterne er vist i tabel 9.

Tabel 9 Ukrudtsbekæmpelw! i kartofler (220).

Udb. 0&
To klmbl % Jord dækket % merudb.
uh/ml af ukrudt sli\'else af knoldt
ca. 20/6 ca. 20/6v. (lp!' i knolde hkg pr. ha

Midler mod kartoffelskimmei
Der er gennemført 4 forsøg med forebyggende sprøjt·
ning mod karloITelskimmel, men der er kun bestemt
udbytte i de 2. Første sprøjtning blcv foretaget, lige før
rækkerne lukkede, og de følgende sprøjtninger med
ca. IO dages interval. Resultaterne af de 2 forsøg ses i
label IO. I led d er Ridomil MZ anvendt ved de to
første sprøjtninger.

Tabel JO. Midler mod kano//elskimmel (221).

% % % Udb)'1lco
Antal planlt'r knolde 11IVel$t' mt'rudb.

behand· med med l bltl Itn
linger skImmel skimmel knOlde pr ha.

Dcr har ikke været forskel på forsøgsbehandlingen
mellem leddene a. b. e og d. I led e er der måll ct
udbyttefald efter anvendelse af Champ Flow. Champ
Flow er et kobberhydrox.id·middel. Fra tidligere for
søg er det kend l. at kobbermidler på grund af svidning
kan reducere udbyttet. Behandling med Maneb +
klæbcmidlet Bond i led f er kun gennemført i l af
forsøgene, hvor der lil gengæld er måll el udbyltefald
som følge af Bond-lilsætningen. Bedømmelsen af
skimmelangreb på planter og knolde er gennemført i 4
af forsøgene.
Forsøgene søges fortsat.

4forsøg /989
a. Sencor, 0,5 kg 12 3 7 18,4 416
b. Sencor, 0,4 kg

+ 0,2 kg 9 2 6 18,5 +11
c. Vcgoran 2,0 I 14 2 13 18,8 5
d, Topogard 3,5 I Il 2 9 18,6 8
e. Aclonifen 3,0 l \O 2 7 18,6 +5

I led a, c, d og e er den fulde dosis udsprøjtet lige for
kartoflernes fremspiring. I led b er doseringen delt,
idet de 0,4 kg Sencor er udbragt lige før kartoflernes
fremspiring, hvorefter der 10-12 dage senere er supple
ret med yderligere 0.2 kg Sencor. Som det fremgår af
tabel 9 har der ikke været nogen sikker forskel på
virkningen af de forskellige midler, og der er heller
ikke opnåel noget merudbylle ved at udbringe mid
lerne ad lo gange.
Resultaterne af de enkelte forsøg findes i tabelbilagct,
og heraf fremgår det. al forsøgsled a • 0,5 kg Seneor
lige før kartoflernes fremspiring • har værel de ovrige
forsøgs led overlegen i 3 ud af de 4 gennemførte forsøg.
Forsøgene søges fortsat.

2 forsøg /989
a. Maneb 7 O
b. Maneb FI. 7 O
c, Dilhane LF 7 O
d, Ridomil MZ

og Maneb FI 7 O
c, Champ Flo 7 O
f. Malleb +

Bond 7 O

2
O
I

2

19,7 512
19,7 l
19,3 +4

19,8 3
19,6 +33

20,5 +35

Overvintrede spildkanoj1er i ænemark - et ikke ukendt
sædskijleproblem.

(Foto: Asbjørn Malhiasen)
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Læggekartofler forvarmet i ca. 2 uger ved 12-/4'JC gb'f!r en
hurtigere jremspiri/lg og en tidligere vækst.

(FOIo: Asbjørn Mathiasen)
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Tabel Il. Midler prow!t l karlofler /989.Forvarmning af læggekartofler
Der er gennemf"n 3 forsøs 1Ilt."d forvarmning af læg
gekartofler vcd avl affabrik ... kartoner. R~uhalemcaf
fors"gene er visl I labd II.

Taix'/ II. Fon-armmflK af /æKgekarlofler. (122)

Udbylte og merudbytte ar knolde, hkg pr. ha
I porunlØ ( ) % slIVelse

f~. f... fs.350.16 35037 50103
Ingen fnr-
\ amlTlIlIg. . 256 ( Iq.7) 359 (21.1) 570 (19.5)
FOf'armel . -d6 (I RA) 7 (21.1) 4(IV)

Dc 2 for... lnt\;'\ Ilte fm"'l'g I label 11 er gennemfart uden
vanding og hal' givel neg~llive udslag for forvarmning
af læggd.artoflcrnc. Det 3. ror~og er vandel fem gange
med l alt 150 mm. Her er der ho~(e( megel ~(ore

udbYIler. mcn forvarmning af læggckanoflcrnc har
~Ull haft u"lkker IIldflydcl...c p~ udb)lIet afholde og
pruccllf SIIW)SC.

Fm"ogcne !log~ fml ...al 1 11)90.

Al:lonlfen
Bond
Champ Fie
Cymbllsh
Ollhane LF
Karate EW
:\1al1t:b
Mancb FI
Moncerell 12.5 DS
Rldonlll ~1Z
RI/olc\ IO D
RI>' rat 50 WI'
Seneor
11.'1.:105 P

"Iopogan.l

Vl'gor:Jll 500 FW

V,tbommc MoIfn
I pI". q dier Ilter

600 adollifcll
Klæbcmiddcl . latcx
285 kohbcrhydroxid
62,5 cypcrml'lhrin
455 mancoll,:b

25 lalllbda-q hal"thnn
800 maneb (Manacoi)
500 maneb (BASF ~alleb FI )
125 pccycuron
560 malll.:,oteh + i5 mClala,yl
100 lokhlofo...·mcth) I
500 iprod;OIl
700 metnbullll

50 Ihwbcndal.ul
350 l('rbutr)'1l I 150lerhul·
hylazJI1
420 hron1ofl'lloxlnc + 80 ler·
bUlhyla71n
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Grovfoderprodukt ion

J

Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af
roer

I tabel I ..~... al planlctallel var hOjt I alle 'iOrIer. o .. er
90.000 planler pr ha. Det hOje\te plantctal h.nde
\1at:Jdor med 95.000 planter

TabeJ J. Sorter affabnksroer (223).
Dyr/..ede sorter.
Gm. af 6 forsøg /989.

Regent (S) 769 53 96 100 100 100
~1agn3mono(DK ) 790 61 10 107 98 97
Malador (DK) 727 54 92 95 95 96
Cada (D) 731 45 97 96 100 100
I'erma (DK) 839 72 114 113 100 9
Annada (DK) 796 60 106 106 98 97
l.SD 18 7 6 3 3

"liIlIl 1.IP

Andelen af\lOkrocr I fabrik ...o;ukkerroer er mcgcllav,
og kun ..orlcl1 Carla bic' nOlt:rcl for 0.1 Pl:l. ved
oplilglllng. Dc O\rigc "aner indeholdt mindre end 0,1
fXL eller ,ar hell fn for denne uheldigc egell"l..ab.
Dell Imje\tc <,ukkerprocelll bl~" m1l.11 i Carla. m~dC'n~

der ble\ fundet 16.8 pet. l Perma...om den lave<iIC i år.
I ;lr 'ar lldh)llcl hUjt med 12 Ion ...uHer pr ha. De
!Hlje"'lydcndc ...orter 'ar Regcnt. Carla og Perma. Ocr
':.Ir "ll..kcr for'ikcllll den 1a't'St)dendc 'iorl Matador.
1 label l 'e.. en o' cf\igl o' er ...uUersaftens mdho1d af
kalium. natrium og aminohæl\lof..aml sukkcf">.:Iflen...
urenhedsmdc\. IV-lallet. der 'ar ~d~t l ~rterne \la·
tador og Carla. medens det 'ar d:lrligt i 7\1agnamono
og Arrnada og endnu dårhgere I Perma.

Tabel 2. Soner affabr;/..sroer.
Dyrkede sorter.
Gus. af 6 forsøg /989.

12,00
70,24
"'0,58

0,02
0,03

-i-0.21
0.30

Fhl for
udb)lte I

pol h'l(h
uH~ ~ulk~

udb)Ue 08 mc
udb}ll

Ion pi" h.
rod u..ltcor

Fh.
IV
tal-

17,3 88.1 69,4
17.0 87.0 -i-0.3
17.3 87.0 -i- 3.6
17.5 86,5 "'0.8
16.8 88.7 2.2
16.9 87.1 0.5

1.4 1.7

pc'.
r.1.Ol..

"'"

HlO 8 loulIter
'la· Ami

tnum 00-"\1
~a "H:

1000
pi

P' ""

mg pr
Ka
hum
K

Roesort

Roesort

Regent (S) 90 0.0
Magnamono (DK) 93 0.0
Matador (DK) 95 0.0
Cada (D) 91 0.1
Pc.ma (DK) 92 0.0
Armuda (DK) 91 0.0
LSD 2
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11989 blc\ der undl.'r Grm foderud\algcl arbejdct med
falgende fnr..og....ener
I. Sortsfor\øg med fabnks'illkl..errlkr
l. Pl:Jl1letal l fahfll..\~uHcrroer
3. S()rt .. fllr~og med genctl"I.. mOllogermc bederocr.
Fo"ugcne med fabnksrocr...cnerne I og 2. bic, gen
nemfort i ~mar~jde med Fonden for For..og med
Sukkerrocdyrl..nmg, Abtedgård. Fjenne-.le,. Sonsfor,
..,øgene I ..cnc I 'ar de-.udcn l ~marbcjde med \ul..I..er
fabnkl..crne. r-..~I..oblng Llllt.. I'abko\. Stege. Gorle\,
A..-..cn... ()g Milnbo ~ro. \om allc har placere l ..nrl .. for
sagene.

Sorter af fabrikssukkerroer, 1985-89
SOrler af ..u!..kerrocr til fabnk ble.. 'cd sAnmg til
blivende be..land afpl'()\el llnder forhold ...om de dyr·
kc\ I prak.....
PIi.llltcavhkon\u1cnler fra de Jand<'konoTlli .. )...c forenm
ger i fabril..kcrnc .. opland har forc"låcl for ..og~lle ...
s.-\n1l1g, pleje og oplagllll1g. Son..ejernt' eJler n'præ"cll
(anler for ..orl",cJ~rnt' le\erede frolllh.æden l plombe·
n:de pakningef lil i..and.. I..OJltorcl for Planteavl. Her
fr;J bit: .. uds..~dcl1 ..end l til de ptlgældende plante·
.1\ l.. koll~lllt:l1ler
Ved roernc... optagning 111e' h\t:r parcels pr<ne for·
"') nel med ct I..<xJcnullllllcr, som kun plallte'l\I ... I..oTl'ill
ICllterne kendte. Sd, e oplagnlllgen. for...endd'>t:ll og
an<.ll~\eflllgen <.lfroernc hlc' forcIagel af ..u!..kcrfabnl..·
kernt..... medarbejdere. Fnr"l 'cd den af':ihJltcnde he
regllmg pii AI ..tcdg.ård ble, m~gICl) \1\ \...oden ~cndl.

En e'entuel I..a......tlon af for..ugclle lxo;,temme\ cfla
..amr:\d med den tll ..yn ..furendl' pbnlc<1\ ""I..ol1 .. ulent.

Dyrkede sorter. p/all I
I "enen lIIdgJr ,oner...om d)rl..e.-. l bcl~ddigl omfang
her l landet
FOf.."gelle ' ..Ir pl'Kerel p;J jnrdbulldsl~ pcrne JA 5 lil?
Såningen fandt ..tcd I Ildcn ollll..ring den 4 apnl.
h,ill..cl er l::J. 10 dage tidligere end l 19h Optagmngen
sl..I.'tc llldcn oml..nllg den 23. (ll..lober. Inll)...el gl\ercn
\;:cl..slpenodc pa (a 100 dage
Den ...amledc tllfM..e1 af lIit:nng..... tolTer 'ar i gennem
'lilli 119 I..g 1\:. 35 kg P og t40 kg K pr ha.
Real..1l0Il'otallt'lle ,ar l gennem .. nit 7.-. fo~f(lnallenc

fra 3.4 Id 'U. I..,Jliumlallene ffa ~.5 III 14.6 og alle
I'i.lr..ogsarl.'akrnl' \.Ir I god I..uhm
I cl f{lf">~'g 'ar forfru,gtcn \arb~g. l de re"lerende 'ar
den '1Il1erh\cdt'
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~1.11'I(h1f' ~l~l' "11',,, I ,i1I, ...1 al'lX'Jk... llg ...a I I'm iLu!(j..,lal
Il'lh.' for I~ll- ... u"""-'r og h\ldl 'U""I.'r. Inor \1:IIa,h,r
forlX'L1rcdl' f;lhnUl'n ... hl'rl'gnnk uLlh~ IIl' l forhold III
.1\ k'rl'n ... I IllfH.I ...l'UHllF ul Pnllla
~nnl'fnl'''' l'l;l'll .. k.d)l'r for II'prCn .. "\,,tlkl. pnK:Cl\l
d'l'1..1lI1l1! ,II' mddug ng hladpkul'f alla: ...c ... l tah...1 .~

Udbyne Ol
merudb)'llc
Ion pr ha

rod 1ouU:.er
"",ro·
hed

'000
r'pr. tu

Roesort

Tu/w/5, .Yorf('r a} jobYl/"\nJl.'r (!14).
Komm{'nde .\ortcr.
GII.\. a/6/on,,}.: /9R9.

Kommende sorlrr, p/all /I
Dl;' her afrrc)\cdl' 'loncr d~ f"l;'" for Ilden "Ull I cl rCI
hcgr;l:n ..c( omfang hcr l bnde!.
For..,'gl'ne \:11' pl,Il'Crel pil Jordbllnd'llyperne JB 5-7.
og \.1I1l1J,gell f:lndl "lcd I Ilden .lI Illal" ItI 11.•Ipril
Opla~lIl11g f.mdl"lcd oml..flllg,dell 2.! o"lohcr. h\1Il..el
ga\ en \.('I.. ..IJ'k.'f1(~e pa l'a 200 dag..' ..om on...h'l
Dcr hk\ l genlll'lll'lll1 tdfl\rt 119 "g N, .lY I..g P og 160
kg K pr ha. Fmffugten \011' i et fM..I'g \arh)g og l dc
fe"lerl.'lIdl.' \ intl'rh\ cdc
JOrd;lllitl)'Cr \l"lt'.1I for..ug ..arl.'all.'rllc \ar 1 god gud
lIing,l..fafl og I..ullur.

\11l1,-~a/""a,,~.11 be.dc'fflt.'r a <:1 f.,('/llll pruhh'm / dd tJdh~1

Jlml' I~ I·llr ~\a udhredr / IJr. '11J1/~(l/"'IUIIl!,t·lli.IJ"~td

op/nnl, Pu dll'na,' Itlbpul//",. t·/"\...,,,pt'll'l\ /"111/ ("IR Juh
/llIlIlt·d

Regcnl (S) 'lI 0.0 17_J l'I~ 70.2 12,15
Unl\er~ (NL) 'lI 0.1 17.1 'XI O.b 0.0"
AIlll.'IIi}\t (DK) Q5 0.0 17,.l XX O.S 0,12
r-.tural(lII (DK) 9-1 O. I 17.1 XS 1.1 0.lJ.l
Sa\Oll (S) 95 U.U 17.5 8'l J.j 0.)7
Ambro..w (DK) S'l 0.0 16.Q 'Xl 1.1 O. I I
LSIJ 2 I IUO

6
3,.!
2.5
.!,O
2.g
.1.1
2.5

6
-16
Jq
-12

"6
-IO
-I~

PCl dæl..mng af
planlemc

Meldug Bladpit'lter

~

6.3
o.~

7..1
h.S
h."
0.0

Klir· (Ol'
(mit top

Fahl'1 J. Sorter u/fiJlmJ...\ro<'r.
DI'rhNie my/er 1989.

Roesort

'lmal/urwf<,
R...gcllI lSI
~1.lgll.JnHHl() (OK)
t\·t.Il;Idor (DK)
en ri;! (D)
)Jenna (DK)
Annali.. (OK)

Sorlen \1nwdor fi" dl'1l h...c1ql' I..af;l"tCf fOf IOprell ...
"\.llltel og ..ortl.'lI Rl'gclIl den d~rllg~tc, \1 ...d hen"~1I

{Il prol'Clll (l;c"l1Ing af meh.lug \ •.Ir ..mt ...n Arm<ldil
mL"" angrl'hl'l PnX"l'1I1 dæ"lIlllg af hlildpk'IICf. ,",Olll
Cl\ l'n cJcmk dit.'''h'f 0\ ef ,lIlgreh af tlcderu ..t og ramu
lana, lill' l "lIl' ..orIef 1:1\
Ikdcmcr IIIIra til ....lIltlrl famdlcll. og dcl Cl' I..cndL <It
-.alt undef " ....l· b"'llIlgcl ..l'f "all ha\t.: mdl1)del'ic r<"l
ud h) Ilel iiI' rod og -.u"I..CI Gcnncm de "ellCfe <"If er dcr
reJ.. I "rnrg"llIill. om <..lelIlle cgl'll,k;lb var \nn~anla:ll

gig
Ilahd 4 "'C" rl' ..uILlll'l afen ulfor..el pa 140 I..g n:uriuOl
pf Il;..!. gllel 1 form .11' 3)6 "g "ugc..al\. ..om ble\
lIcllarhejdt'1 Illdt'll ,JlIlIIg..
Re..ul1;1tl'fIll' l'f Olllre~Ill'1 111 fmhokht:ll l forhold Iii
ubehandlet. for plantet,tI, pt.:1 "'11 I.. "Cf. IV-I,II. udb)lte
af rod og ..ul..l..a Fur "ahum. lliltflUlll og <InllllO-:"-J Cf
\i\.'rdlcflll' opgi\i;'l "Olll rl'l'lk a'udflngcf I furhnld 111
ubch~lI\dlCI P;! ..Ort ..lll\ l'au
I IIfN't:'J dl' 1I.I1f1UOl har l alk ,nrlcr lIledh,n ..'I 1<I\cfe
plal1lctal og ('I IIbctyddlgl ImJcre ..uJ..kerlndhold. IV
lallcI ... r hlt.'\l't IH'Jl'fl', 1111.'''' 1 ..orten <..:.. r1a DCf Cl'
telH!cll" ul al g..x.f..l..lllllg med nalrlUm gil\ el "Wrrc
lldb~ llC ;tf "'Ill.."er l ,tik ,ortCrtk', og IIlc ... l l <ioncn
Pt.:rtna.

1ahd.J \/lfrium l!,lJdlllfll!, 111 Wlr!<'r aflillml.lroer,
Dyrl.cdl.' lorlt'r.
Gm. af J ji,rw,.IJ 1989,

Fb, Fb. M, pr IOO&sul..kn Fb.

IRoesort '000 r" Kalium .....Inu"' Amtno-N 'v. fbi (or udh) U~
pi pr ILa 10uller K " 1<, ..I rod SUIr.LtT J

L:hch:mdlet· 100 IlXJ 100 IlX) I(J()
RC'~Clll Q7 101 +27 -1-1 " IO:! 102 103
Magnamono 95 101 t )0 ' 19 5 IO) I(J() 101
Matador 95 101 I 25 I 15 ) 103 1)9 106
Carla Q5 100 :"'2~ + 19 2 1lJ.l 101 IO)
PCfll\~\ Q5 101 - )) +n 1-1 101 103 10-1
Armada 1)-1 101 ·26 I 1-1 IO 101 101 IO.!

·1 \11.· fllrhn!,hl.11 ~r ~rt:~II ..·t f.'r hh'r "IHL rnC'd \Ij: uJe-n nalflumIl1t'llr...:1
.!.!q



Tabel 7. Sorter affabriksroer.
Kommende sorter /989.

Sorternes egenskaber for topkvalitet, angreb af blad
pletter og procentdækning af meldug anæses i tabel?

Pct, dækning af
Kilt. - for planterne
rfisk top Meldug Btadpldter

Grovfoderproduktion

I tabel S ses, at plantetallet var højt fra 89.000 til
95.000 pr. ha. Da der sås til blivende bestand, er antal
planter også et udtryk for frøkvaliteten. Sonerne
Amethyst, Saxon og Maraton havde de højeste plante
tal. Regent, Univers og Ambrosia de laveste.
Der blev i sorterne Univers og Maraton fundet 0.1 pet.
stok roer. I Regent, Amethyst og Ambrosi<l blev der
ikke fundet stok roer, hvilket er den ønskede tilstand.
Ambrosia havde den laveste sukkerprocent på 16,9 og
Saxon den hojestc på 17,5 pet. Alle sonerne havde en
rcnhedsprocent på mellem 88 og 90 pet.
Udbyttet af sukker var rekordhøjt, med 12.5 ton pr. ha
i Sa.'I(on. efterfulgt af Maraton og Regent.
I tabel 6 vises en oversigt over saftens indhold af
kalium, natrium og aminokvælstof, saml sorternes
urenhedsindeks. !V·tallet.

Rocsort

Antal forsøg
Regent (S)
Univers (NL)
Amcthyst (DK)
Maraton (DK)
Saxon (S)
Ambrosia (DK)

6
6.5
6.J
6,8
6,9
6,6
6.5

7
47
J5
46
J9
J6
J9

5
2,J
1.7
1,7
1,8
1.7
2.0

Tabel 6. Sorter affabriksroer.
Kommende soner 1989.

-) Q.IU. o = 'lddagt, IO = hel fnsk.

Alltal forsøg 6 6 6 6 5 5
Regent (S) 756 55 94 100 100 100
Univers (NL) 785 61 liS 110 99 99
AmethySl (DK) 767 57 99 10J 99 100
Maraton (DK) 7JI 66 95 100 100 101
Saxon (S) 709 5\ 92 95 10J 104
Ambrosia (DK) 813 78 100 109 99 99
LSD 24 5 5 3 2.5

-) 100 2.90

Der "'ar en sikker forskel mellem de forskellige wrta.
med hensyn til deres indhold ar natrium, kalium og
amino-N. Dette kommer lil udI ryk i IV·lallet, hvor
der var en sikker forskel mellem de fleste sortcr.
Sorten Saxon var bedst med forholdstallet 95, medens
Ambrosia og Univers ...ar dårligsl med forholdstal på
henholdsvis 109 og 110 for saftkvalilet.
Udover den fine saftkvalilet, har sorten Saxon også
klaret sig bedst udbytlemæssigl. Det viser sig i ud·
byttel af hvidt sukker, hvor Saxon forbedrer fabrik·
kernes beregnede udbytte.

Roesort

mg pr 100 g suHcr
Ka· Na- Alm
lium trium no-N

K Nu NH~

Fhl. for
Fht. udbytte i
IV- pol. hvidt
tal- sul.:ker sukker j

Sorterne MaraIOn og Amethysl havde den bedste
karakter for toppens kvalitet. Den største dækning af
meldug blev fundet på sorterne Regent og Amelhyst. I
alle de dyrkede sorter var procenten afbladplettcr la ....
Tilførsel af 140 kg natrium pr. ha har i de fleste soner
medført et lavere plantetal. I alle sorter har natrium
tilførsel medfon et højere indhold af kalium og na·
trium. medens indholdet af amino·N faldt i sukkersaf
ten. Det samlede resultat blev en svag stigning af
IV-tallet for enkelte sorter, hvilket ses af tabel 8.
Der var tem.lcm, til at tilførsel af natrium gav lidt
større udbytte i sorterne Univers og Ambrosia.
I afsnit E, godningsafsniuet. er der vist resultater fra
forsøg med tilførsel af natrium til fabrikssukkerroer.
Forsøg med sorter af fabriksroer har været gennem·
fort siden 1984. I tabel 9 ses forholdstal for udbyuet ar
pol-sukker pr. ha for de sidste 3 år, med Olålesorten
Regents sukkerudbytle sat til 100.
Sorter med uheldige egenskaber, Leks. højt lV·tal eller
lavt ydende sorter udgar hurtig afdyrkning, medens de
højest ydende overgår fra kommende til dyrkede sor·
ter. I de senere år har der været flere nye og lovende
sorter undervejs.
Forsøgene fortsætter.

Tabel 8. Narrium gødning lil sorler affabriksroer.
Kommende Joner.
Gns. aj2jarsag 1989.

Roesorl Fhl. "nI. Mg pr. 100 g sukker Fht.
1000 1"" KalU1m Natrium Amino-N tV. Ru. for udbyne

pI. pr. h3. sukker K N. NH, lal rod sukker

Ubehandlet· 100 100 100 100 100
Regent .. ................ 96 101 1 18 +20 .;-5 102 101 102
Univers ... 100 101 +19 ~21 .;-8 101 IOJ 104
Amelhyst ........... 97 101 + 17 ~ IJ .;-9 100 102 IOJ
Maraton ........ 99 100 +22 +2J ';-J IOJ 100 101
Saxon 97 100 +24 +14 ';-5 102 100 100
Ambrosia 98 100 +2J +28 .;-6 10J IOJ IOJ

-) Alle.' forhold.'>lal er beregnet for hver ~orl. TJlL-d og uden nlLlnum\llror~e1.

2JO



( ) Il:n' ,lf mllldll: anlal forsøg

Tabel 9. Sorler ajjabrikssukkerroer 1987·89.

'07

'09

20
pet d0de"0

'0o

Hl' ';'0. ~
103 _________

102 ~ ~102

~
100 100

.. Ir0alstand 16.0 cm
• Ifoa1staoc:l 18.4 cm
::k l,o.11stand 20.6 cm

0' FClIl'loldslal

fig I Munglend" /rr",nplril/1!.'· mdflJ'dd:Je pa wl.l.er,uj-.
lent renhed n!d fo~kl!lIlg øa/Hul/d.
G1/{. af 7 forwg 1988-89.

H"

IV·tal'

"O

Frl·tm,plfIngen I 1irets fOr\og var s,ærddl..... god. vafl
crende mellem 88 og SS pet. En rl."l1ui-tion i planielal
fra lOO.<XlO lil ca. 70.000 planter pr. ha gav I året..
for..og na..... ten lIlgen ændringer l rcnhcdsprocent eller I
suk,,"erproc.:cnten
S0111 i 19R9 ga\ forsog:-.ledene med dCIl mL....I ensartede
phl11tcbc<o;land. Inor der ikke \'ar Lhlandet døde fro.
den bcd ..te ~nk\a1itct. det vil :-.ige laveste IV·tal
Udbyltt'1 af ,ukkcr \ar SlØf'.t \cd et plantetal r~

90.000 pr. ha og blev opnået i cl for..og51cd. hvor der
lUC \ar Ihlandet døde fHl.

Ved Iblandlllg at døde. fro opllåe~ en vlrklHng :-.()lO

fremkolllmer ved manglende frcm,piring. I prabi\
kUlIlle ,r,agen være d rligl Illberedt såbed. forringet
frøkvalilel eller mangelfuld akUTaIC\M: ved udførslen
af ,:'\ningen. I fig. I $CS betydningen af en en<;aTlcl

'00

G rO\'foderproduktion

Tabel/O. Plaf/lewl i jabriksrocr
Gas. af 3 fo=!! /989.

For- Udbytte og Derq.
1000 PC' ]'CL ~rudb. "'"SjlS"- ....'" ""- suk· IV. Ion pr ha ."'"led ."."' hed ,,, lal- rod sukker pr. ni('

a. 100 92 16.6 100 70.1 11.65 703

h. ~~ 93 16.7 lUl 1.5 . 0.24 784

c. 82 93 16.6 I ().I 0.1 0.07 855

d. 90 9.1 16,7 98 0,4 0.13 783, 83 94 16.6 101 0.2 0,02 846

f. 76 94 16.5 103 0.0 ';'0.06 924

g. ~3 94 16,6 lUl 0.1 0.00 ~44

h. 77 93 16.5 106 0.0 "'0.08 914

i. 69 93 16.5 106 .;. 1.0 ';'0.23 1003

LSD 4

-) læ .'.11I

7 6 10
100 100 100
99 98 100

(100)
9h 95 98
97 ( 98)
98 99 100

102 100 103
105 98 103

( 96)
(100)

99 ( 97)
107 99 (103)
I().I 100 ( 102)
I().I 100 (102)

103 ( 103)
99 ( 99)

J J

Fors,gs-
8ere'gnet planteantal

S!af tand pcL 1000 planter pr. ha.

led mdilille1 .... ...cd 7S pet "'cd 5 pcL
em In> marksp. marksp

a. 16.0 O 94 106

b 16.0 10 8-1 96

e. 16.0 20 75 ~5

d. 18A O 82 92

c. 1~.4 IO 73 83

f. I~A 20 65 7-1

8· 20.6 O 72 83

h. 20.6 IO 65 74

20.6 20 58 66

Amal forsøg 7
Regent (S) 100
Magnamono (DK) 103
Monov3 (DK) 100
Matador (DK) 102
Bnlla (D) 99
Arnelhy"t (DK) 104
Perma (DK) 107
Armada (DK) IOS
Eva (D) 96
Rex (S) 100
Accord (S) 95
Unher' (~I.)
Carla (D)
Maraton (DK)
Sax.on (S)
Ambro<;ia (OK)
LSD 1

Vl."<1 ClI Illark'plring på 75 pc\. var der en planlagt
Sj1ændvidde fra 9·UXX) ned lil 58.000 planter pr. ha.
Årets J for..og bicvanlagt på an:aler med hvede som
forfrugt. I del cnc af for<;ogenc a11\ endle:-. ,mten Ar·
mada og t de (O andre :-.orten AnH:"thy\L
For:-.øgcne var placerd på Jordbund"typcrne JB 6 og 7.
S, mngcn fandt :-.tcd I tIden 29. m.ans III 12. april.
Optagningen ,,,"cte I liden fra den 9. til den 19. O,,"lober.
Enkeltrc,ullatcr kan ses i beretmngen under numrene
27036.36125 og 36126. Alle forsøgene var anlagt på
ve1godct Jord I god kultur. Resuhdtt:1 af årets forsøg
VIO\CS I label IO

Forholcbtal (or 1Jdb)'tte af poi-sukkcr.
Roesort 1987 1988 1989 Gn

Plantetal i fabrikssukkerroer, 1986- 89
Am'endelsen af Il) C -.ofter med ændrede egenskaber
begrunder ny afprovning med varierende plante1al. for
at fastlægge de nyc sorter<; oplimale plantetal. For·
søgene l 19&9 hlevanlagt ener nc..'<tcnsl ende plan. der
er begncll<;cl lidt I forhold 1il del foregående år.
Iloved'lglet er del "amme. nemlig al finde det 01'
1imale plaIltdal pr. ha.
l forsøgcm: hl cv pbntelallet ændret \'cd llds!\ning m<.-d
forskellig fruafstand og ved al Iblande henhol{\<)vis O,
IO ()~ 20 pct. døde fru i den normale ud,;cd.
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plantcbc~tand pa sukkersaftens renhed \ed for'ikclhg
froafstand pa grundlag af 2 års resultalcr.
Forsøgene fortsætter.

An/al fOrfug 4 2 4 3 4 3 4
Kyros 77 95 794 385 14ll.3 44.4 152,9
Krake 84 91 145 13 8.7 7,4 5.9
Hugin 78 94 94 19 4.0 2.2 3.1
Zorba 82 93 43 28 0,5 0.6 0.8
KWS 05 84 92 28 68 6,8 0.9 5.3
LSD 4 47 8.3

Dyrkede sorter, p/all l
I første forsogssefle afprmes dc sorter. der dyrkes i
praksiS samt en enkel nummersort.
Forsøgene var placeret på jordbundstypcrne JO 2 og 4,
med og uden \landing.
Såningen fandt sted i tiden fra den 17. Id 22. april og
optagningen ble\l udfurt i liden fra 24. oktober lil 6.
november. Det gaven væbtperiode på ca. 190 dage,
eller megel na::r de ønskede 200 dage. Udbyttet i 1989
var normalt. I label I I ses udbyttet af de pruvede
'iorter.

I gennem"lIll blev der hØ'let 153 afgrcxlcC=lIheder pr.
ha i KyrO'i. udbyttet er herc=gnet på sandfri torstof i
rod og top. Rodudbyllct var hc=nholdsvi'l 131. 123. 125.
132 og 137 afgrodeellhedcr pr. ha i sandfri tOf'lof for
de pro\ ede wrter
Del storste udbytte blev 111 It l den nye nummcfSOrt
KWS 05. Sonerne Zorba og Kyro... ga\ næstcn 'amme
udbYlIC=. medens HugIIl og Krake ga\ lidi mindre.
Plantetal ved oplagning var i de polyploidc ..orter,
Kyras og lIuglll. lavC'l1 mcd 77-78.000 planter pr. ha.
lIos de dipoJide sorter Krake. Zorba og KWS 05 var
plantetallet fra 82·8~.OOO planter pr. ha.
I tabel 12 ses en merMgt over karakterer for roden..
ensarlethed, glathed. pcl. ..toklobcre. pct. sand og pet
tørstof I rod og top.

Tabel/2. Genetisk mOl1ogenne bederoesorter.
Dyrkede wrter 1989.

Bede- Kar" for PC' pet. ,...,nd
roe· ""'" ..... qok-

I \I;'t'''' pet 1H'1

son lettlled h<d ).b"" rod 'op rod lop

Antal forsog 4 4 4 4 3 4 3
Kyrm 8 9 0.4 4.1 9,5 17,7 11.5
Krakc 8 6 0.5 3.9 15.6 20.3 13,0
Hugin 8 7 0,5 5.2 5,6 19.4 11,5
Zorba 8 8 0.6 2.9 12,4 18,8 12.6
KWS05 8 7 0.6 3,8 14.3 19,2 13,7

Karakteren for ensaflethed er IO. når roernes topsk,...e
befinder sig I en, hOJde over Jorden. alle de prøvede
sorter fil., ~arakteren 8. l karakteren for glalhed fik
Kyros 9 af IO opnåelige. og den er fortsat den mest
giaIIe roe. Derefter fulgte Zorba med karakteren 8.
Hugin og K WS 05 med 7 og Krake fik karakteren 6.
I forhold til sidste år blev der I år optalt et i1dt sterre
antal stok roer. uanset al s· ningen er sket på samme
dato. Der blev optalt DA pel. i Kyros og 0,6 pct. i
K WS 05. Ved Cl plantetal på 80.000 pr. ha. svarer de
optalle procenter lil henholdsvis 320 og ~80 stoklø
bere pr. ha.
Til disse tal skal lægges henholdSVIS 0,4, 0.4. 0.4. 0,3
og 0.2 pet. af de 'itærkt forgrenede stokrocr, som blcv
regIsIreret i tre af for,",',gene. Disse stærkt forgrenede
slokrocr er stammødre for ukrudtsroer.
Od må med beklagelse kon~taleres. at sortsejerne ikke
har formåcl al ~erne sorterne~ uheldige egenskaber til
slokløbning. Forureningen af Slærkl forgrenede stok
rocr er simpelthen uacl.:eptabcl.
De stærkt forgrenede stokløbere, med små og meget
forgrenede rødder. blcv lugel bort fra s poret i august
måned. Dct er frøpartier med disse stammodre for
ukrudtsroer. som landmænd ønsker fjernet fra marke
del. Det er muligt for sortsejerne at gennemføre en
..iUer kontrol, forurening af rocmarkerne med
di~M: ukrudtsrocr undgås.
1'11. nuværende Ildspunkl er der ikke nogen garantiord
lIIng. som kan være med til al forhindre denne uheldi
gt: pra~si\.

RocterstofTels IIld hold af sand ble\ måh efter at roer
ne havde passeret en turvasker og roeskærer. De målte
mængder sand er udlryk for mængden af sand, <;om
dyrene: <;kal omsætte i roefoderet. Ved en daglig foder
raiion pti 6 foderenheder roer. \il køerne indtage 240 g
'\aIId pr. dag. når der er 4 pel sand i torstafTed
toptorstof ble\ der m§h fra 5.6 ul 15,6 pet. sand l

tOf\toffel Denne sandforurening må dog tages i be·
tragtning. når der fodres med top.

.) 0-10, IO m~l rnunel o~ glal

Kommende sorter, p/an Il
I anden forsog~~rieer afpro.. et de soner. der endnu
iUe d) rkes l praksi.... M1I.Iesorten var fortsat Kyros.
To af fo .....ogene \ar placeret på JB 6 og ~k<, forsog på
JB l til 4.
Såningen fandt ,ted i perioden fra 13. april III 28. april.
()~ oplagll1ngcl1 f{lfegi~ i Ilden Ilt oktober til 9. na--

lro) pcL Udb)lIe og roerudbyue pr ha
pi ren- hkg hkg hkg t"rolor Le.

pr. ha hed rod IOp rod IOP rod+l

Ge"e/':~Å monogenne bederocsorter (125).
Dyrkede sorter /989.

Rede
rne
son

TabellJ.

Genetisk monogerme sorter af
bederoer, 1985-89
l sortsfoNOg med bederoer blev der i 1989 pro... et 8
...orter.
Siden IQ79 har 'lOrten KyrO'i været målcsort.
Sortsejere eller dere~ repræsenIanIer le\crer I plombe·
rede p<>s('r de fropamer. der bruges i fOfM'gene. Fme·
ne ha\de en normal spiree\ ne og kvalitet. og de \'ar
bejdset med Promtt. Roerne s til bli ....ende bestand
med froafsland r 15-18 cm ved en ræ~kcaf'lland på
henhold'iVis 62 og 50 cm. Der bruge.<., i~ke håndarbejde
\ed renholdelsen ud o\er at fjerne ukrudlsroer om
kring den I. augusl.
Gods~llIngog pleje ker som normalt på ejendommen.
og ukrudt bekæmp<. med egnede midler \ed bred·
<;projlmng.
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10hl'I/4. GCI/(,li<:J..' mOllogermc ht'tiero{',\ortt'r.

}.:oll/mcl/dt' lurra IWN

/{lIw/l3. vt'/lt'lisJ.. IfWflOr:eml(' 11i..'derUf..'\orrer (116).
hommel1(ll , .\Orter 1989.

\cmhcr. Dct ga\ CIl \.d'lpcrI(ldc pa gcnncmsnllhg
I(H} dilgc, eller megcl mel' de 2{X' dage, \Om er OIlSl-C
Il!,;, Udbyllcnl\ callel l \<)89 \3r llormall
, label 13 'l.... udb~ Iterne ilf dl;.' afpmvcde :-.nrler.

Rodcn ... IM<,tofilldhold \:lf hl\'e~l l Kyro.. mel.! 17,6
pet. I1bo h;l\dc 1l:L5 pI.' l. og Yl:lgnullI ug Kl'Id hCIl
ho1cl<,\ 1\ 2U og 21.1 pel
'I Clppt'n .. 1()l"~IOfrroct:IlICr 1:1 fra 12.3 ,d 13.6 rCI
J l<.Ihel IS ...e", en O\er':>lgt O\Cl" udbyltcrnt' af rlxl og IOp
1 dc ...enc..tc 5 ar L'db~ Ill't ,If måk'oOrlen K~ Hh er "'al
III I(lO
Da har \ ,crd nugen ar,\ ,lrI:lllon for de cnl-t.'Jh.' ..Orlc:r
Speciclt har flere af dl' nyt" ...orlt'l' yd!:1 merc c:nd
m;IIl' ...orll.'n K\ ro~. der ... t,n.llg d.t:I-I-er cn ... tor del <lf

(jJ..r/ll!t\rot'r ktJlt !Jill'c.m \(()r! et proh!I'III, Uf grumJhJgl'1 jiH
Illoderne roe(~I'rkllillg Mil'('r ot/e/agr.
Del a 1/J!.ligr ut jrtJparUl'r a fri jf.)r \//lk roer I/[('d \fær}..,
!nry.:roll'l rod, du di~~t' er lfummtJ(Jrl' jor uknu!t\Nk'r, Er
der ~IOÅ rrk'r I mar}..('fl berlit- ry""{'~ op \("1I1'\lføn/lllllxu~1

"ed ~l'm'''' ujlugnmg ~J..(l1 \fol..,verlft' jjt·rt1t'.~fra url'ulet.

Udb)tlt: og mt:rudb);ut: pr ha
h1r.a hk! hkJ hW\hlf Le.
rod top rod lop rod ~ Illp

6 ~ 6 8 4 8
95 842 390 148.1 47.9 163.7
92 ..,.6 22 6,2 2,1 4,7
'IO 120 39 5.~ ~.I 6.0
90 117 ~ 5.1 4.0 4.6

39

1(XX) pet
ri ren-

pr ha hed

Bede
roe

rt

AI/tal fonog !l
Kyra, 74
Ilho 78
~agllum 76
KellI 77
I..SD

Bede- Kar· for PC' pct. sand
roc- ""u- ,lat~ "lok· I loni pcI. Iani

lsort Itthed h<d I...... rod .op rod .""
AI/lill jor\IJJ!, 8 N N N 4 ~ ~

Kyn1'" 5 , 0,5 -'.Il 5,4 17.6 U,.l

Ilho 6 , (),2 \,7 ~,2 I ~,S 1.1.6

Magnum 7 l> 0, I 5.6 5,4 21.3 13.1
Kelil l> b 2,2 4.1 b.2 21.1 13.b

Ocr hlc\ I ~CIIIICIll"'lIll Iln"lel 1M ;Jfgmdeenhcdcr pr
hil I Kyro... Udh)llcI Cl' bcn.'gnct ptt <,andfn tor<;tof l

rod og IOp. ROdudb)lIl'l \af hcnholds\l<' JJ9, 144. 141
og 14] afgnlLlcclIll('der pr, ha I ..alIdfri tm... llJf for de
pnH ede "Orlt.'r
Allc de nyc '>()rlt.'r ha\(!e ..Iorrc lltlhytlcr .. f rodtor<;tof
end Kjro... Del ...amlcc!c udbYllC af rod og top \Jr
"'[(ll'<,( I \1agnurn, l:cl fulgt <lI 1100 og Kclil. Ud·
byllcfor"I-dlcll ... ar dog II-I-C ..1,jI"t"I- ..iUer
J labd 14 ...c.. Cll o\cr... lgt mcr I- .. ral-tcrcr for rodcll'
clI,.. rlelhed. ~Ialhed, ret. ... wl-h,herc. pel 'and og IX·t
l ~H·...tof i rod lig t op

Sortl.'n l\Iagnumlil- I-aral-terCII 7 for lop..I-i\cll!lo CIl'iar
lcthcd O\cr Jordt:ll. og dcn I;.I\C,IC karal-lcr på S til
K~ru..
Fur glathed fil- K)'rn.. og 1100 I-aral-Ieren 8. og Mag
num og KelLi fil- I-aral-leren ()
Amallet af"'IOI-loben: \ilr .. wr..1 1 Kclilll1ed 2.2 pc!.,
hVilket 1.'1' heil uacl.·cplabdl. K)ro.. h:l\dc 0.5 pc!..
1l'.1I1-l'l og..:1 er for lIIeget. la'C"'l I:'i IIbo ng f\-tagnlllll
mcd hcnhtlkh\l'" 0.2 og 0,1 pet. h\'ilkell;.'f cl .. kridl I

dcn ngllge rCllllllg..
J ...urtcn Kjf<)'., blc\ d('l' yderhgl're opt,lil 0.2 pet
"'lærl-, forgrclll;.'dc ... tol-l"Oer. I1II.,Jell.. dcr IIIgCI1 \ar 1 de
Il)C \Orla
Rodt:m Illdhold :lf ...:Uld \ar ..tur ... t l t>.tagnum med S,b
pcl. og mlnd"'ll K)TO'" og 1100 mcJ hellhokh\l~ 3.6 o~

3,7 Pl:l. af IIlr..toITl'l.

\'l'(' f'Ot'wrter a {Xl H J, ('IIÅ('lft, afdt' prø~'t'llt' \(Hhf II ,~'h r
K(/(/t med t"f Hurt rudlldbYlh' ug mlndrt' t{'nd('n~ III HOÅ

'"hnlflJ,:,
(Foto: Borg.' Alle/t'nell, J\1l)r:.).



Kat.· T)'Ue· Udb)"U~
for Ild og mer,""". min. udb.

geldan. pr. FF pr. g. dpr. Itg IS a.e. pr
Sort ndse kg IS. kg IS. pr FE pr FE h.

Anlal forsøg 7 9 9 9 9 9
Ninak 7 45 0,42 194 1,09 121,7
Urbana 7 45 0,42 204 1,09 78,0
Borur 6 47 0,42 200 1,10 77,3
Bambi 8 45 0,42 196 1.09 ~5,9

Bartissima 7 45 0,41 200 1.07 717,6
Birca 7 46 0,42 196 1.09 78.5
LSD 6.6

.) Diploid
U) TClraplol(j

Torstofprocenten var lav. og lavest i telraploide sorter,
medens den var ca. 1,5 pct. højere i diplaide sorter.
Sariernes indhold af råprotein var 17,8 til 18,6 pet.
Træstofindholdel var lavt fra 19.8 til 20,8 pet.
Udbyttel af tørstof og råprotein var størst i sorten
Ninak og mindst i Banissimo.
Sorternes forskellige karakterer for tendensen lil stæn·
geldannelse, beregnet tyggelid. fyldefaktorer, indhold
af rå protein. kg tørstof pr. FE samt udbYllc i af·
grødeenheder ses i label 17.

Tabel 17. Sorter af ital. rajgræs uden dæksæd.
Gus. af 9 forsøg /989.

Sorter af italiensk rajgræs uden
dæksæd til staldfoder, 1989
Forsøgsresultaler og erfaring fra praksis har vist, al
italiensk rajgræs uden dæksæd udlagl tidligt om for·
året er særdeles velegnet til staldfoder. Denne form for
græsproduktion er karakteriserel ved al give et lel
fordøjeligt og energirigt foder. Græsset har ringe ten·
dens til stængeldannelsc og græsproduktionen er ens
artet og høj i perioden juli til september måned,
hvorimod produklionen mindskes betydeligt i over·
vintrede græsmarker.
For at teste forskellige sorters egnethed og udbytte lil
denne produktionsform, blev der anlagt forsøg med de
sorter, som fremgår af tekSltabellerne.
Forsøgene er gennemforl. hvor der årligt udbringes
belydelige mængder husdyrgødning, og hvor der er
oplimal vandforsyning. Der tilføres en kvælstofmæng
de. så afgrøden har 75 kg N pr. ha til rådighed pr. slæl
til de første 4 slæt.
I tabel 16 ses årels resultater af 9 forsøg.

Tabel 16. Sorter af ital. rajgræs uden dæksæd. (127).
Gn~ af 9 forsøg /989.

Udbyne og merudb
pct. pcL af torstof hkg pr. ha
tO"t. Iiprot. !ræst. ~ke grOII! tørs!. nlpro!

10,6 914 132,4 23,60
11,4 727 78,070,41
10,7 727 76,1 70,71
11,0 ~47 76,070,86
10,47215 720,6 7 2,81
10,57127 78,6 ~ 1,39

34 6.7 /,2/

20,1
20, I
20.8
20.0
19,8
20,4

14,517,8
14.018.6
14,218,1
14,618,0
16.018,6
15.717,9

Sort

Ninak"
Urbana··
Bofur"
Bambi··
Barlissimo·
Birca·
LSD

Grovfoderproduktion

Tabel Il Genetisk mOllogenne bederoesorter.
/985-89.

Becleroesort 1985 1986 1987 1988 1989

RodtørstQ!

"'Kyras 100 100 100 100 100
"'Hugin 92 105 99 93 95
"'Krake 95 99 97 98 91
"'Zorba 93 105 105 100 97
"'Magnamono 101 100
·Matador 96
·Magnum 103 107
KWS05 102
llbo 107

·Ketil 106

TOptØNtoj

·Kyros 100 100 100 100 100
·Hugin 107 106 105 102 101
"'Krake 115 107 108 106 112
·Zorba 95 98 101 99 97
·Magnamono 99 106
·Matador 120
·Magnulll 112 121

KWS 05 94
llbo 108

·Ketil 112

arealet med foderroer. Det lover godt for fremtiden.
med nye sorter, der har et højt udby"C, mindre ten
dens til stoklobning og mindre indhold af stærkt
forgrenede stokrocr.
Forsøgene fortsættcr.

.) På dansk sortlisIe 1989.

Forsøg med dyrkning af
græs og andre grønafgrøder
11989 blev der under Grovfoderudvalgct arbejdet med
følgende forsøgsserier:

l. Sorter af italiensk rajgræs uden dæksæd til
staldfoder.

2. Stigende mængder kvælSlof til italiensk rajgræs
uden dæksæd.

3. Stigende mængder og forskellig fordeling af
kvælstof [il hvidkløvergra.--s.

4. Stigende mængder kvælstof til græs på \'åd
lavbundsjord.

5. Lucerne i blanding og irenbestand.
6. Udlægsmetoder for galega i blanding og i

renbestand.
7. Stigende mængder udsæd af italiensk rajgræs

som mellemafgrøde.
8. Stigende mængder udsæd af almindelig rajgræs

som mellemafgrooe.
9. Typer af rajgræs som mcllemafgrode.

10. Erterafgrøder til nedpløjning.
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GroYfoderprodukl ion

Stigende mængde kvælstof til
italiensk rajgræs uden dæksæd,
1989

Sorterne ble\ bedøm I for Icnden .. llI"længddannelse I

2. og 3...hl. Der \ar I..un en begrænsel forsl..el mellem
sorlernc.
For alle ..orter gælder del. al l~ggt'lldcn og fyldefak
loren er Tllegel la\.
Sorterne", lIldho!c1 af gram rnprolcin pr. foderenhed
var højt. fra 194 lil 204 gram pr. foden:::nhcd. 1 alle
!'Orler mcdgik der fra 1.07 til 1.10 kg tm..lOf lil I
foderenhed.
Udbyttct I afgmdeenlll:dcr 'var hujl i dcn IClraplOlde
wrt Nina" med 122 afgmdcenhcdcr pr ha I sorterne
Urbana. Bofur og Blrea \:lr udbYllel belydeligt lavere
og mind"l i "orten Rartlssllllo med 104 afgrndcenhedcr
pr ha
For~"gelle forboællcr.

Ilalien~k rajgræ.., udl<lgl uden dæk<;a:d lidlig10m
foråret. er "degnet til staldfoder.
Efter for .. lag fra plantea\h.kon<;,u!entcr I Ribe Amt
blev der anlagl for<;og med "I igende mængder k' ælslOf
lil ilaliell!>k rajgr:.l.:'" uden d;l"'k"æd efler folgt'nde plan:

:l. 25 I..g l pr ha pr .. 1.1.:1.
b. 50 I..g N pr. ha pr. t.CI.
C 75 I..g :"ol pr. ha pr Iæl.
d 100 I..g N pr. ha pr .. Iæl
e. 125 kg N pr. ha pr .. Iæt

ForMlg..:.trealel grundgode.. med 1.000 I..g I'K 0--4-21
eller lll"v:lrcndc mængde hu~dyrg,xln1tlg pr. ha.
K vælstofgødningcll var kalkamon ...alpelcr 111 ajle slæt.
Der blc\ laget ~hcl, n~r græssel var ca. JO cm langl.
Under gun"'lige ,ækslbellngelser for græsprod.uklion
bic" dcr hO\lel 5 slæt. hvi ... re!>ultaler der overvejende
,II bil' c refererel lil I del folgendc
I tabel 18 ~ udh) Iler af grunt. tørstof m'

ra",,1 18. Stigende mæffgdt'r h'ælslof til /lu/. raJgræf
uden dæksæd. (118).
GIIS. af 4 for.mg med 5 slæl 1989.

Tuh.~1 19. Srigende' mængda hælHof til f tal. rtJjr:m'f
uden dcdsæd. (218).
Gns. af <I forsøg med 4 "i/ll't 1989.

Ital. Udb)1le Ol merudb.

rajgræs
",. pct.•r torstor h~1 pr ha

Ulrst riprol. træst. grønt IOl'St rlptOl

25 N;"læl 1~.6 14.4 20.8 473 88,2 12.70
50 N/slæt 17.2 16,4 21.6 100 10.1 \3~

75 N/~hcl 16.5 17.7 11.2 179 19.6 6,35
100 X/!-Ixt 16,4 18.6 21.7 228 26.9 ~. 75
125 ~/.. I:ct 16.0 20.0 21.2 H2 26.1 10.18
LSD 98 14.3 1.97

I forsøg med 4 slæl er dcr l gennemsnit et hOJere
lorSlOfindhold. men lavere llld hold af råprolellI ng
Iræ~lof 'lamt et bH:rc:: udbytte af gmnl. l"fSlOf og
r. prolem.
Udbyttct i afgrodeenheder fordelt p& de enkelie "lil.::I
og bh pr. ha ses l tabel 20 for 5 51 ..1.::1 og I l:.llxl 21 for 4
<;læL
Udbylteni\'caucll ~rel'j for..og lå p~ cl rimeligt nivcau.
B. dc ,"cd:' og 4 'llæl årltgl. er der fundet cn rllllehg
ensartet Ilhæksl mellem Inert sl ..1.::1.
1gellnem~1II1 af 4 for",og blc\ der lHl..tcl q7 afgmdeen
heder \ed IIlf"r...d af 125 kg N pr ha og 1J7 af
gmdecnhcdr:r pr. h" vcd 11lforsel af 625 kg " pr. ha.
lahcl 10.

Tabel lO. Sligendl' mængda /.;l·æ/Ho! til 11lI/. r(J}Km!\
Ilden dæk.'iæd.
Gus. af.J forsog med 5\/æl 1989.

Ual.
Udbytte og rnerudb)'llle
ar.roderohedc:r pr. ha

rajgræs 1716 17/7 15/8 15/9 18/10 lah

25 N/slæt 26.3 25,7 17.1 15.9 11.9 96.8
50 l/shct I.R 1.2 0,1 3.J 3.2 10,4
75 N/~Iæt .1,1 6.5 3.0 5.7 S.4 13,7

100 i"\/.. I:CI 4.S 10.2 4.6 7.7 6.5 3.'\5
125 :"oI/.. læt 4.5 12.9 7.7 9.0 6.J -40,.l
LSD 1.8 5.1 1.9 1.7 1.9 10.5

25 N/slæl 14.1 16.0 22.1 796 111,9 17.95
50 N/o;la:1 IJ.O 17,1 22.0 152 11.0 3.06
75 N/slæt 12.6 19.0 22.3 312 27.2 ~,4~

100 l/,Iæl 12,2 20,5 21.1 413 J6.0 12.32
125 t-:;"'Iæt 12,.'\ 21.7 22,..l. 467 43.3 15.77
LSD 113 1/.9 1.95

Tcrslofprocellternt:: var I:l\c. under 151X:1. og faldende
vcd egel mængde kvælstof. Indholdct af r5prolein \M

stærl..t ~llgende med stigende ma::ngdcr kvælslof. mc
dens indholdel af tnestof i lor~lOrrcl var uændret ca.
22 pet.
Der blc\' m1\1t el j:cvnl ... llgende udbYllc af lmslof og
dprotClIl med ~lIgcndc t1lforsel af k\.t::I~tnr.

I tabel IC) ..c~ udbYIICI af g.rant. IOr~tof III. V

ra/x·lll. Stigende' mængder hælstoj til uul. rajgræs
Ilden dæksæd.
GI/s. af 4 forsog med 4 slet'l 1989.

Udb)1le ~rudb)lIe
afgrodttll er pr. hl.

22/6 27n 310 17/10 1.11

19.9 22.1 17.9 13.9 73,7
2,0 0.4 J.2 3,1 R.9
J.7 2.6 6,.1 5,3 17,9
5.8 6.0 7.8 55 25.1
S,S 4.7 ~,4 7.1 25.8

1.9 2.1 11.3

DS

Ilal.
rajgræs

15 Nhlæt
50 N/slæt
75 N/slæl

100 N/slæl
125 N/sl.CI
LSD

Vcd -4 .. Ia:l nrllg hk"\ d...·r I gcnllt"m"'llIl af ~ for ..ug
tHl\le1 7-1 ;lfgrock""lllh:dcr pr hn \'cd lilfim..d af 100 kg
N pr. ha og 100 afgmdeenh...,uer \cd lilfm..c1 af 500 I..g
N pr. ha

Udbytte \li mcTUdb
pet pet. ar IØrstof' h~g pr. ha

10f'3t rlprol. I"'.dl. grønt tørst. rAprol.
hal.
rajgræs



C ro ,. roderproduktion

Ved 'llxrk bæl.. tnfgtld..klllllg og hyppige '1læt :tf af
grotten. \...an der OP'I~\ n ....iko for IIllratforgiflmng \'ed
opfodring. Dl' "lONe mængder af\...\a,:I"l<Jfkan llt'lllhg
ikke n:l al hlnr: om..at III prolclIl.
Normalt betragics Cl mdhold pa 0.40 pc!. ;o...o.-~ 1

IONlorfet "om faregrænsen, hvilket næppe bor (l\:er
s\...ridc.. \ed '>Ialdfodnng.
I tabel 22 "l''' flC!' ~O, -l'\" l lorslOffel l årel" for
~og"\ene med 5 ..Iæl

Tabel 12. Stigende mængder J.. md.stof til itol. rajgræs
uden dæksæd.
Gnr. af 4 forsøg med 5 slæt 1989.

'lal. pc1 ':O,..N i t('"to(
r'Ii~ 17, tl I1n 15/8 IS/Q 18/10

25 Nj<;Ia::1 om 0.Q2 0.Q2 0.0\ 0.0\
50 N/slæt 0.08 0.03 0.Q2 0.Q2 0,oJ
75 /slæl 0.11 om 0.06 0.06 0.19

100 NNæ. 0.16 0.1l 0.17 0.19 0.25
125 N/slæt 0.25 0.19 0.26 0,30 0.44
LSD 0.10 0.09 0.13 0.14 0.14

I inde\ærende ar \'nr det kun \ed gentagne Illfor.. ler af
125 kg ~ pr ha pr slæL al lIldholdd ble\ 'i:'l. hOJI. at
del kom o\er fart'grænsen. I sid ..te ars for..og \ar
afgrodcns Indhold af NO,-N \'æsentllgl hCljcrc.
Normalt regnes llnllcn....I\ rajgræs for al "ære en ..uk
kemg afgmdc
I tabel 2.1 "1St'S en OH'rslgl (Wcr wr~tnrrdS sul\kerind·
hold fordelt piidc t"llkt'he slæt i relation lil k\,cblOftlJ
dellllgen.

Tobel 13. Sligende mængder hælstof til ital. rajgræs
uden dæ/....sæd.
GIIS. af 4 forsøg med 5 slæt 1989.

'tal. pct. 'i.uLku i tørstof
r!\igræs 17/6 I7n IS/8 ISI'> 18/10

25 N/slæ. 17.6 15.9 7.9 9,4 11.6
50 Nf<.;het 17..1 14.5 6.5 10.0 13.1
75 N/sl.et 16,4 14,4 5.~ 9.2 12.2

100 N/shcl 16.4 15.S 5.8 9.1 10.5
125 N/slæt 16.0 15.5 6..1 8.7 8.•

Stærlt eget hæl"lOftildehng medforte kun et s\ag,t
fald l afgrodcn'i 'iukkerindhold. I de Io f0"'1(" ..Iæt nla
suUerindholdcl belegnes~m middelhoJt. i J. slæl "ar
suLkenndholdct meget la\ t. l gennemslllt 6.4 pet. \ ed
de fem forskellige Lv:c1stoftildelinger. Sukkcnndhol.
det \ar derefter svagl "ligende- i 4. ul 5. slæt. h.... or
suHerindholdet var p et middelt ni\'eau.
I tabel 24 "Co el sammendrag af ~ukkenndhold og
NOl-N, ~lm1 beregnet foderværdi for hele \ækst·
perioden i afgmden med 5 slæt
Den 13\c mængde tO"lof til I foderenhed. la\ f)lde
faktor og tyggetid \'ar meget betegnende for denne
afgrode, der kun s..~ttcr få a\'; .. gennem \ækstpcnoden.
Indholdel af r protelll pr foderenhed \ar rimelig I
hoj!. \cd sIMre lildeling end 75 kg N pr. ha pr. slæl

rabe/14. Sligende mængder hælslOl til ital. rajgræs
uden dæksæd.
Gns. of 4 fo""øg med 5 slæt 1989.

IlllJ. pet aftøn! 19 b g ripr.
rajgræs sukker NO ·N pr, FE pr, t''E

25 N/\Iæl 12.3 O,OJ 1.16 185 0,47 50
50 N/"Iæt 12.7 0.04 1.15 196 0,47 50
75 , /slæt 12.1 0.10 1.15 219 0.47 50

100 :-.l/slæt 12.2 0.1 1.14 232 0.46 50
125 :"/,Iæl 11.5 0.29 1.13 246 0.46 50

Gcnncm..muel af 2 ars udbylter og merudbytter i
afgrodcenheder. for 8 forsog med 5 siret. ses i tabel 25.

Tabel 15. Sligende mængder J.. ~'æ{stof til itol rajgræs
Ilden dæksæd.
Gns. af 8 farsøg mrd 5 slæt 1988-89.

'tal. UdbYUt op: rtlrrudhyue

roJgræs afgrodctnhcder pr ha

J. "'" 2 \I~ ). læ! 4. "~l S. slæt lait

25 N/slæt 24.8 26.5 20.7 16.5 10,6 99,1
50 N/'Iæt 1.4 2.8 0.7 3.4 2.8 II.I
75 Nhlæt 2.6 6.2 3.8 6.~ 4.6 23.6

100 N/slæl 3.7 7.9 5.0 8.4 5.4 30.4
125 N/slæt .1.5 11.1 7.7 9,5 5.5 37.3
LSD 1.5 2.8 1.8 1.8 I.J 5.7

UdbyIlet \ar hOJt og cn:-.artet fra medio juli til medio
allgu~t og derefter jævnt faldende reslcn af vækst
perioden.
(label 26 sc,:> gødningsprisen pr. fooerenhed pr. tillagt
kg kvælstof.
Til prisen skal lægge.\ bjærgnings- og fodringslab.
samt omko.. tlllllger til hOSl, transport og udfodring.
Disse omko:-.llllllger \'11 være omkring 25 orc pr. fo·
dert'nhed.

Tabt'l 26. Sligende mængder hælstof tillto/. rajgræs
uden dæksæd.
G.s af8 farsøg med 5 slæt 1988-89.

rajgræs L~.

25 'Islæt
50 N/slæt 71 36 1~3 29 36 ~5

75 N/slæt 83 29 .12 33 56 40
100 N/slæt 91 59 83 50 125 74
115 N/slæt 31 37 91 76

I den I, slæt. h\or "irkmngen af husdyrgodningen var
storst. blev pri'ien pr. foderenhed hojesl. Med de
nu\ærende priS relationer. \il det næppe være renta
belt, at til fore mere ncd 75 kg ;..: pr. ha pr. slæt. Dette
skal Og\.1 :-e" i lyset af afgrødens indhold af råprolein.



Stigende mængde og forskellig
fordeling af kvælstof til
hvidkløvergræs, 1989
1h ldklmcrgræ't er bed,,! 111 afgr.t.",ning. tHor der (lll
.. kc.. en hUJ og "'labil gnc..prndukll(lIl. DCI har alud
\ærel v:!n,"chgl <.It finde h:ll:mccn mellem den tildeIle
"'\æJ<.lofm ..cngdc og en I..h)\erbl..~lalld p el hoj! og
al..ll\ I 1l1\l'all.

Tidlige fon..(lg vIste. al proccrilCIl af klm'er faldl med
IO pct. hver g,mg "\æl"tofm,cngckn bIc\' ugel med 75
kg '\ pr ha. n11r J.. ... xl\lofTcl bic" fordelt med lige "lOre
mængder ItI Inerl .... Iæl
Udbyllcb. ..wrn:l ..c og fordeling. "amt betydnmgen for
ar~rnden.. andel af Idmcr. ~"g~ hel)".! \cd IIlddmg af
"\ æl"lof efter fc'lgende plan.

Fo.....gs· Tldhgt kg N pr hø t'.f1t'-(

,led rorAr !l.1a:t 2. SIa:I J, Slæl 4 ,Ia:l iah

a O O O O O O
b O O !5 !5 O 50
c O 25 25 25 O 75
d. 25 25 25 25 O 100
o. 25 25 25 25 25 125
f. O 50 50 50 O 150

Gro\ fodcrproduklion

ParCt'lhøuer ru llrb..')tlC' I \t'lt'fublat'f h I'-/{IJ..lowrgnn .)U/l"lI

jOr:.Øf!,\I'lrJ....som"a/o/ IlUr jUl'1 mu/It'r III dt'nm' \ft'ClUl

"OUer. er glXIi jurwg:'>lubcjde hkl'!!1 t'fIl/IIU /k'dr.!. A14H't!r
at/ddt'lI a m("/I,," 350R -/5 prtKC'lIf. H" IlllllHl o/km'/t' l'iI

r({'re ('ti drøm /ilr e"/na mulkt·Ål).
(1-010: J,,'Xnl I\riHt'1I\('II).

Tabel 2H, SI/gelll/e mæNgde ol! Jonl.t'1ltg fim/e/mg af
ÅWl'I<',vf III hl'idk/cJl'l'Tgrtl.'.I.

GIH. uf 5 fimdl{ 19H9.

Afgmdcrne<, Indhold "r rtlprOlt'llI \:lr "hl"l l grund·
godet og ~\'age"11 kv:d~lOfgmlct kl(ncrgr:c... Der 'ar
ingen ~lkrc tlIcrudbyllcr af r;~prolcil1 for li1fM'c1 :lf
k,æl"lOf
I talx-I 28 ..c.. udbytlcr og maudbYlIer I :tfgrNkcn
heder pr ha for IIlfnr..cl af hæl'lOf

Fur..ugcnc bb anlagt p:1 fOl"'.kelhgc jord!) rer l be
"I;icndc gnc.. markl,'1' med l\\idl..l~"er <,om CIlt'\le 1..1o·
H'ran. og !I\or Ot:r l..al\ marbande... Der er hostet 5
...1.cI årligt
Dl: 5 :trILge ... læt w:trer ul <,taldfllJl'lllg dier raIlOll'"
gr:c... ning, I di'N.' fl,r~og ... l..er der dog ingen I1lbagc
f"rll1g af nænng<,\itofTer og IIllel ... hd p~ græ..<,et fra
d)renC"'i tr1ld ...om \cd afgr.c"'lllng,
ridlig Olll for:trct hle\ der grllnd~odct med I,(XX) l..g
PK O·+"!I pr. h;l Til for..."gc;bchandllllgcrne med
l..\a:!slOf .1II\cndc.. l..:Ill..;lIumoll\alpcler

RC"llh a11.'1 ,lf dl ..... 1.: for'"g l..an <'l' ... I tabl~1 !7-29,
Karaklcrerne for 1..Imerlx·,tanden \'<11" 7,1'1 1 grund·
godet 1..1(Hcrgra:::-.. udelllllfM,d afl..\;:l'! .. lnf. DCI1I:l\c
... lc l..aral..lcr ble\ gl\ct pa l. twje'lc k\æl'lofni\'c:lll,
..nm \ar 1!5 l..g 'i pr ha, fordelt med 25 kg '\ pr slæl

KgN
pr. ha J ~

Udb)'lI~ og merudb) Ile
ar&teckenhcder pr ha

2.. sllIel J. siJtt 4 laet 5. lJec t.dl

Udbyllclll\t::lllCI 1lirel' for .."g h:lr "'ærcI nmellgl hUJ!.
Der har 'ærel flI0deral(- merudhYllcr. hvor man hHr
lilfllfl l..,;d"tof Dc nl:'ihe merlIdbylter er fundet 1 de
slæl, h\ortll hælc;toffcl er ulddl, 11\ llkel ..l..) Ide... al
marl..\andlllgell hjalp I CII periode med hlrke.
Karakterer for \..Imerhc..tand 1 furhold 111 hæl ..toftll·
ddmg. 'I.-'" af I;lbcl 29

O 27.8 21.6 19,0 16,0 10.6
50 +0.6 +1.0 2,1 1,1 0.2

robel 27. Sugende mæl1gdt' og forsl.ellig fordeling af 75 -:- 2.1 2,0 3,0 1,2 O.~

k ~'((!IHOj lillll'idHMergm's. (22CJ) 100 4,7 1.9 2,1 : 0,2 : O.i
G'IIS. a/ 5 form/.: /989. 125 3.8 2,1 1,8 +0,2 2,4

Kg N KM' Udb),tc og nlmJdb)1te 150 +1,] 4,1 6,1 2,4 l,]
r., P" ~I arter.il h}.g pr ha LSD J./ l,) 1.5

pr. ha kJo\er """ prot. træsl ....., It"~1 ,jp""

o 7.8 18.1 18.0 19.8 559 101,4 18,3
50 0.9 15,') I~.I 20,5 105 ~.I O.~

75 o.~ l R.J 17.1 21.4 ~2 X,h O,f)

100 5,0 I ~.~ 15.0 21,8 55 ]J.~ +0.)

125 5.4 I H.5 16.4 21,4 7 Hd 1.0
150 5.8 nu 16.4 n.1 10'l 20.5 I.R
LSD !J 5.9

-'1).10, o mg.:" 1..1\,\o.:r. IO fuld 1..1l"crh....... land

95.0
U
.1.i
7.6
Q.R

12.7
.\.6



-) 0-10. 0= mgen lIo\·cr, IO = fuld llo\Cfbc:st:md,
Gron bund = slæl h\·or der er lilr"rr hælstof

Tabel 30. Sugende mængde hælslof li! græs på l' d
lal'bundsjord.
//arsag /989.

Tildelingen aflvælstofgav sImre udbytter, men redu·
cerede også bestanden af kh)\er uansel tildelingslids
punktet.
Forsøgene fonsætter.

O 8.4 21,0 11.9 100 37,7 3,10 31.6
100 8.6 22,0 9.1 4-l 13,0 1,16 11.9
175 9.9 22,3 10.2 125 42,6 4,78 36.1
250 10.9 22,8 9.1 151 48,4 6,25 42.9
250· 10.6 22.4 9.2 157 47.1 5,82 ~I,I

0) forsogsled f{)~for
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FFp,.....
g ford.
dproc.
pr. FE

kg 15 II: ripTOl
pr FE pr. FE

pet.
l"rsl.

Kg l'
pr. ha

O 37.7 1.19 101 57.3 0.48 47
100 35.2 1.17 100 58,5 0.47 50
175 35,6 1.19 \18 73,9 0.48 50
250 34,3 1.16 127 82,8 0,47 51
250· 33,0 1.17 124 80,2 0,47 50

Ol rUN~,led -:- fosfor.

Afgrodem. indhold af råprolein var jævnt stigende til
hojeste niveau for kvælstoftildeling på 250 kg pr.
ha. hvor indholdct var ca. II pet. råprotein i tørstoffet.
Merudbyttet af råprotein og torstof har været stærkt
l;tigende med tilforscl af kvælstoffet. dbyttet er mere
end fordoblet fra 32 til 74 afgrodeenheder pr. ha for
tildeling af 250 kg N pr. ha.
I tabel 3I se" afgrødens torstofprocenl og den be·
regnede foderv:erdi.

Torstofprocenlcn har været s\'agl faldende med sti·
gende mængde kvælstof.
I alle forsøgsled medgik under 1.2 kg tørstof til 1
foderenhed. Afgrødens indhold af fordojeligt rApro
tein pr. foderenhed var stigende med stigende mæng
der kvælstof. mcden100 faktorer som fyldcfaklor og
tyggelid var uændret.
Forsøgene fortsrctler.

Tabe! 31. Sugende mængde hæl5lOf lil græs pil vdd
lavbundsjord.
//orsag /989.

Lucerne i renbestand og i blanding,
1987-89
Luccrne er en velkendt kulturplante. der kan givc et
meget hojt udbytte med et højt proteinindhold. I de
senere Ar er der fornyet interesse for dyrkning af
lucerne ikke mindst til torringsindustrien.
Dyrkning af lucerne stiller især krav til jordens af
dræning og reaktion~forholdi plojelag og undergrund.
Under vanskelige dyrkningsforhold har lucerne pro
blemer med at klare sig i renbestand, For at bringe
fornyet \iden om dyrknmg af lucerne i renbestand og
blandingcr. blc\' lucerne udlagt i blanding med hen
holdsvis 0.5 kg timOlhe. 8 kg kællingetand og 4 kg
rodklo\<er pr. ha.
Lucerne i renbestand og blanding udlægges i en meget
moderat udsædsmængde af \'årbyg. der kan hostes
som helsæd eller til modenhed efter ønske,
Inden udlæg tages en JordprO\'e til bestemmelse af
kalkbcho\'ct. og der tilføres de mængder kalk. der skal
til for at få Rt op på 6.5 inden udlægget sås,
Lucernens fro podes inden såning med nitragin. og der
sorges lovngt for. at lucernen trives bedSt muligt.
Forsogsplanen fremgår af tekslIabcllerne. I label 32
<;eS resultatct af lucerne i l. brug r 1988 og ·89.

Udb)'ue og muudbytlc
hkg pr. h:t Le

sronl loni rlpror pr. ha
Kg 'I; pel .r to"'-
pr. b. r:lproc II'1I::SI llSke

Grovfoderprodu klion

Tabel 19. Sligende mængde og fortkellig fordeling af
hælstof ,il hl'idkhwergræs.
GII~ a//arsag /989.

Kg N Kar_ for bestand af kjover-
pr. h. ~læl 2. Sla:1 3. sbel ~. ~la::1 ~. slæl G....

Anlal forsøg 5 4 4 4 5 5
O 6.9 7.0 7.9 8,~ 8.6 7.8

50 6,9 7.0 7.1 7,1 6.5 6.9
75 6.9 7,0 6.5 6,0 5,4 6.4

100 ,1 5,6 5,4 5,6 5,2 5.6
125 6,1 5.6 5,4 5,4 4,7 5.4
150 6,9 6,6 5.4 5,5 4,6 5.8

Stigende mængder kvælstof til våd
lavbundsjord, 1989
Græsproduktion på lavbundsjord kan give meget sto·
re udbytter. En 'lIOr del af de danske lavbundsJorder
udnyttes i dag til afgræsning for ungkreaturer og
malkekvæg.
For mange af disse våde enges græsproduktion er det
afafgorendc betydning. at de ikke er permanenl vand
lidende. og at de tim,res kvælstof.
Værdien af kvælstoftilførsel er blevet yderligere aktu·
aliserel. efter al amterne er påbt:gyndt udpegningen af
miljøfølsomme områder.
For at bringc fornyet viden om våde enges kapacitet i
forsolllmeren og kvælsloffets betydning for udbyttet.
er der anlagt forsøg efter planen. som det fremgår af
tekSllabellerne.
Forsøgsarealet anlægges i bestående græsmarker.
hvor overnadevandet er fjernet vcd hjælp af grobieren·
der. Der grundgødes med 1.000 kg PK ()'4·2l pr. ha.
Til forsøgsbchandlingerne anvendes kalkammonsal
peter.
Der hostes 2 eller 3 ~Iæt årligt afbængig af udbyttenl·
veau og årets vejrlig. Resultatel af årets ene forsøg ses i
tabel 30.



Angreb a/ uUl/kelb<'l/lar.
I'l'r kali I'o/de tx'fyt/eltg('
skat/u Især I ældre gm'J'
marker. Jamt i rod/mRter
efter græ\·. I a/I'igle /orlJr
)'Dr der ogsA kraltl:~e 0/1

greb o/græsharmyg. lar·
~'('r der l'r /x'lyddlg mlll
t/r!'. m!:lI Jom Id gel/gæld
optræder 1('1 megel .flørre
amal.
AI/greb afgræ.~"lJrlllyg er
vældelII af .flørre bClyt/
1//lIg og angreb ophorl'r I

begynde/st·" af maj. me·
dens !illm/..elben/an'er
lorlSU!f/er deres aklIV/let
/Ildlil ~/u",,,,gen alJUIli.
(foto: A. From Sie!5t'n).

Gro\'fodcrpl"odukt ion

Lucerne 21.7 18.2 485 105.3 19.1 64,5
Lucerne I T 22, I 17.2 22 6,7 0,2 4,2
Lucerne I K 2U 18,4 24 3,0 O,i J,3
Lucerne + R li,9 18.2 180 20.1 3.7 18.2
LSD 65 HA /.6 5.6

I ul"<;lofprOCellll,"n \ar 1II1ddeIJlUJ p, ca. 11 pet.
rm~ton'l.:I~ lIldhold af r"pmteill Vilt' godl IR pt.:l. for
IUl'erne og lucerneblalldillgcl" med .mdre bælgplanter.
Illeden~ den \ar ca 17 pcl for lucerne blandet med
tllnolhe.
UdbYIICI \ar middel t med 10.5 1011 IOrslOf pr. ha i
lucerne og 12.510111 rod!..lmerblandlllgen. d~r ga\ del
"'lmqe udb) Ilt'
I label 33 ~e ... !ln,"l" fe"ull<ller af for"øgellc i 2. hrug.... fir.

Lucerne i re"beswnd og i b/oudU/g (230).
/. brugw'Jr.
G1/5. af 7 forsog /988·89.

Tubel32.

Lucerne
Oll blanding

pet
tarsl.

,r.:;,..
i torst.

Udbytl~ OS mrrudbytl~

hk, pr. hl .. ~

glllnl 10rst. r4prot. pr. lul,

Tor'-l(lfprocentcrnc I!I mellem 21 og 23 pel og af·
gro(krnc~ Indhold afr~protelll \<11' fril 19.4 ttl19,6 pc'
Der \ar I 2. brug5>3r milldrc udb}lIer afblandillgcrne
end af lucerne I renbe.... land, der gal q ton I<lr<iil<lf pr.
ha.

Tabel J-I. Lucerllt' i renbc5fand og I blanding.
/. og 2. brugslJr.
GIIS. uf IO for.wK /988·89.

Lucerne
UdbyllC OS nlC'rudb)lIc

fgrodeenhc<kr pr ha
og blanding 13/6 1218 14/10 lah

Lucerne 30,5 19.9 13.1 63,5
Lucerne+T H -;'-0.2 0.1 3.1
Lucerne + K 2.0 +0.8 0.2 I.J
Lucerne + R 11.7 1.9 1.1 12.4
LSD 4.5 0.7 5.5

Merudbyllerne for blamJlIlgerne ho"'le~ I I. ..Iæt. me
dens lucern~ I ren bestand !..Iarede "'Ig be<ht l 2. og 3.
<;læL Detle se.... af tabel .14, Mlm er et gt.'nnem~llIt af
afgrødeellhederne I I. og 2. brugsår.
Forsøgene fort ....:t:llcr.

Tabe/ll. Lucerne i renbe.'ilOnd og i blanding. (230).
2. brugrar.
Gn~ af 3 fa-sug /989.

Lucerne pc'. Udbytt~ og merudbytte
PC' rlprol hkg pr. ha u.

og blanding t0r51. j lorsl. grønt lørst. ripfOl pr. hn

Lucerne 23,3 19,4 386 89,9 17,4 61,1
Lucerne I T 22.8 19,4 : II +4,5 +0,9 0,7
Lucerne + K 22,3 19,6 2 ~4.2 +0,7 + 3,3
Lucerne + R 21.6 19.6 22 ~ 1.8 +0.2 + 1.0
LSD

Galega i renbesland og i blanding,
1989.
Galega er en ny kulturplante l vores dyrknlllgsom·
råde. Den stammer fra Kaukasus og er derfra indf"rl
til Celltraleuropa. hvor den anvcndc..-s lil gronproduk·
tion. Galega er en bælgplante og kræver derfor ikke
tilførsel afkvælsl0f, men inden ning podes froet med
artsspcclfik nitragm.
På grund af plantens h"Jt:: indhold og ud b} tie af
råproll'lIl er der en del inlercs'iC for dyrkIlIng :.tf galcga
lil anvendelse i lorringsindustricn.
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Grovfoderproduklion

For at bringe \-iden om clablering. dyrknmg og ud·
bylter under vore d) rlnmg,belil1gd~r.er der anlagt
forsog med udlægsmeloder for galega i renbe.tand og
blanding med henhold"\I~ 50 kg byg. 50 kg hah·
bladlose ærter, 4 kg alcxandrinellm-er eller IO kg
snegleb..-elg pr. ha. Forscg')plancn ..~ i tek~ttabellente.
I dette' rs forsøg med udlæg blc\ der laget slæt den
23. jull og den 28. oklober. Udb) Ilet af gmnt. [orslOf
og råprotein ses i label 35.

Tabel 35. Ud/ægsmeloder for Ga/ega. (23/)
Ud/ægsiiret.
Gns- lIf 2 for,w'K med 2 sjæl 1989.

Udb)"Ut og. merudb
pct pct:tf tOl'5t. hkg pr, ha

100;1 riprol IfæSt grønt 10rsL rlrrot.

Afgrodernes lorSlOlindhold var ca. 2.1 pet. i galega i
renbestand og i blanding med andre bælgplanler og 30
pc!. i blandmg med vJrbyg.
Procenl råprotein i lorstoffet \ar for galega l renbe
""land og blandinger rel la\t h\ilkel gav el ret lavl
udbytte af r:\prolem I udlægsarel. PrOleinprocenlen
\ar la\est t blandlllg med b~'gog højcs\ \ blandmg med
hahbladlol-e .~rler

dbyltCI i udlæg rcl \-ar ret la\ L 7.2 ton torslof pr.
ha I galega og 8.0 ton pr. ha i blandmg med \' rbyg.
I label 36 ses udbyllcr t afgrodccnhcder og beregnede
\ a:rdier for 19 (or!llof pr. FE og gram råproleill pr.
FE.

Tabel 36. Udlægsmeloder for Go/ega.
Udlægsårer.
Gns- af 2 forsøg med 2 sJæl /989.

Uden dæksæd 23.7 13.5 28.7 303 71.8 9.7
Galega Udb)ttt

I vårbyg 29.6 11.3 24.5 + 30 9.1 " 0.5 ."""" "'U 08 m<rudb
I halvbl.los ært 23.5 15.1 24,6 9 1.5 0.9 udlqt rrFE rr FE a,t pr ha

I aleJl.andr. kI. 23.7 14.7 26.5 31 7.5 2.0 Uden dæks..'Cd 195 1.45 49.5I sneglebælg 12.8 14.1 25.7 9 +0.7 0.4 I .... rbyg 143 1.27 14.4LSD t halvbl.lo.!. ærl 190 1.26 8.7
l alexandr. kl. 204 1.38 7.9
l sneglebælg 183 1.30 5.3
LSD

Galego er under l'Ofl' forhold en ny ku/turp/ome. .rom
stammer fra KauÅosusomrddet. Go/ega er en bæ/gp/ame.
med et højt indhold af raprorein. I udlægs/Jret er udbl'ttt't
meget lille. men unders4tf.:elser lyder pO. al udbyttet i 1. og
efterfølgende dr Åan blilV! mnellgl.
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I gennemsnit medgik der 1,45 kg rorstof til I foderen·
hed for galega i renbesl3nd. hvilket er el tungt for·
døjeligl foder.
Fordøjeligheden var bedsl i blanding med v~rbyg og i
blanding med h:llvbludlose ærter.
Forsogene fortsælIer.

Stigende mængder udsæd af
italiensk rajgræs som
mellemafgrøde, 1987·89
Folkctings'\e6lagelscn med krav om 65 pet. gronne
marker i 1990 "il for de fleste kvægbrug iHe være
-.vær al efterleH~.

I lidiigere forsøg med græs MJm efterafgrode er del'"
målt tab af kerneudbyIlet I dæksæden. Delte forhold
er søgt belysl i en række forsogsplaner. hvor der er
anvendt forskellige græsarter og l) per samt a.ndre
planteaner som rnellemafgrode.
I denne forsøgsserie søges klarhed over udsædsmæng·
dens betydning. Ved dyrkning af italiensk rajgræs. er
der desuden målt udbytte i mellemafgrøden, og efter
virkning årt:1 efter i korn.
IIcnil blev der anlagl forsøg efter den plan, der
fremgår af leksllabellerne.
I Arels ene forsøg var udbyttet af dæksæden megel
lavt. medens udbyttcl af mellemafgroden var normal.
Resultaterne er indregnet I foregående ån; forsogresul.
laler og !>es i label 37
Den ~(igende mængde altlahensk rajgncs havde ingen
indn~delse på byghelsædens Iiibøjelighed til at gå i
ICJe, men der ble\ målt elogel tab l dæksædens



Tabel 37. Udsæd.\·mællgd.:r af lUll. rajgræs som mel
ICl1lafgmde.
Udlægsarer.
Gus. af 7forwg 1987-8/).

G rovrodcrproduk tion

Fabel 39. Udsæd\"I1Iængder af alm. raJwæs Salli mel·
lemu/grøde. (240).
Udlægsl1rCl.
GI/s. /987-89.

•tal. Dæks..-ed MellemafgrDde Alm. 0.,"""" Mellemafgrøde
lcJc- udb.og merudb. tI.C, kg råpr. lc~- udb.og mCnldb. a,e. kg rApr.

rajgræs "'" hkg kerne pr ha pr. ha pr. ha rajgræs "'" hkg lroerne pr. ha P' ha pr ha

Uden udlæg 2 46.1 A lltal forsøg 9 /O 4 4
7.5 kg Sikern 2 : J.I 16,8 38J Uden udhcg 2 39.9

15.0 kg Sikelll 2 -;-5.0 lU J9S 2 kg Bon'! 2 0,9 1.2 19
30.0 kg Sikelll 2 -;-6.0 19.2 4JS 4 kg Bon'; 2 0.3 1.9 JO
25.0 kg Urbana 2 -;-6.6 19.6 450 8 kg Bonl 2 0.0 J.8 66
LSD 2.4 16 kg BOl"\'i 2 70.2 4.5 74

LSD 2.6
udbyttc af kerne. Del støn,te tan I kerneudbytlcl var
ved udlæg af ldraploid italicnsk rajgræs.
I mclJcmafgmden er der IHlstct lo.K til 19.6 afgrodeen
heder pr. ha, og der blc\ h"~let mellcm 61 og 72 kg
kv<.e!stof pr. ha målt i afgrodens ruprOlcin.
Eftervirklllngen der hlc\ m:'lit i \ inlcrhvcde. se.. i tabel
38. Der blev ikke fundet nogen etrekt af de stigende
udS<l':dsmællgder.
For~øgclle f(lrl"'~lter.

Tabel 38. Udsæd.\m(l'lIgder af Ital. rajgræs som mel
lemu/grøde.
Effenirl..l/lllg I In'('(/e I. ar.
I forsøg 1989.

Ved den 2. "lOrSle udsæd..mængdc p5 8 kg pr. ha ble\
der hostet af ca. 10,5 kg kv~chlof pr. ha m~1t i
mellcmafgroden.
I taocl40 se<, virkningerne '--I f sl1gcnde mrcngde udSæt.!
af almindelig sildig rajgra..-s. 1115lt i cftcrfølgcmJc af
grode.

Tahf'l.Jo. Utlsæd.\mæl1gder af alm. rajgræs .mm mel·
lemafgrode.
Effavirl..nlng I kom /. ar.
G"s. /988-89.

[tal. Udbytle og merudb Udb)'lte
hkg kerne fhL (or og

rajgræs pr. hil kerne Alm. Kvikskud mcrudb.
Leje- pr. ml hkg kerne Fhl. for

Uden udlæg 106.5 100 rajgræs >æd v. h0~1 pr. ha kerne

7,5 kg Sikem 0.7 101 Allwlforsøg / 2 4 4
15.0 kg Sikcm :---0.2 100 Uden udlæg 2 20 33,3 100
.10.0 kg Sikclll 0.0 100 2 kg Uorvi J J5 0.2 101
25.0 kg UrballH -;-1.1 99 4 kg Uorvi J 40 2.2 107

8 kg Bor ... l J 21 :U 106
16 kg 13nrvi J 25 1.7 105
LSD 4.6

Stigende mængder udsæd af
almindelig rajgræs som
mellemafgrøde, 1987-89
Gennem for'ogclles resultater søge.. bcl)<,t, hvordan
stigende mængder af udsæd af .. ildig almindelig raj
græ~ påvirker dæk ..ædcn~ udbytte og mellemafgro
dCIl~ tæthed ener høst. M~1I1 har i alle forsogs:'lrene
anvendt sorten 80rvl. der er diploid.
Forsøgellc er anlagt I \inler- og df\æd efter plallen.
der fremgår af leksllabcllerne.
For~\)g'iarealet er behandlet 'iom den ovrige mark.
Ener dæksædells h(\~t er der Ikke godet med kvælstof.
Mellemafgmden er høstel for'i('lg~nHt=ssigl og derefter
spredl p:'l del h\l<;fcde areal.
UdbYI1C1 l1I.n:l" cnc forsng \ar normalt og er Illdregnet
i de 3 års gennemsnit. SOIll ~e" i l:lhcl .19.
Der \ar en ~vag tendens lil. at den ogede udsæds
mængde af 'iiIdig alminddig rajgræs ~()m mellem
afgrøde. gav ogcl lldbytletao af kemer i dæksæden.

Amallel af kVIkskud pr. m: er blevct Il;C.,ten fordoblel
del l. [ir ved ell ucl ..ædsma:ngdc p~ 2 eller 4 kg pr. ha.
medens udj;<.cd~mængderpå 8 og. 16 kg Kun har med
ført en mindre "lIgning i kvikmængdt:ll. Ocr er cn
!cnden~ til. al udsædsmængder på 4 til 16 kg pr. ha
giver en PO:'lIIV eftervirkIlIng gellllcm den nedpl~}jede

mellemafgrøde.
Forsogcne fortsætter.

Typer af rajgræs som
mellemafgrøde, 1987-89
Forskellige typer rajgræsscr p:'lvirker dæksædell\ ud
bytte. UdbYl1cniveauet i forskellige typer af rajgræs I
eftedrct og forfruglsværdien s()ge.. belys! efter planen.
~om ses l tek~ttabcllcrne. Forsøgene er udi ag! I vuller
eller v:'Irbyg efter 0n"ke. Ocr er s~et 8 kg pr. h'l af hver
IYpe p:':i fasl Jord. og der er Ikke gildet med kva:b,tof
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Grovfoderproduktion

Tabel 41. Rajgræsfyper som mellemajgrode. (241).
Udlægsåref.
GI/s. 1987-89.

efter høst. Forsøgene er iøvrigt behandlet som den
omgivende mark i 1. og 2. forsøgsår.
Årets enc forsøg gav cl lille udbytte, og resultatet er
indregnel i 1idligere års resuhater i tabel 41.

Antal jorsøg 10 12 7 7

Uden udlæg J 40,0
Ital. rajgræs 2 -;-2.1 12,9 214
A.R., tidlig J -;-1,7 8,4 150
A.R., llliddeltidlig 2 -;-\,0 9,0 168
A.R., sildig 2 -;- I. 1 8,5 159
LSD 1.1

R'Ilgr...•
typer

Dæ""'"
leJe- udb.og mcrudb.
sæd hkg kerne pr. ha

Mellemafgrøde
u. kg rApr.

pr hu pr. ha

Som kvælstofopsamlende arter anvendes henholdsvis
20 kg italiensk rajgræs. 15 kg sildig almindelig rajgræs,
10 kg Pnace!ia (honningurt) og IO kg gul sennep pr.
ha.
Hovedafgrøden gødes som den omgivende mark. Efter
høst af hovedafgrødell cr efterafgrøden ikke tilførl
kvælstof, men omkring den 1. oktober cr tilført ca. 30
tOI1 gylle pr. ha. Året efter gødes forsøgsarealet med
ca. 50 pet. af den normale kvælstofmængde, så efter·
virkningen kan måles i afgroden. Forsøgsarealet pløjes
mellem de to dyrkningsperioder.
Årets ene forsøg havde lidt lavere udbytte end i de
foregående :'-r, men eftcrafgrødclls virkning på dæksæ·
dens udbytter var næslen den samme. relS resultater
er indregnet i de J år!\ genncmsnit i tabel 43.

Tabel 43. tjteraJgroder til nedpløjning.
Udlægsåret.
GI/~ af 9 farsøg; J år /987-89.

.) (}..IO. O = Illgen bestand af e. argr., 10 = meget tæt besland afc.
3fgr.

Ubevoksel jord J 42,4 100
Ilal. rajgræs 25/4 2 9 -;-4,1 90
Alm. rajgræs 25/4 2 8 -;-\,0 98
Phace1ia f. høs1 28/7 J J 0,\ 100
Phacclia e. høst 14/9 J l 0,8 102
Gul sennep f. høst 28/7 J 4 0,0 100
Gul sennep c. høsl 14/9 J 2 0,9 102
LSD / 2 /,8

Ingen af de valgte efterafgrødcr har påvirket dæksæ
dens lejesædskarakter, men italiensk rajgræs gav et
tab i dæksæden på 4.1 hkg kerne pr. ha. Almindelig
rajgræs gav et tab på 1,0 hkg kerne, medens hon·
ningurt og gul sen ncp, sået 3-4 uger inden høst, ikke
generede dæksæden.
Italiensk rajgræs og almindelig rajgræs havde del
største plantcdække og fik karaktcrer på henholdsvis 9
og 8 af 10 mulige.
Årets to forsøg med eftervirkning målt i korn gav
udbyltcr på samme niveau som sidste år, og resultatet

Tabel 44. E/terafgrode til nedpløjning.
Eftervirkning i korn I. dr.
GI/s. af J farsøg /988-89.

Anvendelsen af italiensk rajgræs og almindelig raj
græs af tidlige typer gav det største tab af kerneud
bytIc af dæksæden.
UdbyHct af mcl1emafgrødcn var beskeden, italiensk
rajgræs gav det største udbylIe. Den hostede mellem
afgrode er spredt på det høstede areal, da eftervirk
ningen skal måles årct efter.
I tabel 42 ses den måhc eftervirkning i 4 forsøg.

Tabel 42. Rajgræstyper som meJlemajgrode.
Eftervirkning i 'Illirbyg I. /Jr.
GI/s. af 4 farsag /989.

Udb)'ue og

Rajgræs- Kvik aks merudbrtte
pr. ml hlr:g kerne fbi for

typer ved hosl pr. ha kerne

Uden udlæg O 33,3 \00
Ila1. rajgræs I -;-1,0 97
A.R., lidlig O -;-1.\ 97
A.R.. middeltidlig I -;-0,6 98
A.R.. sildig I -;-1,5 98
LSD

Der blev ikke målt nogcn !\ikker eftervirkning af de
forskellige rajgræstyper som melJemafgrøde.
Forsøgene fortsætter.

SA
ud

KM'
'o,

pI. be
stand

Udb. og""""'.hkg kerne
pr. ha

fbi.
'o,k,""

Udb. og
mc:rudb. Fb,

1.<)<" hkg kcrn~ 'o,
sæd pr. ha kerne

\ 41,8 100
2 0,4 10\
l 0,7 102
\ 0,0 100
l O,S 101
l -;-0,4 99
I 0,9 \02

Efter
afgrøde

Ubevokset jord
Ital. rajgræs
Alm. rajgræs
Phacclia r. høst
Phacclia e. høst
Gul senncp f. hOSI
Gul sennep e. høst
LSD

Efterafgrøder til nedpløjning, 1987·
89
Enkelte artcr af efterafgrooer kan opformcre og ved
ligcholde planle!\ygdomme og skadedyr. der angriber
kulturplanter i det normale sædskiftc. I år. hvor hø
sien bliver sen kan der være problemcr med at rn en
tilstrækkelig lang væk!\lperiode. hvorfor en egnet af
grøde skal være udlagt en len i foråret cller kunne sås
lige inden afgrøden høstes. DeHc var baggrunden for
planen, der blev foreslået af Hamme! Landboforening,
og som fremgår af tckstlabellcrnc.
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er indregnet I gennelllsllIllcI :tf 5 for'>og 1988 lil-89. og
bn ~ i tahd.w
De nt..dplojcde efterafgroder ha\de ingen effekt på
l..ornCI!l ICjeS<l.-dskaraklcrcr det folgende r
Ligclcd~ \ar der ingen '>IUer forsl..el p~ udb}IICI I
korn efter uhevoksel og p13nlcdæl..l..et Jord dct fore
glicnde efler r.
For.."gcne fort<;æller.

Forsøg med dyrkning af
helsæd og majs
I 1989 blev der under Grovfoderudvalget arhejdet med
følgcnde fors"g,scricr:
l. VUlIers.'Cd ..artcr III hel<;æd.
2. Vinlersædsancr og vintervikke ttl helsæd.
3. B)'g...urtcr til hd...æd.
4. Ærtcsoner III hclsi:l.--d.
5. }-IC\teOOnnc...ortcr til hel ...æd
6. Maj'....mler III cmilering

Vintersædsarter til helsæd, 1985-89
O\enllltrcnde kornarter mr en "'IØfre andel af hel
<;'-l."c.l<.arealcnH.'. ikke mmd...1 p~ grund af deres huje
udbyllclll\Cau.
Tidligere for~"g har været gel1llt.:mft1n lIre :'>Irenge
vintre J træk, ....\ ell dd anlagte f()f~llg ga\ på grund af
\'intcr~l..lldcr0.1. ikke brugbare re... ultatcr.
I løbet af for~ogspcriodenble\' aTler og "arIer. bortset
fra m,lesortcn Krake. skiftct ud III andre og mere
vinlcrfm;;lc !.orlcr.
Foregående :'tr'i resultaler VI~er ()g"'~ klarr. al del Ikke
ga\ Iler dæksædens udbyue og kvalitet. at der ble\
udlagl græs fra efter:'lrel. Efler!lrsudlagle græsser af
tidlige I) per kan 111den hO"'1 afhelsa:d n al ud\iklcsig
s.~ meget. al dl' n r al ka"te fro td gene for efler·
folgende afgruder. Yderligere I..an h(l"t af græs på "Cne
ud\il..llIlg"lnn pli\ Irke ensilagen .. fordojehghed.
De nyc forsog bh:v derfor anlagt uden lsåning af græs.
I 1989 ble\ for...ogene anlagl med IO ...orter af \ lIller
hvede, desuden med to sorter af HIlterbyg med for
o;;kellig \æk\lIypc og et for..ugsled med vlIIlerrug, "nm
det fremg r af tekSllabcllen. I tabel 45 ses ariernes
udbytle af gf(1nt, Im... tnf og r!l.prnlcm.

Tabel ~5. Villll:fjwd.\·orter lill/l'/\'ll!d. (1321.
Cm,. af 5 forsøg /CJlJ9.

Udb)'llC og merudb.

Sort
'-<jo pcl. pr;:t af IØrst. hk, pr ha

""" lorst. riprot. træst Branl torsL rfiprot

Kraka I 52.0 6,5 .10.0 299 155,6 10,18
Slelpncr O .\9.8 7.7 22.8 ~28 20,6 0.19
Marinka O 40.1 8.2 24.7 : 7"" 38.5 +0.59
Andrea O 43.6 8.0 H.t . J6~4O.9 ~1.01

Danl..o O 49.8 6.9 26.6 8 +2,8 0.29
LSD 10.8

Gro\'fodcrprodukt ion

Ingen af de provede arter og sorler havde lenden<; ItI
lcje..........d Tor... lofproccntcn \ar i \ Interh\cde og \ mtcr
rug ca 50 pet.. medens dcn i \intcrb)g \-ar ca. .$(J pet
I tabel 46 ..c... en over!>igt O'er foden ..t:rdl og udbytter

!am'l .J6. "inler..ædsor"/('r It! 1Ie1'.æd
G" ... af 5 forsoK /989.

ln-\'itro Udb. og
Sort Host· opl org 19 1\ I rApTOL mcrudb.

dato " pr. FE pr. rE a.e. pr, ha

Kraka 20/7 61.1 1.53 100 101.9
Slcipner 20/7 67,4 1.34 10.1 I,j

Mannka 2/7 65,5 1.40 114 ~ 18.1
Andrea 2/7 66.1 \,3!'1 liD ~ 18.7
Danl..o 15/7 61 •.1 1.48 102 1.2
LSD

Vintcrh\edt""orten Kraka gav det "lOrste udb)lte på
god I 100 afgrodeenhcder pr. ha. efterfulg.l af \mter·
h\,ed('<;orten Sleipncr og \-lIllerrug\ortell Danl..o, Inil
ket er et mcgel heJt udh) Ile al bjærge I ('t s,læt
VlIlkrbygsorterne Marinka og Andrea g.n el \'i.l."!.enl
ligt la\cre udbytte p. ea 82 afgmdeenhcder pr. ha
Del .. kai her anf(lfcs, al allt' arier ble\ hl"let r:1
optimal! hU"'llidspllnkt. der fur vinterbyg var 18 dage
lidIIgere end \'interh\eden.
Fodcrva:rdicn blev bestemt ved m"lingcr af lll-vltro
oploslighcden af o['gani~k ~tor. Der h:lr i fon.ogene
værel v'-\.....el1ll1g for~kel mellem 11\ ilkc typer af ...oner,
der har været all vendt. I villterhvedcsonen Sleipncr.
medgIk der 1,34 kg I{lr"lof 111 I foderenhed. meden o;
der III den ret langstr;\cde vllllerlncde-.ort Kraka
medgik 1.53 kg tor<;tof til I foderenhed
Fordojcligheden I \ 1Illerb) S",orlcrne var bedre ug næ
:-otell p lll\'cau med \·intcrh\,edc-'OTlCIl Slclpner. Vm
terrug ttl hels.-ro ga\ ct tungt fordoJeligt foder. pj
<;,amme nl\eau som I \'lnlcrlnedc<;;Ortell Kraka
lIo<;tttdspunl..tet fur \'inlerln'ede \M l gcnncmslllt 20.
Juli. meden<; \ 1I11errugen ble\ IH"lel den 15. Juli og
\lllterbyggen den 2. Juli Det tidhge hostlld!>punkl
giver en I:mg vækslperiode, ..om kan Udn)'IIe5. h\ 1\ der
udlægge" med græs efter h,"t af \'lIlterb}&. da kor~1

om for:'iret bor begræl1se~ me<;I muligt I vinterbyg. Er
der ngeligt med areal i "æd<;kiftel. så der og.. prO"
ducereo; salg<;afgnxler. giver del gode muligheder for
rellicllg etablering af vinterraps efter alle lIrter.
I tabel 47 !.(...... resultater fra dyrl..ningen af vinter
sædsarterne lil helsæd i perioden 1987-89. Vinieren
har i denne afprovningsperiode værCI præget af mo
derat froslog med rimelige o\'crv\Illringsmuligheder.
Villlcrl1\t.'de1'>Orterne Kraka og Slclpner :-oaml vllll<:r
b)gMlrten Mannka har været med i hele penoden.
VinlertnticaleM>rterne Local og La...ko har været med
i. rene 1987 og - 8. og rugo;orlen Danko har kUli \'ærel
med I 1989. Vmlcrh\ede<;;orleme ga\ el <;ll..kert \lorre
udbyttc cnd \inlerb)ggen. VlIltcrrugen gav el meget
tungt fordojellgt foder.
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Crovfoderproduktion

Hvede Kraka 87-89 14 1.47 l JJ, 7 91,0
Hvede Sleipner 87-89 14 1.36 118,2 86,8
Byg Mannka 87-89 14 I,J8 108,0 78,0
Triticaie Local 87-88 9 I,J5 110,7 81,4
Triticaie Lasko 87-88 9 I,4J 113,4 80,J
Rug Danko 89 5 1.48 152,8 100,7
LSD la-cJ 9,/ 7.5
LSD Id-e)

Vintersædsarter og vintervikke til
helsæd, 1989
Der blev gennemført 3 forsøg med dyrkning af vinter·
sædsarIer og vinlcrvikke lil helsæd. Formålct var at
belyse udbytleforhold, dyrkningsegenskaber og kvali
teten af vinter\ædsarter ved isåning af 15 kg vimervik
ke pr. ha og udlæg af græs.
Forsøgene blev tilført 150 kg N pr. ha i staldgødning
og handelsgodning.
I tabel 48 sc~ re~ultatet af årets forsøg.

Tabel 48. Vinlersædsarter og ~'imen'ikke lil helsæd.
12JJ).
ens. af3 forsog 1989.

Tobel 47. Vimersædsarrer Iii helsæd.
Gn. afforsag /987-89.

Vinterhvede til hel.wf!d aen ra/ioltel form for grovfoderpro
duktiofl. /hedesorter med kort SId kan gil'e et energirigl
foder.
/fer er Sleipner Im'de ud.wjel sammen med l'inten'Ikke og
/MUg rajgræs. Er J" l'æJstof"i~'ealU!/ for 101'/. ~'i/I'inten'l'kken

domillere. 71dJige fyper af rajgræs udlagt i efterl1ret. vil
modI/e og kaste fro før høst afhelsæd. og dette kali l'ære til
gene i efterfølgende afgroder.

a.e.
pr. ha

hkg
tørst.

pr. FE
År i Antal kg ts.

forsag forsøg pr. fESort
Art

UdbylIe og mcrodb.
uJ' pet ~t. uf tørst hlr.8 pr. hu

Sort - torsl. prOt. træst. gmnl 'orst råpml.

Kraka l 56,7 7.5 25,7 242 137,\ 10,28
Sleipllcr 2 49,1 8,0 24,2 J ~ 16,7 +0,68
Marinka ° 43,1 9.1 24.2 +5+J4,9 1.01
Andrea ° 48.1 8,7 24.6 +IJ+26,9 +0.71
Danko l 54,0 5,9 JJ,O 9 1,5 ~2,29

LSD /4.9

J ingen af de anlagte forsøg fik udsæden af vintervikke
den store betydning. selvom den var godt overvintret
antagelig på grund af det anlagte kvæls!ofnivc<lu. KUli
i blandinger med den kortstr<'l.ede vinterhvede Sleipner
var der en tendens til lejesæd.
I tabel 49 se:--, at udbyltenivcauet var højL næsten 97
afgrødeenheder pr. ha i blandinger med Kraka vinter·
hvede. Udbyttet i ufgrødeenheder var mindst i biml·
dinger med vintcrrug. kun 77 afgrodeenheder pr. ha.

Tabel 49. Villlersædsarter og vitlfcrvikke lil helsæd.
Gm' af 3 forsøg 1989

ln·vilro Udb. og
JI~I- op! org "li l$. S riprot. merudb.

Sort dato ... pr. FE pr. FE ll.~. pr. h

Kraka 22/7 65 1.42 106 96,8
Sleipner 22/7 66 1,)8 110 +9,4
Marinka 28/6 68 I.3J 120 + 19,8
Andrea 28/6 69 I,JJ II S 1.1,7
Danko 22/7 5J 1,76 104 + 19,8
LSD
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Foderværdien blcv bestemt ved mlillllger af in·vitro
oplosligheden af det organiske Slof. J blandingerne af
vinterhvede og vikke samt vinterbyg og vikke, var der
mellem 65 og 69 pet. opløseligt organisk stof, og der
medgik fra 1,33 til 1.42 kg tørstof til I foderenhed i
henholdsvis vinterbygblandinger og vintcrhvedeblan
dinger. hvilket er acceptabelt. I blandinger af vinter·
rug og vikke blcv foderet meget tungt fordøjeligt med
1,76 kg tørstof til I foderenhed.
Forsogene fortsættes ikke på nuværende tidspunkt.

De nu afsluttede forsøg med forskellige vintersædsar
ter til helsæd viste:
al der kali høsle.~ el SIOrt udbytte i el slæl.
al villter!tl'ede gi~'er de! SlOrSle udbytte. med el/ rimelig

fordtyelighed.
al I'interbyg gil'(.'r et Imwe udbytte men har en for

dojelighed pa "il'eau med konslr/Jel vinterhvede.
al sorter og arter med el lal/gI stdJ kali give et lUI/gt

fordøjeligl foder.
al der bor I'ælges sorler. der har ell god ow!rvilllringsevne.
al græsarier, der har tidlig vækst. ikke bør udlægges i

vintersæden om efteråret, hvis el/si/agen skal ha~'e en
Iwj el/ergikoncentralioll. og forurening med spildfrø
skal /lndglles.

al I'hrtermg. der !tosles når kernen er dejagtig. kan give
et stan udbytte. mel/ også el megel /tIngl fordøjeligt
foder.

ar del er vanskeligt al ufpasse hælstofmængden til
blandinger af I'itttersædskomarter og vifllervikke.



8ygsorter til helsæd, 1989
Anal) ...cn.... ullalcr af hd ...æd",cll~llagt' har \1'1. al byg
..orler har fOf..J,.cllig fnrdojchghct.l Dc,udcn har korte
og 'Ir.I""\(' \()r1cr. def ,.her llllld ICjl·...æd for hO<'I. en
... lOr lærd. for afgrodcn... egnelhed 1I11'1I\ilenllg og for
dæJ,.-..-.:dcll\ ...I..:lno;omhed O\erfnr udlæggeh Iri"c1
DIS-.c: forhold l'f sogt bd)"'.! I den for..ng'plan. som
fremg:lr af td.:'"abdlt'rnc.
For"lgcne er anlagt 1":1 arealer...nm l'r godet med en
pa~~clldc rna.:ngdc g)'lle. IId ...ædcn glxl ... l...c ... , ':I der er
200 I..g N pr. ha III r;){lIghed. hvor dl'1' er udla::g af gra:: ...
og 150 I..g N pr ha. h\or der l.'r udJ...::g af kl(ncrgræ .
Ilahel 50 w' for hcl,a::dcn og cflcr:lfgrodem brak
!Cfer I'l1l' Icjc...a.:d. kCllIl,k indhold og udbyllC af gfQlI
ma........:. ltlr..wf og rårrotcin

laix·150. j'urbl'g.'iOrtl'r ril helm'tI. I2J~).

GII~. aJ9/orso.,: 1989.

V .byg- Udb)oUc O! mcrudb...,. ",. J:.•fte~1 hkg pr. ha
sort "'" IOrsl »fOt- lr.::st ,,"mit t0rsl riproc.

lIel'Sæd
Ida I 38.7 9.4 n.q 2~5 94.9 8.93
'IIUO I -lO.O 9,4 11.7 9 0.5 ~0.06

Se\\a I W.... 9.2 20.6 7 4.... -0.10
DIgger O 38.5 9.0 :n.~ 12 4.1 70.04

Ah~'l\I'" I 37.Q Q.5 20.b 12 2.5 0.,14
Regall.1 I lS.S 9.... 20.0 24 9.5 0.85
Nala... ha I 38.9 9.6 20.3 IS 7.J 0.92
I.SD /5

EftcrnfJ,:rudc
·llItul Ii/nos.: 6 6 6 6 6 6
Ida 13.6 20.1 1.tJ 236 31.1 6.46
TiHn 13.2 20.J D.J IO 0.3 0.11
SC\\tt IJ ..~ 21.0 22.Q I 70.5 0.16
Olgger ll.q 20.8 22.9 .1 1.5 0.06
Alexl' 1.1.3 10.5 2J.1 6 0.1 0.15
Regall.t 11.X 11.1 1.1.1 6 1..\ ":"0.15
Nala,h.l LU 20. .1 2.1.1 10 0._' 0.12
LSD 1.8

Grovfodcrprodu kl ion

IC/bt'! 51. l ·arbyg;')orr['T ul hl'!!>{{'d
Gm. afforsøg 1981).

Vlirbyg- I rlprot
Udbyll~ Ol

1.0, ts. mcrudb
SOrl pr. FE pr FE In-\-llJl) L~. pr. ha

hel. e..rar helJC. urar Mb.. hcl c .fgr

j-\nl for,,'g 9 6 9 6 9 9 6
Ilcl!.~d

Ida 124 246 1.31 1.22 68.1 71.8 26.3
Tlkk() IB 240 1.31 I.I~ 68.8 lU 1.1
St:\~a 117 147 l.27 I.IS 70.9 6A 0.5
Dl~gcr 118 245 I.J1 1.1 R oLl .\A 0.2
A1cxl' 111 245 l.27 l.20 70.6 U 0.6
Rcg.ttta liR 24~ 1.26 1.17 71.7 11.1 ,'. O.~
Nalil .. ha IIQ 236 1.14 1.16 72.3 10.~ 1.0
LSD

U;tn ...ct \:llg af dæk\æd \<lr cflcnlfgnxlen ammCIl-
,:cllung og fnrdoJellghed god og n:c'tell en efter .dle
...urter
For..ogenc fort''\:ller

Ærtesorter til helsæd, 1987·89
D~ rklllng af bælgpbnler III hel,;cd'oen"llage "Olll
bægfoder har l nerc fodnng.. fof'\l'g gl\-cl megel gUII
sllgl' re-.ultaler. Prolelll fra ha::lgplanlcr er hurtigere
1lt'L1IH)dt'lIg I \ommen. <;amlldig med at dell daghge
foder<lplagche er ... "'rre. end 1 IUc-bælgplanler.
~c ,orler aflmhbladl"...c ærter har I normale år \j"

en .. l~lrre C\lIe 111 at holLIc "Il' ..wende, og de cr
1I1...~ lldadcndc bedre '0111 dæk ..a:d for udlægct. Dc,
udcll kan der \."Ne bd}dchg fnr~kclllldb}IIClli\eaUel

For al bel)" ... l' fordcle og ulemper \l'L1 for ... kclhge ær1e
Iyper \II hd,æd, hlc\ der anlagt h)r,,(lg efter 1'1.111<::11.
~Oll\ frcmgår af tck~llabdll'rl1e.

I for ...u!\cm:: hle\ der lIhtncht cl pl:IIHt.'tul af ærter p.
ca. 70 frcm",plrendc fru pr. 111'. For,('genc er placen:,
p:l arc;ller. dcr blc\ gcldet med pa ..'cndc mængdl'
hægg) Ile. Ærtehel ..æden er derefll'r ikke godct Illl'd
b'~\.·I ...tof. IIH:<.kn.. cflernfgrndcll l'I" tdfurt J(XI kg N pr
ha pr ,hel

lobd 5J. F;rh:<;Qrlt'r lil IIt·/ul't/. (135).
Gm. af 6 forsog 1989.

Ilcl'Sæd
Ida I Bodil l 34.2 8.6 215 224 76.6 6.7
flod,1 6 26.0 13.8 I~.Q 71 .0. .1 3.7
Bohatyr o 26,2 13.1 23.1 82 .~.6 .1.7
Con"'llrl* 4 24.8 13.9 21.R 77 2.0 .1.0
Helb· 4 24.8 13.5 22.4 56 ~7.3 2.6
LSD J 40 1.9

Eflernfgrudc
Id:l-I3(Kil1 15.1 IQ.7 19.6 250 38.1 7.5
Bodil 15.6 19.9 19.8 35 6.5 1.4
Iluhalyr 15.7 20.S IQ.5 17 .1.9 1.2
Cnn-.on· 15A 19.0 20.2 +l 7,.\ 1.1
Ilelb· 15.6 19.6 lO.Q 47 U 1.6
LSD JO J.I 0.6

Der \ar lIlgcll af de pro\t:de ,mier. der ha\dc md
l1)dd ...e pil cftcrafgmdt.'ll~ kenmke 'ammen..ælning.
Del ..IN..te lIdh) Ile af d~l:bæ(kll blc\ hn.. ld j b~ gsm
ten Rl·g;lI(:l. Illl'TI eflcrafgnxlen gU\ og...a cl "Ikkert
mlndrcudb~tic.
Uclbylleniveallct i heJ ...:cd<;afgmdcl'nc var h"JI j mde
nercnde 11r. Dc "'IM<;tc udbytlcr uf d:ck':cd blev hoslel
I byg..ortcrnc I{egatla og Nala.. ha. medens udb)'lIcl
\ar mind'l i ll\,l!",orll'rw: Ida Cl~ riHo. lahd 51.
Fodenlcrdlell blc\ hc... tl'Tlll \ed malinger af 1Il-\ilro
opl"..ehghedcll af del orgalmke 'Iof.
I mde\.ercnde llr var fooerv ....rdicn god I alle ...ortcr.
men bed ..l l Sc~u-, Alexl"'-. Rcgalla- og ,"ata..hab~ g. I
h\ IIkr UH II ro opl0~hgheden \ ar 0\ er 70 pet. For
'iOrterne medgik fra 1.24 - 1..'1 kg IOf<,lnftil l foderen
hed

Ærte
sort

pcl (X"1.r U)rst.
tont ",pM lnell

Udbyue Ol me-rudb
hk, rr ha

,ronl tørst dprot

J I
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Ukrudt er bekæmpet med midler, der ikke skader
ærter eller udlæg. Plantetallet i årets forsøg var i
gennemsnit for blandingen, 108 byg og 27 ærter pr. m2

og i ærtesorlerne henholdsvis 62, 72. 67 og 67 planter
pr. m 2.

I tabel 52 ses en oversigt over årets resultater.
I blandingen af byg og ærtcr har lejesædcn været
mindst, men der var også en siKker forskel mellem
ærtesarter med normal bladtype og dc halvbladløscty
per. der ikke gik så megcl i leje. Udbyttet af råprolein
var ca. 50 pCI. Slørre i ærter end i blandingen byg og
ærter.

I fodcrenhed. Byg og ærteblandingens fordojelighed
blev målt til 70.0 pct.. og der medgik 1,29 kg tørstof lil
1 foderenhed.
I tabel 54 ses en oversigt over udbytter i ærtesorter
som har været med l 3 forsøgs.k
1 gennemsnit af 3 års forsøg har Bohatyrærter og
blandingcn af Idabyg og Bodilærl givet det største
udbytte. Udbyttet i eflerafgrøder var mindst efter
nohatyræner.
1 tabel 55 ses re~ultater i gennemsnit af 3 år for
beregnet foderværdi. energikonsentraion og gram rå·
protcin pr. foderenhed.

Ida + Bodil ID 224 1.29 1,14 70,0 59,8 33,S
Bodil 15J 226 1,11 I,IJ 78,6 8,8 5,8
Bohatyr 155 2JJ 1,19 1.12 74,8 7,4 J,9
Consort- 161 218 1,16 1,15 75,7 4,6 6,0
Heika· 157 227 1,17 1.16 75,J +0,5 6,5
LSD 2.2

.) halvbladlØSt: typer.

Tabel 53. Ærtesorfer til helsæd.
Cns. al61arsag 1989.

Ærte
sort

g råprol.
pr. FE

heJs. eafgr.

kg IS.
pr. FE In'''llro

hds. ~,Qfgr h~ls.

Udbytte og
m~rudb.

•.~ pr. ha
hels. e.afgr.

Tabel 55. Ærfesorter til helsæd.
Cns. aI1987..l9.

UdbyIlt" og

Ærte·
g rAproL 19 IS. merudb.
pr. FE pr. FE a.e. pr ha

! sort h,"- e.olgr. he~ e,afgr. hels. e,afgr.
re

Anlal forsøg /7 /6 /7 /6 17 /6
Ida+ Bodil 128 227 1,25 1,16 62,3 28,6
Bodil 170 2J2 1,13 1.17 2,8 2,8
Bohatyr 175 240 1,18 1,15 J,6 0,9
Censort 180 2JJ 1,18 1,18 + 1.6 J,4
Heika- 167 229 1,20 1,19 6,0 14,9
LSD (a-d) /,8

I tabel 53 ses en oversigt over gram råprotein pr.
foderenhed. energikollcentratlon saml beregnet ud
bYlle i afgrødeenheder.
Udbyttet har været størst i sorternc Bodil og Bohalyr.
Lidt mindre i sorten Consort og mindst i sorten Hclka
og i blandingen af byg og ærter. Foderværdien i
helsæd blev bestem l ved m:'Uinger af in-vitro op
løseligheden af det org.miske stof. I alle ænesorterne
var fordøjeligheden megct høj, i gennemsnit fra 75,3
til 78,6 pct.. ogder medgik fra 1.11 lil 1.19 kg tørsloftil

.) gn.s af 11 forsøg l 19811·89.

I dæksæd og efterafgrøder blev der tilsammen høste!
91 afgrødeenheder i blandingen byg og ærter, Der var
lendens til større udbyIler. når ærterne blev sået i
renbestand.
Forsøgene fortsætler.

Tabel 54. Ærte!iOrler fil hel!iæd. Hestebønnesorter til helsæd,
Cn~ al/987-89,

1988-89
Ærte- Udbytie og mc:rudb.

Fodringsforsøg med hels<ed af hestebønner har vistleJ' pct. rbt. af torst. hl..g pr. ha
lOrt sæd tørst. prOI. mest. grønt 10rsl. rftproL næsten samme gunstige resultater som fodring med

Helsæd
ærter. Endvidere har lidiigere forsøg vist, at hestcbon-

A m. forsøg J5 17 /7 /7 17 /7 /7
ner er velegnet som dæksæd for lucerne.
Dc nuværende forsøg blev planlagt med en senere

Ida+Bodil 4 29,0 10.J 24,2 268 77,7 8,0 slæuid, nAr bælgene var fyldte med gulmodne banner.
Bodil 7 22,1 15,1 20,8 65 +4,1 J, I

På delle tidspunkt burde tørstofprocenten være så høj
Bohatyr 6 23,8 14,8 24,2 60 O.J 3,6 al saftafløb undgås.
Consar! 6 21,2 15,2 2J.J 69 ';'6,2 2,9 Der blevafprovet 5 forskellige sorter for at undersøge
Heika· 4 29,2 IJ,9 2J.J 12 4.1 J,4

stråslivheden og udbytteniveatlCl for de enkelte sorter.
LSD (a-d) 25 /.1

I tabel 56 ses karakterer for lejesæd, kemisk sammen·

Efterafgr~lde
sætning. udbyttet af grønt. tørstof og råprotein af
helsæd og efterslæt.

Ani. forsøg 8 16 16 16 16 /6 16
I årets forsøg blev der høstet pæne udbytter i hels.ed

Ida+Bodil I 15,7 19,5 21,6 212 33,3 6,5
Bodil I 15,1 19,9 22,0 J I J,4 0,8 og efterafgrøder. Sorten Victor gav mest med 76

Bohatyr I 15,6 20,9 21,4 5 0,6 0.6
afgrodeenhedcr pr. ha.

Censort I 15,0 19,8 22,3 J9 4,3 1,0 I et af årets forsøg blev fordøjeligheden målt som

Heika· 2 16,1 19.2 22.5 109 18.5 J,5
in·vitro opløselighed af organisk stof. Der var til-

LSD (a-d) /2 2,0 0.4 syneladende forskel mellem sorterne, hvilket fremgår
af tabel57.

-) gn~. af II fors"g I 1988·89
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Allf. forsøg 1 1 2 1 I 1 1
Cargo 221 236 1,31 J. 15 67.0 62.2 24.1
Topa... 220 220 1,46 1.15 55.7 11.2 0.2
Ulandine 222 236 1.31 1.19 68.1 1.7"'0.9
Alfred 208 214 1.29 1.14 69.6 "'7.3 0.2
Victor 197 217 1.28 1.17 69.0 13.6 1.2
LSD

Tabel 56. l/e.Hebonnesorfer,t! helsæd. (236).
Gns. af 2 forsøg /989.

Heste- Udb)uc Ol rmrudb
bønne-- I.qc PC' ~l. aftent hkl pr ha
sort .'" 10~t prat. l ra:sl ,ront torsL "prot

Helsæd
Cargo 29.1 16.9 27.0 2tW 81,6 13,77
Topa.. 25.8 15.1 30.2 9 "'6.9 "'2.53
D1and1llC ]J.4 17.0 29.1 "'43 + 2,4 "'0.32
Alfred 25.5 16,2 26.3 . J , l 1.0 + 2.J6
Victor 35.0 15.J 29.1 :2 15.7 1.16
LSD

EftcrafJ,:rudc
Cargo 14.6 20.5 20.7 190 27.7 5.68
Topa~ 15.0 19.2 21A :4 0.2 "'O.J.J
R1andllle 15.7 19.9 18.9 15 "';'-0.2 -:-0.20
Alfred 14,8 18.8 21A J "'0.1 .,. 0.48
Vicltlr 15.3 IR.6 22.3 3 1.8 +0.19
LSD

rab'" 58. 1I{'~,dxJll1/{!mr1t~r fil h,,/sæt/.
G"., af /988·89

Heste- Udb)ue Ol merudb
bønne· Lej< pcl. J:' .ftONI hkg pr, ha
sort sæd tønt. prot.. lrat 1'00' .- "pro<.

Ilelsæd
Af/l, forsog 4 6 6 6 6 6 6
Cargo I 22.9 16.1 29.9 348 79,8 12,83
Topas I 22.2 15,9 30.0 7 '" 1.0 : 0,29
Blandine I 23.6 17.6 28.3 "'13 "'0.6 1.07
Alfred l 21.8 15.9 30.0 4 : 4.8 "'0.92
Viclor l 23.6 15.5 30.9 2J 7.6 0.70
LSD

Efter:tr~rod('

Ant. forsog 1 4 4 4 4 4 4
Cargo 7 15.1 18.9 22.8 158 23.9 4,52
Topa.... 7 14,9 18.7 23.1 O c 0 ..1 "'0.10
Fllandllle 7 15.3 19.3 21.5 5 "'0.5 0.00
Alfred 7 15.8 17.7 23.2 O 1.0 "'0.11
Vlclor 7 15.0 18,6 22.8 ~I "'0,3 0.14
LSD

Tabel 57. lIef/('OOllnesorter III hl'isæd.
Gits. afforsøg /989.

Hesle-
Udb)'lIt Ol

I diprøt '. u m<rudb
bønne- ",FE pr FE &.-t. pr ha
sort b.b e..far. hels t .•fgr beb. e..f,r

.'111I_ forwg 6 4 6 4 6 4
Curxo 109 227 1.30 1.20 61,4 19,9
Topa" 205 222 1.29 1.19 0.2 0.0
B1andlne 214 2.'1 1.22 1.20 J.7 "'0.4
Alfred 206 209 1.30 1.18 3.7 1.2
Victor 199 219 1.29 1.1 6.6 0.1
LSD

Tubel 59. lIesteootlllesoT(er fil Jrdm'd.
G",. af 1988·89.

Forsogs~cncn har \a;-rcl gennemfufl I 2 ;\f under
\arH:rcndc dyrknmgsbetlllgchcr. Der har i~ke \a:ret
tendens til lejesæd I de afpnnooe ,",rter. Ton.tofpro
centen har lJ...ke i alle forsog relll' \~r.:ret 111'itræHcllg
hOj 111 al undgå saflanøb. rc.. ultall'l "'l.'\ i tabel 58
I forhold III andre bælgplanter til hel\ked \:lr <,orterne,
IIId hold af r protclll rel la\l. medens mdholdcl af
tra:"lOf"ar ret huj!. Kun <;orten BlaIIdine havde under
JO pet tr;:r.:~tof i wf'itoffel
laIt ble\ der i hestebonner og eftcrafgrodcr hostel fra
78 tit 87 afgrodcenheder pr. ha og mest i SOften Viclor.
I Blandine medgik der kun \,22 kg tor"lof till fo
derenhed, medens der i dc andrc afpmvcdc <;arter
medgik 1.29-UO kg lør'itof til I fllderenhed. hvilket
se<; I label 59.
For<;~,gelle fon<;æller.

Majssorter til ensilering
Majy.orter Illmelde~ forsogene efter følgende regler:
I. Sortcr pro\"ct mmdst I :'ir \'l.-d Staten" Plamcavbfor

"(Ilt og som har b('!tlåel I. år-; viCrdlrlfprov!l;ng.
2. Soner optaget p!l Den dan~kc Sorlsh~te

3. Soner optaget på EF-'iort<;l1sten. "om tilbyde.. til
d~ rkning her I landet.

I for...ug.ellc m~les udb}lIt'. fodenærdien beregne.. og
"'lrIcrnc bcdomm~ for rdt:\anlc dyrknlllgsegemka
ber.

dbYllel er målt i gron!. lOfstof og r prolelll.
J-oden ..t:rdlcn er beregnet ud fra pianlernl.... mdhold .If
lor..wf og organisk SlOf. hvilket er gjort "Iden I'HD.
Pm\er tit analysenng og bcreglllllg af fodcr\ærdlen er
laget I den fintsllltlede grnnmassc efter majsho!ltcrcn
for al Sikre en ensarlcl gClIllcm'lnit<;prove. Udbytte l uf
kolber er beregnet ved at plukke kolberne i I parcel·
række. og senere beregne del som fn procentandellIf

del ..:unledc udbylIe af tør'l!of. I
Ud fra udbyttel af koibe- og st<cngcltm"tof er del
gellllcl11!tllilligc udbyttes tor"lofprocclll beregnet. J
Sorlernes følsomhed overfor kulde I foråret er noteret.
ligc...um standfasthed og blom'ilfing!llld er regIstreret
p~ den måde soges der at rn en vurdering af ,arterne,
egnelllcd til dyrkning under forhold. der gælder I
pr:lk."l" I dc enkehe egne af landet.
Siden 1974 har måleMlflCn værel FroTlIca, men l 1989
er A\ ISO med som parallel målesorl med henblik p Cl
e\ellluelt \~Ifr.

Udb)IIC OB
m<rudb.

Le pr, ha
hel c.afgr

" "-pr FE In-\'1lm
hels e,argr. htls.

I riproc..
P' FE

MI. urgr

Heste.
Mnne·
sort
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Majssorter, 1989
I • r blev der kun tilmeldt sorter til ensilering, og de
tilmeldte og afprovede -.<mer er vist i den folgende
oversigt. Na\ll og opnndelsesland er hentct fra EF
sortslisten 1988, fra andre landes sortsllste, fra af
provningsvJrksomheden her i landet eller fra an mel
derem. oplysninger.

p,
son~islen

Son. land H~bnd TKlhgbnJ ,~'"
") EF-lande

Apache (F) S (6) IF
• Arven (F) S ; 2 DK.F
'Alias (CH) T ; 3DK.B.F
• Aviso (F) T 7 3DK.B.F
• Brutus (F) T ; 6DK,D.D,

F.GB.!
Challenger (F) T (b) 2 F.D
Erna (USA) T (6) IF

-fronica (USA) T 5 4 DK,F.GB.NL
G.lion (F) T (4) 2 B.F
Hiro (F) S (6) !F
I'SD (CH) S (7) ID

- Jina (U A) T 7 3 DK,B.F.
- Jumbo (F) T 6 3DK,B.F
'LG 2080 (F) T 7 4DK.D.F,NL
'LG2215(F) T 7 4DK.B,D.F
• Primus (F) T 5 3DK.B.F
·Saphir (CH) T 7 I DK

Sean. (Nl.) S (5) I NI.
Sole. (F) T (6) I GB
Sonia (Nl.) T (5) 5 B,D.F.NL,GB

• Splenda (B) T 4 3DK.F.NL
'Tr.k (F) T 7 2DK,B

.) Dlln,1.. sorl.shSI~ lqgq
U) 0.10. O sildIg. \O = tIdlig. ( ) 0= forclobig

Benæ"ncl~me S og T betyder enkclt- eller trcveh
krydsede hybrider De sidstnæ\llte har den mt'ot ure
gelmæssige \iæk.... \ med hojc og lave planter i ..amme
række. Det betyder for eksempel. at hanblomsteme
kan Icvere blomsterstov o\er en længere penode. hvil
ket betyderclt forbedret bc.... to...ning under \ejrforhold.
som ellers \llle \ ære ugunstige for kernesætningen.
I oversigten er der anfort karakterer for tidlighed efter
cn sl..ala. som blev indfort hcr i landet l 1982. Karak
tererne fastsættes ud fra kolbernes indhold af l"rslOf
ved nonnal hostttd for c:nsilering. Sorterne Fronica og
LG It ble\ for eksempel placeret I middelklassen med
L.araktercn 5. Delle s\<arer stOrt set til, al indholdet af
t!31"5tof i hele planten cr ca. 25 pet. \'ed normal tid for
host til ensilering. Klassernes bredde bic\' sal til plus/
miliUS 2.5 pet. tørstof i kolberne. De ø\Tige afpro\<ede
sorter blivcr dereftc:r placcrct eftcr kolbernes indhold
af mrstof ved en'iileringstld. Kolber er her kerner +
spindel med kolbco-\øb uden stille
Den storstc del af forsogcne ble\< sået og hostet af
landskontorcts rejsehold Der ble\< sået IO kemer pr
ml med 75 cm rækkeaf.stand. Til .... iknng af en u..\æL.-
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ket ud"'lkllng I foruret blev der ved såmngen placeret
150 kg NI' 11-23-0 pr. ha.
For...."genes pleje og pasning har ofle s...aret til den
omgi\cnde mark. da et stort antal forsag har værel
anlagt i beslll.ende majsmurker.
VækslS<.'eSOnen 1989 \'ar Cl særdeles godt :'ir for maJs.
Tidlig sålllng I en u\ædvanlig lun jord sikrede en
hurtig og sil..ker frcm ..piring. I dct meget solngc vejr i
maj-Juli forlob ud\lkhngen hurtig. og blomstringen
....kete allercde I sidste hah'de\ af juli. Grund\agct var

ledes skabt for en Iotor kolbeproduktion. der iovrigt
\'ar begulI'itlget af en \Ol rig september.
Som det St."'S af fig. 2. var anIaIlet af maJs\'urmeenhcder
kun lidt o\er nonnal og "ar stort set kun i den s)dllge
og den ostlJge del af Danmark o\'cr 2.500 majsHlnne
enhedcr, der normalt sikrer 25 pct. torstof i hele
planten.

Jylland og 0eme Bornholm 2481

l'iormal 1931·1960' 2~48

l..---....,-,
••
\\

Fig. l . .\1ojs\'tJrmeellheder /989.

T orstofllldholdet har gcnnemgående værel noget ho
jere end 25 pet .. h\llket må tilskrives en god væl..st
periode og torre forhold \.00 hO"t.
I-I" .... ten foregik l Ilden omknng den 7. oktober. Det
ga\ en \æl..stperiode p 166 dage. hvJ1ket næsten er en
normal \æl..stpenode.
Hosten cr planlagt eftcr, at der skal være 25 pet.
terslOfl m~le-.orten_ Dettc opnæ. dog ikke hvert r. da
målc..orten Fromea er nuddcltidlig.
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I abel 60. I'ItllIl{L' maj~'Wrt('r. (]J 7).
GI/\·. uf IO formg 1989.

7hllige majssorler
1 tabel 60 ~c, udhYlleresullalcl" fra dc lidlige sorter.
Forfruglcll v;lr korn I 40. maj, i JO og rocr i JO pct. af
for'ogcnl.'.

Der er i 1989 opn:1ct <;ærdek<; hOJI.' wr:-'lorindhoJd. Alle
tidlige ..,orter havde ellOr'lolindhold ovcr dell middel
lidligt' målC'MI )-ronica. der n<kdc en [(,p;;lofprocelll
på ovcr 25. rlerc ~orll'r g:l\ cl hCljcre udbYIlt' end
rnlilc'ortcn, mcr .... hsa. Jirla og LG 2080 gav de hlVC.. lc
lIdh)'lter.
, tabel 61 'I:, ell ovcrsigl mel' pIallteta!. 'Iandfaslhed
og kolbeanddl'll af tor~torlldh)"llt'!.

Udbytl~ og merudb
pcl pct. af ",r"l. hJ..g pr ha

lorst rAprot. Il'a$t. gnlnt IOrsl rAprol
Mojs
sort

Fronica 27.2 9.1 19..1 445 \21.\ 10,98
AVI"lO .12.8 8.6 19.1 -'- 71 1.6 -;'0.44
linn .11.7 R.o 18..1 -'- 82 ~o.1 1.04
Challenger .'2.0 ~.9 20,0 -7- 53 4.2 0.15
'v.a JO.2 9,4 IS.7 :n 10. .1 ~0.56

Ilim .11.2 8.S 1R.5 ;- 50 2..1-;'0.14
Apache .10.0 S..1 19.J ...;.. .12 2.8 c 0.7.1
Saphir .11.1 S.2 1~.7 -;.60 1.2 1.13
LG 20S0 .12.9 8.7 19.7 -'-R6 . 3.0 -'-0.73
LSD 1.6 16 6.8 0.6

Tubel6/. Ihlligt' muj!J·sortt'r.

Gfa. ul IO fors"g 1989.

Mojs
sort

AnULI
plllnter
pr ml

pet Udbytte og Ine.rudb.
Leje- kolbe IIf hkg tørst, pr. ha a.e.
.sæd I(mil(. kolbe SI. -I bl. pr. ha

;l/ojsbrand udl'ikler gal/er, der er fyldt med mørkebrul/e
ImUld.lptJr,'r. ,"itwrel$('III..(1I/ variere m('!-:et. og kolbl'rI/(' Aall
I'll're hel el/er r/('!J-is umr/UI/J/l'/ ,il SLO~. Der ('r ingell rr.~iko

I'ed af olll'/!lIde (lf/grehl/e plamer fil [oda. MaI~braf1d

kommn 1..11" tif udbrud lil/der meget /Orrt' og I'orme
l'fIr/orhold.

(FolO: A. From ,Vif!!wn).

Plantetallet veo IH"1 \ar meget en'artCl og pa cl
111lddcllløjt niveau med ca. l:S planter pr. !Il:. l.igclcdc~

\ ar 'tandfa~lhcdCIl hOJ \cd ~111e pmvede 'Orler med
karaktcren () og 1. Kolbcalldclcn af lorstoffet var
....;\:rdclc\ hC)j l 1989. Alle dl' pnH'edc lldlige !>oner
havde mellelll 5R og 05 pet. af IOrstofrel i kolhcn.
hvtlket i alle lilf.cldc 15 OV("I" Fromca. der havdc 55 pc!.
af wr'\OffCI l kolben. DCI berq~llede antal afgrødeen'
heder var gennemgåcnde IWjl med Hiro. Avi~o. Apa
che og Challellj!el' på henhold",., 118. 116. 116 og Ila
afgrodccnheclcr pr. ha. Ovrigc ,oner gav fra 0.1 til8A

Tahel 61. I tdlige mOj.\.\{Jrla.

Gus. (Jflor.\"g 19R9.

:lfgrodcnhedl'r 1lI lIltl n: end målewrlcll' 11-1 afgmdeen
heder pr. Ila.
I tabel 62 'c'" 1.'11 ovcr,igt over andre tlyrknillg:-.cgcn
,kaber

Fromc:.! X.O
A\IMl 7.9
lina 7.8
Challenger tt2
I~..a 7.8
Iliro 7.Q
Apache 8.0
Saplm R.O
LU 20S0 S.4
LSD

1
O
O
1
O
O
O
1
O

55 66.4 54,7 \13.9
6.1 11,.1 . 9.7 2.2
60 .1.2 4..1 -'- 3.5
5R 6.8 -'- 2.6 1.6
5<) 70,7 -'-9.6 -;.R.4
65 1],4-'-11.1 J.9
64 13.4 ~ 10.6 2.2
6.1 8.6 9.R : 0.1
60 5.1 R.1l 7 3.~

Majs
sort

.111101 jiJnOI-:
Fronica
A\ i,o
Jilla
Challenger

"~a
J-1iro
Apache
Saphlr
LG 2080

Dato rc\. an8t~b
J..g IØrsl IKur for 'o, nI f\1S<lnum

lulde.res. hnnbl kolbe Slltllgel pr. I"E

7 4 9 9 IO

I9 27/7 O 1 1.06
J9 25/7 O O 1.06

9 24/7 O O 1.04
9 25/7 O I I.OR
R 25/7 O I 1.05
9 24/7 O I 1.05
9 2J/7 O O 1.07
9 2.1/7 O O 1.05
9 2-1/7 O O 1.07
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Alle sorter undtagen lssa fik karakteren 9 for kuldere
sistens, denne fik karakteren 8.
Blomstringen fandl Sled ca. I uge lidiigere end nor·
malt. De tidligsle sorter havde hanblomslerne i blom
SI ring den 23. Juli.
I del torre efterAr har der ikke været nogct angreb af
fusarium, og der er Sl1lcdes kun nOleret sporadiske
angreb ved sLængelbasis i nogle af sorterne. Den
beregnede foderværdi har på grund af den hoje pro
ccnt kolbetørstof værel særdeles høj i 1989 og højest
for Jina med kun 1,04 kg tørstof pr. FE. De øvrige
sorter 13. fra. 1,05 til 1,08 kg tørstof til I foderenhed.

Middellidlige mojssorter
I label 63 ses udbylleresultater fra de middeltidlige
sorter.

Tab<163. Midde/tidlige majssorter. (238).
Gns af 6 farsøg /989.

Majs· Udb)ur og mmKlb
pc< pct_ af torsl hkg pr ha

sort lersl "- ,......
."""

,on\. rlprOL

Fronica 29.0 8,2 19.4 500 145,2 11,94
Aviso 34.0 8,0 20.3 "'89 "'5.5 +0,83
Sonia 30.5 7.9 21.6 -+ 21 0.8 ';'0,44
Ailas 29,4 8.0 21,2 + 33 "'7,9 70,89
Erna 35,S 8,0 18,8 "'III -7"7,0 "'0,86
Jumbo 32,9 8.3 18.8 .;.62 "'1.0 0.Q2
Primus 31.8 7,8 19.5 "'36 2,3 "'0.38
Trak 33.0 8,1 17,9 "'81 "'7,1 ';'0.70
LG2215 35,1 8,2 20,8 "'97 "'3,9 -:-0.36
LSD 2.0 26

Forfrugten var græs i 33. korn i 33, majs i 17 og roer i
17 pet. af forsøgene. Alle sorter havde en tørSlOfpro
cent på over 25. hojest for Erna med 35.5 og 1:t\C'1 for
Fromca på 29 pet.
Udbyltet var højt, højesl for Primu~ med 148 hkg
tørstof og lavest for Atlas lIled 137 hkg torstof pr. ha.
I label 64 ses en ovef'oigt o\er sorternes planielai.
stængclfasthed. kolbens andel af tørslOtTet og udh)'ltet
i afgrødeenhede-r.

Tabe/ 64. Mldde/lldlige majssorter.
Gns af 6 farsøg /989_

Maj.. Anlal "" Udb)'nc og merut.lb.
planl~r UoJe- kolbe! af hkg I"!"SI. pr. ha a.e.

sort pr. ml sæd tor.>t kolbe SI. + bl. pr. ha

Fronica 8,5 O 57 83,0 62,3 135,2
Aviso 8.5 O 66 8.6 "'14.1 : 7,8
Sonia 8.4 O 56 ';'1,8 2,6 ';'6.7
Atlas 8.6 O 60 ';'0.7 .;. 7,3 ';'12.7
Erna 8.9 O 66 8.5 "'15.6 .;. 3.9
Jumbo 8,5 O 65 10.1 "'II.I 1.8
Primus 8.4 O 64 11.1 ';'8.8 2,6
Trak 8.4 O 65 7,3 "'IH "'1,3
LG 2215 8.8 O 61 3.7 ';'7.6 ~7.4

LSD 8.7
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Der \-ar et mlddelhojt antal planter ved host med 8,4
til 8.9 planler pr. m2, og der var ingen lejesæd i nogen
afsortcrnc. Fronica og Sonia havde henholdsvis 57 og
56 pct. af torstoffet i kolben. Alle øvrige sorter havde
højere andel kolbelorslof varierende fra 60 til 66 pet..
I label 65 ses en oversIglover andre dyrkningsegen
skaber.

Tabel 65. Midde/tidlige majssorter.
GflS. afforsøg 1989.

Majs· DalO pet angreb
Kllr for ro, af fUliarium kg Ulr.>t

sort kulderrs h.nbl kolbe slrng~1 pr. FE

AI/tal forsøg 5 I 4 4 6
Fronica 9 3/8 O O 1,07
A\'ISO 9 30/7 O O 1,10
Sonia 10 3/8 O O 1.14
Atlas 9 4/8 O O 1,12
Ema 9 28/7 O O 1,05
Jumbo 9 3117 O O 1.05
Primus 9 218 O O 1,07
Trak 9 3017 O O 1,03
LG 2215 9 1/8 O O 1.11

Alle sorter fik karakteren 9 og 10 for kuldcresislens, da
der ikke \'ar de store problemer med for1l.rskulde i
1989.
Blomstringen for hanblomslcr skele på det normale
tidspunkt med Erna som den lidligste den 28. juli og
AlIas som den seneSle den 4. august. Der blev ikke
nOleret angreb af fusarium hverken i kolber eller ved
planternes basis i nogen af sorterne.
Der medgik fra 1.03 lil 1,14 kg tørstof til I foderenhed
mindst forTrak og mest i Sonia. Delle er særdeles lavt
for middeltidlige sorter og skyldes det lave træslofind
hold og hoje <;Ii\e!sesindhold som felge af en hOJ
"olbeprocenl.

Sildige sorter
I tabel 66 ses en oversIgt over lorslofindhold. mdhold
af råprotcin og tnestof i tørstoffel ",arni udbytier af
grenl, tørstof og r:\protein.

Tabe/ 66. Si/dige majssorter. (239).
Gm. af 7 forsøg /989.

Majs- Udb~lIe og mcrudb
PC' pet af lorst. hkg pr h.

sort 10....1 oIpro' lrte'il. grønl torsl rAprot.

Fronica 30.4 8.7 18,1 391 119,0 10,34
Aviso 35.3 8,4 18,3 .;.51 1,1 "'0,22
Seana 32.8 8,5 18,7 ';'15 4,5 0,16
Galion 33.0 9.0 16.8 .;.48 "'5.9 : 0,12
Arven 29,7 8,8 18,9 .;.5 -+4,2 "'0,23
Splenda 29.7 9,0 19,0 ';'7 -:-4,9 "'0,06
Brutus 29.6 8.5 19.6 .;.3 ~4,O ';'0.59
Solea 32.7 8.3 17.6 "'19 2,8 0,25
LSD 1.7 23
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Tubel67. Sildu:e majUOrler.
G",: af 7Jor.wg 1989.

Ocr ble\ opn!iel k.~rakICrl.'1l 9 af IO mulige for k.uld~re·

"i..,lens for \amtligc ~ortcr

Blomstnngcn fandl SlctJ c~. 10 dage Ildllgere end
normalt. Frolllca blom"'lrcde sene"t og h:l\de han
blomsterne i blom~1 den 21 Juli.
Ocr var kun lIolerel "poradl"ke angreb af Fu..arium I 2
sorter.

Alle sorler havde o\'er 25 pet. lørSIOr.
UdbyIlet var hOJCSI I Seana og Solea med henholds\i!i
124 og 122 hkg torstof og lavest i Galion med 113 hkg
lørstof pr. ha.
I label 67~ en oversigt O'er planlctaJ.leje,a..'dskarak.
terer. kolbens andel af InrstoITel. og del beregnede
anlal afgrodeenhcdcr.

I snmmenliglllng med del normale under dall~ke for
hold. var fodef\ærdlcn meget hej I de ~ildige ...orter.
idel der klin medgik. 1.00 III 1.08 kg torstof lil I
foderenhed. Galion vnr lelle<;;{ og Drulus tungest for
dOjellg.

Majssorter 1980-89
I label 69 lindes I den (l\er'tlc hahdel en ':lmlel
O\ocr-.igl o\er resullaler fra forsøg med sorter af maJs
til enslienng l 1989. hvor de er op"lillct i alfabetl~k

orden I dell nedeT"lle halvdel af tabellen flllde'\ hge
lede" roulWler fra en panl' "nmmcnllgnlllg 1l1<"'<!

FroIllca.
Iler er re...ull.l1er Ira de !ll<hlC' IO ;H"~ fon.og med
m:lJ'~rter 111 cnslleflng, DC'r er her mediagel ~orler.

som kUli h~r \oærel mcll i afpro\ Jllngen indenfor de
sld"le 3 • r DCI er hCIl'lglen lIldtll \ldere at arbejde
mcll el glidende genncml,1ll1 fra de ,Id'IC \0 år. ~ der
aldng fmd~ ft:,u\talcr:lf sorter her....nm er O\oef IO år
gaml,,",
wt:ug'l lil I-Hljre finde, forhold~lal fur den pnnc<!e
~or" udbylIer omregnel i afgrudt'enhcder pr. ha. h\ot)r
udb~lIct af lllålc-.<lrlell Frollll:<l cr S:II III 100 <ncr'l I
labellen. Del kan l dCllne talrækl..c Ioeng,t 111 højre
hUrligl 'e!l. om udb) Ilel af en provt't ,nrl \Varer ul cl
rimeligl ni\cau i forhold ul lll;Jlc,nrtell Fronica.
Ud b) Ilet og I ,ærde1c·..hed k. \ altlctcn af del tw... tede
udbyttt' 15 I 1989 o\er dcl norma Ic. Del ,kylde~ deJ5.
den lidlige ..,;'\ning og 'Ikre fn..rn~piflng fra del lUlle
så bcd og dl'l, lid u'æd\ anllgl IU'je :llltal soltllner i
væ'-'lpcnooen.
Forudl:11 cl h(ljl udbyIleniveau er en god ~Ialldf:l'lhcd

Cl \igligl krav Delle k.rav bliver stiild i hele den
rnaJ'o)rkede \crdcn. ,:1 del er sj,-t:klenl. at der sc:
soner i afpfCl\onillgell med en ~vag !>1:.Illdfaslhed.
El indhold af tm~lof p:' o\cr 25 pel \cd llormal
cn,deflngSlld \il \:ere cl andel meget \Igligl knn III
en cll'illt'ring orl. Ved dyrkllmg afSlaldftxler er delle
km" iUc :-3 Igllgt. du !>I:cngclcns indhold af ...ukker
udn) Ile... lige <;~ godt ~f k.væg '-Om llldhuldcl 3fsll\cl!ie
I k.olocrne. Se" I meget kollge år. !>om f.eks I 1987.
nåede nere af ~()flcrnc de 20 IXI. ",r\tof. der er dcn
o\re grælN: for gnmmaJ" III \la Id foder
El slon udb) Ite af koll>elnr... tof er del Iredie \lgllge
kr:l\ I maJ'~dyrklllngell. da kolberne er dt:n me!ll mc
ring... rige del ar plantcn, El hOJt udb) Ile af kolbcwn.tof
h~r derfor llldn) del,c p:'l h\or lllcgel mUJ<;torstof. der
g. r III I fodcrenhed
Soner med en hOj 3nde! af '-olbctor'itof har ofte en
spmk.el \I.:engel. de har i ugunstige år lUe k.unnet
klart' "Ig udb) Ilem:t:.~"lgt0\ erfor de middehidlige sor
ter nlC'd kraftige 'itængler ~11l 1.'11 s,ikrmg af udbyttet
Unllt'r \unslclige forhold m der forl'31 lægges \~l:gt

på ,nrler med ell k.raftlg slængel og hel<;;t og en
\e1ud\lklcl kolbe. DCI \11 for IldelI sige. at nllddellld
lige I,orter m fnrclræk.k.("'i til \ an,kelige \ ækstforhold
For'iiogene furhætlcr

PCI. angreb
.r fusanurn Kg tørst

kolbe slængel pr. FE

Pet. Udbytte og merudbytte
kolbe af hkl 1.1'"$1. pr ha Le

tøl'"$l kolbe ~l,+bl pr. ha

Da,
Kar for for
I.ulder~. hlUlbl

Antal
pbnte1'"
pr m~

Majs
sort

Majs·
sort

rab('/ 68. Si/dige /I/ajJwrtl!r.
G1/5. eJ/for.m}.: /989.

Anlal plalHt:r \ cd tHl't \'ar fra 7.1111 8.7 planler pr. IW.

Jl\'ilkel er middel til hC'JI. Der \:Ir Ingen lejesæd i
nogen af 'orterne
Kniben.., andel 'If hlr"wfTcl 1;'\ p;'\ IlI\ eau med dier over
Fronic<'1 I Intervallel 57-62 pi.:l. AVI'to havde 65 pet. at
IClrstolTel i kolbcn. Del beregnede antal afgrød<''Cll
heder \ar højesIl Sole..1 og Scana med henhold~\i" 118
og 117 afgrooecnheder pr. ha, mcn:-lkutu:-. Arven og
SplcndH g(l\' dcl lave:-IC udbytte meJ henholdsvis 107.
108 og 108 argmdcenhedcr pr. ha.
I tabel 68 ~e~ en oversigt over andre dyrknlllg~egell

~kaber

Fromca 7.9 O 57 67.5 51.5 115.2
A \ 1M) 8.2 O 65 I 1.0 -i-9.9 0,4
Scana 7.9 O 62 ~.6 -i-4.0 2.1
Galion 7.1 O 62 2.4 U -7'-2.5
Anen 8.7 O 59 0.1 : 4.3 -i-7.3
Splenda 7.6 O 57 2.7 -i- 2.1 c. 6.9

Brutu' 8.0 O 62 1.6 -i-7.6 -i-8.6
Salca 7.h O \9 4.7 -i- 1.9 2A
LSD

Anlal fo,~og 5 5 6 5 7

!-ronica 'I 2117 O O 1.03
A\i~o 'I 16/7 O O 1.04
Scana 9 lIV" O l 1.05
Gallon 9 17'7 O O 1.00
Ar\cn 9 1917 l O 1.06
Splcnda 9 20/7 O O 1.0\
Brutu' 9 20/7 O O 1.08
Solea 9 17/7 O O 1.04
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rabel 69 Somlet o~'er\'igt o~w majnorler 1980-89

Lc:j~ T0r<.\{~fpr.;t.
kg hlrstO( LJdhlluc Uf, mc.rudb)ttC' Ldb. og mcrudb

P' Ff hkg tørstof pr h' a.t. pr. ha

uengkr + blad
~

Kolber

I
Majs~ \sorter ~

~
,

~ i
r

~
]

~
c ~

~ • ] ~ ~
~ r :li

~
3, ~ ,

~ l ~

'"
~I

o ~ " ~ " i ~ "
,

- E >

~
~

-< i c " ~ " e .? " e , " E
~ :< :< ~ :< Co - :< Co ... :< -

FrOIllC3 100 - 100 100

Fo_.",r 1989
Apachc 10 l o 27 30 1.06 1.07 66A l JA 120 54.7 10.6 81 113.9 2.2 102
Af"\en 7 o o 30 30 1.03 1.06 67.5 0.1 100 5J.j -4.3 92 115.2 7.3 94

Aila... 6 O O 29 29 1.07 1.12 83.0 0.7 99 62.3 7.3 8 135.2 12.7 91
A\'iso . 2J O O 29 34 1.05 1.06 71.1 10.5 115 55.7 10.9 80 119.9 1.0 99'
Brutus . . 7 O O 30 30 1.03 1.08 67.5 3.6 105 5J.j 7.6 85 115.2 .6 93
Challenger. 10 l l 27 32 1.06 1.08 66.4 6.8 110 54.7 2.6 95 113.9 1.6 101

Erna. .. 6 O O 29 36 1.07 1.05 83.0 8.5 \ IO 62.3 15.6 75 135.2 3.9 97
Galion. 7 O O 30 33 1.03 1.00 67.5 2.41045J.j -8.3 84 115.2 2.5 98
Hlro. 10 l O 27 3 l 1.06 1.05 66.4 l J.4 120 54.7 11.1 80 113.9 2.2 102
1ssa ..... .... 10 I O 27 30 1.06 1.05 66.4 0.7 99 54.7 9.6 82 113.9 8.4 93
Jina 10 I O 27 32 1.06 1.04 66A 3.2 105 54.7 9.3 83 113.9 3.5 97
Jumbo . . 6 O O 29 33 1.07 1.05 83.0 10.1 112 62.3 11.1 82 135.2 1.8 101
LG 2080 . 10 l O 27 33 1.06 1.07 66.4 5.1 108 54.7 8.0 85 113.9 3.8 97
LG 2215 6 O O 29 35 1.07 1.11 8.1.0 3.7 104 62.3 7.6 88 135.2 7.4 95

Primus. 6 O O 29 32 1.07 1.07 8.1.0 11.1 113 62.3 8.8 86 135.2 2.6 102
Saphir 10 l l 27 31 1.06 1.05 66.4 8.6 113 54.7 9.8 82 113.9 0.1 100
Scana . 7 O O 30 33 1.03 1.05 67.5 8.6 113 5J.j 4.0 92 115.2 2. t 102
Solea .. . 7 O O 30 33 1.03 1.04 67.5 4.7 107 51.5 1.9 96 115.2 2.4 102
Sonia 6 O O 29 31 1.07 1.14 83.0 1.8 98 62.3 2.6 104 135.2 6.7 95
Splcmla 7 O O .10 30 1.0.1 1.05 67.5 2.7 96 5J.j 2.1 96 115.2 6.9 94
Trak 6 O O 29 33 1.07 1.03 83.0 7.3 109 62.3 14.4 77 135.2 I.J 99
*) ForholdMai for udbytte i de forskellige serier: lidlig=102. rniddehidlig=94. sildig 100.

Fo_sar 1980-89
Ah7C 84-88 63 2 l 22 25 1.21 I. J7 44.5 7.211664.5-17.8 72 90.4 5.5 94

Aujou 09 .. 87-88 16 .1 l 2J 25 1.22 1,22 46.7 4.0 108 62.8 13.0 79 91.7 8.8 90
Aujou 18 .. 85-88 49 3 l 2J 25 1.22 1,22 46.7 4.0 108 62.8 13.0 79 91.7 8.8 90

Anen .. 8.1. 85. 87·89 29 2 l 24 24 1.16 1.17 48.5 0.6 101 57.2 1.6 103 92.9 0,9 99
Atlas . . 88 9 10 2 l 27 27 1.12 1.17 78.1 0.1 100 65.3 6.1 91 128.7 11.2 91
Aviw 87 89 48 2 O 24 28 1.16 1.1551.410.9121 60.3-10.5 83 98.6 1.2 101

Borcc 81-88 93 2 l 2] 26 1.21 1.16 47,9 lA 103 60.9 11.8 79 90.8 6,1 93
BrO\l,ning 87-88 2.1 3 2 22 25 1.21 1,20 41.5 5A 113 62,6 12.8 80 88.0 5,9 93

Brutus 80-81.87-89 50 2 2 25 24 1.16 1.19 56.4 .1.5 106 60.6 3.2 95 101.9 2,3 98

Derb) 85-87 29 2 l 22 2.1 1.22 1.25 .12.8 1.1 103 61.7 10,5 83 78,4 9.7 88
Galion. 86-89 29 2 O 24 25 1.16 1.13 48.5 2.2 105 57.2 10.0 83 92,9 4.5 95
Jma ... 86-89 36 2 l 25 26 1.18 1.18 46.5 5.5 112 61.0 14.0 77 92.7 6.9 93

Jumbo . 87-89 29 2 l 24 26 1.16 1.15 55.3 5.4 110 62.5 9.9 84 103,7 2.5 98
LG 11 80-87 76 2 2 2J 24 1.19 1.20 45.8 3.6 108 59.1 5.7 90 88.5 2,5 97
LG 2080 . 85-89 59 2 l r 27 1.18 1.1847.0 5. 112 64.7 7.5 88 96.0 1.7 98->
LG 2215 8889 12 2 l 29 34 1.12 1.16 1.4 5.6 107 66.4 4.1 94 132.2 3.0 98

lIxi'i 86-88 22 2 l 22 22 1.20 1.20 42.2 O.J 99 59.1 0.1 100 85.4 1.4 98

MLA 019 87-88 16 J 2 2.\ 25 1.22 1.24 ~6.7 6.0 113 62.8 10,4 83 91,7 5,2 94
Primu.~ . 86-89 28 2 24 25 1.17 1,1 q 52.~ 8.2 116 59.9 6.1 90 97.9 0.3 100
Soma . 86-89 28 2 24 25 1.17 1.21 52,4 4.8 109 59.9 J.8 94 97.9 2.3 98
Splenda 83.85.87·89 35 2 25 24 1.16 1.1848.3 .1.1 94 52,6 2.7 105 88.1 1,5 98
Trak 86-89 32 2 25 26 1.18 1.17 50.6 7.0 114 62.9 11.7 81 98.0 2.4 98
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Undersøgelsesarbejdet
Grmfodcrud\algc"," und..::r"'lgcl ..cr har I • r omfattet
fulgendc"
I ....or"oog med n~dendc ammonwk III byghalm. ud

fort i ..amarbcjdc mt.,d firnw,t:1 EIlKO. i\lon..
2 l'l1dcr~oge""t: af halmen:!'> fodcn:ærdl l cnl..dlc ~or

ler af \;\rb)g. \tnH:,rbyg og Vtnlcrll\cdc. udfort l
"ull1<trbeJdc med Blotekm,,1.. Institut. Koldmg

J l1ndcr..ugcl\c af gr..c'produkllon (la UK-brug. ud
r~'rl I ...:unarbcjde med Ltllut-."'olllnrcl for Kyæg.

4. DCll101h,rallon og IJlldcrsogd ..c af ,amcn,ilcnng af
hde rocafgrmkr hW..,ICI med hclplantcoptugcr.

5. Cndcr...og,d<;c af ærted) rklllllgcll'. betydning for
rodbrand l nederoer.

Forsøg med flydende ammoniak til
tør og fugtig byghalm
Fra 1987 111 ·R9 er der udfur! for,>"g fur al bdy,>c. om
der \cd hjælp af n~dendc anullonlllk kunne konser·
'cre.; halm hJcrgd under \3m.l..cllgC' host forhold og
'-"Ollld.g ",,~rc ell god halm"' .. ahtct og en forbedret
fodenærdl
Unde""gel...en har omfallet fnlgendc urga\er'
a Stigende mængde ammoma\.. lll....ll rllndballer med

for \..clll!!1 \;Indmdhnld og nedlagt I "mr .. af
pla tfolle

b. 1 ør og fugllg halm i rtlndbalkr placerelI l1l.Jrk... taJ...
og tlb;.!! J pct. ammoncak,

c, Saml1lCnllgl1l11g af ammOlli<Jkhchalldlet tor og fug
tig halm I !'llllllhalk!', lX'handlet deb Cl1kcJtYl~ og
nedlagt l Hl'Ilrl' af pb"'lfolll: og del ... behandlel i
markMa\..

d, Sammenhgnlllg af ammonl;l\..lllf,'r cJ til Hlr og fug·
tig halm l rund baller mcd henhold ' I" l og 5 spyd.

Stigende mængde ammoniak lil IOr og
fugtig ha/III. /987-89
I I(HP-~q er der udfort Q for..ng med '1lgende mængde
Oll1lmnl1lak Id tor og fugllg byghalm, prt.~..ct I rund
baller med dct form;il. al \..larlæggc en e' cnluel for..kel
I \lr\..Tllllg 'iaml Ill\eauet for optImal d"..enng I lur og
fugtig halm
I inde'.cr':llde :ir ,ar dcr "Om tidligere .3 ..encr med
for..kclllgt ,.tnclind!lold I halmcn:
A. Ahn tor halm Illed o'er 85 pcl tor.. lOf.
Il. Ret fugtIg lIa1ln mcd 75·85 pt:1. hll .. ,nf.
C. Fugtig halm Illed undcr 75 pet. wr"lOf,
Halmcn 'ar fra hyg...onen Alls og fra ..amme mark. De
for..kclligc 1(lr"lofprnl:t=lltcr ble" upnfld vcd pre.. ning
del'5 p~ for.. kcllige tld~pullkter af dagcll og. dcls efter
lidi regn.
I Incr ...ene 'ar dcr -\ kd. del<:. ubehandlel og deh
til..ællllng af henhold~'1\ L 2 og J pet. ammoniak pr.
kg halmlOr'lwf
lIalmen til ..cne A og B ble' pr{"i;",et 2 dage for
lils..'etllillgen af amm(miaHell fandl sled. medens hal
men III ",ene C bic, prn'><:t umiddelbart for lil ..æl·
Illngen

Gro\ fodcrprodllktion

Ila1m, der bjærgel' lil/der \'ulI:.i"'Iif{{' for/101d og med et for
'U)JI mlldUU!!IOId, bør uh/de_" ammOfIJUA war{'\{ {:Jrer
bjæf1,:fl/1/g for a/ hillt/re ('" jOrrlnRe/w uf h'ali/('/('" lillder
ophi."'tlrtllg

AlIlmOllla\..kcll bk, libat den enkelte rundhalle fra t:"1I
fronlmolllt:rl'l grab med 5 lll'>..ctlllllg....pyd 'hcr
halmballt:"\ '-:cgT \..unne ..nX'le.. ele\..lrOlmk. og 'cd
hjælp af et flo" Illeler hlc' alllOlonlak\..cn 1.lfon h\er
cnkel haltc med IQ \..g pr 1ll1llul.
Da hlc, ;lIn endt 4 rundballer pr fn",'gskd ...om hle'
Ilt:dlal:t I \.'t .. ml''' af plastfulle, Der bk\ udt'lget
pro' cr fN behandling dCl! I ..epleml:ler og Igen dell IO.
okwoer 'cd for~ngct.., af.. lutn1l1g
Tcmpcl'aturud..-ikllngen hl cv fulgt vIa lempcralllrf\)
lcrc I allc lcd og I Ildc for ..ng"l)('rioden.
I firet .. f(}r~')g var h>r~lOfrrocCrllcn I gcnllelll~nit 91.1.
!:IO, b o);: 51,4 1')(:1. l henholdwi'i tnr, ret fugtIg og fuglIg
halm
I alll1l101lwkbchandlet halm betragte... cn "liglltrlg i
r:iprotelllllldholdet på 2,5 pc!. (I Wrrcl pn"e) ..mil ct
legn på. al ammOllla\..\..l.'ll Iwr ",r\..cl O\cralt. Delle
\"nlcrturn er opnaet i alle for",'g..lcd 'cd ttlfor..,el af 2
Pl.:t. i1mrnolllak eller dermer.
Sel\('1ll halmcn lil delle <ir.. for ..og h~l\de en ..ærdele..
hUJ fordoJellghed. steg ell7~ moplo\Chghcden I gen
IIcm<;,llIt afdc tre amIlHlllw\..tll ..a::tningcr med 7.7.11.0
og IL! pc!. I henhold!.,,, lor, ret fugtIg og fugTIg h'llm
Den ht::d..le "r"'-llIng r. fordoje1.);:hcdcn ble" l alle Ire,'
"c:ner (lpn~el 'c:d til<;ætnmg af J PC! 'lIllmonia"'-
I fig. -' <:.{'... ud'lkhngen i.lf t.:mpcraturen l alm hlr
halm. "'Olll del ... er ubehandlet ug dels er behandlel l1It:d
henhold"" I~ I. 2 og J pet ammolllak
UmIddeIbari \.·f1cr tllfor~lcn af allll1HHl1ak <;kcr dcr cn
kraftig \;lrmeud\lkllllg, "om torrer Indenfor de tre
forSk dage cfter beh:llldllllgcll og dereflcr grad VI"
aftager. ",filede.. al lelllpcrJIUrel' i lubel af lre uger
nærmer Mg lllletempcralUren. Varmcll(h ikhngen "gc~

med stigende mængde tildelt :Ulllllollla\.., Tcmperapur
faid umiddelbart efter ammollla\..tllfnr.. lcn ,>J...~ Ide--.. at
den pågældende wnpcralurfolcr har ligget t,ct yed et
af ammoniaUen.., ttlfor'iel .. punkler I rundbal1c:n. hHlf
Icmpemlurcll I tilfor~el\(ljchlik\..cl n,h lH:d p" 1lI11111"

.B"C. Aret .. n:.. ultaler er Indregnct i J iiI''' gcnn':l1l ... nll
Resuil.lIcrne fra i:llt Q ror,,~'g I IqK7·~Q Cl' '1"1 1 label
70.
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Grovfoderproduktion

Temperaturudviklingen i rundballer af rør byg.
halm behandler med stigende mængder ammoni·
ak. Udetemperatur er taget med som refuence.

Fig. 3.

Generelt er der efter behandling af halmen måll et fald
i torstofindholdet. Der er en tendens til, at faldel er
slørst i IOr halm saml i de ubehandlede led i tør og ret
fugtig halm. Kondensvand har sandsynligvis p/ivirkcl
anaIyseresu Itaterne.
Råproleinindholdel slIger med stigende ammoniaktil·
forse!. Ved en tilførsel på 3 pet. ammomak var råpre
leimndholdet Iredoblet. Omknng hal ...delen af den
forogede mængde dprotein er kemisk bundet i hal·
men. mens den anden halvdel lindes i form af fri
ammoniak. der stort ..et forsvinder ved udluftning
(forskellen mellem råprOleinindholdet i utørrel og
torret prove). Der er en tendens lil, al rliproleinind·
holdet i den behandlede halm er mindre. jo mere lør
halmen er.
Indholdet af Iræstor og r1\aske er næsten upåvirket,
hvilket er et udlryk for. at prøveudlagningen blev
udfOr1 omhyggeligt.
FordoJcligh~en. her målt l enz)'moplosehgt organisk
stof i pet. af (orstof. har som gennemsnit været slorst
\ed lils.'t:tning af 3 pc!. ammoniak. Samme forhold
afspejler sig i den beregnede foder\ærdi i label 70 og
fig. 4.

Red tu.ve '" 0% atnlTlOl'llak

BIA tu.ve l'" arnmonw.
Gren kulvo 2'llo ammonlllk

PInk k.ur'Ye .. 3'llo arnrnon.ak

Sort kurve - Ude10fTlPC\'81'"

o 1 2 3 " S 6 1 8 9 IO 11 12 13 14 IS 16 17 18 19 20

A,n\JIJ 0IIgr' efter~

20

o

30

Tabel 70. Stigende mængde flydende ammollloA. til byghalm presset i rundballer med forskelligt tørstofindhold.
Gn~ af3 forsøg /987-89

I Pct. af lorslof
FoderværdI

TUNOf. pet
RAprolcin Tnestof """k. Enzymopl. Lg tarstof

Pet org. Slof pr Ff. Kar_ for
n, hold",,,h'"°l

r..- beh ro,
bt':h_ effekt

r..- Ibeh r., Ibeh r., beh r., beh
beh. dTcll beh ulØrTd ilorret hm tffd:t ~h_ dfcLt beh dld.t beh dftlt

A. Alm. tør halm. m'er 80 pct. tørstof

° 86,9 "'6.8 4.8 O,J ~0,4 44.8 ""0.5 6,0 ~O.J 21.9 +2,2 J.8 0,6 IO
1 87,0 '" J,8 4.7 4.0 1.0 45.7 0.8 5.4 0.0 20.9 7.0 4.1 ""1.1 IO
2 86.9 '4.J 4.5 6,0 J.I 44,2 1.7 5.7 "'0.7 22,3 10,9 J,8 "'1,2 IO
J 85.0 .;.. 3.2 4.4 7.4 J.7 43,7 1.2 5.7 0.0 22.7 IJ,O J.7 "'1.3 10

Gns. 86.5 10,3") + 1.2")
LSD 1.2 4.6

B. Ret fugtig halm. 75·80 pct. rorsto!

° 80.0 + 5,2 J,9 ""0.5 0.1 46.4 " 0,9 6.J O.J 21,0 + 1,0 4.1 0.2 4
I 79.2 "'2,8 4.8 J,9 1.0 44.9 1,0 6.8 +0.5 21.1 8,2 4.0 "'1.2 9
2 78.5 + J,6 4.2 7,6 3,4 44,6 2.1 6.8 +0,2 22.1 IJ.I J,8 1,4 IO
J 79.0 + J.O 4.6 8,0 4.1 44.1 1,2 6.6 +0.6 12,9 16,6 J.6 +1,4 IO

Gns. 79.2 12.6- -) ';"1.3")
LSD 3.7 /.0 1.9
C Fugtig halm. under 75 pct. wr.,·tof

° 66,6 ~1,9 5.0 "'1.2 +0.1 44.4 ~O.l 6.8 0,1 21.1 -:'2.1 4,0 0,6 3
I 66.1 1.9 5,2 5,1 2,2 42.8 0.2 7,2 "'0,8 21.5 8.9 J,9 +1,1 7
2 66.5 : 2.8 4.5 7.9 3,9 43,3 1.1 6,8 "'0.2 21.1 17,0 4,0 + I.7 9
3 67,3 + J,4 4,4 7,2 4.5 44.5 1,8 6.9 '0,8 21,6 18,2 4.1 +1.9 10

Gns. 66,6 14.7") -;-1.6")
LSD 3.5 /.0 3.6

.) 0-10; O hdt lO8mmcngroel IIf <;\ ampe
Ul Gns. af bt'hllndhng mt'd L 2 ng 3 pet ammoll1al
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Grovfn<!cl'"prnduktion
EnzymoPl ()(9 ~Iol , pcl af Is

30
kg IS PI 1'1"

6
EnZ)lmopl Ofy Slol 'PCI at IS

30

All(! kurve T0' halm

Blfl ~urvEJ Hat"'0< h.8lm

G'011 kurve Fugl,g halm

Rød kUNO O"'. ammoma~

Bill kurve " ::unmonoll~

G,0/'I korvc 2..... ammoruak

lO,
\
\
\
\

\ \
\ \

\ \
\ \

IO \ \
\ \

\ \
\ \
\\

20

ID ---- _

o 0, _
,
''--------''''''"'

o
Pet 1,1!0" ammon,ak

Flg. 4. Virkningen U/S(igl'flde mængder (ilfor( an/monia!..
po hyg!Jalm med jorskeffig wrslOjindhold.
--- = I.'nzymopftm'lighl'd·).

kg ts pr. FE
to) LSD 4.6. 2.9. 3.6 i 'ør. hulvlO' vg fug/ig halm.

"
7101301.'>.0170 '90810830850810890 9tO 930

Pcr t0fstol I halm etle, bch

Flg. 5. Ammollwkbelwlldfingeni W,l..lIIlIg pa fim"Jj(dig
heden I halm med jorskdfigr tor.i1rljindlrvld. Ube·
haf/dlet halm er ml'll/ugel mm refnef/cc.

EnzymoDI O'Q stol DC! al IS

~l

0\"'1"'1"'1"'1"'1"'1"'1""'"1'''1'''1'''''''''"I"""'I"'t~
13 14 15 16 17 18 \9 20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 :lO 31

I"dhokl a! {l('trymoPl ()(g stol !0f beh

Fig. 6. Ammoniakbl'hulIdfingl'f1s Vlr!..l1Il1g på jfmh'Jl"ig
heden i halm afjar~kl.'1"g hufi/el.

-~

----~lord~lchllhedeller llI"flafld!lI'l1

Behandhng,~~~,;;,,,,,;,;----- _

I,IO.

I

,ol

Tilsætning af 3 pel. ammoniak har kun i den liret
fugtige halm « givet en sikker bedre fordøjelighed end
tilsælning af2 pc!.. Resultaterne lyder på. at 2·2.5 pet.
ammoniak er lilstrækkdig til al ~ikre en god en'ckt i
IN halm under gode bctingel!>er. men al der i mere
fugtig halm bør tilsættes 3 pl:1. ammoniak. lig. 5.
For lils.."t:tning af l. 2 og 3 pet. ammomak bliver
dTcktcn p~ fordøjclighcdcIl signilikanl forrillgct med
stigende lørslOfindhold i halmen. Forringelsen er hen·
holdsvis 0.17. 0.48 og 0.64 pet. cn"ymopløseligt orga
llIsk SlOf pr. pcl. stigning i IOr~LOlindholdc( i Illler

valle! 70-91 pc!. lem,lOf. lig. 5. Forringelsen er ikke
",ikker stigende med øgel ammoniaktilsætning. men
lendensen er meget <;lærk (P> F 5.1 pct.).
Halmen. der bIcvanvendt 111 undersøgelsen, val' af
megcl varicrende kvalitet i de trc forsogsår. Sålt=dt.'S
var halmen lung fordt,jclig i 1987. Den var af en god
kvalitet i 1988 og ilf en særdeles god kvalitet i 1989.
Disse forhold skylde!> ~r~varialiotl. dyrkningsfOl'hold
og udva~kning. Af den lledersle kurve i fig. 6 ses. at
ntnnlOlli<lkbehalldling har haft en forholdsvis bedre
eO'ekl på fordojelighcden I tung fordojelig h'llm som i
let fordøjelig halm. Men fig. 6 viser også (den øverste
kurve). at en al11tnoniakbehandling af lung fordøjelig
halm ikke bringer den totale fordojclighed op på
samme niveau SOm fordøjeligheden i ammoniakbe
handlet let fordøjelig halm.
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Grovfoderproduktion

Ved bedømmelse af holdbarheden viste der sig t:n
tydelig tendens til oget \ æksl af skimmelsvampe I takl
med øget vandindhold i halmen. hvilket ses I tabel 70.
I forsogsserien med tor halm \'ar der blc\cl dannet en
del kondensvand i det ubehandledt: forsog~led. men
der var lOgen synlig tendens til mugdannelse.
I ret fugtig halm var den ko",~ef\erendeeffekt tydlig
ved tilsætning af l pet. ammoniak. og der kunne ikke
konstateres nogen form for skimmeldannelse.
fra forsogsserien med fugtig halm var den konser·
verende effekt også betydelig \ed ttlsætning af 2 pet.
ammoniak. mcn for at opn1\. et tilfredsstillende re!\ultat
uden mugdannelse kræves tilforsel af 3 pet. ammoni
ak.
De nu afsluttede for~øg viste:
ar 2-2.5 pct. ammoniak pr. kg halmtorstofer ti/~træk

kelig ti! at sikre en god effekt på halmerIS for
døjelighed i tor byghalm lil/der gode forhold.

at lfugtig halm bor tilsætningen ogesli!3 pet. ammo'll'
ak pr. kg halmtorstof

at tilsætning af 2 pct. flydende ammoniak til fugtig
halm har en konser.·erende ~·irknin~ som hindrer
dann(!/se af mug. nårfordeling~n er god.

at der bør tilføres 3 pct. ammoniak for Ol OPlJlJ en
tilfredsstillende konsen'ering l meget fugtig halm.

at ammolJiakbehandling af sdwd tor som fugtig halm
forbedrer fordo}eligheden betydeligt og hæver hal
mens rlJproleinindhold.

at virkningen afammoniaktilsælllingen mindskes med
stigende torstofindhold i hulmen.

ar hulm bør bjerges umiddelbar/ e/rer host, medefIs
kvolitetefl er god.

at halm medgodfordojelighed forbedres væsentligt ~'ed

am mo"iakbehatidIing.
at halm med mindre god fordøjelighed forbedreJ for

holdsvis mere, men niir aldrig samme niw?ou mm i
halm med god fordøjelighed.

Ammolliakbehalldlillg af tor og fugtig
halm i marks/ak, 1988-89
J 1988 og -89 er der udfort 4 forsag med ammoOlakbe
handling i markslak af tor og fugtig halm presset i
rundballer. Formålet var at unde~geammoniakkens
fordclingse\'ne i en markstak af halm med forskelligt
vandindhold. Ammoniak blcv tilfort midt i markstak
ken med et langt spyd, der ble\' placerel mellem de
midterste rundbal1er. Ammoniakken er tilf')r( for
sogsstakkcn svarende til en afstand mellem lilforsels
stederne p1\. 6 m i en større stak.
Ammoniakken blev lildelt med samme hastighed ved
alle forsøg. Der var to markstakke med henholdsvis
tør halm D og fugtig halm E. som blev lilført 3 pet.
ammoniak pr. kg halmtorstof. Forsøgene blev udført
o;ideløbende med foranstående forsog. Forsøgsperio
den var af samme længde. og halmen var fra samme
mark.
Marko;takken \'3r opbyggel af rundbaJler udlagt i et
plan. således at stakken med 20 rundballer fik et mål
på 7.2 x 6.0 m. Den teoretiske afstand fra tildehngs
stedet for ammoniak til udtagningssted 3 og 4 var 0,9
m og til udtaglllngs"'ted I. 2. S og 6 ca. 3,6 m, fig 7.
Forlobet af temperaturen I de to stakke ble\- fulgt \ed
alle udtagning...~teder i hele forsøgsperioden.
Det gennemsmtlige torstofindhold i halmen for be
handling \ar 87.1 og M.2 i henholdsvis tor og fugtig
halm. tabel 71.

Ved udlagningssted J og 4 blev der i både tor og fugtig
halm fundet en stigning i r' proleinindholdet p over
2,5 pet.. der er udi ryk for. at amoniakken har virket
overalt. Ved udtagningsstederne I. 2. 5 og 6 var dette
kriterium uanset fugtighedsgrad ikke opfyldt, selvom
rnprotcinindholdet dog var hojest i den torre halm.

ns. Q OTSUg -
Pct.ot_

Fode..adiT..-......
JUprocan T_ .- r::..;; ke-

"h . .... FIt Kor".fat.
r. ...... lior

......dIeIu r. bob r. ...... r. ...... lir .......... ..... .... UI.mII.-rd bdl.
_. ...... ..... ... .... .... ......

Tabel 71. Ti!sællJltrg af3 pct. flydende ammoniak til henholdsvis tor og/ugtig byghalm presset i rundballer og sat ,.
markstak..
G if"2 Ic /98889

D. Alm. ror halm. m'eT 85 pet. ror5tO/
1+2+5+6 89.7 '1.7 4.4 3.7 1.6 43.8 lA 5.8 ';-0.5 25.7 4.7 3.2 ';-0.5 IO
3+4 84.4 1.0 4,9 6.0 2.7 40.4 4,7 5.5 ';-OA 2~.1 8,5 J,2 ';-0,7 IO
Gns.**) 87.9 25,8 6,0 ';-0.6
LSD 2.9

E. Fugtig halm. under 75 pct. wrsto/
1+2+5~6 64.7 1,3 5.3 1,2 0.2 42.8 1.1 6.4 ';-0,6 25.0 4.5 3.3 ';-0.5 3
3+4 65.7 :-2.6 5.1 6.2 2.9 ~.5 lA 6,2 ';-OA 24.9 14.9 3,3 ';-1,1 IO
Gns.") 65.0 25.0 8.5 ';-0,8
LSD 3.8

-) 0-10: O - hdl sammc:ull-rot-I ar \\ampe
Ul Va-glcl !enn.:-m\nll
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1.8 m

Tildcllngsste<l tor ammoniak

O Udlagnmgssted lor analyse

G rovfodcrproduktion

RtId kl.W'Ye 3.6 m fUl h(k:llon(lSSled

BiA kurve 0.8 ". Ira lolØe'.ngssled

Sort kur.o8 uoell'fT"(HlfDlur60

Tompe<i1M 'C
60

.2mG\ ® l

f'3.6,

®~ fi1·ø0.9 m

® ®

T

6m

Fig. 7. S/OiSl' af ma,kswl.. med lO rum/baffer.
20

o 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 1213 \4 \516 17 18 1920

Anlal døgn eJler t1ChoIr'\dlIt\g

Fig. H. 7"i.·",perururudl'lklj"gcI/ I en marhwk af tør hal",
tx'}wnd/n med j per. ammoniak henholds..,s O. 9 og
3.6 m fra tildf'lingssft'd for ammQ1Itol..l..ett. Ude
temperaturen er medwger som refi'renCt·.

Halmens fordojellghcd. m~h \cd enz)'llloplo:-ellgl or
ganisk slof I p<:L. af tørstof. var \ed udlagnings"led 3
og 4 i genrlt."m...nil forbedret mcd 8.5 og 14.9 enheder l

henholdwi ... !Ør og fuglIg halm. I gennemsnit af ud
lagning~slederne I. 2. 5 og 6 var cnz)'moploselighc:den
kun forbedrct med 4.7 enheder i b~de tør og fugtig
halm. I (or halm har effckten læng'il væk fra til
dellllgsSledel ..Alede<' værel ca 55 pd. af effekten tæl
ved tdddingsslcdel. mens den i fugtig halm kun \ ar
ca. 30 pet. ammc forhold afl>pejler !>Ig I den beregnede
foderværdi. label 71.
En visuel bedømmclse af holdbarheden vi!>lc ingen
forskel på rundballerne l den lørre "lak. I den våde
slak \lar balle 3 og 4 fn for mug. men .. hjorneballerne I.
2. 5 og 6 \:lr belagl med mug. Faf\eforskelle viste
t)'dellgl. al ammoniakken kun \ar trængt 20-30 cm
ind i de rund baller der var "engsl \;ck fra tilforsels
stedct. Temperaturforløbet i mttrkstakken med lor
hnlm i 1989 er viSI l fig. R.
Umidddhan efler tllsælllll1gclI af ammolllakken sker
der en kraftIg \armeud\ IJ..hng. der topper II0bel af 2-3
dogn. Varmeud\'ikllllgen er b. de forsmkelog mindre,
JO storre afstanden er fra tl!forselsl>tedet. Dette er et
udtryk for en !>vagcrc kemisk rC:<Jklioll, !>om lØV rigl er i
god overensstemmelse med de fundne virkninger på
foderværdien. Efter ca. IO døgn nærmer tempenIluren
I stakken sig uåt"lemperaturen

Sammenligning af nlndbalier behandle/
enkellvis og i marks/ak. /988-89
Ved cnkellvis ammoniakbch;.lIldhng af rund baller med
3 pet. ammolllak pr. kg halmtorstofnedlagl i el »mr'l
af plastfolie blev fordojehghcden oget mcd 9,5 og 16
procentel1heder 1 henholds\ IS lor og fuglig halm. label
72.

Behandling af rundballer I marJ..)lak ligeledes med J
pet. ammoJlluJ.. af halmtørstof, udfort som besl..re\ct i
forrige afsnit, øgede fordøjeligheden i gCllnemsnil med
henholdsvis 6,0 og 8.0 procentenheder 1 tor og fugtIg
halm.
l for!<>ogene med markstak er ammolllakken ulfort
svarende III en afstand p5 6 m mellem tlldellllgs
"lederne for ammoniakken. hvilkel er dobbelt så slor
afsland som anbefalel I prakSIS. Ved at !>3mmenllgne
resultaterne fra markslakkcn 0.9 m fra lilforsel!<Sledel
med resuhalct opnåcl i IIrorl<. se... at en halvering af
afstanden mellem ulforsdsslederne vil mind!>ke for
skellen mellem de IO behandlingsmetoder betydelig!.
Desuden bor man være opmærksom på. at der. ved
ammolllakbehandhng i stak under prakllske forhold.
sker en overlapning fra 2 eller nere lildclingssle<ler. Pr.
baggrund af 2 års forsøg med aml110niakbehandling af
rundballer henhold!>vi\ enkeltVIS og i markstak kan
drages folgende forelobige konklu<'loner:
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Tabel 71. Foderværdien i tør ogfugrig byghalm presset
i rundbolIer og ammoniakbehandler dels en-
Åe!h';S og dels I marÅsrak. GI/s. af 2 forsøg
1988-89.

jEnzymopl,org.slo Foder...ærdi

.IT."lOf. pet af tO~lof kg tørstof pr. 'FE
Metode 1""

f,,, !>th_1 tlt'h.clT forbch. jbel1.df.

Alm. tor halm
a. "enkeltvis" 88,3 26.3 9.5 3.1 0.7
b. Markstak,
gns.-) 87,6 25,8 6,0 3.3 0.6
c. Markslak 0.9
m fra
tilforselssterl 84,4 26.1 8.5 3.2 0,7
d. Markstak ),6
m fra
tilforselssted 89,7 25.7 4,7 3.2 0.5
LSD (a, bl
LSD (a. cl -

Fugtig halm:
a. "enkelt\ls" 66,7 25,S 16.0 J.2 1.0
b. Markslak.
gns.-) 64.2 25.0 8,0 J.J 0,7
c. Markstak. 0.9
m fra
tilforselssled 65,7 24.9 IH J,3 1.1
d. Markstak, 3,6
m fra
tilforselssted 64,7 25,0 4,5 J,3 0,5
LSD (a. bl -
LSD (a, bl -
.) Ammoniakken er ulf"rI marl..~ta"'l..cn svarende III il III mellem

tJlfo~h.stederm:. h~ilkel er dobbelt ..a ..tor :tf~land som onbe·
falet l praksis

at el/l..el1~·I's behandling af rundbolIer gn'er en god og
el/sartet effekt i bode tor og fugrig halm.

at der i markstak med 6 m mellem tiljørselsstederne
j7Js en uensartet fordeling af ammoniakken. og at
dette er mest udprægel i fuglig halm.

al del m6 forventes, at der" markstak afalm. tør halm
i rundballer og~ii kan opnås en lilfred!islillende ef
fekt lif/der forudsælning af. at afstandelI mellem
rildeling.medeme IÅke o.·ersriger 2.5-3.0 m.

at tid i fugtig halm i markstak i alle tilfælde er
I'allskeligt al opnij en ensartet )·irknmg.

Tilførsel afammoniak med I eller 5 spyd
l Iq88-89 er der foretaget lait 6 forseg til måling af
ammoniakkens virl.:nmg i en rundballe \'ed tilforsel
med henholdsvio;; I og 5 spyd. De 5 af de 6 forsog blev
foretaget i 1989.
1'11 målingen bIcvanvendt henholdsvIs 1 spyd, der
tilforte ammoniakken midt i rundballen, og 5 sp)'d
monieret på en grab, der lilførte ammoniakken 5
forskellige steder. Uanset halmens fugtighed blev der
tilført 3 pet. ammol1luk pr. kg halm tørstof.
Dc behandlede baller blev nedlagt enkeltvis i plast
poM:L Torstofindholdet var i gennem~nit l den torre
halm 88.5 pet. og i den fugtige halm 56.0 pct.. tabel 73.
Tor"'lOfindholdel I den fugtige halm blc\ desværre i
1989 noget la\ere end ventet. Der har llor halm været
en storre stigning i råprotcmindholdet ved tilforsel af
ammoniak med 5 spyd end ved tilforsel med I spyd.
Fordojeligheden i rundballen var signifikant bedre ved
tilfoNel med 5 spyd end l spyd. men forskellen giver
kun cn lille forbednng af den beregnede foderværdi.
Halmen,;; tørstofindhold har tilsyneladende ~;torre be
tydning for ammoniakkcns virkning pS halmens fo
derværdi. end om ammoniakken tilfores med l eller 5
spyd til hver enkel rundballc.

Tabel 73. Tilsætmng af3 pcl. flydende ammoniak med J eJler 5 spyd i rundbolIer med forskelligt mndindhold.
G1I' af 6 forsøg 1988·89.

Pet. af torMof
Fodc....-zrdl

lønlof. pet
Rl§prolem Trzslof RJaske

Enzymopl kg leMof

Antal org 'lo( ",FE
\pyd

Ixh dfr:kt
(er I Ixh_r", I beh. r.r r", beh r", beh f", beh

betl dfr:kl beh ut0rnt I torret beh dfckl beh. dYd.t bc'h I effekt beh dT",
F. Alm. tør halm, ow!r 85 pct. tørstof

l 89,2 -i-O,5 4.2 4,J 2,1 44,3 1.6 6,2 -:-0.2 26,9 8, 3,1 -i-O,7
5 87,8 -i-1.0 l.4 5,1 3,J 45,3 1,3 5.2 0,3 25,9 14,2 3,0 -i-O,8

Gns. 88,5 11,5
LSD - - 1.1 - - 1,5

G. Fugtig halm. under 75 pct. tørstof
l 57,3 0,9 3,7 4,5 3,5 45,0 2,2 6,9 -i-0,6 22,3 20,3 3,8 -i- 1.6
5 54,6 0,2 3,9 4,8 3,6 44,8 2.7 6,5 -i-O,3 21.9 23.2 J,8 + 1,7

Gn.... 56,0 21,8
LSD 2,7
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Undersøgelse af foderværdien i
halm, 1989
Form let med undcn"ogel~n \ ar at bel)~ halmens
ford"Jcilghcd I for!ll..ellige 'ørler af 'i rhyg. '1OIcrb) g
og '1Il1erhH'<te
Undcr'mgcl.-.en hh~\ ud fort l et udvalg af lalld<;for·
..ogenes dohhchforsog med ~urn<;()rtcr Halmpn)\crne
er udtaget I 'l\'nmpcbehandlcdc lcd. Der er forc13gCI 7
anal~'>Cr af ford"Jdighcden og råa.<;keindholdct i ,"lIr
b}g.2 I \ Illlerb)'1; og 7 l \1I11erhvedc l henholdsvis 4.2
og 3 ..orler. lubel 74.

Tabel 74. !:'oderværdi I halm fra JonJ..dlig \'Offer al

l'("Irbyg. \'ill/f'rhyg og I'ifllerlllw/e, 1989.
1245·247)

Pet_ .r UUSIOr

Sorter Entpnor1 Rbskl!:
arg.lilol

"urbYR. 7 ""dt'f'5or.:c:her
Alc'l\ 24.S 3.1
Digger H.-I 3.5
Scw:t 23.3 J.3
Klawn 22.1 3.1
LSD 1,6 0.3

"'lIlerhyg. l u"tI/!nogl'l~er

Trixl (2 rd) 22, I -1..2
Andrea (6 rd) IQ,7 4.6
LSD

Vinll'rl1lw/e, 7 /1Ilr!erwge!ser
Sleipncr 25, I ·t2
Gaw:llII 2·to .1.8
Kral.:a 22.8 2,8
LSD 1,6 0.6

I vårhyg har der \O:crel en stor vekselvirkning mellem
!'Clrt og fOr\ogsMed. AleXIS og DIgger har haft en
signifikant bedre fordojchghed end KI:non. men der
har iUc \æret Mglllfikanl fo ..... J...e1 mellem A!e;\I". Dlg
ger og Sc\\u. Samme forhold mellem sorterne gælder
"ton "Cl også for r3aske. En regrC'~lonsallaly"t:af. om
der .. I.:uJle \ære en sammenhæng mellem halmens
fordojellghed og kerneudbyuel. ga\ IIllel ~iHen ud
'ilag. Derimod er der fundet en slglllfil.:anl 'illgning I
halmen" r. a...kellldhold med sligende !.:erneudbytte
(p> F 0, I pet) med 0,05 pet. pr. hl.:g kerne. Korre
lation ... kocfficlcnlcll er 55 pcl
I vlIIlcrhyg har tiet med I.:UIl 2 under..ogcl".~r ikke
v,erel tllultgt at p1h'ise ·agnifil.:a11l(· for"J...cllc. Tenden
...en peger dog i rel ning af en bedre fordujdighed og el
lavere r~a:-kcllldhold i den to-radede Tri:.;i end j den
Oer-radede Andrea.
I vllllerhvede Cl' der ikke fundet ~al1lme vehdvlrkning
mellem ..ort og fur ...og..sted ...om I \ :'hb~ g.
Kraka har haft cn "'lglllfiJ...anl nngere fordl)jelighed og
mmdre r a ..kcmdhold end Slelpner og. Ga\\alll, InOT
Imellem der IHe \ar nogen siHer for'i!.:el. Som I
vårbyg er der lUe fundel nogen -.ammen hæng mellem
halmens fordo)ehghcd og kerneudb~ttet. men" r a-

G rovfnderprodukrion

... kellldholdcl stiger signifikant med 0.07 pcl pr. hl.:g
I.:ernl'. Korrel311on~kofTielcntell cr RI pet.
Fordu)ehgheden af \intcrll\cdehalm llgger I dl'i'te Ull

dcr.,ngclser fuldt på hOjde med halm af \. rbyg
I del under..ugtc matcriale har fordujellgheden i 10
radel \Intcrbyg ligget på lIneau med de d:'irllg"lc
...-årb)'g\Ortcr

Undersøgelse af græsproduktion på
UK-brug
FOfllH1!et med undersngebel1 har været al bt"ly~e ud
byttet af græsprodukliollen på udvalgte UK-brug.
Undcr~0gel~erne blev påbegynd I i 1986 og var i be
gyndeben ret orienterende. I IIldev..crcndc Ih har for
målet med undersøgel ...crnc va:rel f"lgcndc:

I. f\t opnå "gel I.:end~kab III hallIelen afdetlllddlC
gr:c~ udfra dd lildellngss}"'lem. der afl\endes på
det enl.:elte brug.

2. Afpro\lIlng af sIYring...t;I\:le/'t~nng .....kema III
gr~l.....markcf.

J. Bcdummclse af græ"'''Cls ud\iJ...llIlg"lnn og hnjdc I
forhold III fodcnærdlen

Pnnelaglllngcr lil anal~\t::r har \·æret udfOr! afkon ..u·
!cIller og a,~i~tcntcrull.:n)'llel r~dgl\'ningcn om kvæg
fodrlllg I områdct
Til hc... lcmrnc!se afhrulloudb)'llet ug analyser på fn~J...

matenak er der hO"lcl 0,5 1I\~ fm hvcrt slæt Iii ...wld
fodring eller cnsllenng og fur hver afgræ.-.ning.. rundc.
NCllolluhyllcrne er sogl opgjort udfra pcriodcfockr
kOlllrol (PFK) og crfekli\'itct"kolllrol (EFK),
I undcr...ogchernc indgI\r rC"ullaler fra Italien...k raj
gr~, ...om mcrvcjende er af ...orlell J'\ina\... udlagl 1
foråret uden dæk ...æd. Der Cl' rc"u!laler fra kkwcr
græsblandmger og fra rcnc græsblandinger 111 ... Ia:l.
Alle analyseresuhaler er fra årene 19R6-89. og de Cl'
11;l..... tcn udelukl.:ende fra I å,-.., marl.:cr Under,,>ogel ..cr
Ile er placere I på for.. kcllige jordlypcr med og udcn
mark\;lndlllg
f label 75 \l" det gennenhl1ltllgc re ... ullal. Som grund
lag for labduply ... mngerne. der er Opgl\C:I med en
rlllddchærdl (gn<;.) og ell .. prednlllg (~), er der af·
\Igcnde alllal :mal~scr og lJlalmger for de fOf'okelltge
oh...er\ ,IIIOllcr.
L:dh~t1elll\eaUel har \ærel 'Ut:'rdde... hOjt, spcciell 1

ilallcn .. I.: rajgra...... dcr har .. æret :tn ..·cndl III Slalcl
fodring. I gCllllclll"nil var tor... tofindholdct i ilalien .. k
mjgra:~ p. DA pet.. Der \;ar 21 pet. r protelll I
"'r"lonc!. og der medgik kun 1.05 kg t"rstof lil I
fodercnhed, hvilket var del laveste I de udvalgle blan
uinger.
Udnyuclse.-.procentcn, udlrykt ved forholdel mcllem
nellO- og brulloudbytter. var I il;llicn~k rajgræs ~'Crdc

les hOj. ncmllg 98 mod 72 og 6q pet. i hcnholds"l'"
klovergm..'S- og gri.~blandmger.

Dcn hUjc udll)'tlehesprocenl 11Iallens!.: rajgræ" m
hmc<hagelig Ilh,knvcs, :11 del blcv anvcndt Mllll \lald
fodcr og dCf\cd undgll.: Cl cn~J1enngs- og afgræ<;
nlllgslab
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Tabel 75. Undersøgelse afgræsproduktion pd UK·brug. 1986-89.

Ital. rajgræs Kløvergræs
Gns. s Gns.

/986-89:
Antal obs. 56-60 94-98
ae brutto/ha- 12411 3276 10209 l S11
ae nenoiha· .. 12193 1139 7356 1516
Udnyttelse pet. . . . . . . . . .. . 98 72
Pct. tørstof ................... 13,4 2,1 19,1 6.8
Pc!' råprot. i ts . 21,1 5,0 18,9 4,3
Pet. råaske i tg 11,1 2,5 9,7 1,8
FK·-in-vitro/NIR 82 4 77 4,5
Kg ,.",of/FE . . . . . . . . . . . . . . . . - 1,04 0,07 1.13 0.18
g ford. råprot./FE •••.. 00. 173 47 165 41
g AAT/FE g9 94
g PBV/FE ... ............ .... 63 so
Fyldefaklor, køer .......... 0,44 0,52

• ) S-l S observatIoner for brullO- og netloudbyl1C' pr. ha.
U) FK korrigcrC't til in·vivo

Tabel 76 Undersøgelse o/græshalitet ",ed forskellig udnyttelse pJ UK-brug 1986-89

Malkekøer pJ græs i et
rationsa/græsn;ngssy
stem. Beregninger over
/orskellige grov/odersyste
mer har "'ist. at det ofte
gi",er en ølwnomisk ge
vinst at hove malkekøer
pli græs ; sommerperio
den. Pd mange/ranteror
hejdes der med at forbed·
re udnyuelS4!n i afgræs·
ningssystemer.

Reni græs
G... ,

62-65
11291 1165
7837 2197

69
19,4 7,1
17,0 4,2
9,5 1,6
75 S

1,18 0,16
152
94
38

0,57

Afgræsning, kl0yergræs Staldfodnng
S""'-

Ration,- Regulem lIal Kløver- khn'ergral
gl'lC$mng stotf'old rajgrcs K"" rmt gnes

Gns. , Qns. , Gns. , Gns. , Gns. ,
/986-89:
Antal obs. 68-7/ 33 43-47 4/-44 72-73
Pet. tørstof . 18.2 4,9 20,3 4,4 13,6 2,0 17,6 3,8 24,2 16,0
Pet. diprot. i ts . 20.1 4,7 20,7 5.3 20,2 4,9 18,4 4,1 17,4 4,6
Pet. rdaske i ts 9,6 1,4 9.7 1.4 10,7 2,5 10,0 1,8 9,6 2,2
FK·-in-vilro/NIR 78 5,0 81 5,0 82 3,5 77 S 77 4,5
Kg lørstof/FE .. 1,11 0.11 1,06 0,11 1,04 0,07 1.16 1,14 0,17
g ford. råproL/FE . . 174 44 172 41 165 45 164 38 ISO
g AAT/FE ......... 92 90 88 95 95
g PBVIFE 62 62 57 47 34
Fyldefaktor, køer. 0,50 0.46 0,45 0,55 0.53

.) FK korrigerct lil in·vivo.
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Hviletiden og dermed græshojden har været meget
vanercnde. men tendensen har \ærel faldende for
dOJelighed og råproleinindhold med stigende hvIlelid
og græshojde.
Kloverprocenten har ligeledes \'ærel meget varierende
I de undersogte klovergræ~marJ...er. Tenden~en i ma
terialet har værel sligende fordøjelighed og råprolei
nindhold med stigende kl"vcrprocclll.
1 tabel 76 ses græskvalitelen ved fONkellig udnYllelse
som gcnnem~nil af afgræslllng~runderog ~Iæt i årene
1986-89. Afgræsning I reguleret slorfold har kun væ
ret med i undersogelsen i 1989
Undersogeisen lyder ptl. al der Ikke er Slor forskel p~

græsscts k\ahtet \cd henholdsvIs rallonsgræsning og
afgræs111ng I regulcret 'itarfald.
l fig. 9 er VIst h\ordan råprOlemmdholdct pr. FE i
1989 har varieret i klovergræs ved henholdsI,ois ra
tionsgræ...ning og afgræsning i regulerct \lOrfold.
Forløbet afkl"vergr~~etsråproteilllndhold har værel
samlllcnfaldende llldtll august m.1l.ncd ved de IO af·
græ~l\lng"~y~tcmer. hvorefter 'iligningen i rI\prolei
nindholdel har va:rct ~1"rSI ved afgræ'ining i storfold.
Varialionen I græsscls Indhold af råprolelll har i 1989
fulgt et typisk forlob. I det tidlige for:'ir har gr:cssct et
højt mdhold af r prolelll, der falder tli ct minimum
omkring I Juni og derefter "tiger i lobel af efteråret.
Det er \lgtigt. at der tages hensyn lil gr~set!o. stærkt
\anerende rAprotell1indhold I \ ækstpcrioden. n:'ir den
daglige foderratioll <;ammen"'ællcs.

5 tom. ammorllakbchandlet ~nitlet halm. DCI beregne·
de lorstofindhold var 23 pct., og der blev registrerel en
be... keden saflanøb

4
11,6
10,8

4
19,6
17,9

Tabel 7Z

En anal)'-.e af det samenslIerede foder VlSle et lorslOf
llld hold p~ 23,8 pet.. R1iaskcindholdet "ar meget hOJt
på grund afet "andmdhold p1i IO pet . Eno,llagen ha, de
en PH-\ærdi p! 3.7. h\ilken er meget lav Der blev
Ikke fundet llstenabaklener, og IIld holdet af smor·
syrebakterier \'ar meget la\l. Alkoholindholdet var
under l pet.. Stubdllclen under opfodringen var p.1l.
hojde med hel<.;ædscnsllage.
Undersøgelsen er fortsat i efter1irel 1989, hvor der blev
anvendt IO maskiner af forskel hg fabrikat til høst af
rocrne. En analys~ af afgr0delt1a,,~cn fra de to maski·
ner \ i~lc i overen..... lcmme!se med 1988 el meget hOJI
indhold af sand. label 77.

AI/ral ufldersogel.\·er
Tysk
IrsJ...

RlJaske og sand i beder()('r- hoslel med IO
forskellIge mosklntyper. /989.

_
__-.:.:. I---'''-'-':p-''-''-'.",-""'-,,,-:----
Maskintype ,rlaske sand

Samensilering af bederoer, 1988-89
I efterårct 1988 p:'lbegyndlcs en undersogehe af S3

mensilering arbederoctop og rod med saftab..orberen
de fodeflJlldler salli roc·/græ!>piller og ammomakbe
handlet "Illttet halm. I forbindelse hermed ble\ en
masklllc af t)'l'k opnndelM:: demonstrcret.
Maskmen oplager roerne og renser. slllller og blander
IOp og rod i cen arbejdsgang. 60 Ions rod og. 40 ton..
bederoet<'f! ble\ samensllercl med 7 IOn!> græspIller og

Some/lstlemlg af bet/eron m('{/ top. ti/s(J/ sufropsugc/lde
joderemIler som f eh. ammoniakbchandlet halm eller
græsptller, ('r et Ilyt og spændende ti/fag. Produktet er
tilsyneladende ftabil, i sommerperiodel! og kan ~'ære in ter·
euanl ~om supplerlng~fodl'Tti! mulkekou pd græs.
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Grovfoderproduktion

De høstede erfaringer indtil nu er. at hele bcderoeaf
grøder er let at ensilere, og at ensilagen er ligeså ..tabil
under opfodringen som hclsædsensilagc.
Det er vigtigt at samensilere med :-;aflabsorbercnde
foderemner for at undgå store tab af let fordojeligl
organisk stof via saftaO"b. Iblanding af 12-14 pel.
saftabsorberende foderemner på h-,rstofbasis er til
strækkelig til at undg~ saftaOøb. Del vil være hen·
sigtsmæssigt at anvende 7-9 pet. græs- elle,r roepiller
sammen med 7-9 pct. ammoniakbehandlet snittet
halm.
Indtil renseaggregatet på optagermaskinerne bliver
væsentligt forbedret. kan ensilagen på grund af det
store S3ndindhold kun anvendes ..om en begrænset
andel af den daglige foderration.

Undersøgelse af
ærtedyrkningens betydning
for rodbrand i bederoer
Ærtedyrkningens betydning for angreb af rodbrand i
bederoer er delvis uafklaret under danske forhold.
Den slOre udvidelse af æl1earealet samt dyrkning af
helsa~d. hvor ærter indgår i blandingen. har gjort
denne problemstilling mcre aktuel. Der blev derfor
igangsat en undersøgelse af bederoemarker i 1989.
hvor der udover en opgørelse af angrebet af rodbrand i
etablerede roemarker skulle søge.. en række grund
oplysninger om sædskifle. jordbundsforhold m.v.
Undersøgelsen var tænkt udført af plantcavlskonsu
len terne i forbindelse med driftsbesog i maj måned.
Der blcv iah returneret oplysninger fra 22 marker. og
grundlaget er derfor for spinkelt lil at belyse den
komplekse problemstilling. En analy~~ af materialet
giver da heller ikke sikre anvisninger.
I IO rocmarker med ærter i s<'cdskiftet indenfor de to
seneste år blev der i gennemsnit registreret 10.5 pet.
angrebne planter af rodbrand (spredning = 13.7). I 11
roernarker, hvor der ikke inden for de 2 seneste år har
været dyrket ærter, var gennemsnitlig 9,3 pc!. af
roeplanlernc angrebet af rodbrand (spredning =
13,9).
Den lille ulldersøgelse i 1989 giver derfor ikke svar på,
om ærter i sædskiftet har nogen betydning for ang
rebet af rodbrand i bederoer.
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Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion's
virksomhed
I. Under græsmarksudOugten i juni 1989 blev lands

konsulent Aksel Jacobsen syg og dødc fA dage efter.
Aksel Jacobsen har siden 1953 været knyttet til
græsmarksseklionen. hvor han har ydet en stor
indsats i sektionens og landbrugets tjeneste. Ocr var
i fagkredse stor respekt for hans viden, og han vil
altid blive husket for sine hurtigc og rammende
replikker. Blandt landmænd og kollegaer vil han
blive savnet.

2. Den l. oktober 1989 blcv konsulent Martin Mikkel
sen ansat. Martin Mikkelsen kom fra en stilling
som planteavlskonsuleTlt ved DLG's sædekorns
afdeling.

3 Besøg hos medlemmer af besøgsordningen vil frem
over blive varetaget af Martin Mikkelsen i den
..ydlige del af Jylland og Øerne, og i den nordlige del
af Jylland fortsat af Karsten A. Nielsen.

4. År'imodet i 1989 blev holdt den 13.juni i Skibelund
Krat i forbindelse med 2-dages ekskursionen på
Kolding- og Brorupegnen den 12. og 13. juni.
Ekskursionen havde den I. dag ca. 200 deltagere og
ca. 350 deltagere på 2. dagen. Der var god lejlighed
til at bese forskellige driftsformer med rationel
grovfoderproduklion.

5. Efter de forelobige planer aflloldes ekskursionen i
1990 i området vcd Fjerritslev og i området om
kring Års den 12. og 13. juni med årsmøde den 13.
juni i År:..

6. $pecialudvalgets organisationsforhold. Der var pr.
l. dccember ca. 390 medlemmer, hvoraf 310 er
medlemmer af besøgsordningen. Arbejdet ledes af
et udvalg, der har følgende sammens..ctlling:
Gårdejer l-larry Nicolajsell. Sodborg. 7620 Lemvig,
Formand. tlf. 97 82 14 12.
Glirdejer Johs. Michelsen. Mejlby. 9560 Arden,
Næstformand. tlf. 98 65 II 16
Gårdejer Peter Lange, Løbækgård. Tidslundsogne
vej 7, 6520 Toftlund. lif. 7483 2024
Husmand Erik Thyreg5rd, Gammelmarksvej I,
7280 Sdr. Felding. lif. 97 19 82 58.
Gårdejer Chr. Bjerregård, Moseby, Ryuergårdsvej
4. HusQy, 6990 Ulfborg. lif. 97 49 53 67.
Gårdejer Magnus AnholOl, Lykkegaard, Nybyvej
24, Ulstrup, 4400 Kalundborg. Observatør. tlf. 53
509\ 7\
$peeialudvaJgets sekretær er landskonsulent Kar
sten A. Nielsen. som sammen med kasserer Kent
Sommer varctager sekretariatsfunktionerne.
Sektionens konsulentcr er:
Landskonsulent Karsten AtlermUllO Nielsen,
Baunevængel 27. 8410 Runde. tlf. 86 37 3006.
Kon~ulent Martin Mikkelsen, Flintebakken 216,
8240 Rissko..... tlf. 86219725.
Sektionens kontoradresse er:
Udkærsvej 15, Skejby. 8200 Århus N. Ilf. 86 IO 90
88.
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Planteavlsopgaver i
rådgivningstjenesten
Af Søren Kolind Hvid

Del f,lldende kon ... u!enltlbl-ud gør del mere inie!"·
c'iSalll end 110gCIl~ll\dc al fnlge udViklingen i del råd
givning-..arbcJde. der udfNCS af Lalldhrugcls R5dgl\"'
ning"'ljcncslc. Del må foncllte'i. :1( strukturudvik
lingen i landhruget og del ufravigelige krav om <;j('rre
IndtJt.'lIlng p:\ plarl1CiI\l ..kolllOrerne "11 rå ..tore kOI1'..e
k"('n ...er for plalllea\'bopgavcrnes karakter og omfang.
Om"tillingscvllc lil nye vilk.1tr og hchov er afgorcndc.

Anwllcl af bndnucnd. der l·r Iw.:d i CII MARK
STYRINGsonJning ~r <;[twre emJ det :.tnlal land
mænd. der lll(ldtagcr to.tARKSTYRIi\G"lllaleriakr
DCI skylde~. :.lI mange landmænd l dag amcnder de
1ll3rkplancr. der kan udarbejdc!o. på PC'er i forbindcl ...e
med gtldnmgsplanlægnmgen. l "'Iedel for markbhHle
liC.

Tabe//, Mark\'fyrillg.

MARKSTYRINGsrådgivning
,,",1 A R KSTY RING er produklinn<;"l~flng af plante;!,,'·
lell p.' UCll cnkcllc bedrift. N,'glcordcnc er rlanla:g·
ning. \Iyring og kOlltrol.
Foreningerne ltlbydcr MA RKSTYRING"r:\dgi\ mng
i fonn ;lf fon.kcllige (lfeJninger. ~om landmælldenc kan
tilmelde SIg, Dellagelsen i Y1ARKSTYR1NG,>råd·
glVnLllg er ~ligcndc (label I).

Ama//afldmtl'ud. der 111(}(/

fager:
Mark ... t)' ring~maleria I~r

M arb.1 yri ng.. r:'kJgi VIl111g

198~ 1987 1988 1989

8304 R266 7668 7710
4710 6802 7347 91JO

Gødningsplaner
AmalIel <lI' gudning..planer. hvor plallleavhkon<iulcn
lanc med\ irkcde i udarbejdcl...cn, 'lcg ~I:crkl i dcn
f~lr.,te ",-c~on med obligalon ... kc sicd~kifIC- og g\ld
11lng~rlaller. I 198711988 udarbejdede plante<.lvbkon
.,ulenlernc C<l. 28.400 gudning... plilllcr, dæHelujl.' U
mil!. ha. Dette huje anlal har ikke heJI kunne! holde~ l
19}\8/1989 (tabel 2). Der er udarbejdet knap 26.000
planer l'lIl'r ca. IO pcl. færre end årel fm. Der er dog
fortsat lale om el nogl'! "torre antal gØdlllllgsplaner
end f"r IIldforel"'l.'ll af obllgatori...ke sicd:.klftc- og god
IIll1gsplaner. Kon....ulcntcTrll'~ pl:lJlCr d,ckker nu knap
1.2 mill ha.
Det skal hemær\...es, al pli mangt' bednfler ml'u cnkk
...<cu~kifll'r skal der klin fordage... f" jUio,tt'rillger af
g,~lllillg"plant.'11 fra :'1.1' tIl år. tvLlIlge landnw.:nd hl\er
...clv goolllng...planen, .." o\'en~t:'lel1d(' lal fOrTa:lI~r ikkc,
hvor mangc landmænd der har en g(ldninpplan.

JHARKSTYR/NGsmaleria/t'r omfaller elI mar"bog
med dyrkningwcjlt::t1I1111ger og mar"hlade. Derudo\t'r
fillde~ der planlit.'gl1lng~... kcmaer. billedark og lomme
bog.
I MARA·SITRI.vCviJdginling indgM normalt ahiel
udarbejdelse;lf en mark- og gndning.. pl<ln. 1-11I.:re fa"'le
besog l Hcbl'i,C"'OI11'n og ofte også et abonnemenl på
Afgroot'IIYI
Nogle forc11lngcr tilbyder ordIlIllger med markri/Jyn.
altsa regclnw.:...... igc og fa.,t" markhc...og, hvor Situalio
nen i de enh'hc marker vurderes. I en del MARK
STYRING~ordningcrIndgår og~å ell resllllalopgørel
"'e for mar"drirtcll på grundlag af de udfyldte mark
blade.
I 1989 ~r der gOdl 1100 landma.:nd, der har fået
forelagel en rl.''>ullalOpgorebe af markdriflcn ved
hjælp af EDB-MARKSTYRJNG. Der er tale om et
fald fra 1362 landmænd i 1988. Der er imidlertid el
sligenuc alllallandmæll(l. der mr foretagel en resultat
opgt)rd~c på PC'er dkr manuelt.

tabe/2. GOdlJfll.lpp!ulIl'r.

1980 1987 1988 1989

EDB-plancr 2355 3355 2611
PC·plallcr 588 11605 16652
Manuelle 199.12 19097 13~69 6375

I ah 199.12 22010 28429 25638

AnialId af EDB-gødllingsplancr (udarbejdet 1'<'1 LEC
gndnillg...planprogrammct) er faldel med 20 pet. lil
godl 2600. Det ... kyldes hO\ed~agelig ophor af en
til~klldsordlling linder Landbrugsmini ... leriet III EDB
godning~planer. Tilsklllhordlllngen havde ul form. I
,II udbrede og forbedre g"dnlllg~planlægnlllg(,lI.Efter
biO! 2 år, hvor "onsulellterne har haft PC-planlæg
llI11g<iprogrammcl til dldlghed. udartX'jde., nu 2 ud af 3
.gwtnlng...plallcr med delle værktoJ.
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Sprøjteplaner
Medens antallet af gødningsplaner er faldet lidt, sker
der fortsat en stigning i antallet af sprøjtcplaner. Til
sæsonen 1989 er der Javel godt 13.500 (tabel 3). Det
stigende antal skyldes 2 forhold. For det første er det
blevet lettere for konsulenterne al lave en sprøjtcplan,
eftcr at de har fået PC-planlægningsprogrammct
MS87 lil rådighed. For det andel er der en sladig
stigende opmærksomhed omkring plantcværnsarbej
det. Sprøjtcplanen anvendes som udgangspunkt for
vurderingen af sprøjtebehovcl i selve sæsonen.

Tabel 3. Sprøjteplaner.

1980 1987 1988 \'}89

PC-planer 5204 85 II
Manuelle 3395 10347 7373 5148

I alt 3395 10347 12577 13659

Det kan umiddelban undre, at interessen for Af·
grødenYI er s1l. stor i en tid, hvor der i forvejen er en
lang række informalionskilder i form af fagblade,
håndbøger, pjecer og andet. Det afgørende fortrin ved
Afgrødenyt er, at det udsendes netop på det tidspunkt,
hvor problemerne er aktuelle i marken. I de kommen·
de år vil vi se en fortsat stigende efterspørgsel ener
højaktuel nher og nu information«, især om plante
værn.

Grupperådgivning
Grupperådgivning vinder frem, også indenfor plante
avlsarbcjdct. Det er en .r3lionel vejledningsmetode, og
i 1989 nar omkring 400 rådgivningsgrupper med godt
2.500 landmænd været i sving (tabel 5). Grupperåd
givning giver mulighed for erfaringsudveksling med
andre landmænd og hyppig konsulentkontakt.

Tabel 5. Grupperådgivning.

1988 1989

Afgrødenyt
Afgrødenyt har været en stor succes i plantcavls
arbejdet i SO'eme. Der er nu over 14.000 landmænd,
der modtager Afgrødenyt eller tilsvarende skriftlige
meddelelser om aktuelle plante.w!semner i vækstsæ
sonen. Næsten alle plantcavlskontorcr tilbyder denne
informat ionsservice.

Tabel 4. AjgrodeflYl.

11178 11758 14142

Der er oprettet mange forskellige typer af rådgivnings
grupper. I de neste grupper mødes man på skift hos
deltagerne for at drøfte aktuel planteavl. Der tindes et
stort antal MARKSTYRINGsgrupper, hvor man og
så mødes efter vækst sæsonen, når høstudbyttet ken·
des, for bl.a. at drofte del endelige resultat af årets
murkdrirt.
Grupperådgivning skal ligesom alle andre rådgiv
ningsydelser udvikle sig efler tidens behov. Bl.a. der
for er der i 1989 startet el grupperådgivningsprojekt,

399
2541

324
2398

Antal grupper
Antal deltagere

1989198819871985

5600
Antal
modtagere

Planleværnsgruppe dreJ
ter behovel for svampebe
kæmpelse i Sleipnerhve·
de. Grupper/Jdgivfling er
generell blevet populærr.
Grupperl1dgil'lling i mar
ken gi.'er mulighed for at
udveksle erfaringer og
drøfle aktuel planreværn
og andre planreovls
spørgsmdl Der er en god
måde al holde sig ajour
på.
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kuldct IIProjekt PluntcværnsgrupperH, hvor der del
tager IO foreninger med hver en gruppe på 8 land
mænd. Grupperne kaldes plantcværnsgrupper, fordi
de fMSI og fremmest er elableret for III arbcjde med
planlcncrn. herunder mulighederne for at reducere
kemikalieforbruget uden al forringe økonomien i
planteavlen.

Markkontrol af frø og sædekorn.
Arealerne med sædekorn og fro. der er blevet mark
k011lrollerel af medarbejdere fra planleavlskolllOrer
ne, er steget markant. En del af stigningen skylde<; de
store udvidelser i frøgræsavlen. især af almindelig
rajgræs.

Tabel 8. .14arkkOlllrol affrø og ~ædekom, ol/wl ha.

Markkontrol har været en væ.....cnllig opga\e og ofte en
betydende indtægtskilde for plal1tcavl<;kolltorcrne.
For markfrocts vedkommende indføre.. der i 1990
nogle nye regler. så dcnne opgave blivcr <;tærkt rcdu ..
ceret. Markkontfol af markfrø skal fremover gennem
føres :-.001 en stikprøvekolltrol, hvor kun 20 PCI. af
arealerne med fremllloobcstoverc og IO pet. af arealer
ne med selvbe.<;tøvcre kontrollere!'>.

Markvandringer og markrnøder
Traditionelle markvandringer kan fortsat trække
mange dehagerc (tabel 6). I begyndelsen af 80'erne var
der dog tu,eSlell dobbell :.å mange, der dellOg i mark
vandringer. som IIU.

I de senere år er ckt blevet almindeligt at holde korte
mark møder (ogs~ kaldel rnarkvcjsmøder) i forsom
meren, hvor der er travlt med planteværll. På mark
moderne besigtIges noglc f1\ marker, og aktuelle plan
Icavlsopgaver drøfte:..

Tabel 6. ,14arkmfldringer og markmoder.

Fro
Sædekorn

198~

59172
56890

1987

84174
65588

1988

84097
84317

1989

93064
92353

1980 198~ 1988 1989

Markl'olldrillgC'r:
Antal 845 1180 IU6 619
Deltagere i alt 64178 59199 46163 33185

Markmøder:
Antal 626
Deltagere l alt Il898

frll IQS9 er da \kdnel mellem llIarkv'lndnnger og nlllrknll'ldt:r Se
forklaring l teksten

Andre opgaver
Fors",~sarbejdet og arhejdet med jordbundsundersø
gelser er 2 store og rc~'ourcekra=vellde opgaver. De 2
opgaver er nærmere omtalt i hen!Joldsvi<; o\'er<ilglcns
afslllt A og E.
Ersta(nin~ssager. 1989 blevet år med meget l1i hagl
skader. Konsulenterne har kun medvirket vcd knap
700 \ilger med hagl!'>kadc mod del dobbelte året for
(tabel 9). Tidligere år har der været endnu flere sager
med haglskade. Omfanget af andre ,ager er mere
kon<;tallL

EDB på plantcavlskontorcrnc. Sladig flere opgaver
løses ved hjælp af EDB. Den ny teknik!'> betydning
afspejler ~ig i antallet af PC'ere på planteavlskontorer
ne. Fra næsten ingen i midten af 80'erne er antallet af
PC'ere p3 landets 110 planteavlskontorer steget til 152
i 1988 og 191 l 1989.
AJle Oplyslllllger i dette afsnit om plantcavlsopguver l

rådgivnLngstjcne~ten er baseret på indberetninger fra
alle landets 110 plante.wlskonlOrer.

Planteavlsmøder og kurser
Ill{ereS~en for plall1eavlsmoder steg betydelig l i be
gyndelsen af 80'erne. men er ,å faldet igen i de seneste
par år. Den store mødeinteresse i midten af 80'ernc
skyldtes i nogen grad den hede miljødebat på del
tidspunkt.
Deltagelscn i planleavlskurser. llrrangeret af de lokalc
foreninger. er nogenlunde uændret i forhold lil året
for, men er faldet betydeligt ~idell 1985. Del <;kal ses i
sammcnlHcng med. at deltagelscn i kurserne H 1uge på
landbrug,~kole« generelt er ~teget betydeligt.

Tabel 7. Plalf!eavl.Hl/oder og kur.\er.

1980 198~ 1988 1989

Plall!eal'lslIIodcr:
Antal 549 687 716 628
Deltagere I ah J4911 46669 40924 33636

Plall!eavlskur~er:

Antal 106 174 III 141
Deltagere I alt 3676 6826 4175 3895

Tabel 9. Er'i!orllingssager.

Hagl,kade!>ager
Andre <iager

1987

2537
1266

1988

1405
1504

1989

693
1189
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H\'ot' t0t'stor;malysct' ikke foreligger er regne! med
folgende mængder til I a.c. (100 r.e.).

7,0 hkg rod
9,0 hkg rod

12.0hkg rod
15.0 hkg top
6,0 hkg grønt

rAprol., lrastof og Il$ke.

Fodcrsukkerroer
Kålroer ...
Oederoelop
KålroeLOp .
G ræs og Lucerne .
• ) H\'or der er .U1aly~r af tørstor.

beregne« a.e. erter spec. formel.
U) neregncs som kl. gra:s erter efter ~poc. formel.
••• ) H~or der er lII\1l1ro-anal}'~r beresn~ a,t· efter spec, fonnet

Vinlersa.'d III helsæd--·) .
Vårbyg til helsæd U_) .
Græs og klovergræs*) .
Lucerne-). bllldUJ. lupm, foderært.

heslebonne-). rug-). og havre lil grønfoder 1.5
Maj,;;. Sia Id foder og ensilering. hele planten-) 1.2

kolbe..... 1,0
stængel + blade 1,3

Majs. kolbemix og modenhed. kerne 0.85
kolbe uden ';"ob . . . . . . . . . . . . 1.0
svob. spindel. ';længe! med blade 1.5

Roer, rod af bede- og kålroer. . . . . . . . . . . . 1,03
Roetop, bederoer. .. 1,35
lIeslebonner til hels..-ed 1,3
Oyg + ærter lil helsæd og ærter til heJ·
s..~d"·) 1,3

Jordt)'pernc er enlen bestemt på grundlag af teks·
!uranal)'scr, og I..lassificcret efter nedenSlående skema
fra Landbrugsministeriels Arealdatakonlor. eller beo
dømt vi\ueh.
Ved beregning afafgrødeenhederer der nonnall regnet
med felgende mængder lil a.e. (100 f.e.). hkg

torslor
1.35
U
1,2

Overskrifter oyer forsøgslcd:
A. B. C og D= Underafdeling af et for'mg
I, 11. III og IV- selvstændige forsog.

Beregningsnormer
Gødnings- og udsædsmængder er angin:1 i kg pr. ha.
Udbytte og merudbytte i hkg pr. ha. hvor inlel andel
er anført.
Udbytte afkorn og fro er angivet med følgende vand
procenter:

Korn 115 pet.
Bælgs..'\.'d 14 pet.
G ræsfro 13 pet.
Kløverfrø. spinat og gulerod .. 12 pet.
Raps. sennep. rad is. kommen,
rybs og hør 9 pCI.
Valmue 6 pet.
Hør'llrå .... 15 pc!.

Udbylt~1 af komA, fro- og llldustriafgrøder saml rod
og knolde er angivet med 100 pet. renhed.
Udbyttel af stalldardhalifef i raps er beregne! på
grundlag af 9 % vand.
Jordt}'pcbctcgnelse i den danske jordklassifieering

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, mv.
ForsogssencrnOl sikkerhed er angivet nederst i tabel
lerne ,ed en LSD-værdi. som sl:l.r for IllaVcslc .,ikre
differcnsl(. Der er amcndl LSD>I~, h, i... Ikke andet er
anført. Ved en '1alis1lsk sikker udbytteforske1 fonil1ies
en fOr<okel, som med 95 % sand'iynlighed er reel. Ih is
en udbytteforskel mellem de to forsogsled er lig med
eller storre end LSD-værdien. er forskellen stallstisk
sikker l modsat fald. h\"ls udb} tleforskcllcn er rnmdre
end LSD-'ærdlcn. er udbyncfor;;kellen uSikker.
Hvis hele forsogsscricn er usikker. er der 30gi\'Cl en
streg efter LSD
Pli enkeltforsogene er der også beregnet en LSD
værdi, som er anvendt til at udskyde forsng med
usikre resultater De us.il..re forsøg er mærket med ~.

\'æ&lpnx:ent I
ur Sill hn<;and Sand. lait I Hum~ I

und" 2-20 26-200 20-200 ' ~8~~
JO nr. SymtxM TebturddimlKm for jMdtylK 2. • m "'" ...
I GR.S Grovsandet jord 0-50

0-5 0-20 75-100
2 F.S. Finsandel jord 50-100

3 GR.L.S. Grov lerb!. sandjord 0-40
5-10 0-25 65-95

4 F.L.S. Fin lerb!. sandjord 40-95

5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord 0-40
10-15 0-30 55-90

6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord 40-90

7 L. Lerjord 15-25 0-35 40-85

8 SV.L. Svær lerjord 25-~5 0-45 10-75

9 M.sV.L. Mege! SHer lerjord 45·\00 0-50 0-55

\O Si. Siltjord O-50 20-100 0-80

II HU. Humus I Over IO

12 SPEC. Speciel jordtype I
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I lilr~og 0100 ImSlOlbcslemmclser er a.e. beregnet p:1
grundlag af IOr~toflldbylle. i forsog med sandbc.,tem
melse er lI.C. bcregnet på grundlag af sandfrit lorslof.

Hedommclsesskalaer
LejelillxJjelighed er, hvor inlel and~1 er anf"r!. er
leJe~æd bedømt ener ,>kuben: 0= hdt ~Iåendc. 10=
helt l leje.

Mc/tll/g. ru.H og ({lIdre bladsl'amp('sygdommC' er veu
anla:g af plantebe~kyttclsesfor"(.1gallgivet i pet. pl<.ln
ler dIer cllkeh:-.kud llled angreb, uan~et angrebt~ :-.tyr
ke.
Efter for:-.ug<;bchantllingen ...aml i sorls- og gødlllngs
fors\1g er angreb angivet som dækningsprocclll, d.v.s.
efter ~kala('n 0-100, hvor O betyder intet angreb og 100
bel yder. al alle grønne blade Cl' dækkcl af sygdommen.

I cnkelte tilfælde er bcdolllllld<;ell forelaget p!i lIa::r
mere ungi\ ne pianIedele f.ck.,. faneblade c1ler ah.

Angreb a/bladll/~ og audri' "kadedyr cr, Inor Illlet er
anført, bl'Ul1mt "om pet. planler med ang.reb. llan~el

angrebeh '>Iyrke,

Kornets og rapsens udviklin~sstlldierge11l1em væk"l
perilidcll Cl' angl\ct 11H.'t1 lal '>Olll \1'>1 r~ o\er'>lgtcn"
~iu~lc SIde.

Forspgcnes nummerering. Ved he11\l~l1il1g lil cl enkelt
fONlg er 311yenUl et !Odel! nr f.cl..,.,. 38 027, I:L~: 38.
beretning, forsøg nr. 17.
13crctningl'llS nr. er anført "vcr~1 på hYcr <;idc i den
påga:ldende lokalberellllllg.

0.1 0
0 ", 5',

•

Kar.
ka ..

nerna-
lodtal ... Antal æg og larver afhav

renematoU pr kg jord

N-lager (NO, ...... NII.I-N)
I rod/linen. 0-100 cm, kg
N pr Iln
omhYln iIlg'>k:Jpacl ll'l
fo.,for
ll'lilliollleucl
milllartledd
fosforl1.ll
reaklion.,'al
supcrfo.. fat n.8 pct.P)
~elcJl

,kl1r1agt
~pmJlcl

~taldgodlllng

wovb.ammon.(21
pc l. N)

f,\'ovl'>ur kaligødnlllg
tons eller lær"ket
lhomaf,fo~r:tl

udbytte
udstmet
\ irk"OIlH !'otof
diplold
IClrcploid
forsøgct USIkker. Ikke
med i gn"

N·mln

omb ..
P
pplll
ppb
p,
RI
s.
Se
skI
-"pr ..
.. tg
sV.a.

SV.k

I.

thsf
udb
ud... tr
\'.~I

2 n .
4 n .
~

. karak li:: r
. . blkatl1m.~alp.(26 pet.

N)
ks kalk lpctcr (15.5 pet.

N)
Kt kaliUllllal
I Iagt
L Iandsforsøg
mcrudb. mcrudbYlle
Mg magne.. ium
mgo magllc~iumo"i~d

mgs magnc~illmsulfat

Mgl rnagnc"lllll1tal
Mn mangan
mno mangalloxyd
milS mangall'>ulfal
Mnl mangantal
Mot molybdælllal
N kvælstof
Na-b nalriull\kalbm11l011~al-

peter
Nat .... n31riurnlal

Mod('lhladt, fiJr h('(J"mll1e1.~j' af meldm:angreb p6 kom. Af Sten Sl('lfer.

Følgende forkorlcJser er ben}'tlet:
3.C. . .. afgnKlccnhedcr a IDO

F.E.
anI. allingI
Il. hor
bl bll\slt'l1
RI bonal
Cat c.liL·iuflllal
Cu kobber
CUI kohbcrl:ll
cuo kobbcroLychlnrid
c. . efter
f. fælles parceller eller f~,r

f.e. . .. foderenheder
F.E foderenheder
Ila nydende ammoniak
/\ for'>og
rt fosfor~)'rclal

gns gel1nem"nit
g.m gØllet mcd
Il hOMet den
JR Jordbund., nr.
K kalium
k 6Opcl. kallge>cln.(44pC"1.

K)
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Nettomerudbytte for behandlingen er anførl i hkg OL Atm OL
kerne eller frø pr. ha, MIDDEL ur.: dos. kr pr,
Del er beregnet ud fra del opnåede merudbytte minus ksllr, pr. ha ha

omkostninger lil den behandling (middel + udbring·
UintdumMfl~~

ning), der har frembragt det. Af.... '" 1,0.2.0 t, 1J~21O

Ved beregning er anvendt foJgende priser: All) 20 DF lOOO 1()'3O, lO 'lO
An:1oa n E " 2,().UI 190-335

P/anltprodukter
Amwl'l.·n~

,. IS.. l.OI U·I05
A"m~ " 1.01 lOO

v'!'byl os 'lnlerbt' 120.00 kr r' hkg BlntOI1 Plus 'lO J.O I 'lO.... 115,00 kr r' hkg Btilgt1ln .aso '" 0,5--3.01 90-525
l!I'tck 12~,OO ., r'· hk, 811S11ll111n MCPA .. 1,()..a,OI 65-260
Mlrkæn 210,00 kr P' hk, Ba!.agrln Ml' " 4,0-4.S I 22().24S
V'mps OB 'lnlcrrapli MOkr P' k, Relgran .. 4.0.5.0 I 'lO-4«l
Alm. raJIJ'a (tIdh,) S.5O kr r' kg Benaulo1SC '" 0,5-0,11 _lOO
Alm ra~ (~kh,) 7,00 lr p'. kg Dcllanoo-!Detllnal Plm " 2,o.J,O I 11lQ.265
t1vnckJCR5 10.75 lr P' k. IktanIVl:kuuna "" 2,Q.\,OI 16().240

""- 10.00 kr P!" k. Il<u,~ "' I.().J.O I 125-·175
Røds.'lnsel Il.SO k, I"" t, Bet_lUl Comb> 'O} 2,(1.1.0 I l ~SIO

FOl" korn er medansvllYf.,fl fralNUe! 91&&1500 se ,.o 0.....2.01 lOl<O
Hnotril 'H 1.0-2,.01 lU.. HO

Gød'llng BromlnaJ ME .a '" 0,8-2.0 l 100.250

GlIdninpudbnnlnln& 9~.OO kr pr ha CI~tamu 70 WP 'O, 3,0 q '"K,tbtol" Generelt .a.00 kr I"" t, N Chlo.-prophllm NA 40 " 1,().2,O I H .. I IO

, n I (nedræl<k1) J,SO kr pr k. N Da.nml <O 2,o.J,O I 10-120
i UlklmmonSlllpeler 4,00 kr pr. ~8 N DlnOkb, .a8oq. 'O l.o.l.51 7l).105

, ura 3.50 lr pr t3 N Doublel " 3.0-4.01 215·310

I NPK -'.2.5 kr pr k, 'I DPD-bl lO'"
ForJor 10.00 kr pr k, P

DPM·b! lO'"
Kaltum 3.00 l. pr t, K Ovploun Mi' ., 2.().1.0 I 15--125

Duplo~1n \tPID Kom"" ]J 3.0 I ..
Planl~btskyttt/Y

E1~7S Dr 'O cm ~'O! lO'OO

S~rØJllllnl pr. J:;: . 12Q,00 kr pr hol
Fannon 50" p 'lO 2.5.3.0 I 315--450
Fen'lfi J20 1,().I,5 t. ,....""( , .... ro..- Ilk s II>Pl"tlJlllln,er. dc'r l.ages Ikte hens)'n t,l ~ørr:!oUdn) fluidar ... o. IS l 100
Fusllade '20 1,().3.0 I ,,.....
Olun 20 Dr 'lOO '~20! .~ ..
Goltt), wO 1Il 2,().4,0 I 425-150

P/anrebeskyfte/sesmid/er. "/ondmondspriser" 1989. Gram010ne .. l,M,O 1 ,,...lO
1Iat.1on 620 " l,O-3,S I 175-200

oa. AIm OL Herbll'htrl .. 2.0-3.0 I 17Q.260

MIDDEL kr. pr ""'" kr pr
Herblprop ES SOO ., 2,(1.3.01 9O-IH
Kat> lO li' 1.0t, li>

'&11" pr. ha ha ....... " HI llO
Lanoer PIIlS '21 ,», 'lO

$YG"V"muJlu Lontranil ,.. 1,01 J"
Bayftdul '" 0.3-0.51 1Il). lU Mltnaon liS l,().\JI 31S-41'O
Iknb.le llO O.~ ~& "' MCPA,75% ,. Ul "Cah1ln '''' 0..1.{),51 lO .0 MCPD,3O"ll: <O U ..4,01 ...,'"
C"",,, 2Il O,S.. I,O l 11().215 Mcchlorprop, ~% lJ 3.M,O I 7()'11S
Dll«tllll '\.00 F " I,S·2,~ I 125.. Z20 \oI«1nl " 3,0-4,0\ 160-215

Do""" n ,.. 0.~.71 9S.. 13O Mi'D.bl ,
DllhaM lF " ~,O I " M)1onc PO'IofT 'lO 0,7~2,01 90-,<0
Don, lP 1.01 2Il ,"onrnn '''' 1.(1.2,01 16().JlO
\-i1Jld)."udkr " 2.S l, '" o,,11I01 62 2.5·3.01 1S5--19O
M~mldln " 4,01 70 0111nl '" 0.5.. 2.0 I ""lO
RlCbmlMZ " >5' llO Pylllnnn DF 'lO 1,5--2,01 1l~lOO

RI~lIl llO 0,.1.. 1,01 15..2SD .,,- "" I,M.OI 105-525
ROOlW 292 1,(l.I.H& ,....... RounduJl ,<O 2,0-4,01 280-S60
kO...-lIl Flo '" 2,()'J,OI Jl().4M kovndup 2O':Xl 177 U·3,OI 265-'30
Sponlt.a~K "'" O.S· 1,0 I 1\0--260 SmoorWQ lOO 0,5.. I,Ot, 'lOlOO
Svovl·nudler II ~.Q.7,0 k8 S~ .. 75 SIdlun " 3,o.J.51 165·190
TIll 250 EC ... 0.M.51 9O--24S Slnmp 7l l.()",O I 145..360
Tilt top "" 0,3..(1.81 1l)().2.a5 S.lpe 560 " J.o.3,S1 16().190
TIlt turbo 170 0.3'{),81 8O-21S TenØ01 soo re "' 2,5·3,01 Jl><oo

Tillo1 "" 1.5--4.01 90-'<0
SLMkrI}-runuJl,. Tol~1UI " l.o.3.S I 190-B5
C)'tIlbush " 0,4-0,1 li 25·~ Trdlan '" 1,5--2.01 90-'20
C)'Jler IO .. O. \9'{).S l 25.. .a~ Trd4n PI~ '" 2.0-3.51 """"0«_ ns O,2.{),31 15.. 50 Tnbunil .. I,0-4,0 ti 9O-J'"
DLG D1medlOlt 28 " 1,Q.2,O 1 <0- .. Tnfolc.l. " I,....J.OI 75.. 165
FastllC '''' 0.125-0,21 H .. SO Tnnulln " 3.0-4,01 '10-360
PerfekthlOD EC 20 lO 1,().2.01 JO.'" VCl"rln 500 FW " U .. 2.01 100.130
i'lnmor/PrOlcA '00 O,2.{),3 t8 ..... Venzar ,<O O,S ti 170
Suml·Alpha ~ F'" ,.. O.I~.{)J I l~ lO
SumlCldm Fl. ,.. 0,J-o.61 3~ .. M Ol" d- Kla'/Jr:m"J/u;:roo " 1,().3,OI 18· '5
Il'uurgvklllOlUmuJf,r '" 0,4.(),61 75--11»c<,_ 2llj 0.2 .. 1.0 I 6O-211S CllO'loCll <O 0.1-0.21 4-
Chlormcqual. o6O'l- " 1.0-4.0 I 15· 60 II E-oIK " 1.()'3.01 II- S5
CylXlC.Jd eU/ra " 1.0-4.01 I~ 65 EUI1IIHln " 0.1-0.21 ,. •Re,vfnn ,.. 0,2·1.0 I 6O-2S5 L~"'" " 0,1.().31 6-"
Slabllan ulrl " 0,~·2.0 I IS.. 60 NU.. Fdm 100 0.7·1.01 10-'00
Terplll '" 0,8-1,0 l 1I~-4H s"ndo..il ~ooc. 117 0.1-0.21 14. li

Schenng S«t)' Olle II 0.1·1.01 II .. J]
Teamllp 2 , 2,0-4,0 l 14. li

And..r
CVIOOIC, F1 mangan " 2.().4.01

JO. "Manpnd!cbl. 6"- 20 2,0-4,0 l <0-""
M"npMulfat. 27~ , J,(l.S,Ot& "'H
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\hkromalttl.mg 41 P6Ti, .arraps 128 RtKtor "'lIllerh\ede . 2.
\tlkf{'lmcnng"'~lOfTer lOb I'asloral \·inlerb}! .\2 Renata markæn . bl
\1ml"rdho;enng .' PC-plJnlægmng 163 Rcslstens mnd ncmatodtr 40
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ibi Perfclllon EC !O '" R... :. bedefOCr 131
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IQ5

272



1\'

"I~f). 204
115
]il
]14
l:!.1

1'-1. pi
142

Ibb. 170
.!10
210
!.2'i

"7
.S. ~O

[\0. 141
IH
17!

11I. 'iO
Illl.ll)II

11.1
1115

14~. 11l~

lilO. ltl5

k\xl"wfgulbl..
9X.!J.I'i'

1M. PX
1M
I!~,....
'"I""l'in
I~ll

lf>'1

'"110
lU!
IO'i
102
IO 1
](1.\

lll!
11~

10'i
II)!l
101
12"
l'ih
IH
111
J(, ....,....'.1.
tIll

1\2

IS'" 1'1". 1111
f>I>

12),

101. 220
)1

14'l
Ph. llil'>. 10.1

Pb.141
202

IS8, 192. 111\. 199
17~

Ilt4 10_1.,
\<)1. 19tI'.7

J.,....
'.19.50
11

I~o. 1M
f>I>.,
''I

191,199
20~

225

S\amp"hel.æmpcl,,· \l~

lIllIg
"i\.mlpc:mldkl
S\.Ullrcm1dlc" 'Hl..mng
S\aml"'C"~gdomnll:'frl\gr.t:'<
S\ilmp.. )gdornrllC'. h\ooe
S\arnp.. }gdnrlllll.... r;lps
S~itrnpt:\ygdonllne l rug
S'arnp ygdllmmc. '1lltcrhyg
S\lltrllx }gdnrnm(' t \:\rb)g
S\ il mpc-.) gdl)t1IllIl·••crter
S\ldlllll~ lIf aft:n.t!e
S\t1lcg~lIc

S\l1\ I
S\i>\ I Itl gr.l:'
S\Il\ I III lorn
SHl\llll r.l['I'
S\l1\IIII.cflcr
"i\n\bnah\l:r
S\ 11\ hnang('h~rnl'loll1t"r
S\O\I,ur amnllllltal
"i\o\l"rellle!lll!l'n
"i\\IPC 560
S~gd"rnmC' l fTt'~r.l'"
Sygdlll1llllC I rug
'iHldllllllll<' l 'l1ltl'rr"l'"
S)'~dommc I \111"1''1''
S~gd\lrrlll1e l :~'rter

S}gtilmllllC. hel.. ,.1
S;cd...korn.OIll ...e1nmll'
Sa.-d,llflt'fIlN'!! t \ Itller"'lxl
5.'lnlllg. ducl.tl·
"i;ltId. \trlh:llil!""

T
1.1.. hlgalen
I atlnrn.. tlhdll'r

Tal'lar
T.:lIlgel'lrilkl
1Jngmcl
11'< 11\
Tebl urm/iltogl'r
"elIlIlCl ;Itllrfnrlll.ld I'IX'I
Ic<' \.)rh}g
TI'mln\ 'iOCl EC
Terp.. l
I h,rJm
IIHo ....lrb ...g

TillO\
rll<,.;\:lIIll1!'1.,nlldkr
1,111<'0 EC

Till lup
!"11l lurbu .
, .... V '-l" (U\mdkllTll".t"P:1
Tolbn
I (ip.1'_ hl'\lchi'nnC'
1111''''. \jrrap<.
TOI'I.~,.rd

loraclel \ 1l1lCrt..F
l r:.1.. ma"
Trel1.11I
Tren.1Il I'hl'
I rell;lIl,Lllk.•~·rlcr
I"nhunrl
Trte,.rl"
rnf\lln
I nik ffi:lTLcT1

Tnllul.1II
Tnp\
1nll(all'
I nlKak III hC'l ...n1
Tnu(ale-..olrl('r
I"numph drh)!!,
I Till \lI11l'Tb)g
Tr!dll\lIt"
I u'lIldl..orn",cll'1. hl:\lt"I~\l1m:

I u".ndkorn~\ægl, .t'rlC'r
T\cllllld I raps
I \cland I \l11ICT'll:d
I "cland i ærter
T:c!o\er

11.ITa. rnarl.cr' bl
'x,lc,. majs 14S
~JI"lll1'llmcr. anlal I 11)1\1' 7
SOI1l.1 rU.lJ' 1-111
Stlrtcr af bcdnilc Bl
:-illrlrr IIf bogh\lxle 1-11
Sor'er :If faonbn-er 2111
$<Irlcr;tf h:I\Tt: ~<,

lrler af Ill... \clxl1lllc (jo
Sortrr af hor 141
Snrler ;.1' l1altrll\\" 1,ljgr;c" 2.14
S,lncr :.f m,lj' 2~1

Sllrtcr .If m,Jrl:crt (jl
\,,(lrl('r af '11lIcrh)!!'tl
\tlllt"r •• f \IIIlcrh'ctic l.
5l.1llcI .tf "nlt"rrilp' 11(1
Sorter af \inlc:rrUl/ .lI
:'>tlrtt"r af ,tirh'nlc 56
~.rlt"r •• f \.'lTr.lp<. Il~

lrh:nnjo!. malt\:l~!!: ,J'"

"iot'rt,bl:1ndrngt"r • 'lnl('rb\g ;.\
'xll"l'hl.mdlllgcI l \l1IIcrh\t"d(' 21
~lIl,hl.tndmgcr I \:lrh)g 41
$..Irl\\alg. h.urc 'i'i
S'lrl,\alg. \tlllerh}~ .111
"'"rl\\alg. \1I1Icrh\I'lIe 27
5011'\;llg, \lnlCTrug ;1
~\rl'o\·alg. \århYj( ~2

SOrh\il1g, \:lrhHxlc 56
SpI"t:I.llmhalgcl for GrJ.....IIl<llk,dyr~nll1g
\lg uw\futlerpolllukllOn 2bl
SpllJc~and:.\lam IO!
'iplldkdfwflcr !!b
Splldlorn I frugr.l.... 1'::/'1
Sp.ldl..l,rn I \tnlt"Tr••P\ 13lt. 141
\rmdhl\r 141
Spmdhllrd) rllllng 141
Sl't~I...i1hlfl('r 21:!
5pt....·lllg 171
Splcnd.1 maJ" 14~
Spor,.11.. 4~ tt 1.1.1. 14'i. 1<;5. 105
~I'Hxle ~lit:tll:nl1dkr 21.
Spr\ljldric IIUlel 114
Sprlljlctnldddforhlu!'l.e. 12
SPUljtcpl.mcr 2b.\
SPTl'j"""I,,1 IO.
'iPTII)lclyp;:-r 11.\
~l.d"f, ... lnng 200
SI,.ldgl\\llllng 70
"i1.lI1lclbo:ll 171. 173. 2.W
Slarant" ~Ili\cr 190. IQl
SI.lrlcOcll 117
Slt:dnltxkr l ælter lO'
"'1t'lInn liN
SIl! haITc :'>4
"'tma drb~g ~IL 5l.1
Sllnlbr;!nd 10. 145
Sllllrl"lCf 2tl
Slump IX4. lXII. 1'12, lIn. IQQ. :!O.l
Slnrl..t"ll.cb l roer 1l~

Slnrl..nllldel knoldh.egef"o\<Imr 1'; '. IIlQ
SIraIegt, ulrudt l hcdcrol"r 2111
SIr'IIl·gl. ukrudt l \Iuler".(cd 11}1.1<lX
Str;ltl'gl. ukrudt I ... ;'\r....cd ISu
Slr.llq\', uhudt ••erter :01
SlrMtulutlnlllg. <,(' \.-.-l~lregult'rmg

"llr;(l:cngdC' I \inleTrug lQ
Slr.d,cngdc t \årb)g .7
Slr.\"cll~dc. \lIIlc:rb)g JJ.40
Slr;\l,clI1!d('. \lIUt'rll\rtlc: Il)
Sull('Tr(l('r. !Io: fJ.blll"TllCr"iUl1l1-alrfa 5
F\\ lbtl. 17\
SlInl1(ldln Fl Ibi!
",un·IlII 11 E 21.1
SV !147, \arrap" 12K
SV 1.1~5. \:lrrap<. I::!~

"'V 1I4~!\O drb~g 5.1
S\ 1I::!50.1 ha\rC' 5~

S\·;lll1pelx:kælllpchl· l ..rnlt"Th}~ 33. 157
SVilmpebcJ..æmpcl,l' l \lllll'rtl\edc 20.

144. 148, I~8
S\.Imrebcl..æmrel'-C' l \mlcrlug 150. 1M
S\ampo:bcl.t:fTlpcl\(' I \.'rh~jI. 41. l~'l

17
III

"

n

",O,-
25\

41
1M
122
1M
l!)

,.,
lI'
14S
211
llQ
24/1
11.
ll!\

I'). 15
H. ~O,.

, 1

116

l:!.
111. <,(1

.1.
142

""165
172
115
l 'ib
1.-4

1\
lili
tfl7
171

H.ICl-t
m,l()o$

-10.1<'9.104,\\
114
101

lIt 21(
J()ll

105
I••
li:!
!Ol

157. 1b.J

144. 1411. 141), 1M
IX. ~ll

21.1
161,....
'f>I>

H.5O
I1Il

RuJllml1 12h
R,~ h;l ...n· ~.t

RI\.I1 1411. I<JO. Ib5
RI1\llc, l!~

Rll,lr ha\ rt: <,,J

Rrodhl.ll1ll 1112
R()dlilt~\.IlI1P .Hol
l{oJfrugt'lfgr\lt.kr. \æ~'I""lbr

1\}~X XloJ
R\,Jfrugt:lrl·.llel 19S8·9X
Rlxlfrugludhyllc 1~119

Roer. 'c lx:den~r Ol; 'Il~h·rrllt.·r

RIlIIll.Ul
Rnlorll<lr\l'
Rnundup
Ru\al
Rmrill
R"'r.ll t-l"
RlIblll3.. rud,\ ItI~c1

Rult. \,(' \Hllcrrug
Rum\,.:g!. \1Illcrb),!!
RUlll\,ce" \Illlcrh\edc
Rum\.egl. \mlcrrug
RUrJl\a.'gl. \årt>~!!

Rundhallrr. 11 il 1I1
Rupcc rc"'lcl1'
Ru,t
RI,dl..llwl·r
Rnd'>(ll • h\cdl'
RI'li'\lI1gc1

S
Saml'll,ikllllg
'i.lnd(I\11 kim\"
~.Iph.r m.l]"
SJ\.1 karll,ller
S.non bo.-.Jerroc:r
~:,lI1a m3J"
S\.hcnntl )Urer Ohc

hnmll Imlt"rru!t
ScO'I1lClllallllll,\;o::nh. \ llllt"rh\(,()('
'iclnn drh\g
ScIllU 14711 \I11lcrb~g

Semu 4(tQ9 ...;)rhH~
~'nrl'r

s.,·nqr.r.l..... \(' kl'].,
Seng,xt ..kI1lll8
SCpltlTla
Sc..... \,1rh\g
Shdl III
Sil FlO\\-D1\(iRA\l
\.hull\1 2kO I S
S.U,erhcI!. Illf"ollgcne-.
SIla \årh)!!
Slic,. ,mlcrrr.l[l'
Stloll1aJ' \(' m.I)"
~mb3r

SIllI' \. rhyg
Sil r••
SI\.I hoghH:dc
SJ X41111. \1irbH/'
SJ XS124, ,,'rh>!/,
SJ..IIl!l'd)I
SJ.. ••dcdyr l hc\knlt:r
Sk .•dcd) r , fn'!;u:,
Sl.lded~r l rUlt
Sladed~r I drr;tp"
'illldcl.hr"'lngreb 1%l!-X9
Sbdellyr"l1I.dlcr
Sl.II.1cI,cf"old. \,lrtl\to!
Sl..adl·1 a: ....lc l. .lllcblad lu'
\lllldplcl. \lntt"rb\g
Sloldplcl, \1Il1t"TrUj!.
Skoldplcl. \ rb~g

SlulJlC">\3011"
Sl:lr1.cgntnl! ,.f tngrapg.r.......
SI.arn
Sk.pncr. \tlll('lh\edc
SI.che,lallgrpn I\C Ippcl
SI.cIIHæ.\. ~~o... l
5negle
Sncrkp,lcun l rOt'r
~llcrlcl"llturl t æn~r
~nt"'l..llIlllld

27.~



U VIIlh:rhclsæd. okologlsk . '" Vårbyg, ukrudt 179
Udbnngningsllder, k~æ[<.tor 911. 111 Vinterhvede 17 Vårbyg, væk~trcgulenng 170
Udbync af afgrorJerne 1989 . 14 Vintcrh\"ed~ lil hel~ 24] VArbygdyrkning J9
Udbytte af gmnfodcrafgroder 1989 15 VIl1\trhn:de til mel II Vårbyg~(lrter 37, 52
Udby'lIe af klo~cr . " Vlllh:rh\'cdc, ~jdsnlng "4 Varhelsæd . 24S
Udh)'nc af kornafgnkkr 1989 14 Ymtcrh\cde. 8T1e'>ulrudl "O V!rh\'ooe. SS
Udbync nf f<l~ 1989 IO Vmterhvede, klælslof n 77. 80.90 VArruDS, \Vovt 104
Udbytte af rodfrugtafgnx.lt::r 1989 " Vinlerlllooc. meldugr~j~lel1s '9 Vårnlp.... ,}gdomme 1lJ
Udbytie af ærter 19~9 " Vinterhvede, ~klldt:d)r . '65 Yllrrap". ukrudt III
Ud.\æd, k('me.turrelsc 26 Vinterhvede. -.onsblandmg 21 VArraps. \'æk~lregulcnng 134
Udsredsb1\rne sygdomme 168 Vll1lerhledc. "Io\'l 102 Vårraps<,ollrter 128
Udsæ<hmængdcr, markio.:rt 64 Vlnterhvedc, sygdomml: 144. 148
Udsædsmængder, rajgm..:s 240 Vinterhvede. \Id',l;:d~mængder , 24 W
Uds.-cdsmængde:r. \interh\ede. 24. 26 VmtC'rh\'ede:. ukrudt, tBO Wase, vinlerhvctlc 18. 28
Udsædsma~l1gdcr. vlirbyll. " Vmterhvede. \lckstrcgulenng 21. I7S WW 1407. d.rraps 128
Ud ....askning. SJ VlllIcrh\cde. okologl~k 217 \VW 17622 havre SS
Udviklingsstadier 286 Villterh .... cdcdyrkmng . 20 WW 50484 vinterbyg . JO
UK-brug 159 Vinterhvedc~nrlcr . 17. 27 ww 7321 v1lrbyg . 36. 53
Ukrudt 179 Vinterrap~ . 110 \VW 7527 vårbyg SJ
Ukrudt i bederoer 201 Vlnlerraps. jordbehandlmg 09
Ukrudt i frogncs 120 VlIltcrrllps. bæhtof. In z
Ukrudt i maj~ . 200 V1I11errnps, ICJoæd . III /.•orba bederoer 232
Ukrudt 1 vinterraps 138 Vinterrap!'. ~vO\'1 IO]
Ukrudt l vintersæd '91 Vinlerraps, ukrudt ll8 Æ
Ukrudt i v!rraps IlS Vinterraps. \'æk'lrt.'gulering 111 Ærenpm i raps 141
Ukrudt i v!",,1;.'l1 . 179 Vinll.'rrapSSOrlcr 130 Ærenpris i vll1tel"'>lI:d 192,199
Ukrudt i ærter 199 Vmterrug 29 Ærenpris i \!n:-cd tBS
Ukrudl korn med udlæg ]K3 V1Iltcrrug til helsæd. 243 Ærenpris l ærter 20J
Ukrudtsarters forekomst 198.211 VLrlterrug, frO!>I~kade 29 Ært ug byg 64
Ukrudtsbeklempelsc 119 VlIlterrug, gr:~ukrudt '" Ært og byg. okologlsk 218
UkrudL'>bekæmpelse I h.... ldklover 122 Vlntcrrug. kvælslof 80.90 Æn, se også llIar"ænÆrtebladlus 170
Ukrudtsbekæmpelse ivArraps IlS VlIltcrrug. sygdomme 156. 164 Ærtchchæd. NS
Ukrudtsbekll:mpelsc. kartofler 226 Vinterrug, Irll)S , 101
UkrudlSbræTlding 221 Vinlerrug, ukrudl 191 ø
Ukrudtsharvnmg 221 Vllllerrug. vækstregulenng JO, 176 Okologl,k d) rl<.ning 211
Ukrudtsmidler 210 VlIltcrrug, okologl~1<. 218 Økologiskc forsog . 211
Ukrudt~midlers virknmg. raps l3o, 141 Vmlerrugdyrknillg 29 Økonomisk optllualc k\·ld~tofmæng-

UkrudL~midlen; virkn11lg. bederoer 212 Vmlerrug!>OMer 29 d" 90
Ukrudtsmidlen; virkning. vllrs.'et! I8S Vintersæd, jordbehandling 68
Ukrudl.smldlers \'irlmmg. vmterxax! 192, Vintersæd. hæl\tof . 98 .<
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Ukrudtsmldlcn; \1rknlllg, ærter 20.3 Vmlcr.... ikkc 218
Ukrudlsroc::r 233 Vintervikke til hebæd 244
Ukrudts.~1 rigling. , 221 VIrkningsskema, ~vampcmldler , '64
Undergrundslosning 69 VlfkTllIlgs...\kcm3, ukrudt 1 rJp~ 136, 141
UTIl\'crs bederoer 229 Vlrkl1lngsskema, ukrudl 1 bedcroer 212
Urban vintcrlnedc 18. 28 Virknmgsskemll. ukrudt i vll1tcrsæd 192.
Urbanil Ilal. rajgræs 234 199
Urea 90 Vlrknmgsskc.ma, ukrudt I ....,~"æd . I8S

VIrkningsskema, ukrudt t ærtcr 203
V Virksommc 'lotTer i kemikalier 178.216
Vand l gylle 114 Vlrusg\lls{)l 172
Vandbalance . 11 Vnal havre S4
Vanding lO VitaV3x. RS 133
VlIndillg.~behov 11 Vitus vllrhvctlc SS
Vandingsslyring lO Vokslag. ærter 204
Vandmilj"pl3nen 118 VSB 1703/82 SJ
Varmttnheder, lllaJS 248 Vækstregulenng . IJl
Varsli 11g.\sySlemer 154, 161 V!l;:k'lrcgull'ring af klover. 122
Vegoran 185, 199.226 V:ckstregu1enng I rødwingcl 124
Vejpileurl l roer 212 Vækslreguknng. vinterbyg 110
VejpIleurt I ærtcr 200, 20.3 V.d..stregulenng. vinterhvede 21. 175
Vejrforhold 1989 • Vækstrcgulenng, vmterraps 131
Veksclvlfkning. N og svampe nH98 Vækstregulerlug. vinterrug JO, 176
VCnl mdwlllgd IB VlekSlregulering, vll.rbys 110
Vcroniktl ....lI1terra~ 110 V;dstrcgulcring, ....,1irraplo 1\4
Vicky vArbyg 111,50 Væ"slregulenng\lllldlcr 118
Victor. he~tdll.lnnC 06 Væhl\ladicr. Feekcs sktlla 286
VikkI: I hcl~æd 244 V.ckmilklr 1989 O
Vildro<:r 233 VærdlafpnJ\'TIlng, hvedcsorter 28
Vmdah 187, 1<)1. 192 VlI:rdHlfpnl\flll1g, \intcrbygsorter 30
Vmterbyg 31 Vllrb~g 37
VllIterbyg 11\ hels.1ed 243 Vllrbyg til hd....cd . 245
Vinlerbyg, gn~sukrud' '" Vllrbyg. bej(bnl11g 158
Vinlerbyg. kvælstof 1l0.90 Vllrhyg, bladlus 161
Vmlerbyg. sortsblandlngcr J4 Vårbyg. fly\'c1'1a .... rc .. 119
Vintcrbyg. s\·ampebek. 33. 157 Vårbyg, fosfor 101
Vintcrbyg, ukrudl ". Vllrbyg. gl"x"u"rudl 180
Vinterbyg. vækstregulermg 110 v, rbyg, knoldbakterlellhlctlllllg . 100
Vinterbygdyrkning . ]l VArbyg. kvælstof 43.75, W, 90
Vi111crbygsorter 31 Vllrbyg. k\;~btoftyper 90
Vinterfasthed. ..... in1crbyg 33 Vllrhyg, sortsblandinger 42
Vmterfasthed, \·interh .... we 19,28 Vdrbyg, s\llmpebek. 41, 151)
Villlerhc1.;æd 241 Vdrb)'g, WII\ I 102
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l
Udviklingsstadier for kartofler

o lægning Begyndende Spiring
1 Fremsplnng
2 Blad- og stængeludvlkhng Mindst 1 løvblad

med srnåblade udviklet
3 Længdevækst Plantehø/de t cm noteres.

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

Udviklingsstadier for bederoer

5 Blomsterknopper dannes
6 Blomstring (hvIS sorten blomstrer)
7 Frugter (kartollelæbler) dannes (hvIS sorten

har blomstret)
8 Naturlig nedvisning Noter CVl pc!.

nedviSning
9 Toppen nec!vlsnet Knolde afmodnet

Il' fl
' I

l l

T. ,

, , • 9

1 Såning
2 Begyndende splrtng Rodspne større end 1

cm
3 Umiddelbart lør Iremspmng
4 KImblade udvlklet

Udviklingsstadier af ærter

5 Første par løvblade ærtestore
6 Andet par løvblade ærtestore
7 4-6 løvblade
8 Rækkerne lukker (midt, IUOl)
9 Optagning

! i
I

,
1

,I, ,
o J ; 6 - 11
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o Før fremsplf1f'lQ
l Begyndende fremsptring
2 Første blad Ikke udfoldet
3 Første blad helt udViklet
4 To nadler (- bladfæster) udviklet
5 Flere nedier udvlklel Antal nQ(iler angives

ved deCimal, leks 5,6 - se tegnmg
6 Første knopper synlige
7 Første blomst tidsprunget
8 Bælgsæ1nmg. Antal nodler med bælge 

større end 10 mm lange - angives ved deci
mal

9 Ærteudvlkhng Antal nadJar med fuldt ud
Viklede bælge. angIVes ved decimal

10 Modning Antal nodler med gule bælge (hår
de ærter). aOQ!Ves ved decimal

11 HøSlmeden



" J2

<"OP Blomst Moo~ng

Modn,ngsst8(llum5

5. I De lerste IfØ nal 'uld
slør'else
gonncmsk,nnellge

52 De !",sle "11 gf00ne

5,3 De '0tSI~ "0
grono""ne

5,4 De 'ers~e Ir0 orunE!

5.5 "Ile hø orune.
plantetne ",snende

Figurer ellcr A GRAVAUD beskllyclser cller FAO

Blomslrlngssladlum

4,1 En blomst udsptungel

4,2 Mange blomster
udSlJ(unget. de lerste
sl<... lper oegyndef al

"''''
4.3 raidenøe blomst. de

IOlsla ~Ulpef

begVr'Idef al tv'Oes
J J M,od$l en

blomsl('lknoo ",se<
9""

J.2 Mmdst l knop helt III
tra kOOPSamlongen
0(!1 e< synlig oven t()f
oladrO'Sellen

Knopslllu'um

:lI Tæl knopsaml,ng modI
, bladloscllen

o For hemSplllng

Ktmplantcsladlum

2

2' Følste bhvc'lde blad

2.2 Andel blIVende blad
l • O.' 101 hvert blad)

4 4 Bloms:r,ngen alS/utlel.
frøene, de bdbgst
lIO",kleoe S'wlpel'. ,.,.

R.p••nl lXI'Ilkllng..t.dl.r gef'lnem en vækslP8f10de ka" angrve5 vOd el lal mellem 1 og 5 ():sse lalvætdtel el benytte' , FAO-skataen
og dOl opnJs tlellned stlllfr(l 1'l01ClQlIgneø I angIvelsen at de enll,e!te ud".ld'f19ssla<hef

Udvlkllng.ltadler lor korn

11.110.510.2109653

I
-1~~

l r, ~k"tl m.'d 2 ~yfll<jt· blal1('
2 (l "klnl mf'f14 synl'Q" ulad. iINIYn(J,>rvll.'

udvllo,lftltl .11 blNfJnli(> rOO<lu
:1 f I sklld oh'd 56 ~ynl'gf' hlarle' OQ I.H:qyll(j,'rJ(lc

tJlJ'>km,,1') EllIVenu.· rOOur'f dilnnN OQ blalk olle
"Jw,lill,,·t''fl,-.

.\ B"Q~"Ll"rlU" r('lsn,nq oq Slld'k" ny flt !"<lr!'>kecl"r
" HI<'Jl:l\>kl'dt.'. ~la.'fkl ... Irakl
f> Fl)fstp kna synhg! v<'d skI.J<H,~"""

7 Art:l<'I kn.l dannet. "d.·~'!"'.1<.1. h'ad kQ<' ...~" gi
8 511.l~'~ hl:ul ...~n"qr. fTIt;,- ~",",·ntuilN

AkS.... I.Jo..'tlyrlll(·r <l' wul..,..,.;.
'I S,O,,1o lJ dd~ ~.·~ ..l n()(' Ioq,- ndop ~~nl.~

II)Stfhh rlitCluO".k •..t M~"I,..,:r.~ha" 1't" ~"'.

"~r 1.11

Feekel skala
1

Zadoks Skala
1()-13 21 25 " " 32 " 39 39 " " "

IO 1 r~sle aks netop synlige estak ne'oP ~ynbg 'byg
aksel I/ed al bryde gennem bladSkeøo
nøs hvede og h<!Vfel

IO 2 AJu,ct 'a qennems;..leoet
103 Akset hatvl genncmskreOcl
10" Akset ~. gennemsloJedet
105 Alle aks luId1 geonemsIueone

IO ~ I Begyooonoe b!omslJlng (!lo5 hl/edel

1O 5 2 AAsel bloms!ung !'lelt hl toppen
10 ~ 3 AkselS nedelsIe <k:ll:dblomsllcl
IO 5" Blomstrlf"'9 netl ,Is!utlel

11 \ Kelll('lnes ,ndhQlØ mælkel
II 2 K(lInelOes Indhold tliOOI. men 1041
11 3 Kernerne hårøe jvanskøhge ae dele med negll
1\ 4 Me,elætskcrmodenl
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K,.".. Roset

FAQ .... a af""

5,5 A C IfIIl b'ul1e
pianlcme Vlsnenøe

5 1 De torste fre halIuld
storre'se
Q('flnen"sk,nr>etog...

5 '2 De '0"ste l'e 9r0,""(1

50.) De førSle !ro
g'0nbrune

5.~ De '0/Sle f'C OI'une

F,gu'C" ("1(" /Io GR:. ....a.UO oe~~towe- ... f elle' FA"

B10f"lSIJIf'<jSS!ad........ "> Vodn 'OQSSli1(l."m

4.3 Faldende bloms\. de
lorste $'ullX'f
oegynoer al l.,.iCles

·1 ' En blOlTSl udsDtV"qe:

" '2 Mange bIO""'ste
udstlfl.lnget de 'Øfste
skulpel bf'gynoel ar
vOkse

,
J.l ...æt ~f\()psambng""dl

blll(lfosetlen

3,2 '" n(lSI t 10.000 hel! I,

ha knapsaml,ngen
dc. er synl~ oven lO'
bladroselIen

3 J M""(151 en
blornSll?lknoo ... ,se'
gull

o ~~ t1en'SØO'nq

l("mplantesI8d,,,,m

Rosetsladoum

2.1 Første blfVenoe blad

2.2 AnlJel blIVende blad
l' 0.1 tor hverl blad)

,,<1 6100'511 "gen ,115,ull(>1

frøene de t<llogSI
octvJkleoe S~UIpe<

VOkse'

Rap••nl udvlkNng..'adler gennem ef'l ",ækSlpeflOde kiln anglY('s ...ed el -il I'r'l(' 'em 1 og 5 Dosse ·a· ...~..doef ('f ben.l'l"
og del' oønås heflTle<l slø"e l'lOlIJilgbgl'leO I il else<\ al oe enl<e le UO'J'k ngsSlil(ber

UdvlkUnllllladier for kotn

11.110.S10.2••,•

I

-1~~~

r [r~~uam"(J, ~.' j"t-d<k
2 li skud ml~l <I ..y'lhgt' bl'UI. l:)(1Q\,r,Jlofllh

lKlvl~"'lq dl lJl'~",'r!(' 'ø,j,Io"
l f-I S~l)(l ml-tl <; b ~~nl'lj(' bl,l<J<' D9 l>f'q~n(h 'l<1t'

h.J$k'llr.q A ,..... , II.' 'OUiJ~" 0<1'''11'1 :<; r·l.l'l" '\1('
"!>lil'(J({' ,'lj,

1 U<-·yY'lUenO. It'I~n!f)g :J'1 "Ild kn,nQ al lild ,.... \ Ut"
, HlaIJSke(!I'''' t"~1 ~~'clk!

6 ~ ';'~'e kn", ... ynl lr "'!O •.>tJW~'$
""ldt t ~n" <1;Jnl"l(" ·'æ..t<;J:lhr", t il' k.' _,' OJt

8 Sd~· .. lJ"oJ ""'Y: men """'..... r,u
A. ~el ~q\'rtJ.... dl S~U 'l \

'. So,hl"balh "'-;10""""" OJ ... n.:tOC"',I~'1
IO So,hr... c.r: U-l'.~ r A~' -r Mr,lba " rl~"

~vn oQr

Z.øokllkall
10-13 21 25 29 3. 32 37 39 39 S1 S9 7S

Bus~nng 'Jo)(lr ng

IO 1 Fersle Il"S nelop synl'9t' IMa.. netoø synlog OY9
ak.sel "ed al btyOO geonem bladskcoc
hOS hvede og havre)

tO 2 .... ltse! '''' ljonncmslt,(ld(,l1
'03 Altsel haM gennemskledel
104 Akset l. ocnnernsltreoot
105 Alle aks tuklt gennemp"Qdne

'051 B&g'flloenoe blomstHng lhos hvede}

1052 A·,!*l L>lom~lf,ng hl'" :, lC(lPl'n
1053 M.~ts neoersre ;Jel afblomSI, ..1
10.54 BiomSl/lng rlOIl afslutter

TIl Ke,ne,nes .ndrlOld mælkcl
II 2 Kernornes ,nOrlold tllOOl men lø,'
11 3 Ilc,ncrne' hA'de' (vanskclog(' al ot " med neoql)
Il ol ,""Cjcla.'fSkeflnQdcnl
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