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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Kaj Skriver

A

Forsøgsarbejdets omfang
Resuhalerne af de markforsog, der gennemføres i de
landøkonomiske foreninger. udgor et væsentligt
grundlag for plantcavlskonsulenlcrnes rådgivning.
Det er en målsætning. at de aktuelle forsogssporgs.
mål. der arbejdes med. har en stærk praktisk relevans.
og al resultaterne samtidig skal være let tilgængelige
for alle planteavlere.
Udover markforsogene. der primært udfores pa land·
brugsejendomme. gennemføres der og specifikke un
dersogelser med aktuelle plantcavlssporgsmAI og pro
duktionsmetoder. Den storste del af arbejdet udføres i
de lokale landbo· og husmandsforeninger. medens
planlægning af arbejdet. samlig og bearbejdning af
resultaterne sker pA Landskontorel for Planteavl un
der ledelse af Landsudvalgel for PIanIeavl.
Forsogsplanlægning foretages dels sammen med plan
teavlskonsulenteme på forsogsledennoder og dels af
en række tekniske forsøgsudvalg, der også varetager
koordinenngen med andre forsøgsvIrksomheder, forsl
og fremmesI Slatens Planteavlsforsog.
I tabel l er vist en aversi gI over forsøgsarbcjdets
omfang i 1990 og tilbage til 1971. hvor dette arbejde
blev samlel på landsplan.
Der er i 1990 gennemført 2263 forsøg, og udviklingen
gennem de sidste 20 år udviser således en konstant
lilbagegang i antallel af forsøg. Denne udviklmg er
imidlertid ikke udlryk for en tilsvarende reduktion i
forsogsarbejdets reelle omfang eller lIIsvarende be
lydning for vejledningsgrundlagcl. De enkelte forsog
er i lidens løb blevet betydeligt mere omfattende og
komplekse, hvad angår forsøgssporgsmålenes ind
hold, hvilket bl.a. er en følge af ogede krav om både

Tabel I. A11lal forsøg.

Loll Bom·
J)'lIand Sj:le:lland Fyn F.ISltr holm 1.1t

1971·75 2225 777 478 275 99 3854
1976-80 2047 779 455 266 102 3649
1981 1745 648 347 211 84 3035
1982. 1683 597 336 236 107 2959
1983. 1592 595 303 218 116 2824
1984 .. 1532 571 276 245 130 2754
1985. 1391 566 247 199 113 2516
1986. 1306 523 307 186 106 2428
1987. 1424 561 300 209 108 2602
1988. 1391 534 299 182 101 2507
1989 .. 1259 547 245 165 102 2318
1990 . 1226 482 283 169 103 2263

kvalitetsmæssig og økonomisk belysning af konse
kvenserne ved forsogsbehandlinger og melodevalg.
Reduklionen i selve forsøgsantallet er derfor også
delvis tilstræbt. Arbejdskravene til forsøgsanlæg, til
syn og host er omfauende i mange forsøgsscrier. og de
ønskelige kemiske analyser er meget bekostelige. Des
uden er der enighed om. al målet med forsogsarbejdet
kan nås med et mindre antal. men bedre udførte foc'Sog
gennem en stærkere styring af forsogsplanlægningen.
Dette har også resulterel i, at stadig flere foreninger
samarbejder over foreningsgrænserne med fordeling
ar opgaver og omkostninger.
Mange af forsogsserierne er forlSættelsesopgaver, idel
de fleste forsøg med planleavlssporgsmål må gennem
reres over flere år for at finde årsvarialionens be
tydning for forsogsresullaterne. Desuden er det en
vigtig opgave for forsogsvirksomheden til stadighed al
afprcve og fore kontrol med planteaner, soner, dyrk·
ningsmetoder og hjælpemidler for at give planteav
lerne det bedste grundlag for beslutningerne ved plan·
lægning og udførelse af planteproduktionen.
De forskellige forsøgsopgaver har omfattet mere end
200 forscgsplaner. I tabel 2 er vist forsøgenes fordeling
på hovedområder.
Opgaverne med afprovning af aner og sorter er både
forholdsvis og i antal reducerel en del gennem de
senere år. Samtidig er der sket en betydelig forskyd·
ning i opgavernes art, idet der gennemfores væsentligt
flere forsøg med vintersæd, ærter og industriafgroder
på bekoslning af forsøg i vår!k'ed.
OgsA opgaverne med godningssporgsmål er reduceret
en de!' primærl vedrørende specifikke opgaver om
kring fosfor og kalIUm. Stigningen i forsøgene med
magnesium og mikronæringsstoffer omfatter primært
forsøg med svovl. Hovedpanen af godningsforsogene
er koncentreret omkring opgaver med kvælstofgød·
ning i beslræbelserne på at finde grundlag for en
okonomisk optimal og miljømæssig forsvarlig anven
delse af dette plantenæringsstof. Desuden arbejdes der
med et belydeligt antal forsøgsopgaver omkring hus
dyrgodningens anvendelse, som også indgår i summen
af kvælstofTorsøg. Disse opgaver er sammen med en
række demonstrationsforsøg, der ikke er refereret. et
væsentligt led i den aklionsplan for bedre udnyuelse af
husdyrgodningens næn'ngsslojindhold, som landbruget
satte i produktion fra nytår 1989.
Gruppen Handre forsog(( har I de senere Ar haft et
stigende omfang, som især vedrører forsogene med
bekæmpelse afsygdomme, skadedyr samt ukrudt. Det
bcrydelige omfang af disse opgaver skyldes dels sladig
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Forsøgsarbejde og vækstvilkår

I september jaldl der m'er dt'f meste af landet meger store
fledbørsmængder. som gent'fcde eJierårsarbejdef og ~d

ningell af villfersæc/. Fra JOQ iii /JO mm regn i Vi'SI· og
SydjyJland i dagene omkring 24. sepwnber fik Iil/ige en
uheldig indjlydelse på k~'ahjeleJ1 afJOderrucr og kartofler.

(Folu: Lar~ Kjær).

nye typer af planlebeskytlclsesmidlcr. men især, at en
slor del af forsøgsopgaverne direkte har det formål.
gennem reducerede doser og ændret sprøjte~trategial
finde veje og muligheder for al reducere kemikaliefor~

bruget. En del af disse opgaver gennemføres i sam
arbejde med SIat('lIs Planrt'værm,cemer. bl.a. udvikling
af modeller for bekæmpelse af ukrudt. svampesyg-

Tabel 2. O\'ersigl over /orsøgsopgaverne.

Antal
forsøg p<L

Arier og sorter
Vintersæd 358 15,8
Vårsæd 280 12,4
Ærter. hestebønner og lupin 96 4.3
Induslriafgrøder 109 4.8
Kanofler, roer. majs og græs 100 4.4

94) 41.7
Go<Iningsforsøg:
Afprøvning af flere næringsstoffer 24 \.0
Særlige forsøg vedrorende :

KvælslOf 260 11.5
Fosfor 7 O,)

Kalium 4 0.2
Magnesium og mikronærings:-.toffer 67 .1,0
Kalk m.m. 0,0 0,0
Efterafgrøder 16 0,7

)78 16.7
Andre forsøg:
Sædskifte og afgrøde.. alg 0.0 0,0
Bekæmpelse af ukrudt )39 15.0
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 435 19.2
Jordbehandling 12 0.5
Såning og planteavl 75 3.3
Vækst regulering 29 J.)

Forskelligt 52 2.3
942 41.6

lah gennemførte forsøg. 2263 100
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domme og skadedyr forelobig til de store hoveJaf
grøder.
1 forbindelse med forsag og undersøgelser gennem·
føres der et omfattende analysearbejde med henblik på
at belyse forsøgsforholdene samt afgrodernes kvalitet.
1 en del af forsøgene er der udtaget jordprøver til
teksturanalyser. hvorefter forsøgsarealerne er inddelt i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling og jordtypernes be
nævnelse er anført i skemaer bagest i oversigtetl.
I tilslutIling til forsøgsarbejdet blev der lil fonsat
forbedring og regionalisering afde hælstofprognoser.
som landskontoret har udsendt for 13. år i træk, 1 løbel
af 1986/87 etableret el omfattende projekt: KVA
DRA Til/ET jor JVitratundersøgelser i Danmark. Delle
projekl videreføres foreløbig til 1994 i et bct)'deligt
intensiveret omfang med økonomisk støtte fra Lund
brugsminisferiet. En nærmere beskrivelse af detlc pro·
jekt kan lindes i afsnit E. gødskning og kalkning.
Der er igen i 1989 modlager betydelig økonomisk
støtte lil forsøgsarbejdet fra Landbrugsmini'lleriet
gennem Forskningssekretarialel. Endvidere fra Mil·
jøministeriet til specifikke opgaver omkring husdyr~

gødningens udnyttelse. til undersøgelser omknng bi·
ogasanlæg samt til udvikling af planteværnsgrupper.
Der er også modlaget meget værdifuld stølte fra
private finnaer og fonds. Det gælder "forsk H~'dros

fOl/d. Superfos fond og Ole Heye's fond. Desuden fra
Frokommissionens Erstatnings/ond, Landnrugels
Komforædlings/Otld. ErsfafllingsjiJnden for sædekom
og DLF- Tn/olium.
Endelig har en del private firmaer ~tillel gødlll11ger.
kemikalier, udsæd, frø og maskiner m.\'. til rådighed.
Forsøgsvirksomheden udtaler sin erkendtlige Hik for
den støtte. der således på forskellig vi~ er )det til
arbejdets gennemførelse.
rdel følgende: afsnil meddeles resuhaterne affor~øgog
undersøgelser ved de respektive land~~ og spcciulkon~

sulenter. De SlOre hovedtabeller med enkehfor~0gencs

re~ultater er ikke medtaget i oversigten, men offent·
liggjort i et særskilt tabdbilag. Forsøgenes hoved
resultater er her i oversigten anført i tabeller, Jer er
nummereret fon løbende indenfor hvert afsnit. lover·
skriften til disse tabeller er der i parentes anført
nummerel på de tilsvarende tabeller over enkelt forsøg
i lahelbilagcl.
Til hjælp for en økonomisk vurdering af fonl'gencs
resultater er der i de neste forsøgsserier beregnet et
lleflomerudbyue, som normalt er anfori til højre for
kolonnen med udbytter og merudbytter. Netlomerud
bytte er beregnet ved fra merudbyttet at trække de
omkostninger. der har været forbundet med frem~

bringcl:-.en af merudbyttet. Det \'il f.eks. i et g0dnings~
forsøg være omkostningerne lil de anvendte godnings
mængder og deres udbringning.

Vejrforhold og vækstvilkår
De udbylter. der kan opnå~ i de forskellig afgrøder. er
meget nfllængige af vejrforholdene. 1 forbindelse med
vurdering af forsøgsrcsullatcrne er det derf(lr af bc-



tydning at kende de klimatiske vilkår. hvorunder
forsagene er gennemfort.
1 det folgende bnnges en summansk oversigt over de
generelle vejrforhold og vækstvilkår i 1990, men man
skal være opmærksom på, at vækstbetingelserne kan
være overordenlig varierende fra Sled til sted.

Temperatur og solskinstimer
På grundlag af Meteorologisk Instituts målinger ved
udvalgte stationer er tcmperø.tur og antal solskins
timer vist månedsvis fra september 1989 til oktober
1990 i tabel J.

Tabel 3. Gennemsnitslemperalur og ontal solskinsli
mer. (Kilde: Danmarks Meteorologiske
bUlilut).

GPS. tempe::url) Anw solskinstlmc(1)
t989190 normal 1989190 normal

September. 13,5 13.1 182 166
Oktober . .. 10,3 8.8 94 98
Novembcr . 4.5 5.0 93 42
December 2.6 2,3 43 28
Januar . .... 4.1 0.0 26 41
Februar. 5,4 -;-0.3 72 65
Marts ... . 6.0 1.7 142 127
April _. 7.4 6,1 217 181
Maj . . . . . . . . . 12.2 11.0 291 256
JURI . . . . . . . . . . 14.5 14.4 168 257
Juli ......... 15.6 16,4 272 247
August 16.7 16,1 239 221
September 11.9 13,1 123 166
Oktober. 9.8 8.8 105 98

I) Fraregncl Bornholm og ocrne I Kallc::gat.

Forsøgsarbejde og vækstvilkår

Middeltemperatur-"".....

Figur J. Mlddeltempera/ur beregnet pa ugelxws.
NormalelI repræsenterer gennemsnit afpemxlen 193/·60.
(Kilde: Afd. for Jordbrugsmeteorologi. Statens Planteallls
/o"'o8).

Efterårsvejret (september, oktober og november) i
1989 var som helhed lunere og mere SOlrigt end
normalt. 1 november var \ejret usædvanlig solrigt, og
rekorden fra november 1974 på 82 solskinstimer blev
overgået. Antallet afsolskmstlmer i efteråret 1989 var
21 pc!. over normalen.
Vinteren 1989/90 blev med over 4°C i gennemsnit den
næst varmeste. der er registreret siden 1874. Kun den
foregående \inter, 1988/89, var varmere. I mods.'et
ning til. hvad der normalt er gældende, steg gennem·
snitstemperaturen fra december til februar.

A

Tabel 4. O\'ersigt ow!r nedbørsforholdene /989·90 (Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut).

Nov.·mar Apnl M.aJ Jun..i Juli Ao&usl $epl Okt. Apr.-okt
~t 1~~I~~I~~lm~~~lm~I~~lm~lm~

Nordjylland 284 l33 34 38 26 34 55 50 48 7l 75 78 116 73 77 71 431 416
Yiborg 361 l60 39 39 21 35 75 47 38 77 91 84 166 77 94 77 524 436
Arhus 264 236 30 J8 23 35 61 49 33 7l 66 80 115 69 78 66 406 409
Vejle 345 l69 36 43 18 40 88 49 36 79 69 83 169 78 86 75 502 477
Ringkøbing 374 286 SO 39 33 39 76 49 49 80 82 91 204 87 107 88 601 473
Ribe .144 278 41 41 21 42 98 48 55 8l 95 89 198 87 97 84 605 473
Sønderjylland 322 267 35 45 26 45 96 48 54 80 103 92 175 78 85 75 574 463
Fyn 258 ll4 33 38 17 40 100 45 48 66 80 76 120 58 55 58 453 38}
Vcslsjælland2) 170 191 33 34 23 35 78 47 41 65 48 66 130 58 59 52 412 357
0stsjælland l ) 206 203 38 37 32 38 68 45 52 73 54 67 126 63 62 54 432 377
Storstrom 203 209 28 34 20 40 90 47 35 68 80 70 105 59 53 56 411 374
Bornholm 208 236 28 33 20 34 31 43 50 60 48 61 124 63 40 63 341 357

Hele landct2) 296 243 36 39 24 38 80 48 44 74 78 81 150 72 80 70 492 411

1988-89 248 40 25 37 53 64 32 93 344
1987-88 414 21 37 39 124 68 91 73 453
1986-87 25.1 32 44 95 84 66 100 86 507
1985-86 347 30 48 28 51 73 42 94 366
1984-85 227 59 32 54 82 95 81 35 438
1983-84 279 19 34 80 37 43 104 130 447

I) Fredcnksborg. Roskildc og K(}benha"'n~ amtskommuncr.
1') Fraregnct Bornholm og 0eme iKaneglIl.
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Figur 2. Juli mdned 1990 vor præget afel meget la~'t amal
solskinstimer. I figurerne er III sammenligning vist aniaIlet
afsolskinstimer i 1988·89 ag normalen 1931·60.

For andet Ar i træk var temperaturen i februar særde·
les høj. Således var månedsmiddeltemperaturen 5.4°C
og dermed O,SoC højere end i 1989. Marts var ligesom
februar varm, og gennemsnitstemperaturen var tæt på
6'C.
Gennemsnitstemperaturen i april, maj og august var
højere end normalen, mens juni var under normalen.
Gennemsnitstemperaturen i juli var normal. Antallet
af solskinstimer var over normalen i april, maj,juli og
august, mens antallet af solskinstimer i juni var langt
under det normale.

Nedbør
I tabel 4 er vist nedbørstaJlene fra november 1989 til
oktober 1990. Tallene angiver gennemsnit for amter og
for hele landet. l tabellen er til sammenligning vist
normalnedbor samt nederst i tabellen nedbøren for
hele landet i de foregående 6 år. I figur 3 er nedbørs·
forholdene i vinteren 1989/90 tillige vist grafisk for
hhv. Jylland og øerne.
September og november 1989 var nedbcrsfallige. Til
gengæld var nedbøren i januar og februar 1990 slOr og
væsentligt over det normale. Sammenlagt for perioden
november - marts var nedbøren således over norma·
len.
Nedbøren i april var for landet som helhed i samme
størrelsesorden som normalt, hvorimod maj var mere
nedbørsfattig end sædvanlig. Juni var væsentlig mere
ncdbørslig end normalt i alle amter undtagen Nordjyl·
land og Bornholm. I Nordjylland \'ar nedbøren nor·
mal, og på Bornholm var den en smule mindre end
normalt. Juli var derimod nedborsfattig ener Arstiden
i alle amter, mens der i august faldt nogenlunde
normal nedbør i de fleste amler.

8

Vandbalance
l tabel 5 er vist vandbalancetallene for 1990 Til
beregning af vandbalancen benyttes mllinger udfort
under ledelse af Afdelingen for Jordbrugsmeteorologi.
Statens Planteavlsforsog, på 37 nedbørs- og fordamp-
ningsmAlestationer fordelt over hele landet.
Vandbalancen er her beregnet som differencen mellem
nedbør og fordampning. Hvis vandbalancen er nega
tiv, betyder det, at fordampningen har værel slurre
end nedbøren. Resultaleme i tabel 5 er samlet for
større geografiske områder, og til sammenligning med
årets vandbalance er viSI ~)normalen«. beregnet som
gennemsnit for hele perioden 1969 - SS,
I figur 4 på side 10 er vandbalancen illustreret grafisk.
Den stibiede kurve angiver fordampningen, og den
fuldt optrukne kurve angiver nedbøren. Vandbalancen
er således udtrykt ved afstanden mellem de Io kurver.
Til sammenligning er vist tilsvarende kurver for en
række tidligere år samt for normalen.
Vandbalanceunderskuddet i april, maj og juli var
betydelig større end nonnalt. I juni var vandbalan
ceunderskuddet "'æsentligt mindre end normalt I Jyl·
land (undtagen Nordjylland), pA Fyn, Sjælland og
Lolland-Falster. PA Bornholm var vandbalanceunder·
skuddet større end nonnall. Vandbalancen var nogen·
lunde normal i august og oktober, mens der var et
langt storre vandbalanceoverskud i september end
normalt.
For hele perioden april.oktober var forholdet dt:t, at
der var vandbalanceoverskud i Jylland, undtagen
Nordjylland, og på Fyn. Der var normalt vandbalan·
ceunderskud på Sjælland og LolJand·Falster, mens
vandbalanceunderskuddet på Bornholm var væsent·
ligt større end normalt. For landet som helhed "ar der
et lille vandbalanceoverskud på 10 mm. hvor der
normalt er et vandbalanceunderskud på ca. 50 mm.

Vindforhold
Vinteren 1989/90 var meget blæsende og med regu·
lære stonne i bAde januar og februar. Vindre1mnger
fra vest og syd..'est var dominerende.
Også forårsmånederne var mere blæsende end nor·
malt, men uden skader af sand· og jordfygning I juni
og august var vindforholdene nogenlunde normale,
mens del i juli blæste en smule mere end nonnalt.

Arealvendeisen,
Landbrugsarealets anvendelse i 1990 er vist i tabel 6 på
grundlag af en endelig opgørelse fra Danmarks Sta·
listik. Opgørelsen er baseret på indberetninger fra ca,
2700 landbrugere om udbytterne pr. ha samt en op
gørelse af høstareaJerne fra en landbrugslælling i juni
1990 hos ca. 25.000 landbrug. Der skal tilføjes. at der
er foretaget el skønsmæssigt tillæg for de relativt små
arealer pA ejendomme under 5 ha, som ikke har været
omfattet af landbrugstællingerne efter 19S3.
Det samlede landbrugsareal er foreløbig opgjort ril
2.80 millo ha. hvilket kun er en mindre ændring i
forhold til 1989. Det samlede kornareal er næsten
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Figur 3. NedlxJr Jylland og øerru.. /989-90 og normal (Kilde.: A/d. for Jordbrugsmeteorologi. Statens Planrea.·/s-
nedbør J9J/·6(). [o,,"g).

uændret. Derimod er der skel store forskydninger
kornarterne Imellem. Arealet med vinters..'ed er for
eget med ca. ISO.()()() ha. og vårsædsarealeme er redu
ceret med et tilsvarende areal. For første gang i histo
rien har arealet med vimersæd oversteget det samlede
areal med vårbyg. rsagen lil denne betydelige æn·
dring i artssammensælningen indenfor kornarealet
skyldes forslog fremmest den store interesse for
vinters..~. men også de gode muligheder for niog af
vintersæd i efterårene 1988 og 1989 og de eflerfolgende
særdeles gode overvintringsvilkdr for vintersædsaf
grøderne.
Arealet med markært er yderligere reduceret med en
halv siles tusinde ha som følge af nere drs skutTende
hostresultater, og arealet er nu næsten halveret i
forhold til 1987. hvor denne afgrode dækkede 200.000
ha.
Det samlede areal med rodfrugt er med godt 2OD.()()()
ha uændret for 4. år i træk. Arealerne med græs og
gronfoder er uændret. Men det er bemærkelsesvær
digt, at græs udenfor omdriften de seneste Ar har vist
en mindre stigning.

Arealerne med fro til udsæd er faldet med 25 pct. Men
industriafgrodeme og arealet med vinterraps steg me
get betydeligt. delvis pA bekostning af arealet med
vårraps. der er blevet halveret siden 1987. Det samlede
rapsareal er nu pIl. 265.000 ha.

Forbruget af
handelsgødninger.
Efter en foreløbig opgørelse fra godningsbranchen
primo december udviser forbruget af handelsgodnin
ger i gødnings1\ret 1989/90 en stigning i forbruget af
kvælstof i størrelsesorden ca. 23.000 ton lil iall ca.
400.000 t N. Den endelige forbrugsopgørelse udarbej
des af Plantedirektoratet ultimo december. Stigning
gen i kvælslotTorbruget er meget sammenfaldende
med det ogede tilfølUlsbehov efrer forskydningerne
kornarterne indbyrdes og afgrodesammensætningen
io\·rigt mellem korn og industri planter, herunder det
stærkt øgede areal med vinterraps. Med inddragelse af
det storre kvælslOlbehov til disse afgrooer samt anbe-

Tabel 5. O~'ersigt over I'o"dbala"cen 1990 (Kilde: A/d. for Jordbrugsmereorologi. Statens Plontcavlsjorsøg).

April-
Apnl ""J JUni Juli AUIU51 SqJlembn" Oktober oktober

Am. 1990 nonn '990 nonn '990 "",m. '990 nonn .990 nonn ''190 nonn '990 nonn '990 nonn

ordjylland -7- 16 +2 +46 +20 +3' +30 +48 +36 +'6 +11 84 30 67 56 +6 +'3
Midt- og
Vestjylland +8 +7 +42 +30 +4 +32 +66 +41 ""6 +2' 127 32 80 59 72 +40
Østjylland +'6 +8 +50 + 27 I +33 +64 +37 +'4 +26 99 20 56 47 13 +62
Syd- og
Sønderjyl. +16 3 +59 "'20 37 + '9 +43 +30 17 +11 134 35 65 66 133 24
Fyn +21 2 +69 +20 36 +30 +35 +32 "'2 +28 92 12 35 42 36 + 53
Sjælland og
loU. Falster -7- 35 +8 +65 +34 +7 + 35 +72 +42 +30 +36 62 1 31 29 +116+124
Bornholm +40 O +91 +49 +83 +48 +77 +45 +63 +45 25 6 20 37 +309+142

Gennemsnit
f. Danmark +19 +4 +55 +27 O +30 +59 + 37 +13 +24 99 21 57 50 IO +51

Normalen er gennemsnil for Srene 1969-88.
9
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Rodfrugtarea1e1
Kartoner 104 30 31 29 33 34 40
Sukkerroer 66 73 70 68 68 67 66
Foderroer 411 125 120 112 110 108 103

lait 581 228 221 209 211 2QQ 209

Græs- og gmnfodernrealcl
Hels..-ed.
lucerne og
grønfoder 38 59 63 53 61 59 60
Majs 20 25 24 17 17 19
Græs og
kløvergr.
i orndr. 677 278 264 243 256 255 252
Græs og
kløvergr.
uden for
omdr. 402 220 214 206 217 223 221

Græs og
grønfoder
iall 1117 577 567 526 551 555 551

Frø· og s~ialargrodearea1e1

Frø til udsæd 46 47 45 58 58 70 52
Vinterraps 12 34 17 37 27 78 158
Vårraps I 183 209 214 173 153 107
Andel 19 5 3 10 4 4 2
Gartncriprd. 9 31 31 26 27 27 28

Frø- og
spec. argT.
iah 91 298 307 345 289 332 347

Øvrige area·
ler 12 3 3 4 4 4 3

.) Forelobige lal.

De to seneste drs stigning i kaliumforbruget er be
rettiget under det nuværende afgrødevalg, og efter at
forbruget i et par år har ligget under del ønskelige
niveau.
Det fremgdr af label 7, al NPK·gødningernes andel i
det samlede kvælslofTorbrug i en årrække har ligget i
underkanten af 50 pet. indbefattet forbruget af NP. og
NK·gødninger. Ammoniakanvendelsen er nu under

..----:::-.;;---~-::c ::-_~
........

1969·88 Tabel 6. Landbrugsarealets benyttelse. 1000 ha.

-- Kornarealet""....,.
1950-54 1985 1986 1987 1988 1989 1990'

1961

/
Vinterhvede

} 79
329 344 392 295 434 524.,., - V!rhvede 10 10 10 13 12 11.-~

Vinterrug 131 126 121 137 80 102 110
Vinterbyg O 60 61 62 44 82 141

1962 Vlirbyg 562 1034 1027 890 1110 919 )769
Havre 262 } 36 25 17 40 26 24
Blandsæd 277 6 6 4 4 2

Korn iait 1311 1601 15841509 1586 1575 1579

Bælgsæd 9 127 145 200 147 123 115
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falingerne efter kvælstofprognosen om en større kvæl·
stoftilførsel i 1990 end i 1989, er der en restmængde,
der md dækkes ind ved en stadig forbedret anvendelse
afhusdyrgødning.I planlægningen bliver det da også i
høj grad muligt al tillægge husdyrgødningen en større
udnyttelsesgrad for kvælstof, eflerhånden som opbe·
varingskapaciterne udbygges og giver mulighed for i
stigende omfang at benytte hensigtsmæssige udbring
ningstidspunkter og lilførselsmængder.
Forbruget af fosfor i handelsgødning viser en svag
stigning, der kan begrundes i de større arealer med
overvintrende afgrøder. men ellers er der med de
danske jordes generelle fosforliIsland ingen begrun
delse for at øge forbruget af fosfor i handelsgødning.

april maj juni juli august sep- oklo-
tamber bar

Figur 4. Månedlig nedbør (fuldl oplruÅken kun'ej og
jordamplIing (stiplet kurve) lor heJe landet. (Ald.lor Jord
brugsmeleoroJogi. Statens PJanreavlslorsog)

10



Del vor karakterislIsk for
/990. ar vinleren.s og /or
drers væksll'ilk r med/ørle
større lejesæd.fproblemer i
al/e villlersædsanerne end
normalt.
(Foto: Anders østergaard).
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20 pet. af det samlede kvælstofforbrug lil fordel for
kalkammonsalpeter. som har hafl el stigende forbrug
over cn længere årrække. De øvrige kvælstoftyper
omfatter primært urea og kalksalpeter.
NPK·godnings høje andel i fosforforbruget skyldes en
stigende anvendelse af NP-gødning i form afdiammo
niumfosfaL DAP, der udgør 8 af de 76 pet.
Forbruget af DA P og enkeltgodningerne superfosfat
og især ren kaligodning kan i det væsentligste henføres
til am'endelsen i de mekaniske blandinger. der i de
seneste år har hafl en stigende markedsandel.

Tabel 7. Gødningsjorbmget.

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990-

1000 l N 412 398 382 381 367 377 400
Procent:
Kalkam.salp. IO 14 21 26 H 28 30
NPK, NP. NK 61 58 49 49 47 48 49
FJ.ammoOlak 26 24 27 23 27 21 17
Andre N·godn. 3 4 3 2 2 3 4

1000 l P 52 49 46 41 42 40 41
Procent:
Superfosfat 2 2 4 4 4 5 4
PK·godn. 28 29 32 30 28 25 20
NPK.NP 70 69 64 66 68 70 76

1000 l K 130 124 121 128 119 123 129
ProcefH:
Kali8oon. 4 3 4 6 8 II 13
PK-godn. 32 35 36 35 33 29 24
NPK, NK .... 64 62 60 59 59 60 63

-) Foreløbige lal.

Forbruget af
plantebeskyttelsesmidler.
Tabel 8 viser. hvorledes forbruget af plantebeskytlel
sesmidler til landbrugsformål har udviklet sig siden
1984. Oplysningserne er hemet fra Miljøstyrelsens
rapport om forbruget i 1989. Mængderne er opgivet i
tons aktivt stof. Udenfor denne opgorelse ligger et
forbrug j gartneri, frugtavl m.v. der er i slørrelses·
ordenen 8 . JO pet. af de mængder. der er anvendt til
egentlig mark brug.
Det fremgår af tabel 8. al den samlede mængde af
pianiebeskyttelsesmidler til jordbruget lOppede i 1984.
Forbruget steg fra begyndelsen af 1980'erne med bag
grund i fremkomsten af heil nye og mere effektive
s\!lmpemidler, som &Jorde det okonomisk muligt at
bekæmpe visse sygdomme på korn. og behandlingen
af en sladig storre del af det betydelige kornareal
medførte naturligvis en til!\varende stigning i den
anvendte mængde af især fungicider frem til 1984. l de
folgende 4 år har m<rngden af aktive stoffer været
konstant faldende frem til 1989. Her stiger det samlede
forbrug med ca. JO pct., primært som folge af for·
ogelsen i \'intersædsarealet. hvor specielt hvede har et
storre bekæmpelsesbehov end vårsæden.
1990-forbruget vil fona være endeligt opgjort i som
meren 1991.
I tabellen er angivet pesticidhandlingsplanens mAlsæt·
ning om en 25 peLS reduktion i bekæmpelsesmiddel·
forbruget pr. Ilt 1990 set i forhold til gennemsnittet af
perioden 1981 • 85. Det fremgår af tabellen, at hand·
lingsplanens mAI stort set blev nået i 1988. men opgjort
i tons aktivt stof er forbruget i 1989 steget således. at
reduktionen nu er på 17 pet. Men korrigeres der for
ændringerne i sædskiftet. anses forbruget dog for al
være tæt på målsætningen om en 25 pct.'s reduktion.
Det samlede forbrug dækker o\'er. al mængden af
anvendte fungicider og inseklicider allerede fra 1987

II
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somme end visse ældre slotTer, som kom på markedet
under lempeligere betingelser.
Alle ældre stolTer er imidlertid også under rc... ur
dering, og arbejdet hermed skal være tilendebragl før
udgangen af 1993. De foreløbige erfaringer med de
stofTer, som er revurderet, tyder på, at en stor del af
disse ældre stotTer ikke kan leve op til de nye sund
heds· og miljømæssige krav. De vil derfor udgå og
anøses af mindre skadelige alternativer. Det vil derfor
være ønskeligi, om det fremlidige forbrug af bekæm·
pelsesmidler i højere grad end hidtil må blive vurderet
efter kvalitet i stedet for kvantitet i form af ton.. og
behandlingshyppighed.

De enkelte afgrøder
Baggrunden for den følgende omtale af væksten og
sygdomsangreb i de enkelte afgrøder i 1990 er plante
avlskonsulenternes indberetninger, beretninger fra
Statens Planteværnscenter samt notater gennem
vækstperioden.
Udbyltetallene er mOdtaget fra Danmarks Statistik,
som venligst har stillet de seneste opgørelser til rådig
hed medio december.
De vejrmæssige betingelser for afgrøderne er beskre
vet på de foregående sider. Summarisk kan det repe
teres, at der efter den tidlige høst i 1989 var særdeles
gode betingelser for efterårsarbejdet og såning.en af
vintersæd. Efteråret var mildt indtil december, som
med en lidt over normal gennemsnitstemperatur blev
den koldeste måned i vinterhalvåret frem til april.
Middeltemperaturen i januar var 4 QC over normal, og
for både februar og marts blev middeltemperaturerne
de højeste. der for disse måneder er målt i landel i de
seneste 118 år. Omkring I. marts forekom der nogle
steder enkelte nælter med minusgrader.
Fra midten af januar og gennem februar faldt der
betydelige nedbørsmængder, især i Jylland, men da
marts og april som normalt var relativt nedbørsfauige,
blev det muligt at lave et godt såbed og en god
etablering af de forårssåede afgrøder, og i mange egne
blev kornsåningen afsluttel inden J. april.
Vækstsæsonen fra april til kornhøst blev vejrmæssigt
noget nær det ideelle. Maj måned var tør og varm,
men i juni faldt der i alle egne med undtagelse af
Bornholm og områder i Nordjylland mellem 60 og 100
mm regn eJler 60·100 pet. over normalen. J Juni faldt
der kun små nedbørsmængder, men samtidlg var
vejret relativt køligt og meget solfaltigt, hvilket gav
gode betingelser for kerneafgrødernes afmodning. Vil·
kårene medførte en tidlig høst, der for alle korn- og
frøafgrøder blev afviklet under gode forhold.

Forbrug (Ions akti\'l;lol) I Gn.~.
:T :T 81/85

.984 ,198' ,.9861.9871.9881.9891 +2''''

Udviklingen i den solgte mængde pesticider i
tons aktivsto/tillandbrugs/onnål og målet for
denne pr. 1.1.90, jf. miljøminisrerens hand·
lingsp/an til nedsæuelse a/ pesticid/orbruget.
(Kilde: Miljøstyrelsen)

Hoved
grup~;

Tabel 8.

Kornafgrøderne
Herbicider 1,40 1.33 1.25 U5 1.43 1.61 0.95 Såning af vintersæd. Der blev under de gode be-
Yækstre- tingclser i efteråret 1989 sået de hidtil største arealer
gulatorer . 0,23 0.18 0.19 0,16 0.14 0.17 0.11 med vintersæd. og sammen med vinterrapsen ud-
Fungicider 1.24 0,98 0,63 0.54 0,56 0.73 0,61 gjorde disse overvintrende afgrøder ialt knap en mill.
Insekticider 0.59 0,58 0,58 0.46 0.46 0.76 0,34 ha, hvilket blev ca. 240.000 ha mere med vintersæd·

lait 3.46 3.07 2,65 2.51 2,59 3.26 2,01 og raps end året før. Begunstiget af de senere gode
vejrforhold udviklede al vintersæd sig særdeles godt.
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Herbicider 4496 4079 3810 3900 3762 3969 3477
Vækstre·
gul"orer. 397 323 360 303 259 330 179
Fungicider 2257 2199 1682 1124 1082 1270 ]J34
Inseklieider 350 262 233 158 ISO 226 239

lall 7500 6863 6085 5485 5253 5795 5229

er reduceret under disse hovedgruppers relative andel,
mens forbruget af herbicider og vækst regulatorer sta
dig ligger over. Det skal pointeres, at del er summen af
hovedgruppernes andel, der var ønsket reduceret med
25 pcl. pr. III 1990.

Udviklingen i behandlingshyppigheden og målet for
denne pr. III 1990 i henhold lil handlingsplanen er vist
i tabel 9. Behandlingshyppigheden faldt i perioden
1981 - 85 til 1988 med 3 pct., men den steg igen i 1989.
Korrigeres behandlingshyppigheden for sædskifteæn·
dringer, er denne størrelse dog stOrt set uændret i
forhold til gennemsnittet for perioden 1981/85.
Behandlingshyppigheden er en beregningsmerode der
angiver, hvor mange gange arealet kan behandles ud
fra normal dosering og den solgte mængde af det
enkelte pesticid. Det er specielt indenfor bekæmpelsen
af ukrudt og svampesygdomme, at behandlingshyp
pigheden afviger fra målsætningen. Stigningen i fungi·
ciderne i 1989 er forårsaget af de større areaJer med
vintersæd, som har dobbelt så stort behov som de
afgrøder, den »erstaHer«. Dertil kommer de stærke
angreb af gul rust i 1989.
Det skal under forbruget af plantebeskyttelsesmidler
pointeres, at midler klassificeret som giftige og meget
giftige er blevet anvendt i et stadigt reduceret omfang i
løbet af 1980·erne. Med de seneste lovændringer på
området er der tillige tilvejebragl ganske stramme
regler for, hvilke sundheds- og miljømæssige betingel
ser, der nu skal være opfyldt, før nye plantebeskyttel
sesmidler kan markedsføres. Derfor kan aJle nye stof
fer, der bliver markedsført, betragtes som mere skån
Tabel 9. Udviklingen i behandlingshyppigheden og må-

ler for denne pr. 1.1.90. jf miljøministerens
handlingsplan. (Kilde: Miljøstyrelsen).



Sining af vårsæd. Forårssånmgen påbegyndtes mange
steder omkring den 17.- 19. marts, og alt kom og fro
var sået ca. 8 dage ind i april. I samme periode
forekom vinterens længste og hårdeste periode med
nattefrost. Trods vinterens store nedbordmængder i
januar - februar og manglende frost blev arbejdet med
såtilbercdningen let. Dette forhold blev, sammen med
at planterne fra starten blev tvunget til en god roddyb·
de under de torre vækstvilkår i april, medvirkende til,
3t den senere torke hen imod juni ikke fik storre
konsekvenser.

Plantes;)'gdomme. Der var ingen overvintringsproble
mer I nntersæden under de milde vejrforhold. og
manglende soelag hindrede tillige angreb af udvin
tringssvampe som sneskimmel og græslr6dkol/e. Der
imod blev der som forventet gode betingelser for
knække/odsyges~'ampen. h\'ilket blev bekræftet ved
undersøgelser af hvedemarker i forskellige sædskifter.
Bekæmpelsesbehovet, som på baggrund heraf blev
vurderet relativt hojt. blev anbefalet udført med halv
dosering. De tørre forhold i maj hæmmede dog ud
viklingen noget. så sygdommen senere nok kunne
forekomme i mange marker. men sjældent med krafti
ge angreb.
Goldjodsyge var væsentlig mere udbredt end normalt,
og der var i mange hvcdemarker med forfrugt korn
meget kraftige angreb med enkeltplanter med 100 pet.
odelagt rodnet.
Grundet den milde vinler fandtes der allerede i febru·
ar måned meget meldug i vintersæden. I april og maj
indberettedes der om meget udbredte angreb i både
vinterbyg, rug og hvede. men overvejende af moderat
styrke. I rug forekom dog en del nere kraftige angreb
end tidligere set.
I lighed med de 2 foregående Ar. hvor milde vintre
medførte gode betingelser på gulrustsvampens over
levelse, var der igen i foråret 1990 meget gu/rusl i de
modtagelige SOrler. Allerede i januar blev der fundet
gul rust i nere hvedemarker. især i de kraftigst ud
viklede. I april var gulrust ret udbredt. og I maj bredte
angrebene sig yderligere og nu med kraftige angreb i el
ston antal marker og primært i hO\'edsoflen SJeipner.
Allerede i 1989 viste Sleipner tydelige tegn pA faldende
resistens overfor gulrust. Det slore areal med sorten
og det høje smittet ryk accellererede denne udvikling
yderligere. Det var tillige karakteristisk. at gul rusten
udviklede sig kraftigere i Sleipner end i andre modta
gelige sorter, som f.eks. Kraka. Mcrudbytterne for
svampebekæmpelse i Sleipner var da også tilsvarende
store. og der var i mange tilfælde tale om udbytteforu.
gejser på mellem 100 og 200 pet.
Angreb af Seploria, der omfatter hvedegråplct og
hvedebrunplet, var udbredt i langt de neste hvedemar
ker i foriret og senere på sommeren, men angrebsstyr
ken blev fortsat vurderet som svag. I ubehandlet
Sleipner fandtes der kun smA eller ingen angreb af
Septoria, fordi gulrust udkonkurrerede denne svamp.
Sygdommen havrerødsot. der tidligere var rct ukendt.
var ligesom i 1989 væsentlig mere udbredt end nor·
malt i hvede og vinterbyg. Det milde efterår, vinter og
forår havde været gunstigt for bladlusene, som er

ForsøgsarlK!jde og vækstvil k r

1990 ~'Qr første dr med halmafbrændiflgs/orbud. og snil
ning blev lømingen p& halmoverskuddet.

(Foto: J. Johnsl'n Høj).

0\ erforere af denne vIrus. Angrebene var mest ud
bredt i Jylland, hvor der dog overvejende var tale om
svage angreb. og først og fremmest i meget tidligt
såede marker med forfrugt græs eller korn.
Bnmrust i hvede forekom sent og optrådte kun med
svagere angreb, hvorimod angreb i rug var ret udbredt
i juli. Bygrusl var usædvanlig udbredt i både vinter· og
vårbyg, og især var vårbygmarker. som var nabo lil
modtagelige vinterbygsorter, stærkt angrebne. IIw~

destinkbrond var også mere udbredt end norma\( og
forekom som forventet først og fremmest, hvor der i et
enkelt eller ncre år var anvendt ubcjdset såsæd.
Af mangelsygdomme skal kun nævnes Iysp/etsyge
(manganmangel) som grundet det tørre efterårsvejr
var væsentligt mere udbredt end nonnalt i vintersæd.
og de første symptomer sås allerede i november og
senere igen i februar. Symptomerne optrådte også på
jordtyper, hvor manganmangel kun sjældent fore
kommer. og nere marker var hårdt medtagne.

Skadedyr. Allerede i april blev der rapporteret om
biodhis i vinlersæden. Det antoges, at en del af blad
lusene var overvintret som voksne på friland i den
milde vinter. og der blev j maj indberettet meget
udbredte forekomster af bladlus i vintersæd, men
generelt af en svag angrebstyrke. I vårbyg var ang·
rebene ligeledes meget udbredte både i juni og juli,
men ogsA her med en svag angrebsstyrke.
Angrebene af stankelben og hdrmyg var væsentlig
mere udbredt end normalt. men uden særlig betydning
for kornarterne. Angreb afalmindelig/rilflue forekom
kun sjældent. Derimod er angreb af snegle i nysået
\'intersæd ved at blive et alvorligt problem på nere
lokaliteter med svær jord, specielt i det sydøstlige
Jylland.

Ukrudt. På grund af gunstige udviklingsbetingelser i
den milde "inter var uk rud l stedvis et problem i
vinters..-wsmarkerne. Agerstedmoder er et domineren·
de ukrudt mange steder. Vindaks og andre græsser
spreder sig til stadig flere arealer og udløser behovsbe·
kæmpeise på mange lokaliteter.
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Kornhøsten startede i midten af juil med vinterbyg.
Høsten af vårbyg og hede blev indledt de forste dage
af august under fine \'ejrforhold. og bortset fra landcts
nordvestlige egne \'ar en god del af komho'Hen over·
stået. inden bygevejr satte ind l midten af måneden.
Efter en kort pause kom hosten dog Igang igen og bte\
de fleste steder afslunet inden udgangen af måneden.
Det meste af kornet blev hostet med lave vandpro·
center og uden større behov for tørTIng.

Forsøgsarbejde og vækstvilkår

De milde vejrforhold i efteråret 1989 tillod behandling
mod ukrudt på store arealer. Der blev benyttet ned~

salte doser med meget fine resultater. såfremt midlets
effekt passede til ukrudtsbestanden. I foråret. hvor
ukrudtet i vintersa~d \'ar blevet nfor ston((. blev
effekten derimod lidt for svag ~ selv med fuld dosis. De
kraftige afgrøder samt tørre vækstbetingelser i for·
sommeren medførte dog, at slutefTekten "'ed høst var
tilfrcds~tillendc.

Tabel IO. Udbytle af kornajgroder.

MI1I. hk& kerne
I9lO-

54 1985 1986 1987 1988 1989 1990·

Vinterhvede
2.9

19.3 21.3 22,4 20.2 31,6 39.0
Vårh\ede 0,4 0,5 0.5 0.6 0.6 0.6
Vinterrug 3.1 5.6 5.5 5.1 3.7 U 5.4
Vinterbyg ) 195 2.7 3.2 3.1 2.6 5.4 8.7
VårbY8 ' 49.9 48.1 39.8 51,6 44,4 41,2
Havre 8.5 I.s} I I 1.0 2.0 1,2 1,2B1ands..-ed 7.6 0.2 .

lait 41.6 79.6 79.7 71.8 81,0 88.1 96.1

på foråcs"æksten har med"irkel til de gode hostresul
later i h"'ede så\el som I rug og vinterbyg. der ogs~

udviser rekord i udbytte pr. ha.
For det andet har udbytiet af v:\rbyg været lIsa:dvan·
ligt højt over hele landet, og i denne kornart er der
hostet de højeste gennemsnitsudbytter noge"l ..inde
med 53.6 hkg kerne pr. ha. Sommerens nedborsfor·
deling begunsligede i særlig grad vårbyggen. mcden!;
den tidlige \·jnterbyg og en del af vinterhveden på de
letteste jorde Sledvis havde det for tørt under skrid·
ningen. Endelig har gode høstforhold samt i~r en
målrettet (lg rigug anvendelse af gødning og plantebe·
...kytlelse været en stærkt medvirkende årsag ul de
hOJe udbytter og den gode halitet af årets kornhøst.
Landskontoret for Planteavls prognose for kornhø
stens størrelse. udsend l den 31. august 1990. bød på en
~anllet kornhøst på 97,6 mill. hkg udfra de dcngang
foreliggende oplysninger om et noget storre kornareal.
I'rognO"ens udbytte pr. ha var 74.1 hkg for vm ter·
hvede og 53.5 hkg for vårbyg.

Sygdomme og skadedyr. Der var ikke de st<lIe pro·
blemer med jordboende skadedyr bor(!;et fra rUf/kel-

.varre/rosl pnmo maj (Djursland) medførl(> skader i ~'jnler

raps. der bollede \1!jen for sekundære angreb af gr.hkim-

mel. (FOIn: COr.iI('ft Chri~t""senJ.

Rodfrugtafgrøderne.
Roesåningen kom tidligt I gang i 1990. Flere sl.:der på
Øerne blev der sået fabriksroer allerede i sidste naivdel
af marts. og såningen var stort set overstået I første
lige af april. I den ovrige del af landet foregik roes"'·
nmgen Q\'ervejendc omkring midten af april. Det kneb
en del med såbedels kvalitet, især på de stive jorde, og
da det var ret tørt gennem april, kom roerne mange
~tcder lidt uens op. og plantebestanden blev knap så
fin som de foregående 11r. Til gengæld var de khmati
ske forhold gode resten af foråret og det meste af
sommeren. Der var mange roemarker, der lukkede
rækkerne allerede midt I juni. Under de store ned·
børsmængder i september· oktober stod en tiel roe
marker under vand, men da roerne var langt fJernme i
væksten, fik delte forhold kun begræn ...et indn)"delse
på udbytteresultateme.

h,
74,3
5).6
49.7
61.6
53.6

50.2

31,7 49,4 50.2 47.6 50.5 55,9 60.8

Genncm~llil~udb~'lle, hkg kerne' pr

Vinterhvede) 36 5 58.4 61,8 57.668,1 73.0
Vårhvede ' 43.9 50,1 44.6 48.6 48.7
Villlerrug 23.944.4 45.1 37.545.2 48.2
Vinlerbyg } 34'" 44,4 52,6 49,6 58,7 65,8
Vårbyg ,.' 47.8 46.9 44.8 46,0 48.3

Havre 32.3 41.3)43 o 44 I 46 o 43'
Blands..'\.-d 28.1 42.9 .Cl • .Cl .-

.) ForelC'bige lal

Gns. for
alle arter

Udbyttet af kornafgroderne. [ label IO er anført Dan
marks Statistiks 2. revIderede hostopgørelse fra de·
cember 1990. Opgørelserne er ba~ret på lndberel~

ninger fra ca. 2700 landmænd om udbYlIerne pr. ha
saml på arealopgørelse ved landbrugslællingen i juni
hos 25.000 landbrug.
Den samlede korn host er her opgjort ti196.1 mil!. hkg.
hvilket er den største kornhosl nogcnsinde. så \el
totah som udtrykt i hkg pr. ha.
Den store totalhøst skyldes en kombination af nere
forhold. For det første udbytleforøgelsen som følge af
det hidlil stOr<ite areal med vinterhvede. h\or ud
b)"ttemulighederne er betydeligt hejere end i de 0\ rige
kornarter. Gennemsnitsudbyuet i hvede har overgåct
Sidste års høje niveau med 3 »Ct. De gnde over
vintringsvilkår i den milde vinter og den tidlige start
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roebiller. der på Øerne var mere udbredt end normalt.
Derimod havde overvintringsbetingelserne i kulerne
igen været gode for /erskenbladlusene. og da fomret
var mildt. optrlidte de forste ferskebladlus i maj i
bederoemarkerne. Der blev varslet for generel be·
kæmpelsc den 21. maj. OgsA i juni blev angrebene
betegnet som meget udbredte, dog ingen steder som
kraftige. hvorimod der i juli måned blev meddelt
kraftige angreb af ferskenbladlus fra mange egne af
landet. I foderroeegoene var angreb af )trodbrandH
mere udbredt end normalt. Bedebladlus var også ret
udbrc<he allerede i maj, og de bredte sig i løbet afjuni,
men angrebsstyrken var overvejende svag· også i juli
måned. Luseangrebclle medførte. al virusguls01.symp.
tomerne i juli var meget udbredte. men gennemgående
svage bortset fra Jylhllld. hvor der fra Midtjylland og
nordpå blev meldt om kraftige angreb i nere områder.
I begyndelsen af juli meddelte sukkerfabrikkerne om
de første fund af pIe/skimmel (Ramularia). Sygdom·
men bredte sig især i marker. hvor der og~ blev
dyrket bederoer I 1988, hvor der var stærkere angreb
af pletskimmel end normalt. Angreb af bederust og
meldug var generelt svage i 1990.

Ukrudtsbekæmpeisen. På grund af den tidlige såning
startede ukrudtsbekæmpelsen i roerne mange steder
allerede sidst i april. De forsle sprøjtninger i bederoer
virkede generelt tilfredsstillende. Ved de senere sprojl·
ninger var der på grund af de torre vejrforhold pro
blemer med at opnå tilfredsstillende virkning uf jord·
midlerne. Mange landmænd delte bekæmpelsen ad 3
gange, tilskyndet aferfaringer fra 1989, og det generel
le resultat af ukrudtsbekæmpelsen var tilfredsstillen
de.

Tabel II. Udbytte o/ rod/rugt- og græsmarksafgroder.

Mali Le.
19><>-

54 19&4 Iq85 1986 1987 1988 1989 1990-

Forsøgsarbejde og vækstvilkår

øer og p!l. Bornholm. Med inddragelse af arealudvlk·
lingen blev årets roehøst målt i afgrodeenheder knap
på højde med sidste Ars store udbylIer.

I fabriksroerne blev roeudbyllct ligeledes højt i 1990.
og Sukkerfabrikkerne opglver det forelobige ha·ud·
bytte lil ca. 560 bkg. Den gennemsnitlige sulkerpro
cent har de 2 seneste Ar været mindre lilfredssllllende i
gennemsnitsniveauet C;}. 16,6. Med uændret fabriks
roeareal forvcnles del totale sukkerudbytte at blive
rekord med ca. 550.000 ton sukker.

Udbyttet øf kartoner har været hojt i 1990. Derimod
blev kvaliteten pA grund af den megen efterårsnedbør
bet)deligt ringere end normalt. Der har især ..'æret
tale om forringelser på grund af bakterieangreb. En
frost periode midt i oktober medvirkede til at forringe
kvaliteten af især fabrikskartoner.

Græs- og
grønfoderafgrøder.
Græsvæksten kom tidligt i gang, og I. slæt gav overalt
pæne udbytter af fin kvalitet. 2. og især 3. slæt græs
blev på de neste uvandede arealer en del præget af
lorke. Derimod blevefterårsproduktionen af græs
meget stor og lillige af god kvalitet, også l efteraf
grooerne. Græsproduktionen på enge og lavbundsjor·
der var stor i forårs· og sommerperioden.

dbyltel af helsæd har været på samme niveau som
sidste år. men da der var relativt store lagerbehold
ninger af foder. blev det ikke i alle tilfælde noo'o'endigl
at høste de planlagte arealer som heiSled.
Sommerens vækstforhold bevirkede, at udb)'lIet i majs
blev usædvanligt stort og det hojeste, der nogensinde
er mAIt_ Tillige blev kvaliteten absolut l top.

Bederoer
'il foder 14.5 13.9 13.0 13.4 9.5 11.8 12.0 11.1
Kålroer

12.4 0.7 0.4 0,3 0.2
3.5 3.7 3.4 3.4 2.5

m.v.
Roetop
Græs·
marksafgr.
m.m. 42.9 37.8 34,2 31.6 29.3

0.2 0.2 0.2
2.9 2.7 2.2

35.1 33.7 3U

Udbyttet af græsmarksafgroderne, grøntfoder og hel
sæd m.v•. Græsmarksafgrodemes samlede udbytte er i
tabel 1) foreløbig op&Jort til 34.5 mil!. afgrodeenheder.
Det samlede areal med græs er stort sct uændret. I
opgorelsen i label l l indgår tillige udbytterne af grøn
foder, helsæd, majs m.v.. men i label 12 er visl arealer
og udbytter for de enkelte afgrøder og benyttelsesom
rAder samt for majs.

lait 73.3 56.1 51,0 48,7 41.5 50.0 48.6 46.0

Udbytte.r kartoner og fabnbrou, ml II. hkg
19><>-

54 1984 1985 1986 1981 1988 1989 1990-

Tabel ll. Areal og udbytte afgronfoderafgroder.

1000 h. ~hll. u.
1988 1989 1990- 1988 1989 1990"

Udbytte af rodfrugtufgrøderne er i en foreloblg op
gorelse vist i label 11. Foderroernes tørstofindhold var
udpræget lavt i 1990 i aJle jyske områder samt pA Fyn,
hvorimod det 'o'ar lidt hojere end sidste år på de østlige

Fabriks
roer
Kartoner

22.6 36.1 35.2 32.0 26.8 33.8 33.0 35.3
19,911.211,011,3 9.4 12,512,414,8

Lucerne ... 5 6 9 0,360,460,71
Majs 17 16 19 1.47 1,42 1.68
Helsæd .......... 53 49 48 ),90 3.56 3,69
Andre gronf.afgr. 3 2 3 0,21 0,140.19
Ital rajgr. efternfgr. 65 68 68 1.14 1.42 1,02
Slæt af udlæg o.lign. 90 91 86 0.72 0.72 0.69

lait ... 232 232 233 7.80 7.72 7.98

.) Fordoblge lal
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Frøafgrøder, industriplanter
og bælgsæd
Arealerne med kløver og græsser til frøhøst er redu·
ceret med knapt 20.000 ha fra 1989 til 1990, hyjlkel
først og fremmest skyldes et stort fald i arealerne med
almindelig rajgræs og rodsvingel. Arealerne med hvid·
klover, engrapsgræs og almindelig rapgræs blev dog
og!W\ reduceret rel belydeligt.
Frøgræssemes vækst startede meget tidligt efter den
meget milde vinter. Dc tørre vækst forhold i forsom
meren medførte dog, at udbytterne for de tidligste
arter blev noget lavere end normalt. Frøet blev hostet
tidligt og under gode vejrforhold.

Rodk!Jtver og hvidkJøver gav betydeligt over middel·
udbytter. For disse arter var vejret gunstigt fra blom
stringsperioden og frem til afgrøderne var hostet.

1181. rajgræs og de tidligere sorter af alm. rajgræs gav
skuffende udbytter først og fremmest på grund af de
tørre vækstforhold i forsommeren. For de sildige
sorter som almindelig rajgræs faldt nedbøren mere
tilpas, nemlig omkring skridningstidspunklel, og her
forventes udbyttet at være omkring normalt. Visse
steder har angreb af rajgræsmosaik påvirket udbyttet,
især i ital.rajgræs, og visse steder har almindelig
rajgræs Vferet påvirket af angreb af Cephalosporium
(hvedegulstribe).

var meget varierende, og i vårraps generelt svag. I juli
var der rct udbredte angreb af skulpesvamp i vm ter
raps, men de forholdsvis sene angreb medførte:: dog
kun begrænset skade. I vårraps var der kun tale om
svage angreb af skulpesvamp, bortset fra marker i
umiddelbar nærhed af vinterraps. Angreb af skadedyr
i "'inlerraps var af et begrænset omfang, hvorimod
glimmerbøsser optrådte i et nogel større antal i vårrap·
sens knopstadium.
Udbyttet af v;nterraps, der er Vist i tabel 13, blev som i
fjor meget højt, 34, I hkg pr. ha. I vårraps blev der
ligeledes høstet pæne udbytter, der foreløbig er op
gjort til 26, I hkg pr. ha. En foreløbig opgørelse af den
samlede rapshost viser et totaludb)'tte på 810.000 ton.
hvilket er rekord. Det skyldes sAvel cn betydelig area·
ludvidel~ af vinterraps som det hoje ha-udbytte

Markærl. Arealet med markærter er over de sen~te 3
år blevet næsten halveret til godt 100.000 ha. Den
aftagne interesse for dyrkningen skyldes generelt ':>kuf·
rende udbytter gennem flere år. I 1990 blev der dog
hostet gode udbytter i ærterne overalt i landet og
tillige ærter af en særdeles god kvalitet. Årsagen tIl de
gode udbytter har først og fremmest været en pas~n·

de nedbørsfordeling, som denne afgrøde er meget
afbængig af, og tillige gode høstvilkår. Der var ud·
bredte angreb af bladrandbiller, medens angreb af
ærtebladlus samt skimmelsyge og ærtesyge var min·
dre udbredt end normalt.

Tabel Il Udbyue af raps og ær/er.

For hundegræs og timothe tegner det til noget over og
for rødsvingel lidt under normalt udbytte. Engsvingel
og rapgræsserne, der er tidlige i udvikling og noget
tørkefølsomme, gav under nonnah udbytte.

t91SS t986 1987 1988 1989 1990-

Vinlcrraps
Vårraps
Markært

5,44

5.41

0,55
5.62
5,53

~.fLI1

0,98
4,58
5,19

hkg

0,82
4,23
5,08

2,83
3.72
4,61

5,40
2.79
5,44

Tabel14. De/ somlede høstudbytte

Mil!. _-c
1910 1981 1984 1988 1989 """.

Korn, kerne 62.0 92.6 71.7 80,3 87,8 95.8
Korn. halm. 8.7 9.0 7.8 7,8 9,2 8,3
Bælgsæd .. 2,8 5.2 5,1 4,7 5,5
Rodfrugter 28,5 28,7 20.1 25,3 24,9 24,8
Græsmark·
afgr. 355 37.8 30.\ 35.1 33,5 34.5

lait . 134.7 170.9 134.9 \53.7 \60.\ \68,9

-) Foreløblgc lal

Go> udb) Ile, hlr.g pr h.
Vinlerraps 25,\ 31.9 26.8 30,1 36.1 34,1
Vårraps 26.8 21.4 24,5 24.4 26.1
Markært 42,6 38.1 25.4 34.5 38.6 48.9

-) Foreløbige lal.

Vinter· og virraps. Vinterrapsen startede væksten
lidligt efter en god overvintring. De marker. hvor der
var et velud\'iklet rodnet. klarede sig trods nedbørs·
underskuddet godt igennem forsommeren. Derimod
var afgrøder, der var svagere udVIklet fra efteråret.
visse steder ramt af tørke.
Generelt var der ikke sygdomsangreb af større bc·
tydning i rapsen. lokalt har Knoldbægersmmp dog
oplrådt på trods af de ret tørre vejrforhold i be
gyndelsen af blomstringsperioden I maj. GrlJskimmel
optrådte derimod mange steder. men angrebsstyrken

16

Det samlede høstudbytte
Det samlede høstudbytte i 1990, udtrykt i afgrocleen·
heder. er beregnct efter foreløbige oplysninger fra
Danmarks Statistik og viSI i tabel 14.
På detle foreløbige grundlag er afgrødernes samlede
udbytte beregnet til 168,9 mi II. afgrødeenheder. hvil
ket er 5.5 pct. højere end i 1989, og udregnet pr.
arealenhed det største nogensinde.
Ved vurdering af taJJene for de enkelte år skal der
tages hensyn til udviklingen i landbrugsarealet. Endvi·
dere sker der en del forskydninger mellem de enkelte
kulturers bidrag til den samlede høst det enkelte år.
Endelig skal opmærksomheden henledes på, at det
betYdelige areal med raps samt frø til udsæd på
omknng 315.000 ha Ikke er medregnet i denne op
gørelse af det samlede høsludbytte.
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Kornsorter og korndyrkning
Af Bent Ullerup

lait 70

Tabel J. Antallandj,forsøg 1990

Forskellige opgaver vedrørende
dyrkning ar vinterhvede. . . . . . . . . . . . . 41
dyrkning af vårbyg . . 29

I afsnitlct om landsforsøg i korn findes især resultater
af mange softsforsøg. men desuden resultater af for
skellige dyrkningsforsøg og kvalitctsundersøgelscr.

blev opnået særdeles rentable merudbytter for be
kæmpelse af disse svampesygdomme. og resultaterne
afspejlede endvidere markante sortsforskelJe.
De Ire milde vintre sammen med den øgede dyrkning
af vintersæd medførte, at indblandingen af fremmede
arter som følge af gengroning mange steder blev kraf
tigere, end det er set i de foregående år, hvor frost og
kulde på det område har gjort gavn.
Det samarbejde, som blev etableret mellem Statens
Planteavlsforsøg og Landskontoret for Planteavl i
1984 om afprøvning af kornsorter, blev fortsal i 1990
på 6. år. Der blev foretaget bedømmelser af sorternes
egenskaber i observotionsparceller landet over. Endvi
dere blev den officielle værdiafprøl'ning udvidet med
forsøg, som blev gennemført i landøkonomiske for
eninger.
Resultaterne af Landsforsøgenes enkelte forsøgsserier
med sorter er anført i tabeller, hvor udbyrre. stdJlæng·
de. rumvægt, lejetilbøjelighed og angreb af meldug er
oplyst. Lejetilbøjeligheden er beskrevet med karak
terer fra 0·10, sll.ledes at Oangiver, at kornet har været
helt stående, og IO at det var helt i leje. Ved be
regningen af seriernes gennemsnitskarakterer for leje
tilbøjelighed er medtaget aJle forsøg, hvori bedømmel
sen er foretaget. - også de forsøg hvor alle sortcr var
helt stående. I de bedømmelser, som er foretaget i
observationsparcellerne, er ligeledes anvendt en O-IO
skala. således at karakteren O betyder hhv. ingen
tenderIs til lejesæd og ingen eller meget s~'ag modtagelig
hed for sygdomme. I tandsforsøgcne er angrebet af
meldug ikke anført som en karakter, men som pct.
grøn lIe plantedele. der var angrebet. Generelt er ang
rebsgraden lavere i landsforsøgene, fordi bedømmel
sen også er foretaget i forsøg. som er behandlet mod
svampesygdomme, end i observationsparcelleme, som
ikke behandles mod sygdomme. I de resultater, der i
beretningen er omtah fra den officielle danske sortsli
ste. cr anvendt karakterskalaen 1-9, fordi denne skala
bruges i det internationale afprøvningsarbejde, hvori
også Danmark dehager.

41J

Vinterhvede 18
Vinterrug 6
Vinlcrbyg 1J
Vårbyg 45
Havre JO
VIhhvedc. J

lait korn 95

tKornartlopgaver Antal soner Antal f0l"S08

127
25
86

161
11
J

155 af sortsforsøgene med korn blev gennemfort som
dobbeltc- cller 3-dobbelte forsøg uden og med enten
bekæmpelse afsvampesygdomme og/eller vækstregu
lering.
Resultaterne af ~orlsforsøg i korn er i oversigten
opdelt i geografiske områder.

Forsøgenes antal og fordeling.
Beretningen indeholder resultater af 413 sortsforsøg,
hvilket er 46 færre end sidste år. Der deltog 95 sorter i
afprøvningen, hvoraf de nesle var vArbyg og vinler·
hvcdesorter.
Dyrkningen afsAkaldl kvalitetskorn. hvede lil brød og
byg lil malt. har været underkastet forsøgsmæssig
belysning i nere serier. Således er der gennemført 19
dyrkningsforsøg i vinterhvede og 11 forsøg med dyrk
ning af maltbyg.

Forsøgsarbejdets grundlag i 1990.
For tredie år i t ræk var dyrkningsbctingelserne for
korn tilfredsstillende. Dette indebar. al udbytterne
også i 1990 blev hoje. ihvertfald i de forsogsled, hvor
der blev foretaget bekæmpelse af svampesygdomme.
Både i vinlerhvede. hvor især gul rusten var slem, og i
vårbyg, som blev angrebet af både bygrust og meldug.

Vinterhvede
18 vinterhvedesorter blev afprøvet i 127 forsog, hvoraf
de 43 blev gennemført som 3·dobbelte forsøg, hvor
hhv. svampebckæmpelse og vækstregulering blev af
prøvet. Desuden blev gennemført 8 forsøg med ud
sædsmængder med 2 sorter, Il dyrkningsforsøg med
kvælslOfgodskning lil 3 sorter og endvidere 6 forsøg
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med kemestørrelser i udsædspartier. En del af resuha·
terne indgår I et storre projekt om bagek"aliteten i
danskavlet hvede. som i 1990 er gennemført i del
tredie af en iall fireårig projektpcriode. l prøver fra
disse forsøg bliver gennemført kvalitelsanalyser med
henblik på at fasIlægge bageegnelheden, men resulta
terne af disse bageforsøg foreligger ikke "ed denne
hertnings afle,·ering.

Tabel2 LAnds[orsøg med vinterhl'edesorter /990 (1-4)

Landsforsø9 med
vinterhvedesorter 1990
Resultalerne af sortsforscgene i vinterhvede er .... lst i
label2.
øverst i hvert labelafsnit er anført hvor mange for...0g,
der ligger lil grund for de opnåede resultater i hver
provins eller landsdel. Delle gælder lxJde tabellen her

Udbytte Ol merudb}lte. hkg kerne pr ha Hele I3ndet I
Vinterhvede VestJyl·

~db," IlolI.
K" rj I, p<' ISJæl- F," LoII.· Bom· (km. 0>.- Nord· Jylland

hkg ln\lgd. ...ægt,
""d FaIM_ holm Jylland laed jylland kerne em kjeSæd r:\(lduj

•
pr. ha pund

Serie 0/·0/. og 0/-05
Ant.a.l. rOf'SOB • , • li • , 12 33 " 33 33

Sleipner 94,2 97,4 107,0 87,8 97,8 91,9 79,4 92,0 86,7 93,8 70 131 4 l
Kraka ...... -;-10.7 -;- 4.9 -;-9,6-;-11.9 -;-9,4 -;-10,3 -;-9, l -;-4.6 -;-9.3 -;-9.4 95 131 6 0,8
Gawajn ..... -;- 1.9 -;- 1.8 +1,0 +4,4 -;- 1.9 -;-2,2 +8,6 6,7 +4,1 -;- 2.7 80 126 6 l
Obelisk +5,3 -;-1.7 -;- 1.4 -;- 6.4 -;- 3,6 -;-5,9 -;-2.4 3.4 -;- 3.7 -;- 3,6 84 132 6 0,5
Arber. -;- 15.9 -;-15,6 -;- 13,0 -;- 21.3 -;- 15,5 -;-15,5 -;-11,1 -;- 6.9 -;-12.9 -;-14.6 85 135 4 2
Herzog -;-9.3 -;- 6.5 -;-9,3 -;- 13,4 -;-9.2-;-11,6-;-11.1 -;- 6.2 -;- 11,0 -;-9.8 86 136 3 2
LSD ........ 4.4 5.4 4./ 5.0 2.4 4.8 4.8 3.4 /.9

Serie 0/-02. 0/-06
Antal forsøg 7 , 2 14 • , 7 17 31 22 12 3 31

Sleipner ..... 96,6 94,8 91,0 UI,3 99,2 88.0 78,7 88,3 85.9 91,9 72 133 2
Kraka .... -;-8.8 -;- 5.3 +4,4+24,2 -;-9.7 -;-6.6 ~ 7,5 -;-19,8 -;-12,3 -;-11.1 100 134 4 l
Urban -;- 14.7 -;-10.9 -;- 14.2 -;- 33,6 -;- 16,3 -;- 15, l ~ 12.2 -;- 20.9 -;-16.8 -;- 16.6 91 137 2 0,6
Florida +1,4 +0,2 -;-7,1-;-16,0 +3,6 -;-7.8 -;-9.4 -;- 8,6 +8,5 -;-6,3 89 136 O 5
PepilaI 0,0 -;-1.3 +4,5 -;- 8,8 -;- 1.9 -;-0,9 2,9 1.5 1.0 -;-0.3 78 132 2 3
Andros -;-4,8 -:-8,2 -;-0.1-;-18,2 -;-7.3 -;- l, l -;-4.6-;-12.1 -;-6.4 -:-6,8 88 131 3 2
LSD ........ 3.9 6.8 - /2.3 3.6 6.0 6.8 5.6 3.8 2.7

Serie 0/-03. 0/-07
Antal forsøg • • 7 ,. • 8 , 17 33 18 ti " 30

Sleipner .... 88,7 93,9 104,3 103,8 97,8 77,2 74,2 75,8 75,4 86,2 72 132 2 2
Kraka ...... -;-9.0-;-13.0-;-11,9-;-13,0-;-11,5 +1,9 -;- 8,0 -;- 8.3 +6,6 -;-9.0 100 133 4 2
Citadel -;-11,2 +8,8 -;-9.8-;-13.0-;-10,1 -;-1,0 -;- 8.3 --:--8,0 -;- 6.5 -;- 8,3 87 133 4 3
Pluton ... -;-6.2 -;-11,5 -;-10,5 -;- 8.5 -;-9,6 -;-1,0 +8,7 +5,8 -;- 6.0 -;-7.7 86 133 6 I
\Vase . .... -;- 3.7 +4,0 -;-7.5 -;- 5,9 -;- 5,6 2,2 -;- 5.1 -;-4.9 +3,3 +4,4 88 130 5 0,3
Token ...... -;-8.8 -;-6.6-;-10,8 -;-13,8 +9,4 -;- 3,0 -;- 3.0 ~7.1 +4,2 ~6,7 88 135 2 0.6
LSD ........ 5.6 6.9 4./ 2.7 5.0 3,7 2.3

Serie 0/-04. 0/·08
Antal fof'508 8 3 3 2 ,. • • • 14 30 " • 30 2•

Sleipner .... 91,1 86,1 113,0 119,3 97,8 87,4 71,0 78,5 80,2 89,6 73 133 I 1
Kraka +6,8 -;-4.4-;-11,8 -;-22.5 -;- 9.2 -;- 6.3 -;-9.5 -;-5,3 -;-6.9 -;-8,2 101 133 3 0,8
Anja ~11,2 -;-7,9 -;-12.5 -;- 27.0 -;- 12,8 +8,8 -;- 8, l +5,9 -;-7.7-;-10,4 101 133 3 0.5
Rektor . . -;- 15.2 -;- 8,9 -;-16,3 -;- 39.7 -;-17.3 -;- 14.5 -;- 14.4 -;-11,0 -;-13,5 -;- 15.5 97 136 3 0.5
Kosack -;-7.0 -;- 3.4 -;-12.8 -;- 23.2 -;-9,4-;-10.7-;-12.7 -;-9,3-;-10,9-;-10,1 104 137 2 0,1
Junker -;-13,7 -;-4.0 -;-12.7 -;- 27.7 -;-13.4 -;- 10.1 -;- 10,9 -;-10,2 -;-10.3 -;-12,0 101 135 3 I
LSD ........ 4.6 5./ 6.4 9.4 3.4 5./ 5.4 6,7 3,0 2.3

Alle sen'er
Antal fonoa 67 60 127

Sleipner ..... - 98,1 - 81,8 90,4 72 132 2 2
Kraka - -;-9.9 - +8,9 -;-9.5 99 133 4 l
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og de ti/svarende tabel/er for de øvrige kornarter. som
onltales senere.
Sleipnerhvede var i 1990 måleson for l. gang. I de
foregående 10 år var Krakahvede målesort. og for at
berede overgangen til anden målesorl var Krakahvede
også med i alle serier i 1990. Nederst i tabel 2 er
resultaterne af Sleipner og Kraka vist i gennemsnit af
alle 127 hvedeforsøg.
1 tabellen er udbyttet af målesorten anfort med frem
hævede typer, og de..'wden findes de opnåede merud·
bytter af de prøvede sorter. I tabellens højre side cr
udbytte, slrålængdc, hall. vægt, karak ler for lejesæd
og pet. angreb <lf meldug anføn i gennemsnit af alle
forsøg over hele landet.
Udbyttet af vinterhvede var i 1990 særdeles højt og
stort set afsamme størrclsesom i de foregående to år.
Krakahvede gav i gennemsnit af de 4 forsøgssericr
81.0 hkg kcrne, medcns udbyttet i 1989 var 87,7 og i
1988 80,7 hk8' I 1987 blev kun høstet 66,6 hk8
Krakahvede i gennemsnit af sonsforsøgene.
Det bør understreges. at alle resultaterne i label 2
hidrører fra forsøg, som enten er behandlet som den
øvrige mark. hvori de var placeret. eller forsøgs
mæssigt behandlet mod angreb af svampesygdomme.
Der var rel Slor spredning i sonernes udbyttcmæssige
slilling. men det fremgår dog klan, at Sleipner har
givct højere udbytte end alle de øvrige soner. PepitaJ·
hvede var tættest på i det samlede resultal, medens en
lang række sorter gav heil uacceplabelt lave ud byt·
teresullater. De måltc strålængder varierede fra 70-

Tabel 3 Egenskaber hos vimcrh.'edesorlerne

Kornsorter og korndyrkning

104 cm. og der blev ligeledes konstateret forskel på
sorternes slråstyrke og på rumvægten målL som holl.
vægt. I tabellens sidste afsnit er forskellene mellem de
to mAIesorter - Sleipner og Kraka - anført som gen
nemsnit af alle 127 forsøg fordelt med 67 på Øerne og
60 i Jylland. Udbytterelationerne afslører, at der var
god grund til at skifte målesarten.

Vinterhvedesorternes egenskaber

Bedømmelser i obserValiollsparceller
I observatiollsparceller på op lilli lokalilcter landet
over ble\' der i 1990 foretagel målinger og bedømmel·
ser af hvedesanernes egenskaber. Bedømmelserne
herrra er således en direkte sammenligning mellem
alle sorter sået de samme steder, og lil forskel fra
forsøgene er disse parceller ikke behandlel mod svam·
pesygdomme eller vækstregulerel. Principiell er delte
grundlag godt for al sammenligne sorternes grund·
læggende værdi, men som felge af de meget kraftige
angreb af især gul rust i 1990 blev bedømmelsen af
andre sygdomme og målingen afstråstyrke ikke særlig
objektiv. I tabel 3 er resultaterne vist fra disse må
linger, og i tabellens højre sider findes resultater, som
er offentliggjort i sortsiislen Sorter af landbrugspian
ler. hvor nere egenskaber bli\'er vurderet i en In~Arig

forsøgsperiode i de officielle forsøg under Stote"s
Platlteavlsforsog. Når der for nogle sorter ikke cr
allfen tal for egenskaberne. er årsagen, at de på-

Observalionsparceller') 1990 SortSlisIel) 1990

Vinterhvede S<I?" Pm· S<d••
(alfabetisk) tOrla Vinler- tein- Mel· men- Omd·

StrA- Leje· Mod· Mel- Gul· ssp, Resistens· faSI- Korn· ind· vd· lali- ,..
længde sæd nings- dvg "''' blad kilde.r mod hod vægl hold bylte onsv. lumen

om 0-10 dato 0-10 0-10 1·10 mddug '·9 1·9 '·9 1·9 '·9 '-9

Anlal steder 6 4 7 IO " 'O
Andros 103 2.0 1/8 3.6 3,3 3.3 Pm2. Pm4. Pm6 7 7 4 5 5 7
Anja 110 2,5 4/8 2,7 6,9 2.3 ingen 7 5 5 7 6 5
Arber. 93 0,3 118 3,7 8.5 1,8 Pm4. Pm8 8 6 6 3 3 3
Citadel lO. 3.0 4/8 5,2 0.3 3.5 Pm2. 8 5 5 5 3 3
Florida lal 0.8 2/8 6.8 0,6 2.7 ingen 8 4 5 6 4 5
Gawain 94 2.3 3/8 4,8 2,5 3.4 Pm2, Pm6 7 6 4 3 2 l
Herzog 106 1,8 3/8 4,2 2.3 3,8 Pm4, Pm8
Junker. 113 3.0 4/8 4,7 3.9 2,9 Pm6, 9 8 6 7 6 5
Kosack 119 2,3 7/8 I.J 1.8 2,6 Pm4b 9 3 5 8 5 5
Kraka 115 4.0 4/8 2,9 5,9 2.2 Pm5 8 4 5 7 6 5
Obelisk 98 0.8 3/8 3,3 0,5 2,8 Pm2, PolS 8 4 5 7 5 7
Pepital 90 2,0 1/8 4.8 0,5 3,5 Pm2, Pm6 9 4 4 5 6 5
Phnon 100 3,8 3/8 3,5 3.2 3,0 Pm6
Rektor. 114 5,8 4/8 3,4 3,6 3,2 Pm5
Sleipner . 78 0.0 2/8 5.2 6,8 3,7 Pm2. Pm6, PmS 8 5 4 6 4 4
Tokell 101 3,5 118 3,1 I.5 3.5 Pm2 7 7 7 7 6 8
Urban 105 3,0 2/8 2.6 3.1 2,7 Pm5
Wase 105 1.8 4/8 2,1 4,2 3.4 Pm4b 7 9 5 3 2 2

Gennemsnit 103 2,4 3/8 3,8 3.3 3,0 7,9 5,5 5,0 5.6 4,5 4.6

I) O = Ingen le,}C:Sæd. Ingen nedknæ-kning. Ingen sygdomsangreb.
I) l = luv \·inlerrllsthcd. lav kornvæglog lavl IIld hold, lille bmdvolumcn
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Gu/rus/angreb i Sleipnerhvede var særdeles ødelæggende,
1990 og kun en kraftig bekæmpe/~sindsarsforhindrede en
halvering af udbyuer, Fora: Anden Fredens/und

slilling afmøller/produkter. er Ikke \'ærdlprovet l Dan
mark. Af karaktererne for meIudbYIle. sedimenlOlion
og brod~'Olumen fremgår det, at sorterne Anja, Junker,
Kosack. K raka, Obelisk, Pepital og Token er an
vendelige til formålet, medens de øvrige ikke kan
anses for egnede.

Tabel 4. Svampebekæmpe/se og )'ækslregulering I vin·
lerh~'ede. serie O}-Ol - 0/·04 90 (5-8).
A= Uden svampd>ekæmpdse og vækslrcgulering
B= 3 Il 0.5 ITih IOp
C- 3 x 0.5 I Tilt IOp + 0.6 I Cycocel 750 , 0.7 I
Terpal

K..- r Slrllrngde Merudb)lIr IJ_ em hlg prM j ...

Vinter·
h"ede svampe- uelut-

B C B C bclrm- r~u·

I r,J,. """.<A C"'B

g~ldende sorter ikke er afprøvet i officielle danske
Serie 0/·01forsøg. I tabellen er resultaterne fra iall 18 sorter

anført. h\'oraf 4 ikke er værdiprovet i Danmark. Antal forsog IO JO , 9 10 IO

Nederst i tabellen er visL gennemsnit afbedcmmelser- Sleipner . 2 O 75 69 43,6 2.5
ne, som ved sammenligning af sorternes egenskaber Kraka 5 2 108 93 14,2 8,5
passende kan betragtes som middelværdier. 6 soner Gawain 5 2 84 78 J4,7 4.5
må betegnes som særlig korl51roede med Sleipner som Obelisk 4 2 90 82 8,0 4,2
den korteste, og 4 sorter var særdeles sIrCislil'e. Mod- Arber. 2 J 94 83 26,8 4,8
ningslidspunktet var ligesom i 1988 og 89 særdeles Herzog l O 94 84 7,6 4,7
tidligt, og der var 6 dages forskel fra de tidligste sorter LSD .... l I
ul den sildigsle son Kosack. Angrebel af meldug var Serie Ol-Ol
højt i Florida og ret højt I Citadel og Slelpner. medens Anlal rorsog (; Il J2 12 Il Il
Kosackhvede var mindst angrebet. Angrebet ofgulrust

Sleipner . 1 O 74 69 49,6 2,3var kraftigst i Arber, Anja og Sleipnerh ....ede. ligesom
der i Krakahvede blev konstateret kraftige angreb, og Kraka .. 5 3 105 97 16,1 IJ,J

de mindst angrebne sorter var Citadel. Obelisk. Pepi- Urban 3 O 97 88 6,3 5,8

tal og Florida. Der blev ogs! konstateret ret kraftige Florida 2 O 94 86 10,4 6,0

angreb af seproria spp på bladene, og forskellen fra sort Pepita! .. 3 l 80 75 14.8 4,8

ul sort var her ikke særlig markant. Andros 5 l 91 84 14,2 6,3

I mange år har grundlaget for meldugresislcns i vår- LSD .. I I

bygsorterne \'æret veldefineret. men forsl i de senere Serie 01·03
år har forædlerne målbevidst arbejdet med at fast- Antal fOT'M'g IO IO , , IO \O
lægge hvedcsorternes resisrensgrundlog mod meldug. l Sleipner . 2 I 75 70 37,3 3,9
en kolonne midt i tabel 3 er der anfort betegnelser for. Kraka .. 6 4 102 96 12,9 9,0
hvilken resistens de enkelte hvedesorter er i besiddelse Ciladel. 7 4 90 83 12,1 5,9
ar. Det er betegnende. at den \'ærst angrebne son Pluton 7 6 89 83 12,7 5,7
Florida ikke har resistens mod meldug. De soner, der \Vase 7 5 93 84 J4.6 4,7
har resistensen Pm4b. scr ud til at have den største Token 3 2 92 84 5,9 2.5
modstandskraft mod meldug, Resistensen Pm5 be- LSD. I I
tegnes stort set som virkningsløs, men ioy'rigt vil dis<ie

Serie 01·04forhold naturligvis blive nærmere belyst i de kommen-
de år. Antsl forsog \O IO 9 , IO JO

Karaktererne fra sorts listen 90fortæller, al alle sorter- Sleipncr . 2 I 76 72 39,9 1,6
ne har en god vinrerfasthed. hvilket betyder al de alle Kraka 6 3 106 96 17,6 9,2
har klaret \ mleren godt i de år, de ... ar i afpro\nmg, og Anja 5 2 107 97 27,3 8,6
da de sidste tre års vintre var særdeles milde. bestod Rektor. 6 3 102 92 14,6 5,8
alle sorterne denne prøve. Det er kun de ældste af Kosack 3 I III 10J 10,3 8,3
sorterne, som har været underkastet en reel udfrys- Junker. 6 3 J07 99 J2,7 8,9
ningsprøve, men de karakterer. som er .. ist ilabellen. LSD ... I I
viser intet om sorternes frosrresistens. De fem sidste Gennemsnir 4 serier
talrækker fonæller om sorternes haliu>t og egen·

Sleipncr . 2 1 75 70 42,6 2,6skaber Iii melfremsrilling. Urban og Rektor. som i
Tyskland er accepteret som særligt velegnede IIIfrem- Kraka 6 3 105 96 15,2 9,5
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Svampebekæmpelse og vækslreguleri/lg i
hvedesorter
43 af sorl~forsogene i hvede ble\ gennemfart J.dob
bell, idel der udover en ubehandlet forsogsafdehng
ble\ foretagel wampebekæmpelse med 0.5 I Tilt IOp 3
gange i en anden blok og desuden i en tredie afdeling
ogsJ \ ækslregulerel med 0.6 I Cycocel 750 og med 0.7
I Terpal. I ellkelte forsøg med kraftige angreb er der
foretaget en ~crde sprojlning Imod gulrusl. Resuha·
terne af dobbeltfor~()genefindes i label 4.
I tabellen er virkningen af vækst reguleringen anført
\ed brakteren for lejesæd og \cd <;ln\længde hh\.
uden og med "ækstregulenng. I alle sorter har væk
sIreguleringen bidraget lil at forbedre stråslyrken. og
sorterne er forkortet fra 4-15 cm.· mindst for de korte
~rtcr og mest for Kraka. Virkningen af smmpebe
kæmpe/se" fremgår af den næst)derste talkolonne. og
der afsløres usædvanligt store merudbytter for be
handlingen med Tilt tOp. I gennemsnit af alle for·
sagene gav bekæmpelsen i Sleipner et merudbytte på
ikke mindre end 42,6 hkg kerne eller ca. en fordobling
afudbyuet. Det tilsvarende merudbytte i Krakahvede
var 15.2 hkg, og som det fremgår af tabellen. blev der i
flere af de andre sorter opnået et tl1s\arende SIart
merudbytte. Sorterne Token. Urban. Herzog og Obe
lisk betalte med merudbytterne 5.9 ul 8.0 hkg kerne
dårligst for bekæmpelsen, som med betaling afsproJte
nudlet og udsprojtnmgerne og med en h\edepns på kr.
115,- pr. hkg kostede 7.2 hkg hvede pr. ha. Det I'or helt
ind/'skulObelt en god /orre11ling i 1990 ar foretage en
tilstrækkelig bekæmpelse af især gulrust. men ogslJ af
meldug og septoria spp i de mest modIOgelige og ang
rebne sorter.

Virkningen af den foretagne væk..<;tregulermg er vist i
den yderste kolonne. Den karle og stråsti\c Sleipner
In'ede gav i gennemsnit af forsogene 2.6 hkg kerne for
stråforkortningen. medens den ret blodstråede K raka
hvede betalte med 9.5 hkg kerne. Af tallene i tabellen
fremgår det. at disse 2 soner repræsenlerer yder·
punkterne med hensyn til \ irkmngen. Den gennem
forte behandling med \ækstregulerende midler har
med de gældende priser og betaling for en udbringning
andraget 1,0 hkg h\'ede. og der har således været en
renlabel virklllng af bekæmpelscn med stdforkorten
de midler.

Gem/em malTge dr er der gennem/cm afprol'llillg med
sommmenlig"ing af';arternes reaktion på en smmpebe·
kæmpeise. Der er hl'err dr opnåel positil'e resultater for
Sl'ampebekæmpelse afhl·edesorterne. men der har I'æret
meget store l'Oriationer fra dr tillJr afhængig af. om
angrebs- og smittetrykket fra de enkelte sygdomme har
været kraftigt eJler moderar. Der harimidlerlid ogsåfra
tJr til ar l'æret forskel p{J de enkelte hl'edesorters reak
tion. Dette er naturligt. fordi sorterne er i besiddelse af
forskellig re.H~';tens eJler modstondsdygllghed mod ang
reb fra de /orskellige sl'Ompesygdomme. især gulrust,
meldug og septoria !>pp. Der foreligger allerede /lU gode
oplysninger om ~ortemes resistens mod meldug. og der
vil/orh bent/ig snarest foreligge definitioner om sorter
nes resL<;te11S mod gulrust. Det er særdeles l-ærdtfuldt for

Kornsorter og korndyrkning

hw!dedyrkerne Ol kende til disse forhold. når sortsl'Olgel
skal træffe.t Det bor l'ære en Ol'erordnet målsælning al
l'ælge sort og dyrkningsmetode soledes. at am'endelsen
o/planu!lwTIl kan reduceres til det mindst mulige uden
ræsenrlIg udbyttereduktion. men det vil w~re illusorisk
allro. ul bekæmpelse kan undgås. og n/Jr der konsta
leres behov for en bekæmpelse. gælder del om at fore·
lage behandlingen hurrigst muligt Jor at ajbode de
l'ærsle~kader.

Virkni'lgen af en I'ækstregulering l'il altid I'ære <;torst i
1011g- og blodstr/iede sorter og nalUrligl'is /\'ær under
betingelser for weksten. der medfører en særlig kraftig
afgrøde. Det l'i1 derimod oftest l'ære urentabelt og
!lyuelost Dt behandle meget korre og stil'stroede hl'ede
sorter med et w:f!k.stregulenmde middel- feks.. Sleipner
In'ede.

Udsædsmæl/gde og svampebekæmpelse
For al belyse om forskellige hvedetyper påvirkes for
skelligt. nAr svampebekæmpelsen sker ved !lligcnde
plantetæthcd, gennemforte!i både i 1989 og i 1990 8
forsog i Kraka og Urban udsået med 200.400 og 600
spiredygtige kerner pr. m! og med en ubehandlet og en
s\'ampebekæmpet afdeling. Ho\'edresultatet af for
sogene l 1990 Se!< i tabel 5.
I den ubehandlede afdelmg \ ar udb~ ttet hcjest "ed alle
3 plantetal l den kortstråede Urbanh\cdc. H\'or det
var SPTOJlct 3 gange med Tilt top. \ar udbyttcni\cauet
stort set en.. 1 de 2 s.orter. og merudbyttet for be
handlingen var s ledes væ"entllgt hojere l Krak;'lhve
de. I begge sorter var \ irkningen af wampebekæmpel
sen lidI lavere vcd det mindste plan!etal end ved den
stmre plantetælhed. Mcd en udgift til bekæmpelsen
pli 7,2 hkg hvede var der en meget renlabel virkning i
Krakah\cde. medens dette ikkc var tilfældet i Urban
hvede.
Virkningen af al foroge plantetallel er anfen neder'!t i
tabellen J Krakah\edc ble\ opnået la\ere udby Ile \ed
at foroge plantetallet fra 200 til 400 planter pr. m2• og
udby ttet ble" yderligere reduceret "ed at foroge plan·
tebestanden fra 400 til 600 planter pr. m~. Dette var
tilfældel både i den ubehandlede og i den svampebe
kæmpede afdeling. IUrbanhvede \ar udbyttet næsten
upåvirkel afforøgclsen fra 200 til 400 planter, medens
udbyttet blev reduceret. nAr plantetætheden bic\' ogel
fra 400 til 600 plan ler pr. m2. Udgiften til hver
forøgelse på 200 planlcr kan beregnes til ca. 2,2 hkg
hvede. Det var således Ikke i disse forsog en god
forretning at hæve planletallet udover 200 planter pr.
ml,

I figur I er rC'iultaterne af 2 I1rs forsag med denne
opga"c \ 1St.

Resultateterne er for begge sorter et gennemsnit af
resultaterne fra ubehandlet og fra svampebekæmpclse.
Forogel"en af plantebe:standen udO\ er 200 planter pr.
ml har ikke kunnet betale sig i Krakahvede. medens
det i Urbanh\ede har \'æret en fordel at udså op til 400
spiredygtige planter pr. m2

•

11989 blel' del om denne opgal'e med stigende plantelal
i In'edesorler konkluderet. at der kan I'ære tale om
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Tabel5 Udsædsmængder og svampebekæmpelse i kvalitetshvede serie Ol 17 90 (9)

Krakah~ed~ Urbanhv~e

Ubehandl~t 3 II ';' Tilt top ') Ubehandlet 3 li. II: Tilt IOp )
Vi.nterhvede

Strl-I Kar_I Udb.
mer- Mer-

Slrå-I Kar, IUdb udb. SIri IKar. IUdb. SlnI" Ku IUdb. udb.
Igd. for hkg 19d, r. hkg. for Igd. for hkg Igd. for hkg ::rcm lejes cm l~jeS. bebo cm lejes. cm lejes. b.

Gennem.snit 8 forsøg
Amal :!ipire·
dygtige kerner/ml

•. 200 -- 99 J 61,0 100 J 75.8 14.8 90 2 65.8 91 I 70.4 4,6
b. 400 -- 100 4 56,2 103 5 71.8 15,6 91 ) 65.8 92 I 71,2 5,4
c.600 -- -- . 100 5 55.0 102 5 70,1 15, I 91 4 63,6 91 3 69,6 6.0

Gns... - - 57,4 - - 72.6 15.2 - - 65,1 - - 70,4 5,J
Merudbyrte. hkg.-')
b -:- a - - -;-4.8 - - -;-4,0 - - - 0.0 - - 0,8 -
c -:- b ....... - - + 1,2 - - -;-1.7 - - - +2,2 - - +1,6 -

l) Udgift ul svampebckæmpelsc = 7.2 hkg h\'cde
l) Udgift til ud~sforog.else = 2.2 hkg for en fomgdsc på 200 kemer pr. ml

årsmriationer. Den er bekræJret afresultaterne af2 (jrs
forsøg med 2 sorter. Der har dog \'æret den entydighed,
at det i begge år bedre har kunnet betale sig at udså en
større bestand af Urban/n'ede end afKrakahvede. og at
der ingen sikker forskel er som folge afsvampebekæm
pelsen. Der getlnemføres endnu en serie med denne
opga~'e i 1990/91. dog med Pepiral i stedet for Kraka
hvede.

Kvælstofgødskning til bagehvede
l de foregående tre år blev der gennemfon fOTS0g til
belysning af. hvorledes plantebeskyttelsen virker ved
stigende anvendelse af kvælslofgødskning til hvooe. I
1990 har der \'æret gennemført 11 forsøg. hvor 3
bageegnede sorter er gødet ved to kvælsloftrin, og
endvidere er afpnl\rct. h"'oriedes en tre-deling af N
tilførslen virker sammenlignet med en lo-deling
Af tabel 6 fremgår både forsøgsplanen og de opnåede
hovedresultater.
Forsøgene er gennemført med normal behandling
mod svampesygdomme. Udbynct var højl i alle !<.orter,
men lavere i Urbanhvcde end i Krakahvcde. som igen
blev overgået af Pepitalhvede. der i gennem.snit af alle
forsøg og alle behandlinger gav 99,0 hkg kerne pr. ha.
Som det fremgår af labellen. blev der gødet med to
kvælstofmængder. 150 kg og 200 kg pr. ha I for
søgsleddene h og d blev kvælslorlilførslen delt i Ire.
således at der i stadium 10.1 blev tilført 30 kg kvælstof.
Der blev nOleret lidi krarligere lejesæd i Krakahvede
end i de to andre sorter. Proleinindholdet var hojt, og
højere i Urbanhvede end i de to andre sorler. Det var
stigende med stigende hælstoftilførsel. og 0,1-0,4 pro
centenheder højere ved begge hælslofmængder. hvor
tildelingen var gennemført med tre udbringninger.
Derimod blev der ikke opnået hojere kerneudbyne ... ed
tre-deling. I gennemsniL af alle tre sorter blev pro
teinindholdet foroget med 1,2 procentenheder ved
lilforsel af 50 kg kvælstof ekstra. og udbyttet Heg med
2.7-3.0 hkg kerne, mindst hvor kvælstoffet bit'" tildelt
ad tre gange.

Konklusiorten afdrue års rrsullat med kvælstofgødsk
Iling til/n'edesorter er, at der ikke har ~'æret dækning
for at fordele kvælslUfiifjorslen ad tre gange, og det
gælder bade ved den lille og den store N-tifjørsel. Men
uanset om tildelingen \'ar to- eller tredelt. vo~ merud
byuetfor ti/fimel af50 kg hælstofekstra så stort, at del
kunne betale den ekstra udgift. Endvidere må det
noteres. at der var en sikker .~tigl1il1g i proteini,'1dholdet.

,
\

\
\
\
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Urban, merudb. hkg

= Urban, nettomerudb.
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spiredygtige kemerim'
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Figur 1. Merudbytte og nettomerudbytte (d. r.s. efter fra·
drag ajudsædsforøgelseJ for at øge udsædsmæng
den j Urban- og Krakahvede. GI/s. af forsøg
1989-90 og af ubehandlel og s\'ampebekæmpel
forsøgsled.
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Tabel <i KO'ælsfaf lil bradho'ede Serie Ol 18 (lO)

50 kg N s.... 111 1,1 hkg hved.: og en udbrlllgmng 90 kr. S\, L 0.8 hkg h~edc

- -
Krala U","n PtpLaI gn. 3 soner

Vinter·
% rI-

Udb. !hvede K.. % ,j- Kar. % ,j- Kar. % ri·
r prole- Udb r. prOIe- Udb r prot<- Udb. prOlt-

leJcs '" hkS k",. '" hkS IcJl.'$. '" hkS ,n hks i
Gennemsnit II forsøg
d. 25/3 15/4 Sf JO, /

a. 60N +90N .2 IJ,O 88.9 l ]J,8 8J.2 l 12,] 97.J ]J,O 89.8
b. 60N +60N JON I IJ.I 89,1 O 14.1 81.6 I 12.7 97.6 ]J.J 89.4
c.85N + 115N J 14.1 9l.J I 14.9 85.7 2 IJ.6 101,4 14.2 92.8
d. 85N + 85N ..- JON J 14,5 91.2 I 15.1 85,4 2 ]J.9 99.6 14.5 92.1

gos. 2.J IJ.7 90,1 0.7 14.5 84.0 U IJ.I 99.0 - -

b -:- a - 0.1 0.2 - O.J +1.6 - 0,4 O.J O.J +0,4
d -:- c - 0,4 +0,1 - 0,2 +O.J - O.J +1.8 O.J +0.7

e -:- a - 1,1 2,4 - 1,1 2.5 - I,J 4.1 1.2 J,O
d b - 1,4 2,1 - 1.0 J,8 - 1.2 2,0 1.2 2.7

,

når der blev tilfort 50 kg hæ/stof ekstra. Ved en
tre-deling af hælslo/tilforslert, og dermed en sen ud
bringning af JO kg hælslOf, steg proteinindho/det i
gennemsnit med 0.3 procenrenheder. men kerneud·
bylte! faldt fil gengæld lidI.

udtryk for, at kvaliteten af hveden i dis~e forsog var
særdeles god og analyser, M>m bliver gennemført se
nere, \"il fortælle om sorlernes egnethed til me1frem·
stilling under de dyrkmngsbetingelser, de ble\ af·
prøve!.

I forbindelse med de omtalte forsøg blev der gennem·
ført analyser til bestemmelse af kornvægt, faJdlal og
sccllmentationsværdi. Resuhalcrne heraf findes i label
7.
Kornvægten (TKV), som var lidt højere i Pepital og
Urban end i Kraka. var ret llpAvirkct af de forskellige
kvælstofmængder og -doseringer. Heller ikke faldlal
let var med sikkerhed forskelIigI, men det var særdeles
højt i alle sorter og forsøgsbehandlinger. Den eneste
analyse. SOIll gnv et udslag. \ar sedimentations\ærdi·
en. der giver udtryk for både protcinnucngde og -kva
litet, og som helst ~kal \'ære JO og derover i \clcgnet
brodhvede. Generelt ha\de Urbanll\ede den hojcste
sedimentation, men der var ikke megen forskel fra sort
lil sort, og i alle Ire sorter var sedimentationen stigen
de både med stigende kvælsloftilforsel og ved en
tre-deling af denne tilførsel. Resultaterne her giver

Kvalitet i hvede til melfremstilling
I 1988 indledles et 4.årigt prOJekt, hvor prever fra
hvedeforsog med forskellige sorter og dyrkningsmeto
der bliver undersøgt for kvalitetsegenskabcr.
J 1990 indgår forsøg fra serierne 01·02, 01-17 og 01-18
saml enkelte forseg i afsnittene om godskning og om
plantebeskyllclse i projektet. Der vil senere p~ ~ret

blive gennemført bagcanalyser p. prover fm en del af
forsøgene, men indtil nu er der kun foretaget be
stemmelser af kernehalileten og protemindholdel.
. ledes som det er anført I de to foregående tabeller.

I label 8 er vist k\alitetsanal}scr i tO forsogo;;serier.
I S}'\ af sortsforsøgene sene 01-02 ble\ der I sorterne
Kraka, Urban. Pepital og Andros foretaget analy
sering af proteinindhold, TK v, faldlal og sedimellla
tionwærdi. Undersøgclsen er gcnnemført b~de i af-

Tabel 1 Kl'alitetsollolyser i brodh.·ede Serie 01-18 (IO)

Krs.k.a U","n P~pltal ps 3 'Oftu I
VinterhYede

Sedi- $<d.- Xdi-
$<d'-, ITKV Fakl· men· TKV FaId- ""'n- TK' Fald· m<n. TKV Fald- m<n-

S W uuon S .al uuon S W la,,,,,, S W la''''''
Gennemsnit II forsøg
li lSiJ lj(4 SI. /0,1

60N +9ON 51 J74 J2 52 J57 35 54 370 JO 52 J67 J2
60N + 60N + JON 52 J79 J2 5J 37J J7 54 J81 J4 5J J78 J4
85N ..-115N 50 377 J6 52 372 J8 5J 366 36 52 J72 J7
85N +85N +JON 51 J74 J7 54 J80 40 5J J69 40 53 J74 J9

Gennemsnit 51 J76 J4 5J J71 J8 54 J72 J5 - - -
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Tabel B Kva/;tetsonalyser i h~'edesorter 1990

Vinter·
Udb. &d,.

~g mer- TKV. Fald· %d- menta-
hvede udb. • lal proton lion

hkg I

Serie Ol-Ol. 7 forsøg
Ubehandlet
Kraka 61,8 42 J81 14,8 J9
Urban 5.8 46 406 15.1 42
Pepital ..... 21,1 46 392 12,4 35
Andros 12,9 51 329 13, I 33
Svampebekæmpet
Kraka 78,1 45 382 14.1 40
Urban ';'4.7 50 407 15.2 47
Pepital ... 16.3 50 389 12.5 35 N6r Goldfodsygen angriber hveden kan det have betydelige
Andras 11.2 54 J17 13.1 J4 udbyttetab til følge.

Serie 01-/7. 5 forsøg
Tv. ses hvide og golde ah som følge afgoldfodsygeangreb
og th. er rMder og det nederste afstrået gjort ude.ifstand

Svampebehandlet til al optage 'land og næring.
Kraka, 200 pl. m2 79,6 46 401 14,0 J6 Gold/adsygen bekæmpes kUli gellnem el sædskifte. 't'lorder
Kraka, 400 pI. ml .;. 5,2 42 409 14,4 37 mellem kornafgrøder dyrkes en str6fri afgrøde - eller
Kraka, 600 pI. m' ';'8,1 42 4\8 15.0 38 havre. Foto: Jørgen Hedegaard Kristemen

Urban, 200 p1. ml 74,0 47 412 14.6 41
Urban, 400 pI. m2 ';'2,2 48 413 14,7 39
Urban, 600 pl. m" ';'2.2 48 399 14.7 40

(Il og 12)

Udsæden fra hver storrelse~onering over 2.~ mm,
over 2.5 mm og over 2.8 mm blev sået med to for
skellige udsædsmængder. 350 og 450 spiredygtige
kerner pr. m2. De største kerner blev endvidere udsået
med 250 kerner pr. ml. Af tabellen fremgår det. at de
onskede plantetal knapt nok er nået, idet der naturlig·
vis sker en reduktion af planter i løbet af vinteren. I
Sleipnerhvede blev i gennemsnit af forsogene ved alle
saneringer opnået et stigende udbytte ved forugelsen
af plantelaJlet. Delle var ikke tilfældet i Krakahvede.
bortset fra saneringen over 2.5 mm. En forøgelse på
100 kerner pr. 111 2 ved udsåning svarer til en udgift på
1.1 hkg hvede. For KrakahvC'de har uds.--edsforøge1sen
således ikke været rentabel. Antallet af aks pr. plante
er optalt og beregnet. Resultatet viser for begg~' sorter
et vigende antal aks pr. plante vcd stigende udsæds
mængde og plantetal. Kornvægten i den høslede vare
var derimod upåvirket af udsædens kernestørrelse og
af den udsåede mængde.

- -

Vinlerb\'ede Pl.anter Udb. o~ Aks. pr. TKV
pr. mJ merudb.. kg plante

, -----'
Udsædens IUdsæd. spiredy~tJge Slelpner I Kraka Sleipner l Kraka Sleipner I Kraka Sleipner I. Krakakemcslorelser kern!!:r pr. m

delingen, der var ubehandlet. og hvor der var foretaget
svampebckæmpelse. Der var som tidligere omtalt sto
re udbyneforskclle mellem sorterne afbængig af be
handlingen. Kornvægten var højest, hvor sprøjtnin
gen havde holdt hveden sund. Faldtallene var høje. og
det samme var tilfældet med indholdet af dprotein.
Urbanhvede indeholdt mest protein og havde bl.a.
som følge heraf en højere sedimentationsværdi end de
øvrige.
I fem af forsøgene med plantebestand i Kraka og
Urban blev der ikke afsløret væsentlige forskelle 1

kernekvaliteten uanset son eller plamebestand.

For at belyse om udsædem. kernestorreise har be
tydning for udbyttet. blev der anlagt tre forsøg med
hvedesorlerne Sleipner og Kraka. De anvendte partier
blev opsorteret og an ....endt til udsæd. For~øgsplanell

og hovedresultatet ses i tabel 9.

Tabel 9 Kemestørrelse i udsæd af vinterhvedesorter og udsædsmængder 1990 serie 0119 og 20 90

Kernestørrelser i hvedeudsæd

Antal forsøg

over 2,2 mm
over 2.2 mm

over 2.5 mm
over 2.5 mm

over 2,8 mm
over 2,8 mm
over 2.8 mm

2 2

350 272 204 97,0 88.5 1.8 2,2 52 50
450 348 381 2,7 ';'0.3 1,5 1,5 51 ;1

350 304 294 98,0 87,1 1,6 2,2 53 49
450 354 381 1,0 0,9 1.3 1,7 51 47

250 211 245 96,0 88,5 2,2 2.3 51 51
350 28.1 315 2.0 .;.1.4 1,8 2.0 50 49
450 376 385 2,1 ';'0,2 1.4 1.7 51 49
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Oversigt over flere års forsøg

Tabel IO O~'ersigt m'er flere drs forsøg med winrerhvedesorter. Forholdstal for kerneudbylte

Vintel'"b"ede
Hele laJKkt (mm IO r0r508 pr. Ir) Jylland (min. S rorsog pr. h) Øerne (mm. .s rOBeS pr. Ir)

'9'. 11"7 I l'" I l'"~ 11990 198.1 ,,871198,1 "" 11990 '9'. I1"7 Il'" I19'9 I 1990
Kraka '00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 '00 100 100 100
Sleipner ...... 109 104 107 120 112 105 104 107 119 112 112 104 106 121 111
Citadel 99 106 'OJ 110 101 101 109 102 110 100 99 102 104 109 102
Kosack .... .... 100 104 9S 97 98 102 106 97 97 95 99 102 99 96 100
Anja 100 98 98 100 97 101 99 99 100 99 100 98 97 100 96
Rektor ......... 90 97 90 90 91 89 97 89 90 91 90 96 91 91 91
Gawain . - 108 105 116 108 106 104 115 107 - 110 106 117 108
\Vase ... - 107 105 114 106 10J 105 114 105 - 110 105 114 107
Urban ... - IOl 91 97 9l 105 91 97 90 - 101 91 98 9l
Obelisk ........ 101 107 107 10l 109 107 100 105 107
Florida - 101 102 106 100 99 105 101 105 107
Junker 9J 97 95 92 96 95 94 99 95
Pepital 116 11l - 120 118 - lil 109
Andros ........ III IOS 111 108 109 IOl
Pluton . - 105 102 105 101 105 102
Token - 10J - IOl 102
Herzog ........ - 100 98 100
Arbcr. 94 95 9l

TabelIl Oversigt over SOrls/orsøg i Yinterhvede 1986·90

I-Iele landet Jylland "'m. I
HoU vægt Udbyue og merudb)'ue hkg kerne pr. hil Ipund

Vinterhvede c c c j c
~ I

il il ~ il il~

• ~ • c "O • c • ~ o
~ ~

! 'f ~ > ~

~e f f
tf

e f æ f f

" .. " .. " .. " ..
Kraka ........... 100 100 100

Forsogwr 198~9O

SJeipner ............. 132 Il 1 75,6 8,0 111 70,l 6,9 110 80,4 9,1 111
Citadel Il2 IJ2 7J,1 2.7 104 69,0 l,O 104 78,4 2,6 10l
Kosack 132 134 73,8 +0,7 99 70,4 +0,7 99 7S,2 +0,6 99
Anja .. ....... . Il2 IJ2 75,9 +1,0 99 70,1 +O,J 100 81,2 +1,5 98
Rektor . . IJ2 134 74,1 +6,l 91 70,1 +6.4 91 77,6 +6,J 92

Forsøgwr /987-90
Gawain ....... IlO 124 78,9 7,J 109 74,6 6,1 108 82,0 8,4 110
Was< ......... 134 131 77,J 6,l 108 72,4 5,2 107 81,7 7.2 109
Urban ........ ...... 131 Il4 75,2 +J.J 96 6J,4 +2,7 96 79,S +J,8 95

Forsogwr /988-90
Obelisk ........ IlJ 134 81,4 4.1 105 74,9 4,7 106 86,4 J,4 104
Florida ......... 13J 135 81,l 2.l IOJ 76,8 1,1 101 86,J l,6 104
Junker. UJ Il5 81,7 +l,9 95 76,7 +4,l 94 86,0 +l,5 96

Forsøgst5r 1989-90

Pepila! III III 79,9 11,8 115 71,9 • 13,7 119 88.6 9,7 111
Andras ............. III IJI 71,9 6,7 109 71,9 6,7 109 88,6 5,1 106
Pluton ........ 13J 133 76,9 2,6 10J 69.9 2.0 IOl 85,0 J,I 104
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Udbytteresuhalet af nere års forsog med vinterhvede
sorler er visl i tabellerne 10 og II. Af tabel IO, som
viser relationerne i de sidste 5 år, fremgår det, at nere
af sorterne frembyder ret store årsvariationer, og at
der for nogle sorter er forskelle på resultatet fra det
jydske område og øernes. Et gennemsnit af udbytlere
sultaterne i landsforsøgene siden 1986 er vist i tabelll. I
denne opstilling er Kraka anført som m&lesort. j sorter
er sammenlignet med Kraka i 5 dr. 3 sorter i 4 år, 3
sorter i J dr, og 3 sorter har kun været med i de serzeste l
d,_
Grundlaget for hvert tal i disse l tabeller er, at den
prøvede sort hvert år har deltaget i mindst j forsøg i
områderne Jylland og Øerne og ,. mhtdst IO forsøg i hele
landet,

Kort beskrivelse af
vinterhvedesarterne
Med baggrund i de mange oplysninger. der i tabelleme
foran findes om hvedesorterne, og i resultaler af iagta
geJser i observalionsparcellerne samt af de informatio
ner, som kan henles i den danske sortsiisIC, kan der
dannes et særdeles gcxit billede af de enkelte hvedesor
Iers dyrkningsegenskaber. 1 tabel 12 er disse oplys·
ninger samlet i tabel form. idet der er foretaget en ret
grov opdeling i 3 grupper for forskellige af egen
skaberne.
Der er således tale om en ret forenklet opdeling, men
den giver dog et godt fingerpeg om nogle af de væsent·
ligste egenskaber og kvaliletsforhold. Af de 18 sorter,
som er opført i tabel IO, er 14 på dansk sortslisIe,
medens sorterne Rektor, Urban. Plulon og Herzog
findes på el andet EF-lands sortsliste, Delle inde
bærer. at de kan markedsføres her i landel uden at
være på dansk sorlsliste.

Valg af vinterhvedesart
For JO år siden \'Or udbudet af vi"terhvedesorter be
græ"set til ret JO. og blandt dem \'ar sæd\'Onligvis en af
sorterne helt dominerende. Med det stigende omfang af
vimerhvededyrkning er udbudet af hvedesarter stærkt
forøget. !J'elvom valget i praksis ogs& 'lU er koncentreret
om ganske få sorter.
Udover at tage vejledning i sorternes ydee\'ne vil det
\'ære ganske naturligt og fomuftigt også at interessere
sig jor andre af sorternes egemkaber. Det er sJ/edes
nærliggende at spørge efter ol'{!r\·illtri"gsewlen. men
des\'ærre kan ingen give et anvendeligt nar. fordi sorter
ne ikke har været udsat for vintre medfrost og kulde og
skift mel/em/rost og tø i de år. de har l'æret ,. dyrkning.
Som regel er de svenske sorter dog de mest h(jrdfore,
efterfulgt af danske og nordtyske, medens hollandske
og engelske sorter ofte har en lav m'ervintringsevlle
under lave temperaturer. Denne regel kan fortsat med
fornuft tages i anvendelse.
Str&længden og stråstyrken er egenskaber, som i efter·
året 1990 fik fomye; aktualitet i forbindelse med et
eventuel, forbud mod anvendelse af stråforkortnings
midler. Ingen hvedeavler er glad for lejesæd. fordi det
oftest indebærer enforringelse afhaliteten. og derfor er
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Tabel ll. Kort karakteristik af vintehvedesorterne ,.
landsforsøg 1990 (især med den danske
sonsliste som grundlag)

Tidlig skridning Middeltidlig Sildig skridning
skridning

Arber. Token alle øvrige Kosack, Junker

Tidlig modning Middeltidlig Sildig modning
modning

PepitaJ. Arber alle øvrige Kosack, Junker
---

Korte Middellange Lange

Pepital, Gawain, Anros, Florida, Kosack, Junker.
Sleipner. Arber, \Vase. Anja, Kraka,

Obelisk. Taken. Urban. HeTZog ReklUr
Pluton

Stråstive Middel Rel blødsIriede
stråstyrke

Gawain. Obelisk, Pepital, Krak, Andros,
Florida, Arber, Junker. Citadel, \Vase, Rd..lor,
Token, Sleipner Kosack, Anja, Pluton

Urban. HeTZog

Lav TKV Middel TKV Høj TKV
Kosack, Kraka, Gawain, Arber, Wase. Junker.
Florida, Pepital, Sleipner. Token, Andros
Obelisk. Rektor Citadel, Anja,

Urban, Herzog,
Pluton

Lav rumvægt Middel rumvægt HØj rumvægt
Gawain. \Vase alle øvrige Obelisk, Arber,

Sleipner.
Citadel. Kosack

Uden Acceptabel God bagekvalitet
bagekvalitct bagekvalitet

Gawain. Arber, Obelisk, Pepilal, Rektor, Urban
\Vase, Sleipner, Andros, Florida,

Citadel Token, Junker,
Kosack. Kraka,
Anja, Plulon,

Herzog

sorter med kort og stift strå prioriteret meget højt på
dyrkernes ønskeseddel.
Forholdet gal' en yderligere efterspørgsel efter hOl'ed
sorte" Sleipnerhvede. Sorten er højtydende. mert de
meget kraftige angreb afgulrust og sorte/ti store modta·
gelighed bevirkede i 1990, at der m(jtte gennemføres en
meget in;ens;v bekæmpelse af svampesygdommene.
Dette lykkedes oftest. men bekæmpelsen l'Or kMtbar.
Det kali derjor anbefales. at sortsvalget også spredes til
andre hvedesorter. der bedre mod!J,t&r gulrust. og mel·
dugallgrebelle. Det kunIIe [eks. \'ære Gawain og Pepi
tal. men også Citadel. Florida og Obelisk kan i de"
forbindelse fremhæl'es.
Endnu er inge" højtydende deciderede brødh\'edewrter
i dyrkning po del damke marked. og indtil videre er
sorterne Urban og Rektor de bedst egnede.



Nye vinterhvedesorter
I samarbejde med Starens Planreavlsjorsog medvirkede
Landskontoret for Planteavl igen i 1990 i den officielle
\'ærdiaJprol'tling. og der har været anlagt forsog på 5
arealer hos planteavJskonsulentcr i lokale foreninger.

Tabel JJ Værdia/prøvning 1990 af nye hvedesorter.

Udb~ Merudb. Mod . Strl- kj<- ~d.
Vinter- mn'Udb_ . f sum· ~".. beng. sæd~ gulr.
h.,ede h~1 An

_.
">l" cm l).IO (1-9)

",,,,,

Anlal forsag IO 7 6 4 11

J_ rs afprøvning
Kraka 69,3 100 21.4 4/8 115 4.0 5.9
Sleipncr .... .-:- 26,0 62 55.2 218 78 0.0 6,8

ova 21,J 131 9,4 4/8 90 1.0 0,4
Marabu . .... 17,5 125 8,J 4/8 106 05 J.2
Trane. 16.6 124 5.6 3/8 IOJ O.J 0,5
Profi ....... 12.8 118 8.4 1/8 110 1,0 1.4
Portal 10.1 115 8.5 218 III 3.0 2,5
Brage 4,J 106 17.6 1/8 99 0.8 6.1

2. drs afprøvning
Oreslis 21,9 132 11.6 J/8 10J 2.8 O.J
Torfrida. 19.8 129 75 218 85 1,5 0,2
Schw. 22/78 17,0 124 10.8 4/8 109 J.O 0,5
Hereward 16.6 124 7.0 J/8 87 0.0 0.5
Schw. 68/78 13.2 119 1J.4 1/8 94 O.J J,6
Sj. 86/031 8,6 112 21,9 4/8 95 J.8 O,J
Vn 87-77 ..... 15,0 122 8.5 218 94 4,5 1,0
Fr. 77/239/2 12,2 118 10.5 2/8 112 7,0 2,0
LP 4334 14,8 121 4.2 5/8 109 J.O 0,5
Ekla 12,7 118 8,1 218 101 1,8 0,6
Slrg. J22/86 11.1 116 10.5 318 104 0,0 25
VSB 17580 II,J 116 9.4 J/8 119 4.5 1,1
Pluton 6,5 109 17.9 J/8 100 J.8 J.2
Abed 6527 5,5 108 16.9 5/8 l1J 6.J 5.5
Abcd 6048 -. 9.9 114 7.7 J/8 110 1.0 4,J
pr. 87076 •. 8,2 112 10.J 218 10J 45 1,2
Dippc 108Ql . +0,6 99 22.1 J/8 115 1.8 5.1
Vn 87-66 .. 6,4 109 7.1 1/8 89 O.J 1,2

nude" ~~llIIlpcbcb.,mpd<e

2) O - ,"~cn. 1c~

Tabel /4 Lands/afSøg med rugsorrer /990 OJ)

Kornsorter og korndyrkning

Gennemsnitsresuhaterne fra den samlede værdiaf
prO\ ning med nye hvedesaner fremgAr af tabel 13.
Tabellen er delt I to afsnit. 0\'erst ses resultaterne af
sorterne, som i 1990 var i 3. lirs afprovning. og nederst
mange nye sorter. som i 1990 \'ar i 2. Ars afprovning.
Efter nye regler for afprøvning skal også 2. §rs sorter
indstilles lil optagelse på sortsliste, men endnu er der
ikke taget stilling til. hvilke der optages.
Udb)'ltercsultaterne er anfon fra afdelingen uden
s\ampebekæmpelse. og det fremgAr. al næsten alle
sorter har klaret sig væsentligt bedre end mAlesorten
Kraka, og de har alle eller næsten alle gi\oet la\ere
merudbytte end Kraka for svampebc:kæmpelsen og
i!>ær la\oere end den anden målesort Sleipnerh\ede.
Forklanngen kan uden (\'j\'1 findes i karaktererne for
gulruslangreb, der afslører. at mange af de nye soner
\ar meget svagt angrebet i gulruståret 1990.

Vinterrug
Der blev gennemfort iah 25 forsøg med vinlcrrugsor
ter i 1990. Alle forsog blev gennemfart som enkelt for
sog. behandlet som den rugmark. hvon de var anlagt.
Petkusrug I I var mAIesort som i de foregående mangc
år.
I st:rie 01-09 har sorterne Mcrkator og Dominalor i
gennem~nil af 25 forsag givet næsten samme udbytte
som Petkusrug II. medens Dankorug knapl har kun
net nå disse sorters udbytte. Dc 2 hybridrugsortcr
Marder og Akkord har med merudbytter pli hhv. 10,1
hkg og 5.9 hkg klarel ~ig særdeles tilfredsstillende, og
disse sorter må forudses at fA ct rimeligt stort dyrk
ningsomfang i de kommende år.

Hybridrugsarterne fremslilIes efter el forædlingssy
~tem. 110m ved hjælp af særlige rugplanler og en speciel
formeringsleknik indebærer udvikling af han-lIterile
moderplanter og Indavlede fertile faderplanlcr. I op
formeringen udsAs moderpianIerne i fremavlsmarken.
og sæd\'anligvls er de kortere end almindelig rug.
Sammen med dem sås 5 pet. faderplanter. SOm har
normal ruglængde. Derfor er marker med basisudlæg
til avl af hybridrug en bestand af mange korte og en
del længere planler.

Udb)'tte og mrrudbyue. hkg kerne pr. ha Hele landet: 'I

Vinterrug "':db)tt I I

hk. Hall
S'p=I- LolI- Bom- 0><- otJ)l- Nord· k,mc ~1ri1gd. "~ liKar-r. ""land Fyn Fohl holm Ocmc jylland land n·nand Jylland pr "" cm

pund -
mcklul

Serie 01-09
Anlal forsug , 2 I 9 O J IO " 9 II " 21

Pelkus II . 63,6 17,3 44,0 75,8 65,8 61,3 49,3 58,6 57,9 60,7 120 128 2 2
Mcrkator. +J,J +1.5 +0.8 +4.2 +2.7 05 2.9 +0.8 0.4 +0.7 118 127 J 2
Danko, .... . 0,5 +1,4 72,1 +5,3 +0.9 +2.0 +1.4 +J.6 +2.6 72,0 124 127 l J
Dominator +J.I +0,9 +0.5 +4.0 +2.4 0.8 J.9 0,4 1.2 +0.1 116 126 J 3
Marder- 9.6 14,2 8.2 11.5 10.7 10.1 9.8 9.J 9.7 10.1 115 125 J 2
Akkord- .. 4,9 6.J 5.5 6.1 5.4 6.6 6.8 5.6 6.2 5.9 III 12J J I
LSD ..... 4.7 J.J 2.8 1.9 J.9 J.8

• Il~bndru,
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~
Udlæg af basisavl af hybridrug med korte han-sterile
moderplolller og længere bestøverplolller. Avlen på denne
mark er hybridrug /. generation. som ~'ed udsJning vil gi~'e

et højt udbytte.

Udbyttet af denne avl er som nonnalt for rug, men ved
udsåning og hOSI af afkommet opnås hybridefTeklen.
dct høje udbytte. Interessen for denne nye ruglype har
givet sig udslag i en del forsøg lil belysning af for
skellige spørgsmål.

Fortsat avl på hybridrug
Opnåelsen af det høje udbylte ved avl af hybrid rug i I.
generation har ganske naturligl rejst spørgsmålet om
fortsal højt udbytte ved at avle videre på denne avl.
Fra forædlerne har det ikke skorrel på advarsler mod
en sådan fremgangsmåde. fordi hybrideffeklen heil
eller næsten helt forsvinder efter l. gangs avl. For al
undersøge delte nænnere er der anlagt landsforsøg i
efterårct 1990. men allerede i 1989 blev der i lokale
foreninger anlagt 4 forsøg, hvor en nonnal rug (Pelkus
11 eller Dominator) blev sammenlignet med hybrid
sorten Akkord l. generalion og samme sort i 2. genera
tion.
Resultaterne af de 4 forsøg er anført i tabel 15.

Tabel/5. Ud.wed afalm. rug og generationer af
hybridrug

Sort og I-_U~db;:.'_"-,'_hTk::g_'_,,_nT,,-p'_ha~-1

geoera~

tlon

Petkus li 38.5 55.8 56.4 67.3" 54.5 !OO
Akkord
1. gen. 45.7 59.6 56.7 79,7 60.4 5,9 111
Akkord
2. gen. 38.4 55.7 56.2 75,4 56.4 1.9 103

• Domm"torTu~

I gcnnemsnit af forsøgene har hybridsonen Akkord I.
generation givet 11 pet. mere end dellllormale rugsort,
som var måiesorl, og Akkord i 2. generation har givel
J pet. højere udbytte, men som del fremgår. var
udbyllct af Petkusrug og Akkord 2. generation elis i 3
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Meldrøjersvampen angriber rugens blomster og kt'rnean
læggene omdannes li/lange. mørke legemer. der er meget
giftige. Injiceret rug må derfor kasseres til brødkoT11 Del er
uegnet til foder afdyr og er desuden ikke egnet ti' udsæd.
fordi smitten videreføres. Der bør kun all~elldes lI~miltet

udsæd. og det tilrddes. at der ret ofre indkøbes nv sund
udsæd. Smilte kan endvidere ske fra hviJch'gemer. der fra
jorden spirer, vokser ind i pialIten og senere smitfr!r aksel.
Der er ingen virksomme kemiske hjælpemidler Iii rådig
hed. Hybridrug er som følge afde særlige bestøvlllngsfor
hold mae udsat/or angreb afmeldrøjer end normal rug. /
Tyskland foretages en særlig rensning af udsædl" for at
bli~'f! disse kerner kvit inden såning.

af forsogene. og kun i det ene fon.øg. har 2. generation
givel væsentligt højere udbytte end Dominatorrug.
Med disse få resultater som baggrund må der a.dvares
mod at anvende avlen på hybridrug lil ny ud~~ning,

men med nere resultater efter høst 1991 vil der kunne
gives en bedre vejledning.

Udsædsmængder af rugsorter
Som følge af den særlige forædlingsteknik hal prisen
på udsæd af hybridrug hidtil været 2-3 gange højere
end prisen for udsæd af almindelig rug. For at kom
pensere for en del af denne prisforskel har del værel
anbefalet at udså en væsentlig lavere udsædsmængde
af hybridrugsoflerne end af almindelig rug Deue
forhold blev nænnere undersøgl i hoslårcl 1990 i 11
forM'g. 3. rugsorter blev udsået med 3 forskellige
udsædsmængder. varierende fra 150 over 300 111 450
udsåede kerner pr. m1• svarende til ca. 50. 100 og 150
kg udsæd pr. ha.
Re!-ultaterne af de Il forsøg ses i tabel 16.
De tilsiglede planielal blev stort set nået vcd den lave
udsædsmængde, og hvor der blev udsået 300 kerner
pr. m2

, blev plantetallet reduceret til ca. 80 pCI heraf
og til 75 pct.. hvor udsædsmængden var 450 kemer pr.
m2

• Der var ikke i dette forhold forskel mellem ~urter·

ne. Der blev i alle 3 sorter opnået stigende ud bylte ved
sligende udsædsmængde. De 4 kolonner med for-
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Sort ForholdSlIlI Nctlomet-
db.. hkgl )

/I forsøg /990. BIf l so so 148 56,8 100 100
Petrus II .... pOO 100 250 59.5 2.7 IOS 100 1.6

1450 ISO 332 60.5 3,7 107 100 l,S

1150 SO 138 62,6 100 110
Marder ..... poo 100 231 66,7 4,1 107 112 1,1

[450 ISO 338 69,0 6,4 110 114 0,4

1150 SO 147 61,6 100 108
Akkord .. pOO 100 235 66.2 4.6 107 111 1,6

1450 ISO 334 66,8 5,2 108 110 0-0,8

I) beregne' udf,.. rn TK \' pA 30& 0& en ~plrttvn( pA 90CV
Il brregll(l n1l"rl frlUtrnll Df "llrl utlsæd med ngo forudsælnlllger

kr pr hkll udsæd Dr I'elku., 250 og pr hkg h)bridrull 700 Wlml liS kr pr Irka pf rugDvlen

..

Vinter· 31001 2.... I
rug ha:r- Me:r.

fO'h IUdb. odb rnrh odb udb.
hkg hxg. ,,' bkg bkg ..l

Pelkus II nabo
lil Petkus II 80,1 100 54,6 100
Ul Marder 76,1 ~4,O 54,4 0-0,2

Marder nabo
til Marder 103,7 129 66.3 121
til Pelkus II 103,5 0-0,2 - 66,4 0,1

små, og det må udfra disse re~ultater konkluderes. at
der ikke er en sikker forskel i udbyttet forårsaget af
forskellige naboer i forsogene.

Tabel Il Vabovirkning mellem rugser/er.holdstal viser de relative relationer dels for virkningen
af oget udsæd indenfor den enkelte sort og dels for
udbyttet fra sort lil sort "ed de forskellige udsæds·
mængder. Hybndsortcrne har begge gl\ el mellem 10
og 14 pet. højere udbyttc end Petkusrug 11. og for
holdet er det samme vcd allc 3 udsædsmængder. I
labellens ydersle talkolonne er anfort nettomerud
byttet. som er fremkommel ved al fratrække værdien
af den øgede udsædsmængde. Med de prisrelalloner.
som er anfort under tabellen. svarer \ ærdien af 50 kg
udsæd af Petkusrug til I hkg rugn\ I. mens der af
hybndrugen med den hojere udsædspris skal 2.8 hkg
<lvi lil for hver 50 kg udsæd. Nettoresultatet fortæller,
al det "konomisk set er uden forskel. 0111 der i PClkus·
rug er udsået 100 eller 150 kg Ild~d. mens den
fordelagtigste Ilds..-edsmængde i hybridsorterne er 100
kg udsa:d pr. ha svarende til 300 kerner pr. ml.

Af de resultater. der i 1990 blev opntJet i forsøg med
udsædsmængder afrugsorter. fremgar det, at der i alle
sorter blev opntJel en sligning i udbyttel wd stigende
ud.uedsmængde og højere i hybridsoncme end i den
normale rugsort. Jfen de højere priser p& udsæden al
hybridrug bel'irker. al der af alle 3 \'OrIer. Petkm II.
Morder og Akkord. kan anbefales en ud.tædsmængde
pli 100 kemer pr. m! n'orende Iii ca 100 kg udsæd. Der
er anlagl nye forsog i ejterdret 1990.

Nabovirkning mellem rugsorler
El spcrgsmål om der forsogsteknisk kunne være pro·
blerner med at dyrke normal rug og hybrid rug side om
ide i sortsforsog ble\ afpro\ct i 2 forsøg 11990. f label

17 er resultatet vi.. !.
De anforte udbYHer er resultater fra de forsogsled.
hvor sorterne er dyrkel dels omgi\'et af parceller med
samme sort og dels omgivet af parceller med den
anden sort. I begge forsag har Marder givet meget
hojere udbytte end Petkusrug. Bortset fra del første
forsøg. hvor Pelkusrug gav 4 hkg hojere udbytte. når
naboen \ar Petkus. end hvor den var Marder, har
forskellene i de andre 3 sammenligninger \ ærel meget

Vinlerrugsorlernes
dyrkningsegenskaber
I tabel 14 med resultater med landsforsøg og tabel 18
med bedømmelser i observationsparceller i 19900g fra
sortslisten kan findes resultater om rugsorlernes dyrk
ningsegenskabcr.

Tabel 18. Egenskaber hos rugsorrerne

~n'8uonloparcdlerr) 1990 Sonshst;)I
1990

Vinterrug
SIr!- Leje- Skold· Brun- Kerne- Rum!(alfabel;sk) Igd <æd g''' "m <;Ior. '~tilcm 1).'0 ,O 1).'0 1-'

Anlalloleder , 8 Il •
Akkord·) 130 4,6 3,4 3,0 6 6
Danko) .... ISO 1,6 3,8 2,2 8 7
Dominalor 135 5,4 3,3 3,0 6 7
Marder·) .. 134 3,0 2,9 2,8 6 7
Merkator 138 6,1 2.7 3.3 6 7
Pctkus II ...... 137 5,0 3,1 2,0 7 7

I) O _ lOgen lepæd. lOgen <;) gdomme
:') I - små ~erner. la\ rum\ægl
.) lI)bndrug
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Sorten Dankorug har længere slrå end de o\'rige. 1111:0

samlidig er sorten den meSI ..trå~li\'e. Hybridsorten
Akkord er ret kortstr3et. men den har ligesom de
ovrige rugsorter nogen tilboJehghoo til lejesæd. Der
bll.":\ iOHigt i 1990 Ikkc gennemfort land')forsog med
\ækstregulering af rugsoner. og inter~serede hen
vi~ til tidligere års men,igler med resultater fra
denne opgave.

Oversigt over flere års forsøg
I tabellerne 1<) og 20 er resultaterne af flere år"
landsforsog med vinlcrrug vist.

Tabel 19, Flere drs jorsog med rugsorter.

ForholdSlaJ for udb)'lte
Vinterrug

ICJS6

Pdkus 11 ... 100 100 100 100 100
Dominalor 99 100 101 99 100
Merkalor. 98 99 99 98 99
Danko ... , 94 98 91 97 97
Marder*) . Ilb 112 117
Akkord*) ... 111 lil 110

-) HybridruR

Valg af vinterrugsort
I de mere end 30 år Pefku\·rug II har ~tt1.'rel dyrkel i
Danmark. har den været hO~'t>dsorrell i de jlesle, ,\fed
mellemrum er der dukker SOrler op. ,\'lun har gjort den
rangen stridig, men endnu har detl ikke udspillel sitl
rol/e som en stabil og sikker rllg<:ort i dyrkningen, .Vu
ser der ud Iii Ul rære konk/lrrefller pu l'ej I de nye
hybTfdrugsorter, som alle med Slor sikkerhed ghw el
hujere udbytte el/d cle kOlll'/!1/lIotle/le rugsorter. B/alUlt

Tabe/ 20 O~'ersigt Ol'er sorts/orsug i l'inll?rrug 1986-90

de hidlil afprO~'ede har .Warderrug 1'/:S/~lg lJI ~'ære

""jestydende. Del skal dog ikke!orl;es, Ol der er m;nu.s
~er ~'ed om'ende/sen af d/:~se sorter, Stiledes er dM høje
udsædspris en dtrekte merudgift. som dog helsl .lkulle
kompenseres ufdet hOjere udbytte. En anden ulen:pe er.
Ul hyhridrugen tfremal'/en er lilbøjelIg 1/1, ~om følge 0/
de ~ærlige beSIØl'1/ing5beul/ge/ser, at blil'e angrebet af
meldrojersmmpem' "porer, således al kaneo/.'l~egger

iJ..ke udl'ik/er sig lil t'lI kerne. men fil ef/ me.'drøjer,
Siiledes gør mali i Ty,\k1ulld. IH'Or hybridmgs.J,'erne
Slammer fra, en /"raftig indsats/oral rem'e melarøjer·
kom fra. nar udsæ&'n ,,'nses op lil Dln'endelse, H~'is del
ikke gøres. risikerer ruga\t/erne en op/ormering 0/'ne/d
r"jersvompell, !,'om kan visl' sig ar rært' uheldig t den
fremlidige dyrkning (se billedet),

Nye vinterrugsorter
I label 21 er \ i~1 resultater af, ærdiafprm ningen af 2
n~e ~orter. som begge har klaret sig udbytterra=ssigt
godt. Amando er en h}bndrug og 1\.'10110 en ahn I.delig
ruglYpe,

Tabel 21, Værdia/prøvning /990 af nye rugsorur

L'db Mor·
,

Vinrer- og ""'. udb. r.
udb.') ....m·I Mod

•
Siri· Leje-

rug hkg Forh.· p<- ""'g>- Igd I ,.ed!)
pr. ha 141 bel:: dato cm " IO

Ama[ forsøg 8 3 5 8

Pdkus II , b5,7 100 3,7 1/8 137 5,0
Akkord-) 5.5 108 4.2 1/8 130 4.6
Amanda-) . 8.1 lil 4.0 1/8 l3l 1.9
Motto ~.9 107 1.8 lI8 147 0.9

') uden ~\ 3m~bek3:mpd~

~,U ..::. ingen lej~w.

.) Ii)bndrug

Hde landet Jylland I Om>< I
Holl. negt

Udb)11t og m~b)ltc hkl kc~ pr ha .~puod

Vinterrug
~

C

~
C • I

C i= = ~ - ~ .!J = ~-
; ; • , c ; •• o -" "~ § ~ >

~
>

~
~ §

" • E æ E " o.. .. .. .. .. .. .. -
Pdkus II . 100 100 100

Forsogsiir 1986---90
DOlllinator 111 Ila 53.4 +0.2 100 50,1 0.2 100 59,7 0-0,7 99
Mt:rkator, [21 120 53.4 0-0.8 99 50.1 0-0.9 98 59.7 0-0.5 99
Danko III 122 53.4 : lA Ob 50,2 2,8 9~ 59.7 0-1.6 97

Forsogstir /988--90
Marder·) . 115 124 63.4 9.b 115 615 9.0 115 66,5 10.~ 116
Akkord-) .... , 117 121 b3.4 b.8 111 biA 7,0 III />6,5 b.7 IlD

*) Hybridrug

JO



Vinterbyg
Ocr blev i 1990 gennemført 86 forseg med 13 villter
bygsorter fordelt i 3 serier, sAledes at der i en serie blcv
afprovet 5 fler-rudede vinterb)'gsortcr og I to serier 8
2-rudede sorter. Som målepcovc blcv anvendl en sorts
blanding beslående afsorlerne Lady. Trixi. Alldr{!Q og
Frost. I tabel 22 findes resultaterne af årets SOflsfor
sag.
Der blcv hostet huje udby"cr, knapt 7S hkg pr. ha af
SOflsblandingcn, - hvilket var på højde med udbyllcl i
forsøgene i 1989. Dc fleste sorter gav lavere udbytte i
gennemsnit af alle forsøgene end blandingen. og kun
sorterne Hasse. Frost og Pastoral ga" hejere udbytte.
medens Kira. Lady og Marinka ga\ udb) tie næslen på
hejde med sortsblandingen.

Vinterbygsorternes
dyrkningsegenskaber
I label 2) er resultater afbedommelser i ob f\3Iions
parceller 1990 saml værdltal fra sortslislen anforl for
de soner. som er optaget pl' sonslisten. I tabellens
aversie halvdel findes de 2·radede sorter og i nederste
halvdel de ncr-radede.

Tobel 22 Lands/orsøg med vinterbygsorter /990 (l6-/8)

KOl'"Rsortcr og komd}'rkning

Gennemgående er dc 2·radede sortcr konere end de
ner·radede. men i 1990 gav det sig ikke udtryk i en
bedre slråslyrkc. Dog gik de 2·radede soner Kira og
Pastoral ikke så kraftigl i leje som de oVTlge. Der blev
fundet nogen forskel pl' sorternes modtagelighed for
angreb af svampesygdomme. Af sortslisIens karak·
terer i hOJre sidc af labellen kan del anæses, al de
2·radede sorter har SlOrre kerner med hOJere rumvægl
og prolcmindhold end de ner-radede. som lil gengæld
har el hojere træstofindhold. Kernekvalilelen er såle
des bedst i de 2-radede sorter.

Svampebekæmpelse ag væksrreguler;ng ;
villlerbygsorrer
I nogle l'r blev vinterbygseriernc anlagl som dobbelI
forsøg uden og med vækstregulering. og i andre år har
forsøgene være! anlagt uden og med svampebekæm·
pelse. I 1990 blev forsogene anlagt 3·dobbelt med en
ubehandlet afdeling. cn afdeling med svampebekæm·
pelse og en afdeling. hvor der tillige bIc" foretaget en
\·ækstregulering.
Resultatet af de 29 forsøg. som blev gennemfort med
denne opgave. ses i tabel 24.

Udbylte og merudbyue. hkg kerne pr. ha H~1c lamkt

Vinterbyg Udbytt
hk. Holl

SJæl· LoU.- Born- Ø>l- vesl)}'l_ Nord- k~m~ trilgd _I, Kar. f. pcl.
land Fy" F.ISI. holm 00,"< jylland Ia"d jylland Jylland pr. ha ,m pund I,,esæ<! meldug

Serie O/-Jl og 0/-/4

Antal forsog 7 , 2 , 11 5 I J • 26 li Il 26 2l
Blanding I) 73,9 81.6 87,6 77.9 78,3 66,9 61,8 63,6 65,2 73,8 90 107 3 0,5
Hassol ) .... + J.J J,2 1.0 6.1 0.9 6.0 0.6 3.2 4.5 2.2 92 112 4 0,5
Enno!) +5,3 0,0 +4,7 +2,7 +JA 2,2 0.6 +1.7 0,7 +1,9 90 III 2 O,J
Catinka!) ... + 6.6 0.0 2.1 1.1 +2.2 +0,1 + 2,9 + 1.6 +0,9 + 1.8 88 III 5 0,4
Andrea!) ... +4.J +4.6 3.9 0.1 +2,4 +4,0 +0.7 +2,2 -:-3,0 +2.6 86 110 4 0.5
Frost l ) .... + 1.5 0.9 +0.8 1.0 +O.J 0,8 9.1 + O, I 1,5 O.J 92 110 4 0,4
LSD .. 4.4 2.7 3.4 2.9 2./

Serie 0/·12 og 01·/5
Antal (orso8 , 2 J I. • I. JO " 13 JO 27

Blanding I) 79.6 73,0 89,1 81,8 79,5 75,3 60.0 66,3 67,3 73.8 87 107 3 0.9
Trixi 1

) •• ~I,) +2-6 +4.9 +2.0 +2.2 +2.5 1.4 O.J ~O,J +1,) 78 IIJ 2 I
Finesse) + 2.7 +2.0 +7.J 1,2 +2.4 +6.8 +4.J 3.0 + J.I ~2,7 78 112 4 0.8
KiraJ) +0.7 + 2.2 +9.8 +0,8 +2,2 0,7 2.1 1,1 I,J +0.6 79 112 2 0,7
Pastoral) +0.7 2.1 + 1.3 2.4 0.5 ~O.I 4.9 J.O 2.6 1,5 75 110 3 1
LSD. /.9 2.3 4.4 3.0 /.8
Serie 0/-/3 og 01-/6
AnLal forsog • , O J 14 • J 5 I. JO

"
IO JO 28

Blanding I) 78,7 78.8 - 79,9 79,0 72,6 68,8 66,9 70,1 74.3 90 108 2 0,6
Lady') .. c 0.9 + 2,8 - +0,8 + 1.6 1,1 + 2.5 O,J 0.2 +0.6 88 113 J 0,5
Flamenco) 1.5 + 1,6 - +4.8 + 1,0 + 2.8 +5,7 + 2,4 +3,2 +2,2 91 112 2 0.8
Marinka3) .. ~O.J + 2.3 - + 2.1 + 1,4 0.2 + 5.1 1,4 +0,5 +0.9 87 114 2 0.4
Gry 1.2 +5.4 - +4,9 +2,4 73,2 ~7,8 + J,2 +4, I + J.J 85 110 3 I
LSD ....... 2,9 2.1 /.5

')~) + Tru. -+ F1.amro<;(l'" Andrea + FI'OSf
:)Flcrnd~

') To-Bdcdc

JI



Kornsorter og korndyrknin~

Tabel 23 Egenskaber hos I'interbygsorterne

~r'\"&lionspar\."'Cllerl) 1990 Soruhstel) 1990

Vlater-

Md· ISkjOld.by. Resi$lens-') Kerne- p-

(aIfabr""') Std· '-'Jr. BYI- Modn.· k._ Vmltr- ""'. Rum- mmd- T, ,of·
Ig<! """ d.. i pin ru>! da'o mod r...brd "br 'æg' hold mft"

1= 0-'0 0-10 0-10 0-'0 mc:Ldug '·9 ,., 1·9 '·9

Anlal sleder , tJ Il " •
Toradet:
Finesse. 95 7,2 2.0 2.9 2,0 11/7 Ra
Flamenco 106 .1,4 4.6 .1.2 .1,8 11/7 Ra 7 9 6 7 4
Gry ... 101 2,4 .1 ..1 4.5 4.9 10/7 Ha, Ra 7 8 S 7 4
Kira 9.1 0.0 2,8 4..1 .1..1 11/7 Ra. We 7 9 5 6 4
Lady ... 104 6.0 .1,8 2.1 4.2 11/7 Ra 7 i 6 6 4
Marinka 104 .1.8 2,9 2.4 4.0 14/7 Ly, Ra. Wc 7 9 7 6 4
Pastoral 89 0,8 4, I 3,2 3,8 9/7 Ra 6 9 5 5 5
Trixi 95 3.6 4,5 2,8 4.5 10/7 Wc 6 9 6 6 4

Gns. 98 JA 3,5 .1,2 3.8 11/7 - 6.7 8.7 5.7 6,1 4,1

Flerradel:
Andrea. 109 2,2 2.3 3,1 6,1 10/7 , 7 5 5 6
Catinka 101 ;,0 2.5 .1.7 U 9/7 Sp
Ermo 113 1.6 2,5 4..1 1,4 14/7 Ra, '1

FrOM. 110 4.8 2,2 3.4 4.5 11/7 Ha. Ra, Sp 7 S 3 5 6
Hasso 112 4,2 4,0 1.5 .1,9 11/7 Ha, Ru, Sp 7 S 2 5 6

Gns.... 109 3.6 2.7 3,2 4,3 11/7 - 7.0 5.0 2.0 5.0 6,0

I) O Ingen nedkmekmng. mgen SHdom:-angreh
2) I -- lav vmterfasthed. ~må kemer, la\ rum\ægt. la\! protemmdhold. lavt Ira::.lOfindhold

3) Ha = llautel"j, L) = Lyallpllr, Ra "'" Ragusa. Sp -- Spontaneum

p" K.r r Merudb)'lI.
mddllg "'- bkg pr ha l

-~

Vinterbyg "am-I' lQcmpdsc: regdennl
A " " e B-;-'A C B

Tabel 24. SlJompcbekæmpelsc og vækslregu/ering i
vinlerbyg. (/9·21)
A = Ud~n wampcbeka:m~l<"e ng vækstregukring
D = J ~ O,S l Till turbo
C -- '\ ~ 0:1 I Tilt turbo + O7 I Ceront.

I p" Kar f Merudb)'tte i
meLdul "- hkl pr ha ror

VlnlorbYR 5\-ampebe-- v.e:kst-
i=npr'" rq;ukrinl

A B " e B+A e·"
Serie OJ·JJ S('ric OI-lJ
Anlal forsøg • • • , • • Anlal ro~g II II II II II

BlandingI) . .1 0.1 6 2 11.6 1.9 manding l) 2 0.1 S I 11.3 .1.0

Ha.,SQ~) 4 0.2 6 2 13.0 4,8 Ladyl) 3 0.1 S 2 II ,5 5.'
Ermo2) 2 0,1 6 I 12.6 0.1 Flamenco-') 7 O 4 12.3 3.1\
Calmka l ) . 2 0.2 7 4 14.8 3.4 Marinkaj) 4 0.1 S 1l.3 \,9
Andrea!) 2 0.2 7 3 15, , \,8 Gry-') 4 O S 17,3 1..\
Frost 2) 2 0.1 7 3 17,5 \,0 LSD. J
LSD .. I I l) Lady .... Tri.\l ..... Andrea I Fr~1

Serie 01·12 :) Fkrradede 'l To-rad~de

Antal rOtS0g , 8 9 • • ,
Blanding l) 4 O 5 2 9.4 1.1 S\ ampebekæmpelsen ble\ foretaget ved 3 sprcjtmllgcr
Trixi3) 9 0.4 4 I 10.8 3,0 med 0,5 I Tilt turbo. og ..om vækslregulering i blllk c
Finessel) ... 4 0.1 5 2 7,8 3,4 hl cv der desuden amcndl 0.7 l Ceronc.
Kira'} ..... 6 0.1 3 I 9,8 2.9 I tabellens 2 forste kolonner er mddug.angrebel oplysl
PastOralJ ) 7 0.3 4 2 12A 1.4 for og efter bekæmpelsen. Der var forskel I angrebet
LSD. fra "on lil sort. men i alle 'orter blev angrebet n"du-
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ceret ved bekæmpelsen. Lejetilbojcligheden var storre
i de l1er·radede sOrler end i de to-radede, men an
vendelsen af Cerone foranledigede en forbedret strå·
sl)'rkc. De 2 yderste kolonner viser det direkte merud
bytte for behandlingerne henholdsvis mod meldug og
med vækstregulering. Der blev opnået en særdeles god
virkning af at bekæmpe svampe, og det må i den
forbindelse understreges, at behandlingen ikke alene
har haft virkning mod meldug. men også mod andre
bladsvampe i vinterbyggen. Anvendelsen af Cerone
gav i nogle sorter en særdeles stor virkning. Det
gælder således Hasso, Catinka, Finesse, Lady og Fla
menco, medens virkningen var næsten uden betydning
i Ermo og meget lille i Frost. Pastoral og Gry med de
anvcndte midler. Udgifterne til udbringning andrager
sammcn mcd svampcbckæmpclscn 7,0 hkg vinterbyg
og vækslreguleringen 2,9 hkg.

Der \'or således god "kollomi i al s,·ampebekæmpe. og i
de fleste "interbygsorter også økonomi i vækslregulerin
gell i /990. Det bør understreges· og del er meget \'igtigl.
- at en lidlig bekæmpelse o/meldug i ",'nlerbyg vil ,'(ue
o/gørende for, om nærliggende \'f5rbygmarker angribes
odelæggende.

Tabel 26. Oversigl m'er sorls/orsøg i vinterbyg 1988·90.

Kornsorter og korndyrkning

Oversigt over flere års forsøg med
vinterbygsorter og en kort
beskrivelse af sorterne
I tabellerne 25 og 26 er vist resultater fra de seneste års
afpTO\'ning af vinterbygsorler i Danmark, og i tabel 27
er der givet en kort beskrivelse af sorternes egen·
skaber.

Tabel 25. Flere drs forsøg med vinterbygsorter.

Forholdslal for kemeudbylte
Vinterbyg

1988

Måleprøvel) 100 100 100
Hasso (6) 105 102 102
FroSl (6) 107 107 101
Enno (6) . 101 97 99
Marinka (2) 104 99 99
Lady (2) 104 101 98
Trixi (2) 101 99 97
Andrea (6) 105 101 97
Pastoral (2) . 106 101
Kira (2) . 102 99
Catinka (6) . 106 97
Finesse (2) 101 96
Flamenco (2) 98 96
Gry (2) 96 93

l) Mlikpnwe sorlsblandlllg
(2) = lQ>rodede
(6) = nerradede

B

Hele landet Jylland Øerne

Holl. vægt
pund UdbyIIe og merudbyne hkg kerne pr ha

VInterbyg

'"
~

'"
~c ~ c " c

~ ~ C "> ~ ~
~

> ~ ~ ilE E E ~1;- ~
~

~ 1;- Z <; Z

~
.. " e " .. >

" ~
4

~ æ " æ 4 E
~ ~ ~ ~ ~ ..

Måleprovel) 100 100 100

Fo=gS<!r /988-90

Frost (6) .. 98 101 70.0 3.5 105 66,4 2.9 104 72,4 3,8 105
Hasso (6) .... 103 100 70,0 2,2 103 66.4 3,4 105 72,4 I.2 102
Andrea (6) ..... ..... 101 95 71,3 0,6 101 68,0 0,9 101 73,3 0,2 100
Lady (2) 100 105 69.2 0,4 101 65,7 1,2 102 72,3 -;'0,2 100
Marinka (2) 104 107 69,1 0.2 100 64,9 0,6 101 72.6 -;'0.1 100
Trixi (2) ..... 100 102 69,7 -;'0.7 99 64,8 0,2 100 73,6 -;'1,3 98
Erme (6) ......... 102 101 71,3 -;'0.8 99 68,0 -;'0,3 100 73,3 -;'1.1 99

Forsogsår /989·90

PaSleral (2) . 112 112 72,2 2.6 104 67,3 2,8 104 76,S 2,4 103
Catinka (6) .. 112 110 76,7 1,6 102 73.5 -;'0, I 100 78,4 3,1 104
Kira (2) ..... 107 112 72,6 0,2 100 66.5 0,2 100 79,3 0,6 101
Finesse (2) 112 114 72,2 -;'0,8 99 67.3 -;'2,1 97 76,S 0,4 100
Flamenco (2) 114 114 71,6 -;'2,0 97 69,7 -;'2,6 96 74,0 -;'1,4 98
Gry (2) 108 110 71.8 -;'3,8 95 67.7 "';--1,2 98 77,3 -;'3,9 95

') FOr!ikC'lIige blandinger
(2) - Io-radede
(6) - nerradede
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 17. Kort karakteristik af vintebygsonerne i
lands/orsøg 1990 (især med den danske
sorts!iste som grundlag)

Nye vinterbygsorter

Tabel 28. Værdia/prøvning /990 o/nye vinterbygsaner.

Anlal forsøg,
3. f(lr.>l;lg~år IO 6 4

Toradet:

Igri 59,7 \00 \\,8 10/7 8, 3,0
Lady 5,4 109 10,4 \\/7 \04 6,0
Bambi 9,4 116 7,3 \1/7 92 1,6
Monaco. 4,9 108 12,0 \1/7 % 3,4
Marianne -;-\,7 97 13,0 8/7 91 1,4
Elmar -;- 3,3 95 12,5 \1/7 % 4,6

F1erradet:
Hasse .. 65,6 100 \1,4 \1/7 Iii 4,2
Riko .. -;-\,3 98 15,3 12/7 1](1 J,8
Je!'iko -;-2,6 96 15,6 10/7 111 5,4
Alpaca. --:--9,3 86 17,5 \0/7 104 5,4

Antal fOrs\lg.
2. for5.0gsår IO 6

Toradet:

19ri .... 59,7 ]00 11,8 10/7 8~ 3,0
Baub 17/79/54 10,0 117 9,7 13/7 97 0,0
BPZ T \1258 6,3 III 9.2 12/7 94 0,0
S 49880 . 2,5 104 11,6 11/7 87 0.0
LP 8.67823 l,S 103 13,1 10/7 89 0,2

Flerradel:
Hasso 65,6 100 11,4 11/7 112 4,2
Sj. 864526 0,1 100 13,6 \1/7 105 5,0
BI. 1973.83 1,6 102 8,7 13/7 100 0,2
S. \8472 -;-1,2 98 13,7 10/7 IO~ 3,6
3947 LHI -;-5,5 92 14,0 10/7 95 3,6
Catania -;-5,7 91 14,4 11/7 105 1,2

I) uden svampebekæmpelse.
1) O = ingen h:desæd.

I tabel 28 er resultaterne vist fra den officielle af-
prøvning i 1990. Tabellen er opdelt i to afdelinger, idel
den øverste halvdel indeholder sorter, som deltog i 3.
forsøgsår, hvorefter de nu indslilIes til optagelse på
sortsliste. I tabellens nederste halvdel er rf'sultater
opf"rt for de sorter, som har deltaget i den ollicieile
afprøvnings 2. forsøgsår, som efter de nye regler også
vil blive indstillet [il optagelse på sortslisIe.
Især blandt de nye to·radede sorter ser der ud til at
være nyt: lovende SOfler på vej, men det bør bemærkes,
at målesorten for de lo-radede sorter var Igribyg,
medens det for de fler·radede var den mere høj lydende
Hassobyg.

Vårbyg
l 1990 deltog 45 vårbygsoner i afprøvning i hndsfor-
søg. og der blev gennemført iah 161 forsøg. Det er to
SOfler flere, men 20 forsøg færre end året før. 83 af

IVinter·
Mer·

Udb. udb. f.
') svam- Mod- SirA Leje-

byg hk, Forh.- po- rungs- Igd. ,,",,'I
pr. ha .., hek. dalo om (>.10

Tidlig skridning Middeltidlig Sildig skridning
skridning

Clarine, aJle øvrige Ermo
PasLOral,
Catinka

Tidlig modning Middeltidlig Sildig modning
modning

FrosI 2), alle øvrige Marinka, Ermo
Andrea2),

Hasso2
)

Korte Middellange Lange
Pastoral'), Gry') alle øvrige

Kiral), Trixi l),
Finessel)

Strutivc Middel Ret blødstråede
stråstyrke

Pastorall), Lady'), Fros[~),

Kiral), Gry1), Flamencol), Andrea2).

Trixi l) Marinka1), Finessel),
Hasso2), Ermo2) Catinka2)

Lav TKV Middel TKV Høj TKV
FrosI 2

), - Pasloral l),
Andrea2), Kiral). G ry1),

Hassol), Trixi l), Ladyl),
Catinka2), Flamencol),

Ermo2
) Marinkal).

Finessel)

Lavt Middel Højt
træstofindh. træstofind. træstofindhold,

Kira'), O,,'), Pastorall), Frostl),
Lady'), Finesse1) Andrea2),

Flamenco1), Ermo2
),

Trixi l), Calinka2),

Marinka l) Hasso2)

,
I) _ 2-radede ) - flerradede

Valg af vinterbygsort
El vigtigt spørgsmål i vinrerbygdyrkningell og ved mig
o/soner er overvintringsevnen. men som det er tilfældet
med de øvrige vintersæda/grøder. foreligger der ikke
efter de seneste års meget milde vimre gode oplysninger
om sorternes /orskellige evne Iii ol'enimring. Generelt
er vimerfastheden dårligere i l'inlerbyg end i viflfer·
hvede. De højeslydende vinterbygsarter er sædvanligvis
de j7erradede. men i de senere år er der dog kommet
meger højtydende to-rodede vimerbygsorter på marke
det. Sorterne Pastoral og Lady kan fremhæves. og
b/ondt de jler-radede er sorterne Frost, Hosso og An·
drea saml den ældre tyske sort Catinka b/andi de
højestydende. Ved valget af v;lIlerbyg bør dyrkeren
gøres sig klart. at de to-rodede soner har en væsentlig
bedre kernekvoJitet end de fler-radede sorter.
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forsogene blev gennemført som dobbeltforsog uden og
med en svampebekæmpelse. der ligesom i 1988 og
1989 bestod afsprcjtning 2 gange med 0.51 Rival. Der
er som \ tidligere !l.r gennemfofl forsog med afprov
ning af sortsblandinger i v"rbyg og endvidere forsøg
med forskellige dyrkningsopgavcr. især i maltbyg.
Ener on~ke fra plantcuvlskonsulemer blev der des·
uden l 2 serier gennemfort 40 forsøg med IO soner. der
\ar særlig efterspurgte.

Landsforsøg med vårbygsorter
1990
I tabel 29 er resuhaterne vist fra 8 forsogsserier. hvori
der i hver er sammenlignet 5. 6 eller 9 sorter med en
målesonsblanding. der bestod af ..arterne Alex;s. Dig·
ger. Klaxon og Se'K-obJ'K.

Tabel 29 Lands/orsøg med ~'årbygsor/er1990 (22-29)

Kornsorter og korndyrkning

Der blev I 1990 gennemsnitlig opn et \æscnlligt hOJere
udbyuer i vårbygsofleme end i 19 9. I gennem!tnit af
alle senerne gav måleblandlllgen 7,5 hkg kerne mere
pr. ha i 1990 end i Aret for. hvilket svarer til en sligning
på godl 13 pet. Mange af de prøvede sofler har givet
lavere udbytte· nogle endog meget laverc . end m:'i·
leblandingen. men mange af sortcrne. har dog givet
højere . og nogle betydeligt hojere - udbytte end
sonsbland1l1gen. I nogle tilfælde har forsog....ntallct i
enkelte områder \ æret meget begrænset. og det \'II
ikke være fornuftigl at drage vidtgående konsehcn ..cr
af resultater pli. grundlag af meget sm§ forsogsanlal.
Det gælder generelt. at beregningen for Øerne og for
Jylland sammen med beregningen for allc forsogellc.
giver det bedste grundlag for at bedømme sorternes
udb)'tlclllll:ssige stilling.
Sorten Alcxis har været med i 2 serier. og nederst i
tabellen er vist en sammen regning af rcsuhaterne for
blandmgen og Alexis fra disse to.

Udb)'lle og merudbytte. hkg kerne pr. ha Hele hUldet

VArbYK Sjæl. VcslJ)'I.
~db," HolI

F,n LoII· Bom· Øem,
0.,. ,"",ord·

J)lIand hk. IrlJgd Kar. f ",.
I.nd FalSI holm jylland I.nd Jylland kerne cm "'ægt.

"]<Sæd meldU~
pr, ha pund

Serie O/·}] og 0/·30
Anlal for.og IO ,

" , 2 " 29 " 29 lJ

Blanding 65.7 74,7 74,7 68,4 69,0 65.8 58,7 66,3 63,3 66,8 61 117 1 0,5
Alexis .;.1,4 : 4.0 ';'4.3 2.0 ';'2,0 ';'1,7 +2,5 ';'1,8 ';'2,0 ';'2,0 62 116 3 0.2
Blellheim. 2,9 ';'0,1 2.4 2.1 2,4 .;.0.5 0.2 -;.·2.4 ';'0.6 1,2 63 117 I I
Alis .... 4.3 1.4 1,3 3.8 3.2 '" 1.0 3.7 1.2 1.1 2.4 59 114 I 0.9
Ariel 5.9 1.9 2.7 6.5 4.9 "'0,4 3.2 0.8 1,1 3.5 60 116 2 2
Canul 7, I 5.9 2.6 4.0 5.6 0.8 1.5 .;.1.2 0,7 3.7 59 116 l l
Semal 6.5 2.7 "'0.7 7.9 4.6 ';'0.1 "'0.9 "'3.1 ';'0.9 2.5 66 113 I 3
Derkado 0.7 "'3.0 "'1.9 "'1.8 "'0.6 "'0.6 +2.1 "'3.9 ';'1,7 "'I.O 61 121 2 0.5
Carula "'\,I "4.5 ';'4.0 0.8 ';'1.9 .;.1.1 "'2.0 "'3,8 ';'1,9 "'1.9 63 121 2 I
:-..romad 2.8 3.3 ';'2,2 3.9 1,9 1.1 .;. 1.1 '" 1.8 "'0.2 1.1 62 120 2 0.7
LSD. J.7 J.4 J,J 4.1 /.4 /,4

Serie O/·l] og O/·J/
Antal forsoS 8 2 2 Il I 4 IO lJ 9 I li li

BlandingI) ... 65.3 70.7 76.6 54,4 65,3 60,3 57.8 50.5 58.3 65,3 67 115 2 0.4
Prisma ..... . ';'0,7 "'5.9 3,6 +1,1 .;.1.2 +4,7 "'4.2 "'4,3 ';'4,5 "'2,6 66 112 3 2
Lenka 2,0 0.3 0.6 0,2 1.3 "'0,2 \.3 "'0,1 0,4 0.9 67 112 3 0,5
Natasha .... "'4,1"'10,7 "'3.0 "'0.7 "'4,5 "'3.9 "'6,9 "'7.2 +5,5 "'4.9 63 115 3 I
Grit .. "'0,6 "'4,7 "'3.9 ';'1,2 +1,5 "'1.7 "'0,2 "'0.3 ';'0.9 "'1,3 65 114 2 0.7
Canor 0.0 ';'6,6 2,5 +0,4 +0,9 ';'0.7 "'4,4 . 4,0 "'2.5 "'1,6 62 113 3 l
Vicky ';'4,8';'14.4 +1,9 ';'0.5 "'5.4 ';'0,2 ';'4.2 "'4,0 .;.2.4 ';'4.2 65 II J 4 I
LSD. 2,4 8.1 2./ 4,4

Serie 0/·24 og 0/·32
Anlal forsos J 2 I 2 8 3 • • 1\ lJ • 4 II 18

Blandingi) ... 62.5 66,4 77,7 63,8 65,7 59,8 51.6 62,4 57,6 60,4 66 117 2 l
Klaxon "'0,9 1.4 "'2,8 2,4 0,3 "'2,2 '" 3.5 "'4,1 '" 3,5 "'2,2 70 117 3 4
Sewa ....... "'1.2 +1,8 +6.2 0,8 "'I,S "'1,4 ';'2,8 ';'2,1 ';'2,2 +2,0 65 117 2 4
Digger ...... .;.0.3 2.4 "'0,8 1.0 0,6 12.6 1.8 1,4 3,8 2,7 58 117 I 0.4
Alexis +1,5 1.9 "'1,2 0,9 0.0 +1,9 0,7 +),1 "'\.3 "'0.9 65 115 3 O
Sif ........ "'I,S 3,4 2.1 0,6 0.7 '" 1.2 ';'1,7 "'4.4 ';'2,7 "'1.5 65 116 2 0.6
LSD. 8,/ J,J 2,7 2.0
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Udbytte og merudbyue. hkg kerne pr. ha Hele landet

Vårbyg Vcsljyl_
Udby" Holl Kar. rSjæl- Fyn LoII.· Bom-

Øcmo "'1- Nord· J)'lIand "g Irålgd, vægt, pcl
land Fals!. holm Jylland land jylland kerne cm lejlSæd ncldu

pr. ha pund

Serie 01-25 og 01·33
Antal forsClg , 3 12 " , 8 l' 17

DIandingl) , 57,4 63,0 76,8 55,3 63,9 60,8 61,S 59,4 60,7 61,9 56 116 l O.J
Escort -i- 1.9 -i-1.7 J.J J,4 1.7 1.1 0.3 O.J 1,0 J,J 57 114 J 0.9
Collie. 7.1 0.8 1.9 8,4 4,4 J,J 2.9 J.5 J,l J.7 51 115 1 0,5
Jarek 1.7 J4 4.0 1.8 J,O 1,4 0.7 1,4 1.2 1.8 51 116 l 0.2
Sila 5.6 -i-0.8 4.9 5.J J.5 1.9 1.0 0.9 1.7 1.J 51 III 1 0.8
Grosso, 0.6 1,5 -i-9,1 -i-l.8 -i-1,9 -i-2.9 -i-7.1 -i-3,5 -i-4,4 -i-J.9 64 119 4 0.4
LSD. 7.0 4.7 4.3 2.7 4.9 2.3 2.0

Serie 01-26 og 01-34
Antal forsog , 2 9 3 • 14 '-' IO 2.\ 20

Blanding1) .• 57,6 53,1 78,7 63.0 60,1 61,S 52,1 57,3 56,0 57,6 69 117 I 0,6
Selim. -i-0,5 0,8 -i-4.1 -i-J.l -i-0.8 -i-l,.\ -i-4.6 -i-J.5 -i-3.0 -i-l.1 7J 115 l l
Regatta J.l 1,0 -i- 1.8 1,4 1,1 -i-J,4 -i-6,4 -i- J.l -i-4,6 -i-2,4 7l 116 2 4
Sine .. -i-0.7 1.4 4.6 J.6 I.J 0.2 0.1 -i-4.0 -i-I.J -i-O.J 65 112 I I
Svani -i-l.9 -i-0,6 -i- J,8 -i-1.2 -;-2.1 -i-2.5 -;-2.3 -i-4.0 -i-l.9 -i-l.6 7J 114 I 0,3
Golf. -i-0,6 J,l -i-5.0 4.0 0.8 -i-0,4 -: 6.3 -i- 1.8 -i-J,4 -i- 1.8 7J lil 3 J
LSD .... 3.6 1.3 1.7
Serie 01·27 og 01·35
Anlal forsøg 2 I , 2 8 14 2 , Il Il

B1anding1) , 68,0 67,6 73,0 66,7 68,3 59,8 67,1 64,S 63,7 65,7 65 119 I 0,4
Formula -i-4.2 -i-4.0 0.5 2.1 -i-J,J -i- J.5 -i-4.5 1,0 -i-l,7 -i-l.1 57 117 I 4
Corgi . :.1.8 -i- J.J -i-J.9 0.8 -i- 2.7 -i- J.l :4.1 -i-0.4 -i-2.9 -.7-2.8 60 118 l 4
Triumph -i-l.2 -i-7.1 -;-2.6 1.9 -;. 1,7 --:---2,3 -i-4,5 -i-0.8 -i- J.9 -i- J.O 65 117 J 4
Hugin -i- 1.0 -i- 1.0 1.0 1,J -;'O,J -i-2,4 -.7- 3.2 -i- J.O -i-l,9 -;.1.7 66 116 2 J
Camen, .. . -i-l.l -;-9.2 -;- 3.8 2,3 -i-2.1 -i- 2.1 ---;- 2.3 0.6 -i- 1.5 -i- 1.8 64 116 2 3
LSD .... 1.5

Serie 01-28 og 01-36
Anlal forsøg 2 , 4 II 18 4 4 l' l'
Blanding l ) . 68,0 66,6 75,6 61,1 67,8 57,1 60,8 57,0 58,4 61,1 60 119 I 0,9
Camir -i- 10.8 -i- 13.0 -i-9.5 -i- 1.6 -i-8,4 -i-4.7 ---;- 2.3 -;- 3.1 -i-J,4 -i- 5.J 56 118 l l
Baronesse -i- 4.9 -i- 5.9 0.0 5.1 -i-0.9 1,6 0.1 0,4 0.7 0.1 7l 120 l J
Segu. -;. 7.1 -i-J.6 -i- J.5 0.5 -;- 2.9 -i-1,7 -i-0.5 1.7 -i-O.J -i-J.3 60 119 I 0.7
Perle -i-l.O -i-5.8 0.1 J.5 -;. 1.5 -;.0,4 -;'0.2 -;'3.9 -;- 1,3 -;'1.4 67 118 I 2
Stine -i-8.J -;'9.5 -;.1,4 3.2 -;'J,4 -;. 1.6 -;'0.1 1,0 -i-O,9 -i-1,9 62 118 2 l
LSD .. ],2 1.7 3.6 2.4 2.0

Serie 01·29 og 01·37
Antal forsog I 2 , I 12 • 4 12 12

Blandingi) . 67.4 - 82.1 55,4 65,1 58,S 67.6 58.0 64.1 64,4 61 117 I 0.9
Lina. -;'6.5 - -;'5,U 2.6 -;. 1.6 -;'0.6 -;'6,5 : 6.0 -;'5.6 -;-4.3 67 115 l IO
Magda. -- 10,0 - -i-8.8 2,4 ---;- 3.5 -i- 1.7 -;'10.0 +6.5 -i- 8, I -i-6.6 67 117 l 0.2
Krystal -;'2,) - -;. J.5 4.3 0.6 1,2 -i-0.8 -;- 2.8 -;.1.1 -i-0.5 60 116 2 I
Princesse . O.J - -i-0.5 5.2 1.6 1.4 2.8 +2.6 1.4 J.R 61 lil 2 4
Catrin -;-7.2 - " 2,1 1.5 -i- 1.8 1.7 -;. 5.5 -;. 10.2 -c 5.8 -i-4.4 55 115 3 II
LSD. 3.R 3.1 1.6

Serie 01-30 og 01-J2
Antal fOf'CIg " " ~2

Blanding)) - 68.0 - 60.0 64.0
AleXIS -;. 1.4 1.6 J.5
') Alex!!> -<-- Digger + KlaAl)ll Se .... a
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Kornsorter og korndyrkning

Tubel JQ Forsøg med ~'drbygsorrerefter planer ønskel afplanleavlskollsulenler OO-JI)

Udb)'ltc og me:rudb) lte, hka knne pr. ha Hdt landd

Vlrbyg 1v"'Jyl.
Udbyu

~lrlJad.
Holl Kar r.Spel· fyn loU· Bom·

O<m<
Osl· Nord- ·ka pcl.

bnd FaJ I holm Jylbnd bnd Jylland IJ>'Uand k,m< ,m "",I,
k_

meldug
pr, ha pund

Serie 01-)9
Anlal ro!">"g 2 'O l Il J , 11 "

, lJ 21

Blanding 53,3 66,0 71.1 64,4 47.1 60.6 42,1 50,2 5',9 69 115 1 2
Alis .:- 1,3 -7-0,8 3,4 - -7-0,5 J.5 1,8 -;-4,8 -;-0.7 -;-0,6 64 108 1 4
Alexb .... ~2.2 -;- 2,6 0.0 - ~2.3 2.5 ~ 1.9 -;- 3.4 -;-1.2 -;- 1.8 65 111 2 0.5
Blenheim. 1.4 -;-0,3 5,5 0.4 -;-0.4 -;-0.8 -;-2.7 -;- 1.4 -;-0,4 66 112 1 6
Canut ..... 4,3 2.7 5.9 3.1 1.5 0.7 ~4.6 ~ 1.0 1,2 62 112 1 5
Lenka -7-2,7 2.3 5.4 1.8 2A 1.1 -;- 1.6 0,5 1.2 70 112 2 2
LSD ......... 3./ 1.6 /.8

Serie 0/-40
Anlal ro!">og l , , , 12 16 7 Il 16

Blanding 64.4 69.9 71,2 62.8 67.1 61.2 65.1 57.9 61,1 62,6 59 116 1 0.8
Ariel -;-2.1 -;- 5,6 5.8 7.7 J.5 -;-2.3 1.5 0.3 0.1 0,4 55 115 2 3
Digger -;-0.3 4.7 -;-0.9 1,8 1.3 1.4 -;-0.3 2.5 1.3 1.3 55 118 1 0.6
Sewa -;-0.8 0,3 -;-0.4 2.9 0.5 -;-4.0 -;-1.3 : 2.0 -;-2.3 -;-1.6 59 116 1 3
Canor -;-7.4 -;-5.6 1.0 5.7 -;- 1.6 -;-7.3 -;- 5.3 -;-4.7 -;- 5.5 -;-4.5 59 115 2 4
Regatta -;-0.7 -;- 2.0 -;-0,1 6.4 0.9 -;- 8.5 -;-5.0 -;- 5.2 -;-5.9 --:-4.2 69 115 3 5
LSD ......... 6.7 4,6 3.0 1.6

IJlandlllg: AiuIS + Diggcr + Kla:\OII + SC.....a

Resultaterne ar dc to serier med ønske,orter findes I

tabel JO. De er viSI på samme måde som i den
roregåendc tabel. Fire ar de provede sorter har ikke
givel ))1\ hojl udbyue som blandingcn. Ire ur sorterne
har givcl udbytter på linie med. og Ire soner har kun
gi\el små merudbYller.

Vårbygsorternes
dyrkningsegenskaber

Bedommeise i observario/lsparceller
Dc mange landsrorsog. som gennemrøres med SOrlcr,
og som er spredt over hele landel, har primært lil
opgave al ~kalTe oplysninger om Sariernes udbytlerelo
lioner i londel,\' forskellige egne. Som det er anført
ydersl til højre i labellerne 29 og JO, oplyses dcr ved
rorsøgenes indberctning endvidere om resuhatcr af
slrblæ"gdemdU"ger, af holl. \'ægl, af karaklerer for
lejesæd og uf IIIfeklio"e" med meldug. Disse resultater
gi\er dog kun mdirekle og kun ved hjælp afmåleblan·
dingen ell mulighcd ror at sammenligne sonerne fra
sene lil serie. Derfor var det en værdiruld nyskabelse.
da der I 1985 r"rste gang blev etableret obsen'UtioflSpar.
celler, hvor alle sorter på sonsliste. i forsag og i
arprøvning blev ud' et i samme arealer Oere sleder
landet o\er, I label 31 vises resultatcrne ar de be·
dommelser, som er roretagcl i observalionsparcellerne
i 1990, og desuden er der ilabellens hojre sidc anført
karnklerer. som er laget rra den danske sortsliste, som
også udtrykker sorternes forskellige egenskaber i ror·
bindelsc med dell officielle \'(udiofprol'tlillg.

I denne label er kun medlaget \' rbygsortcr, M>m i
1990 delIOg i landsrorsøg. Sorterne er opr"rt I alrabe
tisk orden.
Den farsI e talkolonne viser sorternes modningsdolo.
som i 1990 har varicrcl rra JO/7 lil 3/8. Ocr var
således megeililIe rorskel fra de lidligslc lil de sildigsle
sorter. og i del hele tagel \'ar hosten som I 1988 og ·89
også I 1990 meget lidlig.
I de næste kolonner er vist resuhater om ~lnlegen

skaberne slrlJ/ællgde og lejelilNjeUghed. De fleslc sor
ler er korte. 7 sorter dog længere end 80 cm, og mange
ar sorternc har en la\ karaktcr ror lejelllbojeltghed,
men der er dog en del sorter. som tilsyneladende Ikkc
er så slrAstivc som ønskelig!. Midt i tabellen findes
karaklerer ror nedknækning ar henholdsvis sIn' og
aks, og der er selvsagt en risiko for, al sorter med stor
tilbøjc1ighed lil aksnedknækning også kan blive udsal
ror akstab i lilrælde af ugunstige vejrbetingelser, Op
lysninger om kemeslorrelse og protcinindhold og kva
lilel lil maJtning findes i de 4 ydersle kolonner til
højre. Der er slor variation i sorlernes kemeslørrelse.
og Camir har med karakleren I \'æsenlligt mmdre
kerner end Grosso, der ha.r flet karaktertn 8. Også det
målte proleinindhold varierer en del.
Som nogel l1)t har man ved StOlens Plallleavlsforsøgs
laboratorium på Tystarte forclaget en bedømmelse ar
bygsonerncs evenlueIle egnethed Iii mallfremslil/illg.
En god maltbyg skal kunne levere el høj l ekslraklfid
hylle. Derfor er sortcrne med de høje karakterer ror
denne egenskab de mesl velcgnede, Endvidcre er del ar
slor værdi, iiI en son er velcgnel i bryggeprocesscn. og
al den f.eks. har en la\' viscosiret. således al den ikkc cr
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Tabel 3/ Egenskaber hos vårbygsorlerne

Ob5.ervationsparceller') 1990 Karakterer fra Sortslistel) 1990 ,
Resi- Ned-

VIrbyg I~,,,,,
stens kmekning af

leerne
Prate-

(alfabt'mk) Mod· Le,,· Byg- Mel- Resistens· mod Skold- Blad- Nøgen imnd- Ek,.
nmg Igd <æd rus, dug kIlder mod nema· SIrA I aks plet plet brund SIr hold trakl- Visco
dato cm 0-'0 O-IQ 0-10 meldugl) od.~ 1·9 1-9 '·9 ]·9 ]·9 '·9 '·9 udb. i ..ilet

Anlal ~te<lt:r 6 J II IS

Alexis 1/8 77 2,7 4,7 0,4 MI·O 2 2 5 J 5 6 J 7 J
Alis .. 2/8 72 3,3 J.8 J.9 Ar. La (-dl 2 4 4 2 6 J J 6 4
Ariel JI/7 70 3,3 1.9 5.1 Ar 2 J 5 2 5 3 J 7 4
Baronesse JI/7 88 5,3 2,6 4.1 Ri 1 6 4 J 4 5 3 5 4
Blenheim J 117 72 3,0 J.) 4.6 Ar, Ab 2 J 5 3 5 6 2 6 5
Camcn 1/8 77 4,3 2, I 3.6 Ly. Ab ( ...... Ir 4 2 3 2 2 4 J 6 4
Camir JI/7 70 J,J J.O 5.6 Ar 2 2 3 2 3 I 3 6 5
Canor JI/7 69 J,7 4.0 5,3 Ly 3 2 4 2 4 J 2 6 5
Canut 2/8 74 3,3 1,7 4.8 Ly. La 2 2 7 2 3 4 2 6 6
Carula . 1/8 74 1.7 5,4 J,8 Ru 2 3 4 2 6 5 4 7 4
Catrin J 117 71 J.J 4.4 5.3 Ly 4 2 6 I 5 J 2 5 7
Collie 2/8 67 1,7 J,7 2,9 Ru.\\'c,Kw 1..;...11 2 J 5 2 5 J 2 6 6
Corgi. 31/7 71 J,J J,5 5,3 We I 2 I 2 5 4 2 6 J
Derkado 31/7 73 1.7 J.2 0.6 MI·O. Ly I 4 6 J 6 S 4 7 )

Digger . 2/8 72 0,0 2,6 3.2 Ru 2 2 2 J 4 5 3 5 8
EswrI .. 31/7 77 6,0 3,0 4,7 Ly. K", La. Wc 4 2 5 2 4 4 3 5 3
Fonmila 1/8 71 J,3 1,9 5.4 Ar, A I I 6 2 J 5 J 5 4
Golf 31/7 77 6,3 2.5 5.3 La. We J J 5 2 I 6 I 4 6
Grit. 1/8 77 3.0 1.8 J.9 Ar 2 2 5 2 J 4 J 7 4
Gro~so 31/7 86 5.7 2.6 0.8 MI·O 3 4 5 3 5 8 3 5 5
Hugin .. 31/7 )5 6,0 3.4 5,2 Wc.? I 5 4 2 8 5 4 5 5
Jarek . 30/7 70 3,0 4,2 1,7 ,

J 5 6 J 5 6 3 6 4
Klaxon 31/7 82 7,3 2,9 4,7 Ly.Kw.La 5 2 4 J 2 4 2 5 5
Krystal 30/7 73 3.7 4.8 2.7 Ru, La. \\te J 2 4 J 5 6 4 6 4
Lenka JI/7 80 3.3 4.5 2.5 Ru. Ab 2 3 8 2 6 6 2 7 4
Lina ... 218 86 6,3 3.8 4,8 Ll'. Mu. La 3 3 6 2 2 4 I 5 5
Magda JO/7 79 7,0 5.0 0,6 ') 4 4 2 J 3 7 4 5 5
Natasha JO/7 71 J.O J.5 4.7
Nomad 31/7 71 3.7 2,5 3.4 MC.Ab.La 2 3 5 2 7 6 3 6 5
Perle 31/7 81 1,7 J.5 4,8 Ly.Mu. La 2 J 6 3 6 4 J 6 5
Princesse . 31/7 73 3.7 3.8 3.8 Ri. La. We 2 2 6 4 6 5 3 4 4
Prisma JI/7 76 4.3 J.8 5,9 Ar. Ah. We 4 4 6 2 6 6 2 8 2
Regatta. JI/) 79 7.J 2,5 5,7 AL. La 1+1\ 4 3 J 2 5 6 3 4 6
Scgu 30/7 69 3,0 4.5 1,6 Ri. Ty. We I J 6 J 5 5 J 4 7
Selim .. 31/7 78 6.0 1.7 4.8 Ly. La 1+1\ 2 2 4 J 3 S 3 3 7
Selllal 3.8 76 J,O 3.5 5.9 Ly. La I r 1\ 2 J 5 2 4 5 2 7 4
Sewa JI/7 72 J,J 2,8 4,6 Ri. We 2 2 6 3 2 4 2 4 7
Sif. 30/7 68 1.7 4.5 3,5 ,

J J 6 2 4 5 3 5 5
Sila 218 73 3.0 3.4 3.7 Ar, Ab 1+1\ I 4 4 2 6 J J 6 4
Sine. 1/8 72 2.0 3.8 4,2 Ar. La 1+1\ 2 4 6 2 3 3 2 6 6
5cina 2/8 79 6,) J.3 4,5 Ll'. La l + II J 2 4 3 4 4 2 4 6
Svani 1/8 85 3.3 5.2 0.6 Ri. Ty. La 2 3 5 3 4 4 2 4 6
Triumph . 1/8 80 7,7 3.3 4.2 Ly. Ah 2 4 4 2 4 4 3 6 4
Vicky 31/7 74 6.7 J.8 4.0 Ly. Ab 5 3 2 J 4 3 2 8 3

Gns. 118 75 4.0 J.4 3.9 2.5 3.0 4.7 2.5 4.4 4,6 2,7 5.8 4,8

I) 2) Knraklercn O(1) betydl:'r ingen sy!!domsangre-b. ttdlig modIIIlIg. la\ rumvægt og "'erne~t(}rrel<;c. lavl pTOtell1lnLlholLl og
ek"lra"tudhylle og lav vi~cosilel.

3) Ab "" Abc~siT1lan, Al = Algenan. Ar = Ar<lbN.:hc. Kw KwalJ. La Lae\lgalUm. Ly = Lyallpur. ~1C MOllte eTlsu.
Mu ~ Multan. Ri = Ricardo. Ru = Ruree. Ty = Tyr"'I'\... Wc = WClhcn~lephan. ? = Ukendt reSi~len\

4) I smillerllce l. (J -, sminerace IL - "" ingen ncmatodro,:sl~lcl\~.
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lilbojelig til at SIOPpe filtrene ved filtreringen. Derfor
er lave karaklerer for viscosileten ønskeligt.
Disse tal siger nalUrligvis ikke alt om en SOrlS gode
eller dårlige ma1tningsegenskaber, men de giver dog et
udmærket fingerpeg og er anvendelige lil en grovsor
lering af sorlerne i egnede og ikke egnede til malt
ningsanvendelse.
Tilbage står så bedommelserne af sorternes sygdoms
modtagelighed eller -rt':SISlens. Disse behandles i det
følgende.

Bygsarier og bladsvampe
I tabel 31 er der vist karaklerer for angreb afbygrust og
meldug I observationsparcdlerne 1990. EndVidere er
der anførl karakterer for skoldplel. blodplet og nøgen
brand. som de er oplysl i sorlslisten 1990. I den
følgende omtale vil især meldugspørgsmålel, men også
problemerne med bygrust blive omlsh nærmerc.
Ved bedømmel.sen af meldugangreb er der forskel i
landsforsøgene og i observationsparcellernes oplys
mnger om angrebets slyrke. Resultaterne er derfor
ikke direkte sammenlignelige. I landsforsøgcne er op
lyst om angrebsprocentcn på de enkelte planter. d.\'.s.
hvor mange procent af de grønne plamedele. der var
angrebet, medens bedømmelsen i observatiol1sparcel
lerne er baseret på en karaktergivning ved en visuel
bedømmelse. Endvidere er bedommelsen i flere af
landsforsegene foretaget i forseg. som er behandlet
som den omgivende mark og således i de fleste tilfælde
mod svampesygdomme. I observationsparcellerne er
der ikke foretaget svampebckæmpelse, og angrebet er
derfor generelt højere her. Endclig kan dcr være en del
forskel i det tidspunkt, h...or bedommelserne er fore
taget.
Midt i tabel 31 er det oplyst. at der findes mindst 12
forskellige resi ..aensgrundlag for mcldugresistensen i
de bygsorter som blev afpm\'et i landsforscgene og
bedømt i observationsparcellerne. I en del af sorterne
findes mere end et resistensgrundlag. Det fremgår
klart. at de forskellige resistenser ikke har værct lige
effektive mod meldugsvampen. For at belysc disse
forhold nærmcre er der i label 32 foretaget en opdeling
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eftcr r~istensog mddugsmiltc i iall 61 soner, som var
udsåcl i observationsparceller i 1990. d.v.s. nen: sorter
end der deltog i landsforsogene.
Til sammenligning er viSl tilsvarende resultatcr for
årene 1985·1989.
De ncste af de resistensgrundlag. der er al1\endt. har
lilsyneladende haft mindre )Imodstandskraft~( i 1990
end i de foregående år. Det gælder fortsat, at MI-O
resistensen er meget effektiv og end,·idere. at re!>i
Slenscr hvori indg. r Ty (Tyrkisk), har været effekti\'c.
Del er ogsA gåel nogcnlunde tilfredsstillende med
resistensen Ru (Rupee) og Ri (Ricardo). D1I.rligst har
de få sorter med La (Laeviegatum) og AI (Algericn)
placeret sig. Halvdelen af de undersøgtc sorter har
han resistenser baserct på Ar (Arabiche) og Ly (LyalI
pur). For begges ... edkommende er gennemsnitstal lene
for angreb dårligere i 1990 end i de foreg ende år.
For al belyse de udbytlemæssige konsekvenser af
mddugangreb og -resistens. blev der igen i 1990 gcn~

nemfort dobbehforsøg i alle serierne med vårbygsor
ter. Resultaterne ses i tabel 33.
lait gennemfønes 83 forseg fordelt med mellem 6 og
20 forsøg pr. serie. I de to yderste kolonner til hOJre er
merudbyttet for svampcbekæmpclsen anført. I næst y
derste kolonne er merudbyttel vist både for blandin
gen og for de prøvcde sorter. Det fremgAr. at der blev
opnået særdeles højc merudbytter for behandlingen,
som i alle tilfælde var iSland til så rigeligl at betale for
sprojtningen 2 gange med O,S I Rival. Udgifterne Iii
sprojtemiddeI og til udsprøjtning beløb sig til ca. 4,4
hkg byg pr. ha_ Det fremg~r endvidere, at sorts
blandingen i alle serier har betalt dårligst for be
handlingen, men som det kunne forventes er virk
ningen forskellig fra serie til serie. For at kunne
sammenligne sorterne bedst muligt er virkningen i
blandingen populært sagt O-stillet, og i yderste kolon·
ne er anført forskellen mellem mAIeblandingens mer·
udbyue for sprøjtning og merudbytlet i de enkehe
sorter. Disse resultater siger intet om økonomien ved
behandlingen, men kun om sorternes indbyrdes pn·
virkning ved behandlingen. og ved denne fremgangs
måde kan en sammenligning fra serie til serie fore·
lages.
I figur 2 er forholdet vist grafisk.

Tabel 31. Meldugangreb i observationsparceller med )'årbyg /985-/990.

VirbYI Kar ror ITl(ldugangrcb

keslslcn~lrundlag I 61 soner 198' 1 1986 1 1987 1 1988 It989
(~fodnote3 Ilabcl JI)

1990

Anta' IK" rj
sorler J angrd'!j

Ingen resislens .......... 5.9 6.5 6,2 6,3 6,6 4 6.1
La.(La, Wc). We ......... 4.3 4.4 5.1 4,9 S. I

3 5,4
(AI, La) _....... .......... 3.8 3.3 2.9 3.9 3,7
Ar, (Ar. La). (Ar. We). (Ar. Ab) 3.4 3.2 3.3 3,7 4,2 IJ 4,8
Ly. (Ly, La), (Ly, Kw). (Ly. Ab), (Ly. Mu), Ly? ..... 2,3 2.7 3,7 3,6 4,1 18 4,4
MC, (MC, La. We), (MC. Ab. La), (MC. Kw, We) 4,7 4.4 4,2 3.7 3,9

6 4.0
Ri, (Ri. Wc). (Ri. La) I
Ru, (Ru. Ab). (Ru, La, Wc). (Ru. Kw, We) .... I 1,3 1,2 1.1 1,3 2.3 6 3.1
(Ty. Ri, La). (Ty. Kw, Ri) ......... ..... J 3 0.8
MI-o ..... ... ....... . ......... 0,8 4 0.7

kendt ......... ...... .......... . ............ 4 1.7
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Tabel 31. Smmpebekæmpelse i ~·orbygsnrler. (]2·39)
A =- Uden s\-am~~~.l:mpd~

D ;= 2 gange 0.5 I Rual

Vårbyg
Udbytte hkl

pd",

A I 8

Muudbytte fOl'" umpe-I
bebempe~ Virbyg

UdbylU hkl
1"'''

A I 8

Muudb)IU for \a l
bek.r:mptlK

I) Ak1<l~ + Digger + Kl:lA()Jl I SC .....a
1) Fm..kl."l melkm Ylrluung ;.f \\:\mpebekæmpcbc 1 m:1.leblaIlJm

gen ,1&, de enkelte pro-ede soner. Jn '>wrre poslUV fors~d de-.
Shlrre y,rlming af hrklf:mJl'C'l~n , den eJl~dte "On

2 !'o()f1cr - begge moo MI-O resistens - placerer sig bedre
end blandingen. og de øvnge sorter er anført i række
følge efter stigende merudbytte for bekæmpelsen. Kår
man :-.ammenligner med karaktererne for bedømmel
sen af meldug og af bygrust. som den er anført i tabel
31. danner der sig det I}'delige billede, at de højf!
merudbyuer for sprøjltlingen er opnael enten. 'nor
korakl!!renfor meldugangreb \'ur høj. el/er h.'Order hlev
fimdel kraftige angr('b afhygrust i 1990. MUlige SOfler
"ur kraftigr angrebet af bygrusl, og det er en kemis·
gerning. at ogs& bygruSI. skoldplet og andre bladsvampe
bekæmpes I'ed den gennemforle behandling mod svcnn·
pf!s.vgdomme.
Df! meget store merudbytter, som bekæmpelsen hl'·
w·rk.ede i 1990, skyldte.\' også, at mange sene sideskud i
bygafgroderne efter den 10m! forsommer blevfærdigt/d·
\,ikler til normale højtydende planter efter at $)·am~·an.
greb blea: bek.æmpel.
Da har nu i ma118(' 6r m'rel gen11emfort ('n ufprøvmng i
sortsforsogene i byg med og ude11 bekæmfJf!lse ufS~',lm
pe.~ygdomme. Der er næ~te'J altid opniiet merudbYller

SCrle 01-]9
Antal fo~og b

Blanding') . 56.1
Lina. -;"M.7
Magda,. 0-7.1
Krystal 1,7
PrilH:e~~c +O.g
Catrin +15.1
I.sD. 4,3

~,5

\1

.,.~

X,4

4.'

5,7
2'
3.1l
3,1l

10.7

5,7
11.4
7.9
8,7
8,7

1M

6.6
14,4
15.0
10.9
12.1
9.7

6,2
9.0
7.7

10,1
10,1
9,4

6

61.8
0-3,0
: 4.9

1.3
2.2

-;..-4,4

3.6

6

61,2
~0.3

0-0,8
: 3,2

0.0
~0.7

,
62,0

0-5.0
0.2

.;.1.0
0-1,7
0-0,7

],6

•
54.6

';'8,1
';'9,2
0-7.5
O- 5.5
';'3,8

3,8

9

55.8
0-7,8
0-1.3
-74.Q

O- 5.6
O- 3.9

2.7

Serie 0/-27
Antal foro;o~

Blanding') .
Formula
Corgi .
Triumph
I-Iugin
Camen.
LSD,

Serie 01-28
Anlal fO""g

Blanding') .
Camir
Baronesse
Scgu.
Perle
Stina
LSD ...

4.3
7.0
7.0
),4

5.6

4.9
4.8
1.7
1.3
2,3

6.8
4.1
4.
1.0
8.1
4.5

5,6
7,0
8,1
5.8
2,4
7.9

:0.1
5.5
1.4

5.6
1.7
1.7
2.8

';'2,0

6.9
11,8
Il,7
8,6
8.2
9.2

6.7
12.3
8,4
8,4
9,5
4,7

7.6
14.4
11.7
12.4
8,6

15,7
12.1

7.5
13,1
14,5
15.6
13,3
9,9

15.4
7.4

13,0
8.9

5,6
9.9

12.6
12,6
9,0

11.2

I'

63.8
0-0.7

2.3
';'4.4
';'0.8
0-0.1
';'4.1

1.9

68,S
0-2.1

2,3
3.3
4.5
4.7
3.9

0-0,9
0-2,0

1,2
/A

,
61.0

3.3
4.0
2.0
3.4

O- 3.4
2.9

,o

II

63,4
0-1.1
:. 1.7

2,7
';'0.7
.;.1.7

2.8

II

59.3
';'1.7
0-0.8
';'0.7
~2.9

~ 1.9

20

61,0
0-7.7
0-4,7
'4,8

0-1.3
0-2,3
0-4,0
';'0,8
0-7,5
0-0.2

2.0

II

56,5
0-6,0
0-6,5

1,0
0-2,0
';'4.0

3.4

12

56,2
0-7.5
0-1.8
0-9.2
~ 1.8
0-8,2
0-8,6

1.8

,
54,3

0-2,)
2,3
0.3
0.6

0-1.4

II

53,7
0-6,0
0-7.8
0-7.7
0-6,3
0-7,5

3,6

Serie 01-21
Anlal for~g

Blanding')
Alexis . .
Blcnheilll .
Alis
Ariel
Canut
Semal.
Derkado
Carula
Nomad .
LSD .

Serie 01-23
Anlal (orwg

BlandingI) ..
Prisma .
Lenka ....
l atasha _.
Gril ...
Canor
Vicky.
LSD ..

Serie 0/-15
Antal forsog

Blanding 1} •

Esccrt
Collie.
Jarek
Sila
Grosso . .
LSD ....

S('rie 01-24
Antal ton;og

OIanding 1
) •

Klaxon
Sewa
Digger .
Alexis
Sif
LSD .

Serif! 01-26
Antal fO,"",lg

Blanding!) ..
Sc1im .....
Regatta
Sine _.
Svani
Golf ..
LSD ..
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o

for denne bekæmpelse, men ~'ar;('rendefro tJr lil Ilr og
fra sort til sort, afhængig af \'æksrbelinge!serne. smit·
tetrykket og af den enke/fe sorls resistens. J 1989 \'or
bekæmpelsen ikke re,ltobel i dej1esle sorler, mens den i
/990 har \'ærel særdeles givtig. Det sl..al i den for
binde/se IIlIderstreges. at bekæmpe/sen i sorrs/orsøgene
ikke er ('ti behovsbekæmpelse. mell at den gennem/øres
uden hensyn fil. om den er pIlkræN!! eller ej. Der kan
.~/iledes \'ære urimeligt at beregne ell okonomi ved denne
behondling. men resultateme giver grundlag for at
anbelale, at der altid holdes nDje oje med, om der i
bygolgrodemeforekommer angreb alblodsygdommene
meldug, bygrust. bladplet eller skoldpIer. og at der
foretoges ell behandling, hvis det ~'iser sig p6kræ)'el.
Resultaleme i /990 ~'Or el klarl signal om. Ol del ikke
betaler sig al lade }·ære.

A,udm B Mtr·
Mtl'!) SY btkmp. 2XO.SR!YII udb. Nella

Virbyg d"~

~
mer-"',. hkg Forh. hkg Forh udb.

siens kerne lal kerne lal B·A hk,
pr. ha pr. ha

Serie 01·24. /I forsøg

Klaxon La, Ly 50.5 95 62,3 99 11.8 7.4
$ewa R; 50,0 94 61,7 98 11.7 7,3
Digger Ru 57,5 108 66,1 105 8,6 4.2
Alexis MI-O 54.5 103 62.7 99 8.2 3.8

Gns. 4 sorter 53,1 100 63.2 100 10,1 5.7
Blanding1) 56,5 106 63,4 100 6.9 2,5
Merudb. f. blanding 3.4 0.2

Go' /1 å'S forsøg /979·90.
Gns. 4 sorter 48,9 100 53,8 100 4.9
Blandmg ........ 50,5 103 54,1 101 3,6
Merudb. f. blanding 1,6 - 0,3

I) La = Laevlg3lurn. Ly LyalJpur. Ri Ricardo, Ru -.,,"'"
:) KIII:\OJI + Scwa + AIc:\ls + Digger.

Tabel 34. Bygsorrer ellkellvis og i blanding uden og
med Sl'Ompebekæmpelse (34)

Sorlsbla/ldi/lger i vårbyg
J 1990 blev der gennemfort 11 dobbeltforscg med
sammenligning af sorterne Alexis, Digger. KlaxOIl og

wa sået enkeltvis og i blanding og desuden IO forsog,
hvor forskellige blandinger blev sammenlignct. Rcsul
t:ltet af den forslc serie ses i label 34.

De 4 afprovede sOfler er nelop dem, som udgor
måleblandingen i sortsforsogene. Sorterne har 4 for·
skellige resistensgrundlag mod meldug. I gennemSnit
af de II forsog har Klaxon givet 50.5 hkg kerne i den
ubehandlede afdelmg og 62.3 hkg eller 11.8 hkg kerne:
mere. hvor den var behandlet.
Tibvarende har de ovrige 3 soner givet store merud·
bytter for svampebekæmpelsen . Sewabyg mest med
11.7 hkg, og sorterne Digger og Alexis henholdsvis 8,6
og 8.2 hkg. I gennemsnil gav de 4 sorler ubehandlet
53.! hkg kerne. og blandingen afde samme sorter 56.5
hkg eller 3.4 hkg mere, svarende til6 pet. Hvor der var
behandlet med 2 sprøjtninger af 0,5 I Ri,'al. var
gennemsl1itsudbytlet af de 4 soner 63.2 hkg. og blan·
dingen gav kun 0.2 hkg kerne mere. I tabellens yderste
kolonne til højre er nettomerudbyttet beregnet. d.v.s.
efter fradrag for ud ginerne til svampebekæmpelsen.
Den har været rentabel i alle 4 sorter, men nalurligvis
var økonomien bedst ved bekæmpelsen i KlaxOIl og
Scwa. og i gennemsnil for de 4 sorter 5,7 hkg kerne,
hvor der kun blev opnået 2,5 hkg eftcr behandling af
blandingen.
I tabellens nederste del er resu!latet af 12 års forsog
med son.sblandinger anførl. Her er merudbyttel for
blandIIlgerne I gennemsnit 1,6 hkg. hvor der var ube
handlet og 0.3 hkg. hvor bygsorterne og blandmgen
'ar behandlet mod s\ ampesygdomme.

642o 8 10 12

hkg merudbytte for
svampebekæmpelse

Forskel mellem \'irkning af n'(Jmpebekæmpe15e
/990 i m6/eblandingen og ,. de enkelte pnn'ede
bygsorrer.

Figur 2.

.........
"""'"~
Gnt
Nomad..........
Co'",.....
Jwel<......
So<
Canut
Canw
&la
Krys'!.1_..
Co"",..
s....
Svar-(

A1e"".....
Søg.>
Lønk.

""""T_
Vci<Y..........".
"""""c...<a.....,
..".
Golf
LIM
Anel
Prio",.
Blenheimn
Si""
Regatta
Formula.....,
AI.

""""Co""
+2
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l) MI-(lGl) hIdtil kun fundet sammen med MI-a7
2) MI-(Mu2) hidtil kun fundet ~mmen med Ml-a?
J) MI-(Tu2) hidtil kun fundet sammen med Mi·a]

l en anden forsøgsserie blev foretaget sammenligning
med den førnævnte sortsblanding med 4 sorter og
sortsblandinger med 3 sorter, efter at en af de 4 på
skift blev udeladt Resuha!el er vist i label 35.

En af reglerne for godkendelse af officielle sorts
blandinger har hidtil været, at en blanding skuUe bestå
af fire sorter med fire forskellige resistenskilder. Delte
har i nogle tilfælde givet blandinger med utilfredsstil
lende resistensvirkning. I fremtiden vil blandingerne
skulle sammensætle." med hensyntagen til, hvilket
resistensgen mod meldug de enkelte sorter indeholder.
Til forklaring er i følgende oversigt vist hvilkel resi
stensgen, der virker i de forskellige resistenskilder.

De førstnævnte 6 resistcnskildcr har alle el resistens
gen benævnt MI-a og for de neste tilføjct ct tal.
Disse gener. der betegnes ollele, bejinder sig pJ sanune
plads i samme kromosom, som bærer meldugresistens,
og der kan derfor kun være et af dem i hver sarI. De
øvrige resistensgener, de uafhængige, som findes i de
sidstnævnte 8 resistcnskilder, er ikke nødvendigvis
placeret på samme kromosom, og ikke på samme
plads. De kan derfor være indeholdt i en sort sommen
med een eller flere af de øvrige resistensgener. For
enkelte uafltængige meldugresislensgener gælder, at
de hidtil altid er fundet koblet lil et andet resistensgen.
En sortsblanding sammensat af sorter med allele resi
stensgener, vil ofte men ikke nødvendigvis altid have
god effekl med hensyn til at begrænse el meldugan
greb. EfTekten af en kombination af uafhængige gener
kan være god, men vil ofte være tilfældig eller vari
erende, alt efter hvor store arealer der dyrkcs af sorter
med kombinationer af disse gener. Det er planen
fremover kun at godkende sortsblandinger bestående
af 4 sorter. h~'Orafmindst tre skal indeholde jorskellige
allele resistengener.

J
5
6
4
7
7

100
99
99
99
99
9J

"'0,8
"'0,4
-:-0,6
"'0,4
--:-1,6

l) Alexis· Digger • Klal\on • $ewa
l) Tnumph • Digger . Klaxon • &wa

Tabel 35 Sorlsblandinger afvårbyg (40)

Serie 01·38, IO forsøg
Blanding 90') 56,9
do -7- Alexis 56,1
do -7- Digger 56.5
do -7- Klaxon 56.3
do -7- Sewa 56,5
Blanding 88l ) 55,3

IVirbyg

Udbytte 'x,
me10Jug

hkg pr. l'Mer- .1 Forh
ha udbyue lal

I gennemsnit afen forsøgsperiode på 12 år er opl/liet 3
pCI. memdbyue for oJlve1Jdelsen af sorrsblandinger,
hvor der ikke blev svampebekæmper. når de ble~ .~am

menlignel med gennemsnit af de enkelte sorler. som
indgik i blandingen_ Delle svarer ri/160 kg keme eller
udsæden pr. ha. Merudbyttet ~'ar i gennemsnittet a/
perioden kun 30 kg byg pr: ha, når der blev svampebe
kæmpet. men bag disse gennemsniwal gemmer der sig
naturligvis ret store drsvariationer. Merudbyttet hor
hvert dr, bortset/ra 1989, været positivt/or blandingen.
Andre forsøg med sammenligning af sortsblandinger
har antydet, al det bedste udbytteresuliat opnåes afde
blandinger. hvori der indgår sorler, som iøvrigt i $orts
forsøgene har givel det højeste udbytte. Det/e giver
grund til al anbefale. at når sorlsblandinger sammen
sæt/es. bør det for det første ske med sorler, der har
forskellig resistens mod meldug, og demæst med sorler
som iøvrigt er højtydende.
Det giver sikkerhed i bygdyrkningen ar an~'ende sorts
blandinger af vårbyg. og denne sikkerhed flr dyrkeren
forærer uden ekstra omkostninger. Det bør dog til/øjes,
at de bygdyrkere, som har planer om, at avlen skal søges
anvendt som maltbyg, aldrig skal sd en sorrsblanding,
men holde sig til en af de sorter, der er egnet ril dette
formål.

Malrbygsorler
l de seneste 3-4 år har der været meget stor interesse
omkring byg til anvendelse i malterier.
Derfor har opgaver lil belysning herom beslaglagt en
væsentlig deJ af forsøgsvirksomheden under kornud
valget. Der blev således gennemført forsøg i serie
01-22, hvor særligt egnede bygsorter blev afprøvet.
Udbyttercsultatet er allerede vist i tabel 33, men der er
yderligere resultater af kvalitetsanalyser anført i tabel 36.

Til sammenligning er afprøvet sortsblandingen, der
blev anvendt i 1988. l den deltog sorten Triumph i
stedet for Ale.xis. Blandinge.n 1990 gav det højeste
udbytte, men der var kun en meget lille og usikker
reduktion i udbynet, når en af sorterne blev taget ud af
blanding~n. Det laveste udbytte gav blandingen 1988
med et mindreudbyue på 1,6 hkg kcrne eller 3 pet.

Maltbygsorter og maltbygdyrkning

Resistensgen

MI·al
MI·al2
MI·a7
MI-a9
MI·a3
MI-a13 eller
MI·al3. MI·(RuJ)
MI·(Ab)
MI·K
MI·(La)
MI·aJ, MI·(LG2)
MI·O
MI·aJ, MI·(M1I2)
MI·aJ, MI·(T1I2)
Ml·g eiler
MI.g, MI·(CP)

AI
Ar
Ly
MC
Ri
Ru

Ab
Kw
La
LG
MI-Q
Mu
Ty
We

Abessinian
Kwan
Laevigatum
Long Glumcs l

)

MI·O
Multan2)

TyrkiskJ)
Weihenstephan

Resistcnskilde

Algerian
Arabische
Lyallpur
MOllIe Christo
Ricardo
Rupee
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og~ \;ere planlcbcslandens indnydelse. For at under
soge di,,~ forhold nærmere ble\ der gennemf()fl II
forsog med sorlerne Alis. Ale,;is og Semal dyrkcl ved
3 kvælsloflrin og 3 plantebcstande. Der blcv måll
udbytte i forsogene. og hovedresultatet her ses i tabel
37.
Der blev i gennemsnll hostet hOJe udbytter. og sonen
Semal gav ved de enkelte kvælstoftrm 3·5 pet. hojere
udbytte end Alis. der igen gav 4 pet. mere end Alcxi ...
Der blev I gennemsnit hostet 4 pet. højere udbytte for
det første ekstra tilskud på 25 kg kvælstof, og yderli
gere J-3 pet. for det næste tilskud op lil 125 kg
kvælstof pr. ha.
Det koster en økonomisk indsats b~dc al "se kvælstof
tilforslen og at foroge plantetallet. Disse 2 forhold er
anskueliggjort i tabellens nederste afsnit. Her er nellO·
merudbytternc vi"t, Idet der med en kvælstofpri'l på
kr. 4,· pr. kg og en bygpris på kr. 115.- 'iikaI anvendC"l
0.9 hkg byg for at betale et tilskud på 25 kg kvælstof.
Endvidere ~varer 100 planler pr. ml til ea. 45 kg
uds.'ed. og med en pns på ud~en på kr. 250,- og en
pris for avlen p kr. 115,- betyder en forogel:-.e af
plantetallet med 100 planter pr. m2 en udgift på 1.0
hkg byg.
~cttoroultaterne fortæller. at Ahsbyg har betalt 1.9
hkg kerne foren forøgelse fra 75 til JOO kg hælstofog
0.6 hkg kerne for en yderhgere forogelse med 25 kg.
Resultatet var næ'iiten det samme for AleXIS. meden<"
Scmal ikke betalte for det sidste lilskud.
Der var i alle sorter vcd alle kvælstoftilskud en god
økonomi ved at hæve plantetallet fra 200 til 300 pr.
ml, medens dClle ikke var tilfældet ved at øge plante·
lallet fra 300 tIl 400 planter pr. m2• Dog guv Semalbyg
ogsi! her et merudbyllc ved den lille kvælstoftiJforsel.

..
Sorte·

Virbyg nng "Y"nv %> ptote· hkg
g 2,Smm '" pr. ha

Tabel 36 .\faltbygsorrers hoUter og udbytte

Serie ol-n 18/o,,;øg.
Blandmg ... 11.9 68,S
Alexi'ii 48 91.1 11.7 +2.1
Blcnhcim. 50 91.0 11.7 2,3
Alis 44 84,3 12.2 J,J
Ariel ............. 45 91,1 12.0 4,5
Canut 44 87,6 12,0 4.7
Semil1. 45 86,2 12,0 J.9
Derkado 49 90,5 12,2 +0,9
Carula 46 88,7 12,0 +2,0
Nomad 50 9J,2 11,9 1,2

SOrlerne Alexi~. Blenheml, Dcrkado og Nomad ha\de
storre kcrnerend de oVrlge. Dette gav sig også udtryk i
en bedre sortering...om \ar d!hligst i sorterne med de
..mll kerner Alis, Scmal og Canut. Der blc\' mlllt
protemprocenrer omknng 12, og der var ikke \æ"ent·
lig for')kel SOrlerne Imellem.
Der \ II senere blive foretagct provemahning I pro\cr
fra disse forseg.

Dyrkning af maltbyg
For')kcllige forhold kan ove indnydelse på byggen...
egncthcd til mahning. Dct er sædvanligvis el spørgs
mål om SOrlcns genetiske egnethed og om kvælstoftil
forslens mængde og udbringningstid, men del kunIle

Tabel 31 Dyrkning af maltbyg 1990. serie Ol-53 (41)

• Udbytte, hkg pr ha I
Virbyg 75 kg kvæhtof 100 kg kvælstof 125 kg Kvllelstof I

Alls I AIe>" I s.m.1 Ah~ I AlcAis I s.m.1 Alis I Altl" I s.m.1 l

Gennemsnit I I forsøg
a 200 sp. kerner/ml 6,1.2 61,9 66,8 67.1 64,J 69.2 68,5 65,8 69,9
b. 300 sp. kerner/m1 65.6 6J,2 68.2 68.4 65,7 71.1 69,5 67.6 72.1
e. 400 sp. kerner/ml 66,0 62.J 70,0 68.7 65,5 72.2 70,8 67.4 72,9

gn~. .... . .. . ..... 65,3 62,5 68,3 68,1 65,1 70,8 69,6 66,9 71,6

Forholdstal ........ 100 96 105 100 96 104 100 96 103
Forholdstal 100 - - 104 - - 107 - -
Forholdstal - 100 - - 104 - - 107 -
Forholdstal. - - 100 - - 104 - - 105

Netlomcrudb. l
) . 0,0 - - 1,9 - - 2,5 - -

Nettomerudb. I) . - 0,0 - - 1,7 - - 2,6 -
Nettomerudb. I) . .... - - 0,0 - - 1,6 - - 1,5

Ncttomerudb. 2)

b-:-a ... ...... ... . 0,4 0,3 0.4 0,3 0,4 0.9 0.0 0,8 1.2
c+b ..... +0.6 +1,9 0,8 :- 0,7 +1.2 0,1 O.J +1,2 +0,2

I) 25 kg k\æl5lOf pr ha O,q hkg b).
2) tOO "cmcr/m~ 5\ l 4~". ud~ 5\'t 1.0 h"g b)g
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Tabel 38 Kernekvalitet i maltbygsorter serie 01·53·90 (41)

rirblg 75 kg hæl~IOr 100 kg kneblor 125 kg k\ælstor

Alis I Alexis I Stmal Ahs I AleJU.\. I Stmal Ahs I AJuis I Ser".1

Gennemsnit Il forsøg
kerner/m 2 Tusindkorllvægt. g (TK V)
200 47 52 4q 47 SI 50 46 SI 4R
lOO 47 51 4q 46 50 4B 45 SO 47
400 46 SO 4B 45 4q 46 44 49 46

r/re/ing. % kerner OI'('T 2.5 mm
200 B6 91 89 Bl B9 R7 l BI 86 8,1
lOO 85 91 90 82 88 86 78 85 82
400 Bj 91 89 81 87 84 77 84 81

Pcr. riiprotein i r,".'tol
200 10.l 10,2 9.5 10.7 10,6 10,1 11,1 10,9 111.6
lOO 9.9 9.9 9.3 10.5 10,l 9.8 1\.0 10.8 10.4
400 9.7 9,9 9,4 lO.l \0,2 9.9 10.8 10.7 10,2

l fon.ogene blcv der målt kornvægt (TKV) samt
foretagcl '>oneringsanalyse og bestemt råprotein i tør
"lofTet. Resultaterne heraf ses i label 38.
Aftallenc fremgårdct. at Alis \'cd alle kvæbtofniveau
er havde dc mindste kerner og dCIl dårlig'ae sonering.
medcns Alexis kom ud med de beds.re resultater. og
Semal placerede sig imellem dis!-e to sorter. Pro
leinindholdet var generelt lavt og faldende med stigen
de plantetal, mens en øget kvælstoftilfur::-c1 naturligvis
bevirkede en stigning i protcinindholdct. Det skal
bemærkes. at sorten Sental havde det laveste pro
teinindhold af de tre sorter.
I ligur 3 er re~ultaterne af de for!'>kclligc kvalitcts
målinger \'Cd sligende plantetal og slIgende kvælstof
godskning viSI i gennemsnit for alle tre sorter.

Gl'fIere1r er kornvægten faldende bOde I'ed stigende
Åwdstojiiljørscl ug I'ed stigende pIalIlelal. Der samme
gælder fhr sorlermgefl. Derimod .\liger proreiflllldholdel

med Higel/de hælslojriljørsel. melis resllltaterru I'l.~er

er nagl fald i proreinil1dJwldel. "år plol/letal/et ,'ges.
Re.wllateme ajjorsogefle med maltbygdyrk"iflg I }990
er lidr afl'igende jra de resultater. der blel' Upl/aCI c.{ell
tilsl'arrnde serie i 1989. Den storste jorskd er dog. at
hvor proleiflilldJlOlder \'Or særdeles JWjl i 1989 hal del i
1C)90 været al ell acceplabel lal' højde.

Kemestørre!ser i udsæd af vårbyg
Der ble\' i 1989 udført forsøg med for..kclligl· ud
sædsma:ngder af llcbæd med forskcllig kornvægt.
Konklu... iollcn var. at dct ikke lønnede sig at ned ...a:lte
udsædsmængden. hverken når der blev ~ået de rrllnd·
ste eller de slOrste kerner.
I 1990 blev for..og!'>planen ændrct lidt. og der ble\'
gennemforl iah 8 forsøg, h\'or el udsædspani med la\'
kornvægt og et parti med høj kornvægt af henhold~vi!->

Alisbyg og Sewabyg blev soneret i tre for<ik~lIigc

størrelsessorleringer.
Hovedresultalet af for:-.ugenc ses i tabel 39.

Tabel J9 Keme~lørrelse i udsæd af ,·jjrbyg serie 01-54 (42)

Udsædens TKV.g Udbytte og merudb)'ue. hkg I

l~irbyg
A.\le forsøg Ali.'l Sow,

Alls S"".
I

-
Ud!\æden\ sonenng I Forh. I TKV. Forh. I FurIl.

Udb. tal i Udb "ol Udb. lal

Amal fOr>ollg , 6

h. lav TK V i udsæd
over 2,2 mm .16 44 69.3 100 50 67.7 100 72,0 100
over 2,5 mm 4l 46 0.9 101 50 0,9 101 1.0 101
over 2.8 mm 46 48 \.9 10.1 50 1,9 IOl 1.9 10.1

b. hoj TK V i udsæd
over 2.2 mm 45 46 70,0 100 SI 68,2 100 73.1 IOD
over 2.5 mm 48 48 1.2 102 50 0,8 101 1.6 102
over 2.8 mm 48 51 \.6 102 SI 1.5 102 1.8 102
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......

Den anbefaling, der kan drages udfra disse reslIllOter
er, at det betaler sig at frarelfse de mindste kerner af
partierne og kun anyende kerner, som er o~'er ],5 mms
storrelse. Men dette er ikke et fasl m/J/, idel der kan
I'ære betydelig genetisk forskel fra sort til sort i ker
nestorrelsen. og det betaler sig bdde for småkernede og
storkernede S()rter Ol frorellse de minti5te kerner fro
udsædspartierne.

figur J. Kemekl'Uhlelens afhængighed afhælsloflllføml
og p/anteloJ j maltbyg.

Oversigt over flere års forsøg i
vårbyg
I tabellerne 40 og 41 er re:o.ultaterne vist fra neTe års
forsøg med bygsorter. Tabel 40 er en oversigt over
byg-.orternes udbytte. udtrykl som forholdstal i de
enkelte ar 1986-89, n r udbYllel af maleblandingelI er
sal III 100. Resultaterne er opdel! l omrnderne Jylland.
Øerne og hele landel.
.\tfMeprøven har h~'f!rt år været en sortsblanding. og
grundlaget for hyert tal i tabellen er. at den prø~'(!de sort
III'ert år hor deltaget i mindst 5 forsog i Jylland og pJ
øerne. og i mindst IO forsog i hele landet.
Siden 1985. da samarbejdet om værdiafprøvnillgen
blev indledt mellem landsforsøgene og Stalens Plante
i1vlsforsog. blcv disse resultater i de første år ikke
medregnet ved beregningen af de godkendle "orters
resultater over en rrække. Denne praksis blev ændret
i 1988. og for sorter, som er optaget p6 sortsh:rten. er
forsøgsresultater fra 3. å,... værdiafpnwning anfort og
anvendt i gennemsnitsbcregningen for øerne. Jylland
og aJle forsog i tabellerne.
I tabel 4I er gi\'et en oversigt over resultateme af
SOrternes placering i gCllIlemsRlt af de sidste 2-5 års
forsag. og I denne tabel er der ligeledes foretaget en
opdeling i resultaterne fra Øerne og i Jylland.
Maleprol'ekrileriel og mi"itllllmskrO~'et tilforsugsonta/
let er det samme som næv"t for [abel 40. I tabellen er
udover udbytlcrcsullalcrnc meddelt gennemsnitsrc~

I;ultaler af 111~lil1ger i landsforsogene af rumvægl (holl.
\ægl).

Dcr blcy gennemført fem ror~"g i Alisbyg og tre i
Sewabyg. DCI kan af resultaterne ses, al der ikke var
...ærlig ~lor forskel i TK V mellem de to partier med
hcnholdwis lav og hoj TKV. I gennem~nil af alle
forseg var udb) Ilet næsten del samme efter de to
partier. ligesom de merudbytter. der blc\' opn et af de
'iiIorkernede soneringer. \af megcl små. lovrigt var
forholdet ganske ens for begge sorter. Resultaterne
bekræfter tidligere undcNogelser. men udslagene til
fordel for umcndelsen af de ~lorSle kerner af et parti
har Ikke været så stOre her som i tidligere forsogs
resultater.

I

125 N

400 pi

100 N

300 pi

Gns. for 3 sorter i 11 fOfsøg 1990.

o~
_75N

200 pi pr m2

TKV g.

49

48

47

83

88

Sortering, pet. > 2.5 mm

89

87

81

82

46

84

86

85

9.5

pet. råprotein

11.0

10.0 ......

10.5

45



Kornsorter og korndyrkning

Tabel 40 Oversigt Ol'er flere års forsøg med vdrbygsorter. Forholdstal for kemelldbyue

H~le landet (min. IO forsøg pr. år Jylland (min. 5 forsøg pr. år) Øerne (min. 5 forsøg pr ir)
• Virbyg

1986 I 87 I 88 I 89 I 90 19'6 1 '7 1 '8 1 80 1 90 1986 1 '7 1 88 I 89 90
Målepr.') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Sila .... 102 98 99 101 104 102 96 97 99 103 101 99 102 103 105
Alis _._ 107 99 102 101 104 105 100 101 101 102 109 98 103 102 105
Escort 104 106 103 99 102 102 106 101 99 102 105 107 105 99 103
Lenka 101 100 99 96 101 101 98 96 96 101 101 103 102 95 102
Grit .. 99 102 98 97 98 99 102 99 96 98 99 102 97 98 98
Canor 102 104 100 98 97 100 103 97 97 96 105 104 103 100 99
Golf .. 101 103 103 94 97 100 103 99 91 94 103 104 107 97 101
Formula 104 105 102 98 97 105 105 99 98 96 104 106 104 99 98
Sewa ... 100 103 99 98 97 102 104 100 99 96 97 102 99 96 98
Klaxon 102 100 100 99 96 102 100 100 99 94 102 99 99 100 100
Regatta. 104 106 104 103 96 102 106 105 103 92 106 105 102 102 102
Corgi ... 98 103 97 93 96 97 104 96 92 95 100 102 98 95 96
Triumph 98 97 93 93 95 97 98 94 90 94 100 95 91 97 98
Lina .... 100 100 101 96 93 101 97 100 90 91 100 104 103 102 98
Catrin 99 102 96 93 93 96 100 93 87 91 102 103 100 100 97
Natasha. 99 101 94 95 92 99 102 93 95 91 98 101 95 97 93
Camir 104 103 93 93 91 103 104 93 95 94 106 101 94 92 88
Canut .. 107 103 106 106 108 103 102 101 107 102 104 108
Ariel 105 102 100 105 108 104 100 102 103 101 100 107
Digger .. 112 103 103 104 112 103 104 107 112 102 102 101
Alexis 104 97 103 98 106 98 103 97 101 96 104 98
Stina 98 103 100 97 102 100 98 98 94 107 104 95
Selim 102 100 97 96 104 101 99 95 100 100 95 99
Grosso. 98 98 93 94 97 96 94 93 98 101 91 95
Jarek ... 100 98 103 99 96 102 100 102 105
Princesse 103 100 103 102 100 102 106 101 104
Blenheim 104 102 102 102 101 99 106 104 103
Sine 104 99 99 102 97 98 106 102 102
Krystal 97 97 99 96 96 98 100 98 101
Camen. 99 96 97 98 95 98 98 99 97
Prisma . 102 95 96 101 94 92 103 96 98
Vicky. 98 95 93 97 95 96 98 95 92
Magda. 100 98 90 99 99 87 103 97 95
Collie. 103 103 101 105 105 107
Semal 105 104 102 99 108 107
Nomad 102 102 100 100 104 103
Baronesse 101 100 101 101 102 99
Derkado 99 99 99 97 100 99
Segu , ,. , 98 98 97 99 99 96
Perle 100 98 100 98 102 98
Sif 98 98 98 95 97 101
Hugin 97 97 99 95 95 100
Carula . 100 97 98 97 103 97
Svani , . 95 95 97

l) M:\1eprove = sortsblandmg
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Tabel 4/ Oversigt o~'er sorts/orsøg ,. ~'iJrbyg /986-90

Kornsorter og korndyrkning

I Hele landt:t Jylland 0<= I
Holl. vrg. Ipund Udbym: Ol merudb)lIt: hkg ktme pr. ha

Vlrbyg
~ ~ " ~

..
~

C "ii
~ ~

.
IE ~ ~

9 ~ ~Co
~ ~

Co " "O ! ~.. -E " ~
~ -E

~
;; ;; tf ~:< :< c. ~ :< c. :< ~

MIlIeprovel) ......... 100 100 100

Forsogs6r /986-90
Escort "" , 114 113 56.2 1.5 103 54.4 1.0 102 59.4 2.2 llJ.l
Alis 113 109 58.0 1.5 103 58.4 1.0 102 59.7 2.1 103
Regalla . . . . . . . . . . . , 114 113 53.7 1,2 102 51.0 0.7 101 57.7 2,0 103
FormtJIll 114 112 59.0 0.7 101 56.9 0.2 100 61.9 1.4 102
Sila 114 III 58.3 0.4 101 56.9 +0.3 100 60.1 1.4 102
Canor 114 113 56.2 0,0 100 54,0 +0.8 98 59,4 1.1 102
Lenka 112 109 56.0 +0.3 100 53.5 +0.8 98 59.0 0.4 101
Golf. 113 110 55.0 +0.3 99 52.8 +1.5 97 58.2 1,4 102
Klaxon ........ 112 113 55.1 +0.4 99 52.7 ~0,7 99 58.6 0.2 100
Sc\\a 113 113 55,4 +0.5 99 53.3 +0.1 100 58.7 +1.0 98
Grit 113 113 56.8 +0.7 99 54.9 ~0.6 99 59.0 +0.7 99
Lina ......... 114 112 56.8 ~1,2 98 55,2 -:-2.5 96 59.0 0.6 101
Corgi . . . . . . . .. . 114 114 57.2 +1.5 97 54.6 + 1.7 97 60.9 +1.2 98
Camir 115 114 55.7 + 1.8 97 52.6 + 1.3 97 59.9 +2.5 96
Catrin 114 113 57.0 -:- 2.1 96 55.3 +3.7 93 59.3 0.2 100
Natasha. 113 114 56.4 -:- 2.1 96 54.0 +2.3 96 59.9 +2.0 97
Tnumph 114 112 56.7 +2.7 95 55.5 +3.0 95 58.5 +2.1 96

Forsøgsar /987-90

Digger . 113 114 54.5 3.0 106 52.9 3.3 106 58.0 2.5 1lJ.l
Canu! 115 114 58.7 2.7 105 58.2 2.0 103 58.8 3.2 105
Ariel ........ 114 113 58.9 1.9 103 57.2 1.8 103 60.5 1.8 103
Ale"is ........... 115 114 57.4 0.3 100 56.1 0.7 101 58.9 +0.1 100
Stina ........... 116 114 57.0 +0.4 99 54.4 +0.3 100 61.5 : 0.2 100
Selim ... , 115 113 56.1 +0.6 99 54.0 -:-0.2 100 58.7 +0.8 99
Grosso . . , .......... 114 117 56.9 -:- 2.6 96 55.1 -:- 2.8 95 60.5 +2.4 96

ForJogsar 1988-90

Blel1heim 115 114 63.2 1.7 103 62.8 0.4 101 62.8 2.9 105
Princesse 114 110 62.4 1.4 102 63.1 0.9 101 61.5 2.2 lOd
Sine, . . ............ 114 III 58.7 0.5 101 57.6 +0,4 99 61.3 2.0 103
Jarck 115 114 61.0 0.2 100 59.8 +0.5 99 63.8 1.6 103
Kf)'slal . . . . . ..... . 116 113 60.7 +1.3 98 59.9 +2.0 97 61.5 +0.2 100
Prisma ... 115 110 60.3 +1.4 98 58,4 ~2.1 96 63.1 +0.6 99
Camen. 116 113 62.2 +1.6 97 60.8 + 1.8 97 65.3 +1.2 98
Magda .... , ......... liS 116 62.4 +2.4 96 63.1 +3.1 95 61.5 +1.1 98
Vicky. . . . . . . .. . 114 112 60.3 +2.9 95 58,4 -:-2.3 96 63.1 73,3 95

Forsogsdr 1989-90

Collie ......... 114 112 63.2 2.7 1lJ.l 62.5 1.9 103 64.5 3.9 106
Semal .... 115 113 65.7 2.8 1lJ.l 63.8 0.4 101 67.1 4.8 107
Nomad 116 115 65.7 1.1 102 63.8 +0.3 100 67.1 2.4 1lJ.l
Baronesse 119 119 63.3 0.5 101 61.3 0.6 101 66.5 0.1 100
Perle ............... 116 112 63,3 +0.6 99 61.3 +0.6 99 66.5 +0.1 100
Derkado 113 113 65.7 +0.7 99 63.8 ~ 1.2 98 67.1 +0.5 99
Carula . 114 113 65.7 +0.9 99 63.8 +1.5 98 67.1 0.0 100
Segu ... 114 112 63.3 ...... 1,3 98 61.3 + 1.1 98 66.5 +1.7 97
Sif . . ........ 114 113 62.5 +1.5 98 60.9 +1.9 97 65.4 +0.6 99
Hugin ..... 113 113 65.1 +1.7 97 64.0 + 1.9 97 66.7 +1.7 97

I) MAltpru\t = Sonsblandmg
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Opdeling af de enkelte bygsorter
efter egenskaber
1 tabel 42 er der givet en kort karakteristik af vårb)'g
sorterne. som har deltaget i landsforsog i 1990, ved at
dele dem op i 3 grupper for de enkelte egenskaber.
Naturligvis vil en sådan opdeling blive rCI grov. og der
vil i praksis være naturlige overgange fra den ene lil
dcn anden gruppe.
Ved opdelingen er især anvendt de værdilul, som
sorterne har opnået ved den officielle værdiafprov
ning. og som er anfort i den danske sortsliste. men
naturligvis er også de opnåede og aktuelle forsøgs·
resultater anvendt. For at forenkle tabellen er kun
sorterne i de 2 ydergrupper nævnt. og de soner. som
Ikke er nævnt med n3'\'n. er således placeret i middcl
gruppen.

Tabel 42. Kort karakteristik af l'l1rbygsorterne i
landsforsøg 1990 (især med den danske
sortsliste som grundlag)

Tidlig skridning Middeltidlig Sildig skridning
skridning

Baronesse. alle ovrige Alis. Lina.
Princesse, Sewa Perle. Semal.

Sila, Sine. Tilde

Tidlig modning l\1.iddeltidlig Sildig modning
modning

Baronesse, aJlc øvrige Collie, Semal,
Magda. Carula, Sine,

Natasha, Segu, Canut, Digger.
Sif Stina. Formula.

Sila, Alis. Corgi,
Lina

Korte Middellange Lange
Collie. Digger, alle o'\'rige Baronesse.

ormad, Sif, Grosso. KluoR,
Segu, Sine, Lina. Svani,

Princesse, Jarek. Perle
CaRut, Ariel.

Alis, Formula,
Sila, Catrin,

Corgi, Camir,
Sewa

Stråstive 'liddel Ret blodstråede
stråstyrke

Collie, Sif. Segu. alle 0vrige Baronesse, PerIe,
Sine, Blenheim. HugIO, Grosso.
Krystal, Canul, Regatta
Ariel, Alexis,

Digger.
Formula. Sila.
Alis. Catrin,

Canor, Corgi.
Camir, Grit.

$ewa. Triumph,
Nalusha

48

LavTKV ~(iddel TKV HøjTKV
Collie. Perle. alle øvrige Magda. Grosso
Sine. S'\'ani,

Camen. Canul.
Ariel. Stina.
Sila, Calrin,
Alis, Canof,

Camir. Escort.
Corgi. Klaxon.

Gril. $ewa.
Lina. Triumph,

Natasha

Lav rumvægt Middel rumvægt Høj ruml-ægt
Sine. Princcsse, alle øvrige CoII,••
Prisma, Camen. Darone:.se,

Lenka, Grit, Dcrkado, Sif
Golf Segu, Carula,

Grosso

God sortering Middel sortering Dårlig sortering
Baronesse. alle øvrige Collie, Sine, Sila,

Nomad. Segu. Alis, Semal,
Carula. Hugin, Vicky. Ariel,

Princesse, Camir, . wa.
Prisma. Jarek. Golf. TnlJmph

Magda. Krystal.
Alexis, Dtgger,
Selim. Grosso,
Lenka, Regalta

Lavt Middel ckstrakt~ Højt ekstrakt-
ckslraktudb. udbytte udbytte

Segu, Princesse, alle øvrige Scmal. De.kado,
Svalli, Seiim, Carula. Pri~ma,

Stina, Regatta, Vicky, Ariel,
Scwa. Golf Alexis, Lenka.

Grit

Lav viscosilet Middel Høj viscositcl
viscositet

Derkado. alle øvrige Segu. hm.
Prisma, Vicky, Digger, Catrin.
Alexis. Escort, Sewa

Corgi

Valg af vårbygsort
Valget af ~drbyg ko" ~'ære vanskeligt, fordi der fortsat
er sd mange bygsorter lil r6dighed. l 1990 [on!/igger
sdledes resultater af45 sorter. som hor deltaget i lands
f01'S#gene. lIeldigvis foreligger der en mængde opl)''S·
ninger om sorternes forskellige egenskaber, og det er
altid umagen ~'ærd al studere disse resultater nærmere.
inden det endelige l'alg skal foretages.
Selvom der er mange sorter til rådighed. begrænses
mIgmuligheden dog af. at kun et jårallJar ~'ære' udlagt
i fremavl i et omfang, som betinger et nogenlunde
rimeligt kvantum til salg. Ved markko,,'rollen , som
meren 1990 blev der godkendt 5Z000 ha ~·/jrbY8 t'ilerca.
18.()(X) ha mindre end aret for. 97.1 pct. af art'alet til



frema~'/l'ar i 1990 udlagt medfolgende 13 sorter. og de
o~'rige mtJtte Iu'er med et ml11dre areal dele de re
sterende 1.9 pct. affremavlen.

Alexis J6.0 pct. Canor J.7 pct.
Digger /J. 7 pct. Lenka J./ pct.
Blenhei", 8.6 pct. Ariel 1.9 pct.
Regatta 7.1 p('/, Sewa 1.9 pct.
Alis 6.6 pct. tseort 1.8 pct.
Grit 3.9 pct. Formula 1.0 pct.
Canl/t J.8 pct. Re.'t (JI) 1.9 pcr.

Iher pet. a~'lsareal skønnes at repræsentere knapl J.OOO
tons udsæd.
Sorlen Alexis I'ar den helt Slore sort. idel den dækkede
m'er en trediedel af o~'lsoreolel. og der er longl ned lil
den næste sort Diggerb)'g. der ~'or udlagt' en spendedel
affremavlsarealel.
Det er således en illusion at pdstQ. at sorlsmlgel er
ganske fril, og en spredning af sortimenter kart anbe
fales. Den glædelige udvikling, der pod dette omrbde var
sal igallg. er den'ærre ændret Iii igell at kOllcenlrere
udlægget om få sorter. Seh'Om de mest udlogte sarier
hor en god og ef/ektil' resisterrs mod meldug. vil del ~'ære

en fordel. /1I'is andre sorter med gode og effekti~'e

resistensgrond/ag mod meldug og andre bladsmmpe
blev inddraget i storre omfang i dyrkningen. end til
fældef er i øjeblikket.
Det store udlæg afAlexisbyg hor naturligvis sin \'(psent·

lige årsag i, at sorten er en anerkendt maltbygsort. som
er eflerspurgt pd eksportmarkedet. Dette er ganske
natur/igt. men det skal understreges. at resultater i
landsforsogene og undersøgelser orer bygsorlers egen
skaber puviser, al ogsb andre sorter hævder sig ud·
mærket til dette specielle am'endelses/ormå/, ogj7ere af
dem gal' i /990 højere udbyue end Alexisbyg.
Avlere o/ byg til foderbrug bor i sorts~'O/get tage i
betragtning, at am'errdelse af .\·ortsb/andinger fOrlsat
gil'€r en øget sikkerhed i ~'6rbygdyrkningen, og det l'Or i
1990 meget markant. at alle bygsonerne gav l'æsentligt
højere merudbytte for sl'ampebekæmpe/se e"d sorts
blandingen. h~'ilket understreger blandingens værdi.
når angrebstrykket af bladsvampene er stort.
Det borogs~ nævnes. at Bafde sorter. som blev ajprol·el.
hor resistens mod havrenemOlodens smilleracer I og II.
og der er sdledes gode mulighederfor de". som er plaget
af disse skade~'Oldere. ~'ed aianvelIde en resistent byg·
sort og derved bevirke en ud.w/tlling af /wvrcd/ene.
Der findes mange andre op/ysm'lIger i tabe/materialet i
dellfle o)·ersigt. og der er derfor et særdeles godl grulld·
log for at træffe et rigtigt sortSl'olg i )'drbyg til )'ækstsæ·
sonen /99/.

Nye vårbygsorter
I den offiCielle værdiafpro\ ning som Statens Plante·
avlsforsog forest3r blev der I 1990 afprc\'et 35 nyc
sorter, h\'oraf 13 var med i 3. lhs fo~()g. medens de 22
sortcr var med 2. gung.
I de tidligere. rs berelninger har 2. Ars sorterne ikke
værel nævnt i oversiglcn, fordi de endnu ikke v:tr
færdigafprovt'l. men efter nye bestemmelser skal sor·
terne herefter kun deltage i værdiforsog i 2 I1r. for de
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Fabel43 Værdiafprovning 1990 o/ nye bygsorter

Udb og I S,,j·m«- FM, \100- lej< Md·
Vlrbyg udb. holds- mnl 'gd """ dog

h'~.'"
.., da,o on 0-10 0-11)')

Antal for!>llg IO 6 18

J. lirs a/prov"ing
BIa"Jing ') 71,3 100 2/8 80 4.3 3.1
Alis ..... . 5.9 108 2/8 72 3.3 3.9
Abed 5698 4.4 106 2/8 55 0.0 1.0
NRPR
83-1714-2 3.0 104 31/7 74 1.7 2.8
Ca. 011504 2.9 104 31/7 68 2.0 3.3
Abe<! 5593 2.5 103 31/7 68 1.7 4.8
Weib. 7580 2.3 103 31/7 68 0.3 2,2
NRPR
851002 .. 2.0 103 31/7 75 4.3 5.0
Marcsi .. 1.5 102 30/7 72 2,0 2.9
Sj. 854333 0,3 100 30/7 60 2,3 6,1
VSD 15440 0,2 100 31/7 77 1,3 1,6
CSDN
8521634 ... -e1,6 98 30/7 78 2.0 2.4
Weib.7569 -e1,7 98 30/7 68 2,3 0,3
Sj. D865118 -e 1.9 97 31/7 67 1.3 2.8
Sv. 86298 -e6.7 91 27/7 78 3.7 2.9

l. rs afpro~'ning

Blanding l ) 72,8 100 2/8 80 4.3 3.1
Alis 4.4 106 2/8 7l 3.3 3,9
Abe<! 6243 8.7 112 3/8 71 2.3 3,3
Abe<! 6228 5,9 108 2/8 79 1.7 3.1
UR 'R02 .. 2.0 103 2/8 80 4,0 3,9
BreulI 3173
El ........ 1.2 102 31/7 68 3,0 3,4
Abed 6292 1.1 102 30/7 76 5.0 2,4
NRPR
86-3501 E 0,8 101 31/7 77 5.7 3.3
Hege 590/
87 .. +0,9 99 29/7 75 8,3 4,8
CSBA
239-16 .. -:-1,2 98 31/7 77 2,7 0,2
CSBN 239-3 -e1,5 98 31/7 74 0,3 0,4
CSBA
295-12 -:-1,7 98 31/7 71 0,3 0,4
CSBA
539-14 +2.0 97 31/7 74 0,7 0.7

Blandingi) n,s 100 2/8 80 4,3 3.1
Alis 5,6 108 2/8 72 3,3 3.9
Sv. 82902 4.3 106 31/7 70 2,3 6,7
Ca 113722 . 4.0 106 31/7 74 1.3 3,7
Sj. D
877359 .... 3.6 105 1/8 64 3.3 4.7
Ca 117302. 3,2 104 31/7 76 0,3 4.2
SES 87-9-1 1.8 103 31/7 74 5,7 5.1
FD 8814 1.4 102 31/7 77 4.7 4.0
Weib.7829 -e0.1 100 30/7 62 0.0 0,2
Nancy . ... -eLO 99 31/7 79 3,0 D.6
LP 251232 + 1.8 97 31/7 79 4.0 0,7
Sj. 866444 -e2.9 96 31/7 68 3.0 4,7
Weib.7873 -e4.7 94 1/8 67 0.3 1.7

l) \Uleblandmg: AleXIS + DIgger - Klaxon -t 5<..
~ O = Ingen meldul: 49



Kornsorter og korndyrkning

indstilles lil godkendelse. Alle de 35 sorter vil således
blive bedømt til optagelse på sortslisten, og resultatel
heraf foreligger i begyndelsen af 1991.
Sorlerne er behandle\ nonnalt mod svampesygdom
me, og som det fremgår har mAlesarten Alis givet
højere udbytte end de neste af de sorter, som var i
afprøvning. Kun to andre sorter fra Abed har klaret
sig bedre. Modningstiden har varieret fra 2717 til 3/8.
og der er mange kortstråede sorter og mange soner
med en meget lav lejetilbojelighed. Også meldugangre
bet var bem<l:rkelsesværdigt lavt i mange af de n)'e
sorter, og deres fortsatle afprøvning i landsforsøg må
følges med interesse.

Tabel 44 LandsJorsog med havresarrer 1990 (43 44)

Havre
Der blev i landsforsøgene i 1990 afprøvet IO havresor
ter i 11 forsøg. Dulahavre var mAlesort.

Landsforsøgene med havresorter
1990, sorternes dyrkningsegen
skaber samt oversigt over flere års
forsøg
Forsøgene blev gennemført i 2 forsøgsserier, og resul
taterJle ses i label 44.

UdbylIe og merudb} Ile. hlg kerne pr. ha Hele landet

Hane Ivestjrl. Nord-
~dbYll HolI Kar_ r.SJæl- F," Loll.- Dorn-

Øem. Os,· Jylland hkg trlUgd
"ægt.

pet.
land FalM. holm J}'lIand land J}lIand l.eme cm ,.""'" nll~ldu

pr. ha pund

Serie 0/-4/
Antal forsøg 2 J 2 I 4 7

Dula 72,1 81,3 75,1 49,4 51,3 48,8 49,7 60,6 91 87 2 0.9
FHimingswit +0,3 5,1 l,S 0,6 +7.0 +1,2 +1.8 +0,3 101 89 4 I
Kelly. +1,0 +0,5 - +0.8 1,9 +8,4 1,1 +0.9 +0,9 96 88 I 0,3
Rise. +1,5 8,0 1,7 0,2 +7,0 1,9 +1,2 0,0 95 88 3 0,9
Sanna +2,2 ~0.4 - +1,6 +0.4 + 10,8 +8,3 +5,0 +3,5 97 89 3 1
Mara. 0,8 3,9 1.8 I.l +3,7 +0,4 +0.4 0.6 95 89 4 l
LSD.

Serie 01-41
Antal fo~og , J 4

Dula .. 57,7 1 l
Adamo - +1,1 1 0.8
Galop - +2,3 l 2
Roar ........ - -:-3,0 2 3
Vital - +2,7 2 2
LSD ..

Tabel 45 Egenskaber hos havresorteme

Observalionsparcellcr l ) 1990 Sorts!i!)tcl) 1990

HaYre Sim· Mel· LeJe- Nedkn. Skal- Keme- Mod- Rt~"~lenll

Mod· Igd. d'8 ,~>d ,," indhold sl0rrels.c ningstid mod
mllg cm 0-'0 ,., ,-, ,., l·' ,-, emuoder)
dato

Antal steder 4

Adamo .. 16/8 107 2.4 4 6 6 7 5
Dula 15/8 116 2.4 4 6 4 5 5
Fliimingswit 16/8 116 3,6 5 5 5 5 5
Galop 15/8 104 3.0 3 6 5 6 5
Ketty. ........ 15/8 102 1,2 3 5 2 5 5
Mara ........... 15/8 116 3.4 6 6 3 5 5
Rise . . . . . . . . . . . 16/8 113 3,0 4 5 3 5 5
Roar .......... 17/8 116 3.8 4 5 5 6 5 1+11
Sanna . . . . . . . . . 16/8 III 4,0 5 4 5 5 4 IHI
Vital 16/8 105 3,6 3 3 4 6 5

l) O = Ingen nIeldugangreb.
2) O = Ingen lejesm eller nedknækning af strA. lavt skalindhold.

smA kerner og tidlig modning.
3) I = rllee I, II = race II.

50



Kornsorter og korndyrkning

I de ent..ehe områder er kun gennemført et enkel! eller
ganske rn forsøg. og i serie 01-42 iah kun 4 forsag.
Hovedresultalel fOrTæller, tit sorterne Rise. Flamings·
wil. Maro og Ketly har givct meget nær samme
udb) tie som målesonen Dulahavre, mens dc øvrige
sorter Ikke har klaret sig udb) nemæssigt særligt godt.
I tabel 45 er samlet opl},ninger fra obsen'3Iionspar·
cellerne og fra sortshstcn 1990 om fONkellige d} rk
ning"egenskaber hos ha\resorterne.
Af bc<!mnmeh.erne fremg r det. al der ikke var stor
forskel på havrc~orternel<o modniflgstidlighed. Forskel·
len l~tralæl1gd(' var I~ cm fra den korteste til den
læng... te. End\ idere er der forskelle at notere på sorter
nes sIrastyrke. lilbojelighed 11/ m:dknækning og mod·
standsdygtighed for me/dllg. Sl'ledes blev Kett)'havrc
kun ." agt angrebet af meldug. medens angrebene var
kf3ftlgst i Sanna og Roar. Af karaktererne på sort"li·
Sien fremgår. at sorten Adamo har højere sko/indhold
end de ewrige. og al del \'ar s..-erligt lavt i Keltyhavre.
men ogsl' Maro og Rise \ar skalfatlIge. Sorterne Roar
og Sanna er de eneste. ~m har resistens mod hal'rene
maradens smiuerace / og II.
l tabellerne 46 og ~7 er VlSI resultater med nere års
forsog med havrco;orter. 100m var i afprøvning i 1990.

Valg af havresort
f/avredyrknillgen i Danmark har haft el megel be
skedenr omfang i de senere 6r, hvilket kan beklages.
fordi hOl're. som ikke al/gribes afgo/dfodsyge. derfor er
en god mel/emafgrøde i en udvidel dyrkning afh~'edeog
byg. Der bør dog ikke ses bon fra risikoen for hovrene·
motoder. hl'is dyrkningen skerfor ofte po samme areal.
Dulaha~'re hor været ma/escrt og hovedscn i dyrJ..
flIngen. men andre sorter kan absolut ogsd komme pil
tale. Det gælder ikke mindsl soner. som har resistens
mod hOl'renematoder. og det gælder og~å sorter med
<;ærlig lavl ska/i"dhold. fordi del/e gør dem bedre
halificerel til oIH'endelse i grynfremsfillingen.

Nye havresorter
I den officielle værdillfpfO\'ning ble\' 5 sorter afpro\'et
i 1990. og resultaterne ses i label 48.

Tabe/ 48. Værdia/prøvning /990 af "ye ha~w!sorter

Udb og

liane- rne<. For- Mod· Stri· Md·
udb hold<; ntng 19d dug

sorter hkg pr ..l dato cm 0-10)
h,

Anlal forsøg J 4 I

Dula 72,8 100 15/8 116 2.4
Baub27/76 -:-2.3 97 16/8 106 5.6
Semu J767 0,0 100 151 108 1.2
Cebeco 8541 -:- 2A 97 18/8 106 1.0
Weib. 17698 .;. J, 95 1418 108 2,0
Weib. 17610 ';'5.6 92 16/8 98 2,0

I) n = ingen meldug

J 1990 blc\ 3 .. årh\ede<ioner afpravet I 3 land'ifof'oog.
og resuhalerne er \ i'l i label 49
Afprovnlllgcn cr foretagel uden og med ~\'ampcbc·

ktcmpelse med Tilt IOp. Den nye sort Dragon gav det
hC)je.. te udb) tie og den lavesle virkning ved s\ampcbc
kæmpeisen. Merudb) tlct var, ledes ikke istand lil 'I!

betale for behandllIlgen

Vårhvede

F",·
ho........Du"

Udb. og mtrudb. hk.
kemt pr ha

Tabel 46. F/ere ars forsøg med havresorter.

Havre
Forholdstal for udbytte

1986 19'10

Dula 100 100 100 100 100
Rise 101 99 104 106 100
Flamingswit 102 111 99 102 100
Roar 97 96 9J 100 95
Vital 98 109 100 97 95
KCII}' . 98 99 99
Adamo 105 108 98
Galop 100 104 96
Maro ... 101 101
Sanna 98 94

Tabel 41 O~'erSigf over sortsforsøg i havre 1986·90

IHavre

Hele landet

Tabe/49. S~'ampebekæmpelse i ~'(Jrh~'ede. (45)
A - uden "ampcbcl..a:mpdse
B = 3 X O5 I TIlt 101'

PCI. 1""
l:db)'Ilt og Mtrud-

NtuJgul· mtl- mcrudb. b)ltt

ru.. du! I
hkg f.,

mer·V rhvede , ube- "h<. pr. ha s\'8mpe
udh

hand· hand·

A I B

h<' hkg
hk. prkl 1<1 ha

Dula .

FOf)ogsår /986-90
Flammgs,il .
RIse .
Vital
Roar

Forsogs6r /988·90
Adamo
Galop
Ken}' .

Fanøgs6r /989·90

Maro .
Sanna .

51.2
53.4
49.0
49.3

56.0
56.0
57,0

58.8
58.8

1,2
0.9

';'0.1
';'1,4

2.0
-+0.2
: 2.0

0.5
';'2.3

100

102
102
100
97

104
100
96

101
96

Serie 01·43. 3 forJdg

COflletle 2
Dragon
VltU-'
LSD ...

J
2
2

66.5
9.J
0.0

76,4
S.J

-+ 2.2

9.9 2.7
5.9 ~1.J

7.7 0,5
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Tabel 50 Eg{'nskaber hos l'drlm!dc

I ~O'alton~J"lU'CC'lkrl) 19Q() SOfhh"Ie1) 1990 J
Varbvede

I S<p- Mod- Kt"m~ P.... Md- I B....•
Mod- Stri- lona Mel- Gul· 1.<)<- nmglo- stor- lon- ud· Seth- , .Iu-

!
nm!l Igd spp. dug mt "'" ud «"- Indhold b}tle mt'n. I 'nC'n
dato cm ().IO 0-10 0-'0 ,.. I·. ,.. I·. ,.. \'lIeTdl; 1·9

Antal sleder 12 1

Cornette 9n 105 2.0 5,0 .,1 3 5 5 7 5 8 7
Dragon 9/8 98 3.0 0.7 2.1 I 5 4 7 5 7 7
Vitus 10/8 103 4,0 2.1 2.9 -I 6 5 7 5 6 5

I) l) '"'- Ingen ~ygd{lm'!>lln1!rC'b

-) I = Ingen kJe:::--.e:d. IIdhg mounm,:. \rnJ homer. 1.1\1 prolcmmdhClld. mdudt>~Il(, (l': bnxh'Olumt."n

Tabel 51. Ol'crsigt OlW sortsjorsog i l'orhl'ede 198(;,90. I tabel 50 er der anfort karakterer og 'ærdnal f 1r de 3

iVirb'ede Ldb Ol merudb.
~rtcr ... t:gcm.J.,:l~r.

hkg kt"mc: pr. ha For- På nen: punkter har Dr<Jgnnh\t:t.lc ,j"t sig hedr~ end
holds- de ovrigc. Det gælder S< ledes stralwngde. strO\:vrkl'.

MAlesort, I Pr0\t"t lal
Hele landet Cornt"lIt" SOrt mL'ldu1:oJlRreb og glllrusfoflf.:reb.

Målesort 100
I lahd SI er resultaterne af 1le:n:: års fONØg anført.

.........
Forsogsår 1986-1990

dlaal rodrVitus 57, I "'3.-1 94

Forsøgsår 1988-/990 J'arbyg
Dmgon 61.9 1.q IOS Alexl'!. .1 21

DIgger 6 17
Regatta I 2 S 12

1q89 Sewa 2 II 15 II
Ah... -' 17 1-1 9

Vinterhl'ede Gril <) 18 23 19 6
Sleipner 7 37 4S 61 Escon I -' 6 5
Kraka .... 73 62 40 .12 12 Canof 2 4
Gawain 3 8 f31cnhcilll 3
Obelisk 4 Lenlw 2 2
Kosack II 8 6 4 Arid I I
Florida 4 Golf. 11 9 5 -' I
Anja ... . 9 11 II 8 3 Formul:! 2 • I
Crban .. I -' I ennul I
Pepital I ~ ... ta~h.t 3 3 I
Rektor . . I Lina. .. I I
Wase ... I Klaxon 2 7 6 2 I
Andre sorter . .. 17 8 3 2 I Corgl ..... I 5 5 I

VifJterrug Andre sorter . .. 76 57 23 9 2

Petkus II ........ 55 45 46 -12 44

Dominator 9 24 33 40 39 IImore

Danko . . 17 18 13 12 13 Dula 35 65 62 -18 49

Mt=rkator. 17 12 7 4 2 Ri'ic S 5 21 24 21

Andre sorle:r . 2 I I 2 2 Adamo 10
VilnI .. -I .1 I 6 6

Vimerbyg Selma 50 16 7 II 5
Andrea 2 18 32 2S Flamings\\lt I 4 4
Trixi 2 2 15 24 Roar 2 5 I 3 3
Ermo . . 9 1j 15 21 16 Galop 1
~1arinka 2 24 41 26 15 Andre 'l()ner . -I 6 7 -I
Lady IO
Flamenco I 5 l·år/m'tit'
Hasso 12 1-1 8 2 2 CorneliePodium I

5-1 44 80 7. 76

Puslera) . I
Drag(lIl 14

Masto I
VitlJ'i 46 36 16 23 IO

Andre sorter. 77 43 16 2
Andre sorter 20 4 3
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Valg af vårhvedesart
Med de sorter, der i /990 blev afprøvet i lands/arsøg. er
der gode muligheder for at opnå {flffet/ss/illende fesul·
larer i dyrkningen. og det ser ud. som 0111 de" flye sort
Drago" hor ~'æref lidi bedre e"d de /0 olfdre ajp1l1l'ede
sorter.

Omsætning af sædekorn
I ertedret 1989 og vinteren 1989/90 blev der tinder
den officielle sædckormordning, som Plol/tedirekrura
(et administrerer. plomberet 2.62 millo hkg fordel!
med 1.31 mill. hkg ,årbyg, 0.94 mil I. hkg h\ede. 0,14
milL hkg rug. 0.18 millo hkg \'inlerbyg saml 0.05 mill.
hkg ha' re og v rhvede.
Dette ,,\'urer til knapt 90 pct. afdel samlede uds..'Cdsbe
ho\' af korn. som skønsnH.esslgt skulle umcndes til
tilsåning af de ca. 1.6 mil!. ha med kornafgroder til
høst 1990.
f label 52 er Vist en o\ersigl over. i hvilket omfang de
enkelte ~rter har 'æret am endt i de sid!'lle" fem 3r Det
er her hclt t}'deliggjort. al ,,\orts\algcl reelt bh'er
begrænset til rel rn. sorter. men la Ilene i tabdien
fortæller samtidIg. al udsklftnmgen fra kendle III nye
sorter. som klarer sig godt i forsogenc. ~ker rel hurtigt.
Eksempler herp kan findC'i håde for vinterhvede og

Tabel 53. ForædlerbeskYftede kornsorter /990-91.

Kornsorler 02 kornd}'rkning

for ,·årbyg. hvor del for ganske få år siden "ar helt
andre !'lorter. der blev dyrket.
For de fle... tc arier var der tale om reelle hovedsoncr.
der dækkede op mod halvdelen dier mere af dc
pågældende arIers dyrkningsareal.

Forædlerbeskyttelse
lfolge loven om forædlerretligheder II! pinnIer. har
forædlere af be:;.kyltede sorter rcl lil at opkræve eri
.. fgin. Dcr er i ,'./ebliJ"kel fasrlogf. al enlu'er som bl'
"yuer udsæd af beskyt/ede kornsorter. skal befale
mindst kr. ll.- pr. /00 kg formeringsmoleria/e af korn
og hojesf kr. 16.- pr. 100 kg. l lubel 53 er anforl de
kornsorter. som i ojebllkket er bc\1..) Ilede. og de ,Of
ter....om er belagl med dcn hojcsle afgift. er afmærket.
I lobel af vmteren kan nere sorter 'ente"\ optagel l

fortegnelsen. efterh~ndcll som de oplage... pi1 sonsli·
sten.

Oversigt over afstamningen af
sorter af korn
I label 54 er i alfabellsk rækkcfolge allfort sorlerne
indenfor de enkelte kornarter med oplysning om for
ædlerland. afstamning. rcgistrerlllgsnummcr m.m.

Vinterh"ede Vinterrug VA,bl'g Hane
Florida I) Marder I) Alexis I) Jare!.; Adamo I)

Pepital I) Jt:t1n) Sanna l)
Akkord Ali ... Klaxon

Anja Amando Anker Krp.tul Dula
Arber Danko Apex Lenka Edil
Britla Domlllalor Aramtr Lilla Fliimings,~ II
Ciradel 1erkalor Arena Magda Galop
Fresco Anel Nane) Kett~

GaW311l Vinterbn~ Ballenna IIlusha Mara
Herzog Frost I) Baronesse Obo< Nero
Junker Pa::.loral l) Dlenheim Princesse Rhiannon
Kanzier Camen Prisma RIse
Kosack Andrea Camir Regalla Roar
Kraka Cianne Canor Robert Vital
Obelisk Corona Canul $egu
Peacock Enno Carola Selim V rhvede
Rektor Finesse Calrin Semal Dragon
ROli Flamenco Corgi Sewa
Steipner Hasso Derkado Sif Axona
Token Kira Digger Sila Cornelie
\Vase Lady Doretl Sine VitUS

Mammut Ellinor Stina
Tl"iticale .\1annka Escon Teo V rdurum
Dagro MaslO Formub Tilda Capdur

Marylin Golf Tnumph Primadur
Pascal Gril Vicky
Rosalo Gro'iso
Silra Havila
Torben Hockey
Trixl Hugin

Ida

I) Formdlcrarglrt kr 26 pr 100 kg 0mge soner kr. 22 pr. 100 kg
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Tobe154. Kornsorternes oprindelse.

"fidemninl R~ Ved'"",,-,
" .,.

Vinterhvede
Andros (Nimbus XWeihenstephan Stamm 1990 1997 Breun PajbJ

623/655)XMaris Huntsman
Anja Kranich XCanbo 1981 723 Pajbj. Pajbj
Arbe< KronjuwelXBreun-stamm 845 f S Breun N&S
Citadel Komb. krydsmng af 24 sorter 1985 1183 Zel. Qvade
Florida CariboX Disponenl 1988 1562 Schw. Superfos
Gawain Dunn deriraliveX Brigand 1986 1284 PBIe Asm. E.
Herzog (Weihenstephan Slamm 61 6/67 X 1990 1985 Breun N&S

Kormoran) X Kronjuwei
Junker Sv 70355XMaris Huntsman Sv. N&S

Kosack (Mironovskaja 808XStarke M)Xl-Iolme M 1984 1017 Weib. AN&Co
Kraka Kranich XCaribo 1981 724 Pajbj. Pajbj
Obelisk Linieudv. af composite cross 1987 1451 Zel. Qvade
Pepital ROC 109-75XVDH 040-71B 1989 I 51 v.d.H. PajbJ
Pluton Kr. (Joss XMoisson) X(Mexique SO X B21 Cambier DP

X Maris Huntsman
Rektor Monopol X Komoran 1985 1052 Firl. N&S
Sleipner w. 20102-CB.149-HuntsmanX B,lbo 1986 1287 Weib. A & Co.
Token (Bounty X Amarda) X Flanders 1988 1627 PBlC AsIT E.
Urban Kranick X Diplomat IGP Supenos
Wase NS 732 X Une 04/105 19 8 1487 LK LK

Rug

Akkord Hybrid 1987 1337 H)'bro Pajbj
Danko Udvalg i Dankowskie Zlote 1983 975 Rolimp. FAF
Dominator PelkusXCarokurz 1983 941 PHP Pajbj.
Marder Topcrosshybrid 1989 1836 v. LP MK
Merkalor Dansk Lalldrug XCarokurz. 1983 940 PHP Pajbj.
Petkus Il Udvalg i gl.Petkus v. LP MK

Vinterbyg
Andrea (DuraXTocka)X Banteng 1986 1227 v. BE LK
Catinka (Dura X Vogelsanger Gold) X MIrra Carst. Abed
Ermo (Dura XSenta)X Vogelsangcr Gold 1985 1108 v. LP Pajbj.
Finesse Igri X Maris Otter 1990 1942 ICI LK
Flamenco France Dea XSonja 1986 1313 Secobra Qvade
Frost Pella X Astnx 1988 1481 Weib. AN & Co.
Gry Sonja XStamm 229 1990 1986 pn. O. Supenos
Hasso DuraX 12563 1982 809 v. LP Pajbj.
Kira 74/304 (B. 685X2437/12)X47213 1989 1837 Ack. Carlsb.
Lady (Sv. 75726 X Igri)X Alpha 1988 1502 Serasem LK
Marinka (AlphaXSvP 67.4)XMalta 1985 1182 CB Qvade
Pastoral Igri X Mogador 1989 1838 Secobra N &S
Trixi (B.685 X 2437/16) X 47213 1987 1410 Ack. Pajbj.

VA,byg

Alexis Breun SI. 1622 dXTriumph 1988 1537 Breun Pajb...
Alis Triumph X Rosie Abed 1985 1154 Abed Abed
Ariel Triumph X All 3109 1988 1483 Weib. AN Co.
Baronesse 5238/8-74 X 754465 1989 1783 Nords. LK
Blenheim TriumphXEgmont 1987 1358 PBIC Asm E.
Camen TriumphX Mirjam 1989 1724 Carlsb. Carlsb.
Camir EmirXTriumph 1985 1151 Carlsb. Carlsb.
Canor ordalX Triumph 1985 1150 Ca,lsb. Carlsb.
Canut Triumph X MaRnum 1988 1488 Carlsb. Carlsb.
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Afslamnmg R~gistr~rel
Vcdli8~holderIr nr.

Carula Triumph C (RupasX(lngridXProctor» 1990 1982 CarJsb. Carlsb. BICatrin NordalXTriumph 1988 1488 Carlsb. Carlsb.
Collie Flute SisterX RPB 178-79 1990 1996 NRPB Pajbj.
Corgi TriumphX 15533 Co. 1985 1181 WPBS & PBlCAsm. E.
Derkado Kreuzung Salome X Lads 1990 1847 VEB Asm. E.
Digger Magnif E IOS X Univcrs)X Aramir 1986 1226 1CJ LK
Escon Claret X RPB. 156-75 1986 1281 RPB Pajbj.
Formula TriumphXAJI.3109 1987 1321 Weib. AN & Co.
Golr (ArmelleX Lud)X Luke 1983 966 RPB Pajbj.
Grit Ha. SI. 55474/67XH•. SI. 46459/68 1984 1001 VEB Asm. E.
Grosso Ceb. 7608 X Apex 1988 1490 CB Qvade
Hugin AramirX LP 228869/XAthos 1989 1852 v. LP Superfos
Jarek (Km 1192XSladcr)XOpal 1989 1727 OSEVA DI'
Klaxon RPB. 16. 71 X I acta 1984 1033 NRPB Pa]bj.
Krystal Koral X Rapid 1989 1726 OSEVA DI'
Lenka 5013 Index 74Xq 496 Index 72 1987 1333 VEB Asm.E.
Lina LofaX/Å 6564X(Mari-XMultun)/ 1983 960 Sv. N&S
Magda Roland X Aramir M 1988 1546 Weib. AN & Co.
Natasha Triumph XAramir 1987 1376 Unisig DI'
Nomad KymXTriumph 1990 1995 NRPB Pajbj.
Perle LinaXAtem S, . N & S
Princcsse UniverseX 1·427 1988 1563 Nords. LK
Prisma (Triumph XCambrinus)X Piccolo 1989 1802 \Vier. Pajbj.
Regatla PF 52213 XCIuret 1986 1280 NRpB Pajbj.
Segu Sewa X Gunnar 1989 1861 LK LK
Selim Nery X Sj. 693242 1987 1404 LK LK
Semal SJ.746570XTnumph 1989 1862 LK LK
Sewa (Julie X CEB 45217) X 1-421 1983 959 LK LK
Sir Sj. 6984 X Opal 1990 1899 pn. O. Superfos
Sila Triumph X Rosie Abe<! 1986 1250 Ahed Abcd
Sine Ahed 5018XTyr. 1988 1595 Ahed Ahed
Stina PF. 52158 X Sv. 72174 1988 1539 PajbJ. P.jbj.
Svani GunnarXLina Sv. N&S
Triumph Diamant X 14029 64/6 1978 488 VEB Asm. E.
Vicky Triumph X AHa 1990 1983 Sv. N&S

Havre

Adamo BaldoX Brutus 1989 1687 Semundo Pajhj.
Dula Selma X WZ 62060 1982 823 Wier. Palbj.
Flamingswit Bento X Selma 1987 1443 v. LP MK
Galop Leanda X Sang 1989 1729 Weib. A & Co.
Kett)' Selma KMNXSang 19 9 1728 Weib. AN & Co.
Mara Selma X Romulus 1989 1839 pn. O. Superfos
Rise SelmaXSv.60409 1983 956 LK LK
Roar (St!I-XUS 1624)XAslOr 1982 844 LK LK
Sanna BondvicXSoIII-XCondurX 1990 1984 Sv. N & S

SejmaXSv. 71549
Vital Sang X Selma 1984 1068 Sv. N&S

VArhYede

Cornelie Kolibri X Pompe M. 1982 838 Weib. AN & Co.
Dragon Sicco/WW 12502-/3/Sappo-/5/Kadell 1989 1725 Weib. AN & Co.
Vitus KlejberX(Transec 7 c Capal) 1981 767 LK LK

Fortegnelse over forædlere og repræsentanter findes side 62.
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c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Bent Ullerup

Tabel /. Forsøgwlllol.

_A_rt_Oi.::...O..:pga..:.._y_c 1Antal sorter IAnlalr~

Forsøgsarbejdet med bælgsæd har i 1990 fnrlrinwis
omhandlet afprøvning af ærtcsortcr, men der er og!J.
resultater af B forsag med hestebønnesorter og af
enkelte dyrkningsforsøg med rnarkært.

Forsøgenes antal og fordeling
Beretningen indeholder resultater af 78 forsøg med
bælgs..~dsorter og 3 forsag med andre opga\l:=r. Dt:=r
deilag 22 ærtesorter ug 4 hestdxmnesorter i afprøv.
mngen.

mere end Bodilærl. medens den i de to andre serier
kun gav 1.5 hkg ærll"r mere. Del understreger. at
resultater af ærteforsog ikke er så sikre og entydige
som resultater f.eks. af kOfllsortsforsøg. Det skyldes.
at ærterne er langt mcre følsomme overfor klimafor·
hold og andre vækstbetingelser, der innucrcr på ærter
nes ud .... ikling og dermed på udbyttet. I tabelbilagets
tabeller ur. 46 til 49. med resultaler af de enkelte
forf,ng anæM=S en betydelig forskel mellem r~ultateme

fra for~g til forsag.
Sonerne Bohatyr. Solara. Madria og Chantal gav de
hojeste udbytter i forsogene. og dårligst klarede sor
terne Miko og Fjord ... ig. Indholdet af råprotein i
tørstotTet var omkring 25 pc!., men dog med variatio
ner fra 23.5 til 25.8 pet. Også ærtcstørrclsen målt ved
tusindkornvægten (TK V) fortæller om væsentlige for·
skelle fra Helkaærl. som var den mest smMrøede med
TKV på 229 g. til Chantal med store frø på 388 g. pr.
1000 fre. Delte forhold kan have nogen betydning for
omkostningerne i forbindelse med ærtemarl..ens elab
lerin~. idel der naturligvis af sorterne med de ,må frø
skal anvendes færre kg for at udså det enskede antal
fre.

I
2

72
6

78

22
4

26

Markærl·SOTlcr.
Hestcbønnc·sorter

lait bælgsæd·<.;orter

abovirkning i ærtesorter .
Blanding af byg og a:=rter ..

Markært

Landsforsøg med sorter af markært
I alle sortsforsogene med markæn deltog både den
normalbladcdc Bodilært og den hahbladløl:>C SuIara
ært som målesoner. De 4 sorter. ~m blc\' afpru\>cl i
serie Ol-4-t er af anmelderne angl\ct at \ ære normal
bladede. og det gælder ligeledes 2 af de una' nglvne
~orter i sl"rie 01-49. medens alle o"nge soner er af den
halvbladlO'ie t}'pe.

I tabel 2 er resultaterne opdelt for Ocrne og for
Jylland. Der er fra serie til sene forskel på de udbytter.
der blev opn~et i de Io områder, men det skal bl".
mærkt::s, at der i Ot:rt:: tilfælde kun er t=t megd lille
forsøgsantal bag re1'>ultatet. Del er også "ærd al be
mærke. at Solaraært i 3 forsogsscricr har gi ... et 5-6 hkg

Bådl'lu/hylter i markær{ (lg kl'alireren gt'I/"relr ~(/r sU..'f(/des
lil/rt'dwil/Nld" i /990 ~vm folge af gu</t' l'a'ksriJd/l1g!'lser
og /ckd/(' hostJorhvld.
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Tabel 2. Landsforsog med sorter af markært 1990.
(46·50)

Tabel 3. Opdeling afresultater med sammenligning af
ærtesarterne Bodil og Solara 1990.

4.0

7.9
4.2
9.9
2.9
2.1
2.8
4.6

8r

8
8
gr

8r
gr
g

8
g
gr

8
g'
g

2.0
6,8

+2.3

4
4
4
4
S
4
4
4
4
4
4
5
6

5
6
5
5
5
5
6
5
6
6
6
6
6

6
6
6
6
5
7
6
6
6
7
6
6
6

329 344 54.4

334 355 56,6
369 400 56,6

- 71.3
320 338 44.0
336 358 53.7
323 329 52,6
315 320 55.5

306 297 ./3.8
313 321 38.8
279 253 35.8

5
6
5
S
5
3
5
3
4
3
6
7
5

25.2

21.9
23.4
25.8

2
4
5
5
5
5
5
4
4
2
4
5
5

11 22.4 23,6
7 23,4 24.0
2 25,7 26.3
4 22,7 23.9

21 24,1 25.4
15 25.0 26.3
12 24,7 25.9

69 22.1
76 22,9
77 25,2

72 24.0

3
3
6
3
6
4
2
4
4
3
3
3
3

pc!. riprolt'm TKV'I !>db '" m_b
Markært .~

biV""

~ BodilISolarll BodIlISobra Bodil ISola....

AJle forsøg

Sjælland
fyn .. .
LoJl-Falster.
Bornholm . .
Østjylland
Vcsljylland
Nordjylland

do. 1989
do. 1988
do. 1987

\fukært

I) I = lav. Ildh,iC, \m1l fm. la ... rumvægt. tynd ~kal. la"'l mdhold.
l) g - gul. br brun. m = marmorercl. gr = gron
l) normale blade. øvrige hahbladllN.

Markærtsorternes egenskaber
13 af dc 22 sorter. som deltog i landsforsøgene, er
oplaget p~ dcn danske sorlslistc. I label 4 er resultater
ne anført for nogle af de målinger og bcdommeiser af
egenskaberne, der kan hentes i sonslisten.

Tabel 4. Egenskaber hos ærtesorteme. I)
Ifølge sortsliste 1990 udarbejdet af Statens
Planteavlsforsøg

I de øvrige 5 pro\'mser blev der i gennemsnit af de
gennemførte forsøg hostet omkring 55 hkg Bodilært .
men i aJle omrlider gav Solaraært et højere udbytte og i
gennemsnit af alle forsøgene et mcrudbYllC på 4.0 hkg.

edersl i tabellen er en tilsvarende sammenligning
mellem de 2 soner vist for de foregående 3 år og
bortset fra 1987, hvor Bodilært klarede sig bedst. har
Solaraært været dcn højcstydcnde i de 4 år, hvor begge
sorter har deltaget i alle forsøg.

A~ona ..
Bodil') .
Boh,'y")
Chantal)) .
Fjord .
Heika .
Madria _.
Ni\'a
Odm
Orb.
Renaia ...
Salara
Trille ... .

db}w: og
Hele landd

merudbytte Udb og pct. d·
hk.1 æner ~~rudb protem

Marben ",ho hll ,
",'" ""',," TKV

0<"" Il,l"'" ",.ho I

Serie 01-t/4
Anlal fON,! , 9

"
11 IO

Bodil· 55.9 57.1 56.7 23.8 343
Solara 8.5 3.1 5.0 25,2 365
Atol- . .;..1.3 2.1 0.9 25,6 282
Chantal· 6.5 3,9 4.8 24.4 388
Katrin· ....... ';"0.1 .;..1.7 ~I.I 24.2 351
Bohatyr· ... 5.7 4.8 5.1 24.2 310
LSD ....... 6.5 4.0

Serie 01-45
Anlal forsøg J 9 12 12 6
Bodil . - . . . . . . . 44.0 55,0 52.1 23,9 316
Solara .. 12,3 3.0 5.3 24.9 334
Madria 6.7 2.6 3.6 23,7 258
Heika . . 11,8 ';"2.2 1.3 23,8 229
Fjord . ... ~0,4 ';"8,7 ';"6.6 25,2 251
Mika . . 9.2 ';"6,5 ';"2.5 25.7 276
LSD. ......... 3.7 4.0 0.5

Serie 01-46
Anlal fONl8 8 11 la la Il
Bodil· 56,9 55,7 56,2 24,0 323
Solara 1,2 1.7 1,5 25,2 327
Trille . . . . . , . . . 1.9 0.0 0.8 25,0 269
Odin 0.8 1.1 1.0 23.1 248
Orb ... .;.. 1.0 0.8 0.1 24,1 237
Ascona .;..1.3 0.9 0,0 24,3 290
LSD. 0.3

Serie 01··17
Anlal foT""KlS , 11 17 " 11
Bodil· 59.3 48.0 51,3 24.5 326
Solara 5.9 6,1 6.0 25.4 347
Anno 0,0 3,3 2,3 23,5 254
Barone&~ .. 3.4 0,0 1.0 25.1 315
Renata. 2.6 3,2 3.0 24.3 310

iva ..... .;.. 1.8 3.3 1,8 23.9 250
LSD ......... 4.5 3.1 2.7

Serie 0/·49
Anlal forsøg J 6 9 9 9

Bodil· 58.0 56.1 56.7 23.8 336
4-9549' ...... 3.0 0.8 1.5 25.6 366
4-9006· ....... 0.3 ';"5.3 .;..3.4 25.8 287
Solara ... 9.7 .;..1.3 2.4 25.2 350
4-9005 .... 7.7 ';"2.1 1.1 25.2 356
Accord 0.3 2.5 1.8 24.4 284
LSD .... 0.6 /8

• normale blatk. øvrigt' soner hah bladløse

l label 3 er result~tcme for sonerne Bodil og Solara,
der deltog i alle 72 forsøg, opdell efter områder.
Udbyttet var højes! i 2 forsøg på LoJland-falster og
lavest i 4 forsog p. Romholm.
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Alle de nævnte sorter har gule el/er grønne fro, og de
har hvide blomster. Et fælles lræk, som følger den
hvide blomsterfarve. er. at sådanne sorter er tanin·
fattige. Oplysningerne om plontehojden i tabellen af
slører, al sorterne har meget forskellig højde. For
søgsteknisk kan det være en ulempe. når langslængIe
de soner i forsøgene placeres side om side med korte
sorter. fordi den langc sorl kan dominere og i værste
fald skade nabosortcl1 med den korte stængel. For al
imødegå denne risiko i serie 01-44, hvor dcn lang
stænglede Bohatyr var med, har forsøgene i denne
serie været gennemføf1 med værn imellem wrterne,
således at de ikke har kunnet påvirke hinanden. 11989
blev gennemført fire forsøg for at belyse problemet
med nabovirkningen, og i 1990 blevet tilsvarende
forsøg gennemført.

Resultaterne kan ses i tabd 5.

Tabel 5. Nabovirkning mellem ærtelyper i forsøg,
serie 01·50·90.

4 forsog~) 1989 I fo~,&4) 1990

:\bTkært Mtr- Udb, og mer- Mcr· Udb. 0& mer
udb. udb)'ue ,db udbytte
hkg hkg hkg hkg

Lav type l ) . 42,4 63,1
Lav lype1) 0,.1 42,7 2,1 65,2
Lav type1) .. 0,.1 - -;- 2,0
Høj type') .. 5,6 - 48,0 5.0 - 68.1
Lav typel) . 0,4 0.1 - ~J.6 -;-5.7
Høj lype2) 5,Q 0,5
Huj typc2) 5,7 0.1 0..1 - ';'4.7
Hej type2) • 5,.1 -;-0.4

I) RCl(hl. 2) Hohatyr
3) 2.5 m brede [l:l.rceller uden \"æmebælter 1 2 forsøg og L5 m

brede parceller uden lIærn l 2 fon.og.
4) 1.5 m brede parceller uden værn.

I afprøvningen deltog to normalbladede sorter - den
konstænglede Bodilært og den lang~tilkede Bohalyr.
Forsøgene kunne formentlig med et lilsvarende resul
tat have været gennemført med [O halvbJadlose sorter.
f.eks. den kortstænglede Solara og den lang~længlcde

Fjordæn. Grundloger for forsøgenes an/æg og gennem
førelse var forskelligt i de /O Jorsøgsår. Forsøgsreknisk
var forskellen. al i 1989 ble\' to afforsøgene aIlIagf med
2.5 m brede parceller og to forsøg med 1.5 m bredde. I
1990 vor parcelbredden i forsøget 1,5 m. Dyrknhrgs·
mæssigt ~'or forskellen, at de IØrre betingelser i 1989
bevirkede en mindre kraftig ~'ækst end i 1990 og dermed
ikke så stor en "abow·rknillg. Resultatet af rors"g~af

prøvningen var forskelligl i de to år. I 1989 var der
ingen forskel i nabovirkIlingen. når en af typerne blev
dyrket omgivet af sig selv. eller når den var omgivet af
den anden lype, og der var ingen forskel i reaktionen
for hhv. den lave ært og den høje ært l 1990. hvor der
ganske viSI kun er rcsuhater fra et forsøg. var clTektt:n
en ret belydelig nabovirkning. således al den lave type
gav 5.7 hkg ærter mindre. hvor den blev dyrket nabo
til den hoje type. end hvor den var omgivet af lave
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ærter. Tilsvarende var udbyttet af den høje type 4,7
hkg større. hvor den høje type var omgiVEt af lave
ærter. end hvor den var omgivet af høje ælter. For·
holdet har naturligvis ingen sh"re betydning i den
praktiske dyrkning af ærter, men da det er v<c<;entligt.
al resultaterne af sortsforsøgene bliver så rigtige som
muligt, og da der tilsyneladende er nabovirio..ning af
forskellige ærtelyper, især når parcellerne er ~må, er et
fortsat undersøgc1sesarbejde på dette område påkræ
vet.

Oversigt over flere års forsøg med
sorter af markært
Af de sorter. som blev afprøvet i 1990, havde 4- sorter
værel med i landsforsøg i 5 år eller mere, .~ sortcr
havde været med i 4 år, 4 sorter i 3 år, 2 soner i 2 år og
endelig var 6 sorter med for første gang. Udbytterela·
tionerne for de enkelte år er visl i label 6, idel Bodil
ærts udbytte er sar li/lOO og de prøvede sorters udbytte i
forhold heml

Tabel 6. 5 årsforsøg med sorler afmarkært.

Markært
19&6

Ilodil* 100 100 100 100 100
Bohatyr· 108 101 120 103 109
Solara IlD 94 117 IO; 107
Heika. IlD Q7 109 98 102
Madria 94 103 106 107

Trille 94 102 III 102
Ascona 105 IlD 106 100
Renata. 113 1O~, 106
Orb 114 1()o1 100
Katrin· 101 106 101 98
Fjord 117 IlD 101 87
Niva IDb 104
Odin 108 102
Chantal· 108
Anno. 104
Accord 103
Atol* 102
Baronesse 102
Mika 95

• soner merl normale blade. øvrige soner hal\"bladloSo'

Der er betydelige årsvariatioller i ænesonernes ind
byrdes udbytterelation. Sorten Bohatyr har dog hvert
år i de 5 givet højere udbytte end Bodilært. og det
samme er - bortset fra 1987 - også tilfældet for Solara·
ært. Forskellene kan skyldes, at dårlige hostbetingel
ser har ramt de sildige sorter, men variationen kan
også skyldes ~orlcrnes forskellige reaktion på tørke
perioder. mens ærterne er i blomstring. D~tte kan
medføre en dårlig bælgsætning og deraf følgende el
lavt udbytte.
I tabel 7 findes en oversigt over forsogsresuhatemc
som genllel1l~lIit over en årrække med oplysninger om



protemmdhold, kom\ægt og ud b} Ile. L:db~ tlelal1ene
i denne tabel har dog storst værdi, n r de sammen·
holdes med de årlige resultater. som er anfort i tabel 6.

Bælgsædsorter og bælgsæddyrkninK

Tabel 8. Kort bed.ri\'else \"ed opdeling af 13
ærtesorler i /andsforsøg 1990 - især pd
grundlag afden danske sorrsliste

Ntva. Bodil Madfla.
Bohalyr.11e1l..a.

Solara, Fjord

Korte Middellange Lange

Ascona. Madria. Odin. Niva. Bohutyr. "'Jord
Solara, Bodil, 1·lelka

Renata. Chantal.
Orb, Trille

Små (ro ;\1iddelstore fro Slore (ro

Orb.O(hn. Chanlal. Renata. Solara.
Ni\3. Heika Ascona. Trille. Bodil

Madria.
Bohatyr, Fjord

Gronne (ro - Gule fro

Chantal. - Renalu, Odin.
Ascona. Orb. Niva. Trille.
Heika, Salara. Madria,

Fjord Bohalyr, Bodil

Tabel 7 O~"ersigt ow!r sortsforsøg i markærr

l-- pet rApm- TUMlld· Udb~·tte og
merudb.

telll i komsvægt. hkg kcrne For·,,,rslor TKV, g pr. ha holds
..I

IlpnncI Ilpr"..el Ijpro\'ct
Boc:ltl !IOn Bodil son Bodil sort

Bodil') 100

Forsogsar 1986-90

Oohat)r l
) 23.2 23.5 316 282 H3 3.6 108

Solara 23.5 24.0 314 310 42.8 3.0 107
Heika 23.6 23.5 306 224 42.1 1.4 103

Forsogsår 1987-90

Ascona 23.5 23,9 309 279 43.8 2.2 105
Trille 23.5 24,6 308 257 44.5 1.2 103
Madria 23.4 23.8 307 249 42.8 1.3 103

Forsogsdr 1988·90

Renata. 23.1 23.2 318 302 44.6 3,4 108
Orb 23.2 23.5 309 236 45.3 2.3 105
Kalrm l

) . 23.0 23.6 320 321 45.2 0.6 101
Fjord 23.2 24.4 318 264 47.1 "' 0.6 99

Forsøgsdr 1989-90

Odin .... 23.1 22.8 311 352 48.7 2.3 105
Niva 23.3 23.3 312 247 46.3 2.2 105

1) normale bladc. oHige sorter hlll ...bl~ldlu"C

Normale blade

Bohatyr, Bodil.
Chantal. K<ltrtn

Tidlig modning !\tiddeltidlig
modning

A<;cona Renaia Odin

HalvbJadlose

Renata. Odin.
Niva, A<;cona,

Orb. Trille,
Madria. Heika.
Solara. Fjord

Sildig modning

Chantal Trille

I tabel 8 er der med ord gi\'et en kort beskri\e1se med
de vigtigste egenskaber for de sorter, der har deltaget i
landsforsogcnc:. De enkelte egenskaber er betegnet i en
2· eller 3·delt skala, hvilket gi\er en ret gro\ opdellllg,
og der er selvsagt naturlige overgange fra den ene
gruppe til den anden.

Valg af markærtesort
Efter at Bodilærr \'ar hovedsortrn i flere år. kom de
ha/vb/odIøse soner p markedet. og da de viste gode
egenskaber i dyrkningelI. fik de Iwnigt et stort dyrk
ningsareal. og især So/araært ble\' populær i dyrk·
Ilingen.
Da den /angstænglede SOrt Bohatyr ble\' introducerelog
viste sig særdeles højtydende. gik den noturlig\'is ogsa
md i dyrkningen med et stort areal. og seh'Om de fleste
afde am'endte soner er hal\'blad/ose. udgør dyrkningen
aft1ormalblodede ærter et ligesb Slort areal. Ved mark·
kontrol/en i sommeren 1990 blev godkendt co. 12.500 ha
fremavl hl'orafca. ha/vdelen af h~'(!f afde ro Iyper.
Ærledyrkningen er meget klimaafhængig. og det er
\'Onskeligl al vælge den rigtige sort til alle forhold. Men
uanset klimatiske betingelser under dyrkningen og sar·
ternes forskellige egellskaber er del en erfaring, at el
godt gennem/ort sbarbrjde i et \'eltillol'el sabed er 0/
ofgorende betydning for ærtedyrkningem succes.

Blanding af byg og ærter
Sporgsmålcl om blanding af byg og ærtc=r har værel
afprovel nere gange både I Statens Plantcavlsforsog og
i landsforsog. og der har været provct fOf'ikellige
blandingsforhold.
l 1988 blev gennemfart 11 forseg. i 1989 J forsog og i
1990 2 forsog efter forsogsplanen, som fremgår af
tabel9.

Tabe/9. Byg. markæn og blandillg herafti/ modenhed.
serie 01-5/-90 (51)

Virbyg og Udb)'t1c og % .. I~merudb)'t1c nlpro- t .
markært hka pr. ha "'" ,.,."

l b~a

AnlaJ forwg 2

lkxIilært. O~ 41.3 23.5 100
Solaraært. ON . -;-4.6 26.8 100
Gritb)'g. lOON 6.4 10.6 O
50% Bodilæfl +
50% Grit. SON. 4.6 45.9 18.0 46 6
50% Solar:.uert +
50% Gril. 50N 3.7 -;-0.9 45.0 17.3 37 2
50% Solaraært +
50% Grit. ON 5.6 1.9 21.7 63 5
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Bælgsædsortcr og bælgsæddyrkning

Fig. I. Udbyuejorho/d og økonomiske relotioner ~(!d avl af
byg og markærl i renbestand og i bla/ldmg.

Neltoudb., hkg/ha
(udb. +- udgIft lil
udsæd og N-gooning)
60

b l
100% SO% Gnl t
$owa 50% Solara

10&..
Gril

4

5

1000 kr. pr. ha
(nettoudb. x salgspris)

6

b ,
100% 50'11. Gril ~
Salafa 50% Solars

50

o
Forsøgsled 9

100%
GOl

Afprøvningen har dels omfattet en sammenligning
mellen 2 ærtetyper, Gritb)'g i renbestand og Gritbyg i
blanding med de 2 ærtetyper. Desuden blcv byggen i
blanding med Solaraærl afprøvet uden og med kvæl·
stoftilførsel.
I de 2 første år gav Solaraært i renbestand højere
udbytte end Bodilært, mens dette ikke var tilfældet i
1990. Gritbyg irenbestand tilførl 100 kg kvælstof gav
alle årene højere udbytte end ærlerne og b)'g i renbe
stand ga\' i alle 3 år lidt højere udbytte end de
forsøgsled, hvor udsæden bestod af 50 pet. byg og 50
pet. ærter.
Selvom der har været en lille årsvariation, er dcr dog
så god overensstemmelse, at det er rimeligt som ha·
vedresultat af opgaven at betragte gennemsnillet af tre
års forsøg. Disse resultater ses i tabel IO.

Tabel JO. Byg og ærter i renbestand og iblonding. gns. J
6", [o",.g 1988-90

IMarkært
Udbytte •

hk, hk, % Kar. r.
og v'rbyg ærter % nl· nlpro- ""''' leje-

I. kem protein tclO (2 h) sæd

I. Arter irenbestand
a. Bodil, ON 36,8 22,9 8,43 100 IO
b. Solara, ON 38.1 24,4 9.30 100 IO
c. Gritbyg, 100 N. 49.2 11.7 5.76 I

2. Blanding af byg og ærter
d. 50% Bodil +
50% Grit, SON. 45,9 16,5 7.57 35 5
c. 50% Solura +
50% Grit. SON. 46,8 16,4 7,68 30 3
f. 50% Solara +
50% Grit, ON .. 45.5 18.8 8.55 51 4

Neltoudbyltet af byggen var højere end af æfler og
næsten det samme som for blandingen, men okollo·
misk var blandingsavlen bedst og den rene byg dår·
Iigst. Såfremt forfrugtsværdien af ærter regnes med,
øges forskcllen.
En af fordelcne ved at dyrke byg i blanding med
markært afsløres i bedømmelsen af lejesæd. l ærtesor
terne var lejesæden total, mens byggen i blandingen
var i stand til at forhindre delte og derved skabe
mulighed for al gennemføre høsten lettere o~ med et
bedre kvalitetsresultat.

Tabellen er delt i to. øverst er arter (byg og ærter) og
ærlesorter (Bodil og Solara) sammenlignet. Byg godet
med 100 kg kvælstof gav 11-12 hkg større frøudbytte
end ærterne, men som følge af forskellen i proteinind
holdet blev udbyttet af rå protein 46-61 pet. højere i
ærtesorterne end i byggen.
I (abeilens nederste halvdel er resultaterne af byg!
ærteblandingerne vist. Udbyttet af frø og af protein
var næsten ens, uanset det var Bodil eller Solara. der
var partner i blandingen. Men når der ikke blev gødet
med kvælstof til afgrøden. steg ærteandelen i den
høstede afgrøde og dermed proteinindholdel. Dette
indebar et større proteinudbytte, som i gennemsnit var
på linie med proteinudbyttct i ærterne i renbesland.
Der kan foretages økonomiske bcregningcr på Oere
måder over de opnåede resultater, dels med udbYIle af
kerne og prOlein som grundlag og en prisS31 foden·ær
di på disse komponcnter. eller mere enkelt med an·
vendelse af halldelspriser for korn og ærler. I fig. I er
delte lagt til grund, og for at stille udgangspunktct ens
er udgift til udsæd og til kvælstofanvendelsen om
regnet til kg byg eller ærter og trukket fra udbyllel.

Forsøg, som er gennemforr i de seneste 3 år. og resulta
ter af tidligere gennemføne forsøg viser. at det ud·
mærket kan lade sig gøre at høste tilfredsstillende
udbytter ogfå ell gevin.st iform o/højere protemudbytte,
lIår ærter dyrkes sammen med byg. Ved am>endelsen af
tidligt modnende ærtesorter og en kort strlistlv bygsort.
er der gode muligheder for at gennemføre dyrkningen
tiljredssll"/lende. men der kan dog være risiko for, Ol
ærterne trækker byggen ned til toto/ lejesæd. sdfremt
ærterne domillerer, og såfremt den ~'algte bygsort har et
svagt strå. Del er vigtigt at være forberedt pli. Ol blon
dingsavlens bestonddelc afbyg og ærter ofte vil ~'ære cn
anden end planlagf. Dette sky/des udsædcns b/ondings·
forhold. sådybde e/ler klima- og jordbundsforhold. der
favoriserer dcn elle af komponenterne.

Hestebønner
Ocr bicv i Jandsforsøg i 1990 gennemført 6 forsøg med
afpfO\'ning af 4 hesteOOnnesorter. Resultatet af for
~øgene scs i tabel 11.
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Bælgsædsorter og bælgsædd}'rknin~

Tabe/Il Lartdsforsøg med heslebør1nesorter /990 (52) Tabel Il. Flere IJrs forsøg med heslC'bonflesorter.

49,1
100
92

100
82

31.3
100
91

56.7
100
98

37.5
100
98

Cargo. hkg IIdbyue
Cargo. forhold ..I:!1
Victor .
Apollo
Tord

IlcstebennerK", TUdb
Heste- lIø,lCk r", Mod· TKV ~c ri og

mc>"'

bønner = n<d mng • pral. udb.
k. I",

Serie 01·48
Anlal rorsog , b , , 6 b

Cargo 98 2 31/8 530 29,5 49.1
Apollo. 97 I 2/9 582 30.5 +0,1
Victor 76 I 29/8 587 28.4 +4.0
"oret 72 2 31/8 639 32,7 ~ 8,7
LSD, J.7 4.0

Sonen Cargo deltog i 1984 første gang i afprøvning, og
den har hvert år været den hojez..tydcnde sort. S5lede~

var del og'iå i 1990. hvor 'ionen Apollo dog ga\ Cl
udbylIe på højde med Cargo, medens sorterne Victor
og Toret Ikke kunne klare sig. :"elOp dIsse 2 SOrter \ar
mere kortstråede end Cargo og Apollo. og Victor \ar
lidIigere moden end de 3 "vrige. Sorten Toret ha\'dc
\lOrrc fro end de andre og havde lovrigt det højeste
lIldhold :if råprotclll med 32,7 pet. Det er lærd al
bemærke. at proleimndholdel i llesrebonner sæ(hal1
Iig\IS og også her er ca. 5 procentcnheder hojere end i
ærter.
, tabel 12 er vist rcsultatel fra de seneste 4 års forsog.

Valg af hestebønnesort
Med de lidl/ge heJtebollrtesorter pli markedet har der
vist sig dyrkningsinleresse for denne bælgsædart. For
sogsudbyueme har igel/nem (irene I'isl store udsw'ng. /
/988 I'or del hojt. i /989/aw og i 1990 \'or gennemsnlH
udbynet af Cargo I forsøgene 49.4 hkg fro. Der1ne
forskel i resullaleme fra br til or kan ogsiJ findes i del
enkeIIe eJr som folge af dyrknir1gsbefingelserne. Corgo
er en dyrkningssikker hesleoonneSorl. men ogsti andre
og nyere sorter kon komme pa IO/e I'ed I'a/gel afsort ,.
dyrknmgen.

robd /3. Ærle· og Izeslelxmne.mrleme.\ af~lam"iIlK.

Son

I\lnrkært
Accord
Anno
Ascona
Alol
Oaroncss
BodIl
Bohalyr
Chanlal
Fjord
Heika
Katrin
Madria
Miko
Nl\a
Odin
Orb
Renata
Solara

Trille
4-9005
4·9006
4-9549

I-lcstcbonne
ApollO
Cargo
Toret
Victor

Af\tllmmng

Dohal)'rXNSA 211
(Birte X(Filby X Birte))
Crossing: Cebeco 8.125 X Finale
(COlOlO X Flavanda) X )Spikel X Finale)
(Maro XJ 1-30·134-75-8) X Maro
ReseJektion I Birte
Umkum X p~ ram X Dick T
(MaXI X Progreta)X Fla\anda
JJ I 13 X Dirte
ProcoX HJa 51221 (SIOlOX Usatyj-5)
St. 4145XBirte
Finale X Filby
(Mel!'oter X SI. Prlb 319) X Hamil I
BincX(Filby X Dlrte).
Birte X (Filby X Dirte)
I'ROCOXJlIpGRO 4
Miranda X (Cebeco 4.94.756X Paloma)
Kryd:-.n. «FinaleXCebeco 2.38-6X
Finale) X Finale X rc\clt:ktion)
FinaleX Filby
Progreta X F\1 41()()44
ProgretaXF\1410019
Miranda XGa~tro

Ud\alg i eget matenale
Udvalg i (Kleuropæi..k materiale
Beryl X Fehx

~ Inlca X Cocksfiel"'d"'sp"'r..::'""'g'--- _

Reglstren:t
Ir nr

1988 1535

1976 296
1988 1486
1989 1784
1987 1442
1987 1319
1986 1292
1987 1445

1989 2002
1989 2003
1988 1525
1990 1913
1986 1265

1987 1409

_--,1~9=_1 534

Vedlig~h Dan,k repr.

Nick. Shell
Produna Proclana
CB Toft
Cambier DI'
Booker DI'
RJM p,jbj.
Oseva DI'
CB Toft
S,. N&S
LK LK
PHP Maribo
RJM p,jbj,
I'fl, O. Supcrfos
Proclana Proclana
Prodana Prodana
Booker DI'
CB Toft
CB Tofl

Pajbj. Pajbj.
Danbeo ~'faribo

Danisco Maribo
Damsco Maribo

KB Prodana
DI' DI'
:-:S Shetl
CB Toft
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Tabel 14. ForædJerbeskyuede bælgsædsorrer /990-9/.

Bælgsædsorter og bælgsæddyrkning

Oversigt over afstamningen for
sorter af bælgsæd
I tabel 13 er i alfabetisk rækkefølge anført sonerne
indenfor markært og hestebønne med oplysninger om.
hvor de er forædlet og om deres afstamning.

Til sidst er i tabel 14 anført de bælgsædsarter, der er
forædlerbeskyttede, og som i 1990/91 er belagt med en
forædlerafgift pr. 100 kg fonneringsmateriale. For
nogle sorter er aJgiften/astsat til kr. 39,- og/or andre til
kr. 40,- pr. 100 kg. I tabellen er sorterne delt efter dette
kriterium.

!<.1arkrt'n
kr J9 pr 100 kg.

Belman
Bohatyr
Bondi
Consort
Countess
Danto
Duchess
Heika
Niva
Odin
Orb
Princess
Salome

\brklrn
kr. 40 pr. 100 kg

Aseona
Belinda
Birte
Bodil
Calypso
Challlal
Fjord
Gitana
Impala
Madria
Miranda
Othello
Renaia
Solara
Trille

H~lcburner

kr. 40 pr. H'() 19

Alfred
Blandine
Topas
Troy
Victor

Fortegnelse over forædlere og repræsentanter for korn og bælgsæd:

Abed = Abe<! Planleavl~tatlOn, 4920 Sollest~.

Aek. = Dr J. Ackennan &. Co, Irlbach. Forbundsrep. Tyskland
AN & Co. .: A Nielsen &. Co. AIS. 4800 Nykøbing F.
Asm.E. = J. Asm~ns Eftf AIS. GersonS\'eJ H, 2900 Hellerup
Bookcr = Booker Seeds LIf.. Great Domsey Farm, Foering, Colchester. Essex C05 9 ES, England
Breun = Saatzuchlwirtschaft Josef Breun, Herzogenaurach, Forbundsrep. Tyskland
Gambier = Ets. Cambier Frcrcs, Rue de la Froidure, B. P. 26, Aueky les Orchies, 59JIO Orchles, Frankrig.
Garlsb. = Carlsberg Kornforædling, Gamle Carlsberg\'Cj IO. 2500 Valby.
Carsten = Dr. h. c. r Carl>len~, Liibecket!ltra.~!le 62-66. Postfach 1261, 2407 Bad Schwartau, BRO
CB"" Cebeco-Zaaden B. V.. Postbox 182. JOOO AD, Rolterdam. Holland.
DaniSCO = Danisco A/S, Langrorogade I. 1001 København K.
OP = Dansk Planteforædl1n8 AIS, Boelsh"J. H".Jerupvej JI, 4660 SI. Heddmge
FAF - Fyns Andels·Foderstofforretning A. m. b. A., Østre IlavneveJ 2J. 5700 Svendborg
Firl. = SautzuchtwirtllChafl Firlbcck KG, 8441 Altmg-Rinkam. BRO
Hybro = Hybro GbR Saatzuchl Langenbriicken. Lus.~hardtsicdlung, 7525 Bad Schonborn 2. Forbundsrep. Tyskland.
ICJ = ICI Sceds UK Umlled., Marsh Lane, Boston, Lincolnshm~ PE 21 7RR, England.
IGP = 1. G. Pflanzensuchl GmbH, Poslfach 151704, 8(0) ~1iinchen 15. Tyskland.
KB - Kurt Behnr GmbH. Beckhousslr~,4800 Dielefeldl, T)skland.
LK = Landbrugets Kornfora=dling. Sejet, 8700 Horsens.
Maribo = Danisco AIS, Manbo Frø Di\'iSlon, H"Jbygaards\"cj 14, 4960 I-Ioleby
MK = Mollern Koncessionærer Aps. Poslbox 24, 6100 Hadersle\".
Nick. - Semences Nicker.>on S. A.. Maentenon, Frankrig
NRPB IC Nickersons RPB Limiloo., ROlhwell, Lmealn LN7 bDT. England.
NS = Nickerson SW8an b. V., Gebroken MeeldiJk 74, Postbus 19, 2990 AA, Barcndrecht, Holland.
N&S = Nielsen & Smith A/S, Syd\"CS1VCJ 88, 2600 Glostrup
Nords. = Nordsaal Saall.uchlgesellschaft m.b.H., 2J22 WatemC\'crslOrf, POSI LiitJCnburg, Forbundsrep Tyskland
OSEVA'" OSEVA, 17037 Praha 7, UTopiren 2. Tjekkoslovakiet.
Pojbj. = PajbjCrgfondcn, GersdorfTslundveJ I, Hou, 8300 Odder.
PBIC = Plant Breeding International Cambndge ltd.. Newton Hall. NewIon, Cambndge CB2 5PS. England.
Pfl.O. os Pflanzenzuchl Oberlimpurg, Poslfach 590. 7170 Schwiiblsch Hall, Forbundsrep. Tyskland.
PHP - P. H. Petersen, Postfach 6, 2J91 Lundsgaurd Post, Langballtg. Forbundsrep. T}'skland
Prodllllll = Prodana Seeds AIS, Fåborg\'ej 248, 1'05IOOX 84, 5250 Odense SV.
Q\'ade = A/S C. A. Qvade & Co., Tot\'et J. 49JO Maribo.
RJM - Dr. R. J. Mansholt's Veredelingsbcdrijf BV, Wcslpolser, Holland
Rohmp. = Rohmpex, Foreign Trade Enterprisc. Al, Jerozolimskie 44, P. O. 80x J64, (K)l)50 Warszawll. Polen.
Schw. = Hans Schweiger & Co. oHG, Feldklrchen J, 8052 Moosburg, Forbund~rep. Tyskland.
Secobra ... Secobrn Rechereh~ Centre de Bois Henry, 78580 Maule. Frankrig.
Semundo = Semundo B. V.. 9970 AA Virum, Holland.
Serasem = Seresem, 1012 rue Roger Lec!erf, PremesquC$, 54840 Perenchi~, Frankrig.
Shel1 - AIS Dansk Shdl, Shellhuset. Kampmannsgade 2, 1604 København K.
SV. = S\"ulOf AB, 268 00 5\'alo\', S\'erige.
Superfos "'" Superfos Korn A/S, FotS0gsgården, Sondergårdsvej J, 5580 Nr. by
Toft = Axel Toft, Durup, 7870 Roslev.
Vnisig - Unlsigma. RoUl~ de Clennont. 60480 Froiss)', Frankng
v. BE = W. von Borries·Eckcndorf oHG, Poslfach 1206, 4811 Leopoldshohe J. Forbundsrep Tysklllnd.
\".d.H. = D. J. van der Ha\'e BV, DijkwdSdilraal 70, Kapelle. P. O Bolii I, 4420 KlIpeile, Holland.
VEB = VED Sallt- und Pl1l1nzgu1. Moosdorfslrasse 7-9, 119J Berlin, Tysklund.
\'.LP =- F von Lochow·I'elkus GmbH. Poslfach 1311, JIOJ BeTJ!lcn l. Forbundsrep. Tyskland.
Weib. - W. Weibull AB, 80x 520, 261 24 Landskrona, Sverige.
\Vier = B.V. landbouwbuteau Wle~um. P.O. 80x 2028. 9704-Ca-Groningen, Holland
WPBS = Welsh Plant Brudlng Slalion. Pla.~ Gogarddon, Aberyst\\·yth, Dyfed, England.
Zd. - lelder DV, P. O. l)ox 26, 6590 AA Gennep. Holland
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Kulturteknik
Af Carl Åge Pedersen, Hans Spelling østergaard, Bente
Andersen og Annemarie Bisgaard

I dette afsnit omtales jordbehandling, vanding og læplantning.

Jordbehandling
Igen i ~r har der været relativt 11 forseg indenfor
jordbehandlingsomrMet.

I del felgende "il blive omtalt nogle fl (orsøg med
jordlosning og afgrodeelablering.

Jordløsning
l forsøg nr. 42132 og 42131 er der foretaget jordlosning
til 55 cmos dybde på lerjord (JB 7) forud for ærteS!·
ning. JordJosningen er foretaget med maskiner af to
forskellige fabrikater. hhv. Kvcmeland og Springer.
Udbytlel har været upåvirket af de to behandlinger.

l forsøg nr. 26072 er der foretaget jordløsning lil hhv.
45 og 65 cm's dybde forud for såning af vinterhvede på
JB 3. Her er der opnået små og usikre merudbYllcr for
jordlosning.

I forseg nr. 2607J er der ligeledes foretaget jordlas
ning li145 og 65 cm's dybde p.i JB 6 forud for vArbyg.
Her er udbyttet stort set upih'irket af jordlosningen.

Grubnmg afplejespor.
FærdYI I marken mM lunge maskiner kan medføre slruk
lurskade. sam kan repare"s med el/ jordltuning (grub
ning). ndr jorden er lør efter høsl.

Foto: Carsten Christensen

Årets forsøg er gennemført ved et normalt kvælstofni
veau. Det diskuteres til stadighed, hvorvidt en jordlos
mng kan accellerere mineraliseringen af kvælstof fra
jordens organiske reserver. For at undersøge. om delle
er tilfældet. er der i efterliret 1990 anlagt Oerorige
forsøg, som skal belyse jordlosningens efTekt på ud
byttet, når afgrøden er tilført forskellige kvælstof
mængder.

Pd baggrul/d af del/e års • og tidligere drs - resultater
med jordløsning kan det konkluderes. at der ikke er
noget generelt behovfor løsning afdansk landbrugsjord.
Kun hvis der er sket skade pd jardstrukturen. s4/edes at
der er opsldet et kompakt lag under p/øjedybden. kon
man forsøge at genskabe jordens dyrkningsegenskaber
~'ed en dybtgdel/de jordløsn;',g. En sddal/ jord/øsn;ng
kan kun foretages. når jorden er tilstrække/ig tør.

Afgrødeetablering
På maskinmarkedet findes der adskillige kombina·
tionssæt til såning af vintersæd. Nogle af disse sæt er i
stand til at sA p.i ubearbejdet og uplojet Jord. Da det
kan \'ære vanskeligt at fremskafTe specialmaskiner til
mange markforsøg, blev der i efteråret 1989 anlagt et
stort forsøg i forbindelse med en maskindemonstra
lion ved Skjern. Forsøget er refereret som 40028.

r forsøget indgik 3 forsøgsled, hvor rapsstubbell ikke
var pløjet. Her var der tæt bestand af græs og ukrudt.
Senere i vækstperioden viste det sig. at graesukrudtct
var smittet af havrerodsotvirus. Bladlus har overført
smitten til de hvedeplanter, der \ar i nærheden af de
uplojede parceller. Desuden har der tilsyneladende
været en vindoverforsel af lus til andre parceller,
således at hele forsøgsarealet var mere eller mindre
angrebet af havrerødsot. Det betyder. at udbyttetalle·
ne fra det pågældende forsøg ikke giver el reelt indtryk
af jordbehandlingens betydning for udbyttet.

Efter fremspiring er der foretaget en optælling af
fremspirede planter. PlantetaJlet har været mmdst.
hvor der er sAet på upakket jord efter pløjning. Der
imod har plantetaJlet været på samme niveau, hvaden·
len der med kombinationsredskaber blev sået på pløjet
og furepakket jord cHer direkle i rapsstubben.

63



Kulturteknik

14 dage efter såning (den 29. september) har Lands
kontoret for Bygninger og Maskiner foretaget pe
netrometcrmålinger på arealet. Et penetrometer er et
apparat, som registrerer den modstand, som jorden
yder, når der presses en plade på ca. 7.5 cm1 ned i
jorden. Denne modstand er registreret i 5 crn's dybde,
10 cmOs dybde og 20 cm's dybde.
Resultatet af målingerne er vist grafisk i figur I.

Affiguren ses det. at i de afprøvede dybder har jorden
været mest løs, hvor der er sået i uplojet rapsstub med
en ma.'ikine med grubbetænder. efterfulgt af det pløje
de forsøgsled, hvor der ikke er anvendt furepakker.
Derefter de pløjede forsøgsled, hvor der er anvendt
furepakker. Hvor der er sået i upløjet rapsstub uden
grubbetænder, har jorden været relativt løs i over
naden, men væsentlig mere kompakt i dybden.

Figur J. Penelrometermå/inger i forsøg med etablering af
vinterhl'ede.

Den kurve, der er benævnt »pløjet uden furepakkerH,
repræsenterer den forsøgsbehandling, hvor der er sået
med en kombinationsharve rra Kverneland/Fraugde
på upakkct, nyplojet jord.

1 - Pløjet uden furepakker
2 = Pløjet og pakket
3 = U~øjet uden grubbetænder
4 = Upløjet med grubbetænder

Forsøget er gennemført på JB 4. Det er ikke muligt at
angive en optimal jordmodstand for jordtypcn. De
målte forskelle i jordmodstalldcn har formentlig først
og fremmest betydning for spordybden ved &ellere
færdsel på arealet. Dog var jorden tilsyneladende for
løs i det forsøgsled, hvor der ikke var anvendt furepak·
ker. idet hveden spirede senere her end i de øvrige
forsøgsled.

I forsøg nr. 33036 er der opnået samme udbytte af
ærter, hvad enlen der er sået direkte med harvesåma
skine (Kultiseeder), eller der er sået med Kultiseeder
efter en eller [O gange harvning, eller der er sået med
almindelig såmaskine efter to gange harvning.

I hestebønne har der i lighed med sidste år været sikre
merudbytter for anvendelsen af præcisionssåmaski
nen. Merudbyttet for anvendelse af præcisionssåma
skine har været størst ved den mindste plantebestand
på 20 planter pr. m2, men det største udbytte er opnået
ved udsåning af 40 planter pr. m2•

I lighed med sidste år er der i Skælskøregnens Land
boforening gennemført forsøg med såning med præci·
sionssAmaskine (Preci-Sem) og med almindelig såma
skine. Der er gennemført et forsøg i konservesærter og
et forsøg i hestebønne. I ærter er der anvendt 175 kg
udsæd pr. ha. Her har udbyttet været upåvirket af
såmeloden.

3

10 NIernl5

2 4

o
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15

10
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Den kurve, som cr benævnt )'pløjet og pakket« er
gennemsnitsresultatet af 5 forsøgs led, hvor der først er
foretaget en pløjning med samtidig furepakning. Der·
efter er der sået med forskellige kombinationsred
skaber. Det drejer sig om ovennævnte kombinations·
harve fra Kvemeland/Fraugde, om harvesåmaskinen
Doublet Record Kultiseeder, om en pendulharve fra
Kuhn, en rotorharve fra Lety samt en tandfræser af
fabrikat Howard Rotalabour.

Den kurve. som er benævnt ~)upløjet uden grubbetæn
der«. er en genncmsnitskurve for to forsøgsled. hvor
der er sået i upløjet rapsstub. Såningen er sket med en
fræsesåma...kine ved navn Howard Samavator og en
redskabskombination bestående af en Bomford Dyna
Drive og en almindelig såmaskine.

Den sidste kurve repræsenterer et forsøgsled, hvor der
er såct med en Dutzi fræsesåmaskine i upløjet raps·
SlUb. Denne maskine er forsynet med grubbetænder.

Vanding

Vandingsbehovet 1990
Vandbalanceunderskuddet i april og maj 1990 var·
som i 1989 - for landet som helhed betydeligt større
end normalt. Men i modsætning til året. før faldt der i
juni måned mere nedbør end normalt i de ncste egne af
landet. hvilket mindskede vandbalanceunderskuddet
væsentligt. I resten af vækstsæsonen var vandingsbe
hovet stort set normalt.

Vandbalanceunderskud og vandingsbehov
Der er vandbalanceunderskud. når den potentielle
fordampning er større end nedbøren. Den aktuelle
fordampning og det aktuelle jordvandsunderskud af
hænger af vejrforhold og plantetilgængeligt vand i
redzonen, men også af argrødeparametre som af·
grødehøjde og bladareal.
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Tabell Vandbalanæunderskud om'endt som udt'J'k for gennemsnirltgt \'Ondingsbehov mm pO sandjord; 1990

La"""'" I.... a... ViNod Kanolltt Ron/m3~

Jun Jul AUI S<p 'al, Maj Jun Jul Au, lal. Jun Jul Au, S<p lall Jul Au, S<p lait

Nordjylland 4' 30 48
"

O 140 46 30 48 16 140 .l() 48
"

O .. 48 " O ...
MIdt og
VeslJylland 41 4 61

"
O l1J 41 4 61 16 l2J 4 61 '6 O SI 61 16 O 77

Østjyllund 49 O ... " O 117 49 O 64 " 127 O ... " O " ... " O "Syd. og
Sillldcrjyl-
land 59 O 4J O O 101 59 O 4J O 101 O 4.\ O O 4J 43 O O 4J
Fyn " O J5 , O 106 " O J5 1 106 O J5 1 O J7 J5 1 O \7
Sjælland og
LoB Falstt'r 65 7 70 J6 O 178 65 7 70 J6 178 7 70 3' O IIJ 70 36 O 106
Bornholm 91 8J 77 6J O Jl4 91 8J 77 bl 31J il 77 bl O 113 77 6J O 140

Gns. lIele lalle/f'!
1990' 55 O " '-' O 11:1 55 O y~ Il 115 O 5' lJ O 70 57 1\ O 70
1989 68 65 7J Il 17 Ho 68 65 ~~ Il llQ .5 -J '-' 17 168 H Il " 10.1
IQ88 " 54 O 18 O I.l() " 51 O O 94 " O 18 O 59 O 18 O 18
1987 J4 O JJ S 4 16 O O 16 4 30 O 18 5 4 J7 4 S 4 "IQ86 J4 .. 60 16 O 190 4 7J 4J O 110 ... 57 18 O '" 55 30 O 85
1985 4J JJ J, O O 115 J7 Il 40 O 88 4 J6 O O 40 J4 O O J4
1984 55 10 56 51 O 182 O 19 IS O J4 " .... " O 116 Jl " O 89
1983 O 65 96 106 5 272 O 65 59 O 124 44 90 109 6 149 66 106 5 177
1982 5 58 64 59 4 190 O 48 " O 77 9 6J 58 O IJO 6J 59 4 126
1981 40 O 6 " 18 " O O O O O O 6 16 17 59 4 " 18 SJ

e!krt'gnct §om simpelt gt'nncmsmt l lighed mt'd tldhgt're år.

I tabel I er \'andbalanceunderskuddet i månederne
maj-september vist for 7 landsdele og for hele landet.
Tallene anvendes i det folgende som et tilnærmet
udtryk for det gennemsnillige vandingsbehov pli. sand
jord i 1990 og er vist for græs. vårsæd. kartoner. roer
og majs.

Tallene i tabel I er baseret på nedbørs-og fordamp
ningsm:mnger på 37 stationer fordelt over landet og er
indsamlet af Statens Planteavlsforsog. Afdelingen for
Jordbrugsmeteorologi.

Det understreges. at der p.g.a. forskelle i afgrodernes
ud\ikling og betydelige lokale udsving i nedbørs
mængderne er store forskelle i \'andingsbeho\-et fra
mark til mark med samme afgrode og jordtype.

Græs og vintersæd
Allerede den I. april var det aktuelt al starte vandings
regnskabet for græs og vintersæd, fordi jorden var
afdrænet og de over....intrende afgrøder i vækst. I første
uge af maj var det aktuelt al vande mange græs·,
vinterraps-og vintersædsmarker på lellere jord.

Det ses af tabel I. at vandingsbehovel i græs varierede
fra 102 mm i Syd-og SonderjylJand til 314 mm på
Bornholm.

Yandbalancen for april måned er udeladt i tabel I af
hensyn til sammenligningen med tidligere Ar. Yand
balancen for april måned varierede fra -8 mm i Midt
og Vestjylland til -40 mm på Bornholm. I gennemsnit
for hele landet var vandbalancen i april mAned -20
mm.

Vårsæd
Vårsæden ble\' generelt sået tidligt i 1990 og \ar de
neste steder så veletableret (Feekes stadium 3-4). al
vandingsregnskabet burde påbegyndes ved udgangen
af april mAned.
Det var aktuelt at vande vArsædsmarker på en række
lokaliteter forste gang omkring d. 20.-30. maj. Vand·
balanceunderskuddet for vårsæd var i 1990 ca. 100
mm mindre end i 1989 undtagen på Sjælland og
Lolland-Falster. hvor vandbalanceunderskuddet i
1990 var 66 mm mindre end i 1989. På Bornholm var
vandbalanceunderskuddet for vårsæd derimod megel
stan (314 mm) og 18 mm storre end i 1989.

Meget vll.rs..'ed blev hostet allerede omkring J. august,
men af hensyn til sammenligningen med tidltgere år er
værdierne for august måned medtaget i label I.

Kartofler
Det var aktuelt at Slarte vandingsregnskabel for mid
deltidlige og sildige kartoner omkring den 21. maj
(kartoffelplanteme ca. 12 cm hoje). Kanoffe!marker
nes vandlngsbehov varierede fra gennemsOltltgt 37
mm på Fyn til 223 mm på Bornholm.

Roer og majs
Vandingsregnskubet for disse afgrøder blev på lands
plan startet den 11. juni.

Vandingsbehovet i disse afgrøder varierede fra gen
nemsnitligt 37 mm på Fyn (il 140 mm på Bornholm.
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EDB-program til styring af vanding
MARKVAND er et EDB-baseret system til styring af
vanding i landbruget. MARKVAND-syste~et er ud
viklet af Statens Planteavlsforsog, Afde1mgen for
Jordbrugsmetoorologi i samarbejde med Jyndevad
Forsøgsstation og Landskontoret for Planteavl.

MARKVAND-systemet indeholder forskellige erfa
ringsmæssigt baserede modeller, bl.a. en afgrod~mo

del og en vandbalancemodel. Med baggrund hen be
regner MARKVAND-systemet den nod~endige van
dingsmængde for at opretholde et pote~tleh pr~uk

tionsniveau samtidig med. at overflodige vandmger
undgås.

Hidtil har fordampningstallene i vandingsstyringen i
praksis været baseret på ugentlige mAlinger fra 31
nedoors-og fordampningsstationer i hele landet.
MARKVA D-systemet benytter potentiel fordamp
ning og middeltemperaturer beregnet i el net, som
består af 44 kvadrater af størrelsen 40 x 40 km. Med
udgangspunkt i bl.a. klimatiske og jordfysisk~ data
beregnes afgrødens udvikling. a~tuel forda~pmng og
jordvandsunderskuddel. I vandmgsbeslutnlOgen kan
MARKVA D-systemet inddrage 5-døgnsprognosen
for nedbør og fordampning.

Den nuværende vcrsion af MARKVAND-systemet
omfauer afgrøderne græs. foderroer, sukkerroer,
majs, karLoner, vl1rbyg, vinterbyg, -rug, -hvede, -raps
samt vårraps og ærter.

Afprøvning al MARKVAND-syslemel. .
f 1990 blev MARK VAND-systemet afprøvet I praksIs
i lighed med 1989. J 1990 blev afprøvningen gcnnem~

ført på 12 konsulentcentre, hvor det blev anvendt I

mm undctsllud

vandingsveJlednmgen over for iall 31 landmænd. 6 af
landmændene anvendte programmet på egen PC'er.
Afprøvningen på centrene foregik ved, at landmanden
1-2 gange pr. uge oplyste -konsulenten om nedbør,
vanding samt afgrooens udviklingstrin, hvorefter sy
stemet beregnede en vandingsvejledning. Hvor land·
mændene indtelefonerede oplysningerne modt g de
vandingsvejledningen dagen efter pr. post. Der var
generelt tilfredshed med MARK VAND-systemet bå
de hos landmænd og konsulenter, og afprøvningen har
medfort, at systemct er tilpasset krav og onsker fra
brugerne.

Som et led i afprovningen lavede de landmænd, der
var med, ogsA et manuelt vandingsregnskab og aOreste
tensiometrc, der var anbragt i marken. FonnAlet var at
sammenligne det beregnede vandbalanceunderskud
fra MARK VAND-systemet med det underskud, som
vandbalanceregnskabet og tensiometermåJinge:me \fi·
ste. Der blev stort set fundet samme underskud "ed de
3 metoder.

f figur 2 cr vist et eksempel på de resultater, der blev
opnået ved afprøvningen i 1990. Figuren viser resulta
terne af vandbalanceberegning og -måling for en vin
terbygmark fra begyndelsen af april til juli. IXt frem
går. at de tre metoder finder omtrent samme vand
balanceunderskud gennem hele perioden.
De landmænd og konsulenter, som har været med i
afprøvningen har onsket, at MARKVAND-syMemct
udvides til at kunne opstille en prioriteret rækkefølge
af, hvilke afgrøder og marker, der bør vandes, når
vandingskapacitcten er begrænset. Det er planlagt at
udvikle en sAdan prioriteringsmodel.

Det er hensigten at udbyde MARKVAND-systemel
til salg fra forårct 1991. Prioriteringsdelen vil l1dligst
være klar 1-2 år senere.

••
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Styring af vanding i
frilandsgrønsager
De ne~te frilandsgronsagcr betaler godt for vanding.
Sclv kortvarig vandmangel kan medføre manglende
tilvækst og kvalilelsproblemer. f.eks. råd. Styring af
vandingen i frilandsgronsager er imidlertid vanskelig,
fordi man ikke kender den aklUelle fordampning fra
afgroderne. Det er derfor usikkert. h,"'omllr \"andingen
skal p:1beg)'nd~. og hvor h) ppigt der skal \'3Ildes.

Derfor er der i 1990 gennemfort en undersøgelse hos
avlere af frilandsgrønsager. Formålet "ar bl.a. at uno
dersoge, hvornår \'andingHcgn~kabel .. kai ~Iartes. og
om lensiometret er Cl egnet styringsredskab lil van
ding af frilandsgronsager. Undersøgelsen blev gen
nemfart ho.....eks avlere med afgrodeme gulerodder.
knoldselleri, log og kinakål. Tcn~iometrene blev pla
ceret i planterække" i 2 dybder for at felge rodudvik
lingen Vandingen ble... styret ud fra tensiemetermå·
lingerne

Erfaringerne fru undersegeisen viser. al tensiometret
er et udmærkel red~kab - sammen med del manuelle
vandingsregnskab - til ul udtrykke. hvor ~lort vand
balanceunderskuddet er i frilandsgrensager. og h\or
når vandingen bor påbegyndes. Tenslometeraflæsnin
gerne bc""lrkede, at vandmgen blev påbegyndt !>enere
end normalt. Senerc I vækslsæsonen o\'erra~kededel I

nogle tilfælde avlerne. hvor hYPpigt del er nodvendigt
at vandc l afgroder med et S\ugl rods)stem.

Figur 3. Kltmullellel i DUllmur~.
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Vt.-C all\endel-.e af temiometre er det \igtigt. at de
placeres korrekt I Jorden. og at udslagene felges og
\ urderes neje. for at sikre udbredelsen af tenslometre
lil styring af vandlllg i frilandsgronsager er del nød·
vcndigt, at under~øgdsen følgc~ op med flere ref>uha
tcr i den kommende sæson.

Fordampningstal
De officielle fordampningslal I Danmark har Siden
1956 \'æret bercgnet ud fra mAlinger pA ca. 40 faste
mAIestationer.

Disse fordampningstal erstatle~ i fremtiden af be
regnede fordampningstal, men i cn ovcrgangsperiode
vil de hidtidige fordampnillgsmAlinger fortsat blive
gennemført pA de faste klimaMalloner.

De nye fordamprungstal beregnes for et net. som
be<\tår af 44 kvadraler med Sidelængden 40 km Figur
3 \ I\er klimanellet't placering I Danmark og for h\'en
badrat beregnes potentiel fordampning på grundlag
af malinger af indstrålingcn og temperatur på en
række klimaslationer. Disse fordampningstal vil fra
væk.. tsæsonens start i 1991 blive udsendt via plante
avl'tkonsulenterne og eventuelt og via fagpresse n

Vanding med CO2"vand i kartofler
Firmaet Danfoss AJS markedsfører en anordning,
som er i stand til al tils..-elle kuldioxyd (C01) til
vandingsvandet SyMemet marked ..fores under navnet
Carborain.

For III undersøge, om der kun opnås en effekt på
udbYllCI eller kvalilctsegenskabcrnc af kartoner ved
vanding med vand tilsat C01• er der gcnnemført 4
fOf\og i kartoner. Et i Tylva. et i Amla og to I BlIltJe
Alle forseg er gennemført på lB I I VestJylland.

Da der ikke er fundet pnnciplclle forskelle I de op
nll.cde resultater i de enkelte forseg, er gcnncmsnillel
~fdc 4 forsog vist l tabel 2. Ved 2. optagning er det cnc
fon.oS" knoldudbyne usikkert og kan derfor ikke
indgå i gennemsnllstallene.
Resultatet af de enkche forsøg kan .. tudere<. l Tabelbi.
laget.

Forsogene ble\ gennemført med en vandingsmaskllle
med s.predebom og en arbejdsbrcdde på 24 m. ~arken
blev delt op i parceller. som \'Cd de trc forste vandinger
blcv vandcl med vand tilsat COl og parceller. som blev
vandet uden denne tilsætning. lait er der ved de tre
fcr:-.le vandinger tildelt 50·60 mm. I-Ierener er et
forsøg vandet yderligere 6 gangc, et andet forsøg 4
gange og et tredie for"o& 3 gange. lait er der tilfort
mellem ca. 60 og ca. 200 mm pr. forseg.

Den mængde kuldioxyd. der er lilsat. er afpasset
s..-\IOOo. at der \ed dyserne p5 spredebommen har
kunnct findC'i omkring 0.25 - 0.3 g COl pr. liter.
Dosenngen er konlrolleret \ed titreringer i marken.
Desuden er der udlaget 5 hold \andprover. som er

67



Kulturteknik

Tabel 2. Vanding med Carboroin (COz) i karrofler (5J).

Udb. og mtrudb
Kartoner PC' pcl. hlg. pr. ha

Io ICIf lI\d~ stiH~I~ knold<

4 fOrnJg /990
1. optagning

a. Vanding udt:n CO: Hl 17,6 58,2 330
b. Vanding med CO: 2l,7 18,0 2,8 9

LSD-

2. optagning Jfs. Jf· Jf· Jf.

a. Vanding uden CO: 25.l 19,6 90,6 463
b. Vanding med CO2 24.7 18,9 ';-1,5 8

LSD-

hkg knolde pr ho
Skun- Sonenng, mm

"I under 40 40-" O\er 55

1. optagning

a Vanding uden CO: 11,4 96 155 79
b. Vanding med CO2 9.6 105 169 65

2. optagning 4f. lf· lf· lf.

a. Vanding uden CO: 14,2 6l 324 92
b. Vanding med CO: 12.3 49 298 144

analyserel på laboraloriet. Der er dels udtaget pro\er
ved udløbet fra bommen. både af vand. som ikke er
tilsat kuldioxyd og af vand. som er lilsat kuldioxyd.
Desuden er der opsamlet vand ved Jorden.
I gennemsnit af de 5 mAlinger er der fundet følgende
værdier.

Ubehandlet rand ved bom: J5 ppm COJ.
Behandlet mnd ved bom: 165 ppm COl
Behandlet vand ved jordoverfladen: 62 ppm CO."

Der er altså registreret et ganske stort tab af kuldioxyd
under vandets fald fra bommen i ca. 1.5 mete~ højde.
Der er grund til at tro. at der ved udsprcjtnmg med
almindelig \'andingsmaskine vil være tale om el endnu
storrt: tab af kuldioxyd

I and/ng med CO:-bengel \'(Ind ,- kanofler.
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Dt: udslag, der er mAlt m.h.t. udbytte og halitets
egenskaber er så sm og usikre, at det mA konkluderes,
at tilsætningen af kuldioxyd til vandingsvandt't ikke
har haft nogen indOydelse på h\'erken udbyttet eller
kvaliteten af kartonerne.

Ved tilforsel af 250 g C02 pr. ml og en samlet vanding
med C01-\and på 60 mm er omkostningen til ku'diox
yd i storrelsesordenen 6~ kr. pr. ha.

Ved tolkningen af resultaterne skal man erindr sig, al
der kun var et beskedent vandingsbehov i kartoner i
1990.

Vejrinformation
I samarbejde med Danmarks Meteorologiske Institul,
Afdelingen for Jordbrugsmeteorologi på Foulum og
Landbrugt:ts EDB-Center arbejder Landskonto'"et for
Planteavl pA at etablere en mulighed for at land~ænd
o.a. kan hente opdatt:rede informationer om vej~et for
en bestemt lokalitet.

Kastrup og Karup vejrradar
Fra \'ækstsæsonens start i 1989 kunne der fra \ejrra
daren i Kastrup hentes radarbilleder hjem 111 en lokal
PC'er. Fra efteråret 1990 kunne der også hent~ vejr
radarbilleder fra en nyetablerel radar i Karu , hvor
efter det mesle aflandel er dækket med vejrradarbille
der.

Vejrradaren kan give et øjeblikkeligt billede af et
nedborsomr§des beliggenhed og placering. Ved at
hjemlage Oere vejrradarbilleder over en lidspe:riode er
del muligt al vurdere. h\ior hurtigt nedborsområdet
bevæger sig og i hvilken retning. Vt:jrinformationer af
denne art har stor okonomisk værdi. f.eks. i for
bllldelse med sproJtnlllg.

Ultrakortfristede vejrudsigter
Brugerne af vejrradaren har efterlyst supplerende
kommentarer fra en meteorolog. Derfor blev der i
august og september mAned 1990 foretagel en af
provning af ultrakortfnstede vejrudsigter for Slor
strømsomrAdet. Disse vejrudsigter havde en gyldighed
på ca. 6 timer og blev opdateret ca. 7 gange i døgnet.

Vejrudsigterne indeholdt oplysninger om mimmums
og maksimumsværdier for temperatur, relativ fugtig
hed. vindhastighed samt vindretning og sandsynlig
heden for nedbør.

Deltagerne I afprovningen har evalueret projektet, og
erfaringerne herfra vil danne grundlag for det c\Oemu
elle \ idert: arbejde med udvikling af et landsdækkende
system med ultrakortfrislt:de vejrudsigter.
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Læplantning

Figur 4. Omfanget afden kollekriJ'e læplonrningfro 1976/
77 lil 1989/90 l'aml planlagl planUlmg 1990/91.

LæpJamnmgsakti\'iteterne er sladig ~'()rsl i Jylland.
men Oere og Oere landmænd på ocn e planter igen
levende hegn. Inden for de sidste IO år er der plantet 80
km hegn p3 ocme ud af iah 1675 km ~ol1eLti\ hegn.
Der ble' I s..~onen 1989/90 planlet 175m J·rækkede
hegn fordelt på 21 laug. Det er en tllbagegang p~ 125
km i forhold lil fornge sæson (tabel 3)

KolltkUII UdielI
Anlal ]·ræU:tl ptanltr m

plnnlninp. læbegn lilskud lil
laug pianIti pm·at

Region 1959/90 læplanlnjnl
km 1000 ~Ik.

Vendsyssel 2 40 60
Himmerland I 46 39
Viborg 2 75 49
Århus l 43 9
Vejle (mel. Samso) . 3 63 40
RlllgkoblJlg .... 4 181 157
Ribe. 5 202 42
Sønderjylland 2 92 53
Fyn .. O O 6
Sjælland I 33 23

Hele landel 89/90 21 775 488
Hele landel 88/89 22 900 854

69

Årsagen hertil er en nedgang i bevillingerne til 1989
laugene. De fremtidige bevillinger gør det forhåbentlig
muligt al !.Iabilisere akUvlleterne på ca. 900 km pr. Ar.
Forbruget til den individuelle læpianlning blev meget
lavt i 1989, kun ca. 490.000 planter. Del er en til
bagegang på ca. 360.(X)() planter i forhold lil Aret for.
Årsagen hertil er. al mange lodsejere har været til
bageholdende med at planle individuelt. fordI Jord
brugsdIrektoratet forsl p3 et sent tidspunkt gu\- accept
lil. al der lunne ydes Illskud

TabeJ 3. Læplantning /989/90 fordelt plJ omoJ /oug,
kolleklivog im/iI'I'dllel plantning,

Renholdelse af læhegn er absolul pakram?t lIldtil tH\'Oks
nmgen dæHer jorden. fim U/.; rudi og Især knljOr 10)'liI
at brede sig. er unge plantninger næslen dømt til al
misJykkeJ. I de kol/eklil'e plomninge>' gennemføres kmzse.
kl'ef/( rel/snlf/ger med specielle redska 'f!r del første dr. I de
jolgendeår kan re/,sningen.\lIppJu/!;:,' n.ed :''PTØjlflil/ger med
et jord- eller bladherbicid.

,,,

89/90

km
1200

3-rll9lckede læhegn

'000

800

800

400

200

O
79/80 lUlAS

Bestemmelserne om tilskud lillæplanlning er f1l51lagt i
den nye Lov om Læhegn. som trådte i kraft i august
1989. Efter disse bestemmelser kan der ydes tilskud 111
læplamning pc'!. ejendomme, der anvendes tillundbrug.
frilandsgarlneri. frugtavl eller plunleskole. Derimod
bn der normalt ikke ydes tilskud til læplanlningcr
ved beboelsesejendomme, minkfarme. væksthuse eller
lignende. Der kan ydes tilskud både lil kollektiv og
individuel læplanlning.

Tilskud til ko/lrkriv læplantnirtg kan opnås af el læ
plantningslaug på mindst 20 lodsejere og med mindst
20 km læhegn. Ved kollektiv læplanlning ydes tilskud
ul projektering. rydning af tidligere læhegn. Jordbe·
arbeJdning. kob af planter. plantning og tre års ren·
holdelse aflæhegnene. Der kan ydes et tilskud pA hojst
50% af omkostningerne ved projektering. anlæg og
indtil tre års vedligeholdelse.

Ved kollektiv heplantlling vælger laugene selv. hvilke
rådgivere og entreprenorer. der benyttes ved pro·
jcktcring og udforeIse af læplantmngcn. Ansøgning
om tilskud lIldgives senest l. september året for pro
jekleringen onskes pll.begyndt lil Fa:llesudvalgel for
Læplantning. der administrerer tilskudsordningen.
Læplamningen skal opfylde dc kvalitelskra\, som
Fællesudvalget har fastsat.

Tilskud ul i"dlwdue/ læp/antnmg kan opn,h af den
enkelte lodsejer \cd kob af planter pA planteskoler, der
er godkendt som leverandorer til læplantning. Der
kan ydes et tilskud på højst 50% til plantellldkob
inden for godkendte maksimum ..pril'oer.

Ansogningsskema om tilskud t1l indidviducl læplanl
ning kan fås hos de planleskoler, der er le\'erandorer
til den individuelle læplanlning. Der er ingen fast
ansøgningsfrist: tilskud kan ydes indtil deokonomi~ke
nudler er opbrugt det pAgældende år. Lodsejerne får
fralrukket lil..kuddel på planteskolen. når blot an·
sogningen er udfyld!.
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Gødskning og kalkning
Af Carl Åge Pedersen og Hans Spelling østergaard

Rig/ig onlIendelse afsåvel husdyrgødning som hondels
gødning er en forudsætning for økonomisk planfepro
duk/ion.

Gødningsforsøgenes vigtigste formål er al belyse. hvor
dall gødningsstoffeme udnylles bedsl muligl. Negaliv
pdvirkning af miljøel kan opstå, hvis godnb,gssrof/eme
ender udenfor plontemes rodzone. Londokonomiske og
miljømæssige ill1eresser er derfor i vid udslrækning
sammenfoldende. idel tab af næringsstof/er medfører
forøget indkobsbelJOv og denned øgede udgifler.

De (rodilionelle gødningsforsøg med stigende hæ/stof
mængder og arbejdel med kvæ/slOfprognoser og ud
vikling af meloder hertil er for/ml grulldslammen i
forsøgsarbejdel utlder Gødnings- og Ka/kudl'alget. Med
iuddragelsen af N-min-bestemme/ser i næsten alle for
søg med stigende hælstofmængder er forsøgsarbejdet
ble~'et mere arbejdskrævende ('Ild tidligere. Linien fra
1989 med ud/agning afprøver til proteillbesremme!se i
alle forsog er/orlsat. således at godningsforsogene Mde
afspejler gødskningens pål'irkning af udbynel og plan
ternes kl'ælstofoplOgelse.

Som et meget væsentligt elemenl i aktionsplanen for
bedre udnyt1f!/se afhusdyrgødningens indhold afplan
tenæringsstoffer er der igen i år gennemfør! et stOr!
ofllol forsøg med Iwsdyrgødning. Delle jorsogsprogrom
har gi~'et en række war på re/el'onle spørgsmål i jor·
binde/se med husdyrgodningsanvendelsen. Der Itar
imidlertid ogsa rejst nye og spændende sporg'if1l1Jl.

Elondel væsemligt element i dette års godnings/orsøg
hor l'æret en fortsol afprøvning ofrisikoen for .HlJvlmon
gel i forskellige afgrøder. og specielt jor rapsens ved
kommende en afdækning afmetoder til besremmelse af
n'Ovlbehovet.

Forsøgsresultaterne i deue afsI/it har kun kunnet frem
skaffes. fordi der er yder en stor og engageret indsatsfru
konsulenter og medhjælpere i de landøkonomiske for.
eninger i et positil't samarbejde med fors"gs~'ærrerne.

1 det folgende vises og op.wlnles resullOtem(' af god
ningsjorsøgene i tabelopstillinger, melis cllkelrjorsoge
nes resultarer kan findes særskilt" tabelbilaget under de
tabelnumre. som er angiw!t i paremes Ol'erst i de be
Nyttede teksuobeller. Hvor der i det folgene o/mit er
anførl okonomisk neuomerudbytte efter fradrog afom
kostningerne vedforsøgsbeltalldlingerne. er der jor disse
beregninger anvendt de priser. som er anjon bagest i
oversigten.

70

Afsniuet er ,. år opdelt efter folgende hovedlillIer:

Kvælstof
Kvælstofmængder
KVADRATNET for nilrotundersøge/ser i Danmark
Markprognoser
Kvælstof/ormer
UdbringIl"ngsmetoder
Fosfor
Kalium
S\'Ol"
Andre næring.\·stof/er
l!usdyrgødning
Samjimdets affaldsstoffer
Eflerafgrøder
.Harginoljordsprojek l

Jordbundsanalyser

Kvælstof
Herunder omlaIes markforsøg med kvælstofmæng
der, kvælstoftyper. tilførselsterminer og tilførselsmå
der for kvælstofgødning. Desuden omtales mere delal
jerede forsøg og undersøgelser vedrørende jord-og
planteanalyser som beslutningsgrundlag for kvælslOf
tildelingen. Endvidere omtales arbejdet med KVA
DRATNET for nitratunderscgelser i Danmark og de
deraf afledte kvælslOfprognoser. Kvælstof indgår også
i enkelte af de senere omlalte forsogsserier. men her
sammen med andre næringsstoffer.

Kvælstofmængder
Vinteren 1989/90 var særdeles varm. og nedbors
mængden var Slørre end normalt. Den prognose for
kvælstofbehovct. som lalldskontorel for Planteavl
udsendte i foråret, forudsagde ston sel el normalt
behov i 1990. Kvælstofprognosen er onllah senere i
delle an.nit.

Årets fors,'g med kvælslofmængder til kom viser, at
kvælstofprognosen igen i år har været rigtig. hf. figur
I og figur 2. Dc målte merudbytter pr. kg: tildelt
kvælstof har været større i 1990 end i de foregående 9
år, hvilket bl.a. skyldes en kombination af mere yderi
ge sorter og bedre plantebeskyttelse.

Hvis hælstofbehovel korrigeres for udbytt.:niveauet,
viser del sig, at det har været af samme størrelsesorden
j 1990 som i et >lnormalt år,c
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Merudbytte
hkg pr. ha

30 Vårbyg, lorfrugt korn

Merudbytte
hkg pr. ha
30 Våtbyg, lorfrugt roer

120 160
kgN pr. ha

8040

O""",=~"",~~CTT"~=~=~~
O40 M 120 100

kg N pr. ha

Virkning af hælslofrilførsel til \·,jrbyg.

10

20

O

FIgur /.

Korn

Vårbyg
I )990 cr dcr gennemfort lait 29 forsag med stigende
mængder Ioæl"itof til vårbyg p arealer. h\or der Ikke
er tilført husdyrgødning i forsog. ret og efteråret
forud. 13 af disse forsog er gennemført efter forfrugten
korn og 16 for-.øg er gennemfart med forfrugl roer.
Resuhalerne er angi\et I tabel I.

UdbYllelli\t~auet har \'æret særdeles hojt, idct der ved
okonomisk oplimal gødskning er Opll et et udbYllc på
64 hkg kcrne pr. hu. h\'or forfrugten var korn og knap
70 hkg kerne pr ha. h\'or forfruglen \ar roer Den
oplimale '""ælstoftilforsel. 31t~ den bælslofmængde,
der bc\ irker del .. lor"le o"'ollomlske o\'erskud. er be
regnet for cllkcltfor"iogcnc. Nederst i hverl tabelaf"nil
er visl gennemsnillcl af dis<;c oplima og det gCllncm
"nitlige l1lerudbYlle ved de Illdlviduclle optima. Delle
lal angi\·cr. h\'or Slort et gennemsllllhgt merudbytte.
der ville \'ære opnåel i di ..~ fOl'og. h\is de alle \ar
tllfort den okonomlsk opllmale bælslofmængde. I
praksis er del Ikke muligt altid al ramme dcn okono
mi:.k optimale mængde præcist. men ved en riglig
slyring af kvæl'ilOflilde1ingen \'cd hjælp af nogle af de
mctoder. som omtales senere. er det muligt at Ju~tere

hælstofmængden tæt til den enkelte marks behO\.

I tabellen er der beregnel nenomerudbytler. som
fremkommer ved al man omregner udgiften III hæl-

Tabel/. Suge"de mæ"gder hæ/s/o/lill'årbyg (54,6/).
i

''''''VIrbyg 1980-lSQ Pct. rI- hk& k~ pr ha
hk, Kar, ror protein Udb Ol Netto-

kerne
k_

1 kerne mtrudb. merudb.

For/rugt kom
Antal rONog 642 12 12 Il Il

Grundgodcl 28.7 O 10,1 38.3
40 ~ 10.0 O 9.9 11.9 9.5
O:'\' 16.0 l 10.5 19.2 15.4

120. 18.3 2 11.3 23.3 18.1
160 N 19.0 4 12.2 25.1 18,4

Oplimal N·tilfcrseI
(gns. 129 kg N pr. ha) 25.6 20.4

Fot/rugt roer
Anlal r{lNOg 18.' " " l. l.
Gnmdgodcl 39.1 O 10,0 48.7
40 N 9.3 l 10.1 9,8 7.4
80 N 14.4 l 10,6 16,5 12,7

120 N 15.6 3 11.5 18.6 !J,4
160 :--J 15.7 4 12.0 19.7 !J.O

Optimal l"-tdforsel
(gns. 119 kg N pr. ha) 20.9 16.3
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Tabel l. Oplimale hælslofmængder lill'(jrbyg.

VinJa h.... kemt pr. ha,.... 1981 '912 IQU 19" 1985 '986 '9 7 '918 '989 1990

ForJrugl korn
Antal forwg lJO 132 110 8' 71 25 " '8 3J 21 13
Grdg.... 27,3 27.5 JI.2 21,0 33.5 29,0 JO,2 32,8 29,9 37.3 38,3

40 8.3 9.7 10,4 9.5 11,9 12,8 11,2 9.8 11.5 9,9 11,9
80 12.3 15,0 16.6 16.7 19,9 22.0 17,8 16,2 18.4 13.4 19.2

120 IJ.2 15.8 19,3 20.8 24.0 25,4 20,7 18,J 21.9 15,6 23,3
160 N 13.3 15.5 20,4 22.9 24,9 26,4 21.8 18.6 23,3 15,9 25,1

Optimal N-
mængde kg pr.
ha 101 104 125 142 128 127 12J 116 IJO 103 129

stof og udbringnmg til hkg kerne og trækker det fra
menldbyttet.

I tabel 2 er VIst de optimale tilforselsmængder for
k\4clstof til vårbyg I de seneste IO år. Som IIdhgere
nævnt har kv:rJsto~ho\et I 1990 kunnet betegnes
som normalt. De optimale k\ælstofmængder. der er
nævnt i tabellen. er beregnet ud fra de prisforhold. der
"ar gældende i de pågældende år.

Efterhånden som kravene tl! produkterne oges. er det
ikke tilstrækkeligt udelukkende at fokusere på det
opnåede merudbytte. Også kvalitetsegenskaberne har
betydning, når den optimale kvælstoftilforsd skal be·
stemmes. l nogle afovennævnte forsøg er der foretaget
kvalitetsanalyser i maltbygsorter. Resultaterne af dis
se anal)'ser er vist i tabel 3.

Tabel 3. Kvalitetsegenskaber hos mollbyg,

VinJa HalL Sonennl-nv pc1 øvtr 2.' mm

Anl.1 forsøg J J 5 J

Opcimal '·liIforsel kgIha 7 87 70 132

ON .. _- .... 117 50 91 96
40N ......... 116 5\ 91 96
80 N 116 48 84 95

120 ........... 115 47 77 93
160 • ............ 114 46 72 93

I tre af forsøgene er bestemt hollandsk \æg! I alle
forsøgsled. Den gennemsnitlige optimale kvælstoftil·
forsel har i disse tre forsøg \æret relativ lav. nemlig 87
kg pr. ha. Den hollandske vægt. som ønskes så stor
som muligt, har været faldende med stigende kvæl
stortilførsel.

l de samme tre forsøg er der bestemt kornvægt.
Kornvægten har været faldende, når hælstoftilfor·
sien har været over 40 kg N pr. ha.

Som kvalitetsparameter \'urderes kornstorreisen nor
malt ud fra en sorteringsanal)se. Her er det afgørende
al ha\e en høj andel af kerner 0\ er 2.5 mm. l 8 af de
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gennemførte forsøg er der foretaget en sortering efter
kernestørrelse. I 5 af forsøgene har kvælstolbehovct
været relativt lavt, nemlig i gennemsnit 70 kg N pr. ha.
I 3 forsog har kvælstofbehO\'et været Slort. nemlig I

gennemsnit 132 kg N pr ha.

forsog, h\'or k\ ælstofbehO\'et har været lavt, har
r:..r været en kraftig tendens lil en lavere sortering, nAr

kvælstoftilforslen har O\-ersteget den okonomlsk op·
timale mængde. I forscgene med et stort k\æl tofbe·
ho\' har tenden'len været langt mindre udtalt.

K~'ælstojbehoW!t ~'arierer fro mark til mark oftængigt
ofjordtype.for/rugt, tidligere drs ti/førsel afhu5l1yrgød·
ning m. v. Derfor skal de viste gennemsnitstal kun
betragtes som det. de er. nemlig el gennemSlIlI af de
forsog. der er gel/nem/ørt i de pdgældellde lir.

De gennemførtc holitelsallalyser viser, at del ikke
udelukkende era/hensYII til udbytlet. at det er vigtigt at
lildele hælstof efter behov. Ogsd halileten af den
høstede ~'are bli~'er forringet. hvis k~'ælstoflilførsle" er
forkert.

Kvælstof til husdyrgødet byg
For at vurdere behovet for supplerende gødskning på
er der gennemført lah 15 forsøg i vårbyg, hvor hus·
dyrgødningen er suppleret med stigende mængde
kvælstof i kalkammonsalpeter. Resultaterne fremgAr
af tabel 4. Forsogene er grupperet efter udbringnings·
tidspunkt for husdyrgødningen.

7 af forsøgene er gennemfort på arealer. h\'or der i
gennemsnit er udbragt 31 tons husdyrgooning pr. ha I

efteråret. l 4 af forsogene er der tilført fra !O-)O ton"i
kvæggylle pr. ha i efteråret. J et forsøg er der tilført
svinegylle i december og i to forsøg er der tilført
staldgødning I november. pa trods af. at de fleste af
forsogene er gennemført pl' arealer, der jæ\-nligt er
tilført husdyrgodning inden for de seneste Ar. har det
\'æret rentabelt at tilfore supplerende kvælstofmæng
der i handelsgødning om foråret. I gennemsnit af
forsogene har det været rentabeh at supplere med 95
kg N pr. ha. Et forseg er gennemført på et areal. h\'or
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bælslofindhold kan \ ære (Sagen III. al ltå\el behmel
for supplerende kvælstoflllforsel ~om merudbyllel
hel"fur har \æret stort

DISse forsog under'i,lreger
Lal1g1 den bedsle UdllY1U'lsesproælll af '" md.\loflet l

hllsdyrgodning og speciell i gylle og ajle opno". nar de"
udbringes om fororet frem for om efierarel. Sar byggel1
er lil/orr niere elld JO 10llS gylle (med normall /o.m!/stof
iudhold) pr. ha om for'Jrel pli arealer. der jævnligt er
lil/orl husdyrgOOllillg, er der sjæ/denl behov for yderli
gere '" ~'ælsloJlilf"rsel. Korrekt an~'endelseaJhusd)'rgod

Tabel 5. Stigende mængder hæ/slOJ Iii vinterhl'ede
(56. 59, 91).

1990
1985·89 PCI ri· hkg. k~m~ pr ha

hkg Kar. for prole1n Udb. og "'C:lIo
L.~me 1~)CSæd I \;~m~ mc:rudb. mc:rudb

40.7

16,8
29,9
36,6
39,2
37,4

48,6

, 7

10,0 45.5
9,7 19A

10.6 34.3
11.4 42.7
13,0 47,0
14,0 47,0

,
O
O
O
I
3
4

Vintel"hvede

For/rugl kom
Anlal (orsog 38

Grundgodel 37.5
50 N 16,8

100 l 28.1
150 34,7
200 ' 3S.5
250 N 40.3
Opllmal l\' -tIIforsel
(S ns. 200 kg N pr. ha)

Tabel 4. Stigende mængder k I'æ/slo! til husdyrgoder
,'drbJ'lI155).

PCI hkg kune pr. ha
Virbn Kar (O(' ... Udb. og N~uo-1<- prot~1n mcrudb. merodb

Gns. JI t husdyrgodning
Udbragl eflerar
Antal forsøg 1 ,
Orundgodet I 11,3 38,9
40 N I 11.6 6,8 4,4
80 N 2 12,2 IlA 7,6

120 N 2 12,6 1.1,8 8,5

Optimal N-tilforscl
(gn,. 95 kg N pr. ha) 14.2 9,8

Gus. 30 l husdyrgodni'lg
Udbragt forar
Antal fOfWg , ,
Grundgodet O 10,5 50,0

40 :-; I 10,9 3,0 0,6
80. .......... 2 11.6 3,8 0.0

120 l 3 12.0 5,1 -;'-0.2

Optimal N-ulforsel
(gn, 43 kg N pr. ha) 6.2 3,7

der lUe er lilfort husdyrgooJllng inden for de ..elH,.... IC
5 år ud over de 30 tons svillegodlling. der er tMOrl l
cflcdrcl 1989. l delle for ..og er der opnået særdeles
store lIlt:flldb) Iler for supplerende kvælslOflilfor..d,
og del har været rentabelt at [jlfore 120 kg kvælstof pr.
ha.

8 (Of..08 er gennemfon p3. arealer. hvor der er ,Mon i
gennemsnit 30 IOns husdyrgodning pr. ha i perioden
fra nyt r lil stilling. 5 af fnr..ogliarcalcrne er tllron
g) Ile. og 3 af for..eg..arcalcrnc er tllfen fast stald
godlllng
I gennem ..nit af for~ogene har det \ æret rentabelt af
,",upp!t:rc med 43 kg bælstof pr. ha. Dette gennem
..nl1~tal dækker 0\ er en stor \ariatloll. idet ,",uppIeren
de hælslOrtllrorsel har medfnrt mmdreudbyller I fire
af forsogene. I to andre for.."g har rentabiliteten I

kv;:t:!<,lortilfor:.len \ærel nlllldre end forsogsusl\d..er·
heden. Dc nævnte 6 forsog er alle udfon på arealer,
der Jæ\nltgl er tilføn husd~rgodnlflg inden for de
seneste 5 tlr.

ForJrugl oJieplOlJler
Antal forsøg SO
GrundgocJet 39,S

50 N 15,5
100 N 25,3
150 N 31.0
200 N 33.3
250 N 35,2
Optimal N-ulforsel
(gns. 164 kg pr. ha)

ForJrugl Jrøgræs
Anlal fOIWg 12
Grundgodel 41.1

50 N 15,7
100 26,0
150 31.5
200 N 33,4
250 35,0
Optimal N-t1lforsel
(gns. 226 kg N pr. ha)

,
O
O
2
4
6
7

,
11,4
10.4
11.9
12,7
13,9
14,6

1
56,5
16.9
28,7
34.5
37,0
37,8

38,9

l

36,4
17.2
33,9
44.7
50,0
53,0

52,5

14,3
24,3
28.4
29, I
28,3

32.4

14.6
29,6
3S,6
42,2
43.4

43.8

For..og nr. 47 039 er gennemfOr! på et areal. h\'or der i
de tidligere år kun er II1rOr! s\'inegylle i septemllcr
1989. Den mængde. der er lil fon i 1990 er 20 10l1S

svine~nlle pr. ha. Kvælslofindholdct heri har ikke
\æret lil"lrækkeligt til al dække byggens beho\'. Det
har \æret nod\ endigl al supplere med knap 40 kg
bælstof pr. ha. Det SIdSle af de 8 for~og. nr. 4006.'. er
gennemfOr! på et areal. f" Ol' der i de senesle 6 år. mel
foråret 1990. er lilfon 27 Ions svinegylle pr. ha. Der er
tale om gylle fra smågriseprodukuon. som kan Hcre
stær"', fonyndel med \and El deraf folgende ringe

For/rugt bæ/gp/Olller
Antal (or"Og 66

Grundgodet 44.9
50 N 15.5

100 N 25,6
150 N 30.9
200 32,7
250 33,3
Optimal -tilforsel
(gns 209 kg :"l pr. ha)

,
O
O
O
I
3
4

,
9,6
9,0
9.S

11.0
12.2
13.1

,
57,7
14,1
26.9
36.3
42.1
42,6

,
11,5
22.6
30,2
34,3
33,1

35,3
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Vinterhvede, forfrugt korn

Gpdskning og kalkning

Merudbytte
hkg pr. ha
50

Merudbytte
hkg pr. ha
50 Vinterhvede, lorfrugt otieplaf1ter

40

o 50 100 150 200 250
kg N pr. ha

Figur 2. Virkning af kva!lslof1i/jørsellil vinlerhvcde.

o 50 100 150 200 250
kgN pr. ha

Tabel 6. Stigende mængde hæls/o/til vinterhvede.
Opdel/ ,m sorter.

tfing kan kun ske. 116r der [orerages detaljerede be~

regninger Ol'cr den/ofVenrede udnyttelse afhælslo/fel.
Delte emne vil blive nærmere omtalt i aj~lIi!lel om
h usdyrgødningsanvendeise. Vinterbl'ecle

Kar. r. leJ~ Udb}lt~ og In. rudb)'UC
hkg kern·: pr. ha

SI~ipner Andre SleJpner Andre

Vinterhvede
Resultaterne af forsøgene med stigende kvælstoftilfør
sel til vinterhvede er vist i tabel S. Igen i år har
udbyttet været særdeles højt, omkring 99 hkg kerne
pr. ha. Det er højere end niveauet i 1989 og væsentligt
højere end gennemsnitsniveauet i årene 1985-89.

J gennemsnit af forsøgene har der været behov for at
tilføre ca. 200 kg N pr. ha, hvor forfrugten har været
korn. Hvor forfruglen har været olieplanter og bælg·
sæd, har kvælstolbehovet været hhv. 164 og 209 kg N
pr. ha.

Kvælstofbehovene i 1990 må betegnes som normale
for det høje udbytteniveau, der er opnået.

Merudbytterne for kvælstoftilførsei efter forfrugterne
korn og olieplanter er vist grafisk i figur 2.

Det høje udbyucniveau er bl.a. ct resultat af en ud
bredt dyrkning afden Mr;lstive hvedesort Sleipner. lah
12 forsøg er gennemfart i sorten Steipner og 8 forsog i
andre sorter. Hvis forsøgsresultaterne opdeles i de IO

grupper, f3s del resultat. der kan studeres i tabel 6 og
figur 3.
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Antal for'mg 12 8 12 8

ON O O 52,5 58,S
50 N O O 20.1 15,4

100 N O 1 35.9 26,6
150 N 1 3 44,7 33,8
200 N . ......... 1 5 50,3 35,1
250 N 2 7 51.0 35,1

Optimal N-tilførsel
(Gn,. 200 kg N pr. ha) 51,5
(Gn,. 171 kg N pr. ha) 37,5

Der har kun været betydende lejesæd i et forsøg i
SJeipnerhvede. J gennemsnit af denne gruppe har
lejesæden været uden betydning. For de øvrige sorter
har der været alvorlig lejesæd i 6 af de 8 forsøg.
Udbyttet uden kvælstoftilførsel har været en smule
lavere i Sleipnerhvede end i de andre sorter hvilket
kan skyldes en mindre kvælstoffrigivc1se fra de area
ler, hvor Sleipnerhveden er dyrket. Pil grund af den
mindre lejesæd har der værel væsentlig slorre ud·
byttercspons for kvælstoftilførsel til Sleipnerhvede
end til de øvrige sorter. I gennemsnit har det været
okonomisk rentabelt at tilføre 200 kg N pr. ha til
Sleipnerhveden og 171 kg N pr. ha til de øYfl~e sorter.



Gødskning og kl1lknin~

Tabel 7. Stigende hælstofmængder tI! hmdyrgødet
"i!l1erhw!de (59. 81).

Udbytte
hkg pr. ha
110 Udbytte og lejesæd

Vinterhvede·
hkg kerne pr, hn

Kar for pcl Udb. og NellO
k~ rAprottm merudb. merudb

Nar resultatel afde"flefonogsserie sammenholdes med
deforsøg. som senere bli\'eromralt ~·edr. gylleam'efldelsl!
td I'ittlerlu'ede om foruret. er der iøjnefaldende. lu'or

1990
hlcg kerne pr. ha
Udb. og Nello·
merudb. mrrudb.

pcl- rfj.
prottln
I kern~

IqW.Sq
hkg Kar. for
krrn~ lejesæd

Vinterrug

Antnl forsog 18 " IS IS

Grundgodct O 9.8 54.4
50 N I 10.0 17,0 14.4

100 N I 10.6 28.2 23.9
150 ........... 2 11.9 33.7 27.6
200 3 13..1 36.0 28.2

Optimal N-lilfnr... e1
(g ns. 162 kg N pr. ha) 37.2 30.7

.) Tilfnrl 29 Ions hu.\dyrgodmng I gn~ pr ha

Antal fo~g 71 , J , ,
Grundgodel 25,4 O 7.9 3M

.\O 12.5 I 7.6 15.3 13.0
80 J' 20.7 I 9.0 25.0 21.3

120 J' 24.8 2 II.I 23.6 I .6
160 N 25.9 3 11.3 23.9 17,5

Optimal N-tilførst:l
(gns. 106 kg pr. ha) 26.1 21.5

Villterrug
Itabcl 8 er \]SI gennemsnilsresultatet af 4 fONog i rug.
To af forsøgene er gennemført 1 hybndrugen Marder.
Der har ikke kUllnet konstateres rorskelle i kvælslof·
beho....el mellem almindelig rug og hybridrug. Enkclt
forsøgene har udvist el kvæl<;tofhehov fra 10 kg N pr,
ha i for')Og mcd lcjesæd lil 143 kg pr. ha i for...øg
uden IcJcs....:d.

Tabel 8. Stigende mængder kwPlslof lIlllinIerrug (57.
91).

Vill/erbyg
l label q er \151 gennemsnllsresultalel af 3 forsog med
stigende kvælstoflilførsel til \lllterbyg. Den økono·
misk oplimale kvælstofmængde har varierel fra 100 til
200 kg r..; pr. ha, I gennemsnit har det ....æret rentabelt

slorl Åm!lHojbellO\'el har ræret I Il{l'n'ærende fursøgs
serie. Po lrods af. al der her er liljort en relaril' 'Itor
mængde husdyrgotining, har beholw for hælslofti/for
selI'ærel , samme slørrelsesorden. som iforsøg gennem
fort po arealer. der iÅke er liljørt husdyrgodning. Ogsa
de oplU1edC' merudbyl1er for godlllnK-ml[orsel er relamr
hojl' i berragll1ing afden mæl/gde hælslaf. der er ri/fc",
sammen med IlIIsdyrgodningell. ,Vår opbel'oril1gsÅapa
Cl'leten for husdyrgodniflg blil'er yderligere udbygget.
bor def hore fi/ mldfage/serne. al der ti/fores gylle forud
for I'infersæd om e/terarel.

8

Karakter lor
lejesæd 10

200 250
kg N pr. ha

150

Slerpner

10050

90

80

o

"',gur J. Virkning af J.. \'(J?/{lo!tl!for5el til
\·illlerhw!desor/(>r.

De hælsrojmængder, der er om/all o\'I?1lfor. er dem. der
er Ilodrefldige Jor at opfla ('f tilslrækhlig hojt kemeud·
hylle. 1/\"1:'1 del Jon'l!!l1('{h' IIdhyfleflheou opnlis. og der
er beho\'for el hojl prolel11indhold i kerne. Åan del were
nocil'endigr af supplere h'ælstofmængden herudm·er.

DIsse resultater g...,cr Imidlertid ikke anledmng til at
skelne mellem hvedesonernc, når den optimale hæl
!)Iortilforsel skal bestemmes. P.g.a. Slcipncrs høje ud
bytlcnivcau, her ca. 100 hkg kerne pr. ha. er der behov
for en mcrtilfllr~e1lildel1Jle ,>ort p:\ 10-15 J...g N pr. ha
Ih i.. denne "ærdi fralræJ...ke"lilfor.;;!en p 200 kg N pr.
ha. der har \ æret optimal lil Sleipnerh\eden. kan den
resterende afstand ncd III de 171 kg ~ pr. ha. der har
værel opumale for de 0\ nge sorter. forklares med den
forna:\Il1c storre bæl'ilotTngi\clse I de pågældende
marker.

Husdyrgødet vinterhvede
I label 7 er vist resultatet af 18 forS<lg i vinterhvede,
som ud over forsøgsgodningcn er tilført hu"dyrg~Kl.

tllllg. Der er tilført fra 5·65 tons pr, ha i september
måned, Kun i et forsøg har der værel tale om for:'l.rs
ulforsel
I gennemsnll har del \:cret rentabelt al lilfore 162 kg
N pr. ha.

'00
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Gødskning og kalkning

at tilføre 163 kg N pr. ha. Udbyueniveauct har været
ca. IO hkg højere i 1990 end i gennemsnit af årene
1980-89.

N-min-analyser
I hovedparten af forsøgene med stigende kvælstoftil
førsel til vinterhvede og vårbyg er der foretaget N·
min-analyser i det tidlige forår.

HvlS der tages udgangspunkt i det opnåede udbYIIe i
de enkelte forsøg, og den optimale kvælstofTorsyning
korrigeres i henhold hertil. hvorefter der fratrækkes
en forventet mineralisering af kvælslorrra de seneste 5
års tilførsel af organisk stof i afgrøderester og hus
dyrgodning, og det målte N-mill-indhold fratrækkes.
opnås et beregnet tilførselsbehov (N·min·meloden).

UdWgllil,g ajjordprove til N-min analyse. Prøllen udtages
med specielt jordbor til 5()..75cm s dybde afhængigt af
afgrode og jordtype.

1990
Pct. rå· hkg kerne pr. ha

Kør. for prOlein Udb. og Selln·
lej~ i kerne merudb. merudb.

1980-89
hk,

kerne

Stigende kvælstof til vinrerbyg (58).

Vinterbyg

Tabel 9.

For/rugt korn
JAnia! forsog '0 I

Grundgødet 33,3 O 5,0 42,3
50 N 14.7 I 10,0 16.0 13.3

100 N 23,6 I 11,5 26.6 22.0
150 N 27,7 2 12.8 29,6 23.3
200 N 29,4 3 14.1 31.0 22,8

Optimal N·tiJførsel
(gn,. 163 kg pr. ha) 32,6 25.8

Ved at sammenligne de beregnede behov med de
fundne i marken er det muligt at vurdere værdien af
N·min·metodens anbefaling.

For vi'lterhvedens vedkommende er det således. at
-min-beregningen har ramt det målte optimum ri

meligt godt i de neste tilfælde. Kun i 7 ud af 58 forsøg
er der en forskel imellem det neuomerudbYlle. der har
kunnet opn:'l.s ved at følge N-min-metodens anvis
ninger og det maksimale nettomerudbylle i forsøget
pA mere end 3 hkg kerne pr. ha. I gennemsnit af de 58
forsøg har nettomerudbyttet efter N-min-mcloden
været t,S hkg kerne mindre end det maksimalt op
nåelige.

fundne optima på hhv. ca. 50 kg N og ca. 45 kg N pr.
ha. Ved af korrigere for N·min og mineralisering af
lil ført organisk bundet kvælstof er denne spredning
indsnævret til hhv. ea. 40 kg N og ca. 30 kg N pr. ha.

N-min-metoden indsnævrer derfor usikkerheden væ
sentligt. Når N·min·metodens anvisninger kombine
res med den viden, man iøvrigt har om arealet, kan en
anvendelse af denne metode medvirke til en relativ
sikker bestemmelse af kvælslolbehovet på marken.
N-min-metoden omtales nærmere i afsnittet nMark
prognoser H .

J vårbyg har N-min-metoden ramt inden for 3 hkg
ncltomerudbylle fra det maksimalt opnåelige i 20 ud
af de 25 forsog. I gennemsnit har forskeJten mellem
det maksimalt opnåelige og -min-metodens anvis
ninger været et neltomerudbytte pll 1,8 hkg kerne pr.
ha.

P.g.a. forsøgs usikkerheder og lignende er det således,
at det fundne optimale kvælstofbehov for det enkelte
forsøg er behæftet med en vis usikkerhed. For hvede4
og bygforsøgene har der været en spredning på de

Gradueret gødskning
Da markerne er uens, og jordens evne til a levere
kvælstof til planterne kan variere inden for den samme
mark. og da det er muligt at købe udstyr. som kan
justere godningstildelingen afhængigt af positionen på
marken (posilionering), er der behov for al undersøge,
hvilke konsekvenser for gødningsbehovet og for ud
byttet. der følger af en mere gradueret gødskning. Med
hensyn til kvælstof er det nærliggende at anvende
N 4min-metoden til at bestemme, f1vorledes kvælswf·
mængden skal justeres afhængigt af lokaliteten.
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For al undersøge konsek\ enseme heraf har :"lordfyns
Landooforening gennemfort forsog i Io \'intcrhvede·
marker. hvor der 4 steder dels er godske I efter den
anbefaling. som er fremkommel efter udlagnIng af en
N-mIn-prøve for hele marken og en N-min-provc fra
den p~gældcllde lokalitet.

Der er opnået SlOf( SCl samme ud b) ue \ ed et lidi
mmdre k'ælstofforbrug. når goolllllg'imængdcn er 1l1
passel den pågældende lokalitet. I gennemsnII af de Io
marker. har I1lforslen efler "·mm·målingen for hele
marken \ærel på 159 kg S pr. ha. h\ilket har medfort
et gennemsnitllgl udbyIle på 100, I hkg kerne pr. ha.
Tilforslen af kvælstof på de 8 t'nkdllokalilclcr i dc to

Tabel IO Stigende mængder hæls/af lil korn 198/-90

Gødskning og kalkning

marker har ,aTlerel fra 80 kg. pr ha III 204 kg ! pr
ha. I gennemsIlIl er der IlIrOrl 149 kg I pr. ha. Del
udbytte. der er opnået efler den graduerede god ...k
nmg. har 'ærel 99..1 hkg kerne pr ha.

DCI er planen. at der skal gennemforc'i IIgncnde UlI

dersøgelser I el Slorre omfang l 1991

Sammendrag af forsøg
med kvælstofmængder til korn
I op'-iIJllmgen i labcllO er \'1"1 re ...ultalerne af de 'iellCSlc
IO år... forsøg med kvælstof III de \'æ"cnllig'ilc korn ar·

For(ruJt I

Kom
Ø",I,plan'" IPlan Roe, Oherianier Frl'lgrxs

lerjOrd SandjOrd

Udb ~IINen()- Udb. i:lrJNenOo L'db. o~ I/~euo- Udb. o~lr 'elto- Udb (l~lr 'etlo- Udb. (l~lrNello-J
merudb. merudb merudb. merudb mcrudb. merudb merudb merudb. merudb merudb merudb. merudb.

Vårbyg
AoIllal fo!"'i('!@ ]~:: 2m 1M IO 4 J
Grundgodel 31.9 25.8 40.2 30.2 13.9 32.6

-ION 10.8 8.5 10.3 8.0 Q.9 7.5 10.7 8.3 14.6 12.1 9.9 7.5
80 N 17.2 13.4 17.2 13,4 15.6 11.8 16.3 15.3 23..' 19.4 13,4 9.6

120," 19,7 IH lOA 15.1 IH 11.1 18.7 13,4 26.0 20.7 16.5 11.3

160 " 10,4 13.7 11.5 14.8 17.8 11.0 19.1 1204 22. i 16.0 15.5 .7
Opllmnl S-lIlforsel
kg N pr. ha: 116 130 109 115 112 108

Vinterh,'e-de
Antal fMl.l.lg "

, 11 Il ~ 2. ,.
GrundgodcI 40.3 30.7 38.9 44,3 44.4 46.5

50 N 17.6 14.9 16.5 13.8 18.7 16.0 16.1 1.1..1 15.4 12.6 15,6 12,8

100 " 30.1 15.7 25.0 20.4 32.9 28.3 26.2 21.7 24.6 20.1 15.6 21.1

150 " 37.1 30.8 28.1 21.7 39.6 33.2 31.4 25.1 lU 21.9 30.7 2H
200 :--.I 40.3 32.1 29.8 21.6 41.4 3D 33.2 25.1 29.5 11.3 32.5 24.3
Optimal :"-lIlforsel
kg N pr. ha: 181 154 175 169 153 166

Villterb}'g
Anlal fOf'oojf l. • I J
Grundgodet 36.3 38.1 41.9 41.8 44.1 41.1

50 :--.I 16.1 13,4 13.2 10.4 16.5 13.8 15.9 13.1 15.5 12.7 11.0 8.1
100 , 15.1 20.7 13.6 19.0 27.0 22.5 15.1 20.5 25.7 21.2 16.9 IlA
150 N lQ.1 22.7 28.1 11.8 29.0 22.6 30.3 23.9 27.8 11.4 14.7 18.3
100 N 30.7 11.5 30.0 11.8 .13.1 15.0 31.4 14.2 30.2 22.0 l·U 15.9
Oplimal 'lilfm:-e1
kg N pr. hJ: 156 170 168 169 174 165

Vinte-rrug
AlU31 for~llg l' .'8 IO
Grundgodcl 30.3 22.7 29.1

40 10.7 U 13.5 11.1 13.1 10.7
80 N 18.7 14.9 22.7 l .9 11.1 20.0

120 N 22,1 16,8 28,0 22,7 22.7 IH
160 21.9 15.2 30.1 lJ,4 22.0 15.3
Optimal -tIlforsel
kg N pr. h., 113 146 99
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ter. Materialet er opdch erter forfrugt og, da grupper
ne med korn som forfrugt er særligt SlOre. er der i di~se
tillige foretaget en opdeling på lerjord og sandjord.

I byggen er der kun lidt forskel på de opnåede merud
bylter på de IO jordtyper, hvilket bevirker, al der kun
er 14 kg's forskel i den optimale kvælstoflilførseJ.

I hvede er såvel grundudbyttet som de opnåede mer
udbytter for kvælstoftilførsel væsenligt sH1rre på ler
jord end på sandjord. Det bevirker. at den optimale
kvælstortilforsel er noget højere på lerjord end på
sandjord.

I vinterbyg derimod er der stort 'let sammc grundud
bytte og samme udslag for kvælslortilførsel. Den for
skel, der er angivet i kvælstofbchovel, skal tages med
forbehold. idet der kun er 6 forsøg på sandjord.

Vinterrugen af\'iger fra de øvrige vintersædsarter. Her
er der stor forskel pA grundudbyltel på lerjord og
sandjord. Derimod er der større merudbytter for
kvælstoftilførsel på sandjord end på lerjord. Slutresul
tatet bliver, al der skal anvendes større kvæbtof·
mængder på sandjorden. hvorved udnyt/el kommer
på højde med det opnåede udbylte af rug på lerjord.

KVADRATNET for
nitratundersøgelser
KVADRATNETIET er el nel af faslliggende m!'tle
flader fordelt over hele landel. H'o'er målenade er Cl
areal på 1/4 ha, hvor jordens N·min-indhold (nitrat
I- ammolllumkvælstof) til I meters dybde måles.

Målefladernes placering blev beSkInt vcd. at der ..y
stematisk blevarsat punkter ovcr hele landet med 7
km's afstand. Herved blev etableret et net af ca. 830
punkler, som i princippet omfatter alle arealtyper:
landbrugsjord. løvsko\'. nåleskov, hede o.s.v

Ud over disse systemalisk udvalgte arealer blev der
udvalgt nogle driftsformer af særlig interesse, nemlig <)

arealer med intensiv grønsagsdyrkning. S frugtplallla
ger samt 13 ,)kologiske jordbrug. Udvælgelsen er fore
taget af lokale planteuviskonsulenter. Desuden blev
ca. 3S målefiader i tilknytning til drænvands-og jord
vandsundersogelser under Stakns Planteavlsfor:-"g
inddraget fra vinteren 1<)87.

Prøvetagningen er som hovedregel gennemført to gan
ge om året (forår og efterår) og med to ho\'edformål.
For det førsle giver forårsmålingerne af jordens md
hold af nitrat-og ammoniumkvælstof ct grundlag for
at vurdere de årlige variationer i afgrødernes behov for
kvælstofgodning. som er forår..agd af forskelle i vejr
forholdene fra år til år. For det andet er efterårs
målingerne grundlag for en vurdering af risikoen for
nilratudvaskningen på forskellige arealtyper og under
forskellige driftsforhold ved sammenligninger inden
for samme jordtype.
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Parallelt med jordmålingerne er der indsamlet op
lysninger om dyrkningsaklivilcteme på de arealer. der
indgår i undersøgelsen. Der er indhentet oplYSninger
om afgrodearl. såtidspunkt, høstudbytte, sprøJtning
mod s\'ampc·og :-kadedyr samt ukrudt. jordbehand
ling, tidspunkter for og mængder af anvendt hus·
dyrgødning og handelsgødning. Disse oplysninger
skal tjenc til al afklare forskellige driflsformer:- be
tydning for jordens indhold af nitrat- og ammOnlum
kvælstof forår og efterar.

Resultater
Re-.ultaterne fra den første 3-års periode er offent·
Iiggjort i rapporten: )) KVADRATNET for 1lIlrat
under'logelser i Danmark. april 19901<' Her skul der·
for kun nævnes nogle konklusioner fra rapporten.

Ejterårsmålinger
-N~min·indholdet i november/december måned var
en~ på ubevoksede arealer og vintersædsarealer. På
græsarealer var N-min-indholdet IO kg N lavere pr.
ha. men nilralindholdcl var 20 kg N lavere end på
ubevoksede arealer.

-N·min-indholdct var 15-20 kg N pr. ha højere efter
ærter end efter korn tilført handelsgodning.

-N-mlll-lJldholdet var 2S kg N højere, hvor der var
tilfnrt husdyrgoclning om efteråret. end hvor der ikke
var udbragt husdyrgødning. Hvor husdyrgødning var
udbragt forår. var N-min-indholdet kUli IO kg N
hojere pr. ha end på arealer, der ikke var II1f0n
husdyrgoonlng.

-Ca. halvdelen af alle landbrugsarealer. landbrugs
arealer uden hu::.dyrgodning samt landbrugsarealer
med husdyrgooning udbragt om foråret havde drikke·
vundskvalitct i nederste jordlag. Hvor husdyrgød
ningen var udbragt om efteråret gjall dette kun for ca.
1/3 af arealerne.

·Økologiske jordbrug havdc ct N-min-indhold, der var
lavere cnd traditionelle jordbrugsarealer tilførl hus
dyrgooning, men indholdet var højere end på traditio·
nelle landbrug uden husdyrgødIling og alle traditio
nelle landbrug under et.

-Der var meget !l10re forskelle mellem de enkelte
økologiske brug. og høje N-min-indhold forckom ge
nerelt efter etablering af en ny afgrøde eflcr om
ploJning af en græsmark. især hvis der blev lilført
hu~dyrgodning i forbindel'le med etablering af en
vi nIcr'lædsafgrode.

Forårsmålinger
-På ubcvoksct jord var N-min-indholdet ca. IO kg N
hOJere end på vintcrsæd..arealer og ca. lS kg N højere
end på græsarealer. Nilfatindholdet var ca. 25-30 kg
N højere på de ubevoksede arealer end på græsal ealer.



·Forskellen mellem be\oksooe og ube\oksede arealer
skyldes kvæl<'lofoptagel<;(: i afgroden I \interhalv rcl.

-Forskellene fra r til år \ar 510rsl på ubel-oksede
arealcr. mmdre pa bevohede arealer og la\est på
græsarealer.

-Å rsvuriationen var ubctydelig på grovsandede jorder.

-I' grov~andedc jorder var N-min-indholdet IO kg N
hojcrc pr. ha pli arealer. der var tilfort husdyrgødnmg
om efteråret. På andre jordtyper for rsagede efterars
tildeling af hu'>d)'rgodnillg en stigIlIng i N-Olm-md
holdel p 20 kg N pr. ha.

-På de arealer. der var tllfort husdyrgodmng om
forårel året for. \ar N-mlll-mdholdet I..un 10 kg N
højere pr. ha end p.!i ikke hu ...dyrgodede arealer.

Risiko for lIilrallldvaskllillg
Med udgangspunkt i ovennævnte konklusioner kan
op:..tillcs en "forholdstalshstc« over de forskellige
dnftsformers lIldvirkning på risikoen for llllralud
\asknmg. l listen nedenfor er \i<,1 jorderne<-. relali\c

•-min-indhold om eftedrel. Jo "lUrre lal. jo hOjere
risiko. Tallene er beregnet på grundlag af jordma
hnger I efterårene 1987 og 88.

-p/allteav/sbrug uden husdyrgodning 100
-c/..ologisk jordbrug 122
-traditionelt landbrug. husdyrgodnillg forår /29
-traditionelt landbrug. for/rugt ærter. . . . . /59
-traditionelt landbrug, husdyrgødllillg lfrerlir /59
-itl1ensil'/ grollsogsbrug /94

Skovarealer. \ed .. arendc gra..-sarcaler og hedearcaler
havde i alle tilfælde et la\ere Illtratudvasknmgspoten
liale end ovennævnte arealt)'per.

Fremtiden
Der er :-.kabl ~,I..{)lIomi ... k grundlag for. al undcf'ogc1
-.crnc I KVADRAT En'ET fra n)'13r IqQO kan VI

dereføres I en 4-1\.ng penode.

I de kommemk !ir:-. undcr:-.ngcl..;cr er del rniljørnlC~:-.igc

aspekt styrkel . ..;~Icdcs al nitratudva:..kningen skal be
regnes p3 samtltge arealer. Bereglllngen skal forelages
\ed hjælp af resultaterne af jordmålingerne samt en
k\a:1~lofmodel. 10delberegnmgerne ...kal foretage... af
Slatcn<; Planleavl...fors"g, Afdeling for Arealdata og
Kortlægnmg. og de mxhendlgc khmadala le\ercs af
Slalens Planlea\lsforsog. Afdeling for JordbrugsmeIe
oTOlogI.
For at sikre en I..orrekt beregning af nitratudvask
ningen er pT()\ctagning... hyppighedcn forogel \'a-senl
ligl. Fremo\cr udtage::. jordprøvcrne lil N·mm·be
stemmeIse i gennemsnit 5.5 gange på hvert areal i
vinterhalvåret. I praksis er provelagningshyppighedcn
forskellig fra areal til arcal. idel der tages hen~yn til
jordtype. argmcJc. husdyrg,xlning~nvendelsc m m

Godskning og kalkning

Landsdelsprognosen
Jordm lingerne i K VADRATNETIET danner
grundlag for Landskontorel for Planteu\ls kvælslof
prognoser Analyseresultaterne af jordprcverne. der
udtages I no\'ember og december m ned, danner
grundlag for den foreløbige kvælslofprognose. som
udsendes i januar måncd. Analyseresultaterne af jord
prøvernc, der udlages i februar og marh Illl ned,
danner grundlag for den endelige kvælstofprognose.
der udarbejde!! ved for ret ... begyndelse.

Efleråret 1989 \ar som helhed lunere og mere solrigt
end normalt. Især november måned var usaxlvanlig
SOlrig. Vinteren 1989/90 var den næst\armeste. der er
regi"treret. og kun den foreg. ende vinler 1988/89 var
varmere. 1 mods..-etnll1g til normalt ble\ det \ armere
hen Igennem \ IIltermåne<1erne fra midt i decembc:r til
februar. og b de februar og marts var særdeles varme.

September og november mll.noo "ar nedbørsfauige. Til
gcngæld var nedbøren i januar og februar megel ~tor,

og sammenlagl for perioden november-mari"; var ned
boren således en deJ over normalen. I samtlige :lmler
med undtagel-.e af Bornholm var nedbøren ')lorre end i
.....mme periode 1988/89.

Med udgangspunkt i for rspT(welagllingen i K VAD·
RATNETIET og nedb,,~målingerblev den endelige
kvælstofprognose beregnet og udsend I sidst I marts
måned. Prognosens angivelser er vist I label II.

Prognosen angav generelt et lavere kvælstofbchov på
Øerne undtagen Bornholm, men!) der i Jylland for
ventedes et lidt større behov end nannal!.

Som nævnt forst i delle afsnit. synes årets forsøgs
resultater al vise, at prognosen var riglig.

Markprognoser
Under specielle forhold kan der være beho\ for at
anvende særhge metoder til at forudsige beho\el for
kvælstofgodIlIng på den enkelte mark, f.eks. I for
bindelse med anvendelsen af husd)'rgodning.

N-min-metoden. nitrattesten samt planteanalyscr af
totaloptageben af forskellige næringsstoffer er de me
toder. der afprøves og udvikles herhjemme. Planlea
nalysemodellerne omtales ikke i næf\'ærende beret
nmg. men ud\iklingsarbejdel fortsælIer.

N-min-metoden og nltrattesten
De pmkliske forhold omkring amendelsen af -mlll
metoden og mtratteslen er beskre\el I IO pjecer, der
senest er revideret i hhv. 1990 og 1989.

I 1990 er N-mm-metoden anvendt I Cl stigende. men
sladigvæk begrænset omfang. lall ea. 1.200 marker er
gødsket eftcr Illetoden i 1990. Omfanget af anvendcl
sen af nitratte~len er vlln'ikelig at \'urdere. men er
formentlig begrænset.
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Tabel I l. Prognose for kvælstojbellO~'et1990 pd den dominerende jordtype i de enkelte amter. Kg hælslofpr. ha.
"/Vorma'" gælder for vårbyg e/ler kom. Afvigelserne gælder for de fleste et&rige afgrøder under

forudsæwing af el normoll udbytte i 1990

Kg N pr. ha

Normal Prognose Afvig('\sc:r i or-
Am' Jordtypt: 1977·87 1990 hold tilll(l"'nal

Nordjylland .......... rtnsand 124 III + 9
Yiborg .............. lerjord 121 128 + 7
Arhus .............. lerjord 114 114 O

Vejle ......... lerjord 117 127 +10
Ringkøbing. ................ grovsand Il6 141 + 5
Ribe . ........ grovsand Il6 Il9 + l

Sønderjylland . . . . . . . . . . . . . . . lerjord 105 106 + I
Fyn . . . . . . . . . . . - . lerjord 107 IOl 4
Vestsjælland lerjord 97 84 +13

Frederiksborg. ............. lerjord 108 98 +10
Storstrøms lerjord 114 107 ?
Bornholm ........ lerjord III liS + 4

Hvis jordl)'pen ofw'ger fra den. der er af/gil'el i prognosen. af/vendes nedenstående faktorer til omregning til den
aktuelle jordtype.

TIl Jordtype

Fra jordt}·pt U:l)Ord Finsnnd Grovsand

Lecjord (18 5-8) . 1.0 0,9 0,6
Finsand (18 2 & 4) 1.1 1.0 0.6
Grov,and (JB I & l) . 1.8 1.6 1.0

N-min, kg pr. ha
'00

Jordprcvetagningen i forbindelse med anvendelsen af
N·min-metoden blev i 1990 gennemført efter samme
retningslinier som I 1989. idet prøverne blev udtaget til
den forventede roddybde. dog maksimalt til 75 cm.
Hvor roddybden ud fra jordtype og afgrøde vurdere
des at være 100 cm. beregnedes N-min i jordlaget
0-100 cm ved at multiplicere N-min i laget 0-75 cm
med 1.26.

I 1990 var analyseprisen 95-135 kr. pr. prøve.

Prøvetagningstidspunkt
Ved gødskning efter N-min-metoden anvendes sam
menhængen: Optimal hælstoftiljørsel = optimal
hælsrofforsyning - /V-min - t,kstro mineralise,;ng af
tiljørt organisk stof

75

50

25

1989

Gna.

'98~

1990

N-min lil I m's dybde gennem fordret 1989 og
1990 saml gennemsnittet. J'l,fålingerne er fore
taget i led A (ON). j forsøg i 1989 og 4 forsøg i
1990 i I'inrerhw!de.

De eksisterende værdier for den optimale kvælstoffor
syning er beregnet med udgangspunkt i N-min-må
linger foretaget i februar og marts m~ned. Hvis man ar
den ene eller den anden grund venter med N·min
mAlingerne til senere. skal værdierne for den optimale
kvælslofTorsyning, som de er angivet i N-min-pjecen.
korrigeres. På figur 4 er vist resultaterne af N-min
målingerne gennemført i 5 forsøg i vinterhvede i
fon1ret 1989 og 4 i foråret 1990.
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Mlneralisenng, kg N pr ha pr dag

1,0
Resull<HCrnC \ Iser, at ~torrelsen af Jordens N-min
indhold i \'mterh\ede er at1længig af pm\etagmngs
tid:-.punktel. Ved provctagning scncre end mart~ må
ned cr der behov for. at den m~lte N-111m-værdi
kOrrigeres. Af figuren fremgår. at ~t:ndrillgen vII af
hænge af klimaforholdene og derfor 'være forskellig
fra r lil ~r.

1 1990 var retningslinien den. al d~1\ målte -mm
\ærdi i overvintrende afgrodcr skulle foroge:o. med 3
pet. pr. dog n efter væksts(art. idet der dog klin korri
geredes for liduummet efter den 1 apnl.

På ube\oksede marker \ar retning\luuen tds\arende.
al -nun-Ht"rdierne skulle reduceres med 0.5 kg N pr.
dogn efter det tidspunl..l. h\or jorden \ar toet op.

0.5

primo apnl . medIo ma,

O medio mal - medIo lun.
r- O medio jum - ultimo juli

f-

.--

r-

e- r-

-f- .--

Figur 5. Ml1I~ralisuUlg mdlr i mark~n (i,,-silU-m~tode) i
led A (OS). 7 forsog ,. 1989 og 'forsøg i /990.

I 1989 var nuneralillCrmgen storst i den første periode
fra I. apnllll nudt I maj og mindst i den liid"te penode
fra midt I Juni til J. august. I 1990 'var det omvendt.

A/provning 0/ .Y-min-metoden
I tabel 12 er \Io;t neltolTlerudb~llerne. hvor alle fOf'oug
var optimalt godet. h\or N-IllUl-llletodens anbcfa-

1989 1890
2 forsøg 3 forsøg

Afgrøden Ikke
tilført husdyrgødnlllg

1989 1990
5 forsø9 4 forsøg

Afgrøden tilført
husdyrgødmng

Når 1990 adskiller sIg fra 1989. og forskellene er
gældende både for husdyrgodede og ikke hU'I,d)rgode
de arealer. !lokal forklaringen herpå formentlig ')()g~!l I
de vejrmæ!lolilge forhold.

I 0\ erensstemme1se med disse to metoder ble\ op
timalt tilforselsbehov + -min m:'l.lt til at være 28 kg
N pr. ha luvere i de hllsdyrgodedc for~ug end i de
forsøg, der ikke var lilført husdyrgødning.

In-sllu-m~'ingcrnei 1989 og 1990 tyder pA. at nllncra·
liserl1\gen har \'ærel I11mdre i 1990 end i 1989. Delle
indtryk styrkes af. al den optimale kvælstoftilforsel +
N-min i gns. af 18 forsøg i hh\'. 1989 og 1990 var 25 kg
N hujere i 1990 end l 1989.

Re:o.u1taterne lyder på, al in-silU·målingerne og be
regningen af minerahsering fra lilfon huMlyrgodlllng
5 år tilbage. liom den udfores I N-mm-metoden. ram
mer den aktuelle nellominera!lsering nmelIg godt.
In-silO-måhngerne fra l. april til l. august \ISte en
minerahsermg på 44 kg N i de husdyrgodede forsog og
18 kg N i de Ikke husdyrgodede forsøg. Beregningen af
kvælstofmineraliserlllgen fra tilføn husdyrgoollll1g.
som den gennemfore~ i N-min-meloden. fonc til en
forventet mmeralisering på 31 kg :-.l pr. ha

Af figuren fremgår. al k\æl.,tofmmcrahseringcn \ar
Slorre på de marhr. der \ar !Ilfer! husdyrgodning lil
afgroden det pågældende år. end p. marker. der ikke
\ar 11If(lft husd)rgodning. Forskellen var I 1989 og
1990 hh\. 22 og 29 kg N pr. ha i gennemsnil. Resulta
lerne viser også. al b'ælslOfminerah~erillgen i perio
den rra I. april lil I. august V;lr større i 1989 end i 1990.
Det gælder b, de de husdyrgodede og de ikke hus
dyrgodcde arealer. På. d~ husdyrgodede arealer \ar
forskellen mellem 1989 og 1990 17 kg . pr. ha. mens
forskellen p de Ilke husdyrgodede arealer \ar 24 kg
N pr ha I gennemsnit af forsogene

K.'æ/Sl%ptage/se
i den OI'ervilllrende o/grade
Målmger af hælstofoptagelsen I den O\ernntrende
vJnrerh\edcafgrode. gennemfart i 1987. 1989 og 1990.
\Iser store \ ariationer. 1gennemsnll af m. lingerne var
kvæblofoptagell.cn i 1987. 1989 og 1990 hh\·. 18, 36 og
37 kg N pr. ha.

Kl1æ/stojmil1eraliserillg i vækstsæsOllel1
l sumarbejde med Statens Plant~a\'I!;·LabonHorillmer
der måll k\xlstofmineraliscring i marken (in-siw
målinger) i \xkstsæsonen 1989 og 1990. Metoden går
ud på. at der p!l. forlokellige lidspunktcr placeres O\er·
dækkede plast ror i ugodede parceller. h\oreftcr 01'
hoblllllgen af ~-mm mAIe5 i forskellige perioder. Re
sultatet af mAlingerne l 1989 og 1990 fremgår af figur
5.

N-op(agelsen I de oven mirende afgmder har bet)d
ning for udarbejdelsen af mark prognoser ud fra N
mm-m.linger. loven intrende afgroder vil der altså
være khmabctingcde forskelle i \ærdierne for den
optimale kvælslOfforsynil\g fra 1I.r til år ferlhsage\ af
forskelle i N-optagelsen i dc overvIllIrende afgrader.
Derfor er da i EDB-programmet for ~-min ind
bygget en korrektion p~ - /. IO kg N pr. ha for hhv. en
s\ag og en krafllg afgrod~ i forhold til en normalaf
grode
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Tobfl Il. K..oæ/slOfii/førselog neuomerudbYller "'ed optimum. ved N-min metoden saml ved gødskningen udført i
omgilme mark. Udbylierne ved en gl ..'t!n hælslofii/førsel er aflæsl p4 fOl"Sllgenes udbylIekurve (59).

VaI_ .....- Ud(., I m.rk

V.......... - _. - Nel_·....,... ....,...
q ....... .......... kf ... ...........

1988: Ingen husdyrgodn. 10 fO""8 200 31,5 172 30,9 175 JO,5
Gylle IO forsøg 169 25,3 159 24,3 159 23,7
Fast staldgodning 7 forseg 201 31,4 128 27,0 144 28,1

Gns. 27 forseg 189 29.2 156 27,4 161 27,4

1989: Jngen husdyrgodn. 6 forsøg 147 26,2 173 24,9 186 24,4
Gylle 6 forsøg 163 24.1 144 22,3 155 22,3
FaSI staldgødning 6 forsøg 120 10.6 95 9,7 165 7,0

Gns. 18 forsog 143 20.3 137 19,0 169 17,9

1990: Ingen husdyrgødn. 7 forsog 215 43,8 196 42,4 194 41.3
Gylle 4 forsøg 175 26,5 128 23,1 137 21,5
Fasl staldgodning 7 forsog 150 28,1 135 27.0 167 25,4

Gns. 18 forseg 181 33,9 157 32,1 171 JO,7

1988,89 Ingen husdyrgodn. 23 forseg 191 33,9 180 32,8 184 32,2
0890: Gylle 20 forsøg 168 25.2 148 23,5 153 22,8

Fast staldgodnmg 20 forsøg 159 24.0 121 2\,8 158 20,8

Gns. 63 fO""8 174 28,0 151 26,4 166 25,6

linger blcv fulgt og for den kvælslOfgødskning. der
blev gennemført I de marker. hvori forsogcne lå.
Udbytterne er anæsl på forsøgenes udb)'t1ckurvcf.
Ved nnyendelse af N-min-metoden er anvendt de
fOfventede udbylIer på gOdskningstidspunktet.

Det kan diskuteres. hvorvidl angivelserne for l' mar
ken (e er repræsentative for praksis. idet der nok er en
tendens lil. al der er skelet lil N-min-mållngerne og
m sk.c tidligere års forsogsresuhaler på samme mark.

Resuhaterne "iser. al -mm-metoden har 'ærel I

30land lil al angi ...e en godningslllforsel. som I gennem
snll har givet el nellomerudby'lIe. som har været ca.
1,6 hkg lavere. end hvis den okonomisk opllmale
hælstofmængde var tilført i alle forsogene. God
ningstilførslen efter N-min-metodens anbefalinger \'ar
i gennemsnil 23 kg N la"ere pr. ha end ved opllmal
tilførsel.

Det beregnede nettomerudbytle af den praktiserede
goolllngstilforsel i de marker. hvori forsøgene lå. var i
gennemsnit 0,8 hkg pr. ha lavere. end h...or der var
gødSkel efter N-min-metoden. Forskellen var storSI.
hvor markerne var lilfort gylle eller fasl slaldgadlllng.

I 19 9 og 1990 blev der anlagt særlige forsogsled. der
er godsket efter N-mm-metoden og N-mm-meloden
+ IlItrattesten i stadium 8. Resultaterne er VlSI I tabel
13.
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Resultalerne viser ,amstemmende med label 12. al
N-mm-metoden I gennemsnit af forsøgene sikrede el
nellomerudbylIc. som var ea. I hkg lavere pr. ha. end
hvor der var godel oplimall i alle forsøgene. H vi~ man
ved vurderingen af godningsbehovct ved den anden
godningsudbringning anvendle nltrattesten, opn edcs
l 1990 ct højere udbytte. end hvor der blev optimalt
godet I alle forsøg. Dette tilsyneladende paradoks
skyldes en effekt af en anden kvælstoftildeling..strate
gi.

I gennemsnit af 1989 og 1990 opn edes "ed an ... endeise
af N-mm-meloden + IlItrattesten samme okonomlsk.e
udb)'tle. M)m ved lloptimal godskningec.

Ved besigtigelse af rC'luhateme fra de enkelte forsag i
labelbilaget ses. al der ved den godsknmg, der blev
gennemført i de marker. hvori forsøgene I var 4
forwg, hvor labet i ne((ornerudbylte var mere end 5
hkg pr. ha. Del storSle tab i nellomerudbylle, ...ed den
goosk1l1ng. der blcv genncmført i den omgivende
mark. var lOA hkg pr. ha. Ved anvendelse af -min
meloden alene var der kun et forsøg. hvor labet i
ncuomerudbYllct var mere end 5 hkg pr. ha og i dette
Illfælde \'ar tabet 8 hkg pr. ha. Ved anvendelse afb1\de
N-mm-mctoden og nitrallesten var det hojesTe lab i
nettomerudbytte sammenhgnet med optimal goo.5>k
ning 4.2 hkg pr. ha
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Tabel 13. K\'ælslojJi!før$el og neuomerudbyuer I'ed optimum, \'ed om'endelse af ,\'·mi" metode" samt \'ed
o"w!tuleJtie" afbåde N-min metoden og llitraUe.\I. Udhylterne er malt i forsøgslcd der er godsket efrer
meloderne (59).

Ved optimum N·mm meloden Udfort i mark

Vinterhvede N-ulførsd rllomc:r- N'IIlfoM eltomu- I"·hlfon.cl 'Jenomu·
udbyne udbyne udb}1le

k8 pr ha h pr ba kg pr ha hk. pr. ha ka pr, ha hl. pr. ha

1989, Ingen husd) rgodn. 6 forsog 147 26,2 173 23.6 182 25.4
Gylle 6 for"\)g 163 24,1 144 25.1 169 23.8
F,hl .. taldglxlning 6 for..og 120 10.6 96 10.4 144 10.7

Gns. IS fOl"\og 14.1 20..1 137 19.7 165 19.9

1990, Ingen husdyrgodn. i fo~og 215 4.1.8 196 41.8 217 42.9
Gylle 4 forsog 175 26.5 128 23,7 174 28.4
Fa'll ..Ialdg(ximng 7 for:..cg 150 28.1 135 28,4 170 29.0

Gn~. 18 forsøg 181 .13.9 157 32,6 189 34,3

1989 o~ 1990: Ingen hu~dyrgodn. l J for'log 184 35.7 185 33,4 201 34.8
Gylle 10 for<,og 168 25.1 138 24.5 171 25.6

IFast slaldgodOlng 1J forsog 1J6 20.0 117 20.1 15 20.6

Gns. .16 for.."g 162 27.1 147 26.2 177 27.1 E

Tabel 14. Kl'((·/(tof 111 hU\'dyrgodede fodcrsukkerroer
(60).

Kvælstof til husdyrgødede
fodersukkerroer
For at afpHnc '-mm-mctodcn ... amcndelighed lil
bestemmelse af bælstofbeho\et l fodersukkerrocr,
der er tilført hu ..dyrgodlllng. er der gennemfort tre
for<;,og efter den plan...om fremgår af label 14.

Fodersukkerroer

J forsøg /990
Ingen kvælslof ,
50Nikas .

100 i "as.
150 l ka!-
5R l l kas efter I\'4TnIll

Hro
planter
pr ha

6J
66
63
60
65

Udbytte 0&
me:rudb) II~

•.e. i rod+top

144,4
1,9
1.0

+5,4
+ 1.0

H\ I'" hele ammomummængden og den fOf\'cntede ml
ncrah..enng på godl 20 pet. af del orgaTllsk bundne
hæl ... tof\ar fralrukket den optlnlale fOr!l}lUng. ha\dc
f' -nlln·mct<>den i stedet angivet et beho\ l 'ilorrelses
ordenen 30 kg N pr. ha.
Delllle mængde har del været rentabel at tilfore i del
p:lgæ1dendl: forsog.

I del sidste forsag blev der målt en l":-mm-mængde p~

106 "g. pr, ha. Det blc\ beregnet. at der skulle \'ære
en eften Irl..llIng på 135 kg pr. ha fra tldhgere år..
tllror'iel af orgalllsk bundet kvælstor. N4mlll-metodcn
har hereflcr angivet et IIlforse1sbehO" for k\1t:lstof p!l4
kg N pr. ha. N-min-metoden har ramt rigtigt, idet der
er målt relall\ t storc mindreudbYlIer for hæbtoftll
for....e1 ud 0\ er husdyrgodningen.
Iler \ar der ulfon 90 tons hæggylle pr ha l decem
!>er

FOf',I'gcne er gCllllemfort på JB 4 og 5.

Et forsog er tilfort 50 IOn~ 'ilatdgodning fra bæg i
nO\cmber 19SQ.
Her er der i fodret 1990 m 11 el I\'-mlO-lndho1d på 94
kg pr ha. 'J-mi n-metoden har o\'en urderet hælstof
beho\el, Idet den har angi ... et et heho\ p 100 kg
kHd ..tof pr. ha. forsogct har vi ..!, at der Ik"e \ar
behov for supplerende bæislOftilforscltil marken.

Et andet forsog cr tllfofl 75 kg N pr. ha efter :-.i-min
metodcn. 7'-I11I1l-lIldho1dct l Jorden i foråret \ ar 49 "g
pr. ha. I-I~rtfler ble ... der tiifor! gyllc mcd godl 100 kg
orgamsk bundel hæl ..tof og 132 kg ammonium-N.

Dl' tre gellnemfi,rte forsog antyder, ol ,Y-mIlHnetodell i
Inwr fold ikke Ul/den'lIrderer Å.'ælstofbehm·el i fo<!er
sukkerroer. Drr er beho\' for j7ere forsog 1/1 Ol fosuæl/('
delt endelige optimale for(Yllillg.l'llorm og lil ar kOlllrol
Irre de bercgllt'de milll'rolisering'ikonslOl/la for Iilforl
k m>fstof" orgalll.vk uof

Formgenf! mulersireger ""dnll el/gang resullaterne fro
tidligere tir'i forsogss(·ria. som har \·i5t. Ol tlor blot
roerne har "ærel lil/o'l omkring 60 tons hæggylJe eller
k I'æggø<!nillg p'. ha iforlirel ella 1:11 lidl sWrre mængde
I tjto!riJret. er dcr ol'erllOl'edet iÅke behov for yderligere
krælvtoftilforsel. ResllllOlerne er bemærkelse5l'ærdige.
Ilh,t der rr hovtet særdeles hoje udb)'ller i de gennem
furte forsog. hdt op til 17.000 f{J(lerenheder pr. ha med
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en samlet gødskning plJ kun 60 tons hæggylle pr. ha og
plI en jord, som ikke har l'æret tilfort organisk gødning
afbetydning i de senesU! ar.

Optimal kvælstoftilføfsel
De gennemsnitlige optimale kvælstofmængder for
korn og rodfrugter er vist I tabel 15.

Tallene er gennemsnit afde oplima, der er beregnet for
enkeltforsogene gennemfart "iden 1981. Der er kun
Vist resultater fra de forsogssenc:r. h\or der har været
gennemfort el tilstrækkeligt Slort anlal for'log.

PI grund afden storre interesse, der i de seneste år har
\:æret for anvendel..e af husd) rgodmng, er del nu
muligt - til illustration af behovet for al indregne

tilfart husd)rgodmng I godnmgsplanen . al Vise resul
tater fra forsog gennemfart i \'årb)'g. som i fon tJen er
tilfart husdyrgodning. RC'iultaterne herfra kan lmid
lerlId Ikke bruges i den mdividuelle situation, Idet der
altid skal forel ages en konkret beregning af godnings
værdien af tiifon husdyrgodning.

Udfra forsogsresultaterne er beregnet en okonomisk
optimal kvæl ..tofmængde i kg pr. ha til fOf'lkellige
afgrøder efter forskellige forfrugier m.v. ved en kvæl
stofpris på hh\'. 3.50 kr.. 4.25 kr. og 5.00 kr. pr. kg og
med forskellige afgrodepriser. Ved amendeise af ta
bellen skal man erindre sig. al der er tale om ge,nem
smtstal, som ~kal lilpasses lokale forhold.

Har man L..endskab til de optimale godningsmængder
under de gi\ ne \ ilkår gennem praktiske erfaringer

Tabel 15 Optimale hælstofmængder.

Optimal" ·gødninW>nJængde. kg N pr ha l
-i>. Merudbytle I kg N k~ter

e.c~
hkg kerne. a.e.. hkg sukker

~.On LrJ,SO kr 4.25 kr
Afgn.de ~ ~"o - <."< .~<. An\endle gødnIngsmængder l hkg kerne I hkg kerne I hkøl.:me.2 ~~ .,;

-= j-~ ~
kl N pr. ha L:osler kr kOC;ler lr kOO-I." kr

E I ~"i"" 25 I 50 I 75 1'00 I 1251150 .00 1'20 I 140 100 I 120 ' '40 100 I'lf I 14<)<:( ::;.~;:;

Hvede, kerne
Forfrugt kom ... 94 40.1 9.4 17.J 2J.7 28.9 J2.8 35.6 183 186 188 178 182 185 174 179 182
Forfrugt oliepl. . . 118 46.4 9.0 16.J 21.926.129.131.1 165 168 171 160 165 168 156 Ib 164
Fonrugl bælgpl. 106 47.9 8.5 15.4 20.9 25.1 28.2 30.2 167 171 173 163 167 170 158 1bJ 167
Forfrugt fr"gra.~ 26 44.2 8.7 15.6 20.9 24.8 27.4 29.1 ISb 159 162 152 156 159 148 152 155
Forfrugt roer 11 J8.9 10.J 19.2 26.5 32.4 36.7 39.7 172 175 177 168 172 174 165 1b9 171

Rug, kerne
Forfrugt kom 52 25.1 7.8 14.b 20.2 24.5 27.2 28.J 1J8 140 142 IJ6 IJ8 140 133 !.lo 1J8
FOrfrugl ohcpl. 10 29.5 8.5 15.2 20.1 2J.2 24.5 24.1 118 120 121 115 118 119 113 115 117

Vinterby&, kerne
Forfrugl. korn 44 37.7 8.5 15.2 20.2 2J.9 26.4 28.0 153 156 159 149 153 156 144 149 15J

Virb)'g. kerne
Forfrugl korn:

Jylland .... 299 29.3 7.0 12.4 16.3 19.020.621.4 126 129 130 122 126 128 119 12:'> 126
Øerne 230 32.9 7.7 13.2 16.8 19.0 20.0 20.4 116 118 120 112 115 118 109 112 liS

Forfrugl rocr 16J 41.1 6.8 11.6 14.8 16.6 17.4 17.7 109 112 114 106 109 112 102 106 109
Forfrugt oliep!. 14 JO.I 6.6 11.1 14.015.616,4 16.8 115 118 119 112 115 117 95 113 115
Forfrugt klovergræs 6 JS.9 J.S 5.8 7.0 7.4 7.4 7.0 84 89 92 78 84 88 72 79 84
Grundg. m. husdyrg. 204 41.1 J.J 5.6 7.0 7.6 7.5 - 68 69 71 65 66 69 6J 64 66

I a.e. kosler

Bederoer. a.c. 125 75 100 125

Grundg. m. husdyrg. 44 13 1.0 4.3 6.4 7.1 7.1 7.2 64 70 74 59 65 70 57 61 69

1 hkg sukker l hkg sukker l hkg okker
koster koster koster

18012001220 1801200 bo 180 1200 1220

Fabriksroer, sukker 36 80.1 6.6 11.6 15.217.217.917.4 107 108 108 106 106 107 104 105 106

Till a.e. er regnell.03 hkg lomofi brocr~rcllcr12 hkg bederoeIop. Afhen~)n III opbeuringslab er dog fradragel 30 pet aflOpl.db)"uct
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eller udforte markforsog. anviser tabellen hvilke for
skelle. der normal! hør vært: ~om folge af forskellige
forfrugtcr. Tabellen viser tillige. hvordan ændrede
prisforhold påvirker den oplimalc kvælstoftilforsel.

Kvælslofformer
I forsog med sligende kvæl'iloftilfor..el bli\er der ~æl
dent skelnet mellem de forskellige kemiske former.
som gc)dningerne forhandles i. Under specielle forhold
kan der imidlertid være grund til at undersøge. om
forskellige kvælstoft)'pcr har en bedre. en dårligere. en
hurtigere eller en langsommere \lrkl1lng end de "\rI

geo
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goch.kning af \ inlerh"ede og 2. gangs godskning af
vinlerrap~.

Vt'irbyg

I label 16 er \'ISI resultatet af 4 forsog gennemfon I
1990 og gennemsnnsresuhatet af8 forsog 12 år. Her er
der tilfon stlgt:nde mængde k\ ælstofi form afkalkam·
monsalpctcr vcd ning. Til sammenligning er der 3
forsøgsled, som er eftergødel med kvælstof efler Jll.

tratteslCllS anvlsmnger. Dette kvælstof er tilfon enten
i form af kaihalpeter. i form af kalkammonsalpcler
eller i form af den nydende DAN·godmng. Efter·
godsknlllgen er foretagel sid"t I maj eller forst i jUJll

For at undersoge. om denne kvæl"luft)pe har ..pet'le!
berettigelse i eftergodskningssituationer. er der gen·
nemfort forsog med eftergodskning af vårbyg. sen-

Kalksalpeter
K vælstofTet l kaJksalpeler er normalt meget hurtlgl
lilgængeligt for planterne. Det skylde.... at kalksalpeter
relativt hurtigt bliver orlnst i jord\æ\ken. Dlot der er
dug til stede. \'il der ske en frigivcl ..e af hæll,tof til
jorden. Ho\'edparten af kvælsloffct I kalksalpcler er III
stede som mtmt og derfor meget mobilt l jorden.

41arsag 1990
a. Grundgødet . 10,4 58 41,1
b. 40 N i kas '1•.. 10,5 71 8,6 6,2
C. 80 i kas 'I. 10.9 81 14.7 10,9
d. 120 N i kaI, 'I. 11.9 94 17.0 11,7
e. 160 N i kal. 'I•. 11.1 101 19.7 13.0

:" efter nitrattest:

f. 60 N ikas 1/.+
50Niks'l. lU 96 16.5 10.6

g. 60 N ikas '1.--
50Nika.. I•. 11.8 89 14.6 8.8

h 60 N i kas '/4-
50 N i DAl"-g l. 11.9 86 12.2 6,4

81amg 1989·90
a. Grundgooel .. 10.9 65 43,9
b. 40 N i ka:o. ";•. 10.9 75 6.5 4.1
c. 80 j\"' i ka.. "I•. l 1,4 85 10.9 7.1
d.110:\ ikas '/•. 12,4 95 12.4 1.1
e. 160 :-.: I kas 'I• .. 13,0 102 13.6 6.9

~ efter nitrsttesl:

r. 10 N I kas '1.+
31 Niks'l. 12.8 96 11,1 5,7

g. 10 N ikas "1.+
li i kas%. 12,4 91 10.2 4.7

b. 70 i kas·I.+
3 J N i DA••g. ·1. 12.1 8 9,5 4.0

Talxdl6.

Hrbyg

Ejtergodskni"g af ~'drbygefter nitrallest MI).

pet. ri· kl 'I' hkg kemt: rr ha
prott:ln pr_ ha Udb_ OB ~t:uo-

I kemelomof i kerne merudb mt:rudb

1 den relativl tørre maj 1990 har nilralleSlens an·
\ Isninger Ikke været pålidelige. Planteanalyser kan
kun gi\e et pålideligt billede af planternes crnærmg<"
lil"land. 11\ i" væksten ikke er forstyrrel af lorke eller
lignende.

Eflergodsknmgen er foretaget i h)ggen" .!>tadium 6.

Nltratle<;lem anbefalinger har ,aneret fra et eflcr·
god.. kning'ibchov p 40 kg kvælstof pr. ha ul el efter
godskningsbchov på 60 kg kvællOlof pr. ha. De for·
<"øgsled. hvon der er forelaget en eflergodskning. har
\ ed sAning været tIIfort enten 40 eller 80 kg kvælslof
pr. ha i form af kalkammonsalpeter

Ved eftergodsklllngen i 1990 har der \æret \'æselltllg
"orre hælstofefTekt af kalksalpeler, end af kalkam·
monsalpeler og DAN·godning. Kalksalpeter har med·
fort Cl hOJcrc merudbYllt: end de andre godningstypcr 1
alle 4 forsøg. Merudbyttet ved delt godskning. hvor
den sidsle Illforse! er forelaget I form af kalksalpeter.
har "ærel på hojde med det merudbyttc. der er opnJlet
\ed en engangsgooskning \ed sånmg. Til eflergodsk·
nmg har kalksalpelcr således tilsyneladende "Irkel
bedre end kalkammonsalpeter og DA '·godning uno
der de relativt lorre forhold.

Med hensyn til det okonomiske rC'iultal er det ~l1ledel'l.

al nctlomerudbytlet er en smule lavere vcd den delte
godskning end ved engangsgods.~lllng p,g.a. en ekslra
udbnngmngsomkostning.

Sengodskn;ng af brodhvede
I vilHerhvede. som skal anvendes ItI bmdproduktion.
kan det værc en fordel at udbringe en del af den
samlede kvælslofmængde sent. idel det giver den
storste sikkerhed for al den tildelte hælstofmængdc
bidrager 111 en hoj proteinprocent.

For at undersoge. h\'of\ Idt der også I denne siluatlon
kan opn s den hUrIlgste og bedsle hælstofvirknmg
ved anvendelse af kalksalpetcr, er der IO år i træk
gennemføn forsog efler den for:o.ogsplan. som fremgår
af tabel 17.

I tabellen ses rcsuhatet af IO forsog I 1990 og gennem
..mttet af IO forsog 0\ er IO år.

85



Godskning og kalkning

TabelIJ. Sengødskning ofbrodhvede (62).

For'Sogsplan:

a. Ingen hælstof
b. 60 ikas )C/J+ 90 N i kas 1IJIo/.
c. 85 N ikas .10/1+ I 15 N i kas .,./.
d. 60 N ikas J()/.+ 60 N ikas "'/.+30 N i kas '/~

e. 60 N ikas 'JlI/.+ 60 N i ka-'i :-/.+30 N i ks 1/.
f. 85 N ikas ..../.+ 85 N ikas 1'/.+ 30 N i kns "!.
g. 85 N ikas Jl)/J+ 85 T Ikas 1°/.+30 N i ks 'I.

vm- Udbytle Ol
pet protein k. ,k.... """""""'le.- l kerne- ... ha bks- ... ha

2 rorw,8 rorsog 2 roroog 8 rorsog l rorseS IO
1990 1989-90 1990 1989·90 1990 rOI"'.og

,qgq.qo

a. 53,2 57,4
b. 13.1 11.3 157 137 28,0 26,1
c. 13,6 12.6 164 155 28.4 27,8
d. 29,5 25.3
c. 27,8 24.7
f. 13.7 12.6 169 155 30,4 28.3
g. 13,3 12,7 163 155 30.1 27,3

S<di- "" VIlld· cmJ bred-
F..... ..... ..... .... ,.,.....

lal la,,,,,, udbyIle ..... 100 I mel

Bageres/: J forsag /989
b. 381 34 70 54 406
c. 411 42 71 55 451
c. 410 36 71 54 415
f. 406 42 71 55 440
g. 403 41 69 55 429

.) l kg N ~.7 kg pH)l~m

Såvel proteinprocenlen som den samledc hiæl-'ltofop
13gel~ har Slort.!>et kun \'æret p virket af den s.1.mlcde
mængde hælslof. der er tilfort. uafhængigt af om en
del er tilfort som sengodskning eller ej og uafhængigt
af. om der er anvendt kalksalpeler eller kalk am mon
~Ipeter til sengodskning.

Af tabellen fremglir desuden resultaler af bagctc"t fra
5 af forsogcne, -'lom blev gennemfort j 1989. Der cr en
tendens lil, at scdimenllllionwærdien er steget med
stigende kvæistofti1førscl, hvilket lilo;yneladende også
har været tilfældet for broovolumen. Derimod "yne"
tilforselstrategien og J..vælstoftypen Ikke al ha~e p.
virket disse resultater.

Villlerraps
I afsnillet om fro- og IOdustriafgroder er der refererel
forsøg I vinterraps. hvor en engolfgsri/[orse/ af kalkam
monsalpeter er sammenlignet med en delr tilførsel af
kalkammonsalpeter og et fon.ogo;led. hvor halvdelen
af kvælstoffet er tildelt I form af kalkammonsalpeter
forst i marts måned og den anden halvdel er tildclt i
form af kalksalpctcr sidst i marts måncd.
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I et af disse forsog har udb) Het været væselllligt
hOJere. hvor anden tildeling er foretaget i kalksalreter.
end hvor den er foretaget i kalkammonsalpctcr I de
øvrige forsog har der stort sel Ikke været forskel på
udb)'ltct forårsaget af de to kvælstoftyper.

Sdr der sko/rilføres hæ/Hofi en voksende afgrød ' i en
siruotion, hl'or der er brug for en hurtig og sikker
virJ..ning, kon der i torre perioder opnds ell hurtigere
virkning af kolh'o/peter end of ko/kommonso/peter.
Ka/kso/peter er m;"dre koncemreret end ka/kammon
sa/perer. Hvor der er brug for at rilfore relath·t små
mængder od gangen. kan det ofspredetekniske hf"fQger
~'ære en fordel at am'ende den mlndsr koncentr~1l!de

gødning tilformdlet. Afdisse to årsager er ka/ksaipeter
interessant ril efiergødskningsformål. specielt hvis hæl
stofprisen i kalksalpeter ligger plJ samme n;\'eau som
hælstofprisen i kalkommansalpeter.

Kvælstoftypens betydning for
planteoptagelsen af næringsstoffer

Afsillftende berellling
I 1988 påbegyndtes cn forsogsscne. h\'ori del under
soges. h\onidl hælstoftypen på\lrker optage ~n af
di\eN: næringssloffer. I 1988 blev der i fuldt omfang
gennemført 5 forsog, I 1989 J (ONOg og i 1990 2 forsog.

Der er Ikke tilført PK-godning til forsogsareaJerne.
H \1'" hælstofgødningerne har forskellig evne til at
mobilisere næringsstofferne i jorden. vil del træde
tydeligerc frem, når der ikke er lilført lettilgæn[!c1ige
forbindelser af fosfor. kalium m.v.

I fOf')ogene. der er gennemfort i vårbyg. er el ugodet
forsogsled sammenlignet med tilforsel afen ren n:lral
godning I form af kalksalpeter, en ren ammol11um
godIlIng I form afs\o\lsur ammolllak, en ammOnium
nitratgodning i form afkalkammonsalpeler. urin')tofi
form af uren samt Oph}(;l urin.!>tof iblandet svo\-I...}'re I

fonn af DA>J'-godning.

UdbYllcresultaterne frcmg~r af label 18.

I labcllen er vi!.t resultatet af rets forsøg og gennem
snitsresultatet af alle forsog fra den 3-lirige periode.
Da sammenligOlngerne kun er forclaget ved ct enkelt
kvælstofniveau. og delte I nere af forsogene gl\'etvis
har værel hojere end den optimale mængde. kan
udb)lIerC'iuhaterne ikke amend lil sammenligning
af k\æl'ltofgodnmgernes udb)lIefonnåen_ FormAlet
med forsogssenen er da ogsA udelukkende at under·
soge. hvordan kvælsloftypen påvirker optagelsen af
andre nærlngl>\lofTer. Ilertil er der udlagel plantcpro
ver fra 7,5 m række fra alle fONOgsled i sladium IO. I
disse prøver er bestem torstof (IS). kvælstof (N), fosfor
(P). kalium (K), kalcium (Ca), magnesium (Mg),
nalrlum (Nn), jern (Fe). mangan (Mn). kobber (Cu) og
zink (Zn).



Tabel 18. N-ryper ril wirbyg (63).

Udb)ut og

Vlrbn Karakter merodb)ut
(O< pc! bklli.eme- mcktul rr ..

Anlol forsøg 1990 2 2

Ugødet O O 48,6
106 N i ks . I 0.1 22.8
106 N i SV.a. o ••••••• I 0.1 21.4
106 ikas. I 0.1 21.8
106 N i urea I 0.1 21.5
106 N i DAN-gool1lng 2 0.1 19.2

Antal forsag ]988-90 II • Il

Ugødet .... O 0..1 35,0
117 1 i ks I 0,4 16.7
117 N i s\ .a. I 0.5 15.9
117 N i las .. I 0.5 15.5
117 N i urea I 0,4 14.5
117 N i DAN-gødning I 0.5 14.8

Stadium 10 ble\ l 1990 nået fOrsI l JUIll eller 2·3 uger
for end nommh.

Umiddelbart for host er der udlaget pl<.lIlteprover. som
er tæn..kel i laboratoriet, hvorefter kcrnc·/halmfor
holdet er be..temL Ilerefter er der foretagel analyser af

,cl kerne- ,om halmfraldlonen og ud fra de m~hc

kerneudbyttcr I forsøgene er udb~ Ile! af halmtorslof
beregnet. Ved multiplikation af lor'IOfudb) Herne med

Godskning og kalkning

lIldholdsprOCClllerne af de respel".\ e næringsslOlTer er
bestemt optagelsen i planterne hh .... i !-ladium 10 og
ved host.

Procentindholdet af de forskellige nærmgsstOlTcr cr
VlSI l tabelbilagcl. Hcr er og'\å VI:.1 procenlindholdel
fra forsogene i 19M9. Idet der havde ind...negct <;lg cn fejl
i delle år:. labdhoveder l labelbi1agct.

I label 19 er allgi\ Cl optagelse og meroplagebe af de
re-.pekti\c næringsstolTer i kg eller g pr. ha. Rc\ulta·
terne er \ iSI ..om gennemsllll af de 10 fo ....og.

Storst lorstofudbytlc er opnåel vcd gø<hkning med
kalbalpeler. De! er imidlenid forst og frcmmc.."il i
ha1mfraklionen. al denne hojere lorslOfproduktlon
har \ 1st sig. Det understreger endnu engang kalkf>alpe·
leren5> reJatl\ t hurtige Virkning. som f"fSt og fremmest
viser sig i IOfTC forår som i 1988.

Den hurtige optagelse af kvæl slOf fra kaJk~alpeter slår
ligeledes igennem i 1\\ ælslofoplagclsen i stadium IO og
i mmdre omfang ogsli \ed host. Ved IOlkning af
resultaterne skal man ... ære opmærksom p5. at ud·
bnngnlOgen af godnmgerne er ...kel efter sål1lng. le·
dt:'! at der ikke er foretaget en md~trbejdning i jorden.

Ocr har ikke været næ\'neværdig forskel på fosforop
tagelsen efter tllforsel af de forskellige godllInger Der
er konstaterel stor variation i fosfonndhoJdel I tarstof·
fel mellem de enkelte forsogslokaliteler. Fosforkon·

Tabcl19. bu/hold af plon/el1æring.utoffer i \'orbyg lil/ort forskellige hælsroflyper (63).

Vlrbyg UdbylIe og merudb)'Ilt: pr ha,
hkS ts kg ka p kJ K kg es q Mg kg S. I Fe

g ."
g C. a z"

IO forsag 1988·90

Hele planten. stadium IO
Ugodel ... 28,7 46,5 7.9 62,2 12,1 2.8 1,2 172 45 12 52
Kalksalpeler 15.J 69.0 5,0 61.3 17.1 J.J 2,7 214 54 9 66
Svovlsur ammoniak 11.6 43.5 J.6 45.0 10.5 1.7 1.5 117 91 7 43
Kalkammonsalpctcr. IJ.2 52.9 4.0 47,9 13.6 2.0 2.5 122 59 7 51
Urea .. 12.5 49.1 3.8 47.3 13.5 1.8 2.6 127 67 8 48
DAN·godlllllg ......... 14.2 53,0 4.1 56.2 15.0 1.9 2.2 160 78 8 47

Kerne vcd hl.st

Ugodet ........... 29.7 47,1 10,4 15,3 1,2 3,4 0.6 166 40 14 74
Kalksalpeter 14.1 J9.9 3.7 5.6 0.6 1.4 0,5 106 20 IO 4J
Svovlsur ammoniak 13.4 35.7 3.6 6.2 0.6 1.4 0.2 86 36 Il 50
Ka1kammonsalpctcr. 13.2 J7.3 3.4 5.6 0,5 1,4 0.4 71 25 7 40
Urea 12,7 33,4 J.I 5.0 0.5 1,2 0,3 118 20 7 J4
DAN-gadning ........ 12,5 34,2 2.9 5.1 0.5 1.3 0,3 71 26 7 41

Overjordiske plantedele vcd hpst

godel 47,6 56,5 12,0 40,0 7.5 4,5 1,8 329 80 18 94
Kalksalpeter ..... ..... '" 27,8 54.3 4.6 28.2 9.1 2.1 2.4 200 51 13 70
Svovlsur ammoniak 2),8 45,2 4,0 24.9 5.9 1.8 I,J 137 94 14 68
Kalkammon<;alpclcr . 24.6 48.5 4.0 24.4 8,1 1.9 2.2 124 69 Il 56
Urea HI 41.8 J.4 20.7 6.2 1.6 2.0 172 50 Il 48
DAN-godtllllg 23.2 46.1 3.4 24.0 7.5 1.9 2.1 135 70 Il 5J
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SVcMsur ammoniak

ppm I tørstof
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centrationen i kemetofbtOf ved host vanerer fra 0.25
pet. til 0.39 pct. For halmens vedkommende er varia
tionen endnu større. idel der er konstateret fosforind·
hold så lave som 0,02 pet. og så hoje som 0,19 pc!. af
torstoffet. K vælstoftilforslen har nedsat fosforkon
centrationen i planten, således at det procentuelle
indhold generelt er la\ere, h\'or der er tilfon k\ælstof.
end hvor der ikke er 111fon hælstof. K''CPlsto/typen hor
tilsyneladende ikke haft betydning /or plantemp" fos
/oroptageJse.

Heller ikke kaliumoptagelsen er påvirket af kvælstof
typen. Og her er der særdeles stor variation i plan
ternes indhold. Således er der i kemetorstof fundet
kaliumprocenter fra 0.37 til 0,69 pct. For halmens
vedkommende varierer kaliumindholdet fra 0,88 111
2,59 pct

30

20

,o

kalkammonsaJpeter

~
---------=====:kalk.salpeter

ug_l

Figur 6. JfangankoncenlTOtion i hele planlen ajhængigt
af kvælsta/typen.

Kalciumindholdet i procent af tørstotTet i stadium IO
og i halmen ved host er hojere. h\'or der er tilfort
kvælstof, end hvor der Ikke er tIIfon kvælstof. Der er
en tendens til. at den kalciumholdige kalksalpeter oger
kalciumindholdet mesl,

Stadium 10 Ved
host

Det procentuelle magnesiumindhold er Slort set upå.
virkel af gødskningen.

Derimod er natriumkoncentrationen i torstolTet i sta
dIUm 10 ca. dobbelt så stor i de k\ ælstofgodede for
sogsled. som i det ugodede forsogsled

Kernernes indhold af natrium er stort sel upåVIrket af
kvælstoftilførslen. hvorimod halmen har et højere
procentuelt natriurnindhold. hvor der er tilfort kvæl
stof. end hvor der ikke er tilfort hælstof

Blandt mikronæringsslotTerne er det forst og frem
mest mangan. der påkalder sig opmærksomhed. Her
er der en relativ sikker tendens til. at mangan ind
holdet er lavest i det ugødede forsogsled. Derefter
kommer indholdet i det forsøgsled. der er tilfort den
basiske godning - kalksalpeter . efterfulgt af de for
sogsled. hvor der er anvendt kalkammonsalpeler. urea
og DAN-godning. Ocr er en tenden:lo lil de:t hOjeste
manganindhold i det forsogsled. der er tIIfort den sure
gooning, S\O\ Isur ammoniak. Gennemsmtskoneen
lnuionerne i hele planten i hhv. stadIUm 10 og ....ed host
er vist i figur 6.

Med hensyn til manganindholdet er der iovrigl en
særdeles Slor variation Imellem forsegsstederne. Såle
des varierer mangankoncentrauonen i plantetorstotTet
i stadium IO fra 8,0 ul 0,0 mg pr kg mester. VariatIO
nen i kernelorstoffet er fra 9·27 og l halmtorstotTet fra
5·86 m8 pr. kg (ppm).

Undersøgeiseme afforskellige hælstofiypers bet)'dfllug
/or plafflemes uæriugsst%ptagelse er gennem/ort i 3
6r. De hor vist en hurtigere hoælst%ptagelse Ira kalk·
solpeter endIra de øvrige godningstyper. nar gødnmger.
ne er udbragl o~'en pajorden uden nedbringning. Jlan
ganoptagelse" er positM pOvirket o/ hælsroftil/orsel
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Mest af deu sure gødning. smvlsur ammoniak. mindst
o/ den basiske gødning. kolbalpeter. Der har ikke
kunnet spores /orske//e i /os/oroptagelsen som følge o/
hælsloftypen. For kalium. kalcium. magnesium. no
(n·um. Jem. kobber og :zink har gødningslypen ku'l haft
ringe betydning for optagelsen, Der er fundet store
/orske//e i optagelsen af plolltenærhrgsstol/eme fra lo
kalitet til lokalitt'l.

.Yår der skal "ælges godningsl)'pi! til/ororssdcde af
grodtr. og gødningen blh'er indarbejdel i jorden i /or
bindelse med sdningen. skol der sjreldem toges hensyn
til gooningstypemes betydm"K /or optagelsen o/ andre
næringsstoffer, Iler er det /orhold som gødni,,~spris,

rabsrisiko, tilpasning ril udbringnin8steknik m, v.. der
skal ~'ære afgørende /or valget afgødningstype.

Ammoniumholdig gødning med
nitrifikationsinhibitor
Når der udbnnges ammoOlumholdig godning, kun
planterne optage kvælstolTet pA ammoniumform, Un
der normale betingelser vil det meste af ammonium
kvælslolTet imidlertid ved bakteriers hjælp bine om
dannet til nitrat for optagelsen. Denne proces kaldes
nitrifikation. Disse bakterier kan hæmmes \ed, at der
sammen med godningen udbringes en såkaldt nilrifi
b.ationsinhlbitor. Sådanne nitrifikationsinhibitorer er
tidligere afprovet i forbindelse med husdyrgødnings
anvendelse. Se Oversigt over Landsforsogene 1989.

l Tyskland markedsfores en kvælstofgødning med 25
pet. total-N. 18.2 pet. ammonium·N, 4,8 pet. ni·rat·N
og 2 pet. kvælstof i nitrifikationsinhibitoren dicyandi
amid. Godningen markedsfores under navnet Basam
mon Extra 25,



For at undersøge om denne godningslYpe \Irker an
derledes end kalkammon ..alp<.'ler. når den all\endes l
\ lIlterll\ede. er der anlagl 4 forsøg efter den plan. som
fremg r af tabel 20.

Tobel 10. Forsog med Basammoll 15 li/ brodhl'ede
(64).

a. Grundgodel
b. 50 N 21. - 100 N 1ft/. ikas
c. 50 N 1/• ...,.. 100 N :"1. i Basammon
d. 50 N 'I. + 150 N ,% i ka!l
e. 59 N % + 100 N ,% + 50 N }Ul! i kas
r. 50 N :/~ + 150 N ,o/~ i Basammon

Vinter- Karakler Pct. ri· Udb) Ile og merudbylle

hvede
ro, protem kg N hkg kerne

lejesæd I kerne pr. ha pr. ha

Antal for~g 4 4 4

a. 1 11.1 75 49.8
b. 5 13.3 71 31.8
c. 5 I J.4 73 31.9
d. 7 14.9 93 34.3
c. 6 15.3 98 34.6
r. 7 14.6 94 35.7
LSD ... (b-j)

I dis..e forsøg er der lilfort de samme mængder total-N
i kalkammonsalpeler og i Basammon Extra 25. Da
den tIlsatle nilrifikalionsinhlbilOr i princippel kan
medvirke til en langsommere kvælslofoptagelse i plan
terne. er en lodelt tilførsel af Basammon E:\tra 25
sammenhgnet med både en todelt og tredelt tilførsel af
kalkammonsalpelcr. Den tredie lilførsel er gennem
fort som en sengødskIling i hvedens stadium IO.

Forsøgene er alle gennemfort på lerjorder (J D 6 og 7)
på øerne. Der er hostet fra omkring 70 hkg pr. ha til
over 100 hkg pr. ha I de enkelte forsog.

Udbytierne har \'æret ens uan~el godningsl)'pen. Hei
ler ikke hælstoftilfon.eb.strateglen har haft belydning
for del opnåede udb)'lIe. h\erken n r der fokuseres på
udbyllCI i hkg kerne pr. ha e1lcr på den samlcdc
kvæblofoptagelse i kerne. Dog er der en tendens til en
højere proleinprocent og en lidi hojere samlet h æl
stofoplagelse i kernerne. h\or en del af den største
hæ"'aofmængde er lilfof! ved begyndende skndning.

itrifikalionsinhibitoren i Bas3mmol1 EXlra 25 har
tilsyneladende ikke form~et at forsinke bælstofopla
geJsen I \interh\ eden.

El evI. fortrin for godninger med nitrifikationsin
hibilOrer vil formentlig først og fremmesl vise sig i år
med stor overskudsnedbor umiddelbart efter gOl:!
ningsudbringningen. Da dette ikke var tilfældcl i 1990,
er det nn"keligt med nere forsog i de kommende år.

Andre forsøg med kvælstoftyper
Forsog nr. 48059 er en Videreførelse af de selle~i,(e års
forsog med den nydende DA -godning. Resultalet af
delte forsøg bekræfter de tidligere års rcsullater.

Gødskning og kalkning

O.\'.s.. at der kan opnås den sanlIlle goomng..efTekt pr.
kg næringsslof fra DAN-godning o;;om fra andre god
ilinger.

I forsog nr. 18053 er sammenhgnet forsleilIge bæl·
stoft) per ItI sengodskmng af hvede. Det drejer ~Ig om
Lalksalpeter, kalkammonsalpeler og DA -godnmg.
Også her har kalksalpcter givet det slorste merud
bytte. mens der har været en tendens til. al merud·
b~ Het har \æret mindst \ed. DAN-godning.

I forsag nr. 18052 og forsag nr. 41008 i vinlertl\cde er
nogle af forsogsleddcnc tilført kvælstof i form af
ammoniak. Forsøgene bekræfter, at når ammoniak
ken udbringes på det relle udviklingstrin og med tilpas
jordfugtIghed., er denne kvælstortype liges~ !likker til
vinterhvcde som andrc kvælstoflyper.

I forsog 18056 er kalkammonsalpeter og urea sam·
menlignct til godskmng af \årb)g. Der er tilfnf! sti
gende mængder kvælstof i de to godningstypcr. og
sammenligningen er forel aget både. hvor godlllngen er
mdarbejdet l jorden for sånmg. og h\or den er udlagl
0\ enpå jorden. Del slorSle merudb) tte er opnået. h\or
\..alkammonsalp<.'ter er mdllrbejdet i jorden. efterfulgt
afdel forsogslcd, h....or kalkammonsalpeler er udbragt
ovenpå jorden. Derimod har der \æret et noget mm
dre merudbYlle for urea. specielt h\or der Ikke er
forelagel en indarbejdnmg i jorden.

Derudover er der gennemfort enkelte forsog med. urea
til \inlcr'itl..-d. Der er ikke bestemt hælstofudby"c i
forsøgene, og da sammenligningernc er foretaget ved
et højt kvælstofniveau, er del ikke muligt at drage
nogen konklusion om ureas gødningsvirkning herud
fra.

Udbringningstider for
kvælstofgødning
Korn

H,'ede

Tidlig kvælstottilførsel forår

l lidIigere års forsog er der som regel opnåel Cl
beskedent merudbytte, nl'r kvælstofTet er tildelt ad et
par gange om forårel, frem for ved en engangstilforsel.
Del har \ ist sig. at udb) Ilet i gennemsnit har været
upå\irket af. om kvæl..tofTet er tildelt ad 2 eller 3
gunge lil hvede. Dog er del s1lledcs. al den kvælstof
mængdc, som tilføres relativt senl i vækslperioden •
omkring skridning· ikke ah id giver fuld udbytleef·
fekt. Derimod. giver denne kvælstoflildeling normalt
en højere proleinprocent i kerne.

ror at undersøge. Il\orvldt del er muligt ud fra N
mm-anal) ser at \ urdere. om en \ interh\edemark skal
ha"e tilført en del af\...\ælstofmængden relativt Ildllg!.
h\ilket \ il sige i id"'te halvdel af marts måned. eller
man kan vcnte lil det normale tIdspunkt for cngangs·
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tilførsel sidst i april. er der i 1990 påbegyndt en ny
forsøgsserie, hvor engangstilførsel bliver sammenlig
net med en delt tilførsel.

Forsøgsplanen fremgår af tabel 21.

Tabel21. Dell kvæls/Of til hvede (66)

Udb. og f',;etlo-
Vlalerb.ede pcl. Ii kg N merudb mcrudb.

prOleln pr. ha hleg pr. ha hleg pr. ha

Antal forsøg 7 7 8 8

Ingen kvælstof 10,4 75 51,4
60 N ikas IJ/. 10,3 104 20,6 18,5

120 N ikas 11/•.. 11,7 140 36,0 31,8
180 N ikas IJ/. 12,5 158 40,7 34,4
60 N lI/J+60 N '1.'11. 11,6 141 36,5 31,5
90 u/J+90 N '1.'11. 12,1 155 42,4 35,3

LSD 4,2

Ocr er iah gennemført 8 forsøg efter planen. I 7 af
disse forsøg er der udtaget N-min-analyscr. N-min
indholdet i jorden har varieret fra omkring 30 til
omkring 90 kg kvælstof pr. ha.

I Arets forsøg har der ikke kunnet konstateres nogen
sammenhæng mellem N-min-indholdet i jorden om
foråret og merudbyttet for delt tilførsel. I gennemsnit
er der opnåct el merudbytte for kvælstofdeling på O,S
hkg kerne pr. ha ved del lave kvæJstofniveau og 1,7
hkg kerne pr. ha ved dct høje kvælstofniveau. Disse
merudbytter er ikke statistisk sikrc.

Årels resultater bekræftcr, at der som gennemsnit kan
opn1\s betaling for den ekstra kørsel, når gødningen
tildeles ad to gange - omkring 1. april og omkring l.
maj - i stedet for en engangstildelillg i sidstc halvdel af
april.

Den manglcnde sammenhæng i !lrets forsøg mellem
N-min-indholdet og merudbyttet for deling af kvæl
stoflilførslen kan muligvis hænge sammen med de
specielle vækstforhold i året 1989/90. Her har hveden
været i vækst vinteren igennem, og planterne har i
delle forAr indeholdt større kvælslofreserver end nor·
malt. Derfor er der behov for at foftsælle forsøgsseri
en også i vintre med mere normale klimatiske forhold.

Delt kvælstofgødskning og reduceret dosering
af svampemidler i vinterhvede
For al undersøge, hvorvidt der er vekselvirkning mcl
lem tilførselsstrategien for kvælstofgødning og do
seringsbchovet for svampcbekæmpelsesmidler, blev
der i 1988 startet en faTSøgsserie til belysning af dette
spørgsmAl.

I 1990 er der gennemført 3 forsøg under Gødnings- og
Kalkudvalget. Derudover kan der henvises til 5 for-
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sog. som er omtalt i plantebeskyttelsesafsnitlet senere i
Oversigten. Nogle af forsøgsbehandlingernc er fælles
for de Io forsøgsserier.

I nærværende forsøgsscrie er to svampebeskyuelses·
strategier afprøvet ved hhv. 120 kg kvælstof pr. ha og
180 kg kvælstof pr. ha. Kvælstoffet er enten tilført på
en gang i hvedens stadium 3·4 midt i april, ad IO

gange, nemlig i stadium 2·3 sidst i marts og i stadium
4·5 omkring l. maj, eller ad tre gange, nemlig på de
samme tidspunkter som ved en todeling + en scu
gødskning i stadium IO omkring 1. juni. Resullrlterne
fremgår af tabel 22.

I gennemsniL af forsøgene har det været renlabelt at
øge kvælstoftilførslen fra 120 kg N pr. ha til 180 kg N
pr. ha. Ved et af de tre forsøg har delte ikke været
tilfældet.

Udbytterne har stort set være upIivirket af tiiforscis·
strategien for kvælstof.

I forsøg Ilr. 05013 har der i begyndelsen af maj været
80 pet. planter med meldug. Alligevel er der Ikke i
dette forsøg, eller i de ovrige, forskel på udbyttet som
følge af doseringen af svampemidleme.

I de tre år er der jaIt gennemført 25 forsøg. Gennem·
snitsresuhalet af disse forsøg fremgår ligeledes af label
22.

Dc anvendte priser til beregning af nettomerlldhytter
ne er 1990-priser.

Spørgsmålelom, hvorvidl der er mulighed for at an
vende la~'Cre dosering af plolltebeskYflelsesmidler. hvis
hælstoffet tildeles od flere gange. end hvis den ti/føres
på en gang. har ~'æret undersøgt i 25 forsøg i Ire år. l
forsøgene er der sprøjtet 3 gonge med svompemidlel Tilt
/OP, eli/en i kvart dosering eller i halv dosermg hver
gong. KI'ælstoffer er liljørt enten på en gang, od to
gange eller ad tre gonge med en samlet liidelill8 på 120
eller 180 kg hælslafpr. ha.

l getmemsnil afforsøgene har udslagene for delinge" af
hælstojliljørslen \'æret sm(J og usikre. og den lave
dosering af smmpemidleme har \'ærel rilslræk/...elig Iii
at holde sygdomslrykkel Ilede. Derfor har der ikke
kunnet kOl1sloteres vekselvirkning mellem kvælstoflil
førselsslralegien og dosaingen af svampemidler. Ud af
de 25 forsog hor der værel 14 forsøg med kOtlslalerel
.n'ompeollgreb. Resultatet af disse forsøg adskiller sig
ikke principielt fra getlnemsnil.~resultatet af samtlige
forsøg.

De 24 forsog. der er refereret i plantebeskYllelsesaf
snillel viser samme resullaL

l gennemsnil afforsøgene har der ~'ærel en lendens til
den højes/(! proteinprocetJl i kernetorstoJ!el. hvor hæl
stoffet er tildelt ad flere gange. SpecielJ. Jn'Or der er
tilført hælstofad Ire gange.
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Tabel 22. Delt gødskning og reducerede doser af sl'ompebekæmpelsesmidler (67)

A 3 ' 0,5 I Tilt tor B 3 )( 0.25 I Tilt top "<rodbl
Vinter· for Slontt:

bede
Ak, PC' re'· hkg kerne rr ha Ah pet pct h1i:J k.erne pr. ba dOSt:nng
pc mt:ldug Julrusl. l.t:Jt:'" pet udb. og t:ItO p'. meldug gulrusl l.<j<- pcl udb. 0& !"eno hk. k'""'1
m' ca 1S/6 1S/6 ... tip- """"'" """"'b m' ca.. 1.5/6 IS/6 "'" <Ip mmadb. mcruJb. pr ha

1990
Anlal forsog J J J J
UO" fordelt, ().IZl). O 5," 0.5 0,1 O 12.8 67,6 521 O,, O.! O LU 65.1 1.1
b: 5<).. 70- O 5IJ 0.5 O O [J.2 0.7 -:-0.2 4'" O,, I O 13.2 ..,---OA ],J J.'
c 50. 50-20 510 0,4 O O 13.2 O.J 2,0 '" 0,5 0.7 O tJA -:-0.7 -:-!A V~

ISO N fordelt

d ().ISD- O 545 I 0,1 I 13,7 4,5 2,4 5J7 I J I J.lI. 2.6 O,S 4,4, 75-105- O 535 O.' U,I I I·W 5" l,5 '" O.S 2 14.0 5.0 2,0 J,O
f 75· 75·)0 '" O" 0.1 " 14.0 .-1,2 0.4 '" O,, I I·U 4,1 O,,; l,'

1988·90

AnlAl for<,og " l4 " lJ 7 IS IS " l4 " lJ 7 " " ", o-IZO- O S'" 0,4 0,5 I Il.! 73,3 499 0.4 0,7 I 11.3 72.7 O,,
h 50· 70- O 499 0.2 O,, I 11.5 0,0 O,, 4'4 0.2 0,8 I 11.3 ·0.7 -'-1.b U, so. 5().20 '''' 0,1 O,, I 1\,7 0.5 l.2 482 0.2 0,' I 11.7 2.1 ...,- .l.8 .',1

d 0-180- O '" 0.2 12.6 4,5 lA 523 0,3 IV .u 1,4 L'

I, 75·105- O 516 0.2 13.0 .a,s l.~ '"' 0.3 12."" l.b O,, 1,5
r 7~_ 75-.m 517 0.1 13,1 ,,O 0.2 ,"5 O.J 13.0 3.~ -(J.b 1.' ELSD (0111' Iral J,' /,5
LSD (Q-cJ U
LSD (d.j}

Fosfor
Startoflokt af fosfor til byg
I 1989 blev afslullet en 3-årig fON,g~serie med op
imod 100 forsog lil kalibn:ring af det nye fosfonal.
Denne forsøgsserie vi'ile. al der opnås el relativt be
..ketlent merudbyllc for lilfor..el af fo~ror på de vel·
godede danskejorder. Seh ved fosfortal mellem 4 og 6
blev der dog opll~et 5lalistisk sikre merudbytter for
Illfor..el af 15 og 30 kg fosfor pr. ha I form ahllpcrfo'i'
fat, der er \andoploseligt. Dellt: merudbytte forklares
normah med. al der opn .. en hurtigere start af forårs
såede afgmder. n r Jord\ æskens fosfofllldhold er hojl.

For at rn den størst mulige gla:dc af den gode f~fonJl·

'itand. som danske Jorder er i. er det derfor for·
m IstJcnllgl at undef'ioge, om man kan opnå samme
starteffekt med en lille fosformængde placeret i be
kvem af"'land fra kernen. D.v.~. ca. 5 t;rn under og ca. 5
cm ,cd "Iden af kernen. Derfor c:r dc:r gennemført IO
orienterende forsøg, h\or sugende tilførsel af fO'ifor l

.. upcrfosfa{ er sammenlignel med ell plaeermg af en
nnge fosformængde i fonn af monoammoniumfosfal.
Med de IO kg ro~fort der er tilført i monoammollium
fo~fal. er der desuden tIIfort 5 kg kvælstof pr. ha.
D.v.s.. al dette forsegsled er tilført en smule mere
kvælstof end de ovrige.

Da der samtidig er en \ is interesse fra tysk side for al
markedsføre Thomasfosfatgodllll1g I Danmark Igen,
har der \-ærel to forsogsled. h\or fosforet er tllfort I

form at Thomasfosfut. Del er en baSisk, ikke van
doploselig godning. Godmngen er udstroet I puh eri
~ret form.

Resultatet af de IO gennemførte forsog fremgår af
tabcl2J. Et forsøg er gennemføn p!\ humu\iord lllt:U cl
højt reaktionstal og et fosfonal på 2.0. Iler er der 'itoTl
set Ikke opnået merudb)'ller for udstroct superfosfat
eller for monoammonlumfosfat placeret. Denmod er
der opn!\ct sikre merudbytter for tilførsel af 15 og 30
~g fO'Sfor i Thomasfosfat

Tabel 13. "S/ar/effek/" affosfor /iI \'tlrbyg (68).

Kar for Udb)olle OS

Vlrbyg
fosfor- mt:rudb)llt:
mangel hk.g kerne
d 2S/5 pr ba

1/or,"'8 /990 ",U 1'1 2.0 PlU Pl2.0

Ingen P ......... 4 O 75.8 63.6
15 P i <;;uperfosf3t .. 3 O 1.2 0.3
30 P 1 superfosfat 2 O 1.8 0.6
IO P i MAP', placeret O O 2.2 0.9
15 P I Thomasfosfal .. 4 O 1.3 1.7
30 P i Thoma...fosfal . 4 O 3,5 1.8
LSD 1.4 1,4

-) MAI)=monoammonlumf(",flll

Det 311dt:1 forsog er gennemfort på en lerjord med el
højl reaktionstal (Rt 7,3) og et fosfonal p 1,3. Ocr er
Ikke opn et Sikre merudb) lter for lilforsel af superfm.·
fat og placering af monoammoniumfosfal Kun tll
forsel af 30 kg fosfor I Thomasfosfat har bevirket el
'tIkken merudbytte p~ J.5 hkg terne pr. ha. Dette
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der afprøvet forskellige afsvovlingsprodukters evne til
at forhindre svovlmangel. Dette arbejde er delvist
finansiereL af Jordbrugsdirektoratets støtteordniug for
produktudvikling i primærjordbruget. Ud over de
nævnte forsøg er der gennemført 4 forsøg i græs.

Slætgræs
I slætgræs er der gennemført 2 forsøg med svovltilf0r~

scl. Resultatet af svovltilforsel ved det højeste kvæl·
stofniveau fremgår af tabel 23a.

Tabel 23a. Svovl til slætgræs. (70. 71. 72).

pet. S Udb}'ttc og merhcbyllt
i tur.;tof tørstof r!prorcin a_c

hkg pr. ha

GOOskning og kalkning

resullat er bemærkelsesværdigt, idet der var ligeså
kraftige visuelle symptomer på fosformangel i de for·
søgsled. der var tilført Thomasfosfat, som i de for
søgsled, der ikke var tilført fosfor. Fosformangelsymp·
tomerne aflOg med stigende tilførsel af superfosfat.
mens der overhovedet ikke var fosformangelsympto
mer i det forsøgsled. hvor der var placeret monoam~

moniumfosfat.

De to forsøg undersrreger endnu el/gang, ar /ørstelJrsef
/eklen o/ /os/ortilførsel er relativ beskeden. Fos/or
gødskning drejer sig/ørst og fremmest om Ol opretholde
jordens/os/ortilstand. D.lu. }'ed tilførsel o//os/ormæng
der. som slort sef svarer til a/grødemes borl/ørsel. De
gennemførte forsøg viser. al Thomas/os/ol har mindsl
/igesd Slor /ørstelJrsvirk/ling, som super/osfot. I hvert
fald, ndr Thomas/os/ar bliver udstrøel som puJYen'are.
En kommerciel anvendelse af Thomas/os/at kræ\'er
imidlertid. at produktet er mere spredbart.

Slætgræs

2 forsøg med 4 slæt slælgræs

400 N + °S 0,22
400 N + 50 S 0,24

140,6
70,1

23,0 114,9
70,\ 0,1

Forsøgene antyder ogsd, ar der k.an opnds en starteffekt
a/enlillefos/ormængde placeret iform afmonoammo·
nium/osJat.

Kalium
Vinterhvede på vandet sandjord
Forsøgs nr. 47067 og 43048 er genncmført på sand·
jord. som kan vandes. På sådanne jordtyper er der
normalt et lavt indhold af både kalium. magnesium og
svovl. Et forsø&sled, der ikke er tilført kalium, svovl
og magnesium. er sammenlignet med forsogsled. hvor
disse næringsstoffer er tilført om efterårel. Der er ikke
opnået statistisk sikre udslag for behandlingerne.

Svovl
l 1987 viste en del rapsmarker i Vestjylland kraftige
symptomer på svovlmangel på lettere jord. Samme år
blev der gennemført 3 forsøg med svovltilførsel til
vånaps og, som det fremgår af Oversigt over Lands·
forsøgene 1987, der var et statistisk sikken merud
bytte for svovltilførsel i et af de tre forsøg.

Forsøgsarbejdet blev kraftigt intensiveret i 1988, hvor
der iah blev gennemføn 13 forsøg med svovl til vår·
raps. Her var der statistisk sikkert merudbytte for
svovhilforsel i 2 af de 13 forsøg.

1 1989 blcv der gennemført op mod et halvt hundrede
forsøg med svovltilførsel til forskellige afgrøder. Der
blev fundet sikre merudbytter for svovltilførsel i 6 ud
af 22 forsøg i vårraps. ligesom der blev fundct sikre
merudbytter i 2 af 10 slætgræsforsog.

For al undgå unødig svovlanvendelsc, men samtidig
forebygge mangel på arealer, hvor en sådan kan op·
træde, er forsøgsarbejdet med svovhilførsel fonsat på
det samme høje niveau som i 1989. Der er foretagel en
screening for svovlmangel i flere afgroder. Desuden er
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2 forsøg med sidste slæt
i /orårsudlagl ila!. rajgræs

pct. NO)·N
80Nikas 0,01 18,5 3,3 15,7
80 N i kas med
sulfal-$ 0,0\ 0,\ 70.1 -:-0,2
80 N i kas med
sulfit-S. 0.0\ 0.\ 70,1 0,2
I60N ikas 0,\4 2.8 1,4 3,0
160 N i kas med
sulfit·S . O.os 3,2 I,2 2,8

Svovltilførslcll har resulteret i et lid l højere svovlind·
hold. Udbyttet er upåvirkel.
For at undersøge. om sulfir-S er ligeværdigt med
sulfat-S, og for at undersøge, om store mængder
sulfit-S skader planterne, er der gennemført 2 forsøg i
forårsudlagt ital. rajgræs. Her er der lilført op til 40 kg
:-ulfit·S sammen med 160 kg N. Der er ikke konstaterel
skader på plantcrne. De to svovltyper har virket ens, l
gennemsnit af forsøgene er der ikke opnået sikre
merudbytter for svovltilførsel.

Korn og bælgsæd
Tabel 24 viser hovedresultatet af 18 forsøg gennemført
1990 i vårbyg, vinterhvede og ærter. Resultaterne fra
forsøgene i 1989 er ligeledes vist.

Forsøgene er gennemførl ved, at afgrøden er tilført
kalium enten i form at kaliumklorid eller kaliumsulfat
i forårcl.

Tre af forsøgene i vårbyg er gennemført pA J 8 I, fem
på 18 )·4, et på JB 7 og et på 1811. Udbyttet har som
gennemsnit ikke været påvirket af svovltilførslen. Der
er en tendens til el lille merudbytte. hvor svovlind·
holdet i bladtorstoffet i stadium 5·6 har været under
0.35 pet. Derimod er der tilsyneladende ingen sam
menhæng mellem N/S-forholdet og udslaget for
svovltilførsel. N/S·forholdet har varieret fra Q til 15.
Der er cn rendens til et lidt højere prOleinindhold som
følge af svovltilforslen.
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Tabel 14. Indkredsning af sm\'lmallgel i kom og bælg~æd (73).

PlanleanalY\e:*
pct

totAl-S "'JIS
) tørstof forhold

V rbyg
Anlal forsag 'O 10

OS. 0.33 12.7
25 S . 0.36 11.8
LSD
Anlal for..ug Iqsq ,
OS. 0.20 11.6
25 S ............... 0.28 8.5

Vinterh"'ede
An!:J.1 forwg l~

OS. 0.33 13,5
25 S . 0.39 11.3

Anlal fO!1tojl: 1989 I

O S . 0.10 15.5
25 S . 0.25 8.8

Ærter
Antal for-;08 1m
OS. 0.33 17.4
25 S ........... 0..16 15.5
LSD

AllIa! f01'1111 1'18'1

OS.
25 S .

*) PlllnlCllnal)str af lom 1 'ladlUm 5·6 og .erter 10 cm hOJe'

Kemcanalf~

pet i tØN;IOf
total ripro-

S tem

, 9

0.12 12,4
0.13 12.8

,
14.4
14.6

I

10,4
JOA

• 6

0.18 24.8
0.20 24,9

Udb)IlC og
merudb)lle
hkS pr. ha

IO

50,4
0.8

38.7
0.3

59.3
0.3

I

54.3
1.2

E
53,7
0.5

J

42.5
1,1

Ocr er udlagct jordbund~a1l3J)'ser lil be<;tcmmelse :.Ir
sulfatsvovl efter en ny metode. Jordens 5uJfatindhold
er bestemt \cd ekSlraktion med n:l1riurnchlorid. Tid
ligere bIc\' "ulf"l fældet med barJllln og he<;leml ved
lysspredning. Nu reducere" sulfat lil sulfid. som destll
ler~ o\er og indg!ir i metylblåt. som bestemmes spec
IrofOlomctrbk. Ocr er fundet fru 5-154 ppm j jordcn.
Der har Ikke \,erel nogen .'>ammenhæng mellem ud
slagenes ~torrclsc og .'>\o\lmdholdet i jorden om for·
året.

To af for<,egene cr \'andel I \ækstpenoden. Der cr
udlagel nmdprowr til be..temmclse af s\O\lindhold. I
det ene: forwg er der med \andingli\andetlllfort 24 kg
s\"O\ Iog 21 kg b æl"lOf pr. ha. I del andcI forseg er der
kun tiIfon 2 kg "\0\ I pr ha og ingcn bælstof.

Heller Ikkc det ene for..og I \lIlterhn'de har ud\isl
nogct sikken ud.. l<lg for s\o\ltllfnr..eJ.

I ærter er der gcnnemfor! 7 forseg. Her t'f der heller
Ikke fundet SIkre ud<;;;lag for s\o\ Ittlfor..el. Svo\"hnd·
holdet) bladlorsloffcl har her \aneret fra 0.25 III 0.40
pet. I ærterne er der Ikke lendens III !lejere protel/und
hold som felge af \\0\ lulfor51ell. På æneforsogsarea
lerne har jordcm IIld hold <lf .. ulfab\O,-11 for ret \'afl
cre.\ fra D 11194 ppm. Ærlcforsagene er gennemfart på
J8 I lil 7.

Ocr er omkelI1-:1 med flere ars forsog. //len indtil videre
a der ikke legll ptJ. al der !'r et generelt beho\' for
\\,(H'lrllfor~el til korn og badg~æd I Danmark.

Stigende mængde svovl til raps
For al afdække rap"t:n .. bcho\. er der gennemfurl
forsag l \ in ter- og \ rrap5 cfler den forsagsplun. der
fremgår .If t<lbcl 25.

I det lidlige forM er alle for~agsled tiifor! 136 kg
kalium pr. ha. Ved al kombmere de IO kaliumgod
ninger. kaliumklorid og svovlsur kali. er rapsen IIlfert
fra O III 60 kg 5\'ovl pr ha.

I \inlcrraps er der gennemfart 4 forseg. I gennemsnit
af dISse forsag er der opn et merudb} Iler for 5\,0\-Itli·
farseL Delle gennemsnit dækker O'er IO forsag på
sandjord I ~ordJylland. Il'or udbyucl har \ æreirela·
11\ I bc<;kedent. og tl'or der ikke har \ærel merudbytte
for 5\0\ IlIlfOf5.eI, Desuden dækker gennemslllltel o\er
to forsag gennemfort ) OSIJylland p' JI) 7. Her har der
\-ærel sikre merudbytter for S\O\ Itilforsell storrelses
ordenen 2 til 5 hkg rapsfrø pr. ha.

Der er Ikh \andel i fm..ogcne

I del tldlige forår er der udtagel jordprever III be
"Iemmel"e ;lf "tllfaI5\0\ I Indholdet har \ arierd fra 6

9.1



Gødskning og kalkning

Tabel 25. Sl'Ovlmæflgder i Sl'Ovlsur kali til pinter- og
l1Jrraps (74).

Plant~an.l) GIUCOSlnolat-
rap) 10-15 cm mdhold IJdb)ltt: og
Tot.I·S .... S mikromolJ' merudbytlt:
I IØl'IOf forhold g tørst kg fnl pr

Vinterrøps
Antal forsøg 3 2 4 4

Ingen svovl 0.47 15.0 16 2959
20 S .. 0,74 8,9 17 190
40 S ....... 0,93 6.7 18 182
60 S ...... 0.94 6,7 18 23

Virrøps
Antal forsøg 7 • 7

Ingen svovl 0.63 11,7 Il 2377
20 S .. 0,72 8,7 12 102
40 S ....... 0,76 9,4 IJ 174
60 S ..... 0,82 7,4 II 217
LSD 102

til 22 ppm Der synes Ikke at være sammenhæng
imellem del målte indhold i jorden og udslaget for
s\ovhilførsel.

I \årraps er der gennemfart 7 forsøg. I gennemsRIt af
disse forsøg har det været rentabelt at tilfore 40 kg
svovl pr. ha. Dette resultat dækker imidlertid også
over varialiOller fra mark lil mark. Tre ud af de seks
forsøg har vist sikre merudbytter for svovltilf0rsel. To
af forsagene er gennemført p~ JB I og 3 i hhv. øst- og
Nordjylland. Merudbytlcrne er opnået til trods for. at
svovlindholdet i bladtørstoffet i knopstadiet har vært:!
relativt højt. nemtigO.61 ogO,88 pet. af tørstoffet. Det
tredie forsøg er gennemført på J8 3 i Vestjylland. Her
har svovlllldholdel i bladtorstoffet kun været 0,28 pet.
Dette forsøg er imidlertid tilført 9 kg svovl pr. ha med
vandingsvand.

Resultateme viser, at stigende svovltilførsel medfører
et svagt stigende glucosll1ulalindhold i tørstoffet.

Vinterrapsforsøg med svovltilførsel.
Planterne til højre er ikke tilførr svovl. De er stærkt ang
rebet af sWlmpesygdomme. Planterne til venstre er sunde.
De er tilførr svovl i er ofs~'Ovlingsprodukt.
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AfsvovlIngsprodukter som svovlklIde
Når røggasscrne fra kraftvarmeværkeme bli\'er renset
for svovl. fremkommer et rcstprodukt, der indeholder
det svovl.

I samarbejde med el-værkerne er der gennemført iah 9
forsog efter IO forsogsplaner. hvor et tort afsvovlings
produkt eTASP), beslående af kalciumsulfat og kal
ciumsulfit, er udbragt til hhv. vårraps og vinlerraps.

Forsøgene I 1989 \olMe. at der ble\' opnået den samme
udbytleetTekt af svovl fra afsvovlingsprodukter som af
s\·o\1 fra svo\'lsur kah. Disse forseg blev gennemfort
\'ed kun et tl1forseisni\·eau. nemlig 44 kg S"C\ I pr. ha.

Forsogene i 1990 er gennemfort for at undcf'.oge, om
der også er tilstrækkelig effekt af svovl i afS\ ovlings
produkteme \"ed andre lilførselsmængder, og l'1\'orvidt
der er mulighed for at tilfore afsvovlingsprodukterne
allerede om efteråret.

I tabel 26 er vist r~ullatet af iah 4 forsøg som er
gennemfort I vårraps. Her er tllfort stigende mængde
svovl. dels i form af kaliumsulfat og dels i form af det
torre af",\'o\'lingsprodukt (TASP).
To af forsøgene er gennemfort på J8 l. Her har
udbyllc:t været relati\ lavt i de grundg ede for·
!<oøgslcd. Tilførsel af 40-60 kg svovl pr. ha har bevirket
en kraftig udbytlcstigning i størrelsesordenen 25 pet.
Denne udbyttestigning er opnået til trods for, at der I

det enc af de to forsag var mere sulfatsvovl i jorden om
fodret. nemlig 21.5 ppm, end der var i de øvrige
forsøg, hvor der var fra 5·7 ppm sulfatsvovl Merud
bytterne er også opnået på lrods af, af svovlindholdet i
bladtorstoffet i knopstadiet har været relativt højt,
nemlig 0,75 pet. af tørstoffet.

De to andre forsøg er gennemført på J8 2 og 18 4. Her
har udbytleniveauet været højere, men der er stort sct
ikke opnået merudbytte for svovltilforsel.

Afsvo\'lingsproduktet, som er afprøvet i dls3e forsog,
er i pulverform. Dette pulver kan ikkc hAndteres i
markcn. Derfor skal produktet enlen blandt!) op med
el følgcstof, eller det skal granuleres.
Et muligt folgcstof er dolomitkalk, idel man så kan
tIIfore både svovl og magnesium til rapsmarkerne på
en gang.

For at belyse h\'orvldt det ikke vandoploselige s\ovl
kan udbringes allerede om efteråret, er der anlagl 5
forsog i \ IIlterraps. Et forsøg har måttet kasseres af
forsogstekniske årsager. Resultatet af de 4 o\rige
forsag fremgår af tabel 27.

Tre forsag er gennemfon på J 8 3, 4 og 6 i Nord· og
Ostj)'lIand samt på Sjælland. Der har Ikke været
udslag for ~\'ovltilforsel I nogen af disse forsøg

Svo.... lindholdct i bladtorstof i det tidlige forAr har i
disse Ire forsog varieret fra 0,44 til 0,65 pet af tørslof·
fet.
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Tabel 26. A[nYJvlillgsprodukt til ~'lirraps (75).

Plam~nalyst: GlUCOSlllOIaI- Udbytit og
raps 10-15 cm indhold rnerudb)"ltt

Virraps Total-S NIS mikromo~r kg fra pr. ha

I
ilerstof forhold g lers

Antal fuoou& 2 2 2 2 2 2 2

'"' J82-4 ,"l J1J2-4 '"1 182-4 ,"1 182-4

Ingen svovl 0,63 0.38 10.5 16.5 6 8 1726 2797

Sl'Ovl i svovlsur kali

20 S ............. 0,75 0,48 8.4 12.0 12 13 185 61
40 S .. 0.85 0.59 7,3 9.8 12 16 372 45
60 S . 0,88 0.67 7.1 8,8 12 16 491 40

Svovl i TASP (lørt a/sl'Ovlingsprodukt)

20 S . 0.78 0.51 8,2 11,8 II 13 447 : 20
40S ........ 0.76 0.58 8,2 10.1 10 15 400 +11
60S ........ 0,82 0,59 7,5 10,0 13 13 475 l

Tabel 27. Ajs"'YJvliflgsprodukt til vil1terraps (76).

IPlanl~nalyst: Glucmmolat- Udb)"t1~ og

Eraps 10-15 cm indhold ~rudb)"lI~

Total-5 NIS mi!...tOmO:"r k& frø pr. ~
l tørstof forhold g tørst

Anlal forwg , 3 l 3 , 3 , 3

'"l J83-6 ,"l JU3-6 '"' J83-6 '"' JIU-b

Ingen svovl 0.26 0.53 21,S 11.0 IO 15 1172 4036

Svovl i september:

50 S i afsvovlingsprodukl 0,30 0,54 18,3 10.6 8 15 596 50
100 S i afsyovlingsprodukt 0.35 0.52 15,4 1J.J 9 15 871 +110

Svovl i maris:

50 S i kaliumsulfat . 0.72 0.66 7.9 9.0 15 19 1207 +10
50 S i afsvovlingsprodukl 0,61 0,62 9.0 9.5 12 18 1436 86

100 S i af!wovlingsprodukt 0.81 0,66 6,7 8.9 15 16 1713 +18

I dct fjerde forsog. der er gennemfør! på uvandet
sandjord i Vcstjylland. er der opnået mere end 100 pet.
merudbytte for svovltilforsel om forliret. $vovhilforscl
om foråret har. uafllængigl af wovlkilden og af. om
der har været tilført 50 eller 100 kg s\'ovl pr. ha.
bevirkt't en tredobling af svovlindholdet i bladtorstof
fel. Derimod har en efterlirslilforscJ af svovl kun
bevirket en svag stigning i svovlindholdet i biadior·
slOtTel. Del fremgår da også af udbylletaJlene. at
effekten af efterårs[ilfort svovl ikke har værel lil·
~trækkelig.

Forsøgene viser, al der ikke kan påregnes tilstrækkelig
virknilIg af sl'ovl udbragt om efteråret til villterraps.
heller ikke .l"elv um detfe sl'm'l er tilfor! i en ikke direkte
\'andop/øselig form.

"vis del ikke I'andop/oselige torre affaldsprodukt der·
imod udbringes i det tidlige/arlir. har det samme effekt
som \'Ondoploseligl svovl i ka/iumsll/fat.

I det forsag. der er næVnt ovcnfor med mere end 100
pcl.'S merudbytte for s\'ovhilforscl. kunne der konsla-

lcn~s kraftigere svampeangreb (Allernaria og Scleroti~

na) i parcellerne uden SVOvllllforsel. medens planterne
var sunde, hvor der var tIlfon svovl om foråret.

DISse laguagcJscr stemmer overens med lyske forsk.
ningsresultater. der har viSI en sammenhæng mellcm
planternes svovlforsyning og sygdomsresistensen.
Planterne er tilsyneladende langt mere modtagelige
for svampesygdomme. hVIS de lider af svovlmangeJ.

Bladanalyser for svovlmangel
I tidligere års oversigter blev det konkluderet. al der
stort scl ikke var registreret merudbytter for svovltil·
farseiliJ planter. som havde mere end O,J5 pct. svovl i
tørstoffet i blade fra den øvcrsle l/J af stænglen i
stadium J.1.

Resultaterne fra 1990 har ikke bekræftet delle. Dels cr
der opnået merudbytter i vinterraps. som har haft et
svovlindhold så højt som 0.59 pet. af torsloffet. Ods er
der opnåel merudbytter· i beskeden storrelsesorden • i
vårraps. som har haft Cl wovlindhold på 0.88 pet. af
torsloffet.
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Mens den sidstnævnte observation formentlig må til
skrives det forhold, at en planteanalyse næppe vil
kunne fortælle hele sandheden, kan forklaringen på
vinterrapsens svovlrespans være den, at der her er tale
om et betydeligt højere udbytteniveau end det, der har
været gældende i tidligere års forsøg.

Inspireret af dr. Ewald Schnugs arbejde på Der Chr.
Albrecht Universital i Kiel er der i figur 7 foretaget en
sammenstilling af 109 observationer, hvor det målte
svovlindhold i bladlørswfTet er sammenholdt med det
aktuelle udbytte på den pågældende lokalitet.

Observationerne stammer dels fra de sidste [O års
forsøgsarbejde og dels fra omkring 30 teslmarker,
hvor planteavlskonsulenrerne har udtaget bladprøver
i knopstadiet og registreret det opnåede udbytte i
marken. Der er kun medtaget observationer, hvor en
eventuel svovltilførsel er sket i det tidlige forår, hvor
der ikke er tilført svovl i vækstperioden, og hvor der
ikke har været mulighed for markvanding, idet van
dingsvandet ofte indholder relativt store svovlmæng
der.

Hver observation er plottel ind med en stjerne (vår·
raps) eller en firkant (vinterraps). 1 yderkanten af
stjerncvrimlen er der indtegnet en randkurve. Teorien
er den, at på højre side af denne kurve er der regi
streret sammenhørende værdier af svovlindhold i
bladtørstof og det opnåede udbytte. Randkurven viser
det mindste svovlindhold i bladlørstofTet. der har
kunnet registreres ved et givent udbytteniveau. D.v.s.,

at hvor punkterne ligger neden for randkurven. er det
andet end svovl, der har været begrænsende for ud
byttets størrelse. Først når observationerne nærmer
sig randkurven, begynder svovl at rn. betydo1l1g for
udbyttemuligheden. Ud fra denne teori angiver rand
kurven det nødvendige svovlindhold i bladtørstafTet
ved et givent udbyueniveau.

Den kurve, der her er vist på basis af danske resultater,
er stort set sammenfaldende med den kurve, som dr.
Schnug har fundet.

Den lllite randkurve kan anvendes i forbindelse med
planteanalyser af raps i knopstadiet. Der udtages en
prove besujende af blade fro den øverste //3 afstæng
len. Disse blade sendes Iii laboratoriet til analyse for
total·S i tørstoffet. Har mon kendskab Iii det realistiske
udbytteniveau ph den ptlgældnede lokalitet. angiver den
~'isle randkllfl'e. om der er behov for svovlJiljørsel eller
ej. Forventer manfeks. et udbytteniveau pd 3.000 kg pr.
ha, er det mwvendigt med et svovlindhold i bladforsloj
fef på 0.35 pCf. Forventer mon derimod el udbyueniveau
på 5.000 kg pr. ha. er det nødvendigt med O. 6 pct. svovl i
tørstoffel.

Hvor novlindholdet erfor lavt. tilføres IO kg svovlpr. O. J
pct. slignillg i tørslOffets svovlindhold. der er behov for.

Årets forsog med svovltil/orsel til raps har vist. af der
kan ~'ære mangel også på de mere lerede jordt?r De IO

forsøg på lerjord. som har udvist svovlmangel. har ikke
fået ti/fem organisk godning igennem flere år.

Pd lettere jorder og ph mere lerede jorder. hvor der ikke
er til/øn organisk SlOfafbelydning igennem en lJrræk
ke. er det nødvendigt Ol sikre rapse/IS svov!forsyning om
fordrel. Ved ar vælge godninger. som indeholder svovl,
kan man sikre sig lied lil/ørsel af20-40 kg svovl pr. ha
afhængigt af. hmr stor risikoen for mangel er.

For bedre at kunne tolke forsøgsresultaterne er der i
årets forsøg foretaget en analyse af det vand, der er
anvendt ved mark vanding over svovlforsøgene. Resul
tatel af de 5 analyser, der er geonemføn, fremgår af
tabel 28.

Svovlindhold i grundvand
En afårsagerne til, at der kan konstateres svovlmangel
i visse landbrugsafgrøder, er den, at sulfatsvo\ l nemt
vaskes ud af jordprofilen med overskudsnedbøren om
vinteren. Da sulfatsvovl ikke, som nitratkvælstof, kan
omdannes tilluftform, vil det udvaskede sulfatsvov)
først og fremmest være at finde i grundvandet. Når
man anvender grundvandet til markvanding, tilfører
man således det udvaskede sulfalsvovl til markerne
igen.•

o

• Vårraps

o Vinterraps

o

Svovlindhold j raps

2000

1000

5000

3000

4000

kg frø pr. ha

6000

o 0,2 0,4 0,6 O.B 1.0 1,2 1,4

Procent svovl i IØfstof

Figur 7. M/ill udbyue som jrmklio" af smvlindhold i
bladene.

Del fremgår af tabellen. at der er ganske stor "anation
i grundvandets svovlindhold. Derfor kan man ikke
altid være sikker på, al der kommer svovl afbelydning
med vandingsvandel.
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Tabel 28. Svovlanalyser af l'andingswJnd.

Af tabellen fremgår det ligeledes, at der ikke er nogen
sammenhæng mellem svovlindholdet og nilratindhoi
det i grundvandet.

ppm l va.ndl.ngs....ndn
.. "lfOrKI kJ,Iha \'ed 100 mm

Vinterbyg efter manganmangel i fororet. IR sto~ planter
er normalt udviklet. IR smd planter lider forlsot af næ
ringslofmangel pd grund affor d6rligl rodsyslem.

NOJ 

0,2
0,2
0,1
5,2

12,3

50.-5
2
4

I J
13
14

Prøve 1.
Prøve 2.
Prøve 3.
Prøve 4.
Pr<we 5.

Mikronæringsstoffer

Manganmidler
Tidligere års forsog har vist, at den sikreste udbytteef
fekt af mangangøc1skning er opnået, når denne er
udført med en relativ stor mængde mangan i mangnn
sulfat. For at underscge. om man kan nejes med
mindre manganmængder. hvis der iblandes et sprede
middel til sikring af, at der bliver afsat en storre del af
sprcjtevæsken på bladene. er der geonernføn et forsøg.
nr. 34040. Her er udsprcjtning af 3 kg mangansulfat
sammenlignet med en mindre mængde mangansulfat
tilsat et sprede/klæbemiddel og et færdigformuleret
produkt, Cutonlc LF.

Andre gødningsforsøg
Efterårsgødskning al vintersæd
For at undersøge, hvorvidt tilførslen af forskellige
plamenæringsstofTer til vintersæd om efterårel kan
påvirke overvintringen og kerneudbyuet, er der på 4.
år gennemfon forsog efter den plan, der fremgår af
label 29.

Tabel 29. Ejter6rsgødskning og udvinln"ng af )'inler
sæd (78).

VinterbYI

I den 4-årige periode er der gennemført iah 16 forsøg i
vinterhvede. 3 forsøg i vinterbyg og 4 forsøg i vlntcr·
rug. Gennemsnitsresultalerne fremgår af tabel 30.

Desuden er der gennemført IO forsøg i vinterbyg på JB
1 og JB 4. Også her er der i det ene forsøg opnået et
statistisk sikkert merudbYllc for manganudsprøjtning
i november mAned. Udslagene for de øvrige forsøgsbe
handlinger har været små og usikre.

I 1990 er der gennemført to forsøg i vinterhvede, begge
på JB 4. I det ene forsøg har der Siart set ikke været
udslag for forsøgsbehandlingerne. I det andet forsøg,
hvor reaktionslaJlet har været relativt højt - 6,8 - er
der statistisk sikken merudbytte for udsprojtning af
mangansuJfat i november mAned.

Antal forsag 2 2 2 2

Ingen gooskning . 100 71,3 95 51,4
25 N .......... 100 20 98 2,8
30 K ........ , ... 100 +0,8 99 2,1
IO P+30 K .. 100 1,7 91 3,1
10 P+ 30 K + 3mn, 100 2,5 93 3,3
3 mns .. 100 1,0 96 1,2
25 N+ IO P+
30 K+3 mus 100 3,4 92 2,2

pct. oYer- Udb. OS pct. over- Udb. 0l
vmtrede mcrudb. v;nlredc merudb.
planler hkg pr. ha planter hkg pr. ha

Vintersæd

Derudover har der i forskellige foreninger været gen
nemført iah 8 forsøg med forskellige mikronærings
stofpræparater. Heraf 5 forsøg. hvori er indgået et til
flere forsogsled med en blanding kaldet 011ingsøe
Micro. Det er fælles for alle forsogene, der er gennem
fon i vinterhvede, vårbyg eller vinterraps. at de op
nåede merudbytter har været små, og i de fleste
tilfælde så usikre. al konklusionen fortsat er den. al
der ikke generelt er betaling for anvendelse af mikro
næringsstoffer tillandbrugsafgrøder på normale dan
ske jorder.

Der er stort set kun behov for mikronæringssto/tilførsel
til landbrugsafgrøder i følgende tilfælde:

PA trods af al forsøget er gennemført ved et for
jordtypen særdeles højt reaktionstal, har udslagene for
mangantilførsel været meget små.

Kobbertilførsel p& lavbundsarealer og andre arealer.
hvor kobbertilstanden er for d6rlig.

Mongonudsprøjtning pd afgrøder med visuelle sympUr
mer, som oftest optræder. hvorjorden ero~-erkolket eller
for løs.

Borrilførseltil korsblomstrede afgrøder. bederoer o.l. plJ
jorder. hvor borindholdet er lavt, og/eller plJ nykalkede
jorder med for højt reaktionstal.
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Tabe/30. Efterårsgødskning af ~'intersæd 1987-90,

Vinterh~ ..ode Vinteroyg Vinterrug
pct, o\'er- hlcg kerne pr ha pcl o\'er- hkg kerne pr ha pct. o\er- hkg ktrne r h.
vintrende Udb. og Netto- "inIrende Udb. og Netto- vintrende Udb. og "\"110-
planter merudb. merudb. planter merudb. merudb. planter merudb. nit rudb.

Anlnl forwg 8 16 3 3 2 4

Ubehandlet efterår .. 93 63,7 100 44,0 88 51.1
25 N i kas november 9J 0.6 +1,1 100 2.1 0.3 95 2.2 0.5
30 K i kalig, oktober 94 0.0 -;-1.7 100 1.5 -;-0.2 92 -;-0.4 -;-2.1
IO P i sep. + 30 K ikalig okt. 93 0.2 -;-2.3 91 2.4 -;-2.6 92 1.0 -7-1,5
IO P i sep. + 30 K i kalig oktober
+ 3 kg mangansulfat nov. 94 0,8 -;-2.9 100 2,3 -;-1,6 90 -;-0.7 ~4,4

3 kg mangansulfat november 93 0,1 -;-0.1 100 0.8 -;-0,5 94 0.1 -7-1,1
IO P i sep. + 30 K i kalig oktober
+25 N i kas+3 mns nov. 94 1,7 : 2,9 100 1,3 -;- 3.5 90 -;-0.9 -;-5.5

Hele forsøget er tllfert normnle gDdmngsm~ngder om forlIret

I de 4 år er der ikke regi!'treret nogen forskel i over
vintringsevnen forårsagcl af forsøgsbehandlingerne.

Med hensyn til udbyuet har der som gennemsnit
været et lille merudbytte for kvælstoftilførsel i novem·
ber. I en tidligere genncmført forsøgsserie (se Oversigt
over Landsforsøgene 1989) har det vist sig, at det
merudbytte, der er opnået ved tilførsel af kvælstof om
efteråret, har været mindre end det. der kunne opnås
ved at tilføre samme mængde om foråret. Derfor giver
de fundne - små· merudbytter ikke anledning ril at
anbefale kvælsto/tilførsel til vintersæd om ejterdret.
Kun hvis der er et decideret behov herfor, f.eks. hvis
der udsås vintersæd efter en afgrøde som frugræs.
hvor halmen er nedmuldel, kan der være behov for et
mindre kvælstoftilskud om efteråret. Som hovedregel
skal der ikke tilføres kvælstof til vintersæd om efter·
året. Det kan hverken forsvares ud fra en driftsøkono
misk betragtning eller ud fra en miljømæssig be·
tragtning.

Med hensyn til fosfor og kalium har merudbyttct for
tilførsel heraf generelt været ringe. Også dette spørgs
mål er undersøgt tidligere. og konklusionen af disse
forsøg (OversIgt over Landsforsøgene 1975) gælder
stadig. Den Slørste udbYlleefTckt af fosfor og kalium
opnås generelt, når disse næringsstoffer tilførcs i del
tidlige forår. Kun hvis jorden er kraftigt udpint for
disse næringsstoffer. kan der være behov for el mindre
tilskud om efteråret.

I enkelte affof"'.ogene har der. som f.eks. i de to nævnte
forsøg fra 1990. været .. tatlstisk sikken merudbylle for
manganudsprojtning forud for vinterens indtræden.
Hvor der er risiko for rnanganmangel. kan planterne
hjælpes gennem villIeren ved udsprøjtning af f.eks. 3
kg mangansulfat pr. ha i oktober/novcmbcr måned.

l:.fft>r~rsgodsk1li1lg af I'inrersædsarealer (hvede. rllg og
byg) bor generelr ind'lkrænke sig til udsprøjl1lillg af
mangalt po jorder, hmr Iysplelsyge normalt optræder.
Kun i heil specielle tilfælde kan der ~'ære behov for at
lilfore andre næringsstoffer lif vintersæden om efter
dret.
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Jordforbedringsmidler
I 1989 blev der afsluttet en forsøgsserie med to jordfor·
bedringsmidler, Medina og Nitr<rMax + J & J Soil
Conditioner. Dcr blev ikke registreret udbyuestig
ninger efter anvendelsen af disse midler. hverken efter
et års anvendelse eller efter to års anvendelse For·
søgene blev gennemført i vårbyg.

I 1988 blev der gennemført et forsøg i bederoer, som
udviste et statistisk sikker! merudbytte for anvendel·
sen af Medina. Da de markedsførende firmaer ..am ti·
dig er af den opfattelse, at virkningen af jordforbed
ringsmidler først viser sig i løbet af nogle Ar. blev der i
1989 anlagt to fast liggende 5·årige forsøg i sæds.kifter.
hvor der vil indgå bederoer mindst to gange i for·
søgsperioden.

De afprøvede forsogspræparater er hhv. 2 x 2.5 I
Medina pr. ha pr. år. udsprøjtet hhv. lige efter s:\ning
og i maj/juni samt 2 x 2.5 I Algifcrt pr. ha pr. Ar
lIdsprøjtet på fremspiret afgrøde i april/maj og igen i
maj/juni.

Der er foretaget en sammenligning dels ved det nor·
male NPK-niveall og dels ved 75 pet. af det normale
NPK-niveau.

I de to forsøg har anvcndelsen af de IO jordf()rbed
ringsmidler ikke påvirket udbyuct. I forsøg nr. 38044
er der registreret en tendens til mere poros jord. hvor
jordforbedringsmidlernc cr anvendt.

Midlet Medina er desuden afprøvet i forsøg nr. 38043
og 48062 i Sleipnerhvede. Heller ikke her har der
været registreret ændret udbytte som følge af an·
vendeisen af jordforbedringsmidlcl.

På lolland-Falster er der gennemført 4 forsøg med el
jordforbedringsmiddel ved navn Terralyt Plus For
søgene er gennemført i hhv. vinterhvede og vårbyg.
Der har ikke været sikre udslag for forsogsbehand·
lingerne. hverken på udbytiet eller på kvalitcl"iegen
skaberne.



Godsknjn~ 0R kalkning

Der rl/ ji)ff,\Qr \·h afp"H'fllug afdeJordforhednngsmM·
ler. der kommt" plJ markedet..\1en indtil nu er der ikke
0pI/tlet resultatt". som r..tfærdiggør anvendelse af SQ

dal/m.' midler pti normale dal/I·}.;I! Jorder.

med nedfældlllllg I bcg}ndelsen af apnl og en plan.
IHor der ford age.. en ..ammcnlignlllg mellem ...Jall
gcucilægning og bred ..prcdlllllg I beg) Ildeben af maj
måned. cfter al h\cdcn er startet på handclsgoomng 1

beg) ndelsen af apnl

Tabel ll. L'dbringnl11gvnader af gyl/I:' lil \'interhn'd('
(80).

Der er gennemført II for..og. h\()r gy lien er udhragt I

begyndcl ..en af apnl. FOf\ug\planen og de opnaede
ho\cdresu!talcr fremgår af label 31

Svincg)Ile
,\nl:ll for'"g , , 4

a. 0.9 9.8 65 49.0
b. l 10.7 88 11.6
c. 16 2 11.8 109 18.8
d. 3 12.6 123 22.7
c. 16 2 12.8 123 21.6
f. 23 2 11.0 101 18,7
g. 18 2 11.2 105 19.7
Optimal N-tilfClr..el
(gn,. 134 kg N P" ha) 23.8

Kvæggylle
Antal fCO"'llg 2 2

a. 2 9.4 85 66.4
b. 4 9.8 113 18.1
c. 24 4 11.3 136 22,3
d. 5 11.6 144 24.9
e. \7 3 10.2 1\5 \6,2
f. 22 3 10.0 107 \2,0
g. 15 3 10.2 110 \2.8
Oplimal N-lilfm'M'1
(gns. 99 kg N P" ha) 24.6

Svine-/kvæW'lIe
Anlal (01'08 I I

a. O 49.2
b. l 13.8
c 33 2 27.5
d. 5 37.3
e. 3\ 4 29.3
r. 30 3 26.2
g. 22 3 30.2
Optimal -Illforsel
(178 kg N P" ha) 39.7
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Udb. og
merudb

hkg kerne
pI ha

pcl, ri·
prolem
I kerne

pc'.
mt:ldug

.... skridn

PC'
knw:kke
fod\)ge

iJuh

Vinter
hvede

For.."g...plan:

a. Ingen bLd...IOf
b. 50 ~ Ika.. 0/.
c. 100 i\ I ka"l 0/.
d. 150:"'l i kas 0/.
c. 100 "l1--l4 - N i gylle nedfældel 0/.
f 100 :"JH 4 _ 'I gyllc brcd!>predl "/.
g. 100 NH 4 N I gylle udlagt 0/.

Når udtryUet udl/yuelsesprocent af kvælslofTet i hus·
dyrgodmllg an\endes senere I delte afsllll. er del
defineret som det antal kg b rdslof I handelsgodnlllg.
100 kg 101al·N I husdy rgodlllng "'all erstatte i til
for..eJ...!l.rel. entelllll!ilt på udb} It~t ell~r på bæl..lofop
tageJ-.en. Da en del af del orgalllske bund nc hælstof
forsl fnglvcs efter ,<ckstperiodcns afslutning. kan ud·
nyuelsesprOcelltell af hu ..d)'rgudlllllg aldrig blive 100.
Del Illak ..imlllt opnåelige \11 forrn~nllig \ære cn ud
nyttcbcsprocclll. ..orn omtrent svarer III husdyrgod·
ningens indhold afuorgalllsk k\ælstof. D.\.s. amlllo·
niulllkvæl<'lofindholdel. Derfor ~r do!>eringen i Inerl
enkelt for.;og llfpa....ct efter gyllen ... llmmoniumhæl
stotindhold.

Disse for..ogsg) lIe\'ogne t:r I ... t:Jlld til al udbringe en
nOjagtig g}lIcmængdc, og forctagc enten en bred·
spredmng eller en !>langeudlægmng. Desuden er der
nu mulighed for, al del! ene gylle\ogn "'an monieres
med nedfælder..... lede" al der kan foretage<- en ..am
menllgnlllg af lre prim:lplelt for..kclhge udbnngmngs·
metoder. "l. r der er !<tIc om slangeudlægnmg eller
nedfældlllng. !>"'er dette I strenge med 30 cmos mellem
rum.

Som el led I a"'tlon .. plallt=n for bctJrt= udn~ Itd"t= af
hu~}'rgodlllng.en... lIuJhold af pbntenæring..!>lOfTer er
der pa andel lir gcnnemfon et ..ærdclcs stort for·
'OgS31l131 O'cr hele landel, De fleste af forsogene er
gennemfort med g~ Ile, og udbnngnlJlgen er forel aget
med IO for'iog ..g) lIeHlg.ne....om ble\ ud\ i"'let med
ul..kud fra MilJ'N)Tcl ..cn<' renere teknologI midler.

Husdyrgødning

Korn

Villlerh~'ede

Fort,;08...lIrbcJdel i korll er I!lr "'oncentrerel om \inler
h\ edc_ Flest kræfter er anvcndt på al belyse. h\orledes
forskelligc udbnngllll1gspnncipper p.hlrker udnyttel
sesprocenlen af hu~yrgodnlngells k\ælslofindhold.
Denne afprm iling: er foretaget om fodret. idet adSKil
lige fUf'o"g igennem arene har \ l"l. al den slorsle og
mest Sikre gudnmg"'\lrknlllg ;.tf gyllek\ælstof opnås.
når gyllen udbnnge!> om for ret

I \lIllerlHede er det normalt. al man lildelcr god
mngen med om"-rmg hahdclcn af den samledc mæng·
de I begyndclsen af apnl og den anden hahdel I
beg) lidelsen af maj. Der er ledes tO pnnclplel! for·
skellige lId ...pun"'ler. h\or del er IIller~sant al :.am
menligne godnlllgsclTektcn af udbragt gyllc. Derfor er
der gennemforl forsog efler IO planer. En plan. h\or
bred...prednlllg og 'ilangeudlæglllng er ...ammenlignel
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Forsøgene er delt op på hhv. svinegylle. kvæggylle og
blandet gylle.

De viste gennemsnitstal dækker over en relativ SLor
variation fra forsøg til forsøg. Enkeltresultaterne kan
studeres i tabelbilaget.

I tabellen er vist udbytte og merudbytte af kerne,
proleinindholdet i kerne og den samlede kvælstofopta·
gclse i kerner i de forsøg, hvor der er udlaget prøver til
proteinbestemmelse.

I tidligere års forsøg har der været en antydning af en
reducerende effekt på knækkefodsyge af udbragt gyl
le. Denne effekt har ikke kunnet bekræftes i disse
forsøg.

I forbindelse med udbringningen af gyllen er der
gennemført en hurtigmåling af ammoniumindholdet.
Denne måling er foretaget med en Agras kvælstof·
måler. Herefter er der valgt den gearkombination på
traktor og gyJlevogn, som har medført den dosering af
gyllen, som har været nærmest på den ønskede mæng
de. Der er udtaget en prøve af den anvendte gylle, som
er analyseret for kvælstof, fosfor og kalium på labora
toriet på Askov Forsøgsstation. Den gennemsnitlige
tilførsel af gylle og næringsstOfindholdet heri er vist i
tabel 32.

Gns pH I gyllen.. 7,39 7,15 7,45
Vanation 7,10-7.65 6.85-7.45

GflS. udbragt pr. ha.'
ton gylle 38 53 27
kg NH,,-N 119 97 113
kg [otal·N 172 180 176
kg fosfor 50 47 38
kg kalium 86 191 100

Gns. udnyttelsesprocent-.·
led e. nedfældet ~/. 73 33 61
Variarion: 54-93 25-39
led f. bredspredt 'I. 43 24 54
Vanatiol\: 26-67 14-33

led g. udlagt "/.. 50 27 63
Variation 35-60 2Q.35

Selvom der er registreret mange oplysninger i for
bindelse med gylleudspredningen, så som klimatiske
forhold. jordens kemiske egenskaber, gyllens kemiske
egenskaber m.v., er det ikke muligt at finde en for
klaring på den variation. der er fundet imellem for
søgene. I de fleste tilfælde er gyllen bragt ud under
vejrforhold, som ikke betinger en stor ammoniakfor
dampning. Temperaturen har været mellem Oog lOGe.
Der har været nedbør enten lige før elier lige efter
udbringningen. Jorden har været relativ fugtig under
udbringningen o.s. v.

Forsøgene er gennemført på J8 )·6. Der kan ikke
registreres forskel i resultaterne som følge af jordty·
perne. Der er en lille tendens til, at den bedste gød·
ningsudnyttelse er opnået. hvor jordens reakllonstal
har været 6 og derunder, og den dårligste effekt er
opnået, hvor jordens reaktionstal har været omkring
7. Flere forsøg skal afsløre, om denne sammenhæng
kan bekræftes. Den teoretiske begrundelse for, at
sammenhængen kan være rigtig. er den, at jo højere
reaktionstal, des mere af ammoniumkvælstoffet vil
blive omdannet til ammoniak og dermed udsat for
fordam pningsrisiko.

Desværre er der kun udtaget proteinanalyser i 4 af de
8 forsøg med svinegylle. Ved i stedet at vurdere
udnyttelsesprocenten ud fra det opnåede udbytte af
kerne finder man gennemsnitlige udnyuelsesprocenter
på 74, 61 og 62 for hhv. nedfældning, bredspredning
og slangeudlægning. Forskellen på de to opg"relses
metoder skyldes først og fremmest, al der er opnået en
langt større relativ virkning af gylle, som er bredspredt
og slangeudlagt i de 4 forsøg, hvor der tilfældigvis ikke
er udtaget prøver til proteinbestemmelse.

Resultaterne antyder imidlertid, at på det tidhge tids
punkt, hvor hvedeplanterne endnu ikke dækker jor·
den effektivt, er der risiko for ammoniakfordampning
fra bredspredt gylle og også fra slangeudlagt gylle.

Svineg)'l1e Kvæggyllt Svinc-/kvøeggylle
8 forsøg 2 forsøg I fOl"S0g

Udbriflgsmdder afgylle til vinterhvede.

Vinterhvede

Tabel 32.

• Kun 4 forsøg med s\'Jnc:gylle. Blandet gylle er vurderet på
udbyttet.

Det fremgår heraf, at der i gennemsnit af forsøgene
med svinegyJle er tilført en smule mere kvælstof end
tilstræbt.

Endelig er der en antydning af den sammenhæng, som
viste sig i forsøgene i 1989 mellem tørstofindholdet i
gyllen og den opnåede kvælstofvirkning af gylle, som
er bredspredt eller slangeudlagt. D.v.s., at der er en
tendens til. at jo mindre tørslof gyllen har indeholdt,
jo større gødningsvirkning er der opnået.

For svinegyllens vedkommende er der opnået en sær
deles Slor gennemsnitlig udnyttelsesprocent af kvæl
stoffet i den nedfældede gylle på 73 pct., hvilket stort
set modsvarer gyllens indhold af ammoniumkvælstof.
Hvor gyllen ikke er indarbejdet i jorden, har ud
nyttelsesprocenten været lavere.

For kvæggyllells vedkommende ses det samme møn·
ster, men virkningen er generelt langt lavere end den.
der er opnået af svinegylien.

Det mest i"teressallte resultat af denne forsøguerie er
imidlenid. ar der har kunnet opnås fuld effikt af
gyllens ammoniumhælstofindhold. når den er ned·
fældet i hvedemarken. Den anvendte nedfælder er en
ombygget ammoniaknedfælder med smalle nedfælder·
tænder. Gyllen falder ned i nogle tragte. rom er pd
svejset nedfældertænderne. Nedfælderdybden er om·
kring 5 cm. Den mekanisk .fkade, som nedfældere!l har
bevirket. har tilsyneladende ikke påvirket udbyttet ne·
gotivt.
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Der er beho-' for at fOr/sæl/e forsøgene med ned/æld
Iling o/gylle i l'imersæd ogsd ,. br, hmr de l'ejrmæssige
forhold er mindre gunstige for ned/ældning. end de har
\'(I!ret I 1990.

Netop af færdsels- og struklUrmæssige årsager er del
intt:re,,~ul\t. hvis mafl kan vente mt:d gylleudbring
ningen til jorden er mere afdrænel. end den ofle er i
begyndelsen af april måned.

Godskning og kalkning

For at undersøge delle er der gennemfon ikke mindre
end 19 forsog. h\or gyllen er udbragt forsl l maj
m ned. Iler har hveden \ærel Illfon 100 kg bælstof
pr. ha i kalbmmonsalpeter I begyndelsen af april.
Ogs.~ her er der foretaget en sammenligning til for
sogsled med stigende kvælstoftilforsel i kalkammon
~alpeler.

Forsogsplanen og hovedresultaterne frcmg~r af tabel
33.

Tabel 33. Gylle till'l·nlerh~·ede i l'ækslperioden (81).

Forsogsplan'

a, Ingen kvælstof
b. SO N i kas LIl.
c. 100 i kas Ul.
d,lSO I kas "I.
e. ISO N ikas °/._ 50 N ikas :1.
f. 100 N ikas Il/. T 100 NH.·N i gylle bredspredtlil
g. 100 N Ikas Ul. + 100 NH~-N I gylle udlagt 'I,

S"ineg)'lJe
Anlal fo~og ') 12 13 13 13 14

a. l 9.6 73 54.8
b. I 9.9 99 17.5
c. I 10.8 126 29.5
d. I 12.0 149 35.3
e. 31 2 13.3 168 36.8
r. 24 2 12.6 159 36.4

8· 25 I 12.6 162 38.2
Optimal N-tilførsel
(gns. 164 kg N pr. ha) 37.0

K"æggyllc
Anlal forwg l) , J J ,
a. O 9A 45 36.3
b. O 9.8 79 19.2
c. O 10.3 95 li.S
d. O 12.1 117 31.8
e. 18 O 13.1 132 33.9
r. 20 O 12.2 118 30.6
g. 12 O 12.3 126 35.3
Optimal N-tilførsel
(gn,. 151 kg N pr. ha) 33.4

Biogasgylle
Antal for\og l l 1 l

a. O 9.9 39 29.0
b. O 9.2 62 20.8
c. O 9. 89 37.9
d O lU 124 50.6
e. 61 O 12.8 144 53.7
r. 28 O 10.4 105 45.2

8· 26 O 10.7 115 50.2
Optimal N-tilfursel
(184 kg N pr. ha) 53.8

l) heraf l forsø8 med 50 N mmdre l krl) 'I. l led e. f og g
l) heraf I fO~18 med beregnet udhYlIe for O ;-.I.

Vinter·
hlede

",..
knække
fodsyge

i Juli

pc<.
mtldug

v skndn

pet ri·
protein
I kerne

Udb. og
kg N mnudb.

oplaget hkg kerne
i leme pr ha

I de ne\le af forsogene I denne forscgssene er der
registreret mmdre knækkcf(xbygeangreb i de par·
celler. der er tIlfort gylle. end I de handelsgodede
parceller.

For at efterligne en praktisk gødskning og \ ise. hvilket
udbYlIepotentiale. der er. n!ir man anvender g)'lIe som
en \ æ..entlig del af k\ ælstolTorsYlllngen til marken. er
de gyllegødede forsogsled tilfort rdatlvt store kvæl
stofmængder. Derfor kan man Ikke gennemføre 'iarn
menligmngen alene på baSIS af det opnAc.."dc merud
bytte. Da der imidlertid kan registreres stigende kvæl
~tofoplagel!>e for ekslra kvælsloflllforsellangt ud over
den okonomlsk optimale mængde. er der mulighed for
al foretage en vurdenng af den opn5ede goonings
dTekt af udbragt gylle, ogs \ed det hoje kvælstofni·
veau.

De hæl'itofmængder. der er udbragt I forsogene og de
beregnede udn}tlelseprocenter. er visl i tabcl 34.

Tabel 34. Gylle ril vinterhvede.

Vinterhvede Svint:gylle KvqlY lle al0f.asø:ylle
14 forsoø: 5 forsog l orsøg

Gns. pH i gyllen 7.36 7.13 8.20
VanallOIl 6.95·8.00 6.75·7,55

GriS. udbragt pr. ha:
ton gylle 28 45 21
kg NH.-r-.: . 98 91 85
kg total· N .. ...... 133 177 119
kg fosfor 38 33 28
kg kalium 62 145 61

Gris.. udnYl/elsesprocent
led f. bredspredt % 60 35 24
VlInll!lon 0·88 21·65

led g. udlagt 1/~ 67 43 40
V:lTIl:1lll)lI 43·89 22·88

Her er del iojne/aldende. at der l'ed slangeudlægning i
maj er opnlJer somme hoje .'irknlng 0/hælsto/i gyllen.
som den. der blev opnuet \'ed ned/ældning tidligere p4
oret. Arsagen til at der opnas maksimal hælsto/effekt
.'ed slangeudlægning .'ed den sene udbrmgnmg. er den.
at plaf/terne p/J del/e tidspunkt er i stand til at dække
jorden fuldstændigt. hvilket kan nedbringe ammoniak
fordampningen ti! et minimum.

I tabclbilagct kan man studere de vejrmæssige for·
hold, der var gældende. da gyllen blev udbragt. Kort
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fonalt er det således. at det skete i en særdeles varm og
tør periode med skarp solskin. Der har således været
maksimal klimamæssig risiko for ammoniakfordamp~
ning. Alligevel er der opnået fuld kvælstofeITekt.

Slangeudlægning har medfort en storre og sikrere
godningsefTekt end bred!lpredning.
Fem af forsøgene er gennemfart med kvæggylle. Her
er der igen en nogel lavere kvælstofvirkning end den,
der er opnået med svinegylle. Der er imidlertid også
her en større gødningseITekt. når gyllcn er udlagt med
slanger frem for bredspredt over afgrøden.

Et forsøg er gennemført med biogasgylle. Her er der
opnået en forbavsende dårlig goonlllgseffckl. En for
klaring herpå kan være, at afgasset gylle har en noget
hojere pH-værdi og dermed en starrc del af ammo
niumkvælstofTet på ammoniakform. Delte resultat an
tyder, at der er behov for at intensivere forsøgs~

arbejdet med biogasgylle.

Vurderes udnyttelsesprocenten af kvæg· og svinegylle
nærmere. er der en tendens til. at godningsefTekten
foroges, og forskellen mellem siangeudlægning og
bredspredning formindskes. jo mindre tørstof. der er i
gyllen. Foretages der f.eks. en opdeling af forsøgene
ud fra, om gyllens Imstolindhold har "'æret over eller
\lIlder 5 PCL, fås følgende udnyltelsesprocenter af
total-N i godningen.

Under 5 pct. torstof
Bredspredning: 67 pet.
Slangeudlægning: 72 pet.

Over 5 pCI. rørstal
Bredspredning: 39 PCL
Slangeudlægning: 51 pct.

Hvis man i stedet vurderer resultaterne ud fra den
andel af forsøgene, hvor de gyllegødede parceller har
givel mindst samme udbyuc som de parceller, der er
tilført handelsgødning, er det for svinegyllens ved
kommende hhv. 57 og 70 pet. ved bred~predning og
slangeudlægning.

For kvæggyllens vedkommende er det hhv. O og 40
pet. af forsøgene.

Med undtagelse af et forseg i svinegylle har slangeud
lægningen bevirket et storre udbytte end bredspred
ningen i samtlige forsøg.

Slangeudlægning kontra bredspredning
Ud fra de opnåede udbyueresultaler er det muligt at
beregne. hvilken >lpris((, der kan opnås for den an·
vendte svine- og kvæggyJle til vinterhvede i maj må
ned, ved hhv. bredspredning og slangeudlægning.
Uden udbringningsomkostninger bliver denne følgen
de:
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Svinegylle
Bredspredning: 32 kr. pr. ton.
Slangeudlægning: 40 kr. pr. ton.

KI'æggylle
Bredspredning: 19 kr. pr. ton.
Slangeudlægning: 31 kr. pr. ton.

Fra disse værdier skal der trækkes udgiften til ud
bringning af gyllen.

Med hensyn til udbrillgningsmetoden for gylle til vinler·
.~æd om foråret er der behov for ./lerI' forsøg, men pif
nuværende tidspunkt ser del ud til. at på det lidlige
lidspunkt opn6s den sikreste effekt \'ed nedfil!ldning.
liws gyllen udbringes på afgrøden. for denne effektivt
dækker for jorden, er der risiko for ammoniak/ar
dampning og en mindre godningsvirklling. Anl'tfndelse
ofslæbes/ongerfremfor bredspredn;ng kan dog/orbed
re g(ulllil1gsvirkningen noget,

Hvis vimersæden startes pd honde/sgødningshælstof.
kan deropntJsden somme høje godningsværdi o/gyJlen,
ndr den udbringes i maj m6ned med slæbes/anger, som
ved ned/ældning på det tidlige tidspunkt. Også .'ed
bredspredning kan der opnås en relativ høj gødnings
virkning. SpecieltllVls gyllen hor et lavt torstojindlwld.

Eli forøge/se afkvælsfOfvirknillgel1 på ca. IO procenten·
heder. som slangeud/ægningell har bevirket i (Jrets
forsøg. /oroger kUli gyllens ~'ærdi med el por kr pr. ron.

Hvis man i stedet vurderer ~'ærdien afslæbeslangeud·
bringnirlgen Ild fra det faktisk opndede udbytte samt
sikkerheden for en rimelig udbytteeffekt. blivt'r mer
værdi/!/I ved s/æbes/allgeallvetlde/~'e" i størrelsesordenen
5 fil IO kr. pr. fOn gylh>.

Efterårsudbringning kontra forårsudbringning
En langvarig forsogsserie ved Statens Plantcavlsfor·
sag, Askov Forsøgsstatioll har vist. at der opnås en
langt større og sikrere gødningsvirkning af nile til
vinterhvede. når den udbringes om foråret fremfor om
efteråret.

For al afpro\e deue under praktiske forhold er der
gennemfort lre forsag på Djursland. Forsøgene er
gennemfart på JB 4·6, og der er anvendt svinegylle.

Forsogsplanen og de opnåede resultater fremgår af
label 35.

Der er tilstræbt udbragt ca. 75 kg ammonium-" pr. ha
i g)'lle hhv. nedharvet for såning. slangeudlagt miclt i
november og farst i april. I alle lilfælde er der ...upple·
ret med 50 kg lellilgængcligl kvælstof i kalkammon·
salpeter forst i april.

I overensstemmelse med resultaterne fra Askov For
sogsstation er det største merudbytte opnået ved gyl
leudbringning om forårct. Det dårligste reMI1tal er



Antal forsøg 2

a. O 10,1 103 61,4
b. O 10,4 130 20,7
<. O 11.1 155 32.3
d. 53 O 11.5 173 ~I,O

e. 45 O 10,9 154 31.7
r. 44 O 10,9 160 3~.7

g H O 11.1 161 36.2

Oplimal N-tilforsel
(gn,. 171 kg l pr. ha) 41.9

Tabel 35. Udhringnif/gstider for sllif/egylle til ",inter-
h,'ede (81).

For'Sogsplan:

a.lngen hælstof
b. 50 Ikas %
c. 100 N I kas ~/.

d.150 N ikas =1.
c. 50 N I kas % + 83 H..-N i gylle ncdharvet 1'1.
f. 50 i kas ll. + 90 NH..-N i gylle udlagt 14,111
g. 50 N ikas % + 78 NJ-I.-N i gylle udlagt ~/.

Mem der var et lille merudbytlc for den udbragte gylle
i 1989. har delle ikke \æret 111fældet i 1990.

Udbyu., lå, '" ""
SON 100 N
i las i k.as

Vintersæd

Forsogene i 1990 er gennemfort på JB I og JB 2 i
Jyllund. Forsogene i 1989 blev gennemført på hhv. JD
3 og J B 6 i Jylland. Tre forsog er gennemfort i hvede
og el i rug.

Del gennemsnitlige resultat af de fire gennemførte
forsøg er vist i label 36.

Tabel 36. Gylle Iii ",inrersæd ved såning (8J).

Gødskning og kalkning

Nedharvning af gylle før såning af vintersæd
Der har været fremfort den tcon. at h't'is g)lIe ned·
pløjes før såning af \"Intersn:d. vil den fysiske afstand
fra kernerne til gyllen beVirke. at planterne ikke kan
nå næringsstofferne hen. Derfor skulle det være bedre
at nedhanc g) lien i bedet end at nedploje den.

For at be· eller afkræfte denne teori. er der gennemfort
iah 4 forsøg I to år. hvor der er tilført IO forskellige
handelsgodningsmængdcr tIl parceller, som enten Ik
ke er tilført gylle ved såning eller tilført ca. 100 kg
total·N pr. ha før såning. Gyllen er enten nedharvet
eller nedpløjet.Udb. og

merudb.
hkg kenle

pr. ha

kg N
optaget
i kerne

pet rA·
protem
l kerne

"",.
meldug

\I. :.kridn

""..knække-
fod!lYJe

l Juli

Vlnlcr·
hvede

Det fremgår af tabellen. at der kun har været beskedne
memdbYller for gylleanvcndclse ved sålllng ar vinler
sæd.

De gennemførle forsog bel..ræjler endnu en gang. at
kvælstofeffeklen afgylle. som udbri"ges forud for s6
ning afvintersæd. er megel ringe. Det er ligegyldigt. om
gyllen nedhan'es eller nedpløjes før sdning.

opnået ved gylleudbnngnmg \ ed såning. I forhold ttl
de øvrige forsogsresultater. der er fremkommet på
arcIller, hvor der er udbragt hIlsdyrgødning ved såning
uf vintersæden. er udnyttebcsprocenten i disse forsøg
relativ hoj. hvilket skyldes vejrforholdene i efteråret
1989.

Den gennemsnitlige tilfor..cl af total-N ved de tre
forskellige IIdbringningslidcr har været hhv. 105, 114
og 101 kg N pr. ha. Ved at \ urdere udnyttelsespro
centen af IOtaI-N l husd)rgodningen på basiS af de
opn ede merudbytter fremkommer følgende udnytlel
sesprocenter af total-~ afilænglg[ af udbringningstids,
punktet under "ilk rene I \'lIlteren 1989-90.

Ved såning: 46 pet.
November: 57 pet.
Apnl: 67 pet.

4 forsøg /989-90

A. Uden gylle .
B. Gylle nedharvet efJer pløjn.
C. Gylle nedpløjel før lolåning

merudbytte for
ned harvet gylle (8 +- A)
merudbytte for
nedpløje' gylle (C+ A)

68,7 80,3
69,S 80,4
70,0 gO,7

0,8 0,1

1,3 0,4

I gennemsnll af de tre forsog har gyllen værel godt 3
kr. mere værd pr. ton. nAr den er udbragt om foråret.
fremfor ved såning.

Vækstvilkårcne i /989190 mr relari",t gunstige for hve
de/u optage/se af hælstof i ejterårel og vinIere". Det
kan I'ære ell afgrundene lil. al der er opndet en nogel
SlØrre I'irkn;ng afefterlirsudhragl gylle; disseforsog end
normall.

Fjerkrægødning til hvede
I forsøg nr. 23031 er der tilføfl !orret ljcrkrægødning
før såning af vinterhvede. Fjcrkrægodningen har Inde
holdt 38 kg IOlal-N pr. ton, heraf kun l.l kg ammo·
niull1·N.

Udnyltelsesprocenten af godningen har været I stor
relscsordcnen IO pet.

P6 trods af del relati\'! gUllslige resultat for ejler, rs
udbringnmg er det bedste resIII,a, ollige~'e/ opnåel \'ed
fororsudbnngning afgylle".

Der er bchO\' for flere under'Wgelser af godnlllgs·
virkningen af ljerkrægodning. idet denne godnings
lype med hensyn lil den kemiske sammensætning
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Tabel 37. Gylle fil ,drraps (86).

Forsøgsplan:
a. Ingen kvælstof
b. 50 N i kas 'V. før såning
c. 100 N ikas 'V4 før såning
d. 150 N i kas 'V4 før såning
e. 200 N i kas 4/. før såning
f. 50 N j kas 'V. + 100 NI-L·N i gylle nedharvet 'V4
g. 50 N ikas 4/4 + 100 NH.-N i gylle bredspredt r9/}
h. 50 N i kas 'V. + 100 NH.-N i gylle udlagt 19/,

Gødskning og kalkning

adskiller sig fra husdyrgødning fra pattedyr. Forsøget
giver ikke svar på, om den ringe gødningsefTekt skyl·
des tab af kvælstof eller en langsom frigivelse af det
organisk bundne kvælstof i fjerkrægødning.

Vårbyg
UdbrIngning al gylle med vandingsmaskine
Forsøg nr. 40067 er gennemført i vårbyg. Her er
virkningen af stigende kvælstoftilførse! i kalkammoll
salpeter sammenlignet med kvælstofvirkningen af SVI

negylle udbragt med vandingsmaskine. Forsøgsgoo
ningerne er tilført sidst i maj. Alle parceller er lilført
de samme vandmængder.

Vir·
raps

pc!. planler med
Kar. for knold·
svovl- glimmer· hæaer.
mangel bøsser svamp

PC!. olie
Kar. for l
kjcszd t0.....tof

..g frø
pr. ha...
kval

Ved tilførsel af 40 kg ammonium·N pr. ha i gylle er
der opnået samme merudbytte som ved udstrøning af
40 kg N i kalkammonsalpeter. Der er således opnAet
den teoretisk maksimale gødningsvirkning af gylle
udbragt med vandingsanlæg.

Vurderet ud fra gyllens fosfor- og kaliumindhold har
blandingsforholdet mellem vandings\'and og gylle væ
ret som 1 til 25.

Koncentrationen af ammonium-N i det blandede pro
dukt har været meget lav. nemlig under 0.01 pet.
Vurderet efter forholdet mellem ammoniurn-N og
kalium i hhv. den ufortyndede gylle og i en prøve af
gylle/vandblandillgen på jorden og ved vandingsma
skinens udløb har der overhovedet ikke været luftfor
migt tab af kvælstof under selve udbringningen.

Vårraps
Tabel 37 viser gennemsnitsresultatet af 6 forsos gen
nemført med svinegylle lil vårraps.
I disse forsøg er der tilført gylle på to forskellige
tidspunkter. Dels ncdharvet før såning afvårrapsell og
dels brcdspredt eller slangeudlagt på raps med 2
løvblade sidst i maj.

Udbringningstidspunktet sidst i maj har formentlig
været en smule tidligere end optimalt. idet planterne
ikke har dækket jorden fuldstændig ved udbring
ningen.

Svinegylle
An!al forsag 6 4 6 6 6 6

a. O 3 O O 48,0 2202
b. O 3 O O 48,4 420
c. O 3 O 2 47,2 666
d. O 3 O 4 45,6 735
e. O 3 O 4 44,7 699
r. O 3 O 3 45,8 824

8· O 3 O 3 47,0 713
h. O 3 O 3 46,7 759
Optimal N·tilførsel
(gus. 134 kg N pr. ha) 835

forsøgene har den optimale kvælstoftilførsel værel så
stor. at der er mulighed for al vurdere den opnåede
udnyttelsesprocent af gyllens kvælstofindhold. l gen
nemsnit af de to forsøg er der opnlie( en udnyuelses
procent på 84 pet. af lotalkvælstofTet ved nedharv
ning, 78 pet. ved slæbes:langer og 63 pct. ved bred
spredning.

I gennemsnit af forsøgene har der ikke været statistisk
sikre forskelle på de udbytter, der er opnået efter
tilførsel af samme mængder uorganisk kvælstof i han
delsgødning eller i gylle udbragt på de tre principielt
forskellige måder og tidspunkter.
Der er imidlertid en tendens lil. at det største udbytte
er nået. hvor gyllen er nedharvet før såning. En del af

Den gennemsnitlige gyllekvalitet. der er anvendl i
forsøgene fremgår af tabel 38. Den første udbringning
er foretaget i de første dage af april. Temperaturen har
i de neste tilfælde været mellem 6 og !ODe. Ned
harvningen er foretaget umiddelbart efter udbring4

ningen.

Tabel 38. Gylle til vårrap.s.

Vlrraps Svinegylle
nedharve.!
for såmng

S\lnegylle
b~pred

udjag!
!idsl i maj

Anden udbringning er foretaget sidst i maj.

For al sikre en tilfredsstillende start af afgrøden er alle
forsøgslcd, der er tilført gylle ogs! lilrøre 50 kg N pr.
ha i kalkammonsalpeter.

Kvælstofbehovet har i gennemsnit af forsøgene været
relativt lavl. nemlig 134 kg N pr. ha. Kun i IO af
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Antal for.;ø& 6 6

Gns. pH i gyllen. ........... 7.63 7,27

Gns. udbragt pr. ha:
ton gylle 34 30
kg NH4-N . ........ lO8 lOl
kg total· N 153 131
kg fosfor ........... 56 39
kg kalium .......... 78 73



Gødskning og kalkning

forskellen kan imidlertid skyldes. al der er lilfort i
gennemsnit 20 kg total-N mere pr. ha for såning end i
vækslperioden.

På grund af forsogsudslyrcls nøjagrighed er der sik
kerhed for, al der ved udspredning sidst i maj er
am'endt samme gylletype og lIojaglig samme mængde
i de Io sidste forsogsled.
Hvis man sammenligner økonomien efrer anvendelse
af ISO kg N i kalkammonsalpcler pr. ha ell~r 50 N i
kaJkammonsalpctcr pr. ha .1. gylle ud fra de opnåede
udbylleresultater. fås en gennemsnitlig belaling pr.
ton udbragt gylle på 31 kr. når gyllen er bredspredt og
36 kr. nAr gyllen er udlagt med slæbeslanger. Der er
således opnået 5 kr. ekstra pr. ran g) Ile ved slæbeslan·
geudlægning frem for bredspredning.

Nedfældning afgylle i græs. Nedfælderen er forsynet med
skilleskær og smalle nedfældenænder. Gyllen plaures i ca.
j cm sdybde. h~'Orfor Irækkraftbehollet er beskedent.

Tabel 39. Udbringll;ngsmetoder for kvæggylle til slæt
græs (87).

Kvælslofeffekten er en smule forbedret, hvis gyllen er
udlagt med slæbeslanger, mens den nærmer sig del
maksimalt opnåelige. når gyllen er nedfældet t de ca. 7
cm dybe riller.

3 forsøg /990
Grundgodet- 457 1366 14.2 28.6
50 N i kas lI/•.. 572 519 11.1 10.7
100 N i kas 21/. 1250 1237 17.3 16.8
48 NH~N:
bredspredt 11/•. 99 192 3.8 5.3
slangeudlagt 2 V6 204 245 5.7 6.4
nedfældet n/. 411 346 9.2 8,7

103 NHrN:
nedfældet 11/. 1184 1480 14,5 19,1

•Alk fOl'Wpkd er ulf"", ~ k, N l Ds efter l tJ.c1.

7'0""'40. Udbringningsmetoder for kIIæggylle til slæt-
græs (87).

Slætgræs Gennemsnit Vanation

2o. 3 I
26· 29
o· 86

35·100

65·79
3,7·4,4
2,o.2,7
0,7·0,9
3.9·4,8
7.2·7,3

R1proton A c. pr ha.
kl pr ha

Udb. Ol merudb. Udb. Ol ~b.
J. slæl J. +4 ,bel J. slzt l +4 ,bet

Slætgræs

3 forsøg /990

Gyllehalitet
kg torstof pr. ton 72
kg rotaJ·N pr. ton . . . • . . . . 4.2
kg NH..·N pr. Ion 2,3
kg P pr. ton 0,8
kg K pr. Ion . . . . . . . . . . . . 4.5
pH.......... 7.3

Udnyttelsesprocent a/lotal-N (%)

Bredspredt 21
Slangeudlagt . . . . . 28

edfældet (lille mængde) 43
Nedfældel (stor mængde) 63

De to f"rste slæt efter udbringningen, 3. og 4. slæt, er
hostet forsogsmæssigl. ltabcllen er vist resultaterne af
det samlede udbytte af 3. og 4. slæt. Efter 3. slæt er der
tilført 50 kg N pr. ha i kalkammonsalpetcr til alle
forsogsled.

Græs
Forsøg i 1989 viste en bedre kvæJslofvirkning af gylle.
som var udlagt med slæbeslanger på græs end af
bredspredt gylle.

KvælslofefTekten af den bredspredle gylle har \æret
relaliv beskeden.

Hvis udnyttelsesprocenten opgøres på basis af den
ekSlra kvælstofoptagelse. som gødsk ingen har bevir·
kel, fAs de talSlorrelser, der fremgår af tabel 40.

Den anvendle nedfælder er en ombyggel ammoniak·
nedfælder forsynet med skiveskær. Gyllen er ned
fældel med 30 crn's afst.and i ca. 7 cm's dybde.

Udbringningsmeloder for gylle
Der er gennemfort 3 forseg i del syd\'csllige Jylland
efter 2. slæt græs. Forsogsgodningerne er udbragt
sidst l juni. Der er lilfort IO mængder kvælSlof i
kalkammonsalpelcr, en lille mængde kvælstof i kvæg
gylle. som er udsprede slungeudJagt eller nedfældet og
en Slorre mængde kvæl<;tof i kvæggylle nedfælder.

Resuhalerne fremgår af tabel 39.

Dette forhold er undersøgl i IO forscgssener i 1990.
Dels en forsogsscric, hvor der ogs.ll er nedfælder gylle
lil græs og en forsøgsserie. Iwar gyllen er fortyndel
med vand.

Ved udbringningen var jorden tor. Der var 16 lil 20
graders varme. en relaliv stærk vind og lelskyet vejr.
Der kom nedbør et par dage erter udbringningen.

Gyllen har været relativt ensartet i de Ire forsøg.
Indholdet i forsogsgyllen kan ses i tabel 40.

105



Hvor gyllen er fortyndel til ca. 5,5 pet. tørstof, har
tørswfprocenterne i forsogene varieret fra 4.7 til 6,4
pet. Hvor der er sket den kraftigste fortynding. har
wrslofprocenterne varierel fra 3,1 lil 4,0 pel.

1alle 6 forsøg er der sket en forsøgsmæssig høst af det
første slæt efrer udbringningen. altså 2. slæt p.1 mar
ken. Når der sammenlignes med en bredspredning af
ufortyndet gylle. har der tilsyneladende været {'n bed
re godningsvirkning. n~r gyllen er lilsat vand, eller
hvis den ufortyndede gylle er udlagl gennem slanger.
Forskellene er imidlertid udjævnet, når lldbyllel af 3.
slæt lægges til 2. slæts udbytte. Noget [yder derfor på.
al den lidt d~rligere effekt i slættet umiddelbart efter
bredspredt, ufortyndet gylle mere skal lilsknves en
tilsmudsning af planterne end en forskel i ammoniak·
fordampningen.

Gødskning og kalkning

Der kan ikke drages vidrgaende konklusioner p4 basis
af tre forsøg. Men i betragming af de miljømæssige
gener, der er af ammoniakfordampning fra udbragt
gylle. og i betragtning afmuligheden for en mere sikker
og større hælsto/effekt, er de opnlJede resullaler ved
nedfældning særdeles interessame. Forsøgsopgaven bør
fortsætres og j1ltensi"eres i de kommende ar.

Fortynding med vand
I 1989 blev der gennemført tre orienterende forsøg,
som viste, at der kunne opnåes en bedre kvælstof·
virkning af gylle, når denne blev fonyndel med vand
før udbringningen.

Dette spørgsmål er undersøgt nærmere i 6 forsøg i
1990. Forsøgene blev alle gennemført i de! sydvestjy
ske på J8 1-4. Jordernes reaktionstal har været om
kring 6.

Gyllen er udbragt efter første slæt sidst i maj. 1 de
neste af forsøgene har jorden været tør, når gyllen er
bragt ud. Men der er vandet fra få timer lil få dage
efter gylleudbringningen.

Forsøgsplanen fremgår af label 41.

Tabel 4/. Fortynding afgylle til græs (88).

Forsøgsplan:

a.lngen kvælstof
b. 50 N i kas HI,
e. 100 N ikas 13/,
d. 48 NH,,·N i gylle, ca. 7% 10rslOf. bredspredt 21/,
e. 57 NH.·N i gylle, ca. 51/ 2% tørstof. bredspredt 21/,
f. 50 NH.·N i gylle, ca. 31/ 2% tørstof, bredspredt ul,
g. 48 NH.-N i gylle, ca. 7% tørSlOf, udlagt 21/,

Tabel 42. Fartynding afgylle Iii græs (88).

Slætgræs Genn~msmt

6 farsag 1990
Gyllehalitet (ufortyndet)
kg tørstof pr ton. . 70
kg total-N pr ton 4.1
kg NH4-N pr ton 2,4
kg P pr ton. . . . . . . . . . . . . . . 0,8
kg K pr ton 4,4

2. slæt

Ud"yuelsesprocent i pct. af total-N
Gylle med 7% ts bredspredt . 19
Gylle med 51/ 1% ts bredspr. 25
Gylle med 31/ 2% IS bredspr. 29
Gylle med. 7% IS udlagt 29

Vl!.tlation

64·78
3,8-4,6
1,8·2,4
0,6-0,9
3,9·4,9

2 +3.
slæt

26
21
26
26

TiJrMI i gylle: Udb}'lte og merudb)'ue

Slætgræs
kg rlprote:m Argrudeenhro~r

pr hu
k, 2.+3. 2.+3.

lIh, lotal·N 2.slæt ,''''' 2.sllet Sl~l

Antal rorsog 6 l 6 l

a. 291 779 22,0 46,7
b. 175 '93 7,9 8,8
c. DI 345 11,7 12,1
d. 21 86 57 87 3,9 4,6
e. 30 101 90 80 4,4 4, l
l'. 39 87 87 87 4.8 5,2
g. 21 86 86 88 5.1 4,7

En stigende kvælsloftilforscl i kalkammonsalpetcr er
sammenlignet med gyllemængder indeholdende ca. 50
kg ammonium-N pr. ha. Den gyllekvalitct. der er
anlentet på gården. hur indeholdt ca. 7 pet. torstof.
Den uforlyndede gylle er udbragt dels ved bredspred
ning og dels ved slangeudlægning. Desuden er der skel
I:n fortynding med vand. så blandingerne har hafl hhv.
ca. 5.5 og 3.5 pc!. torslof.

Gennemsll1tslallene og variationerne i lIldholdel af
den uforlyndede gylle er vist i label 42.

106

Den beregnede gooningsvirkning af gyllen målt som
udnyttelsesprocenl af indholdet af total-N har winget
fra ca. 20 til ca. 30 pet. uafbængigl affonyndingsgrad
og udbringningsmetode.

Under de forhold. som gyllen er udbragc /llIdu i 1990.
har der ikke kUli nel ",dies nogen forbedret gødnings·
effekt i græs ved fortynding af gyllen. Del kan imid
lertid skyldes. al betillgelserne for ammoniakfordamp·
IIilIg har I'æret relaljl'l dårlige. idel der i de fleste af
forsøgene er vandel relativl kort tid efter udbring·
ningen.

Da del er relativt dyrt allf"Onsporrere vand ud i marken.
og de også i 1989 konslalerede merudbyuer var relativt
beskedne. må del konkluderes, at det ikke er rnl1abelt
al forrynde gyllen før udbringningen. /tl1eressen bør
mere samle sig om udviklingen af teknologi cil npd·
fældning o/gylle i græs.

Biogasgylle
I forsøg nr. 38046 er der igen i år foretaget en sammen
ligning af gødnings virkningen af biogasbehandlet
kvæggylle og ubehandlel kvæggylle.



Gødskning og kalkning

De In gyllctyper er deb udbragt og nedharvel for
'i mng og dels tilfort med hahdelen for s:1ning og den
anden hah del den 17. maJ
FOr\ogsafgmden har været' årbyg med græsudlæg.

Agros·målinger
6 •

f\1~1l på ba'ils af ammonium·N er der opnået den
'i·amme godnmgs, ir"nmg af de IO gylletyper. både "cd
udbnngnmg for ~ning og \00 udbringning i \ækst
pcritxJen. UdnYllelsesprocenten har været Slorst. n:1r
gy lien er udbragt for ...:1nmg og ncdharvel.

MII.ll på bu"b af 101al·N er der opn5cI den størSle
gndllings\'irkmng af den afga""cde gylle. Udnyttel<;es
procelllerne ved udbringning for saning var hh,. 40 og
59 pet. af total-N i ubehandlel og afgas~el gylle. Ved
dell udbringning var tallene hhv. 32 og 45 pet.

5

4

3

2
••

•••• •.... ..
••

Figur 8. Sammenligning af IOborator;emdlinger og md
Imger med AgrofmdlerafXHrX mdhold i gyl/e.

Der har stort set Ikke været behov for kvæl'iwftilfo ....c1
til marken. Derfor er det overvejende negative merud·
bytter. der er opnåel for kvæl'ilofHlforsel.

4 5 6
LaboratOfie.målinger

32o

y=x

For al undersoge om regnorme"ompo'ilen mindsker
pianIernes sygdom ...modtageiJghed. er forsog nr.
25033 gennemfofl både med og uden kemIsk plalllebe
sk)'uelse.

Forsøg med regnormekompost
I O,ef\lgt o'er Landsforsogene 1989 blev del p haw"
af to • rs forsogsresultater konslateret. at regnorme·
kompost kun afgner en relatl' beskeden del af Sit
kv ælstofindhold det for'ile clr efter udbnngnmgen

Dt!nne sammenlignende undersoge/se og tidligere 1m·
dC'rsogelser af Agrosmdlerel/s nøjagtighed har ",ist. at
der med dette apparal er mulighed for en megel IIØj

agtig og hurrig beslemmelse af den h'ælsrojmællgde.
der udbringes med gylle. El nøje kendskab Iii gyl/ells
olaueIIe indhold af ammonium-!\" er ('II I/odwmdig
forudsæwing for al sikr(' /lIld /ldnyuelse o/ gyllem
/.;,\·ælslojindhald.

Der har været relatIV kraflig lejesæd i for'iogel. hvilkel
h~r oc\/jrkCI kraflige l1leldugangreb i den del af for
sngel_ hvor s'ampesygdommene ikke er bekæmper.
Ocr er opnået fra 12,3 III 39.5 hkg kerne I merudb~ Ile
ror s,ampebekæmpcl<;e. Mest I de stærkest hæl'ilof
godede led. hvor lejesæden har ""eret 'ær...!.

De endelige næringsslOftilfarsler i forsogene er be
regncl ud fra laboratorieanalyser af provcr, som er
uchagel parallelt med provernc til ugrosm§ling.

Der er gennemfort to forsog'ibehandlinger. hvor b:1de
den ubehandlede og den afgas'lede gyJle er forsurel
med ",o\'ls)'re. Begrundelsen for denne forsunng er
den, al jo lavere gyllens pH-værdi er. dL... mindre er
mi koen for tab '·ed ammoniakfordampning. Der er
Ikke opnået nogen forbedret godnmgseffekt af for
sunngen.

Der er yderItgere gennemføn cl forsøg I græsudlæg.
h'·or de IO gylletyper igen er sammenligne!. Her er der
opnået den ..tørste godnmgs, Irknmg af afgasset gylle.
b de n r der sammenlignes p ha ..i'i af mdholdet af
ammonium-N og på basis af indholdet af Wlal·!
Udnyllclsesprocelllen har 'æret 29 pcl. for ubehand·
let og -11 pcl for afgav..cI gylle.

Den manglende forskel p<1 godnin8..virkningen af for
!>urct og ikke forsuret gylle og den rclali\l bOje ud
nyttelse af den afga~~ede gylle, der har haft en relatIV
hoj pH·værdi. kan ~kyldes. al vandingen umiddelburt
efter udbnngnlllgen har reduceret muligheden for
ammoniakfordampnlllg fra arealel.
Der "II bine udarbejde I en "I)cclel rappon p~ bag
grund af delle for"'(lg"arhcjde....om gennemfares I
~marbejde med bl.a. Aalborg L nnerSllel~enter

Med det store forsogsomfang. der har 'æret i 1990, er
der mulighed for al sammenligne de fundne resultaler.
En ,,;'Idan sammenligning fremg r af figur 8.

Agros kvælstofmåler
I forbllldclse med h,er udbnngnmg af gylle er dosenn
gen besteml 'ed hjælp ;lf en Agros hælstorm.ler.
Agro... k,xlo;tofmåleren er et apparat. \om kan tages
med I marken. og 'ed hj.dp af delle er del muligt på 5
mlll. al beslemme: g)'llell" indhold af ammonium·j..;.

Af figuren ses det. al bort'iel fra el par målinger. har
der været meget fin O'·erens!ltemmelse mellem resulla
terne af agro'lmålingcn og laooratoriemålingerne.
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Gødskning og kalkning

Ved samme kvælstofniveau er der opnået de samme
merudbytter for svampcbekæmpelse. hvor marken er
tilført regnormekompost. Der har således ikke kunnet
spores større modstandsdygtighed mod svampesyg
domme som følge af tilførslen af regnormekompost.

Samfundets affaldsstoffer
l det omfang afTaldsstofferne fra byerne og industrien
kan anvendes uden hygiejniske risici og uden for stort
tungmetalindhold, kan de biddrage til planternes næ
rillgssLOfTorsynjng. samtidig med at landbruget hjæl
per det øvrige samfund af med miljøproblemer.

Kartoffelfrugtsaft
I 0stvendsys..c;el er der gennemført 4 forsøg med kar
10fTelfrugtsaft udbragt på vintersæd i oktober. Der er
tilført hhv. 50 og 100 kg tOlal-N pr. ha i frugtsaft.
Enkeltresultateme fremg,h af tabel 91 og 92 i tabelbi4
laget.

Gødningsvirkningen af frugtsaften er sammenlignet
med virkningen af stigende mængde kvælstof i kal4
kammonsalpeter om foråret. Hverken i forsøgene i
vintcrrug, der er gennemført på JB 2 eller i forsøgene i
vinterhvede. der er gennemført på JB 4, er der regi
Streret nogen nævneværdig kvælstofvirkning af kar4
tofTelfrugtsaft, som er udbragt om efter/hel. En lignen
de konklusion er opnået i et forsøg i vinterbyg på JB I.
der er gennemført i Viborg Amts Landøkonomiske
Selskab.

Forsøg med slam fra Novo
På Novofabrikken i Kalundborg produceres et slam
lignende produkt, som indeholder ca. 2 kg kvælstof pr.
ton. KvælstofTet består hovedsageligt af døde mikro
organismer. som relativt hunigt nedbrydes i jorden.
Dette biprodukt bliver produceret i en mængde på ca.
500.000 tons pli årsbasis. Hele produktionen bliver
anvendt som gødning på landbrugsjord.

For at opnå den mest økonomiske og miljørigtige
anvendelse af produktet er der iværksat el stort for
søgsprogram med markforsøg. hvor slammet tilfores
forskellige afgrøder i forskellige mængder og på for
skellige tider af Aret. Forsøgsprogrammet blev startet i
1989 og skal køre i tre år. Dc første års resultater af
delle forsøgsprogram og af andre forsøg udfort med
Novoslam kan studeres i beretningen fra Nordvest
sjælland.

I 1990 er der gennemført forsøg i vårbyg efter rajgræs,
slælgræs, sukkerroer, vårbyg. rug og hvede. I for·
søgene er der målt udbytte, kvælstofoplagelse, jordens
N-min4indhold o.s.v. Ud fra disse målinger beregnes
slammets gødningsværdi. d.v.s. hvor mange kg N i
handelsgødning 100 kg N i slammet kan erstatte.
N-min-målingerne skal bl.a. tjene til at vurdere mulig-
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hederne for at justere gødskningen i det efterfølgende
år efLer jordcns N-min-indhold, som bl.a. hidrører fra
den tilførte slammængde.

Generelt er der igen i 1990 opnået pæne meroplagelser
af kvælstof i de forsøgsparccl1er, som er tilført No
voslam fra november lil april. Tendenserne i forsøgs
resultaterne minder meget om resultaterne fra 1989,
selvom der dog i 1990 er en tendens til den bedste
godningsvirkning af forårsudbragt slam. Udnyttelses
procenten af kvælstoffet i det tilførte slam har i Oere
tilfælde oversteget 50.

Først når forsøgsprogrammct er gennemført under
forskellige klimabetingelser. kan der drages endelige
konklusioner om Novoslammels gødningsvirkning.
Men resultaterne tyder på, al der kan opnås en god
efTekt af Novoslam i alle afgrøder og på allejordryper.
når Novoslammet udbringes om foråret. På lerjord
og/cller i visse afgrøder kan der også opnås en god
effekt af efterårsudbragt Novoslam.

Organisk affald
I Nordsjælland er der gennemført 2 forsøg med kom
posteret husholdningsafTald og komposteret haveaf4
fald. Forsøgene er gennemført i hhv. vårhvede og
vinterrug. Komposten er i begge forsøg udbragt i
marts måned.

Der er opn1iet relativt pæne merudbyuer for stigende
tilførsel af komposteret husholdningsaffald. Derimod
har der stort set ikke været udbylIevirkning af tilført
komposteret haveaffald.

Fra 1991 vil der blive gennemført et omfattende for
søgsprogram med komposteret husholdningsaffald.

Spildevandsslam
I forsøg nr. 26076 er der udbragt 9 tons afvandet slam
fra ct kommunalt rensningsanlæg.

Forsøget er gennemført i vårbyg, og til sammenhgning
er der tilført stigende mængder kvælstof i kalkam4
monsalpeter.

I dette forsøg er der opnået næsten fuld gødning.,efTekt
af slammeLc; kvælstofilldhold.

Dette resultat er væsentligt bedre end dem. der tldlige4
re er opnået med spildevandsslam, hvilket viser, at der
er behov for Oere forsøg for at afklare spørgsmAlel.

Søslam
l Århus Landboforeninger er der gennemført 4 forsøg
i vinterhvede. hvor der er udbragt fra O til 75 tons
tørslOf i slam fra bunden af Brabrand Sø. Her dover
er arealet tilført 120 kg N pr. ha i kalkammonsalpeter.
Endelig er nogle af forsøgsleddene tilført fosfor og
kalium - også i handelsgødning.
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R~uhatel af forsogene fremgår af tabel 43.

I gennemsnit af forsøgene er der opnåct ct lille merud
bytte for tilforselaf fosfor og kalium i handelsgodning.
Det gælder både, når der er tilf"rt slam, og når der
ikke er tilført slam.

f\'1ed 25 tons slamtorstof er der tilført i størrelses
ordcnen 50 til 200 kg total-N, 50 til 150 kg IOtal-P.
hvoraf 3/4 har været citralOpløseligt, mens der stort
set ikke har været vandopløseligt fosfor i slammct.

Marginaljordsprojekt
Planteav!skontoret i Aulum har i samarbejde med
LandboorgaJlisutionemes Landboretsudvalg i Ring
kobing Amt og med økonomisk st0lte fra Ringkøbing
AmtsrAds ngrønne puljcH startet ct marginaljords
projekt omfattende ca. 25 ha ost for Aulum. Under
sogelsen skal belyse, hvorledes for<:kellige brakformer
påvirker hælstofomsætningen i jorden sumt regi
strere ændringer i nora og fuglebestand samt kodtil·
\oækst hos ammehæg på grønbrak. Der sammen
lignes med traditionel landbrugsdrift, og efter 5 Ars
braklægning ufslulles projektet med klarlægning af
jordens dyrkningsværdi efter de forskellige brakfor
mer.

I projektet deltager udover planteavls-og kvægbrugs
kontoret i Aulum Ornithologisk foremng, som op
tæller fuglevildtet. Jagtorganisationemes Fællesud
valg, som studerer vildtet, samt Landskontoret for
Planteavl, der forestAr udtagningen af jordprøver til
bl.a. N-min-bestemmel<:e
De foreløbige resultater er samlet i en rapport. som
kan ms ved henvendelse til maskin-og b)'gningskon
toret i Vildbjerg.

Forsogene fortsætter i de kommende år med mAling af
eftervirkning.

Driftsformer
I undersøgelsen indgAr 4 forskellige arealtyper, nemlig
et afgræsningsareal, en son brak, en grønbrak samt et
traditionelt dyrket landbrugsareal. Sortbrak-arealet
holdes ubevokset ved jævnlige harvninger. På gron
brak-arealet foretages ingen jordbehandlinger. Af
græsningsarealet afgræsses af kodkvæg, og pA land
brugsarealet dyrkes traditionelle landbrugsafgroder.

Her skal udelukkende omtales resultaterne af jordm<'l.
lingerne.

Efterafgrøder
De nerArige forseg med efterafgrøder, som er omtalt i
Ovcrsigt over Landsforsogene 1989. er fonsat i 1990.
Ved forsøgspenodens udlob i 1993 vil der blive ud·
arbejdet en rapport.

Udb. Ol
merudb

hkg pr. ha

...
"",aget
i kmlt:

Kar (or1<_
v. h05t

Planter
p< m'
rod,

Vi.ater
bede

4 jOrnJg J990

a. J8J I 11.0 146 97.7
b. J85 I 10.9 147 1.7
c. 380 I 11,5 158 J,7
d. 380 O Il,] 158 5,1
e. J8J I 11.6 166 7,5
r. 378 O 11.0 155 5.J
LSD 3.7

Tabel 43. Forsøg med effekt afsøJlam (94).

Forsogspian:

a. 120 N i kas
b. )20 i kas, O t torstof isoslam, 625 PK 0-5-12
c. 120 N ikas. 25 t torstof isoslam
d. 120 N ikas. 50 I tørslof isoslam
c. 120 N ika.", 15 t tør~lof isoslam
c. 120 N ikas, 25 t ,orstof isoslam. 625 PK 0-5-12

Med stigcnde slamtilforscJ er der opnået et stigende
udbytte. h\'l1ket tilsyneladende skyldes en kvrelstoffri
givelse fra slammet. Den meroptagelse af kvælstof.
som slamtilforslen har bevirket, svarer til. at 100 kg N
i slammet har kunnet erstatte ca. 5 kg indkobl han
del sgodningskvrelstaf.

Forsøgene fort~ærtes med måling af ejien'irkningen I

1991. Pd nu~'ærende tidspunkt kali det konstateres. at
der ikke har I'æret negotil' effekt af tilførsel af selv
meget store s/ammængder ti/landbrugsjorden. T.-ært
imod er der opnået et lille merudbyue. som skyldes en
kvælstofJn'ghV!/se fra slammet.

Cheminova-fosfat
I Thy og på Mors er der anlagt forseg på arealer. hvor
der er udbragt O til 5 tons Cheminova-fosfat pr. ha.
Cheminova-fosfat er el tørret affaldsprodukt rra kemi
kaliefabrikken Cheminova. Produktet er fosforhol
digt, og forsøgene har til formAl at måle udviklingen i
fosforbehovet på de arealer, hvor produktet er ud
bragt.

Behovet for fosfonilforsel har været meget beskedent i
de pågældende forseg. og der har ikke været forskel
på. om der er tilfort fosfor i Cheminova-fosfat eller ej.

Resultater
Jordens tekstur er bestemt ned till m's dybde. Jordty
pen er JB I pA alle arealtyper og i alle dybder. Afgræs
ningsareaJet har dog i det ovcrste jordlag JB 3.

Der udtages jordprover til I m's dybde med ca. I
mAneds mellemrum i vinterhaivAret. Ved h\'er prove
lagmng bestemmes RI. Pt, Ft samt jordens IIld hold af
nitrat- og ammoniumkvælstofi 4 jordlag ned till m's
dybde. I figur 9 er vist jordernes N-min-indhold ved
de forskellige prøvctagninger.
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- algræsrnng -- sortbtak grønbrak -- landbrugsareal

Figur 9. S·min ~100cm. kg pr. ha pd forskellige tld.spunkler p6 ofgræsningsoreol. sortbrak, grønbrok somllondhrugs
areal. Vinter 1988·89. 1989·90 og /99().9/.

R~ultaterne af -mm·mållngerne viser ved eClerårs
målingerne meget slore forskelle mellem de fONkellige
arealtyper. Især sortbrak adskiller sig ved meget hoje
N-min-mdhold forst på eflerårel, men også det tradi
tionelle landbrugsareal har især i eflerårel 1990 hoje

-min-indhold. Årsagen hertil er, at afgrøden 1 \990
var ærter. 11989 var afgmden byg. Afftguren fremgår
hvor hurtigt - i løbet af efterAret - jordens nitratind
hold på denne jordtype tabes med overskudsnedbøren.
Den meget slore og hurtige reduktion i jordens nilrat
indhold i efteråret 1990 hænger §ammen med, al der i
september måned faldt mere end dobbelt så megel
nedbør som normalt. Det store lab om vinieren forer
til. at der om foråret er meget små forskelle mellem
areallypemes N-mm-indhold. Afgræsningsarealet og
gronbrakken er de arealtyper. der bedst holder jordens

-min-mdhold nede om efterirel. men også på disse
arealtH>er ses i lobet af de første efterårsm neder en
stlgning hidrørende fra. at afgrooernes kvælstofopta·
gelse er nedsat. I løbet af "intermånederne sker der
også på disse arealtyper el fald i jordernes ~-mm

indhold. som sandsynligvIs skyldes nitralnedvaskning
I hven fald på gronbrakarealet.

JordmlJ/irrgerne p& de 4 arealtyper i marginaljordsprQ
jektet viste. at der )'ar meget\·tore forskelle ijordernes
N-min-indholdforsl p6 e/lerlJrel. Sonbrak og tildels det
traditionelle landbrugsareal Oo'Or o/grøden var ærter}
havde høje N-min-indhold i september. Pd dennejordlY
pc sker /aldel i jordernes nifrotindho/d meget hurtigt.
hvilket /ormem/ig i al o'olenY!jende grad skyldes "itral
ned~'Oskning.
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Jordbundsanalyser
Omfanget af kemiske jordbundsanaly~r i IQg9/90
fremgår af tabel 44. Antallet af reaktionslal..be\lem·
melser er en smule lavere end i de foregående r. Det
skyldes forst og fremmest. at markerne bliver Slorre,
og der udtages lidi færre jordbundsanalyser pr area
lenhed.

Tabel 44. Jordanalyscr 1990, an ral.

Rornholm 968 941 941
Lolland-
Falsler . 4927 27 4923 4923 1767 400
Sjælland 16209 251 146liO 14782 4314 755
Fyn 17309 7975 7952 2993 72
Ostj)lland 28271 52 26510 26547 7185 4229
~ordj)'lIand 24977 13 2389624001 723 6458
Vestjylland . 25929 32 25192 25342 6290 4296

Hele landel . 118590 375 104097 104488 29780 16210

Fosforbeslemmel-.en er næsten udelukkende Jdfort
efter bikarbonatmetoden, det sAkaldte PI. Antallet af
fosforsyrelal er nu lavt. at metoden må betegnes
!.'Om udgået af praktisk anvendelse, Når en jor prøve
analyseres for fosfor. analyserer man normah også for
kalium, hvilket er Arsagen lit. at der stort sel er det
samme antal fosfor- og kaliuffilalsbeslemmelser

Når der er lidt færre fosfor· og kaliumtalsbeslemmel
ser end reaklionstalsbestemmeiser, skyldes del, al der
udtages en del jordprøver lil bestemmelse af reaktions
lal i marker. hvor der er mi'ilanke om, at reaktionen er
for lav. Derfor giver fordelingen af reaktion~lalJene

ikke el repræsentativt indlryk af jordens »k.dktil
stand «. Derimod er resultaterne af gooningsall:Jlyser-



ne. der o\enejende !>tummer fra systematiske jord
bUlld:-'aJlaJy~craf hele marker eller cjendomme. nogen·
lunde repræscntati\c for landbrug!>jorderne. Den pro
cCllIiskc fordellllg af godningstal1ene i de enkelte
landsdele kan derfor give indtryk af godning~{lbtan·
den der. Se tabel 45.

Tubel 45. JordoJJo/)'seresu/ta/er /990.
procemisk /ordeling

loll "',- INord- Vest-
Barn- Fal· Sjæl. J)'I- ,)'1- Jyl.
holm SIer land F," lund land land

Reaktion'ilOl (Rt)

Under 5.5 2 l 2 2 5 5 12
5.5 - 5,9 8 l 4 5 IO 16 29
6.0 - 6,4 22 2 12 12 21 33 36
6.5 - 6.9 49 26 30 34 32 19
7.0 - 7,4 19 41 40 37 27 12 4
7.5 og derover O 47 16 14 3 2 O

Fos/orsyrNol (FI)
O - 1.9 7 O 12 15 9
2 - 3.9 11 l 13 7 22
4 - 5.9 33 27 23 15 13
6 - 7.9 19 30 25 31 44
8 - 9.9 22 13 15 8 9

10 - 11,9 4 Il 2 8 3
12 - 13,9 4 7 2 8 O
14 - 15.9 O 3 2 O O
16 - 17.9 O 3 O 8 O
18 - 19,9 O l 6 O O
20 og derover - O 4 O O O

Fos/ortal (PO
0-0.9 O O O O O l l
l - 1.9 9 3 8 5 4 5 4
2 - 2.9 22 15 28 19 16 13 Il
3 - 3.9 25 26 28 28 28 21 20
4 - 4.9 19 25 17 22 24 23 24
5 - 5.9 12 16 10 13 15 17 19
6 - 6.9 6 7 5 7 7 10 11
7 - 7.9 3 4 2 3 3 5 6
8 - 8.9 2 2 l l l 3 2
9 - 9.9 l l O l l l l
IO og dero\'er I l l l l l l

Kaliumtal (Kr)
0- 0.9 O O O O O O O
2 - 3,9 O l l l 3 4 9
4 - 5.9 l l 6 4 8 IO 22
6 - 7.9 5 8 18 13 12 17 22
8 - 9,9 17 23 26 22 17 18 17

IO - 11.9 25 26 21 21 18 16 12
12 - 13.9 20 17 12 15 15 12 7
14 - 15.9 13 9 6 9 IO 8 4
16 - 17.9 8 5 4 5 6 5 3
18 - 19,9 4 5 2 3 4 4 I
20 og derover 7 6 4 7 7 6 J

Gødskning og kalkning

loll "',- Non!- Vesl·
Bom- FaI- 5)&"1- Jyl. J)I. nl.
holm sier land F," la'" l~d land

.t1aglll!Jiumral (.t1gO
0-0.9 O O O O O O
I 1.9 l 3 J 2 2 2
2 2.9 2 8 IO 12 11 12
3 - 3.9 6 16 18 20 19 24
4 - 4.9 18 21 21 19 20 23
5 5.9 24 17 17 15 16 16
6 - 6.9 19 12 11 11 10 9
7 - 7.9 Il 8 7 7 7 6
8 - 8.9 7 6 4 5 4 .1
9 9,9 4 3 3 3 .1 2
IO og dero\er 8 6 6 6 8 3

Kobber/ol (CIIt)
O 0,9 6 6 3 4 .1 .1
l - 1.9 20 29 24 36 22 23
2 - 2.9 36 29 36 34 33 35

I3 - 3.9 21 19 17 16 22 23
4 4.9 10 9 8 5 12 IO E5 5.9 4 4 l 2 5 4
6 - 6.9 l l 3 l 2 2
7 - 7.9 l l O l l O
8 - 8,9 O l l O O O
9 9.9 O O O O O O
IO og dero\er - l l 7 l O O

Den procelll\ise fordeling af reaktionstallene i de
en~ehe landsdele ændrer sig kun lidt fra 1\r til r

Som det fremg r af tabellerne for fO'.for· og kallumtil
standen. er de danske jorder genereh I en god gud
Ilmgs.ttlstalld. Del betyder. al for de Oeslejorder er der
et relatIv stort IIHer\.al. der kan betegnes som optimalt
for rCdktionstallet. N1\r reaktionstallet er Q\er 5.5 t116.
er del derfor ikke så meget reaktlon~lallt=ts Morrelse.
der er intcrcs:-.ant. som del er ll(h'iklillgen Ileri. El
acceptabelt reaktion!>tallwn normalt Opll :-. \cd Inert
4. III 5. 5r at ulfore omkring 2 tons kalk pr. ha. Kun
hVl!> jorden er stærkt leret, så der er beho\ for en
.. lruktureITekl af kalknlllgen. eller h\'ls der dyrkes
afgmder med et ,pecielt ... tort kru\ ul rea~lIonstallel.

kan der \ære behov for. al der lilfnre\ mere kalk end
nævnl 0\ enfor

Fosfortallet (Pt) angivcr den lettilgængelige fosfor
mængde i jorden. Fosforlnllct an'iC'! for lavl, nAr del er
under 2. Af tabel 45 fremg1\r del. at mellem 3 og 9 pct.
~lf jorderne har et la\'t fosfortal. NAr fosfortallet er
over 4. er jordens fO<ifortiJ"tand ,li god. at der kan
1l1fores mmdre fosfor. end afgrodcrne bonfurer. Det
bet)der. at t omknng hal\'delen af de danske mar~er

kan der sparc~ p fosfortl1forslen. Her ligger der en
recl be:-.parel ..e.. muJighed i en tid. IHor rcntabllllcten I

plante.n len bli\er d. rligere.
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Størrelsen af kaliumtaJlel (Kt) varierer mellem lands
delene, Niveauforskellene skyldes først og fremmest
jordtypeforskelle. F,eks. skiller Vestjylland sig klart
ud, idet 51 pet. af prøverne har vist et kaliumtal under
8. På Lolland-Falster er det kun 10 pc!. af prøverne.
der viser et kaliumtal under dette niveau,

Også magnesiumtallene (Mgt) varierer med de domi·
nerende jordtyper, Således er knapt 40 pet. af magne
siumtallene i Vestjylland under 4, hvilket iøvrigt er en
forbedring i forhold til året før, hvor det var 46 pet. På
Lolland-Falster er der kun 9 pct, under 4. Udbyttet og
især kvaliteten af mange landbrugsafgrøder er af·
hængig af, at planterne har tilstrækkeligt magnesium
til rådighed. En effektiv og billig magnesiumforsyning
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kan sikres ved anvendelse af magnesiumholdige kalk
ningsmidler.

Kobbertal (Cut) under 2 angiver risiko for kobber
mangel på visse jordtyper, f.eks. lavbundsjorder. Især
i Østjylland, men også i flere af de andre regioner, er
der en relativ stor andel af kobbertal under 2. Hvor
kobbertallel er så lavt, er der behov for at anvende
kobberholdige godninger.

I nogle regioner er der efterhånden ved at være relativt
mange kobbertal over 5. Da kobber er et tungmetal, er
der grund til al være opmærksom på store stignmger i
jordens kobberindhold.
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Frø- og industriafgrøder
Af Sv. Fug/sang, Hans Kristensen og H. E/bek-Pedersen

Tabel2 Forkortelse af honror i hllicl/...low!r.

Enkelte forsøg med hor og enkelte forsøg efter egne
planer er offilalt i beretningen.

Dato for

Hvidkløver Antal Udbytte 0&
bel .. lbehUlId. ho...eder merudbyne

blomstr. 1m. pr. ml k.g fro pr ha

Afsnittet indeholder resuhater af forsøg. der er gen
nemfort efter fælles planer. Der er gennemført el

noget storre antal fOfSØg med raps end sidste år. Anlal
forsøg med afprøvning af rapssorter er øget såvel som
anlal forsøg med dyrkning.

Resultatet er i overensstemmelse med resultatet fra 2
forseg sidste år. Der var positive udslag for en be-
handling med Alar 85 i I forsøg i 1988, hvor midlet
blev afprøvet i større dosis uden tilsælning af pe.
nefrer;n8.·wlie. men kun et sikkert udslag for en be-
handling med 2,0 kg pr. ha f uge effer begyndende
blomstring.

Kvælstof til rodsvingel. I fortsættelse af en forsøgs·
serie. der blev indledt i 1989. er der gennemfart 3
forsøg med tilførsel af kvælstof om efteråret i kombi·
nation med tilfersel af kvælstof om foråret (tabel 3). t
forsøg blev gennemført i I. års Rubina efter udlæg i
\'interhvede, og 2 forsøg blev gennemført i 2. års
Rubina. Der var lidt kraftigere lejesæd end i sidste års
forsøg. Effekten af forårsudbragl kvælstOf er mindre

I
end i sidste års forseg. som blev gennemført i l. års
marker efter udlæg i vårbyg. Forsogene fortsættes.

FTabel 3. KrælslOf ril rotislII·ngel. efterdr og fordr. (96)

Kar. for Udbytte og merudb

RødslII'ngel kJeSollCd· ka fro pr. ha

1990 I 1989 1990 I 1989 '

Anlal forsøg

A.. O lY e/terbr

20 N I kas. forår 5 J 1179 1166
40 N i kas, forår 5 J 83 189
60 N ikas. fornr 6 4 68 296
80 N I kas, forår 7 4 174 376
LSD . ......... 88 214

B. 40 N e/terdr

20 N i kas. forår 6 J 1277 1378
40 N i kas, forår 7 J 84 97
60 i kas. forår 8 6 68 164
80 Ikas, forAr 8 6 5J 200
LSD . .........
C 60 tV ejreror

20 i kas, forår 7 4 1330 1356
40 N i kas. for~r 8 4 40 74
60 N i kas. forår 8 5 14 168
80 N i kas, forår 8 6 18 198
LSD. IJO

D. 80 tV efterår

20 i kas, forår 7 4 1321 1420
40 i kas. forår 8 4 49 78
60 i kas. forår 9 6 JI 116
80 N i kas, for r 9 6 -;-17 95
LSD.

• 0-10. 10= mest l leje.
m

Jl
88
51
5

175

AnUlI forsoS

lah

Hør

Tabel J. Forscgsanfo/.

Klover og græsser
Raps: sortsafprovning

andre forsøg .

Arter/opgayer

Forsog nr. 35 O 73

Ubehandlet 97J 954
Alar 85* . 0.5 kg 6/6 6/6 926 20
Alar 85* 1.0 kg 6/6 6/6 866 -;-9
AI.r 85 .. 2,0 kg 6/6 6/6 880 41
AI.r 85' . 0,5 kg 6/6 14/6 890 40
Alar 85* 1.0 kg 6/6 14/6 869 64

LSD 7J

2 forsøg 1989

Ubehandlet 474 694
Alar 85* . 0.5 8/6 8/6 516 26
Alar 85* 1.0 8/6 8/6 478 12
AI.r 85 .. 2.0 8/6 8/6 461 ---:--12
Alar 85* . 0.5 8/6 18/6 472 -;-13
Alar 85* 1.0 8/6 18/6 457 -;-11

• lin L1·700 pcnelrenngs()h~ tll"ll'

Kløver og græsser
I Bornholms Lalldokoflomiske Forening er gennemført
l forsøg med vækslreguleringsmidlCI Alar 85 i hvid·
klø~'f!r. Midlet. hvis aktive slof er daminozid. blev
afprøvet ved udsprojtning omkring begyndende blom
string og 8 dage senere. Udslagene for en behandlmg
har været små og usikre i årelS forsøg (tabel 2)
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Vækstl"egulcring af rødsvingel. Resultater af forseg
med vækst regulering af rodsvingelI kombination med
2 forskellige mængder kvælstof er vist i tabel 4. I 1 af
de 2 forsog i 1990 blev der tilfort 100 kg N pr. ha om
efteråret. I dette forsøg var udslagene små og usikre
ved at oge mængden fra 40 til 60 kg N pr. ha om
foråret og for vækstregulering. I det andel forsog var
der tilført 66 kg N pr. ha Olll efteråret. Foruden
forsøgsgødningen blev der om foråret tilfort 45 kg N
pr. ha i urea midt i marts. Dc positive udslag for
vækst regulering med Cycocel ekstra er overvejende
fra dette forsøgs resultater. Udslagene var storre ved
anvendelse af 4 I af midlet end ...ed den mindre dosis. 2
I pr. ha.

Tabel 4. KvælslO/ og .'ælwregu/ering i rødsvingel. (97)

Kar. lqes.rd Udb. ol

RødSTingel
Sui· m~db Nttlo

blom- laengd~ kg fro merud·
litnng h"" em pr. h.. byue

Led f er behandlet to gange I foråret. LeJtsæ<1skarak·
teren er påVirket mol i led e og f. som er behandlet to
gange. I disse to led er der samtidig opnAet Størst
merudbylte.

Tabel 5. Vækstregu/ering affrøgræs (98).

Kar leJOlied
RødsYingel blomst-

nng h~!>1

J forsog 1990

a. Ubehandlel 6 9 1093
b. Cycocel ekstra·. maj 4 l 4 8 47
c. C)'eocel ekstra·. sept. 2 I 6 9 40
d. Cycocel ekstra·. sept. II 6 9 35
e. Cycocel ekstra·. sept. II

maj 4 I 3 7 120
f. Cycocel ekstra·. april 2 I

maj 2 I 3 7 64
LSD 68

2 forsog 1990 17 forsog 1988-90
a 40 N ..... 4 8 70 1029 a. Ubehandlet 5 8 1301
b 60 N ..... 5 9 71 163 153 b. Cycocel ekstra, maj 41 3 7 73
c 40 N. Cycocel c. Cycocel ekstra. sepl. 21 4 8 49

ekstra 4.0 l 3 6 67 149 121 d. Cycocel ekstra. sepl. II 4 8 45
d 60 N. Cyoo<e! c. Cycocel ekstra, scpl. II

ekstra 4.0 I 4 7 67 180 142 maj 41 2 6 83
e 40 N. CycoceJ LSD 28

ekstra 2.0 I 3 7 68 89 68
f 60 N, Cycocel • 0.1 I CllO~c:t1 (il~(

ekstra 2.0 I 4 7 69 101 70
LSD l gennemsnit af 17 forsøg over 3 år har en behandling i

7 forsog 1988-90
foråret med Cycocel ekstra medfan. at afgrøden går
senere og mindre i leje. Behandling i efler. ret har

a 40 N 3 7 75 1335 phirkct icjcsædskamklcren i mindre grad, og de op·
b 60 N. 4 8 74 37 27 nåede merudbytter er da ogsA mere beskedne for disse
040 . Cycocel behandlIIlger. Alle behandlinger har medført statistisk

ekstra 4.0 I 2 4 71 71 43 sikre· men meget beskedne - merudbytter på 3-6 pet.
d 60 N, Cycocel Denne ro~ogsserie ar~luttes hermed.

ekstra 4,0 I 2 6 72 96 58
e 40 N. C)'coceJ Tabel 6. Vækslregulerlng affrøgræs.

ekstra 2,0 I 2 6 72 57 36
f 60 N. Cyoo<el Kar k,Pæd Kg mlt

Timothc blOIll!>I- f,.
ekstra 2,0 I 3 6 72 30 +1 nng h"" "' ....
LSD

I gennemsnit af 7 forsøg over 3 år er karakteren for
lejesæd påvirket i gunstig reLning ved en vækstregu
lering med Cycocel ekstra i stadium 6. Der har ikke
... æret sikre udslag \'00 at oge hælstofmængden fra 40
til 60 kg N pr ha I foråret. Det storste netlomerud
bytte for væk-.lregulering er opnået ved anvendelse af
den normale drn.is af midlet ved 60 kg N pr ha, men
udslagene har \æret små og us,lkre Hermed afsluttes
denne forsogssene.

l forsog 1990

a. Ubehandlet
b. Cycocel ekstra· 2 X 2 I SI. 4 og 6
c. Cycocel ekstra· 2 I st. 4

Terpal· 2 I SI. 6
d. Cycocel ekstra· 41st. 6

• 0.1 I OtOVte'1I lIIsai

8 551
2 +89

2 +114
4 +64

LSDJ5

Tabel 5 ...i~r resultaterne af 3 forsog, hvor C)'cocel
ekstra er pro... et på forskellig måde til vækstregulering
af rodsvingel. Led b er behandlet med normal dosis l

roråret i afgrødens begyndende strækning· stadium 6.
Led c og d er behandlet i september med en lav dosis.
Led e er behandlet såvel I efteråret som næste fornr.
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Væksrregulering af timolhe. Tabel 6 viser resultatet af
forsog nr. 28051. Her er timothe behandlet med vækst
regulermgsmidler på forskellig mAde i foråret Led b
og c er behandlet to gange, mens led d er behandlet en
gang med en høj dosi!-. Lejesædskarakteren er stærkt
påvirket. og der er mAlt negali\'e udslag for alle



fro og industriafgroder

Rajgræu"05Oik.~'iruskan angribe en lang række græS$(!r.
Rajgræs - og især i'al. rajgræs - har ~'tI!rel slemt angrebet i
/99G.
Smilte sprtdes hovedsageJtgt fra syge planter til sunde afen
mldean (Phyuxoptes hystrix).
Kemisk bekæmpe/se er meget wlnsÅeJig og næppe lønsom.

(Foto: Ghita C. Nie/sen)

S)'gdomme pli engrap~ræs, Tabel 7 viser resultaterne
af 2 fo ....og. hvor efter ....sprøjtning i led c er sammen
lignet med forår~pTOJlmng I led b. Led d-f er behand
ICI s.hel efterår som forår.
Ved forsøgenes anlæg \oar der al\oorlige angreb af rust i
begge forsøg. men.;; meldug oplrådle i beskedenl om
fang i del cnc forsag.
I begge forsag blev der opnået en bedre bekæmpelse af
rustangrebene med r...fat::Jdor og Tilt top end med
Rival. Dc opnåede merudbytter er pæne I de for
sogsled. som er behandlet på begge lidspunkler. Der er
dog s! 'ilor forskel forsøgene imellem. al de gennem
'inilhge ud\;lag ikke er MalIstisk 'ilkre.

Halm fra I'ækstregulcrede frogræsafgroder m/J ikke
opfodres-

Led d-f bthandkt C'flC'rlr og forår

behandlinger. Det t~der på. al de prc\'ede doser har
værel for hoje I forhold lil årets virkningsbetmge1.;;cr.
Opgaven \oges forts31.

Tabel 7. Sygdomme i frogræs (99).

ForAr % planter Kg rent
Engrøpgræs med fro pr

ro" meldug h.

1 forsøg /990

Ia. Ubehandlet 100 O 61Z
Fb. RI\al. forår I I 95 O 87 J1~'edeglJlsmbe angn'ber hyppigt rajgræs. Angrebne planter

c. RI\ al. efterår I I 99 O 41 flr gullige blade og kan senere gd ud. .uf afgrøden i pletter
d. Rl\al 2X I I 94 O 127 e/Jer omrdder bliver for tynd.

c. Matador 2, I I JO O IJ5 Smitten overføres via rødderne af en almindeligt fore-

I
f. TIlt tOp 2X I I J5 O 159 kommende jordboende SWJmp. Der er ingen kemiske be-

LSD-
Jiæmpelsesmuligheder. (Foto: Anders Kjær)

6 for~og J989

a. Ubehandlet 88 51 1054 Rust og meldug,. engrapgræs bor bekæmpes. sdfremt
b Rl\al. for r I I 72 I 46

~'æse"tlige angreb konstateres. Det har i 3 ars forscg
c. Ri\'al. efterår I I 82 J9 -;- I I

~'ære' mest rentabel, at gennemføre bekæmpeIJen om
d. Rival 2 ' I I 75 O IO fordret.
e. rv1alador 2 ' II 21 O 7J
f. Tilt IOP 2 ' I I J9 O 72

LSD 40

12 forwg 1988- 90

a. Ubehandlet 70 26 903
b. Rl\'al. forår I I 59 0.5 59
c. Rival. efterår I I 71 20 17
d. Ri\al 2X I I 62 O 4J

LSD 36

I samme tabel er visl resuhaterne af 6 forsøg fra 1989,
hvor Matador og Tilt top ligeledes var mest effektive
overfor rustangrebene. Udslagene var her mere be·
skedne.
Rival er afprovel i 12 forsøg over en 3-lirs periode.
Fornrsbekæmpelse har i alle forsag været mere renla·
bel end efterårsbekæmpelse. og det har ikke i gennem
snit af disse forsøg \'æret rentabelt at gennemfare
bekæmpelse på begge tidspunkter.
Arbejdet forts.'l:ltes efter en ændret forsøgsplan.
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I samme label er vist resultater af 2 forseg, hvor
Sumi-Alpha 5 FW blev udbragt i september. Heller
ikke her blev udbyuet påvirket.
I 2 forsøg i rødsvingel medførte behandling med
Sumi-Alpha 5 FW i september i et forsøg intet udslag,
mens der opnåedes et sikkert merudbytte på ca. 15 pct.
i ct andet forsøg.

Bekæmpelse af galmyg. Tabel 8 viser resultaterne af 4
forsøg i engrapgræs, hvor det er søgt belyst, om angreb
af galmyg har økonomisk betydning. Sumi-Alpha 5
FW og Dimethoat er prøvet henholdsvis efterår og
fenk Galmyg optrådte kun i begrænset omfang, og
derfor er der i gennemsnit kun målt beskedne og
usikre udslag for de gennemførte behandlinger. Efter
virkning måles i 1991.

Tabel 8. Galmyg i engrapgræs. (100)

Engrapgræs

410"og 1990
a. Ubehandlet
b. Sumi-Alpha
c. Dimethoat 28%
d. Sumi-Alpha
e. Dimethoat 28%
f. Sumi-AJpha

210"og 1990
a. Ubehandlet
b. Sumi-Alpha

0,5 I ,epl.
1,5 Isep!.
0,5 I forår
1,5 I forår
0.5 I sepl.
0.5 I forår

0,5 1 sept.

Kg rent
r",

pr. ha

699
16
15
23

+7
44

LSD-

951
+12

LSD-

og statistisk sikre udslag. Del største merudbytte blev
mAlt i det forsøgsled, som blev behandlet, da galmyg
kunne fanges i de opstillede fangbakker.

Bekæmpelse af fritfluer. Tabel 10 viser resultaterne af
2 forsøg i alm. rajgræs, hvor det er søgt belyst, om det
er rentabelt i efteråret at bekæmpe larver af fritfluer.
Fire pyrethroider er prøvet, men da angreb af frirfiuer
udeblev, er der ikke opnået nævneværdig påvirkning
på udbyttet.

Tobel /O. Skadedyr i Irøgræ< (102)

%pl. K~ renI
Alm. rajgræs m. fnln. :'r0

""g<. P' ha

2 forsøg 1990

a. Ubehandlet ° 1478
c. Karate EW 1,0 l ° +41
d. FeR 4545 EW 0,41 ° +7
e. Sumicidin Fl. 1,0 I ° +20
f. Decis 0,3 l ° +65

LSD-

610"og 1987-90
8. Ubehandlet ° 1303
e. Sumicidin FI 1,0 l ° 18

LSD -

Led c·f behandlet i augusl-~ptember.

Sumicidin FI er prøvet til formålet i 6 forsog over 4 Ar.
Angreb blev ikke observeret, og udbyttet er kun på
virket i meget beskedent omfang.
Forsøgene afsluttes hermed.

510"08 1989
8. Ubehandlet
b. Sumi-Alpha
c. Sumi-Alpha
d. Sumi-Alpha

0.2 I
0,2 I
0,2 I

10/5
20/5
•

825
+1

+19
10

LSD-

Frilfluernes 3. generation kan til lider genere udlæg af
rajgræs lil frø.
4 års forsøg har dog vist, al der næppe er remabelr ar
iværksæue en bekæmpelse.

• Behandlel vod fangst af galmyg i fangbakker

Tabel 9 viser resultaterne af2 forsøg, hvor der er mAlt
eftervirkning af en bekæmpelse af galmyg i engrap
græs. Bekæmpelse,n blev udført i foråret 1989. Resul
taterne vises hver for sig. I det ene forsøg måltes pæne

Tabel 9. Eflen'irkning. (101)

Kg renI Kg rem
Engrapgræs c. r.. f",

dato pr. ha pr. ha

210rsøg 1990
a. Ubehandlet 554 1016
b. Sumi-Alpha 0,2 l lQ/1 89 +20 71
c. Sumi-Alpha 0.2 l lO/l 89 22 86
d. Sumi-Alpha 0.2 l 'I/l 89. +2 136

LSD 28 LSD 26

• Behandlet ved fnngsl af galmyg I fangbakker

/16

Kvik i rødsvingeJ.
Frø afkvik er meget uønsket igræsfro-varen. Store fradrag
i afregningsprisen kan være konsehensen.
I rødsvingel kan Fusilade gi~'e en god bekæmpelse.

(Foto: Th. Kristensen)



Tokimbladet ukrudt. Tabel II viser resuhaterne af 2
forseg i alm. rajgræs og I fors"g i mdsvingel med
bekæmpelse af ukrudt.
I allc.= 3 forsag var der en megcl beskeden ukrudts
mængde. som blev reduceret tilfredsslilIende med de
forskellige pre\ede behandlmger. I rods\'ingel domi·
nerede agersledmoder. hvilkel forklarer den ringe
effekl af Exprcss DF. I et af forsogene i rajgræs. hvor
kamille .. ar del dominerende ukrudt. er der opnået
overra:-.kende Slore merudbytter.
Forsøgene søges fortsa!.

Enårig rapgræs i frogræs. Tabel 12 vi-.er rC"ultaterne
af 4 forseg I rods\ Illgel og l engrapgræs. hvor dCI med
fONlelhge midler er sogl al bekæmpe enårig rapgræs.
som cr meget uonsket i de småfroe<1e frogræsser.
Indholdcl af cnång rapgræs kan være afgerende for.
om fropaniet kan certificeres.

Resultatcrne af 2 forsøg i mdsvingel er vist hver for
sig. En beskeden mængde enårig rapgræs blev beo
kæmpel mest effektl\·t med Gallam. I det ene forseg
måltes statistisk Sikre merudbytter på 10·15 pet.

Tabel I I. Ukrudt i Irøgræs. (JOJ)

Fro og indu5lriaJgrodcr

0\ er 2 r er der gennemfert 3 forseg I rodsvmgel. hver
Chlorpropham NA 40 og Gallan! er sammenlignet.
Gallan! har virket lidt bedre end Chlorpropham over·
for den beskedne mængde enårig rapgra...•...

I 2 forsøg i engrapgræs medførte behandling med
Tnbunil wp den reneste frovare. Behandlingerne på·
virkede ikke udbyttet.
Chlorpropham A 40 cr prøVCI i 9 forsog i engrap
græs over 5 år. Mængden af enårig rapgræs l fr0varen
er reducerel lil en trediedel i forhold lil ubehandlet·
og i gennemsnit lil el niveau, så partiel kunne ceTlift
ceres. Udbytlel blev ikke påvirket.

Spildkorn i rajgræs er sogl bekæmpel med Chlor·
propham A 40 i 2 forsøg. Resullalerne fremgår af
tabel 13. Effeklen mod en beskeden mængde spild
korn. der beslod af vårbyg. var i forårel Ikke impo·
nerende. Ligeledes var der en skuffende effekt mod
enårig nipgræs, som optrådte i et af forsøgene. Ud·
bYllel ble\' ikke påvirkel af behandlingen.

Ania] Kg reni Antal Kg rent

Ifregnes ukrudt fro pr ha ukrudt frø pr. ha
pr. ml pr ml F

/990 l Is. Alm. rajgræs I Is. Rodsl'ingel

a. behandlct 10 987 19 483
b. Basagran MP cftcrår 4.0 I 4 116 2 46
c. Mectril efterår 3.5 I 6 21 5 45
d. FOXlril efterår 3.5 I 4 85 O 58
e. Express 75 DP forår IO g 5 127 21 6
f. Ariane forår 2.51 I 101 6 82
g. Sia rane Kombl forår 1.51 3 133 6 +15

LSD- LSDJ5

• ["lra\on tilsal

Tabel I}. E,,/lrig rapgræs i jrøgræs. )104)

frøgnrs
Enlng rapgra-s
Antal pet
pr ml l fro

Kg rent
r..

pr ha

Enlrig l"IpgnI:S
Antal pc1
pr m1 I fro

KJ reni
r..

pr, ha

Enlnr rapBræ!! Kg rOll
Anta pet frø
pr, ml i frø pr h.

Kem. J"ns
pr. ha
1990

/990 J Is. rods.·ingel I Is. roosvingel l Is. engrapgræs

a. Ubehandlet 8 0.1 902 21 1.8 644 21 1.6 951
b. Chlorpropham NA 40 2.0 I 9 O 115 20 1,4 ~13 7 2.5 30 200
c. Sinbar 0,15 I

...... Chlorpropham j\'A ~ +1.5 1 12 0.1 106 33 1.0 29 IO 1.9 ~16 235
e. T Tlbunil WP 3.5 kg 11 O 171 7 0.6 I 350
f. Gallanl 2.0 1 7 O I·n 13 0.7 IO

LSD5J LSD 44 LSD-

/989·90

a. Ubehandlet
b. Chlorpropham NA 40
f. Gallanl

Led b-c bchandkl I "CJ"lcmber
Led f beh:Uldiel forår

1,0
1.0

Jf.
12
11
7

rodsw'ngel

I 1050
0,7 30
0.1 27

LSD-

1986·90 9 Is. cngrapgræs

30 2,7 1135
7 0.9 8

LSD-

200
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Chlorpropham NA 40 er under revurdering. og be
grænsninger i anvendelsen md forudses. herunder ogs4
for frøgræs

l gennemsnit af 6 forsøg over 5 år er der opn et nogen
effekt mod spildkorn, I gennemsnit er udbyttet Ikke
på\'irket med et na:vne\ærdigt udslag.
Forsøgene afsluttes henne<L

l forsag 1990 I fs.
a. Ubehandlet 16 54 1478
b. Chlorpropham NA 40 2 I 1\ J8 ~59

6 far>ØII /986·90 4 fs. J fs.
a. Ubehandlet 49 26 1457
b. Chlorpropham NA 40 2 I 22 21 II

LSD-

Rapssorter
Der blev iah gennemfø" 45 forseg med afpro\mng af
21 ",Arrapssorter og 43 forseg med afprøming af l3
vinterrapssorter i landsforsog 1990. l forsogene er
medtaget sorter, som er på den danske sortsliste. EF's
fælles sonsliste og sorter, som har deltaget mindst I år
i den officielle afprøvning til optagelse på den danske
sortsliste. Udbyltenive3uet i både vAr· og vinterraps
blev højt som i 1989.

Udb)"lIt: OB mt:rtId"Yllt !
DalO Pc!. kl pr ha

V rraps Kar.- 'o, olit: --
'o, beg I I jSt:Udord.

.)<Sæd blomst 10~IOf Fro Oht k\.dltcl

Sene 05·5·90
AnIa! forsøg

"
Il 17 17 17 17

Global. 5 '/, ~J.8 2668 1064 2664
Drakkar ~ 'I. 44,4 -;-8J ~18 -64
Topas 4 '1. 45.J -;-82 J -J7
Comet 4 'I, 45.2 16 41 59
Bingo. 4 'I, 44,5 145 78 170
Primo J % 45.0 14J -;-JO -;-108
LSD. 0.5 98 41 /Ol

Serie 05-6·90
Ania! folWg " IJ

" " " "
Global .. J % 44.0 2605 1045 2609
Iris .... J 'I, 45.2 IJ4 8J 171
Galaxy
(\VW 1467) . J 'I, 45,S 89 69 IJ2
Forte
(P 69021) J % 45.2 54 50 89
Sputnik
(P 69022) J l. 45,1 J5 41 69
DSV-SR 123 J l. 45,0 87 57 \ \5
LSD. O.J 85 J6 87

Serie 05·]·90
Anlal forsog , • • • •
Global. 5 'I, 44.4 2922 1180 2935
DSV·SR 126 5 'I, 46,4 24 65 9J
Athene
(LD9925) 4 'I, 45.0 -;-8 15 15
Pallas
(LD9926) 4 'I. 46.6 105 105 185
DP 2059/86 5 'I. 44.9 726 5 -;-7

DP 2088/86 5 "/, 44.9 295 IJJ JI5
LSD .. 0,5 161 68 164

Serie 05.lJ·90
Antal forsog , • 6 6 6 6

Global 5 'I. 4J,9 2963 1186 2964
Evita
(86/22J) 5 ~/" 45.0 97 7J 139
DSV-SR 132 2 'I. 46.2 25 71 102
D V-SR 133 J IO/t> 46.2 -;-62 J8 17
DP 2096/86 4 % 44,7 281 142 JI8
1-9010 .. 6 '1. 4J.4 175 55 157
LSD. 0.6 104

• Ul\' karaklcr = stor stænl;clslyrkt:

I tabel 15 er VISt resultater fra de seneste 5 år,. t
tabellen er medtaget sorter. der har deltaget i mindst 2
~T'i afpro\ nmg. De nesle af de nye sorter. der lun har
været med j 2 eller 3 års afpfOming. gav 11988 og 1989
et udbytte p~ niveau med målesorten Global og noget
højere udbytte i 1990. t tabel 16 er resultaterne vist
som gennemsnit af årenes foro;cg.

Tabel/4. lAnds/orsøg med sorterof\'l~Jrrops1990. (/05)
(106) (107) (108)

KB renI
fA>

pr. lu

Planlt:r pr ml
Spild- E.nJriS
kom rapBF.t:5

Alm. rajgræs

Ikhandhng~lld!'punlt: 1985 1986 1988 1990
'/.1 '/"" ca 'I CII "'/.

Tabe//J. Græsukrudl i frøgræs /101)

Vårrapssorter
l tabel 14 er vist resultater af årets forseg med v rraps.
Topas har i en årrække været målesort. men er nu
an~st af Global. som har deltaget i samtlige forsøg
med afprovning af vårrapssorter efter 1985. I de 2
serier øverst i tabellen findes sorter, som har været
med i landsforsøg i mindst 2 4r. l tabellens nederste 2
serier er resultaterne \-ist for nye sorter. som har
deltaget I den offiCielle afprøvning i 2 forsogsår. I serie
05·5-90 gav sorterne Drakkor. Topas og Comet et
udbyue på ni\eau med målesonen. Bingo gav et væ·
sentligt højere udbytte. mens Primo har klaret sIg
mindre godt. De prøvede sorter i serie 05-6-90 gav et
hojere frøudbytte end målesorten Global. Pct. olie i
tørstof har for de prøvede sorter i denne serie været
noget højere end for målesorten, hvilket påVirker
udbyttet af standardkvalitet i gunstig retning. Blandt
de nye sorter l de 2 nederste serier i tabellen er der
nogle interessante nyheder fra danske forædlere. Pol
Ios fra Prodona Seed har i !rets forsøg et hojt olietnd·
hold og et højt olieudbytte. 2 af OP-sorterne fra Dansk
Plomeforædling gav et meget højt fm- og olieudbyIIe
og dermed et meget højt udbytte af standardhalitel.
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Tabel 15. Ol'ersigr OlW flere års forsog med soner af
l·drraps. Forholdstal for /roudbyue (std. b.).

Virraps 1986 1987 1988 1989 1990

Fro og industriafgr6der

Valg af vårrapssort
Global. Comelog Drakkar har l'1Sl gode res/llraler o~'er

e" længere arrække. En række I/ye sorter med gode
dyrk"il/g.~. og halitetsegellskaber har hævdet sig godl i
de seneste drs forsag. Fremhæl'es ka" de" da"skemrr
BI"go, der tillige med sorten For/f! har I'æret hojestyden
de I de se"este J ajprol'lti"gsår, BI"go /zar et meger laI·t

Egenskaber. Ud fra årenes resultater i landsforsog og
fra afprovninger ved Statens Planleavlsforsog er dyrk·
nings- og kvalitetsegenskaber beskrevet i label 17.
Stængellængde og stængelstyrke har betydning for
sorternes tilbøjelighed til al g§ i leje. Global har
gennem :\renes forsog vist en lidt storre lilbøjelighed
til al gå I leje end andre sorter. Topas og Primo har en
stor slænge1styrke. Camet og Topa{ er lidt tidligere i
modning end de ovrige sorter. medens Primo er ret sen
moden. Samtlige afprovede SOrter i tabel 17 har i
landsforsog haft el hojere olieindhold end Global.

Global
Comel
Drakkar
Topas
Bingo.
Forte ..
Sputnik
Pnmo
Iris.
Galaxy ...
DSV-SR 123

100
98
95
92

100
102
107
101

100
93
97
92

100
103
98
99

100
98
94
92

101
102
100
91

101
98

100

100
102
98
99

106
IIJ.l
103
96

107
105
105

Angreb af kdlbrok 0plrædl'r WI!I':jt på jorder med la~t

rl'oJ..tionswl eller med ddrlig Jordslruktur, Sygdommen
forårsager opn'ulmnmger pO roddeme. og I værsle fald
betyder el angreb ah'oriige Ildbyttetab.
Mindst fem "raps/rie« år lIed,{æuer risikO<'II for angreb.
Det er paJ..ræ~·et I de .,rapifrie.. tir at beJ..æmpe sdl'eJ
spildploflter afraps som andel J..orsblomslrel ukrudr effek

tiN, (Fota: Anders Kjær)

Tabel 16. Sorter af IYJrrap{ /986-1990.

Udb)'1l~ Ol mtt'Udb)'1t~

p" oh~ l tø~10f kl pr h.
Vimlps

Antal Frø SI Oh~ i I Frø af sid. kv.
forsøg Global Pf(H'~t S G~I Pro\'~1 S Global Prø"~l S GlolJI,l Prøvd S ForholcbaJ

Global 100

Forsogsdr /986-/989

Cornet 79 44.3 45.1 2611 ~58 1051 ~4 2618 ~34 99
Drakkar 80 44.0 44.6 2654 ~58 1063 ~8 2655 ~4O 98
Topas 211 4-1.4 45.2 2727 ~170 1103 ~51 2740 ~150 95

ForsogslJr /988-/990

Bingo. 38 44.9 45.4 2782 70 1136 43 2814 87 103
Pnrno 37 45,1 46.3 2683 ~ 163 1102 ~41 2719 ~ 133 95
Forte 31 45.1 46.2 2679 48 1100 46 2665 82 103
Sputnik 31 45.1 46.0 2679 ~II 1100 17 2665 16 101

For.w,gsår 1989·1990

Iris, ......... 23 44.7 45,7 2689 95 1095 62 2645 125 105
D v-S R 123 . 22 44,7 45,4 2713 66 1103 44 2665 88 103
Galaxy ... 22 44.7 45.6 2713 51 1103 43 2665 80 103
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TabeliZ Egenskaber jor sorter af vdrrops.

Vimlpo Qlucosi
bundhold-

Bingo .
Comet .
Drakkar .
Forte .
Galaxy .
Global .......•...
Iris ........••....
Primo .
Sputnik .
Topas ..

u. midd.
u. midd.

midd.
midd.
midd.
midd.
midd.

u. midd.
midd.

ret kort.

midd.
midd.
midd.
midd.
midd.

u. midd.
midd.
slor

midd.
stor

midd.
ret tidl.
midd.
midd.
midd.
midd.
midd.

ret sen.
midd.

ret tidl.

u. midd.
u. midd.

midd.
u. midd.
u. midd.

stor
stor

midd.
u. midd.

midd.

midd.
midd.
midd.

o. midd.
midd.

u. midd.
midd.

o. midd.
midd.

o. midd.

6
10
15
IO
8
7

IO
8

IO

Forkortelser. O = o\·~r. u - under

Tabel 18 Sorter af vinrerraps. (/09) (110)

- m, moV. lufmu'et fro

Udb)1.t~ OS mmJdbytlc Ikg P' ha

Vini....... K., Kar. for Pet

I I
F... d

I• ~.
O\-er· olie i tandarj·

vtnlnn. ,,,,,ør F,. Ol,e kvali et

Serie 05-1-90
Antal fOrs0g 2. 2J 28 28 28 28

Ceres ....... 3 IO 46,2 3847 1619 3949
Cobra ...... 3 IO 44,5 +127 +111 +202
Diadem 5 IO 44,1 +196 +155 +292
Libravo . 4 IO 46,3 +138 +57 +136
Liquanta 4 IO 46,6 +299 +115 +294
Faleon (NPZ 62) .... 3 IO 46,1 Il I 7
Sile. (FM 4001) ..... 3 IO 45,6 +89 +58 +117
LSD ........ 0.3 59

Ser;e 05-2-90
Anl.aJ forsøg 12 12 I' I' I' I'
Ceres ........... 3 IO 46,0 3857 1615 3948
Doublol ... . . . . . .... 3 IO 46,1 +121 +48 +121
A 79116 . . . . . . . . . .. 3 IO 45,8 +24 +19 +36
Libraska ...... 3 IO 45,6 2J ~5 5
Liborius ..... 3 IO 46,7 +282 +96 +261
GR 1/87 ...... 3 IO 46,2 +337 +136 + 338
LSD ............... 0.5 62

• r..v kan.kt~r - slor surngdstyrke

;ndhold afglucosino/ater. Andre sorter. heriblandt den
danske sort Iris. har hævdet sig godt i de seneste 2
ajprøvnings4r.

Vinterrapssorter
Resultater af årets forsøg med sorter af vinterraps er
vist i Label 18. Der er ikke mAlt forskelle i vinterfasthed
efter den milde vinter i forsogsåret. De fleste soner
øverst i tabellen gav et noget lavere fro- og olieudbytte
end mAlesorten Geres. Falcon og sorterne i serie 05·2·
90 har deltaget i afprøvningen for forste gang. Olieind
holdet for Cobro. Diadem og Si/ex er lavere end for de
ovrige soner øverst i tabellen. Diadem har i årets
forsøg sAve! som i sidste Ars forsøg vist en lidt større
tilbøjelighed til at gA i leje end de øvrige sorter. Af de

120

afprøvede sorter i serie 05·1·90 gav Fa/con og Silex et
froudbyne på niveau med udb)'ttet for Geres. Sorterne
A 791/6 og Libroska i serie 05·2·90 gav ligeledes et
udbytte pd niveau med udbyttet for Ceres. Liborius
havde et højere olieindhold end øvrige sorter i denne
serie. men sorten gav et lavt froudbytte.

Forholdstal for udbytte af fre af standardJcuJllet er
fra 5 års afprøvning vist i tabel 19. Kun Gobra har
deltaget i hele perioden. MAlesorten Ceres har vist
gode resultater i de enkelte års forsog. og i gennemsnit
af årene gav Ceres således et højere udbytte end øvrige
son.. (lal><1 20.)

Egenskaber for sorterne er beskrevet i tabel 21. Der
har ikke været muligheder for at finde fon.kelle i



Tabel 19. Oversigl O~'er flere 6rs forsøg med sorler af
vinrerraps. Forholdslolfor froudbyne (sId. kv.)

100 100 100 100 100
94 99 93 95 95

96 86 97
97 97
97 93
92 93

Vintcrr:tps 1986 1987 1988 1989 1990

Ccrcl!> ...
Cobra ..
Liporta
Silex.
Diadem
Liquant:l

vmterfasthed efter de milde vimre I de sidste år.
Diadem og Libraska er lidt senere i modning end de
cvrige sorter, og ifolge tyske undersogelser cr disse 2
sorter mindre modtagelige for rodhalsrIld (Phoma
lingam) end øvrige afprøvede sorter. Rodhalsråd har
hid lil ikkc voldt problemer i rapsdyrkningcn i Dan·
mark. Med villlerrapsens storre udbredelse er der
imidlertid en storrre risiko for, at denne sygdom bliver
mere almindelig. Sygdommen o\'erfores fra rapsplan
tcr på hostede arealer til nyudlæg og volder oftest
problemer efter fugtige forhold i det tidlige efterår.

Fro og industriafgmder

Valg af vinterrapssort
Ceres hor pd grund af dens høje udbyne og gode
egenskaber I'ærel den dominerende sort igennem en
række dr. Ceres ~'iI også være berenigrl Iii en Slor
markedsandel i del kommende års sor/n'alg. Enkelte
nye sarIer med Ii/n'arende gode egenskaber har 'liSI
resullOler p/J nil'eau med Ceres i årels forsog. Del
kommende arr resU/laler bli~'er afgørende for. h~'Orvidl

de flr en større del af markedel.

SAlider og kvælstof til l'interraps. I 1989 påbegyndtes
en forsogsserie for at undersoge betydningen af sAti·
ders indnydcll!te på udbyttet af vinterraps. J kombi
nation med såtider er der tilfort kvælstof i kalkam
monsalpeler I forskellige mængder. En udsællelse af
såtiden fra omkring den 20. august til den 4. scptem
ber har medført en reduktion på knap 20 pet. i
udbyttet. nAr der ikke blev tilført kvælstof i årets
forsøg imod Il pet. i sidste års forsøg. Ocr blev målt et
sikkert merudbyllc for tilforsel af 60 kg N pr. ha ved
tidlig såning og for tilførsel af JO og 60 kg pr. ha ved
sen såning (tabel 22). ResulLatcme her er nogenlunde i
overensstemmelse med de resultater. der blev opnået I

sidste års forsog.

Tabel 20 Sorler af vinrerraps 1986-1990.

Pet ohe Udb)1te og merudbyue k& pi" ha

FO<ho1d,1IVinterraps
I t0ntof

AnlAl Frø I OIte ;I Sid halro"", ec", Pr/net S Cues Prøvet S ~res Pro\'et S Cetes Pro\'rt S ..I

Ceres 100

Forsogslir /986-/990
Cobra 86 46.6 45.2 3672 -;.135 1557 -;. 104 3784 -;. 192 95

Forsogwr /988-/990
Libravo ...... 45 46.5 46.5 3840 -;. 231 1625 -;.98 3954 -;. 236 94

Fors.gwr /989-90
Silex. 44 46.5 45.7 3899 ~96 1649 -;.66 4011 -;. 130 97
Diadem 37 46.5 44.6 3903 -;'167 1651 -;.136 4018 -;. 253 94
Liquanla 37 46.5 46.8 3903 -;. 311 1651 ~ 122 4018 -;. 308 92

Tabell/. Egenskaber for sorler ofvinterrops.

Vinlerraps GhJCOSI-
IIltlndhold·

Ceres ... .... .... midd. midd. midd . midd. midd. o. midd. 14.6
Cobra ... _ .. _ ... midd. rct Jav midd . ret tidlig o. midd. u. midd. 17.0
Diadem ......... midd. midd. midd. ret sen o. midd. u. midd. 16.9
Doublol" ...... midd. midd. midd. midd.
Fa1con" ....... midd. midd. midd. midd.
Libraska" midd. o. midd. midd. ret sen
Libravo midd. midd. midd. midd. midd. o. midd. 15.3
Liborius·· . midd. midd. midd. midd.
Liquanta midd. o. midd. midd. midd. o. midd. o. midd. \9.6
Silex" ......... . rnidd. midd. midd. midd.. mlkromollg lurnorret fro Forkondser o o\er
•• FordGblg beskmdse u = under
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Sort

Vl1rraps
Athene
Bingo
Comet
Drakkar
Evita
Forte
Galaxy
Global
Iris
Pallas
Primo
Sputnik
Topas
DSY-SR 123'
DSY-SR 126'
DSY-SR 132
DSY-SR 133
DP 2088/86'
DP 2059/86'
DP 2096/86'
1-9010'

Viflterraps
Ceres
Cobra
Diadem
Doublol
Falcon
Libravo
Libraska
Liborius
Liquanta
Silex
A 79116'
GR 1/87

Anmelder

Prodana Seed A/S
Prodana Seed A/S
W. Weibull AB, Sverige
Serasem, Frankrig
Scmundo Saatzucht, Tyskland
KWS, Tyskland
W. Weibull AB, Sverige
Svalof AB, Sverige
Pajbjergfonden
Prodana Seed A/S
Svalof AB, Sverige
KWS, Tyskland
Svalof AB, Sverige
Deutsche Saatveredelung, Tyskland
Deutsche Saatveredelung, Tyskland
Deutsche Saatveredelung. Tyskland
Deutsche Saatveredclung, Tyskland
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Maribo Frø

NorddeUlsche Pflanzenzucht. Tyskland
Norddeutsche pnanzcnzucht, Tyskland
NorddeuLSche Pflanzenzucht, Tyskland
Semence Cargill, Frankrig
Norddeutsche Pflanzenzucht. Tyskland
Deutsche Saatveredelung. Tyskland
Deutsche Saateredelung. Tyskland
Demsche Saatveredelung, Tyskland
Deutsche Saatveredelung, Tyskland
Maribo Frø
K \VS. Tyskland
Groenbrock, Holland

Repræsentant

Prodana Seed A/S
Prodana Seed AIS
DLF·Trifolium
Pajbjergfonden
Semenco Aps
Dansk Planteforædling A/S
DLF·Trifolium
Nielsen & Smith A/S
Pajbjergfonden
Prodana Seed A/S
Nielsen & Smith A/S
Dansk Planteforædling A/S
Nielsen & Smith A/S
Hunsballe Frø
Hunsballe Frø
Hunsballe Frø
Hunsballe Frø
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling AIS
Dansk Planteforædling AIS
Maribo Fro

Dansk Planteforædling A/S
Pajbjergfonden
Pajbjergfonden
Abed pJanteavlsstation
Pajbjergfonden
Hunsballe Fro
Hunsballe Frø
Hunsballe Frø
Hunsballe Frø
Maribo Frø
Dansk Planteforædling A/S
DLf-Trifolium

• Navneforslag (navnet er endnu ikke godkendt)

Kvælstof til vårraps. Med henblik på måling af op·
timal kvælstofmængde og afprøvning af N·min meto-

Kvælstof til vintcrraps i forAret. For at vurdere be
hovet for kvælstof til vinterraps blev der anlagt forsøg
med stigende mængde efter en ny plan. Pet. olie i
tørstof var faldende med stigende mængde tilført
k\'ælstof(rabel 23). Der økonomiske optimale udbytre
er nået ved tilførsel af 209 kg N pr. ha om foråret.
Der blev mAlt pæne merudbytter for delt gødskning i
led f og led g, hvor hahdelen af kvælstofTet blev
udbragt i begyndelsen af marts og resten i begyndelsen
af april. men ikke statistisk sikre udslag ved sammen·
ligning med led d, hvor samme mængde kvælstof blev
udbragt ad I gang sidst i marts.

VArraps:
DSV.gR 123
OSV-SR 126
OP 2959/86
DP 2088/86
OP 2096/86
1-9010

= Lirablom
= Ligulda
- eosmes
= Norlhstar
= Munln
= Jaguar

Vinluraps:
A 79116 = Atlanta

Agnsneg/e optrddte egnsvis i et betydeligt antal mt'd øde·
læggende angreb til lølge. især pd svære lerjorder. Det
fugtige I'ejr ,. /990 efter vinterrapsens roning har l'æret
meget gunstigt lor sneglene.
Angreb er værst" knoldet jord. hlw der er planterester pd
overfladen, og hl'Or planterester er indarbejdet i del øverste
jord/ag. Bekæmpelse kan udløres med sneglekom. me/kalk
eller bIdsteII. (Foto: Finn Olsen)
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Svovl til raps. For~"g med MigelIde mængde ~vo\il og
af~vovlningsproduktcrer omlal I pJl ~idc 9.1 j af~ni"el

om godskning.

den blev der anlagt forsag med bælstof. som blc\
tilfan l kalkammonsalpeter Der ble' des..ærre kun
foretaget bestemmelse af N·mllll 2 afforsogene. I det
ene forsag bit:' :"-l·min I rodzonen målt til 32 kg og I
det andet tl140 kg N pr ha efter forfrugtcme \årb~g·

hels.'l:d og vimerh'ede p3 henholds'ls 183 og JB 4 De
målte S-min værdIer er normale under Ilæ,nte for
hold. Resuhaterne af fOf"\ogt:llc er ,i~t i tabel 24. Pet.
olle i torstof er som for 'Inlerraps faldende med
sugende mængde kvælstof Det okonomlskc optImale
udbytte er her beregnet tl1 186 kg l" pr. ha I gennem
~nil af forsogene.

Direkte tærskning. I fnr'"g rir. 43054 blt=' dlrekk
lær~knlllg af \lIllerrap' ..ammcnhgnel med ..k rla::g·
iling. I el forsogslcd ble.. rap')Cn I1Cd\l~nCl med Reglo
ne 12 dage for direkte tærsknmg ;l.teJctærskeren 'ar
Ikke Ud\l~ret med forlænget ...kærebord. Ocr ble'
hostet 5 pc!. mmdre udb)lIc lcd dlr~kle lær...knlllg
uden ne<hlsmng og 7 pc! mllldre ener ncd'lsmng.

C)'lIe til vlirraps. 6 for...og t=r gt=lIllemfon med winegyl·
Ic lil vårraps. Rc~ul1aterncaf di..~e lindes på ... ide 104.

-
Udb)'lte og m~nl(.Ib)"lI~

Vlnlerraps KlIrak· PCI oli~ kg pr. h.. Nello,
ter for ,

I I
merud

le~d lon,rof P'o Ohe SId k' bYlle

Tahel 13 Sugende mæl/gde Ol( ddt k l'æb.lOf III I'inltlrrap!l fil')

Tabel 12. Såtider og hælstof til ~'interrops (/Jl).

~'ioterraps Antal pb!'tef Karak' Kg fre
pr. m' t~r for pr. ha N~t1D-

Efl~rlr Forir """'" std In' m~rudb)tte

1990. 5 forsøg
YOTlllol smid. gns. sadato 'Y/\

O eflenlr 113 100 3 3547
30 N efled.r III 9 J H3 170
60 N eften\r 107 q5 J -149 336
LSD .. 316

Se" sOlid. gfls. sadalO %
O N eflt::rår 122 83 3 2932

JO N cftcn\r 117 92 3 447 374
60 N cfterår 120 n 3 457 344
LSD .. 26J

1989. 6 jormg
/'l/omwl ,'dild. glls. ,'oda to ·"/11
oN cftcr~r 90 87 3 4288

30 r-.: efledr 86 7q 3 +5 +65
60 l" efler~r 82 77 4 203 110
LSD ....

Sen sluid. glls- sadato '/.
O l" efter. r 82 6 2 3829

30 ~ efterår 80 7 2 340 2 O
60 ~ efterår 73 80 2 184 91
LSD .. /77

" 1I1fllrl l l.llkammon,alpclc:r

4 forsog /990
a. Ingen kvæl ... tof O 49.7 2247 1017 2394
b. 100 N Ikas. I 49,2 1185 521 1244 1077
c. 150 N Ikas I 47,8 1677 689 1700 1467
d. 200 ~ Ikas. 2 47,4 1796 728 1808 1508
e. 250 N Ika.. 2 46,6 1886 735 1862 14q5
f. 100+ 100 N ika, 2 47.2 1867 750 1871 1538
g.I00:"J I kas+lOO N I ks 3 47,3 1981 803 1995 1662
LSD. 0.7 193 93 111

b-c udbragt "ldsl l mari"
f-g udbf3jll først 1 mans Ojl for\! I lIrnl

Tabel 24 K~'ælstoftil ~lJrraps. (1l3)

Udb)'tte OS merudb)uf;
V rraps Karak· PCI. olie kr. pr. ha "'ett~

ter for ;
I I

merud-.
k~aed tørstof Pm Olie SId ". bYlle

5 forsog 1990
ON O 46.6 1364 583 1411

50 N i ka .... l 47.5 356 157 375 275
100 N Ikas. 2 47.0 720 308 745 578
ISDNIkas 3 45.4 963 384 961 728
200 N Ika..... 4 44.1 1041 390 1009 709
250 N ika.... 5 43,6 1048 387 1008 641
LSD .......... 3 1.4 176 109 274
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Planteværn i raps
Koreskade i raps. Tabel 25 viser resultaterne af 4
forsøg, hvor omfanget af køreskade ved sprøjtning af
raps er søgt belyst. Der er gennemfør! 2 forsøg i
vårraps og 2 forsøg i vinterraps.
I led b, c og e er der kørt en gang på forskellige
tidspunkter omkring blomstring og lige før høst. I led

d er der køn to gange omkring blomstringstidspunk
tet. Køreskaden var pA 2-5 pet. - mindst ved den
tidligste kørsel - og nogenlunde ensartet i aJle 4 forsøg.
I vinterraps er de målte udslag for sene kørsler sta
tistisk sikre. I 1990 var køreskaden en anelse større
end det, som blev måll i 2 tilsvarende forsøg i 1989.
Forsøgene søges fortsat endnu l år.

Tabel 25. Køreskade ved 16m spredebom. (114)

l fs. Varraps l fs. Viflferraps

2325 100 3589 100
-;-24 99 7 100
-;-50 98 -;-102 97

J /S. Vdrrops I/s. Viflferraps

3189 100 4265 100
-;-42 99 -;-17 100
-;-26 99 -;-30 99

97 -;-180
98 -;-129

LSD 42

Flere af behandlingerne er suppleret med coatning,
som dels binder bejdsemidlet og dels dækker frøene
som en )maling( - ofte med en kraftig farve. 11ed b er
coatning prøvet som eneste behandling. I 1990 med
førte det små negative udslag, mens der i 1989 ~

ligeledes i 2 forsøg - var lale om små positive udslag
for coatning alene.
Vitavax RS er afprøvet sAvel uden som med coatning i
4 forsøg over 2 år. Resultaterne er forskellige fra
forsøg til forsøg, og der er ikke tale om statist k sikre
forskelle de to behandlinger imellem.
Fire bejdsernidler er afprøvet over 3 år.

Bejdsning af vårraps gennemføres for at hindre syg
domme og skadedyr i at genere afgrøden under frem·
spiringen.
Tabel 26 viser resultaterne af 2 forsøg, hvor forskellige
bejdser er afprøvet. I det ene forsøg var der et beo
skedent angreb af kålnuelarver, som dog ikke blev
påvirket af behandlingerne. De målte udslag, som er
ret forskellige midlerne imellem, er ikke statisttsk
sikre. I det ene forsøg medførte behandlingerne en
væsentlig forøgelse af plantetallet.

98
98

95
96

For·
holds

tal

Kg fm
pr. ha
std

kval

99 -;-65
100 -;-92

LSD 206

For
holds-

"'
Kg fro
pr. ha

.!>td.
kval

-;-67
-;-46

LSD-

-;-40
-;-2

LSD 323

Raps

/990

a. Ingen kørsel
b. Kørsel SI. 3,1-3,2
c. Korsel st. 3.3-4,1
d. Korsel st. 3.3-4.1

og 4.3-4.4
e. Kørsel for høst

/989

a. Ingen kørsel
b. Kørsel st. 3,1-3,2
c. Kørsel st. 3,3·4, I
d. Kørsel Sl. 3,3-4,1

og U-4,4
e. Kørsel før host

Tobe/26. Bejdsning af ~'årraps. (1/5)

% pI. m Kg frø %pLm Kg frø
Raps no.~ RapspJ. kAnue- pr. ha Rapspl kAflue- pr. ha

pr. kg pr. m~ larver lild. kval. pr. ml larver ~td. hal

/990 / forsøg / forsøg

a. Ubehandlet 100 4 2761 57 O 3777
b. Sepiret 2038* 97 4 -;-108 87 O -;-154
c. Vitavax RS 20 ml 97 4 144 85 O -;-5
d. Vitavax RS+ Pellistac A * 15 ml 94 4 -;-24 7J O 71
e. Lindex Plus FS-r-Sepiret 2038* 22 ml 91 6 137 80 O -;-10
f. Oflanol-E+Sepiret 7109* 40g 100 2 -;-110
8. R.peol TZ 46 DS 20 g 99 4 8J 67 O -;-29

LSD /95 LSD 232

/989 I forsøg J forsøg
a. Ubehandlet IOS 11 2325 64 2432
b. Sepiret 2038· 94 2 12 94 209
c. Vitavax RS 20 ml 92 1 -;-98 79 133
d. Vitavax RS+Sepiret 7020· 20 ml 106 1 -;-26 83 J3

LSD 238 LSD 304

/988-90 5 forsøg 6 forsøg
a. Ubehandlet 85 14 2479 80 12 2695
b. Vitavax RS + Sepiret 7020** 15-20 ml 87 l -;-8
e. Lindcx Plus FS+Sepiret 2038· 22 ml 92 2 51 90 2 41
f. Oftanol-E+Sepirel 7109* 40 8 88 1 -;-72
g. Rapeol TZ 46 ws 20 g 97 2 45 92 32

LSD- LSD-

• Coalmngsmidler .. I 1990 Pelli.slllC A
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Sygdomme i vArraps. Tabel 27 viser resultatet af
forsøg nr. 35067. Her er fem midler prøvet til be
kæmpelse af primæn knoldbægersvamp, som kan være
af væsentlig betydning for udbyttet. Hverken denne
sygdom eller skulpesvamp optrådte dog j årelS forsøg.

Tabel 27. Sygdomme i 1't1rraps.

Oftanol-E tilsat coatningsmiddel har i gennemsnit af S
forsøg medfan en hlle forbedring af plamebestanden
og bekæmpet de angreb afkllfluer. som forekom i 3 af
de S forseg. Behandlingen har dog ikke medfart noget
merudbytte.
Vitavax RS. Lindex Plus FS og Rapcol TZ 46 WS er
sammenlignet i 6 forsag. Også her har behandlingerne
medført en foroget plantebestand. og kålflueangrebe
ne er bekæmpet effektivt i de 3 forsøg, hvor de fore
kom. Udbyttet er kun påvirket svagt. og der er ikke
tale om statistisk sikre udslag.
Forsøgene afsluttes hermed.

Skulpes~ampapmldre pd ~rraps j et vislomfang i 1990.
Angrebsbilledet er smd. mørke pierter p6 skulperne.
Ved stærke angreb kan bekæmpelse med egnede midler
~'ære lønsom. (Foto: G. H. Madsen)

Led b-f er behandlet i afgrooens stadium .4,2, hvor de
første kronblade begynder at falde. Dette tidspunkt
anses for at være det optimale for bekæmpelse af
knoldbægersvamp. Led g er behandlet IO gange med
ca. 14 dages mellemrum. henholdsvIs lidt tidligere og
lidt senere end de øvrige forsøgsled.
Behandlingerne har ikke medført statistisk sikre ud·
slag, når undtages behandling med Folieur, som har
medført et beskedent merudbytte.
Forsøgene søges fonsat.

Pct. plllllter med
Knold- Skulpe- K?, frø

Bch.· blC&~r- svamp pr. ha
.Idsp. svamp std.kval.

V rraps

Ilorsog 1990
a. Ubehandlet O O 3538
b. Ronilan 1.5 kg 4,2 O O +14
c. Derosal n. 0,7 I 4,2 O O +104
d. Rovral Flo 3,0 I 4,2 O O +19
e. Sponak .45 te 1.51 4,2 O O +49
f. Folicur 1.51 4,2 O O 159
g. Ro\'ral Flo 2 X 2.0 I ],3 og 4,-t O O 35

210rsog 1989 LSD 147

a. Ubehandlet O O 3262
b. Ronilan l,S kg 4,2 O O +7
c. Derosal fl. 0,7 I 4,2 O O II

LSD-

Tabel lB. Skadedyr I ~. rraps. (116)

% planter m~ angreb

Vårraps
Ihmm~rb0sse:r· bladribbe

l. 2. 3. 4. snudebilkr--

kg fro
pr ha
SI. kval

ghmmerbosscr- bllldnbbt
l. 2. J. 4. snudeblll~r--

k. fOl
pr ha.

SI hal

210'5og 1990
il. Ubehandlet 2 5080 95 25 3031
b. Talstar 0.075 I st. 2,2 83 JJ 177
c. Talstar 0.075 I SI. 3, I 50 20 O
d. Talstar 0.075 I SI. 3.2 64 18 82
e. Talstar 0.075 I SI. 2,2 & 3,2 76 8 243

LSD JIi()
210r"'8 J989
a. Ubehandlet - 3066 100 96 3027
b. Fastac 0,125 I st. 2,2 - 100 72 180
c. Fsst3cO,125 I SI. 3,1 100 72 243
d. Fsstac 0.125 I SI. 3,2 - - - 100 80 107
e. FastacO.125 I st. 2,2 & 3,2 - - - 100 64 226

LSD 253

O O 30 97
- - - 97
- - - 97
- - - 70
- - - 70

- O JJ 45
- - - 46
- - - 45

- 45
- - - 45

O
O
O
O
O

77
48
75
80
35

1903
20

115
375
328

LSD 334

1387
182
299
154
366

LSD 362

.. Optælling l. f0r l. spr0JIIlillg
2 f0r 2. spr0jlnmg
3 før J. sproJlomg
4 efter J spm}tOlng

.... Optælling efter skårlægnmg
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Bladribbesnudebiller i vårraps. Tabel 28 viser resulta
terne af 2 forsøg. hvor Talstar er prøvet på forskellige
tidspunkter til bekæmpelse af bladribbesnudebiJler.
Dette skadedyr begnaver det indre af rapsstænglerne,
og angrebsgraden er bedomt ved skårlægning.
Bladribbesnudebiller forekom i det ene af de to forsøg,
mens glimmerbøsser optrådte i stor mængde i begge
forsøg. I det forsøg, hvor bladribbesnudebiller ikke
forekom, er der opnået størst merudbytte ved sprøjt
ning i stadium 3,2, hvor knopperne sladig sidder tæt
samlet, og hvor glimmerbøsser normalt gør værst
skade.
t det andet forsøg, hvor 25 pet. af planterne var
angrebet af bladribbesnudebiller ved skArlægning, er
et pænt merudbytle opnået ved sprøjtning i stadium
2.2, hvor planterne endnu er i rosetstadiel. lied e, der
er behandlet to gange, er bekæmpelsen af bladribbe
snudebiller mest effektiv og merudbyuet højest.

Resultaterne af årets forsøg falder ganske godt sam
men med det, som blev fundet i 2 tilsvarende forsøg i
1989, hvor Fastae se blev benyttet ved bekæmpelsen.
Forsøgene søges fortsat endnu l år.

Ukrudt i vårraps. Tabel 29 viser resultaterne af 4
forsøg med bekæmpelse af ukrudl i vårraps.
Tre doser af Bladex soo se er her prøvet i sammen
ligning med Lonlranil og Benasalox se tilsat Schering
Super Olie. Bekæmpelsen blev udført, da afgrøden
havde udviklet 2-3 løvblade.
I gennemsnit af de 4 forsøg var der en beskeden
ukrudtsbestand på kun 59 ukrudtsplanter pr. m2. Dc
forskellige behandlinger har ikke vist nogen overbe
visende ukrudtseffekt, men alligevel er der høstet
merudbytter pll ea. IO pet. Udslagene er dog så for-

Tabel 29. Ukrudl i vdrraps. (lI7)

Kg rro NellI)-

Vårraps
pr. ha me:r-

Planter pr. ml lItd. "d·
Dos" Rap~ Ukrudt kval b)1:te

4 forsøg 1990
a. Ubehandlet 88 59 2502
b. Benasalox SC· 0,7 82 35 248 37
e. Lontranil 1,0 82 37 255 85
d. Bladex 500 se 0,4 97 42 285 229
e. Bladex 500 se 0,6 88 44 244 18O
f. Bladex 500 se 0.8 79 24 278 206
g. Model·val8 l/I 88 35 162 +20
h. Model-valg 2X 1/2 85 24 229 5

2 forsog 1989
LSD-

a. Ubehandlet 112 93 2661
e. Lontranil 1,0 114 60 70 + 100
d. Bladex 500 se 0,4 113 55 97 41
e. Bladex 500 se 0,6 110 49 109 45
f- Bladex 500 se 0,8 110 44 63 +9

LSD-

• Schering Super Olie tll:M
led borbehundlet da rapsen havde 2-3 Irl\'bladc
led g og h behandlet efter modclanvismng
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skellige de enkelte forsøg imellem, at der i gennemsnit
ikke er tale om statistisk sikre udslag. Nettomerud
bytterne viser, at Bladcx SOO SC er en så billig løsning
mod ukrudt i vll.rraps, at der levnes et betydeligt større
nellomerudbyne efter disse behandlinger end ('fter de
øvrige løsninger. Resultaterne af årets forsøg falder
fint sammen med resultaterne af 2 forsøg i 1989, som
er vist i samme tabel.

Modelvalgl rlkrudwniddel i vårraps er prøvet for før
ste gang, og led g og h viser effekten afdet modelvalgte
middel i hel dosis og i to gange halv dosis. Dat..1basc
modellen - PC-Planteværn - udvikles ved Afdelingen
for Ukrudtsbekæmpelse i Flakkebjerg. I 2 forsøg valg
tes Benasalox + Bladex. mens lontranil og Benasalox
+ Super olie valgtes i de 2 øvrige forsøg. Led h blev
behandlet første gang i afgrødens » I.S bladsladium«
og igen samtidig med de øvrige led. Der var i gennem
snit godt 8 dage mellem de to behandlinger.

Effekten blev i gennemsnit pli. niveau med de øvrige
prøvede løsninger. Det er opmuntrende. at en delt
indsats tilsyneladende også kan forbedre elTekten i
vllrraps. Nettomerudbyttet i disse to forsøg.':lled er
beskedent.
I 1 forsøg, holdt uden for gennemsniuet fordi for
søgsplanen ikke er fulgt, var ukrudtsbestanden meget
beskeden. Der ble\' målt små negative udslag for alle
behandlinger.
Forsøgene fortsættes.

Effekt af ukrudtsmidler i vårraps. Tabel 30 viser,
hvilken effekt der er opnAet mod ukrudt i vårraps afen
række midler, som er afprøvet i landsforsøgel,e.
Tabellen angiver midlernes procenlv;se effekl, hvilket
vil sige, at et højt tal er ensbetydende med en god
virkning. I tabellen er medtaget midler, som ventes
markedsført i 1991. Den prøvede dosis og midlets pris i
1990 er angivet.
For sdning kan anvendes Treflan - samt andre triflura
linholdige midler - eller Treflan Plus. Dis midler
skal eOer udsprøjtningen straks indarbejdes i det øver
ste jordlag. Dette sker lettest ved at udbringe mid
lerne, før Jorden opharves til såbed. Treflan og rreflan
Plus udmærker sig ved en god effekt overfor pileurt og
hvidmelet gåsefod samt mod enårig rapgræs og nyve
havre.

Uge efter såning kan anvendes Teridox SOO EC. Mid
let. der nu udgår af markedet, har en bred ukrudtsef
fekt. som dog afuænger af, om udsprøjtningen sker på
bekvem og let fugtig jord uden knolde.

Raps med 2-3 løvb/ade kan behandles med en række
forskellige midler. Fælles for disse gælder, at effekten
er bedst. såfremt behandling kan ske på småt ukrudt i
god vækst.
Benasalox se, evelHueit i blanding med Super Olie,
har god effekt overfor en række ukrudtsarter.
Bladcx soo se -eventuelt i blanding med Benasalox
se -samt Lontranil. har god virkning overfor mange
ukrudtsarter, herunder også agersennep.



Valg af ukrudtsmiddel i raps bor afitemme~ efter den
flora. der forekommer pa del a!..lIIelle areal. Et godr
kendskab ril midlernes ,,~rærke og svage sider.. gh'l!r
gode mulighederfor. ~(Jfremr ukrudrsfloroen er kendr·
ar ~'ælge~å~'el en effektiv som en o!..onomis!.. losnlllg.

Sygdomme i vinterraps. Tabel) I vlscr resultaterne af 8
forsøg. hvor lre midler er afprovel mod sygdomme i
,inlerraps ved udsprcJlnmg på forskellige lidspunk·
ler.
Sponak 45 ee og Dcrosal O. er prC\el henholdsvis I
efter rel og .. ed SproJllllllg b de efterår og 'ed blom·
string. Efterår'ibehandlingen har kun medfcrt besked
ne merudbytler, mens IO behandlinger har givet mer·
udbytter på 4·5 pet. Disse merudb)tter har dog ikke
..æret i ..tand til al betale omkcxlningerne.

Tabel JI. Sygdomme I mIlerrap .... (lilO

Fru og industriafgrodcr

Sportak 45 cc er deo;udcn provcl ved afgrødens be·
gyndcnde væksl i april. f-leller ikke denne behandling
har i gennemsnit været renlabel.
Slorst merudbytte er opnået med Folieur, som har
gl\el godl IO pet. i merudbytte. Midlel er ikke mar
ked..forl endnu.
Der er Ikke forelagel bedommeise af sygdomme i
efter ret.

K noldbægero;;vamp forekom i meget beskedent om·
fang. mens skulpesvamp var meget udbredt i 4 af de 8
forseg. Ingen af de provede behandlinger havde effekt
på denne s)gdom.
Forsøgene fortsættes efler en ændret plan.

R.". "" pi m<d Kg fre '-:~Il~

Vinterraps ri rrm l lnolet- skul~ ",,,, m<nKI-
fortr ....~v ~\amp. ~ld. hal b)tlt:

8 forsog /990.. Ubehandlet 75 3 51 3680
b. Sponak 45 ec efter~r 1.51 75 3 51 58 +117
c. Sponak 45 ee eft~r r og ..t. 4.2 1.51°81.51 2 51 198 -;-.152
d. Dcrosal O. eflcrår 0.7 l 72 2 51 73 ~2

Ie. Derosal n. efter~r og ~t. 4.1 0.710g0.71 l 51 137 +13
Ff. Folicur "I. 4.2 1.51 2 51 391

g. Sportak 45 ee apnl 1.5 I 2 51 138 + 37
LSD /38

7fon·"g 1989

a. Ubehandlel 100 3 l 3978
b. Sportak 45 cc efterår 1.51 105 2 O +1 +174
c. Sportak 45 ec efterår og sI. 4.2 1.5 I og 1.5 l 2 O +62 +412
h. Sport:.Jk 45 ce .. I. 4.2 1.5 I l O 11 164

Tabel 30. Ejli!!..r i pcr. mod u!..nuh i l'iJrrup!> (l2J) og (l27/lJ9).

K~ml' l' ~ u u
c E

~ t .li ~VArraps Pf0\'~1 lali~- c il
E~ ~dOSIS ~ ;; ~ • cpn. o

~
E ,

kg/lir pr ha to to ... '3 ~~ ", :bo ;pr. ha 1990 < < .. " '"
For stilling

I. Trenan· ........ 1.5 105 16 55 87 O 90 37 45 81
2. TreOan Plus ........ 2.0 230 33 48 87 29 96 60 51 86

Ejtermtllllg

3. Teridox 500 EC . . . . . .. . . . . . 2.5 335 46 45 96 84 91 98 99 47

Raps 2·J IOl'blade

4. Benasalo~ SC' 0.7 500 38 25 83 59 62 49 71 73
5. 8enasalo:\ SC' + Sando\ II .. 0.7+0.1 515 33 83 45 88 82 44 84
6. Bcnasalo~ SC t FlJadc~ 500 se ... 0.5+0.4 -105 85 20 96 73 63 63 84 92
7. Bl.de, 500 se 0.6 75 98 86 42 -IO 74
8. Lontraml 1.0 390 89 19 67 84 64 92 85

-I \ISSIe forsog ler an\~ndl cn andcn dc:I<.,,> d\CT formuknng
Tal med f~ t)pe omfllllcr mmd.., 7 (lOo,cnallnnt'r fra mm :! år.. fON'g
En slr~g angl\~r. al ob;.cnalmncr 'd\llco,

127



Frø og industriøJgrøder

Ukrudt i vinterrøps. Tabel 32 viser resultaterne af 2
forsøg, hvor forskellige midler er afprøvet ril be
kæmpelse af ukrudt i vinterraps. Fire forsøgsled er
behandlet i september. da afgrøden havde udviklet 2-3
lovblade, medens de to ovrige forsøgsled er behandlet
henholdsvis lige for og lige efter såning.
I årets forseg var der en meget beskeden tokimbladet
ukrudtsbestand, der blev reduceret pa:nt ener be
handling med nertallet af de prøvede midler. Enårig
rapgræs forekom i SlOT mængde i begge forsøg, og ved

Tabe131. Ukrud, i l,jmerraps. (119)

afgrødens høst var den mest effeklive renholdelse
opnået med DuaJ 120 EC og Trenan Plus, som blev
anvendt i forbindelse med afgrødens såning. Disse to
midler har en goo »græs-effekt«. De opnåede merud
bytter er stent for CR 20804 og Dual 720 EC. De
målte udslag er dog i gennemsnit ikke statisllsk sikre.
Resultatet af 3 forsøg i 1989 er vist i samme tabel. Her
viste aJle behandlinger god effekt ved bedømmelse i
forbindelse med afgrødens bost.
Forsøgene fortsættes.

Antal planler pr m~

Vlale....ps Sept~ber Fodr ,.""" Klfrw
drU" pr. ha.

G"" Tolumbl G"" Tolimbl ..... I hal

2 foTS#fl 1990

a. Ubehandlet 100 52 95 32 94 3649
b. Benasalox SC·, september 0,71 84 23 92 +18
c. Benasalox SC+Bladex 500 SC, sepl. 0,51+0,41 76 14 90 7
d. CR 20804, september 2,0 k8 26 6 45 208
e. Bladex 500 SC, september 0,61 48 9 59 +80
f. Dual 120 EC. ener såning 4,0 I 2 8 3 253
g. Trenan Plus, for såning 3,0-3.5 I (4 27 I +146)

LSD-

3 fonøg 1989

8. Ubehandlet 230 75 79 7 4348
b. Benasalox SC·, september 0,7 I 75 43 5 +4
c. BenasaJox SC+B1adex 500 SC, sept. 0,51+0,41 78 47 2 +18
d. CR 20804, september 2,0 kg 78 25 I 24
f. Dual 720 EC, efter såning 4,0 I 70 39 I 130
g. Trenan Plus, før såning 3,0 I (76 44 I +156)

LSD-

• Sandovit lIIsat. ( ) l forsøg l '90. 2 forwg i '89

Tobe133. Ukrudt; y;nterrops (IlO).

Vlnterraps
A.ntal planttr pr. ml

Sepl Fori(
Kom TokJmbl Kom Gf'lIeS

%jorddæk,,,
Tokimbl \' høsl

Kg fro
P' ha

sI hal

3 foTS#fl 1990

a. Ubehandlet 18 121 4 O 35 21 3858
b. Lontranil, september 1,0 I 4 O IO IO +11
c. Bladex 500 SC, september 0,61 3 O IO 9 +127
d. Bladex 500 se+ Kerb 50, nov. 0,61-I,Okg - l O 7 8 26
e. Kerb 50. november 1,0 k8 I O 7 8 +233
f. Trenan Plu , for såning 3,0-3,5 kg 3 O 9 7 +49
g. Trenan Plus for såning 3,0-35 kg

Fusilade 12.5 EC·, sepl. 0,75 I O O 9 7 +128
LSD-

I fo1'S#g 1989

a. Ubehandlet 24 214 16 5 68 3255
b. Lontranil, september 1,0 I 5 2 32 206
c. Bladex 500 SC, ~ptember 0.61 6 6 32 177
d. Bladex 500 SC+ Kerb 50, nov. 0,61+I,Okg - O I 34 34
e. Kerb 50, nov. 1,0 kg I I 41 61

LSD 240

• LISUpollilsal
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Grdskimmd optræder o/te som en sekundær sygdom - her
pd skulpe af ~interrops.

Bekæmpelse er sjældent lønsomt. (Foto: A. OstergaanJ)

Tabel 33 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor bekæm
pelse af spildkorn. græsser og tokimbladet ukrudt er
prøvet i vinterraps.

Led b og c blev behandlet da afgrøden havde udviklet
2·3 løvbladc. Led d og e blev behandlct omkring I.
november, mens led f og g blev behandlet lige før
afgrødens sAning. Led g blev behandlet igen i septem
ber med Fusilade.

Tabel 34. Ukrudt i vi1lterraps. (/2/)

Raps kan skades alvorligt a/ "fremmede.. ukrudtsmidler,
feh l'ed vinddrift Ira behandling med hormonholdige
midler Ol'er kornarealer.
l/or6ret 1990 \'Or der desværre en del s4danne tilfælde.
Fortykket rodhals eller "blinde.. stilke kan være et o/
skodebillederne afhængig o/ tidspunktet/ar ptJvirkning.

(Foto: Ghita C Nielsen/A. Ostergaard)

l gennemsnit varder 121 tokimbladede ukrudtsplanter
pr. ml i september. æste for!.r var ukrudtsmængden
reduceret stærkt i de ubehandlede forsogsled, og de
gennemførte behandlinger levnede 7-10 planter pr. ml.
Græsukrudt og spildkom forekom i meget beskedent
omfang. Ved høst var der en pæn renhed efter alle
behandlinger. I gennemsnit er der for de neste be
handlinger målt negative udslag, som dog ikke er
statistisk sikre. I forsøg eOer en tilsvarende plan i 1989
er vist i samme tabel. Her var ukrudtsmængden større.
og behandlingerne medførte små positive udslag.
Forsøgene fortsættes.
Tabel 34 viser resultaterne af 5 forsøg, hvor bekæm
pelse af spildkom. græsser og tokimbladet ukrudt er
prøvet i vinterraps. Behandling er gennemført i sta-

Anlal planl~r pr ml
Forir

GI'lle5 Tolr.ambl.

Kø fro
pr. ha

Sid. kval

Anlal planlu pr ml
Fodr

Gnes Tokimbl

Ka fBf
pr. ha

sId kval

"';eUo
m,rud
byu~

/990 4 [ornJg / [orsog
a. Ubehandlcl Zl 56 3276 O 179 2698
b. Lontranil. september 1,0 14 16 -;.51
c. Dladex 500 SC. september 0,6 9 20 -;.6l O 45 504 440
d. Bladex 500 SC, september 0,6 3 II 40 O Z4 Z93 161

Kerb 50, november 1.0
e. Bladex 500 se

+Matrigon, september 0,4+0,5 8 Zl 90 O 65 244 131
f. Bladex 500 se

+ Kerb 50. november 0,6+0,5 5 17 125 O Z4 88 -;.30
g. Bladex 500 se + Matrigon 0,6+0.5 6 26 39 O 60 l27 liZ

+ Kerb 50. november 0.5
h. Dladex 500 SC+ Matrigon. sept. 0,4+0.25 3 13 159 O 43 389 189

Kerh 50. november 0,7 LSD- LSD 343

Led b-c og ~ behandl~1 stadium 2.2-23 I ~pl~mber

Led d og h behandlel I St"ple:mbrr og oo\ember
Lcd f og g behandkl I no\ember
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dium 2.2-2.3 - afgrøden havde udviklet 2·31øvblade - i
september. Enkelte lcd er behandlet i november, lige
som der i to forsøgsled er gennemført en supplerende
behandling med Kerb på dette tidspunkt.
Resultatet af I forsøg indgår ikke igennemsnitstallenc,
men er vist for sig. I dette forsøg var der intet græs
ukrudt, men til gengæld en stor bestand af tokim
bladet ukrudt. Pæne merudbytter er opnået for de
behandlinger, som er gennemført i september. Det
tyder på, at ukrudtet har været en væsentlig konkur
rent overfor afgrøden i den tidlige fase. Den billige
behandling med BJadex 500 SC i led e betyder, at
nettomerudbyuet her er langt er større end for de
øvrige prøvede løsninger.

I gennemsnit af de 4 forsøg var der en beskeden
ukrudtsbestand, som reduceredes nogenlunde ensartet
med de prøvede behandlinger. Kun små og usikre
udslag er målt i gennemsnit af disse forsøg.
Forsøgene søges fortsat.
Tabel 35 viser resultatet af forsøg nr. 48092. J dette
forsøg er fem forskellige løsninger mod ukrudt i vin
terraps afprøvet i foråret. Agil og Gallant er græs
ukrudtsmidler, mens de 0vrige behandlinger har effekt
mod tokimbladet ukrudt. 1 forsøget var der en be
skeden bestand af tokimbladet ukrudt, som de prøve
de behandlinger kun har vist en ringe effekt imod. De
målte udslag er da heller ikke statistisk sikre.

de, viser, at midlerne har bekæmpet spildkorn meget
effektivt. Beskedne - men statistisk sikre - merudbytter
af samme størrelsesorden er opnåct med Carbetamex
\vP og Kerb 50, mens behandling med Fusilade ikke
har påvirket udbyttet. Forsøgene fortsættes.

Effekt af ukrudtsmidler i vinterraps. Tabel 37 viser,
h·... ilken effekt der er opnået af en række midler, som er
afprøvet i landsforsøgene.
Tabellen angiver midlcrnes procentvise effekt, hvilket
vil sige. at et højt tal er enSbetydende med en god
virkning. I tabellen er medtaget midler, som veJHes
markedsført i 1991. Den pnwede dosis og midlets pris
pr. ha i 1990 er anført.
De enkelte midler er placeret i grupper efter det
tidspunkt, hvorpå de normalt finder anvendelse.
Flertallet af de prøvede midler har god effekt overfor
fuglegræs. tvetand og ærenpris.

Valg af ukrudtsmiddel bør afstemmes efter den .110ro.
der forl!kommer på det aktuelle areal. Et godt kend
skab til midlernes "stærke og svage sider« giver gode
muligheder for - såfremt ukrodtsjloraen kerrdes - at
vælge såvel en effektiv som en økonomisk løsning.

Tabel 35. Ukrodt i vinterraps. Tabel 36. Ukrudt i vinterraps. (122)

Antal ukrudt pr. ml %]0'" Kg fro Antal planter pr ml Kg fro

Vinterraps dækkrt pr. ha. Vinterraps Forir ;>r. ba-
v.høst sI. kval. Raps G..... Kom td. kv

/ forsøg /990 4 forsøg 1990

a. Ubehandlet 69 50 3050 a. Ubehandlet 72 7 5 4577
b. lontranil 1,2 I 53 40 102 b. Fusilade 12,5 Ee· 1,0 I 80 O O 9
c. Matrigon 1,2 I 78 31 15 c. Gallant 1,0 I 74 O O -i-18

d. Benasalox se O,S I 47 28 194 d.Focus·· 1,0 I 77 o O 99
+ Bladex 500 se+0,4 I e. Agil O,S I 79 o O 110
e. Agil 0,75 I 81 31 -i-3 f. Carbetamex WP 3,0 kg 72 O I 50
f. Gallant l,S 1 88 35 -i-24 g. Kerb 50 1,0 kg 71 O O 16

LSD 264 h.Agil 0,751 (76 O O 94)
LSD-

Led b-f ~handlet tidligt forår
2 forsøg /989
a. Ubehandlet III 3 8 3951

Tabel 36 viser resultaterne af 4 forsøg med bekæmpeI- b. Fusilade 12,5 EC· 1.0 I 108 O O 197
se af spildkorn og græsser i vinterraps. 1 gennemsnit d. Focus·· 1.0 I 94 I O 242
var der en beskeden mængde græsukrudt og spildkorn f. Carbetamex \VI' 3,0 kg 90 O O 229
i disse forsøg. Alle de prøvede behandlinger har vist g. Kerb 50 1,0 kg 106 O O 81
sig meget effektive til bekæmpelse af begge græs- LSD-
problemer. De målte udslag er beskedne og ikke sta-

II forsøg 1985-86 og 1989-90tistisk sikre. Resultaterne af 2 forsøg i 1989, hvor der
ligeledes kun var en beskeden mængde spildkorn og a. Ubehandlet 94 9 3968
græsukrudt, er vist i samme tabel. I disse forsøg måltes b. Fusilade· 1.0 I 93 O -i-3
større positive udslag. som dog i gennemsnit ikke var f. Carbelamex \VP 3.0 kg 86 I 138
statistisk sikre. g. Kerb 50 1,0 kg 88 O 121

LSD ll8
Carbetamex WP, der blev markedsført i 1990, har
deltaget i forsøg siden 1985. Resultaterne af II forsøg,
hvor midlet er sammenlignet med Kerb 50 og Fusila-
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Tabel J7. Effekt'- fXt. mod ukrudt'- v'-nterraps (/24) og (/JJ/89).
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~
t

"!!l.a
~~

'8 " u
~ " E E ~

~

.~ EVinterraps ~~ .- ~
E B JI ~ o

~~~=
...

~
~ u ] • ~ ~

6~ ~ 1: • •
~E';;o u • "~ æ • ~ • > "!.. ~ "'li < .. = '" f- ~ "'~

For s6n,-ng
I. Trenan Plus 3.0 345 O 57 81 51 93 85 97

Efter såning
2. Teridox 500 EC 3.0 400 86 68 80 32 95 89 80

Raps 2·J Im'blade
3. Benasalox se + Sandovit 0,7 ..... 0.1 515 41 43 83 50 60 64 O 10
4. Benas.alox se -r Bladex 500 SC 0.5 - DA 405 20 55 91 50 94 15 78 18
5. Bladex 500 se 0.6 75 61 88 81 54 93 54
6. Lontraml 1.0 390 34 11 69 74 84 100 72

OklOber-'IO~'ember

7. Matrigon -t' Kerb 50 1.0+ 1.0 665 38 51 71 58 82 87 61 96 97
8. Bladex 500 se + Kerb 50 0.6+ 1.0 400 47 39 83 75 60 90 98 84 95

April
9. Lonlrunil J.2 460 6 O 26 70 94 76

Tal med ft>d tHIt> omfall~r mmd~1 5 obsen'al1oner fra min lirs forsog
En slr~g angl\er. lU obs,.enalloner ~\nes.

Striber af spildkor" IIar hindret vinlerraps i at b/i~Y! etab
leret. Spildkorner blev bekæmpet med Fusi/ade (hæwl
sprojtllillg!). Enårig rapgræs har side" udllyrtet "tom·
rummet".
Et Ttsultar af mindre godt landma"dskabl

Hør
Spindhør. Tabel 38 viser resuhaler af 2 forsøg med
afprøVning af spindhorsoner. I det ene forsog, nr.
40105. blev hørrcn efter ruskning oparbejdel p", el
skætteri for at bestemme udbyllel af fibre i de 2
fraklioner kanfibre og langfibrc. I del andel forsøg.
nr. 42164 blev hørren skårlagt og mejetærske!. Efter
mejclærsknillgen blev SI råudbyttet målt. da det er af
InlerCSSe al opnå kendskab til udbyttet efter denne
hoslmelode. Idet hørslrå kan oparbejdes ved en for
maling. Efter separallon kan fibrene udnyttes III for·
skellige formdl.
Begge forsog er gennemført på \ andet sandjord. Ud·
bYllel af fro er vidt forskelligt i de 2 forsøg. Der blcv
målt et nogel højere fibcrudbytte for sorten Viking i
del ene forsøg og et lavere frøudbytle i det andel.
I forts..'Cttelse af en undersøgelse af forskellige fak·
torers Virkning på udb)'ue og kvalitet af spindhør er
udbytter af forskellige fraklioner af hørren blevel målt
i el faktoriell forsog efter samme plan som i 1989.
Årets forsøg blev gennemføn med sorten 8elinko.
Forsøgel blev vandet 5 gange i vækstperioden med iah
125 mm. Resultaterne er visl i label 39 sammen med
rcsultuterne fra sidste år.

Ul
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Her er resultaterne opdelt i 3 grupper med sAmæng
der, stigende mængde kvælstof og behandling med
Cerone i hver sin gruppe. Vækstregulering med Cero
ne blev i år gennemført på et lidt tidligere stadium end
sidste år, nemlig ved 25 cm plantehøjde imod 40 cm i
fjor. Der er en svag tendens til en lidt større effekt på
plantehøjden i årets undersogelse.
øverst i tabellen ses det. at stigende sAmængde har
oget udbyttet af råhor samt udbyttet af korte og lange
fibre. Frøudbyttet er ens ved de 3 sAmængder. Stigen
de mængde kvælstof har også medført et stigende
udbytte af råhør og fibre. Der er en tendens til et større
frøudbytte ved 49 kg N pr. ha end ved tilførsel af 34 kg
N . Årets resultater er således i god overensstemmelse
med resultaterne fra i fjor.

Tabel 38. Spindhørsoner.

Udbyttebestemmeiser fra 5 arealer med spindhør i
Midtjylland gav som gennemsnit følgende resultater:
1425 kg langfibre, 1258 kg kortfibre og 829 kg f'0 pr,
ha.
I forsøg nr. 32039 er vækstreguleringsmidlet Cerane
afprøvet i spindhor uden og ved tilførsel af ekstra 30
kg kvælstof i kalksa.Ipeter. som blev udbragt elst i
maj. Forsøget blev gennemfort, hvor der var lil ført 20
t kvæggylle pr. ha. Der blev ikke milt sikre ud lag.

Oliehorsorter. I forsøg nr. 49026 er oliehorsorterne
Norlin og Mac Gr~or afprøvet med Todorno som
mAIesort. De prøvede sorter er kortstråede i forhold til
Tadorna. Udbyttet for målesoclen blev målt til 2509
kg fcø pr. ha og for de afprøvede sorter lil henholdsvis
3257 kg og 3254 kg pr. ha. hvilket er rekordudbytter.

Udb}'lt~ 0& merudb

~ISpIndbe
,

KB pr. h.
K" Pet. olle

p nlchoj(k ro< ,
I Fib.. I III"

om "'_ tørstof Frø Kortc Lan~ F",' ''''
Antal forseg 2 nr 40105 nr. 42164

Natasja ......... 65 O 41.1 472 944 736 1906 38,7
Belinka ... 69 O 41.2 79 72 38 +48 + 1.5
Saskia . . . . . . . . . . 65 O 42,7 58 +56 38 +97 +1,5
Viking .. ........ 67 O 41,1 +4 112 296 +651 +3,0
Marina ......... 66 O 43.0 119 +40 76 +89 4,2

Nr 40 105 Afgrøden ~r ruskct NT_ 42 164. Afgrøden cr skAftaglog mC)Clærskct

Tabel 39. Sdmængder - hælsro/ til- og l'ækstreguJering o[spindhør.

lSpindb.,
K" Plant~· Konfibre Langfibrc ha 'Ir., høJde RAh"" kl_ pr kl pr pet. af 'fJ'"'}<'Zd ,~ kg pr ha h•. h•. n\hør

1990
90 kg udsæd 90 83().l 1415 1163 14 657

120 kg udsæd . 94 8889 1463 1380 16 649
140 kg udsæd 91 9531 1583 1469 15 657

34 kg ......... O 88 7556 1319 1301 17 5il
49 kg O 91 8756 1400 1309 15 655
64 kg N .. 3 96 I ().l()() 1741 1403 13 659

Ubehandelt .. 94 9055 1491 1320 15 649
Cerone 1.5 I· 89 g760 1482 1355 15 660

1989

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 1375 19 563

24 kg N O 70 5738 1091 1055 19 460
44 kg N .......... O 69 6983 946 1341 19 740
64 kg N O 73 7934 1148 1391 18 6'7

Ubehandlet O 71 6874 1070 1261 19 613
Cerone 1.5 I" .... O 70 6895 1053 1236 18 638

• VaekstTCgulcret med 2S cm planl~h0Jd~.
•• Vækslrcgulerel med 40 cm planlchojdc
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850 daflllllolld
480 cthephon
460 chlorll1equlIl-

chlond+
283 cholinchlond
155 ethcf'hon+
]05 lI1~p,qllal-chlorid

- penetrenngsohe
- klæbemlddcl
- kl~bem\ddd
- peneln:ringsolie
- k.læbemiddel
- klæbemiddel
- penetrcnngsohe

225 prochlmlu;+
375 fenpropllllorph

Xi 500 \'inclozolin
250 iprodion
450 prochlor:lz

50 C!ifcn'l'olerat
100 fen\'olerot
100 blf~nal~

1.25 proplcollal.Ol +
J75 renproprmorph

Xi

Flre- Virksomme stoffer
klasse I pr. kg eller lilerFirma

Schcrillg

BASF

BASF
Agro-N(Jrd~n

Schenllg
Du I)ont
Oll POIlI
Agro-Nordcn ?
Ciba·Geig)'

Cilius
Agro-Nordcn 
BASF

Farekla....-.c • belyder, al mIdlet er Ilden for rareklas~,

'I bct}dcr, 111 IIIldlel ~Ildnu ikke er godkendt.

ROl1llan
Ronal Flo
Sporlak 45 ec
Sumi-Alpha 5 FW
SUlllicidin FI
TIlIstar
Trit IOp

VækstreRullllorer;
AI;u 85
C~rOlle

Cycoccl Ekstra

Terpal

Spredemidler <ijt olier;
Ael1pron BASF
C1l0.... CIl IlASF
EXlra\QII Du Pont
L1-7QO Cilius
Lr..!>apol ICJ
S:tndo\ ri kone $chenng
Super Olle Schenng

Vinddrrft af Express 75 DF ril 1!/1 rapsajgrøde i knopstadiet
har gi'l'el all'OrJig skade.
Vis omrankt: for behandling af markl!r som ligger nabo ril

folsumme afgr"i'der. Sådannl! uheld skal Ul/dg/is.
(Foto: A. øJrergaard)

Fare- Virk.llOmme stoffer
klasse 8 pr. kB eller literFirma

Tabel 40. Midler pn:H'er i frøafgrøder 1989-90.

Tabel 40 viser, hvilke midler der er anvendt i for·
søgene med plaJlteværn i frøafgrøder i 1990. For de
enkelte handelsnavne er anført firma, art og indhold af
virksomt stof samt· såfremt midlet er markedsføn 
også en fareklassebetcgnelse.

Ukrudtsmidler;
Agil Shell 100 propaquizafob
Ariane Do..... Elanco 2J c1op)Talid +

60 nUrOltypur to
267 MCPA

Basagran 480 BASF X, "SO bcnlazon
Basagran MP BASF X" 250 bemazon t

37S med lorprop
!knasalolt SC Schering 500 bena7.0hn-~ter+

80 c10pyrahd
Bladcx 500 SC Shdl X" 500 cyanazln
Carbetame-x Wp Agro-Norden A 100 carbetamld
Chlorpropham NA
40 Du Pont Xn 400 chlorprophllm
CR 20804 Schcring , 167 bcnazolin-c:ster +

250 dimcfuron
Dimefuron WP Agro-:'>lorden 500 dimefuron
Dual 720 EC Ciba-GeIgy 720 melOlachlor
Express 15 DF Du Porll 750 lnbcnllron-meth)'1
Focus BASF 200 cyeloxydlm
Founl Agro-Norden 58 ioxYI1lI·

88 bifenox +
325 mechlorprop

Fusllade 125 EC ICI 125 nUlIzifob-l'-butyl
Gallanl Dow [Ianco 125 hlllox}"fob·

elhox)'ell1yl
Kerb 50 j(VK 5<X> propY7.amld
Lonlranil Do..... Elanct) Xn 100 etopyrllhd t

200 cY:'ll1alrtl
Malngon Dow Elanco - 100 dopyrahd
Mcrtnl Agro-Norden X" 40 IOxyni!-+

60 hromoxYlll1 +
100 MCPA+
310 mechlorprop

Rcglone ICI X" 200 diqual
Sinbar Du Pont 800 lcrbacll
Starl\Tle Kombi Dow Elanco , 30 c1opyralid-+

60 nuroxypur+
120 iOJ(~'nil

Trenan Flere Xn 480lnl1urlllill
Trenall Plus ICI X" 240 lnl1ur:llin +

190 napropanmt
Tribunil WP Agro-kemi 700 mcthabenz-

lhiazuron

Bejdse,midler:
Ulldcx Plus f'S Dow Elanco ? 545 lindan +

73lhiram+
43 fenreroPlmorph

Oftanol-E Agro-keml 400 r~t) enpllos +
100 tolyllluanid

Rapcol 1'2. 46 WS Clbll-Gergy 400 furalhiocarb+
35 lhiabcndllwl t
25 m~lala.\yl

Vilava., RS CIlius X, 675lindllo .....
90 thlrllm t
45 earooxtn

Skaded~'rs· o~ $vampemidJer:
Deeis Hoechsl X" I5 deltamelhrin
Derosalll. Hocchsl Xi 500 curbendnzim
Dimelhon1. 28% Aw:: Xn 280 drmethoal
FCR "545 SC Agro-keml , 25 C)lluthrin
Folicur Agro·kemI ,

250 tebucooazol
Karate EW ICI X" 25 lambda-

cyhalOlhnn
Malador Agro-kenll 250 lebuconazol ....
(Folicur combil 125 tnadul1l:nol
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Planteværn
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

ForsllgsarbeJdet har i 1990 ,æret en vldereførehe af
tidligere års forsøg med såvel markedsføne som nye
ikke godkendte forsogsprodukler.
Dette års forsøg omfatter hovedsagelig for~øg med
anvendelse af nedsat dosering og gentagne behand·
IInger. El spørgsmål. der fortsat er aktuelt. dels af
hensyn til omkostningsniveauet I forbindelse med al
pianicværn. dels af hCn'.yn til handlingsplanen om
reduktion af landbrugets anvende) ..€' af plantebeskyt
telsesmidler.
I hovedpanen af dette afsmts tabeller er netlomerud·
byllet for markedsførte midler beregnet, d.\.s. at net·
lomerudb~ tiet udgar resten af et m1ih merudbytte. nAr
omkostmnger til indkob af middel saml udbringning
er betalt.

"ettomerudbyttet fortæller, om en given behandling i
gennemsnit af de pågældende forsog har været renta·
bel. Ligeledes kan det aIKlares. om der er for'l\cel1e på
okonomien ved forskellige midler eller behandlinger.
I andre tabeller henvises til behandlingshyppighed.
Behandlingshyppighed I svarer til en behandling med
fuid dosis. eksempelvis I l Tilt top. IO g Express 75 DF
eller 250 g Pirimor udbragt over I ha. En deling af
f.eks. Till top i to behandlinger med 0.5 l pr. ha giver
dc:rfor også behandlinS'oh) pplghed l. Behandlingsh~p

pIghed kan beregnes for del Jamlede landbrugsareal og
angi"e, h"'or mange gange delle kan behandles, når
den soigIe mængde plonl<'l'æmsmlddel fordeles på de
forskellige afgrooer. ~ormal dosis svarer~m regel til
den anerkendte dosb fra Statens Planrevæm!lCenler.
De benyllede priser på så .. cl marled:o.førte nudler som
for udbringning og afgroder fremgår af labellen bagesi
i O"·ersigten.
Mange af årets forsag er lo~t I samarbejde med bl.a.
Statens Planteværnscenler, D~""k Planteforædling
A/S. Pajbjergfondell samt kemikaliefirmaerne, der på
forskellig .. is har le.. erel Pf\H er til forsogene.

Sygdomme, skadedyr og
vækstregulering
ror vinlersæden betød den milde' inter en god over
vintring med en tidlig vækst, men ()g~å forskellige
sv~mpe og skadedyr havde gode o,,·crvintringsforhoJd.
Knækkefodsygc havde gunstige udviklingsbetingdser
allerede fra efteråret 1989. Angrebene ble1.-· betegnet
,om moderate til slærke. og Plante.. ærnscentrct 'ur
derede. al der mod knækkcfod~yge 'ar bekæmpel~"'S

beho.. lOOpet. af markerne. Meldug kunne findes
allerede i februar p 'tnterh .. ede og vinrerb)g, men

\.14

forblev dog O\.'ervcjcnde af s"ag til middel :->tyrke. I
.. årbyg blev der fundel angreb af mddug over hele
landet med moderate til kraftige angreb. 1990 ole .... året
med de hidtil kraftigste angreb af gul rust I h..ede,
ligesom også bygru~t var stærkt udbredt med kraftige
angreb i både vinterbyg og vårbyg. AhsYbdomme
som Seploria og aksfusariose blev grundel den tørre
maj·juni svage og af ringe udbredelse.
l ærter blev udbredelsen af svampeangreb onder det
normale og af svag karakter.
Skadedyrene havde gode opformenngsbetlllgdser i
det \ arme. torre forår og for~mmer. I den v~.. tJige del
af jylland forekom kraftige angreb af SlankeIben.
For,keliige arter afbladlus blev fundet allen'cc i april.
og i maJ ble.. der meddelt om udbredte .mgrcb i
.. Jntersæd I v§rbyg fandtC\ udbredte angreb afbladlus
i maj-juni. I ærter forekom der ligeledes tidlige. krafti
ge angreb af bladlus. Den milde vinter merifmte liter
opformenng af fcr~kel1bladlus i roekulerne og med
varmen i maj fulgie en tidlig udflyvning til rOt'marker
ne. Den 21. maj blev der fra Planreværm,,;entret i
lyngby udsendt varsel om generel bekæmpelse af
1990 må for nere skadevolderes vedkommende be
legnes som el år med el bekæmpelsesbehov noget over
middel.
Store merudb~ [lc:r er frembragt i for"l.:lgclle, hvor
retlidlg bekæmpelse er foretaget. og 1del efll rfølgende
brlllges forsogsresu!later fra forSkellige afgroder. Un
der dell enkelte afgro<te bringes samrlige f('lf.,,,g ved·
rorende bekæmpelse af svampesygdomme. !-kadedyr
og ,,·ækstregulcring.

Vinterhvede
I det eflerfolgende afsnit om \ interh .. ede bflllges gen
ncm::.nitf,re~uha(er af i all 144 forsag, fordclt på 18
forsog~opga, er.

Bejdsning. I efteråret 1989 blev der anlagt fc)r~~g med
bcjd::.ning af vinterhvede. Der blev anvendt et parti
Kraka med :o.pireevne på 95 og med en udsæd\mængde
p~ 182 kg pr. ha, s\arende til 350 kerner pr ml.
l label I bringes gennemsnits resultaterne af.l forsøg.
hvor midlerne Sibutol 280 LS og Quinolatt' 150 ble ..'
an"endl dels som almmdelig bejdsemiddel, dels l for·
bmdcbe med en eoatmng af kernerne med ·.:,)alnings
midlet Sepirel 2050. Coatningen medfort"r en md
kapslmg af bcjdsemidlel.
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Behandlingen med Sibutol og QuinoJatc har ikke på
virket plantetal pr. m2 eller udbyue.

Ved dyrkning afw'IJterhvede md det tilrddes at anvende
sund og w!lafsl'tlmpet udsæd.

BAde i 1989 og -90 blev der fundet stinkbrand i et
storre anlal marker end tidligere år. Angrebne panier
er aldeles uegnet til udsæd og brødkorn. ligesom
foderværdien er stærkt forringet.

lhedens stinkbrand forekom o/tere i 1990 end i de fore
gllende dr. Årsagen keni/ md søges bla. i an~Y!ndelse af
ubejdset eller mangelfuldt bejdset udsæd. Derfor bør der i
de kommem/e år kun anvendes \"elafsvampet udsæd. AII
greb af stinkbrand ses først tydeligl ved modning. 10'Or
bekæmpelse ikke er mulig! Ved høSf omdannes kernernes
indhold til sorrbrunt støv (Sl'Ompesporer). der lugrer gen
nemtrængende afs/Uelage. Angrebne parrier er usælgelige
og har stærkt nedsat foden-ærdi.

(Foto: Bent Lune lIlie/sen)

Knækkefodsyge er en udpræget sædskiftesygdom.
Med et godt sædskifte er det muligt al holde knække
fodsygell på et lavt niveau. så bekæmpelse kun und·
lageIsesvis bliver nødvendig. I el kornsædskifte er der

Stængel- og bladsvampe
Vinterhvede kan angribes af forskellige svampe lige
fra fremspiring og til kort før høst. Ofte forekommer
der angreb af forskellige svampe på samme tid i
vækstperioden. Flere af de prøvede midler har en bred
effekl overfor nere forskellige svampe. Effekten af cn
bekæmpelse er således et resultat af midlernes virk
ning overfor den kombination af svampe, der op·
træder i afgroden. Hovedparten af forsøgene i hvede er
en fortsættelse af tidligere opgaver. men en række nyc
forsogsopgaver er pAbegyndt i 1990. Hovedvægten er
lagt på at undersøge midlernes effekt ved stærkt ned·
satte doser samt anvendelse af gentagne behandlinger
for derved at opnå sA effekriv en bekæmpelse som
muligt for lavesI mulige omkostninger.

76,5
1,0
l,S
1,4

hk,
P' ha

%akJl

m'"
Stink
brand

F"",
spirede
planter hk. kerne
pr. ml pr ha

322 6
319 O
324 0.2
310 0.1

LSD

Frem
spirede
planter
pr. m'

200 ml
200 ml
200 ml

Vinterhvede

Tabel l. Bejdsning 1lZ5).

1990. 3/arsøg
a. Ubehandlet 328 85,7
b. Sepiret 2050 3S4 0.5
c. 5ibutoJ 280 L 200 ml 329 0.2
d. Sibutol 280 LS+ 200 ml 320 "'"0.4

Sepircl 2050
e. Quinolale 150 Plus nOmi 334 ~O.S

r. Quinolale 150 Plus""" nOmi 3S2 "'"0.9
pirct 2050

LSD

1989. 4/orsog
a. Ubehandlet 280 74,8
b. SibulOl 280 LS 220ml 297 "'"2.0
c. Quinolate 150 Plus 200 ml 287 "'"0,2

LSD

Vinterbnde

Tabel 2. Bejdsnillg (126).

1990. 3/arsøg
a. Ubehandlet
b. Sibutol 280 LS
c. Quinolalc 150 Plus
d. PanOCline 30

Bejdsningen har ikke pAvirkct plantclalleL For host
blev der optall 6 pet. aks med angreb af stinkbrand.
Ener bejdsning med Sibutol 280 LS blev der ikke
fundet stinkbrand. medens der ener behandling med
de lO øvrige midler blev fundct O,1..(},2 pet. angrebne
aks. l gennemsnit af de 3 forsog blev der opnået usikre
merudbytter på I til 1.5 hkg.
Forsøgene fortsættes.

Stinkbrand blev i 1990 fundet i storre grad end de
foregående år. I tabel 2 gengives gennemsnilsresulta·
terne af 3 forseg, hvor et pani Krakahvede blev
kunstigt smittet med stinkbrandsporer og udsåcl i
eneråret 1989.
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mulighed for, at svampen kan vedligeholdes på bl.a.
stub- og halmrcster, og under sådanne forhold kan en
bekæmpelse som regel være lønsom.

t 1990 blev der gennemføn 21 forsøg mt:d bekæmpelse
af knækkefodsyge efter tre planer. Statens Plante
værnscenter i Lyngby har bisLået med bedømmelse af
angrebene af knækkefodsyge i forsøgene. Bedømmel·
ser blev foretaget først i maj og igen i juli måned. Ved
vurdering af behovet for bekæmpelse af knækkefodsy
ge indgik foruden skadetærskIen på over 15 pet. an·
grebne planter også en vurdering af sædskiftet saml
sAbedet og herunder rester af halm og stub.

bytte. der lige akkurat kunne dække omkostnUlgerne
til de udførte behandlinger.

I de førstnævnte 8 forsøg blev der i de 5 forsøg ulrådet
en knækkerodsygebekæmpelse. medens der i de øvrige
3 forsøg ikke blev tilrådet bekæmpelse.
I tabel 4 bringes gennemsnilSresultaterne af 3 års
forsøg. hvor en bekæmpelse af knækkefodsyge blev
foretaget på grundlag af bedømmelse af angrebne
hvedeplanter om foråret i stadium 3-4.

Tabe/4. Knækkefodsyge (127).

t tabel 3 bringes gennemsnitsresullaterne af 8 forsøg.
anJagt i efteråret 1989 i vinterhvede efter vinterhvede. ViDterb,ede

% angreb
afkoækk~

fodsyg<
rom ca. IOn

Ne-tto;
hkg roer·

kcnc ud·
pr. ha bytte

led b. c og e 1.0 l pr. ha led c og f 0,5 I pr. ha. behandling.

t 16 forsøg i 1988·90 er der blevet foretaget en sam·
menligning mellem en efterårs- og en forårsbehand·
ling med l l Sponak 45 ec. Der blev opnået en
halvering af knækkefodsygeangrebel med et merud-

t de 8 forsøg blev der i foråret i gennemsnit fundet 28
pet. angrebne planter, der ved høst havde udviklet sig
til 39 pet. angrebne strå. Der blev ikke opnået nogen
overbevisende effekt på knækkefodsygen, men bedste
effekt blev opnået efter anvendelse af I l Sportak i
stadium 5·6. Der blev opnået merudbytter på 3·4 hkg.
men kun behandlingen med I I Sportak i stadium 5·6
medførte et nettomerudbytte på 0,7 hkg.

1990. 8 fm-søg

a, Ubehandlet 28 39 82.1
b. Sportak 45 ec nov. 8 23 3.2
c. Sportak 45 ee

og Sportak 45 3-4 IO 23 4.0
d. Sporlak 45 ec 3-4 29 3,0
e. sponak 45 ec 5-6 21 4.1
f. Sporlak 45 ec 3-4

og Sportak 45 5-6 24 3,5
LSD 1,5

1989. 4 fa"#fl

a. Ubehandlet 22 29 67,0
b. Sportak 45 ee nov. 8 12 2,6
d. Sportak 45 ee 3-4 17 1,9
e, Sportak 45 ec 5-6 20 2,6
r. Sportak 45 ec 3-4

og Sportak 45 5-6 16 2.2

1988-90. 16 forsøg LSD-

a. Ubehandlet 24 33 77,2
b, Sporlak 45 ec nov. 8 16 3,0
e. Sponak 45 ec 5-6 19 3,4

LSD 1.6

Lcd b. t I pr. ha. led c 0,5 I pr. ha.

Nederst i tabellen bringes resultaterne af 2 ån forsøg.
Der blev opnået sikre merudbytter på 2,5-3,5 hkg. der
dog ikke kunne dække omkostningerne til de udføne
behandlinger.

I de 5 forsøg, hvor bekæmpelse blev tilrådet i foråret
1990. blev der fundet 39 pet. angrebne planter. der
udviklede sig til 54 pel. angrebne strå før høst.
Den bedste effekt og det !>tørste merudbytte blev
opnået efter anvendelse af I I Sportak 45 ec i stadium
5-6.
I 3 forsøg, hvor bekæmpelse ikke blev tilrådet, blev
der om foråret kun fundet 9 pet. angrebne planter. En
behandling medføne urentable merudbytter.

1990. 5 forsøg. Bekæmpe/se tilrådet
a. Ubehandlet 39 54 92,3
b. Sportak 1.0 I sI. 5·6 - 31 5,2 1,8
c. Sportak 0,5 I SI. 34

og Sponak 0,5 I sI. 5-6 - 36 4,5 0,1

/990 3 forsøg. Bekæmpe/se ikke tilrddet

a. Ubehandlet 9 15 65.1
b. Sportak 1,0 I st. 5·6 - 5 2,1 +1,3
c. Sportak 0,5 I sI. 3-4

og Sportak 0.5 J sI. 5-6 - 2 1,9 +2.5

1988-89 7 forsøg. Bekæmpe/se tilrådet

a. Ubehandlet 33 35 75,0 -
b. Sporlak 1,0 I st. 5-6 23 2,4 +1,0
c. Sportak 0,5 I st. 3-4

+Sporlak 0,5 I st. 5-6 - 15 3,2 +1,2
LSD 13 2,3

1988·89 3 forsøg. Bekæmpe/se tilrådet

a. Ubehandlet 4 18 76,0 -
b. Sporlak 1,0 I s1. 5·6 - IO 2,8 +0,6
c. Sportak 0,5 I SI. 3-4

+Sponak 0,5 I sI. 5-6 - 6 3,6 +0,8
LSD 5 2,Q

I de seneste år er der efter anvendelse afSportak 45 ec i
gennemsnit af forsøgene opnået en middelmådig effekt

+0,8
+1,5
+0,8

+0,4
0,0

+0,2

+0,4
+0,4

O,)

+2.2

+0,9

Net~

mer
udbytte

hk.
kerne
pr. ha

% angrt.'b
af knække·

rodsyge forir
slJldium ca. Ion

Vi.....b.ede

Tabel 3. Knækkefodsyge {/27}.
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% angreb
afknrlke-

Vinterhvede % rodsyge % effekt
over- pi hk, Ne1to-

F"', levende ro<· "" """""o- kane ...,.
ElI...., SI. 3.... 'L ,.. $l. 9-10 planter ... IOn rodsyge pr. ha udbytk

I 2 3 4 5 6

overfor knækkefodsygesvampen. Dette har rejst
spørgsmålet om anvendelse af midler som Benlate og
Carbendazim til bekæmpelse af knækkefodsyge.

I tabel 5 bringes resultaterne af 8 forsøg, hvor Sportak
45 ec er sammenlignet med Benlate. Hispor 45 WP,
der er en blanding af Tilt og carbendazim saml Rival,
dcrcr cn blanding arCorbel og Sportak. AJle er midler
med elTekt overfor knækkefodsygesvampen. For at
eliminere bl.a. angreb af gul rust blev der i stadium 3-4
behandlet med Corhel eller Rival.

J samtlige forsøg blev der tilrådet bekæmpelse af
knækkefodsyge, idet skadetærsklen på 15 pet. ang
rebne plantcr blev overskredet. J gennemsnit blev der
fundet 36 pet. angrebne planter om foråret og ved høst
41 pet angrebne strA.
Størst elTekt overfor knækkefodsygesvampen blevop·
nået efter anvendelsc af I I Sportak 45 ec med et
merudbytte på 9,0 hkg. Sammenlignet med led b, 0,51
Corbel, blev der opnået en ))knækkefodsygccffckt«
på 5,1 hkg.
Efter anvendelse af Bcnlatc blev angl'ebet af knække·
fodsyge reduceret fra 47 til 29 pct. angrebne strå, men
med samme merudbyue som fOl' anvendclse af SPOI'
tak 45 ec.
J led e blcv der anvendt Hispor, der indeholdel' cal'
bendazim. som knækkefodsygemiddel. Der blev op·
nået samme effekt som eOcr anvendelse af DenIale.
Tilsvarende effekt blev opnået efter anvendelse af to
gange l I Rival. Hispor 45 WP markedsføres i 1991
under navnet Tangent, med 2 mAneder.:; sprøjtefrist.
Efter samtlige behandlinger mod knækkefodsyge blev
der ikke fundet nogen sikker forskel i de opnåede
merudbytter på 9,0-12,6 hkg.
Årets forsøg tyder på, at der eftel' anvendelse af
carbendazimmidler opnås en lidt svagere elTekt over·
fol' knækkefodsygesvampen end efter anvendelse af
Sponak 4S t:e. Udbyttemæssigt blev der ikke fundet
forskel mellem behandlingerne.

I 1987 blev del' påbegyndt en forsøgsrække, hvol' hel
og halv dosis afSportak 45 ec blev sammenlignet ved
såvel efterårs- som forårsanvendelse. l stadium 6-7

hk,
kerne

pr. ha..

% dæk- % angreb
OInl- .r af knEk· karakter
gulrust kefodsyge ror

ca. 2.. juli Juli kjes2d

Vi.aterh.ede

Tabel 5. Knækkefadsyge (/28).

• rtæSl(wersle blad
Led tr-r behandlet 5t. 3-4
Led c-r behandlet st. 5--6

Tabel 6 Knækkefadsyge eflerdr og fordr (/29)

)990. 8 forsøg

a. Ubehandlet 19 47 7 67,4
b. Corbel 0,5 I 6 J4 7 4,1
c. Corbel 0,5 I b 29 4 9,0

Benlatc 0,5 kg
d.Corbel 0,5 I 4 12 5 9,2

Sportak 45 ec 1,0 I
c. Corbel 0,5 I 5 23 J 12,6

Hi,por 45 WP 0,5 I
r. Rival 1,0 I 4 25 4 11,2

Rival 1,01 LSD 5,4

1990. 5 forsøg

a. Ubehandlet Ubehandlet Ubh. Ubh. 56,6
b. Ubehandlet Ubehandlet Corbel Tilt top 98 31 J9 72,8
c. Ubehandlet 1 Spanak Corhel Tilt top 25 Jb 6,2 2,8
d. Ubehandlet 1 Spol'tak Rival Tilt top 18 54 7,1 J,S
e. Ubehandlet 0,5 Sportak Rival Tilt top 24 J8 5,J 2,9
f. 0,5 Sportak 0,5 Sport.k Rival Tilt top 98 12 13 67 7,5 2,9
g. I Sportak Ubehandlet Rival Tilt top 100 IO 15 62 5, I l,S
h. 0,5 Sportak Ubehandlet Rival Tilt top 21 46 4,8 2,4

LSD a·h 6,8
1988·89. 14 forsøg LSD b-h 3.4
3. Ubehandlet Ubehandlet Ubh. Ubh. bl,1
b. Ubehandlet Ubehandlet Corbel Tilt top 94 35 33 66,5
c. Ubehandlet I SpOrtak Corbel Tilt top 17 48 I,J +2,1
d. Ubehandlet I Sportak Rival Tilt [OP 16 52 1,0 +2,6
e. Ubehandlet 0,5 Sportak Rival Tilt top 17 48 1,2 -c1,2
r. 0,5 Sport.k 0,5 Sport.k Rival Tilt top 98 9 14 58 3,2 71,4
g. I Sport.k Ubehandlet Rival Tilt top 97 5 14 58 3,1 +0,5

LSD b-g 1,7
LSD c·g 1,5

Corbel: I l pr. ha, Ri\'al l I pr. ha, Till !op: l I pr. ha
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l tabel 8 bringes gennemsnitsresuitateme af 9 forsøg,
hvor en efterårsbekæmpelse af gul rust og meldug er
sammenlignet med en tidlig forårsbehandling.

Led b behandlet stadium 3-4 og 5·6
Led c behandlel Sladium 3-4, Sportak 4S ec efter behov

Den største sikkerhed mod angreb afknækkefodsyge er
et sundt sædskifte.

1990. 6 farsøg

a. Ubehandlet 26 48 60,1
b.Carhel 0,51

Sporlak 45 ec 1,01 5 12 9,8 4,4
c. Carhel 0.51

Sporlak 45 ec 0,81 7 21 8,0 3,1
LSD 6,7

En behandling med 11 Spanak medførte en reduktion
af angrebet fra 48 til 12 pet. angrebne strå, svarende til
en effekt på 75 pet.
Sponak, anvendt efter FLOW-DIAGRA~MET,

medførte en gennemsnitlig dosering på 0,8 l med en
effekt på 56 pct. overfor knækkefodsygesvampen. Der
blev opnået sikre merudbyuer på 8,0-9,8 hkg. dog er
der ingen sikker forskel behandlingerne imellem.

MUQ.

merud·
bytte

hk.
kerne
pr. ha

% ongrd>
af lenE'"
Ictfodsyge

juli

""<læk
ning-ar
gulTUSt
ca. 2.
Juli

Vinterhvede

Tabel 7. Knækkefadsyge. flaw-diagram (ll8).

Om for!1ret i hvedens stadium 3-4 vurderes ud fra det
benyuede sædskifte, såtidspunkt, såbed og klimafor
hold suppleret med en planzeulldersøgelse, om der er
behov for en knækkefodsygebekæmpelse. Eli eventuel
bekæmpelse kan foretages med 0,5·/,0 I Sponak 45 ec
eventuelt efterfulgt af en senere behandling med Q,S I
Sporfak eller en tilsvarende mængde i et blandings.
middel.
Midler indeholdende benomyl eller carbendazim, og~
kaldet benzimidazolmidler, bør kun anvendes pli area
ler, hvor midlerne ikke tidligere har været almindeligt
anvendt til knækkefodsygebekæmpelse.

Blad· og akssvampe. Tre milde vintre har været med
virkende eiJ, at meldug, guJrust og Septoria har været
af økonomisk betydning de seneste år. DyrkningsAret
1989·90 blev præget af udbredte og kraftige angreb af
gul rust. Meldug kunne ligeledes findes overalt, men i
middel styrke.
De gode vækstforhold i efteråret 1988 og ·89 medførte
allerede om efteråret angreb af meldug og gulrust og
rejste spørgsmålet om det formålstjenlige i en efterårs
bekæmpelse af svampesygdomme.

I tabel 6 bringes gennernsnitsresultaterne af 3 års
forsøg. Fra 1990 foreligger der resultater af 5 forsøg
anlagt i hvede, hvor forfrugten var hvede. Om foråret
blev der ved en vurdering af angrebene af knække
fodsyge i alle 5 forsøg tilrådet bekæmpelse. I gennem
snit blev der funder 31 pet. angrebne planter, der ved
høst resulterede i 39 pet. angrebne strå.
I led b, der kun blev behandlet for bladsvampe, blev
der opnået et udbytte på 72,8 hkg, svarende til et
merudbytte på 16,2 hkg i forhold til led a.
I led c og d blev der mod knækkefoosyge anvendt 1 I
Sportak i stadium 3-4. Sponakbehandlingen resultere
de i en nedgang i pet. angrebne strå, kolonne 3, fra 39
til 18-25 og et merudbytte på 6,2-7,1 hkg.
I led e blev anvendt halv mængde Sportak, og der blev
opnået samme etTekt som i led c.
I led r, hvor der blev anvendt to behandlinger med Q.5
I Sportak, blev der opnået den bedsLe effekt overfor
knækkefodsygesvampen med et merudbytte på 7,5
hkg.
l led g blev der anvendt normal dosis af Sportak om
efteråret, hvilket resulterede i IO pet. angrebne planter
om foråret og 15 pct. angrebne strå ved høst. Der blev
opnået et merudbytte på 5,1 hkg i forhold til led b.
En efterårsanvendelse af 0,5 I Sportak medførte en
halvering af knækkefO(lsygeangrebet med et udbytte
på 4.8 hkg.

Nederst i tabellen er anført 14 forsøg fra 1988·89. I de
2 år blev der fundeL størst effekt overfor knækkefoosy~
gesvampen ved en delt anvendelse af Sportak efterår
og forår, efterfulgt af I I Rival i stadium 5-6. De
opnåede merudbytter har imidlertid ikke kunnet dæk
ke omkostningerne til udbringning.

blev der foretaget en behandling med Corbel eller
Rival efterfulgt af en behandling med Tilt top i sta
dium 10.1 for at eliminere en eventuel påvirkning af
bladsvampe.

3 års forsøg viser, at den største effekt overfor knæk
kefodsygesvampcn og deL største merudbytte opnds
ved en delt Sportakanvendelse efterår og forår efter
fulgt af en anvendelse af Rival i stadium 5·6. En lidt
svagere effekt overfor knækkefodsygesvampen blev
opnået ved anvendelse af normal mængde Sportak om
foråret i stadium 3-4, og der blev opnået samme
udbytte og nettomerudbytte som ved en delt anvendel
se.
En vurdering af et eventuelt bekæmpelsesbehov for
knækkefodsyge er hidtil foretaget om foråret på
grundlag af opgravede hvedeplanter. Ved en vur
dering af såtidspunktet, sædskiflet. klimaet og sortsc
genskaberne er der mulighed for at opstille ct FLOW
DIAGRAM for bekæmpelse af knækkefodsyge. Et
sftdant diagram er opstillet i figur I.

I 1990 har diagrammet været afprøvet i 6 forsøg. og
resultaterne bringes i tabel 7. I samtlige forsøg blev der
fundet et bekæmpelsesbehov ved en forårsvurdering. I
gennemsnit blev der fundet 37 pct. angrebne planter
og ved høst 48 pet. angrebne strå.

Ved forsøgenes anlæg sidst i november blev der fundet
gul rust i 5 af 8 forsøg og meldug i 7 af forsøgene. En
efterårsbekæmpelse påvirkede kun i ringe grad svam
peangrebet, der blev vurderet i april måned. Kun efter
anvendelse afO,25I Bayfldan + 0,51 Sportak blev der
opnået et sikkert merudbYlIe på 5,7 hkg.



Fig. J. Flow-diagram for bekæmpelse af knækkefodsyge i JU'ede.
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Risiko Notater

SAtidspunkt: Før 21/9 -.-2
2119-30/9 +1
Ener 30/9 O

Forfrugl Afgrøde før forfrugl

Hvede Hvede +2
Hvede Ærter -.- 2
Hvede Raps (+ plejning) + 2
Hvede Frøgræs - 2
Hvede Roer - 2
Ærter (T pløjning) Vintersa:d + 2

Byg Roer + I
Byg Vintersæd + 1
Hvede Raps (+- pløjning) + 1
Raps (+ plejning) Vintcrsa."d + I
Roer Hvede + 1
Ærter (.J,.. pløjning) Byg + 1
Ærter (+ plojning) Roer + 1

Byg Byg O
Frøgræs Byg O
Raps (+ pløjning) Byg O
Ærter (-+- pløjning) Hvede O

Frøgræs Frogræs I
Græs Græs I
Raps (-;- plejning) Kern I
Ærter (-+- pløjning) Byg I

Vinteren var: Mild + 2
Normal +1
Streng O

Sum:

T
t

I Sum mmdre end 41 Ja Ingen bekæmpelse I

~j

Sum = 41 Ja Vækstteguleres? Ja

Nej ";t
Sum stooe end 4 l Arbef. Bnna, Flonda.

Ja
Sprøjt medL_. Obelisk. 0.5 I Spo<1ak

Ot"estls. P&pItal eller
Sla<pna<?

Iil
Sprøjt med 1,0 I Sportak I
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Tabel 8. Bladsvampe. efterdr ag lar r 1130). Tabel 9. Blads,ampe Wl).

.........-
V' .... - ....... -. , .. ,.. ar.-...

lpriI p.... ..,... "......,.,..... ..--.",-........... ..... ---117" .... ..,...

1990. 8 forsøg, S/~ipn~r. Anja. Kraka

a. Ubehandlet 24 13 87,9
b. Bayfidan 0,25 l 23 IO 1.8 +0,1
c. Bayfidan 0.125 l 21 12 2.0 O,S
d. Bayfidan 0.25 l

+Sponak 45 ec +0.5 I 22 IO 5.7 2.7
e. Bayfidan 0.25 I 18 I 4.4 2.5
f. Bayfidan 0,125 I IS O 4.5 3.0
g. Bayfidan 0,25 I

+ Sportak 45 ec +0.5 I 14 O 5.1 2,1
LSD a-g 2.9
LSD b-g 2.6

1990. 1forsøg, Florida

a. Ubehandlet O O 65,1
b. Bayfidan 0,25 I O O +2.7 +4.6
c. Bayfidan 0,125 I O O 0.6 +0.9
d. Bayfidan 0.25 I

+ portak 45 ec +0.5 I O O +2,0 +5,0
e. Bayfidan 0,25 I O O + 1.5 +3.4
f. Bayfidan 0,125 I O O +2.2 +3.7
g. Bayfidan 0.25 I

+Sportak 45 ec 0.5 I O O 1.8 +1.2
LSD 4.6

Ud b-d behandlel I noy~mbc:r

Ud c-g behandlet i marts

1990. 121arsag

a. Ubehandlet 8 45 14 53,8
b. Till top 3X0.5 l 0,7 I 2 32,S 25,3
c. Tilt top 4XO.5 l 0.4 0,3 I 34,8 25.2
d. Bayfidan 0.5 I 0.7 0.6 I 35.2 25.3

og Till 10P 3 X0.5 l
e. Bayfidan 0.5 I 0.8 0.6 2 36,8

og Folieur3XO.75 I
f. Bayfidan 0.5 I 0.5 2 36.5

og Folicur 0,75 I
og Matador 2XO.51

g. Bayfidan 0.5 I 0,9 2 38.9
og Tiplor 3XO,5 I

LSD a-g 6.0
LSD b-g 2.3

Ud b behandkl l stadium 5-6, 7-8 og 10-10.1
Ud c·g behandlet I tachum 3..4. 5-6. 7·8 0& 10-101
• Slr:SI~\tntc blid

'-'ed tre behandlmger. men med et større merudbylte
på 35-40 hkg kerne. I et enkelt forseg, nr 37013,
medførte behandlingen i led g en udbyttcstig01ng fra
70.4 hkg i ubehandlet til 131,4 hkg for de fire udførte
sprøjtninger. For de markedsførte produkter er der
foretaget en beregning af nettomerudbytterne.

Der blev opnået samme økonomiske resultat ved tre
som ved fire behandlinger, men det laveste kemikalie·
forbrug bicvanvendt i led b ved tre behandlinger.

Tabel IO. Blads,ampe (132).

1990. 13 larsøg

a. Ubehandlet 12 38 16 53,7
b. Tilt top 3XO.5 I I 2 2 26,6 19,4
e. Calixin 0.5 I

og Tilt top 3XO,5 I 2 2 28,2 19.1
d. Corbel 0.5 I

og Tilt top 3XO.5 I 2 2 29.5 20.3
e. Ba)'fidan 0.5 I

og Rival 1.0 I
og ex 061 2X 1.0 I 2 2 31,8

f. Bayfidan O,S I
og Rival 1,0 I
og Tiplor 2XO,5 I 2 2 32,4

g. Bayfidan 0.5 I
og Rival 1.0 l
og Tilt top 2 X 0.5 1 2 2 31,2 20.5

LSD a-g 4.1
LSD b-g 1.9

Ud b behandkt I stadium -.5-6,7-80&10-10.1
Ud c·g behandlet i stachum3-4. 5-6. 7-8 og 10-10.1
.) Næstø\,CBle blad

I det tidlige forår - sidste halvdel af marts - blev der
behandlet med de samme midler og doser. Bedst errekt
blev der opnået overfor gulrust, og der blev fundet et
merudbytte på ca. 4,5-5.0 hkg kerne.
De fA. forsøg viser, at den bedste errekt på svampene og
de største merudbytter blev opnået ved en forårs
bekæmpeise.
Et enkelt forsøg blev anlagt i sorten Florida. hvor der
ikke blev fundet svampeangreb om efteråret. Udbyttet
blev ikke påvirket af de udførte behandlinger.
Forsøgene fonsæHes.

I tabel 9 bringes resultaterne af 12 forsog, hor fem
fOf'Jkelligc midler med god effekt overfor bl.a. gulrusl
er sammenlignet. Forsøgene blcv udføn i 9 Sleipner-,
2 Kraka- og I Anja-mark.

Ved forsogenes anlæg blev der i 8 af de 12 forsøg
fundet angreb af meldug, medens gul rust kun blev
fundet i 3 af de 12 forsøg. Ved en vurdering af
svampeangrebet først i juli blev der i gennemsnil
fundct 8 og 14 pet. af henholdsvis meldug og Septoria,
medens der blev fundet et meget kraftigt angrcb af
gulrust på 45 pet. dækning rå næst0verstc blad.
I led b blev der behandlet tre gange med Tilt top,
hvilket medførte en god svampeefTekt og et stan
merudbyne på 32.5 hkg.
I de efterfølgende led blev der i hvert udføn i alt fire
behandlinger, der medføne samme svampeeffekt som
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1 led c·h er der udført en sen behandling i stadium
10.5.4, svarende til fuld gennemskridning af akset og

Septoria kan under gunstige forhold brede sig fra
bladene til aksene og der....ed forårsage kvalitetsfor·
nngelser og udbyuenedgang. Sorten Sleipner har vist
sig at va:re ret modtagelig overfor angreb af SeplOria.
og I label 11 gengi"e5 gennemsnitsresultaterne af 11
forsog udfort i denne.

I label IO bringes gennemsnilsresulLaleme af 13 for
seg. hvor syv fOC5keJlige midler er blevet sammen·
lignel ved henholdsvis tre og fire hehandlinger.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet gulrust i 6
forseg. meldug i 9 forsøg og Septoria i 6 af de 13
forsog. Forst i juli blev der i ubehandlet fundet et
kraftigt angreb af gul rust, i alt 38 pc!. dækning p5
næstoverste blad samt moderate angreb af meldug og
Septoria.
Tre behandlinger med 0.5 I Tilt top pr. gang mcdførte
en god svampebekæmpelse og el stort merudbytte p5
26.6 hkg.
I de ovrige led. der alle blev behandlct firc gange. blev
der opntte! en god svampebekæmpelse med mcrud·
byllcr fra 28 til 32 hkg.
En beregning af de opnåede netlomerudbyller for de
markedsfone midler viser ringe forskel de forskellige
kombinationer imellem. Her bør det også bemærkes,
at detlavesle kemikalieforbrug er anvendt i led b. hvor
der blev opnået et nctlomerudbytte p5 19.4 hkg.

Septoria bor bekæmpes effektivl }'ed forekomst i sta·
dium 8~9 til 10. 5. 4. Der anvendes et o'terke"dt middel
med effekt mod Septoria. Forekommer der tillige o"g~

reb af meldug eller gu/rust. bør der o/tid anvendes et
bredt virkende middel.

afsluttel blomslrmg. Der foruden er der forelaget
behandlinger i stadium 3-4, 6-7 og 9·10.
Til den sene behandling mod Septoria . stadIUm
10.5.4. - ble\' anvendt tre markedsførte præparater.
Tilt 10P, Sportak og Rival. der aJle cr anerkend I af
Planteværnscentret til bekæmpelse afSeploria med 11
pr. ha. Midlerne ex 061 og Sambarin indeholder bl.a.
chlorothalonil. der er virksomt overfor Seploria. Sam
barin markedsf"res i 1991.
I led b blev der for Ire behandlinger i hhv. sladium 3·4.
6·7 og 9·10 opnåel en acceptabel svampedTekl saml el
merudbytte p5 31.6 hkg kerne.
Behandlingen af de efterfolgende led c-h medf"rtc en
yderligere stigning i merudbyllerne p5 2.7-5,2 hkg
kerne i forhold til tre behandlinger i led b. Der blev
fundel en lilfredsstillende effekl på s:tvc/ ScplOrill.
meldug som gul rust.
En beregning af nctlOmerudbyllel viser ingen forskel
behandlingerne imellem. Foretages en beregning af
behandlingshyppigheden· antal anvendte normaldo·
seringer pr. ha • fremkommer der en forskel leddene
imellem. lied b og h blev der anvendllave5te mængde
præparat. svarende III indeks 2,0. I led c og f blev
mdeksel 2.5 og i led d 3.3. Del er forhold. man absolut
ber være opmærksom på i relalion til et nedsal for.
brug af bekæmpelsesmIdler. jfr. handhngsplanen.
Årets forsøg viste som tidligere års forseg. at angreb af
Seplofla kan medfcre udbyttenedgang på mindst 5·g
pcl.

Delt dosis. I 1986 blev der p5begyndt forskellige for·
sogsrækker med del formAl al undersøge muligheden
for at opn5 en bedre svampttffekt ved at fordele en
normal dosis af et bredt virkende blandingsmiddel p5
Oere udbringninger. I 1990 blev der anlagt for'iCg efter
en ny plan, hvor der blev anvendt gentagne behand
linger med 1/1, 1/2. 1/4 og 1/8 af den normale do·
sering af del pågældende middel.
I label 12 gengives resultalerne af27 forseg, hvoraf de
17 forsøg er anlagt i sorten Sleipner, 2 i Kraka. 3 i
Anja og 3 i Pepital, l i Gawain og 1 i Obelisk. I denne
forsøgsopgerelse er der ikke foretagel opdehng efter
sorter. idet der kun i det ene forseg i Obelisk bicv
opnået lave merudbytter p5 2·4 hkg. I de øvrige SOrler
blev der opn5el store merudbytter fra IO til 73 hkg
kerne. Se iovrigt tabelbilage!.

1 de 27 forsøg blev anvendt fire midler, Rival og Tilt
IOP, der begge er markedsforte, medens Folicur og
Tiplor endnu ikke er godkendt af Miljøstyrelsen. Som
normal dosis for Tilt 10P blev der anvendt 0,8 I pr. ha.
medens de øvrige blev anvendt med 1 I pr. ha.
Ved en vurdering af svampesygdommene først i juli
blev der fundet moderate angreb på 7~10 JX:1. meldug
og Septoria samt et megel kraftigt angreb af gulrust p5
50 JX:l. på næstøverste blad.

% dfleknina ar
md· ,ul. sep- hkg Nella
dug tuSl toria kerne tMrud·

ca.ln pr.ha bylte
Vinterhvede

Tabel II. SepIaria (133).

/990. "[arsog
3. Ubehandlet 7 44 II 57,S
b. Bayfidan 0.5 I O.g 2 4 31.6 24,1

og TIlt 10P 2XO,51
c. Baydldan O,S I

og Tilt 10p 3X0,5 I 0,3 3 35,2 25.3
d. Bayfidan 0.51

og Rival 1,01
og Till 10P 0,8 I
og Sportak O,S I 0,6 0.9 3 36,8 25,S

e. Bayfidan 0.5 I
og Rival 1.0 I
og Tiptor O,S I
og ex 061 1,0 I 0,2 2 4 36,7

r. Bayfidan 0.5 I
og Rival 3XO.751 0.5 4 4 35,1 24,6

g. Bayfidan 0.5 I
og Till IOp O,S l
og Sambarin 2 X 1,0 I 0.4 2 3 35.7

h. Till top 4XO.51 0.2 2 4 34,3 24,7
LSD a·h 5./
LSD b-h 5./

Lcd b behandlet stadium 3-4. 6-7 og 9·10
1cd c·h behandlet stadium 3-4. 6.7. 9-10 og 10.5"
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Tabell2. Delt dosis a/ svampemiddel (134).

Vinterhvede behand
ling"
index

o/c dækning ar
mel- gul. sep.
dug rU~l lona

ca. 7/7-

hkg
hm
pr. ha

Forsøgene bekræfter imidlertid tidligere års resulta·
ter, . al effekten af en behandling med en normal
mængde bredt virkende svampemiddel kan øges ..ed at
dele denne mængde i to il tre behandlinger.

/990. 27 forsøg

a. Ubehandlet 9 50 IO 53,8
b.2X l/I normaldosis 2,0 l II 3 10,0
c. 3 X 1/2 normaldosis l,S 2 8 2 10,7
d. 4 X 1/2 normaldosis 2,0 2 7 2 11,4
e. 4 X 1/2 normajdosis 2,0 1 7 2 11,3
f. 5X 1/2 normaldosis 2,5 2 6 2 14,9
g. 5X 1/4 normaldosis 1,1 2 8 2 29,8
h.5X 1/8 normaldosis 0,6 4 Il l 26,9

LSD a-h 3.5
LSD b-d I,g

Led b behandlet stadium '-6 - 10-10.1. -
Led c behandlel stadium 5-6, 7-8, 10-10.1. -
Led d behandlet stadium 3-4. 5-6, 7·8, 10-10.1. -
Led e behllndlel sladium

34. 5-6. 7-8, 10·10.1, 10.5.4
Led f·h behandlet stadium 5·6. 7.8, 10-10.1. 10.5.4
- nlleStIJverste blad
Ener anvendelse af to normale mængder i stadium 5-6
og 10·10.1 blev der registreret en acceptabel effekt på
meldug og Septoria. medens gulrusteffekten ikke var
tilstrækkelig. Behandlingen har resulteret i et stan
merudbytte pA 30 hkg kerne.
l led c blev der benyttet (re behandlinger med O,S l,
hvilket resulterede i en bedre svampeeffekt. men med
samme merudbytte som i led b.
Ved at øge antal behandlinger til fire· led d og e - blev
der opnået en god svampeeffekt med et sikkert større
merudbytte i forhold til tre behandlinger.
Ved i alt fem behandlinger med 0.51 afnormadoserin·
gen blev der opnået den bedste svampeeffekt, men med
samme merudbytter som for tre gange 0,5 I normaldo
sering.
J led g og f blev der prøvet fire gange 1/2 og fire gange
118 normaldosering. De lave doser viste tendens til
lidt for svag svampeetTekt i særdeleshed overfor gul
rust. En beregning af behandlingshyppigheden viser,
at der er stor forskel i den anvendte mængde middel.

Tabel/3 Delt dosis o/svampemiddel (134).

I tabel 13 er de 27 forsøg opdelt efter de anvendte
midler.

I 7 forsøg har Rival været benyttet med en god effekt
mod meldug og Septoria, hvorimod effekten på gul·
rust var utilfredsstillende. Største merudbytter blev
opnået for fire og fem behandlinger med 0,5 I Rival
med 26-28 hkg.

Tilt top blev prøvet i 9 forsøg, hvor normaldosenngen
var 0,8 I pr. ha. l disse forsøg var der svage angreb af
Septoria. men angreb af meldug og gulrust svarende til
de øvrige forsøg. Der blev opnået en god meldugeffekt
og en betydelig bedre effekt på gul rust end ener
anvendelse af Rival. Behandlingerne resulterede i
merudbytter på 28·38 hkg kerne. Størst merudbytte
blev opnået for tre og fire behandlinger med 0,41 Tilt
top, et udbytte, der ligger IO hkg kerne over den
tilsvarende behandling med Rival.

J sidste halvdel af tabellen er anført 7 forsøg, hvor
Folieur har været anvendt med I I pr. ha som normal·
dosering samt 4 forsøg med Tilt top med tilsvarende
dosering. Folieur, der endnu ikke er godkendt af
Miljøstyrelsen, er et præparat med en særdeles kraftig
svampeetTekt, hvilket resulterede i merudbytter SV8·

rende til anvendelse af Tilt top.

Ved nærmere sammenligning mellem den anvendte
dosis og antal behandlinger fandtes en nøje over
enstemmelse mellem de opnåede merudbytter og den
effekt. der blev opnAet overfor svampene meldug og
gulrust.

I figur 2 er grafisk gengivet den opnåede effekt på
meldug og gulrust efter de i 1990 udførte forsøg med
forskellige midler og antal behandlinger.

% dækmng øf % dleknina af % dæknmg af % dælning af

Vinterhvede mel· gul. scp· hlg mel· gul. se,>- hkg mel· gul· "O- hkg mel· gul. SC]>- hk,
dug rus. lona k~rnt du, ruSI tona kerne dug rus. lona kerne dug ruSI tona kerne

ca 717- pr ha ca. 7n· pr ha ca 717- pr. ha ca 7/7· ")r. h.

/990 7/orsøg, Rival 9forsøg Till top 7 forsøg Folicur 4 forsøg 1iptor

a. Ubehandlet 10 52 17 53,5 8 49 4 50,2 9 50 12 56,4 7 48 IO 57,7
b. 2XI/I N l ]J 4 21.2 2 l l 10,9 l 2 2 15,7 4 O 3 33,2
c. lX112 N 2 24 4 21,6 l 5 2 32,1 1 0,4 1 15,1 2 O 2 11,6
d. 4X 112 N 0,8 21 4 26,7 2 l 2 14.6 1 0,9 0,9 37,7 2 O 2 35,1
e. 4X 112 N 1 21 3 25,9 2 1 2 16,2 0,6 0,1 0,7 36,9 2 O 2 11,5
f. 5XI/2 N 1 22 l 28,1 2 1 l 37,8 2 0,9 1 17,9 1 O 2 34,6
g. 5XI/4 N 2 28 5 21.6 l 2 2 l2,7 2 0,4 2 14,9 4 O l 29,0
h.5X1/8 N 3 39 8 17,7 4 5 l 27.9 l 2 1 11,6 5 O 4 29,2

LSD a-h 5.1 LSD Q-h 7,6 LSD a-h 6,4 LSD a-h 10,7
LSD b-h 4./ LSD b-h 3./ LSD b-h 2,9 LSD b-h

8ehandlingtr: se tabtl 12
N = normaldosis Rival, Fohcur, Tlplor l 1pr ha, Tilt IOP 0,8 I pr ha
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2)(1,01

3)(0,51

4)(0.51

4xO,51
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5xO,250 1

5xO,125 I

Tilllop

2)(0,81

3x0.4 I

4)(0.4 I

4xO.4 1

5)(0,41

5xO.21

5)(0.1 I

O 25

c::zI gulrust

50 75

• meldug

Planteværn

Folicur

2x1.0 I

3xO.51

4)(0,51

4xO,51

5xO,5 I

5xO.250 1

5xO,125 1

Tiplor

2Xl,0 l

3XO,S t

4xQ,5 t

4XO,SI

5xO,5 I

5xO,250 r

51(0,1251

GI'00 O 25 50 75 '00

Fig. 1. Pct. bekæmpelse af gulrust og meldug i hvede.

Ru'al medf"ne i 7 forsog en god effekl på meldug \ed
+.5 behandlinger med 0.5 I pr. gang. Overfor
l..raftigt el gulrustangreb. som noterel I 1990. havde
Imdlcl dog en for svag effekt.

Tilt (OP udvil1;le i 9 forsag en god cffekl overfor gulrust
ved samtlige bch:.mdJinger. Overfor meldug s s en
lendens lil vigende effekt ved nedsat dosenng.

Folicur har i 7 forsag en særdelc~ god eITekt overfor
gul rust, ogs.'! vcd lave doseringer. Ved anvendelse af
de lave doser saml IO behandlinger med normal dosis
blev der fundet en vigende eITekt o.. erfor meldug.

Tlplor har I ~ forsag udnSI cn s..'t:rde1es effektiV be
kæmpelse af gul rust. medens meldugeffekten ikke var
særlig overbevisende \ed del relallvt lavc meldugan.
greb i forsogene.

For samtlige anvendte midler blcv der i forsøgene
fundct en forbedret svampeetTekt ved tre til fire be
handlinger med halv normal dosis i forhold til IO
behandlinger med en normal dosis.

I tabel 14 bringes gennemsnitsresultatet af I alt 105

forsøg O\'er 3 år. h\or mængder fra 0,75 III 2,0 I Tilt
top blev udbragt ad to. Ire eller fire gange.

For så\cl tre som lire behandlinger med 0.5 I Tilt lap
blev der I 26 forsog opnåel en acceptabel effekl på
meldug. gulrust og Septoria. og behandlingerne med
førte meget store og ensartede udslag på 29-31 hkg.
Storst merudbytte blev opnået efter fire behandlinger
med 0.5 I Tilt top. En beregning af nettomcrudbyttct
viste imidlertid ingen økonomisk forskel behandlin
gernc imellem, men også her bor påpeges, 3t det
laveste kemikalieforbrug blcv opnået ved anvendelse
af trc behandlinger med 0.5 I Tilt top.

J 40 forsog i 19 9 ble\ det bedste akonomiske resultat
opnået. hvor der ble\ foretaget tre behandlinger og
anvendt en samlet dosering mellem 0.75 og 1.5 l Tilt
lap.
Tilsvarende antal fors"g blev gennemfart l perioden
1987-88. Uanset antal behandlinger og doseringer blev
der opnAel samme svampeeffekt mcd merudbytter på
14·16 hkg. Ved beregning af nettomerudbytlerne var
der ringe forskel behandlingerne imellem, men også
her var der forskel på den totalt anvendte mængde
præparat.
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Tabel 14_ Dell dosis afsvampemiddel.

C?t dålllDI afmd- &Ul. _
dug rust lona

ca· In-

hk,
kerne kCIDJ·
pr. ha kalle Ndto

Anvendelsen af lave doser kræver som regel gentagne
behandlinger med et interval på 10..20 dage. hvilket vil
sige hyppig marleinspektion. Endvidere er det på
krævet med en effektiv kontrol af marksprøjten.

l tabel 15 bringes gennemsnitsresultateme af 14 forsøg
fra 1989, hvor tre, fire og fem behandligner med 0,5 I
Tilt top blev sammenlignet.

/990. /4 forsøg

a. Ubehandlet 7 42 ) 54,3
b. Tilt ,op )XO,5 1 2 ) 2 25,9 18,7
c. Tilt top 4XO,S 1 I 0,7 2 28,2 18,6
d. Tilt top 5XO,5 I I 0,7 3 29.6 17,6

LSD b·d 2.0

Led b behandkt stadium S-6. 7·8. 1().10.1
Led c behandlet stadium ,.... S-6. 7-8, 10-10.1
Led d behandttt stAdium J". S·6. 7·8, 10·10.1, 105.4
- nsest0\'erslt blad

l forsøgene blev der fundet svage angreb af meldug og
Septoria, medens der i gennemsnit blev noteret et
kraftigt angreb af gulrust på 42 pct. pi næstøverste
blad.
En lidt svag svampeeffekt blev opnået ved lre beo
handlinger med Tilt top. der dog resulterede i et stort
merudbytte pil 25,9 hkg.
Ved fire og fem behandlinger blev der opnået god
svampeeffekt med et sikken større merudbytte end for
Ire behandlinger.
En beregning af nettomerudbytter viste imidlenid
ringe forskel behandlingerne imellem.

/990. 26 forsøg

Ubehandlet 7 4) 8 54,1
Tilt top )XO,5 I I 2 2 28,9 25.0 21.7
Tilt top 4 X0,5 I 0.9 0.5 2 3l,) 26.1 21,7

LSD b-e 0.9

/989. 40 forsøg

Ubehandlet 5 24 2 69,8
Tilt ,op 2X 1.0 1 0,7 4 0,4 12.) 6.9 4.9
Tilt ,op) XO,5 1 0,4 2 O,) 13,6 9,7 6,4
Tilt ,op) XO,25 I 0,9 ) O.) 12,2 10,2 7,1

LSDb-dJ./

1987·88. 39 forsøg

Ubehandlet 5 9 12 55,7
Tilt top 2 X 1,0 I 0,3 0,1 2 16,7 II,) 9.)
Tilt top 2XO,5 I 0,5 0.2 2 14,4 11,8 9,6
Tilt top )XO,5 I 0,2 0,1 I 16,6 12,7 9,4

LSD bod /.8

Gennem 3 år foreligger der ca. 1150 forsøg, hvor der
indgår en fOT'S0gsbehandling med tre gange O.S I Tilt
top, og i tabel 16 bringes gennemsnitsresultaterne afde
3 års forsøg.

På Øerne har der i 1990 været anlagt i alt 116 forsøg,
hvor der blev opnået et gennemsnitligt merudb) tte på
21,7 hkg, med de største merudbytter på Fyn. ca. 23
hkg, medens der på Lolland-Falster og Bornholm blev
opnået 17·18 hkg i gennemsnit.

Tilsvarende blev der i 145 forsøg i Jylland opnået et
gennemsnit på 18,8 hkg med de laveste merudbytter,
17 hkg, i Vestjylland. medens der i Østjylland blev
opnået ca. 21 hkg. I 1990 blev der således opnået
merudbytter for behandling af hvede, der var mere
end dobbelt så store som udslagene i 1988 og ·89.
En opdeling efter jordbundsforholdene viste ikke no
gen marleant forskel i de opnåede merudbytter, hvor
imod udbytteniveauet viste en forskel jordlyperne
imellem.
En opdeling af forsøgene efter med og uden angreb af
gulrust viste for 1990 et merudbytte på 20,8 hkg ved
forekomst af gulrust. Et udslag, der var mere end
dobbelt så stort som for 1988 og -89.
I 17 fOfSQg uden gul rust medførte behandlingerne et
merudbytte på 9.6 hkg, hvilket er omtrent samme
udslag, som blev opnået i 1988, og et udslag. der
hovedsageligt skyldes bekæmpelse af Septoria de på·
gældende år.
Nederst i tabellen er forsøgene opdelt efter sorler, Tre
behandlinger af Sleipner medførte i 1990 store merud·
bytter pli 41.1 hleg, hvilkel er hen imod en fordobling af
udbytterne. svarende til en udbyttestigning på 89 pet.
I 1999 blev merudbytterne 16,2 hkg og i 1999 11,6 hkg.
Tallene viser tydeligt det skred, der er sket med
hensyn lil Sleipners resistens overfor bl.a. gulrust.

En bekæmpe/se afgu/rust, meldug og Septoria i h~'€de

kan være akluel fro begyndende slrækningsvæksl. sIa·
dium 5, lil begyndende modning, sladium J1.
Norma/dosering bør allid anvendes ved elab/erede
svampeangreb.
Ved begyndende angreb er det muligl at anvende lave
doseringer ned Iii 1/3 afen normaldosen'ng afer bredl
virkende svampemiddel.

I Anja medførte behandlingerne et merudbytte på 25,1
hkg, svarende til en stigning på 52 pct. mod de
foregående års merudbytter på 16-19 hkg.
Pepilal . en sort, der stilles store forventninger til·
kunne kviuere for de tre behandlinger med et merud
bytte pA 18 hkg, svarende til en stigning pA ca. 25 pet.
Kraka, Gawain og Rektor har øget udbyttet med ca.
15 hkg for de udføne behandlinger.
Obelisk. Urban og tildels Florida og Kosack har en
god resistens overfor bladsvampe, og de opnAede me·
rudbytter kunne lige dække omkostningerne' til de

hkl VdlO
kerne ffiCr'

pr_ha udb)"tte

6-7 og 9-10
- S-6. 7·8 og 10·10. I
3:", S-6. 6-701 I().!O.I

% d,ul1lng M
IMI· aul. sq>
dul NIt toN

ca.. In-
VinI..........

Tabel II Dell dosis af svampemiddel.

2 x behandling Stadium
3 X behandling stadium
4 X behandling Stadium
- næsun·enlt blad
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Tabel 16. Merodbyue .oed 3 x 0.51 Tilt top i vinterhvede.

1988 1989 1990

ViDterbYede
hk. hk. ...

Anw ...... M,,· Anw k"". M,,· Antal ...... M,,·
ro.... ",h> udbytte ro",," ",.h> udbytte r..... pr_ h. udbylte

Øerne 179 72.1 10.9 211 73.8 8.8 116 62.4 21.7
Jylland 220 62.9 7.6 282 68.4 8.8 145 55.3 18.8
Hele landet 399 67.0 9.1 493 70.7 8.8 261 58.3 20.1

Jordtypeinddeling. flele landet

Under JB 4 137 64.0 6.9 130 65.3 8.7 76 51.2 16.8
Over JB 4 262 68.6 10,1 335 73.2 9.0 170 61.9 21.6

Angreb afguirost. Hele landet

Uden gulrusl 150 65.4 7.8 29 66.7 4.1 17 60.0 9.6
Med gulrusl 224 68.8 9.7 457 71.0 9.0 236 58.5 20.8

H"edesorter

Sleipner 40 67.9 11.6 58 75.0 16.2 58 46.1 41.1
Anja 23 61.2 15.9 24 52.4 18.9 14 48.1 25.1
Pepital 9 70.2 18,2
Kraka 82 6J.2 11.2 94 62,5 12,1 44 58.7 15.J
Gawain 22 727 7.2 J2 8J.5 5.0 IJ 69,4 14.8
Rektor 18 62.4 6.6 27 62.5 7.2 IO 55.1 14.7
Florida 24 70.2 8.4 8 70.7 11.5
Kosack 21 66.6 7.0 25 67.1 6.2 IO 65.8 10.4
Ob<lisk 22 71.8 6.J 21 75.5 19 12 74.7 7.9
Urban 19 66.1 4.2 J5 69.7 4.6 9 64.1 5.0

3 bt:handlmg~r med O.S l Tilt lop - ~.O hkg h\ed~

J konler a 120.- = 3.1 hkg hed~

GI

Gulrust p6 hvede. Meger kraftige angreb ble" fundel i 1990. hvor der blev fundet slor forskel i sortsfølsomhed. Sorten
Sleipner ble,' kraftigt angrebet. og ofte blev udbyttet hab-eret.
Findes gulrust ,. hw!dem stadium 5-6 (be8)'ndende slrækning).foretages en bekæmpelse. der gentages om nødl,(,lldigl i"dril
stadium IO. Ved tidlig n-ag infektion anvendes ned!>at dosis. men ved eiabierede angreb benyttes normal dosis afet effektivt
rustmiddel. (Foto: A. From Nielsen)
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udførte behandlinger. Færre behandlinger vil være
tilrådeligt i de nævnte sorter.
En beregning af omkostningerne til en udbringning af
0,5 I Tilt top svarer til værdien af 2,4 hkg hvede. For
de tre udbringninger er det i alt 7,2 hkg, hvoraf selve
kørslen udgør 3 hkg.
De store merudbytter i 1990 viser. hvor stor økono
misk betydning kraftige og udbredte angreb af gulrust
kan få for dyrkningen af vinterhvede.

Modelberegnede varslingss)'stemcr. Ved Statens Plan
teværnscenter i Lyngby har man igennem årene arbej
det med forskellige modelberegnede varslingssystemer
til bekæmpelse af skadevoldere i korn. Her skal om
tales det system, der er udarbejdet til anvendelse i
vinterhvede. I 1989 blev der afprøvet et system, der
udelukkende tog sigte på bekæmpelse af bladsvampe·
ne gulrust, meldug og Septoria. l 1990 blev der af
prøvet et system, der og$A tilgodeså behandlingen af
bladlus, ligesom der var mulighed for at anvende
reducerede doser.

Til vurdering af den nye model blev der anlagt 12
forsøg, og gcnnemsnitsresultaterne er anført i tabel 17.
Der har været anlagt forsøg i følgende sorter: 4 i
Sleipner, 3 i Gawain. 2 i Florida, 2 i Obelisk og l i
Kraka.

Tabel 17 Model valgt plantevæm (135)

Ved en vurdering forst i juli blev der fundet moderate
til kraftige angreb af meldug, gul rust og Septoria,
ligesom der blev fundet et kraftigt angreb af bladlus.
Led b blev behandlet med både svampe· og skadedyrs·
middel eftcr anvisning fra modellen.
l 2 forsøg blev anbefalet en behandling. i 4 forsøg to
behandlinger, i 3 forsøg [re behandlinger og i 4 forsøg
blev der anbefalet i alt fire svampebekæmpelser. Der
blev anvendt en dosis svarende til 1,2 enheder af Tilt
top. Bladlusebekæmpelsen blev anbefalet i 8 af de 12
forsøg, og der blev anvendt 0,6 enheder af midlet
Pirimor. I alt blev der i led b anvendt en mængde
kemikalier svarende til behandlingshyppighed 1,8.
Der blev opnået en god effekt mod meldug. gulrust og
Sepiaria, og bladluseangrebene blev reduceret fra 51
lil 21 pet. angrebne strå. Behandlingerne resulterede i
et stort merudbytte på 20,8 hkg.
Led c blev behandlet mod svampe efter modellens
anvisning, men alle led blev behandlet mod bladlus i
stadium 9. svarendc til først i juni. med 250 g Pirimor.
Der blev opnået samme svampeeffekl som i led b, men
med en betydelig svagere effekt overfor bladlusene. En
forskel, der har relation til behandlingstid.spunktet,
idet modellen i led b anbefalede en bladlusebekæmpel
se først i juli. Behandlingerne resulterede i et merud·
bytte pil 2J.7 hkg. svarende lil merudbyttet i det
model behandlede led b.

IVinterhvede

Behandling kg/l pr ha. \kh,nd % dækning af % ~trA
Mer. 'IanlIII lIngs. mel· gul. "". m<d h',

l.:ør,;ler mdex d', n'" tona bladlus kerne udbylte
~1 4 <;t 7 ". SI 10,5 ca 8/7- ca. 8/7- pr. h.. + kenn

1 I 2 I J I 4 l 6 7 I g I • -, IO Il]I2j

1990. 12 fonøg 8f. 9f. 7f· 7f.
a. Ubehandlet 20 28 15 51 60,9
b. Model·valg, svampe og 1.2

bladlus 3,3 0,6 3 0,9 3 21 20,8 17,1
c. Model·valg. svampe 1,2

Pirimor 0.25 3.3 1,0 3 2 41 21,7 17,7
d. Tilt top 0.5 0,3 0,3 0,3 1,4

Pirimor 0,25 4 1.0 12 0.9 6 32 20.2 15,7
c. Tilt top 0,5 0,3 0,3 1,1

Pirimor 0,25 3 1.0 13 8 6 37 17,9 14,2
f. Tilt top 0,5 0.3 0.8

Pirimor 0,25 3 1.0 15 9 8 38 14,6 11,7
g. Tilt top 0,5 0.3 0,3 0,3 4 1.4 Il I 4 18,4 14,6

LSD o-g 5,2
LSD b-g 2,8

1989. 25 forsog 11 f. 11 f. lif.
a. Ubehandlet 5 25 0,9 70,9
b. Modcl·valg

Normal dosis 2.2 2.2 0,3 0,8 0,1 13,9 8,1
c. Model·valg 2.2 1.65 0,8 I 0,1 14,0 9,5
d. Tilt lap 1.0 1,0 2 2,0 0,7 3 0.1 12,8 7,4
c. Tilt top 0.5 0.5 0.5 3 1.5 0,4 0,5 ° 13,6 9.6
f. Tilt lap 0,25 0,25 0,25 3 0,75 0,9 0,6 0,1 13,3 11,3

LSD 1.5
• Nreslo\"crsle blad

146



Led d. e og f blev alle behandlet mod bladlus i stadIUm
9 og med henholdsvis fire. Ire og to behandlinger mod
bladsvllmpe. Færre svampebehandlinger medførte en
vigende svampeeffekt. Kun i led d blev der opnået
merudbytter svarende til led b. del modelbehandlede
led. men for anvendelse af storre mængde præparal. et
indeks p:'l. 2.4.
I led g blev der anvendt fire behandlinger mod 5\'am·
pesygdomme. medens der ikke blev bekæmpet blad
lus. Der blev opnået en bet)'delig svagere meldugeffekt
end i del rnodelbehandJedc led. Effekten mod gulrust
og Sepiaria \ ar ens. Der blev opnået el merudbyue på
18.4 hkg. s\'arende lil led b.

, gellflemSnil afde Il forsøg i 1990 ble,' der opnoel den
bedsle bekæmpelse af meldug. gu/rusl. Seploria og
bladlus saml del ~lOrsle mertidbyue "ed am'ende/se af
de/ models/yrede plantel'ærn. Der ril kommer ogsa er
lavl forbrug a/præparat.

Modellen vil dog gennemgå små justennger i retning
af lavere doser.
Den nu etablerede model for styret PC·P/anlel'ærn i
hvede VII iodg. i plamea\'lsdelen i Rådgivningscen·
tret"i Bedrirtsløsnmg.

Svampebckæmpelsc og godskning. Ved planlægning af
dyrknmgsprogrammer for hvede diskuteres ofte delt
contra ikke deh kvælstofanvendelse i relation til beo
kæmpelse af svampe og ukrudt.

Plantc"ærn

På 3. år foreligger der resultater af en forscgsrække.
h\'or godningsanvendelsen ad en eller tre gange er
sammenlignel med forskellig intensitet af 'ivampebe·
kæmpclse. Forsogene blcv dell i to afdelinger. I af·
deling A blev kvælstofmængden lildelt ad en gang. I
gennemsnit af 5 forsøg i 1990 blev der anvendt 174 kg
N. der blev udbragt omkring 17. april. I afdeling B
ble\' samme mængde kvælstof tildelt ad tre gange med
40 pet. af mængden ca. 30. marts. andre 40 pet. ca. 23.
april og restmængden ca. 19. maj.

l tabel J8 bringes gennemsnitsresultateme af de 5
forsøg. hvoraf 4 blcv udfort i Kraka og l i Urban. Ved
forsogenes anlæg blev der fundet angreb af meldug.
gulrust og Septoria.
Ved vurdenng af 3\ampeangreb først i juli blev der I

afdeling A . k\ ælstof ad en gang· fundet moderate
angreb af meldug og Scptoria samt et kraftigt angreb
af gulrllst i de ubehandlede forsøgslcd.
I led b og c blev der udfort tre behandlinger i stadium
5·6.7·8 og 10·10.1 med 0,51 og 0.251 Tilt top pr. gang.
Ocr blcv i begge led opnilct en ensartet svampeeffekt
med et ensartet merudbytte pil 14 hkg.
I led d og e blev der udfon henholdsvis fire og fem
behandlinger med 0,51 Tilt top pr. gang. Der blev ikke
fundet nogen sikker forskel i svampeeffekten. men i
led d blev der opnået det slorslc merudbytte.
En beregning af nellomerudbytternc viste det bedste
okonoltllSke resultat l led c for en indsats med 0.75 l
Tilt top.

Tabel 18. Gødskning og sl'Ompebekæmpelse (/36) GIA I B Mr:f':-
N·gooskmng ad I gang N'8ød~lnlng ad ) gange udbyue

Vinterhvede % dækn.ms ar- % dtclnlnl .re for delt
Sed",'""J. lul· S<p- h4 Nr:tlo- ""I· ,ul. S<p- hkg 'ie1lo- nln':du. N" Ion. - mn':1 du, "'" lona kun, ""'. 8--'-A

ca.Jn ",ha udbyne ca. 1/7 ",ha udb)lte

/990. 5 forsog
a. Ubehandlet 4 29 2 61,7 4 26 2 62.2 0.5
b. Till lap JXO.5 I ° 0.2 .1 14,J 7,J ° 0,2 J 12.6 5,4 +1.2
c. Tilt lap JXO,25 1 ° 0,2 .1 14,0 8,9 ° 0,.1 J 12.8 7.7 +0,7
d. Tilt IOp ~XO.51 ° 0.2 .1 16,7 7, I ° 0,2 3 15,1 5.5 + I, I
e. Tilt lap 5XO.51 ° 0.1 .1 14,9 2,9 ° 0,2 J 1.1.8 1,8 +0.6

LSD Q-e 5.8 LSDo·e 6,/
LSD b·e1.9 LSD b-e /,9

/989·90. /4 forsag
a. Ubehandlet 5 22 5 62.6 5 20 5 62.3 - +O,J
b. Till top JXO,5 I 0,6 2 2 lJ,1 5,9 0.6 I 2 J 1.5 U +1,9
c. Tilt IOp J XO,25 I 0,6 2 2 12.5 7,4 0,6 O.J 2 11,6 6,5 +1.2
d. Tilt top ~XO,51 0.3 l I 13.1 J.5 O,J I I 12,1 2,5 +I.J

LSD 3.4 LSD 3,3
/988·90. l4 forsog
a. Ubehandlel 4 18 9 65.4 4 16 9 65.1 - +O,J
b. Tilt lap JXO.51 0,4 l l 12.3 5, I 0.4 0.8 2 11,8 4,6 +0,8
c. Till top JXO,251 0,4 l 2 11,4 6,3 0,4 I 2 Il) 6,2 +0,5

LSD 3.2 LSD 3,/

~ b og c ~handlel sladium - 5-6. 7·8. 10-10, l.
~ d ~hlndlr:t stadium )-4. 5·6. 7·8. 10-10 I.
Led e behandlet sladLUm )-4.5-6.7-8. 10-10.1. 10.54-11 l
A. gødslnmg stadIum 4 ca 17f.$
8. gødskning 40"'{ slmilum 2·3 ca. 30/3.~ stadium 4.5 ca 23.4. 2CY".. stadIUm 7-8 ca IQ,'5 • næslo~ef'jle blad
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I tabel 20 bringes genl1emsnitsresultaterne al i alt 7
forsøg. hvor Sleipner og Gawain har været provet i 4
for1>øg. meden~ 3 forsøg blev udført i Kraka

3 Cin forsog har ikke kunnet bekræfte teorien om et
storre .wampelryk i hl'ede og dermed et storre ,'>ehol' for
bekæmpelse ~'ed en udbringning sammenltgnef med tre
udbringnings/ider af Safrlfne mængde kvælstof.

I led a ble\' der i stadium 7 anvendt 0.3 I Tih top. og
ved host ble\ der fundet 7 pet. planter mN:! ned
knækkede aks og en strålængde på 76 cm med et
udbytte: på 84.3 hkg.
I led Il ble\" der på samme tidspunkt an\'endl 0.15 l

1990. j forsøg Kraka

a. Tilt top 0.3 1 O 2 98 76.5
b. Cerone 0.15 I

-TIlt top -0.3 1 O 2 95 1.4 \,0
c. eerone 0.151

-Tilt top -0.3 1
og eerone t 0.1 I O 95 l:' O

LSD-

Nw
merud

b)'tte

hkg
kemt
pr It,

Slri
længde

cm

pet pI Kar
m.sks- for

Vinterhvede ned leje'
knækn \3ed

Tabel 20. Vækstregulering (137).

• Cllowc1t Illsat
I cd II ug b bchandkl l Stadium 7
lcd c hehanl.!lel I stadIum 7 og 9

1 f~

1990. 4 forsog Sleipner og Gawain

a. Tilt top 0.3 1 7 3 76 84,3
b. Cerone 0,151

+ TIlt top +0.3 I 4 3 72 O.l "0.1
c. Cerone 0,151

+Tilt top 1-0,3 1
og Ceronc t 0.1 I 3 3 71 0,9 "0.8

LSD··

Vækstregulering. I 1990 blev der påbegyndt en ny
forsøgsrække med del formål at belyse cffekt og øko·
nomi ved brugen af vækstreguleringsmidlet ('erone i
for~ke)Jige doser. albængig afsortens egen~ka~rog de
aktuelle vækstbetingelser. Forsøgene blev anlagt i så
\'eI korte. stlvstråedc sorter som f.eks. Slclpncr. hvor
\'ækstregulenng med eec·midler ikke blev foretaget
om foråret. som i lange. bloostrAede sorler som f.eks.
K raka, Anja og Gawain. hvor eCC-midler hl e\! beo
nyltet i stadium 4-5.I 14 forsog over 2 år blcv der sammenlignet tre

behandlinger med hcnholdsvis 0.5 og 0.25 I Tilt top
med fire behandlinger med 0.5 I pr. ha.

I gennemsnit af de 2 år er der opnået en ensartet
s\'ampeellekt og ens merudbytter.
En beregning af nellomerudbyuet \'i<;te bedst økono
misk resultat for tre behandlinger med 0.25 I Tilt [op.
I afdeling B, hvor kvælstofmængden er udbragt ad tre
gange. blev der ikke fundel forskel i angrebet af
meldug. gul rust eller Septona. For de forskcllige beo
handlinger blev der opnået en ensartet svampeeffekl
og merudbytter. Det største nettomerudbYlle. 6.5 hkg,
ble\' også her opnået ved anvendelse af tre behand·
linger med 0.25 I Tilt IOp.
Af SIdste kolonne fremgår det, at i gennemsnit af de 2
år har en deling af kvælstoffet medført en nedgang i
udbyttet på indtll 1,9 hkg.
Nederst i tabellen er anføfl genncmsnillet af24 forsøg
i 1988-90. Resultaterne afviger ikke nævneværdig fra
de foregående års forsøg. I gennemsnit af de 24 forsøg
blcv der ikke fundet nogen ændring i svampeangrebet
ved engangsudbringning sammenlignet med tre gange
udbringning af hælstofmængden.
I gennemsnit af de 24 forsøg o\'er 3 år blev der opnået
en en~artet s\smpeeffekt i så\el afdeling A som B efter
an\icndelse af tre behandhnger med 05 eller 0.251 Tilt
IOp. Der blev ligeledes fundet ringe forskel udbytterne
imellem. En tredeling af kvælstofmængden har i gen·
nemsnit medført en ubetydelig nedgang i udbyttet.
Fra de anførte værdier skal dog trækkes omkost
ningerne til to ekstra kørsler med gødningssprederen.
l de anlagte forsøg blcv der foretaget forskellige hali
tetsundersogelser. og gennemsllIlsrcsuhaterne er \'iSl i
tabel 19.
De fundne gennemsnitstal \ iste ikke ..torre forskel
mellem hælstofmængden. udbragt ad en eller tre
gange. Den største forskel fremkommer indenfor de
enkelle forsogsår.

Tabel 19 Kralitetsaflalyse (136).

I afdeltng B. hvor kvælslofmængden ble\ tildelt ad tre
gange. ble\ der i led a fundet samme angreb af meldug
og $eptoria. men med en tendens til lidt svagere
gulrustangreb end i afdehng A.
De forskellige behandlinger har medfort samme svam·
peeffekl. men lidt lavere netlomerudbytter end i af
deling A. Også her blev del stoNe nettomerudb)'tte
opnAel i led c ved anvendelse af den lave mængde
svampemiddel. I sidste kolonne er an fort merudbyttet
for at udbringe kvælstoffet ad tre gange i forhold til en
udbringning. Deling af k\ ælstoffet har 1 forsogene I

1990 medfort en nedgang i udb)'IICI på indtil 1.2 hkg
kerne.

Vinterh.ede I I % rlprolC'tn I
SEO
vIIeret.

TKV F.ldtal i kerne ml

H. H, Sf. 4 fs. 6k H, H. 6 f. Hs. H< • f, Hs.
N på I gong 88 .. "" 88 89 "" " 89 "" 88 8' ""Tdt top 3 X 0.5 1 41 39 47 333 413 389 11.9 13.5 14.7 44 53 42
.\' ad 3 gangt·
Tilt top 3XO,51 41 41 47 342 414 407 12,5 14.5 14.7 47 58 42
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I 12 forsøg i 1988-90 blev der forelaget en sammen
ligning mellem Pirimor, Sumi-Alpha og FeR 4545.
Svagest effekt blev opnået efter anvendelse af Pirimor.
medens der efter Sumi-Alpha og FCR 4545 blev
opnået sikre merudb~ tier på ca. 2 hkg.
Forsogene fortsættes.

1';\ anJTcb af
bladlus hk, Setto-

Vinterhvede
r., dl... k'rn< maud·

'pr9jt- sprojt- pr. ha b)'lIe
om. nini
I 10

/990. 4 forsøg
a_ Ubehandlet II 86.5
b. Pirimor 0.25 kg 5 +O,g + 2,5
c. Karate O.J I 7 +1,6 + J,O
d. Pirimor 0.25 kg IO 2 O +1,7
e. Karate 0.3 l 10 I 0.5 +0.9
r. Sumi-Alpha 0.2 l 10 2 0.8 +0.5
g. FCR 4545 SC O.J l 10 ( I) (2,J)
h. Meto); 100 SL 0.75 I 10 I i,J +0,2

/989-90. 7 forsøg
LSD-

3. Ubehandlet 10 12 85.1
d. Pinmor 0.25 kg 5 0.5 ~1,2

f. Sumi-Alpha 0,2 I 2 2.0 0.7
g. FCR 4545 SC 0.3 I 2 J.O
h. Metox 100 SL 0.75 I 2 2,7 1.2

LSD /.9
/988- 90. /1 forsøg

GIa. Ubehandlet 18 JJ 81,2
d. Pirimor 0,25 kg 6 1.0 +0.7
f. 5umi-Alpha 0.2 I 2 2.0 0.7
g. FCR 4545 SC O,J I J 2,4

LSD /.5

lro b og c ~h3ndlell ~l. 3-4 Led d·r~handkllSI. IO_I ( ) 3 rs.

Tabe/ll. B/ad/us (l39).

% angreb
.r bladlus hk. Nelto-

Vinterhvede eRer kerne merud·
sprøjt. pr ha byue
nini

Tabe/lI. B/ad/u. {/38}

Led b og c tx-handlel ~I 3_4
Led d-g tx-handle\ \\ 10,1

+0.5
0.5
1.9
4.1

+0.5

29 69,2
l g 1.2
19 1,9
10 3,6
4 5,5
7 J,2
7 4,0

LSD 1.9

21 79.0
12 1.2
5 J.9

LSD 1.0

0.25 kg
0,2 I
0.25 kg
0,2 I
1.51
2.0 I

0.25 kg
1.5 I

/990. 4 forsøg
a. Ubehandlet
b. Plflmor
c. Decis
d. Pirimor
e. Decis
f. Perfeklhlon PL
g. Zolone F IO

/989-90. 8 forsøg

a. Ubehandlet
d. Pirimor
f. Perfekthion PL

Bladlus. I tabel 21 bringes genncmsnitsresuitalerne af
4 forseg. hvor forskellige midler mod bladlus er blevet
sammenlignet.
Led b og c blev behandlel i stadium 3·4 med henblik
på at bekæmpe tidlige angreb afbladlus. der eventuelt
havde overvintret i afgmden og dermed kunne sprede
virus. der bevirker havrerodsol. De øvrige led blev alle
behandlet mod bladlus i stadium 10.l.
Ved behandling af led b og c i stadium 3-4 blev der
ikke fundet bladlus, men en optælling i stadium IO for
behandling af de øvrige lcd viste en halvering af
bladluseangrebel. men behandlingerne resuherede ik
ke i merudbyller.
I led d blev der anvendl 250 g Pi ri mor. der resuherede
i en god bladlusbekæmpel"e. men uden påvirkning af
udbyltct.
I led e. f og g blev der anvendl forskellige pyrethroider
med god effekt mod bladlusene. men uden at det
resulterede i noget merudbytte. Led h blev behandlet
med Metox 100 SL. der er en fosforforbindelse. og der
blev opn1iet en god effekt mod bladlus. uden at deUe
dog bevirkede noget Sikkert merudb)·tte.
Der blev ikke fundet havreroosot i nogen af forsøgene.
I 7 forsøg I 1989-90 blev der efter anvendelse af0.25 kg
PiriOlor opnået en Ikke helt tilfredsstillende effekt
overfor bladlus med et usikkert merudbytte pA 0.5
hkg. Efter all\'endelse af de to pyrelhroider Sumi
Alpha og FeR 4545 ble\ der opnået en acceptabel
bladluseefTekt med sikre merudbytter på 2-3 hkg.
Samme effekt og merudb)'uer blev opnået efter an
vendelse af Metox. En beregning af neuomerudbytter
ne viste, at for anvendelse af Sumi-Alpha og Meto);
blev der opnået nettomerudbytter på omkring l hkg.

Cerone. Ved høst blev der fundet 3 pc!. mindre ned
knækning samt en afkortning af slrået på 4 cm.
Behandlingen på\ irkede ikke udbYlIcl.
, led c blcv der yderligere behandlet med 0.11 Cerone i
stadium 9. Behandlingen resulterede i 3 pcl. ned
knæknlOg samt en afKortning af strået på 5 cm, og
behandlingen p:hlrkede ikke udbYlIet.
Ingen af de opnåede merudbytter har kunnet betale
for de udførte behandlinger.

Nederst l labellen er anført resultatet af 3 forsøg.
udførl efter "... mme plan. men i sorten Kraka. Der blev
ikke fundet tendens lil nedknækning af akset. ligesom
reduktion afstn\længden kun blev på 3 cm. Denil skal
dog bemærkes. al alle 3 forseg var behandlet med
CCC·middel sidst I april måned. Behandlingerne re
sulterede i en udbYllestigning på ca. 1.5 hkg kerne.
Kun i led b blev der opnåel el neltomerudbylle på I
hkg.
Forsøgene soges fortsal.

Skadedyr
Allerede i efterårel 1989 blev der rapporteret om
stærke angreb af snegle og stankelben. ligesom der
egnsvis forekom Mærke angreb af græsOuer. Den
milde vinter betod tidlige angreb afbladlus. Allerede i
maj måned ble\ de første bladlus fundel i hvede.
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l tabel 22 bringes gennemsnitsresultalerne af 4 forsøg
efter en plan, der svarer til tabel 2L

Efter behandling med Pirimor eller Decis i stadium
3·4 blev der opnået en reduktion i bladluseangrebene
fra 29 til 18-19 pet. Behandlingen medførte usikre
udslag på 1,2-1,9 hkg.

K un i et enkelt af forsøgene blev der fundet bladlus
ved behandlingen i stadium 4, og ved en vurdering l.
juni blev der fundet 6 pet. planter med rødsot i
ubehandlet, medens der blev fundet henholdsvis 4 og 3
pet. angrebne planter efter behandling med Pirimor
eller Decis. Behandlingerne resulterede ikke i sikre
merudbytter.
Led d blev behandlet med 0.25 kg Pirimor, der med
førte en lidt usikker bladluseefTekl med et sikkert
merudbytte på 3,6 hkg. I de efterfølgende led blev der
opnået en tilfredsstillende bladluscefTekt med merud
bytter på 3-5 hkg.

I 8 forsøg i 1989·90 blev midlerne Pirimor og Perfekt
hion PL sammenlignet. Bedste effekt og merudbytte
blev opnået efter behandling med Perfeklhion PL, der
er en ny fonnulering af Perfekthion, som indeholder
dimethoat. Midlet er endnu ikke godkendt af mil
jøstyrelsen.
Forsøgene fortsættes.

Det har ofte været diskuteret, hvilke muligheder der
er for at anvende gentagne behandlinger med redu
ceret dosis af et insektmiddel.

Ved behandlingen midt ijuni blev der for hel dosering
opnået en tilfredsstillende bladluseetTekt, medens den
halve dosering medførte en utilfredsstillende effekt.
Af de 4 forsøg blev der i 2 anvendt Sumi·Alpha med
0,2 1som normaldosering, i I forsøg blev der benyttet
Pirimor med 250 g pr. ha som normaldosering, me
dens det sidste forsøg blev udført med Metox 100 SL
med 0,75 1 pr. ha.
Forsøgene fortsættes.

Bekæmpe/sea/bladlus i hvedeforelages ved konstatere·
de angreb pd mere end 40 pct. af hvedeaksene.
J h'Æde bør bekæmpelse af bladlus normalt være fore·
taget senest IO dage efter fuld gennemskridning.

Hanerodsot i hvede blev fundet flere steder i landet.
Del har ikke været muligt igennem forsøg at f1 mål for
betydningen af el angreb i hvede.
På Vestfyn blev der lavet en udbyttebestemmelse, nr.
23025, hvor et angreb blev opgjort lil et tab på ca. 29
hkg hvede.
Planleværnscentret i Lyngby har i en angrebet mark
på Sjælland opgjort tabet til ca. 37 hkg, og Planle
værnseentret har givet følgende kommentar: "Rødsot
kan give et udbyttctab på 25-55 hkg pr. ha pa h.,c
deplallfer med tydelige symptomer og lav vækst. men
med en iOllrigt normal udvikling. Udbyttetabel sky/des
ho~V!dsagefigl en ringere kernesætning og en lavere
/()(X)-koms\'ægt. I marker med kun pletvise angreb er
betydningen af rødsot dog minimal...

I tabel 23 bringes gennemsnitsresultaterne af 4 forsøg,
hvor der er prøvet hel og halv dosering omkring l. juni
samt andre behandlinger, der blev udført ca. 14. juni.
medens et enkelt led blev behandlet med halv dosis
både 1/6 og 14/6.

Tabel 23. Bladlus (140).

Led b og c behandlet ca. 2/6
Led d og e behandlet ca. 20/6
led rbehandlet ca. 216 og ca. 20/6

Ved forsøgenes anlæg blev der kun fundet bladlus i et
enkelt forsøg, og ved en vurdering først i juli blev der
fundet bladluseangreb på 21 pet. af aksene med et
udbytte på 71,1 hkg.
Den tidlige anvendelse af hel og halv dosering med·
ferte en halvering af bladluseangrebene og usikre
merudbytter på 1-2 hkg.

'* angreb ar
bladlus

rør ener
sproJt- spmJI
mng mng

ca. 20/6

Led b og c behandlel ved synlig coleoplil.
Lcd d og e behandlel sladium I.
Led r behandlet ca. I. april.

% planter med hkg "'eno.;

~~
kerne merud-!
pr. hl b)·lte

I fs.
6 86,0
I 2,3 0,7
O 1,4 +0,5
2 2,0 0,4
O 0.8 ~ 1,1
6 0,3 +1,3

LSD-
I fs.

34 73,3
38 2,1 0,5
16 4,5 2,6
36 2,7 1,1
16 3,6 1,7
40 4,3 2,7

LSD-
5fs·

II 82.7
3 0,9 +1,0

Græsfluer. Forskellige nuearter som fritOuer og den
gule græsflue kan angribe hvede fra efteråret af I tabel
24 bringes gennemsnitsresultaterne af 13 forsøg, hvor
bekæmpelse af græsnuer blev forsøgt.

Tabel 24. Græs[luer (141).

Vinlerbvede

J989. 2 forsøg
a. Ubehandlet
b. Perfekthion EC 20 2.0 I
c. Sumicidin Fl 1,0 I
d. Perfeklhion EC 202,01
e. Sumicidin FI 1,0 I
f. PerfekthiOll EC 202,0 I

1989-90. 8 forsøg
a. Ubehandlet
e. Sumicidin FI 1.0 I

1990. 3 forsog
a. Ubehandlet
b. Perfekthion PL 2,0 I
c. Sumicidin FI 1,0 I
d. PerfekthiOll PL 2.0 I
e. Sumicidin FI 1.0 I
f. Perfekthion PL 2,0 I

hkg
kerne
pr. ha

21 71,1
II 2,0
12 1,2
3 1,7

IO 2,7
5 1,4

LSD-

17
8

IO

J990. 4 forsøg
a. Ubehandlet
b. l/l dosis
c. 1/2 dosis
d. 1/1 dosis
e. 1/2 dosis
f. 2X 112 dosis

Vinterhvede
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Bekæmpelse affritjluer og græsjluer bør følge lIorsling,
udsendt po Stmem' plantepatologiske Forsøg. Lyngby.

Kun i et enkelt af de 3 forsøg blev der fundeL angreb af
græsfluer. I det ene forsøg blev der opnået bedst effekt
efter anvendelse af Sumicidin. Efter de udførte be
handlinger blev der ikke fundet sikre merudbytter.

1.0

SatmUlk
'ond

'h-lj,umt

Trnenad~+ Bayer
Mesurol sneglekom Folte mIlle

Sn~gle ener 3 døgn

1990 17 undersøgelser

J.4 2,6

Storst fangst var der under en træplade. 15 x 15 cm.
hævet ca. 3 cm Over jorden. hvor der blev anbragt en
teskefuld Mesurol Sneglekorn under pladen. Tre dogn
efter anbringelse af træpladen blev der fundet 3,4
snegle i gennemsnit af de 17 undersøgelser.
En anden undersøgelsesmetode var en aluminiums
foliomåtte med diverse iSOleringsmaterialer i storrel
sen 50 x 50 cm. Under måueme blev der i gennemsnil
fundel 2,6 snegle efter 3 døgns forløb.
Som tredie mulighed blev forsøgt en uddrivning af
sneglene med saJmiakvand. Der blev udbragt 5 I vand

Snegle. De seneste års milde vintre har bl.a. været
medvirkende til en opformering af agersnegle. Til·
stedeværelsen af snegle kan - for etablering af en
afgrooe - være vanskelig at lokalisere endsige fast
lægge antaJlel af.
I efternret 1990 har der været afprøvet tre metoder til
fastlæggelse af angrebets størrelse.
I tabel 26 er anført resultalerne af 17 undersøgelser.

Tabel 26. Afprøllning afsnegle/ælder.

1111ede angreber af græsj1uer. Forskellige fluearter kan
angribe korn. græsser og majs.
Fritfluer lægger æg pil planren. Æggene klækkes i løbet af
kon tid. og larven trænger ind iplanten. hvor ho~Y!dskuddet

odelægges. Fritfluer kan bekæmpes l'ed kulturtekniske
foranstaltninger suppleret med bejdsning eller sprøjtning
med egnede midler.
Græs- og brakj1uer lægger æg om efierdrct. der dog først
klækkes i løbet [ordret. og lan'en trænger ind i plan len.
Bekæmpelse yderst W1nskelig. (Foto: A. From Nielsen)

"-4,5

"-2.8

~tto

m~rud

byuc

hk.
korn,
pr. ha

1ft

2 85,7
I "-0.9
I "-0.7

LSD-

40 76,7
49 "-2.6
51 "-2,9

45 "-2,3
LSD-

% fllan(~r

m'"
græsnuer

1,0 l
0,5 l
0,5 l
1.0 I

1,0 l
0,5 I

1989. 4 forwg

a. Ubehandlel
b. Sumicidin F1
c. Prornel 400
h. Prornet 400 og

Sumicidin Fl

Vinterhvede

1990. 3 forsøg

a. Ubehandlet
b. Sumicidin Fl
c. Promel 400 es

Fra 1989 foreligger der resultater af2 forsøg. hvor der
i det ene forsøg blev fundet et rel kraftigt angreb af
græsfluer, medens der i det andet forsøg var svag
forekomst af fritfluer.
K Ull efter anvendelse af pyrelhroidel Simicidin FI blev
der fundet en effekt på græsfluerne. Bekæmpelsen
resulterede i en halvenng af procent planter med
græsfluer samt en udbYllcstigning på ca. 4 hkg.
Behandlingen med Perfekthion sAvel i efterlirel som i
forA ret havde ingen virkning på græsfluerne. men
behandlingen medforte en udbytle5tigning på 2-4 hkg.

Led b og h lx:handlcl l Sladium I
Let.I c og h anvendl som beJdsc:mlddel

For såning blev hveden bejdset med 500 ml Promet.
Kun i et enkelt forsog blev der fundet græsnuer.
Behandlingen påvirkede ikke græsnuerne og medforte
ikke nogen ændring i udbyttet.

Græsnuer er sogl bekæmpel ved bejdsning med Pro
mel 400 es og sammenlignet med en efternrsbe
handling med Sumicidin FI. I tabel 25 bringes gen
nemsnitsresultaterne af 3 forsøg.

Tabe12S. Græsfluer (/2S).

Fra 1989 foreligger der gennemsnit af 4 forseg. Også
her var der ringe forekomsl af græsfluer, kun i el
enkelt forsog. og behandlingen påvirkede ikke græs
nuerne, og der blev fundet en udbyllenedgang på ca.
U hkg.
Forsøgene søges fortsat.

I 8 forsøg i 1989-90 blev der opnåel en reduktion af
antal plan ler med græsfluer fra II lil 3 ved behandling
med Sumicidin FI. Bekæmpelsen. der blev udfort i
stadium I, d.v.s. hvedens 2-bladsladium, medførte et
merudbytte på 0,9 hkg, der dog ikke kuntlc dække
omkostningerne til den udferte sprøjlning.
Forsøgene forisættes.

151



/990 5 /01"$"Ii
a. Ubehandlet 9 IO 12 219
b. Mesurol 4% Hg - 6 6 236
c. Larbate Skg 5 5 242
d. Lannate 20 L 3 I 7 II 230
f. Blåsten 2X9 kg - ( l) (5) (269)

/989 2ft 1ft

a. Ubehandlet 29671,0
b.Mesurol

Sneglekorn 3 kg 283 7,9
c. Larbate Skg 303 7,2
r. Blåsten 2X9 kg 2g8 9,3

LSD 4,5

19896/01"$08
a. Ubehandlet 12 3 302
b. Mesurol

Sneglekorn Hg 6 2 322
c. Larbate Hg g 3 312
e. Lannate 20 L 2 l II 4 316
f. Blåsten 2X9kg [2 O 305)

(3 fo....) (5 fonog]

Planteværn

Tabel 27. Snegle. (/42)

VåDtett"".
hk.
k_
.. ha

AgersnegIt fOlTkom mange steder i 1990. Den udbredte
dyrkning af Fmterofgrwle sammen med jugtige og mi/de
vintre har opformeret snegle mange steder. Kemisk be
kæmpelse mnskelig. Derfor bør kulturtekniske foranstalt
ninger tages i brug. (Foto: Ole Juhl og A. From Nielsen)

+ 0,1 I 3-dobbelt salmiakspiritus pr. m2• Behand
lingen skulle uddrive sneglene i løbet af ca. 3/4 time.
Efter denne metode blev der fundet I snegl i gennem·
snit pr. behandling, men i 9 af de 17 undersøgelser var
det ikke muligt at finde snegle, selvom de øvrige to
metoder havde anvist, at snegle var på stedet.
Der arbejdes videre med at finde metoder til fast
læggelse af antal snegle på et areal.

I efteråret 1990 blev der anlagt fOfsøg med bekæmpel
se af snegle i vinterhvede. I S forsøg blev der foretaget
optælJinger af snegle, og gennemsnitsresultatet er an
ført i tabel 27.
I 2 forsøg har forfrugten været æner. og der blev
fundet et moderat angreb af snegle. I 3 andre forsøg
var forfrugten vmterraps med et betydeligt storre
antal snegle. især hvor marken blev sået med et
rotorharvesæt.
I gennemsnit af de S forsøg blev der ved forsøgenes
anlæg fundet 9 snegle pr. fælde. Ved en opgørelse en
uge efter midlernes udstroning blev der fundet IO
snegle pr. fælde og i alt 12 en mllned efter behandling.
Anvendelsen af Mesurol og Larbate medførte ston set
samme effekt, idet angrebet blev halveret. Lidt svagere
effekt blev opnået efter anvendelse af Lannate. Blåsten
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blev kun anvendt i 3 forsøg, hvor der blev foretaget to
udsprøjtninger med 9 kg pr. gang. Effekten af be
handlingen var tilfredsstillende.
En optælling af antal planter pr. m2 viste. at be
handlingerne medførte en stigning i plantetaUet på
10-20 planter pr. m2•

I 1989 forelå der resultat af et enkelt forsøg med
udbyttebestemmeise, hvor der blev opnået 7·9 hkg i
merudbytte for de udfcrte behandlinger.
I 6 andre forsøg viste optællingen af antal planter pr.
m2 en stigning på 10-20 planter pr. m2

•

Ingen af midlerne Mesurol Sneglekorn, Larbate, Lan
nate 20 L er godkendt til bekæmpelse af snegle. Af de
prøvede midler er BIdsten eneste tilgængelige middel.

Forebyggende behandlinger bør iværksættes. Undgb
grønne plantedele efter høst og gennemfør flere op

harvninger til udtørring af snegle. Undgd direkte så
ning, hyor der findes snegle. En god pløjning med
jordpakker og el såbed uden knolde modvirker snegle
nes aklMtel.

Rug
Knækkerodsyge. Forsøgsarbejdet vedrørende knæk
kefodsygebekæmpelse efternr eller farlr er blevet vi
dereført. Overvejelse om nodvendigheden af en efter·
årsbekæmpeise byggede udelukkende på forhold som
sædskifte, såtidspunkt, planteudvikling, vejrforhold
m.v.. medens en forårsbekæmpeise kan udføres efter
behov ved en vurdering af udtagne planter om foråret.



Plantcyærn

Forsøgene er anlagt i samarbejde med Planlevæm
scentret i Lyngby.
I label 28 bringes resultaterne af 3 forsøg.

Tabel 28. Knækkefodsyge (J]7).

% an&reb at hkg Nato--
V.......... luuItHd'odJ)"Je kun< ""'.

rorlr ca. 10/7 ",.ha udbyIIe

1990 Jfa=g 2f~

a. behandlet 5 18 47,2
b. Sponak 45 ec nov. I 15 1,2 +2,2
e. Sponak 45 ec nov. l 12 0,9 +3,5

og Spon.ak 45 ee st. 3-4
d. Sponak 45 ec st. 3-4 - 16 3,5 0,1

Snegle kan være WJnskelige ar lokalisere i en mark. Vede. Sportak 45 ec SI. 5-6 - 19 2,4 +1,0 begyndendefremspiring afllintera/grøder begnaver snegle-
f. Sponak 45 cc sI. 3-4 ne de spæde planter.

og Sponak 45 ec sI. 5-6 - 21 4,2 +0,2 Der er derfor hensi1;tsmæssigt at kunne \fU~deresneglefore-
LSD- komsten p4 er tid igr tidspunkt. Forskellige snegle/ælder

1989 2 farrøg forefindes. En opskAret og forankret papirsæk kan og.w
a. Ubehandlet 6 14 SO,O være fyldestgørende.
b. Sportak 45 ec nov. 3 3 3,3 +0,1
d. Sponak 45 ec sI. 3-4 - 14 ° +3,4
e. Sportak 45 cc sl. 5-6 - 3 1,7 +1,7
f. Sportak 45 ec sI. 3-4

og Sponak 45 ec SI. 5-6 - 2 2,0 +2,4
LSD-

Led b, d og e 1.0 l pr. ha
Led c 08 f2XO,5 I pr. ha

I 2 af forsøgene blev der fundet moderate angreb af
knækkefodsyge, og før høst blev der i alt fundet 18 pet.
angrebne strA.
I ingen af de 3 forsøg blev der opnået en tilfredsstillen·
de effekt overfor knækkefodsygcsvllmpen. Der blev
opnået usikre merudbytter, der kun for anvendelsen af
Sponak i stadium 3-4 resulterede i et merudbyue, der
kunne dække omkostningeme.

I 1989 blev der udfort 2 forsøg efter nogenlunde
samme plan, også her kneb del i høj grad med at opnå
udslag. som kunne dække omkostningerne til de ud·
førte behandlinger.

t 12 af de 31 forsøg blev der ved en forårsbedommelsc
lilrådet behandling mod kn:r.kkefodsyge. Ved forårs
vurderingen ble\' der fundee 14 pet. angrebne planter.
der ved høst havde udviklet sig til 29 pel. angrebne
strå. I l Spanak 45 cc. anvendt om efteråret i novem
ber, reduceredes angrebet lil 5 pet. om foråret og til et
niveau, der ved høst knap halverede angrebet i forhold
til ubehandlet.
lIed c blev der foretagel en forårsbehandling i stadium
5-6. der resulterede i en reduktion til 17 pet. angrebne
slrå. Behandlingeme medførte sikre og ensartede ud
slag med nercomerudbyuer på 0,7..0,8 hkg kerne. ~e.

derst i tabellen er anført 19 forsøg, hvor behandhng
ikke blev tilrådet. Der blev kun opnAet merudbyller pA
2 hkg. der ikke kunne dække omkostningeme til de
udførte sprojtninger.

I tabel 29 er foretaget en opsummering af 31 forsøg fra
de seneste 6 år med bekæmpelse af knækkefodsyge i
rug. Forsøgene blev behandlet efterår eller forår med I
I Sponak 45 ec.

Tabel 29. Knækkefodsyge.

1985-90 12 forsøg. Behandling tilrlidel

a. Ubehandlet 14 29 42,6
b.SporUlk 45 ec 1,01 noy. 5 18 4,1 0,7
c. Sponak 45 ec 1,01 forAr 17 4,2 0,8

1985·90 19 forsøg. Behandling ikke lilrådet

a. Ubehandlet .. 2 23 46,3
b. Sponsk 45 ec 1,01 noy. 2 5 2,0 +1,4
c. Sponak 45 ec 1,01 forAr g 2,0 +1,4

VtDterrq
" angreb .f

Ioue:kkefodsy,e
forir ca. 20/7

hkl Netto-
kerne merud
pr. ha bytte

Plante"ærD i rug. l efterAret 1989 blev der påbegyndt
en ny forsøgsrække med plantevæm i rug til belysning
af økonomien ved svampe· og skadedyrsbekæmpelse
saml vækstregulering.

[ tabel 30 bringes gennemsnitsresultaterne af 7 (orsøg.
der er opdelt efter lejCS1edskarakterer over og under 3.
I første del af tabellen bringes resultaterne af 4 (orsøg
med lejesædskarakterer over 3. Gennemsnitligt blcv
der anvendt 135 kg N, og 2 af forsøgene var derfor
uden tilført naturgødning. Ved en vurdering først ijuli
blev der fundet 30 pet. angrebne strA med knække·
fodsyge samt et svagt angreb af skoldplet. Der blev
fundet lejesæd i samtlige forsøg, i gennemsnit karak
teren 6. og opnAet merudbytter på 48,4 hkg.
J led b og c blev der anvendt 2 behandlinger mod
knækkefodsyge henholdsvis efterAr og forår. og dels 2
behandlinger om forA re!. Der blev ikke opnået nogen
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Plantevæm

Tabel Ja Planreværn i rug (l4J).

,. ..... rI_ _ bak· lIq Neao-

~ ..,.. ........... _--............... ha_
CL I. juli y....

,. ..... ol__ bak· 1Iq _

..,.. ............ --.............. ha_
ca. I. juli Y.....

Led b behandlel novanber og stadium 3-4
~ c: behandlet stadIum 3-4 og S-6
Ud d-f behandkt stadIUm 3-4. 5-6 og 7-8

0,8 l

0.125 I

2XO,5 I
2XO,5 I

5 forsøg med lejesædskarakler u'Ider J
Il 3 l 131 46,5
S l l 132 0,6 +3,S

10 2 l 131 2,3 +2,1

2 113 11,3 4.5 O 120 2,5 +4,3

2 113 13,7 4.3 O liS 4,S +4,6

3 113 17,7 7,9 O,S O 119 5,6 +4,2
LSD a·f 3.4 LSD a-/2,6
LSD b·f 3.0 LSD /rfV

• % sirA
•• næstO\'Cf'$te blad

4 forsøg med lejesædskarakler over J
30 3 6 125 48,4
17 l 4 126 4.5 0,1
17 l 2 124 7,1 2.7

1990
a. Ubehandlet
b. Sportak 45 ec
c. Sportak 45 ec
d.Som c +

+ Cycocel ekstral,51 + 1,51
Terpal O,S l

e. Som d +
Tilt top

f.some+
Fastac se

overbevisende effekt, idet angrebet kun blev reduceret
fra 30 til 17 pet. Behandlingerne forbedrede imidlertid
lejesædskarakteren mest for to forArsanvendelser,
hvilket også resulterede i det største merudbytte på 7,1
hkS·
I led d blev der udover behandling mod knækkefodsy
ge om foråret også foretaget vækstregulering i stadium
5-6 og 7·8. Lejesædskarakteren forblev uændret i
forhold til to behandlinger med Sportak om foråret,
medens stnllængden blev reduceret med 12 cm, og der
blev opdet et merudbytte pA 11,3 hkg.
I led e blev der udover va:kstregulering i stadium 7-8
ogsA anvendt 0,8 1Tilt top. Behandlingerne resultere
de i et merudbyttet på i alt 13,7 hkg.
I led fblev der foruden vækstregulering og svampebe
kæmpelse i stadium 7-8 også tilført 0,1251 Fastac mod
skadedyr. Behandlingerne resulterede i et sikkert stor
re merudbytte end j led d, idet der blev opnået 17,7 hkg
for samllige behandlinger.
Ved en beregning af nenomerudbyttet. hvor samtlige
omkostninger til udbringning og kemikalier blev fra
trukket merudbyttet, viste det bedste okonomiske re·
sultat sig i led fmed i alt 7,9 hkg netto. Dertil skal dog
bemærkes, at der lil de tre behandlinger blev anvendt
en mængde kemikalie, svarende til behandlingsindeks
4,4.

I gennemsnit blev der fundet 11 pet. planter angrebet
afknækkefodsyge om foråret, hvilket var under karle
tærsklen. Behandling med vækstreguleringsmiddel
har medført en afkortning af slrået på 11-13 cm, der
dog ikke har medført nogen udbyttestigning. An
vendelse af svampemiddel i led e samt skadedyrsbe
kæmpelse i led f har medført sikre udslag pi hen
holdsvis 4.8 oS 5,6 hkS·

l sidste halvdel af tabellen er anført gennemsnits
resultaterne af 5 forsøg med lejesædskarakterer under
3. 3 af forsøgene blev anlagt i sorten Dominator,
medens 2 blev anlagt i Petkus II. I gennemsnit blev der
anvendt en kvælstofmængde svarende eil 120 kg pr.
ha.

Trips pd rug. Trips kan angribe alle kornarter, men rug
skades mest. De ca.. J mm lange sone mps lever skjult i bl.a.
bladskMer og aks.. Skaden ses først efter skridning. hl'Or
stængel og aks kan blive abnorme som f_lge af tripsens
sugning. Bedste bekæmpelsestidspunkl er omkring sta
dium/O ved forekomst af 2-3 trips pr. aksbænnde md.

(Foto: A. From leign)
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De opnåede merudbyuer var imidlertid ikke i stand til
al betale omkostningerne til de udførte behandlinger.
Forsøgene søges fortsat.

I kraftigt vinterrug kan der fra forAret af oplræde
tidlige angreb af bl.a. meldug. For nærmere al under·
søge rentabililelen ved bekæmpelse af tidlige meldu·
gangreb, senere eripsangreb same vækslregutering blev
der anlagt forsøg i forårel1990.

Der foreligger kun brugbare resultaler fra 2 forseg,
nemlig forseg nr. 26063 og forsog nr. 30021.
Som svampemiddel blev anvendt 0,5 1 Dayfidan i
stadIUm 3·4,0,8 l Tilt top + 1.2 I Cycocel ekslra, 0.3 I
Cerone og 0.3 I FeR 4545 SC. som er et skadedyrs
middel.
I forseg nr. 26063 blev der opnåel sikre merudbytter
på 9·11 hkg. I forseg nr. 30021 blev der opnåel usikre
merudbytter på 3-8 hkg.
Forsøgene fonsættes.

Knækkefodsyge i rug. Eflerlirsbekæmpelse tilrlides kun
~'f!d dyrkning af rug efter rug med en kraftig plante·
bestand samt i en mild agfugtig oktobeNIO)·ember. Der
am'endes 0.5 l Sportak 45 ec i now!lnber. e)'entuelt
suppleret med samme mæflgde om fordret.

EtI behovsbestemt bekæmpelse kan kun foretages om
forl1ret ~'ed en vurderillg afangrebne planter. Ved mere
end IO pet. angrebne planter i stadium J.4 foretages der
bekæmpelse med 0.5 l Spor/ak 45 ee. e~'entuelt gentages
behandlingen 2 uger efter. Ved stærke angreb am'endes
dog J, O I Sportak 45 ec pr. ha.
Bladsvampe bekæmpes ved reduceret dosis af et bredt
virkende Sl'ampemiddel.
Vækstregulering. J stodium 5-6 og i stadium 8·9/ore·
tages en vurderlflg af om ~'ækstregul('ringer plJkræ~·et.

Tnps bekæmpes bedst ved sprøjtning før gennemskrid
Iling i stat/ium 9-JO. hvor trips findes; blot/skeden til
fanebladet, der omgi~'er akset.

Vinterbyg
J det folgende bringes resultaterne af 37 forsog I

\lOterbyg, fordel! på ~ks forsogsplancr.

Trådkdl!c ses ofte i lidligt såede, tætte. kraftige af·
gruder. flelydelige angreb forekommer kun i enkelte
Ar. og trådkol1e optræder Is..-er. hvor vinterbyg dyrkes
efter \interbyg. En bekæmpelse med de midler, der er
til rAdighed. er af forebyggende karakter og skal
udfores som en efterårsbehandling.

J tabel 31 bringes gennemsnitsresultaterne af 12 for
sog, hvor der i 6 af forsøgene blev fundel angreb af
IrAdkollc.

Planfeværn

Tabel 31. TrddkolJe og sneskimmel. (/44)
4

% planler med
trAd- ..o- % O\'l:r- hk&_

Vinlerb)'g kølle lum· k\'ende ,m>,
m<l planter pr. ha

J990. 6/orsøg med trlJdkølJe.
a. Ubehandlel 15 O 96 71.5
b. Daycor 300 ee Ul I O 96 0,3
c. Basllac 75 WP U kg 2 O 96 l.l
d.1\.1atador 1.0 I I O 96 1.2
e. Fohlcur Ul I O 94 l.J
f. Spartak 45 ec 0.5 I g O 95 0,6
g. C)'cocel ekstra 2,0 I 16 O 94 0,5

LSD

J990. 6 forsøg uden tradkølJe.
a. Ubehandlet O O 98 65,7
b. Ba)'cor 300 ec l,S I O O 99 0,2
c. Basitac 75 WP U kg O O 98 -cO.2
d.Matador 1,0 I O O 99 1.8
c. Folilcur Ul O O 98 2, I
f. Sponak 45 ee 0.5 I O O 98 1,6
g. Cyeocel ekstra 2,0 I O O 97 0.7

LSD /,6

J985·90. JJ forsøg med trlJdkolJe.
a. Ubehandlet 14 77 64,1
b. Baycor 300 ee I 92 2,5
c. Basilae 75 WP 2 91 2.6

LSD z.z
1985-90. 26/orse8 uden trådkolle.
a. Ubehandlel O 86 56,3

GIb. Baycor 300 ee O 90 l,S
e. Basitae 75 WP O 89 0,9

LSD 0.7

Ud b-f ~handlel ~Idsl I no\em~r

Lcd i bchandltt I stadium 1-2

I gennemsnll af de 6 forsøg ble\ der om foråret fundet
15 pc!. planter med angreb af IrAdkol1e. og der blev
ikke observeret noget angreb af sneskimmel.

En behandling med Baycor 300 ec. Basitac 75 WP,
Matador og Folicur medføne en god effekt på tråd
kølleangrebet. der dog kun resullerede i usikre merud·
bytter omkrmg 1 hkg.
Spanak 45 ec har kun en minimal elTekt pA IrAdkol1en
og har ikke medført noget merudbytte.
For nærmere al undersøge, hvilken effekt en vækst re
gulering med Cycoccl ekstra ha ...de på vinlerbyggen,
blev der anvendt 2.0 l i sladium 4·5. Behandlingen har
ikke pA\irket udbyuet.

16 forsog ble... der ikke fundet angreb af Irådkoile, og
behandlingen med Baycor og Basilae medførte heller
ikke nogen ændring af udbytte!.
An ...endelse af Matador, Folicur og Sportak. der har
effekt på andre svampe. bl.a. meldug og rust. resul·
lerede i el sikkert merudbytle på 1.6·2.0 hkg.
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LSD

% planlcr med 1'Iletto-
mel· hk, mor

Vlnterbn dUI ruM k.m< ud·
lpnl ..... b)"ttc

1990. l forsag I/s.
a. Ubehandlet 2 61,1
b. Bayfidan 0,25 l 2 3,6 1,6
c. Bayfidan 0,125 l 2 1,4 70,1
d. Bayfidan 0,25 l

+ Spansk 0,51 2 3,5 0,3
e. Ba)'"fidan 0,25 l 2 2,9 0,9
r. Bayfidan 0,125 l 2 5,9 4,4
g_ Baylidan 0.25 l

+ Spartak 0,5 l 2 2,5 +0,7
h. Bayfidan 0,5 l (7, l) (4,3)

Planteværn

Anvendelse af Cycocel medførte heller ikke t disse 6 Tabel 32. Bladsvampe. efterdr og fordr (lJO)
forsog nogen ændring af udbyttet.

Nederst i tabellen bringes gennemsnitsresultaterne af
37 forsøg i en 6-l1og periode. I II af de 37 forsog blev
der fundet trAdkolle, og en behandling med Bayeor og
Basitac reducerede angrebet fra 14 lil 1·2 pct. angrebne
planter_
Behandlingen resulterede i en bedre overvintring, idet
plametallet steg med knap 20 pct., der resulterede i et
merudbytte på ca. 2,5 hkg,
I samme periode var der imidlertid 26 forsog. hvor der
ikke forekom trådkoUe. Behandlingerne resulterede i
en ubetydelig stigning i piametal og udbytte.

Trddkølle kan ikke konstateres om efierdrel. ag en
behandling er derfor o/forebyggende karakter.

Dladsvampe. I 1990 blev der fundet svage angreb af
skoldplet og bladplet, medens angreb af meldug var
svagt til middel, men med en ret stor udbredelse over
hele landet. For forste gang i nere lir optrlldte bygrust
kraftigt og udbredt, idet angreb fandtes overalt.
Med det formAl at belyse okonomien ved bekæmpelse
af meldug, rust og andre svampesygdomme i vinter
byg blev der anlagt forsog med efterårs- eller tidlig
forlrsbekæmpelse.

l tabel 32 bringes gennemsnitsresultaterne af 2 forsøg,
hvor midlerne Bayfidan og Spanak blev prøvet i
forskellig styrke såvel efterår som tidligt fordr.
l forsøgene blev der fundet svage angreb af meldug og
bygrust i april mAned, og behandlingerne resulterede
da heller ikke i sikre merudbytter.

Nye forsog blev anlagt i efteråret 1989 med det formAl
at afprøve forskellige svampemidlers effekt og økono
mi ved anvendelse såvel efterår som forllr.

Tabel33 Bladsrompe fl45)

(I rs.) Led b. c. d og h behllndld november.
Ud c-g behandlet marts

Forsogene har været udfort som dobbelforsog. hvor
afdeling B blev behandlet om efteråret med 0,5 l
Bayfidan i november måned. Såvel A· som B-af·
delingen blev om forA ret behandlet med forskellige
bredt virkende midler ved tO, tre og fire behandlinger
med reducerede doser.
I gennemsnit afde 5 forsøg blev der i afdeling A fundet
kraftige angreb af meldug og moderate angreb af
bygrust.
l led b og c blev der anvendt henholdsvis to og {re
behandlinger med 0,5 I Tilt turbo pr. gang. Der blev
opnllet en ensartet svampeeffekt med merudbylter på
8·10 hkg.

To behandlinger med 0,5 I Rival medførte samme
svampeeffekt og merudbytte som to behandlinger med
Tilt turbo.

A 8
Jngtn eftcrArsbc'kaempelsc O,S I Ol)'fidan, nO\'mlber

VInterbyg % planter % planter
mtd hk, Netto- mtd hk, I'Oello- '{Crud"'l

bl~plel mtldug nu' k"", morud· bladplet meldug nu' k.m< m<rud. ,lt
ca. IS Juni ", ... b)'tlt: ca. U jUni ..... ",lt IH"'A

1990 5 forsøg 1f< 1f<
a. Ubehandlet l 37 8 54,3 l 34 6 55,2 0,9
b. Tilt turbo 2XO,5 l ° 4 2 8.2 3.6 ° 3 l 5,2 +0,6 +2,1
c. Tilt turbo 3XO.5 l ° 2 l 10,1 3,2 ° l l 10,1 3,2 0,9
d. Rival 2XO,5 l ° 2 2 8,1 3,7 ° 2 l 8,2 3,8 1,0
e. Bayfidan 0,5 l ° 2 l 9.8 2,6 ° 2 l 9,2 2,0 0,3

Rival 2XO,51
f. Bayfidan 0,5 l

FoJicur 2XO,5 l ° 3 11,9 ° 2 9,3 - +16
g.Bayfidan 2XO,25 l

Rival 2XO,5 l ° l 8,9 0,5 ° 2 l 8,0 +0,4 °LSD a·g 4,4 LSD a·g 3,3
LSD b·g - LSD Irg 1.8

Ud b og d btbandlet i stadium 5-6 og 8-9
led c, c og r behandlet i 51adlum 3-4, S-6 og 8-9
Ud 8 behandlet 1 rebr./m.ru og stadium 3..4, 5-6 og 8·9
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l led e og f blev der foretaget i alt Ire behandlinger.
først med Bayfidan. senere IO behandlinger med Rival
eller Folieur. Der blev opnået tilsvarende svampeef
fekt med store merudbytter på 10-12 hkg.
lied g blev der foretagel i ah fire behandlinger. IO med
Dayfidan og IO med Rival med en udbyueforogelse p<'l.
9 hkg. En beregning af neuomerudbyuerne \ iste den
bedsle okonomi ved to behandlinger med halv normal
slyrke Tilt turbo eller Rival.
I afdeling B, hvor der blev behandlel i november
m<'l.ned med 0.5 l Bayfidan. blev der fundet et svagere
rustangreb om for<'l.ret, men \'ed vurderingen midt i
juni blev der fundel lige sli meget meldug og bygrust i
afdeling A som i afdeling B. Der blev opnået samme
svumpeeffekt og merudbytter som i afdeling A.
En beregning af neuomerudbytterne viste det bedste
økonomisk resultal efter to behandlinger med 0,5 I
Rival.
I sidste kolonne er beregnet merudbytte for afdeling B
i forhold til afdeling A. Anvendelse af Bayfidan om
efteråret har medført en mindre udbytteslignillg på
0,9 hkg. Kun i led c og d har dette merudbytte kunnel
fastholdes, medens der i de C\ flge led blev opnået
slorsl merudbytte, hvor der ikke blev foretaget nogen
efter<'l.rsbehalldling.
Forsogene fortsættes.

I 1989 blev der påbegyndt 10 nye forsogsopgaver i
vinlerbyg med det formål al vurdere nye svampemid
lers effekt ved forskellig behandlingsll1lensitel.

I tabel 34 gengives gennemsnitsresultaterne af 3 for
søg, hvor forskellige bredt virkende svampcmidter
blev afprøvet med henholdsvis en, Io og tre behand
linger.

Tabel 34. Bladsvampe (/46).

% dd.JUna af hkg Netto-

Vinterbyg blad· m"· kt:rnt: mt:rud-
pltl dug "nt pr ha b)'lIt:

at 6/6-

1990. Jfomg

a. Ubehandlel 6 12 I I 61.0
b. Tilt lurbo I , 1.0 I 3 4 3 5.7 2.2
c. Tilt turbo 2'0.51 3 3 3 6.2 1.5
d. Tilt turbo 3,0.5 I 2 2 3 8.4 1.3
e. CalL,,1Il I ,0.5 I

Tilt turbo I , 1.0 I 2 2 6.8 1,2
f. Rival I x 0.5 I

Tiplor I x 1.0 I 2 0.3 0.3 9,1
g. FoJicur I , 1.25 t

Matador I , 1.0 l 2 0.3 9.5

1989. 5 forsog LSD 3.8

a. Ubehandlet l 4 0.1 72,6
b. Tilt turbo I , 1.0 I 0.8 0.9 0.1 3.2 ';'0.3
c. Till turbo 2 ,0.5 I 0.8 0.3 O 3.6 .;. 1.0
d. Tilt turbo 3,0.5 I I 0.3 O 3.7 .;. 3.2
e. Calixin I ,0.5 I

Tilt turbo I , 1.0 I 0.2 O 2.7 ';'2.8
LSD 1.5

Ud d-g behandkt l SI 3-4, kd b-g SI. 5-6. 1«1 c og d. SI 8-9
- næslø\t:Nlt blad

Planlcv1Crn

Ved en vurdering forst i Juni blev der fundet svage
angreb af bladplet samt el moderat angreb af meldug
på 12 pcl. og af b)'grust på II pet. dækning af næsto·
verste blad.

I led b, c og d blev der 3m'endt Tilt lurbo med
henholdsvis en behandling med normal dosering og to
og Ire behandlinger med. halv normal mængde. Be
handlingerne resulterede i en ensanel svampeefTekl
med sikre merudb)·tter på 6-8 hkg.
lied e. f og g blev der foretagel la behandlinger med en
fuldt så god svampeefTekt som efter anvendelse af Tilt
turbo. Der blev opnået merudbytter på 7·9 hkg.
En beregning af neltomerudbytterne visle i gennem
snit af de 3 forsøg del bedste økonomiske resultat efter
anvendelse af l x I I Tilt turbo.
Fra 1989 foreligger der reultaler af 5 forsøg, hvor bl.a.
Tilt lurbo blev prøvet med en. IO og tre behandlinger.
Uanset middel og antal behandlinger blev der opnået
en ensartet svampeefTekl med merudbytter på knap 3
til ca. 4 hkg. Der blcv dog ikke opnået merudbyller.
der kunne dække omkostningerne til de udforte beo
handlinger.

I tabel 35 bringes resultaterne af 4 forseg, hvor Rival
ble\ provet med henholdsvis en. to og tre behandlinger
sammenlignet med andre bredt virkende s\ ampemid
ler, anvendt med IO behandlinger. Ved en vurdering
forst IjUI1l blev der fundel svage angreb afbladplet og
meldug, medens der blcv fundel et moderat angreb af
bygrust på 8 pet.
I led b. c og d, der blev behandlet med Rival ved
henholdsvis en behandling med 1,0 I samt tO eller Ire
behandlinger med 0.5 l, blev der opn<'l.et den bedste
svampeeffekt, hvor der blev anvendt IO og tre be·
handlinger, og merudbyuer pil 5-8 hkg.
I led e og f blcv der foretaget to behandlinger, hvor
forste behandling blev udføn med Bayfidan. der er
effektiv overfor bl.a. bygrust, medens anden behand
ling \'ar henholdsvis Rival eller Folicur. Der blev
opnået en ensartet svampeefTekt med udbytter på
6.0.8.5 hkg.
lied g blev der forelaget i alt Ire behandlinger. hVIlket
ikke fone lil el storre merudbyue end i led f. hvor der
blev udført to behandlinger.

I 6 forsog I 1989 blev de tIlsvarende midler og antal
behandlIIlger provel.
Samtlige behandlinger medforte en ensartet effekl på
de forskellige svampe.
For en behandling med l l Rival blev der opn~et et
merudbytte pl\ 2.8 hkg. Blev den tilsvarende mængde
udsprcjtet ad to gange, blev der opnået el merudbylle
p<'l. 4.2 hkg med en yderligere stigning i merudb)'lIellil
5.5 hkg for tre behandlinger med 0,5 I Ri\'aJ. Til·
svarende merudbytter blev opnAel for de øvrige mid·
ler.
Nederst i labellen er anfort gennemsnitsresultaterne af
12 f.orsog i 1988·90.
lied fblev der behandlel tO gange med henholds\'is O,S
I Bayfidan og I I Folieur, medens der i led g blev
behandlet med 0.5 l Bayfidan og foretagel to beo
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Tabel 35. B/adsvampe (147). Tabel 36. Planteværn Vinterbyg (148).

Viaterbyg
% dækning ar

blad- mel· byg
plet dug rust

ca 6/6·

hkg Netto
kerne merud~

pr. ha bytte
Vinterbyg

% dækning af
blad· mel- b,g
plet dug rust

ca 6/6-

hk, Neuo
keJ"~ merud·
pr. r J bytte

1990. 4[orsøg

a. Ubehandlet 0,2 2 8 61,S
h. Rival I x 1,0 I 0,1 O 3 6,1 2,8
e. Rival 2 x 0,5 I O O I 5,3 0,9
d. Rival 3 x 0,5 l 0,\ O I 8,2 1,6
e. Bayfidan I x 0,5 l

Rival I x 1,0 I 0,1 O 2 6,2 0,1
f. Bayfidan l x 0,5 l

Folieur I x 1,0 I 0,1 O 8,5
g. Bayfidan I x 0,5 I

Folieur 2 x 0,5 I O O 0,3 8,0
LSD 3,2

1989. 6[orsøg
a. Ubehandlet I 5 - 64,0
b. Rival I x 1,0 I 0,2 0,1 2,8 -;-0,5
e. Rival 2 x 0,5 l 0,2 O 4,2 +0,2
d. Rival 3 x 0,5 I 0,1 O 5,5 "';-1,1
e. Bayfidan I x 0,5 I

Rival I x 1,0 I 0,2 O 5,7 -;-0,4
f. Bayfidan l x 0,5 I

Folieur I x 1,0 I 0,2 O 4,8
g. Bayfidan I x 0,5 I

Folieur 2 x 0,5 I 0,1 O 5,1
LSD 2,3

1988·90. 12[orsøg

a. Ubehandlet 0,7 4 - 62,9
f. Bayfidan \ x 0,5 I

Folieur t x 1,0 I 0,2 0,1 6,1
g. Bayfidan l x 0,5 I

Folicur 2 x 0,5 I 0,1 O 6,0
LSD 1,7

Led d-g behandlet i st 3-4, led 1>-8 st. 5·6, led c, d og g sI. 8·9
• nøest\)\ierste blad.

handlinger med 0,5 I Folieur. En deling af Folieur
mængden i to behandlinger i led g medfcrte samme
effekt som ved en behandling, og der blev opnAet
samme merudbytte i led f og g. Da Folieur endnu ikke
er markedsført, er der ikke foretaget beregninger over
nettomerudbyttet.

For nærmere at belyse økonomien ved bekæmpelse af
sene svampeangreb i vinterbyg, kombineret med væk
stregulering og bladlusebekæmpelse, blev en ny for
søgsrække pltbegyndt i 1990. Gennemsnitsresultaterne
af II forsøg er anført i label 36.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet meldug på 21
pct. af planteme, skoldplel på 12 pct., bladplet på 3
pct., medens der for gulrust i gennemsnit blev fundet
et angreb på 77 pet. af planterne. Ved en vurdering
først i juni blev der fundet svage angreb af bladplet og
meldug, medens angrebet af bygrusl var 25 pct. dæk·
ning af næstøverSte blad. J samtlige led er der fore
taget to behandlinger, nemlig i stadium 5-6 og stadium
8-9.
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1990. 1I[orsøg

a. Ubehandlet 3 0,6 25 58,2
b. Rival 2 x 0,5 I I O 7 7,7 3,3
c. Rival O,S J

Rival 0,5 J
+ Terpal 2,0 l O 8 10,4 3,4

d. Rival 0,5 l
Rival 0,5 l
+ Cerane 1,0 l O 8 10,1 3,1

e. Rival 0,5 I
Rival 0,51
+ Cerone 1,0 I
+ Protex 0,25 kg 0,9 O 6 10,7 2,9

f. Rival 0,5 l
Sportak 4S ee 1,0 I I O 9 9,2 3,5

g. Tilt turbo 2 x 0,5 I 0,5 O 3 10,3 5,7
LSD 2,2

• næsHwerste blad
lcd bog behandlet stadium 5·6 og 8·9.

T led b blev der opnået en god effekt på bladplet og
meldug, mens bygrustangrebet blev reduceret fra 25 til
7 pct. dækning af næstøverste blad. Behandlingeme
resulterede i et stort merudbytte på 7,7 hkg.
lied c og d blev der sammen med Rivalbehandlingen i
stadium 8-9 tilsat et vækstreguleringsmiddel, Terpal
eller Cerone. Vækstreguleringsmidlerne påvirkede ik
ke svampeefTekten, men der blev opnået et merudbytte
på lidt over 10 hkg. Tilsætning af vækst regulerings
middel belød sAledes et merudbytte på 2,5 hkg i
forhold til led b.
T led e blev der ved anden behandling tilsat el skade
dyrsmiddel, hvilket ikke forøgede merudbyttet.
J led f blev Rival udskiftet med 1,0 I Sportak, hvilket
ikke medførte nogen sikker ændring i svampeefTekt og
merudbytte.
Tled g blev der foretaget to behandlinger med 0,51 Tilt
turbo, der medførte den bedste svampeeft"ekt og et
merudbytte på 10,3 hkg.

J gennemsnit af de ti forsøg blev det største merud·
bytte opnået for bekæmpelse af svampesygdomme,
hvilkel især skyld les det kraftige angreb af bygrusl.
Anvendelse af vækstreguteringsmiddel medførte en
forkortning af strået på 7-8 cm og et sikkert merud
bytte på ca. 2,5 hkg. En beregning af nettome dbytlet
viste det bedste økonomiske resultat, hvor der ude
lukkende blev foretaget svampebekæmpelse med hen
holdsvis to behandlinger med 0,5 I Rival og to beo
handlinger med 0,5 I Tilt turbo.
Forsøgene fortsættes.

l år med svage angreb af svampesygdomme:>om 1988
og -89 har der været yderst dårlig økonomi i at udføre
gentagne sprøjtninger med nonnal dosis af et bredt
virkende svampemiddel.
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Hav"rodSOIl l'lnterbyg. Efter milde elrerorog vintre i /988
og '89 blev der i det ellerfølgende fordr funder angreb af
havreredsol i \'inlerhl'ede og vinrerbyg..'fed bladlus over
føres der el vira til plonum. der medfører la"l' W~ksf med
rust/an'ede blodl'. der senere bliver SlIl'e og opreue.
Stærke angreb kan medføre en halvering afudbyuel. men
normalt er Iravrerød.sor ude" økonomisk betydning.

(Fo1O: Anders Kjær)

I ingen af de 7 forsøg blev der fundel bladlus eller
plan ler angrebet af roosot.
Tilsætning af et skadedyrsmiddel har medført en mlll
dre stigning i udbytlel på 1.4-1.8 hkg. der dog ikke er
sikre sammenlignet med led b. hvor der kun blev
forelagel en svampebekæmpelse. I forsogene blev der
opnået merudbytter. der kunne dække omkostninger
ne til de udførte behandlinger.
Forsøgene fonsættes.

Vårbyg
Meldug ble\ i 1990 fundet ret udbredt og med kraftige
angreb over det meste aflandel. Især fandtes i Vestjyl
land kraftigere angreb end normalt. Skoldplet og byg
bladplet forblev uden betydning. men bygrust blev
fundet mange steder. især hvis vårbygmarken var
nabo lil modtagelige vinterbygsorter s der kraftige
angreb. Bladlus forekom ret udbredt, men af svag
styrke.
I det efterfølgende bringes resullalcrnc af 76 vårbyg
forsøg anlagt efter ti planer.

Afsvampning. I 1990 harder været anlagt 9 forsog med
bejdsning af udsæd af vårbyg. Forsøgene har værel
fordelt på IO planer. I tabel 38 bringes gennemsnits
resultaterne af 5 forseg. hvor fem forskellige bejdse
midler blev afprøvet. Som udsæd blev anvendt et parti
v1irbyg (Kla.xon) med spireevne pi 95. Bejdsningen
blev udført på forsøgsafdeling Koldkærgdrd, og spire·
analysen blev udført ved StaLSfrøkontrolIen.

1990. 3 Jorsog
8. Ubehandlel 6 12 II O 61,0 1989. 5 Jorsog
b. Tilt turbo 2xO.51 3 3 3 O 6.2 1.6 a. Ubehandlel
c. Desis IxO.21 b. Fungazil Bejdse 100 ml

Tilt turbo 2xO.51 3 2 2 O 8,0 2.0 c. RJlxil bejdse LS 100 ml
LSD 3.8 d. Fungazil C 200 ml

1990 4 Jorsøg e. Beret Special 400 ml
3. Ubehandlet 0.2 2 8 O 61,S
b. Rival 2xO,51 O O 1 O 5,3 0,9

1988-90 /4 Jorsøgc. Sumi-Alpha 0,21
Rival 2xO,51 O O 2 O 6,7 0,9 a. Ubehandlet

LSD 3.2 b. Funga.l.i1 Bejdse 100 ml
c. Ra~il bejdse LS 100 ml

I~ c s'lcadtdyrsmiddel st 3-4, led b-c svampcmiddd 5·6 og 8·9
• næstøverSle blad

Tobel37. Bladlus og rodSOl (/46-/47)

hkl
k......
pr ha

278 51,7
261 ""0.3
274 O
271 ""0,4
268 O

LSD-

292 63,9
272 0.7
268 0.9
276 ""0.4
265 1.0
276 2.0
LSD a·J 
LSD b·J 1.4

275 56,5
258 O, I
267 0,3

LSD-

8

46

%
plantet"

med plantet"
IMldug pc. m!

100 ml
100 ml
200 ml
400 ml
400 ml

VirbY8

Tabel 38. BejdsIU'ng (/49).

1990. 5 Jarsøg
a. Ubehandlel
b. Fungazil Bejdse
c. Raxil bejdse LS
d. Fungazil C
e. Beret Special
f. Ferrax bejdse

~ dækning % pJ Neuo-'
blad- meJ- byg- med bkg mer·
plet dug rust rød- kerne ud-

ca 516· SOl pr. ha bYlle

VinterbY8

Skadedyr forekommer ikke så ofte i vinterbyg, men i
de seneste Ar er der iagttaget en del rodsot i vinlerbyg.
For nærmere at undersøge mulighederne for en be
kæmpelse af bladlus og dermed rødset blev der anlagl
i all 7 forsøg. hvor der i stadium 3-4 blev anvendl et
pyrethroid.
J label 37 bringes gennemsnitsresultateme af i alt 7
forsøg.

I Ar, som 1990. med kraflige angreb af især bygrust vil
del være okonomisk forsvarligt at am'cnde en il to
behandlinger med nedsat dosis af et bredl virkende
svampemiddel.

Ved forekomsl afblads~'Ompesom meldug. skoldplelog
rust fra swdium 5-6 Iii swdium 10. .5 anvendes halv
normal mængde af et bredl virkende nampemiddel.
Om no(b'endigl genlages behandlingen.
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/990. 4 jorsag 3js. 3j<
a. Sortsblanding 313 21 18 62,2
b. Sortsblanding 320 23 20 63,~

c. Sonsblanding 288 8 II ';'0.6
+ Ferrax bejdse

d. Golf 318 36 52 61,5
c. Golf 299 23 51 1.8

+ Ferrax Bejdse

f. Digger 3~5 12 16 65,0
g. Digger 290 4 9 ';'0.8

+ Ferrax bejdse
h. Canor 335 l6 52 61,2
I. Canor l18 12 33 0,7

+ Ferrax bejdse

/989. 4 jorsag.
b. Sortsblanding 243 2 9 63,9
c. Sortsblanding 209 O 6 -;'-0,7

+ Ferrax bejdse
d. Golf 240 4 40 64,4
e. Golf 236 l 24 ';'0.5

+ Ferrax bejdse
f. Digger 270 O l 62,8
g. Digger 225 O 2 ';'1.8

+ Ferrax bejdse

/988-90. /2 jorsog
b. Sortsblanding 287 9 10 61,8
c. Sonsblanding 250 3 6 ';'0,6

+ Ferrax bejdse
d. Golf 276 19 49 62,5
e. Golf 272 9 36 0.2

+ Ferrax bejdse

ud b-c behandlet med O.S l Rival i SI. 8-9.
Ferraxbejdse 400 mlJhkg.

2 uger efter sidste sprøjtning, svarende til omkring
stadium 9. 1 årets forsøg findes der få obsenationer
vedrørende bygrust på vårbyg, men i mange forsøg
blev der fundet en stor forskel i de opnåede merud-
bytter for svampebekæmpelse. En forskel, der kan
henføres lil de benyttede midlers forskellige eO"ekt
overfor bygrusl.

I tabel 40 bringes gennemsnitsresultaterne af 7 forsøg.
hvor forskellige midler blev sammenlignet med en
sprøjtning i stadium 7-8. svarende til en behandling
omkring 28. maj.
Ved forsøgenes anlæg blev der i 3 forsøg i henholdsvis
sorten Alis. Alexis og Regatta ikke funder angreb af
svampesygdomme, medens der i 4 andre forsøg i
sorterne Blenheim. Digger. Regatta og Selim ,blev
fundet angreb af meldug på 37 pct. af planterne.
Ved en vurdering af forsøgene ca. 15/6 blev der fundet
svage angreb af skoldplet og bygrust samt et moderat
angreb af meldug.

Tabel 39. Bejdsning mod meldug (/50).
= ::a

Planteværn

Som måleprøve blev i led b anvendt Fungazil bejdse.
der har været anerkendt og markedsført igennem nere
ilr.
De udførte behandlinger har påvirket plantetallet i
nedadgående retning med en nedgang i plantetallet på
6·10 pet.
Ingen af de udførte behandlinger har haft en sikker
virkning på udbyttet, men efter behandling med Fun
gazil C blev der dog opnået et sikken lavere udbytte i
forhold til led e og f.
Led f blev behandlet med Ferrax bejdse, der er en
kombinationsbejdse med effekt også imod meldug.
Behandlingen har resulteret i en nedgang i planter
med meldug fra 46 i ubehandlet til 8 efter Ferrax
bejdse saml en mindre nedgang i plantetallet pr. ml
med et ikke sikkert merudbytte på 2 hkg.

Fra 1989 foreligger der resultater af 5 forsøg, hvor de
samme midler har været anvendt. Også her blev der
opnået en mindre påvirkning af planter pr. ml, medens
udbyttet forblev upåvirket.

Nederst i tabellen er anført 14 forsøg fra 1988-90, hvor
Fungazil bejdse blev sammenlignet med Raxil bejdse
LS. Begge midler har bevirket lidt lavere plantetal,
men ikke påvirket udbyttet.
Bejdseforsøgene udførtes på sundt, velspiret såsæd for
at iagttage midlernes virkning på fremspiringen.

Forskellige svampemidler med effekt mod meldug kan
også formuleres som bejdsemidler.

I tabel 39 bringes resultaterne af 3 års forsøg, hvor
effekten af bejdsemidlet Ferrax bejdse blev undersøgt
på de meldugfølsomme sorter Golf, Canor samt på
sonsblanding og den mindre meldugfølsomme sort
Digger. For sortsblandingen og de tre sorter var der et
ubejdset og et Ferrax-bejdset led. og samtlige for·
søgsled blev i stadium 8·9 behandlet med 0,5 I Rival.
Ferrax bejdse har i samtlige led medført et lavere
plantetal pr. m2. Ved en vurdering i stadium 3-4 og 8-9
blev der fundet mindre meldug i de Ferrax-bejdsede
led. Efter Ferrax-bejdsning af Golf blev der opnået en
mindre udbyttestigning på 1,8 hkg. medens udbyttet
for de øvrige led var upåvirket.

Fra 1989 foreligger der resultater af 4 forsøg, hvor der
ligeledes blev konstateret en mindre nedgang i antal
planter pr. m2• I alle forsøgsled. hvor der blev anvendt
Ferrax bejdse, blev der fundet et mindre angreb af
meldug, men behandlingerne har ikke resulteret i
no~et merudbytte.

Nederst i tabellen bringes 3 års resultater. hvor en
sortsblanding og Golf blev sammenlignet.
Også her var der en nedgang i plantetallet for Ferrax
bejdsning med nogen elTekt overfor meldug. men ud
byttet forblev upåvirket af bejdsningen.
Forsøgene afsluttes hermed.

Bladsvampe. Kun meldug og bygrust har været af
økonomisk betydning i 1990.
Bygrust blev fundet på et sent tidspunkt af byggens
udvikling - først omkring stadium 9. I de neste forsøg
gives de afsluttende vurderinger af midlernes effekt ca.
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Vlrbyg plantet
pr. mJ

%planter med
meldug

SI. SI.
J4 8-9

hkg 1
kerne
pr ha.
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1990 7 forsog
a. Ubehandlet J Il 2 49,8
b. Rival 1,0 l 0.2 2 O.J 5.5
c. Folicur 1,0 l 0.1 2 0.1 7,6
d. Folicur 0.5 l 0.6 2 0,1 6,6
e. Matador 1.0 l 0.1 l 0.2 6.8
f. Matador 0.5 l 0.4 4 O.J 6,0
g. Tiptor 1.0 l O,S 4 0,2 6,5
h. Tiplor 0,5 l 0.5 4 O,J 6,0

LSD o·h 1.0
LSD b·h

1988·891110,.,"g
a. Ubehandlet O 2 53,9
b. Rival 1,0 l O 0.4 J.5
c. Folicur 1.0 l O 0,2 2.9
d. Matador 1.0 l O 0,2 2.5
g. Tiptor 1.0 l O 0.3 2.6

LSD a·g 1.8
LSD b·g

1987·90 3010'5og
a. Ubehandlct l 8 50.8
b. Rival 1.0 l 0,1 l J.O
c. Folicur 1,0 l 0,1 l 4.2
e. Matador 1,0 l 0.1 0.8 J.8

LSD a·e 1.1
LSD b·e 0.7

I led b og c blcv dcr foretaget ell sammenligning
mellem normal mængde Rival og Folicur. Begge mid·
ler havde samme svampeeffekt, mcn mcd tendens til
lidt større merudbyllc på 7,6 hkg for Folicur.
lied d blev anvendt halv normal mængde Folicur. og
der blev opnået samme effekt og mc:rudbylte som for
anvendeh.c af cn normal mængde.
I led c og f blev prøvet hel og halv mængde af
præparatct Matador. der tidligere år er afprøvet under
navnet Folicur Combi. Den halve mængde bevirkede
lidt lavere elTekt overfor melduggen. men udbyttet
forblev ens.
lIed g og h blev prøvel midlet Tiptor. der i tidligerc ~r

gik under betegnelsen CX 021. Midlet indeholder
samme virkstof som findes i Sportak saml et nyt
virkstof. der hedder cyproconacol. Midlet har haft en
acceptabel svampecffckt. og der blev opnåel ensancdc
merudbyttcr på ca. 6 hkg.
I 12 forsøg i 1988·89 blev der forctagct en sammen·
ligning mellem midlerne Rival. Folieur. Matador og
Tiptor i normal dosering. Midlerne har haft ens svam·
peeffekt. men kun for midlerne Folieur, Matador og
Tiptor blev der opnået sikre merudbyller på ca. 2,5
hkg.
Nederst i tabellen er anført 30 forsøg fra 1987·90. hvor
midlerne Rival, Folicur og Matador blev sammen·
lignet med I I pr. ha.

Tabel 40. Blads\'umpe (l5/).

% dækning af hkg Nello-

Virbyg
mel· blad- kerne mer·
dug plet pr. ha udb.

ca. 15/6-

1990. 4 forsog

a. Ubehandlet J 2 59,S
b. Rival 0,5 l O 0,5 6.9 4,7
c. Rival 2,0,5 l O 0.5 g.1 J.7
d. Rival 0,5 l O O.J 9,6

Tiptor 0.5 l

e. Dayfidan O.J l 0.1 0,4 8. J
Folicur 0.5 l

f. Tilt turbo 2,0,4 l O O,J 9.1 4.9
LSD o·g 1.6
LSD b·g 1.4

Midlerne havde samme svampeeffekt, og der blev
opnået sikre merudbytter på 3-4 hkg. LSD-bereg
ningen visle. at der blev opnået ensartede merudbYller
for Folicur og Matador, medens der for Rival blev
opnået et sikkert lavere merudbytte på 3 hkg.

Led c·f behandlel sladlulll 4-5 og 7-8
Led b tk-handlel i sladium '·8
-) Næ.'lllvel"'l~ blad

Tabel 41. Bladsvampe (/52).

l labcl41 bringes gennemsnitsresultatcrne af 4 forsøg.
hvor en halv mængde Rival blev sammenlignet med to
behandlinger i halv normal mængde af forskellige
bredt virkende svampemidler.

Bygrus/ på ~·årbyg. I 1990 forekom kraftige angreb af
bygrtlst på vinter- og mrbyg. Angrebene startede fors! på
I'illlerbyg og bredte sig senere /i/l'årbyg
De langag/ige sporehobe indeholder rødbrune sporer. der
OI'er/ører sygdommen.
Bygrusf bekæmpes w!d begyndende angreb. 8edslI! be
kæmpelsestidspllnkl er stadium 7.9. IH'Or der (II/vel/des et
effektivt rustmiddel i I/edsal dosering.

(Foto: Gillw C. Nielsen)

Ved en vurdering i juni blev der i gennemsnit fundet
svage angreb af meldug og bladplet.
Efter anvendelse af 0.5 l Rival i stadium 7-8 blev der
opnået en god svampebekæmpelse med et sikkert
merudbytle på 6.9 hkg.

hk,
keme
pr. hø

% dækmng af
skoldplet meldug bygrusl

ca. 15/6-
Vdrbyg

LED b·h bchundlcl sladill11l '·8
- næsHt\'~r~h;: bllld
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I led e·f blev der foretaget tO behandlinger i hen·
holdsvis stadium 4-5 og stadium 7-8. For samtlige
behandlinger blev der opnået en ensartet svampeeffekt
med ensartede merudbytter på 8 til knap IO hkg,
Ved beregning af nettomerudbyltet blev der opnået
det bedste okonomiske resultat efter anvendelse: af to
behandlinger med 0,4 I Tilt turbo, men stort ~t

samme nettomerudbyue blev opnået for anvendelse af
I x 0,5 I Rival.

4 års forsøg med de nye, ikke godkendte midler
Folieur, MatAdor og Tiptor viste. at disse midler i
effekt og merudbytte var fuldt på højde med de mar
kedsførte præparater.
Forsøgene fortsættcs.

Reducerede doser. Flere års for~~'g har 'liSI. at der ofte
opnås en bedre svampeeffekt og større merudbytter
ved at udbringe en normal dosis ad to gange. Ofte er
svampeangreb i vårbyg så lave. at merudbyttet ved to
behandlinger med halv normal mængde ikke dækker
omkostningerne til udbnngning. Lavere do-.er kan
derfor blive aktuelle.

I de efterfølgende tabeller bringes resultater af forseg.
hvor lavere doser er afprovet Hovedformålet har
været at belyse etTekten og ekonomien ved brug af el
bredt virkende svampemiddel j nedsat dosis. eventuelt
ved nere behandlinger
I 1989 påbegyndtes cn forsøgsrække. hvor el bredt
virkende svampemiddel blev anvendt i hel. halv. kvart
og ottendedel af en normal dosering.

I tabel 42 bringes gennemsnilsresultaterne af 21 for
søg, hvor midlerne Rival, Tilt turbo og de ikke mar
kedsførte midler Folicur og Tiplor blev afpmvet i
forskellige doser med en og to behandlinger. Midlerne
blev prevet i normal dosering, der for Tilt turbo er 0.8
I og 1,0 for de øvrige midler.
Lcd b-e blev bebandlet i stadium 7-8, svarende til ca.
31. maj, medens led f~h ble\' behandlet i stadIUm 4-5 og
9·10. svarende til ca. 19 maj og 9. juni.

Tabcl42. une doser af svampemiddel (/53).

Il<- "_ol
VL.L- -- ond- blod- åjold- 'ko
--.. _.... pId p1d .....

mdu- CL"/... pr. ha

/990. 2/ /0""'8
a. Ubehandlel 11 3 0.9 50,6
b. 110'1, normaldosis 1.0 0.4 2 O.J 5.8
c. Ix.l/l Ilormaldosis 0.5 2 2 O.J 5,2
d. IXl/~ T1ormaldosis 0,25 2 2 0.6 4,.1
e. l x.1/, normaldosis 0.125 J J 0.7 J.J
f. 2x l/l normaldosis 0.25 2 2 0.5 5.6
g. 270 11. normaldosis 0.5 0,9 l 0.4 6,4
h. 2}l: Ih normajdosis 1.0 0.6 I 0.2 7,.1

LSD o·h I.J
LSD b·h 1.1

Lcd b-e. Ixhandlct stadIum 7·8
Lc:d f-h bchandl~t i stadium 4-5 og 9-10
• S\'srcr III bchandhng.Y1) pplghed •• n3o:.'it,,'crslr bl..d
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Allerede ved forsøgene-. anlæg blev der fundet kraftige
angreb af meldug, idet 11 pet. af planterne var hefængt
med meldug, og ved vurderingen midt i juli blev der
fundet el stærkt angreb af meldug på II pet. på
næstøvef'\te blad. IIgcwm der bic,' fundet ~vage ang
reb af bladplelog skoldplet.
I 100 b ble\' der for normal dosering opnået t'1l god
effekt på melduggen, medens der fortsal kunne findes
svage spor efter bladplelog skold plet.
Efter anvcndelse af henholdsvis halv. hart og otten
dedel normal dosis blev der fundet en lidt vigende
wampeeffekt med faldende merudbytter fra li lil 3
hkg.
I led f blev der am'endt to ottende1e normal do~ering,

og der blev opnået en svampeefTekt svarende til led d.
hvor den samme mængde blev udbragt ad en gang.
men der blev opnået ct ~ikkert slørrc mcrudh) tte for
to behandlinger med en ottendel normal d(l~i.. i for
hold til led d.
I led g blev der anvendt to behandlinger med kvart
normal dO'iis. s\arende til samme mængde 'tOm i led c
med en udbringning. Ocr ble, opnået stort SCl ..amme
s\'ampeeffekt. men med et sikkert større merudbytte
pa 6,4 hkg.
I led h blev der behandlet to gange med hah 'lormal
mængde. svarende tJi led b. h'·or der ble" anvendt
samme mængde ....ed en udbringning. Der blev opnået
samme svampccffckl og et sikkert slorre me.-udbytle
rå l,S hkg i forhold lil led b.

Årets forsog viser. at for samme mængde VIrkstof,
udbragt ad to gange, blcv der opnået et sikker! Sl~'rre

merudbytte.
En beregning af behandlingshyppighed vistt:. at der
var stor forskel i de anvendte mængder kemikalier,
idet der opnåes et fald fra 1.0 i led b og h tilO 125 i led
c.

I tabel 43 er de 21 forsøg opdelt efter de .mvendte
midler.

I 6 fOf'\(lg har RI\al ,æret am·endt med nonnal
dosering på t I pr. ha. Effekten overfor bladplet har
kun været tilfredsstillende ved an\'endelse af lCl kvarte
og 10 halve mængder Rival. Ovcrfor meldug r.lev der
opnået en lidt vigende effekt for amendelse af falden
de dosen ng.
Behandlingerne resulterede i sikre merudbytler fra 1,7
lil 5 hkg. StOfSt merudbytte ble\' opnået fl)( to be
handlinger med henholdsvis kvart og hah normal
dosering.

Forelages en beregning. hvor kemikalieomkostninger·
ne fratrækkes de opnåede merudbytter, udlignes for
skellen mellem led c. en behandling med halv normal
mængde, og lcd f og g, der har fået lo behandlinger
med henholdsvis cn nllendedel og en kvart normal
dosering.

I fem forsøg blcv Tilt turbo anvendt med en normal
dosering på 0,8 I. For samtlige behandlinger blev der
opnået en ensartel s,'ampeeffekt.
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Tabel 43. Lal'e doser af sl'ampemiddel (153),

VArbyg % dækning af hkg Merud· % dækning af
bladplct meldug kerne bytte bladplct meldug

ca 10/7' pr. ha -!-kemi ca 10/7'

hltg Merud- % dækning af hltg
kerne bYlIe bladplcl meldug kerne
pr, ha +keml ca 10/7' pr, ha

% dækning af hkg
bladplct nlefdug kerne

ca 10/7' pr ha

1990. 6 forsøg Riml 5 forsøg Till turbo 5 forsøg Folicur 5 forsøg 1iptor
a. Ubehandlet 6 7 56,8 1 4 38.8 3 15 51,9 2 17 53,5
b. I x l/I Il. 4 0.3 3.8 1.6 0.4 0..1 6.6 4.1 2 0.2 5,4 0.3 0,7 8,0
c. l .ll 1/2 n. 5 0.8 3.4 2.3 0.5 0,3 4.5 3.3 2 0.9 6,0 l 5 7,3
d. I x 1/4 Tl. 4 l 1.8 1,2 0,5 0.3 5.7 5,1 3 2 4.2 0.8 4 6,0
c. 1 x 1/8 n. 5 3 1.7 1,4 0.8 0.8 2,6 2,3 3 4 5,6 0.6 6 3.5
r. 2xl/Bn. 4 Q,3 3,8 3,2 0.5 0,5 5,8 5.2 2 2 7.3 0.6 5 5,9
g. 2.ll 1/4 n. 2 0.3 5.0 3.8 0.5 0,3 4.7 3.5 2 l 7,9 0,4 2 8,4
h. 2 x 1/211. 2 0,2 4.8 2.6 0,4 0.3 7.8 5,4 3 0.5 8,0 0.3 2 8,9

LSD a-h lA LSD a-h 4.1 LSD a-h 2,3 LSD a-h 2.6
LSD b-h 1.1 LSD b-h LSD b-h 2-1 LSD b-h 2.2

nehilndlingsljd~punkler Se label 42
• 1Il~~loverstC blad

100755025O

Folicur

1 x 1,0 I

1 x 0,5 I

1 x 0,250 I

1 xO,1251

2 x 0,51

2 x 0,125 I GI
TIptOl

1 x 1,0 I

1 xO,51

1 x 0,250 I

1 x 0,125 I

2 x 0,51

755025

Rival

1 x 1,0 1

1 xO,51

t lt 0,250 1

1 x 0,1251

2 x 0,51

2 x 0,250 I

2 lt 0,1251

TIlllurbo

1 x 0,8 I

1 x 0,4 I

1 x 0.21

1 x 0,1 I

2 x 0,4 I

2 x 0,21

2 x 0,11

O

Fig 3. Pct. bekæmpe!:,'e af meldug i byg.

Kun ved anvendelse af en ottendedel dosering i led e
blev der opnået et usikkert merudbytte, medens de
øvrige behandlinger resultercde i merudbytter fra 4,5
til knap 8 hkg.

Folicur blev anvcndt i 5 forsøg, og normal doseringen
var I I pr. ha.

Ved anvcndelse af [O behandlingcr var der en sikker
tendens til et større merudbytte i forhold til de sanune
mængder udbragt ad en gang.

Tiptor bicvanvendt i 5 forsøg, hvor normal doserin
gen var I I. Efter anvcndelse af de lave doseringer er
der tendens til en for svag efTekl overfor meldug. l
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særdeleshed efter an\'endelse af doser på en ottendedel
normal st)'rke. Behandlingerne har medført sikre ud·
slag fra 3,5 til knap 9 hkg.
For anvendelse af Tiptor blev der ikke opnået nogen
sikker forskel i udbyttet ved to behandlinger sammen·
lignet med en behandling med samme mængde "irk
stof.
Efter anvendelse af de forskelllge doser "ed hen
holdsvis en og to behandlinger blev der opnået for
skellig elTekl på bl.a. meldug. I figur 3 er grafisk
fremstillet elTekten af de forskellige doseringer og
behandlinger overfor meldug. Ved at belragte de tre
nederste søjler for Rival fremgAr dee. at der blev
opnået en forbedring af svampeelTekten i forhold til.
hvor den tilsvarende mængde blev udbragt ad en gang.
For Tilt turbo bemærkes den s..-erdeles gode elTekt.
hvor der anvendtes hel. halv og hart mængde udbragt
ad en gang. ElTekten blev ikke forbedret ved al ud·
bringe reducerede doser ad to gange.
For midlerne Folicur og Tiptor skete der ikke nogen
forbedring i svampeelTekten "ed at udbringe de redu·
cerede doser ad to gange.

I led et hvor der blev behandlet tO gange med 0.5 I,
blev der opnået en god svampeeffekt med et merud·
bytie på 6,1 hkg.
Der blev således opnået et sikkert storre merud yue i
led c, men ,ed en beregnmg af nettomerudbyltet blev
der bedst okonomisk resultat ved at anvende en be·
handling med 0,5 l Rival

147 farsog i 1987·90 blcv der foretaget sammenligning
mellem en behandling med en normal mængdt;; Rival
og to behandlinger med halv normal mængde samt i
led d en behandling med halv nonnal mængde. Den
bedste svampeelTekt blev opni!et efter IO behandlinger
med 0.5 l RiVIli, ligesom der blev opnaet el sikkert
større merudbytte end ved de øvrige behandlinger. En
beregning af nettomerudbyttet viste imidlertid, al kun
for anvendelsen af en behandling med 0,51 Rival blev
der opnået ct netlomerudbytte på 0.6 hkg.
I 18 forsøg blev en behandling med I I Folicur sam·
menlignet med to behandlinger med 0.5 J. Der blev
opni!et en ensartet svampeelTekt med et sikkert storre
merudbytte pi 6.7 hkg for to behandlinger med 0.5 1
Folicur.

1

I tabel 44 bringes resultaterne af 75 forseg over en
3·i!rs periode. hvor midlerne Rival og Folicur ble'
pro,et med henholdsvis en behandling med normal
dosering og to behandlinger med hah normal mæng·
de.

Tabel 44. Forskellige doser al svampemiddel.

lal b og d behandlet sta(hum .\.~

Lcd c behandlet studium 4-5 og 7·8
• næsteo\'C~f'iM blad

I IO forsog i 1990 blev der foretaget en sammenlignmg
mellem en behandling med 0.5 I Ri"al og to be·
handlinger med 0,5 l.
t led b. hvor der er anvendt en behandling med 0.5 l.
blev der opnået en utilstrækkelig elTekt pi! bladpletsy
gen og opnået et sikken merudbytte på 4,8 hkg.

1987-90 47 forsøg

a. Ubehandlet 4 2 52,4
b. Rival l X 1.0 I 0,7 0.9 3,0 ~0,3

c. Rival 2XO,51 0,3 0,4 3,8 +0,6
d Rival l XO_51 0,5 0,9 2.8 0.6

LSD a-d 0,8

1988-90 18 forsag LSD b-d 0.5

a. Ubehandlet 10 5 50,6
b. Fohcur l X 1.0 I 0,4 0.7 5.2
c. Folicur 2XO.5 I 0,6 l 6,7

LSD a-c 1.5
LSD b-c 1,1

~ dækning ar
mel· blad-
dug plet

CII 1/1·

Til afprovning af systemet blev der I 1990 anlagt 12
forseg, h'or to forsogsled blev behandlet efter an·
\'Isning fra modellen, el led, hvor der var mulighed for
bekæmpelse af såvel svampe som bladlus, og et andel
led. hvor der kun blev bekæmpet svampe efter model·
len, medens skadedyrsbekæmpelsen blev foretaget
som forebyggende behandling. l fire andre forsogsled
blev der faSIlagt en forebyggende behandling med
Rival og Pirimor.
I IO forsøg anviste modellen en eller anden form for
bekæmpelse. og ved en vurdering forst i juli ble' der
fundet moderate angreb af bladplet, meldug g blad·
lus.
Led b blev behandlet på et tidspunkt, hvor modellen
anbefalede en bekæmpelse, og af hensyn til jU!'ltering af
modellen ble" der altid anvendt Rival. Behandlingen
fandt Sted i stadium 5-6. svarende til 22. maj.

;\lodelberegnet planteværn. Ved Planteværnscentret i
lyngby har man igennem Oere år arbejdet med for
skellige modelberegnede varslingssyslemer til kæm·
pelse af forskellige skadevoldere, f.eks. i byg med
bekæmpelse af bladplet, meldug og bladlus.
I 1990 er udviklingen af informationsdatabasen for
sygdomme og skadedyr fortsat. Systemel tager sigte
pA bekæmpelse af meldug og bladplet og er hygget op
omkring sorternes modtagelighed. Bladlusebekæm·
pelse indgi!r ligeledes i programmel, som kan vælge
mellem normal dosering og reducerede doser
Programmet har været indlagt på diskette til an·
"endelse på PC'er ,'ed bl.a. de lokale konsulentcentre.
En justeret model PC-Planteværn vil mdgå i Råd·
gl,,"ingscentrets Bedriftslosning.

Delle årslorsøg bekræfter lidIigere årslorsog, der ..isle,
al l'ed onl'ende/se alel bredl ..irkende S\-YJmpemiddel i
reducerede doser l'Clr del muligl al opnå en r:od be
kæmpelse og el sikkert merudbylle.

2,6
1,7

hk.
kerne
pr ha

4 57,9
3 4,8
l 6,1

LSD o-c /,6
LSD b-e 1,0

5
O,S
0,1

I XO.51
2XO.51

1990 IO forsog

a. Ubehandlet
b. Rival
c. Rival

Vi.byg
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Tabel45 Mocle/l"lyrel plalllel'æm (154)..

IVårb)'g

% % % %

mONd.
1plan. dækning- plan- dækning·

!Jo. .n· '" af m~rud· !Jo. .n· l« af
".nd· ,al mod blad- ""',. hkg b)·t1~ band· 1>' mod blad- mel· bkg b)'II~

hngs. køn· blad· plc, dng k""o K~ttll' hngs. k.", blad- pl~1 dng '0"'" -:-Kerm·
index I" 'ns ca.. 1Juli P' ". kah~r Inda ,,, Ins ca. I Juli p' ". u.lier

I 21'1 4 1'1 6 1 7 g 9 I IO I Il I '2 I Il I 14

1990 /O forsøg. Behandli"g Oll\';S( l forsog. Behandling ikke anvist
3. l:bchandlel 25 8 14 53.7 O 9 4 41.2
b. Modelam 1St

s\ampe og 0.7
bladlusbck. 0.4 1.8 '6 4 0.6 8.8 6.5 O O O 7 5 0.0

c. Modelam'lsr
s\ampebe~. 0.7
Pirimor '''0.25 kg 1.0 2.4 4 4 0.6 9.3 7.0 1.0 O 6 6 0.8 0.1

d RIval J ""'0.3 l 0.9
I>tnmor 1·0.15kg 1.0 .1 4 3 0,1 10.8 8.1 1.9 3 O 4 4 8.8 6.1

e. Ri\al 2 ,0.3 I 0.6
Plflmor 1/0.25kg 1.0 3 4 4 2 9.4 7.3 1.6 3 O 6 4 6,4 4.3

f. Rival I XO.3 I 0.3
Ptrlmor I XO.25 kg 1.0 2 4 4 6 7.5 6.1 I.l 2 O 6 4 3,8 2.4

g. Ri\ul 3 '0(0.3 l 0.9 3 24 3 0.1 11.0 9.0 0.9 3 O 6 3 8.3 6.3
LSD o·g 1.7 LSD o·g-
LSD b·g I.l LSD 60g

1989 /8 forsøg. BehandlinK olll'ist 5 forsag. Behandling ikke 0"\'/51

:l. Ubehandlet 2 4 53.2 O 0,6 43.2
b. Model-anvisl

Norm. dosis 1.0 l 0.5 0.7 2.8 0.6
c. Model-anvi ... t 0.7 l 0.4 0.6 2.7 1.1
d. Rival l X 1.0 1.0 l 0.7 0.9 1.3 0.1 1.0 I O O 0,1 : 2.1
c. Rival 1'0(0.5 0.5 I 0,3 0,3 2,1 1.0 0,5 I O O +0,9 +2,0
f Rival 2XO,5 1,0 2 0,2 0.2 3.0 0,8 1.0 2 O O +0.2 +2.4

LSD /.1 LSD-

1990 Led f behiJndlet ~llldl\lm ]-4
Lcd e behandlet ~tadIUJ1l ]-4 og 2 Ugt'T \o(:ner~

Led d og g bc:hllndlct stsdlum 3-4 "lInu 2 og 4 ugn ~nere

Lcd c-f bc:handlet med Plrimor 4 uger efter ~Iadium 3-1

IQ89 Lcd d·c behandlel SI 7-S.led f SI 5-6. 9-10
.) l'æsl()\'erste blod

Der blev anvendt doser fra 0.2 til 0.7 I Rival pr.
behandling. og i ... forsøg blev der anbefalet to beo
handlinger i alt. I gennemsnit blev der anvendt 0.7 I
pr. ha med 0.3 I "om lavesre og 1.2 I som hojesle
ha-dosering. I 4 forsog blev der varslet for blad
lusebekæmpelsc med en normal dOSIS af250 g Pirimor
pr. ha. s\arende til en behandlingsh) ppighed på OA.
Del samlede Indeks for del behandlede forsogsled ble\'
J.1.
Der blev opn et en god efTekt overfor meldug med en
lidi livag bladplet· og bladlusebekæmpelse. der resul-
lerede I el merudb)'t1e p .8 hkg.
I led c ble\· anvendl den mængde s\ampemiddel. som
modellen anviste. I samtlige forsog ble\' der foretaget
en bladlusebekæmpelse af forebyggende karak ler ca.
12. Juni. Der blev opn et samme s\'ampeefTekt som i
led b med en noget bedre bladluseefTekl.

Behandlingerne resulterede i et merudbytte på 9.3
hkg. men dog Ikke nogel sikkert simre udb) tie i
forhard lil led b.

I led d, e og f blev foretaget henholds\·is tre. to og en
behandling med 0.3 I Rival saml en bladlusebekæm
pelse med Pi ri mor omkring 12. juni. Der blev stort set
opnået samme blad luse- og s\ampeefTekt. dog med
lendens til en lidi svag mddugefTekt i lcd f. hvor der
kun ble\ behandlet en gang med 0.3 I Rival.
Der blev opnåel slorsl merudbytte I led d og sikken
la\ ere merudbytter l led e og f.
lied g blev der foretaget i alt tre behandlinger med 0.3
I Rival uden nogen bladlusebekæmpelse. og behand·
!Ingen resulterede i del sterste merudbytte på 11,0 hkg.
En sammenligIlIng mellem led d og led g tyder ikke på,
.11 bladluseangrebet har haft nogen okonomis~ be·
Iydnmg. Samme lendens ses i led b og c.
1 kolonne I er anført behandlingshyppigheden, hvilkel
siger noget om den mængde kemikalier. der er an·
vendt pr. ha. omregnel til standarddosis for både
svampe- og skadedyrsmiddel. lied b blev behandlings·
indeksel 1.1. udbragt \'ed gennemsnitlig 1.8 kørsler. I
led c blev indekset 1,7. en kraftig stigIlIng i forhold til
led b. og dette skyldes udelukkende en behandling
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med Pi ri mor. Midlerne blev her udbragt ved 2,4
kørsler.
lIed d, e og fblev indekset henholdsvis 1,9, 1,6 og 1.3.
Laveste indeks fremkom i led g med 0,9.
Modellen har haft s.§.vel den laveste behandlingshyp
pighed som det laveste antal kørsler, men gevinsten
for behandlingerne blev ikke så stor som i led d og g.

Sidst i tabellen. kolonne 8-14, er anført resultatet ar2
forsøg, hvor behandling ikke blev anvist.
Af led d og g ses, at der i disse led blev opnaet et
merudbytte pa ca. 8 hkg, som ikke blev opfanget af
modellen. Årsagen hertil skyldes hovedsageligt, at
modellen ikke tog tilstrækkelig højde for angreb af
bygrust. et forhold, der bør korrigeres for. Ligeledes
bør der ske en mindre korrektion for meldug samt en
yderligere reduktion af de anbefalede doser.
Ved at fratrække de anførte udbyuer i kolonne 7 og 14
1,1 hkg kerne for kørsel. fAs nettomerudbyttet.
For samtlige behandlinger blev der opnået store Ole·
rudbyuer. der aUe kunne dække omkostningerne til
kemikalier og udbringning. Størst nettomerudbyue
blev opnået i led g, men med ringe forskel til led b. c og
d.
Nederst i tabellen er anført 18 forsøg for 1989, hvor
behandling blev anvist samt 5 forsøg, hvor behandling
ikke blev anvist.
I 1989 kunne modellen kun arbejde med svampebe·
kæmpeise, og der blev ikke i nogen forsogsled fore
taget behandling mod bladlus. Der blev opnået god
overensstemmelse mellem modellens anvisninger og
de forebyggende behandli.nger.

FLOW·DIAGRAM. En forenklet udgave af infor·
mationsdatabasen for sygdomme og skadedyr er ble
vet omskrevel til en ))papirmodeIH, kaldet SIF
FLOW·DIAGRAM, som er vist i figur 4. Diagram·
met er ligesom disketten bygget op omkring sorternes
udviklingstrin og modtagelighed for meldug. l dia·
grammet er sorterne opdelt i fire grupper.
Ved at følge pilene igennem diagrammet havner man i
et af fire forslag til en bekæmpelse eller nederst i
diagrammet, hvor svampebekæmpelse angives som
næppe rentabel.
Diagrammet angiver doser fra 2/3 til 1/3 dosis af et
bredt virkende svampemiddel.
Det skitserede SIF FLOW·DIAGRAM har været
afprøvet i i alt 28 forsøg, og resultaterne bringes i tabel
46.
I 14 forsøg blev der foretaget en sammenligning mel·
lem SIF FLOW·DIAGRAMMET og anvendelse afw
behandlinger med Rival og Tilt turbo. I forsøgene var
der ret svage angreb af meldug og bladplet. men der
blev opnået en ensartet svampeefTekt med store Ole·
rudbytter på 6·10 hkg.
I de 14 forsøg blev der udelukkende anvendt Rival i
SIF FLOW·DIAGRAMMET. Ved beregning af net·
tomerudbytte var der nogen forskel mellem SIF
FLOW·DIAGRAMMET og to behandlinger med 0.5
1 Rival. men det største Ilettomerudbytte blev opnåel
for anvendelse af to behandlinger med 0,4 ITilt turbo.
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Tabel 46. Flow·diagram. (151, 152. 155)

% dækning af hkg !'tcuo-
VArbyg mcl- blad· kerne ",er·

dug plct pr_ ha [Idb

1990 14 Jorsøg

a. Ubehandlet 2 52,7
b. Flow-

diagram 1,5X0.5 1 0,3 0,3 5,7 2.9
e. Rival 2XO,51 0.2 0.3 8,1 3.7
f. Tilt turbo 2XO,41 0.1 0.2 10.4 6,3

LSD a-J 2,3
LSD b-J 1.8

1989 14 Jorsøg
a. Ubehandlet 3 0.2 53,4
b. Flow·

diagram 1.6XO,5 I 0.1 O 1.7 71,2
c. Rival IXI.O I 0,2 O 0.9 +2,4
d. Rival IXO,51 O O 1,1 71,1
e. Rival 2X0,5 1 O O 2,2 72,2

LSD b,e 0,9

Lcd c og d behandlet i SI 7·8
Led e og f behandlet 1SI. 5-6 og 9-10

SIF FLOW,DlAGRAMMET har ikke helt kunne
leve op til forventningerne i 1990.
Nederst i tabellen er anført 14 forsøg fra 1989. hvori
der ved de svage svampeangreb var god overens·
stemmelse mellem de foretagne behandlinger, men der
blev opnået merudbytter, der ikke kunne dække om·
kostningerne til de udførte behandlinger.
I 1989 var der god overensstemmelse mellem det
opnåede merudbytte i SIF FLOW-DIAGRAMMET
og de anførte forebyggende behandljnger.
SIF FLOW-DIAGRAMMET har vist sig anvendeligt
og har klaret sig stan set på linie med de anvendte
forebyggende behandlinger. Men også for diagrammet
gælder det, at en justering bør foretages efter sorlens
meldugmodtagelighed det foregAende år. Ændres en
sorts meldugmodtagelighed, nyttes også sorten til en
anden placering i diagrammet.

Der Ix,r i den almindelige avl o/foderbyg vælges sorter
med el godl resislensgrul1dlag eller anl'endes en sorts·
blanding med mindst tre forskellige resistensgTundlag
mod meldug.

Dyrkes der mefdugmodlagelige sorler. og der pd et
tidligt tidspunkt i stadium 3·4 konstateres meldug.
behandles der med en "tilpasset dosisu a/ el bredt
virkende smmpemiddel. Betinger ,'ejrforholdene senere
angreb, suppleres med en halv normal mængde.
Anvendelse o/nedsatte doseringer kræver hyppige mar·
kinspektioner og en rellidig indsats mod en eventuel
skadel'older.

Planteværn i maltb.)'g. I 1989 blev der anlagt forsøg
med det formål at belyse, om kvalitet og udbytte kan
forbedres i mallbyg ved vækst regulering og bekæm·
pelse af svampesygdomme og skadedyr.
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Fig. 4. F/ow-diogram for svampebekæmpelse i v4rbyg 1990.
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Tabe/47. Planle~'ærn , mallbyg (155).

%pl. %~l.:n

m<d of
Virbyg bladlus meldug

ca. '/,

Kar for
leje·

"'"
Sul

""'ad<
cm

TKV
1

% kerne.,..
2.5 mm

% rIprat
i kerne
tørslof

hkl
k."",
•• luo

. "eno
m..•

u (bytte

1990 I forsøg
a, Ubehandlet 60 l 8 61 45 86 9.9 44.7
b. Rival 2 x 0.5 l O 8 63 47 83 10.5 13,6
e.Som b +

Perfektion PL 1.5 l O 7 60 48 88 10.6 16.5
d. Perfektion PL 1.51 30 O 8 61 44 82 10.5 5.2
e. Cerone· 0.18 l O 7 59 45 4 10.5 5.8
f.Some+

Cerone 0,18 l O 7 59 48 88 10.6 17.3
g. Tilt turbo 2xO.41 O 8 61 47 89 10,7 18.7

LSD 3,9
1990 9forsøg

a. Ubehandlet 34 l 3 61 45 82 10,7 50,6
b.Rival 2 x 0.5 l 0.3 2 62 47 83 11.0 7.4
c.Som b +

Perfektion PL 1.51 0.3 2 62 48 88 10.9 10.3
d. Perfektion PL 1.51 4 0.7 3 61 46 85 10.8 3.3
e. Ingen Cerone 0.8 3 62 41 81 10.7 O
f. Som c 0.3 2 63 47 85 10.6 10,3
g. Tilt turbo 2xO,41 0.1 2 62 47 88 10.6 10.1

LSD Q.g 1,9
LSD b-g 1,7

• Tilsat 0,1 CIIOwett, Led b-c og r.g behandlel I SI 5-' og led bog I Si 9·10

9.2

11.6
3.6
5.3

11.9
14.5

3.0

5.4
1,7

5.4
5,9

I tabel 47 bringes gennemsnilsresultateme af 10 for·
søg.
I årets forsøg blev der foretaget svampebekæmpclse,
skadedyrsbekæmpelse og vækslregulering. Ved væk·
slregulering er der for første gang afprøvet et FLOW
DIAGRAM, hvor der bl.a. tages hensyn til sortenS
stråstyrke, behandlingstidspunkt. nedbørsmængde,
lankblanding m.v.
I l af de IO forsøg blev der udlost vækslregulcring, og
resuhatet af forsoget er anført ø\'erst i tabel 47. I
fo~get forekom der et kraOigt angreb afbladlus samt
mooerale angreb af meldug, skoldplct og bladplet.
Ved høst blev der mAlt en I()()()·kornsvægt på 45.
ligesom en sortering viste, at 86 pet. af kernerne var
over 2.5 mm og målt 9,9 pet. råprotein i kernerne.
I led b blev foretaget IO behandlinger med 0,5 I Rival,
der medførte en mindre stigning i råproteinprocenten
samt cl stort merudbytte på 13,6 hkg.
J led c blev der foretaget sivel svampe- som blad
lusebekæmpelse, hVilket resulterede i en yderligere
stigning i merudbyttet til 16,5 hkg.
I led d blev der kun foretaget en bladluscbekæmpelsc,
ligesom der i led e kun blev foretaget vækst regulering,
her med 0.18 I Cerone. Bekæmpelse af bladlus med·
førte et merudbytte på 5,2 hkg, og vækst regulering
medførte en mindre afkonning af slrået på 3 em samt
et merudbytte på 5,8 hkg.

I led fblev der foretaget såvel svampe- som skadedyrs·
bekæmpelse samt vækstregulering. I forhold til led a
blev der mAlt en mindre reduktion af strålængden
samt små stigninger i henholdsvis l()()()'kornsvægt,
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pct. kerner over 2.5 mm samt råprotein og et merud·
bytte på 17.3 hkg.
lied g blev der kun foretaget to behandlinger med Tilt
turbo med 0,4 I pr. ha, der resulterede i et stort
merudbytle pA 18,7 hkg.

En beregning af nettomerudb)'tterne viste bedst oko
nomisk resultat efter anvendelse af to beha.ndlinger
med 0,4 I Tilt turbo. Her blev der opnAet ct netto
merudbytte pA 14,5 hkg.

Midt l tabellen angives gennemsnitsresultate.rne af 9
forsøg, hvoraf6 forsøg blev udført i sorten Alexis samt
I forsøg i hver af sorterne Alis, Canor og Grit. I
gennemsnit blev der anvendt 83 kg N. Ved afprøvning
af FLOW·DIAGRAMMET for vækstregulering blev
der ikke i disse 9 forsøg udløst behandling med væk
streguleringsmidler. I gennemsnit af de 9 forsøg blev
der i ubehandlet fundet 10.7 pet. råprotein ilernetør·
stoffet med et udbytte på 50,6 hkg.
I led b blev der for to behandlinger med 0,5 l Rival
opnået et merudbytte på 7.4 hkg.
I led c, hvor der blev anvendt såvel Rival som Perfek·
tion, blev der opnået et merudbytte på 10,3 hkg.
I led d ble\' der kun foretaget en bladlusebckæmpelse,
der medførte el merudbytte på 3,3 hkg. der sammen
med merudbyttel l lcd b svarer nøje lil led c, hvor
begge behandlinger blev gennemført.
I ingen af de 9 forsøg blev der foretaget \ækstregu
Icring, og lcd f svarer til den behandling, som blev
anvendt i led c, hvilket også resulterede i ensartede
merudbytter på 10.3 hkg.
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I tabel 48 bnnges gennem:-.nitsresu!latcme af 6 for'!'tog.

Vækstregulering
I 1990 blev der anlagt forsog for nærmere al belyse
efTekten og økonomien ved brug af Cerone i forskellige
doseringer. afhængig af sorten .. egenskaber og de aktu
eile vækstbetingelser.

/990 2 forsøg med behov

a. Ubehandlet 2 65 49.2
b. Cerone'" 0,4 I 60 ';'0.2 ~2.4

c. Cerane'" 0.21 6J ';'0.7 ~2.J

d. Ccronc='" O.J I 62 0.9 ~ \.0
LSD-

1990 4 forsog uden behov

a. Ubehandlet 4 64 57,6
b. Cerone'" 0.4 I 2 57 \.0 .;. \.2
c. Ccrone'" 0.2 I 2 60 0.8 ';'0.8

LSD-

I lcd g blev der kun foretaget to behandlinger med 0.4 I
Tilt turbo. der mcdfone et merudbyue på 10,1 hkg.
De udførte målinger på lOOO·kornsvægten. pc!. kerner
over 2.5 mm samt pct. råprotein i kernetorstofTet viser
yderst ringe variation behandlingerne imellem.
I 10 forseg blev der opnået storst udslag for be
kæmpelse af bladsvampe, fra 8 til 11 hkg med sikken
større merudbytte for anvendel<;e af Till turbo. For·
hold. der kan tilskrives dette middels storre efTekt
overfor bl.a. byg rust samt sanernes forskellige modta
gelighed for byg ru ..!. Af 10 forsøg blev 7 udforl i sorlen
Alexis og l i hver af sarierne Callor. Alis og Gnt. I 8
forsog med Alexis og CI/10r blev der i gennemsnit
målt et merudbyue på 11.2 hkg for 2 x 0.4 l Tilt turbo
og 7,9 hkg for 2 x 0.5 I Ri\al. s\larende tll 3,3 hkg
kerne mere for behandling med Tilt turbo end for
Rival. I 2 forsog I Alis og Gnt ble\ forskellen lA hkg
midlerne imellem. En bekæmpelse afbtadlus medrøne
et merudbytlc pli ca. 3,5 hkg.
I 1989 blev der udfOr! 10 forsøg efter stort set samme
plan, dog ble\' der i samtlige forsøg foretaget \;:ekstre
gulering i led c og f l 1989 blc\ der for de moderate
angreb af S.~\e1 '\ampe som bladlus Ikke opn et mc=
rudbyuer, der kunne dæUe omkostningerne Iii de
udførle behandllIlger.
I 2 Ar.. forsøg er der intet, der tyder rå en kvalitetsfor
bedring ved at anvende små mængder eterhon i vår·
byg. Opstår der derimod fare for ICJesæd i afgmdell på
grund affeks. for 'tor bælstofmængde. kan \æk,tre
gulering foretages med ned\311e mængder.
Vækslregulering l vårbyg kan udfores i stadIum 8·9,
og midlerne kan udsproJles I blanding med <;vampe
eller skadedyrsmiddel.

I to forsog blev der fundet behov for \'ækslregulenng.
Der blev opnået en reduktion af <,trålællgden på 2·5
cm. mC=Il bc=handlingerne medforte ikke merudbyuer.
der kunne dække omkostningerne lil de udførte be·
handlinger
I 4 forsog blev der ikke fundet behov for \oækstregu·
lering. Forsøgene blcv udført i sorterne Alex.is, Dig
ger. Grit og Golf. og dc=r blev i gennemsIlIt all\'endl en
godningsmængdc svarende till17 kg N. Behandlinger
ne medførte en mmdre forbedring af lejf"'ædskarak
teren og en reduktion af strålængden p. 4-7 em. De
opnåede merudbyller kunne lige dække omkostnill
geme lil indkob af kemikalierne.
I årets forsog blev der ikke opnået nogen økonomisk
ge\ inst \led at anvende \'ækstregulering med Cerone
For~gene fonsællcs.

Tabel 49. Bladlus 115 7). GI% strå hkg NettO-

Vlrbyg med ktrnt mtr·
bladlus P' ha udb)-u(:

1990 4/0<'søg
a. behandlet 57 54,0
b. Plflmor 0,25 kg 7 2,4 0,6
c. SUllu-Alpha 5 FW 0,151 8 4,0 2,7
d. FCR 4545 SC 0,3 I 16 3.6
e. Perfckthion PL 1,51 II 2,9 I,J

f. MelOx 100 SL 0,751 27 J,1 I,S
g. Zolone FIa 2.0\ 45 2,3

LSD-

19892/orsag
ll. Ubehandlet 9 49,S
b. Pirimor 0.25 kg O ';'0,2 ';'2,0

c. Sumi·Alpha 5 FW 0.151 I c 1.4 ';'2.7

d. FCR 4545 SC 0,31 O ~ \.0

e. Perfekthlon PL 1.51 O ~ 1.0 ';'2.6

f "feto,- 100 SL 0.751 l 1.4 ~0.2

LSD -

1988·90 7/o<sag
a. Ubehandlet 22 53.4
b. Pirimor 0.25 kg 4 J.5 .;.0,3

c. Suml-Alpha S FW 0.15 I 5 2,2 0,9
d. FCR 4545 SC O.J I 9 2.1

LSD-
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Efter behandling med PI ri mor i stadIUm 7-9 ble\' der
opnået en reduktion af bladluseangrebcne fra 57 til 7
pc!. angrebne strå mc=d et merudbytte p 2,4 hkg.

Bladlus. I label 49 bnnges gennem<;nit<;re<iultaterne af
4 forsøg, Iwor forskellige tmdler mod bladlus er sam·
menlignct.

Skadedyr
I vårbyg var angreb afbladlus megel udbredte ijuni og
juli, men angrebsst)rken må dog belegnes som \æren
de s\ag I hele væksIperioden.

hq Merud·
kerne: b)<ne
pr. ha -+ kumi

Sut·
bengde

om

,.
ro,

1<,.,.

"'"
Vlrbyg

Tabel 48. Væksfregulering (J56).

Lcd b og c behandlet "ta(hum '_Q
led d behandlet ..tadlUnI 7·9 efter Flov.-dlagram
• CI!oweu tll~1
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I led c og d blev der anvendt to pyrethroider, og bedst
effekt blev opnået efter Sumi-Alpha, men der blev for
begge midler opnået ensartede merudbytter omkring 4
hkg.
I led e og f blev der am endt Perfektion PL og Metox
100 SL, der begge hører til fosforgruppen. Der blev
ikke fundel hell tilfredsstillende bladlusecffekt efter
anvendelse af Melox. men der blev opnået ensartede
merudbytter omkring 3 hkg.
I led g bJe" midlet Zolone FIo anvendt. et middel, der
hovedsageligt anvendes i raps. Midlet har ikke haft
nogen overbevisende bladluseeffekt. men der blev op
nået et merudbytte på 2,3 hkg.
De opnåede merudbytter er imidlerlid ikke sikre, da
der ikke kunne beregnes nogen LSD-værdi for de 4
forseg.
l 1989 foreligger der 2 forsog efter samme plan. Delte
år var der yderst svage angreb af bladlus. og der blev
ikke opnået udbyuer, der kunne dække omkoslninger
ne lil de udførte behandlinger.
l 7 forsøg fra 1988-90 foreligger der gennemsnils
resultater. hvor midlet Pirimor blev sammenlignet
med Sumi·Alpha og FCR 4545 SC. Der blev opnået
ensartet effekt af Pirimor og Sumi-Alpha. medens
FCR-midlet havde lidt ringere bladluseeffekt. Der
blev opnåel usikre merudbytter på 1,5-2 hkg.
Forsøgene fortsættes.

fone en god effekl pA bladlusene mt."d usikre merud
hYller på 1-2 hkg.
Ved den sene behandling ca. 21/6 blev der opnåel sikre
merudbytter på 2,7·3.5 hkg.
Ved halv dosering. anvendt ca. 1/6 og 21/6, blev der
opnået samme merudbyuer som for behandling ca.
21/6. Af de 3 forsøg blev der i 2 anvendl Pirimor med
250 g pr. ha som normal dosis, medens der i et tredie
forsøg blev anvendt præparatet Metox med 0,75 I pr.
ha.
Forsøgene fortsættes.

Ærter
Der hersker fortsat usikkerhed omkring midlernes
effekt samt okonomien ved bejdsning og bekæmpelse
af svampesygdomme i ærter. 1990 blev el Ir hvor
gråskimmel. ærteskimmel og ærtesyge ikke voldte
problemer. Derimod forekom der udbredle og kraftige
angreb af bladrandbiller og bladlus.

Udsædsbårne s)'gdomme. Det er forsat nødvendigt al
afprove forskellige svampemidlers effekt overfor ud
sa:dsbåme sygdomme på ært, og i tabel 51 bringes
gennemsnitsresultaterne af 8 forsøg, hvor tre svampe·
midler er blevet afprøvet. I forsogene blcv am endt et
parti BOOilærter med 95 pet. spireevne. og der blev
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Ved forscgenes anlæg blev der ikke fundet bladlus.
men ved en vurdering sidst I juni blev der fundel 33
pct. angrebne planter. Ved en vurdering 2 uger efter
anden sprøjtning foreligger der kun resultater af 2
forsøg. hvor der ikke blcv fundet bladlus.
Den tidlige anvendelse af hel og halv dosering med·

Del diskuteres, hvilke muligheder der er for at an
vende gentagne behandlinger med reduceret dosis af el
inseklmlddel.
I tabel 50 bringes gennemsnilsresuhalerne af 3 forsøg,
hvor der er provet hel og halv dosering omkring l. juni
samt andre behandlinger udført ca. 21. juni. medens el
enkelt led blev behandlel med halv dosis ca. 1/6 og ca.
21/6.

'1.> planler m«!
bladlus

((tf' efter
2. spr 2. spr

Tubel J/. Bejdsning (lJ8).

Ærter
PlanteT
pr. mJ hkl pr. ha

199() 8 forsog

:1. Ubehandlel JO 57,2
h. KVK Thiram F 400 ml J2 1,0
c. Apron TZ 69 SD WS 120 g 69 +1,2
d. Quinolatc-Pro FI 250 ml JO 1,0
e. Quinolare·Pro A 200 ml

+Coatning 6J 1,0
f. Apron TZ 69 SD WS 120 g

+Prornet 300 EW 600 ml 69 3,0
LSD o-fl,3

1989 6 fo'SOg
LSD b-fl,2

a. Ubehandlet 65 45,9
b. KVK Thiram F 400 ml 68 0,2
c. Apron TZ 69 WS 120 g 64 +1.0
d. Quillolate-Pro FI 250 ml 59 .;.1,4
r. Apron TZ 69 WS 120 g

+ Pramet 300 EW 700 ml 64 +0,4
LSD 0-/ -

1988-9() 18 forsøg
LSD b-f 1,0

3. Ubehandlet 6J 49.9
b. KVK Thiram F 400 ml 69 0.9
d. Quinolate-Pro FI 250 ml 65 0,4

LSD-
1988-9() 19 forsog

a. Ubehandlel 64 ~,I

c. Apron TZ 69 \VS· 120 g 66 +1),2
LSD-

• 1988 ISO 8

"'korn,
pr. ha

1ft
O 51,1
O 2,0
O 1,2
O 2,J
O 3.5
O 3,1

LSD 1,1

33
J
J

Tabel Ja Blodlu. (1401

Vlrhyg

Ltd b og c behsndlet ca. ll.
Led d Ol e behandlet ca ''/.
Led f be.h:mdlet ca. ll. og "I.

1990 3 fo""8
a. Ubehandlet
b. l/l dosis
c. 1/~ dosis
d.1/1 dosis
e. l/Z dosis
f. 2X l/J dosis



anvendl en ud..ædsmængde svarende til 60 fro pr. 01 1.

Bejdsning blev forclagct p~ Forsøgsafdeling Kald
kærgård.

I gennemsnil af de 8 forseg blev der oplall 70 planler
pr. 01 2 og mål! el udbyIIe p~ 57.2 hkg.
I led b blcv som standardmiddel anvendt KVK Thi
ram F bejdse. der er anerkendt lil formålct, og midlet
bic\' anvcndl med 400 ml pr. 100 kg ært. Behandlingen
påvirkedc ikke plantetal eller udbytte.
lied c blev anvendl tørbejdscmidlcl Apran TZ 69. der
er en blanding af thiabendazol og mctalaxyl. der også
indgår i præparalet Ridomil. Behandlingen medforte
tendens til et lidt lavere udbylIc.
I led d og e er an\<endt et flydende præparat. Quinola
IC-Pro Fl Ikjdsemidlel er un... endt uden og med coat-

Tabel 53. SmmfX'sygdomme (160).

PJantel'ærn

ning. og behandlingerne har ikke phirkel plantetal
eller udbylIc.
1 lcd f er foretagel såvel en bejdsning mod svampesyg
domme som en skadeyrsbcjdsning med Prornet 300
EW. Behandlingen har ikke påvirkel plantetallel. men
medført Cl sikken merudbytte p5 3 hkg.
I 6 forseg i 1989 er de samme midler prøvet. og der
ble\' opnået en mindre nedgang i udbyttet.
I 18 forsøg i 1988-90 blev der foretagel en sammen·
ligning mellem K VK Thiram F og Quinolale-Pro FI.
Der blev ikke fundet nogen sikker forskel de to midler
imellem.
I samme periode foreligger der resultater af 19 forsog,
hvor Apron TZ 69 er afprevet. I gennemsnit af de 19
forsag er der ikke opn5el nogen ændnng af plantetal
eller udbytle. Apron TZ 69 er anerkendt af Plante·
værnscentret i Lyngby til bejdsning af ærter.
Forsogene fortsættes.

% angreb pi "'an_pI
bælge af Nctto- brJge af etlo-

Ærter &d. ,.".. ""I menKl· &d' -~ "'I menKl·
skJmm. syge- ",bo byt" kimm. '>1< ",bo bytte

ca. 118 C3- 118

1990 4fvrsøg alm. ærter l forsøg halvb/. I"se

a. Ubehandlet 2 I 56.2 I O 65,S
b. Dithane LF 2X3.0 I 2 I 2.3 0.1 I O ~O.S -d.O
c. Dilhane LF 2X3.0 I

-r-Sportak 1,0 I 2 J.5 -3.7 O 3.1 -;-2.1
d. BASF Maneb FI 3,0 I

og Ronilan J.51 2 1,7 -:--2,5 O -;-0.3 -;-3.9
e. Daconil 500 F 2X 1.5 I 2 2.0 -;-O.S O O.S -;-2.0 GIf. Euparen-M 2XI.2kg

+ Folicur 0.75 I 2 J.3 O O -;-0.3
g. Folicur 2XJ.51 I 1.6 O O O.S
h. Pro-Gibb·Plus 20 g

og Dithane LF 2X3.0 I 2 0.3 O O.S
LSD- LSD-

J forsøg olm. ærter 3 forsøg halvb/. løse
1989 1ft 2ft 2ft

a. Ubehandlet 61 O 40.2 O O 39,7
b. Dithane LF 2X3.0 I 62 O LS ; 0,4 ° O -;-0.2 -;-2,4
c. Dilhane LF 2X3.0 I

+Sportuk 1.0 I 61 O 2.3 -;-2.9 O O " 0.1 -;-5.3
d. BASF Mancb Fl 3.0 I

og Ronilan LSI 62 O LS -;-2.4 O O -;-0.7 -;-4.9
e. Daconil 500 F 2X J.5 I 61 O 2.9 0,1 ° O -;-0.2 -;-3.0
r. Eupuren-M 2XI.2 kg

+Folicur 0.75 I 61 O 2.4 O O 0.1
g. Folieur 2XJ.51 61 O 2.3 O O l.J

LSD 1.6 LSD-

II forsag alm. ærter 5forsøg holvb/. løse
1988-90 8/' lOft.. Ubehandlet 21 S 44,2 O 50,0
e. Daconil 500 F 2X J.5 I 19 S 2.2 -;-0.6 O 0.2 -7'-2.6
r. Euparen-M 2XI.2 kg

+ Folieur 0.75 I 13 9 1,4 O O ~O.I

LSD a·J 1.8 LSD a-J-
LSD e.J - LSD e-J-

Lrd b. c. <J og h behandlel sladlum 7-8 og 10 dage senere
Led e. f og g behandlet stadIUm 7·8 og 20 dage senere 171



I label 52 bringes resultalerne af 8 forsøg. hvor direkle
bekæmpelse og bejdsning er sammenlignet.

Tabel 52. Bejdsning og sprøjlning mod bladralld
bUl" (/59).

Skadedyr. I 1990 forekom der meget udbredte og
kraftige angreb af bladrandbiller og bladlus.
De senere år har bladrandbillen i stigende grad kunnet
findes i samtlige ærtemarker. En bekæmpelse sker
normalt direkte, men ofte nAr billen at lægge æg, og
larverne vandrer ned i rodknoldene, som de begna\er.
Larverne kan Imidlertid ikke dræbes ved sprøjmmg af
de overjordiske dele.
I 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrække. hvor
forskellige bejdsemidler med effekt mod jordboende
skadedyr er afprovet.

1990 8 forsog
a. Ubehandlet 69 91 63 47,7
b. TaJstar 0.075 I 40 87 59 3,7
c. Talstar 2XO,Ol7 I - 80 51 6,4
d. Marshal 25 STW 600 8 38 43 61 5,4
e. Marshal 25 STW 600 8

og Talstar 0,075 I - 26 50 8,2
f. Promct 300 EW 600 ml 31 18 55 7,4
g. Promet 300 EW 600 ml

og Talstar 0.075 I - 19 47 8,8
LSD a-g J.5

1989 7 forsag LSD b-g 2.9

a. Ubehandlet 21 75 39 37,9
b. Talstar 0,075 I 15 67 39 0,3
c. Talstar 2XO,075 I 16 65 33 2,3
d. Marshal 25 STW 600 g 5 22 38 2,3
f. Promet 300 EW 700 ml 3 17 43 2,6
g. Promet 300 EW 700 ml

og Talstar 0,075 I 2 5 34 2,0
LSD a-g 1.6

1988-90 U forsag LSD b-g

a. Ubehandlel 61 78 SO 39,9
b. Talstar 0,075 I 44 72 47 1.9
d. Mar>hal 25 STW 600 8 27 31 47 3,4
f. Prornet 300 EW 6-800 ml 18 17 46 4,1

LSD 0-/!,5
LSD b-f 1,2

Plantevæm

Svampesygdomme. Flere Ars forsøg har vist. at der ofte
forekommer urentable merudbytter ved behandling af
svampesygdomme i ærter.

l tabel 53 bringes gcnncmsnilSresultateme af 6 forsog.
h\or der blev udfort to behandlinger. Forsogene er
delt i almindelige og haJvbladlose ærtetyper. I den
almindelige type blev der i gennemsnit af 4 forseg
fundet svage angreb af gråskimmel og ærtesyge.
Ved de svage angreb blev der ikke fundel nogen
forskel midlerne imellem. For svampebekæmpelsen
blev der målt usikre merudbytter på 1.3-2.3 hkg,
udslag, der ikke kunne dække omkostningerne til
udbringningen.

I højre halvdel af tabellen gengives resultaterne af 2
for~)g udført i hnlvbladløse ærter. Der blev ikke
fundet angreb af svampesygdomme. ligesom behand
lingen ikke resulterede i nogen virkning på udbyttet.
I led h blev der samtidig med første behandling med
Dithane LF ogsA anvendt 20 g Pro-Gibb-Plus. et
præparat med vækstregulerende effekt, indeholdende
Giberallinsyre. I almindelig ært blev plantehojden
foroget med i gennemsnit IO cm og stængellængden
med ca. 6 cm. I halvbladlose ærter blev plantehoJden
og stængellængden foroget med ca. 5 cm. Der blev
ikke fundet ændringer i antal bælge eller i det målte
udbytte.

Fra 1989 foreligger der resu1taler af 6 forseg udfon
efter nogenlunde samme plan.
I 3 forsøg med almindelige ærtetyper blev der opnået
sikre merudbylter på 2 lil knap 3 hkg, men be
handlingerne kunne ikke dække omkostningerne lil de
udførte sprøjtninger.
I 3 forsøg i halvbladløse ærter blev der ikke fundet
angreb af svampesygdomme, ligesom behandlingerne
ikke resulterede i nogen virkning på udbyttet.

I 11 forseg 1988-90 i typen almindelige ærter blev der
efter anvendelse af Daconil ikke opnået storre på
virkning af gråskimmel eller ærtesyge, men opnået et
sikken merudbytte på 2,2 hkg.
Efter anvendelse af blandingen Euparen-M + Folicur
blev der opnået nogen virkning på gråskimmel og et
sikkert merudbytte på 1,4 hkg.
I 5 forseg i halvbladlose ærter blev der kun fundel
svage svampeangreb. og der blev ikke opnået noget
merudbytte for behandlingen.

Ærter
% planter med

blad- gnav blad· hkg
gnav pi rod- I...... pr. ha

knold<

3 års forsøg tyder på, al halvbladløse ærter ikke
angribes så kraftigt af svampesygdomme som ærter af
den almindelige type.
Gennem flere års forsøg er der fundet en sammen·
hæng mellem nedbørsmængden i maj-jul11 og mulig·
heden for svampeangreb i juli-august. Normal nedbor
I maj-juni er ca. 85 mm, og overskrides denne mængde
med ca. 25 mm. bør der foretages forebyggende be
handlinger.
Generelt må der tilrådes tilbageholdenhed med svam
pebekæmpelse i ærter. indtil mere effektive midler
markedsføres. og bedre varslingssystemer udvikles.
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I~ b behandlet !tllldlUm 2:
Ud c behandlet stadium 2: og 3
Led e og g behandlet stadium 3

I gennemsnit af 8 forseg blev der fundet kraftige
angreb af bladrandbiller og bladlus.
I led b og c blev der foretaget henholdsvis en og to
sprejtninger med pyrethroidet Talstar i ærternes sta·
dium 2 og 3. Der blev opnået god effekt på bJlerne,
men ringe effekt på larverne. De tidlige sprøjtninger
havde en minimal virknmg på bladlusene. Der blev
opnået sikre merudbytter på 3,7·6.4 hkg ærter



/990 1 forsag. A/m. ærter
a. Ubehandlet 57 46.7
b. PirJmor O.J kg 4 1,7 0.5
c.Decis O.J I 6 I,) O.J
d. DLG Cyper IO 0.5 I 6 1.1 0,2
e. Karate EW 0.6 I 6 1.1 0.0
f. FCR 4545 EW 0,4 I 8 1.1
g. SUllll-Alpha 5 EW 0.15 I 5 0,8 0.0
h. Mt"IO~ 100 SL 1.5 I 4 1.6 0,4

LSD-

/990 l forsog. Ha/l'b/. Ios/! ærfer

a. Ubehandlel 85 59.2
b. Pirimor 0,3 kg 40 +J.\ +4,3
c.Dccis O.J I 24 1.7 -7'2.7
d. DLG Cyper IO 0.5 I 20 71.9 ~2.8

e. Karate EW 0,61 15 + 1.0 .;. 2.1
f. FCR 4545 EW 0,4 I 17 +2.6
g. Sumi-Alpha 5 EW 0.15 I 19 0.5 +1.3
h. Meio", 100 SL 1.51 29 0.2 +1.0

/989 2 forsag.
LSD-

a. Ubehandlel O 64,9
b. Pinmor O.J kg O 0.9 .;. O,J
c. DccIS O.J I O 1.1 0.1
d. DLG Cypcr IO 0.5 I O 2.J 1.4
c. Karate EW 0.61 O J,O 1.9
f. FeR 4545 EW 0,4 I O 4,7
g. Sumi-Alpha 5 EW 0.151 O J,J 2,5
h. Meto, 100 SL 1.5 I O 5.2 4,0

LSD-

Ilchandlmger furetaget l \t:ldlum 7-S

I led d blev der forelaget en bejdsning med 600 g
Marshal 25. der resullerede i mindre overjordiske
bladgnavog gnav p. rodknoldcne, men ingen virkning
pli bladluseangrebel. Der blev opnåel sikre merud
bytter p1\ 5,4 hkg.
I led e blev der forctagct " \cl bejdsning som sprøjt
ning med Talslar I stadium 3. h\ilkel resulterede i en
yderligere nedgang I gnav på rodknoldene med el Slort
merudbytte på 8 hkg ærter.
I led f og g blev foretaget tilsvarende behandlinger
med midlerne Prornet og Ttllslar. Der blev opnået lidi
bedre elTekt overfor gnav i rodknoldene med Promet.
og behandlingerne resulterede i merudbYllcr p. 704
8.8 h'g.
I 7 forsøg 1989 foreligger der resultater efter 'ilort set
samme plan. Der ble\ fundel svagere angreb af så\el
bladrandbiller som af bladlus. Efter amendelse af
Marshal og Promet blev der opnået sikre merudbytter
pli godt 2 hkg med tendens til lidt bedn: efTekt efter
Promelbejdsning..

ederst i tabellen er anfort gennemsnitsresuhateme af
24 fo((;og fra 1988-90. Bedst efTekt blev opn. et efter
an\'enddse af Prometbejdscn, men der ble" Ikke 01"11
en sikker forskel mellem bejdsemidlerne Marshal og
PromCl 300.

robe/54. Skadedyr (/6/).

Ærter
pctpl.
med hkg pr.

bladlus ha

Netlo
mer

udbYIle

Planteværn

Bladlus. I label 54 bringes r~ullatcrne af 5 forsøg.
hvor fon.l..ellige midler er 3.1\endl til bekæmpelse af
bladlus.

Af de 5 forseg blev 3 udf"" i ærter med normale
blade. Der var et SlOrt og kraftigt angreb afbladlus. og
efter all\endel<>e af Pinmor ble\ der opnåel en god
bladlusebekæmpelse med el merudbylle på 1,7 hkg.
1 led c. d. c, f og g bb der anvendt forskellige
pyrethroider, og der blev opnået Slorl set samme efTekt
overfor bladlusene med merudbytter p!l omkring l
hkg.
I led h blc\ 31l\endt fosformidlcl Melox 100. hvorved
der blc\' opn et en god effekt og ct merudb} tre p<'l 1.6
hkg. De opnåede merudbyller er Imidlertid ikke sikre.
men har dog været i stand til at belale omkosIningerne
lil udbr1l1gnlllgen.
2 forsns bic\- anlagt I de halvbladlosc sorter Hekla og
Solara. Behandlingen medførte en nogel s....agere blad·
luseefTekt end i ærter med normale blade. og be
handlingerne resulterede i en nedgang i udbytlcrnc pl1.
indlil J h~g.

Dc få fon.og l}der pet al halvbladlo<oc ærler kan skades
af behandling med msektlcider.

Forekommer der angreb o/b/adrandbiller kort lid efter
ærrernes/remspiring. foretages der en bekæmpe/se med
el pyrethroid i stadium 2.
B/ad/us bekæmpes/ro stadium 6·7, såfremt der findes
angreb pb 25 pct. afskuddene. Bekæmpe/sen foreroge.~

med Pinmor eller et pyrelhrold.

Bederoer I
Jordboende skadedyr. fra roernes fremspiring til 4-5 G
bladstadict forekommer der ofte angreb afsvampesyg-
domme og skadedyr, der kan have ødelæggende ka-
rakter. S' danne angreb er ofte umulige at bekæmpe
ved sprøjlning. men forskellige skadedyrs- og svampe-
midler. formulere! !'lom bejdsemidler, har effekl mod
de forskellige 'ikade\oldere
I 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrække. h\or der I

foderroer blev afprøvet forskellige nye svampe- og
skadedyrsmidler. Frøet blev kveret af Dansk Plante
forædling A/S.
Ved Slalens Plante\ærnscenter blev der foretagel un
dersøgelser af jordpro\-er for jordbocnde insekler. bl.a
springhaler. Ved forekom\! af ca. IO springhaler og
derover pr. plante kan der forventes et lavere udbYlIe.
Af 5 anlagte forsog viste del sig. at kun I fafSØg havde
et angreb over IO springhaler pr. plante.
Af de 5 forsøg foreligger der kun udbyllcbeslemmelse
fra J forseg. og resultatet bringes I tabel 55.

I led a blev der an\'endl ubcjd"Ct roefro. og I gennem
sml blev der lun fundel 6 'ipringhaler pr. plante og
61.000 planler ved hosl med et udbyIle p" 892 hkg rod.
I led b blev der anvcndt roefrø beJdsel med Thirarn.
Mancol.eb og Promet. som medførte en sligning i
pianleiaIlet ved optagning p. 23.000 planler i forhold
til led a. Rehandlingen resulterede i et usikkert merud
hYlle p~ 77 hkg rod.

\ 7J



Planteværn

Tabel 55. Bejdsning affoderroer (/61).

Spring- 1000 • •
Foderroer hakr pr. plaot v. hk, rod ......

plante -gn. pr. hi rod

1990 3 forsøg

a. Ubehandlet 6 61 892 127,4
b. Thiram + Manco-

zcb + Promet 84 77 11.0
c. Thiram + Tachiga-

ren + Prornet 81 72 10,3
d. Thiram + Taehiga-

ren + NTN 33 893 85 117 16,7
e. Thiram + Tachiga-

ren + Force 86 65 9,3
LSD-

/988-90 /6 forsøg

a. Ubehandlet S 65 794 113,4
b. Thiram + Manco-

zeb + Promet 86 60 8,6
e. Thiram + Taehiga-

ren + Prornet 85 43 6,1
d. Thiram + Tachiga-

ren + NT 33893 [83) (99) [14.1]
e. Thiram + Tachiga-

ren + Force (88) (58) (8.3)

[l8/s. ()ll/s.

I led c blev der anvendt et nyt svampemiddel Taehi-
garen. Bejdsningen resulterede i en stigning i plame·
tallet på 20.()()() planter og et merudbytte på 72 hkg
rod.

l led d og e blev prøvet to nye skadedyrsmidler. Der
blev opnået samme plantetal som for Promet. men for
præparatet NT 33893 blev der opnået det Uøcste
merudbytte på 117 hkg rod.

En beregning til afgrooeenheder viser ligeled det
største merudbytte for anvendelse af Thiram, Tachi
garen og del endnu ikke godkendte skadedyrsmiddel
NTN.
Nederst i tabellen er anført gennemsnitsresultaterne af
3 års forsøg. hvor det gammelkendte svampemiddel
Mancozeb er sammenlignet med Tachigaren, der er
blevet godkendt.
Behandlingerne har medført en stigning i plantetaJlet
på ca. 20.000 planter pr. ha, og der er OP" et et
merudbytte på 40-60 hkg roer.
De nye skadedyrsmidler NTN og Force har deltaget i
henholdsvis 8 og 6 af de 16 forsøg, men sAvel effekt
som merudbytter er fuldt på højde med anvendelsen af
Prornet.
I 1990 blev der iagttaget god efTekt overfor bedenuens
larver, hvor der blev anvendt Prornet eller NTN.
Bejdsemidlet Force havde derimod en utilstm-kke1ig
effekt på bedenuens larver.

Bladlus. Den milde vinter og det tidlige forår betocl
tidlig forekomst afferskenbladlus, og den 21. maj blev
der fra Plantevæmscentret i Lyngby varslet for ge
nerel bekæmpelse. I juli forekom udbredte og kraftige
angreb over hele landet, i særdeleshed i Jylland og på
Fyn. Den sorte bedebladlus var ligeledes udbredt over
store områder.

)-4 uger efrer indflYIJnmg i en f'O(!mark kan de første symptomer ptl virusguIsol findes.
0lte findes plclter, hvor der forekommer en lævirkning.leks. \'Cd el ICI'Cnde hegn. hmr de førsteferskenbladlus har sldet
sIg ned.
De ældste roeblade bJiI'f!r gullige og som regel tykke. stive og skøre, og bladpladen knækker let ved berøring. Angreb
medfører nedsat sajttfOruporr i bladene og dermed mulighed for nedsat rodudbyue og dtlr/ig topkvalitet.

FOlo: A. From ,Vielsen
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I tabel 57 bringes genncmsnitsrcsultatcmc af 5 forsøg,
hvor der ligeledes er bekæmpet fersken bladlus med
henholdsvis fire og to behandlinger med Pirimor.
I gennem.snit af forsøgene blev der fundet kraftige
angreb af fen,kenbladlus med et angreb p 71 pet.
planter med symptomer på virusgulsot i oktober og et
udbytte på 763 hkg rod.

1990 6 [arsøg 4[<
a. behandlet 12 53 64 799 159,4
b. PiriOlor 4 " 0.3 kg 2 31 63 51 11,9
c. Pirimor 2 x 0,3 kg 5 38 63 24 6.4
d. FCR 4545 SC

2 x 0.3 l 3 40 65 24 8,1
e. Melex 100 SL

2 x 0,5 I 4 46 63 21 5,8
LSD -

f label 56 bringes gennemsnilSresultateme af 6 forsøg.
hvor effekt og okonomi er forsøgt bclyM ved fore
byggende behandlinger mod ferskenblad Jus og be·
dcbladlu~ i bederoer lil foder. Først i juli blev der
foretaget en opræJJing affcrskenbladlus pr. 50 planter.
og i ubehandlet blev der fundel 12 fcrskenbl3dJus. Ved
en \'urdering i oktober blev der fundet 53 pc!. planter
med symplOmer på virusgulsol og målt el udbytte på
799 hkg rod.

Ved fire Ixhandlinger med 300 g Pirimor pr. ha blev
der opnået co goo effekt overfor bladlusene, en reduk
lion fra 71 til 35 pet. planter med symptomer på
virusgulsot og med et merudbytte på 48 hkg roo.
I led c efter to gange behandling med Pirimor var der i
efteråret el ret kraftigt angreb afvirusgulsot på 63 pet.
angrebne planter, men alligevel et merudbyue på 37
hkg.
Dc opnåede merudbytter dækker også i disse 5 forsøg
over SlQre variationer, så der ikke kan foretages nogen
LSD-beregning.
I sidste kolonne er foretaget en omregning til af·
grooeenheder.

Fl'rskl'nbladlu~ J..an OWTVmlre i roekuler. hvorfra dl' om
fordret flyver ud til roemark.l'r.
Er roekulen injiceret med virusgulsol. overføres smitten
med ferskellbladlus til den nye rocmark.
Op/ormering af jerskenbladlus kan formindskes ved god
kulephie. Dertil hører en god ventilation med en kuletem
peraturpd under J.5'". Er det muligt atjjerne roekulen. 1:HJr
den fjernes. og k.ull'pladsen reng.res inden I. maj.
Til kontrol afudj1yvningen af bladlu~ kan op~tille~fælder
som vist p4 billedet.

Foto: Ghita C. Nielsen og Jørgen II. Kri.\"fen.~en.

I 7 forsøg i 1989 blev der i gennemsnit behandlet 4,5
gange med 0,3 kg Pinmor. Der blev opnået en goo
bladluseerrekt og en god reduktion af pct. planter med
virusgulsotsymptomer. Behandlingerne resulterede i
et sikkert merudbytte på 90 hkg rod, svarende til 11,3
afgrødccllhcdcr.

L~

pr. ha
h"rod

pr. ha

100>
ro«

pr. ha
..d
hos,

antal % plan..
ft:m.m- rMd
bladlus virus
pr. 2S gulsot

planter oktober
Bederoer

Tabel 56. Ferskenb/adla, (163).

Lcd b behundlct CII fJf" 'I.. "'j. o~ ./.,
Led c·(' bdlllndld ca. "/. og 'I..

I led b ble\ der foretaget fire sprojtlllnger med Piri·
mor, henhold,,\is ca. 25 maj. 7. og 20. Juni samt ca. 6.
juli. Behandlingerne medfortc en kraftig reduktion af
ferskenbladlusene og en reduktion fra 53 til 31 pd.
planter med symptomer på virusgulsol. De fire be·
handlinger medførte et merudbytte på 51 hkg rod.
l led c. d og C blc\ der foretaget to behandlinger.
henholdsvis 25. maj og 7. juni. Behandlingerne resul
terede i en god bladlusebekæmpelse med merudbytter
på 20-24 hkg rod.
De opnåede merudbytlcr dækkcr imidlertid over ret
"tore variationer. hvilkct medførte, at der ikke blev
opnået nogen sikker LSD-\ ærdi. l gennemsnit blev
der i samtligc led opn et ca. 12 hkg roo pr. udfcn
sprøjtning.
I sidste kolonne er foretaget en omregning Lil af.
gnxJccnheder. og med en pris på 110 kr. pr. af
grodccnhcd svarer merudbyuet i led b med fire be·
handlinger til en merværdi på ca. 1.300 kr. En sprøjt·
Iling med 300 g Pirimor koster ca. 100 kr., og kørsel
koster ca. 120 kr" i alt 220 kr., svarende til ca. 880 kr.
for de fire "pmjtninger. Ocr blcv således ca. 4·500 kr.
netto for de udførte behandlinger.
For led c, to behandlinger med Pinmor, opnås der
knap 300 kr. netto.
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l tabel 58 bnnges resultaterne af to Iagttagelser i rOCr
samt to I græs.

Tabel 58. Slankeibenlarver (/65).

antal ~ plan tOOO
ret\len· m<d -bladlus HtuS- pr. ha hk.

Bederoer
P' " xbot "d rod .,.
planlet" tuber h." ..... ......

19905fo1'S<lg 3ft 3ft
a. Ubehandlet 87 71 66 763 152.7
b. Pinmor 4 x 0,3 kg O 35 67 48 8,3
c. Pirimor 2 x.. 0,3 kg I 63 66 37 4.8

LSD -

Larver afslankeIben kan ~'ært! ~'t1rrskelig(' al erkende pd el
lidligt stadium i marken.
Slankelben, en langbenet myg, lægger æg I august-sep1em
ber i græsmarkernt'. Æggene klækkes i løbet afseptember·
uktober. og de små lan'er begna~'er græsrødderne. sJ skade
kan ske allerede om efteråret. men normalt opdages ska
deme dog forst om fordret.
AJyorlige skader kan forekomme i bederoer. sJn efter
ompløjet græs. En fordrsbekæmpeJse er yderst vanskelig,
h~'Orfor der tiJrddes efterårsbekæmpelse i oktoix'Nlol·em·
ber med dimt't!loot. Furekomst af Jarver kan beslemmes
allerede fra oklober ~Y!t1 uddrivning med salo·ollClsopløs·
iling.
Skodetærskej for fN>kæmpeJse af larverne er ]·300 pr. m-'
om efteråret for græsorealer.

Foto: Folmer Tarpgaardlu~r Tange.

159,0
11.3

74 866
75 90

LSD 68

52
16

I. behandling ...ed \·arscl. 1990: H/•. 1989: ~j,.

Led b behandlet ca ";" '/.. "/. og 'I,.
Lcd c behandlet ca. ~/, og '/..

1989 7 farsag

a. Ubehandlet 21
b. Pirimor 5 x 0.3 kg

Tabel 57. Ferskenbladlus (164).

I gennemsnit af 1989 og 1990 er der for tre til fem
behandlinger med Pinmor opnået et merudbytte p~

lo-J1 afgrødeenheder i foderroer. En sproJtnmg med
300 g Pirimor k~ler ca. 100 kr. og kerslen ca. 120 kr.. i
alt 220 kr., svarende til 2.2 afgrødeenheder pr. kørsel.
De udfone beregninger over omkostningerne ved
sprøjtning er kun foretaget på grundlag af merud
bytterne i rod. TiJ netlotallene skal lægges værdien af
den høstede reetop.

Stankelben. I foråret 1990 blcv der fundet væsentligt
flere angreb af stankelben end normalt. Allerede i
efteråret 1989 blev det antydet, at der var bt:'tydeligl
flere larver pa delte tidspunkt end normalt. Ang
rebene blev fortrinsvis fundet i jyske egne med megen
græsdyrkning. I efteråret 1989 blev der anlagt forsøg
med bekæmpelse af stankelben på arealer. hvor der i
1990 skulle dyrkes henholdsvis roer eller vedvarende
græ....

1990 ] forsøg. Roer

a. Ubehandlet 24 47 6 45
b. DLG-

Dimethoat 28 2.0 I E 39 81 4 33
c. DLG-

Dimethoat 28 2.0 I F (9) 7 63

1990 l{or:løg. Græs

a. Ubehandlet 184 64 IO
b.DLG-

Dimethoat 28 2.0 I F. 63 .14 9
c. Dursban ~ . 1.0 I E 4 17 IO
d. Dursban 4 . J.j I F 130 9

E - cricrår F - ror!r
( ) I f~
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Grovfoder
nlal fankr:l
benla.....·u

eO:erIr rorlr

Karaklet" t{XX)
ror plantr:r

sundhed pr. hl

To arealer. hvor der i 1990 skulle være rocr, ble\' i
efteråret i oktober mAned og i foråret i marts måned
behandlet med 2 I dimethoat. Der blev opnået ret
varieret effekt overfor antallet af stankelben, men en
vurdering af sundhedstilstanden i roerne i sommeren
1990 viste bedste karakter fOf sundhed og en forøgelse
af plantetallct fra 45.000 til 63.000 for en forårs
bekæmpeise.
To andre forsøg blev behandlet med. henholdsvis di
methoat og Dursban om efteråret samt Dursban om
foråret. Den største eITekt overfor stankelben blev
opnået ved erterdr~bekæmpclscn.

Der blev ikke i nogen af de anlagte forsøg foretaget
udbyttebestemmeiser.
Forsøg afovennævnte karakter er behæftet med meget
SlOre variationer grundet de \'an!okelige opt;ellings
metoder.
FOf'\ogene søges fortsal.
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Anvendte midler
I del meget omfallendc afsnil vedrørende bekæmpelse
af svampesygdomme og skadedyr er der omtalt nere
forskellige præparater. der indgår i forsøgsplanerne. I
tabel S9 findes en oversigt over midjer, placeret i

alfabctrisk ordcn, med oplysning 0111 procentisk ind·
hold af virksomt stof sammen med firmanavn.
Såfremt midlerne er markedsfønc. er der ogsll anføn
fares)'tllbol.

Tabe/59. Midler pmvet mod sygdomme. skadedyr og ril
vækstreglllcriftg 1989-90.

Handelsnavn Firma
Fare· Virksomme stoffer
klasse 8: pr. kg eller liter Handelsnavn Firma

Fare· Virksomme sloffer
klasst g pr_ kg eller liler

Sibutol 280 LS Agro-keml Xi

Taehlgaren 70 wp Du POIII XI

Fareklassc - belyder. al midlet er Udl'" lorlarl·klasse.
? belyder. al mldl~t em/nu ikAt' er godkendt.

TIlt l<Ip Ciba-GeIgy X, 125 KroPICOTla70\ -l
375 enproplnlorph

TIlt turbo Ciba-G~igy X, 125 proplcollazol +
350 tridcmorph

TlplOr(CX 021) Schenllg 80 cyproconllzol
300 prochlor:}7.

SPføjt.·midfef. skiJlIedyr:
Bl.htctl Flere -lobbersulfal (25% CII)
Decis Hocchst X" 25 dcltamcthrill
DLG CHler 10 DLG X" 100 cypcrmclhrin
DLG Dllllelho:ll DLG Xn 2S0 dlrnethoal
Dur<;oon Dow Elanco ? 480 chlorpyrifos
Ekamcl Sch~ring 520 ctnmfos
F1lstat.: Shel1 X" 100 alphaQllCrmelhnn
FeR 4545 SC Agro-kcmi , 25 t.:yflulhnn
KarlllC EW ICI X" 25lambda-

c~'halolhrin

Llrhal~ Agro-NurdeTl ? 40 lhioolt.:llrb
Lallllate 20 L Du POlll , 200 ffielilolll)'1
Mcsurol Sllcglc~orn Agro-kcmi

, 40 mcrcaplodilllcl-
hu,

""1elo~ 100 SL Agro-keml 100 oxydernelon-
melhyl

Pc:rfcklhlOI1 Pl BASF 200 d;methoal

I
Pmffior UCI X" 500 pinmcarb
Prote\ Shell X" 500 pirirnicarb
Surm.Alpllll 5 FW Du 1'0111 X" 50 esfeTlvaleml GSUlIllCldill FL Du Pom 100 fCllvalcrcl
Talstar Agro-Norden ? 100 biphcniltc
Zolone Fl0 Agro-Norden 'l 500 phosalon

Væks/ri.'guli.'rlnKSmidler:
Ccrone Agro-~ordcn Xi 480 cthcphon
Crcoccl 750 BASF X, 750 chlormequlll
C)cocel el'lr:l BASF 460 chlormeqU<ll-

chlorid +
283 chohnchlond

I'r().Glbh·I>lll~ Cillul> 100 gibberellinsyre
Terpal BASF Xi 155 clhcphon +

~05 meplqual-chlond

Klæbl!midler
CilowCIl BASF - klæbemiddel
Exlril\nll Du 1'0111 - klæbemiddel
Liss.apol ICI • klæbemiddc1

750 Illcpn1l1ll
500 mancb
300 bitcrtuno]
229 lriadlrnenol
500 bcnolll) l
840 tridclllorph
750 fcnproplmorph
40 cYPfI'lCollawl ....

375 chlorol!l.lollll
5<XJ chlorothalollll
455 m:ull.:o....eb
500 tol)'lllu:lmd
250 tCbUCOrlllZol
2SO proplcoll:lt;ol +

20 car1xnduzim
250 tcbuconllzol i

125 triadllncl101
J75 fenpropimorph +
225 prochloraz
500 vmdowlm

62.5 propicolla....ol +
375 chlorolhalonil
450 prochlornz

450 nlelal:u)I ~

240 Ihlllbcndazol
IO nnll1l\\I\ \
50 fellplcloml

7.5 Hllazahl +
37.5llutriafol +
5CX) cllllnmol
200 tcllulhrlll

50 imaznlil
25 lrnaznlll +

400 carboun
530 lhlram
250 carbosulfall
700 inudaehlopnd
JOO guaUlllllc
300 fUrJlhlOcarb
400 furallwx:arb
KO(} furathlocarb
100 Cu-u.\ille
120 Cu-o.\inc +
120 carbcndal.irn
20 lebuconazol +
20 Irl:I:I::O'\ldc

280 bllerl<lnol +
18 fubcnda ...ol

700 hymcxazol

X,
X;

X"

X"

?
X,,
Xll

X,,

X"
Xn,

Ciha-Gcigy Xi

Ciba-Geigy

ICI

ICI '!
CIlius T
Cilius X,

Agro-keml

BASF
KVK
I\gro-kcml
Agm-kcmi
Clbil-GClgy

BASF
Ciba-Geigy

Schcrmg

Schcnng

BejdSet/lid/er:
Apron TZ 69 WA

Daeom[ SOD F
Oll hane LF
Euparell M
rohcur
Hl~ror 45 WI'
Tnllgcnt
Maludor
(Fohcur Cllmbl)
RI~al

Force
Fungazll bejdse
"ungazll C

KVK Thiram bt:jd"l: K VK Xn
Marshal 2S STW ,\gru 'lorden ')
NTN 33893 Agro Kemi .,
PanOCline JO Agro-Norden Xn
!'Tomel 300 EW elba-Geig)' T
Promcl 400 es Clh;l-Gelgy T
Prornet 800 SCO Ciba GClgy ?
Quinulatc ISO Plus Cilius ?
QUlllolate-Pro Fl C.llus ?

Ferra;>; bejdse-

Berel S~,,,I

R(lmlan
Smnb'lnn

Sp"'lfl'midll'r. SWlmpt'
B3nlac 75 WP Dll I'onl
BASF Mancb FI. BASF
Bayeor JOO ee Agro-lcmi
Ila)-fldiln Agro·kemi
BClll:lIe Du Poot
Calixlll BASF
Co~1 Acre
CX onl Schering

Sportak 45 ce
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Ukrudt
Gode dyrkningsbetingelser og veletablerede planter
betyder en forbedret konkurrenceevne hos afgrøden
overfor ukrudtet. Mange forsøg har vist, at en velud
viklet afgrøde kun betaler lidt i merudbytte for en
kemisk ukrudtsbekæmpelse, såfremt mængden af
ukrudt er beskeden. Andre forsøg viser, at store mer
udbytter kan opnås i de situationer, hvor ukrudtct er
ved at tage overhånd.
Del er værdifuldt, at nye midler bliver afprøvet over
3-4 år for at Il et sikken billede af midlets værdi under
forskellige klimatiske og vækstmæssige betingelser.
Ved omtalcn af årets forsøgsresultater benyues i stort
omfang gennemsnitslal. Disse dækker ofte over en
betydelig variation, hvilket er naturligt med den Store
forskel. som gør sig gældende i forudsætningerne for
forsøgsmaterialet hvad angår ukrudlSbesland og an·
vendelsesbetingelser. For et nærmere studium hen
vises til resultaterne af de enkelte forsøg i )) Tabelbilag
til Landsforsøgene(c

I forbindelse med omtalen af de enkelte forsøg...serier
er der for markedsførle præparater, som er godkendl
lil form6lel i nogle tilfælde beregnet et nettomerud
bylle.

Nettomerudbyttet udgør resten af el mdll merud
bytte. n/}r omkosmingeme - her middel + ud·
bringf/ing - til ar frembringe merudbyttet er betalt.

Nettomerudbyttet fortæller. om en given behandling
i gellnenu'nit har været re"tabel på del helt generelle
plafl. Ligeledes ka" det afklares. om der er forskel
på økonomien ved forskellige behandlinger.

Dyrkningssikkerheden ved en given behandling af
klares derimod ikke via lIeltomerudbyttet.

Dyrkniflgssikkerhed kali på kort sigt omfaue feb.
leuelse ved mejetænkning el/er optagning, lavere
torringsomkoslnillger eJler mindre rensesvilId. P6
længere sigt omfauer dyrkningssikkerhed renere
marker. lIår ukrudter hindres i ar kaste frø eller
danI/e udh,bere.

I afsnit G omtales resultaterne af forsøg med ukrudts
bekæmpelse i korn, ærter. majs og foderroer.

Resultater af ukrudtsbekæmpelse i frø og industriaf
grøder omtales i afsnit F, resultater i kartofler er
onltalt i afsnit I, mens resultater i fabriksroer er omtalt
i afsnit J.

Ukrudt i vårsæd
I 1990 blev hovedpancn af vårsæden sået i perioden
20. marIs til 20. apnl. Afgrøderne spirede hurtigt
frem. og ukrudtsbekæmpelsen blev ~li småt igangsat
omkring 1. maj. Med god vækst i uknldtct forlcb hele
ukrudtsbekæmpelsen ret godt Mange landmænd be
ny Ilede en reduceret dosis. og effekten blev i de fleste
tilfælde meget tilfredsstillende.

\78

1 1990 er der i vårbyg gennemført et betydeligt antal
forsøg med bekæmpelse af ukrudt. Under de enkelte
tabeller med resultater er det anført, på hvilket tids
punkt de prøvede midler er udbragt. Effekten er
vurderet 3-4 uger efter sprøjtningen. Mængden af
ukrudtsplanter i alt pr. m2 er nOteret og samtidig er
del bedømt, hvordan de mest fremtrædende ukrudt
sarter er påvirket af de enkelte behandlinger. Ved høst
er effekten vurderet som den procentvise dækning af
jordoverfladen.

Flyvehavre optræder mest generende i vårsæd. Flyve·
havrelovens bestemmelser om, at der ikke 015 være
aksbærende flyvehavreplanter i perioden fra 1. Juli til
15. august, kan nødvendiggøre brugen afegnede nyve
havremidler f.eks. i vårbyg.

Tabel I. Flyvehavre i v6rsæd. (166)

Ania! hkg. l "eno-
V rbyg fiyvehovrt kerne mer·

pr. 10m2 pr. ha udbYICe

3 forsøg 1990

a. Ubehandlet 233 34,8
b. Barnon Plus 3,0 l 3 1,3 +3,6
c. Avenge ISO L* 5,0 l 9 2,7 +1,0

LSD-
9 forsøg /987·88

a. Ubehandlet 222 38,S
b. Bamon Plus 3,01 10 1,6 +3,3
c. Avenge ISO L 8,0 I l 2,6 +2.5

LSD /,0

• Cnowetl tilsat

Tabel I viser resultaterne af 3 forsøg, hvor Barnon
Plus og Avenge 150 L er sammenlignet. Mens Hamon
Plus er anvendt med sin normale dosis, er dosis
reduceret for Avcnge 150 L.
Der blev tilsat sprede-klæbemiddel for at sikre god
effekt af den lavere dosis. Hensigten er at belyse, om
det er muligt ad denne vej at reducere omkostningen
ved bekæmpelsen.
I gennemsnit af de 3 forsøg var der 233 nyvehav
replanter pr. IO 012• Dette tal er dog stærkt påvirket af
I af de 3 forsøg. hvor der forekom en '!leget Stor
mængde flyvehavre. Midlerne har virket ganske effek
tivt, idet Barnon Plus dog har været lidt mere effektiv
end Avcngc 150 L. De beskedne merudbytter kan ikke
dække omkostningerne ved behandlingen.
I samme tabel er vist resultaterne af9 forsøg over 2 år,
hvor den fulde dosis af begge midler er anvendt. En
betydelig mængde flyvehavre er her bekæmpet meget
effektivt med begge midler, idet Avenge 150 L dog har
virket bedst. Også her er der kun tale om beskedne
merudbytter, som ikke kan dække omkostningerne.
Forsøgene søges fortsat.

Normalt vil merudbyttet for en jlyvehavrebekæmpelse
ikke kunne dække den høje pris for middel og IId
briNgning.



Derfor Slar man sig ~'ed af erkende erjlY~'ehavreproblem
sd betids. af def er o\'erkol1lmeligl al gennemføre beo
kæmpelsel/ ved gentagne lugninger.

Græsukrudt i vårbyg består hovedsagelig af cnårig
rapgræs. Selvom dette græs nannall ikke konkurrerer
særlig voldsomt med afgrødcn. cr det aIlige\'el ønske·
ligt at kunne foretage en bekæmpelse. så problemct
ikke opsummeres og bliver til gene f.eks. i en efter
følgende æneafgrode.

TalJel2. Græsukrudl i w'1rbyg {/67}.

Virbyg
Ania! pr. ml hkg

G"",· To- "COlt
ukrudt kimbL pr. ha.

4 forsøg 1990

a. UbehandlCI JO 80 49,9
b. Double! 41 9 9 +0.5
c. AreIon n. E' +

Express 21+ IO g 9 5 +1,7
lI. Asscn +

Exprcss J 1+ IO g 16 IO +0,4
c. Ally 20 DF +

MCPA 75% 20g+0.51 20 6 0,4
r. EXP Joo64 2,5 I 22 2 2,5

LSD-
2 forsog 1989.. Ubehandlet 47 67 45,0
b. Doublet 41 14 16 +J,)
c. Arelan fl. E'+

Express 21+ IO g 21 17 14 75,4
d. Asser! +

Exprcss )l+lOg 24 IO 0,1
c. Ally 20 DF +

MCPA 75% 20g + 0,5 I J2 14 0,4
LSD -

8 for-,og /988·90

a. Ubehandlct 96 89 47,0
b. Doublet 41 42 24 +0.5
c. Ally 20 DF +

MCPA 75% 20 g+O,5 I .17 II 1,.1
LSD-

Lcd b·f behandlel i kornel~ ~radllllll 2·]
• !sob1ctlc-klæbemiddd til!i31

Tabel 2 viser resullaterne af 4 forsøg. hvor flere midler
mcd effekt mod græsukrudt er afprøvet. l gennemsnit
af de 4 forsøg var der 30 græsukrudtsplanter pr. ml,
mens der af andet ukrudt var 80 planter pr. 01 2. Den
bedste effekt overfor gne.~ukrudtet er opnået med
Doublet og AreIon i blanding med Express 7S DF.
Assert. som primært cr lænkt lil bekæmpelse af flyve
havre. er her afprøvet i blanding med Express. Mæng
den af enårig rapgræs er halvere!.
Ally 20 DF + MCPA og EXP 30064 har kun haft en
beskeden efTekt o\'erfor enårig rapgræs, hvorimod
andet ukrudt er bekæmpet meget effekt, ....t. EXP
30064 er prøvet for første gang. og effekten synes
lovende overfor IOkimbladet ukrudt. Udslagene er
meget forskellige for alle midler i de 4 forsøg. Derfor
er der ikke tale om statistisk sikre forskelle.

Planteværn

Resultaterne af 5.rcls forsøg stemmer godt overen~

med det, som med de samme produkter blev opnåel i 2
forsøg i 1989.
Doublet og Ally + MCPA har deltaget i forsøg over 3
ar. I gennemsnit af 8 forsøg har effeklen mod græs
ukrudl ikke været imponerende - kun godt halvdelen
af de 96 græsukrudtsplanler er bekæmpet. Midlerne
har virket omlrent ens mod græsukrudt. mens eITek
len mod tokimbladet ukrudt var bedst med Ally +
MCPA. De små udslag for behandlingen cr ikke
stalistisk sikre.
Forsøgene fOrlsætt(,.'S.

Gul okseøje kan være et meget generende ukrudt.
hvor den optræder i større mængde. Bekæmpelse kan
med fordel ske med specielle midler.
Tabel 3 viser resull.aternc af 2 forsøg, hvor der i
gennemsnit var 139 ukrudtsplanter pr. ml, hvoraf de
13 var gul okseøje. De prøvede midler har i årets
forsog alle virket godt overfor såvel gul okseøje som
øvrigt ukrudt.

Bedst virkning mod gul okseøje blev opnået med
Vegoran og Ally 20 DF + MCPA og tilsat spredemid
dej. Trods forskellen i effekt har merudbytterne været
omtrent ells for de prøvede behandlinger. Udslagene
er ikke stalistisk sikre.
Re~ultatemeaf årets forsøg harmonerer godt med det.
som blev opnået i 2 forsag med afprøvning af de
samme midler i 1989.

Ally 20 OF + MCPA og Express 75 DF er sammen
lignet over 3 år. og afprøvningen slulter hermed. I
gennemsnit af 6 forsøg har de to midler virket fuld
stændig ens med en god bekæmpelse af ukrudt ge
nerelt. men med en effekt overfor gul okscøje, som
knapt er tilfredsstillcndc. De beskedne merudbyttcr er
ikke statistisk sikre.
Forsøgene søges fortsat med seriens øvrige midler
endnu I år.

Gul okseøje er p& visse arealer el megel generende ukrudl.
Et krofrigt voks/og beskytter planlen. hvorfor spt'delle
ukrut!lsmidJer må tages j brug l'ed en bekæmpelse.
Vegoron eller Ally 20 DF + MCPA li/sal spredemidde/ har
I'is! sig effektive i de scnes{(! års forsøg.
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Tabel J. Gul okseøje i vdrsæd. (168). Tabel 4. Ukrudt i \'arsæd (/69).

6 forsøg 1989·9O
a. Ubehandlel
c. Ally 20 OF

+MCPA 20g+1.01
e. Exprcss 75 DF· IO g

2 forsøg 1989
a. Ubehandlet
b. Vegoran 2,0 l
c. Ally 20 OF

+MCPA 20g+1,OI
d. Ally 20 OP

+ MCPA 20 g+ 1,0 l
e. Express 75 DF· 10 g

l J 139 49,7
O 8 J.1 0.9

S IS 2.4 0.0

l 9 2,2 "';'-0.2
S 11 2,6 0,6

LSD-

42 144 39.7
l 2 4,3 2,1

7 9 0,6 0-1,8

2 6 1.3 0-1,1
4 6 0.5 0-t.5

LSD-

21 ISO 44,0

S 17 1,8 ~0.6

4 15 1.8 0-0.2
LSD-

Antal pet h"& eno-
ukrudl dæi.omng kerne OIt'rud·
pr ml ". host pr ha "yttt

71 18 58,1
18 7 1,0 -1.0
20 7 \,7 0.1
28 8 1.6 - 0,1

25 5 2.5 0,6

-1,2

0,1
0,0

0-0,4
+2,1
-:-1,8

34 50,3
8 2.1

10 1,7
LSD 1,4

4 0,7
LSD-

5 2,0
LSD lA

28 51,0
S 1,6
4 0-0,3
4 0-0,1

115
10 g 43
0.5 l 31

24 [o'SØg 1988-90
a. Ubehandlet
b. Express·
d.Oxitril

VA,byg

8 fi",øg 1990
a. Ubehandlet
b. Express· IO g
c. Duplosan Super2.0 I
d.Oxitril 0.5 I
c. Duplosan Super

+ Express 1,0 +5 g
f. Duplosan Super

+ Logran 1,0 --t 20
g 21

8 forsøg 1989
a. Ubehandlet 86
b. Express 10 g 32
c. Duplosan Super2.0 I 28
d.Oxi<ri1 O,S l 12
e. Duplosan Super +

Exp'ess 1.0 l + S g 24

Neuo
mer

udbyuc

hk,
kerne
pr ha

Anlal pr. m!
Bul ukrudt

ok~Je iall
Vå,byg

2 [o'Søg 1990
a. Ubehandlet
b. Vegoran 2,0 I
c. Ally 20 OF

+MCPA 20 g+ 1.0 I
d.Ally 20 OP

+MCPA 20 g+ 1,0 I
e. Express 75 DF· IO g

Lcd ~ ~handlel l kornel!; sladium 2-l
tExtro\'on tilsat MCPA = 15% n. præparal

Lttl b-f behandlel i komels S13dium 2·].
t Elllr3\OIl lilsat.

Blandet ukrudt i vårbyg. Tabel 4 viser resultaterne af 8
forsøg, hvor midler af forskellig type er prøvet. I
gennemsnit var der kun 71 ukrudtsplanter pr. ml, og
de prøvede behandlinger har virker omlrent ens og
levnet mellem 20 og 30 planter pr. ml. Ved høst var
der en tilfredsstillende renholdelse efter aJle behand
lingcr. K un beskedne mcrudbytter blev opnået.

I 8 forsøg i 1989 viste de samme midler en til:-.varende
effekt og ligeledes med beskedne merudbyttcr til følge.
Oxilrilog Express 75 DF er sammenlignet over 3 år,
og afprøvningen af Oxitril slutter hermed. I gennem
snit af24 forsøg har Oxitril i halv dosis virket på linie
med Express 75 DF i fuld dosering. Såvel 3 uger efter
behandling som ved høst var der kun be~kedne for
skelle i effekt. og de opnåede merudbytter var af
samme <;10rrelsesorden og netop i stand til al dække
omkostningerne ved behandlingen.
Forsogene fortsættes med seriens øvrige midler.

fabel 5. Ukrudt i IJdrsæd (170).

Antal pet. hkg
V ,byg ukrudt dlc:tming ,m,

pr ml V. host rr. ha

8 forsøg 1990

a. Ubehandlet 135 31 48,8
b. Herbamix Combi 2.0 l 30 3 1.8
c. Herbalon 630 2.0 I 20 3 2,2
d. Foxtril - d 2.0 I 16 4 1,6
c. llIadex 500 se

+MCPA 0.5+0.3 l 23 J 0,7
f. Ariane S 1,75 l 39 4 1,4
g. Starane Kombi 0.75 I J9 S t.3

LSD 1.1

Led b-g ~handlel i komets stadium 2·]. MCPA = 15%

Tabel 6. Ukrudt i ~-årsæd (169).

Antal pct. hkg
V ,byg ukrudt dækning ~erne

pr. ml '0'. host lr ha

8 forsøg 1990
a. Ubehandlcl 71 18 58,)
b. Dantril-d 3.0 I 12 4 1,7
e. Dantril-d 1.S1 23 7 2.4
d. Dantril-d 0.75 l 36 9 2.0

LSD lA

Tabel 5 viser resultaterne af 8 forsag, hvor en række
midler er provct for for~te gang. I gennemsnit "'ar der
135 ukrudtsplanter pr. ml, der blev reduceret væsent
ligt. Foxtril-d virkede mcst effektivt, idet kun 16
planter cr levnet, mens de øvrige behandlinger levnede
20-40 planter pr. ml. Ved host var der cn mcget
tilfredsstillende renholdt:l ...e eher alle de provede løs
ninger. Kun beskcdne merudbytter blev opnået i gen·
nemsnit af de 8 forsag.
Forsøgene fortsættes. Lcd b·h beh3ndlel I kOnlCl~ stadium 2-].
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Nedsatte doser af ukrudtsmiddel i vårbyg. Tabel 6
viser resultaterne af 8 forsog. hvor Dantril·d er provel
i tre doser. I gennemsnil var der kUli 71 ukrudtsplanler
pr. m~, som er reducerellil12 efter den fulde dosering.
Med hal\' og hart dosi.. er der levnel henholdsvis IO

og Ire gange nere ukrudtsplanrer. Ved hosl er der
ligeledes lidI forskel pli effekten. De beskedne mcrud·
byllcr er ikke statistisk forskellige.
Forsøgene fortsælte".

Tabel 7 \'iscr resultalerne efter en plan, hvor Io midler
er brugl i Ire forskellige doser.
Duplosan DPD er et hormonblandingsmiddcl med
mdhold af dichlorprop og 2.4-0. Delle middel er
sammenlignet med EJ.:press 75 DF i henholds\is hel.
hah og har! d~is.

Resultalerne af de 12 forsag er delt cfter mængden af
ukrudt på oplællingstidspunktet ca. 3 uger efter be
handlingen, henholdsvis over og under 100 ukrudt..·
planter pr. ml. I gennemsnit af 5 forsøg med megel
ukrudt var der 114 planter pr. m!. Allc behandlinger
har reduceret mængden af ukrudt. men den laveste
dosis af begge midler har levnet 2-3 gange så mange
ukrUdtsplanter som den fulde dosering. Ved hO~l var
der efter alle behandlinger en fuldl tilfredsstillendc
renhed. De opn ede merudbyttcr er beskedne. og selv
om der ikke er ')taristisk sikker forskel. er der en
tcndens til. al behandlingen med Express har gl\el lidi
slorre merudbYllcr end Duplosan DPD.
I gennemsnit af 7 forsøg med en merc beskeden
ukrudtsbestand \:tr der 60 planter pr. m2• Også her er
den mest effeklive bekæmpelse opnået med den fulde
dosering. Ved host var der dog ikke flogen :-.lOrre

Tabel l Nedsor dosis af ukrudtsmiddel i byg (/71).

UkrudrsbeÅæmpelse i wirb.",g bør gennemføres med el mid
del. der hor god effekl mod del fremherskende ukrudt pa
del oÅluelle areal.
Dosil lilpaMI!$ virkningsbetingelseme.
De" sikre.fte effekt opnds. ndr beJ..æmpelsen IværkSa!ues. .til
snart de SfØrslf: ukrudrsplolflt'f hor udviklet ]·4 lovblade.

fors~el p!l renheden de fOr'ikelhge behandlinger Imel
lem. Merudbytteme er og l denne sltualion meget
beskedne.
Resultaterne af årels forsøg harmonerer fint med del.
som blev opnåel i 12 tilsvarende forsøg i 1989.
Forsøgene fortsættes.

l ars afpruvnlng af Express 7j DF og Dup/osa" DPD
l·iser. - som ,,('met· at der er gode muligheder for al
reducere dosis. ude" at del glir ud m'er effekl og
merudbytre.

Virbyg
Uk.rudt

antal % dækn
J'lf. ml Y. h'hl

hk<,,,,,,,
pr ha

Ukrudt
antAl % <bek.n.

pr. ml y, høsl

hL..,,,,,,,
pr ha

1990

a. Ubehandlel
b. Duplosan DPO
c. Duplosan OPD
d.Duplosan DPD
c. Express 75 OP
f. Express 75 OP
g. Express 75 OP

19H9

:I. Ubehandlet
b.Duplosan DPD
c. Duplosan DPD
d. Duplosan DPD
e. Express 75 DF"
f. Express 75 OP
g. Express 75 DF·

2.5 I
1.25 I
0.67 l

10.0 g
5.0 g
2.5 g

2.5 I
1.25 l
0.67 l

10.0 g
5.0 g
2,5 g

5 forsøg. meget ukrudt··

114 18 54.7
18 6 O.J
J6 6 +0.2
45 8 0,4
27 5 1.2
J8 7 1.0
59 7 1.3

LSD-

5 forsøg. meget ukrudt"

157 Il 48.5
14 l 1.3
Jl l 1.9
40 4 1.6
18 J 2.1
19 J 2,2
J7 4 1,2

LSD J.2

7 forsøg. lidt ukrudt

60 2J 55.9
9 J 0,2

14 5 0.7
19 7 0,4
4 J 0.8

II 4 1.1
17 6 0.9

LSD-

7 forsøg, lidi ukrudt

52 15 51.5
8 2 I,J

IO 2 0.8
20 J 0.7

7 l 1.3
14 O 1.1
II l 1,2

LSD 0.9

• TIlsat klæbemIddel •• meget ukrudt O\'er 100 ukrudtsplllnler pr ml oplalt J ugu ~n~r ~hllndhng.

Led b-d behandlet stadium 2-4 l..ed e-g behandlel SWlhum 1·2.
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020406080100 020406080100

Fig J. Effekt mod JO ukrudtsarIer ,. 2 års forsøg.

Figur I viser, hvordan behandling med to forskellige
midler i lre doser har virket overfor en række alminde·
ligt forekommende uknldtsarter. Express 75 DF og
Duplosan DPD er nu prøvet over 2 år med nedsatte
doser.

Overfor visse arIer er der selv med den laveste dosis en
meget fin virkning. Overfor andre arter har en redu·
ceret dosis derimod en lovlig ringe effckt.
DCI illustrerer, al ct sikkert kendskab til del fore
kommende ukrudt giver mulighed for at reducere
dosis, såfreml del er følsomme arIer, som skal beo
kæmpes med del valgte ukrudtsmiddel.

Modellen har i de 18 forsøg valgt blandt mere end ti
forskellige løsninger afhængig af de ukrudtsarter, der
forekom på de aktuelle arealer.
I gennemsnit af 7 forsøg med en stor ukrudtsmængde
har effekten ikke væreL særlig god ved optælling 3
uger efter behandling. I kolonne 3 viser den beregnede
effekt, at den ønskede virkning af de reducerede doser
ikke er nået. Alligevel er der ved høst en meget
tilfredsstillende renholdelse efter alle de prøvede løs·
ninger. De opnåede merudbytter er mere bec;kedne
end det, som er opnået i tilsvarende forsøg tidligere.

l Il forsøg med en mere beskeden ukrudtsbestand var
der ligeledes knapt en tilfredsstillende effekt I første
omgang. Også her er der ved høst en tilfredsstillende
renholdelse. De opnåede merudbytter er af meget
beskeden størrelse.
Denne fOTSøgsopgave afsluttes nu efter 4 år. Samme
tabel viser resultaterne af 62 forsøg· igen opdelt efter
mængden af ukrudt. Det modelvalgte middel er af
prøvet i tre doseringer, henholdsvis normal dOSiS og de
doser, som efter modellens beregning skulle medføre
henholdsvis 90 og 70 peL. effekt.
Resultaterne viser, at den ønskede effekt ikke er op
nliet ved bedømmelsen 3 uger efter behandlingen.
Alligevel er der generelt en tilfredsstillende renholdel·
se ved høst.
I gennemsnit af29 forsøg med en stor ukrudtsbestand
var der 199 planter pr. ml. Denne relativt store
ukrudtsbesl.3nd blev bekæmpet fuldt så effektivt med
det modelvaigIe middel som med det almindelige
hormonblandingsmiddel, som deltog i alle forsng. Det
modelvalg(e middel medførte den bedste renhed ved
høst i de to største doseringer, mens den laveste dosis
medførte en renhed på linie med hormonblandillgs·
midle!.
De opnåede merudbyuer på 2·3 hkg kerne kan let
betale omkostningerne ved bekæmpelsen. l gennem
snit blev dosis af det modelvaigle middel i led d og e
reduceret Lil henholdsvis 79 og 54 pet. af den fulde
dosis.
I gennemsnit af 33 forsøg med en beskeden ukrudtsbe
stand var der 54 ukrudtsplanter pr. ml. De prøvede
løsninger har virket omtrent ens og sådan, at det
modelvalgte middel i reducerede doser levnede lidt

Model1ens ) udspil (( er afprøvet i sammenligning med
en forud fastlagL behandling med et almindeligt DPM·
honnonblandingsmiddel.
Tabel 8 viser resultaterne af 18 forsøg, som er opdelt
efter mængden af ukrudt på optællingstidspunktet ca.
3 uger efter behandlingen, henholdsvis over og under
100 ukrudtsplanter pr. m!.
l led c er det modelvalgte middel prøvet i normal
dosering. I led d, e og f er prøvet den dosis, som efter
modellens beregninger skulle være lilstrækkelig til at
bekæmpe den aktuelle ukrudtsbestand med henholds
vis 90, 70 og 50 pet. effekt i gennemsnit. I led g er
prøvet den dosis, som suppleret med oplysninger om
klimaforhold skulle være tilstrækkelig til at bekæmpe
ukrudtet med 90 pet. effekt. Disse doser er sammen
lignet med fuld dosis af DPM·middei i led b.

? få observationer

Express 75 DF

......

Duplosan DPD

_ Hel dosis

~ Halv dosis

D Kvart dosis

. . . .
.)Ager1tål" ~~
AgerSledmoder~ ~
Forglemmigej ~ II? ~?
Fuglegræs ~ ~

Hanekro ~? ~?

Hvidmelet
~ ~gåsefod

Kamille ~I ~

Pileurt ~ E!YPI
Tvetand ~I? ~?

Ærenpris ~ ~

Modelbcregnet middel og dosis af ukrudlsmiddel i
vårbyg er prøvet på 4. år. Statens Planteværnscenler
søger i disse år at opbygge databaser til støtte for
vejledningen i planteværn. Ved Aldeling lor Ukrudts
bekæmpelse. Flakkebjerg arbejdes der i denne for·
bindelse med en model· PC.Plalltevæm - til SLølle for
valg af ukrudtsmiddel ved sprøjtning mod ukrudl i
visse afgrøder.
Oplysninger om ukrudtsarter, antal og sLørrelse kan
~)behandles« og benyttes til at vælge midler, der vil
give en effektiv bekæmpelse. Samtidig beregner mo
dellen hvilken reduceret dosis af det valgte middel. der
vil medføre en tilfredsstillende effekt.
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Tabel 8 Model-~'algt herbicid i v/irbyg (172)

ukrudt ukrudl

VA.byg pcl. af
efter spr0JtninB ed host

hkg
tfttr lIpr"Jllllng 'ed høst

pct. af hkg
normal antal pcl. ~, pc!. kemt oomuU anlal pct. pc!. kerne
dosis pr. ml elTekt ækning pr. ha dos" pr ml effekt ~ækning pr. ha

l 2 3 4 , 6 1 g , 10

19'i() 7forsøg. meget ukrudt·· I I forsøg. lidt ukrudt
a. Ubehandlet 149 O 25 56,6 54 O 18 60,9
b. OPM·middel . normal dosis 100 51 66 1 1.6 100 Il 80 l 0,5
c. Model-valg - normal dosis 100 32 79 2 0.9 100 15 72 3 0,9
d. Model·valg . red. dos.. 90% elT. onskc( 76 44 70 2 0.8 77 23 57 6 0.7
c. Model·valg . red. dos., 70% elT. ønsket 46 72 52 5 1.9 42 27 50 7 0,8
f. Model-valg - red. dos., 50% eO'. ønske! 38 82 45 6 1,4 33 31 43 7 0.3
g. MOdel-valg· red. dos.. 90% cff. ønsket· 74 50 66 J 1.3 66 21 61 6 0.9

LSD- LSD-

1988·'i() 29 forsog. meget ukrudl·· 33 forsog. lidI ukrudt
a. Ubehandlel 199 O .14 49,9 54 O 19 58,0
b. DPM-middel. normal dosis 100 64 68 iJ .1,2 100 8 85 4 1.0
c. Model-valg· Ilonnal dosis 100 48 16 8 3,4 100 Il 80 5 0.7
d. Model-valg - red. dos., 90% eO'. ønskel 79 56 72 9 2.7 68 16 10 6 0.8
e. Model-valg· red. dos.. 70% cIT. on~kct 54 75 62 12 2,3 42 21 61 7 0.5

LSD 1.1 LSD-

• khmakorrigcrcl
.. ml:'gl:'t uk rudI = o\'('r 100 uhudl.sr1anll:'r pr ml. optalt 3 ugcl cfh::r bt-handhng

mere ukrudt end behandlingerne i lcd b og c. Ved høsl
var der ligeledes cn beskcden forskel pA renheden. Del
var ikke rClllabclt at gennemføre ukrudtsbekæmpel
sen. da kun meget beskedne merudbYllcr bic\' opnået i
gennemsnit af dis...e forsøg. Dosis blcv i led d og e
reduceret til henholdsvis 68 og 42 peL af »model·
midlcts( fulde dosis.

4 årsjorslJg med PC-Plolllevæms modeh'o/gtc ukrudt
smiddel i ~'/irbyg har virkel opmurtlrellde. Resultaterne
~'i.~er. at model/en kan håndIere oplysninger om
ukrudlsan omal og slørrelse soda". al det raigIe mid
del i reduceret dosis gil'Cf ell eJfeklh' bekæmpelse.
Resultaterne viser. al dosis af et ejfeklivt middel kali
reduceres væsel/lIigl. ude" al effekl og merudbylfe
.tælles på spil.

PC-Planteværn med løsningsmodeller blivcr tilgængc
lig for almindelig brug til sæson 1991.

Bygsorternes konkurrenceevne er forskellig. Tabel 9
viser resultatcrne af II forsøg efter en ny forsøgsplan.
h\'or to bygsorter med forskellig konkurrenceevnc
overfor ukrudtet er sammenlignct. Grit er \'algl som
repr<e$el\tan\ for dc sorter, der giver en ringe konkur
rence, mens Rcgalla repræsenterer de sorter, som
konkurrerer godt overfor en ukrudtsbestand.

De to bygsorter er sammenlignct såvel ubehandlel
:-.0111 behandlet med cn lav dosis af hcnholdsvis Basa
gran MCPA 75 og Exprcss 75 DF.
De 11 forsøg er deh efter mængdclI af ukrudt rå
optællingstidspunktct. henholdsvis over og undcr 100

Tabt'l 9. Ukrudt i l I'årbygsoner med Ildlæg af klch'er (/73).

VArbyg m. Ukrudt hkg Ukrudl hkg Kar.· for
Anu.1 %dækn, kerne Antal %d:ekn. kemt skade

kløvergræsudlæg pr. ml Y.høsl pr. hil pr. m! Y.h0Sl pr. ha p~ udlæg

1990 4 forsøg. meget ukrudt u. 7 forsøg. lidt ukrudt IO [S.
,L Ubchandlcl Gri! 154 20 56,2 41 6 55,3 2
b. Basagran MCPA 75 1.0 l Grit 69 9 2,8 2.1 5 U 2
c. Express 75 Dp· 2.5 g Grit 59 5 2.5 20 4 2.2 4
d. Ubehandlel Regalla 141 15 0.0 .15 4 .;.0,4 2
e. Ba~gran MCPA 75 1,0 l Regaua 59 7 3.1 22 2 0,0 J
r. Express 75 DFU 2,5 g Regatta 51 4 4, l 19 l 0,2 5

LSD- LSD-

• O =-- Ingen ~kade på udlæg. IO = alt ud h~g dræbl
.. E.\tra\·on 111-':11

... megel ukrullt = over 100 ukrudlsplanter pr. 1l1~ optalt 4-5 uger cfter bc:handhn!!
Ll:'d b.c og eJ behandlet lia kllwerplanlnnl:' ha\"dc el trekoblcl blad

1~3
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planter pr. ro!. I di~ forsøg optælles ukrudt ca. 5
uger efter behandling for at sikre fuld virkning af
sonemes konkurrence.
I 4 forsøg med en stor mængde ukrudt var der 154
planter. og i 7 forsøg med lidt ukrudt var der 41
planter pr. ml i Gritbyg. l det ubehandlede led i
Regattabyg var der lidt færre ukrudtsplanter. Efter
brug af de små doser ukrudtsmiddel er der le\ net fra
en trediedeltil halvdelen af ukrudtet i de to situatio
ner. Ved host var der i begge situationer en lil·
fredsstillende renholdelse. Ener den store ukrudts·
mængde blev der opn et merudbytter på 2·4 hkg
kerne, mens merudbytterne var mere beskedne, hvor
ukrudtsbest3ndell var mindre. Udslagene er ikke sta
listisk sikre.

AlIc forsøg var anlagt i byg med kløvergræsudlæg.
Efter høst blev der foretaget en bedømmelse af skade·
virkning ener de prøvede midler. Express 75 DF viste
sig lovlig hård mod kløverudlægget, selvom dosis var
reduceret til en fjerdedel. Basagran MCPA 75 på.
virkede kun i beskedent omfang udlæggel.
Forsøgene fortsættes.

Tabel ID. Ukrudt I korn med græsudlæg (/74).

bedste ukrudtsvirkning ved optælling 3 uger efter
udsprøjtningen. Ved host var der en tilfredsstillende
renholdelse for alle midler undtagen for Logran, som
afveg en smule fra de øvrige. Dette middel har !>3mLi
dig påvirket græsudlægget en smule i negativ relning.
Alle øvrige midler var uden effekt på græsudlægget.
Resultaterne af årets 2 forsøg hannonerer fiOl med
del, som blev opnået i 4 tilsvarende forsøg i 19~9.

Exprcss 75 DF. Logran og Vegoran er nu afpr0vet i 7
forsøg over 3 år. og arbejdet med disse midler af!>lutlcs
hermed. Alle tre midler har vist en god virkning
overfor den ret beskedne ukrudtsbestand. Marken har
vcd høst været tilfredsstillende renholdt. Express 75
DF og Vegoran har ikke påvirket græsukrudtet. hvor·
imod logran i nertallel af de gennemførte forsøg har
påvirket græsset en smule i negativ retning.

Express 75 DFforventes godkendt til brug i korn med
udlæg af rent græs til kommende sæson.

Udlæg af kløvergræs. Tabel!1 viser resultateme af II
forsøg med bekæmpelse af ukrudt i korn med udlæg af
klovergræs. 1 disse forsog er der ikke målt udbytte.

Tabel Il. Ukrudt i kom med udlæg af Å1ø~'(!r (175).

\' rb)g m. Ulrudt Klir- f(lr
V bj'g m. Ukrodt I\.lr • ~

Anlal %dzkn ..kade Anlal %d.ekn. ,kade
græsudlæg pr m: ".hU'o' pi. ud læg kløvergræsudlæg pr. m: \,h0\! r udi

1/orsøg /990 II /orsog /990
u. Ubehandlel 71 29 O 3. Ubehandlel 95 15 2
b. E:\press DF 75 u IO 8 21 8 O b. IJasagran 480" 3.0 I 25 4 3
c. Logran .. 20 g 27 IO 1 c. Basagrun 480
d. Vegoran 1.5 I 5 6 O +Stomp 2.01+1.0 I 19 3 3
c. Ariane S 1.75 l 12 5 O d. Basagran 480
f. Herbami>. DPM 650 2.0 I 8 6 O +2,4 D. 50% 2.0 J+ 0,5 l 26 4 4

4/orsøg /989
e. Basagran MCPA 75 4,0 I 25 3 4
f. Express 75 DFu* 10 8 23 3 6

a. Ubehandlet 44 7 3 g. Express 75 DF*** 58 31 4 6
b. Express 75 DFU IO 8 10 I 3 h Expr~ 75 DF·" 2.58 41 5 5
c_ Logran** 20 g 10 I 4 LSD /
d. Vegoran 1.51 4 I 3 8/orsøg /989
e. Ariane l,S I 11 2 3
f. Herbamix OPM 650 2,0 I 6 l 3 " Ubehandlet 132 21 3

b Basagran 480* * 3,0 I 19 4 4
7/orsøg /988-90 c. Basagran 480
a Ubehandlel 52 13 2 +Stomp 2.0+1,01 23 4 5
b. Express 75 DFU lOg 13 3 2 d. Oasagran 480
c. LogranU 20 g 16 4 3 +2,4 D. 50% 2.01+0.51 10 4 5
d. Vegoran 1.51 4 2 2 e. Basagran MCPA 75 4,0 I 10 3 5

. O= mgen <.kadc p..'1 udl,cg. IO :z:: ah udlæg dr:cht 13/orsog /988-90
•• Ill"at 0.1 l Extrn\un flr ha. a. Ubehandlet 199 17 2Lcd b-f behandle1 I kornets s1adlum\·4.

b. Basagran 480" 3,01 22 3 3

Udlæg af græs. Tabel 10 viser resultaterne af 2 forsøg.
c. Basagn'ln 480

+Stomp 2.01!-1.01 21 3 4
hvor en række midler er udsprcjtet i korn med udlæg d Basagran 480
af græs. Der er ikke målt udbytte, men efter host er det -2.4 D, 500/,0 2.0 I+0.5 l 20 4 5
vurderet. om behandlingerne har påvirket græsud· LSD /
lægget.

• O = mgC'n ~LlI<k på udlæg. IO = alt udlæg dNt.'b·
I gennemsnit af de 2 forsog var der 71 ukrudtsplanter

•• A{:llprOIl t,I~1

••• EAtra\OO IJl~1

pr. m!. Vegoran og Herbamlx DPM 650 ha ... de den L.:d b-h behandlel. n:ir L10\C'rplanlC'rTlC h3\dC' I udr:o/:IIet blad
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men efter host er del vurderet. om behandlingernc har
medført skade p~ udlæggct af kløvergræs.
I gennemsnit af de 11 forsøg var der 95 ukrudL~planter

pr. 01 2. De prøvede behandlinger har virket omtrent
enS. idel 20-40 ukrudtsplankr er levnet efler be
handlingen. Selvom bekæmpelsen kan synes lidt for
svag. har ukrudtet været meget hæmmet, at der ,ed
høst var en helt tilfroo'istillende renholdelse efter alle
de prøvede losIlInger.
Ved bcdcmme1~1I efler dæks..'l."dens høst er udlægget
påvirket I nogen grad af de generelt tørre betingelser i
vækstsæs<>ncn 1990. De prøvede behandlinger har alle
skadet udlægget en smule i forhold lil det ubehandlede
fOfSogsled. Den alvorligste skade er fundet efter Ex·
press 7S DF. som er provet i tre doser. I enkelte forsøg
var der lale om en lotal skade på kloverudlæggct. I
gennem..nil er der lale om en !<kade så alvorlig. at
videre forsøgsarbejde med delle præparat næppe har
relevans. Resultaterne med ~eriens øvrige produkter
svarer godt til det, som blev opnAet i 8 forsøg i 1989.
hvor der ligeledes var tale om en generel påvirkning af
udlægget grundet de torre vækst forhold i 1989.
Basagran 480 i blanding med Stomp eller med 2,4·D
er sammenlignet med Basagran 480 + Actlpron l 23
forsøg over 3 år. Afprøvning af disse to losninger
afslulles hermed. Effekten overfor ukrudtet er helt
den samme. Kløverudlægget er pAvirket negativt efter
alle behandlinger. men tils..-etlling afSlomp eller 2,4-0
har virket lidt hårdere end Basagran 480 + Actipron.
Der er tale om statistisk sikre forskelle.

Basagran 480 tilsot Actipron er fortsat det mest skån
somme ukrudtsmiddel o~'erfor udlæg af kl,,~'ergræs.
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Tabel 12 Hyppigste ukrudtsorter i visse lJr (176)

Forekomst I pet af r."..
Virsæd

1990 1985 1980 1975

Anlal forsøs 108 44 88 171

Fuglegræs 68 59 J8 54
Pileurt .... 50 48 73 87
Hanekro 12 14 44 .16
Hvidmelet gå~efod 50 39 50 63
Gul ok~"je .. 4 9 14 17
Ærenpris. 24 2J 22 18
..Agerk I" . 20 16 19 22
Stedmoder. 40 20 JJ 20
Tvetand 21 18 II II
Kamille ... ..... 21 JO II 3D
Forglemmigej 6 7 14 18

Valg ar middel. I alle forsøg , vår~d er der ved
bedømmelsen for effekt sket en optælling af ukrudl.
som er fordelt efter de forekommende arier. Tabel 12
Viser. h\'or hyppigt nogle vigtige arter forekom i de
gennemførte forsøg l såvel 1990 <;om lidIIgere. Pileurt.
fuglegræs og hvid melet gåsefod er fort !>at de hYPPigst
optrædende arter. »Agerkålu omfatter såvel de gule.
korsblomslrede ukrudlsarter som spddplanter af raps.
Tabel 13 vIser hvilken effekl, der er OP" et afen række
midler mod ukrudt i vårbyg. Kun de midler, som
"elites markedsført I 1991. er medtaget. Den prøvede
dosis og midlets pris pr. ha i 1990 er anført
En række mIdler kan am endes. når kornet har ud·
viklet 1-2 blade. Det vil ofte være en fordel at anvende

Kom med 1·2 blude
LAlly 20 DF ........... 20 8 100 94 79 99 81 100 75 100 91 91
2. Express 75 DF· IO 8 100 98 81 88 95 88 96 92 97 74 92
3. Exprcss 75DF* ................. 5 g 50 98 85 97 97 80 96 67 89
4. Glenn 20 DP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 g 90 98 43 82 94 75 97 92 94 86 73
S. Glean 20 OP ................. lOg 45 97 19 49 94 99 87 93 87 72
6.0xitril ........ 05 65 81 84 73 89 42 95 75 82 93
7.Vegoran. 2,0 120 100 84 99 97 98 97 97 98 99 70

Kom med 2-3 blade
8. DPM-midlcr III dos. 80 100 60 40 92 76 98 71 89 89
9.DPM-midler 1/2 dos. 40 100 62 18 80 70 97 44 81 79

10.Duplosan DPD . . . . . . .... . . . . . . . l/I dos. 80 100 92 89 99 74 90 94
11. Duplosan DPD . ............. 1/2 dos. 40 99 79 77 94 72 86 87
12. Dantril. 2,0 80 98 86 94 87 70 75 100 97 99 80
I3.Doublet ................. 3.0 2JO - 65 67 80 94 99 86 80 87
J~.Ba~gran 480·· 3,0 585 100 50 97 69 97 98 91 94

Tal med (ed I)'pe omrllHrr mind.., 7 o!N:nalloncr (ni min 2 Ars ror.ug En "reg 3ngl\·cr. at 11Isuækkrhgr ob-.crvalloner <.lI\llCS.
.) Sprwrmlddd 111,,;11. .. ) ACllpron tilsat
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disse midler. Idet ukrudlet på delle tidspunkt maksi
malt har udviklet 2 løvblade og dermed lettere lader
sig bekæmpe. Midler, som indeholder hormonmiddel,
bør afvente, at komet har ud\'iklet 3-4 blade. såfremt
den fulde dosis ønskes anvendt.
Generelt vil gode vækstbetingelser (grodevejr) med
virke til at sikre el godt resuil.aL
Flere af midlerne er pn" et i ncd-.alle dO'\Cr med fint
r~uhat til følge.

Strategi '91
mod ukrudt i vdrsæd

I. Kend de 3-5 dominerende UÅTUdtsarter i den
enkelte mark.

]. Vælg et ukrudtsmiddel. som har god og sikker
effekt mod det aktuelle ukrudt.

3. Iværk.l"æ/ bekæmpelsen. mem,' ukrudtsplanterne
er små og max. har udviklet ]-4 løvblade.

4. Afpas dosis efter virkningsbctingelserne.

Gode '1irkningsbetingel.ser omfatter bl.a.:
- l'ækst i ukrudt og afgrode
- let fugtig jordm't'Tjlade
- god .~prøjteteknik

Ukrudt i vintersæd
Vinteren 1989·90 var meget mild, og det betød. at
ukrudlSplanlerne i vidt omfang var i vækst hele vin
teren igennem, så de i fodret var meget veludviklede.
Heldigvis var ()gså vintCnlæden i god kondilion. så den
hurtigt kunne komme i væk.lit og tage konkurrencen
op med ukrudtet.
Betydelige arealer blev behandlet mod ukrudt allere<1c
i efteråret 1989. Bekæmpelsen rettede sig primært
mod agerstedmoder. ll'eland og fuglegræs. Express 75
DF blev markedsført forud for efterårssæsonen. og
mange landmænd valgte en løsning med dette middel i
en nedsat dosering. DC$\'ærre viste midlet sig ikke
efTektivt nok overfor agerstedmodcr, hvilket var til
skufTelse for mange brugere.
En6rig rapgræs og andre uønskede græsser blev og~

bekæmpet med egnede midler allerede i efteråret 1989.
I foråret 1990 voldte det veludviklede ukrudt beo
lydelige problemer med hensyn lil at opnå en etTektiv
bekæmpelse ved forårsspmjtningerne.
Trods disse forskellige vanskeligheder med hensyn lil
tilfredsstillende etTekt medførte tørre va:l..~tfnrhold

hen over sommeren saml generelt l..raftige afgmder, al
der alligevel \'ar rimellgl rent \:ed host.
I 1989-90 er der gennemført et meget Slort antal fOfS('g
med bekæmpelse af ul..rudt i vintersæd. Den største
del af forsøgene er gcnncmf0T1 i vlnterhvedc som en
nalurlig følge af den slore interess(' for dyrkning af
denne afgrøde.
Under de enkelte tabeller med resultater er det anfert,
på hvilket tid~punkt mIdlerne er udbragt. Effekten af
de gennemførte behandlinger er vurderel ]·4 uger
efter sprøjtningen. For lTudler brugl ved såning eller I
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Spildplanter jra raps kan i de jøl~ende afgrøder m. dføre
nfalsk .{ædski/ce«, h"u de./6r lov at Jtd i jred.
Spildjrø afl'inrer. og l'/Jrraps Jpira megetl'llligt strakt cJtI!T
høst.
Det bør udltyfle!i. Lad der/ordet spild/ejrøjlJ muligh<!dfur
lJt bli,'t' til småplanrer. Gennemfør el't. en øverlig harl'ning
for yderligere at stimulere spiring affrø. Ved sem?Tl' ned·
pløjning odelægge,t al/l! spirede frø.

efterårcl er der sket optælling såvel i efteråret som
næste forår. På denne måde vurderes effeklen af de
prøvede behandlinger såvel før som efter vinterens
eventuelle indflydelse på efTeklen.

Græsukrudt. I det efterfølgende behandles fONegene
med bekæmpelse af græsukrudt i ...intersæd. Flere
enårige græsser optræder som ukrudt i vinlerh\ooe.
Eniirig rapgræs. vindaks og agc:rrævehale er eksempler
på egentlige ukrlldtsgræsser, hvoraf specielt de to først
nævnte arter optræder mange steder. Spild/rø af for
skellige kulturgræsser fra tidligere dyrkning af græs
fro samt jlYl'ehavre er andre generende græsser, som
det kan være aktuelt at iværksætte en bekæmpelse af
på nogle arealer.

Hvede
Tabel 15 \'iser result:lleme af II forsøg. hvor led h og c
er behandlet straks efter såning. lied c er der gennem
fort en supplerende behandling i oktober. Led d og e er
behandlet I oktober. mens led f er behandlet lIæste
forår.
l gennemsnit af de Il forsøg var der 112 græsukrlldts
planter og 125 tokimbladede ukrudtsplanler pr m 2.

Alle behandlinger har reduceret mængden af uk rudI ,
og pæne merudbYllcr er opnåel, specielt for de bc:
handlinger. som er Iværksat i efteråret.

Stomp se har medført den mest etTektive bekæmpelse,
idet kun henbolds...is 8 græsukrudtsplanlcr o~ 5 Io
kimbladede planter er levnet. PLK Trifluralin 1 kom·
hination med Oxitril har levnel to til Ire gange Oere
ukrudtsplanter, men merudbytlerne er af helt samme
størrelse som det. der blev opnået efter behandling
med Stamp se.
Ardon i blanding med Bladc=< har givet en græs
ukrudtsctTekt på linie med det. der blev opnået med



l Tabel II Græsukrudt ; villlersæd (178).
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rabel16. Græsukrudt i ~'illlersæd (179).

Hvede
Alllal ukrudt
pr. m2 (orlr
græs andel

hkgk,,,,,
pr ha

Nella
mer·
udb. Hvede

Antal ukrudl
pr. ml

folir
gf"ll.-S andet

hk.
kerne
pr. htl

/I [o'Sog 1990

a t:behandlet 112 125 85.8
b. Slomp se 4.0 I 5 8.7
1..•• PLK Trinuralin 2.0 I

O;\itril 1.0 l 18 15 8.5 4.0
d. PLK Tnnuralln 2.0 I

+OxitriJ t 1.0 I 18 18 7.9 4.5
e. Arelon n. E. 2.5 1

-- Bladex -0.5 I 16 41 6.0 2.3
f. Areion n. E 2.5 I

-t- Herbaprop·· -2.51 41 38 3.6 0.7
LSD J.J

24 [o'Sog /988·90

a. Ubehandlet 94 94 81.8
b. Stomp· 4.0 I 9 15 5.9 :U
c. Trcflan* 2.0 I

Omril 1.0 I 19 lJ 6.0 1.5
d Trenan- 2.0 I

+Oxllnl -1.0 I 25 16 6.1 2.8
ISO 2./

• r9q() Stamp se og. PLK Tnnuf;llm .. I krhllpf<l[l 'iOO ES
I ed h hc-handkt straks dlef ~ll1ng.

Ll-d c behandlet 'Irab eft~r ~~nmg og l SI. 1·2 I 01..1
led d og e beh.lIldlet "I 1·2, <'1..,
led r ~handkl I ;lpnl

PLK Trif1uralin, mens effekten overfor tokimbladet
ukrudt er noget dårligere. Od opnåede merudbytte er
dog omtrent på højde med de bedre virkende midler.
Arclon i blanding med Hcrbaprop 500 ES. som blev
udbragt i foråret. har virkel noget dårligere overfor
græsukrudlel. og merudb) ttet er efter denne behand
ling ikke på hojde med det. som kunne opn ved
behandling i efteråret. Der er en slalislisk sikker
forskel på merudb) tlct i led f og i led b. c og d.
I samme tabel er vist resu1talcme af 24 forsag over 3
år, hvor Stomp og TreOan, kombineret med Oxilril, er
sammenlignet. Led b og e er behandlel straks efter
såning. Led d er behandlet i stadium 1~2 i oktober. På
delle tidspunkt er der i led c suppleret med Oxilril
mod tokimbladet ukrudt.
I gennemsnit har der værel en relativt beskeden beo
stand af græsukrudt og (Qklmbladet ukrudt, 94 plan
ler pr. m2 af såvel græsser SOI11 tokimbladet ukrudt.
Slomp har givet den bedste virkning overfor græs·
ukrudl. men~ effeklen overfor lOkimbladel uk rudi er
ens for de provede losninger. TreOan har virket bedst
mod græsukrudtet. nAr det er udbragt straks efter
såning. hvorimod behandling hen i efteråret har le\'net
godt en fjerdedel af græsukrudtet. Trods forskellen i
effekt er der opnået heil ensarlede og pæne merud·
bytter for de prøvede behandlinger.
Sammenligningen af disse behandlinger afsluttes her
med.
Tabel 16 viser resultaterne af 9 forseg efter en ny
forsogsplan. h\oor forskellige behandlmger mod pri·
mært græsukrudt er afprovet. Led b·e er behandlet

9 forsøg 1990
:t. L'behandlet 111 116 75.6
b TrillUlan 4.0 I 15 34 5.1
1,:'. Kugar 2.0 I 7 I 6.6
d. TriOuralin 2.0 I 26 47 4.5
c. TriOuralln 2.0 I

Expre~s 7S OP 6g 20 31 5.6
TriOurJhn 1.0 I
- Exprc..... 7S DF 16 g 51 34 5.2

g Kugar 2.0 I 9 1 7.2
LSD 2.4

Lcd b-d bchtlndlcl slrnks efter s!lnlllg.
Led e bchllndlet strak~ dll.'r s!lnmg og l ~l 1-2, okl
I C'd f og lt het1andlc:l I ~l 1-2 I oll
• 1'\lr.l\un lll\.dl

straks efter såning. I led e er der siden suppleret med
Express 7S DF. samlidig med at led r og g er behandlet
l ~Iadium 1·2 i oktober.
I genn~m~nit af de 9 forsøg var der III græsukrudts
planter og 116 tokimbladede ukrudtsplanter pr. m2.

De provede behåndlinger har virket ret forskelligt
merror ukrudtet. Derimod er der kun ringe forskel på
de opnåede merudbytter på S·7 hkg kerne.
Kugar, som endnu ikke er markedsfort, har virket
klart bedre end de øvrige behandlinger. Kun f1 græs·
ukrudtsplanler og øvrigl ukrudt er levnet efter delte
middel. uanset om behandlIIlgen er sket straks efler
s1ining eller i del tidlige efterår.
Trinulan har vist en ret god effekt. sådan som del var
forventet ud fra de ældre forsøg med dette middel.
TriOuralm har levnel godt 20 græsukrudtsplanter. når

Endrig rapgræs i ~intersæd lam ~'Okse hurtigr til ifordret og
begynde blomstring al/erede i maj m6ned. Græsmidlernes
effekr b/i~er for svag. s/Jfremt behandling sker "for sent" i
græssets udw·kling. Deifor bør græsmidlu i \'intersæd beo
nyttes al/emie i efterdret - el/u e..t. i det tidlige forår. sd
{nOrl wpksten begynder.

187



Planteværn

midlet er brugt straks ener sålllng. Ved brug i det
tidlige efterAr er der levnet ca. halvdelen af græs
ukrudtet.
Effekten er p5virket af 3 af de 9 forsøg. hvor hen
holdsvis rajgræs. vindaks og enårig rapgræs optrådte i
stor mængde. Mod tokimbladet ukrudt har effekten af
triOuralin kunnet forbedres ved kombination med
Express 75 DF. Effekten er da bragt på linie med det.
som blev opnået med Trinulan.
Forsøgene fortsættes,

J års /orsog med trij1uralin til bekæmpelse al græs
ukrudr i vintersæd har \';sr. ar midlet. udbragt straks
e/ter sdning. kan med/øre en meget tilfredsstillende
effekt. Behandlingen har samtidig l'ærer berydeligt bil
ligere end traditionelle løsninger 0/delte problem.
rrej1an er nu revurderer og godkendt for en 8 rs
pedode.
Midlet må /remol'er bruges i korn Indril J~blads/Qdier.

Tabel 17 viser re~u1ta(erne af 6 forsog, hvor Areion n.
E er afprovet ul bekæmpelse af græ:sukrudt. Mod
tokimbladet ukrudt er der tilsat forskellige midler med
henblik på at forbedre AreIons relativt svage effekt p
dette område. Led b-e er behandlet i stadium 1-2 i
oktober. mens led f og g er behandlet med Areion i
stadium 1-2 og med et supplerende middel mod tokim
bladet ukrudt næste forår.
I gennemsnit af de 6 fOl"\Cg var der 138 græsukrudts
planter pr. m~. Effekten overfor delle ukrudt har
været helt en" efter de pro\edc losninger. hvilket ikke
kan o\'erraske. lied b. f og g er AreIon blandet med et
specielt sprede-klæbemiddel - IsobIette - med henblik
rå at forbedre lIldtrænglllngen i græsukrudtet. I disse
lcd er der tilført 2 I AreJon, men... de ovrige led er
behandlet med 2.5 I pr. ha
I gennemsnit af forsøgene var der 91 10k1mbladede
ukrudtsplanter pr. ml I led b. h\or Arclon ikke er
suppleret med andre midler. er der le\net ca hah·
delen af dette ukrudt. Denne effekt kan forbedres
betydeligt ved tilsætning af egnede blandingspartnere.
Flexidor har medført den bedste effekt overfor tokim·
bladet ukrudt. idet kun 19 ukrudt~planter er le\'net i
led c. I led d og e er der tilsat henholdsvis Herbaprop
ES 500 og Starane Mixer \-ed udsprojtningen i efter
:iret Effekten mod tokimbladet ukrudt er forbedret.
og merudbytlet er hojere. end h\or Areion er ud
sprojtct alene.

I led f og g er der <;uppleret med henholdsvis Starane
Mixer og Ally 20 DF næ'!lle forår. Også på denne måde
kan effekten mod tokimbladet ukrudt forbedres og
merudbyttet bli\e lidt storre. Udslagene har \ æret ret
forskellige de enkelte forsog imellem. Derfor er der
Ikke nogen statistisk Sikker forskel på merudbytterne i
gennemsnit af materialet.
S forsøg blev gennemfør, i 1989 med enkelte af de i
1990 provede losninger.
Forsøgene fortsættes.

Bel og bah' dosis af græ.--ukrudtsmldler er provet på 3.
5r. Tabel 18 \ iser resultaterne af 5 forsøg efter en plan.
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Tabel/7. Græsukrlldl ; vimer{æd (/80).

Anlal ukrudl hks " 110-
Hvede pr m: rorår kerne nl(·r-

."'" andet pr ha uJb

6 farsøg /990

a. Cbehandlet 138 91 60.0
b. AreIon n. E· l.O I II 46 6.8 3.9
c. Arclon n. E 251

+ Flexldor +0.15 I 19 19 9,6 5.1
d. AreIon n. E l.S I

+ Herbaprop" +2,0 I 24 l7 9.8 5.8
e. AreIon n. E 2.5 I

-Starane Mi,;er tO.61 28 II 9,0 4,5
f. Areion n. E· 2.0 I

Starane \lixer 0.61 JO 25 9.7 4,5
g. AreIon n. E* 2.0 I

Ally 20 DF 20 g JO l8 8,2 4,4
LSD 3.5

5 farsøg 1989

a Ubehandlet 75 44 76,0
b. Ardon n. E· 2.0 I 12 8 5.6 2,7
g. Areion n. E 2.0 I

Ally 20 DF 20 g l 4 4,7 0,9
LSD 2.8

• 0.6 l l<,obklte lIlsat •• Herbaprop ~OO ES
Lcd b-c behllndkt i Sf 1·2 1 okl
Lcd f og g bdlllndlcl I '1 1-2 og i april

hvor tre forsøgslcd er behandlet i stadium 1-2 i okto
ber. mens IO forsøgsled er behandlet i det tidlige forår.
Et led blev behandlet på begge tidspunkter. Forsøgene
blev anlagt som blokforsøg. hvor henholdsvis hel og
halv dosis blev provet.
Græsukrudt forekom i betydelig mængde i alle f('lrsog.
Ved optællingen i foråret var der omkring 180 græs
ukrudtsplanter pr. m2 i det ubehandlede forsoglOled.
Ligeledes var der i gennemsnit af de 5 forseg en stor
mængde tokimbladet ukrudt - omkring 250 planter pr.
m2 ved for rsoptællingen.

lIel dosis medforte ikke samme effektive bekæmpelse
af græsukrudtet, som blev opnået i tilsvarende forsøg i
1989. Efterårsbehandlingerne levnede 40-50 græs
ukrudtsplanter, og i led e, h\'or Tolkan er benyttet
~åvel efterår som forår. var effekten kun svagt forbed
ret i forhold til led b. ForArsbckæmpelsen virkede
klart dårligere end efterårsindsatsen. Overfor det to
kimbladede ukrudt har Belgran og Meteor virket
bedre end Tolkan. hvilket også mAlie forventes, da
disse to midler indeholder stotTer. som specielt har
effekt mod tokimbladet ukrudt.
De opnåede merudbytter er pæne. og der Cl ikke
statistisk sikker fONkel mellem de prøvede løsmnger.

Halv dosis har igen virket godt. idet effekten ligger helt
på linie med det. som er opnået med hel dosering. Det
gælder \el o\-erfor græsukrudt som tokimhladet
ukrudt. De pæne merudbytter er ligeledes på mveau
med det, som blev opnået med den fulde dosering, og
der er ikke statistisk forskel behandlingerne imellem.
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Tabel 18. Græsukrudt i viflfersæd (JB/).

Antal ukrudl pr m! hk. Anlal ukrudl pr ml hk,
Hvede. Dom ~nuu fodr kefllt Do!;I5 eflerir ronlr kerne

g"" andel g"" andet pr. ha g"" andet """ alldel pr. ha

5 lamg 1Y90 lIel dmerwg Reduceret dosering
a. behandlet 267 228 186 249 67.1 J02 121 180 1-15 69.5
b. Tol\..an 2.0 l 89 97 -19 116 6.J 1.0 l 119 l J5 -18 150 6.9
c. Belgran 4,0 l 16 12 -15 -15 11.8 2.0 I 61 -17 54 46 9,0
d. Meleor 5,0 l 16 14 J7 J l 11.-1 1,5 l 29 24 25 J7 9.8
e. Tolkan 2Xl,0 l 40 101 9.8 2X 1,0 l J7 100 8,4
f. Bclgran 5,0 l 102 89 10,7 1,5 l 110 69 8,5
g. Meleor 6,0 l 112 55 12.5 J,O l 110 69 7.9

LSD 5,6 LSD 5.5

lllorsag 1988·90 !lel dorumg Reducert!t doserilIg
a. Ubehamllcl 195 161 149 14J 73,2 197 1-14 ]JJ l·n 73.4
b. Tolkan 2,0 l J4 56 1-1 5J 6,9 1.0 l 5J JO 19 Jl J,4
c. Belgran 4,0 l lJ Il lJ lJ 8.-1 1,0 l JJ 24 lJ 24 8,J
d. Meteor 5,0 l 9 Il 18 l S 8.5 2.5 \ 15 \2 \5 19 9,2
f. Belgran 5,0 l 65 -IJ J.J 2.5 l 69 J6 8,1
g. ·1elcor 6.0 l 70 15 8,1 J,O l 76 Jl 7,8

LSD 4.0 LSD 3,0

Lcd b-d hchandkl I ~Iadlum 1·2 lokl-nO\ I,l:<! r-g bt.'handkl l urnl l.t'd r ~handlrl I 'I 1-2 og Igen I arnI

Tabt?119. Model·mlgt herbicid mod græsuJ"rlldt i 1'/IIIl·rsfl..'d (/82),

Hvede
)'el. ar
normal
dosis

Antal ukrudl.Gplanler pr. ml
ror spr eftelir rortr

snes andet &J'æ!i ...ndrt IfiIe'> andet

hkg
kerne
rr h;ol

6 forsog 1990

a. Ubehandlel I·t} 61 212 95 88 J6 -Il 70,3

GIb. Belgran. efterår -1.0 l 100 4 lJ 25 18 15 7,1
c. Model-valg. normal do~ 1()() IO J4 25 28 l J 7.9
d. Modcl-\alg. rcd.do... ·90l':f dTekt 111l\ket 91 18 -12 16 J4 Il 7.0
c. Modcl-\alg. red.do\.-70re effekl otl..kt:t 75 lJ J8 29 JO 12 7,-1

f ~odcl·\alg. red.dos. eflerår 67 JO 41 2J 11 8 8,6
~odel-\alg. red.do~. fortir 64

g. Belgr:m. fodr 5,0 l 100 J6 20 17 7,2
LSD 4,0

310rsog 1989

a. Ubchandlcl 106 41 JJ 10 60 ]JO IO 82,3
b. Bclgran, efterår 4,0 l 100 J 2 9 87 6 0,4
e, Model-valg. Ilormal do!). 100 18 7 4 J1 l 0.5
d. Model·\alg. red.dos,-90t:"'c effekt onsket 80 16 11 9 27 2 ,;-1.1
e. Model-\alg. red.dos.-70N r effekt onskel 46 11 12 14 JJ 5 : 0,6
g. Belgran. forM 5.0 l 100 10 J J -:-2.9

LSD-

Led b behandle1 I ,t'l(llurn ]-2
Led 8 behandlel i llpril
Led Co<' behandlet i Mad.um 1-2
Ud f behandlet I stadium 1·2 og I apnl

Der er nu gennemfør! 12 forsøg o\er 3 tir efter denne
forscgsplan. J gennemsnit har effeklcn af hel og hah
dosis \ærel næsten ens. hvilkel er overraskende. Ef
fekten på græsukrudt er bedst ved behandling i efter
året, men.. forårsbehandlingen har levnet ca. Ire gange
så mange græsser. Mod tokimbladet ukrudt har Mete
or været mesl effektivt, del gælder ikke mindst, hvor
agerstedmoder har optr dl i ukrudtsbeslanden. Tol
kan har som \entet ikke gl\et en tilfredsstillende effekt
mod tokimbladet ukrudt.

Trods en fon.kel på efter 1"5,- og forårsbehandhngens
effekt mod \å\el græs som tokimbladel ukrudt er der
Ikke fundel forskelle på de opnåede merudbytter. I
gennemsIlIt er udbyttet foroget med godt 10 pct..
Il\'ilket ikke er overraskende, da der i nertallet af
forsøgene har været tale om betydelige ukrudtsmæng·
der.
Denne forsogsscrie af'llulIC'> hermed.

l 9



PInnteværn

3 årsforsøg har vist. at derogsd medgræsukrudtsmidler
til vintersæd er gode muligheder for at reducere dosis
uden at sætte effekt eller merudbytte på spil.

.\1odclvalgt middel mod græsukrudt er prøvet for 2.
år. Tabel 19 viser resultaterne af 6 forsog. hvor en
databasemodel • PC·Plantel'ærn • til stotte for valg af
middel ved sprøjtning i vinterhvede har behandlet
oplysninger om ukrudtsarter. antal og storrc:lse. Mcr
dellen udvikles på Afdeling for Ukrudtsbekæmpelse.
Flakkebjerg.

Modellen har på baggrund afoplysninger om ukrudts·
art, anla} og størrelse udpegct de midler, som VII givc
en effektiv bekæmpelse, og samtidig beregnel hvilken
reduceret dosis af del valgte middel. der kan medføre
cn tilfredsstillende bekæmpelse.
Modellen valgte i 2 forsøg Stomp, men isoproturon
valgtes i de øvrige til bekæmpelse af græsserne. Disse
løsninger er sammenlignet med Belgran, som blev
udbragt henholdsvis efterår og forår.
Ved bedømmelsen i foråret efter sidste sprojlning var
der i gennemsnit kun ringe forskel på de forskdlige
Josninger mod græsukrudtet. Overfor tokimbladet
ukrudt er der ligeledes fundet omlrent samme effekt
uanset behandling. Ved host er renholdelsen knapt
tilfredsstillende i de flesle forsogslcd.
Kun i led f, der er behandlet såvel i efterårel som i
fontre!. er der ved host en tilfredsstillende renholdelse
med mindre end IO pct. af jorden dækket afukrudt. På
begge tidspunkter har modellen valgt en IosIlIng.
Trods forskellen i renhed ved hØSl er der opnået
ensartede og pæne merudbytter på ca. tO pet.
l samme tabel er vist resultaterne an forsøg i 1989. De
prøvede løsninger medførte her en fuldt så tilfredsstil·

lende effekt. men kun beskedne merudbytter ble\
opn!et.
Forsøgene fortsættes.

l 4rs forsøg med bekæmpelse af græsukrudt i hvede
med sloltefra modeller i PC·PlonlelY2rn har 'liSl, Ol det
er muligt gennem et afitemt ~'Glg afmiddel at reducere
dosis. uden at effekt og merudbytte er sat pd spil. , 1990
kunne dosis reduceres med 25 pct. og i 1989 med mere
end 50 pcL

Vinle,byg
I viOlerbyg er der l 1990 kun gennemført et enkelt
forsøg med bekæmpelse af græsukrudl. Resu tatet
fremgår af tabel 20. Græsukrudt og tokimbladet
ukrudt forekom i betydelig mængde. Vindaks og ager
sledrnooer var dominerende. Tre forsøgsled er be
handlet i stadium 1-2 i oktober, mens Io led er behand·
lel i det tidlige forår. El led er behandlet på begge
tidspunkter. Forsogene var anlagt som blokforsøg,
h\or henholdsvis hel og hal" dosis blev pro\'et.
Der blev kun fundet ringe forskel i effekt på hel og
halv dosering. Resultaterne s\arede til det. som blev
opnået i 5 forsag i hvede. som er omtalt i tabel 1"3. De
pæne merudbytter skal ses pA baggrund af el lavt
udbylteniveau i dette: forsag, som 1-'ar placeret på
meget let jord af type 1B l.

Der er o\er 3 år gennemført 3 forsøg i vinterbyg efter
denne forsogsplan. og resultaterne heraf fremg r af
samme tabel. I gennemsnit af disse forsøg har der ikke
været forskel på effekten af hel og haJv dosering. Mod
lokimbladet ukrudt er der opnået bedsl effek.t med
Meteor, som især udmærker sig ved en god effekt

Tabel 20. Græsukrudt i vinterbyg (181).

Antal ukrudt pr ml hkS Antal ukrudt pr. ml hks
Vinterbyg »og, efterlr fon, k,me »og, cfte:rlr rorir km>'

sna andet .,... andet "..Iuo snos andet snos andel pr, ha

I forsag 1990 Hel dosering Reduceret dosen'ng
a. Ubehandlet 88 166 95 61 28.1 106 167 106 61 27,3
b. Tolkan 2,0 I 37 118 34 42 8.0 1,01 66 96 70 54 7,4
c. Belgran 4.0 I 14 17 40 6 11.1 2,0 I 50 28 70 42 10,0
d. Meteor 5.0 I 9 O 22 O 11.0 2,5 I 42 2 69 7 11,0
e. Tolkan 2X2.0 l 30 26 14.1 2X1,0 I 61 38 13, l
f. Belgran 5.0 I 65 34 12,7 2.5 I 86 54 9,8
8· Meteor 6.0 I 88 23 12.5 3,0 I 95 O 8,7

LSD 2.5 LSD 2.5
3 forsag 1988-90 Hel dosering Reduceret dosering
a. Ubehandlet 48 96 37 35 49,4 58 98 42 38 50,7
b. Tolkan 2,0 I 23 69 15 28 4,1 1.0 I 36 59 29 32 4,9
c. Bc1gran 4.0 I Il 20 18 13 5.0 2.0 I 28 25 28 22 4,2
d. Meteor 5.0 I 8 II 12 9 7.1 2,5 I 24 11 27 10 3,1
f. Belgran 5,0 I 26 18 4,6 2,5 l 33 26 5,1
8· Meteor 6,0 I 33 15 4.8 3.0 l 45 7 3,8

LSD- LSD-

Led bod behandlet i stadium 1-1\ ol.:l·no\ Lcd r-g ~handlcl I apnl Lcd c tK:handkl I SI J-2 og Igen lapn!.

\90
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overfor agersledmoder. Dc opnåede merudbyllcr er p
grund af 'itor forskel de enkelte (OfSØg imellem ikke
Slalblisk sikre.
Denne forsagsserie afslullcs hermed.

Rug
I rug er der gennemfort el enkelt forsag med græs
ukrudtsbekæmpelse i 1990. Resultatet af forsag nr.
26069 fremgAr af tabel 21. Såvel effekt som sk nsom
hed er her søgt belys!. Lcd b og c er behandlet straks
efter afgrodens såning. Led d og e er behandlet i
stadium 1-2 i oktober. mens led f og g er behandlet
såvel i stadium 1-2 som igen næste forår i april.
Forsøget var anlagt som blokforsøg. hyor henholdsvis
hel og reduceret dosis blev prøve!.
I årets forseg var der en meget stor ukrudL"mængde.
Græsukrudtet var domineret af vindaks, men.. det
tokimbladede ukrudt var domineret af vårgæslingc
blomst og markarve.
Stomp. udbragt straks efter sAning. har gi\et en skuf
fende effekt mod. vel grlOlukrudt som tokimbladet
ukrudt. Alle øvrige behandlinger har virket meget
tilfredsstillende og medført store merudbytter på ca.
20 hkg kerne pr. ha.
Kugar har virket sa~rdeles godt mod ~\vel græsukrudt
som tokimbladet ukrudt. Men også i led g. hvor
Areloll i reduceret dosis ble\' anvendt i efleråreI.
suppleret med All) meste forår. er der apn et en
meget tilfredsstillende virkning. Effekten af hel og

Agerstedmoder - her i vinterbyg - er el meget udbredt
ukrudt_ Pd nogl, arealer er planten helt dominerende I
ukrudtsbestanden.
Flere midler lam gi~'f! en god bekæmpelse red eftertSrs
anvendelse. mens ukrudtet er smdt. Derimod opnm ofte en
skuffende effekt i foråret - det gjorde sig" særlIg grod
gældende i 1990.

(Foto: Jorgen H. Kristensen)

reduceret dosis er kun lidi forskellig. ligesom de op
nåede merudbYller er på helt samme niveau.
Resultatet af åretS forsøg Slemmer godt overens med
det. som blev opnået i to tilsvarende forsog I 1989. 1
disse forsog var ukrudtsmængden rct beskeden, og

Tabel ll. Græsukrudt i vintersæd.

Antal ukrudt pr. m: hka
erU:'.rlr rorlr lerne

græs .lIdel græs andel pr. ha

4 l 20.5
LSD l.J

AnlaJ ukrudt pr. mJ hkg
0<»" eftrd.r rorM krme

g"", andel g"", andel pr ha

Reduceret doser;"g

204 476 325 701 JO,5
3.0 I 128 194 240 575 5.1
2.0 I 6 83 18 90 16.5
1.51 26 40 I O 20.6
1,5 I 18 59 27 9 18.8
1,0 I
1,0 I 20 70 25 56 16.5
1.0 I
20 8 15 6 22,6

LSD V

Reduceret dosering

40 88 61 71 34,S
3.0 I 23 28 18 36 1.8
2.0 I 27 41 27 49 1.5
1.51 1J 32 IO 38 3,6
1,5 I 12 30 Il 52 2.3
1,0 I
1,0 l 12 57 0,5
1.0 I
20 g 1J 59 3.2

LSD-

I J, J15

66 ·2,8

65 0-0.3
LSD-

Hel dosering

606 33.8
445 3,4

51 15,0
2 19.2
2 18.2

Hel dosering

59 37.3
26 0-1.9
29 0-0,2
22 0.2
47 : 0,4

IS4445

228 472 308
100 2.17 256

5 64 14
IO 32 O
38 40 12

Rug Dos"

/ jorsog /990

a. Ubehandlet
b. Stomp 4.0 I
c. Areion n. E 3,0 l
d. Kugar 2,0 l
e. Ardon n. E' 2.0 l
r. Arelon Il E' 1.51

Arelon n. E* 1.51
g. Ardon n. p 1.51

AlI~ 20DF 30 g

l jorsog /989

a. Ubehandlet 32 47 48
b. SlOmp 4.0 l 18 21 26
c. Arelon n. E 3.0 I 9 33 15
d. Kugar 2,0 l 9 16 7
e. Ardtlll n. E' 2.0 l 8 30 7
r. Arcion n. E' 1,5 l

Arclon n. E' 1,5 I 12
g. Areion n. E· 1,5 I

All} 20DF 30 g II

lcd IH: hc:handkt \lr:lks ener 'oånllla. ·Klæ~mlddeJ lIIsai
Led d-e hehandJet 1\1 l-l , ollober
Lcd r-g bthandkt i st 1·2 i olto!)(r og igen I april
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effekten mod tokimbladet ukrudt var ikke tilfredsstil
lende. Der var ikke statistisk sikre udslag. men en
tydelig tendens til, at den lavere dosis var mere skån
som mod afgn~en end den fulde dosering.
Forsøgene fortsættes efter en ændret forsøgsplan.

Effekt af græsukrudtsmidler i vintersæd. Tabel 22
viser den effekt, som er opnået mod henholdsvis
græsukrudt og tokimbladet ukrudt i vintersæd med
midler, som primært anvendes til bekæmpelse af en·
IJrige ukrudrsgræuer. Midlernes procentvise effekt er
angivet, og et højt tal betyder derfor, at virkningen har
været god. I tabellen er medtagel midler, som ventes
markedsført i 1991. Den prøvede dosis og midlets pris
pr. ha i 1990 er anført.
Effekten mod græsukrudt er vist dels ved en samlet
værdi, som omfatter relativt mange observationer for
de forskellige behandlinger og dels overfor lire almin
deligt forekommende arter.
Effekten mod tokimbladet ukrudr er ret forskellig
midlerne imellem. Flere arter kan bekæmpes effektivt,
mens andre, f.eks. agerstedmoder og tvetand, bekæm
pes utilfredsstillende med nogle af de prøvede midler.
Der kan være grund til overfor sådanne arter at
tilsætte en egnet blandingspartner eller at gennemføre
en supplerende bekæmpelse pA el senere tidspunkt.

Tokimbladet ukrudt. I del efterfølgende omtales for·
søgene med bekæmpelse af tokimbladel ukrudl i vin
tersæd. Flere arter till rækker sig opmærksomheden i
disse år. bl.a. agersredmoder og burresnerre, som har
bredt sig lil stadig nere arealer de senere år.

Strategi '91
mod græsukrudt j vintersæd.

/. Kend det dominerende græsukrudr og udbredel
sen heraf i den enkelte mark.

2. Vælg et middel med god og sikker effekt mod det
aktuelle græsproblem.

3. Iværksæt bekæmpelsen enten srraks efter såning
eller i efteråret, ndr græsserne har udviklet max.
J-2 blade.

4. Overvej at dele bekæmpelsen, så der behandles
med ca. halv dosis j efteråret og følges op efter
behov i afpasser dosis næste forår.

5. SlJfremt bekæmpelsen udsærtes ril foråret bør
den iværksæt/es. så snart der er vækst i ukrudt og
afgrøde, og mens jorden endnu er fugtig i over
fladen.

Hvede
Tabel 23 viser resullalernc af 4 forsag efter en plan,
hvor led b og c er behandlet straks efter sAning, mens
led d-f er behandlel i stadium 1·2 i oktober. Lcd g er
behandlel sAvel i oktober som supplerende næste for
. r.
I gennemsnit af de 4 forsøg var der 159 ukrudtsplanter
pr. ml ved oplællingen i efterårel. Alle behandlinger
har reduceret mængden af ukrudt på delte tidspunkt.
Ved forårsoptæilingen var der i del ubehandlede for
søgsled 127 planter pr. 012. Behandling med SLOmp se

Tabel 22 Effekr i pct mod det vigtigste græs- og tokimbladede ukrudt i vinrersæd (J83) og (194/89)

t 'f; 1 ~ ~ J.~ 1l li ~~ e ·s
~

~ ~

Vintersæd Prøvet .- ~
c e ~

~ ~ -~
> ... e

dosis ~. g u ~
c ~ ~. ~ '" il"E' E •

~ .5~
•

kg/lu
E~ li> ~ • li e ~

~li • & • ,2 c
pr. ha < al .. ? .:i" < :;;: :>

Ved såning

l. Areion n. EfTolkan J,S JJS 26 4l 9l 88 90 Il 34 94 95 94 86 81
2. Stomp 5,0 J7S 91 76 99 97 76 8l 88
l. Trenan· 2,0 270 92 100 98 81 55 90
4. Tribunil l,S lSO lJ 57 98 83 100 46 44
5. Trinulan 4.0 l60 77 66 42 93 65 89 91 90 74 81 93 98

Efrerår

6. Areion n. EfTolkan 2,0 190 l8 83 92 29 28 90 67 97
7. Belgran 4,0 J40 74 75 97 85 9J 81 91 78 89 99
8. Stamp 5,0 l75 94 97 100 99 83 100 67 54

forår

9. Arelan n. EITolkan 2,8 270 Il 96 97 II 57 92 92 8J 92 100
10. Belgran 5.0 415 44 91 84 92 99 72 82 70 SI 64 SJ

Tlll moo fed type omfatter mindst 7 observalloner fnt mlll. 2 års forsog. En streg angiver, ul lLlslrækkelige observationer savnes.
.. Supplcrct med 1.0 OXlIril l oktober.
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i oktober har lemet mere ukrudl end de øvrige be
handlinger. hovedsagelig ærenpris og tvetand. Ved
host er der alligevel heil samme renhed. og pæne
merudbytter på 5·6 hkg kerne er opnAet for alle
losninger.
Midlerne er sammenlignel i 8 forsøg over 3 år.
Stamp se er en ny og endnu ikke markedsført for
lTlulering af det velkendte Stamp. Midlet er prøvet
henholdsvis straks ener såning og i oktober, når kor.
net havde 1·2 blade. Effcktcn har været Omtrent ens,
dog er der ved ukrudtsoptællingen I foråret fundet en
mere sikker effekt ved brug straks ener såning. Ved
host har dækningsprocenten og de måltc merudbytter
været af helt samme swrrelo;e.

Plantcyærn

Tabel 24 viser resultaterne af2 forsøg, hvor led b og c
blcv behandlet i efter:\ret. Led e, f og g blev behandlet i
forAret, mens led d fik behandling siivel i efteråret SOm
i foråret.
I genncmslllt al de 2 forsøg var der 108 ukrudtsplanter
pr. m2 i efterAret. Denne mængde var næste forAr øget

Flexidor er prøvet dels straks efter såning og dels i
efteråret. På del sene tidspunkl er Fiexidor blandet
lTled Oxilril for al sikre en god virkning på del frem.
spirede ukrudt. Begge behandlinger har været meget
effektive overfor ukrudtet, og de miilte merudbytter er
helt sammenfaldende.
Kugar er udbragt i efterArel, og dette middel ha.r i alle
forsøg givet en meget sikker virkning på ukrudtet og el
merudbytte på linie med de øvrigc behandlinger.
Denne forsøgsserie afsluttes hermed.

Antal ukrudl Pc< hk.
H.ede pr. ml <bek. .,'""

eftcrir forlr v.høsl pr. ha

4 forsøg /990

a. Ubehandlel 159 127 39 75,9
b.Stomp se 4,0 l 34 l 6 5.0
c. F1exidor 0.251 22 6 7 6.5
d.S.omp se 4.01 67 23 4 5,7
e. F1exidor 0.15 l

+Oxitril O,S l 11 2 6 4.6
f. Kugar 1,25 l 51 o 4 5,7
g. Kugar 1,25 l

Express 75 DF 5g 26 4 5.6
LSD 2.8

8/o",øg /988-90
a. Ubehandlct 162 102 27 83,1
b.S.omp se 4,0 l 27 l 3 3,9
c. Flexidor 0,25 l 16 6 g 4,3
d.Stomp se 4.0 l 121 14 2 3.9
e. F1exidor 0.151

+Oxitril +0,75 l· 13 2 6 3,4
f. Kugar 1.25 1 45 o 7 4.4

LSD 1.9

Tabel 23. Ukrudt i vintersæd (J84).

led b og c bc.handlel ..Ira efter sinmg
led d-f behandlel , SI. t-2 loll.-nov.
Lcd g behandlel I lil 1-2 og i april.

• Anden dom i '90

Burresnerre florerede pd mange arealer i /990.
Planten er meget generende ~ mejetærskningen.
Bekæmpelse l Vintersæd sker normalt bedst om fordret.
Et nyt mfddel- Starone Mixer - hor fremragende effekt.
og midlet kan medfordeltilsQml!S til de midler. som iømgt
hor bred effekt. men lidr for svag effekt mod burresnerre.

til 134 planter pr. m2• Bedst effekt blev der opnl1et med
Dasagran MP udbragt i foriiret og med Foxlril ud
bragt i efterAret.
Express 75 DF, der blev prøvet med en reduccrer dosJS
i enerArel. levnede 54 planter ved forl1rsoplællingen.
hovedsagelig bestAende af raps og kamille. I led d blev
efternrsbehandlingen med Express suppleret næste
forår med Starane Mixer, hvilket reducerede ukrudlS-
mængden. De opn!kde merudbytter i denne serie var I
pæne. ikke mindst for behandlingerne gennemført i G
efteråret. Der var betydelig forskel pA udslagene de IO

forsøg imellem, hvorfor der i gennemsnit ikke er
statistisk sikker forskel.

Tabel 24. Ukrudt i vintersæd (l85).

Antal ukrudt hk.
H.ede ~.m' k_

r"", ",ho

2/0,"",.g /990
a. Ubehandlet lOg 134 59,7
b. Foxtril 3.5 I 8 16 10,0
c. Express DF 75· 68 19 54 11,6
d. Express DF 75· 68

Slarane Mixer 0.61 2l 7.9
e. Basagran MP 4,51 5 6.6
f. Foxtril 4.01 26 5.9
g. Ariane S 3,01 21 4.9

//o~ /989
LSD-

a. Ubehandlet 200 go 89,9
b. Foxtril 3.5 l O 3 O,S
e. Sasagran MP 4.5 l 34 2.1
f. Foxtril 4,0 I 5 2,0

LSD 5.7

Led b og c behundlcl I 51. 1-2 1okl.-nov.
Lcd e-g behandlet i april.
Led dbehandlel ; lit. 1-2 og i apnl
• Extra\'on ulsat.
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Endnu el forsøg blev gennemført efter denne plan,
men resultatet indgå.r ikke i de anførte gennemsnitstal.
En stor ukrudtsmængde, hovedsagelig bestående af
fuglegræs, stedmoder og ærenpris, blev ikke bekæm
pet helt tilfredsstillende. Alligevel er der for alle be
handlinger opnået store merudbyuer på ca. 15 hkg
kerne.
I 1989 gennemførtes et enkelt forsøg, hvori FoxtriJ og
Basagran MP deltog. Foxtril gav her en bedre
ukrudtsbekæmpelse end Basagran MP. Dc opnåede
merudbyuer var i dette forsøg beskedne.
Forsøgene fortsættes.

Antal ukrudt hkg
Hvede pr. ml korn.

erterlr fom pr. ha

3 forsøg 1990

a. Ubehandlet 132 89 84,2
b. Herbaprop ES 500 2,5 I 64 2J J,1
c. Herbaprop ES 500 2,5 I

65 22 5,7lIerbamix MPD 515 2.0 I
d. Vegoran 1.25 I

25 17 J,6Ally 20 DF 20 g
e. Herbaprop ES 500 J.O I J5 4,0
1'. Herbami:-:. MPD 515 J,O I 52 J,4
g. Ally 20 DF JO g J6 3,9

LSD 2,8

Tabel 25 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor led b blev
behandlet i efteråret. Led e, f og g blev behandlet i
foråret, mens led e og d blev behandlet såvel i efteråret
som næste forår.
( gennemsnit af de 3 forsøg var der 132 ukrudtsplanter
pr. m2 ved efterårsoptællingen. På dette tidspunkt er
den bedste effekt opnået i led d, hvor Vegoran var
udbragt. Næste forår var ukrudtsmængden i gennem·
snit 89 planter pr. ml. Den bedsle effekt blev opnået i
led b, c og d, som var behandlet i efteråret og for 2 leds
vedkommende supplerende behandlet næste forår.
Trods denne forskel på effekt ved optællingen i foråret
var der ved høst tilfredsstillende renholdelse efter alle
behandlinger, ligesom de opnåede merudbyttcr var af
samme størrelsesorden på 3-5 hkg kerne.
Endnu l forsøg er gennemført efter denne forsøgsplan.
men resultatet indgår ikke i de anførte gennemsnitstal.
En meget stor ukrudtsmængde, hovedsagelig beståen-

Tabel 25. Ukrudt i vintersæd (/86).

~<:1to

JOL"fUd

bytte

hk.
k.""
pr. ha

Antal ukrudt
pr. ml

eflerAr forår
Hvede

Led b-d behandlet i stadIum t-2 i olr:tober-no\'ember
Led f-g behandlet i april.maj
led e behandlet I stadium 1-2 og igen, upnl-m3J

• Exln.IVon ulsal
.. 1990 20 g Ally

Tabel 26. Ukrudt i vintersæd (187).

de af forglemmigej, ærenpris, stedmoder og fuglegræs
blev bekæmpet tilfredsstillende af alle behandlinger,
og store merudbytter på 10·20 hkg kerne blev opnået.
Resultaterne af årets forsøg harmonerer godt med det,
som blev opnået i 5 forsøg i 1989, hvor flertallet af de
pf0vede behandlinger deltog.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 26 viser resultaterne af 4 forsøg, hvor led b, c og
d blev behandlet i efteråret, led f og g blev behandlet i
foråret, mens lcd e blev behandlet såvel efterår som
forår.
I gennemsnit var der 130 ukrudtsplanter pr. ml ved
optællingen sent efterår. På dette tidspunkt har Ex
press 75 DF, brugl i halv dosis, levnet mere ukrudt
end de øvrige behandlinger. Vcd forårsoptællingen var
der i gennemsnit 81 planter pr. m2

, som er bekæmpet
mest effektivt i led f, hvor Ally er udsprøjtet i blanding
med Starane Mixer.
I led e og f blev der levnet lidt for meget ukrudt. Trods
forskellen i effekt er der opnået merudbytter af helt

4 forsøg 1990

a. Ubehandlet !JO 81 68,0
b. Oxilril 1,0 l 8 Il 2,3 0,1
c. TiIlox 2,5 l II 19 4,5 2,0
d. Tillox 1,5 l

+ F1exidor +0,151 7 10 4,6 1,4
e. Exprcss· S g

Ally 20 g 24 29 4,5 1,1
f. Ally 20 g+

Starane Mixer +0,41 6 4,4 1,6
g. Ally JO g J4 4,9 2,6

LSD 2,7
4 forsøg 1989

a. Ubehandlet 15J 185 70,J
b.Oxitril 1,0 l 15 21 9,2 7,0
c. Tillox 2,5 I 1J 16 10,0 7,5
d. TilIox 1,5 l

+Flexidor +0.15 l 15 5 11,2 8,0
e. Express· 5 g

Ally JO g 47 20 10,6 7,2
r Ally 20 g

+Starane Mixer +0,4 I 22 7,5 4,7
g. Ally JO g 29 6,4 4, l

12 forsøg 1988-90
LSD 5,4

a. Ubehandlet 178 173 64,3
e. Express· 5 g

Ally·· JO g 96 24 7,0 J,2
g. Ally JO g J1 5,8 J,5

LSD 3,1

105 88,8
J6 5,0

JO 4,3

59 J, l
60 2, l
J5 2,6

LSD 2.5

14J
71

77

2,5 l
2,5 l
J,O I
3,0 I
6,0 I
JO g

Lcd b behandlel i qadlum 1-2 i okt.-nov.
Lcd c-d bc:handlcl i stadium 1-2 og igen 1 april
Led e-8 behandlet i apnl

5 forsøg 1989

a. Ubehandlet
b. Herbaprop ES 500
c. Herbaprop ES 500

Herbamix MPD 400
c. Herbaprop ES 500
r. I-Ierbamix MPD 400
g. Ally 20 DF
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samme størrelsesorden for de forskellige behandlin
ger.
Resultaterne af endnu 2 forsøg efter samme forsøgs
pian indgår ikke i gennemsnitstallene. I begge forsøg
var der en megel stor ukrudtsmængde. hovedsagelig
bestående af fuglegræs. t\eland, ærenpris, forglemmi
geJ og i del ene forsag lillige agersledmoder. De
prøvede behandlinger har virket ganske effektivt og
merudbytter på 15·20 hkg kerne ble\' opnået i ocgge
forsøg.
Resultaterne afårclS fon.øg harmonerer godt med del,
som blev opnået i 4 forsøg i 1989 efter sanune for
søgsplan. Her var ukrudlsmængden større og de op·
n ede merudbytler derfor og' højerc.
Expres.s 75 DF, udbragl med halv dosis i efterårelog
næ"le forår supplerel med Ally 20 DF. er i 12 forsog
over 3 Ih sammenlignet med Ally 20 DF, udbragt med
fuld dosering i foråret. I gennem.. nil af forsøgene var
der 173 ukrudl~plantcr pr. m2 ved forårsoplællingen.
De prøvede behandlinger har virket omtrent ens på
ukrudtet. Tendensen til el større merudbytte for dob·
behbehandlingen er. som LSD-\ ærdien vlscr. Ikke
stallslisk sikker.
Sammenligning af dis'>e IO behandlinger afslulles her·
med.

Jlw>r pjn'ersæd - feks. pjnterbyg - er behandlet med AJly
]0 DF eJler Glean ]0 DF j fordet. skal arealet pløjes. fø,
Plnrerraps .ws i efterdrct. I modsat fa/d kan raps·afgrøden
!ikades af de smd rester. som pil Pære tilstede i jorden fra
disse to ret persisrente !itoJler.
BiJledef wser en "'ynd" pinterraps. SQm blev !iået i ikke·
p/øjet jord efter pjnterbyg behandlet med Glean i norma/do
Uf i foråret.

(Foto: Il. Emborg S~'tndsen)

Tabel 27 viser resultaterne af2 forsøg. hvor led b blev
behandlet sIraks efter såning, mens led c, d og e blev
behandlet i efteråreL Led g blev behandlet i forlircl,
mens led f ble\' behandlel vel efter r som forår. I
gennemsnil afde 2 forsog var der I for ret 115 ukrudts
planter pr. m2• Bekæmpelsen blev me-;;t tilfredsstillen
de i led f og g. hvor der indgår en forårsindsais.

2/ors08 1990
a. Ubehandlel 119 115 76.5
b. Tribunil wp 4.0 kg 39 61 2.0
c. Tribunil WP 1.0 kg

+ Duplosan MP +1.5 I 29 -lO 0.9
d. Bladex 500 se 0.75 I 19 26 3.5
e. R1adex 500 se 0.5 I

+ Staranc Mixer 10.5 I 22 30 3.4
f. Bladex 500 se 0.75 I

Oplica MI' 1.5 I 15 4.2
g. Tribunil WP 1.8 kg

+ Duplos:.m MP 12.0 I 19 0.8
LSD-

12 forsog 1986·89

a. Ubehandlcl 236 157 74.6
c. Tribunil WP 1.0 kg

+ mechlorprop +2.5 I 85 52 3.3
LSD 2.8

led b bt'handkl strakt ener !Jnmg
Ud c-c bt'handkt I SI 1·2 I okl-no....
Ud r bt'handlel ~I t-2 og laprit
Lcd J behandlet I spnl

Tabel 27. Ukrudt i ,'intersæd (/88).

Nedsatte doser i efteråret er afprøvet i 7 fo~"g, og
resullalerne fremgår af tabel 28. Oxitril og Vegoran er
afprøvel i tre doser. udbragt i stadium 1-2 i oktober.
Forsøgene har værCI lInlagl i tre blokke, hvor blok A
ikke blcv behandlet næste forik I blok B og C blev
efterårsbehandlingerne suppleret med henholdsvis hel
og halv dosis af Ally 20 DF. Denne behandling ble\'
gennemført i april.
Hensigten var dels al undersøge effekten af en efter
rsbehandling med reducere! dosis, og dels at belyse

behovel for at supplere denne med en reduceret ind-
suts næsle forår.
Resultaterne af de 7 forsøg er opdelt efter mængden af
ukrudt ved oplæll1ng I efteråret. I 5 forsøg var der
mere end 100 planter pr. ml, mens der i 2 for~g var
betydeligl færre ukrudtsplanler

Bladex 500 se er her prøvet for første gang i vintersæd
i efteråret. Behandlingen cr relativ billig, og resultater
ne er lovende. De opnåede merudbytter tyder på, al
ochandling med B1adex er skånsom mod afgrooen.

1 gennemsnit af forsøgenc med en slor ukrudtsmæng
de er der opnaet en god bekæmpelse med pæne merud·
bytter tilfølge. Ved opIællingen i foråret viser tallene i
søjle 2, at der levnes mere ukrudt efter de reducerede
doser. I sojle 5-8 ses resullaterne af en supplerende
bekæmpelse næste forår. Ukrudtsmængden bli\-er her
med også bekæmpet I led a, som Ikke ble\' behandlet I
efleråret. I dette led er der opnået pæne merudbyttcr
for begge doser af Ally 20 DF. I de øvrige led er
ukrudtet bekæmpet meget tilfredsstillende. men kun
efter de laveste doser, udbragt i efteråret, er der opnået
merudbYller. som kan belale en supplerende indsats i
foråret.
l gennemsnit af de 2 forsøg med en meget beskeden

hkg
k""e
pt"_ ha

Antal ulrudt
l" m'

dlerir rorJr
Ihede

195



Planteværn

Tabel l8 Nedsat og delt dosis af ukrudtsmiddel i vintersæd fl89)

A. B. c.

rorla !=rWliq JO. ".Ally 20 DF AI1y JO DF

H.....
lJbudt hk. lJbudt Idmod· lJbudt Maud-
pr. ml ...... """",. pr. ml bytte pr. ml byu- "'" pr.ba "".. r"", B"'" A ,"'" C. A

l 2 J • , • J ,
J forsøg /990. meget ukrudt·

3. Ubehandlet 251 1-14 75.7 JO 4.9 46 J.8
b.Oxitril 1,0 l 54 JI 82.J 6.4 5 1,9 4 J.J
c.Oxitril 0.5 I 101 64 8U 5,6 8 I,J JO ~O.J

d.Oxitril 0,25 I Joo 80 80. J 4,4 J4 J.6 19 1.0
e. Vegoran 2.0 I 86 57 81. J 6.4 7 1.3 II 70.7
f. Vegoran J,O I III 74 80,6 4.9 15 2,5 19 1.2
g. Vegoran 0,51 J24 81 78.6 2,9 18 J.O 28 2,5

LSD 1.3

2 forsøg /990. lidt ukrudt
a. Ubehandlel 62 72 82.8 JJ 0,4 26 70,J
b.Oxilril 1,0 I 4 8 82.J -<-0.5 J 72,7 5 -<- J,J
c.Oxilril 0.5 J J J 83.1 O,J J -<-1,5 2 -<-0.5
d.OXllril 0,25 I 8 9 81.2 ~0.6 8 J.l 7 -<-0.9
e. Vegoran 1.0 I 4 14 8J.2 0,4 7 -;-1.0 4 +-2,\
f. Vegoran J,O J IO IO 81.5 ~O,J 15 J,J 9 -;-4,8
g. Vegoran 0,5 J 7 2J 82.9 O.J 18 : 0,4 IJ -<-0,5

LSD-

8 forsog /988·90. meget ukrudt-
a. Ubehandlct 2J8 146 78.7 J3 J.9 4J 3,7
b.Oxitril J,O I 47 27 84.5 5.8 4 2,2 4 0.6
c.Oxitril 0.51 88 55 84,4 5.7 7 0,7 9 -<-0,8
d.Oxilril 0,25 I 90 57 8J,7 5.0 II 2.0 14 "';-0,2

LSDl,3

Il forsøg 1988·90. lidt ukrudt

a. Ubehandlet JJ 6J 78,6 25 70,2 27 0.7
b.Oltitril 1.0 I J JJ 79,7 J.1 6 -<- 1.0 5 -<-0.5
c.Oxitril 0.5 I l 15 79.J 0.7 12 0,1 8 0.5
d.Oxltnl 0,25 J 5 li 79.6 1.0 8 0,0 9 -<-o. J

LSD-

lt'd b-g bt:hllTldlcl 1 ,I. 1·2 l U\.l ·no\. • M~el ukrudt mere end 100 planlt'r pr ml
For;\,,~h3ndhng All) 20 DF i 1989·90, \1.propaCld 60 1 19K8. udhragt l apnl

ukrudl!>mængde har del IU~ værel renlabelt al gen·
nemføre en ukrudhbckæmpelse. hverken i efterårel
eller supplerende næ~le forår.

Vegoran er afpro\et for forMe gang på denne måde. og
rc<>uhalerne antyder. at der er gode muligheder for
med delle mIddel al opnå en lilfredsslillende be
kæmpelse l eflerårel med cm reduceret dOSIS.
Forsøgene med detle middel fons.~lIes.

OXlIril er pro\et med reducerede doser i 20 forsog
o\er J år. og afprO\nmgen af delte middel ~Iutler

henncd. I 8 forsøg \ar der mere end 100 ukrudl':oplan
ler pr. m2 I eflerårct. Effekten af en behandhng i
efteråret fremg~r af søjle 2. som \ iser. at der med den
la\t'sle dO~IS le\llts ca dobbeh s.i1 megel ukrudt som

J96

med den fulde dosenng. Denne forskel i effekt med
forer dog ingen statistisk sikker forskel på de opnåede
pæne merudbytter. I gennemsnit af disse for g har
del ikke kunnet belale sig at supplere efterårsbe·
kæmpel-.en næste forår.

Sehom ukrudlsmængden reduceres ved denne be·
handling. er de opn~edemerudbytter ikke l sland til al
betale omkO'\lningeme. I led a. som ikke er efterårs·
behandlet, har for rsbekæmpelsen kunnel bekæmpe
ukrudlel lige s5 effekll\'t, som det er sket ved en
behandllllg Iefleråret. De opnåede merudbytter er dog
IHe heil pli. hojde med del. som opnås gennem en
eflcrårsbckæmpelse.
I gennemsnil af 12 forsog med en mere besl..eden
ukrudlsbesl3nd er der ligeledes levnct lidt mere



Tabel 29 Ddt illdml~ mod ukrudt i vinlerJæd (190)

Phlntnærn

A B i

Ingen eftetArsbehllndhng 68 E.xpress+O,1 I EXI1'3\'on. eftetår

Vinterhvede Ukrudt Pct. hk, Ukrudt Pcl hkg
Dosis pr ml dæk n k"", ~l.'l pr. ml dækn kerne
rorir erterår rodr v.hosl pr ha ron\t efierit fodt v host flt ha

1 2 J 4 , 6 7 8 9 10

7forsog /990. meget ukrlldt"

a. U!x:ltulldlct 240 153 27 76.6 a. 54 59 IO 83.0
b. Ilcrbaprop ES

500 J.O I 5" 6 3,4 b. 1.51 JO .1 0.2
c. Express 75 DF IO g c. 5 g

+Slaranc Mixer +0.4 l 29 5 5.2 -0.21 15 J 0.0
d.Tillox 4.0 l .18 5 4.1 d. 2,0 I 20 .1 '0.4
e. Hcrbalon 610 2.5 I .1.1 .. 6.0 c. 1.25 I 18 3 U
r. Starune Kornbi 1.5 I 17 .. 5.0 f 0.75 I 15 2 0.1
g. Ally 20 DF JO g 2J 2 5.J g. 15 g 17 I 0,2

LSD 2.3 LSD-
3 forsog 1990. Ildf ukrudt

a. Ubehandlct 60 20 .1 88.1 a. O 9 88,2
b. Herbaprop ES

500 J.O I 5 2 + 1.8 b. Ul 3 + 1.1
c. Express 75 DF IO g c. 5 g

+Slaranc Mixer +0.4 I J l ·d.5 +0.2 I O +1.0
d.Tillox ",O I 5 2 + 1.5 d. 2,0 I 2 "' O. J
c. Herbalon 610 2,5 I .. 2 + 1.8 e. 1.25 I 2 +0.1
f. Star<l.ne Kombi 1,5 I I I -;- 2.0 f 0.75 I O +0.2
g. Ally 20 DF JO g 5 I +0.5 g. 15 g .1 +0.3

LSD - LSD-

IBlok B behandle1 I kornets 5111dium l-l

GLed b.g behand1<:1 I "pnl
* meget ukrudt = mere <;':1111 lUn ukrudlsplalHer pr. m!

ukrudt efter den laveste Oxitril-dosis. De opnåede
merudbytter er meget beskedne og ikke i stand lil al
betale omkostningerne lil en bekæmpelse. En supple
rende indsats næste forår har kun påvirket bestanden
af ukrudt i beskedent omfang. og udbyttet er ikke
påvirket af denne merinds3ts. Bekæmpelse af den
relalivt beskedne ukrudtsbestand i led li, som ikke blev
efterlirsbehandlel. har heller ikke medført renlable
udslag.

Tabel 29 viser resullaterne efter en ny forsøgsplan,
hvor en række midler til brug i forårel er afprovet i
henholdsvis hel og halv dosering.
Forsøgene har været anlagt i IO blokke. hvor blok A
ikke blev behandlet i efteråret. Her blev prøvede
midler så anvendt i fuld dosering næste forår. Blok B
blev behandlet i efteråret med 6 g Express pr. ha.
Næste forår blev de prøvede midler anvendt i halv
dosis.
Hensigten er al undersoge. om forskellige losnings·
muligheder til forårsan ....endelse kan give en lilslræk
keJig effekt med nedsal dosis, sMremt der i eften\ret er
gennem fort en behandling med et egnet middel i
reducercl dosis.

Resultaterne af IO forsøg er opdelt efter mængden af
ukrudt ved oplælling i efteråret. I 7 forsøg VIII' der
mere end 100 planter pr. m 2, mens der i 3 forsog var
betydeligt færre ukrudt~platllcr.

I gennemsnil af forsøgene med dcn store ukrudts·
mængde er der opnået en god og tilfredsstillende
bekæmpelse med de prøvede midler i fuld do:-.ering.
Selvom der er forskel pIl effekten ved optællingen ca. 3
uger efter behandlingen. er der ved host klin ringe
forskel midlerne imellem. De opnåede merudbytter er
da også af samme slørrelsesorden på 4·6 hkg kerne.
I blok D. som blev behandlel med 6 g Express pr. ha i
efter~ret, er der ved forårsoptællingen i led a optalt 59
planter pr. m 2 i gennemsnit. De prøvede midler i halv
dosering har reducerel mængden af ukrudl væsentligt.
Ligeledes er der \'00 host en betydelig bedre renhed
efter den supplerende fon'irsbehandling end i led a.
som ikke blev behandlel næste fodr. Den bedre be
kæmpelse af ukrudtet har dog ikke medført merud
bytler. !:'lom kunne betale den gennemførte forårs
behandling. Behandling med 6 g Express i efterårel
medførte et merudbytte på godt 6 hkg kerne, hvilket er
på niveau med de bedsle ))forårs-Iøsninger(( i fuld
dosis.
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Tabel 30. Model·valgl herbidd mod ukrudt i vintersæd (J9/).

""ede
Pct. af Antal ukrudt pr. ml Pct.
normal eflc:rlr forAr dækn
dosis .... host

hkg
kerne
pr. ha

Pet. af Antal ukrudt pr. ml Pet.
normal efterlr forAr dæ~.r

dosis v. h~1

hkg
kerne:
pr ha

3.0 I 100
100

3.01

1990

a. Ubehandlet
b. Duplosan MP, efterår
e. Model-valg, normal dos.
d. Model-valg, red.dos.

·90% effekt ønsket
e. Model-valg, red. dos.

-70% effekt ønsket
f. Model-valg, red. dos.. efterår

model· valg, red. dos., forår
g. Duplosan MP/D Kombi,

forår

IO forsøg. efterllrsbeh. anvist

136 130 35 81,6
32 47 5 4,7
16 34 3 4,8

58 27 43 4 5,3

36 34 42 6 4.7
36
49 41 38 3 5,0

100 57 5 3.6
LSD 1.9

a.
b.lOO
c.lOO

d.lOO

e. 46
f. 23

56

8. 100

2 forsøg, jordrsbeh. a"vist

77 86 29 94,2
8 36 I 3,3

38 I 2,3

43 0,5

45 1,3

38 2,2

42 l 1,7
LSD-

1989 8 forsog. e/terllrsbeh. anvist

a. Ubehandlet 217 110 30 80,6 a.
b. Duplosan MP, efterår 3,0 I 100 45 33 II 2.0 b.lOO
c. Model.valg, normal dos. 100 8 19 9 6,1 c.lOO
d. Model·valg, red.dos.

·90% effekt ønsket 53 24 24 9 5,9 d. 85
c. Model·valg, red. dos.

·70% effekt ønsket 36 43 43 II 5,8 e. 61
g. Duplosan MP/D Kombi

forAr 3.0 I 100 53 14 3.5 f.lOO
LSD 4.2

1989

a. Ubehandlet
L:. Model-valg, normal dos.
d. Model·valg, red.dos.·90% effekt ønsket
e. Model-valg, red.dos.· 70% effekt om,ket
g. Duplosan M PID Kombi

forår ).Q l

Efternr;behandling l st 1·2 okt.
For§.rsbchandling I apnl

100
82
47

100

4 forsøg. jorllrsbeh. anvist

23 38 5 101,7
4 4 l -;-1,3

6 O 0,3

8 O 0,7

20 O 0,4

5 O 1,5
LSD-

8 forsøg, forårsb.!h. a"vist

267 11 85,0
50 6 3,8
65 3 4,2
87 4 3,8

II I 6 4,7
LSD 1.7

l de 3 forsøg med en mere beskeden ukrudtsbeSland
var der i gennemsnit kun 20 ukrudtsplanter pr. m~ ved
optælling i foråret. I gennemsnit af forsøgene hM det
ikke været rentabelt at gennemfore nogen ukrudtsbe
kæmpelse. heller ikke en indsats med reduceret dosis i
efteråret.
Forsøgene fonsættes.

:'\Iodeh'algt ukrudtsmiddel i hvede er prøvet for 2. år.
Tabel 30 viser resultaterne af 12 forsøg, hvor en
databasemodel - PC.plantelJæm - til stølle for valg af
middel ved sprøjtning i vinterhvede har behandlel
oplysninger om ukrudtsarter. deres antal og storreise
og herefter udpegct de midler. som giver en effektiv
bekæmpelse. Modellen har samtidig beregnet hvilken
reduceret dosis af det valgte middel. der kan medføre
en tilfredsstillende bekæmpelse. Modellen har endelig
givet en bedømmelse af, om bekæmpelsen burde ske
allerede i efteråret, eller den med fordel kunne ud·
sættes lil næste forår.
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1 led c anvendes det modelvalgte middel I normal
dosis. I led d og e reduceres det modelvalgte middel i
dosis med henblik på fortsat at opnå henholdsvis 90 og
70 pet. etTekt. I led f gennemføres cn delt indsats, og
det modelvalgte middel reduceres i dosis på begge
tidspunkler. Det moclelvalgle middel sammenlignes
med Duplosan MP, udbragt i efteråret, og Duplosan
MP/D Kombi i foråret.
I IO forsøg har modellen valgt en efterårsbekæmpelse,
mens modellen i 2 forsøg valgte en forårsløsning.
I gennemsllll af de IO forsøg, hvor efterårsbehandling
blev anvist, var der 136 ukrudtsplanter pr 01 2 ved
optælling sent j efteråret. Det modelvalgtc middel i
fuld dosering har glvel den mest effektive bekæmpelse.
Ved optælling i foråret er der kun ringe forskel på de
forskellige løsningers effekt såvel efter de gennemførle
forårsbehandlinger som ved høst. De opnåede merud
bytter er da også af helt samme størrelsesorden på 4·5
hkg kerne - nok til at kunne dække omkostningerne
ved behandlingerne.
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Tabel 32. Ukrudt i ~·inlersæd.I de 2 forsøg. hvor forår..behandling blev am'is!. er der
i gennemsnil ikke nogen særlig forskel på effekten af
de forskellige valgte losninger. De opnåede merud
bYller er her af en mere beskeden torreise.

H'lede An'"
"iuudr
pr m'

P,,
dun.
Y. bost

hk.
k"""
pr."

Netlo
mmod

byltc

I årels forsøg har del med modeh.lClnc været muligt al
opnå en tilfredsstillende bekæmpd"c med ca. en tredl
ede! af den normale dosis, når del valgte middel blcv
afslemt efler ukrudt~noracn.

Resultaterne af ~rets forsøg 'iitemmer godt overens
med del, som blev opnået i 20 forseg i 1989.
Forsogene fort~ættcs.

To tus forsog med bekæmpelse aflokimbladel ukrudt i
vintersæd med Slølle af model/en i PC-Plante~'æm har
\'JSI. at del er muligt gemlem et afstemt .·olg afmiddel
at reducere dosis uden at sælle effekt og merudbYllf! pil
spil.
I Mde 1989 og 1990 kun1le dosis reduceres med mere
end 50 pct.

Tabel 31 viser result:llcrnc af 5 forsøg. hvor der I
gennemsnit var 138 ukrudtsplanter pr. m~. En række
midler, som alle er udbragt i stadium 3-4 i det tidlige
forår. har ikke bek..~mpet ukrudtet helt tilfredsstillen
de. Især har agersted moder og i et enkel! for~"g

spildraps voldt kvaler for midlerne. Foxtril-d skiller
sig ud fra de Q\rige p optælling..tid~punklel 3 uger
efler behandling. Det skyldes midlets gode effekl mod
agersted moder. Ved host var der i 4 af de 5 forseg en
meget lilfredsslillende renhed. I I foNaS var resultatet
på delle tidspunkl derimod helt utilfredsslilIende.
I gennemsnit er der opnåcl merudbytter på 2-3 hkg
kerne. Udslagene er ikke statistisk sikre.
Tillox er afprovel i 14 forsøg nver 3 år. Midlet har i
gennemsnit givet en tilfredsstillende bekæmpelse afen
bred ukrudtsbestand. Del beskedne merudbylle har
dog Ikke værel i stand lil at dække omkoslningernc.
Fon.ogene fortsættes.

/ forsøg /990
a. Ubehandlel
b. Duplosan MP/O

Kombi
e. Express 75 DF

+Starane Mixer
d. Herbalon 630
e. Ally 20 DF
r. Ally 20 DF

-rSlaraJle M,xer
g.Ally 20 DF

+ Duplosan MP
h. Logran

+ Duplosan MP

5 forsøg 1989

a. Ubehandlet
b. Duplosan MPID

Kombi
d. Herbalon 630
e. Ally 20 DF
r. Ally 20 DF

+Slarane Mlxer
g. Ally 20 DF

-+- Duplosan MP

/7 forsøg /988·90

a. Ubehandlet
b. Duplosan MPID

Kombi
e. Ally 20 DF
r. Ally 20 DF

-t"Slarane Mlxer

2,5 I
IO g

~O,41

2,5 l
20 g
20 g

+0.41
lOg

-1.5 I
20 g

~ l,S I

2.5 I
2.5 I
20 g
20 g

+0.41
20 g

+ 1,5 l

2.5 I
20 g
20 g

-0.4 l

170

94

23
51
14

12

18

3

117

29
24
23

17

26

114

J3
21

13

96 65,3

53 6.3

10 7,8
21 8,5
24 6,4

17 5.g

34 5.8

18 5.5
LSD 5.0

11 85,3

3 4.3
3 2.9
1 3,4

4.6

I 4.0
LSD-

22 75,7

IO 2.9
7 4.1

S 4.2
LSD /.8

4.2

5.0

4.5

3.0

2,2

1.8

1.9

0.8
2.2

1.4

Tabel lI. Ukrudl ; ~'intersæd (/91).

An'" PeL hk. Noto-
Hvede "iuudr dækn. ke"", mt:rud-

pr. ml Y. hosl pr. ha bylte

5 forsøg /990
a. Ubehandlet 138 9 79,6
b. E.-;press 75 DF· IO g 50 13 1.7 "'0.2
e. Tillox 4.0 I 43 13 2.6 ~ 0.7
d. Mylone Power-d 1.75 I 41 IO 1.8
e. Foxtril-d 3.0 l 19 7 3,5
r. E.press 75 DF IO g

+Slarane Mu,cr +0.41 36 13 3.0 0.2
g. Blade> 500 se 0.5 I

+Starane Mixer TO.S I 26 12 1.9 "'0.6
h. B1adex 500 se 0.75 I

+Optiea MP +1.51 47 8 1.7 ~0.8

/4 forsøg /988-90
LSD-

a. Ubehandlel 153 24 78,0
c. Tillox 4,0 l 42 8 1,4 "'1.9

LSD-

AlIc led behandlct l Lorne" 'tadwm J.4
• EJ,ua\oon tilsal

All.: led behandlet l Sladlum 3--4

Tabel 32 vi\er resultatet af forsøg nr. 08007. Her var
der 170 tokimbladede ukrudtsplanter pr. m! ved op
tælling sent i foråret. Alle de provede midler er ud
bragt i sladium 3~4 i begyndelsen af april. Det toki m
bl<ldede ukrudt var dominereIlIf fuglegræs, som ikke
er bekæmpel helt tilfredsstillende med Duplosan
MP/D Kombi og med Herbalon 630. De øvrige be
handlinger har på optællingstldspunktel 3 uger efler
sprøjlningen VIrket betydeligt bedre. Ved host hidro
rer en høj grad af ukrudtsdækning primært fra enårigt
græsukrudl, som også \'ar tilstede I betydelig mængde
i dellc forsøg. El pæn! merudbytte på 6·8 hkg kerne er
opnåel for alle behandhnger.
5 forsog gennemførtes i 1989 efler samme forsøgsplan.
Her viste midlerne en god effekt. og der ble\' I gennem
snit af disse forsag opnAel merudbytler pli 3-4 hkg
kerne.
Duplosan MP/O Komhi og Ally 20 OF, 'jAvcl rent
som i hlanding med Slarane Mixcr. er prøvel i 17
for\"g over J år. hvorfor forsøgene med disse midler
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(Foto: Soren Holm)

Tabel 33. Ukrudlsmidlers skånsomhed (193).

J 1989 og igen i 1990 sås enkelte sleder alvorlig skade på
hvede efter behandling "hen i maj" med mechlorprop
hpldige ukrudtsmidler.
Arsagen er ikke fuldl klarlagt. men formefHlig er be·
gyndende "/ørkestress" medllirkende.

Rug
I rug er der gennemført et enkelt forsøg med be
kæmpelse af tokimbladet ukrudl. Resultatet fremgår
af tabel 34.

Led b og e er behandlet straks ener såning, mens led
d-f er behandlet i stadium 1-2 i oktober. Led g er
behandlet såvel i oktober som supplerende næste for
år.
I forsøget blev der optalt 191 ukrudtsplanter i foråret
efter behandling, hovedsageligt bestående af agersted
moder. Behandling straks efter såning har virket noget
dårligere end de øvrige. Ved høst gør forskellen sig
fortsat gældende. Trods forskellen i effekt er der
opnået merudbytter på 3-6 hkg kerne for alle prøvede
behandlinger.
I 2 tilsvarende forsøg i 1989 var der ligeledes en stor
ukrudlsbestand, som blev bekæmpet effektivt med

Forsøgene blev anlagt på arealer, som var renholdt for
ukrudt gennem andre ukrudtsbehandlinger. Formålet
var således alene at se på skånsomheden af de prøvede
midler. Mechlorprop-P 600 og Starane Mi)(er har ikke
påvirkel udbyttet, hvorimod Banvel 4 S har reduceret
udbyttet væsentligt, specielt ved den sene behandling,
hvor der i 3 af de 5 forsøg var tale om meget alvorlig
skade. Det har næppe relevans at fortsame afprøv
ningen af Banvel 4 S til formålet. Derimod vil for
søgene blive fortsat med de to øvrige midler.

Behandhngs
tidspunkt hkg kerne

ca. pr. ha
Hvede

t

afsluttes. I gennemsnit har der været 114 ukrudtsplan
ler pr. m2, som er bekæmpet mesl elTektivt med Ally
+ Slarane Mixer. Denne bedre effekl holder sig heil
til høsl. I gennemsnit er opnået rentable udslag på 3-4
hkg kerne. LSD·værdien viser, at der ikke er en
statistisk sikker forskel på de opnåede merudbyller.

Skånsomhed ved sen behandling. Tabel 33 viser resul
taterne af 5 forsøg, hvor tre midler er udbragt hen·
holdsvis ca. I. maj og ca. I. juni. Hensigten er at belyse
skånsomheden af en behandling sent i afgrødens ud
vikling, hvor det kan være hensigtsmæssigt at supple
re en tidligere gennemført behandling, som ikke har
bekæmpet f.eks. burresnerre eller agertidsel.
Mechlopropmidler har igennem ell årrække været
anvendt til formåjet. Normalt er behandlingen relativt
skånsom, men i både 1989 og 1990 har der været
enkelte tilfælde med alvorlig skade på afgrøden efter
denne behandling. Starane Mixer er et nyt og meget
effektivt middel mod burresnerre. Midlet anses for at
være meget skånsomt overfor kornafgrøder. Banvel 4
S indeholder dieamba, som tidligere indgik i en række
ukrudtsmidler til behandling af korn. Dicamba har
dog gennem en årrække været anset for at være lovlig
)>farlig« at anvende om foråret i hvede.

/ forsøg /990
a. Ubehandlet 186 191 J4 57,S
b. Stamp se 4,0 I III 50 9 J,7
c. Flcxidor 0,25 I 68 J6 6 J,4
d.Slomp se 4,0 l 72 I 2 J,8
e. Fle)(idor 0,15 I 5 o I 5,5

+Oxitril 0.5 I
f. Kugar 1.25 I 15 o o 6,4
g. Kugar 1,25 I

Express 75 OP' 5 g 12 o U 5,4
LSD 3.2

2 forsøg /989

a. Ubehandlet 154 118 70,3
b.Slomp se 4.0 I 62 26 1,0
c. Flexidor 0,25 I 5 4 J.7
d.Slomp se 4,0 I iJ2 J J, I
e. Flexidor 0,15 I

+Oxitril +0,751 JJ 2 2,9
r. Kugar 1,25 I 86 I 2,8

Led b og c behandlet straks ener såning.
Led d-f behandlet i st. 1-2 i okt.-nov.
Led g behandlet i M. 1-2 og i april.
• Ekstravon tilsat

Tabel34. Ukrudl i vintersæd (184).
5 forsøg /990

a. Ubehandlet
b. Mechlorprop·P 600
c. Starane Mixer
d.Banvel4S
e. Mechlorprop-P 600
f. Starane Mixer
g. Banvel 4S

2,5 I
0,61
0,2 I
2,5 I
0,61
0,21

'I,
'I,
'I,
'I.
'I,
'I.

80,6
2,4
2,0

';'5.0
';'O,J

0,8
.;.no

LSDg •r -

Rug
Antal ukrudt

pr. m2

(ftedr fod.r

Pct.
dækn
v,hc'

hkg
kerne
pr. ha,
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Fuglegnes 81 72 62 88
Stedmoder 55 52 52 47
Ærenpris 38 19 45 53
Kamille 31 48 28 71
Tvetand 31 19 J7 35
"Raps" 18 15 3 O
Forglemmigej 20 11 17 35
Burresnerre 6 2 14 18
Hanekro 4 6 7 6
Hyrdetaske 8 6 14 6

Vintersæd
Fom:omst I pet. af fonøg

1990 1985 '980 197$

Antal forsøg 100 54 29 17Valg af middel. I alle \'llltersædsforsog er der foretaget
en optælling af ukrudt. ,;om er an<;opdeh. Tabel 35
viser, hvor hyppigt forskelligt ukrudtsarter forekom i
de gennemførte forsog i såvel 1990 som i tidligere år.
}) Raps(( omfaller også agersennep, agerkål og kiddi·
ke. ligesom der kan være Oere arier omfattet af navne
ne kamille, ærenpns. t\'ctand og forglemmigej.
fuglegræs. stedmoder. ærenprIS og kamille optræder
hYPPigst. Det har \ æret tilfældet l alle årene siden
1975.

behandlingerne gennemfort i efteråret. Også her kneb Tabel 35. lIyppigste ukrudlsarler i ~isse 4r (J76)
det for Stomp. udbwgt straks efter' ning. Merud
bylterne var I gcnnemsnit af disse 2 forsøg mere
beskedne.

Effekt af midler mod tokimbladet ukrudt i vintersæd.
Tabel 36 viser den cffckl. som er opnået af en række
midler mod lokimbladet ukrudt l vintersæd. Mid·

Tabel36 Elfe"l l pet mod det vigtig~fe tokimbladede ukrudt i vinrer.'læd (183) og (194/89)

Tokimbladet ukrudt

~ '"Vintersæd ~ ~ "= = ~Pre...e\
~- il c = ~

~ ·e....~ ;; g " JJ 'l!. c ~-. E ~ ~kJ!1tr E~ ::. i ~ •
~s. • • • \" ,:: ..pr. lu < Ol .. '"

Ved sånmg

l. Stomp ........... 5,0 375 97 86 70 99 90 6 99 100 GI2. Tribunil 3,5 350 33 57 98 83 100 85
3. Trinulan .......... 3,0 270 48 63 99 88 76 92 97

/:']rerdr
4. Mechlorprop-nlldler 3/4 dos. 100 53 67 62 95 88 100 86 86
5. Mylone Power J.5 170 78 94 % 78 98 99 96
6. Mylonc Power 0.75 85 54 100 95 94 67 83 100 96
7. Oxmol 2,5 215 100 91
8.0xitril . . . . . . . .. 1.0 130 SS 85 91 88 98 100 95
9.0xitril . . . . . . . . . . . . . . . 0.5 65 21 82 86 97 99 95

IO. Tillox 2,5 160 60 98 98 95 92
II. Titlox + Flexidor J.5 + U,15 245 83 99 100 100 100 98
12. Tribunil + mechlorpfop I.U + 2.5 150 56 95 92 98 78 100 96
13. Vegoran I. 75 100 88 92 100 95 100 99 99

Forår
14. Ally 20 DF. 308 150 65 80 84 97 86 97 90 65
\5. Ally 20 DF. 20 g 100 82 89 95 100 97 80
16. EApress 75 DP lOg 100 62 78 95 89 72 91 65
17. Glean 10 DP- 20 g 90 38 80 93 80 77 84 SI
18. Herbalon 620/Stdlon 3.5 220 82 86 80 88 97 98 67 80
19. Mechlorprop-midler l/I dos 135 49 80 83 92 40 92 68 69
20. Meclril 4.0 190 61 73 88 80 79 49 91
21. MPD-blandmgsmldler .. l/I dos 110 46 93 65 88 74 35 5{; 53
22. Mylone Power 2.0 230 100 100 % 100 98 100
23. Oxinol . 3.0 260 100 100 85 96 98 100
24. Tillax ........... 4,0 260 35 100 92 94 79 92 64 91
25. Tribunil + lllcchlorprop 1,8 + 2,8 250 57 95 79 99 88 100 100

Till mro (ed t)"pc omfllllt'r mlnd~' 7 oh"-Cnalloner fr3 rTlLo . 2 dr~ forsog. En slreg 3Ilg1~cr. at lIlstrækkelige obsenllltOnCr Sll\nC"i
• E:\lra\nn 1I1'\.a1
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Tabel 37. Græs- og tokimbladet ukrudt i ærter.

lernes procentvise elTekt er angivet, hvorfor el højt tal
er ensbetydende med god virkning. I tabellen er med
taget midler, som ventes markedsført i 1991.
Den prøvede dosis og midlets pris pr. ha i 1990 er
anført.
Effekten mod tokimbladet ukrudt er ret forskellig
midlerne imellem. Flere arter kan bekæmpes meget
effektivt, mens andre, f.eks.agerstedmoder og tvetand
ikke bekæmpes helt tilfredsstillende med visse af de
prøvede midler. Efterårsløsninger giver ofte en bedre
effekt mod disse ukrudlsaner.
Bemærk den betydelige prisforskel på de enkelte løs
ninger.

Ukrudt i ærter
Generelt lykkedes ukrudtsbekæmpelsen i ærler i for
året 1990 uanset, al der var ganske tort vejr omkring
behandlingslidspunktet. Afgrødens vokslag var kraf
tigt, og der var kun fl lilfælde med skade af de
gennemførte behandlinger. Mange gennemførte en
split-behandling, hvorfor ukrudtssprøjtningen generelt
blev iværksat tidligere i ukrudtets udvikling end de
foregående år. Dette var medvirkende lil, al effekten
blev god, uanset at også ukrudtsplantcrnes vokslag var
kraftigt Konkurrcncen fra ærterne i forsommeren.
kombineret med de torre vejrforhold hen over høst
perioden, betød, al renheden i afgrøden generelt blev
ret tilfredsstillende ved h0St.

Markært

/ forsøg 1990
a. Ubehandlet
b. B1adex 500 SC + Basagran 480
c. Stomp

Basagran MCPA 75
d. Aclonifen
e. Trenan

Basagran MCPA 75
f. AreIon n. E+ Basagran 480·

5 forsog /989

a. Ubehandlet
b. Bladex SOO SC+ Basagran 480
c. Stamp

Basagran MCPA 75
f. Arelon n. E +Basagran 480

Il forsøg /988·90

a. Ubehandlet
b. B1adex 500 SC + BasagTan 480
d. Aclonifen

1+ I
4
2

J,S
l,S

2
1,5+ I

1+1
4
2

2+1

1+1
J.5

Strategi '91

mod tokimbladet ukrudt i vintersæd.

l. Kend de 3-5 dominerende ukrudtsorter i den
enkelte mark.

2. Vælg et ukrudtsmiddel, som hor god og sikker
ef/ekt mod del aktuelle ukrudt.

3. Iværksæt bekæmpe/sen i efieråret ca. l mdned
efier såning. "dr ukrudtsp/ameme har udviklet
max. 2-4 løvblade. Jdfremr
- der er mere e"d 100 ukrudtsplanter pr. ml
eller såfremt
- agerstedmoder eller f\'etand optræder

4. O\'en>ej at dele bekæmpelsen. sd der behandles
med ca. halv dosis i efterdret og følges op efier
behov med el egnet middel i afpasset dosis næste
fordr.

5. Bekæmpe/se i foråret bør i\-ærksæues, sd snarl
der er vækst i ukrudt og afgrøde. og mens jorden
endnu er fugtig i O\wj1aden.

Tabel 37 viser resultatet af forsøg nr. 35055.
Led c, d og e blev behandlet straks efter såning Denne
behandling blev i led c og d suppleret med Basagran
MCPA 75 på ukrudt med de første løvblade, hvor
også led b og f blev behandlet. I forsøget var der 298
ukrudtsplanter pr. m2, hovedsagelig bestående afager·
sennep. hanekro og hvid melet gåsefod.

Antal ulu'udt Dæk- hkg
pr. m2 ning kerne

."'" andet v. høst pr. ha

O 298 JJ 40,7
O 114 9 12,7

O 154 6 lO,S
O 122 2 16,2

O 2JO 14 9,0
O 222 14 9,4

LSD 5.1

56 19J 56 37,6
IO 101 J4 J,I

46 44 21 J,S
7 77 J2 -;-1,6

LSD-

IJJ J4 36,0
J5 II 4,1
47 14 4,4

LSD 2,9

Led d behllndlet .slraks ener sining. • Isobleue·khebemiddd 111"ll1
Led c og e behalldlct straks efter såning og Igcn ukrudl kimblade.
Lcd b og f behandlc! ukrudt kimblade.
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Tabel 39 viser resultatet af forsøg nr. 24017. Her er
Stamp SC og Topogard udbragt straks cfter såning.
I led f og g er denne behandling suppleret senere med
Basagran MCPA 75, da ukrudtet havde udviklet de
første Io"blade samtidig med. at standardbehandlill-

Tabel 38 vl')er re~u1tatet af forsøg nr. 28041, hvor en
række specIcIle græ'>- og kvikmidler er pro\ct til
bekæmpelse af jly.·ehavre. Lcd a-c ble\ behandlet. da
nyvehavrcn havde 3-4 bladc, men~ led d·f blev be
handlet ca. 2 uger for host. Idet midlerne primært er
rettet mod kvik, som dog ikke forekom i forsoge!.

Alle nudler I led a-c bekæmpede flyvehavren meget
effektivt. Der optaltes 54 planter pr. JO m2 forud for
behandling af led d-f. Udbyttet blev ikke påvirket.
I et tilsvarendc forsøg i 1989 blev den bedste hik·
virkning ved bedommel~cn efter høst opnået af Roun
dup og FL 110.
Forsøgene søges fortsat.

Planteværn

Talwl 39. L'krudl J ær/er.

Antal ukrudt p" hkg
~larkært pr ml daeln kem~

"'I" • and~t vh~1 pr. ha

/ forsog /990
3. Ubehandlet 98 56 60 39.1
b. Diadc:" 500 se 1.0 I

l Da'...gran 480 T 1.0 I 13 4) 29 6.0
c. Slomp se 4.0 I 54 46 Ig 5.4
d. Topogard .1.5 I 34 62 20 3.4
e. Topogard 2,5 I 27 44 18 1.5
r, Stomp se 4.0 I

na...ugran ~'fCPA75 2.0 I 7 3.1 9 7.0
g. Topog.ud 2,5 I

Ua\agran ~'tCPA75 2,0 I 2 23 15 10.6
LSD 5.0

3 forscg /989

8. Ubehandlet - 195 4.1 35.4
b. D1adex 500 se 1.0 I

...... Basagran 480 + 1.0 I 14 19 6,g
c. SlOmp SC 4.0 I 23 16 7.9
d. Topogard 3,5 I 13 9 4.9
c. Topogard 2,5 I 25 15 5.4

LSD-
/I forsog /988·90
3. Ubehandlet - 106 .17 35,9
b. Bladex 500 se 1,0 I

-- Basagran 480 -1.0 I 24 13 3.5
d. Topogard 3.5 I 20 II .1,2
e. Topogard 2,5 I )2 14 2,4

LSD-

Delt dosis mod ukrudt i ærter. Tabel 40 viser re~u1ta

terne af IO forsag. hvor bekæmpelsen er udfort. da
ukrudtet havde udviklet sine for')lc I""blade. Resulta-

Lcd b·g behandlet hgc entr sAnlllg
Led b.f og ! behandlet ukrudt kimbladc
• raps \ rraps. agersennep m n

gen O1adex 500 SC + Basagran 480 blev udbragt.
Ukrudtsbe'<;tanden var dommeret af agersennep og
raps. Det onigc ukrudt,bestod pnmæn af hanekro og
agersted moder. Bekæmpelsen \ar generelt Ikke til·
freds<;lllIende. og ved host var dcr kun i led f en
lilfrcd....lil1ellde renhed. Alligevel er der opm\el pæne
mcrudbyllcr for ncre af de prøvede løsnmger.
I J tilsv<lfende forsog i 1989 var effekten ligeledes
knapt tilfredsstillende vcd bedommeisen III host. alli
ge ... e1 er der målt pæne merudbytter.
Topogard er provet i to doser I II forseg Olver 3 år. og
afpfO\'ningen slutter hermed. I gennem"llIt af disse
forsog var der 106 ukrudtsplanter pr. 01:_ Dcn lave
dOSIS af Topogard levner lidt nere ukrudtsplanter end
de 0\ rige behandlinger.
Ved host "ar der kun ringe forskel på renheden.
Behandling med Topogard straks cfter sånmg har i
gennerl1\lIit af dis~ forsøg gn'ct en effekt pil linie med
del. som er opnået ved behandl mg på ukrudt med
kimblade med Bladex 500 SC + Basagran 480 ud
bragt. De opnåede merudbytter er af samme storre!·
sesorden og ikke statistisk forskellige.

hkg
loernc
pr ha

K\'lkskud pr. ml
Efter
hos'

ny\·c
havre

Pl.pr. IO ml Juni

•• ACllpron lIIsat

Ærter

Tabel 38. KWh i ærler.

/ forsog /990
a. Fusllade 12.5 EC· 31 O O O 54.1
b. Gallant 21 O O O +0.2
c. Focus·· 3 I O O O 0.3
d. ROUlldup ) I 54 O O 2.5
e. Roundup 2000 21

+Teamup -41 O O 1.2
r FL 110 )1 O O U

LSD 1.9
/ forsog /989

3. Fusilade 12.5 EC· ) I 3 19 40.9
b. Gallant 21 5 21 -;-0,7
c. Focm,,·· .1 I 5 27 -;- I. I
d.Roundllp )1 24 o -;- .1.2
r, FL 110 .lI 2 1.0

LSD J.J

De pro\ ede losnmger medfone ikke en tllfredsstillcn·
de bekæmpelse ved opuellingen ca. 3 uger efter sidste
sprøjtning. Alligevel var renheden ved høst ret god. og
der blev opnået stOre merudbytter for de enkelte
bchandlinger. Flertallet af de provede løsninger sigler
primært mod bekæmpel ..e af græsukrudt. som dog
ikke forekom i det1e forsøg.
1gennern5nll af 5 forsog I 1989, hvor nerc af midlerne
dellog. var effekten ikke heil tilfredsstillende. 'icrud
bytterne var her af en lIlere beskeden størrelse.
Aclonifcn. der udbringes straks efter såning. er nu
afprovet i II forsog over 3 år. I sammenligning med
... tandardbehandllllgen Bladex 500 SC f Dasagrun
480 er der opnået en bek<t::mpelse omtrent pA lillie
hermed. De opnåede merudbytter er helt ens.
Forsøgene med bekæmpelse af græsukrudt i ærter
'loges fort<;aL

• ll~pollllsat
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Tabel 40. Ukrudt i æmr (194).

Mar......
Antal ukrudt

pr. ml
nps lI.lI

""k·
nlng

v. tæot

hk&
kerne
rr h:t

Antal ukrudt
pr. m'

nps lait

""k·
nm.

\. bost

hk.k",,,
pr. ha

1990
a. Ubehandlet
b. Stomp+ Basagran 480
c. Torpedo
d. Stomp+ Basagran MCPA 15
e. Stomp+ Basagran MCPA 15
f. Bladea 500 SC· MCPA 75%
g. Bladea 500 SC- MCPA 75%

1989
a. Ubehandlet
b. Stomp + Basagran 480
c. Torpedo
f. Bladea 500SC+MCPA 75%

1989
a. Ubehandlet
b. Stomp + Basagran 480
d. S,omp+ Basagran MCPA 75
e. Slomp+ Basagran MCPA 15

2 +1
3,5

2 +2
2X 1+1

l,S +0,3
2XO.75 +0.15

2 +1
3,5

l,S +0,2

2 +1
2 +2

2XI +1

4 forsøg med raps·
39 196 46 47,0

7 52 6 5,5
\O 75 8 6,5
8 47 5 4,7
2 30 5 7,0
7 17 9 6,3
3 12 6 6,3

LSD 2,2

4 forsøg med raps·
84 176 54 34,9
4 16 9 14,3
3 18 12 13,1
2 14 3 12,3

LSD 4.3

6 forsøg med raps·
- 180 35 30,1

35 6 8,1
38 7 6,9
23 5 9,0

LSD 2,1

6 forsøg uden raps·
175 34 51,1
32 15 0,3
35 \I 0,4
30 8 1,3
24 7 ';-0,2
II 7 O
9 4 0,4

LSD-

7 forsøg uden raps·
102 39 38,7
22 6 0,9
26 II 1,4

8 3 l,~

LSD-

6 forsøg uden raps·
1\3 42 39,1
22 6 2,9
24 8 2,7
24 8 3,1

LSD 1,7

Lcd e og 8 behandlet i ukrudlets Ir:imbladsstadlum og Igen 8·10 dage ~nere

Lcd b-d og f behandlet samudig med 2 behandling af led e og g
• raps - ,'Arrap5. agersennep m.n.

Tabe/4/. Ukrud/ i ær/er (/95).

- l
Markært Antal ukrudt Dæk· hk. Antal ukrudt ""k· hk.

pr. ml run. kerne pr. ml nms keOlC.... andet v. h0S1 pr. ha ."" ~"" v. host pr. It-.

1990 8 [OfS9g med raps· 7 forsøg uden raps·
a Ubehandlet 8 172 41 42,2 30 170 53 41,_
b. Bllldex + Basagran 480 1+1 9 29 9 5.1 16 58 34 2,1
c. B111dex + Basagran 480 2XO.5 +0.5 5 32 9 5,0 23 39 22 2,6
d. Stamp ...... Basagran 480 2 + I 8 43 9 4,9 27 81 37 2,
e. Stomp ...... Basagran 480 2X I +0,5 8 32 6 5,0 23 44 26 2,9
f. Stomp -- Basagran MCPA 75 2 +1 6 48 9 5.7 23 81 43 1,4
g Stomp -- Basagran MCPA 75 2X I +0.5 8 36 8 6.0 26 44 23 2,5

LSD 2.9 LSD 1,8

1988·90 16 forsøg med raps· lO forsqg uden raps·
a. Ubehandlet 14 175 40 36,0 18 136 46 40,7
b. Bladex + Basagran 480 1+1 IO 26 IO 6,9 9 36 24 1,6
c. Dladex + Basagran 480 2X0.5 +0,5 6 32 \O 8.2 13 32 19 1,9
d Stomp -- Basagran 480 2 +1 II 38 7 7.9 16 24 24 1,9
e. Stomp -- Basagran 480 2X I +0.5 13 25 6 8.2 16 17 17 2,5

LSD 2.4 LSD U

Lcd c. e. og g behandlet l ukrud~t5> \ambladstadlUm og Igen 8-10 dage senere
Lcd b, d og f behandkt samtidig med 2. behandling af led c. c og g
• raps '''rra~, agervnn~p mn
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tcrnc cr opdelt. forsog. hvor raps. agersennep og
andet korsblomstrct ukrudt forekom. vises for sig. I 4
forsog med raps er der opnået pæne merudbytlcr.
h\llket ikke overrasl..er. da det har været tilfældct l

IIdligerc gennemforte forseg. I 6 forseg uden denne
type ukrudt er merudbYlIerne mere beskedne.
Led e og g er behandlet tO gange med hal\' dosering
m<.."d 8·10 dages mellemrum. I disse to forsagsled er
bekæmpelsen således iværksat ca. 8 dage for de øvrige
leds behandling.
ElTckten overfor ukrudtet har generelt været rilfreds·
stillende. Ocr er en tendens lil, at eO'ekten er forbedret
i lcd e og g. hvor behandlingen er iværksat meget
tidligt. Del gør sig især gældende overfor raps. Ved
tHlsl er dcr gennemgående en tilfredsstillende ren·
hold cl ')C med en tenden"i til. at de forsogsled. som blev
behandlet IO gange. er lidI renere. De opnåede mcrud·
byller er helt ens for de provede losninger.
To~do. som lIldeholder Stamp og Basagran 480. har
glvct en clTekt omtrent på linie med tankblandmgcn af
Stamp + Da"iagran 480. Torpedo blev afpro\>et i II
forsog l 1989. h\or effekten af de IO behandlIIlger
ligeledes \ar p lillie.
B1adCJl 500 SC i blanding med MCPA har virkct helt
tllfred ..stillende. Denne losning udmærker sig yder
mere ved at være betydeligt billigere end de øvrige. I
1989 viste denne behandling også lovende resultater.
Stamp i blanding med Basagran MCPA 75 blev Ilgc
ledes prøvet i 1989 med en og to behandlinger. Basa
gran MCPA 7S er endnu ikke markedsført. I 12
forl!oøg. hvor raps forekom i de 6. har behandlingen
vlrkct p. linie med Stomp + Basagran 480.
Forsogene forts.-cues.

Tabel 41 viser resultalerne af 15 forsog efter en plan.
hvor deh dosis er provet.
Led c. e og g er behandlet to gange med 8·10 dages
mellemrum. Behandlingen er i\ ærksat i ukrudtets
kimbladstadium. og 2. behandling er gennemført sam
tidig med. al de øvrige led i planen blev behandlet. da
ukrudtet ha\'de udviklet de forstc lovblade.
De 15 forsøg er delt i henholdsvis 8 forsag med raps.
agersennep og andel tab\oldende ukrudt og 6 forseg.
h\'or dClle ukrudl ikke forekom. I-Ivor raps optrådte.
er der opn. et pæne merudbytlcr. mens udslagene er
mere beskedne. h\or dette ukrudt ikke forekom. I
forsogene er der samtidig gjort observationer over.
hvordan effekten var overfor enårigt græsukrudt. pri·
mært enlingt rapgræ~. Generelt har elTekten m'erfor
græsukrudl været beskeden. men der er en tendens til,
at B1adcx også i 1990 har virket en smule bedre end
blandingerne med Stamp.
Ved hø~t var der en lilfredsstillende renhed i de 8
forsøg. hvor raps optrådle. Dette var derimod ikke
tilfældel i de 7 forsøg uden raps. Her er tallene noget
påvirket af 3 af de 7 forsog. hvor også græsukrudt
spillede cn betydelig rolle.
Stamp i blanding med Basagran MCPA 75 har virket
heil på linie med stundardbehandlingen i led J>..c. Det
skal bemærkes. at dosis af Basagran MCPA 75 er
halveret til 1.0 I pr. ha. uden al effekten er forringet.

Planteværn

l'Årudr i ærter bekæmpt>s lerresr. inden det bltlV:'r for f tort.
lA' gængse løsninger hor ol/e en bred og sikker effekt.
w/remi behandling /Iærksæues. ndr dl' Slorsll' /lÅnldn
plaIlIer begj·ltder al ud,·iJ.!e IOI'blade.
Afgrødell ttiler INhalldlillg /10"5('1 slorrelse.

DJadex og Slomp i blanding med Basagran 480 er nu
afprøvct over 3 år. Resultaterne af36 forsøg er opdelt i
16 forsøg, hvor raps og andet tabvajdende ukrudt
forekom. og i 20 forsøg uden denne type ukrudl.
De to losninger har virket helt på linie. I gennemsnil af
forsogene Cl' der en tydelig tendens til en forbedret
effekt af at dele behandlingen i to omgange. gennem·
fort med 8-10 dages mellemrum. Det giver en mere
stabil og dermed mere sikker effekl.
Der er ikke fundet slalistisk sikker forskel på de
opnåede merudbytter.
Denne forsøgsopgave afsluttes hennoo.

Tre lirs forsog med bekæmpelse af ukrudt i ærter har
vis/. al en delt indsats. gennemført med 8-10 dages
mellemrum. giver en mere sikker effekl - specielt hmr
raps. agersennep o. lign. optræder saml hmr ukrudtet
spirer frem O~'er en længere pen'ode.

r-,'todclvalgl middel mod ukrudt i ærter. Tabel 42 viser
resultaternc af 7 forseg. hvor en databasemodel til
stølte for valg af middel er afprøvet i ærter for forslc
gang.
Modellen. der benævnes PC·Plan/el'ærn, udvikles hos
Afdeling/ar Ukrudtsbekæmpelse. Flakkebjerg. Model
len behandler oplysninger om ukrudtsarter. antal og
størrelse og udpeger de midler. som kan give den mest
effektive bekæmpelse. DCI valgtC middel er prøvet i
hel og halv dosering samt ved en split·behandling. Lcd
e og f er behandlet. da ukrudtet havde udviklet kim
blade og igen 8-10 dage senere "iamtidig med de ovrige
led.
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Modellen valgte i 4 af de 7 forsøg Stomp + Basagran
480. l 2 forsøg blev valgt Bladex 500 SC + Basagran
480 som i led b, mens der i et enkelt forsøg blev valgt
Stomp + Basagran MCPA.
De 7 forsøg er opdelt i 4 forsøg, hvor raps, agersennep
og andet labvoldende ukrudt af denne type forekom
samt i 3 forsøg uden denne form for ukrudt. 1gennem
snit er der opnAet pæne merudbytter, hvor raps fore
kom, mens der i de ovrige 3 forseg ikke blev målt
merudbytter.

De prøvede losninger har virket omtrent ens. idet der
dog er en tendens til, at den halve dosis i led d og r ikke
har virket helt så godt som de øvrige behandlinger.
Forsogene fortsættes.

Tobel 42. Modelvalgl ukrudtsmiddel i ærler (/96).

Effekt ar ukrudtsmidler i ærter fremgår af tabel 43
Her ses hvilken effekt, der er opnået af en ra:kke
midler mod tokimbladet ukrudt i ærter. Midlernes
procentvise effekt er angivet, hvorfor et hojt tal er
ensbetydende med god virkning. Kun midler. som
ventcs markedsført i 1991, er medtaget. Den prøvede
dosis samt midlets pris pr. ha i 1990 er anført. Flertal·
let af de prøvede losninger har god virkning mod en
lang række ukrudtsplanter. Det gælder f.eks. kors
blomstret ukrudl. som omfatter shel spildraps som
agersennep og agerkål.
Bemærk, at effekten Q\·erfor w?jpileurl og stedmoder
har været noget forskellig.
Split-behandling har i flere tilfælde kunnet forbedre
effekten overfor visse arter.

:\1arkært
Antal ukrudt

pr m'
raps· ialt

Od·
nini

Y. hust

.k.
k"",
pr. ha

Antal ulrudl
pr. ml

""'k·
mn.

v. bøst

.k.
"'"pr. ha

1990
a. Ubehandlet
b. Basag,an 480 + Blad« 500 se I I + I I
c. Modc:l·valg l/I dosis
d. Model·valg 1/2 dosis
e. Model-valg 2 x 1/2 dosis
r. Model-valg 2 x 1/4 dosis

Led d, e og rbehandlet i ukrudtcIs kimbladsstadium og led e og f
i8t.n 8·10 dage senere.
Ltd b og c behandlet samtidig med 2. behandling af led e og r.
• raps = vArraps, agersennep m n.

4 forsøg med raps·

49 9S S3 52,0
2 22 Il 5,6
4 20 8 6.6
7 36 IO 7,S
6 22 II 8,2
6 30 18 7,0

LSD 4,3

3 forsøg uden raps·

S2 25 50,4
15 5 -1,7
7 4 - 1,2

14 9 0,9
6 5 . 1,1

17 9 ';-1,0
LSD-

Tabel 43. Effekt i pct. mad ukrudt i markært (97) og 098/89).

]

Markært
i <

Kemi·
~

u ] < t
Prevet katie

'E,
.. ~ "- • il ~ ~• E c

d05~ pm pr "" " E -E s. E
~

c
kglllr. pr. haj • • il "l' n f • c .. ,::

'"ha 1990 "" '" '" > ,;;

Før såning

1. Treflan ............. 1.5· IOS O 87 90 45 93 93 55 86 98

1:.1ier såning
2. Blad« 500 se 1.5 180 53 80 55 65 26 39 55 83
3. Afalon/Lmuron 50 1,5 180 44 67 72 89 13 50 29 51 34

Ærter 2-4 cm høje

4. Basagran 480 + Bladex 1 +1 30S 91 94 71 97 94 40 6() 87 94
5. Basagran 480 + Bladex 2xO,5 ...... 0,5 305 92 99 94 99 91 61 62 98 97
6. Basagran MCPA + B1adex l-I 190 95 97 79 99 99 17 87 98 97
7. Basagran 480 + Stomp .. 1+2 335 92 88 92 g9 63 61 57 74 92
8. Basagran 480 -r Stomp .. 2.0,5 + I 335 97 97 97 98 72 86 69 86 97
9. Basagran MCPA + Stomp 1+2 220 90 70 80 77 Il 67 44 80 47

IO. \lfCPA··, + Bladex ..... 0.3 +1,5 190 72 99 99 98 61 93 100

Tal med fed type omfaner mlOdsl 7 observatIOner fra min. 2 lrs forsog •• 75'l1 \a~

En streg angner. al tIlstrækkehge ob<;en-atlOner S3\nts • anden dOSIS l \1SSC fo~~r
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Behandlmg med MCPA-holdlge midler dIer tilsæt
ning af MCPA III andre midler kan foroge effekten.
Det ga:lder i særlig grad. hvor ukrudtet har udviklet
mere end 4 ]uvblade, og især hvis raps eller agersennep
indgår i ukrudtsbcstanden. I/ormoll-påvirklling på af
grødcn kan forventes at optræde efter brug af MCPA,
såfreml vokslagct er tyndt. og grødevejr iovrigt gor sig
gældende. Normah har påvirkningen dog ikke varig
betydning.

Strategi '91

mod ukrudt i ærter.

I. Kend de J.J dominerende ukrudtsaner i den
enkelre mark.

2. Vælg et effektivt middel - eller en blanding af
midler - mod det aktuelle ukrudt.

J. b-ærk.'iæt bekæmpelsen. m('ns ukrudtet endnu
er i kimbladstadiet - uanser ærternes storrelse.

4. Ol'erl'ej at dele bekæmpelsen. få der behandles
med ca. halv dosis pd ukrudt i kimbladstadiet og
suppleres med end,IU ca. halv dosis 1-2 uger
senere, flår nyt ukrudt har "imblade.

Tabe/44. K"k , byg 1/98).

K vikskud pr ml h'.
Virbyg Ved El\n 'em<spr. h.., pr. ha

4 forsøg /990

a. Ubehandlet 71 130 49.0
b. Roundup 4.0 I 7 1.9
c. FL 110 4.0 I 9 2.1
d. FL 110 HSP 2.5 I 5 1.6
e. Roundup 2000·· 2.5 I 9 2.1
f. Roundup ••• 2,2 1 7 U

LSD U
l forsag /989

a. Ubehandlel 86 104 47.0
b. Roundup 4,0 I Il 1.3
c. FL 110 4,0 l 17 1,5
e. Roundup 2000" 2.5 I 13 2,5

LSD-

Ud D-t' bt'handkl l stub 1989.
• \,0 I-ngale 111'oll1
.. 4,0 Te:mlup 111<;.a1
... 4,0 Te3nlup og 0,2 sprt'demlddellll~l

Tabt>/45. t.jiervirkning af kvikbe.kæmpelw! (/99).

K\ikskud Kvllr;likud
pr ml pr ml

din rOl" hl,
host 0051 dlu hlbl kerne
1989 1990 1989 1990 pr. ha

• Koundup 2<XXl lllul Teamup 2000
•• SUr! 011 ilE 111\31
Argn'<tt' 198q V,\rh)8

Kvikbekæmpelse ffJr høst af vårbyg. Tabel 46 viser
resultatet af forsog nr. 18047. Her er la formuleringer
af Roundup og Fl 110 afprøve!. Udsprojlningen er
skel I begyndelsen af augusl. hvor der blev optalt 300
kvikskud pr. m2. Midt i seplember er kvikmængden
n<:estcn fordoblet i det ubehandlede forsogslcd. men,
der efter de forskellige behandlinger er optalt fra 5 lil
40 kvikskud pr. m2. UdbyUel er ikke p vIrkel med
..tali~tisk sikre udslag.

I 1989 gCllllemfor!es cl forsøg efter sanllllC plan. Efter·
virkni"g er mAit I vårbyg i 1990. og tabel 473 viser
resultatct af fo ....og nr. 24023. 1 delle forsøg ble\'
forskellige midler ud..projlcl for hOSI af v1\rbyg i 1989.
Mængden af kvik var megct beskeden. og de for·
skellige 1000ninger visle en meget fin effekt \ed op
tælling I efteråret 1989.
Ved optælllllg efter hOSI 1990 var der 75 kVlhkud pr.
m~ i dct ubehandlede forsogslcd. I-hor hl~be~æmpcl-

I for~og,
havre

53 197 33.0
4 74 12.2

17 72 9,6
7 79 11.6

25 124 8,5
LSD 6.5

I forsog.
karroj1er

154 238
18 20
17 20
18 18
48 136

/990

a. Ubehandlet
b. ROlllldup 4,0 I
c. FL 110 4.0 l
d. Roundup· 2.S I
e. Rani'ih·· 1.5 I

Kvik
K vik, som også kaldes senegræs, er et meget udbredt
græ:-.ukrudt i Danmark. Planten optræder i mange
forskelllgc afgrodcr (korn, raps. ærtcr og roer). Alle
steder kan kvik være af afgorende betydning for ud·
b)ttd. og 1 \isse afgrøder. f.e~,. græsfro. ttllige for
kvaliteten.

Kvikbekæmpclsc i slub er prøvet 14 forsog, og re.uha
tcrnc frcmg r af label 44. ROUlldup og FL 110 i to

formuleringcr er lIdsprøjtet i stub I efteråret 1989. I
1990 var der vårbyg på allc arcaler. I gennemsnit var
der ved unlæg 71 kvikpiaIlter pr. m2. I 1990 var denne
mængdc i del ubehandlede forsogsJed forogct lil 130
kvikskud pr. m~. De pro\ede losninger har \Irket
omtrent ens. Idet 5·9 Inikskud cr Ic\-nct efter be
handllllgårel i fonejen. Kun beskedne, men "tatlsllsk
'iikre. merudb) Iler er opnåel for behandlingen.
Resuhaferne s\'arer godt Iii det. som bIc\- fundel i 2
forsøg 1 1989. Eftervirkning af bekæmpelsen i di~e

forsog er måh i 1990 i hcnhold~vis kartoner og havre.
Resulhlterne fremg"r af tabel 45.
Efter h":-.t 1990 er kvikmængdcn opwlt. og den er
forøget væsenlligtl'iden 1989 i del ubehandlcde kod. I
kartofler er anlallct af kvihkud i led b-d ikke egel
"iden 1989. Efter Banish har effekten derimod været
for s\'ag. I ha\ re er der I alle led skel en betydelig
opformcring af kvikskud siden 1989. Alligevcl er der
hoslel store merudbytter i forhold III led a.
Forsogcne fortsæltes.
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Kvikskud pr. ml hkg
VlrbYlJ Ved Efter keme

spr. hoot pr. ha

Ud b-f behandlet ca. 14 dage for kornhøst.
• tilsal 1.0 I Frigate.
•• tilsat 2.0 l Teamup 2((X)
• 11 tilsat 2.0 I Teamup UXXJ + 0.1 l Lissapol.

Tabel 47b vIser resultaterne af 2 forsøg, hvor efter
.,irkning af cn kvikbekæmpelse er måll i hvede. Begge
forsøg er gennemført i Landboforeningerne ph Lol-

land-Falster og Møn. I led b er Roundup udbragt før
høst i 1988. Denne behandling er sammenlignet med
henholdsvis en og to behandlinger med Fusllade i
1989. I led e er begge midler benyttet. men med en
reduceret mængde. Pæne merudbytter er opn~et, men
kun i led b og e er der tale om stalislisk sikre udslag.
Resultaterne viser, at pæne gevinster kan hcntl.'S gen
nem nere år. safreml en kvikbekæmpelse gennem
føres.

Bemærk. at der har været stor forskel på udgiften til
de prøvede behandlinger.

Kvik i foderroer. Tabel 48 viser resultatet afforsøg nr.
46017. hvor lre forskellige kvikmidler er afprøvet i
foderroer. Midlerne er prøvet med to behandlinger,
som er gennemført henholdsvis 21. maj og ll.juni. Ved
førstc sprøjtning var der 25 kvikskud pr. m'. Ved
bedømmelse efter 2. sprøjtning og igen ved optagning
var der en rimelig effekt af de gennemførte beha.nd
linger, idet 6 til 12 kvikskud kunnc optælles i forhold
til 65 i det ubehandlede forsøgsled. De to doser af
Fusilade 12.5 Ee har virket omtrent ens.
UdbYIlet blev ikke målt.
Forsøgene søges fortsat.

Mangelfuld rengøring af marksprøjlen mellem forskellige
behandlinger kan give ubehagelige overraskelser.
Billedet viser. hvordan raps er skadet (i forhold til et
ubehondlet afsnit) efter en Fusilade-behondJing.
Sprøjten V(rr ikke rengjort effektivt nok efter. at der forud
V(Jr lidsprøjter G/ean 20 DF mod ukrudt i korn.

(Foto: G.ll. Madsen)

bkg
kerne
pr. ha

75 43,1
14 :0,5
Il 0.2
7 0.4

IO 1,1
LSD 2.4

27
O
O
O
O

K"ikskud pr.ml

efler høst
1989 1990

3.01
3.0 l
2,0 I
2.0 l

V rbyg

Tabel 47a. Eftervirkning af kvik bekæmpelse.

I Team\lp 2M II1sa1

l forsøg 1990

a. Ubehandlel
b. ROUlldup
c. FL 110
d. Roundup 2000·
e. ROUlldup

Tabel 46. K.,ik i byg før høst.

Ilorsøg 1990

a. Ubehandlet 300 597 20,0
b. Roundup 3.0 l 19 +1,6
c. FL 110 3,0 I 20 +3,0
d. FL 110 HSF' 2,0 I 42 +2,1
e. Roundup 2000" l,S I IS +2,7
f. Roundup··· LSI S +2,3

LSD 4.2
110"08 1989
a. Ubehandlet 8 27 55,8
b. Roundup 3,0 I O 0,1
c. FL 110 3,0 l O 2,9
e. Roundup 2000" 2,0 I O 0.6
f. Roundup 2.0 l O l,S

LSD 4,7

se var gennemført, var mængden af kvikskud 7·14.
Bedst elTekt var der opnået efter behandling med
Roundup 2000. De meget beskedne merudbytter for
behandlingen er ikke statistisk sikre.

Tabel 47b. Eftervirkning af hikbekæmpelse.
•

Hvede
Pet. jordovernad~ dækket

af ",'ik efter hMI
Kom 88 Æner ~q Ih'ede 90

bl,
kerne
pr. ha

2 forsog 1990

'-I. Ubehandlet
b. ROllndup
C. FU'iiladc*
d. Fusilade*
c. Roundup

Fusiladc*

3,0 l aug. 8R
3,Q l mnj SY

2 X 1.5 l maj/juni 89
2.01 aug 88
1,51 maj 89

19 J6
6

10
S

17
2
6
7

73,3
8,1
1,9
4,4

7.1
LSD 2.5

420
1000
1000

780

I LI..sapol I1lsat
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Tabel 48. K~lk I roer.

Bederoer
Kviksludpr.m'

for d"ler \'«1
I, spr 2. spr optaø.

Planteværn

enkelt gang med dette midde!. Det betyder, at der i led
d er udbragt den halve mængdt: kvlkmlddcJ l forhold
til led b.

1Jorrog 1990
a. Ubehandlet 25
b. Fusilade 12,5EC·2X 1,51
c. Fu~ilade Il.5EC·2 X 1,0 I
d. Focus" 2X 1.5 l
e.031h1l1t 2X 1,0 I

Lcd b-c bclmndld 21/5 og 11/6
• 0.2 I LIl>.~pol tjl~31

•• 1.0 I ACllpron lIIsat

68
8

18
6

12

65
IO
7
6

12

Ved foro;ogelli; anlæg i efteråret 1989 var der 62 kvik·
slud pr. ml. Behandlingen i efleråret halverede
mængden, der i forsommeren 1990 var 31 kvlko;kud
pr. ml. I led c. som endnu p dette Ildspunkt var
ubch:mdlel, var der 64 kvikskud pr. ml. Ved roernes
optagning vnr den mest effektive bekæmpcl~opnået i
lcd b, hvor kvikken var bekæmpel i tre omgange.
Over 2 år er der gennemfurt 3 forseg, hvor den
reducerede indsats i led d er sammenlignet med de
evnge behandlinger. I gennemsnit har behandlingen i
led d ikke Virket helt tilfredSStillende.

Kvik i j,trovfodcrsædskiftcr. Tabel 49 viser resultatet af
forseg nr. 24024. hvori forskellige strategier mod kvik
i grovfodef'S..'Cdskifter afprøves. Forsoget blev anlagt.
hvor roer skulle efterfolge vårbyg med gnes som
efterafgrode. Delte er et almindeligt s..'Cd<;kifh:: på
cjendomme med ~Iort gro\ foderareal.
Led a, b og d cr behandlet med Roundup I oktober
1989. I led d er der brugl halv mængde af Roundup.
Led b og c er behandlel to gange med Fusiladc I løbel
af forsommeren 1990, mens led d er behalldlcl en

Tabel 49. Strategi mlOd hik i grovfodersædskifler.

Foderroer

22 forseg er nu gennemført over 5 år efter denne
forsogsplan. I gennemsnil var der 136 kvihkud pr. m 2

ved forsøgenes anlæg. I forsommeren. før behandling
med Fusllade blev iværhat. var mængden afkvihkud
\()k~t lil 200 pr. m 2. Ved roernes oplagnmg var
antallet af l\ikskud I led a Iredoblet i forhold III
mængden. der blev optalt i del !)amme led I for
sommeren, mens behandling med Fusilacle havde cf·
terlndt henholdsvis 6 og 22 kvikskud pr. m
Denne for:o.ogsopgave afsluttes hermed.

Antal hikskud pr_ m'
okt JUnl ved opt

1Jorsøg 1990
3. 4 Koundup, efterår
b. 4 Roundup. eflcrår og 2X 1.5 Fu~ilade. forsommer
c. 2 X 1.5 Fusilade. forsommer
d. 2 Roundup. eflerår og l X 1,5 Fu\ilade. fONlmmer

3 Jors"ll1989-90
a. 4 Roundup, eflerår
b. 4 ROUlldup, eftcrår og 2 X 1.5 Fu~ilade. forsommer
c. 2 X 1,5 Fusiladc. forsommer
d. 2 Roundup. efterår og I X 1,5 Fusilade. forsommer

11 Jorscg 1986-90
3. .. Roundup. eftcdr
b. 4 Roundup. efterår og 2X 1,5 FU'..ilade. forsommer
c. 2 X 1,5 Fu't.iade. forsommer

Tabel 50. Strategi Imod I.. \'ik i grovfodersædskifier.

62

82

136

3I 39 GIO
64 12

25
LSD-

21 113
15

121 75
22

LSD-

20 59
6

200 22
LSD 29

Foderrocr

1990
a. 4 Roulldup
b. 4 Roundup. cfrerlir og l X 1.5 Fusiladc. fOf"!.,ommer
c. 2 X 1.5 Fusilade. for!tOmmer
d. 2 Roundup, effcr:'ir og I X 1.5 Fusilade. forsommer

li~S3pol t11~31 fU"lladt

Ant.1 hiblud pr mJ Antal kv.l\kud rr m!
ollobet" Juli okl'" (ll"tobet" oktobt:r Juli

1988 1989 1990 1988 1989 1990

I forsøg I forsøg

5 9 6 II 9 I
O 5 I O I
4 5 3 5 7
O 3 5 2 I
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J 2 forsøg - nr. 38036 og or. 07012 - er der målt
eftervirkning af en kvikbekæmpelse i roer i 1988 og
1989. Resultaterne fremgår af tabel 50. I begge forsøg
er kvik mængden fonsat ntrykket i bund ( i forhold Lil
udgangspunktet ved bekæmpelsens start.

Bekæmpelse ofkvik i et grovfodersædskifte kræver ofte.
at flere behandlinger foretages. Omfallende forsøg har
vist. at en effektiv bekæmpelse kan opn!Js ved i efter/Jret
al udbringe Rormdflp og hereflerfølge op i to omgange i
roerne med Fusilade.

Ukrudt i majs
Hvor atrazinmidJer gelmem en årrække har været
anvendt til ukrudtsbekæmpelse i majs, har der nogle
steder vist sig problemer med at bekæmpe visse
ukrudtsarter. Alm. brandbæger og bl6gr/J gdsefod sy
nes at kunne udvikle resistens. så de tåler atrazin
omtrent lige så godt som majsafgrøden. Hvor sådanne
arter optræder, kan de hurtigt blive helt dominerende
i ukrudlsbestanden.

Tabel 51 viser resultaterne af 4 forsøg, hvor forskellige
behandlinger er sammenlignet lil bekæmpelse af
ukrudt i majs. Led e. f og g blev behandlet IO gange
med 8·10 dages mellemrum. Første behandling blev
gennemført, da ukrudtet havde kimblade midt i maj.

Led a-d blev behandlet en gang f.amtidig med den 2.
behandling i led e, f og g. Led h blev behandlel straks

Tabel51 Ukrudt i majs (200)

Agerpadderokke cr Cl rodukrudl, som vanskeligt kan be·
kæmpes. Ingen kemiske mi(/ler har særlig god effekt.
Kultuftekniske 'iltag - feh dræning - saml udsultning
gennem genlagne jordbehandlinger kan være løsningen.
Billedet ~iser agerpadderokke ,. majs..

efter ~ning med MCPA for at belyse. om en spire·
hæmmende elTekt på ukrudtet kunne opnås uden at
genere afgrøden. Dette forsøgsled blev siden behandlet
samtidig som led a.

Resultaterne af 3 forsøg, hvor ukrudtslælIing er gen·
nemført, er vist hver for sig.
t forsøg A var der 170 ukrudtsplanter pr. ml ved første
sprøjtning. I juni var der levnet 30·50 ukrudtsplanter
pr. ml. Del dominerende ukrudt var her hVIdmelet
gåsefod og sort natskygge. Ved afgrødens høst var der
mest tilfredsstillende renholdl i led a og g.

Ukrudt pr. ml PCI. Ukrudt pr, ml Pcl. Ukrudt pr. m2 Pcl Kar' hk,
Kg/hr. \'ed dækn. \'ed dækn. \'ed dæk". ror I"Nof

Majs pr. ha 'pr juni vh0$t spr. JUIll v.høst spr. juni v.hø~t skeje pr. ha

I I 2 I J 4 I , I 6 7 I ' I 9 lO II

1990

a. Atrazin" 1.5
b. Atrazin + Vegoran 1.25 + 1.25
c. Stomp+ Dasagran 480 3.0+ 1,5
d. Arelan + Basagran480··· 2,0+ 1,5
c. Torpedo 2 X 3,0
r. Laddok 2 X 2.0
g.Alrazin+Vcgoran 2X 0.75-0.75
h. MCPA. 75"h 1.0

Atrazin" 1.5

8 jiJr.wg 1989

a. Alrazin··
b. Atrazin+Vcgoran
c. Stomp+ LJasagran 480
e. Torpedo
f. Laddok u

1,5
1.25 - 1.25
J.0-l.5

2>( J,O
2>( 2,0

Forsøg A Forsøg 8 Forsøg C 3/.4/.
170 50 4 J 4 25 J 178 1292 74 I 123.1

49 19 7 26 598 49 2 6.J
48 20 8 JO 524 40 J J.9
55 48 9 66 487 46 4 ';'8.5
JO 28 14 58 584 44 2 7.5
27 JJ J Il 710 58 2 5,4
J l 6 2 14 649 55 2 7,5

IO 59 - 1276 69 1(';' l J.l)
LSD-

147 105 26 O
8 22 l

14 27 l
8 20 l
5 20 4

lt.'CI h behandlel slrah ener ...-'lmng ( ) Jfs
Lcd e. f og g IxhandlCl l ul..rudt~1 kimblads~t;ldlum

ud (l·h bchllndlel 8-10 dage senere
• O Ingen lo\ ,dnmg. 10 helt afs\cdet afgrodc

.. Ul..al ACllpron ... I!I-.al hobletl~
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1 fors()g B var der næsten intet ukrudl. da forsøget
blev iværk..al. I juni var der fortsat en meget beskeden
mængde. men ved host var der allige\e1 i nere af
forsogsleddene en betydelig ukrudlsdækning. hvilke!
viser. 3t behandlingerne Ikke har gl\et en holdbar
effekt. Bedst re<>ultat er opnåct I led f og g. som blev
bc:handlet to gange.
I forsøg C var der over 3000 ukrudtsplanter pr. ml ved
første sprojtning. Ukrudtsbcstanden \ar helt domi
neret af sort natskygge. De forskellige behandlIllger
har Ikke medfort en IlIfredsstlllende bekæmpelse. idet
der er levnet 5-700 ukrudtsplanter pr. m~ efter alle
provcde Im'n1nger. Det fremglh af optællingcrne. at
det primærl drejer sig om nyfrem~pirede planter på
0plællingstidspunktcl :.idst i juni. Vcd hma var ren
holdelsen langl fra lilfreds~tillende. men alligevel er
der opnået pæne udslag for nere af de prøvcde be
handlinger.
Efter sprojtning er det bed"mt hvilken svidnings
skade, de enkelte behandlinger har bevirket. I gen
nemsnit af 4 forsøg har behandlingerne i led c og d
skilt sig ud fra de øvrige - søjle IO.
Udbyttet er målt i alle 4 forseg. I gennemsnit er der
opnået merudbytter t forhold III led a for nere af
behandlingerne
Resultaterne af 8 for"<lg I 1989 er Vist I samme tabel.

Tabel 52 Ukrudt i bederoer lil foder (lal)

Plantuærn

.\:Ve regler for brug afalra=1I1 i majs meder I kraft fra
sommeren /99/.
Herefter må atra=in kun a1H'ende~ Iii u!"rudtsbe!"æm·
pelse i majs.
.Hajs i omdrifien md behandles hl'{!rI ar.
.\1ajs. der dyrÅes pd samme areal. "la Åun behandles
med atradn h~'erl tredie ar.
Pr. ar md der maksimalt amwlCles O. 75 kg virksomt ~t()f

pr. ha af alrazi". Det SWJrer til I. 5 I pr. ha af de
almindelige alrazinmidler.

Ukrudt i foderroer
1 1990 blev de neste foderroer 't, et l forste halvdel af
april. og fremspiringen blcv alle ~leder megel til
fredsstillende.
Ukrudt~bekæl1lpeJsen fandt sted i f()r~tc halvdel af
maj. hvor jorden var ganske tør de neSle sleder. Det
medførte. at behandlingernes .))ordmiddeleffekl « var
skuffende. Det skyldte~, at en del ukrudtsplanter spi
rede fra stor dybdc. og at nedbør senc re på sæwnen
medførte cn ny fremspiring af ukrudt. Især hvidmelet
gåsefod spirede sent frem mange steder.
Bekæmpelsen gennemfortes mange steder i tre om·
gange. og erfaringerne var over alt meget positive. En
tredeling af indsat~nmedfurte cn mere sikker ukrudt-

Ania! plln!er

Fode.rroe.r F_ 2·) uger dler c
u ,;). spr J. ""
~

~-6
'O

• ~.l! ~~• ~.5 ~ ~.
i

0,_ cc
~--E -E ~~~ :-~ !'ti
~.a~ ~ "'. ~å r~'O

~
'-ii c. ...

l sproj!~lld 2. sprojtmna 3 sprojtoina 2 ~
.~ o §i li~-~l! D.

ukrudt 11mbladt 6-8 cbae d\er I. 'pr )·2 ul~r efter 2. spr. ~

~
'O~::> '" æ~> -> ::>~ "'.:-

4[0=8 1990 1 2 3 4 S 6 7

u.2 Goltix 2 Goltix
+2 Betilnal + 2 OClanal* ingcn 238 60 31 17 SS 732 1190

b.2 Goltix 2 Gohix
+2 Betanal Plu ... + 2 Betanal Plus· mgen S7 16 16 S6 -i-17 1280

c. I Goltix 2 Goltix
+2 Oeluron +2 BCluron ingen SS 28 14 S7 8 1170

d.2 Goltix 1.5 Pyramin DF
+ 2 Betanal +2 Betanal" ingen 54 20 IS 53 -i-S9 950

e. 1,5 GOItIX 1.5 Gohix 1.5 Gollix
+ 1.5 Betanal Plus + 1.5 Detunal Plus· -+- 1.5 Betanal Plus· 61 16 II 56 J l 1450

19 [o/'Sog 1988·90 LSD-

u.2 GOItIX 2 GOItIX
+ 2 Betanal +2 Betanal· ingen 142 77 29 16 66 707 1190

b.2 Goltix 2 Gohix
+ 2 Belanal Plus +2 Betanal Plus· ingen 75 26 16 67 2 1280

d.2 Goltix 1.5 Pyramin DF
-t"2 Betanal +2Belanal" mgcn 75 21 14 66 14 950

e. 1,5 Galti}; 1.5 GOltlx 1.5 Goltix
+ 1,5 Detanal Plus +1,5 Betanal Plus·+ 1.5 Betanal Plus· 76 19 9 67 SJ 1450

LSD 34

• o..' I Supcr olle ulsa! 1<188 anden formulering og Clllt'llh;l:lrung \Isse led
... 2 I AClipron lIIsat
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Tabel53 Ukrudt i bederoer ,il foder (l02)

Antal plant~ I
Foderroer Fe< 2-l us~r dl~ t

I, 5pr l. spr 'O ,;

~ii
'O

• ~.l! ~• ~] ~ ~~

~
o, _ " c

~ E "E ';: " e-'fo in. ,-, .2, • H ''8 ~~
'O .;; ,;uc. ~..:

J. spr"jt~tid 2. spmJtning 3. sprøjtning .5 ~ 2 ~o §o s:. "
6~"'!lil ~~

~ 'O~ukrudt kimblad~ s·s dage ~n~r I. SP'". 7-14 dage efter 2. spr " " " 0.'0> -~ ,,~ ",:;

J/On4g 1990 l 2 3 4 5 6 7

a. 1.5 Golu:\ 1.5 GOItUI
-1,5 Betanal Plus· + 1.5 &Ianal Plus· mgen 178 79 50 17 70 914 970

b. I GOllll 1 Goltix I Gohix
-I Betanal Progress* +I Betanaj Progress· +I BetanaJ Progress· 87 31 8 66 68

c. 1,5 GOltil 1,5 GoJtix J,S Gahix
+1,5 Betanal Plus· +1.5 8etanal Pjus· +1.5 BelanaJ Plus· 77 27 9 68 32 1460

d. 1.0 Gahix 1,0 Goltix 1,0 Gohix
+ l,S Belaron* + l,S Betaron* + 1.5 Betaran• 77 29 7 68 24 1250

e. 1.5 Oollix 1,0 Pyramin DF 1,0 Pyramin DF
+ 1,5 Betanal Plus" + 1.5 Detanal Plus" + I.S Betanal Plus .. 78 24 10 78 49 1050

LSD 41

7/0_1989

a. 1,5001llX l,S Oolllx
+ 1,5 BetanaJ· - 1.5 Betanal· mgen 190 77 25 10 71 816 970

b. 1,0 Goltlx 1,0 Gahlx
..... 1.0 Belanal Progress ... 1.0 Betanal Progress mgen 74 24 9 70 9

c. 1,5 Goltix l,S Gahlx 1,5 GOltlX
+ l,S Betanal· + l,S BetanaI* + 1.5 Betanal· 77 15 7 71 38 1460

d. 1.0 Galtix 1.0 Gahlx 1,0 Goltix
+2.0 DetaTon* +2.0 BetaTan· +2,0 Belaran* 75 Il 6 73 32 1440

t. 1,5 Gallix 1,0 Py rami n DF 1,0 Pyramin DF
+ l,S Betana]" + I,S Delana]U + 1,5 Betanal .. 76 17 6 71 16 1050

LSD U
• 0,3 I Supcr Oh~ lilsat
•• 1.0 l Acllpron Ulsal

Tabel 54. Ukrudl; bederoer Iii foder rzOJ).

Antal ptantet" I
Foderroer F., 2-3 uger di~ c

u ,;
l 5pr l. ~pr.

'O

~~
'O

• b• ~~• ~~ ~ ~~

~
'2": '2 i·E S~

'O~

MS MS !'6. ,-
.2,. O!l :t "&. ~1!." ."

~i .~I. spr"lehd l. splOJlnLng l sPl'Øjlnllll 4. splllJlnLng 'O 2 ,;;] go ~,,;

lIlrudI ,., "'" 1-14 dige 1·14 dage 2 ~ ti~] h !-. ~ ..
~ ~ 'O~kJmbladt dId' I 5Jlr efter 2 spr dkt l spr " " " 0.'0> ,,~ ",:;

4/orsog 1990 I 1 3 4 5 6 7

a 1.0 Golu,.
->- J.5 Bttaroo·

1.0 G01l1\
"'1.5 80:"13,"".·

La Golln
"'I.S 8c'taro,,· 67 " "

70 906 1220

71 -;.-44

6Q 36 7SQ
LSD-

b 1.0 GoIm. 1.0 P~"flImlnDF 1.0 Pyramm DF
• I.S Iktaron· + I.~ 8t'1:tW"· -I.S lk1aron· mgen

, 1.0 GollI.\ 1,0 Golu-, 1.0 Goh.-,
+ 1.0 Betanal Plus + 1,0 lklaoal Plus i 1,0 (klanal Plus
, i,5 A\adtJL: BW - i,5 A\lIod~" BW + I.S A"'lldtJL: n\ll mgtn

d 1.0 Expander 1,01-.lp'lrldcr 1.0 Expander lllgl.'ll

, 1,~ Iktllwn· 1.5 8c:tllroO· 1.5 !klarnn· i,5 {klaron·

• 0.3 1SUJ)(r Olie lil'\al
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seffekt. også fordi den sidste af de tre behandlinger
ble\ gennemfart målreuet mod det senere fremspiren·
de ukrudt.

Forsogene med bekæmpelse af froukrudt i foderroer
skal belyse mulighederne for på samme tid at opnå en
'iikker renholdelse på alle jordtyper. De belydende
ukrudlsorler skal uanset de herskende vejrforhold be·
kæmpes effektivt. Bekæmpelsen skal ydermere gen
nemføres med så lave doser. al behandlingerne bliver
skån ..omme mod afgrøden og kali udføres lil en rime
lig pri\.

Tabel 52 \ iser resultaterne af -l forsøg efter en plan,
h\'or ct enkelt led er behandlet trc gange, mens de
øvrige er behandlet to gange.

Fur~te behandling er gennemført på ukrudt med kim·
blade uanset roernes størrelse. Anden behandling er
gennemfort 5·8 dage senere. og tredie behandling i led
e er gennemfart 1·2 uger efter anden behandling.
I gennemsnit var der 238 ukrudt<,pianh::r pr. m2 \'ed
første sprøjtning. Efter sidste bchandlmg var der lev.
net 15·30 planter pr. ml. Ved optagnmg \'ar bedste
renhed opnået I led e . behandlet tre gange. l samme
led \ar der et beskedent merudbytte i forhold til
mAlebehandlingen i led a.
Fire af behandlingerne er prevet i 19 forseg over 3 år,
og afprn\'llingen afsluttes hermed. 142 ukrudtsplanter
i gennemsnit ved første behandling er bekæmpet mest
effektivl i led e, der blev behandlet tre gange. Den
bedre renhed ved høst i dette led betoet samtidig, at der
her blev opn<'l.et et sikkert storre udbytte. Behand
lingen har dog ).krævetH en større mængde af de
aktuelle midler, og udgiften er derfor hojere i led c end
i de ovrige led.

Tabel 53 VIser rCSUllalerne af 3 for~og efter en plan,
hvor fire forsogsled er behandlet Ire gange og sam
menlignet med et forsogsled. der er behandlet to
gange. I alle forsog..'iled er første behandling gennem·
ført på ukrudt med kimblade uanset roernes størrelse.
Anden behandling er gennemført 5-8 dage senere,
mens lredie behandling i led b-e er gennemført 1-2
uger efter anden behandling.

I disse forsog var der i gennem..nit 178 ukrudtsplanter
for f"rste sprojtnmg. Effekten blev bedomt 2-3 uger
efter lredie sprøjlning. På delle tidspunkt var ukrudt·
seffekten bedst i de fire led, som var behandlet tre
gange. Ved roernes optagning var der ligeledes den
bedste renholdelse i disse forsogsled. En bedre ren·
holdelse medfone samtidig små merudbytter p~ 3·5
pet. l forhold til led a.

Resultaterne af årets forsøg harmonerer godt med det,
som blev rundet i 7 forsøg efter en lilsvarende for·
sogsplan i 1989.
Forsøgene fonsætles endnu I år.

Tabel 54 viser resultaterne af 4 forsøg efter en n)' plan,
hvor fire fONOgsled er behandlet tre gange, mens et

Planteværn

Vejpileurt oplræder meget ofte i bederoer -feks. kan den
~'ære dominerende paforagre, hvorjorden er sammentr)'/a.
ReUldig Indsats, mens planten endnu kun hor kmlblade, er
afgorende filr. at en bekæmpelse lykkes.
Bewron kali medfordel indgå i et program/or bekæmpe1st'
af ~·ejpiJeurt.

enkelt led er behandlel fire gange. I alle led er for"le
behandling gennemført på ukrudt med kimblade uan
sct roerne....tørrelse. Anden behandling er gennemført
5·8 dage senere, mens tredie behandling gennemførtes
1-2 uger efter anden behandling. Led c blev behandlet
en fjerde gang 1-2 uger efter tredie behandling. I disse
forsøg var der en meget beskeden ukrudtsmængde på
kun 67 ukrudtsplanter pr. m2 ved forste sproJtnmg.
Effekten er bedomt ca. 2 uger efter sidste sprøjtmng,
og på delle tidspunkt var der nogenlunde ens effekt,
kun i led d \'ur der levnet lidt mere ukrudt. Ved hOM
var der en helt tilfredsstillende renholdelse efter alle
de provede behandlinger. De målte udslag er små og
ikke statistisk sikre.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 55 viser re'iultaterne af 5 forsøg, hvor fem
forskellige behandllIlger er sammenlignet med et ube·
handlet led. I disse forsøg er udbyttet ikkemAIL Lcd
b·f er behandlet tre gange. Første behandling med
bladmiddel blev gennemført på ukrudt med kimblade
uanset roernes størrelse. Anden behandlll1g ble\ gen
nemført 5·8 dage senere, mens tredie behandling gen
nemførte~ 1·2 uger efter anden behandling.

I disse forsøg var der i gennemsnit 133 ukrudlsplanter
pr. m2 ved første sprøjtning. Efter sidste sprøjtning var
der i del ubehandlede forsøgs led 154 ukrudtsplanter
pr. m2, og alle de provede behandlinger har haft en
meget tilfredsstillende virkning, så kun nogle f3
ukrudtsplanter var le\<net på delte tidspunkt.
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Tabel 55 Ukrudr i bederoer ril fader (204)

IFoderroer

Anlal planu:r ,
Før 2-3 uger efter ••I. spr. 3. spr.

~ii

~
~ e llIl ~~o~ •-. -. "E': .~ ,-

'l;! a:I
';:, ,

;2~ s ,~

'2 ;;
=~ 8' ,,-:!..:

I. sprøjtetid 2, sprøJlnmg 3. sprøjtning li 2
ti~"8

'O.
~ ~

~iukrudt kimblade 5-8 dage el\er 1. spr. 1-2 uger efler 2. spr :> o: :> .. .",

5 forsøg 1990 I 2 3 4 S '

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 lil fremspIring.
hvor nedfælderens tænder har bearbejdel jorden.
Tabel 56 viser resultatet af forsøg nr. 47132. I dette
forsøg blev der ikke observeret negativ indflydelse af
kørsel med gyllenedfælder. Af samme tabel fremgår
resultaterne af 4 forsøg over 3 år, som viser, at kørsel
med gyllenedfælder ikke har påvirket situationen.
Hverken renhed ved høst, roernes antal eller udbyttet
er påvirket.
Disse forsøg afsluttes hermed.

Flere af de prøvede nye formuleringer bør fremover
indgå i ordinære forsøg.

Effekt af ukrudtsmidler i roer. Tabel 57 viser hvilke
ukrudtsarter, der hyppigst optrådte i de forsøg, der er
gennemført i 1990. Materialet omfatter såvel foder
som fabriksroer. Tabellen viser samtidig. hvordan
arterne optrådte i 3 udvalgtc tidligere år.
Hvidmelet gåsefod, pileurt, stedmoder og fuglcgræs
har gennem årene været de mest udbredte arter

BederOt!r er megel følsomme m'erfor reSler i jorden af Ally
og GIean. Derfor frarddes del at dyrke bederoer pli arealer.
som dret forud er b.?handler med disse stoffer.
Billedel ~'ifer el/ "dværgroe" på el areal. mm årellor blev
behandlet med Ally
Ihor rOt!r indgdr i sædskiflel. bør Express afløse Ally og
Glean. .ro uI/dgås sddonne 11egoti\'e folge-effekter.

(FOIO: Peter Slelfel/sen)

a. Ubehandlet 133 59 154 26
b. 1,5 Goltix l,S Goltix 1,5 Goltix

+ l,S Bctasana + l,S Betasana -r- 1.5 Betasana 54 4 12 1330
c. I,S Golu}{ l,S Goltix 1.5 Goltix

+ l,S Betasana 12 + l,S Betasan. 12 + 1,5 Betasana 12 57 S 7
d. I,S Gohix l,S Goltix l,S Betasana

+ l,S BetasaJla + l,S Betasana + l,S Asulo< SO 55 6 5
e. I,S Goltix l,S Go1ti:-.: l,S Goltix

+2,0 EK 389 +2,0 EK 389 +2,0 EK 389 55 6 4
f. l,S Goltix 1,5 Goltix 1,5 Goltix

+2,0 Betaron +2,0 Betaron +2,0 Betaron 54 2 4 1740

Ved roernes optagning var der ligeledes en pæn ren~ Tabel 56. Ukrudl i bederoer lil foder.
holdeise eftcr behandlingernc i led c-g. Kun i lcd b var

% 1000 ,kgbehandlingen knapt tilfredsstillende. Foderroer dækn ro." rod
l 2 af de 5 forsøg var medtaget el led, som blev Y.opt. pr. ha pc ha
behandlet med Venzar i forbindelse med roernes så-
ning. Siden blev dette led behandlet som led b. I begge 1forsag 1990
forsøg var der ved optagning en bedre renhed ener a. Ingen kørsel 4 58 768
Venzar-Iøsningen end i led b. b. Kørsel m. gyllenedfælder 2 58 95

4 forsag 1988-90

a. Ingen kørsel 6 65 749
b. Kørsel m. gyllenedfælder 5 67 11
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Tabel 5J /lYPp,gue ukrudrsarrer i riss~ dr (/76)

Bederoer
For-elomsl l pcL tf forsøs

1990 1985 1980 1975

Antal forsog II 4J 41 "

fod og pileurl. Overfor \ Isse andre arter. herunder
vejpileUri, har nere af behandlingerne knapl 'ærel
Illfrcdssti Ilende.
En tredelt indsats mod ukrudlcl syne:-. al forbedre og
stabilisere effekten helt generel!.

Pileurt .......... 90 84 63 69
Hvidm. g. ~fod 73 65 88 88
Stedmoder. 45 44 20 22
Fuglegræs 36 49 29 49
Tveland 9 12 14
Liden nælde 9 29 O
Hanekro ... 9 5 2 14
Ærenpris. 7 12 37
Kamille. 45 14 O 14
"Agcrk:\l" 9 5 7 IO

Tabel 5g vlscr hVIlken effekt. der er opn5et af for
skellige behandlmger o\'crfor ukrudl I bederoer.
Tabt=lIen angi\er behandlmgernes procent\lsc cffek t

og et hujt lal er derfor ensbetydende med god \lrk
ning. K UIl behandlinger med nUJrkedsforte midler er
medlagcl i tabellen. der også viser behandlingcrne:-.
kcmikalic=pris pr. ha i 1990.
DCI frcmgår af lobelien, al behandlingerne gencrelt
har viSI god effekl overfor fuglegræs. hvidrne1el gåse-

StrategI '91
mad ukrudt i bederoer

I. Kend de ]-5 dominerende ukrudtsorter i den
ptJgældende mark.

2. Vælg er effektivt 'program" mod del aktuelle
ukrudt.

J. Ol'ervej om jordmiddel skol udbringes jforbindel
se med såmng.
Det kan l'ære aktuelt. hvor m'er 150 ukrudts·
planter pr. ml w'ntes ar spin! frem.

4. Planlæg en tredelt indsars med bIodmidler.
5. h'ærbær bekæmpelsen med bladmidler. mens

ukrudter endnu er i kimbladstadiet • ua11set roer·
nes storrelse_

6. Folg op med 2. bladmjddelJ;projlmng 5-8 dage
ejier I. behandli'tg.

7. Suppler efter behov med en 3. bladmiddelsprojr
ning 1-2 uger se11ere.

.

~ ] < I

"~
E

~
~ .. • il~ -" ]Bederoer ~- il ~

~
.

E. •• ;; t' E • <
~

•
E~ .. " e ~ • " -t
u" li æ > • il -" " o
,,~ < :r " z ;: ~ > .;;

Tobel58 Effekt l pet mod uÅrudt i beder()('r ('06) og (107189)

For siillltlg ramt 1 gunge efier frem spiring
I 0.5 Vcm:ar

3.0 Betanal 1115 O 90 95 99 95 90 100 ~2

3.0 Gollll;. + 3 olle

2 gange efia fremspIrllIg

2. 2 Betlllla[ + 2 GOltlX
95 98 98 89

2 Ilctallal + 2 Goltix + olic· 1200 97 93 86 82 74

J. 2 Oclanal + 1.5 Pyramin DF
2 Betanal+ 1.5 Pyramin DF+ 590 9~ 98 96 84 95 92 93 75 88
2 Actlpron

4. 2 Iktanal ~ 2 GOItIX 9
J Bew...... na Combl + 3 Golwc 1630 95 100 100 97 58

5. I Bclaron +2 Golli,\
1255 82 97 94 72 69 85 9~ 92

2 Betaron + 2 Goltix

6. I Betanaj + l Gohix-+ olie"
925 97 98 99 9~ 98 91 87 87 67

2 Betanal-2 G01tIX+ olie·

J gonge efier fremspirjtlg

7. 1.5 BClanal Plus 1.5 Goltix - olie"
1.5 BClunal Plus 1.5 Goltix + olie" 1380 99 98 98 97 92 85 80 8~

1.5 Betanal Plu.. 1.5 Gohix ....... olic"

Tal med r/.'d l} pe omfnltcr mmd~t 7 o!N:n'ntioncr fra mm 2 :\" fUNlg En ,.reg angner. ;11 IIhlm:""digc ob,er\allllnCr ....1'11 .....

• I hr. SUll\1l1 IlE eller 0..\ III' Sdlcrillg Supcr Olie
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Dan/oi/-sprøjte i h~ede.

Med lu/tassisterede sprøjter "styres" sprøjte~-æske" ned
mod "mdlCI ,. - ukrudt eJ/er afgrøde - afen luftstrøm. Til
gengæld er væskemængden sd kun 30-40 l pr. ho i forhold
til en traditionel marksprøjtes 1()()..250 l pr. ha.
Det betyder. at arbejdskapaciteten kan øges væsentligt.

Andre undersøgelser
I 1990 er der igen arbejdet med enkelte andre opgaver.
som ikke falder ind under de hidtil anvendte over·
skrifter.

Tabel 59. Sprojlelyper. (207)

% Wdtmng ca. 'I, hkg
Vinterhvede Bul- me)· S<p- kom<

ruS! dug lona pr ha

4 forsøg 1990
8. Hydraulisk J 2 9 87,6
b.Danfoil .... O 2 9 1,7

LSD-
12 forsøg 1988·90
a. Hydraulisk J 4 5 86,7
b. Danfoil .......... 2 2 5 0,1

LSD-

Ikhandkt på samme Ildspunkt og anlal gange som omgl\ende.=1

Sprtljtcl)pcr. Tabel 59 \iser resultaterne af 4 forsog.
h\or elTeklell af ~valllpcbekæmpel!>e i hvede med to
..prnjtel}per er ~mmenlignet. En almindelig hydrau·
II.. \.. Virkende lIardl"prnjte er ..ammenlignet med den
Illfta~Sl'ilCrcdc Danfoilsprojtc.
Den alm marksprojte har fordelt midlerne med ca
100 I .... and pr. ha. men ... Oanfollsprojlen har fordelt
nlldlcrnc med kun 30-40 I \'and pr. ha, Illen I)a....l
stcretH af cn kraftig luftstf('m.
I disse for~og er der gcnnemfort det S'lmmc <1010.11
behandlinger mod svampesygdomme som l den om
givende mark.
Der er ligelede-. anvendt de midler, "om mar\..ell ble\
behandlet med. men dosi,; cr i forwgcl reducerel til
hal\'deletl af det. som cr anvendt J den omglvendc
mark I gennemsnit af årets forsog blev der opnået en
forbedret effekt med Danfoilsprojlen O\'erfor gulru!>t.
Derimod \ar \irkningen en~ overfor meldug og Sep
IUria. Behandlingen med Danfoibprnjten har i gen-
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nemsnit medført et beskedent merudbytte. som dog
ikke er statistisk sikkert.
De to sprojtetyper er sammenlignet i 12 focsog over 3
år, og arbejdet afsluttes hermed. I gennemsnit af disse
fOCS0g er der opnlet helt samme udbytter. men etrek·
ten overfor gulrust og meldug har været en anelse
bedre med Danfoilsprojten.

I forsøg nr. 37018 er en luftassisteret Hardi Twinsprøj·
te sammenlignet med en almindelig hydraulisk Hardi
sprøjte ved svampebekæmpcJse i hvede. J dette forsøg
blev der ikke fundet forskel på effekt og udbytte af de
to sprøjtetyper.

Afprøvning over 5 dr har ~ist, at Da"foilsprøj/(!tI er
velegnel lil at udbringe bekæmpelsesmidler over korn·
afgrøder.
DanfoiJsprojten fordeler sprøjte~'æsken 'led hjælp afell
kraftig luftstrøm og med kun 30-40 I \'æske pr. ha.
Jled den la~-e ~'(Jndmængde kan kapaciteten ogL'S ~'æ·

sentligt ved all sprøjtearbejde.

Sprojtefrie zoner. l 1987 ble\ der påbegyndt en for·
sogsserie med det formål at klarlægge den okon miske
betydning af at etablere ~projtefrie zoner IanJ!" be
plantninger. Forsøgene er fortrinsvis placeret vt:'d læ·
hegn. Dct er hensigten, at forsøgcnc skal være fast·
liggende i 5 år. og at effekten bliver vurderet i de
afgroder. som det lokale sædskifte betlllger. Hvert år
placeres forsøget samme Med, og sAve! sprcjled~ som
usprojtede parccller »folger hinanden «. Herved soges
dct belyst, om der over en årrække sker ændllllger i
bl.a. ukrudtsfloraen.
I forbindelse med den normalc marksprøjtning • bncs
og lukkes sprcjtebommen kiftevis nærmest beplant
IlIngcn. De enkelte parceller er ca. 6 m brede. Morkem
normale plante~'ærn gennemføres og sammenlignes
med tlltel plante)·æm. Der foretages optællinger. og
der måles udbytte.
Forsogsmæssigt er det ikke nogen ideel placerll1g, og
de målte udbytter vil \ære stærkt påvirket af hegnenes
udrormning. Udbyttem lingerne er oftc beheftet med
~tor usikkerhed.
Siden 1987 er der anlagt forsog på 18 lokaliteter til
helysning af cmnet.

Tabel 60 viser de resultater, som hidtil er opnAel For
0\ erskuelighedens skyld er resultaterne sammenstil·
let,.. henholdsvis 1., 2.. 3. og 4. Ars virkning kan ses.

I 1990 er der ikke anlagt nye forsog og der~ r fore·
ligger ingen nye resultater med I. års elTekt.
2. års effekten er målt i 5 forsøg i 1990, og her h... r det
kostct n:estcn 40 pet. af udbyllet at undlade plantc·
værn.
3. og 4. års elTekten er målt i henholdsvis 14 og 4
fOt1tog. Her har tabet været godt 20 pet. ved at undlade
plantevæm i 1990. Størst forskel er der målt i hvede
forsogcne, hvilket ikkc er unaturligt, da dcnne afgrøde
i afvigte år var stærkt befængt med sygdomme og
derfor betalte store merudbytter. når planteværn blev
undladt.
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Tabel 60. Sprojre/rie zoner (208).

Tabel 6J. Sprøjte/rie ZOIlN (208).

Forholdstal for udbyue
1 Irs 2. Irs 3_ Ars 4 l1rs
forsøg formg fOfS0g fOfS08

I 25 forsøg over 4 år er der nu målt 2. års eITekt. I
gennemsnit har tabet ved at undlade pIanieværn været
19 pet. Denne for::>kcl er statistisk sikker. ))Tabet«(
reduceres dog med de sparede omkostninger til at
gcnncmføre planteværn i de aktuelle afgrøder.

Hand~ls- Fare- Virk....omme stoffer
navo l~nna kJ""" gram pr. kg eller liter

Ukrru!lsmid1er:
AekJnlfen Agm·Nnrden , 600 adonlfen
Ally 20 IW 1)11 Pnnt 2fX) mel~lllflJmn.mclhyl

Arclull Il • /I"",:h'l 500 IsoprOlurOIl
Armne S DOW l:1~nco

, 20 c10't:r.llid-f

, 2<10 M PA t 40 num~ypllr

A",,<,rl HAS!- JQO "'U1.,-~mclhabl:n/_

A~uloA SG Agro-Nnrden
, 800 :L'>ulam

Atm/In,.a7% Aere X, 500 atfll21n
A'alk. BW MOlllo:inlO J80 lnall~1

A,cn[t.c ISO l BASF X, 217 dlfrnLOqtJ.at
1I.1II,'d.a S SandelI , .J.8Odic.lmba
IMmon I'lu~ Shdl X,· 209 namprop-M·I"OpfOllyl
Ila-.a~f:ln 0180 BASf X, 480 Ixnlazon
U..",grnn MCPA 15IlASr

, 250 benta20n ! 75 MCPA
H"""gr~n "lP IJAS!· X, 2SO helll~7ml-f

I
)75 mC'>hlorpro>p

IIdl!rTIn Agfll-Nonlcn X" 300 IMlpmlUmn l
621o~yrlll+ 1M, rn."<:hlnfl'fOl' GIklanal SchCflllg X, 160 phenmcdipham

Helnnal l'lus SchCflllg ~, lbO phenmcdrphum
Iklal1~1 !'roGr•.,. Schcnng 62 phenmcdlpham l

~Q 1(69) lo~cdlph~m

lamn Schcrl[)~ X, 80 phenmWlpham •
100 elhofume:e;al

Ikla",na Esb,crg Kemi X, 160 rhtnmcdlpham
Ikta\llna 12 E~bJerg Kcml 110 pllenmedlpham
(JIKdu soo se Sllell X" SOO cyanazrn
lA D. scr,. Fk~ X, sao 2,4-0
l)aUlrll-d Agm·Nordc" 1 38 ;ooYJul~ 2JS MePA I

23 br(Jlll(Uy,1I1+
Ig4 dlchlorprup·I'

f)ouhlcl Agm-Nnrdcn X, 240 I'>OflTOturon t
40 lo~ynll+40 brOOUH}'1I1

DI'M·tlllddcl, 671)( Acre X" 167 MCl'A + 50J ull.=hloqmJll
Durh~n DI'D Flere Xn 355 dichlorprop·l' t 160 2.~ D
f)lIpllJ'>l!n "lP Flere X" h(J(J ma::hlorpml'.l'
Duplos:m .\il'/D
Kombi Aere X, !5O mechlorpmp-P' 160 2.4 D
Duplo\.an Super Rm X, l W mtehlorpro!>'P f

310 dichlurprup-I'~

160 MCI'A
!-I( llt'1 F_\O)tfg I(nnl 94 phcnmcdlpham I

1631ru.!lal
EXP JOO6.J A~ro Norden S dinufcmcan-'-

200 MePA !
375 dlchlorprnp-I'

E~JUnder IlASF 240 chlond~wn +
120 phenmcdipham

EApro." 73 DI' Du 1'01lt 1~ !nbenllTOn-mclhyl
FL 110 IC' 480 ~lllposalc

1-1.110 liSI' 'C, 640 sulJloslllc
!-lnldor ScherUlg SOO 1"O~abeH

Fo.,:us IlASF 200 cydoJ.)'lhm
!-oAlnl Agro-Noflkn 511 wllyml ! 811 blfcooA t

325 mt'('hIOrp~
FOArnl.d Agfll-Nordcn n lo~yml I 2 blfeTllJ~ t

2IJ2 rmchlorpfOf'-P
ruslladc 'C, X, 2S0 nuulfob-boJt) I
FU~lladc 12,5 EC 'C, , 125 nWU'jfob-p.botyl
Gillian! DO\\' Elanro 125 hakl~yfob-dho~tthyl

Glean 20 DI' Du Pool 200 chlorsulfuron
GoIh~ WG Agro-lcnll 700 mt:lamllrOR
Grarnmon SOl) FW" Ciba GCI[t.}· 500 1)!)llrotUflJn
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Tabel 62. Midler pro\'er mod ukrudr J989·90.

undlade planteværn målt i vinterhvede. villlerbyg og
markært.
Forsøgene følges endnu ct p'lr år.

Resulwrcme a/ de gel/fJern/ørle forsøg med sprøjte/rie
zOl/er viser. at det kOIl koste 10-20 pcr. af udbytfel al
undlade planreværfl. I en del/orsøg har IIdbytfer \'ærct
reducerer betydeligr mere.
Taber formindskes dog a/ de sparede omkosfflillger.

Anvendte midler. Tabel 62 viser i alfabetisk orden de
præparaler, som har deltaget i årets forsøg med
ukrudtsbekæmpelse. Indhold og mængde af aktivt Slof
er angivet sammen med firmanavn. Såfreml midler er
markedsført, er også f<lrcsymbol angivet.

J8/s. Vinterhvede

62,2
716,0

LSD 7.9

3/fs. Vårbyg

41,8
, 5,8

LSD 1.7

Udbyne og merudbylle
hkg pr. ha

/987-90 5ft. Vif1terrllg 4ft. Vinterbyg

a. Med pIanieværn 42,9 47,8
b. Uden plaIlIeværn 74.9 711,0

LSD- LSD 8.6

/987·90 J/s. Vinterraps 5/s.. Vårrap.~

a. Med planteværn 25,2 17,8
b. Uden pianieværn 73.7 72.9

LSD- LSD-

/987·90 4ft. Markæn

a. Med planteværn 39,8
b. Uden planteværn 79,1

LSD-

/990 5/s. 14/< 4/<
;l. Med pIanIcværn 100 100 100
b. Uden planteværn ol 70 77

LSD 23 LSD /0 LSD 14

/989 5/< /5/< 2/s.
a. Med plulllevæm 100 100 100
b. Uden planIcværn 67 85 86

LSD- LSD 7 LSD-

/988 /8/< 5/<
a. Med pIanIeværn 100 100
b. Uden planteværn 88 86

LSD 7 LSD-

/987·90 28ft· 25/s.

a. Med planteværn 100 100
b. Uden pIanIeværn 80 81

LSD 8 LSD 7

/987-90

a. Med planteværn
b. Uden plantevæm

Tabel 61 viser, hvordan udbyttet har været i 70 forsøg
med sprøjtefrie zoner. Forsøgene er sammenstillet
a/grodevis og omfatter I.. 2., 3. og 4. Ars målinger. I
vårbyg, vinterhvede og vinterbyg er de målte udslag
statistisk sikre.
I den forløbne periode er dc størSLe )}Iab« ved al



Planteværn

Fare- Virk..~mme stoffer Handc:ll>- Fare- Virksomme Sloffer

Handc:lsna...n Firma kiMSe: & pr. kg elkr hier Ila...n Finna U"" gram pr. kg eller l'l_r

lierbalon 630 KVK 320 nM:r>hlorprup·r .... SUlr.ne KOJnbo IX)',\' EI.noo 100 nuro~ypur+

280 MCPA +30 dopyralid JO dopyruhd + 120 ·o\YI1II
Herbtuni.\ Cembl KVK )25 dlchlorprop-P+ Stemp BASF 3JO prndimclhnlin

1752,4-0+ 175 MCP" Stump SC BASF , 400 pmdunclhPlm
Hetbami~ OPM 650K VK 375 dlchlorprop-P+ TlIlo~ Schcrulll x" 420 m«,hlorprop+

275 MePA 94 bromo~)'nil t
llcrbamu Ml'D 5151''0'1' X" 31' rncclllorprop-P t 28 bm,.~1rI1~lhyl

200 2,4-0 T()lkan Agro-Norden 500 i:croturol1
IIcrb.prol' ES 500 KVK X" 500 mechlorprop-esler TOllOgatd Cibit-Gcig) 150 IC ulh)1.alJn-t
Kupr Agro-Norden , 500 lSOl'roturOrl-t 350 lcrbulryn

100 dinufenlC&n To~ BASF 160 pendimetlahn+

ud""" BASF '" 200 atrum+200 bmlaWn (BAS '7211) 150 bentaztln
I.og.ran Clba-GClgy

, 200 In.~ulfuron Tn:lbn I_ Xo "BO mnu,.lrn
MepA. Hil- Acre X, 150 MePA Tn:na.n Plu.~ ICI Xo NO mnuralin-t
Mechklrprp-P 600 KVK X, 600 mechlorl'l"Op_P 190 napn'lpllmld
Metl'Clr Ag.ro-Nortietl , 2OSIJQprOluron+ Tnbuml \10'1' Agm-keml 700 mclhlbenzltl1at.urnn

167 m«hktrprop+ Tnnut1lhn Acre Xo 4SO mfluralln
12' blfenm Tnnulan KVK X, 2-40 Influrahn-t

Meleur-d Avo-Norden 208 l!lOprO'IUroll'" 120 hnurun
145 meehlorprop-P+ Vegorln 500 FW Clbl-Ge1 lY X" 420 hrnmopheno.um'"
12' boreno.. 80 lerbulhyla.nn

M)kJne Po....cr Asro-Norden X, 4g0 m<xhlorpr~ter t V"nLllr Du Pool 800 lena"ll
160 IO"Yrlll

Kfa'1J.'m,dler. ofi"r og ud,hl,,,,,r'Optu:a. MI' Flere Xo 60CI m«hlorprop·j'+
O~ltrll Agm-Norlkn Xo 200 IOxYrll11 200 bromo~")oil IIc"proo BASF - penet",rinssohe
PLK Tnnutl:lhll 'LK Xo 4110 lnnurallll I:::~trayon Du Pool . lhdlClIIlddd
Puma S 75 EW Hoechst ? 6~ ~~I~::Xt1':"lhYI Frrga{c ICI - n aud,llY
Pyn.min OF BASF ISllbktte ..
ReaJone ICI Xo 200 dltjUbl GCIlHpol Lil.O lloech<t • pcncm:nllgsohe
lI.oundup Mon~nlo 360 glyphOliaI LI~pol ICI _ klæbemiddel

:I~~u~1~
Monsanto 400 SI)ph~1 Super Olle $chcring - pcllclrcnngsobc
00\10' EJa.nco X" 250 nuro~ypIJr Teamup 2000 Monsanto )90 Immomumsulføl

Fareklas."C - bcl)'dcr. at midlet er udcø for flIreklasse.
, bi.-tyder, at midlet endnu ikke er godkendt

Valmue i hvede var tidligere el megel almindeligt ukrudtsproblem. Bekæmpelse kan med fordel ske i efterdret Alle de
me,<;t brugte herbicider t;1 v;flfersæd har god effekt.
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Økologisk og biodynamisk
dyrkning
Af Erik Fog

ØkologIsk og biodynamisk jordbrug er i de seneste år
blevet en anerkendt del af landbrugserhvcrvcl. og det
er derfor nal uriigt, at der i land:·.ror~cgene inddrages
fOf!løgscmncr, der har betydning for denne driftsform.
Der er s<1.ledes også i 1990 gennemført en række forsøg
under dette emne i alt 20 stk. Det er imidlertid en
hahcring 'If antallet i forhold til årct for, hvilket nok
er en følge af, al der i disse år må ske en stadig
kraftlgere prioritering af forsøgsarbejdet i de enkelte
fafclllnger. Del har også generelt været s\ærl at finde
k\uhlicerede forsogssteder. hvilket og å afspejler sig i
de temmelig store uds\ing i resultaterne fra Sted lil
Sled. Man skal derfor se resultaterne under del lys. at
metoderne er under stadig Ud\'lkllllg. hmr de bedste
r~ulta(er viser. hvor langt de d}gtigste er kommet.
mens de mindre gode resultater er ct udtryk for. af der
for andre er behov for driftsmæssige forbedringer.

Hcldigvi~ er der også i de ~cnc~te lir iværksat grundi
gere forsog ved statens forscgsvirksomheder. og det vil
give mere solide resultater. der kan bruges til at styrke
rll.dgivningen og udviklingen i den økologiske og bio·
dynamiske plantedyrkning.

Det faglige arbejde mdenfor delle område er organi
seret under Fællesud\alget for ekologisk og biodyna
misk Jordbrug. h\'orunder der er ansat 5 regionale
konsulenter og en landskonsulent. Disse konsulenter
er I forsøgsarbejdct heil afhængige af den hjælp. der
ydes fra såvel de lokale plante:l\ I..kontorer som fra
LandskollIoret for Planteavl. Det er en hjælp Fælles
udvalget er meget glad for. og forsogene i 1990 er da
ogs. i vid udstrækning en \ idereforeise af de tidligere
års forsog.

Korndyrkning
Ogs..~ i 1990 blev der gennemf()fI en række forseg med
korndyrkning. Dct er fortsat sorl.sforsøg samt et en
kelt forsøg med tildeling af gylle. Derimod har der
ikke været mulighed for at gennemføre forsog med
dyrkning til ensilering.

Vinterhvede
Der er i år gennemfort sorlsforscg med vinterh\ ede på
tre lokaliteter. Forsogene har nr. 29081, 26108 og
26107. Resultaterne er VlSI I tabel I.

Tabel J. Udbytte i vitl1erh~'ede.

Vinterhvede Udbylte og merudb)lle
hkg pr. ha

Forso~S1~ 1989

Kraka 62.8 53.8 41,3 52,6 45,3
Kosack 72.7 74.2 9.7 0.9 0.1
Urban 0.3 70.1 9.6 3.3 ~I.I

Obeli<;k 4.9 7.9 20.9 11.2 7.8
Florida ~2.1 4.3 10.5 4.2
Pepital. 0.2 13.0 22.3 11.7
Salut 11.8
LSD. 3.0 3.7 5./

Det ses af tabellen, at udbyuernc varierer en del fru
sted tilsted; men dct er dog mindre end året før. og
gennemsllitsudbyttet er også større i 1990. Men geo
nerelt må man regne med, at hvedeudbytterne i økolo
gisk dyrkning ikke når højere end 7S % afudbyucrne i
konventionel dyrkning. Der er i alle tre forsag sørget
for en god forfrugl, henholdsvis kløvergræs. ærter og
lucerne. og der er tildelt mellem JO og 45 t hus·
dyrgooning pr. ha.

Igen I år er det sonen Obelisk, der udmærker sig med
et pænt merudbytte i alle tre forseg. Men ogs1\. sorter
ne f70rida og Pepiral har givet pæne merudbytter.
Sorten Kraka klarede sig relativt dårligt på det tredje
forsøgssted på grund af et kraftigt angreb af gulrusl.

Svampesygdomme har ellers ikke været alvorlige i
\ interhveden, kun Florida og til dels Pepi,al har haft
en del meldug.

Da hvede almindeligvis dyrkes økologisk med henblik
på, at den kan bruges til brødbagning, er del inler
essant at se pl' sorlernes kvalitetsegenskaber.

J tabel 2 er resultaterne af kvalitetsanllly<;crne opført.

Generel! er værdierne i dette års forsøg højere end de
to tidligere 1\r. Den gode og varme vækstsæson hur
sammen med gode forfrugter og en passende goosk
ning gavnet proteil1l11dhoJdet, mens det stadig kniber
med at f3 glulenindholdet, der måles med se<hmenta·
lIans\ ærdicn. hojt nok. Derimod ligger faldtallet som
alud meget hOJI
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Tabel l Kvalilelsegensktlber i lJimerhlJede.

Tusind- Se<hmen·
korns- Pct. "'ion,.,vægt cl· \a':Rh

g prolein Faldtal ml

Vinterrug
I tabel 4 er resultaterne fra årets to sonsforsøg i
vinterrug gengivet. Forsøgene har or. 26110 og 26109.
Resultaterne er sammenlignet med gennemsnitsresul
tatet for forsøgene i 1989.

3 forsøg

Kraka 43 13,2 351 32
Kosack 44 12.3 293 25
Urban 47 13.3 373 32
Obelisk 47 11.8 343 25
Florida 50 12,2 334 21
Pepital .. 48 11,2 350 24
Salut 1) 46 10.4 327 12

Sorten Salul er medtaget i det ene forsøg, da den
betragtes som en særlig god bageson. Men resultater·
ne har ikke vist hverken el særligt højt udbYlIe eller
nogen særlig god kvalitet.
Da det de tidligere år har knebet med proleinind
holdet i hveden, blev der i 1990 gennemført et forsøg
med forskellige mængder gylle til vinterhvede udbragt
i forAret. Resultaterne ses i tabel 3.

Ønskelig værdi: 45-50 over 12 over200

l) I rorsog.

Tabel 3 Gylle ril vinterh.'ede.

30·35

Tabel 4. Udbytte i v;nlcrrug

Vinterrug Udbytte og merl,ldbytl~ 1hkg pr. ha

Forsøgsstcd I 2 I i 089 I
Petkus II . 44,2 25,3 38,2
Akkord 12,2 8,3 7,0
Dominalor 3,7 5,9 7.3
Danko ... 1.4 1,3
Schmidt. +2.2 73,7 +7,3
Blanding I) 2,4
LSD. 4,0 3.5

I) Pe{ku~ II. Akkord. Oominlllor, Dllnko og Schmidt.

Det typiske billede for økologiske forsøg med store
udbytteforskelle fra sted til sted er også gældende for
disse rugforsøg. Forsøget med de lave udbytter havde
vinterhvede som forfrugt, mens forfrugten i det ,lUdet
forsøg var kløvergræs. Der blev i begge forsøg udbragt
gylle i foråret; men selvom der i forsøg 2 blev blført
mere end dobbeh så meget som i forsøg l, kunne det
dog ikke bringe udbytterne pli. samme niveau.

Desværre har forsøget kun været gennem fon ct enkelt
Sled forsøg nr. 32033, og der var her tale om første års
okologisk dyrkning (omlægningsjord). Forfrugten var
ærter. der havde været dårligt etablerel. og i alle
parceller var der et ret kraftigt angreb af knække
fodsyge. Sorten ....ar Kosack. Gyllen er udbragt d. 26.
april, og der gik 19 dage. før der kom regn. således at
ell betydelig del af kvælstoffet gik l.abt ved fordamp
ning.

I

I forsøg
Ugødet. .
50 N i gylle udlagt

100 N i gylle udlagl .
100 N i gylle spredt.
150 N i gylle udlagt.
200 N i gylle udlagt.

Udbyue og
merudb)tie
hkg pr. ha

22,2
10,2
11.7
10.3
16,1
19.4

Pct.
,A·

protem

9.2
8.8
9.6
9.2
9.5

12,0

Det er tydeligt i dette års forsøg, at hybridsorten
Akkord giver et betydeligt merudbytte også i "kolo
gisk dyrkning. Sorten Dominator har ogsA gl\et el
pænt merudbytte. der dog ikke kommer pli. højde med
hybridrugen. Derimod giver landsorlcn SchnlJdr et
mindre udbytte, hvilket ogsA var lydeligt i 1989. Der
bør derfor kunne dokumenteres væsentlig! bedre kva
litetsegenskaber ved Sehmidlrugen, før det kan blive
aktuelt at vælge en sådan landsor!.

I det ene forsøg er del samtidig forsøgt at dyrke de
udvalgte sorter i blanding. Resultatet taler ikke for, at
der skulle vindes noget ved en sådan blanding. Rugen
er da heller ikke så modtagelig for bladsvampe som for
eksempel hvede og byg.

Del har værel droftet. hvorledes rugen bedst udsAes
under økologisk og biodynamisk dyrkning. .Derfor
blev der i 1990 gennemført et enkelt forsøg med to
såtider og tre forskellige udsædsmængder. FONøget
har tlf. 30047.

Rc.'Suhatcrne er betydeligt lavere end i sortsforsogel.
s<'l.ledes al der skulle 200 kg NH4·N udlagt med
slæbeslanger til for at komme op i nærheden af ud
bytterne i sortsforsøgene, Det peger på et fænomen.
der er karakteristisk for okologisk dyrkning. nemlig at
der går nogle år for humuspuljen og den biologiske
omsætning er blevet øget gennem økologisk dyrkning.
og det er i hoj grad disse forhold, der er bestemmende
for udbyttet. når der ikke anvendes handelsgodning.
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Der blev udsåel henholdsvis 150, 300 og 450 spiredyg
lige kerne pr. m2 pli. såtiderne 26. september og IO.
oktober.

Udbyttet blev ca. 35 hkg pr. ha. og der var ingen
sikker forskel mellem udsædsmængderne, dog med en
tendens til bedre udbytte med 300 kerner pr m2•

Derimod var der el sikkert mindreudbytle ved den
sene såning muligvis på grund af den sammensJem·
ning af jordoverfladen, der blev observeret i disse led.



Vårbyg
Også i vårbyg har der været udført sonsforsøg. De tO

forsøg har nr. 30045 og 16007.
Resultaterne er vist i label 5.

Økologisk biodynamisk jordbrug

Udby tiet har i disse forsag været meget lavt for
modentlig på grund af ct kraftigt ukrudtstryk kom bi·
neret med en tør sommer. der svækker ærlernes nlll
lighcder. Ved det lave udbytte var der i ingen af
parcellerne lejesæd.

Rc:o,llltatcrne tyder på. al sorlsblandinger er et for
nuftigt valg til økologbk dyrkning: men del er ikke
muligt ud fra forsøget al pege med sikkerhed på nogen
enkelt speciel god son.

Ocr er meget ~h)rrc udbytleforskelle mellem for!log·
stederne end mellem sorterne. I forsøget med de
laveste udbytter var der en del luseangreb, og den
tildelte gylle blev udbragt meget sent.

Tabel 5. Vdrbygsorrer.

Vårbyg

FOrsogSSled

DIanding I)
Scwa
DIgger .
Lina.
Alexi .
Regatta .
Escon
LSD.

Udbytte og merudbYlI1:
hkg pr. ha

2

39,0 27.8
-;-1.1 1.8
-;-0.2 -;- 1.6
-;-0.3 5.9

0.5 '4.5
0,4 -;-3.5
2,9 -;- 1.6
3.3 3.7

Indholdct af æner i den hO!<ltede vare er målt i det ene
forseg. og det fremgår her, at ærleandelen er be
rydeligl Iaverc cnd i udsæden. Ved sådanne an'i
blandingcr vil vækst forholdene have cn afgørcnde
betydning for den indbyrdes konkurrence, så det er
derfor nok så vigtigl at kunne begunstige ærterne i
løbel af væbtsæsonen. n~r der dyrkes ænerige blan
dinger med henblik på et stort <Crteudbytte.

Kartoffeldyrkning

Forspiring og kompostudtræk
KanofTclskimmel er et alvorligt problem vcd økolo·
gisk dyrkning. Derfor har der de sidste år værel
gennemfor! forsøg, dcr skulle belyse mulighederne
dels ved forebyggelse gennem forspiring eller for
varmning. h\'or der satses på en hurtig udvikling af
kanonerne inden skimmelen angriber, dels ved egent~

lig svampcbekæmpelse ved sprøjtning med kampo
studtræk. Den sidste metode er valgt ud fra udenland
ske undersøgelser. der tyder på, at baktcrierne i korn·
posludtræk kan hæmme angrcb af bladsvampe.

Ærter i blanding med korn
D'1 der er et krav om høj selvforsyning ved fordring af
økologiske og biodynamiske husdyr. er det vigtigt at
kUlIlle dyrke ærtcr til proteinforsyningen. Ærter til
modcnhcd i renbestand er ikke realistisk. da der vil
opstå store problemer med ukrudt og vanskelig host.
Derfor forsøges der med dyrkning af ærler i blanding
med vårbyg. I 1990 blev der gennemført to forseg.
hvor fem forskellige ærle'iOrler blcv afprøver i blan
ding med bygsonen Lina. Forsøgene har nr. 30046 og
16009 og resullaterne er vist i tabel 6.

Tabel 6 Ært og byg i blanding

Udbyue og RAprolein i
merudbylle PCl. r"l1itOffel
hkt! pr. ha ærler pet.

~ Forsøgssted I I 2 2 2

85% Bollalyr +
15% Lina 29,4 18.2 37.1 15, I
85% Oodil +
15% Lina lA -;- 2.3 27.5 13,4
85% Solara +
15% Lina 3.7 -:- 2,0 25.0 13.9
85% Heika +
15% Lina 3.6 -;-004 24.5 14,0
85% Trille +
15% Lina 6.3 0,4 24.1 13,8
LSD .. 6.3 2. /

I tabel 7 er resuitareme vi!'>t fra de IO forsøg. der blev
gennemført efter planen. Forsogene har nr. 30053 og
42165.
Dcr har værct en tendcns til. at slivcl forvarmning som
forspiring har givet merudbylte; men på grund afslOre
varialioner i forsøgene er tallene ikke statistisk sikre.
Del gælder også merudbY'Icrne for kompostsprøjl
ning (tallene i parentes i tabellen). Men tendensen er
klart negativ, selvom der i 1990 var et betydeligt
smitterryk af karlOfTelskimmel. Resultatel taler derfor
for, al der ikke ~kal satses på sprøjtning med kom po
slekstrakt. Da der som sagt har vist sig lovende
resultaler i udlandet. bør der gennemføres mere detal
jerede forsøg i laboratorieskala for al finde ud af,
hvorledes kompostudtræk skal frem<;tillcs og behand~

les for al give de ønskede resultater.

1et tredje karlofTelforseg. nr. 26111. blev to forskellige
starttidspunkter for kompostsprøjtningen afprøve!. I
del ene led blev første sprøjlning udfort d. 1. juni, og i
det andet lcd startede man d. 16. juni.

Udbyttelllveauet var ca. 200 hkg pr. ha. og der var el
merudbytte på ca. 13 hkg pr. ha ved komposlsprøjt
ning Uanl<l.::ngig afbegyndelsestidspunktel. Delle mer
udbytte var dog ikke slatistisk sikkert, da der viste sig
en stor jordbundsvariation i forsøgct.

Udviklingen af skimmelangrebct var mere præget af
afstanden til stanpunktet for smitten end af dc for
skellige behandlinger.
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A. Ingen kompostudtræk

Økologisk biodynamisk jordbrug

Tabel 7. Forvarmning_ forspiring og kompos,sprøjtning af korlOjTer.

Udbytte ol merudbytte
bka; knolde pr. ha

_F_"""---="'---='''' ---=-------j-'----2----:
Ingen forbehandling .
Forvarmning. . . . . . . . . . . . . .
Forspiring __ . . . . .. . .

B. Sprøjtning med kompostudtræk

FOf'S08SSted

345 L28
9 9
8 24

Udb)'tIC Ol merudb)'tte
hkg knolde pr. ha

tal i parentes = nlerudb. i forhold lil It.

2

Ingen forbehandling .
Forvarmning. . . . . . . . . . • • . . . . . .
Forspiring. . . .......••.. , , .

328(·17)
JO ( 4)
26 ( l)

L03 (-25)
24 (-10)
24 (-25)

Gødskning med
komposteret byaffald
Som opfølgning på et forsøg med forskellige former
for affaJdskompost, der blev etableret i 1988, er der i Ar
set på eftervirkningen i kløvergræs.

Behandlingerne gik fra IO tons komposteret hushold·
ningsaffald ti) 40 tons komposteret halm fra hestebok·
se.

Der blev ikke registreret nogen sikre forskelle i efter
virkningen, hverken hvad angår udbyue eller kvalitet.

Ukrudtsregulering
Ukrudtstrykket i afgrøderne er altid et forhold, der
kræver stor opmærksomhed ved økologisk og bio
dynamisk dyrkning. Derfor er der også i 1990 gennem
fort forsøg med forskellige ukrudtskontrolmetoder.

Tabel8 Ukrudlshanming Ukrudlsmængde og udbyue

Ukrudtsharvning i korn
Der blev i 1990 gennemført tre forsøg med ukrudts
harvning i v§rsæd. Forsogene har nr. 40132. 30049 og
30048. Desværre er det kun det førset, du har en
kvalitet, så det egner sig til at medtage i ~retningen.
Resultaterne fra dette forsøg er vist i tabel 8 sammen
med tilsvarende resultater fra forsøgene i 1989.

Resultaterne viser, at der ikke er noget sikkert merud
bytte ved at ukrudlsharve, selvom der sker en be
tydelig reduktion af ukrudtsbestanden. Delle sidste
forhold kan være vigtig på lang sigt for at mindske
opbygningen af en stor pulje af ukrudtsfrø i jorden.

Del er derimod tydeligt, at forsinket såning der skulle
gore opharvningen for såning mere effektiv mod
ukrudtet, ikke virker efter sin hensigt. Mængden af
ukrudt er ikke blevet mindre. mens udbyttet hæmmes
tydeligt. En sådan praksis kan derfor ikJee anbefales.

Ukrudtsbestand

Tokimbladet ."

Vlrbyg
Udb)'ut ukrudts· }O<d

OB pbnter dækket a

"""- pr. ml fortr uktud·
udbytte dl~ dl"

hkg pr. ha harvnin. skridnin~

1989 I 1990 1989 I 1990 1989 I 1990

Antal forsøg 3 3 l 3
ormal såtid

- ukrudtsharvning J6.4 J2.3 307 400 25 55
2 gange ukrudtsharvning . -;-0.6 1.6 161 160 13 14

Forsinket s4ning

- ukrudtsharvning ...... -;-3,3 -;-2.4 356 500 36 70
2 gange ukrudtsharvning . -;-\.7 -;- J.I 147 210 21 52
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Økologisk biod}'namisk jordbrug

I takt med udbredelsen ofkemikaliefn dyrknmg øger og
udbydet of red_fkaber til ukrudtsbekæmpelse. !fer er det
ukrudtsstn"gler lied en maxkindemoflSlralian. Del ses. al
arbejdsbredden og dermed kap(lC'Iteten er øget belydeltgt.

Dc IO øvrige fOf'iog blev anlagt pi\ en meget dårlig
jordbonitct. hvor udbyttet var meget dårligl, og af
grøden blev skadel af alle behandlingerne.

Ukrudtskontrol i roer
Ukrudtskontrol ved rocd)'rkning kræver fortsal hånd
hakning i større cller mindre omfang, og nClop ønsket
om al nedbringc tidsforbruget til hakning var bag
grunden for det forsøg. der blev gennemført i 1990.

Forsogsbehandlingcrnc beslod af ukrudtsharvning
henholdsvis f"r sAning og før frem~piring i kombi-

Ved brug af ukrudtsstrtgler er hosll'ghed og indxli/ling
",~el tiglIg. På billedel ses resultatet of et træk i he
stebønner. Jn'Or int:btillingen hor Yæret for ogressit! og
derfor har skodel afgrøden.

nation med henholdsvIs to hakninger eHer brændmg
af ukrudtet på tidspunktet for 2. hakning.

Resultaterne fra forsøgel peger i retning af, at det
skader roerne med en strigling lige før fremspiring.
mens det har virket gJ.tvnligt med en sellcktiv bræn
ding i stedet for 2. hakning. Denne sellektive brænding
erslallcde i forsøget en meget tidskrævende 2. hak
ning.

Resultaterne m dog foreløbig tages med forbehold,
da del kun gæller cl enkclt forsøg. og der desuden har
været fejl ved udsåningen. Forsøget har nf. 42193.
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Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark

I 1990 er der i alt gennemført 41 forsøg med kartofler,
fordelt på Il forskellige opgaver indenfor områderne
dyrkning. godskning og plantebeskyttelse.

Sortsforsøg med melkartofler
I samarbejde med og finansieret af de fem kartoffel·
melsfabrikker er der gennemført [orsøg med sorterne
Posmo, Tiva. Fccuva og Saturna.
Resultaterne af de 6 gennemførte fo~g er vist i tabel
I.

Tabel J. Sorl.ifors"g med Jabrikskarlofler (215)
~ Udby1t~ og merudbyuepr. ha

5uvdse hka knolde kr

6 forsøg /990
Pasmo 21.0 414 184112
Tiva. ... 18,J 47 ~50

Fccuva. 20.0 2J 677
Saluma 18.5 -;-19 -;-248J
LSD 0.8 25

Ud over procent stivelse og knoldudbync er i tabel I
visl en omregning uf resultaterne til kr. pr. ha. Om·
regningen er sket på baggrund af melfabrikkerncs
afregningsskala minus 3 kr. pr. hkg til fragt og 5 kr. pr.
hkg lil forrentning af leveringsretten.
Nar resultalerne på denne måde omregnes til kr. pr.
ha viser forsøgene, at sorterne Posmo. Tiva og Fecuva
økonomisk sct har været jævnbyrdige, hvorimod Sa·
turna ikke har kunnet klare sig.
Til de enkclle sorter kan knyttes følgende kommen·
tarer, der kan have værdi ved valg af sort.
Posmo: Sorten er meget spirevilJig på lager. hvilket
ts..-er giver problemer med opbevaringen l milde vintre.
Angribcs''\jældent af virus og baktericsygdomme.
Tiva: Sorten er nematoorcsistent. Den angribes sjæl
dent af vIrus og bail.leriesygdomme. Meget uens i
knoldstørrelse.
Fecuva: Nematoorcsistenl. Angribes sjældent af virus.
Megel moolagelig for skimmel og blodrådsbakterier.
Sorten kan være vanskelig at opbevare ved sen op
tagning. Bor leveres tidligt og direkle fra mark lil
fabrik.
Saturns: ematoor~istenl. Angribes sjældent af VI

rus. Let at opbevare. Torkefølsom.

Spisekartoflers størrelse
Husmooerens arbejde med skrælning ar kanoner er
næppe et af de mest populære, og der er ingen tvivl
om, al skrællearbejdet for mange er A.rsagen til. at der
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jævnligt anvendes alternaliver til kartoner i den dagli
ge kostplan. Da SCore kartoner kan skrælles meget
hurtigere end SOlI. er det oplagt, al kartonerne med
hensyn til skrælning kunne gøres mere forbru@erven.
lige., hvis kun de lidt slørre blev markedsfort som
skrællekartoner.
Kartoffelavleren har mulighed for at påvirke knold
størreisen gennem vslg af planteafstand og størrelse
på læggekartofler. For at klarlægge disse muligheder
nøjere har der siden 1988 været gennemført forsøg
med sorten Sava, der er kendt for at give fl, men ree
store knolde pr. plante. Forsøgene er gennemført efter
planen, der fremgår af tabel 2. Små læggekartoner i
størrelse 30/35 mm er her sammenlignet med store
læggekartofler i størrelsen 50/55 mm. Forsøgene er i
begge sorter gennemført med et plantetal p hen
holdsvis 33.000 og 44.000 pr. ha. Bemærk i tabel 2 den
store forskel i udsædsmængde pr. ha. afbængig af
planletallet og læggeknoldenes størrelse.

Tabel 2. Fors"gsplun og udsædsmængde.

Lægeltnolde 1000 pI Pl.afstand le......
l<d mm pr. ha om nuenJde

h.8 pr. hit

Sam Gens. 3 år

A. J0135 44 JO 12,7
Ab JO/J5 JJ 40 9,5

B. 50/55 44 JO 52.9
Bb 50/55 JJ 4ll J9,6

Læggekartoneme til forsøgene er sorteret og udleveret
fra forsøgsgården Godthåb. I forbindelse med host af
forsøgene er der fra hver forsøgsparcel udtagee 20 kg
knolde. der er størrelsessorteret med 5 mm interval.
SorteringsresultateL er anført i de tilhørende tabeller i
tabel bilaget.
I tabel J er vist totaludbylte af knolde samt udbytte
opdeh i sH'rrelserne under 35, 35/40 og over 40 mm.
Endvidere er knoldudbytleme omregnet til kr pr. ha.
Ved denne omregning er knoldene i størrelsen under
35 mm prissat til 18 kr. pr. hkg (foderpris). k.nolde i
størrelsen 35/40 mm til 40 kr. og knolde i st..,rrelsen
over 40 mm lil 80 kr. pr. hkg. Der er fralrukket
sorteringsudgifter på 15 kr. pr. bkg råvare, og lægge
kartonerne er fratrukket med 150 kr. pr. hkg

Af resuhaterne i tabel 3 ses, at totaludbyttet falder
svagt, når plantetalJet sænkes fra 44.000 til 33.000 pr.
ha. Det ses endvidere. al de store læggekartoner i
størrelse 50/55 mm ved begge plantetal har givet



Kartuffeldyrkning

Tabel J. Planletal og Jæggeknoldes ~10rrelse w?d avl af
spisekartofler. (2/6)

Knoldudbyue, hkg pr. ha
under kr pr. ha

TOIS] 35 mm 35/40 mm 40/60 mm

5 forsog /990 Sam

Aa 451 8 13 430 16634
Ab. 424 7 7 409 25521
Ba . 506 28 38 441 11659
Bb 503 17 3 I 446 13831

"forsøg 1988·90 So"a
Aa 387 13 17 357 2171>4
Ab 366 IO Il 344 11165
Ba 448 30 37 381 17845
Bb 431 15 19 378 19445

Splsel..arrojlt'rs koge/aslhed kan sikres. In'u loppen ned
)'Isne~ /orholds)'is tidligt. Til )'enSlre nedvunede koge/asie
kartofler. - lil højre sem nedvisnede kartofler. der ikke
holder i kog. (Foto: Asbjørn Marhiesen)

Plan" pr. N

væsentligt storre udbytie end de sm~ læggekartoner i
Slorrelsen 30/35 mm.

II

Opbevaring af læggekartofler
Der er I 1990 gennemfon forsog til belysning af. om
læggekartoflers ydeevne i marken påvirkes af opbe
varingsforholdene i traditionelle danske kartofTella
gerhuse. Forsøgene er genncmført vcd at sammcnligne
ydeevncn af læggekartofler. opbevaret i avlerhus. med
læggekartofler fra samme mark. opbevaret i kølerum
ved 3 -c.
læggekartoflerne til forsogene blev indsamlet af Kar
tofTelmelcentralen. konsulcnt Asbjørn Mathlcscn.
Grindsted, og landskontoret for Planteavl hos ti
forskellige læggekartofTelavlere I Jylland. der alle ha\'·
de eget lagerhus. De knolde. der blev opbevaret \00 3
°c. blev udtaget i marken hos de ti a\'lere j ~ptember

1989. Efter ca. 2 ugers lørring og sårheling blev
knoldene sorteret og f)ddl i kasser. Kasserne blev
indsat i kolerummet på forsogsgården Godthåb ca. I.
oklober og opbevaret her indul Sidst i marts måned
1990. Efter al de ti avlere i marts måned 1990 havde
opsorterel deres læggekartofler III salg. blev der ud·
taget en prove af disse (il sammenligning i forseg.
l markforsøg ved forsøgsstatIOnerne Tylstrup og
lundgård blev ydeevnen af kartoflerne. opbevaret ved
3 °C. og de avleropbevarede sammenlignet. Resuha
terne af sammenligningen er anført i tabel 4. Det ses.
at læggekartofler opbevaret i 3vlerhuse gennemgående
har )'det mindre end de kølehusopbevarede.

I figur 1 er konklusionen af de i alt II gennemførte
forsog med sorten Sava illustreret. Forsogene med
Sa"a afsluucs hermed.
IOversiglen 1989 er vist resultater af 13 forsøg.
gcnnemføn eftcr tils,,'arende plan med SOrlen Hansa.

I 1988 og 1989 ble,,' der gennemfort tilsvarende under·
sogel.ser med læggekartofler af sorten DianeJla. I gen
nemsnit af i alt 20 sammenligninger i de 2 Ar blev der i
DianeHa opnået et merudbYlle på 25 hkg knolde lil
fordel for kolehusopbevaring.

50/55 mm
(17800 kr.)

(21800 la.,
1~~ ----301:J5 mm

Kr. pr. N
22000

(21300 kr.l

"000

20000
(19500 kr.)I_

leooo

17000

330000

Årsagen til den dårlige økonomi ved anvcndclse af
Slore læggekartofler er den S(Qrc uds..-edsmængde. For
al opnå okonomisk balance ved brug af henholdsvis
små og store læggekartofler må prisen på de slore
læggekartofler kun udgore ca. 60 pc!. af prisen på de
små læggekartofler.

Tillægges de forskellige sIOTre/ses/raktioner sa/gs~'ærdi

erne. som fidligere er beskreveT. og/ralrækkes IIdgijier
Iii sortering og læggekartofler, m" konklusionen af
forsøgene bUl'e [olgende: Plometaller w!d avl af spise
kartofler i sorten SOI'O kan ~'arien! mellem 33.000 og
44.(}(X) pr. ha. uden af del pål'lrker del økonomiske
resulrat ftævne~'ærdigt, nd, der ,'el at mærke anwmdes
små læggekartofler i storreIsen 30/35 mm. Am'endes
der store læggekartofler ,. storrelsen 50/55 mm bor
plantetolIet )'ære lovt. d. v.s. co. 33. 000 pr. ho.

Figur J.
Der er bed~1 økonomi I al am't!nde smd læggekartofler
(sf"rre/~e 30/35 mm). Am'endes store læggekartofler (stør
relse 50/55 mm) skal plantetal/n ned pd 3J.OOO pr. ha.
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Kartoffeldyrkning

Anvendes der virus Y-injicerede læggekartofler af sorten
Octavia. vil ajkJ:Jmmet blive tJdelagt af I'ækstrevner.

Resultaterne antyder, at danske læggekartofler jævn·
ligt opbevares og håndteres på en måde, der forringer
deres ydeevne i marken væsentligt. Der skal specielt
peges på problemer med spiring i lagerperioden på
grund af manglende temperaturSlyring. Det bør be
mærkes. at undersøgehen er gennem rørt hos ti vel-

Tabel 4. Udbytte efter læggekortajler. opbevaret i kø
lerum ved Joe Jamr merudbyrrc for opbe·
\'OrinE hos avlt?r. IIkg knolde pr. ha.

D)'rkt:1 Opbevaret Opbeva~1

ved ~ed re hos avler

2 forsøg Bintje 1990

J. TylsIrup 480 +8
lundgård 397 "14

2. TylsIrup 604 ~41

Lundgård 500 -;-20

3. TylsIrup 564 -;-25
Lundgård 499 -;-7

4. TylsIrup 53 I -;-5
Lundgård 438 + 32

5. Tylstrup 569 +6
LUlldgård 495 -;- 32

2 forsøg Posmo 1990
J. Tylstrup 562 -;- 34

Lundgård 460 -;-51

2. Tylstrup 521 II
Lundgård ......... 459 -;-32

3. TylsIrup . . . . . . . . . . 547 -;-17
Lundgård 447 +13

4. TylsIrup 547 -;-1.1
Lundgård 469 -;-19

S. TylsIrup 547 -12
Lundgård ......... 430 -IO
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kvalificerede læggekartoffelavlere. hvilket lader for
mode, at læggekartoflerne kan skades langt mere ved
opbevaring hos mindre kyndige. end det her er vist.

Forvarmning af læggekartofler
Der er gennemrørt 2 forsøg med forvarmning af læg
gekartofler ved avl af melkartaner. Resultaterne ufde
2 forsøg er ViSI i label 5 sammen med resultaterne af 3
forsøg gennemført i 1989.

Tabel 5. Fon'Ormning af læggekonojler. (221)
Ikke rorvarm~e Forvarmede M.~ 'lte
knolde %51. knolde %st. kr/ha

Vandet

DianeIla 1989 570 19,5 4 19.7 353
Amia 1990 424 19,7 29 19.7 1487

Ikke I'andet
Saturna 1989 256 19,7 -;-36 18,4 "25411
Tylva. 1989 359 21,1 -;-7 21,1 -;-368
Kaptah 1990 4110 16,9 38 18,3 3273

Hvis der år efter år skal opnås sikre merudbytter ved
en forvarmning af læggekartoflerne, er det en be
tingelse, at marken kan vandes. Er dette ikke tilfældet,
kan en forvarmning af læggematerialet nemt resultere
i el negativt merudbytte.

Forklaringen herpå er, at tørkeperioder slår l)med
forskellig styrke« alt efter planternes udvikling Man
kan således let komme ud for, at en mark, hvor der er
anvendt forspirede læggekartofler, netop har nået et
udviklingstrin, hvor de er meget mere følsomme over
for en 10rkeperiode end en tilsvarende mark, hvor der
ikke er anvendt forspirede læggekartofler.
Forscgene med forspiring søges fortsat i 1991.

Delt N-gødskning
Ved Landbmgscentret i Herning er der i hvert af årene
1988. ·89 og ·90 gennemført l forsøg med tilførsel af
kvælstof til spisekanofler (Hansa). Forsøgsplan og
resultater fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Delt N-gødskning tiJ spisekartofler.

.ogmeru Forb.
hkgknolde lal

] forsøg

120 N v. hegn. ............. 357 100
180 Nv. hegn. 17 IOS
120 N v. læ8n.+6O N d.1/6 7 102
240 N v. lægn. 23 106
120 N \'. lægn. + 60 N d.1/6
160 N d. 1/7 21 106

300 N \I. la:gn. 46 113
120 N v. lægn. + 60 N d.1/6+
60 N d.1I7+ 60 N d.2017 . 22 106



.'nw/forsog /990 J 5 4

" Ubchandlt:l . 2.1 5.9 6.3

Plantebeskyttelse b. Tt.'Cto 5 P. 100 g pr

Bekæmpelse af rodfiltsvamp 100 kg 1.6 6.1 6.0
c. Teclo 5 p, 200 g pr.

Del er almindelig prak!o.i ... Ul læggekartonerne bejdses 100 19 .. 1.6 6.2 6.0
med et middel mod rodfi1t'ivamp. Oflest am,ende.. el

d \1oncercn 12.5 DS.puddermiddel. der drysses ud o"er læggekartonerne I

læggeren. Effekten af denne bejdo;mng har \ærel un· 200 g pr. 100 kg 1.0 6.5 6.3

dersegl I adskillige for.."g Igennem årene. og der er c ~tonceren 12.5 DS.
som regel mtlh merudb)tter I størrelsesordenen 15-20 400 g pr. 100 kg 0.6 6.3 6.3
hkg knolde pr. ha samt en reduktlon I mængden af f. RIl.nlex IO D, 100 g
rodfiltwampcn~ hvilelegemer (sclerOlier) på de ho- pr. 100 kg . 0.5 6.2 5.9
siede knolde. g Rllolex IO D. 200 g
Enkelte undeN,gdser med Især tidlige kartoner lod pr. 100 kg . 0.4 5.9 6.3
ane. al der mæ.kc \ar ulemper \ed denne bejd.. ntng i
form af afsmag på de hostede knolde. Til afldanng af h Rmral 50 WP, 100 g

dette spcrgsmtll blev der i 1989 gennemført 6 forsog og pr. 100 kg . 05 6.1 6.3
i 1990 5 forsog ml"d midlerne Tecto. f\10ncerell. Ril.O- I RO\ral 50 \\lP. 200 g

lex og Rovral. dels i normal dosering og del~ i dobbelt pr. 100 kg. 0.7 6.4 6,3
dosering. l for'iøgcne blev der kun bedøm I angreb af

Allral forsøg 1989·90 8 O JOrodfiltl;Vam~l1" hvilclegemer (sclerolicr) og afsmag
på de h""'ledc knolde. Af resultaterne I tabel 7 ~. al a L:behandlel . 2.7 7.1
alle -4 midler har' æret I stand lil al reducere mængden

b Tecto 5 P. 100 g pr
afrodfilts\ampen, hvilelegemer p de hoslede knolde.

100 ~g. 2.0 6.8
Smagsbedommd'icrne. der er gennemført vcd Tyl-

c. Teclo 5 P, 200 g pr.
Sirup Fon~og"tatlon, har Ikke med Sikkerhed vist. at 100 kg .. 2.4 7.0
de anvendte bcjdsemidler giver afsmag h\erkcn på
umodne eller modne knolde. Ved smag~bedommdsen d. Monccrcn 125 DS.
er der gwet karak ler O-IO med IO hedste smag. 200 g pr. 100 kg 1.6 7.1

e. MOl1cerell 12.5 DS.
I 501'1'00 Landboforening er der gennemført nere for- 400 g pr. 100 kg J.j 6.7
sog I udllge kartoner med Rizolexbchandlmg mod

f. Rizolex IO D. 100 g
rodfilt'ivamp. DISse forseg' iser rel cIH)'digt. al RilO-
le". 31wendl i f(}fbindd~e med lægIlIng og specielt i

pr. 100 kg 1,4 6.8

SlOrre doseringer, givcr en ~mllgsf{)rringelse.Forsøge-
g. Rllolex 10 D. 200 g

Ile fra Samso viser Iigelede"l. at der er sortsforskclle
pr. 100 ~g . 1.4 6.9

med hensyn lil IIld virkningen af Rizolex på smagen. h. Ro\ral 50 WP. 100 g
For )"derligere opl>sninger henvi~ lil beretningen om pr. 100 kg .. 1.4 7.0
arbejdet i Sam~ Landboforening 1990. I RO\ ral 50 WI'. 200 g

pr. 100 19 . J.J 6.9

J gennemsl1lt af de 3 for-.<lg er der Ikke opntlel Ilogel
ved at dele k\ æl .. lofgoonmgen.

Forsøgel har nr. 47100 I bercllllllgen fra 1988. III'.

50098 i beretnmgen fra 1989 og nr. 40114 i beretningen
fra 1990.

Bekæmpelse af tæger
Lang.. læhegn er det meget almindeligt med endog ret
voldsomme angreb af læger. som ved deres sugnlllg ptl
karloffeltoppen sætter deres lydelige præg på planter
ne. Specielt kan rækkerne nærmest hegn være htlrdl
medtagel. men Ikke sjældent ses og sugeskader på
planter langl fra hegn. l'ormalt er en 111 la sprojl
ninger med cl mseklicid i stand ItI al afbøde den
synlige skade på kartoITclplanlerne.
I 1990 er der gennemført 2 forsøg, hvor virkningen af
henholdsvis en og to sprojlninger med inseklicldel
Karate er underM'gl. Forste sprojlning blev gennem·
fort. nilr begyndende lægesugning kunne iagllage<; og
anden behandllllg ca. 2 uger senere.

Kartoffeld,)'rkning

Fabel 7. BCJd.sntng mod rodfiltsmmp l'ed lægning af
iHe forspirede kanofler. (218J

Karak!erfor
rodfiltsvtlmp Kllrakler for smal
pi knolde umodne modne

Sprojtnmgcrnc rcducerede I henhold til gennemførte
bedommeJser den s)"nllge sugeskade p!i bladene mar
kanlog især læt 'ed hegn. Resultalerne af udbyllcmA
lingerne er 'I'I i label 8.
Både i 1990 og i 1989 er der opnået beiydelIge mcrud·
byller for en sprojllllng med Karate. Bemærk. al det
kun er helt inde ved hegnet i 2. række. at der er
merudbytter for Io ..projlninger. Ved beregning af
nettomerudbyllcl i kr. pr. ha i tabel 8 er der regnet
med genne111Mut af mtllmgeme I 2. og 12. rækkc, og
udgiften lil kemikalier og korsel er fralrukket.
Forsogene soges fonsat.
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Kartoffeld)'rkning

Tabe/8. Bekæmpe/se af læger (2/7).

% \11'-
Udh)lI': Ol mc:rudb d~i "'h"a knolde pr. ha ImcHd.: pr. ha.

2, rir: 12. ri
2 forsøg /990 rra hegn

Ubehandlet 328 5Il4 18.1 19689
Karate EW I XO,6 l 26 16 18.6 1289
Karate EW 2XO.61 46 IO 18.0 898

6 forsag /989·90
Ubehandlcl .. 344 491 19.6 21380
Karale EW I X0,6 1 9 32 19.9 977
Karate EW 2X 0.6 I 30 20 19.7 886
LSD 2/

Midler mod kartoffelskimmel
Der er gennemført 4 fOT~øg med forebyggende sprøjt
ning mod kartoffelskimmel. men der er kun bestemt
udb)He i de 2 af forsogc'ne. Forsøgsplan og rouitater
fremgår af tabel 9. Forste sprojtnmg ble\ foretaget,
lige før rækkerne lukkece. og de folgende sproJtninger
med ca. 10 dages interval. I led e er der p skift
al1\endl henholds\'is Chmp Fie og Daconil (Champ
Fie forste gang). I led ~ cr der IlI~at Bond 'ed h,er
~proJtning. lied h er der am'endl Rldomillll forste og
anden spn,jtning og M:JII~b FI til de 0\ rige sprøjt
n1l1~cr

fabel 9. Midler mod J..arloffelrklmmel. all og 223)
% ~ % Udb)'tte Ol

Antal planter knolde stivelse merudb
behand- m~ med I hk! knolde
!inger l,kimmeJ skimmel knolde pr ha

-lIItal forsøg IWO 4 4 2 2 2
a. Maneb FI. 5·9 O 1.0 19.0 462
b Dilhane LF 5·9 O 1.0 19.3 "'32
c Champ Fia 5·9 O 2.8 19.7 -'- 33
d Daeoml 500 F 5·9 O 3.~ 18A 36
e Champ Fia og

Dacoml 500 F 5·Q O 6.5 18.5 -:- 31
LSD-

r \Ianeb ).q O
g Maneb +Bond 5·9 O
h RidomlJ ~IZ

og \1aneb FL 5·q O

Som det fremgår af label 9 er der Ikke kon~taterct

!Iklmme1angrcb på toppen I vækstpenoden. I 2 af de
g~lIl1emføne forsøg er angreb af ..l..imme1 på knoldene
bedumt. men de anfoTlc forskelle mellem ledtlt:nc er
Ikke ..talisli~k sikre. I forhold til Maneb FJ. har ~prøjl

lUng med de uvrige ml(lIer resulteret i en udbyttened
gang. Samme lendens 111 udbyuenedgang ses i tabel 10.
hvor der er vist en sammcnstilling af de forsogslcd. der
indgik i både 1989 og 1990 forsogene.

Champ Fia er et kobberhydroxIdmIddel. Fra tldhgere
forsøg er det kendt . .,lt kobberrllldler på grund af
"idning. kan reducere udbyttet. Dette sker Især. h\ls
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Spildkortoj7er i wrtemork. Udenfor vækstperioden erjro.~t

del ellerle. der kan odelægge spildkrJr/ojler. Undlad derfor
ejterdrsplojning, men harv i sledel kortoffelmorkf!lI flere
gonge i vinIerens løb. Undlad om fordrel at sd sent ud
viklede og dbne afgrøder som feks. roer. majs og ærter.

(Folo: Carsten Chnill!nsen)

Tabel JO. Midler mod karlo//elskimmel.

% "( er,. L'dbttt'
Anul planler knolde w'dK' nrrudh

behaod· med m.:d I h"g k
lman' Llmmd kJmmd knokk ha

4 farsog /989·90
a. Maneb FI 4-9 O 1.0 19.3 487
b. Dithane LF 4-9 O 1.0 19.3 ';'18
c. Champ Flo . 4-9 O 1.6 19,6 .;.33

kobberrnidjer anvendes lil de forste sprøjtninger, mens
kartoffeltoppen er ung og sårbar. Der kan ikke gives
nogen forklaring pA, at behandling med Dithulle LF
og Daconil har givet lavere udbyne end behandling
med Maneb FI.
For~gel1e søges fonsa( j de kommende ~r.

Forskellige sprøjtetyper
Der er gennemfon 3 forseg for at klarlægge. om de
nye luftaSSIsterede sprcjter som f.eks. Hardi Twin og
Danfoil er i stand til al udbringe skimmelmidler på en
mere effekti\ mAde end de traditionelle sprojletyper.
Forsøgene ble' anlagt med en sprojrebredde i markens
fulde længde med hver af de to sprojtetyper. For al
kunne følge kartoffelskimmelens »)frie udvUJing«
blev der endvidere afsat en enkelt kan sprøjtebredde
af ca. IO m's længde. som ikke blev sprojtet over
hovedet. Ocr blev 3m endt 300 I vand pr. ha med den
almindelige sprøjte og ca. 40 I vand pr. ha mt'd den
lurtassistt:rede sprojte. Der blev ikke mål I udbytte,
men derimod blev der hver 14. dag givet karakter for
angreb af skimmel pil toppen.

Som det fremgår af tabel ll. har anvendelse af begge
sprojtetyper været i &land til at holde afgroden fri for
skimmel. Der kan ikke drages ,idtgående konklusio
ner på de 3 forseg gcnnemfort i 1990, men af arbejds
mæssige årsager er del Interessant at notere, at der



Kartofreld)'rkning

Tabel II. Sprojtning mod karfOjfelskimmel med /or
skellige sproltetyper. (220)

karakt~r for ..kimmei på tOp
ca. 1/7 ca. 15/7 ca. 1/8 ca. 15/8

3 fo"og 1990
Ubehandlet 2 IO 17
Alm. sprojte 0.3 0,3 0.3 0.3
Luftassisleret sprøjte 0,3 0,3 Q,3 0.3

med luftassi~(erede ~pf()jter og 40 l vand pr. ha blev
opnået det samme ~om med almindelig sprøjte og 300 I
vand.

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemfor! 5 for~øg med ukrudtsbekæmpebe
efter planen. der er vist i tabel 12.

Kartoj)'e/~kimmel skal bekæmpes ~'ed/orebyggem/e sprojt
Ilinger.
.\lidl i billedet ses e1/ karloffe/række. der er odelagt af
skunme/. fordi den w.'d etl/ejl ikke er sprøjtet (sprojtl'misl).

(FOlo: Kjeld Foersom)
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Fabel IJ. Se" ukrudtsbekæmpelse i kartofler. (l14)

Udb. og
merudb.
knolde

5 forsag 1990

a. Grund·
behandlet.

b. Vegoran 0,7 l
c. Region!: 0,7 I .
d. MCPA 750.3 I .
e. Sencor Q,2 kg

er gcnnemfon i en mark, hvor hovedparten af
ukrudtsbestanden var pileurt. Under disse forhold har
det været ~ærdelcs Icmsomt med delt udbringning af
SerlCor. Donscl fra dette ene forsøg i 1990 er der ikke
nogen sikker forskel på virkningcll af de forskellige
midler. og der er heller ikke opnået nogel sikkert
mcrudbyllc ved at udbringe midlerne ad to gange.
Nederst l tabel 12 er årets resullaler vist sammen med
resultaterne af 1ilwClrcnde forsøg gennemført i 1988 og
1989 (lcd c cr dog udeladt. fordi planen er ændret).
Rcsult,lIcrne af de enkelte forsøg findes i tabclbil.lgcl,
og heraf fremgår det, at der har været en lendens til. at
forsogsled a-O,S kg Seneor udbragl lige for kartof
lerne.. fremspiring - har været de ovrige forsøgsled
overlegcn i 8 ud af de i alt IO gellnemførte forsøg.
Forsøgene søges fortsat.

Hvis effekten af ukrudtsbckæmpclsen. forelaget før
kanoncfIles fremspiring, af en eller anden grund svig- I
ter, kan del blive nodvendigt med en bekæmpelse
eftcr. at kartotlerne er fremspiret. For at undersoge
forskellige midlers egnethed hertil ble.... dcr i 1990
gennemfort 5 forsog efter plancn vist i label 13.

Tabel Il. Ukrudtsbekæmpelse i kartojler (119).

Udb. og
To lumbl %)Ord dækkct % mc:rudb
ub/ml af ul;rudt SIl\ e1se af l>noldt
ca. 20/6 ~ed opt. i knolde hkg pr.ha

4 forsag 1990
a. Sencor. 0.5 kg 65 16 18.4 489
b. Seneor. 0,4 kg

+ 0.2 kg . 44 I~ 18.0 -: 5
c. Sensor 0,4 kg-

MCI'A 75.0.3kg 61 23 17.9 .;-~

d. Topcg.rd 3.5 I 5~ I~ 18.1 -;-7

e. Aclonifcn ),Q I 75 19 18.2 .;-20

1 forsøg 1990
a. Sencor, 0,5 kg 50 80 19.6 191
b. Sencor. 0,4 kg

""t'" 0.2 kg . 21 20 19.9 I~J

c. Sensor 0,4 kg ""t'"

MCPA 75,0,Jkg 32 40 19.4 20
d. Topogard 3,5 I 8~ 90 18.5 38
e. Aclonifen 3,0 I 79 80 19.6 ~6

9/or.wg /988·90
445a. Scncor. 0,5 kg 38 IO 18.8

b. Sencor, 0,4 kg
- 0.2 kg . 26 8 18,7 .;-8

c. - .
d. Topogard 3.5 I 32 IO 18.8 2
e. Ac10nifcn 3.0 I 42 II 18.7 .;-11

LSD-

I led a. d og c er den fulde dosis udsprojlC( ligc for
kanotlernes fremspiring. J led b og c er doseringen
delt idet de 0,4 kg Sencor er udbragt lige for kartof
lernes fremspiring, hvorefter der 10·12 dage senere er
supplerct med yderligere 0,2 kg Sencor i lcd b og 0,3
kg MCPA 75 i led e. øverst i tabel 12 er resuhaterne af
4 af de 5 gennemførte forsøg vist samlet. Nedenunder
er resuhaterne af det 5. forsøg vist sep"rat som eksem·
pel på virkning under vamkelige forhold. Dette forsag
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Tabel 14. Midler prcH'el i kartofler /990.

Fare- Vlf'bommt' SUlft'er
H.andtlsnavn F"ttmaI ~ I pr. ka der liter

KartoffeJdyrkning

Sm6 p/etter; kanol/elmarker med d6rlig ~'Q?kst bør under
søgeJ nærmt". De skyldeJ ofte ongreb afÅar/oJlelnemato
der (konoJlel61).
At/greb af karrol/elnemauxll'r kan ; juh maned ses ~
renl'Oskede rødder som Jmd kugleformede udposninger.
der i ~ndelst!n €r hwde. men senere (sidst iJuli) antager
en gul farve. (FOl{): .\fartin Andersen 'Lars .\1onradJ

Adonifen Agro-Norden
Bo.d KVK
Champ Flo CIlius
Dacoflll sao F BASF
DIthane DG KVK
DIthane \1 4~ KVK
Karale EW ICI

MCPA.15"'" Aere
Maneb R R,",
Monoercn Il.~ OS Agro-kenll
Reglooe ICI
RK!oITIIICTWP60 Ciba-Gei~~

Ridomll MZ Ciba-Getgy

Rlzole" IO D Du POOl

Ronal 50 WP Agro-'Jorden
Sencor Agra·keml
TeclO 5 P Kaunklær
Topogard Ciba-GeIgy

Vegoran Clba-GClgy

,
x,,
x,
X.

X,
X,

X.,
X,

X.

600 adonifen
klæbemiddel

285 kobberb)'drolud
sao chlorotlølonil
150 manco/...-b
g(X) mallc01.:b

25 lambda-C)'halo
Ihrin
750 MCPA
500 mand>
125 pecyc.Jron
200 diqua"
500 chlormhalonil
- 100 mCl.o.lu)'1
560 mancnub +

75 rnetaluyl
100 lolchlofm·
m~lh)1

500 Iprod on
100 metnoum

50 lhlabrrdazol
350 lernU'""n ....
150 lerbu:t-·~Lazin
410 brom lfenoxi~

+ 80 I~rnl.thylazm

Forsogsmaterialet er for lilJe til vidtgående konklusio
ner. men det gl ....er dog baggrund for at mane til
forsigtighed med hem.yn til ukrudtsbekæmpelse. eftcr
at karlonerne er fremspiret.
På baggrund afde gerncmføne forsøg med ukrudtsbe
kæmpelse i kartoner mA den foreløbIge konklusion
blive. at de kemiske midler skal anvcndes i fuld dosi ..
før kartonernes frcm'lpinng.
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J.

Fabrikssukkerroer
af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen.

Forsøg med dyrkning af
fabrikssukkerroer

Jordbundsanalyserne viste. al for..ogsarea!erne var i
god godningskrafl og kultur. Der blev i gennemsnit
lilton 122 kg N. 40 kg P og 125 kg K pr. ha.
Forfrugten var vmtersa:d i alle forsogene.
I tabel I ses. at plafl1ewJlel ...ed optagning \ar storst I

sorten Magnumollo. Matador og Perma l nævnte
ræl..l..efolge. I de 0\ rige soner var plantelallet la\'ere.
men tllfreds'-'lillende.

Tabl'll. Sorta affabdksroer (214).
Dyrkede sorter.
Gt/s. af 5 forsøg 1990.

I samarbejde med Forsog.wdmlgef for Sukkf!rrOf!dyrk.
Iling ptJ Alstl.'dgaard. blev der i 1990 arbejdet med
folgende fOfM)gssericr i fabrikssukkerrocr.

l. SOrlsforsog.
2. K væJslofmællgder.
3 Natrium.
4. Godskning med chilesalpeter kontra

kalkammons'llpelcr.
5. Placering af gødning.
6. Bekæmpelse af bladwampc.
7. Bekæmpelse af skadedyr.
8. Bekæmpelse af ukrudl.

Sort
IO)) pl. pet pcl. pc!.
pr ha stok- rtn- suk
\'.opI ktbm: hed ker

Udbyue 0l
nlffUdb.

100 pr. ha
rad suHn

Sorter af fabrikssukkerroer, 1986-90
Form:llcl med at udfore sortsforsog l fabrib..I,ukkcrw
ef er at give dyrkeren infonnalioll om dyrkningsværdi
af anvendte og nye ~rlcr <;a01I at frembringe \liden til
sukkerindu:-.tricll om. hvilke sorter der er bedSt egnede
lil produktion af sukker.

Plantea\ Iskonsulenlerne I de landokonomlske for·
emnger. der !lgger i fabnHerncs opland. har forestået
fors()gent.~ s!lnmg og pleJc.

Sort.sejcrne eller repræscnraJller for sorbeJerne har
leveret froudsæden i plomberede pakninger til Land,,
kontoret fol' Planteavl. der har formidlct udsæden
videre til de pågældende planteavlskonsu!enter Ved
roernes optagnlng blcv h\er parcels pro"'e fON) net
med Cl kodenummer. der kun var kendt af plante
avlskonsulenterne. Optagning. forscndelse og analy
sering ble\ foretaget af suHerfabnkkernes medarbej
dere. En eventuel kassallon af forsoget blev bestemt l

samråd med tilsynsforende planteavlskonsulent.

Dyrkede sorter, plan [
Sorter af fabriksroer blev afprøvel ved ~ning til bli
vende bestand og under samme forhold som i prakSIS.
Serien blev pAbcgyndt i 1984 og tager sigte p at
sammenligne værdiforhold mellem de dyrkede sorter.
Forsogene var placeret påJordbundstyperne 18 6 og 7.
Såningen blev udfort omkring I. april. og optagningen
blev udfort omkring den 15. oktober, hvilket giver en
vækstperiode på ca. 200 dage.

Regenl (5) 81 0,2 88,5 17.3 72.4 12.49
Magnamono (DK) 89 0,0 g7.1 17,0 2,3 0,18
Malador (DK) 88 0.0 86.7 17.3 70,2 0,01
Carla (D) 83 0,0 86,8 17.2 1,0 0,10
Perma (DK) 87 0.0 88.7 16,6 6.7 0.64
Armada (DK) 82 0.2 89.3 16.9 4.1 0.45
LSD 4 J.J /.4 0.2/

Andelen afstok roer I fabnksroer er generelt lav. Kun I
senerne Regent og Armada blev der reglstrerct 0.2
pet. De ovrige sorter var fri for denne uheldige egen·
skab. Sorterne Armada. Perma og Regent ha\'de den
stor>le renhed.~procent. De ovrige sorter var signifi
kant d5rligcrc.
Dc hojcste sukkerprocenter blev målt i 'ionerne Re
geni og l\.latador og den laveste I M)rten Perma.
Udbyttel af sukker var meget hojt i årets forsøg. De
høJe<.lydende sorter var Perma og Armada med hen
hold,\ i.-. 13.1 og 12.9 ton pr. ha. som var SIgnifikant
hOJere end i de ovnge sorter.
I tabel 2 ses en oversigt over suHersaftens indhold af
kalium. natrium og aminokvælstof. Mængden af dIsse
stoffer indgår i beregningen af sorternes urenheds
index. IV-lallet.

$onerne Matador og Carla ha\de det la\este uren
hedsmde:<. De 0\ rige sorter \ar d rligere. og det
absolut dårligste index var i sorten Perma.
Maladors gode saflhalitet afspejles i forholdstallet
for pol-sukker og hid t sukker. hvor Matador har
forbedret fabnkkens beregnede udbytte af hVidt suk
ker i forhold til udbyttet af pol-sukker. Det modsalle
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Fabrikssukkerroer

Tabel l.

Sort

Soner affabrtksroer.
Dyrkede sorter.
Gns. af 5 fars<>g 1990.

mB pr_ (l) g (r
K..J,. a· Aml
hum Inum 110- N

K a NH

fbI. Fbt for udb\·u
IV- pol hudl
w· suk~t'r sukL(I'

natrium. For at undersøge om \;rkningen er sonsaf
hængig. har der gennem 10 Ar \æret udføn sort3!orsog
med og uden tilførsel af natrium.
I tabel 4 "ises fOT'\ogenes resultater \-'ed tJiforsel ;.lf 140
kg natrium pr ha i form af 356 kg kogsalt. der blev
indarbejdet for s nmg. Resultalerne er omregnel til
forholdstal.

Regen, (S) . 782 58 109 100 100 100
Magnamono(DK) 788 67 III 102 101 101
Malador (DK) 722 62 84 88 100 101
Carla (D) . .. 735 53 110 96 101 101
Perma (DK) 832 85 120 110 105 104
Armada (DK) 749 75 109 99 104 104
LSD ....... II 6 6 3 l l

.) 100 = ].24

var tilfældet for sorten Pemla, der havde en dårlig
saftkvalitet.
Sorternes egenska~r og tappens kvalitet samt angreb
af meldug og bladpletsvampe fremgår af tabel 3.

Tabel3. Soner afjabrik.sroer /990.
Dyrkede sorta.

Sort Kar.· for
Pet d.-:kntng af

bIadcn.
fns" top meldug bladpkltt'f

AnUlI f01"508 , , ,
Regen' (S) ..... 5,4 IO 25
Magnamono (DK) . 5,6 II 27
Ma'ador (DK) 6.1 15 18
Carla (D) .. 5,6 II 31
Perma (DK) 5,3 12 26
Armada (DK) 5.7 14 23

.) 0-10. O = oddagl. IO = helt fnsl

Der var tendens til. .II toppen var lidt friskere pli
sorten Matador. I alle sorter var der fra 10-15 pc!.
dækning af meldug og fra 18·31 pct. dækning af
bladplet. BJadplet omfattede Ramularia. Cercospora.
og bederust.

Bederoer horer til salt Jrtfaml1ien. og \ed dyrkning af
fabrikssukkerroer bliver del ofte anbefalet allilføre

I forsøgene er der tenden!) til. al plantetallet var
faldende og sukkerprocenlcn svagl stigende ved til
forsel af natrium.
Sonernes indhold af natrium var sikkert stigende, og
der var tendens III lavere amino-N-indhold.
I sorterne Regent og Magnamono skete der en sikker
forringelse af saftkvaliteten ved tilførsel af natrium.
I sorterne Carla og Perma var der et lille, men 50tabilt
merudbylle af sukker. l Qvrige sorter var der en svag
tendens til oget sukkerudbYlIe.

KommelIde sorter, p/all II
Denne serie har til formAl at afprøve nye sor1l,:r, der
kun dyrkes i begrænset omfang eller kan fon'entes
markedsfort i de kommende år.
Forsøgene var placeret påjordbundstyperne JA 6 og 7.
Såningen blev udfort tidligt omkring den 1. april, og
oplagningen ble\' udfort omkring den 15. aLtaber,
hvilket gaven væksIperiode på ca. 200 dage.
Jordbundsanalyserne viser. al forsøgsarealerne var i
god gødningskraflog kultur. Der blev I gennemsnit
lilfon 120 kg N, 30 kg P og 107 kg K pr. ha.
Forfrugten var vintersæd i alle forsøgene.
I tabel 5 vises resultaterne af 5 forsøg. De højeste
plantclal blev opnået i sorterne Saxon, AmllthySl,
Maraton og Univers i nævnte rækkefølge. Det laveste
plantetal var i sorten Regent med 82.000 planter pr. ha
ved optagning, hVilket dog er tilfredsstillende.

Tendensen til al producere stokJobere var Oi;sA beo
skeden i denne sene. Kun i sorterne Univers, Maraion
og Ambrosia blev der registreret 0, I pet. Den hej te
renhedsprocent blev opnået i sorten Univers og den
laveste i sorten Ambrosia. Sukkerprocenten \ ar i gen
nemsmt pA samme niveau som sidste lir. rterne
Regent og Saxon havde den hojeste sukkerprocent på

Tabel 4. Saln'um gødning lil sorter afjabriksroer (l16).
Dyrkede sorter.
Gns. af 5 jOHOg 1989·90.

All, for Indhold i 100 .. ~ukk(r
Kahum Natnum Ammo-N

K 'la NH1

Sort

Uhehandlel··
Regent (S) .
Magnamono (DK) ..
Matador (DK)
Carla (D) ..
Perroa (DK) .
Armada (DK)

Phl
1000

pI. pr. ha

100
97'
96
97
96
96
96

Ph!.
pcl.

suller

100
101
101
101
101
101
101*

100
104
102
103
102
101
104

100
128·
131·
127·
131
130·
131·

100
97
95
96
97
91'
94

Ph!.
IV. Fhl, ror ",dt'l)It(
tal rod llkk(r

100 100 100
103· 101 102
103· 100 101
102 100 101
103 102 102·
101 103 103'
102 101 102

.) Stgntfikanl forskdhg ('3 ubchandlrt på 95t."(" m\-~au.u, Alk forholdstal (f bt-rrgncl for h"cr son. med og uden nalrlUmulrorsC'!
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Ta""15.

Sort

Soner o/fabriksroer (115).
Komme"de sorter,
GIl!i. af5 forsog /990.

1(0) pI. pct_ pet pd.
pr h8 stok· ren- suk·
v,Opl løbere hed ker

db. og merudb
Ion pr hl
rod ~ukL.u

Fabrikssukkerrocr

Værdien af -.ortcmcs IV·tal afspeJI6 I Mlrlernes ud·
b)t1e af hVldl sukker. h\or fabrikkens beregnede ud
bYlle afhvldt sul..ker er forholdsvis slorre end udbytlel
af pol-sukker. Dette ses I sorten Saxon. Karal..tercn for
lOppen\; kvalitel. angreb af meldug og bladpletter kan
anæses i tabel 7.

Tabel 7. Soner affabriksM.'r /990.
Kommende sorter.

Pct dækmng af
Kar· for bladene
fmk top m~ldug bladplcIleT

Regent (S) . 82 0,0 90,7 17,3 71,8 12,44
Uni"crs (~L) 87 0,1 91,1 16,9 5,9 0,70
Amethysl (DK) 89 0,0 87,7 17,1 0,8 0,00
Maraton (DK) 88 0,1 8S,3 17,1 2,3 0,24
Saxon (5) 91 0,0 90,3 17,3 2.6 0041
Ambrosia (DK) 84 0,1 87,4 16,9 0.5 ~O,11

LSD". 3 1,5 0,31

17.3. Udbyttet af sukker \ ar meget højt i sorterne
Unners og Saxon. nemlig hc=nholds\'l" LU og 12.9 IOn
pr. ha. og merudbYllct var statIstisk sikkert i forhold
lil målesorten Rcgcl1l.
I label 6 ses en on~rsigl O\ef sul..ker..aflcn... indhold:tf
natrium. kalium og aminokvæislOf samt sOrlernes
urenhedsindex. IV·lallet.

Sort

AllIal f(lf'oOg 5

Regent (S) , 5,5
Univers (NL) ..... 5.6
AmethyS! (DK) 5,9
Maraton (DK) 5.9
Saxon (S) 5,6
Ambrosia (DK) 5. I

.) 0·10, O '=- oddagl. 10 :: h~1t fmk

,
9
8

12
Il
9

13

,
24
21
25
23
24
23

Tabe/6. Sorter affabriksroer.
Komml!l1de soner.
Gn~ af 5 forsag 1990,

Sorterne Saxon og Maraton h,nde et Irl\ I og d.:rm<:d
gOOt IV·taJ. der "'ar \æsentllgtla",.:re og ..ikkert bedre
end i de O'o/rige :-omkr. Det ab..olut dårligsle IV-wl
havde ..orten Uni\cr...

Regent (5) . 768 62 108 100 100 100
Univcr:. (NL) 793 63 126 108 106 105
AmcthY~l (DK) 764 67 108 100 100 100
Maraton (DK) 723 67 100 95 102 103
Saxon (S) 706 57 102 9.1 103 105
Ambrosia (DK) 791 70 108 102 98 9S
LSD .. 18 6 7 3 3 3

.) 100 \.!2

Sort
m pr 100 ~ sulder

a· ':a· Alm· All Fbt. ror udb)11e
hum tnum ~~ tV pol b\1dl

K Na Hl 1.31- sulker suHer

I 1<)90 \ ar der mgen afgorende forskel mellem sorter·
nes I..arallu for friskhed af toppen. Angrebene af
meldug var moderale. Denmod \'ar der op 111 25 pet.
af bladenes areal. som \'ar dækkel med bladplelIer i
inde",ærende år
I label 8 ses \ Irkningen af l-W kg natrium pr. ha.
Plante lallet bk" påvirket negalivl. I sorterne Regent.
Sa.\01l og Ambro~ia var denne påvirkning sikker. Som
i den foreg endc forsogsscnc var der tendens lil hojert~

sukkerprocenl. el sikken SlOrre indhold af natnum ug
tcndens tilllllndsket anullo·N·jlldhold ved tilfur:-ocl af
nalrium.
Ingen afde afprm ede sorter gav Cl Sikkert merudbYlle
for 111furscl af na!num.
Samarbejdet \edrorende Mln ..forsogene med fabriks
suHerroer har eksislerel Siden 1984. l tabel q ses
forhold~lal for udbYIlet I pol-sukker for de senesle 4 r
med m&lesorten Regents sukl..erindhold "al lil 100.
La\lydende sorter og soner med uheldige egenskaber
som hejl IV-lal. stoklohcrlcndens m.m. cr udg&et
hurtigt af dyrkning lil fordel for nye og bedre sorter.

rabel8. Natrilllll gødning Id sorler affabriksroer (227).
Kommende sorIer.
G'L~ af 4 forsag /989J)Q.

Fbt. fbI Fbi for Indhold i 100 I sukker fbI
Sort UXX> pc!. Kahum atnum Amlno-N tV· Fht_ for udb)'uC

pi pr. ha 'lukkcr K ", "h "t rod uH.er

Ubehandlet·· ••• oooo. 100 100 100 100 100 100 100 100
Regent (S), " 94' 101 102 131· 95 102 99 100
UllIvers (NL) 97 101· 104 130· 93' 102 100 101
Amclhyst (DK) 98 101· 101 116· 90' 99 101 J03
Maraton (DK) 99 100 103 127· 95 102 100 101
Saxon (S) 97' 101 104' 124· 95 102· 100 101
Ambrosia (DK) 98' 101 102 131· 94' 102 102 10.1

.) Slglllfilant for~lellig fra ubehandlet 1'3 95""(' rll\~au

• 0) A[]~ forholdstal er bcre,!!ncl for h\u son. med og uden natnumlilforsel
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Med stigende kvælslOftilførse! er der en tendcn!\ til et
faldende plantetal. faldende sukkerprocent og et sti·
gende indhold af amino-N.

kvælstoftilførsel ud over 80 kg pr. ha og to forsøg,
hvor der har været relativt store merudbytter for
kvælstoftilførsel op til 160 kg N pr. ha.

I 1989 var der ikke - i overensstemmelse med kvælstof·
prognosens forudsigelser· behov for tilførsel af kvæl
!\lof ud over 80 kg N pr. ha.

Natrium
Ved hhv. 80 kg N pr. ha og 120 kg N pr. ha er der i
ovennævnte forsøg tilført stigende mængder nalrium.
Alle forsøg er gennemført i den højprocen[ige sort
Matador.
Betydningen af natriumtilførsel fremgår af tabel ll.

Udbytte. og
me.rudbytte
hkg J'r ha

rod <;ukLer

mg
N.

pet pr 100 g
sukker $ulke.r

1000 pI
pr. ha

\'cd op
tagnmg

Fabriksroer

4/arsøg 1990
aG Nikas
ONa 94 17,0 70 693 117,9

70 Na 91 17,3 71 7 3,2
140 Na 90 17.4 74 .;.4 1,9

IlD N ikas

ONa 90 16,9 77 24 121,3
70 Nø 89 17,2 76 31 3,2

140 Nø 86 17,1 85 25 l,S
LSD. 6,5

120 N ikas
O Nø 103,7

70 Na 3,0
140 Na 2,4

Tabel IJ. Natrium til jabriksroer.

Krav til fremtidens jabriksroesoner

l. Høj fremspiring, 85 pet. eller dt:rover.
2. Højt udbytte af sukker.
3. Ren san, IV-tallel under 3,0.
4. Glat roelegeme, med la trævlerødder. der kan

medføre lave jordproccntcr.
5. Egnet lil mekani~k optagning.

Kvælstofmæn~lder
Der er gennemført 4 forsøg med kvælslof- og natrium
tilførsel til fabriksroer. Betydningen af stigende kvæl
stoftilførsel i 1990 og 1989 fremg1\r af label IO. 1
gennem!\nit afde 4 forsøg i 1990 har der været stigende
udbytte op til 160 kg N pr. ha. Dette resultat dækker
over to forsøg, hvor der har været mindre udbytte for

Fabrikssukkerroer

Tabel 9. Soner allabriksroer.
Gns. a//arsøg 1987-90.

Sort F(rrnoldstaJ for udbytte af pol.-sukker
1')81 1988 1989 1990 Gn...

Antal forsøg 7 6 , 25

Regent (S) . 100 100 100 100 100
Magnamono (DK) 103 99 98 101 100
AmethySl (DK) 104 98 99 100 100
Britta (D) ....... 99 97 (98)
Matado< (DK) 102 96 95 100 98
Perma (DK) 107 102 100 105 104
Armada (DK) 105 105 98 104 103
Accord (S) .... 95 99 (97)
Univers (NL) .. 107 99 106 104
Carla (D) 104 100 101 102
Maraton (DK) 104 100 102 102
Saxon (S) 103 103 (103)
Ambrosia (DK) 99 98 (99)
LSD ... ........ } 3 3

( ) = gns. af færre antal fOl"'0g.

4 forsøg 1990
80Nikas. 90 17,4 59 689 119,8

120Nika!o.. 86 17.1 70 29 3.0
l60Nika~. 85 16.9 85 47 4.3
LSD.

6/a"øg 1989
80Nikas. 9.J 17.6 71 602 105,7

120 N ikas. 92 17.2 87 8 .;. 1.0
160 N ikas. 91 16.8 106 17 .;. 1.8
LSD.

Atle parceller er ldfot! 140 kg No pr hn

Tabel IO. K~'ælstollil fabriksroer.,
Fabriksroer

1000 pi
pr. ht.

\'t'd or"
tagning

mg
Ammo-N

pct pr. 100 li:
sukker sukker

Udbytte og
merudbytte
hkg pr. ha

rod sukker

I gennemsnit af de 4 forsøg har der været pæne
merudbyttcr for tilfør!\el op til 70 kg Na pr. ha. En
tilførsel derudover har bevirket et fald i sukkerud·
byttet. Stigende natriumtilforsel har bevirket [endens
til faldende plantetal, en svagt stigende sukkerprocent
samt en lille sligning i natriumindholdel i sukkeret.
Også med hensyn lil udslaget for natriumtilf"rsel er
der forskel på de enkelte lokaliteter. To af forsøgene er
gennemført på jorder, hvor kaliumtallet har været 12
og derover. På den ene lokalitet er der oven i købet
tilført 200 kg kalium pr. ha. P5 de to øvrige lokaliteter
har kallUmtallet været mellem 7 og 8. Udslaget for
nutriumtilforsel - taget som gennemsnit af de to kvæl
stofniveauer - har for hhv. 70 og 140 kg natrium været
følgende:
Hajl kaliumtal: 1.9 og -1,8 hkg sukker pr. ha_
lavt kaliumtal: 4,6 og 5,4 hkg sukker pr. ha
Resultaterne vIser s5ledes, at der er en kraftig vck
selvirkning mellem kalium og natrium.
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I relle 1987 III 1990 er der lait gennemfort 21 for'iog
med n:t1riumtllførsel. De gennem..mllige udslag for
natnumlliforsel fremgår at label 11. I genneffisnH har
der lJ...ke nerd beho\ for at tilføre mere end 70 kg
natrium pr. hH.
Der er gennemført 2 forsøg med for~kcllige tilforscls
komblllatloner af J...aiium og natrium lil fabriksroer
Del elle for~"g er gennemfort på et areal. hvor kahullI
taJlet har været 22, og hvor der derudover er lilført
200 kg kahum pr. ha. Her har der ikke \æret positi\c
udslag for tl1foro;el af h\crken natfIlIm eller kaltum.
Det andet fo«,og, nr. 50011. er gennemført \ed Cl
kahumtal på 8. Her er der opnået pæne merudbYller
for \ el nalriUmlilfor'le1 \om kallUmulforsei De slor
"te merudbytter er opnåcl \ed I1lfo~el af 100 111200 kg
:'\"a pr ha. Resultaterne ant}der. at natrium og "ahum
kan er<;talle hinandt=n ..om godning til fabriksroer.

Der er b('ho~' for flere undersøgelser med heml'lI III
gods~lIi/lg med notrium og kalilIm Iii fabriksroer. Pti
1I1l1'((!f(mde ridlplI/lkt ryder resullarerne på, al ell del af
de" 1I0rmale kallUmriljorsel kan erslOlles af fla/rium.
Ihif der feh. rilføres 70 kg So pr. ha, .Ikal kalium/il
forslen l'arierc fra O ril 150 kg pr. ha afhængigt a/
jordens kaliumlil\lOnd.

Chilesalpeter kontra
kalkammonsalpeter
I dc fornævnte forsog med 'illgende hæl"toftilfur...eJ er
der foretaget en "ammenligning afkalkammonsalpctcr
og chilc...alpctcr. Sammenligningcn cr foretaget både
ved 800g \ed 120kg N pr. hu. Mængden afchilesalpe
ter er afpa!'>sd " ledes. at der med denne godTllng er
lilført 70 eller 140 kg natflllrn pr. ha Derudovcr cr der
:!!upplcrct med 37 og 34 kg;'l: pr. ha t kalkammonsalpe·
ter. I de kalkammonsalpelcr godede forsogsled er der
tIIfon hhv. 70 og 140 kg Na pr. ha i kogsalt. Re... ulta
leme fremgår af lubt=1 12

Tabel/2. CMIemIpeter kontra kolkllmmonsalpetcr.

Fabrikssukkerroer

Placering af gødning til
fabrikssukkerroer
Af label 13 rremgAr en plan. h\orefter der er gennem
fort fo","og I 3 1\r. 100 kg N pr. ha er placeret 1

forbindelse med såningen i hhv. urt=a, kalkammon\al
peter. en for'logsgodnillg fru Kemira og NPK 21-4-10
m. Mg. Til !o>ammen1igning er anvcndl 120 og 100 I...S N
pr. ha i kalkammonsalpetcr, som er nedharvet før
...il.ning. Forsøgene er afsteml med hemyn til fa...for og
kalIUm

TabellJ. Placering afgodIIilIg ril fabriksroer.

Forsogsplan
a: 100 :'J I urea placeret
b: 100 N i J...a~ placerel
c: 100 N, 40 p, 53 K, 33 Na, B og Mn I Kcmlragod

rung, placeret
d: 100 N, 17 P. 57 K. 6 Mg i NPK 21-4-10 m Mg,

placcret
e: 120 ;...l Ikas nedharvel før sånlllg
r· 100 N Ikas nedharvel for sålllng

1000 pI

Fabriksroe.r
pr. ha

"" op-
pc!

agJlIng suUer

4/0'>og 1990

a. 83 16,1 10 762 127,3
b. 82 16,9 113 :8 0. .1
c. 83 16.9 102 .;-1 \,6
d. 84 16.8 106 O 0.8
c. 82 16.7 III 12 2,2
f. 85 16.8 102 .;-11 .;. 2, l

LSD. 3 J.9

l4/o,>og 1988·90

a. 86 11.1 87 645 110,4
b. 86 17, I 93 l 0,2
C 87 11,3 86 14 3.4
d 87 11,2 89 11 2.6
e. 86 17.0 95 I 0,7

• Ved 80 L.g K er der tllforl 1all 70 L.g Na og \C:d 120 L.g '\I 140
L.g :"la

4/0'>"11 1990
80 N Ikas. 91 17,.1 61 700 121,1
80 N I chs . 88 17.3 64 2 0,2

120:'Jlkas. 86 17.1 70 18 1.7
120:'Jlchs. 91 17.1 79 38 5.0
LSD.

Fabriksroer

1000 pi
pr. ha

\'td op
tagning

mg
Amlno-N

pct. pr 100.
sukker sukker

Udb}ue: og
merudbYlIe
hk. pr ha

rod ~ukker

Reliu1talerne ar dette og dt= roregående års fors"s
fremgår af tabellen. Også i di ...~e rorsøg har der ved
bredspredning vist sig Cl merudbytte, nil.r kvælsloflil·
forslen hæves fra 100 til 120 kg N pr. ha.

I gennem'i11lt af de 14 forsog. der er gennemforr i den I
treårige periode, erderopn er er større udbyue, hl'or 100 J
k.g hælstofpr. ha er placeret i forbindelse med såning,
end hmr 120 k.g .\' pr. ha er bredspredt og nedhanc' for
.\·tilling. De højeste memdbyuer er opnael, hl'Qr der er
placeret fo.fjor, kalium, magnefium m. ~'. \'ammen med
k.·ælsroJlet.

I . rCI:!! forsag cr dcr opnåct meruclbYller for stigendc
kvælsloflilforsel. Der er Ikke statistisk sikre forskelle
mellem de IO godrllngst) per med hen<;yn lil udb}-lIe og
kvalitcl!o>cgen!o>kabcr.

Bladsvampe
1 den sid 'it e del af fabriksroeflle~ vækstperiode kan
planterne angribe- af bedcmcldug og -ru~1 :-.amt plt=l
skimmcl. ogsI!. benævnl Ramularia.
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Fab..-ikssukkerrocr

Ramularia eller pie/skimmel blev i 1990 fundet i mange
fabribroemarker. Svampen danner ralrige sma, grlilige
plerrer med en rødlig-brL n rand mod roebladers grønne de/.
Som smirrekilde angives rester fra tidligere c)rs roemarker.
Svampen kræW!r en relativ lav temperatur og fug/ige I'ejr.
forhold for at kunIIe udl'ikle sig,

Fa/o: Ghita C Sielsell

1 led f og g bic" all\"endl mIdler med en speciel effekl
mod rust Bedst effekt blev opnået for anvendelse af
Punch med et silken merudbyue på 6.2 hkg sukker.
En sprojtnlng s\'arer til værdien af ca. 135 kg sukker.

Af de prol'ede midler er kun Dithane LF og f1IatU!b j1.
samt sprojteSl'Ovl godkendt til brug i fabriks1't)(!r. De
o\'rige midler md ikke am'endes.
Betinget vejrforholdene angreb af blodpletsl'Ompe som
meldug. pletskimmel el/er bederust foretogej (>11 be·
handling med sprøjtesmI'l tilsat maneb.

Skadedyr
Fra roernes rremspiring lil 4·5 bladssIadiet forekom·
mer der ofte angreb af skadedyr, der kan røre lil
reduktion ar plantctallet.
I 1988 påbegyndtes en rorsøgsrække, h\or nye skade
d) rsmldler formuleret som bejdsemidler ble'\' arprø
vel. Det anvendte rocrro blev behandlet hos De Dan
ske Sukl..erfabrikker Maribo.
I tabel 15 bringes gennemsnItsresuitater ar ~ forsøg,
h\or der er afprovel tre forskellige skadedyr.midler.

Tabel 15. Bejdsning affabriksroer (228).

~ planler med edh. "8
fm.km- 1(0) pi ("rud~,

Akll\ bede- blad· \c:d oP:-llb"rr-. ~
\Iof Iu.~ lu~ lagnlng flld \'ulk~ .

1990 5 forsog

a. Promet 800 SCO 40 g 13
b. Promet 400 es 40 g 13
c. Force... . .. ... 12 g 16
d. Bayer NTN ll893 60 g 4
e. Bayer NTN 33893 90 g 6
f. Bayer NTN ll893 120 g 4

I oktober/november 1~90 ble\ der fundel en del bede
ruslog plclskimmel. hvonmod meldug ikke \ar l;;ær·
Iigl udbredt.

J label 14 bringes gernemsnltsresultaler af 5 forsøg,
hvor 6 forskellige svampemidler er provd overfor
bladsvampe i fabriksr:>er
Ved en vurdering ca. I. JUni blev der fundet svage
angreb uf bedemeldug, men kraftige angreb [lf plcl
skimmel og bederust.
Som standardmiddel blev amcndl sprojlesvovl med 2
x 5 kg pr. behandhn~ Der blev fundet nogen effekt
overfor plelskimmel (lg rUSI med et usikkert merud
bytte på 2.8 hkg l;;ukker.
I led c, d og e ble'" foruden s\o\'1 også an\'cndl
Derosal, Dilhane LF og ~1aneb n. Der ble\ opnåel en
svag forbedring af effekten mod pletskimmel. der for
led d og c resulterede i "ikre merudbyuer på omknng 5
hL.g sukker

Sukkenoer

1988-90 16 forsøg

a. Promet 800 seo
c. Force .. ,

40 g 
12 g -

6
3
2
O
O
O

84 728117,5
88 3 O.l
86 6 0.6
8l 27 5.4
85 41 7.8
8l S l,9

LSD 28 4.6

86 662110.1
g6 l 0.4
LSD-

TobelU. Blotfs,'ompe (229).

Fabriksroer
~ ang.reb af 1000 pI l'db. og me:rudb.

'''' hk, rr h.
meldua bladpletl~r ru.. hl....' rod lulclcr

1990 5 forsog

a. Ubehandlet 1 24 28 82 750 124,0
b. Sprojtcsvovl . 2X 5.0 kg I J7 19 82 Il 2.8
c. Derosal +Sprojtcsvovl 2" O.l I + S.Okg O IO 2 J 81 20 l.O
d. Dithtlne+Sprojlcs... o ... 1 2X l.O I +5.0 kg I Il 19 81 lO 5.6
c. Maneb n. -l--SprujtC'i\o... 1 2X 4.5 I ..-5.0 kg I II 16 81 2l 4,7
f Corbel 0.5 I O 18 9 82 21 l.1
g.Punch 0.5 kg O 7 9 82 J) 6.2

LSD- 3.6

Led b, c, d og e beh.andlc! 2. png.e med ca ] ugers mim al I 3Ugll\1
Lcd f og g. behandlet I png l IIU~Il~1 og 2 ar 5 forsog behandlet 19~n ca 3 ug~r scn("T"("
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I led a blcv benyttel Promcl 800 SCO, der er en
formulering. som har \'ærel 3m endt i prak ..is de
senere ~r. Farst i juni ble\ der fundel bedebladlus på
13 pcl af planterne og fer--kenbladlus på 6 pet. Ved
ha'it ble\ der oplalt 84.00Q planter pr. ha med ct
sukkerudbyue p~ 117.5 hkg.
Promel 400 es er en ny formulenng. der resulterede i
en lidI bedre effekt merfor fer-;kcnbladlusene Jk.
handlingen medforte en "ligning I plantelallet ,>om dog
ikke p:hirkede udbyttct. Samme effekt og udbYllcr
ble\ opn et efler anvendelse af Force.
I led d, c og f ble\ afpro\et el n~l præparat II1de
holdcnde imidachloprid. Præparatet har ell særdde!l
god eITekt på bladlus, og bejdsningen resulteredc i Cl
sikkert merudbytte for ell dosis på 60 og 90 g.
I 16 for ..og i 1988-90 er Promel 800 SCO sammenlignet
med præparatet Force. Dc IO bejd'icmidler har virket
cn...

J lirs forsøg har \'iSl, at l1)'t' typer og formulerIIIger af
midler med effekt mod skadedyr kali illdga som kom
ponell1er i bejdsemidler (il fabriksroer. De nye mIdler
har W51 en bedre effekl end Promel 800 sco.

Den nlllde vinter medforte tidlig forekomst af b~de

bedebladlus og fef'>kenbladlus. Allcrede den 21. maj
udsendte Planlc\æmSCenlret l L)ngb) genereh \arsel
for bekæmpelse af ferskenbladlu'i.
I label 16 gengives resultatet af 3 forsøg llled be
kæmpelse af bladlu", ~pecielt fcrskcnbladlus.

1 2 fnn..ug blcv der behandlel henholdsvIs to og fire
gange med 300 g Pirimor pr. ha med farste sprøjtning
ca. 31. maj og derefler hver 14. dag.
Ved ~ behandlmger blc=\ der opnåel en god effekt mod
fersl..cnbladlus med en reduktion fra 27 pc!. pla.nlcr
angrebet afviru...gul~otlil S pet. og med ct merudbyttc
på 5,1 hkg ~ukker.

Tobel 16, Ferskellbladlus (/(4).

Fabrikssukkerrocr

To behandlinger medførte en hahenng af \Iru ...gul ..ot·
angrebet ..amt Cl merudb~tle på 1.4 hkg ... ukker,

Fo~og nr 23041 ble\ behandlet IO og fire gange med
IJ lfIl1lor og IO gange med FeR *5-15 se. der er el
pyrelhoid, og Meto.\; 100 SL. som harer lil fO"for·
gruppen.
Bedst effeLt m erfar fcr--kenbladluscne ble\ opn~el .. ed
fire behandlinger med Pirimor. men der blev opn~ct

omtrent "~lmme mcrudbylle for IO som for lire be·
handlinger.

Virusguisol J..an medføre stor udb)'trC'lIedgallg. Bekæm
pe/s(' aj/enkellbladltls foretages forebyggende og sene.l"
led udsende/se afgenerel sprojr('I'arsel.

Ukrudt
Tabel 17 \'Iser resultaterne af 6 fo~og. h\or 5 for·
sogsled er behandlet Ire gange, mens lied er behandlel
to gange. Led h er behandlet med Pyramm DF for
...:llllng. Siden er delle led behandlet to gange med
bladmidler som I led d Forsle behandling med blad·
Inldler er udført p ukrudt med kimblade uanSCI
roernes ..torrclsc. og anden behandling er gennemfart
7·\0 dage- senere. Tredie behandlmg er gennemført
7-10 dage efler anden sprojtning.
Efter sidste behandling er der fundet en god effekt I
alle led. Ved optagning er renheden bedømt l 2 forsøg.
Kun i lcd c, som blev behandlet tre gange med meget
lave doser, er ukrudlsdækningen lidt for huj. Lcd h
adskiller sig ikke fra lcd d, hvilket indikerer, at Pyra·
min DF har hafl en gam.ke god effekt under de rette
IOrre bClingeher i for:\rCI 1990.
Udbyttet er målt 1 2 forsag. og der er pæne merud·
bytter på 3-8 hkg sukker for flere af losningernl: I

forhold 111 led a. som kun ble\ behandlet lo gange.

Fabriksroer

/990 ] forsag

a. Ubehandlet
b, Pirimor
c. Pirimor

/990 / forsøg
a. Ubehandlel
b. Plrimor
c. Pirimor
d. FCR 4545 SC
e. Melox 100 SL

4 XO.3 k8
2XO.3 k8

4XO.3 kg
2XO.3 kg
2XO.31
2XI.SI

Anlal % p1anteT 1000
fttSlen """ "'"hbdlus "ru>- ",ha Udb)tte ott: merudb
pr. 25 gulso< "d hlg pr. ha

pIalIter oklober h.., "xl sulker

26 27 72 587 115.7
O 8 77 16 5.1

I2 14 78 IS 1.4
LSD- J

16 O 90 530 85.3
4 O 90 87 17.1

IO O 90 \(J'j 20.1
16 O 90 53 9.1
18 O 91 46 9.7

LSD 77

t ~handhng \t'(f "arscl
Led b tJc.ohandl~1 ca "/<. "I... "'/. og ';"
l~ l:-~ hchandkl ca I. og ''I..
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Fabrikssukkerroer

Tabel 18 viser, hvilke midler der er anvendt i forsogene
med planteværn i fabriksroer i 1990. For de enkelte
handclsnavne er anført r rma, an og indhold af virk
somt stof samt - såfremt midlet er markedsført· ogsA
en fareklassebetegnelse.

Tabeli? Ukrudf i jobriksroer (230)

Tabel 18. Midler prøvet i jobriksroer i 1989-90.

Fare- Virl.somme stotfer
Handelsnavn Finna klasse g pr. kg eller il er

DA YER !".'T~ 338q3 Agrol..cml 1 700 imidachlornd
Iklanal Schenng X, 160 phenmedipham
Betaron Schenng Xo 80 phenmcdiph3ffi +

100elhofumeslll
Corbel Flere Xo 750 fenpropimorph
Derosal fl Hoechsl X. 500 carbendazim
Dilhane LF KVK X, 455 ffillllcozeb
FeR 4545 se Agrokeml 1 25 cyfluthrin
Force ICI 200 leflulhrin
Go/elX \VO Agrokcmi 700 metamilron
MSllCb f1 Acre X; :500maneb
Mcw\ 100 SL Agrokeml Xo 100 oxydemclor.

mClhyl
Ohe Flere - pcnctrenngSl1lle
Plrimor ICI X.. 500 plrimicarb
Promcl 400 es Ciba-Gclgy T 400 furalhiocarh
Promel 800 SCO Oba-Geigy T 800 furathiocarh
Punch Du Pom , 12:5 ca.rbrndaum ..,..

2:50 nusilawle
Pyramlll DF BASF 650 chloridawn
SpmJlovo\l1 Flere SOOsvovl

Fabriksroer Anlal efter
~

sidste "I"r c ~.
~ 2~

"" • Ek ~

"51'" ',ø

" -a'~
... p.~
O"

~~
~

~.9
~ ;,.;,;A

;; .~.,
~ jI. <;proJIe:tid §~ 2 'g- ~.

~;2. sproJlctid 3. sproJIe:tid
" ~ -. ~ø

~~
~~

roer kimbl 7-10 dagc efter 7·10 dage efter -~ ::> ::>~

6 forsøg 1990 I 2 3 4 5 ]
2 fs. 2 rs.

a. Ubehandlet 84 49
b. 2 Betanal

+ 2 Goliix + l olie I. spr. intd 85 4 3 t 12,8 1220
c. 0.5 Betanal + I Betaron

+ l Gohix-i olie I. spr. I. spr. 84 4 8,6 1210
d. I Tlelaron

+0.5 Go/{j,,+O.5 ole I. "pr. I. spr. 83 3 7 4,4 740
e. 0.6 Belaron

+0.3 Goltix+0.3 oll: I. spr. I. spr. 83 8 Il 5,4 440
f. 0,5 Betanal +0,5 Gollix

+- 0.5 Pyramin +0,5 olie I. ~pr. I. spr. 83 4 6 2,6 660
g. \,25 BClanal + 1.5 Goltix

-Q,5 Betaron + 1,5 olie. l. spr. I. spr. 84 2 5 8,3 1640
h. 2 Pyramin før sånin!\ . 1 Betaran

t 0.5 goltix
+0.5 olie 2. spr. 85 4 6 3,2 730
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Grovfoderproduktion
af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af roer

I 1990 ble\ der under Grmfoderud\'ulget arbejdet med
sonsforsog af genctl ... k monogcrme bederoer.

Tabel/. Generisk monagermt> bederoesorter (2l/).
D)'rkedt> sorter /990.

Udover udbytlel er der mange andre egenskaber. der
har betydlllllg. når der skal vælges roeson. Flere af
di"lse egclI'.kabcr ses i tabel 2.

5 4
126.5 29,3

0.9 7.0
2.2 5.6
1.6 l.l
9.8 6.4

5.

.'~

5. \fagt/llm

4.

4 5 4

344 140.0 42.1
59 2.5 9.7
28 4.0 9,8
18 1.6 2.9
48 13.6 9.8

Udb)1:IC DA mcrudb)'lIt: pr ha
hk. hk. bk« lønl. Lt:. Le.
rod lop rod lop rod lop

3.

1. /lug/n
4. Zorba

5 5
65 867
71 ~ IJJ
71 -;-102
68 -;-58
69"13

47

2.

1000
pi

pr. ha
Sort

Antal forsøg

Kyro~

Krukc
Hugin
Zorba
Magnum
LSD

K}ro~ h(NCI 127 og 29 afgroocenheder pr. ha I hen·
huldwis rod og top. Øvrige sorler havde I afviglt= år
samme eller lidt storre udbytte. Del storste rodud
bytte ble\ hostet i sorten Magnum. der er meget
tor~lofrig.

I Kyraf
l Kroke

1.

RO('rlle ble I' truJ..J..el dtrf!l..t(· op af('n S(lllt!muldl'/ Jurd med
passl',/(/e jilgugl1ed. J()rl/eftJ" JlruÅlur og ore/!> rtlllellge
Iledbør medførle. ul forgrelllnge/l var mooeral og lI(t!nl!1I
el/f på alle ~nrtern(!.

Kvrns Oll' Zorho I'orde meSt glalle r()('rog hOI'(/e (le /lllIId5l('
ridl'furer.

Dyrkede sorter. p/all l
I forste forsogssene afproves de sorter, der dyrkes I

praksis. Forl;ogenc blc\ anlagl på jordbundst)pcflle
JO 2 lil JD 7 med og uden vanding. Såningen blcv
udført omkring den IO. april. og oplagningen blcv
udrørt omknng den I. november. hvllkcl gi\er en
vækslpcriode på ca. 200 dage.
Jordbundsanalyserne \-lSI e, at forsogsarealerne var i
god goolllngsl..raft og kuhur. FOf'-ogene ble\' grund
godet med '>Ialdgodnmg eller g) Ile. og der blc\ i
gcnnemsnlt suppleret med 121 kg kvælslOf pr. ha.
Forfrugten var 14 afforsogene korn og I l forsog græs.
I label l ses plantetal og udb) tie af de pro\ede soner.

Genetisk monogerme sorter af
bederoer, 1986-90
Dyrkning af bederoer har gennem en lang årrække
haft stor betydlllllg som hjemmcproduccrcl foder. I
forhold lil alldre fOderemner har rocr Cl meget hojl
t::11I:rgiindhold og ædes gerne af kreaturerne. Delle har
mcd\'irkelllJ. at del i dansk landbrug har Ht:ret muhgl
al udnyltc stOrt" m::t:l1gder af gro\lfoder og begræn....c
an ...cndelsen uf liiskud... foder. I dag er der ogs5 andre
afgrøder. der kan anvendes som gro.. foder og h nd
tercs rationel. Det er derfor nod ... endlgl. at der forhili
sker cn udvJldmg af Il) C og bedre: beder06Orter. h\! ...
roernes andel af grovfodercl ~~al fa!'olholdo.
Målesorten har siden 1979 værel Kyro'i. Sortscjcrnc
eller deres repræsentanter le\erede (romaterlalet lli
forsøgene. Fromaferialec var bejcl~el med Promel. og
havde normal spireevne og kvalitet. Roerne blev ..:\et
Id blivende besland med en froafstand p!i 15 til 18 cm
ved en rækkeafstand på henholdsvIs 62 og 50 cm.
Gødskning og pleje er udfort ..om IIOrll1alt p:'l cJen
dommen. og txkæmpel~ afukrudl og 'ikadcvoldere er
,ket efter beho\ med egnede mIdler. IniCI håndarbejde
med renholdelse er udfort udo\er fjernelse af ukrudts
roer og stol..lobere

PIl.Intetallct var lavere end i de foregående b.r. Del
lavcste plantetal blev registrerel i sorten Kyras og del
hOjeste i sorterne Krak!: og Hugin. Sorternes udbylIe
afafgrødeenhcdcr i rod og top blev beregnet på grund
lag af sandfrit lorstof. I gennemsnit blev der i sorten
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Gro"foderproduktion

') 0-10. IO = mesl enSMIet .)g glat rod.

Tabel3. Genetisk mOllogerme bederoesoner.
Dyrkede sorter 1990.

Tabel 2. Genetisk mOllogenne bederoesorter.
Dyrkede sorter 1990.

Antal forsøg 4 5 4 4 4 5 5
Kyras 97.3 6 8 0.5 0.1 16,1 2.7
Krake 94.7 6 7 0.9 0.2 19.4 2,7
Hugin 96,3 6 7 1,0 0.0 18,8 3,2
Zorba 96,0 6 8 0,5 0,2 17,5 2.5
Magnum 93.4 7 7 0.2 0,0 20,4 3.9

Kommende sorler, plan 11
Denne serie har til formål at afprøve nye sorter. der
kun dyrkes i begrænset omfang eller sor\.er, der kan
forventes markedsført i de kommende år.
Forsøgene blev anlagt påjordtypc:rne JB I til JB 6 med
og uden vanding. Såningen blev udført omkring den
16. april, og optagningen blev udført omkring den 22.
oktober, hvilket giver en vækstperiode på ca. 190 dage.
Jordbundsanalyseme viste, at forsøgsarealerne var i
god gødningskraft og kultur. AJle forsøgene blev
grundgødet med tilstrækkelige mængder af gylle eller
staldgødning. Der blev i gennemsnit suppleret med 90
kg kvælstof pr. ha. Forfrugten var i 5 af forsøgene
vårbyg og græs, de 4 øvrige forsøg.
I tabel 4 ses plantetal og udbytte i årets forsøg.
Målesarten var fortsat Kyros.

Tabel 4. Genetisk mOflogerme bederoesorter (232).
Kommende sorter 1990.

1000 Udbytte og merudbytle pr ..
S<>rt pi hkg hkg hkg tøl'St. ... a,e.

pr, ha rod 'op rod lap rod 'op

Anta! forsøg 9 9 7 9 6 9 7

Kyros 67 877 334 140,3 43.7 128,4 29.1
1100 69 +19 +15 6.9 +6.7 6.0 +2,0
KWS 05 74 +6+71 13,7 +8.4 12.6 +4,0
FD 8901 78 60 8 14,4 +6,5 12.9 +\,1
RvP 10706 70 +46 20 2.9 +2,8 1.6 1.1
LSD 42 7.8

Repræsentanten for nummersorten FD 8901 var ikke i
stand til at le....ere et frømateriale. der levede op til
kravene om pi!lering og bejdsning. Delte medførte, at
der blev udsåel en del dobbeitplanter, der ble.. bort
hakket i forsøgene.
Det kan ikke afvises. at plallletal og udbytteforhold
kan være positiv påvirket i denne son, og vil følgelig
ikke blive kommenteret. Det største rodudbytte af
tørstof og afgrødeenheder blev høstet i nummersorten
KWS 05. I denne sort var der tendens til udvikling af
huller i topskiven. se billedet. Disse huller knn for
veksles med symptomer for bormangel.

AJle de prøvede sorter fik en relativ høj karak ler for
toppens friskhed. I år blev der registreret angreb af
meldug. bladplet (Cercospora og Ramularia) og be
derust i lOppen. Kun sorten Zorba havde tendens ti}
større angreb af meldug.
Der blev ikke konstateret forskel i sorternes angreb af
bladplct og bederust. Resistensen mod disse s)gdom
me må betegnes som meget god j de dyrkede sorter.

pet. pel.sand
tooiC. af IØrst.."

top top

pcl. pet. pcl, pct.sand
slok- ukrudIs- [OrSl. af tørsl
Iobt:re rott rod rod

Kar-for
fnskhed pct. tb:knlng afblade

IOp mdduJ bladpleHc:r rust

pct. Kar' for
renhed ensar· l;lal

rod tt1h~ hed

Sort

S<>rt

Ved mekanisk høst af rocr er det bedst, at roens
topskive befinder sig i ens højde over jorden, og
karakteren IO gives, hvis alle topskiver sidder i samme
niveau. Kun sorten agnum fik karakteren 7. de
øvrige sorter opnåede karakteren 6.
Sorterne Kyros og Zorba fik karakteren 8 af 10 op
nåelige for glathed, de l~l\Irige sorter fik karakteren 7.
Sonernes tendens ril Slokløbning kan ikke helt und
gås. da de også skal beyare evnen til at producere frø.
men tendensen bør begrænses mest muligt. l 4 af de 5
afprøvede sorler var indholdet 0.5 pct. eller derover,
hvilket er for højt. Kun i sonen Magnum blev der
registreret et lavere indhold.
Indhold af ukrudtsroel' med stærkt forgrenet rod og
top er uacceptabelt. da disse er stammødre for hye
ukrudtsroer. Dee er fnlpartier med disse stammødre
for ukrudtsroer. landmændene ønsker fjernet fra mar·
kedet. Det er muligt for sortsejerne at begrænse an
delen og gennemføre en sikker kontrol mod disse, så
forureningen af roemarken kan undgås i fremtiden. J
forsøgene registreres un de ukrudlSroer. der var
placeret i såsporet. Det største indhold af ukrudtsroer
blev rcgistreret i sonerne K rake og Zorba.
Procent sand i tørstoft'et er udtryk for den mængde
sand. som dyrene skal indtage med foderet. Rodtør
stoffets indhold af sand blev målt. efter at roerne
havde passeret gårdclles renseanlæg og rocskærer.
Sonen Magnum havde det største indhold på 3.9 pc!.,
hvilket svarer til 250 g sand pr. dag, når der anvendes
6 foderenheder pr. ko pr. dag.
I tabel 3 ses en oversigt over tappens kvaliteter i de
afprøvede soner.

A"ta! forsog 4 3 3 3 4 4
Kyras 8 4 4 4 12.2 6,1
Krake 8 4 5 l 12.9 5.9
Hugin 7 5 4 2 14,0 9.9
Zorba 8 Il 2 2 1.1,8 9.4
Magnum 8 4 4 2 13.2 7.4

-) 0·10. 10 = me:;l gnlrl o~, frISk top
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l tabel 5 ses en oversigt over vigtige sortsegenskaber
vedrørende roden og tendens til stoklc~bning m.v,

Målesarten Kyras havde den højeste renhedsprocent.
Sorterne llbo. KWS 05 og FD 8901 fik kam teren 7
for IOpskivens ensartethed over jorden, ovrige sorter
fik karakteren 6, Sorterne Kyras og IIbo opnåede



Før 1I)'i! sorter illddrag('_~ i dyrkningen er del /we/wme/rl:I, at
de har l·ærel i ofproming gt'nnem {'n ()t'T/ode og I'/H
udbyrrf!nabllilel og godt' dyr/..llmgit'gt'ns/.:.ubt'r.
l"ed ",ekams/.. optOgIIIlIg bor der tllslrælx's. at en ~orH

10p~/..iI·e har en ensarlel hojde Ol'ajordeu fOmt, at rOl'!l'ge·
mel er g/al ug har el Jxogrcpnset ama/ af ~iderodder.

~.-, -

•

IHe alle IDrlu beslor ajprol'1lin'i!;ell. Sorte" K WS 05 gal' el
stort rodudbyttl', mell den hal'de te"dellS tiludrt'klillg af
hul i tapskil'ell. der let /.:.anfan'eksles med symplamerllt' pO
bormangel, D,-'rudal'('r mr sarIelI meget modtagelig for
angreb af blodsygdomme.

1.

/. Kl"os
l. liba

2. 3.

J. KIl'S 05
~. FD 8901

Grovfoderproduktion

4. 5.

5. RI'P 10706

Fabel 5. Genetisk mOl/ogeT/ne bederoesorter.
Kommende sorter /990,

Tabel 6. Genelisk monogame bederocrorter.
Kammende sorter /990.

pcl K.,. 'o, pct pc1. pct

""""""
Kar-ror pc1 PC"''''''Sort nohai msar- glal- slok· ufr:rudts. Utl""il .r lørst Sort ''''''''''' ~l_ cilcklllOI .r blade ...... .r 10,",1

rod lethed h«I lobut "'" rod rod lop me dua bladpleUtr rust top 'OP

Ania! forsøg 6 9 8 7 7 9 9 AnIa! forsøg 8 J ~ 5 6 6
Kyros 96.6 6 8 O.J 0.1 16.0 1.1 Kyras 8 7 7 5 U.l 8.9
Ilbo 9J.7 7 8 0.2 0.1 17.2 1.7 Ilbo 7 10 19 Il l 1.6 4.7
KWSOS 90.8 7 6 0.6 O.J 17.7 2.0 KWSOS 5 12 25 15 13.4 4.6
FD 901 91.8 7 7 0.2 0.0 16.5 1.8 FD 8901 8 4 6 J 10.9 J.l
Rv!' 10706 92.5 6 7 0.2 0.2 17.2 1.6 R,!, 10706 7 11 U 6 11.6 J.J

-) O-IO. IO = mcst ensartet og glat roJ -) ().IO. IO me~t grøn llg fn~k top

begge karakteren 8 for glathed. cv rige sorter liI.. en
lavere karakter.
I alle de pro\ede sorter \ ar der tenden ... t]1 slOklobnmg.
I Kyros ble\ der reglslrerel 0.3 pet. h\'llkct \ar la\cre
end I den foregående forsagsserie. Dette skyldes an
tagelig lokale khmatlsh forhold og :o.en~re ud~åning af
forsogene, Kun sorten FD 8901 var fri for ukrudls·
roer. der for de øvrige sorter var 0,1 og 0.3 pel.
Rodens torstofprocenl vur generelt lav og lavesl i
m le-.orten Ky ros.
Rodens sand indhold efler behandling på gårdenes
egne anlæg III rensning og rocskæring vur storre I de
provede soner end I m, lesanen.
I tabel 6 ses en oversigl over tappens halilet i de
'Ifrrnvede sorter.
Sorten Kyro.. og nummcrsortcll FO 8901 opnåede de
bedste karaklerer for loppens fnskhed og havde de
mindste angreb af meldug. bladplelog bederust. Den
lavesle karakter for loppens friskhed blev bedomt lil 5
i sorten KWS 05. Dette ,>kyldes. a[ sorten er modlage-

lig for angreb af meldug og meget modtagelig for
angreb af bInd plet og bcderusl.
Del er beklageilgt, h\IS soner med la\ resistens mod
bladsygdomme bh\'er lIlddraget I dyrknmgen. når \1 l

dag har sorter. der ~Iddergode resislen~rmod disse
sygdomme,
For valg af roeson er der mange sortsegenskabcr, der
bor tages hensyn til. En ikke uvæsentlig ling er lid·
bytteslabiliteten over en længere årrække.
I tabel 7 <>es en 0\ e~igt o\'er sorterne<; udbYlIe af
afgrodccnheder i rod. beregnel på grundlag afsandfnt
torstof. Udbyltet af lap er beregnet p. grundlag af
torstof og Ikke korrigeret for sand. Målesorten Kyras
er sat lil 100.

I 1990 var der lelldcn~ lil. al 1(l(',lofrige ~orter gav el
storre udb~ Ile af rodlorstofend ikke ton.tofrige soner.
Delle er Ikke forba\ sende. da Cl fald i IOfSlOfprocentcn
p<1 f.eks. 1 pet. fAr storre belydOlng for udbyttet l
tOf'o,toffallige ...orter end i torslOfnge sorter
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Tabel 7. Genelisk monogerme bederoesorrer.
Gn~ affOl'søg /986-90.

Bederoesort 1986 19R1 19&8 19~9 1990

Forsøg med dyrkning af
græs og andre grønafgrøder

-) r! dansk sonslisl~ 1990
..) Ikk~ korrig~~t ror sanchndhold

Der har i de ...enere år været fornyet interesse om
sortsafprovningen af hederoer. For en n)' sort kan
fortrænge de dyrkede sorter, skal den have vist et hojt
udbyuepolentiale og g::x1e dyrkningsegen~kaber.

• Kyros
• Hugin
• Krake
• Zorba
• Magnamol1o
• Magnum

KWS 05
IJbo

• Ketil
FD 8901
RvP 10706

• Kyros
• Hugin
• Krake
• Zorba
• Magnamono
• Matador
• Magnum

KWS05
IJbo

• Ketil
FD 8901
RvP 10706

Forholdstal/or a.e. ; rod
100 100 100 100 100
104 100 92 96 102
97 95 97 94 101

102 105 99 101 101
101 98

100 102 108
105 110
104 105
10J

110
101

Forholdstal/or lorslo/ i top··

100 100 100 100 100
IO(, 105 102 105 12J
107 108 106 117 l2J
98 101 99 101 107
9(j 106

120
112 117 12J

98 81
104 85
108

85
94

l 1990 blev der under Grov/oderud,'algel arbejdet med
følgende forsogsserier:

I. Sorter af italiensk rajgræs forårsudlagl uden dæk
sæd til staldfoder.

2. Sligende mængder kvælstof til italiensk rajgræs
forårsudlagt uden dæksæd.

3. Stigende mængder og forskellig fordeling af kvæl·
stof til hvidklcvergræs.

4. Stigende mængder kvælstof til græs på våd
Ia\·bundsjord.

S. Lucerne i blanding og i renbestand.
6. Udlægsmetoder for galega I blanding og

renbeSland.
7. Mellemafgroder og efterafgrøder.
8. Dyrkning af gronrug.

Sorter af italiensk rajgræs
forårsudlagt uden dæksæd til
staldfoder, 1990
I denne forsogsserie afproves de mest anvendte sorter
af Italiensk rajgræs. som benyttes i denne produltlOns·
form.
Tidligere forsog visle. at der var betydelig forc-kel på
sorternes udbytte og tendens lil stængeldanncl.se. Det·
le var grundlagel for at forts..-clte afprovningen med de
mest egnede sorter, og samtidig afprove nye aKtuelle
sorter. Forsogsplanen fremgår af teksttabellemc.
Forsøgene blev anlagl påjordbundstyperne JB I til jB
4 med og uden vanding. De er gennemfort, h\ or der
årligt udbringes betydelige mængder husdyrgødning.
Afgroden blev tilført en kvælslOfmængde, der s krecle,
at afgroden havde 75 kg kvælstof til rådighed pr. ha
pr slæt til de forste 4 slæt
I tabel 8 ses årets resultater af 9 forseg.

Tabel8. Sorter af ital. rajgræs uden dæksæd. 233).
Go< af 9 forsag /990.

Ninak" IJ,I 19,9 2I.2 10,8 134,8 26,89 121,3
Urbans" IJ,2 19,7 21.1 10.6 +0,8 +O,4J +0,9
Oofur" 13.2 19,6 21,6 105 1,4 +0,26 O,J
Bambi" IlA 19.6 2I.2 10,7 J.5 +0,17 +O,J
Sikem· 1·1.3 20.0 21.4 10,7 + 1,5 +0,19 +1.8
Birca t 14.J 19.6 21.8 10.9 + J.I 70,6~ +4.5
LSD Q.4

-) D1plOld
--) Tetraplold

Ved ~'olg afbederoesurr tages htmsyn Iii:

l. HOjt rodudbytte af ~ndfnt torstof.
2. Høj fremspIring.
3. Sorten skal være t:gnet lil mekanisk optagning,

d.v.s. roden skal være glat og fastsiddende med
topskiven placeret i ensartet højde.

4. Frøpartiet skal være fri for ukrudtsrocr.
5. Lille tendens til sloklobning.
6. God resi'lens mod bladsygdomme.
7. HOjt ton.lofindho d l roden

Sort
Udb}ILC og ",crudb

pet pc1 .r UU\lof hJ,;g pr. ha a.c.
10r51, rnprol lræl>l rhsk~ lersl ripn l pr ha.
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Torstofprocenten var ca. I pcl. lavere i de tClraploide
sorter. Sorternes indhold af rA.protein var ca. 20 pct.,
og træslOfindholdel var mellem 21 og 22 pet. Der var
tendens tillsvere udbytte i de diploide sorter Sikem og
Birea. men udbyneforskellen var ikke statistis sikker.



Sorternes forskdhg~ karuklcrer for lendens lil stæn
geldann~I,~.beregnct fodcr\'ærdi og tygget Id m. \. se" i
I~hel 9.

Tabel 9. SOrler af Ital. rajgræs uden dæksæd.
Gns. af 9 forsog /990.

Grovroderproduktion

Under gun\tige \æk\lbelingclscr for græsprodukllon
ble\ der h"~let 5 slæt, men der ble\ også udfort forsag
mcd 4 slæt.
I label 10 ses hovedrc~ultatet af Ilre!'; 7 f(lr'iog med 5
slæt

Kar- pe' T)"øe- rabel /O. Stigende mængde h-ælstof til ital. rajgræs
Sort

ro< of ud Ilden dæksæd f2J4).Slaen- IØrsl mm
gddan- suk- kg l<;. g rApr. FF pr pr. kg Gns. af 7 forsog med 51'læt /990.
nelse. ko< pr. FE pr FE kg LS. ~.

hal. Udbylt~ og m~rudb}'lt~

Slæt nr. 2 3 pct. J:t. afl0f'!i1 hkg pr, ha a.~.

rajgræs IØ!"i1 prOI. Im::!ot IOT'\t. .-iprol pr ha
mak 6 7 14..1 1.11 222 OA5 48

Crbana 6 5 15. .1 1.11 220 0.45 47 25 "-:/.. Iæl 13.7 17.1 21.9 100.9 17.2 87.8
Bofur 7 5 14.7 1.12 219 0.46 49 50 N/slæt 1.1.4 17.7 22.2 15.6 .1.5 13.7
Bambl 6 4 13.4 1.13 220 0.46 48 75 N/sJæt 12.7 19.3 22.3 28.9 7.9 25.6
Slkem 6 5 13.1 1.12 223 0.46 48 100 N/slæt 12.8 20,5 22,.1 .18,.1 11,.1 .14,6
Rire.1 6 5 12,.1 1.13 225 0.46 49 125 N/!o.læl 12,4 22.6 22,4 41.5 15.0 38.5

-,0-10. O mll.n~c ,',,:nlller. IO B ~Ixngh:f
LSD 5.8 1.8 5.3

Der ble\ Ikke registreret \æ\entlig~ for'ikelle mellem
sorternes tendens ul stængcldannel..e I forsogcts andct
slæt. l tredi~ slæt vur for~kcllene "torre og såledcs. at
tendensen til ::.tængeldannelsc var Illmdre i :\IlTlak.
Det hojeste mdhold af sukker ble\ fundel l ,nrlcn
Urbana pil 15,3. ovrige ~orlcr havde ct laverc suk
kenndhold. I sortcrne medgik der mellem 1.11 og 1.13
!..g wt"'ilof td I foderenhed. hnl!"et er et t'nergmgt
foder Illmalkekoer.
Der ble\ kun fundel begræn..el for,kcl mcllcm SOrlcr
ne-; cncrgillldhold. lIld hold af råprmclIl pr foderen
hed. fyldefaktor og Iyggclicl.
Forsogene fortsæuer.

Stigende mængde kvælstof til
italiensk rajgræs uden dæksæd,
1988-90
P:\ arcaler med ll'lurkvanding eller jordtyper med god
vandholdcndc c\ ner kan dyrkning af forårs udlagt ita
liensk rajgra..--s udcn dæk-.æd til :-.t'Ildfodring være
særdeles ll)-lIlg. Denne form for græo;produktlon gi\er
et let fordojeligt. energmgt og til tider hdt for protelll
flgt foder. Græ'produktion~ner en,artet hOj lpeno·
den JUIll. Juli og augllst måncd. h\'Or produktionen ofte
er faldende l de o\cr\"llltrendc græ<>markcr.
Eftcr fon..lag fra plllnteuvlskonsulenterne i Ribe Amt
blc\' der anlagt for'log med ~Iigendemængder kvælstof
efter falgende plan:

a. 25 kg N pr. ha pr. slæt
b. 50 kg " pr. ha pr. <;læt
c. 75 kg N pr. ha pr. slæt
d. 100 kg N pr. ha pr. slæt
e. 125 kg N pr. h~ pr. slæt

Forsogsarealerne grundgode-; med 1.000 kg PK 0-4-21
pr ha eller Ills\arende mængder af hu'idyrgodmng.
K\ælstofgoolllngen ,ar kalkammonsalpetcr III alle
,hel. Gra::.....el hle' hostet. nllr det "'ar 30 cm langt.

TorMofprocenterne \ar la\e og under 14 pct. og s\agt
faklen de med stigende mængde kvælMof. Indholdet af
råprotein var stær!" t 'iligcnde med ogel kYælstof
mængdc. Dcrimod var afgrødcrncs træstofindhold
uændret ca 22 pet.
Stigende mængde hælslof medførte jævnt !'.tigende
udh) tter af 1Uf'\IOf. r:iprotein saml afgrodeenheder.
I tabel II er samlet beregmngerne for afgrodens md
hold af sukker og NOl-N samt den beregnede foder
\ærdi for afgroden igennem helc 'vækstperioden.

Tl.Ihel Il. Sfigende mængde hæ/I'fof Iii ilal. rajgræ.~

Ilden dæksæd.
Gn5- af 7 forsøg med 5 s/æl /990.

ltal. T,llll"'d
rajgræs:.

pct. af IØrsl kg IS. g rfpot. FF pr min. pr
sukker NO,.N pr FE pr FE kg li. kg"

25 N/slæt 9.5 0,05 1.14 20S 0.46 49
50 N/slæl 9.5 0,09 1.14 217 0.46 49
75 i\/slæt 9.0 0.18 1.13 234 0.46 49

100 N/slæt 9.2 0.25 1.12 247 0.45 49
125 ~/slæl 8.6 0..16 1.1\ 264 0.45 49

Med stigende hælstofmængder blcv der fundet el
slagt fald I su"'kerprocenten. en "tærk stigning I

nilflllindholdet, el \Vagt forbedrct energiindhold og
stærk stigning i g rå protein pr. fodercnhed. meden::.
fyldefaktor og tyggeud \ar uændret
I den tre-årige fON(lg.. penodc har der været anlagt 15
forsag med 5 slæt.
edb) tteresul!alerne fra dls~ 15 forsog er samlet l
tabellerne 12 og 13.
Udhyueniveauet i den tre-årige periode var lidt lavere
cnd udbyttct i 1990. Virkning af 'itigende mængde
kvælstof, 1Ste samme tendens for afgroden'i mdhold
og udbyIleforhold m.V. i afprClvningsperiodens to for
,te ar ,om I af\ igte <\<.C';on. Derfor !..ommenteres disse
tabeller iHc.
I label 12 "cs udbyltcrcsultatct fr~1 15 for'>og I 311.r.
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Grovfoderproduktion

Tr)'lukade I'ed host og rransport afgræsmarksafgrøder er
ofte et 510" problem. For højllufuryk i hjulelIf og mange
olwkorsler kan gll'e udb)uenedgoll,S: po 3().40 prounl.

Tabel IZ. Stigende mængde h-ælstof til ita/. rajgræs
uden dæksæd.
Gn.< af 15 fa"øg med 5 slæt 1988-90.

Hal. Udbytte og merudb)'t1c
PC' kl,aflonl hkg pr ha ...

rl\igræs 10,.,1 r prot. IJWSt tØrsl. rnproc pr. ha

25 N/slæl 13.9 16.6 22.0 107.6 17.9 93.8
50 ~/slæl 13,3 17,5 22.1 13.7 3.4 12,3
75 N/slæl 12,8 1~,4 12.2 26.8 8.3 24.5

100 X/slæl 12.5 H9 22.2 34.6 11.8 32.2
125 !\"/S1:CI 12,4 22,4 22.3 39.3 15.1 37,8
LSD 4.2 1.2 J.8

Tabel 14. Stigende mængde kvælslof til ital. rajgræs
uden dæksæd.
Gns. af 15 forsag med 5 slæt 1988-90.

Ital. pcl, NOl' l t"rsto(
rajgræs I. slæl 2, ..Iæl J. slæt 4 SIZl S. ..Iæl

25 N/slæl 0.11 0.05 om 0.01 om
50 N/slæt 0,13 0,06 0,02 0,04 0,1 I
75 N/slæt 0.17 0,15 0,09 0.11 0,29

100 N/shel 0.23 0,24 0,19 0.23 0,36
125 N/slæl 0,31 0.34 0,30 0,40 0,47

125 kg kvælstor pr. ha pr. slæt vil bringe indholdet
over risikogrænsen.
Tidligere undersogeiser har vlst, at rajgnes indeholder
betydelige mængder af sukker. I disse rorsøg er af
grødernes sukkerindhold undersogt gennem hele
\rekstperioden.
Analyseresultaterne ar torstotTets sukkerindhold ses i
tabel 15.

Tabel 15. Stigende mængde kvælstof til ifa/. rajgræs
uden dæksæd.
Gns. af 15 forsøg med 5 slæt 1988·90.

Ital.
rajgræs -
25 N/slæt 13,7 14,4 7.8 11,0 8.6
50 K/slæl 13.9 14.4 7.7 11,0 8.8
75 l/slæt 12,8 13,4 7.2 10,7 8,5

100 N/slæt 13,2 13,6 7.6 10,6 7,8
125 N/slæt 12,7 13,6 7,6 10,0 6.9

I tabel 13 ses afgrødens indhold af sukker og NOl" 'J,
saml foderværdlberegnlnger m.v

Tabel /J.

Ital.
rajgræs.

Stigende ma'ngde h'ælstof til Ital. rajgræs
uden dækfæd.
Cm. af 15 forsøg med 5 slæt 1988-90.

T>
pcl af Umit. kil', g rAprot FF pr min pr:

sukker NO,·N pr. FE pr. FE kg IS kg Is

Analyseresultaterne viste, at sukkerindholdet var næ·
Sien upå\irket af stigende kvælstortilf"r~1. Sukker·
indholdet var derimoo meget afhængig ar slæuids·
punktet og gi\elvis endnu mere påvirket af de Idimati
ske betingelser på slæuidspunktet f.eks. tem~ralur,

antal solskmstimer og nedbørsmængder.
I den tre-årige forsøgsperiode var sukkerindholdet
lavesl i 3. og 5. slæt.

25 /slæt I I. I 005 I.I~ 199 0.~6 49
50 /slæt 11,1 007 1.14 210 0.46 49
75 N/slæt 10,5 0.16 1.13 230 0.~6 ~9

100 N/slæt 10.6 0.25 1.12 2~5 0,45 49
115 /slæt 10.2 0.36 1.10 258 0.45 ~9

Ved hYPpIge slæt af slærkt kvæl..torgodet græs. kan
k\ælslOffcl ikke Ilå at blive omsat til protein. og der
kan opstå risiko ror nitralrorgiOning. RI"ikoen er
slor..t ved ensidig fodrng m<..-d 'ilore mængder.
Et mdhold på 0.4 pet. NO,· i tor'itofTel betragtes som
faregrænsen og bflf lUe mef5kndes v'ed <;,taldfodnng.

Forsogene \ Iste. al sflE:ende mængder hælstof ogede
indholdet ar '0)- . Godskning med 100 kg hælstor
pr. ha pr. slæt kan bnnge indholdet af NOJ-N i
nærheden af risikogrænsen, og gentagne tilførsler af
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I figur I ses merudbyttet ror stigende kvælstorti~f"rsel

og g fordojelig rdprotein pr. foderenhed for de enkelte
slæt

Figurerne viser merudbyuekurver for kvælstoftilfor
sel og sOJler for g fordøjelig roprotein. Det ses, at der
\ ar betydelig forskel på optimal hælsloftilrorsel i de
enkelte slæt. Dette giver grundlag ror tn langt mere
nuanceret hælsloftilforsel til forårsudlagl italiensk
rajgræs end tidligere. Økonomisk optimum er mar
kerel med en pil ved henholdsvis 60 og 80 kr. pr.
argrodeenhed. Beregnmgeme er foretaget på grundlag
ar en k\ælstorpns p! kr. 4,· pr. kg.
Under forudsætning af tilforsel af 37 ton forårsud
bragt kvæggylle for etablering af italiensk rajgræs,
blev økonomtsk optimum for kvælstortilrorsel i rorste
lil femte slæt henholdsvis O, 112, 117, 99 og O kg
hælslOr pr. ha ved en pris på kr. 60,- pr. afgrooeen·



Gro"fode rprod uk t ion

Stigende mængde og forskellig
fordeling af kvælstof til
hvidkløvergræs, 1989-90

hed. Tils\ arende ble\ økonomisk optimum O, 133. 123.
104 og 71 kg kvælslofn§r afgrodeprisen var kr. 80,- pr.
afgrodecnhed.
Derudover skal der vcd bælstofgodskning lage~ hcn
syn til afgrødens illdhold af fordujelig n'lprOlcin. der
Ikkc må blivc så hØjl, al del kan genere dyrenes
adfærd.
De nu afsluttede forsag med sugende mængder af
~ \ ælstof til forårsudlagl ilaliensk rajgræs \ i<"le:

al udbytlefllreauet er meget hojt pO mndet jord. eller
ndr nedbors/orholdene er i orden.

at produktionen er ensortet og hOJ i juni. Juli og august
mal/ed.

at afgrødens /ordojelighed er meget haj ige"nem hele
w1?kstperiooen.

at hælstojstrategien skal tilpasses udbytll!forhold og
afgrodens protein/ndhold f hl'en enkell 5læt.

ur protein/ndholdet ikke md blil'e sf1 hojt. ar den som
lede /oderration ikke kan afstemmes med hensyn til
protein

at afgrøden hor et llOjt indhold af prolein I efterorer.
at afgrødens proteinindhold er ~tærkr pavirket af

kradslOftilfdrsJen.
at torstof rræstof og indhold af sukker kun pin'irkes

begrænset o/ stigende hælsto/mængder.
al o/grodcms slJJ..keri"dllOld er forskellig gellllem

.·æksrperioden.
at afgrødens energiindhold kun stiger s.'ogt med mgC'n

de tilfarsel af hælstOf
at gentagne tilfarsler af100 kg hælslOfpr. ha pr, slæt

eller dam·er. "an bringe aJ8rodens Indhold af
.VOf"S i nærheden af eller ol'er faregræmen for
nitrotforgiftning.

Ved afgræsning kan der frcmbrmges foder af haj
kvalitet lil en hl\' pris pr. foderenhed. Afgræsningcn
f1I.r ydcrligere interesse mcd faldende priser på salgs~f

groder og stigende omkoslnlllger (il cnergl og andre
ressourcer.
lIvidklovergræs er bcdo;1 til afgræsning. Dewærrc er
del vanskeligt at finde balancen mellem en klo\cr·
besland. der akllvt bidrager 111 udbyllel. og en 111·
dding af k\ ælslof. der er med lil al ')labili"cre udbyttet
p§ el haJI niveau
Forsagene blev anlagt for at age kends~abel III d) r~

l1I'lg afh,'idklo\erg.n:~ !ooamt at under!>oge hæl<"lofTet ..

lif.:IIT I.
\/audbYI1t' og mdho/d af It ford. raproldu pr FE Iwl
wgt'ud(' tilfoTSi!1 uf J.ræluoI lil forof'{lIdlagt Itul. rajs;m'\
ud.'II dæksæd. D..r t'r i Rl'II11l'Jnwil srl/flt/SOlkt mal .i7 f(}11
!oranudhrav,t h«'~v..l"IIt' pr, hu

J.una. :=. merutlbytlt·
..ojla. = g ford. raprot.'1I1

YolwnomlsJ. optimum, kr. 80.- pr. a t'.

li.a"onomi..J. optimum. kr. 60.- pr II t ..
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Grovfoderproduktion

-) ().IO. O = Ingen klø\'('T. IO 100 pet o\'erf1ad«lækning af
klo\er

stigende mængder kvælstof og reducerel kloverbe·
stand.
Udbyttet liden tilførsel af kvælSlOf har været på "':3. 92
afgrødeenheder pr. ha. Tilførsel af150 kg N pr. ha gav
kun el begrænset merudbYlle på knap IO afgrcdeen·
heder pr. ha.

Kar- pct. af Udbd)'ue øg rn.:rudh
for pct. 10fSt kg t\ hk. pr. ha il t.

lI0\'cr t0r\t. rAprot pr FE torst, ripTot !li ha

Stigende mængde og forskellig fordelin)i af
kvælstof lil h\'idklø)'ergræs.
Gns. af 6 forsøg med 5 slæl 1990.

.
1,11 102,0 20,2 91,7
1,12 6.0 0,9 4,5
1,14 9,4 0,5 6,0
1,14 13,6 0,8 9.6
1,16 14,5 0,9 S,9
l, I5 14,5 J.2 9.4

5.6 4.5

15.5 19,5
15,7 19,5
15,9 lS,6
16,1 IS,2
16,1 IS.I
15,7 lS.4

0.7

S
7
6
5
5
4

kg N
pr, ha

O
50
75

100
125
150
LSD

Tabe//7.

Forsøgs- TuJhst k, " pr. ha efter
led r_ .,,-, 2 læl J. \Iæt .. lo1Jtt bIt

a. O O O O O O
b. O O 25 25 O 50
c. O 25 25 25 O 75
d. 25 25 25 25 O 100
e. 25 25 25 25 25 125
f. O 50 50 50 O 150

Gron bund slæt. h\'or der ..:r tiIfort kvælstof

betydning som reguleringjfaklOr for udbyttefordeimg
og kImerbestand gennem vækstperioden. Derfor er
der kun anvendt moderale mængder af hælslOf. der
repræsenterer de laveste mængder på udbyuekur...en
for tdført kvælslof.
Forsagene blev anlagl p§ jordbundstyper med god
vandkapacitel eller mulighed for mark vanding og med
hvid kløver som eneste kløverart. Der ble\ høstel 5
slæt årlig!. K vælstoflildelingen fremgår af nedenslå
ende plan.

De 5 årlige slæt svarer li Maldfodring eller ratioIl"·
græsning. I disse forsog skete der lOgen tilbagefonng
af næringsstoffer og intet slid på græssel som ved
afgræsning. Forsøgene b.ev grundgodet med 1.000 kg
PK ()..4-21 pr. ha. Til forsogsbehandhngerne med
kvælstof blev der anvendt kalkammonsalpeter.
Resultatet af årets forsog ses I tabel 16.

a. e. pr. ha

12

,o

Tabel/6. Stigende mængde og forskellig fordeling af
hoælstof til hv.'dkløvergræs (235).
Gns. 5 forsøg med 5 slæt /990.

8

kg N Kar- for r1antebe'itand af klo~er

pr. ha ~U:t 2 sl;eot l ~Iæt 4 !Jzt 5. ~t Gn

O 6 S S 9 6 S
50 6 7 S 7 5 7
75 6 7 7 6 5 6

100 6 6 6 5 4 5
J25 5 6 6 5 J 5
150 6 6 4 4 2 4

6

4

2

-) 0-10. o = Ingoen klø\'er, IO = 100 pet o\'(~rOad~ælntng af
klover.

Gron bund = slæt, hvor der er tllfart kvælstor 25 50 75 100 125 150
Kg N pl. ha

Tildeling af kvælstof pllVlrkede kl()verbestanden på
alle niveauer. I nere af forsogene var planen udvldel
med el ekstra forsøgsla1. hvor der ble\ lilført 50 kg
kvælSlof til de 4 første slæt. begyndende fra tidhg
forår. Denne behandling medførte en hah'ering af
kloverbestanden, hvilket antyder. at det er den tidlige
udbnngning, der reducerer klo\erandelen mest. Tra
ditionelt er det også på delte lidspunkt. man f3r den
største respons for kvælstoftilforseJ til græs. Planen \ II
blive udvidet med næVnle ekslra led fra 1991.
I tabel 17 ~ resultatel .if årels forsøg med 6 led,

Moderate mængder kvælstof har p3virket afgrødens
kemiske sammensætning og udbYlIc. Proleinindhol·
det og afgrødens eneriindhold er svagt faldende med

Figur l.
Merudbytte/or tilførselo/kvælstOf Il forsøg med modera·
It mængder og forskellig /ord(!Iing af kvælstof i OFr/mai
vandet hVldklø)'ergræs 1989-9(1
FOfWgene fortsætter.

I figur 2 ses merudbyttekurver for tilførsel afk\.ælstof
lil hvidkløvergræs. Beregningerne er baseret p3 en
kvæbLOfpris på kr. 4,· pr. kg og en pris på kr, 80,· pr.
afgrødccnhed.
Det økonomiske optimum blev beregnet lil 129 kg
kvælstof pr. ha. Efter den oprindelige plan blev der
maximah tilfort 150 kg kvælstof pr. ha. En rimelig
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Nye og spændelIde forsøg med sorrer afgræs skol vise deres
l'gllelhed III afgræming, og Imike der gerne ædes af Are(J
lurerne.
Pa billedet ~s den dlplolde SOrl Trant og den lelraplolde
tOrl Ti~'()h. afprø~'eI I reguleret stor/old. Køerne mr ikke i
11'11,1. TetraplQ/de $Orter smagle bedsl og blev ædl mest i
bIInel. Foto: Jorgen H. Kristenfl'n

Der er grundgodct med I.(XX} kg PK 0-4-21 pr. hu i
forM)gcts første 4 led og 430 kg kalig'xlning i <;id')le
led. Til forsogsbehandlingerne hlev der anvcndt kal
kammons.alpe:ter.
Der er I nede",,1 ende forsog kun hostet 2 gange dier
kun medtaget de 2 forste slæt. Resuhalerne af 2 års
forsøg er opdelt pil forskellige jordbund:<.typcr. hVilket
fremgli.r af tabellerne 18 ng 19.

Jordbundstyperne belegnes ~om JB 4, der cr fin ler
blandet ~ndjord, JO 8, dcr er marsk og J8 11, der er
humusjord. Tilforslen af kvælstof har medfort ';llgen
de indhold og udbytte af råproleill i afgrooen, men dog
ikke til el indhold, hvor afgnxicn er umiddelbart egnet
til anvcndelse i ,,~rringsllldustrien, hvor mindstekra
vct cr 15 pet. rli.protein.
I tabel 19 ses merudbytte i torstof og afgrodeenheder
for hæl<Sloftilfof"iel.

Tabel /9. Srlgende mængde hæblo[ ri/ g'æ" po "ad
lovbu"d·Vord.

kgN Udbyllc og mcrudb)t1c

pr. ha
hkg IØrst. pr. ha • c., pr. ha

JO, JO 8 J8 It JB' JO 8 18 II

Alllal forsøg 2 / 2 2 / 2
O 39,6 32,4 54.1 32,5 26,4 37,6

100 19,0 27,3 26,2 16,7 19.8 19,4
175 41,3 47,7 33,4 34.6 32.6 24,0
250 46.7 54.4 45,7 40.7 36.9 34.4
150· 40.9 48.2 39.9 36.4 33.1 29.6
LSD /7.1 22.3 /J.8 /8.9

.) For~~!olcd f(X(or

B.8. pr. ha

40

græsproduktIon \ed dette hælstoflllveau er betmget
af mulighed for opllmal \'andmg og en tæt klO\' er·
bc:<.land.
Forsogene fortsælIer.

Stigende mængde kvælstof til våd
lavbundsjord, 1989-90.
PeriodevIs o\ers\cmnmg og dli.r1ig regulenng af \and
"It anden er ode1a::ggende for klo\erbestanden p la\'·
bundsjord. Del er derfor beklageligt, at amterne ofte
har en rcslriktiv holdning overfor anedning af vand.
Den eneste mulighed for produktlon på disse arealer
er derfor godsklllng med kH~lstor.

Undcrsogclsen af bæl'ilOfTcts bet)dning for produk
tionen pli. diSse arealer. blcv ydcrligere aklUali ...eret
efter amternes tilbud om udtagmng af mlljofolsomme
områder, hvor der ikke eller kun i begrænsede mæng·
der må lilfurc:<. ba:l~tor.

For at brmge n~ \ Idcn om dl""c .,realer" produktion,
ble\ dcr anlagt forsog efter planen. !)om fremgår af
tekst tabellerne
Forsogene blev anlagt I bestli.ende græsmarker. h\or
o"'erOade\and ... ar fjernet ved hjælp af grøblerender.

30

20

//
/

/
/

/
/

/
/

/

,,

A"IOI forsog 2 / 2 2 / 2

O 8.6 13.5 10.9 3.4 4,4 5.9
100 10.0 10.4 11.2 2A 1.8 3.1
175 11,6 11.5 12.1 5.9 4.8 4.7
250 13,1 13,3 13.5 7.9 7,2 7,5
250· 13.1 12.3 13.2 7.1 5.6 6.5
LSD l.5 l.l

•) Forscg~lC'd fO"for
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Figur J.
.lIL'melbYllt' for \/lg('1Ide tilfom'/ af AI'tC'/ffO/liI ~ræf po I'od
Icnbufld:>jord /989-90. FVTlogt'/I(' forHll'ller.

200 250
Kg N pr. ha

15010050

,
/

/
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/
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10
Udbyll~ Ol mC'rudb.

pet, riprol. af IØrst. hkg rAprof pr. ha
JD4 J88 JO 11 JU4 J08 J811

Stigende mængde hæ/uof tI! græs po
~'åd la~'bu"dsjord (lJ6).
Gns. af l slæt pr. dr /989·90.

kg N
pr. ba

Tabel/8.



Grovfoderproduklion

Udbyttet af torstof og afgrodeenheder er mere end
fordoblel p5 de humusfatLige Jordtyper for tilførsel af
250 kg kvælstof pr. ha PA humusjord gav samme
tilførsel knap en fordobling af udbynet. Tilførsel af
fosfor gav i gennemsnit 4.4 afgrodecnheder mere pr.
ha på højeste kvælstofniveau.
1 figur 3 ses kurven for merudbytte ved tilførsel af
stigende mængder kvælnof.

l forscgsseriens 5 forsot har det i gennemsnit været
optimaJt at tilfere op til 260 kg kvælstof pr. ha.
Beregningrundlaget er lr. 4.- pr. kg kvælstof og kr.
80,- pr. afgrodeenhed.
Forsøgene fortsætter.

Lucerne i renbestand og i blanding,
1987-90
Krav om el højt indholj af råprolein i produktet ul
torringsindustrien har skabt fornyet interesse om
dyrkning af lucerne. der kan give et stort udbytte af
protein og tørstof.

Dyrkning af lucerne stiller især krav til jordem af
dræningsforhold og reaktionsforhold i plojelaget og i
undergrunden.
Under mindre gode dirkningsforhold har lucerne
vanskelig ,'ed at klare sig I ren bestand. Dette ,ar
begrundelsen for at anlægge forseg med dyrkning af
lucerne i renbestand cg i blanding. lucerne blev
udlagt i blanding med henholdsvis 0.5 kg timothe, 8
kg kællingetand eller 4 kg rookløver.
1 tabel 20 ses resultatet af de 3 samme forsag i
henholdsvis l. og 2, brugsAr.

Tabel 20. Lucerne i rer.besrand og i blanding (237).
I. og 2. brugJdr.
Gn~ offorsog 1989 og 1990.

Lucerne kan gi~"e el højr udbytte afprorein og røTSro;. h'-Is
marken er læt og ensant'l. Omhyggelig trablen'ng , mo
derar bælstofgødn ,Ylrsæd er en afmeroderne.
Opl/malr hosltidspunkr for lucerne er. ndr rodskuddtr er
ud~'ikler ril ca. 0.5 cm.

holdel i lucernen var meget lav, idet der medgik fra
1.39 til 1,72 kg tørstof til I foderenhed.
Udbyttet af torstof var højt i afvigte år med 15,4 Ion
pr. ha mod godt 8,3 ton pr. ha i 1989 i forsogsleddet
uden dæ"sæd.
Lucerne udlagt i rodklover gav et meget stort udbytte i
l. brugs.dr. I 2. brugsår ble' udbyttet af lucerne min
dre. når udlægget var udført i blandmg med rod
klo'er.
1 forsøg nr. 47184 Nr. Nebel og omegns landbofore
ning, blev det ved etablering af lucerne i 1987 anlagt et
ekstra forsøgslcd med galega. Først i indeværende
dyrkningsperiodc blev udbylteniveauet af galega på
samme niveau som lucerne.
Forsogene fortsætter

",.,
Lucerne og pct. riprol. 1..& h

blanding h~l' tØrsl. pr 1-[

Udbytte ØJ merudb.
hkg pr h3 • e

hl">1 rirrol pr ha

Galega i renbestand og i blanding,
1989-90

Forsøgene vur anlagt p~ jordbundst)'perne J8 3 med
vanding og JB4 og JB 6 uden vanding. Der blev hostet
3 eller 4 slæt alt ener afgrødens udvikling.
Praleinprocenten har i forsogsArene været mellem
17,4 og 19.2. hvilket er tilfredsstillende. Energiind-

I. brugsdr. J forsøg 1989

lucerne 22.4 18.4 lAS 83.4 15.3 57.7
Luceme+T 23.5 17.4 I.SI IS.8 1,9 7,9
Lucerne + K 22.1 19,1 1.44 9.3 2,S 6,8
Luceme+R 18.9 18,4 1.39 30.8 S.8 24A
LSD /J. J 2.6 JO.4

2. brugsdr, J forsøg 1997

Lucerne 19.0 19,~

lucerne+T 19.6 18,Cl
Lucerne+K 19.6 18.4
Lucerne -+ R 18.7 18.4
LSD

1,67 154.3
1.72 6.6
1,71 7.2
1,69 +3,J

29,6
0,8
0,1

+ 1.8

92,4
1,3
2,3

+3,2

Galega er en flerårig bælgplante. der uden om ning
kan dyrkes på samme areal i 10-15 år afhængig af
benyttelsen, På grundlag af plantens hoje mdhold og
udbytte af råprOlein er der en dej interesse for dyrk
nmg af galega til torringsllldustrien,

Galega vokser langsomt i etablerillgsfasen og er som
de neste bælgplanter afllængig af dæksædens toleran
ce. For at finde en egnet udlægsmetode. der giver
tilfredsstillende udbytte i udlægsåret og efterfølgende
år. blev der anlagt forseg med udlægsmetoder for
galega.
Galega blev etableret j renbestand og i blandinger med
henholds\ls 50 kg byg. 50 kg hal"bladlos ært, 4 kg
alexandrllleklcver eller 10 kg sneglebælg pr. ha
Forsogcnc ble' anlagt påjordtyperne fra JB 1111 lB 6.
Forste slæt blev hostet omkring den 20. JUIll og andet
slæt omkring den IO. oktober.
Årets S forsøg er indregnet i resultatet fra 1989. og
gennemsnittet ses i tabel 21. FoderværdIen er mAlt ved
in "itro metoden.
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Tabel 21. Udlægsmeloder af Go/ega (139).
GI/s. afforsog /989-90.

Galega Udb)'ttt: og mcrudb

udlagt
pcl pcl. afl0rst la IS hkg pr. ha • e.

10r~1 rliprOl_ lræsl pr. FE 10rll fiPTOI pr ha

/. l/æt. 7 forsøg
uden
dæk..ax1 26,2 15,1 2S,5 !.J9 50,3 7,6 36,2
i 'lirbyg 36.0 10,4 26,5 !.JO 17,S 7O,; 16.1
i hrtlvbJ.
los ært 25,J 15,J 26,J 1,29 7,2 1,2 S,4
i alcxan-
de. kl 25,9 15,0 27,4 !.JJ I.S 0.2 J,O
I snegle-
bælg 25,5 14,1 27,1 !.J7 "1.J : 0,7 "0,4
LSD 8.4 0,8 7,0

2. s/æ!. 6 forsøg
uden
dæk ..æd 17,7 20,5 25,2 1,41 19,5 4,0 13,S
i \ årbyg 16,1 22.5 2J.5 1,27" 5,J "O,S -:-2.6
i hahbl.
los ært 17,0 22.4 24,0 !.JO" J.9 "0,5 , I.S
i alexan-
de. k!. 17.7 20,4 26,9 1,46 0,1 0,0 "0.4
j snegle-
bælg 16,2 21,q 2J,7 1,24" 1,2 0,0 0,9
LSD J.7

J udlægsårcl ble' der i første slæt hO"ICI de største
udbytter af torstof og afgrodeenheder i udlæg med
\årb)g. men Indholdet af rAprotcm var meget lavl.
MClOdcn medførte. al byttet i andel slæl blcv del
[a\'c~lc.

Ved udlæg i renbesland eller i blanding med æn.
alexandrineklO\cr elkr ,negleb:clg \laf indholdet af
protcm i fOfiile ..læt omkring 15 pc!.. men disse arter
ga\ el udb~ Ile af torstof og afgrodeenheder. der \3r
\æscnthg la\cre end ved udla:g i \'årbyg. Det storste
udbytte af fcm.le og amid slæl blcv høstct i udlæggct
med vårbyg. Del :-.Ior:-.te udbytle af r.1IprOlein blcv
hostet vcd udlæg i halvbladlosc ærter. I tabel 22 ses
udbyttcforhold af 2 ron.og I forste brug5år.

Tabel 22. Udlægsmeroder af Ga/ega (238).
/. bnJgsor.
Gt/s. af 2 forsag med 2 slæt /990.

Galegø Udbylte os merudb

udlagt
pcl pc!. af !lust. leS L.~. hkg pr. ha a ~

"H'Sl riprot '=1 P' FE tørst "'pmt pr. ha

uden
dæksæd 23,4 19,6 J4,4 I.4S 113,3 22,3 76,6
i vårbyg 23,4 19,5 J4,2 1,46 "IO,J "1,9 .:. 5,9
i hah'bl.
los ært 22,5 IS,6 J4,4 1,49 "9,S "J, I "7,J
i alex3n-
dr. k!. 25,2 IS,2 JJ.S 1,49 "7,9 "J,I : 6,0
i snegle-
bælg 25,9 17, I 34,7 1.54 "6,0 "4.0 "6.S
LSD

Gro\'fodcrprodu kl ion

P:\ afgrodcllli hosltld ...punkt \ ar lIldholdel af r:\protclll
hOJI. i gennemsnit fra 17.1 III 19.8 pct uanset ll(.l·

læg...mettxlc.
Tra.."Stofindholdet l galega var orn"ring 34 pcl.. Ilår der
blev hostet Io slæt årligt. Delle medforte. at der
medgik ea 1,5 kg tomof til 1 foderenhed. Del Slor..le
udbytte af træstof og afgrodeenheder blc\ hoo;tel. n r
galega \ar udlagl i renbeslund det foregående år.
O\rige udlæg..metoder gav fra 6 til IO hkg torlitof
mmdre pr. ha.
Forsøgene fortsætter.

Udlæg af mellemafgrøder og
efterafgrøder i korn, 1987-90
Jorden kan holdes plamedækket hele ~ret ved al
etablere græs eller andre gmnllfgnxler umiddelbart
efter dæhædens såning eller omkring dæksædcns
hOSllIdspunkl. Mellemafgrodens formål er. al opsamle
nunerahseret kvælstof i efterårsperioden. forbedre
jordstrukluren og derigennem gi\'e en forfruglsvirk
nmg, eJler at blive an\endt lil foder.
Desværre medforer etableringen af mellemafgroder
også omkostninger udover dem, der kræves lil udsæd
og etablering. Nedsat udb)'IIC i dæksa::den, øgede
omkostninger til host af dæks..~den, og for enkelte
arter kan der ske \ ed ligehold af s..-.:=dskiftes)gdomme.
Disse forhold er ble\'et yderligere aktualiseret \'00
folketings\ edtagelsen om 65 pet. grønne marker. For
at ...kabe yderligere klarhed o\'cr disse forhold blev der
anlagr 4 forsøgsserier.

Stigende mængde udsæd at italiensk rajgræs
som mellemafgrøde
italiensk rajgræs er en hunlgt\oksende og ret aggres
SI\ græsart. der bli\er an\endt til afgræsIlIng og en'l
lermg.
Forsøgene blev anlagt med slIgende udsædsmængde
af sorten Slkem. der er diplold. og I led med den
tetraploide son Urbana. Mellemafgroden blev lil/Url

75 kg kvæl'iOlof pr. ha. og afgrodcn blev hostet og
fjernet fra arealet Forsogsplanerne fremg r af te"st
tabellerne. Årets resultater er lIldregnet I 4 års gen·
nemsnit. I lubel 23 :-.es re~uhalenH: af de udførle
for"og.

Anvendel ..cn af italiensk rajgræs !,om mellemafgrodc
gaven udbYllenedgang fra 3.11116.6 hkg kerne pr. ha.
afhængig af udsædsmæl1gde og sort. I melJemafgro
den er der hostet mellem 17 og 20 afgrodeenheder pr.
ha. Merudbyttet for stigende udsædsm.engde af dl-

ploid rajgræs \ ar begrænset. I
Der blev hostet mellem 61 og 72 kg r5protem pr. ha.
hvilket svarer til henholdsvis 81 og 96 I>CL af den K
lilforte kvælstofmællgde. Dertil skal lægges mæng·
den. der blev opsamlel i rod og stub.
Eftcrvirknmgen ble\ målt i 2 forseg. Den \'ar positl\,
men slet Ikke af samme slorrelse som udbyIletabet I

del foregående års dæksæd.
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Grovfodcrprodukrion

Foreløbig konklusion af 4 års forsøg med sligende
mængde ilaliensk rajgræs som mellemafgrøde viser:

An/ol forsøg 7 7 7 7 2

Uden udlæg 2 4ti,1 74,7
7,5 kg Sikem 2 ';-:1, I 16.8 383 l,S

15,0 kg Sikcm 2 -.7-5,0 18,5 395 1,6
30,0 kg Sikcm 2 -.7-b,O 19,2 435 2.1
25,0 kg Urbana 2 -.7-6,6 19,6 450 2,0
LSD .?,4

Stigende mængde udsæd af almindelig rajgræs
som mellemafgrøde
Uden lilførsel af kvælstof er sildig almindelig rajgræs
en langsom vok!'.ende f,ræsan. der er i stand til al
etablere et læt plantedække.
Forsøgene bicvanlagt med stigende udsædsmængde
af sonen BorvI, der er diploid. MelJcmafgroden er
ikke lilføn hælsrof eller jJ('rnel fra arealet. Forsøgs
planen fremgår af leksttabelJerne. I tabel 24 ses resul
talel af de gennemførte forsog.

Fabel 24. Udsædsmængde af alm. rajgræs som
mellemafgrøde.
Gns. affor~øg 1987-90.

Udbytte og m~rudbytte pr. ha

Udsæd.· Lej<- dæk- efter-
sæd "'" virkning

mængde dæk· hka mellemafgrøde hkg
sæd kerne •.e. kg r~prot. kerne

Antal forsog 9 IO 4 4 5
Uden udlæg 2 39,9 33,9
2 kg llorvi 2 0,9 1,2 19 0.7
4 kg Borvi 2 0,3 1,9 30 2.4
8 kg Borvi 2 0,0 3,8 66 2,6

16 kg Borvi 2 ';-0,2 4,5 74 2,2
LSD 2.6 1,6
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Udbytte 03 merudbytte pr_ ha
~. :fte~

sæd ~j klllng
hkg mellemafgrøde hkg

kerne lI.e. kg rAprot. Kerne

Rajgræs
type

AlIlal forsøg " 13 7 7 5
Uden udlæg 2 39,7 34,2
lIal rajgræs 2 ';-2,5 12,9 214 ';-0,7
A.R. tidlig 2 --:-2,0 8,4 150 -.7-0,5
A.R. m.lidlig 2 --:-1,2 9,0 168 ';-0,5
A.R. sildig 2 -.7-1,3 8,5 159 0,3
LSD 4,4

Etablering af sildig almindelig rajgræs påvirker Ikke
dæksædens kerneudbytte eller lejesædskarakter.1 mel
lemafgrøden er der ved højeste udsædsmængde hostel
4,5 afgrødeenheder pr. ha og 74 kg protein pr. ha.
Den målte eftervirkning af mellemafgrøden var sik
ker. når der blev anvendt 4 kg frø pr. ha eller derover_

Ingen af de afprøvede rajgræstyper havde indn~delse

på dæksædens lejesædskarakter. Uanset type af raj·
græs var der tendens til udbYIlenedgang i dæksæden.
l mellemafgrooen blev det SlørSle udbytte høstet i
italiensk rajgræs. Der blev ikke måll nogen sikker
eftervirkning af de forskellige rajgræstyper.

Foreløbig konklusion af 4 års forsøg med forskellige
typer af rajgræs som melJemafgrøde viser:

Typer af rajgræs som mellemafgrøde
Gruppen af rajgræsser omfatter flere forskellige typer
med forskellig vækstform. Typerne er inddelt l for
skellige tidlighedsklasser og har forskellig væk'llform
og LOlerance overfor dæksæd.
Forsøgene blev anlagt med 8 kg af hver type. De
afprøvede lyper var ilaliensk rajgræs Sikem, tidlig
almindelig rajgræs Darbo, middeltidlig almindelig raj
græs Sisu, sildig almindelig rajgræs Trani.
Mellemafgrøden blev ikke tilført kvælstof og ikke
fjernel fra arealet. I eftervirkningsåret blev kornel
gødel med moderate mængder kvælstof. Forsogspla·
nen fremgår af teksltabellen.
I tabel 24 ses 4 års resultater med udlæg af forskellige
rajgræstypcr.

Tabel25. Typer af rajgræs som mel/emafgrøde.
Gns. afforsøg 1987-90.

Foreløbig konklusion af 4 års forsøg med stigende
mængder af sildig diploid rajgræs viser:

al sildig almindelig rajgræs er ~'e1eg"et lil mellem
afgrøde. når ofgrøden ikke skal anvendes til foder.

at sildig almindelig rajgræs ikke generer dæksæden.\"
udbYlIeforhold.

at stigende mængde udsæd øger udbYllet afafgrødeen·
heder og råprotein.

al 8 kg udsæd pr. ha kan etablere e/ plafl/edækkt' der.
udo\'er mængden i rod og stub, kali opsamle ca. JO
kg hæls/of pr. ha i gnUlmassen.

at 4 kg sildig almindelig rajgræs giver en sikker efter
virkning på 2.4 hkg kerne pr. ha.

Udbytte og merudbym pr. ha
leJe- da'k- efter-
sæd 5lI'd virkning

dle!.:- hLg mellemafgmde hkg
'la:d ke:rne a.e. \..g riproL kerne

Udsæd.'imængde af itul. rajgræs som
mellemafgrøde.
Gn~ afforsag 1987-90.

Udsæds·
mængde

Tabel 23.

a/ udlæg af italiensk fajgræs gi~'er el IIdbyuc/ab i
dæksæden pd ca. J h I.:g kerne eller mere.

at italiensk rajgræs kUlI bør am'endes. hvis mellem
afgrøden anvendes til foder.

at der høstes 17 til 20 afgrødeenheder pr. ha for tilførsel
af 75 kg kvælstofpr. ha.

at stigende udsædsmængde afdiploid rajgræ.\· har ringe
betydning for mellemafgrødens udbytte af tør.~tof

at der kan høstes op /i!96 pcl. aflilført hæls/ofmæng
de imellemafgrøden. Denil kommer mængden. der
oplagres i rod og slub.

al /5 kg diplOla rajgræs er lilstrækkelig ti! at sikre et
rimeligt udbytte af tørstof

al e/terl'irkningeme afrod og slub er lille i den følgen
de kornafgrøde men ,txJsi/iv.



at der \'ar tendens til udbyttetab i dæksædf!1t uanset
raJgræ~·type.

at det slorste udbyrte afa!ffrodeeffheder og protein blev
hostl'f i italiensk rCljgræ:~.

at der ble I' hO\let protem n'arende ril mellem 25 og 34
kg k \'æl<;tofpr. ha udorer mængden. der oplagres i
stub og rod.

ar der ikke ble\' malt ennÅker eftervirkning af
efterafgroderfle.

Efterafgrøder til nedpløjning
Aner ",om Phacelia og gul sennep "il på grund af dere"
kraftige vækst \ære ødelæggende for dæ\...afgroden.
hVIS de uds e<, umiddelban efler dæksædens etab·
lering. I år med sen host kan del med disse arier være
umuligt at etablere el t1lfredso;tlllende planIcdække
efter høs!.
Dette v<.Ir h<.lggrundcn for planen, der blev foreslået af
Hammel Landboforclllng. I forsogsserien ble\ der
anvendt 20 kg Italiensk rajgræ:-. Ninak og 15 kg :t!min
delig rajgræs Bon i pr. ha. udlagt i forårCl. og 10 kg
Phacelia (honnmgurt) og IO kg gul sennep etableret 3
uger for foncllIet host og umiddelbart efler ho~t.

Efterafgrøden ble\ tilfon JO ton gylle pr. ha omknng I.
oklober.
Eflerafgrodernc er ikke hoster og fjernet fra arealet,
men arealel er plojct mellem de tO dyrknmg<;penoder.
I cfler\lrkmngsåret ble... der kun tl1fofl 50 pc!. af

Fabel 26. Efterafgroder tI/nedpløjning.
Gm. afforsøg /987·90.

Udb. OS merudb.
K",· pr. ha

Efter- Dæk- fo, "".- Ef\,,-

• fgJ"øde """ pI tJe.. .... nrkning
SJ- 1.<,.- stand hkl h'.ud .... af lræs ktrne kerne

AI/fOl forsog JO JO JO JO 6

Ubcvoksct jord J 42.8 41,7
Ital. rajgræs 2J/4 2 9 .;. 5.0 0.7
Alm rajgræs 23/4 2 8 .;. 1.6 I.J
Phacdia r. hml 27/7 J J ';'0.4 1.1
Phacelia e. hn'il 11/9 J 2 0.4 1.0
Gul sennep r. hOST 2717 J 4 ~0.3 1.0
Gul sennep e, hosl 11/9 3 2 0.5 1.5
LSD I 2 J.8

-) 0-10, () IIlgCII piaIlter. IO fuld pluntcbc~land.

Tabel 27. Stig('ude mængder knl'lslOf til grOl/rug (140).
GI/s.. af 2 forsøg /990.

Grovfooerprooukt ion

afgrodcn~ forventede hælstofbehov for al måle eftcr
V1rknmgen Arets r~uhaterer IIldregncl l 4 års for'>og
I talxl 26. Forsog'planerne fremgår af tckslabellen.

Ingen af de afpro\edc arter har pIh Irkct dæksæden<;
leJe'.i.t:d\karakler. ror:1rsudlaglc rajgræsser \'ar ISland
til3t elablcre cn næ<;ten fuld plantebc!>land I efterårel.
Phaceli3 og gul sennep. der bk\ etablerel umIddelbart
fer eller efter hosl af dæhæden, har Ikke form et al
etablerc fuld planlCbc'itand og opnåede la\e kara\...·
lerer. Ocr var tendens ul. at etablerulg ca. 3 uger fil(
hesl var hdt bedre elld efter hm.!.
L'dlæg af Italien~k rajgræs har 'iom i foranstående
for\og medfort et slgntfikant la\ ere udb~ tie I dæk~t:
den. Ingen af de andre aner har medfør! cn sikker
på\irkning af dæk\ædens udbylIeforhold
De målte eftcryirknlllger I efterfelgende afgroder ",ar
små og ikke Signifikante.

Forclublg konklUSion af 4 års forsog med efteraf·
groder lil ncdploj/ung ,iser folgendc:

at italiensk rajgræs er uegnef _rom efterafgrode til ned
p/ojll/'ng po grund af udb)'tterab I dæksæden.

at etablering af PltaCf!/ia eller gul !Jf!nnep IHe "ar haft
('II sikker ~'irkIlIlfM pli dæJaædell\' udbytte.

al Phacelia og glll ~ellllep ikke kali etableres særfig
effekt;\'! I'ed sartillg for host.

at P"achelio og gul sennep Ikke b/f!\' etableret til
fredsstillende I'ed jUl/ing efter ""st.

at h'JeuFd~karakteren i dæksæden ikke ~'ar ptmrket
I/ævnf!)'ærdlg af de forskellIge efferajgroder.

at der ikke kunne males ell sikker eftervirkning af
OW!lInWI'ule afgroder.

Stigende mængde kvælstof til
grønrug, 1990
Nye ~ortcr af bladngc rugtyper med tidlig væk'l I

forårel har skabt fornyet tnlcreSse om anvendelscn af
gronrug III dobbeltafgrodcrog I gronllorring'lindustn.
en.
Som repræ-.enlant for denne I~pc ble\ der anlagt
fo«.og med II umboldrug. der ble\ gooet med stigende
k\æl~lOfm:cngder.Som repræsentant for tradllionelle
ruglyper blc\ der an"'endl Donullatorrug, 1 tabel 27
ses resultatet fra årets IO fOfl,øg. For;ogsplullcn frem
går af tekStlabellefllc.

So" "N afl0l"$to(
tidb) Ile OS merudbyttt

pc! "" kllS hk" pr. h2 L<

KI
pr ha t011il0r rAprol trlll:!ol pr FE 10rstof rlprot pr. ha.

Humbold 100 16.1 10.9 JJ.O 1,41 66,3 7.2 46,9
Humbold 150 16.0 12.8 J 1.8 1.36 2,9 1.6 J,9
Humbold 200 15.1 14.5 J2.1 1.33 0.5 2.4 J.J
Dominator 150 14.4 14.1 .10.1 1.31 ';'4.9 1.4 0.1
LSD 2.5
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Det største udbyIIe af tørstof blev høstet v(.-d tilførsel
af ISO kg kvælslOf pr. ha. På delle niveau blev der I

Humboldrug hostet 7,8 hkg tørstof eller 3.8 afgrode
enheder mere end i Dominulorrug.
Der er tendens til. at tørstofprocenten og energiind
holdet er lavere i Humboldrug end i traditionel dyrket
rug, når det anvendes som gronrug.
Forsagene fortsætter.

26,6 og 25.7 pet. I de kortstråede typer var træstolind·
holdet 21.3 og 2U pet. i henholdsvis Sleipner og
Gawain.
I tabel 29 ses en oversigt over beregnet foderværdi og
udbytte.

Tabel 29. VinterJH-edesorter Iii helsæd.
GrIS. af 6 farsøg 1990.

Valg af vimerhl'edesorfer til helsæd.

l. God vintcrfasthed.
2. FK in vitro skal være højt. hvilket ofte er

tilfældet i de kortstråede Iyper.
3. Udbytrel skal være højt.
4. God resistens mod svampesygdomme.

Foderværdien blev bestemt ved in vitro metoden.
Fordøjelseskoefficienten, FK in lJitro, var højest i sor
lerne Slcipner og Gawain med henholdsvis 71,1 og
70.6 pet .. og der medgik kun 1,27 kg tørstof til l
foderenhed. hvilket er tilfredsstillende. I de lang·
stråede typer Kraka og Kosack var FK in vi tro
betydelig lavere, og der medgik ca. 1,4 kg torstof til I
foderenhed.
Det beregnede antal afgrødeenheder var højesl i sar
Ierne Obelisk. Gawain og Wase på henholds\>is 118,
116 og 116 afgrødeenheder pr. ha. Det laveste udbyue
blev høstet i sorten Sleipner. der dog havde den bedste
fordojelighed.
Forsøgene fortsættes.

Forsøg med dyrkning af
helsæd og majs
I 1990 blev der under Grovfoderudl'alget arbejdet med
følgende forsøgsserier:

l. Vinterhvedesarter til helsæd.
2. Udlæg og udlægsmctoocr i vinterhvede til helsæd.
3. Vårbygsorter til helsæd.
4. Svampebekæmpelse i vårbyg til helsæd.
S. Svampebekæmpelsecg sengødskning med kvælstof

i ærte·byghelsæd.
6. Ærtesarter til helsæd.
7. Hestebonnesaner til helsæd.
8. Majssorter til ensilcr.ng.

Vinterhvedesorter til helsæd, 1990
Vinterhvedehe1sæd er et velegnet supplement lil grov.
foderet i en malkekvægbesætning. Hele afgroden kan
bjærges i cen arbejdsgang, hvilket er rationelt og
ressourcebesparcnde. Tidligere forsøg har vist. at der
ved valg af de rigtige sorter kan hostes foder med god
fordøjelighed og et SlOft udbylte pr. arealenhed.
Forsøgene blev anlagt på jordbundstyper varicrende
fra JB I til JB 7. Der blev tilført kvælstof på samme
niveau som ved dyrkning til modenhed, og der blev
udfort svampebekæmpelse efter behov. I tabel 28 ses
gennemsnitsudbyttet af 6 forsøg, der blev høstet i
perioden mellem den 16. juli og 1. au gus!.
I 1990 blev der høstet særdeles høje udbytter i vinter
hvede lil helsæd.

Tabel 28. Vimerh~'edesvrrer til helsæd (241).
Grrs af 6 for.iøg 1990

Sort

Kraka
Sleipner
Gawain
Obelisk
\Vase
Kosack
LSD

•pc!. FK leg {S. rlprol
mddug In \"ilro pr. FE pr. FE

2 0.6 66.4 1,39 112
O 1,0 71.1 1.17 110
I 1.0 70,6 1.27 111
2 1.0 69,3 1,31 115
3 0.6 66.9 1,34 107
O 0.5 65,0 1,41 109

Udb og
merudb.

P.C. pr ha

113,7
-;- j, l

2.7
4,0
1,4

-;-2.}

ISort
Udb)'ll~ og m~TUdb.

",. pct_ Ir t"l";t. hleg pr. ha
10rl>1 rAprcr tr.esl gronl tørst. rAprot

Kraka 45,1 8,0 25.7 349 157,5 12,7
Sleipner 43,7 8.7 21.3 -;-34 -;-19.7 -;-0.8
Gawain 44.9 8,8 21.1 -;-20 -;-9.7 0.2
Obelisk 47.9 8.8 24.0 -;-28 -;-3.7 0.8
\Vase 44.9 8.0 23.4 -;-3 -;-2.0 -;-0.3
Kosack 43,S 7.7 16,6 11 -;-0.9 ~0.6

LSD lO 9.9

Sorternes tørstofindhold på høsttidspunktet var ca. -l5
pct., og dproteinindhoJdel varierede mellem 8.8 og
7,7 pet. De to langstmede Iyper. Kosack og Kraka.
havde det største indhold af træstof på henholdsvis
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Udlæg og udlægsmetoder i
vinterhvede til helsæd, 1990
Den foTtsaue ændring af sædskiftet med øgct dyrk·
ning af vintersæd og øget anvendelse af vinterhvede lil
helsæd. kræver ny viden om etablering af græs i
vintersæd, dyrkningsstralegi. udbyueforhold og vur·
deringer af afgrodernes kvalitet ved brug til opfodring.
Disse forhold søges belyst efter nedenstående plan.

Forsøgene blev anlagt på jordtyperne J B I til J B 6. På
de teucjordt)'per blev der udfort vanding. Forfrugten
i 3 af forsøgene var raps eller ærter og i de 3 øvrige
korn.
I tabel 30 ses resultatct af årets forsøg.
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Forsøgsled

a. Uden udlæg
b. Korn I udlæg 12 cm rækkeafstand, bl. 15 sået

efterår
c. Korn udlæg 12 cm rækkcafsland. bl. 15 ~ået

forår
d. Korn + udlæg 12 cm rækkeafsland, ita!. rajgræs

Sikem sået forår
e. Korn + udlæg 24 cm rækkeafstand. bl. 15 ~ået

forår
r. Korn udlæg 24 cm rækkeafstand. ilal. rajgræs

Sikem såel forår

Tabel 30.

Led

Udlægsmeroder i I'Ifllerhrede til helsæd
(242).
Gm·. afforsog 1990.

Udb)1le og merudb.
pct. pc!. sf 10,..,1. hkg pr. ha

IOrs'. rAprot. træst. grAnt t0r~1. rApTOt

Forsag med udlæg af rajgræs i hvede til helsæd ska/l'ise.
hmr meget forderværdien æt/dres ved isånillg af græs
hel/holdsl'is efterår og tidligt forår. (TI'.) Iler er der 1I(!J(ier
ridlig ug middeltidig alm. rajgræs i e/rerlirer. Begge typer
~J.rider igennem længe for optimalt slæuidspunkr i In'ede
fil helsæd.

Tabel 31. Udlægsmeroder i villterJa'ede til helsæd.
Gns. afforsøg 1990.

Helsæd

Gns. a/5/orsog med 6 forsogsled

a. O 112 1,40 64.9 91,0
b. 4 109 1.49 62.1 74.9
c. l 119 1.34 67.9 6.8
d. l 105 1.37 66.7 7.9
e. O 106 1.36 66,8 71.6
l'. O 105 U2 69.1 3.1
LSD 2,9

GIIS. af 6 forsog med 4 forsogsled

a. O 107 1,38 66,3 89,4
b. 3 105 1.48 62,8 74.6
c. l 115 U4 67.5 4.6
d. l 104 U8 66.2 5.2
LSD

Helsæd

GIIS. af 5 forsog med 6 forsog~/ed

a. 36.2 10.2 25.1 353 127,8 10.1
b. 33,8 9,4 29.2 27 0.5 70,8
c. 36,7 11.6 23.9 3 2,8 1,4
d. 37.7 10.4 24.1 5 7.2 0.2
e. 37, l 9.5 24,4 724 75.9 70.7
f. 37.2 9.9 22.8 +20 74.0 70.3
LSD 1.9 22

GIIS. af 6 forsog med 4 forsøgs/ed

a. 37.1 9,6 24.5 333 123.5 9.6
b. 34,8 8,9 28.6 26 1.6 70,7
c. 37.6 10.8 23.5 2 2,5 1,2
d. 38.6 9.8 24.0 4 6.6 0.2
LSD J.4

Efterslæt

Udbylte
pcL pct. af t0~t. kg 1$. hkg. pr. ha a.e

IØrst r!prot træsl. pr. FE tØrsl r~prot_ pr. ha
Lcd

a. KIb. 20.1 14,6 25.3 1,35 33.7 4.9 24.9
c. 18,6 17.3 24,4 1..l1 16.0 2.8 12,2
d. 18.9 15.2 23.5 1..l6 23.1 3.5 17.0
e. 18.8 16.9 25,4 1.28 17.3 2.9 13.5
f. 17,4 17.2 23.8 1.26 23.9 4.1 18,9
LSD (b·j) 4.9 0.8 3.4
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Tabel 32. Udlægsmetoder i vinterJlI'(;,t!e tif helsæd.
Gns. af 4 forsog med l ej;er,~/æl /990.

Udlæggct af alm. rajgræs i efterl\.ret, led b. har øget
afgrødens tendens til lejesæd. Yderligere påvirkes FK
in vitra i negativ retning. således at der mcdgik ca. 0, l
kg torstof mere till foderenhed. Dette medføne. at det
beregnede udbytte af afgrødeenheder blev mindre.
Etablering af græs i forl\.rsperioden. led c og d. synes
derimod al pl\.virke FK in vitro i pOSiliv rctning, og der
medgik mindre torslof pr. foderenhed. og det be
regnede udbytte blev "gct.
I led e og f var hvedcn udsået med 24 cm's række
afstand. Udlæggct blcv herefter sogt etablerct mellem
disse rækker det eftenolgende forår. Der var ingen
entydig virkning af denne udlægsmctode i helsæd.

I tabel 32 ses ef!erafgroden~ indhold og udbytte m.\".

AtypiSk for hvedehelsæd var (orslOfprocelllen retlu\ i
denne forsøg~serie og lave~t i led b Illed forårsudlagt
græs. Det ~lorste udbyIle af tørstof blev høstet i led d
med forårsudlagt ilal. rajgræs.
I tabel 31 ses udlægsmetodens indflydelse p1\. karak·
h:ren af lejesæd samt beregnet foderva::rdi og udbytte.

Udb. og
Leje· 8 r prot. kg ts. FK merudb.
sæd pr. FE pr. FE In vitro a.e, pr. ha,

Led
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.) SeW3 + Digger + Alexis

Tabel 33. Vårbygsorrer fil helsæd (243).
Gns. af 5 forsog 1990.

Der blev i 1990 opnået udbylIer på samme nivcau som
i 1989.
I årets forsøg var der ingen tendens lil lejesæd i de
afprøvede sorter. Tl)rstofprocenten var omkring 35

Udlæg af almindelig rajgræs umiddelbart efter hve
dens såning gav 25 afgrødeenheder pr. ha i efteraf
grøden. Udlæg af samme art i forårsperioden halvere
de udbyttet.
Udlæg afilaliensk rajgræs i tidlig forår gav fra 17 til 19
afgrødeenheder pr. ha
Forsøgene fortsætter. Udb,ue (lg

me"ldh}Ue
a.t. Ir. ha

hel, e afgr

kg W~I FK
pr FE In vtlro

hebo e. argr. heb.

g r3prot.
pr. FE

hels. ~. afgr

V rbyg
sort

DIanding .. 122 236 1,30 1,15 69,4 79,4 20,3
Scwa 118 236 UO 1,14 69,9 -;-2,1 1,3
Digger 132 236 1,32 1,16 68,3 1,2 -;-0,4
Ariel 122 220 1,29 1.15 70,5 3,2 1.5
Alis 127 236 Ul 1.16 68.9 0,1 0,0
Alellis 125 240 1,32 I,D 68,1 1.9 0,5
Regatta 122 237 1.33 1,17 67,8 -;- 5,9 0,8
Nata",ha lJ2 234 1,33 1,15 67,3 -;-7.7 0,6
LSD

.) Scwa + Dlgger + Alexis

Svampebekæmpelse i vårbyg til
helsæd, 1990
Tidligerc blev svampebekæmpelsen i vårbyg ul hclsæd
udført på grundlag afskadetærskler, der blev udviklet
på grundlag af økonomiske merudbytter for korn
høstet lil modenhcd.

pct. på høsttidspunktet. hvilkct er på et ønskeligt
niveau. I tabel 34 ses cn oversigt over beregnet foder
værdi og udbytte i helsæd og i efterafgrøde.

Tabel 34. Vårbygsorfer Iii helsæd.
Gns. af 5 forsøg 1990.

Valg af vbrbygsoner lil helsæd.

1. UdbyIlet skal være højt.
2. Fordøjeligheden skal være høj, FK in "ilro

over 70.
J. Sorlen skal være kort, stråstiv og have hlle

lendens til lejesæd.
4. God resistens mod svampesygdomme.
5. Toleranl overfor udlægget.

Ved dyrkning af helsæd er det onskværdigt. at af
grødernes fordøjelighed er høj - d.v.s., at FK !Il vitra
er 70 pet. eller derover. I afvigle år var det kun sorten
Ariel. der kom over denne grænse.
Dc øvrige sorter havde lavere fordøjelighed. For alle
sorter medgik der fra 1,29 til 1,33 kg tørstof til 1
foderenhed. De største udbytter blev høstet i sorterne
Ariel. Alexis. Digger og Alis. øvrige sortcr gav min
dre end måleblandingen.
Efterslættet blev høstet omkring 1. oktober og har i 5
afforsogenc været ila!. rajgræs og i I affofSøgene alm.
rajgræs. Efterafgrøderne havde som ventet et lavt
tørstofindhold og et højt indhold af rAprotein, se tabel
JJ.
I efterafgrøden medgik der fra 1.13 til 1,17 kg terstoftil
I foderenhed. De afprøvede sorter af vårbyg havde
ingen sikker indflydelse på efterafgrødens beregnede
udbylte af afgrødeenheder.
Forsøgene fortsætter.

Udb)'lIc og merudb.
LeJe- pet. pcl. uf t0r!>t. hkg pr. hu
~ 10nr rAprol. træst. ,ronI '01""11. råprol

Vi.byg
sort

Helsæd

Blanding .. O 35,7 9.3 23,0 290 103,4 9,7
Sewa O 36,9 9,1 23,7 -;-18 -;- 3,1 -;-0,5
Digger O 38.0 10,0 22,9 -;-10 3,0 1.0
Ariel O 3),0 9,5 23,2 -;-3 2,9 0,5
Alis O 3~.9 9,7 23,6 O 0.6 0,4
Alexis O 3;.1 9,5 23,2 O 4,3 O,S
Regatta O 34,9 9,2 22,3 -;-11 ~5,9 -;-0.7
Natasha O 3:'.8 9.9 24, l -;-7 -;-7,9 -:-0,2
LSD

Eftcrafgrøde
Anral forsøg I 5 5 5 5 5 5
Blanding .. O 14.9 20,7 20,9 156 23,3 4,8
Sewa O 15,6 20,4 21,7 2 1,4 0,3
Digger O 15,2 20,4 21,8 -;-5 -;-0,3 -;-0,1
Ariel O 10,0 19,2 20,4 O 1,7 0,0
Alis O 15,4 22,1 22,8 -;-2 0.2 0,0
Alexis O 15,0 22.8 22,3 5 0,3 0,2
Regatta O 15,4 22,3 22,4 4 U 0,2
Natasha O 15.1 21,8 22,6 6 0,8 0.1
LSD

Vårbygsorter til helsæd, 1990
Høst af vårbyg til helsæd er en rationel metode til
bjærgning af hjemmeavlet foder af høj kvalitet.
Undersøgelser af sorters foderværdi har afsløret be
tydelige forskelle i deres fordøjelighed. Korte og strA
stive sorter, der sikrer mod lejesæd, er afstor værdi for
afgrødens egnethed til ensilering og for udlæggets
trivsel.
Disse forhold er søg l belyst i forsøgsplanen. som
fremgAr af teksttabeJJ~me. Forsogene blev anlagt på
jordbundstyperne JB I til JB 7. Helsæden blev gød
skel, så der var 200 k!; N pr. ha til rådighed. hvor der
var udlæg af græs, og 150 kg N pr. ha, hvor der var
udlæg af kløvergræs I forsøgene er der foretagel
svampebekæmpelse efter behov. Helsædsafgroden~ fo
derværdi blev bestemt ved in vitra metoden. I tabel 33
er viSI resultaterne frll 5 forsøg. Målcsortsblandingen
bestod af sorterne Sewa, Digger og Alexisbyg.
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Ved hosl af hde afgnKlen til helsæd lIldgår b de
afgrooell" ..tørrelse og foden ærdl i \ urderingen af
behandlmgscffekten. Forsog~plallcll fremgår af lekst·
tabellerne.
Imde\ærc=nde år blcv der anlagt 2 fo~og i Se\\.abyg og
I fOf'ing I en sonsblandmg. I fON'gene ble\ der
amendl for rsudbragt slaldgødnlllg eller gylle. og der
bicy suppleret med kvælstof
I fOf\uget med sortsblandmgcn bln der ikke konsla
teret tlllgreb af meldug eller ru ..t. I de 2 forsag med
rene sorter blev der registrere! betydelige angreb af
meldug l del enc og bctydellge angreb af ru~t i del
andel fon.ug. UdbyIlet af grortt, t"rstof og protein i
,he'" 3 forsog ses i label 35.

7abel 35. SI'umpebekæmpelse i l'tJrfJ)'g til helwl'd
(144).
Gns. af 3 forsøg /990.

Led
Udb)'ltc og

mcrudb
pet. pet.r tOrsl hkg pr, ha

Stadium lersl r1rrol Inc!iL gran! IOfSf Iiptt.

Svampebekæmpelse og
sengødskning med kvælstof til
ærte- byghelsæd, 1990
Blandinger af byg og ærler er el fortræffeligl foder 111
malkekocr Den fulde bel)'dning af blandmgsforhold.
hælstofmængde og lildcltngstldspunkt saml s"ampe·
bekæmpelse er endnu Ikke klarlagt. 1':1 foranlednmg <lf
Sl...jem- Tarmegnens Landboforening ble\' der anlag!
forsog III Indkredsning af o' en\l. ende.
rorsogene ble\ grundgndel med 25·30 ton k\.-æggylle
pr. ha. Led b og c blev tllførl 40 kg N pr. ha ved
..åfling. og I lcd c blev der yderligere udført svampebe·
kæmpclse på byggens Mudium 7 lil 9.
I lcd d og e blev der udfort sengooskning med 40 kg N
pr. ha og i led e blev dcr yderligere forelagcl wampe·
bekæmpcl'ie p5 byggens sladium 7 til9. Forsøgenc var
anlagt pil lB 1 og JB 3 med optimal vanding.
lordbundsanalyserne \,i.-..le. al fOT<;ogsarealerne \ar i
god godIlIngsstand og kultur. Udsædsmængden l ært
,ar 45 ",piredygtigc fro pr. m2 og 75 kg yArbyg pr. ha.
I tabel 37 ses udbYl1et af ilrets 2 fOT.-..og.

Ubehandlet JU 9,J 23.1 134 81,4 7,6
0.4 I Tilt turbo 7-8 J4.6 9,8 22.9 16 5,0 0,9
0.2 I Till IUrbo 50g 9 34.1 10,1 22.8 24 6,7 1.3
0,4 I TIlt IUrbo 50g9 J4,5 10,0 22.2 JJ 10,7 1,6
LSD 16

Tabel J 7. Smmpebe/..æmpelse og sengDlisktlillg i ærl{!

byghelsæd med udlæg af ilal. rajgræs
(]451.
Gn~ al llarsag 1990.

Tabel 36. Svampebekæmpelsl' i l'UrfJyg til "f!l~æd.

Gn~ 013 larsag 1990.

Lcd b blev behandlet I b)'ggem ..tadium 7 - 8 med OA I
Tilt turbo pr. ha ~varcndc 111 halvdelen af normal
dosering. I led c og d blev der udført 2 behandlinger
med henholdsvis kvart og hahddc=n af normal do·
"ering i sllldium 5 og 9.

a. Ubehandlet O 125 I,J4 67,5 60,6
b. 0,4 I TIll

turbo 7·8 O 128 I,JO 69,J 5,7 J,6
c. 0.2 I Tlh

IUrbo 50g9 O 130 1.29 70,0 7,8 5,1
d.0.41 TIll

turbo 50g Q O 127 1.27 70,5 11.7 8.5
LSD 6.3

Ilelsæd

J. Ubehandlel 29,3 11.2 24,5 322 94.2 10.6
b.40 N vJremsp. 28,3 11,5 24,5 25 4,1 0,7
c, 40 N v.fremsp. +

1,0 Rival sI. 7·9 28,4 11.3 25,8 JI 6,0 0,8
d. .w N :;,1. 7-9 27.6 11.8 24,6 25 1.5 0,7
c=.4O N -r-1.0 Rival 26,1 12,1 24.6 27"'" J,O 0,5

sI. 7-9
LSD

Eftcrafgrode

a. Cbehandlet 15,4 20,8 26,6 301 46.3 9.6
h.4O N ,.frcmsp. 13,9 21,J 26,8 5 : 3,8 ~0.5

c.4O N \.fremsp.+
1.0 Rl'al sI. 7·9 13,8 21.7 25,J 8"'" J,8 "'"0,4

d.40 SI. 7-9 16,2 20,J 24,8 5 J.J 0,5
e.4O N + 1.0 Rival

~1. 7-9 13,9 20,9 26,J 11 "'"2.8 "'"0,5
LSD

Udb)·ltc Ol mcrudb.
pet pcl.•r lorst hkg pr ha
I"~I nlprol, In.:o;l. gronl torsl rJprol

Led

FK Udb.og Nclto
In merudb, mcrudb

'o'lIro ac.prh. acpr.ha

I rI- klIS.
Sta· ~ prol. pr

dium sæd pr.FE FE
Led

I tabel 36 ses resullatcl af beregnct foderværdi, ud·
bytte og Ilettomerudbyltc pr. ha. Afgrødens fordøje
lighed. FK in vilro. var stigende med øget behand·
lmgslIltensilet. og dermed var afgrødens energiind
hold ogsA sligende.
Der var el sikker! merudbylle i forsøgenc for IO
behandlinger med en kvart og halv dosering. Del
største neuomerudb) tte "ar ,ed to behandlinger med
hah dosenng. Pnsen på en afgrooec=nhed er sat til kr.
110.·.
Forsøgene fortsætIer.

TN~tofprocclllen var mellem 29.3 og 26.1 i helsæden.
Afgrødens indhold af r5protein varierede mellem 11.2
08 12,1.
I label 38 ses en oversigt over råprolein. energikon·
centration saml beregnet udbylIe i afgrødeenheder.

Afgrodens energIIndhold ble' kun 5"agl p \Irkel af
oget 1I1dehng og senere udbringning af hælslof samt
s"ampebekæmpelse. Forsogene \isle. at der \ar len·
den.. til ogct udbytte for tilførsel af b'æ1slof. Ingen af
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Tab€138. Svampebekæmpelse og sengødskning i ærte-byghelsæd med udlæg af ilal. rajgræs.
GIIS. af 2 fa",.g 1990.

g liprot kg IS. FK Udb. og me(udb
Led pr. FE pr. FE In Vllro '.c. pr. ha

hels e.afgr hels. c.afgr h," hel~, e..lf~r.

a. Ubehandlel 147 274 1,31 1.32 69,0 72,0 35,0
b.40 N vJremsp. 147 278 1,28 1,30 70,6 4,8 +2,3
c.4O N \' Jremsp.+

1,0 Rival st. 7·9 149 267 1.31 1.24 69,3 4,6 +0,6
dAO N SI. 7-9 150 264 1,27 1,30 71,0 3,3 3,2
e.4O N+ 1,0 Rival

SI. 7-9 155 264 1,28 1.26 70.5 +0,5 +0.5
LSD

Tabel 39. Ærtesorrer til helsæd (246).
Gns. af 9 fo",.g 1990.

de foreslåede behandlinger medførte et sikkert merud·
bylle.
De udførte behandlinger ha\'de kun svag effekt på
efterafgrødens indhold af råprotein, træslof. udbytte
og beregnel foderværdI.

Efterafgrøde
Alltal forsøg 1 ,j 8 8 8 8 8
Bodil ° 14.5 20, I 23.5 238 34,5 7,0
Bohalyr ° 14,9 21, I 23.1 ~36 +4,5 +0,7
Fjord· O 14,7 20.9 23.7 +13 +1.4 +0,1
Heika· ° 14,~ 19.7 23.8 12 lA 0,1
Trille· O 14,1 20,2 23,8 Il 0,6 0,1
Odin· ° 14.6 20,5 23,3 6 1,2 0,3
LSD 17 2.5 0,5

Ærtesorter til helsæd, 1987-90
Anvendelse af bælgplanter til fodring af højtydende
malkekøer er under stærk udvidelse. Bælgplanler er et
megel energirigt foder. Det organiske stof er hUl"tig
nedbrydeligt, og har en stor passagehastighed gennem
vommen. Disse egenskaber medfører en større fo
deroptageise i forhold til ikke-bælgplanter.
Sorterne af halvbladl~e typer skygger mindre og har,
under normale vækstforhold, større evne til at holde
sig stående. Disse typer har derfor den bedste toleran
ce overfor udlæg.

i
Udt-~·tte og

nc·rudb.
8~.pr.ha

h~ ~ e.afgr

FK
m

Vltro
hcts.

kg IS.
pr. FE

heis. c.afgr

g rAprot
pr. FE

hels e..afgr.
Sort

Tabel 40. Ærresorler lil helsæd.
Gn~ affo"",g 1990.

Antal forsøg 9 8 9 8 9 9 8
Bodil 169 240 1,15 1,18 77,6 72,2 29,2
Bohalyr 179 247 1,22 1,18 73,3 +3,9 +3,7
Fjord· 191 245 1,21 1,17 73,6 +7,9 + 1,0
HeIka· 184 235 1,16 1.19 76,4 +7,9 1.0
Trille· 177 241 1,11 1,19 79,0 + 1,7 0,3
Odin· 177 239 1,16 1,17 76,0 2.3 1,3
LSD 7.0 2,0

0) hal\'bladlose I) per

De enkelte soner og typers indflydelse på foderværdi
og udbyue søges undersøgt efter forsøgsplanen, der
rremgår af teksuabelleme.
Forsøgene blev anlagt på jordtyper med god vand
holdende evne eller på lettere jordtyper med vanding.
Jordbundsanalyseme viste. at jorden var i god gød
ningsstand og kultur. Til helsæden blev der grund
gødet med 35 tons kvæggylle pr. ha, og der var
tilstræbt en plantebestand på 70 æneplanlcr pr. m2

•

Efterafgrøden blev tilført kvælstor svarende til 100 kg
N pr. ha. l tabel 39 ses sorternes lejesædskarakter.
indhold af råprotein og træstof samt indbyrdes ud
bytteforhold.

Sorten Bodil fik den dårligsle karakter for lejesæd.
medens sorterne Fjord og Odin i nævnle rækkefølge
havde den mindste tendens til lejesæd.
Tørstofprocenten var lavest i den sildige sort Fjord og
højest i de middeltidlige sorter Bodil og Odin. Det
største lorstofudbyue blev høstet i sorten Odin.
l tabel 40 ses en oversigt over sorternes og efteraf·
grødernes beregnede indhold af protein, energi og
udbytte.

Helsæden havde i gennemsnit 180 g råprolein pr.
foderenhed. hvilket kan betragtes som fuldfoder til
malkekvæg.
l de lange ærtetyper Bohatyr og Fjord medgik der
henholdsvis 1.22 og 1.21 kg tøTSlof til I foderenhed,

306 82.8 12,2
25 0.7 0,0
52 +4,8 0, I
15 ~8,2 +OA
15 +4,2 0,3
25 3.9 1,0
22 7.5

Udbytte og mcrudb.
hkg pr. ha

grønt 10rsI. rAprol.,

21,7
26,5
25,9
23,3
21.3
22,6

14,7
14,6
15,8
15,8
15,9
15,2

27,1
25.:!
21,8
23,:!
24.5
26,~

9
6
3
6
6
5

leje·-- pc!. pct. af 10rsl.
\æd tØrsl. råprol. træst.

Sort

-) halvbladløse typer
U) 0.10 = helt stAende. 1:) = helt i leje

Helsæd
Bodil
Bohatyr
Fjord·
HeIka·
Trille·
Odin·
LSD
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medens der i de øvrige kortere typer kun medgik fra
1,11 lil 1.16 kg [orslof lil I foderenhed. Del største
beregnede udbYIle blev fundet i sorlen Odin.
Ærtelyper som Bohatyr og Fjord med lang og kraftig
stængclvækst egner sig ikke til dæksæd for udlæg.
Typer som Odin. Heika og Trille havde lendens til at
være mest skånsom overfor udlægget.
Forsogene fonsætter.

Valg afærresorter ril helsæd i renbeJtafld eller
blandinger.

I. Udbyuel og fordøjeligheden skal være hajt.
2. Sorterne bør være af halvbladlø~e typer.
J. Slængelvæksten skal være opret og

kort til middellang.
4. Modningstidspunklel bor være tidlig

lil middehidlig.
5. Frøstørrelsen bør være lille for at kunne udsås i

blanding med byg.

Grovfoderproduktion

J forsøgene måles udbytte, foderværdien bcregnes og
sorterne bedømmes for relevante dyrkningsegenska·
bero
Udbyltcl er målt i grønt, lørstof og råprotcin.
Foderværdien er siden 1983 beregnet ud fra planternes
indhold af tørstof og organisk stof. Prøver til analy·
sering og beregning affoderværdien er taget i finlsnil
lel gronmasse efter majshøsteren for al sikre en ensar
let gcnnemsnitsprøve. Udbyttet af kolber er bercgnet
ved at plukke kolberne i l pareclrække, og senere
beregne del som en procentdel af del samlede udbytte
af torstof.
Udfra udbyllct af kolbe- og slængehørstof er det
gennemsnitlige udbyttes tørstofprocent beregnct.
Sorternes følsomhed overfor kulde er noteret, ligesom
tendens til lejesæd, blomslringstid og angreb af fu
sarium i kolbe og stængel er registreret. På den måde
er der søgt en vurdering af sorternes egncthed lil
dyrkning under de praktiske forhold, der er gældende
i de enkelte egne af landet.
Siden 1974 har målesorten været Fronica.

Majssorter, 1990
Sorter i afprøvning. J år blev der kun tilmeldl sorler lil
en ..ilcring, og de afprøvede sorter er vist i den følgende
over..igt. Navn og oprindelsesland er henter fra EF·

PA sorlslisten
i antal EF'-

Son, land Hybrid Tldligh~·) lande

Apache (F) S 6 DK, F
Arven (F) S 5 DK. F
Astrid (F) T 6 DK. F
Aviso (F) T 7 DK. B. D. F
Brutus (F) T 5 DK. B. D, F.

GB, I. NL
Calypso (F) T (7) F
Cargivif (F) T 6 DK
Challenger (F) T (6) D. F
Diabolo (F) T (7) F
DK 250 (F) T 5 F
Ema(USA) T (6) F
Fronica (USA) T 5 DK. F, GB. NL
F.clo (F) T (8) F
Galion (F) T (4) B, F
Hiro (F) S 8 DK. F
Jpso (F) T (7) F
Jumbo (F) T 6 DK, F
LG 20.80 (F) T 7 DK, B. F. GB,

NL
LG 22.15 (F) T 7 DK, B, F
Monza (CH) T (6) D

KINaxos (F) S (6) F
Primus (F) T 5 DK. B, F
Quan.a (D) S (6)
Saphir (F) T 7 DK. D, F
Solea (F) T (6) GB
Sonia (N L) T (5) B, D, F, GB,

NL

Hestebønnesorter til helsæd,
1988-90
Tidligere fodringsforsøg har vis I. at hestebønner har
samme gunstige virkning på mælkeydeben som ærte·
helsædsensilage.
l afvigte år blev der ikke anlagt forsøg med he
stebønnesorter til helsæd. Der henvises derfor til
teksttabellcrne i oversigten fra 1989 side 247.
De nu afsluttede forsøg med hestebønnesorier til hel·
sæd gav følgende erfaringer:

af hesrebønner har el lavt tørstofindhold og kan derfor
\'ære mnskelige at ensilere.

ar hestebonner er en relariv rU/lglfordojelig bælgsæds·
afgrøde.

at der er sorrsforskelle med hensyn liltræstojindhold.
Ol hestebønner er Slråsti~'e og dermed tolerante ol'er/or

Ildlægget.
Ol hosl af hesteoonner Iii helsæd forst bør ske. ndr

bælgene har Ildviklet gulmodne bonner, og der er
begyndende bladfald fra de nedersre blade.

Majssorter til ensilering
Majs er en af de afgroder, der kan leve op lil kravene
om rationel grovfoderproduktion, såfrl:mt der lindes
frem lil sorter, som under dansh forhold kan pro
ducere et stabilt højt udbytte. Dette er en af grundene
til. al der er stor interesse for afprovning af majssorter
i Danmark. En anden væsentlig grund er. at foræd
lerne ønsker majssorlcrnc afprøvet i et grænseområde
for majsdyrkning, hvilket er tilfældet for Danmark.
Majssortcr tilmeldes forsøgene efler falgende regler:

l. Sorter prøvel mindSl I år ved Statens Planleavlsfor·
søg og som har bcst~et l. års værdiafprøvning.

2. Sarier optaget på Den danske Sortsliste.
J. Sorter optaget på EF·sortslisten og som tilbydes lil

dyrkning her i landet.
-) 0·10. o = loildlg. IO = Ildlig. ( ) = forC'løbl8
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sonslisten 1989, fra aodre landes sonsliste. fra af·
prøvningsvirksomheden her i landel eller fra anmel
derens oplysninger.

Benævnelserne S og T betyder enkelt· eller trevejs
krydsede hybrider. De ~idstnævnte har den mest ure
gelmæssige vækst med høje og lave planler i samme
række. Det betyder fOl eksempel, at hanblomsterne
kan levere blomsterstøv over en længere periode, hvil
ket betyder en forbedret besløvning under vejrforhold.
som ellers ville være ugunstige for kolbedannelsen.
1oversigten er der anføl t karakterer for tidlighed efler
en skala, som blev indfim her i landet i 1982. Karak
tererne fastsættes ud fra kolbernes indhold af tørstof
ved nonnal hosltid for t:nsilering. Sorterne Fronica og
LG II blev for eksempel placeret i middelklassen med
karakteren 5. Dette svarer stort sctlil, at indholdet af
tørstof i hele planten er ca. 25 pct. ved normal tid for
høst til ensilering. Klas')ernes bredde blev sal lil plus/
minus 2,5 pet. tørstof i kolberne.
De ovrige afprøvede soner bliver derefter placeret
efter kolbernes indhold af lørstof ved ensileringstid.
Kolber er her kerner + spindel med kolbesvøb uden
stilk.
Forsøgsbetingelser. Forfrugten var majs i SO. korn i 30.
græs eller roer i 20 pel. af forsøgene.
Såningen blev udføn omkring den 25. april. Ca. 70
pct. af forsøgene blev s.let fra den 20. april til den 30.
april. Ca. JO pet. af forsøgene blev "ået for denne
periode, og ca. 20 pet. blev sået efter denne periode.
Der blev sået 10 kerm:r pr 012 med 75 em's række
afstand. Til sikring af en usvækket udvikling i foråret
blev ved sAning placeret 150 kg NP 11-23-0 pr. ha.
Forsøgenes pleje og p.lsning har ofte svaret til den
omgivende mark, da et SlOrt antal forsøg har været
anlagl i bestående maj:.marker.
Den største del af forsøgene blev hostet af lands
kontorets rejsehold. Høsten blev udført omkring den
6. oktober. 1 de varmeste egne af landet begyndte
høsten allerede i midten af september. Knap 40 pet. af
forsøgene blev høstet i september, ca. 60 pet. blev
hostet i oktober og e-t enkelt forsøg blev hostet i
november. Forsøgene blev høstet, når målesortens
tørstofprocent var 27 dier derover.
Vækstbetingelser. Væk'ilsæsonen 1990 var usædvanlig
god for majs i Danmark. Tidlig såning i særdeles lun
jord sikrede en hurtig og sikker fremspiring. og majsen
voksede hurtigl til i dE't varme og solrige vejr i første
halvdel af maj måned.
Væksten blev kort var gt bremset i det kølige vejr i
sidste halvdel af maj, men genvandt del snart i den
varme og fugtige juni måned. selvom allIaJlet af solti
mer var forholdsvis lavt i denne måned.
Blomstringen foregik ca. I uge før normalt og indtraf
for alle sorter i sidste haJvdcl af juli måned.
Kolbedannelsen havd(' gode belingeiser i den varme
og solrige august mA.ned, men blev bremset i seplem
bero der var kølig og solfauig.
r ef/erårel var der forholdsvis rolige vindforhold,
således at der generch Ikke var problemer med lejesæd
ved høst. Forskellen mellem sorternes tendens til
lejesæd kom derfor ik.<e til udtryk i år.
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Jylland og 0øme + 8omhoIm : 2640

Normal 1931-1960 : 2448

2709

Figur 4.
Majsl'armeenheder /990.

Som det fremgår af figur 4, var antallet af majs\larme
enheder i vækstperioden væsentlig over norma!. På
Øerne og i den Sydlige halvdel af Jylland var antallet
af majsvarmeenheder omkring eller over 2500, der
normalt sikrer 25 pet. tørstof i hele planten.

På flere lokaliteter var antallet af majsvarmeenheder
væsenthg højere end 2500. På disse lokaliteter 1.I1dtraf
høsten allerede i september og ofte med tørstofindhold
mellem 30 og 35 pct., der er et ønskeligt niveau, og
som kan medføre en stor foderoptagelse.
Vækstbetingelserne medførte det us..'edvanlige. at der
blev hostet et meget ston udbytte af lorstof ~amtidig
med, at kolbeandelen blev høj.

Tidlige majssorler
I label 41 ses tørslofprocenter og udbytteresultater fra
de tidlige sorter.
Der er l 1990 opn et usædvanlig høje tørstofmdhold.
Alle tidlige sorter havde tørstofindhold over d('n mid
deltid lige mlllesort Fronica, der nåede en torstofpro
cent på over 27.
UdbYllcniveauct af tørstof var meget højt. og der var
ingen sikker forskel mellem sorterne.
l tabel 42 ses en oversigt over plantetal, lejesæd,
kolbeandelen af tørstofudbytlCI og den beregnede fo
derværdi.
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Tenden~n til lejesa.-d var lav for alle provede soner
med karakteren I eller 2.
Hiro fik karakleren 9 og 0\ rige sorter fik karakleren 8
for kulderesistens.

Fronica 8.5 5) 1.05 80.0 71.0 143.4
Calypso 8,5 60 1,02 12.3 ';'9.5 6.7
Challenger 8.4 56 1.05 5.6 ';').7 2,6
FaclO 8.7 59 1.02 9.7 ';'8.6 5,9
Diabolo 8.6 61 1.0) 8,7 ';'14.2 .;. 1.6
Ipso 8.1 59 1,0) 6,) "'11.0 .;. 1.6
Hiro 8.5 M 1,04 15.9 ';'17.0 0.6
Solea 8.) 5'; 1.10 0.0 ';'2,8 :8,4
LG 20.80 8,4 62 1.0.; 12,5 -=-14,3 0,0
LSD 8.6

Tabel 41. /i"dlige maJ'L'iOrter (247).
Gu.• a/II/orsog 1990.

S<>r.
Udb)'tte og merudb

"" J:l. arlOMil. hkg pr. ha
torst prol. traL gronl l0r.>t. riprot

Fronica 27.2 9.5 18.8 560 151,0 14,3
Cal}pso )U 9.5 17.9 .;.68 2.8 O,)
Challenger )0.8 9.5 18.5 "'59 1.9 0,2
facto )).5 9.7 17.6 '" 100 1.1 0.5
Diabolo )2.9 9.7 17.9 112 ....;... 5.5 ~O.2

1pso 32.i 10.0 18.2 .;.107 ';'';.7 O.)
Hiro 31.3 9.) 18.) -'-72 .;.1.1 "'O.)
Solea 29.1 9.1 20.3 .;..;.; ';'2.8 ';'0.8
LG 20.80 )).5 9.4 18,6 109 ';'1.8 ';'0.2
LSD 15

pct, .narm
affm3rium

kolbt 'trenge!

0.••
u~- Kar· for for
sæd kulderes. hanbl

S<>rt

Tabel 43. TidHge majssor/er.
Gn. a//arsøg 1990

Antal forsøg Il JO 6 9 9

Frolllca 2 8 22/7 O O
Cal}pso l 8 18/7 O O
Challenger 2 8 21/7 O O
Facto I 8 20/7 O O
Diabolo I 8 19/7 O O
1pso l 8 20/7 O O
Hiro l 9 16/7 O O
Solea l 8 18/7 O O
LG 20.80 l 8 19/7 O O

KI0) 0-10, O "" ltllt. IO - Slor rCSISIC11S

Blomstnngen fandt sled ca. halvanden uge tidligere
end normalt. Den IIdligste sort havde hallblomsten i
blomslrlng den 16, juh.
På trods af den fugtige september måned er der Ikke
registreret angreb af fusanum I de Ildhge sorter.
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A'æs/t!lI h~·t!r/ dr kali man finde enkelte majsplanter med
/..olbeda""elser i hanblomstell i majsplantens top. Dat/nel
serIle ses i'iær pil sideskuddene. som dannes hvis hoved
skuddet ode/ægge.f afleks./drfluelU' lan'/!. Især se"r sder
maj'i. feks. stie/ efter grolIrug, er Ildsot for skad/!~'olde"de

fritjllleangr/lb. (Foto: A. From Nielsen)

Anl3J PCI.t' kg Udb)"t~ og merudb
planteT 'ODI lorst. hit. 10m_ pr. ha a. c-
pr. ml kolbr pr. FE kolbe sL+bl pr ha

Tidllge majssorter.
GflS. af JJ forsog 1990.

S<>rt

Tabel 42.

PlantetaJlet \Uf ved host meget ensartet på midddhøjl
niveau med omkring 8.5 planter pr. m:.
Kolbeandelen af terstatTet \af særdeles hojt i 1990.
Alle de prøvede sorter havde mellem 56 og 64 pct. af
tofslofTCl i kolben. h"jlhl lå over Fronica. der havde
53 pc!. af lorSloffet i kolben. Dcn hojeste koJbeandel
og det hoj~te tor~lllfudb) (tc i kolben blc\ målt i Hiro.
Den beregnede foderværdI har, p!i grund af den hoje
procent kolbcterstof. væretmegel haj i 1990 og hojest
for Calypso og FaclO med kun \,02 kg torslof pr.
foderenhed. Foderværdien \'ar la\'est l Salca med 1.10
kg lorslOf pr. foderenhed. Sonen ha\de og den
la\'CSIC kolbeprocent blandt de afpnwooe sortcr. Ovn
ge soner lå mellem 1.03 og 1.05 kg torstof lil I
foderenhed.
Det beregnede antal afgrodeenheder \ar på grund af
del hoje torstofudbYlle og den heje ~olbeandel usæd·
\anlig heJt med Frolllca på I·B afgrodeenhedcr pr. ha.
Der var Illgen sikker forskel på sonernes udbytte af
beregnede ufgmdeenhcdcr I forhold til Fronica.
I label 43 ~ en o\erslgt owr andre d) rkningsegen·
skaber.
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Midde/tidlige majssorter
udbylte var ikke sikkert forskellig fra udbyllel i Froni·
ca, der gav 139 afgrooeenheder pr. ha.

r Label 44 ses 10rstofproc;enter og udbytteresultater fra I tabel 46 ses cn oversigt over dyrkningsegenskaber.
de middellidlige sorter.

Tabel 46. Middeltidlige majssorter.
Tabe/44. Midde/tidlige majssorter. (248). Gn~ afforsag /990.

Gns. af 11 forsag /990.
03to pct. IIlIlfd>

Udbytte og merudb. Sor. lej(!- Kart for rOt af rusal;! m
Sort pct. pet. ar 10m. hl.:g pr. ha "'" kulderes. hIllIbI. kolbe .tængel

IOrst rAprol. træst. gronl IOrs!. rAprot.
Antal forsøg 11 10 8 8 8

Fronica 32,4 9,0 18.6 461 146,2 13,2 Fronica 2 7 25/7 9 10
Aviso 37,4 9,3 17,4 -;-71 -7'-3,8 0,0 Aviso I 8 23/7 20 12
Saphir 34,7 8,7 17,3 -;-61 -;-10,6 -;-1.4 Saphir 3 8 24/7 22 lJ
Monza 33,2 9,2 18,3 -;-16 -;-0.7 0,2 Monza I 8 24/7 17 8
Naxos 34,2 9,3 18,0 -;-12 2.7 0,7 Naxos I 7 24/7 5 4
Astrid 35.7 8,9 18,4 -;-13 14,9 0,8 Astrid I 8 23/7 16 7
Jumbo 35,9 9,1 18,0 -;-31 4,3 0,6 Jumbo I 8 23/7 II 4
Apache 34,0 9,2 19,0 -;-11 3,8 0,7 Apache I 7 22/7 4 2
LG22.15 36,5 9,1 19,4 -;- 28 8.1 0,8 LG22.15 I 8 23/7 18 6
Erna 35.7 9,C 18,7 -;-47 -7'-1,0 -;-0,2 Erna I 7 22/7 23 13
LSD /8 8.2 0,7

t) 0-10. O = lille. IO = stor resistens.

Alle sorter havde en førslofprocent på over 30. højesi
for Aviso på 37,4 og lavest for Fronica på 32,4.
Udbyue[ var højt og bedst for Astrid med 161,1 hkg
tørstof pr. ha og lavest for Saphir med 135,6 hkg
tørstof pr. ha.
l tabel 45 ses en oversigt over plantelal, kolbernes
andel af tørstoffet, den beregnede foderværdi og ud
byttet i afgrooeenhedel'.

Fronica 7,8 54 1.05 79,0 67,3 139,4
Aviso 8.1 63 1,01 10.8 -;-14,6 1,3
Saphir 7,9 62 1,02 5, I ~15,7 -;-6,3

MOllza 7,8 57 1,04 4.0 -;-4,7 0,7
Naxos 8,4 61 1,03 11,9 -;-9,2 4,8
Astrid 8.4 61 1,07 19,3 -7'-4,4 11.7
Jumbo 8.0 61 1,03 12,9 -;-8.6 6.8
Apache 8.1 5E 1.06 8,1 -;-4,3 2.7
LG 22.15 8,4 61 1,07 15.2 -;-7,1 5,4
Ema 8,3 59 1,05 6,7 -;-7,7 -;-1,7
LSD 8.6

Der var el middelhøjt .lntal planter pr. m~ med 7.8 lil
8,4 planter pr. m 2 ved høst.
Fronica havde 54 pct. af lørstoffet i kolben. Alle
øvrige sorter havde ho. ere kolbeandel varierende mel
lem 57 og 63 pet.
Foderværdien var høj og højest i Aviso med 1,01 kg
tørstof pr. foderenhed. der også havde den højeste
kolbeprocent. øvrige rorters foderværdi varierede fra
t,02 til 1,07 kg tørstof til l foderenhed.
Udbyttet i beregnede: afgrooeenheder var højest i
Astrid med 151 afgrødeenheder pr. ha. Øvrige sorters

Tabel47. Sildige majssoner (249).
Gns. af 5 forsag 1990.

Udb)'lIe og nlerudb.
pct pcL af tØt'S1 hkg pr. ll.l

10rsl. nIprat. træst. grent tørst rAprot.

28,8 9,3 18.2 529 151,6 14,1
35,2 9,1 17,9 -;-35 19,7 1,4
30.4 8,6 19,4 35 17,8 0,4
32,2 8.6 18,9 -;-46 1,4 -;-1,1
3 l,S 8,9 18,5 -;-29 2,7 -;-0,4
31,3 9,4 18,8 -;-26 3,1 0.5
34.6 9,3 18,4 -;-80 1,9 0,1
30,1 9.6 16,4 -;- 53 -;-8,7 -;-0,4
31,5 9.3 17,4 -;- 34 3.5 0.4

45 13.9

Sildige sorter
l tabel 47 ses en oversigt over torstofindhold, Indhold
af råprotcin og træstof i tørstalTet samt udbytter af
grønt. tørstof og råprotein.

Fronica
Quanta
Sonia
Primus
Brutus
Arven
Cargivif
Galion
DK 250
LSD

Tendensen til lejesæd var størst i Saphir, der fik
karakteren 3. øvrige afprøvede sorter fik karakteren 1
for lejesæd. Dyrkning af sorter med større tendens til
lejesæd end Fronica er ikke tilrådeligt
Alle sorter fik karakteren 7 og 8 for kulderesistens i
foråret og var således mærket af del kølige vejr i sidste
halvdel af maj måned.
Blomstringen i de afprøvede sorter skete nogle få dage
før end normalt i perioden fra den 22. juli til den 25.
juli.
Det fugtige vejr i september gaven del angreb af
fusarium i både kotbe og stængel. Ema, Saphir og
A viso var mest angrebet med henholdsvis 23, 22 og 20
pet. angreb i kolben. Apache og Naxos var mindst
angrebet med henholdsvis 4 og 5 pet. angreb i kolben.

Sor1

AnilIl pct.•If kg Udbyne og merudb.
plamet lorsl lONI.. hkg I"rsl. pr. ha a. e
pr. m: kolbe pr. FE kolbe $L +bl. pr. ha

Middeltidlige majssorrer.
Gns. af // forsag 1990.

Sort

Tabe/45.
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Udb} Ilet i beregnede afgrodeenheder \ar hojl med 147
afgrodccnheder pr. ha i Fronica. Der var ingen sikker
forskel mellem de afpro\ ede sorters udbYHe i af·
grodeenheder og udbyllel i Fronica.
J tabel 49 ses en oversigt o\er andre dyrkningsegen.
skaber.

pct.•n~reb
af fusanum

kolbe støgd

Dato
Leje- Kar" for for
lEd kukbes h.nbl.

Sort

Tabel 49. Sildige majs.ror/er.
GI/s. afforsøg 1990.

An/al forsog 4 J 3 4 4

Majfbrand forekommer kun under megel førre og \'arme Froniea I 8 23/7 O 2

w:'jrforhoJd, og angreb ('r derfor sjæJdefll afbelydning her i Quanta I 8 23/7 O 3
Jandef. Især; 1989, men og I 1990, forekom angreb Sonia 2 9 22/7 O 4
e"ke/re steder. Smmpen overJew!r I jorden. og risiJ..oen for Primus 2 9 22/7 O 3
angreb er derfor i«f!r Iii .(fede \'ed hyppig dyrklliJlg afmaj.~. Brutus 3 9 22/7 O 4
DM angrebne pJanlt!pli bil/edet stammerfra en mark. hvor Arven 2 8 22/7 O 6
da sidste Ilr ble~' kO/ls/(lt('T('( majsbrand.

Cargivif 2 8 22/7 O 2(FotO: Søren Christiansen)
Galion I 8 21/7 O I
DK 250 I 8 23/7 O I

Alle afpro\ede sorter ha\de et torstofindhold p", over
30 pet .• hvilkel 1:\ over Fronica, der havde el lorslof
Indhold på 28,8 pcl.
Torslofudbyttet var s..~rdeles hojt og \'ar hOJest i
Quanlu og Sonia med henholdsvis 171 og 169 hkg
terstof pr. ha. Der var ingen sikker forskel mellem
ovrige soner og Frolllca. der gav 152 hkg torstof pr.
ha.
I label 48 ses en oversigt over plantetal. kolbens andel
af !ørstoffel, den beregnede foderværdi og del be
regnede antal afgmdecnheder.

Tabel 48. Sildigt! majsS()rlt?r.
Gn. af J forsag /990.

AnlAl pcLtI .. Udb)1te og merudb
Son plan'" '''''' .""'. hkll~ pr ha • <

pr ml -- P' FE kolbe ... +b1 .....
Fronica 8.0 54 1.05 81.9 69.7 146,7
Qu:uHa 8.3 56 1.05 14.1 5.6 20.0
Sonia 8.1 52 1.09 6.2 11.6 11.6
Primus 7.9 59 1.07 8.4 +7.0 ~1.7

Brutus 8.3 59 1.07 9.2 +6.5 +0.4
Arven 8.1 56 1.07 4.8 + I.7 +0.6
Cargivif 8.3 60 1.06 10,2 +8,3 0.8
Galion 7.9 60 1.02 3.9 ~12.6 + 3.8
DK 250 8.5 60 1.<)-1 11.2 ~7.7 5,9
LSD

Plante lallet ved hO'illå på et middelhøjt niveau fra 7.9
til 8.5 planter pr. m~.

Kølbeandelen af lorstotTet var lavest i Sonia med 52
pet. og hojest I Cargivif, Galion og DK 250 med 60
pet. af torsloffet i kolben. Fronica havde 54 pet. af
tørstoffet i kolben.
Den beregnede foderværdi vur højest i Galion, hvor
der medgik 1,02 kg tørstof pr. foderenhed. Øvrige
sorter lå fra 1.04 lil 1.09 kg lorstof pr. foderenhed.

0) ().IO. O hlle, IO = slor r~I!MnS

Der var mest lejesæd i Brulus, der fik karakteren 3.
øvrige 'iorter fik karakteren I og 2 for lejesæd.
Alle sorter fik karakteren 8 og 9 for kulderesistens.
Blomstnngen fandt Sted ca. I uge for normalt l uden
mellem den 21. juli og den 23. juli.
Der blev ikke nOlerel angreb affusarium i kolben. men
samllige sorter var angrebel af fusarium i stænglen.
Angrebet var hojest i Arven, og lavesl i Galion og DK
250.

Majssorter 1981-90
I tabel 50 findes i den O\erste hahdel en samlet
oversiglover resultaler fra forseg med sorter af majs
lil ensilering i 1990. hvor de er opstillet i alfabetisk
orden. I den nederste halvdel af tabellen findes lige
ledes resultater fra en parvis s..'lmmenligning med
Froniea. Her er resultaler fra de sidste IO års forsøg
med maj'isortcr til ensilering. Der er kun medtaget
sorter, som har været med i forsøgene i 1990, og som
lillige har deltagel i mere end l års forsøg. Del er
hensigten indtil videre at arbejde med et glidende
gennemsnit fra de sidste IO år. sA der aldrig findes
resultaler af sorter her. som er over IO Ar gamle.
Længst lil hojre i tabellen findes forholdslal for den
prøvede 'iorlS udbyIIe omregnel i afgrodeenheder pr.
ha, hvor udbyttet af målesorten Froniea er sal lil 100
~verst Ilabellen. Det kan I denne talrække længst til
hejre hurtigt ses, om udbyttel af en prøvet son svarer
til el rimeligl niveau i forhold ul målesorten Fronica.

Både udbyttet af tørstof og kvalIlelen af lørsloffet 1:\ i
1990 væsenlligt over del normale. Del skyldes dels den
tidlige såning og sikre fremspiring i del lUlle såbed og
dels det usædvanligt hoje antal majsvarmeenheder i
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Tabel 50 Samler oversigt Ol'er majssorter /98/-90Le_
Tørslofpc:1 kg løl"510f UdbYIle og merudb}lte Udb. og mC'lu lb. J

pr. FE hlg lør«lor rr. ha a.e. pr. h",

Kolber ucllgJC'r + blad r-Majs-
sorter

~ ~ ~
C ~ C ~ ~

..
l

a
~

§ c ~ I]; c ~ ~

~
~

~
c ~a 1 ~ ~ 1 E ~ ~ i ~

~ i ~- ..
~

~

L~..c c i E 'il e - E ;;; æ i o
« .. .. :l' .. " .. '- " o: <t:

Fronica 100 100 100
FolWgS4r /990
Apache II 2 I J2 J4 1.05 1,06 79,0 8,1 110 67,J +4,3 94 lJ9,4 2,7 102
An'en 5 I 2 29 JI 1,05 1.07 81.9 4.8 106 69.7 +1,7 98 146,7 +0,6 100
Astrid II 2 l J2 J6 1,05 1,07 79,0 19,J 124 67,J +4,4 9J IJ9,4 11,7 108
Aviso II 2 I J2 J7 1.05 1.01 79,0 10,8 114 67.J +14,6 78 lJ9,4 I.J 101
Brutus 5 I 3 29 32 1,05 1,07 81,9 9.2 III 69,7 +6,5 91 146,7 +0,4 100
Calypso II 2 I 27 32 1.05 1.02 SO,O 12.3 115 71.0 +9,5 87 143,4 6.7 105
Cargivif 5 l 2 29 35 1,05 1,06 81,9 10,2 112 69,7 +8.3 88 146,7 0,8 101
Challenger II 2 2 27 31 1,05 1,05 SO,O 5,6 107 71,0 + J.7 95 14J,4 2,6 102
Diabolo II 2 I 27 JJ 1,05 I.OJ SO,O 8,7 III 71,0 +14,2 SO 14J,4 +1,6 99
DK 250 5 I I 29 J2 1,05 1.04 81.9 11.2 114 69,7 +7,7 89 146,7 5,9 104
Ema II 2 I J2 J6 1,05 1,05 79,0 6,7 108 67,J +7.7 89 lJ9.4 +1,7 99
Facto II 2 I 27 J4 1,05 1.02 80,0 9,7 112 71,0 +8,6 88 14J,4 5.Q 104
Galion 5 I I 29 JO 1.05 1.02 81.9 J,9 105 69,7 +12,6 82 146,7 +J,8 97
Hiro II 2 I 27 JI 1.05 1,04 80,0 15,9 120 71,0 +17,0 76 14J,4 0,6 100
Ipso II 2 I 27 3J 1,05 1,03 80,0 6,J 108 71,0+11,0 85 14J,4 +1,6 99
Jumbo II 2 I 32 36 1.05 1.0J 79.0 12,9 116 67,J +8,6 87 lJ9,4 6,8 105
LG 20.80 II 2 I 27 34 1.05 1,04 80.0 12,5116 71.0+14,J 80 143,4 0,0 100
LG22.15 II 2 I J2 37 1.05 1,07 79,0 15,2 119 67,J +7,1 89 lJ9,4 5,4 104
Monza II 2 I 32 33 1,05 1,04 79.0 4,0 105 67,J +4,7 9J 139,4 0,7 101
Naxos II 2 I 32 34 1.05 I,OJ 79.0 11.9 115 67,3 +9,2 86 139,4 4,8 103
Primus 5 I 2 29 32 1,05 1,07 81,9 8,4 110 69,7 +7,0 90 146,7 +1,7 99
Quanta 5 I 1 29 35 1,05 1,05 81,9 14,1 117 69,7 5,6108 146,7 20,0 114
Saphir II 2 3 32 35 1.05 1,02 79,0 5,1 106 67,3 +15,7 77 139,4 +6,3 95
Solea II 2 1 27 29 1.05 1.10 80.0 0,0 100 71,0 +2,8 96 143,4 "'i-8,4 94
Sonia 5 I 2 29 30 1.05 1.09 81.9 6,2 108 69,7 11,6117 146,7 11,6 108

Fronica 100 100 100
FO""lls<lr 1981-1990
Apache 89-90 21 2 I 30 32 1.06 1.07 72.7 10,8 115 61,0 +7,5 88 126,7 2,5 102
Arven 86-90 34 I I 25 25 1.14 1,15 55.2 1.5 103 59.7 0,9102 103,6 +0,8 99
Aviso 87-90 57 2 I 26 JO 1.1 J 1,11 58.310.811962.1+11.581 108,8 1,2 101
Brutus 81,87-90 41 2 2 26 26 1.14 1,18 62,2 4,1 107 61.0 +4,3 93 110,3 +),4 97
Challenger 89-90 21 2 2 27 31 1.06 1,07 73.2 6,2 108 62,9 +J,2 95 128,7 2, , 102
Erna 89-90 17 I I 31 36 1,06 1.05 81,0 7,6 109 64,8 + 11,7 82 137,3 +2.8 98
Galion 86-90 34 I O 25 26 1.14 1,11 55,2 2,6 105 59.7 +10,5 82 103,6 +4,3 96
Hiro 89-90 21 2 I 27 JI 1.06 1.05 7J.2 14,7 120 62.9 +14,1 78 128,7 1,4 101
Jumbo 87-90 40 2 I 26 29 1.14 1.12 61.3 7,3 112 63.7 +9,6 85 112,6 +0.2 100
LG 20,SO 85-90 70 2 I 24 28 1.16 1,15 52,5 7,0 IlJ 65,7 +8,7 87 103,9 +1,4 99
LG22,I5 88-90 2J 2 I 30 35 1,09 l,lJ SO,6 8,8 III 66,7 +5,1 92 134,6 +0,2 100
Primus 86-90 33 I I 25 26 1.14 1,16 58,3 8.2 114 61.9 +6,2 90 107,6 +0,1 100
Saphir 89-90 21 2 2 30 J3 1.06 1.04 72.7 6.9 109 61.0 + 12,8 79 126,7 +3.2 97
Solea 89-90 18 I I 29 JI 1.04 1.07 73.8 2,4 103 61.3 +2.4 96 129,3 +3.0 98
Sonia 86-90 JJ I I 25 26 1.14 1.19 58.3 5,1 109 61.9 +0.7 99 107,6 0,5 100
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Forholdstal
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Figur j,
Majs,wrrN /989-90, Forho/dnal for udbytte i afgrodt'<"/'
!u>d(!r og Åalheal/del i proCt'nl af ("rsloffet. Sildigsf(' S()r(l!r
SlOr lIll'elHue i jigur('r1 og udltgJle mrter ril hojre.

90

'20

100

110

vækSlpcnoden, Det \arme og solrige vcjr i august
m ncd belingede en god l..olbcud\ikling og dermed
den gode kvalllel

Valg af majssort til cmi/erin!?,

J figur 5 er \ ist en oversigt over sorter. der har deltagel
I landsforscgene i 1989-90. Der er vist gennemsnits
resuhatcr for udb)'1tet i afgrodeenheder og for kolbens
andel af tarstotTet I procenl. Sorterne er opstillet

ledes, at den slldigste !>Crt slAr lil venstre i figuren.
Øvrige sorter sl5r med stigende lidlighed mod hnjre i
figuren.

I. HOJI udbytte.
2. God slandfaslhcd.
3. God kulderesislens.
4. Et wr~lolilldhold over 25 pc!. for at undgå

~aftanøb ved cn~ilering og helst torstofindhold
omkring 30 pet. for at hæve den fodring~

mæssige værdi.
5. Et stort udb)'llC af kolbclorslOf.
6. Under J.15 kg lorslof pr. foderenhed, h"'or maJs

udgor cn Slor del af grovfodercl.
7. God resistens mod angreb af fusarium.

For al opnå ct hojl tørstofindhold i den hostede
afgwde bør der generelt vælges tidlige lil middeltid·
lige soner.
På milde og sikre lokalilelcr for majsdyrkning vil
f.eks. de tidlige sorter Aviso og den nye sort Hiro KI
kunne opfylde de skitserede krav. Begge sorter har en
meget stor kolbeandel af torstotTet, men har en spinkel
stængel. Delle er mest udpræget for Hiro,
På lokaliteter med middelgode betingelser ber vælges
soner med en kraftIgere slængel og dermed en mindre
kolbeandel. Her vil de mere middeltidlige sorter Apa
che. Jumbo og Primus kunne opfylde kravene.
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Fodenærdi i halm fra forskellige sorter af
~·drbyg. vinterbyg og vinterhvede (250-252).
Gns. af J989-9O.

Grovfoderproduktion

l grænseområderne for majsdyrkning bør der vælges
en sort med en kraftig stængel. Der vil en sort som
Challenger være egnet. Challenger er iøvrigt ret tidlig.
Med de varierende betingelser for majsdyrkning her i
landet vil det være en fordel at sprede sortsvalget på 2
eller 3 sorler, der ikke ligger altfor langt fra hinanden
med hensyn til de nævnte kriterier.

Tabel 5J.

Sort
1990

pct. af lørstof
enzymopl. ri-
ora. stof aske

1989-~'

pcL .fWNOf
enz)mopl rå-
org_ Slof aske

Undersøgelsesarbejdet
Grovfoderudvolgets undersøgelsesarbcjde har i år af·
sluttet følgende:

I. Undersøgelse af f"derværdien i halm af vårbyg.
vinlerbyg og vinterhvede. Udført i samarbejde
med Bioteknjsk lnititut, Kolding.

2. Undersøgelse af græsproduktion på UK·brug. Ud·
ført i samarbejde med Landskontoret for Kvæg.

3. Undersøgelse af s8mensilering af bederoer optaget
med helplanteopLager. Gennemført i samarbejde
med Dansk Planteforædling og landskontoret for
Kvæg.

Undersøgelse olf foderværdien i
halm, 1989-90
Formålet med undenøgelsen er at belyse halmens
fordøjelighed i forskellige sorter af vårbyg. vinterbyg
og vinterhvede.
Undersøgelsen er udf~rt i el udvalg aflandsforsøgenes
sortsforsøg med kornsorter. Halmprøverne er udtaget
i svampebehandlede led. Der er foretaget analyser af
halmens råaskeindhold, og som et mål for fordøjelig
heden er enz.ymopløseligheden af det organiske stof
bestemt. Der er foretaget 10 undersøgelser i vårbyg, 2 i
vinterbyg og 8 i vintt:rhvede i henholdsvis 4. 2 og 3
sorter. Resultaterne er vist i tabel 51.

I 1990 var halmens enzymopløselighed lidt lavere og
rAaskeindholdet lidt højere end i 1989. Vårbyggen har
generelt haft den bedste fordøjeligbed. Hveden har
ligget på niveau med den tungest fordøjelige vårbyg
sort, og vinlerbyggen har været tungest fordøjelig.
I vdrbyg var der i 1"90 ingen sikker forskel på en
zymopløseligheden i wrterne Alexis,Digger og $ewa,
mens enzymopløseligheden i sorten Kla:woon var signi·
fikant mindre end i disse 3 sorter. Der var ingen sikker
forskel på sorternes r!.askeindhold. Samme billede
tegner sig for gennemsnittet 1989·90.
Som gennemsnit for undersøgelserne i 1989·90 har der
værel sammenhæng mellem kerneudbyuct og hal
mens enzymopløselighed og mellem kcrneudbyttet og
halmens råaskeindhold. Enzymopløseligheden blev
forbedret med 0,12 pet. pr. hkg kerne (korr. 41 pct.).
og råaskeindholde( øgedes med 0.04 pct. pr. hkg kerne
(korr. 41 pct.). Korre-Iationskoemcienten (korr.) er et
udtryk for, hvor god sammenhængen er mellem tO
målte størrelser.
l vinterbyg har der ikke været sikker forskel mellem de
2 sorter.
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Vå,byg

Antal undersøgelser JO IO J7 /7

Alexis 23,9 3,9 24,3 3,8
Digger . 24,0 3,8 24,2 3,7
Sewa ........ 23,6 3,8 23,5 3,6
Klaxon ........ 21,4 3,5 21,7 3,4
LSD. J.3 J,O

Vinterb)'g
Antal undersøgelser 2 2

T,jxj (2 'd.) 20,0 4,5
And«" (6 ,d.) 20,6 4,3
LSD .......

Vinterh"cdc
Antal undersøgelser 8 8 J5 J5

Sleipner 21,8 5,1 23,3 4,7
Gawain .. 21,S 4,2 22,9 4,0
Kraka 22,4 J,4 22,5 J,I
LSD. 0,7 0,4

I yinterh~'ede har der hverken i 1990 eller som gennem~

snit af 1989·90 været sikker forskel på sorternes en·
zymoploselighed. Råaskeindholdet har derimod. været
forskelligt i de 3 sorter, således at Sleipner har haft det
højeste indhold og Kraka det laveste indhold
Som gennemsnit af 1989~90 har enz.ymopløsehgheden
af hvedehalm været uat1længig afkerneudbyttet, mens
nl.askeindholdet er steget med 0.05 pet. pr. hkg kerne
(kon. 53 PCl.).

Undersøgelse af græsproduktion på
UK-brug

AfMetre H Jakobsen
Formålet med undersøgelsen har været at belyse ud·
byttet og kvaliteten af græsproduktionen på udvalgte
kvægbrug med udvidet kvægbrugsrådgivning (UK
bmg).
Undersøgelsen blev påbegyndt i 1986 og var i be·
gYl1delscn ret orienterende.
T 1989 og i indeværende år har formålet med under·
søgelsen været følgende:

I. At opnå øget kendskab lil udbytte og kvalitet af det
tildelte græs ud fra det afgræsningssystem, der
anvendes på del enkelte brug.

2. At opnå øget kendskab til variationen i fod.erværdi
igennem vækstperioden.

3. Afprøve græsvækstkurver og styringsskema/.tavle
til græsmarker.
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Undersøgelsen ble\' ud fon med hja::lp fra konsulenter
og assistcnter I området. De har bl.a. udtagel prO"erne
lil analyse.
UK·brugene er placeret på forskellige jordtyper med
og uden vanding.

"lO

I label 52 ses en oversigt over analyseresultatcr og
foderværdiberegninger af græs vcd forskellige ud
nytlelsessyslemer i årene 1989·90. Resuhalerne er vist
som gennemsnitstal (gns.) med spredning (s).
Der indgår 57 prover af græs fra marker med rations·
græsmng og 86 pro~er fra marker med regulerel
slorfold.

Tabel 52. Analyseresultater og foderværdiberegninger
afgræs ~'ed forskellige udnYllelsessystemer
1989·90 (]5J).

I

..

Gn. • Gm. I

I figur 6 ses variationen i FK geltnem vækstsæsonen. I
starten af \'ækstsæ~onell er FK hoj. nemlig omkring
90. I Jubet af vækslperioden falder FK lil 75-77

1110 1111

"""
Ol'Ol'Ol'Ol'

Samensilering af bederoer
I efterårel 1989 blev der l Himmerland gennemforl en
undersogeIse af samensllenng af bederoetop og rod
med de saflopsugende fodermidler snittet NIIJ-be-

Figur 6.
Fordoje!tghed.fkoefflciet/U!f/ (FK) I J..low.'rgræs I'cd hen
holdsl'ls rariot/sgræsnillg (57 obs.) og regulerer stor/olds
græsning (86 obs.) 1989-90.

afhængig af udnyttelsess)'stem. Dette svarer td en
sugning fra 0.9 til 1.15 kg lorslor pr. foderenhed.

.Halkekoer p6 græs i el rar/onsgræsnl/lgsSYSlem. III'or der
OfH'endes moderne [ronuråd.

(Folo: Jorgell H. Kns(l'nsetf)
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86
4,4
5,)

1.7
4

20.4
21,1
9,8
81

1.05
174
g9
67

0.45
60

.) FK korngeret lil Hl \1\0

Antal obs. 57

pet. torstof 19.9 4.8
pc!. n\prot I ts. 20,3 4.1
pet. r!aske i ts. 9.0 1.2
FK' 79 5
kg 'orstof/FE 1.08
g ford. råprot./FE 171
g AIT/FE 91
g PBYIFE 61
FF/kg IS., koer 0,48
T)'ggetid. min/kg ts. 62

Råproteinindholdet har været lidt lavere ved rations·
græsning end ved reguleret slorfold. hvilkel kan !lkyl·
des den højere kl,,\erprocenl. der ble\' opnået på disse
marker. Klover bli\cr favonscrcl af konstam kon
græs.
Indholdel af AAT (aminosyrer ab'\orberet i tarmen)
pr. FE ligger under nonnen for malkekoer. der er på
97 g AAT pr. FE. Del relatl\'t lave mdhold af AAT
hænger sammen med den høje foderværdi, Idet der
kun medgik mellem 1.05 og 1.08 kg lorslof lil I
foderenhed.
PBV (prOlein balance i \ommen) pr. FE var o\er den
optimale m3ximungrænse for malkekøer. der er på 40
g PBV pr. FE. Fodrillgsmæssigl vil det være bedre
med et lavere indhold af PBV pr. FE og dermed Cl
lavere råproteinindhold.
Fordøjeligheden af græsset har som gennemsnit været
god. med fordojelighedskoefliclenlen (FK) ... arierende
fra 79 til 81 afltængig af udnyttelsesmetode, For·
døjeligheden har værel lidi højere ved afgræsning i
regulerel storfold end \ ed rationsgræsning. Dette m!
også forventes, da dcr I syslernet med reguleret stor·
fold tilstræbes at holde konstanl kOrl græs pA 5-7 cm.
mens græslængden ved ratiollsgræsning er 15·20 cm.



Grovfoderproduktion

handlet halm og roepi ler. UndersogeIsens opstart er
omtalt i Oversigten 1939 side 261.
Der var plunlagt iblanding af 5 pet. NH}-halm ?~ 6
pct. rocpil!er, hvilket kuBe give et gennemsllltllgt
tørstofindhold på 23.0 pet. Aktuelt blev der iblandet
2.8 pet. NH}-halm og 6,4 pet. roepillef. Der blev
således iblandet mindre halm end planlagt. og det
beregnede torstofindhclld blev kun 20.8 pet. Det aktu
elle tørstofindhold. er It i ensilagen. var 23.6 pet.
Dette var hojere end beregnet, hvilket viser. at der har
været et safanob.
Analysen af ensilagen viste et hojt indhold af r&aske.
hvilket skyldes et indhold af sand på 7.1 pet. Ensilagen
viste en pH·værdi pA 3.5. hvilket er meget lavt. Aiko
hol indholdet var 1.3 pct., og der medgik 1,25 kg torstof
til 1 foderenhed.
Ensilagens stabilitet har været fuldt på højde med
hejsædsensilage.

ide10bende med undersogeisen i Himmerland blev
der på Sjælland gennemført en undersogelse af samen
silering af roer (rod. tOp og lH}_haJm. roepiller eller
gronpiller). Undersogclsen var et UK-projekt og ble\
gennemfon på 5 kvægbrug.
Erfaringerne fra undersogelserne af samensilering af
bederoer kan samles i følgende punkter;

1. Optages roerne und!!r gode ~'ejrforhold og ud~'ises der
omhyggelighed mec ensileringen, ko" der laves roe·
ensilage af god kvalitet. som geme ædes af
krealurerne.

l. For al undgd lab ved sajlafløb skal meajgrøden
ensileres sa"unen med saflopsugende foderemner
som feks. Sflitlell\'H)-halm. roepiller eller grønpil
ler, slJledes ar del .~efl"ems"itlige rørsloji"dhoJd er
minimum 13·25 fX l.

3. Iblanding af NHr'lDlm alene gil/er er meget tungl
fordøjeligt joder. Ved at erstalle en dej af lraJmen
med roepiller eller græspiller jas el energirigl foder
samlidig med. at j>derels gode struklur bibeholdes.

4. Sandindholdel i ellsilagelØf'SlOffel \'ar: efter iblan
ding afsaflopsugendefoderemner og i gennemsnll af
fem undersøgelser i sorlen Kyros, 8.3 pcl. I en
undersoge/~ i sorlen Krake WlI' sandindhaldel ZlA
pcr.

5. Pd grund af sandprocenlen er kun hØjlsiddene og
giaIle roesorler. som feks.. Kyros. egnet Iii
helplanrehøsl.

6. Indtil rtnMOggr~lllet pd 0plage,maskinerne bJi~'f!'

væ~nrligl forbedrfl. kan ensilagen pd grund afdel
Slore sandindhold kun anvendes som en beg,ænsel
andel afden daglige foderralion.

7. Samensilering af bederoer giw!, el megel sun pro-
dukt. hvor pH er megel lav. ca. 3.6.

8. Ensilagen er slanil under udfod,ingen, ogsd i
sommerperioden.

9. Der kræ~'eS Slor oFbe~'Qn'ngskQpocileL
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Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion's
virksomhed
l. Bcsog hos medlemmerne blev gennemført ar Mar

tm Mikkelsen i den sydlige del ar Jylland ')Umt på
Fyn og I den nordlige del af Jylland af Ka ten A.
Nielsen.

2. Årsmodet i 1990 blev holdt den 13. juni på Kim
berkroen i Aars i forbindelse med 2·dag eir:s·
kursionen J omrndet omkring Han·Herred og i
Vesthimmerland.
Efter formandens beretning var der valg af be
styrelse. På valg var Gdr. Johs. Michelsenog Gdr.
Peter Lange, der begge blev genvalgt. Øvnre med
lemmer af udvalget indstilles af Landsudvalget for
Planteavl og Landsud\'alget for Kvæg.
Ekskursionen havde den I. dag ca. 175 deltagere
og på 2. dagen 250 deltagere. Der var god ieJli.ghed
til at bese forskellige former for græsmarkscJnO og
rationel grovfoderproduktion.

3. Efter de forelobige planer afltoldes eksku~10nen i
1991 i området omkring Skanderborg den 12. og
13. juni med .Arsmode den 13. juni.

4. Specialudvalgets organisationsforhold. Der var pr.
l. december ca. 340 medlemmer, hvoraf 300 er
medlemmer af besøgsordningen. Arbejdet ledes af
et udvalg, der har følgende sammensætning:
GårdeJer Harry Nicolajsen. Sodborg, 7620 Lemvig,
Farmand. tlf. 97 82 14 12.
Gårdejer Johs. Michelsen, Mejlby, 9560 Arden,
NæstformalId. tlf. 98 65 II 16
Gårdejer Peter Lange, Løbækgård, Tirslundsogne-
vej 7, 6520 Toftlund. tlf. 74 83 20 24 .
Husmand Erik Thyregaard, Gammelmar\csveJ l,
7280 Sdr. Feldin8. lif. 97 19 82 58.
Gårdejer Chf. Bjerregård. Moseby, Ryuergårdsvej
4. Husby, 6990 Ulfbor8. lif. 97 49 53 67.
Gårdejer Magnus Anholm, Lykkegaard, l\ybyvej
24. Ubtrup. 4400 Kalundborg. Observalør. tlf. 53
509171
SpeciaJudvalgelS sekretær er Karsten A. Nielsen,
som ~mmenmed kasserer Kent Sommer varetager
sek relaria tsfunktionerne.
Sektionens konsulenter er:
landskonsulent Karsten Al1ermann Nielsen. Bau·
",vænget 27, 8410 Ronde. tlf. 86 37 3006.
Konsulent Manin Mikkelsen. FlintebaHen 216.
8240 Risskov. tlf 86 21 9725.
Sektionens kontoradresse er;
UdkærsveJ 15, Skejby. 8200 Århus N.
tlf. 86 10 90 88.
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Opgaver i
planteavlsrådgivningen
Af Søren Kolind Hvid

Planle:l\ bkontorernes opga\er har gencrell haft sam
me omfang l 1990 som året r"r. Ocr er kun sket sm<'l.
forsl..ydninger i antallet af landmænd. der har trukket
p de forskellige dl.dglvningsydd>;cr. Igennem SO'eme
steg opmærksomheden på produktionsstyring l plan·
tea\ len Mær)..t. Det medforte sammen med en række
mllJoopgu\-cr en betydelig Ud\llllllg og udyidelse af
planlc~1\ Iskonlorernes opga"cr og aktl\ itctcr. Stabilt
(elen fra 1989 til 1990 'ikal ikke lages som udtryk for.
al Ud\lkllllgen er 'itoppcl. Braklægnmg. elstensi\"c
nng'iordningcr. s ·ovrcJsllIng. nye \'ær"tojer og aktivi·
teler vedrorende produktloll""'l) ring og bcdnfrsonen
leret dldglvnillg samt flye cller udvidede miljoopgaver
\iiI med fare mange forandringer l planteavlskolltorer
nes aktiviteter i de kommende l'r. Dertil kommer den
ha"tigc 'otruk!llrudvikling i landbruget og ændringerne
i fin3nosieringen af rådgivning~'..Ifbcjdel.

rubt'! ] COlJltlllgsp!oner.

'9'" 19S5 ,9S9 '990

EDD-pl:tncr 3355 2611 2180
PC·planer 11605 16652 1i586
~talluc1le 19932 1)469 63i5 4i91

I alt 19931 28~2q 25638 2455i

Langl de fleste godnmgsplaner bll\ er udarbejdel ved
hjælp af cl PC-program. som piantea ... lskonsulenterne
nu har haft til r. dighed i 3 år. I den kommende sæson
begynder kon ... ulcnternc at tage del nye godnmgs
planprogram under BEDRlflSL0SNINGEN i an
vClldcl'ic. Det er el fagligt mere avanceret og fleksibelt
program. der bl.a. kan foretage beregnmger af næ
ring"~lOfhdIO\ og optimere gooningsindkobet.

Fabel I Jfarkslyrlllg.

Gødningsplaner
Planteavlskonsulenterne medVirkede I udarbejdelsen
af ca. 24.500 gooningsplaner. el lille fald i forhold til
1989. Gudningsplanerne dækker cl areat p3 godt 1,1
mil!. ha.

MARKSTYRING
MARKSTYRING er produktionsstyring af mark
bruget. Planteavlskontorerne tilbyder MARKSTY
RI NGo,;r, dgivl1lng i form af fllf'.kcllige ordninger eller
r!\dgivniflg..pakker. Disse ordninger omfatler normalt
altid mark-og gødningsplan lægning, I lil flere fa.sle
besøg i vækslsæsonen og I abonnemenl på Afgrøde
nyt. Af tabel I fremgår, at anlllllcI af landmænd, der
deltager I en MARKSTYR I7':Gsordl1lng. er uændret l

forhold hl 1989. Ud af de ca 9.200 (\,IARKSTY
RING'\deltagerc har godl 1500 met la ... et en resulta
topgorclsc for markbruget gelllll:1ll plantea\b.konto
rel.

Tabel J. Sprojleploller.

'980 19KR 1989 '990

PC-planer 5204 8511 10039
~Ianudlc 3395 i3i3 5148 4838

I ah 3395 125ii \3659 148ii
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Afgrødenyt
æsten alle plantea\ Iskontorer lIIbyder medlemmer

ne abonnement på Afgroden~t eHer et li's\ arende
n)'hcdsbre\ med orientering om aktuelle planleavls
emner I væksts..-.:sonen. Det er almmdcligt med 12-15
ud"endelser af Afgrodenyt om året. Seh' om mange
landmænd modtager Afgroden}t er der fortsat SIor
illlcrcsse for plantcavlskontoremcs Iclefona\'iser. der
normalt bliver fornyet 1-2 gange om ugen.

Sprøjteplaner
Antallel af sprøjteplaner er fortsat stigende. Til sæso
lIell 1990 er der udarbejdet knap 15.(xx) planer. der
anvende.. :-.orn udgangspunkt ved vurdering af sprøjte
beho\ i \'ækstsa~sonen. PIanieværn er formenllig den
opgave, der anvendes flest ressourcer pl' i plante.wls
rådgi\l\ingen. Gennem mark planer. sprojteplaner, le
lefonnpkuld. tdefonavi'ler. Afgrødenyt og ikke mindst
markbcsog gorcs der meget ud af al informere og
rådgl\ c om planteværn.

1985 1988 1989 1990

0304 7668 7710 7252
~710 73~7 9130 9183

.4mollandmlPlld. der mod
laga:
Mar" ..t) nng.. m.llerialer
Mar"..t) rmg..r~dgl\mng



Planteavlsopgaver i rådgivningstjenesten

Grupperådgivning
Grupperådgivning bli\er fortsat mere udbredt. Det er
en rationel rådgivningsform, der ofte giver et større
udbytte for den enkel,::e deltager end individuel råd
givning. Grupperådgi\ ning giver nemlig både hyppig
konsulentkontakt og mulighed for at udveksle tips og
erfaringer med andre landmænd.

Tabel 5. Grupper6dgil'ning.

Afg"'denyl.

11758 14142 13569

1980 1985 1989 1990

Planlea",lsmoder:
Antal 549 687 628 479
Deltagere i alt 34911 46669 33636 28267

PlanleavJskurser:
Antal 106 174 141 114
Deltagere i alt 3676 6826 3895 3193

Tabel Z Planleal'lsmøder og kurser.

Planteavlsmøder og kurser
Antallet af planteavlsmøder og planteavlskurser af·
holdt af planteavlskontorerne er raidet fra 1989 lil
1990. Det skal ses i sammenhæng med, at deltagelsen j

efteruddannelseskurser iøvrigt er stigende. Mange
planteavlskonsulenter giver udtryk for, at det er blevet
sværere at arrangere et stort planteavlsmøde med et
indhold, som interessereT alle.

428
2751

1990

1990

1989

399
2541

1989

324
2398

1988

198819f5

5600

Antal grupper
Antal deltagere

Tabel 4.

Antal
modtagere

GrupperAdgivning kan tilrettelægges på mange mA·
der. J nogle grupper mødes man nogle få gange i løbet
af året, bl.a. for at drøfte årets resultater og plan·
lægningen for den kommende sæson. I andre grupper
gennemfører man et intensivt mødeforlob i selve
vækstsæsonen for at drøfte aktuelle opgaver i marken.
Det drejer sig da mt:get om plantev<ern, herunder
hvilke sprøjtninger, d(·r bør udføres, med hvilke mid
ler og hvilke doseringer.

Markkontrol af frø og sædekorn
Markkontrol af frø og sædekorn er ikke rådgivning.
Det er en serviceopgave, som planteavlskoRtoreme
udfører for kom-og frøfirmaerne og for Pia tedirek
torateL I 1990 blev markkontrollen af frø for første
gang gennemført som en stikprøvekontrol. Kun 20%
af arealerne med fremmedbestøvere og 10% afarealer·
ue med selvbestøvere blev kontrolleret Det h"r selv
sagt reduceret denne serviceopgave væsentligt for
pian teavlskantoreme.

Tabel 8. Markkonrrol affro og sædekorn, antal ha.

1985 1989 1990

Andre opgaver
Forsøgsarbejdet og arbejdet med jordbundsundersø·
gelser er to slore opgaver, der er nærmere omtalt l

oversigtens afsnit A og E.

Markvandringer og markmøder
Markvandringer og bedriftsbesøg kan fortsat trække
mange deltagere. Det t:r en hyggelig og ofte traditions~

bunden aktivitet. Der er skelnet mellem markvandrin
ger og markmooer. Markmøder har normalt færre
deltagere, således at der er mulighed for at drøfte hver
enkelt deltagers spørgsmål Markmoderne holdes for
trinsvis i forsommen:n, h\'or der er travlhed med
planteværn.

Tabel 6. Marhondrillger og markmøder.

Fr.
Sædekorn

59172
56890

93064
92353

25691
82651

I<ISO 1988 1989 1990

Markvaffdringer:
Antal 845 1136 619 568
Deltagere i alt 64178 46163 33185 30940

Markmoder:
Antal 626 631
Deltagere j alt 13898 11884

Fra 1989 erder -skelnet mellem markvandringerog markmoder Se
forklanng i teksten.

Markbesog. For første gang er konsulenterne blevet
bedt om al opgøre antallet af markbesøg, alts! indivi·
duelle ejendomsbesøg i vækstsæsonen. I 1990 er der
blevet gennemført godt 30.000 besøg. Nogle land
mænd f]r mere end l besøg, men under alle om
stændigheder er det et meget stort antal landmænd,
der på et eller andet tidspunkt i VækSLSæ50nen re
kvirerer besøg af planteavlskonsulenten.
Alle oplysninger i dette afsnit om opgaver i planteavls
rådgivningen er baseret på indberetninger fra alle
landets planteavlskontorer.
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H\or torstofanalyser ikke foreligger er regnel med
fnlgende mængder til I a.e. (100 [e.).

Ved beregning afafgrodeenheder er der normalt regnet
med f"lgende mængder 111 a. e. 000 [ c.).

Jordtyperne er enten bestemt på grundlag af tekstur·
al.alyser. og klassificeret efter nedenstående skema fra
landbrugsminio:;teriets Arealdalakontor. eller bcdoml
vIsuelt.

Fodersukkerroer 7,0 hkg rod
Kålroer. . . . . . . . . . . . 9.0 hkg rod
Bederoenop 12.0 hkg rod
Kålroetop . . . . . . . . . . 15.0 hkg top
Græs og lucerne. . . . . . . . . . . .. 6,0 hkg gront
.) H\'or du er analyser af HH\tof. rl1prot. træslof og asle.

beregnes lI.e efter spec. formd
.. ) Beregne'! "Om kl græs efter Spc'C formd
...) Hvor der er I!wilro-analY'~rberegnes a.e. ener \pec.
formel

1.3

1,5
1,2
I.n
1,3
0,85
1.0
1.5
1,03
1.35
1.3

hkg
lør'Slof

1.35
1.2
1.2

Vintersæd lil helsæd···)
Vårbyg ul hels..'ed ·) .
Græs og kle\-ergra:s·) .
lucerne·). bladkåJ, lupin. foderæn

hesleoonne·). rug·). og havre til grønfoder
Majs. sia Idfoder og ensilering. hele pIanicn·)

kolbe.
Slænget + blade

Majs, kolbemix og modenhed, kerne.
kolbe uden svøb.
svøb. spindel. stængel med blade

Roer. rod af bede· og kålroer.
Roetop. bederoer. . . . .. . ...
Hestebonner 111 helsæd
Byg -- rerler til helsæd og æfler lil
hel ..æd"·) .

Overskrifter over forsogsled:
A. B. C og D = dele af et forliog
I, II. III og IV = selvstændige forseg.

Jordtypcbctcgnelse i den danske jordklassificering

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, mv.
Forsogssenernes sikkerhed er angl\'ct nederst i label·
lerne \ed en LSD-værdi. som står for Hla\CSle sikre
dilTercns~(. Ocr er anvendt LSD~~. h\is ikke andet er
anfert Ved en statisli.. k ,.Uer udbytteforskel forst.3es
en fort;~el. "lom med 95l'} sandsynlighed er reel. HVIS
en udbyttcforskel mellem de IO forsog<;led er lig med
eller SICrfe end LSD-\ærdlcn. er forskellen statistisk
sikker. J modi-:tl fald. hvis udbYllcforskellen er mindre
end LSD-værdien. er udbyttcforskellen u~ikkcr.

Hvis hele forsogsserien er u.. ikker. er der angivet en
slreg ener LSD.
PA enkcllforsogcne er der også beregnet en LSD
værdi. som er anvendt lil al udskyde forsøg med
usikre resultater. De usikre forsøg er mærket med å.

Beregningsnormer
Godnings. og udsædsmængder er angl\el l kg pr. ha.

dbylle og merudbytte I hkg pr. ha. h\or mtet andet
er anfert.
Udbyue afkorn og fro er angl\-ct med felgende vand·
procenter:

Korn 15 pet.
Bælg'>æd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 pet.
Kloverfre. spinat og gulerod 12 pet.
Raps. sennep, radis. kommen, rybs og hor 9 pc!.
Valmue 6~t.

Hørstd . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pet.

Udbyttet af korn-o frø· og industriafgroder samt rod
og knolde er angivet med 100 pc!. renhed.
UdbylIer af rtandardhalilel i raps er beregnet pA
grundlag af 9% vand.

Vrgtprcant I
I" Sllt Fm od Sand. ialt H"m~ Iunder '-lO 20-200 20-200 5 ,7to(-

JO nr S}mbol Te" lurdefimlK)O for jOfdl}'~ ,. .... .m .... C

1 GR.S GroHoandet Jord O-50
0-5 0-20 75-100

2 F.S. Fin..andct jord 50-100

3 GR.L.S. Grov Icrbl. sandjord 0-40
5-10 0-25 65-95

4 F.L.S. fin lerbl. sandjord 40-95

5 GR.S.L. Gro\ '\andbl. lerjord 0-40
10-15 0-30 55-90

6 F.S.L. Fm sandbJ. lerjord 40-90

7 L. lerjord 15-25 0-J5 40-85

8 SV.L. Svær lerjord 25-45 0-45 10-75

9 M.SV.l Meget svær lerjord 45-100 O-50 0-55

IO SI. Slltjord O-50 20-100 0-80

II HU. Humus Over IO

12 SPEC. Speciel jordtype
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l forseg med terstofbestemmelscr er a.e. bergnct på
grundlag af torstofudb.ftte. i forsøg med sandbestem·
melse er a.e. beregnet på grundlag af sandfrit tørstof.

BedommelsesskaJacr
Lejelilbøjelighed er, h\-or mtet andet er anført. er
lejesæd bedømt efte~ skalaen: O=helt stående.
10= helt i leje.

Meldug. rust og andre n'ampesygdomme er ved anlæg
af plantebeskyttclsesforsøg angivct i pet. planter eller
enkeltskud med angreb. uanset angrebets styrke.
Efter forsøgsbehandlingen, samt i sons· og godn1ng~·

forsøg er angreb angivet som dækningsprocent, d.v.s.
efter skalaen 0·100, hvt)r Obelyder intet angreb og 100
betyder, at alle gronne blade er dækket afsygdommen.

I enkelte tilfælde er bedømmelsen foretaget på nær·
mere angivne plantedele f.eks. faneblade eller aks.

Angreb af bladlus og andre skadedyr er. hvor mtet er
anført. bedømt som pet. planter med angreb. uanset
angrebets styrke.

Kornets og rapsens udviklingsstadier gennem ...ækst·
perioden er angivet med tal som vist på over-igtens
sidste side.

Forsøgenes nummerering. Ved henvismng til cl enkelt
forsøg er anvendt et todelt nr. f.eks. 38027, læs: 38.
beretning, forsog nur. 27.
Beretningens nr. er anført øverst på hver side i den
pAgældende lokalberctning.

0.1 ..... 0,5°'0 ,.,
50"

•,

N·lager ( IO} + H,,·N)
i rodzonen, 0- .00 cm. kg
N pr ha
ombytningskapacltct
fosfor
milliontedel
milliardedcl
fosfortal
reaktionstal
superfosfat (7.8 pel.P)
selen
skårlagl
sprøjtet
staldgødning
svo...ls.ammon.121
pel.N)
svovlsur kaligndning
tons eller tæf"kel
thomasfosfat
udbyuc
udstrøet
...irksomt stof
diploid
telreploid
rorsoget usikLer. ikke
med i gns.

s....k
l.

lhsf
udb
udstr
....st
l n .
4 n
.l .

omb ....
p
ppm ....
ppb
p,
R,
s.
Se
ski
spr .
stg .
SV.a...

Nat.
nema-
todlal ... Antal æg og laJ"\-cr afhav

renemalod pr. kg jord

Kar karakter
kas kalkamm.salp.(26 pc!.

K)
ks .. . . kaJksaJpe,er (I S.S pe'

)
Kt ... kaliumtal
I.. . .. Iagt
l . landsforsog
merudb. merudbytte
Mg magnesium
mgo magnesiumoxyd
mgs . . magn~iumsulfat
Mgl. .. magnesIUmtal
Mn mangan
mno manganoxyd
mns mangansulfat
Milt mangantal
Mot. . .. molybdæn tal
':'ol ••..• kvælSotof
:-.la·kas .. natriumkalkammonsal

peter
. natriumtal

270

Mode/b/ode for bedømmelse afmeldugangreb på karno AfSien Stetter.

Følgende forkortelser er benyttet:
a.e. . . afgrodeenhooer a 100

F.E.
anI. .. .. anlagt
B .. bor
bl . blåslen
Bt . bortal
Cat ... calciumtal
Cu .. kobber
Cut . _kobbertal
cuo .. kobberozychlorid
e. . .. efter
r. . . fællesparceller eller for
f.e. . foderenheder
F.E foderenheder
n.a flydende ammoniak
fs. . . forsøg
Ft .. fosforsyretal
gns. . gennemsnit
g.m godet med
h .. hostet den
J B Jordbunds nr.
K kalium
k .. .6Opc1. ka.godn.(49pel.

K)



PlanfebcJkyttr/s..
Spl0jlnmg pr gang. 120,00 kr. pr hil
(Gns. ro. alle sll\g~ ~pr(1Jrnl1\ger. der lagr:s ,kke hens)'" III k~r~kadn)

P/a1lrebeskyue/sesmid/er· "/andmundspriser" /990.

ca. Alm. ca
MIDDEL kr. pr dosis kr. pr.

kg/h r, pr, ha ha

~ettomcrudbytte for behandlingen er anfør! i hkg
kerne eller frø pr. ha.
Det er beregnet ud fra det opnåede merudbytte minus
omkostninger lil den behandling (middel + udbring
ning). der har frembragt det.
Ved beregning er anvendt følgende priser:

Gødnmg
Goonrnpudbnngnrng
K "æl1nof Generdl

10.a (m:dfæld<"lj
I k~lkllnmHmsal~ler

i urea
I Ni'K

Fosfor
Kalium

"'
kr. pr.

h.

12{).NO
lO-'lO

IQ()·335

"385
410

'IO·5~5

7().2BO
340-415
3S5·SlXl
195·290
150-225
125-37j
50-240

100.200
JIj

B(}. 120
BO..310
70 SO
90-'00

70-80
"0-'00

11)).150
lO-'OO

'lO
265·79S

45· 90
_'SO
375·625
19()..220
75·[55

J2j

'"J90
340-S[0

JO
55-135

140-190
IO'
'lO

85·230
IJ(}.loO
60-260

1S().240
125·625
26().'20
24G-485
23S··17S
100.150
150-375
95·260

IOS·14O
230400
'00_
gS·I90

270_360
tJO·l20

170

,-,
2.()'3.0 l

5-10 g
O,IS l

1,().3.0 I
10.20 g

2,o.';,Olg
3,0.',0 I
3,0.3,5 I
U-MI

1.0 kg
3.51
UII

1.Q.1.51
Ul

2.0.5,0 I
3.0.4.0 I

-,
0.75·2,01

1.5·3.01
0,5·2,01
1,5-2,01
1,0-5,0 I
2,(l-4,O I
1.5·3.0 l
0.5·1.0 kg
0.4-0,61
2.o.5.0 I
1.5.';.01
1.5·2.0 I
2.0-3.5 I
1.0-4.0 kg
1.-l-3,O I
3.0.4.01
J.(l-2.01

0,5 kJ

l,o.2.0 kg
2o.30g

2.0-~.' I
Ul
7,U 1
3.01

0,5-3.0 I
l.o.J.O I
4.Q.5,0 I
0.S.D.71
2.(l-,).OI
2.0..3.0 I
1.0·3.0 I
0,4-2.0 I
l.o.2.0 I

3,0 kg
2,0-3.0 I
3.0-';.01

Alm,
dosis
pr. ha

II~

86
,JO
'20
125
132
162
47j

'"""71

"''00

""'"""

120
!OOO

""",.,
IgS
70
Ol

710
97

"125
120
'00
IO'

'"78

<a,
h, P'
leg/ltr.

JO
10.000

99'
26'

."",
220
m..
"J2j

70
J90
J'"

JO
l7..

(IÅruill~'",dl<,r

Afalon
Ally 20 DI,
Arck>n n E/Tolbn
AlrJzrn. ';7""'~

A'enge
fl"nl"lI 1'lu./Lam:er l'lu<
Dasagran 4~O

Ila.o;.agrln Met'A
&llran
ikn....Qlo1 SC
fklanBI Plu.
Iklanal/lkllls.ana
lklaron
Rladc\ '00 se
Chlorpropharn NA 40
Carbel ..me~ 70 WP
Dmllnl
Doublel
DPO_bI/Di'M·bl·gl formul
DI'M-bl·DupI05.ln/OpliclI
OrM-bl.·gl.
OPM·bl·DuplOOlln/Opllca
Duplos~n MP
E..'l'r~. 7S DF
t-l"'~loor

Fu~rladr

Glran 20 Dt-
GollU WG
Gramo.,one
HerbBlm, bW/Slellon

~;~r~rop
Laddol
l...onltllml
Malngon
MCPA, 7S~
Mcdrlorprop,50r,{
~kClnl

MPO-bl ·gl formulerllll
MPD·bl·DupIO!>anlOpuca
M)lone Power
Ollnol
O.. lInl
P)ramm DF
Reglnne
lI.oundup
Roundup 20Xl
Sencor WG
Sraran~ Mll~r

Slomp
Trllo_\
Trcnan/Tnf1uralin
TreOan Plu.~

'lnbuml
Tnfolu
Tnnulan
Vcgon.n 500 FW
V",ur

MIDDEL

75·1)0
115·190

'15
00·100

115·230
135·225

"Ol
SO

150
75-245

305·455
2.l{).4'JS
135-170
8O-2m
95·2S11
&0-215

110,00 lr pr hkjl.
115.00 kr. pr hkg
l 15.00 lr pr hkg
I~O.OO kr pr hlg

3.00 kr pr 19
6.00 lr pr 19
~.OO kr pr "s
8,50 kr pr kg
9,00 kr pr 19
8.00 kr pr. 19

100,00 kr pr ha
4,00 kr. pr kg N
l,50kr l" ljtN
4,00 k.r pr. lI! :-<
3,50 lr pr kg "
';.25 kr pr 19:-;

10,00 k.r pr. kg P
3,00 li pr 19 K

0.H1.7lg
0.3·0.51

O,5lg
0,3·0,51
0,5·1.01
1.5·2,51

3,01
2,5 kg
4,01
1.51

O,~-I,O I
1.0·1.5 kg
2.O.J.0 I
Il. \·1.0 I
0.2..{).51
0,3-0,81
O,l..u,81

'50
380
249
zoo
230

90

"15
20
99

'"30>

'"l70
'IO
1I0
270

Plomepmtlu/..rer
VJ.rb)g ....s ''''Ieron

",'Ih'roe
Marka.:n
V'rlMP"' l,.'g 'lnlelTJps
Alm rJjsræ!> (Ild hg,
Alm. n1jgræ-. hil(.h~l

Hundcgr.n
Engrapgræ<o
lI.0(h~lngcl

For kom er medBnwaro;afglfl frnrrulhl

SlIOmpemldfrf
lla"lslrn/Dcr~IO

Ba)·rrdln
GeniiIe
~lr~m

Corlx:1
Oaco",1 500 I'
Dllhane I.f
Mal\d>.m'dlcr
MlIrM:t!-m,dltr n)'d
Ridomrl MZ
11."'11
lI.onilan
Ro'ul Flo
Sporlak 45 ~
TIll 250 [C
TIll lop
T,lllu.bo

S/.:Qdi>dy~mufln

Cyper IO/Cyrnp~·TI

~i~

OI.G D,melhollr 28
t-a.sl~

Kante
MelOl 100
Perfeklhlon EC 2Q
1',rHTlQr/rrot"~

Sumi·Alpha 5 FW
Surmcidlll t-1

Væksl"'8u/øIIOIl{mldl~,

CeronelRcg"fon
C~'cocel ckstrll
C)'coeel 7SOIS'lb,la" E1trll
T(rpal

'JO n,1-U,5 I
185 O,HUI
';6 0.75-1,01

290 O,125-U,2 I
130 O,,'..{),51
68 O.?S-Ul
34 1,Q.l.51

325 O,2..{),~ kg
164 O,15..{),31
104 0.3.D,61

290 0,2·1,0 I
25 I,().';,O I
30 0,5·2,01

140 0,8-3.0 I

30-"
35- 60
J5.'JO
35· tiJ.,."
So-lM
\5· 'KJ
60-'00
25· SO
35· 60

tJO..285
25·100
15· åD

115..&20

Oh.... KI(I'~m/lJlu

ACllprurr
DrnoVCodaclde
Ilond
CllO..-eII/E.o.lrJ'Ol'l
II [-ohe
lrr.....1'01
NU·F,lm
Sandovn lonc
Scherrng Super Olre
TClImUI' 2Q(X)

Aflder
Culor1lC. H mang,an
.\hngalM:bdal. 6%
Mllnglln.~ulrPI,27%

"21
175

"21
lO

'00
137
JO
7

18
20

7

I.U-~,U I
1.0·3,0 l
O,W.lil
O.I-U.21
1,().3,O I
0.I..{).31
0.7·1.0 I
0.1..0.21
U.3·],0 I
2.0.4,01

2.0--4.01
2,0--4,01
~.l)'5,O kg

14- 42
10-60

75·105
3- 6

2o. 60
5- 15

70-100
1';- 28

Q. 30
14. 28

35 70.,. .,
20· 35

120
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STIKORDSREGiSTER

SIdetal Ol'f'r 1000 ne,mMr 111 Ref<"nlfl'l
(J~r Plan'eal·/JoriJejdt't. (..Den jlOrl' beo
rt'lnIflK")

A
A 79116 120 83mbl Ilal raJgr:e.o; 242 Br..un 3173 El v3rbyg ••
Abed 5593 ,,4rbyg •• Bamsh 207 Brunrusl.lmlerrug 19
Abed 6IJ..aS vlnlerhl'ede 27 Barnon Plus 178 Brutus 013JS 257, 262
Ahd~iman. rcslstens J8 Ilarone~s mnrkært " Brlemm..r 216
Accord IImrkllt:rl . " Baront:....~( v4rbyg J6 Brl'ldhl'cdc 22. 85
Aclonlfen 202. 229 8as.3gr3n 4RO 181 Brodhlcd(. Ilkologld: . 219
Adamo havre In Basagran MCPA 183 Broo..-alumcn. "\\\\uh'ede \9
AlTlIldsslolTer 108 Ilasagran M p I9J Burrcsnerre 193. 201
Afgmdeenhcder (a e), ber .r 269 Basamon E'lra 25 89 Byg og ært l blandmg 59
Afgrooeelahknng. 6J Ba.~llac 75 WP III Ryg og lcrl. "kologIsk 221
Afgrooen}1 267 Baub 21/76 ha"Tl' II Byghdsæd 254
Arslamnmg. bælgsæd . 61 Baycor JOO ec . III Bygrusl 134. 159. 161
Afwllmpmng "' Ila}'cr NTN 236 lJygrusl. "inlcrbyg J2
Ar" O"Inmg~prod ukler .. 8a}fidan 140 lJygrust. I'lirbyg J8
Agcrl.ll . 182. 185 Bedebladlu\ 171 Bælg.\lCdd} TIming 16
AgC'rpaddero~ :!I0 Bedcroc-r. bejds",ng 17. Bælgs:rdsortcr 16
AgctTæ

"
cha1c 186 Bederoer. ll'il 208

Agenncglt 122. 151 Bederoer. lll'~'lslof S3. S4 C
Agenledmoder IS2. IS5. 191. 201 BedeTl)er. loladMyr l7J Ca 113722 IArb)g . ..
Agil 130 Bederorr. ukrudl 210 Calypso maJs 257. 262
Agros hælslofmAltr 107 Bcderor. sorttr. 239 Camen Ilrb)g .\6
Akkord I'mltrrug 27 BedC'ruSI 240 CamlT lirby! .\6
Alsfu53n~ Il. Bcdnrtslænlngtn 267 Canor I'iro)'g Jl
Alar S~ III Bedom mrl!jCSSka laer 270 Canul 15tb)g Jl
Aluandnnell"'tr 248 BehandlingshYPpIghed 1·l],16S CarbendaJ.1 m 117
A!tXIS ,1rb)@, Jl lkhandlmgsmdu 142.165 CarbtndUlmmldltr 117
Algenan. resistens " Bcjdsmng. bedcrorr 17. Carbelamex Wp IJO
AI$lfert .8 BeJdsnmg. kaTloner 227 Carbornm 67
AII~ ,årb)'g 3~. 49 BeJdsnm8. marklert 170 Cllrglvlr maJs 257.262
Alkoholmdhold 266 Bejdsnlllg. vllllerh...tde 114 Cargo hestebønne. 61
All)' 20 DF 179. 185. 193, 195. 201 Bejdsl\lng. vArb)'g . "' Carla fabriksroe 231
Alm, brandbæger. 209 lkjdsmng. \'l\rraps 124 Carula IArb)'g . Jl
Alm. rajgræs som mellemafgrode . 250 Bekæmpel~mldltr. forbruget af II Clllmka l'lnlC'rbn;l . JI
Alm. raJgnr::s 111 fro 116 Belgmn 190 Clllnn lårb)'g J6
Alm. rapgr.cs 116 Belink3 splIIdhllr 132 CCc. se C)cocd
Amanda vlIlIerrug .\0 Bcnasalox SC 126 Ccbeco 8541 havrc II
A mbrailll fabrikssukkerroe 2JJ Benlale 117 Cercospora 240
Amelh)'sl fabnk..sukkcrroe 2JJ Benomyl 118 Cercs vmlcTT,lps 120
Arni:! kartofTeI 226 BenZlmida70lnudler . 118 Cuont 148. 158. 169
Arnmo-N 2J2 Bcregmngsnormtr 269 Challenger maJS 257.262
Ammoniak. se nydende ammonlal Derel Sf'C'Clal "' Champ 1"10 228
Andrea 11IIltrb)g JI BctanaJ 211. 238 Chantal mllrl:.::rt 57
Andros 11IIlerhl«l... IS. 25 Betaron 211. 238 ChernulOI;l.·fosf;l.1 10'l
AnerkendlC' slampemidler . 8ctasana 213 Chilesalpeler m
Anja vmtert'l\ ede IS, 25 Blbrbonalrnelod('n 110 Chlorolhllloml 141
Anno markært 57 Bingo "årrap<; 118 Chlorpropham NA 40 117
Apache maJs 257. 262 Binlje kartofTC'I 226 Clladcl I inlerhlMC' IS. 25
Apollo hcstcbonnc 61 BIodynamisk dyrkmng 219 C02·~and 67
Apmn liO BlOga..~8)lle 106 Cobm l·mu:TT3.p<; 120
Arablscht. l'e!il~ttns " Birea itaJ. T3Jgr.es . 242 Colh vlrb)'g J6
Afkr l'lOlcrhl<'de 18. 25 Bladanalyscr 91 Comel ,Imps 118
Arealani C'ndd~n 8 B1adex 500 se 126. 180. 195 Compuleran"isl
Arelnn n E . 179. 187 Bladlus '49.169 sllImpebel.-:.mpclse 146. 1M
An3ne S 180. 193 Bladple\. I·lirn)'g J8 COlllpuleranl iSI
Ariel v4rbyg Jl Bladrandbiller 172 ukrudlsbd:æmpelse IS2. IS9. 197. 205
Armndll fabnksroe 231 Bladnbbcsnudebilltr 126 Corbrl 137. 236
Ar~en m;IJS 2~7. 262 Bllldslampe. ,'\nlerbyg . 117 Corgl lårbY8· .\6
Aseons mark:.::rl 57 Blsdslam~, IlrIterhled(' 134 Corntllt v4rh~edt II
ASlnd maJs 257.262 Bladsvarnpc, vllllerrug . 153 CR 20804 ... 128
A,h('ne I'årrnps 118 Bladsvampc. vlirbyg . 161 CSBN 239·16 l'lirbyS ..
Alol marl..lerl 57 Blenhelffi vårbyg Jl CU10lllC L.f. "A,rn:dn 210 Blligt! gåscfcxl 209 CX 061 140
Alral.lllresislens 20'l lJ<xhl ffillrkærl 57 Cycocel ek~\ra 177
i\vadex BW 212 Bofur lIal raJ.ra-s 242
A'cnge 150 L .' 178 Bohal) r mark:ert 57 D
AI'ISO maJs 257.262 Bo, '7 OAN.,-oomng RI

BorYI alm rajgræs 250 Oacoml 500 F 171. 228
II Brage 11nlcrhlMe 27 DanfOlI 228
Bagthlede. 22. S5 Braknuer III DanrOlI sproJle 2Il
Bagehalllet. 11IIltrhq·de. 26 Brald.ægmng 10'l Danl..o I'inlerru~ 27
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7
185
180
189

99. 102, 105
100
214

9
84

207
II

110
80
70

147

118
248

257, 262
130. 202

110
50

IB, 25
185, 195, 201

118
94, 120. 121

24
JO

W, 238
120
70
35
JO
9

2J9
15
03
90

208
242
105
24J
92
IO

242
150
IIJ
15

266
2&4
184
190
180
191
179
247
109
266
251
129

119, 185
251
150

134,144
19

"J3
SJ

105
99,220

104

182, 185. 201, 206
159
03

'OJ
128. 202

Fuglegræs .
Fungazll Bejdse
Furepaknmg ...
Fusarium i majs ..
Fu~ilade

G
Galaxy v!rraps .
Gulega .
Galion majs
Gallant ..
Galmyg.
Galop havre
Gl1wain vinterhvede
Olean 20 DF
Global vArrnps .
Glueosinolatlndhold.
Goldfodsyge
Golf vårbyg
Goltix
GR 1187 vinterrIlps
Graduerel gødskning.
Gril vArbyg .
Grosso vårbyg ..
Grovfoderareal .
Grovfoderproduklion
Grovfoderudb~·tte.
Grubning
Grundvand. svovlindhold
Grupperldglvnlng
G"",
Græs, gylle.
GrleS, kvælstof ..
GrteS. svo\'1 .
Græs- og gr0nfoderarealel
Græsdyrk.ning .
Græ:s.nuer
Gr.t:Sfrøav]
Græsmarksudbyuc .
Græsmarksudvalgel .
Græsprodukllon pi UK-brug
Gm::sudlæg. ukrudt
Gnesukrudt, vinterbyg
Gr.tsukrudt, vinterhvede.
Græsukrudt. vinterrug.
Græsukrudt, vArbyg .
Grøblerender
Grønbrak
Grønpiller ..
Grønrug
Gråskimmel .
Gul okseaje .........•...
Gul sennep
Gule græsnue
Gulrust
Gulrust, vinterhvede
Gulrust. vlrhvcde
Gylle.
Gylle til bederoer.
Gylle til græs
Gylle til vinterhvede
Gylle til vArraps .
Gylle,
udbrillg.~ningsmeloder

Gyllenedfældning .
Gyllenedfældmns, ukrudrsefTekl .
Gødningsforbruget ..
Glxlningsmængde. oplimal
Gooningsplaner
Gooningsstalistikken
Gødningstal .
Gooningstypcr
Gødskning .
Gødskning og svampebekæmpelse

li
l-!alm. foderværdi . . 264
Handelsgodninger. forbrug 9
Handelsnavne, kemikalier 133. 177, 217
Hanekro IS2, 185
Hansa kanofTel . . 226
Hardi Twin . 228
Hasse vinlcrbyg 31
thyre SO

24J
,&4

2b9
224
231
234
230
231
235
237

257. 262
120
2J

180
109, 249

125
173

149, 169, 237
240,242

49
224
m
159

134,174.237
JI

........... 103
57

202, 207
JI

194.201
18, 25

138. 166
178,186

178
50

130, 202
'09

..
F.e.
Fabrikskanoner
Fabriksrocr .
Fabnksrocr. kvælstof.
Fabriksroer, skadedyr
Fabriksroer. soner.
Fabriksroer, svampe ..
Fabriksroer. ukrudt
Facto majs ....
Falcon vinterraps .
Faldtal
Falsk sædskifle .
Fangafgroocr
Fastac
FCR 4545 EW
FCR 4545 SC.
Fn S901 bederoe
FDE 8814 v!rb~'g .
Fecuva karloffel .
Feekes skala
Ferra.\ bejdse
Ferskenbladlus
Finesse vmterbyg
Fjerkrægodning
Fjord markæn
FlIIO ..
AamenCQ vinterbyg .
Aexldor
Aonda vmtcrhvede
Flow·diagram .
Ayvehn .... re
Flyvehavrdoven .
Aiimlllgsvit havre
"oc",
Foderenheder, fe.
Fodersukkerroer, se bederoer
F"OOerværdi. græs .
Foderværdi. halm
Fodsyge R knæk.k.efodsyge
Foheur 127. 140, 143. 155, 16], 171
Forbruget af handc1sgødninger . II
Forbruget af planl~beskyllelsesmidler 11
Force. 236
Fordampning 8
Fordampningstal 67
Fordø}Chg råprOlem . 244
Forglemmisej 182, 185. 201
Forkortelser ... 270
Fonnula vArbyg 36
Formænd, planteavlsudvalg 1925
Forsøg, anlal 5
Forsøgenes nummerering 270
Forsngencs sikkerhed. 269
Forsøgsarbejdets omfang. 5
ForsøgsoPP,·er. oversigt. 6
Fone vl1rraps 118
Fonynding af gylle 106
ForvannlOg af læggekartoner 226
Forædlerafgifi . 53
Forædlere 122
Fosfor 91
Fosforgoonmg. forbrug af . II
Fosforsyrctal . III
Frn:fortal . . 111
Foxlril . ISO, 193
Fr. 77/239/2 vinterh\'cde 27
Fremavlsareal. \'lrbyg 49
Frilandsgrønsager . IO, 67
Frilflueangreb. 259
Fritnuer ISO
Froniea majs. 257
Frost vinterbyg . 31
FroslreslSlens 20
Fm- oS speclalafgrooeareal . 9
Frøafgrøder 113
Frøgræs . 113
Frøgræs, skadedyr 116
Frøgrlei. sygdomme. 115
Fmgræs. ukrudl 117
Fr0Størrelse. marka:rl 57
Frøst0rrelse, vinlerrapll 121
Frøst0rrd.sc. \'årraps 120
Fr0Udb~'lte 15

170
251
27

179, 185
120
118
181

51
118
118
128
50

181, 185
195
ISO
170
22
50

248
2J9
242

'"248
25J
4J

118
239

JI
21
27
35

178

Danmarks M~leorologlSke IllStltut .
Danlril
Dantril-d .
Databaseanvi.!u bch.. græsukrudl
Dalabaseanvist
beh .. ukrudt 182. 197,205
Databaseanvlsl bd... s\'ampo·. 146, 164
Decis. 149, 173
Ddt dOSIS, skadedyrsmidkr 150
Dell dosis, svampemiddel 141
Ddl kvælstof 90
Dcrosal 2]6
Der~1 n 127
DlHbolo maJS 257.262
Dmdem villlcrraps . 120
DianeIla kartoffel . 226
Digger vårbyg . . 35
Dippe 10801 vinlerhvroe 27
Direkte tærskning 123
DicY<lndiamid . 88
Dilhanc LF. 171, 22.8
DK 250 majs 257,262
DlG Cyper 10 . . 173
DtG M.propacid 60
DlG·Oimelhoat 28 .
Dobbellafgrøder ...
Dominalor vinierrug
Doublel ....
Doublol "interraps ..
OP 2059/86 vArrops
OPM-midler .
Dragon vårhvede
Orakler vArraps ..
DSV·SR vArraps .
Dual 720 EC
Dula havre
Duplosan OPD
Duplosan MP .
Duplosan Supt-r
Dursban 4 .
Dyrkning af broclhvede
Dyrkning af bælgsæcl .
Dyrkning af Galega ....
Dyrkning af grovfoder.
Dyrkning af græs .
Dyrkning af helsæd
Dyrkning af lucerne.
Dyrkning af majs ..
Dyrkning af maltbyg
Dyrkning af raps
Dyrkning af l'"Qt:r
Dyrk.ning af vinterbyg
Dyrkning af vinterh ....ede
Dyrkning af vinterrug
Dyrkning af vdrbyg
Dyrkningssikkerhed .

E
EDB·gødningsplaner 267
EDB-vandingsstyring . 66
EDB-....arslmg .. 146, 164. 182, 197.205
Effektskema. ukrudt i be<h:roer . 215
ElTektskemll, ukrudt i vintersæd 201,206
Efterafgroder 109. 249. 251
Eftergodskning .. . 97
Eftervirkning. kemikalier. 195
Ekla vinterhvede 27
Ekstraktudb._ vårbyg 38. 48
Erna maJ~ 257. 262
Engrapgræs 115
EnSilering 263
Endrig rapgræs. iii, 131. 186. 187
Enno vlllterbyg 31
Escort \'årbY8 . . 36
Euparcn-M 111
Evita vAmps 118
[XV 30064 179
Expander 212
Express 179
Exprcss 75 DF . 181, 185
Express DF 75 193. 201
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Havrenemalooer 38.50 Karloffel 124 K \':d~tof, vlrr:sp... 122
Ha\re:nemaloorC:SIslens, havre lO Kartoffel. bcjd.s.ning m Kvælstof. okonomi . 84
Ila\ renemalOOreilSlen'i. vbb)'g 38 Kartoffel, hælslof "O K\<ælslofTorbrultel II
IlavrC'nxhol 63.150.159 KartofTd. ukrudt 229 KvælslofTormer "liaHesonC'r. lO Kartoffel, økologlsI.. 221 K \'ælslofmængder 70
Hege 590/87 \årb)g 4' KartofTdfrugts.afl 108 K\æISlOfpnSC'r '"Hella rnllrk:rn 51,221 KanofTdm::malooer 230 Kva-Islofprognosc 7'
llC'lsæd l52 KanofTrbllmmcl 228 K vælslofhlfoNcI. opumal 84
Hc:I'Sæd. sumpcbekæmpe.l'iC 2>4 Kalnn markærl 17 K\'ælsloOH)C'r , 8.
Hem.don 620 201 KemikaJlCpnsC'f '" KvrlslofundenogdSC'T 78
Herb3.lon 630 ISO Kenukahalade I2q K\<zls.teivnltmng 74
llerb8mu, Combl ISO Ker\) 50. 128 KWS 05 bederoe 240. 242
Herbamlli MPD 515 1.3 KerneslørrC'lsc. bygudsæd 44 K"au, resislens 38
Herbaprop ES 500 1.3 Kernesutrrelsc, havre lO Kyros bedc:rOC' 23Q. 242
Herbletd\<Irlmng 185.201, 215 KemC'SlørrdS(. h\·weudl.æd 24 Køreskade 12l
i-irre .....ard Iflnlerhlfede 27 Kemcsterrdsc, vlnlC'rb)'g 32 KAIbrok II'
Herzog \lnlerh\ede 18. 25 KerncstørrC'l<;e. vmtC'rrug . ""IC)tC'bonnc , . li) KcmestørrelSC'. v!lrbYK J8 L
H~ldxmnc lil helsæd m Krtil bederOC' 141 l.lIddok lIO
He-.lcbonnesoncr 61 KellY havre 50 L:ldy vlOtC'rbyg , .......... 31
Ilim lllaJ~ 251. 262 K iTU vinterbYK 31 Laevigalum, resistens l8
'-II~por 45 WP 137 Klaxorl v1irbyg 35 Landbrugsarealets be.nytlelsr 8
Hullandsk ...ægt l vlnlcrbyg .. 34 Klimanelte:1 07 Lund.sdclsprogoosen , 7'
Hollands" vægt I vmterhvcdc ,. Klimatiske m'sllllger 7 Lalldsudvalget for Plantea... l 4
i1olland~k \'ægl ; ...,årbyg 48 Klover 113 La..-bund)jOrd 247
Honmngurl, se Phaoell:l Kl,nerfroovl 15 LD9925 v!lrraps "'H Ulm bederoe 23Q, m Klo\ergr:e. 145 LEC·godnlngsplaner 107
Hugin \'srb)'g 36 Klo\<ergr:rs. k\ælstof 245 LcjØOCd. havre lO
lIumbold \lIIlerrug 151 KI,,,·ergræsudla::g. ukrudl 183 Le-jcsæd. vmterbyg . 31
l-Iusd)'rgodet bU: 7l Knoldbægersvamp 125 Lqoæd. \lIIte:rh\ede l'
Husd)'rgodel \mlcrh\<edc 75 Knoidslorrclsc 114 LcjCSt'::d. \ mterrug "I-Iusd)rgoomng 99 Knækkcfods)'gc 134, 138 Le~. vJrbyg 38
Hvede, sr \lIIterh\ede Knækkcfods)ge. \lnlerh\ede 135 Le,esæd. ,,5rh\ede "HHdegulstnbe 115 K.nældefodsyge. \',"Ierrug 152 unk. virbyg JS
H\<oocn\ '!Itlllkbrand . 135 Kubber 88,97 LG 20.80 majs 157,262
IIvKJllo\cr 113 Kobbertøl III LG 22.15 maJS 257.102
l-h'ldklo\crgræs 245 Kogefa.\lhed 1lS Llbonus vmterrøps 110
H"'Idmdet g!...efod IK2. 185. 206 Kombinallonsredskabcr 'l Llbraska vinterraps llO
H)'bndrug 11 Kompost 101, 222 Llbra\o \'lIIterraps 120
II)'bndrugsoner 11 Komposterel b)'alTald m Lilla mllrklen III
lI)'draulid, ~prOJte 115, 228 Kompololudlræk 111 Lma ,,!rbyg 3.
H)pplgsle ulrudtsaner 185.100.214 K.onkurrenceevne, byg'iOner 183 Llndex Plus F'S 124
Hon'<mog 103 Konsukl1tcr I foreningerne 1925 Liquanta vinterraps 120
Ho' 131 Konsulrnler. Kne'!lmarks,sekllonen 266 Logn" 180
Ih~tudhytte. det samlede IO Kon~ulenter. landsudvalgeis 1935 Lontranll , . 126

Kornafgroder. udbytte:, 14 li' 251232, ...Arbyg . 49
l Kornafgmder. væklitvllkAr Il LI' 4J34 vllll(:rh\'ede 21
1100 betlerOC' 240, 242 Kornarealel IO LSD-vllerdl lO'
Industriafll.roder. 113 Korndyrkning 17 lucerne. H'
Ipso maJs 251.202 Kornfonedlere >I Lus. se bladlus
In....Arnp; "' Kornhoslcll 14 L)'ul1pur. rC'Sistclls 38
Italiensk r.aJgræs l42 Kornsoner 17 Lysple:ts)ge 97
ltahC'nslt raJgrn::s. hæistnf. 243 Kornsonernes opnndelsc 54 læggekanoner 1lS
italiensk raJgr.e.. mellemafgmde 249 Komsonern~ udbredclS( " Læplllntmng . ••
Itallen.sk rajgræs... ~rter 242 Kom\':rgt. "mterh\'edc l'

Kosack \'lIIlerhvedc 18,25 M
J KT3ka vlllterh\C:de 18.25 Madria marlært 51
J &: J Soli Condllloncr •• Krake bederoe 239. 242 Magda vlrbyg lO
Jarck \!rb)B " Krystal \'Irb)g 3' Magoamono bedeTOC' 131. 242
HI nr lO' Kugar 187 MagneSiumtal. 88, 111
J= 88 KuldlOx>'d-vand 67 Magnum bodcTOC' 139. 242
Jordbehandhng . 63 Kullunellllk Ol M." l52
Jordboende skadedyr l13 Kvadratnel for mtratundersogdscr . 78 MaJS, ukrudl lO9
Jordbund'l.llnalyse'r 110 K\ahletsanalyscr. \'mlerh"ede 148 MajSbrand 101
Jordforbednng...mldler 98 K\'alileL~h\ede l3 MUJ"SOnC'r 111
JordklassIficering 169 KVIk lO. Ma"...armeenhcder '"JordlO'imng 63 K"lkstralC81 109 Mahb)g 41
Jordpnwer. antal 110 K\'lkvlrknlng 101 Maltbyg. kvalitet 7l
Jordt)'J)Cbetcgne!scr lO' Kvk Thu-am F 110 Maltbyg, bælslof 7l
Jumbo maJ" 257.262 Kvæggylle , •• Maltbyg, pianieværn 166
Junker vllllcrhvcdc . 18. 25 Kvælstof, . 70 Maltbyg, sorter 41

Kv;eISlof, bederoer .. 83 Manet> FI 111. 228
K Kvælstof. delt . 22,90 MangtlIl . "KalcIUm 88 Kvælslof, fnbriksrOC'. 84. 234 Manganmangel . '7
KalIUm 88, 92 Kvælslof, fT0g~ III Manganmldlcr '7
Kahumlal III. 234 K..ælstof, græs . 143 MlIngansulfal 97
KalkammOll!<:Ilpeter l35 K\'a:.ISlOf, hvidkl''''ergncs ,.,

M,p '1
Kalkmng III K\·/ClslOf. hur , lJl Marabu vmlerh ...cde . 21
Kalksalpetcr . 85 Kv/Clstof. uallensk rajgræs l43 Maraton fabnkssukkerroe l33
Kalkl!lstand 110 K vælstof, kanoner 22. Marder \'inlc:rrug 21
Ka.mllc. 182, 185. 201. 206 KVa:.ISIOf, kom ... 17.84 Mal"C'Sl v!rb)'g . 4'
Kaplah karwfTc:I 22. Kvælslof....mterhvede 22,13 MarglllalJordspl"OJCkl 109
Kllnale 14. Kvælstof. \ Inlerraps III Marina spind hor 132
Karale EW 173. 2211 K \·a:.lstof, \årb) g 71 Mannka vlnterbH~ 11
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Markbesøg 268 Nedknæknlllg. vhbyg 18 PTl~ma vårbyg 15
Markkonlrol . 268 Nedsalle doser. græsukrudt 188 Pro-Gibb-Plus 171
Markmøder . 268 Ned~He doser. svampf , [42. 162 Prof! \'interhvede 21
Markprognoser . 7' Nedsatte doser. ukrudt 181. 194 Prognoser for kvælstotbehov , 80
Markstyring 267 Nemalodresistens. havre \0 Prornet 236
Markvand .. Nernlltodresistens. vårbyg 18 Promel 300 EW , . 110, 172
Markvanding 64 Nellomerudbylle 178 Promel 400 .. III
Mllrkvandringer 268 Neuomerudb)'ue. beregn. af .. 271 Protein indhold. maltbyg 41
Markært \6 NH3·halm 266 Proteinindhold, vinlerbyg 31
Markært og byg i blanding . 19 inak lIal. rajgræs , 242 Protcimndhold, vinterhvede 19
Markært til helsæd 216 Nitrattesi ...... ,' 7' Proteinmdhold, vllrb)'g 18
Markreri. bejdsning 170 Nitralud\a.~knin~ , ... 7' Proleinindhold. vArhvede 12
Martrert, skadedyr 172 Nitnfikallonsinhlbitor 88 Proteinindhold, ærter 57
Markæn. svampesygdomme 171 Nitro..Max .8 Protex 158
Markært. svovl ... .1 Ni ...a markært 57 Punch 236
Markært, ukrudl 201 Nomad virbyg 15 Pyramin 2J8
Markærtsorter 56 Nova vinterhvede 21 Pyramin DF , 211
Maro havre. 50 Novoslam 108
Marshal 25 STW 172 NRPR 83·1714-2 vllrnyg 4' Q
Matador 140, 155 Nummerering. forsagenes 210 Quunlll majs 257,262
Matador bederoe BL 242 Nænngsslofindhold 87 Qumolale 150 Plus III
Mechlorprop 201 Nøgenbrand, vårbyg 18 Quinolate.Pro Fl . 170
MC{;tnl 201
Medma '8 O R
Meldrøjer 28 Obehsk vinterhvede 18, 25 Rajgr<e'lmosaik-virus 11\
Meldug 134.144 Obsen'/wDnsparcdler . , IQ, 29, 32, 37 Rajgræ5typer 250
Meldug. havre 50 Octavia kartoffel 226 Ramuiaria 240
Meldug, vmterb)g 32 Odin markært . 57 Rapcol TZ 46 DS 124
Meldug, vmterhvede

"
Of13nol-E 124 Raps, se vArraps eller vinterraps

Meldug, vArnyg 38 Olu'hor ll2 Rllpssorter 118
Meldug, vArhvede 52 Ohehorsorter ll2 Ralionsgræsning . 265
Mddugrcslslens, vArbyg 38. 42 Olieindhold. vinierraps 121 Raxil bejd~ LS "'Melkartoner 224 Oliondhold, vArrllps 120 Reaktionstal III
Mellemafgrøder 24' Omsætning af SlCdekorn " Reducerede doser, græsllkrudl 188
MelrlJt 100 Sl . 217 Oplica MI' "5 Reducerede doser. svampe 142, 162
MeiudbytIe, vinterhvede

"
0plimale hæ[slofmængder . 72,84 Reducerede doser. ukrudt 181, 194

Merkator vinterrug 27 Orb markært 17 Regalta vArbyg . 36
Mesurol 50 ... Organisk affald. 108 Regent fabriksroe , 2lI
Mesurol sneglekom III Orthocid 7S Reglone. 229
Meleor 190 O.unol. 201 Regnormeko=t ........ 107
Meteorologi 7 O~ltril 180. Ig5. 194. 201 Reguleret sto oldsgræsning 265
Melox 100 SL 149, 169, 173 Rektor vinterhvede 18.2S
Miko markært 17 P Renata markært 17
MikronænngsstotTer. '7 P 69021 vårraps 118 Resistens. atrazm . 209
Mineralisering 81 Pallas vArraps , 118 Resistens. nematoder . , 38, 50
Modeianvisl beh.. græsukrudt 18. PanOClioe 30 . III Resislensgener, meldug 42
ModelanvIst beh., svampe 146, 164 Pasmo kartoffel 224 Ricardo. resistens l8
Mode1an....isl Pasloral \'interbyg li Rise havre, 50
beh.. ukrudt 126. 182. 197. 20S PC·gøclningsplaner . 267 RIval 137, 143, 158. 162
Modningsdalo, havre . , 50 PC- Ri:r,.alex IO D 227
Modning.sduto, markært 57 Planlevæm 126.147. 164, 183, 190. 197 Roar havre 50
Modningsdato. vintcrbyg . J2.34 Pekkuslac A .. 124 RodliJlSvarnp 227
Modmngsdalo. vinterh\'edl' . 19,26 PenetrometermAhnger 64 Rodfrugtarealet IO
Modningsdato. vinierraps 121 l'epltaJ vmterh\'ede 18, 25 Rodfrugtudbytte . , 15
Modning~ato, vinterrug . lO Perfektion Ee 20 Rodukrudt 210
Modninp:tato, vårbyg . l8 Perfekllon PI 149, 150, 169 Roepiller _. 266
Modning.~alo. vårbyg , 48 Perle vArb~'g 36 Roer, se bederoer og fabnksroer
Modninpdalo, vArhvede , 52 Perma fabnksroe 231 Ronilan . 171
Modnmgsdalo. \'Arraps 120 Petkus II vinterrug 27 Roundup. 207
Monceren 12,5 DS 227 Pr. t\7076 vinterhvede 27 Rovrnl 50 WP 227
MOl1ogerme sorter 2J9 Phacdia 211 Rubina. rødsvingel . 113
Monte CnSlO. resiSl<,:nS l8 Pileurt 182. 18S Rug. se vinterrug
Monz.a majs 257, 262 Pirimor 146. 149, 169. 173, 217 Rumvll:::gl. markærl 57
Mono \inlc:rrug JO I'LK Tnfluralll1 187 Rumvægt, vinlerbyg 32
Multan, reslslens 38 Placenng af godning til roer, 215 Rumvægt. vmlerh\'edc: . 26
Mrlone Power 201 PlIlnlea\'lsmoder . 268 Rumvægt. vinteTTU8 . 29
Målesorlsblandmg af \intl'rbyg JI Planleavlsopga\er. 267 Rumvægt, vArbyg . 48
Målesomblanding af vSrll) g , 35 Planleavlsud\'algenes formænd 1925 Rupee, resistens 18

Plalllebeslr:)'uelSC' 134 R...P 10706 bederoe 240,242
N Plnnleheskyue1sesmldlcr, forbrugel af 11 Rødsot 150
N-godskmng. <.e hll"lslof 1'lal1tesygdomme Il Roosvingel 111
N-mln-nnalys;:r 76 Plantelal. lartofler , 224 RAhør 112
N-mIn-metoden 81 PJnnteva::rn 114 Råprotein. græs 244
Nnbovirkning. rugfoOrter ,. Planle\'ærn i ra~ . l2l
Nabovlrknmg, ærtesorter " Plulon vinlerh\ede . 18. 25, 27 S
Nancy vllrh)'g . 4' Pol-sukker. 211 Slllut. vinl<':rhvede 220
Nalash.l ... Arb)g 3l Port II] \'1I1terh\'ede 27 Sambann 141
N.tla.<;ja SrilldhiU 132 Primo vArraps 118 Samt'lIsilenng af bederoer 26\
Natrium 88 PrllIIUS maJS 257, 262 Sanna havre 50
Natrium lil rocr 234 Pnncesse vArbyg . 36 Saphir majs. , 257.262
Na~os majs. 257. 262 Pnscr pli gødning. 271 Saskia spindhør 112
Nedborsforholdene 8 PnSC'r på kemIkalier, 271 Salunla kartotT<,:1 224
Nedfældmng af gylle 100.214 Pn~r på marksprajtning 271 Sava kartotTer 221
Ncdharmmg af gylle 101 Priser P"\ produkter 271 Saxon fabrikMukkerroe 2ll
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121
III
111

14. 1J4
53

IO'
Il
J\

94
125. 172

131
221

1
131
I"

"91
194.201
140. 143
158, 162

"'140. 143. 163
224
241

18. 25
190

"'203. 229
61
21

210
21

141
187.202

128
201

'"I"57,221
187, 201

15.
30
31

244
32. 34

I"
"34
26

"182. 201. 206
243
226

1S
227

Sygdomme I \mlcrral's
Sygdomme I \i\rraps
Sygdomme I ærter
Sygdomme og skadedyr.
Sa:dckom. omsælnmg
S(lslam.
SlIning af vinlel'1læd
~nlllg af v.Arsæd

T
TASP
rlllstar

T:lIIgc:nl
Teeto 5 P
Temperaturforhold
I'endo;c. 500 fe
Terpal
Terrlllyt I'lu..
Thomasfosfal
Ti110x
Tilt top
Til1lurbo
Tlmothe
T.plor
Tiva bnotTd
Tivoli rajgrJ:$ .
TK V, se lUsilldkorn:,vl~gt

Tolroen \"interhvede
Tolkan ..
Topas \"arrars .
Topogard
Toret hestebønne
Torfnda \"lIIterh\"ooe
Torpedo
Trane vinterhvede
Trllm rajgra.~

Trenan
Trenan Plus
Tribunil.
Tnbunil WP
Tnnuralin .
Tnlle markæn
Tnnulan
Trips
Tnllmph vårby&
TnM vinlerbyg ..
Trylskade
Træslofindhold. \'mlerbyg
Trndkølle
Tusmdkornsvægl. markært
Tusilldkorn~v:t:gt, vllllerb)'g
TusmdkornsvæBI. \"lIIlerhllede
TU\lIIdkornsvægt. \'drbYB
Tvetand.
Tyggetid
Tylva kanotTcI
TyrkIsk, resIstens
Tægc:r

U
UdtlTlngmng~meloder, g)lIe 99. 102. 105
Udbrill8mng"lldspllnkl. gylle 102
UdbringningslldspulILt, kllælstof 89
Udbync af llfgroocrnc 14
Udheg af gT:.t:S IK4
UdlægsmetOller 249, 252
UdnyttelSCliprocelll. k\':dlolOf qq
Ud-.:I:'d. \"lIllerh\'cde 24
Udsa.'d. vårh)g . 44
Udsædsmængder. vllllcrh\'l:dl' 21
Uds.:rosmængder, \·intl.'rrug. 2l!
Ud ....aslnmg 78
Ud\lklingsstadler 270
Ud\'mlTlng 97
UK-brug. 2M
Ukrudl 178
Ukrudl. bederoer 15. liD
Ukrudl, fllbnksr()('r 2.17
Ukrudl. karlOnt'r 219
UkrUdl, majS 209
Ukrudt, \'1Il1erhvede 193
Ukrudt. Vil1lCrraps . 128
Uk rudI, \"inlt'Trug . 200
Ukrudt. \drbyg 179

34
26
30

"53

"'

lO
32. 34
19,26

29
38. 48

"34
2.

"06
121
120
III
110
231

149
169, 173

110
49

141
254

31
li
40

J11
III
III
138
121

'"23l
111
J6
99
92
92
93
9J
93
92

Sortwalg, vinlcrb)'8
Sons\'alg, \ll1lerh\\'dc
Sonsllalg. \'lnlerrug
Sonsvalg. vårbyg
Sorlsvalg. v!rh\'ede
Spcl:lallld~algcl for Gr;esmarksd.
og GrovfoderI" 266
Spildcvauds.·dllnl 108
SpIldkorn 117. 131
SplIdplanler 186
SplIldhør . . 131
SpindlmN'lrter 131
Splsckartoner 224
$plll·behandhng 201
Sporlak 45 ec 127. \'\6. IS3, 155
Springh<ller . 173
Sprojtcfnc roner 216
Spmjleplaner 267
Spf"jleskade 195, lIN, 208. 214
SpmJlbvovl 236
Sprojtet)l'lCr 115,228
Spulnik vArraps 118
Sl:lldgodnmg . 72
SlankeIben 134. 176
Slarane Kombi. 180
SIlmme MIlloer. 188. 193
StarletTekt . 91
Sledmoder . 206
SteIIon . 101
Slina vårb~'g 36
S11l1kbrand 135
Stol roer 231
Slamp 187,201. 210
SIrategi. gra:loukrudl I vllltcrsæd. In
Slrute.!lt. ukrudt i bedc:~r 214
SIralegi. ukrudl i \'inle~d 200
SIrategi. ukrudt l \år~'t.-d . 186
Slralegi. ulrudl læner 206
Slrg. 322/86 vinlerhvroe 27
SlruklUrskader 63, 244
SlrAforkorlnmg. se vækstregulenng
Slrala:ngde. havre
Slrlllængde. vlllterbyg
Slrålængde. vtnlerh\'cde
SIr5.1ængde. vlnlerrug
$Iråla:ngdc. vårbyg
Strll.1ængdc, vArb\'cdc .
Stråstyrke. \1n1erbyg
Slråslyrke, vuuerhvede
Stråst)Tkc, v:lrbY8
Slynllg at" vand mg
Stængellængde, vinlernlps
Slængellængde. vårr.t~

Slænge1styrke. vinlcrl1lps.
Slællgelstyrke, vArrups .
Sukkerproccul
Sukkerroer. se fabnksroer
Surni-Alpfll ..
Surni·alpfa 5 EW
Sumicidin FI .
Sv. 82902 v!rbyg
Svampc:beka::mpelsc og gooskmng .
Svampcbekæmpc:lse. helsæd
Svsmpcbckæmpelse, \'Interbyg
Svampebekæmpclsc. \'lIIterh~ede

Svampebeklt:mpelsc. vårbyg
Svampcmidler .
Svampes)'gdomme i fmgræs
SVllmpesygdomme i \l1llerb)g.
Svampesygdomme l \'lJlterhvedc
Svampesygdolllme l \'llllerraps
Svampesygdomme l vårbyg .
S\'ampcsygdomme. fabriksroc
SVllmpesygdomme. marklt:n
Svani vårb)'~ .
S\iuegylk
S\o\l
Svovl lil græs
S~ovl lil korn
S\'O\llIJ flIPS
S\"ovl lil ærter ..
S\'ol'!skade
Swi~ 560 .
Sygdomme i fmgr.:t:'o

30
53

"'43
4S
41

231
li
61

""'

210
27
49

19, 13
JO
JO
51

219
206

111
30
49
27

169
113
236
110
172
149
I"
169
12l
Il

J11
150
116
lO
J2
29
38
J4
20
48

125
199JO,
101

18. 25
92
III
24'
III
206
III
l1

257.262
1

257.262
109
239
131
50
61

III
242
211
l6
J4
26

85. 255
12'
135

134. 141. 144
]j

III
166
.ll

241. 250
.IO

\20

SchmIdt vInterrug
$ch ...... 22/78 vinlcrh\ede .
SES 87·9·1 vArbyg
~dimellI3tIOn~værdl. ~'interll\roe

xgu \'!rbyg
Seltm \'Arbyg .
Seml! 3767 havre
Scncor .

negræs .
Sc:negræs. se b'lk
Scngooskning
Sepirel 2038
Sc-pirct 2050
Sc-ptorin
Sc.....a vårbyg
Sibutol 2l!O LS
Sif now.dlllgram
SIf vårbyg
SI kem itu!' rajgnll;:~ .
S.la vårb)'g
Sile:>. \'1nlerrrnps
Silomajs se: IllaJ~

5mbar
Sille v:.\rbyg
SJ. 85·BB vArbyS
SJ 86/031 vlnlerhH'dc .
Skadedyr.
Skadedyr. bederoer
Skadedyr. fnbrilurocr
Sk3dedyr, frogræs
Skadedyr. markært
Skadedyr. \'ullerh\'C'de
Skaded)"r. \'1nterrug
Sklldedyr. vårbyg
Skadedyr. vllrraps
Skadedyr-"lIIgreb
Skadcd\'l'~nlldler ..
SkudwerskcL bladlus
Skadelærskel. stanleIbeu .
Sblindhold, havre
Skoldplet. \'Illlerb)g
Skold plet. \'lIllerrug .
Skold pkt. vdrbyg .
Skndmngstldspunkt. \'lllIerb)g
Skridningsfldspunkt, villIerhvede
Skridningstidspullkl. vårbyg
Skulpesvamp .
SkAllsomh~l, ukrudtsmidler
Slam
SllIngeudlægnlllg af gylle.
Sleipncr vintcrhvcde .
Slætgræs. ~\ovl .
Sneglc
Sneglebælg
Slleglefælder
Snerlepileurt
Snesk..immd ..
Solam marb.:rt
SoIelI maJS
Sol~kmstlmc:r, antal
Sollla majS
Sortbrak
Sorter af bederoe
Sortcr af fabnksrOeI ..
Sorter af havre
Sorler af hL'SleboJnne
Soncr af hllr .
Sorler af italiensk I1ljgræs
Sorter af maJS.
Sorter af mllrklt:rt
Soner af vinICrb)'g
Sorler af vmlerhvcdc
Sorter af vmlerraps
Soner af \'interrug
Soner af vdrhvcde
Sorter af vårraps
Sonering. maltbyg
$orfering. vårbyg
Sortsblandinger. \'~rb)',g .
Sorts\'alg, fabnksrOC'r .
Sons\-alg, havre
Sorl5va18. hcstebonne .
Sort5valg, ll1srka:rl
Surt:'\'lIll-. raps
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Æ
Ærenpn, 182.185.201. 206
Ær1 og b)g. "koIOlI\l 221
Ært. se ogs.I markær1
Æne- b)"ghdsa:<! 255
Ænebladlus 173
Ær1ehelsæd 2S6
Ænelypcr 58

Vmterrug. ukrudl " 200
Vimerrug, vækstJ'(:guknng IB
VinicrTug. økologisk 220
Vlrknmgsskcma. ukrudt I raps 127. 131
Virknin~kema. ukrudt I bederoer 21S
Virkmngss.kcma, ukrudt I vinterszd 201
Vlrlningsskema, ukrudt i vlriæd. 185
Virkningsskcma. ukrudt i ær1er .. 20b
Virksomme tofTer l kemikalier 177,217
Virusgulsot ... 174. 237
Viscosilet. virbyg J8. 48
Vital havre 50
Vita\"aJ( R$ , 124
Vilus drh"tde 51
VSo. 1S440 vArbyg 49
VSD. 17580 vmlerh..e<k " 27
Væbtrcguiering 21,31. 132. 148
Vøcbtrcgulcnng af splndh"r 132
Vækstregulenng. ff0grzs 114
Vækslrcgulmng, vmlerb)g 31
Vækslr-egukring...mterhvcde 21. 148
Væksuegulcnng. \lnlerTUg IS]
Vøeutregulcnng. \'AJti)g 169
VækslrqukringsmKJIer . 177
Væksls1lldler, Fcckes skala 279
Vz:itsl"'ilklr 7
VEn:hafpr"vnmg 27.30
Vi.rb)'g 35. 37
Vlrbn. bejdsning 159
V!rbyg. helsæd 254
VAJtiyg. kvz:lslof 71. S4
Vlrbyg, <;,kadtdyr 169
Vårbyg. SOr1er 35. 48
Vlrb,&. sor15blandlllger 41
VArbyg, s\'ampe 40. 161
VArnyg, s\'o\"l 93
VArbyg, ukrudl 179
V'rbyg. vækslregulering 169
Vårhvcdc SI
VArh..tdcsorlt:r " 51
VArraps 118
VArr.tps. gylle 104
VArraps. kvælslof 122
Vårraps. skadedyr 125
VdrTaps. 'Ortcr 118
Vi'l.rnlp~. svovl 93
VArraps. sygdomlllc 125
VArraps. ukrudt 126

Ukrudt. vlrraps 126
Ukrudt. rrtt:r 201
Ukrudtsbeb:mpebe 13. 15. 178
Ukrudlsharvmn~ . ". .. 222
UkrudlSkootrol I roer 223
Ultrudl$mKJler 211
Ultrudlsmldlers vlrkmng, Bpi 127. 131
Ukrudlsmldkrs vlrkmng, bederoer 215
UkrudlSmid1ers virkning, vir~ 185
UkrudtsmidIers Virkning. untersæd 201
UkrudtsnudIen virkning, ærter 206
Ukrudl.sregukring 222
Ukrudtsrcxr 240
UkrudlSStrlotegl, vmtel"Sæd 200
UkrudlSSlrIolegl. rrter . 206
Un 87-66 vlnterh..ede . .. 27
Undcrgrundslosnmg . . 63
Unl"ers f.bnkssuliterroc 233
Ur 5802 vlrb)g 49
Urban vmtt:rhvtde 18. 2S
Urbana lIa1. raJgr~ 242. 250
Urmht:dsindex 231

V
Vand I gylk 106
Vandbalance 64
Vandmg.. 64
VandIngsbehov 64
Vandingsbehovet 1990 64
Vandmgsmaslmt:. gylle 104
Vandlnp!>t)nng 66
Varmeenheder. maj\ 258
Varslingssystemer, 14il. 164
Vegaran ISO. 185. 193. :!Ol. 210, 229
Vt:JpI!t:Ur1 206, 213
Vejrforhold 7
Vejnnformallon 68
Vejrradar b8
Vt:Jrudslgler 68
Veheh'lrkning. N og ~ .. amll(" 90
VIl;k) .. drb)'g 35
Victor heslebollllc 61
Viking spmdhM 132
VIldrocr 240
Vmdaks 186
VlIIddrlft 129. 133
Vintcrbyg 31
Vmlerhyg. græsulrudl . 190
Vllllcrb)g. kv;~hlof . 84
Vintcrb)g, :.r.rler 31. 34
Vmlerh)g. s\'ampe '1, 155
Vmterbyg, ukrudt 186
VllIlerbyg... æ:l~trcgult:nng JI
Vinlerfaslhtd, vmterbyg 32
Vmh:rfasthed, .. mlerh..ede 19
Vinlerfll5thed, \ IIIlcrraps 121
Vmterh\ede 17. ::!l
Vmlerh .. t:dc, beJd,nmg 134
V1IItcrh\C~de. gr.:e'ukrudt 186
Vinlerh.. ede. gylle 99
Vmlerh\t:de. helsæd 252
Vlnh:rh\tde. lnæHefod.\yf,c 135
Vinlcrh\'ede. h.t:lslof 22. 73, 84
VlIllerh.. edc. ,ladcdvr 149
VmterhH:de. W)r1er lIS. lå
Vmterh.. ede, ~ ...ampe: 21. 138
Vm1erh.. ede. , ..ml 93
Vmlerh\cde. uds.-ro~mlengje 21
\ mlerh.. tde, ul.rudl IlH
Vmlerh\ede. ,;cutregulenng 21. 148
VtOlerh\cde.01.0Ioglsk 219
Vmterra~ 120
Vmlerra~ k\l~I,l(lf 122
Vinterraps. 'oOner 110
VinIerraps. s\o.. 1 9J
Vinlerrnps. ~ygdomme 127
Vinletraps. ukrudt 128
VmlerTug 27
Vmterrug. ~ukrudl 191
Vmlcrrug, ""idd,;efod~)ge 152
VmlerTUg. l"idslOf S4
Vmlerrug. sl.adcd) f 154
Vinierrug. soner 27.30
Vinlerrug. ud<oa;:dsmængder 28
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W
Wa'>C ..interh\ede
Wcib 17610 ha\'rc
Welb 7569 ..Irbyg
Weihenslephan. resisIens
WW 1407 \årraps

Z
Zmk
Zolone }-'10 "
Zorba hcdcroe

l'l
Ol.ologl~k dyrlnm8 ..
Okologl5ke for.."&
1-9010 ..årraps
4--9005 mari:æn
861223 \Arrap'
IV-Iallel

18, 25
li
4'
J8

'"
88

149. Ib9
239. 242

219
li'

"'""'231
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Udviklingsstadier for kartofler

o lægMIg Begyndende splnng
1 FremspInng
2 Blad- og stængelud\ I mg Mindst 1 løvblad

med småblade udvl~ ,el
3 l.ængdevæ~l ~n'enoøe I cm noteres

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

Udviklingssladier for bederoer

'-- • O_~_~1_~ --!O!.--.J_----!O!.--!

5 Blomsterknopper dannes
6 BlomstMg (hviS sonen blomstrer)
7 Frugter (kartollelæbler) dannes (hvts sorten

har blomstret)
8 Naturl'9 nedvisning Noler evt 1X:t.

nedvlSMlg
9 Toppen nedvrsnel. Knolde afmodnel

• •

J

Tr
\ \

• o

1 Såning
2 Begyndend9 sp,nng RodsPlre slørre end 1

cm
3 Umiddelbart lør fremsptnng
4 Kimblade u:1vlklel

UdviklIngsstadier af ærter

5 Første par lø....blade ærtestore
6 Andel par 10vblade ærtestore
7 4·6 løvblade
8 Rækkerne lukker (m,dt i luni)
9 Optagning

280

,,
o

;,
t
i

6 - 11

o Før Iremsptrlng
1 Begyndende lremsplnng
2 Første blad ikke udfoldet
3 F0rsle blad helt udvtkIet
4 To nodlet' (- bladfæsterI udviklet
5 Flere nodl8r udviklet. Antal nodier angIves

ved decimal, l eks. 5,6 - se tegnIng
6 F0I'sle knopper synlige
7 F0fsle blomst udsprunget
8 BælgsætnIng Antal l'lOdtef med bælge 

Slørre end 10 mm lange - angIVes ved deci
mal

9 Ærteudvlkllng. Anlal nodier med fuldt ud
viklede bælge, angIVes ved dectmal

10 Modllu"IQ_ Antal nodter med gJle~ (hår
de ærter), angIVes ved decImal

1 l Høslmoden



'5 '5 Alle Irø tln..oe
plantef"1e "S'lE!f\de

'5 1 De 'ars:e "0 "a! '"ld
StIlIrreIse
gen'"'eMSk'l'ne .ge

5.2 De lelsle rIe g'"nne

5.] De tørste '"!l
9'00 ne

'5 <l De første hl' brune

hg",'er efll;!'< A GP,WAUD. oeskn~eSoef erlt" FA'

B (lI"'ISI""9SS'a~r'l

~ • E... blQ<rS~ .Kt~VI9t"

., 2 Ma"ge blom..:pr
uospt.Jngel. (St' ler51e

5"U'Pf" beg~nde< at,...~
<I J F"aloer'lGe Dlomst De

'Øts!e 5ku10"'1

beqv"Oe" ., lyll1es

'"" 32 3J '2 "
,~. B'OMSI Yod"""

J.J ~ !'IdSl ~

CionSler~nop .' 5ef

gUlt

~noøsl./ltlilu'T'

J I -æt ~nopsamung 'flod!
bladfoselle<1

32 II ods! 1 knoo heil /.,
fra I..noøwrn. nger
del' er syn g O\It'r 'Ol'

b1adroseltetl

"
Kmp' ....,

O F"er lI'emSOtf"'Q

l(.'TlØla"'e5tad...m

2 R05eI.!llaOOm

2 • F~le b'Vetlde "
2 2 "noel bwenoe Olac

I· O \ fOt hver, bradl

-1 <I B1omSlnngC'l alsl",Uel

"I)('OE' ' ae hdl'9S1
udvk eoe Skulpel
\lokse.

RapMn. ud.,lktlng"lad~rgaMem en væl(stpeoOde "'an ar'lgl\/es ved el la me em 1 og '5 DIsse la væ'dl€1' er oenVltel FAOs"a aen
og det' ODflb hefme<l starre "ØJagllQhed a!'l9....elset'l al De enketle uav. ngsslao,e"

Udvlktlngalladler lor korn

I ~kud m,·n ~Y"IIQ< tJ .. l1t!
l: I ~kud (l1l 'd ,l <:;ynll'1' olaoe B, 'llyndl'nrtr

,"'v'~I1'1ll al tJ"Vl'I'<jl' '0I1tie.
f I "~\I('\ m. <J c. 6 .. ~'.I!y" r-Iao" ~ ceQv"o,' ,d,
lIu~knlf\() HI'VI>f\CIe 'Ød<ll'l dann," O/] OlaCle ~'le

~P'ldldll'lt·,j(

1 Hf'Qvnden(l.· 'q~m"gK'J <:;1ræ~""'<l a' UIJd~k"dPf
11<l·,c:;kø(l, Slæ" , ,>I' ..~'

6 r\lr~IC knf' c:;yn al Yl"d ~kudtJ<I",'"

7 An(jt:1 k'1:1 d:mnct n;:(>M!>lch,h' lIloid IgI' C:;1'ltIQ~

Il ~d~tE.' b'CllI"lrg' 'T'"n <.ann• .,,, Ilel
"~"f'1 l"~~q. "(It'" a~ ~v" fT e

9 SrO~h' 01<1('& c:;kedf-."f"I<l~ rgc t~ t.lp "VI" '!l
IO !joa,>,€, btlld U'ly,~I(" A~"el 'Tla,>tObdrl Pll''11.j..f'

." ,g:

FHkn .kall, • 7 • IO 10.2 10.5 11.1

2ado1t.....la
10·13 11 " 30 Jl J2 J7 J9 47 " so 75

Bus..",ng

l' 1 OO",sle II~S r"IClOO s~nl'ge 'S!a~ ne~oø 5V....'9 O.,g
ar..sel '100 Il bryde gennen olaoso.eoe
~ hveoe og I'lavle)

'O" A~sel 'o ~en'lE.'msr..lcdel

10 3 A~sel 'laltl geOt'ef'lik.eoel
104 Aksel ~ ~C"nemsr..teøel

IO ~ Alle aks lulOl gennems~.edne
IO 5' Begyn6enOe 0I()m5'''ng (hos hvede)

'. 5;: .!,ks.:l DIJ'l'5lf"9!'le II lDØPe"l
IO" J A~5e"!> roeoe<stt \k' a'boonSI'E.'I
1Cl OS 4 Boom~t·,f'Ig I'ICU alSlultet
'I l Kett"'Cf""'!> ,l"Idhold mæ ,,~'

• I 2 K('fr"ef"Ø' ond~ t::lIedl men t0r1

'13 Kef' ..•...e "å'oe ',va'lsllel>g" al oee meo 'legl)
II ol ~)elelætS~('fmo<le"l
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