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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af K. Skriver.

Forsøgsarbejdets omfang
Forsøgsvirksomheden med planteavl i de landøkono
miske foreninger udgorct væsentligt grundlag for plan
leavlskonsulenternes rådgivning. Det er desuden en
m:'l.Jsælning. at forsogssporgsmålene har en stærk prak·
fisk relevans, og al resultaterne skal være let tilgængeli.
ge for alle pianIcavlere. De aktuelle opgaver omfalter
primært markforsøg på landbmgsejendomme, men der
gennemføres også forskellige andre undersøgelser ved
rorende aktuelle planlcavlssporgsmål og produktions
metoder.
Forsogsarbejdcl udfores af planleavlskonsulenteme i
de lokale landbo· og husmandsforeninger. mens plan
lægning afarbejdet og samling. bearbejdning af resulta
terne sker på Landskonlorct for Planteavl under ledelse
af Landsudvalgel for Planlea\ I. Forsogsplanlægning
forctages dels sammen med plan((~a\ Iskonsulenlerne på
forsogsledennodcr og dels af noglc Ickniske rors"g~ud

valg. der \arelager koordineringen med andre for
søgsvirksomheder, f"n.t og fremmest Slatens Plan le
avlsforsøg.
Omfanget af forsogarbejdet er vist i label I sammen
med de foregående år tilbage til 1971. hvor delle arbejde
blev samlel på landsplan.

Tabt/I. A"ral forsøg.

LolI Bom·
Jylland 5Jtlland Fyn Fabler holm lait

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
1991 1177 509 266 143 85 2180

Der cr i 1991 gennemført 2180 forsog, og udviklingen
gennem de sidstc 20 ~r viser således cn konsta111 til
bagegang i antallet af forsøg. Denne udvikling er ikke
udtryk for en tilsvarende reduktion i fOTSøgsarbcjdels
reelle omfang eller tilsvarende betYdning for vejled
ningsgrundlaget. De enkelte forseg er i tidens løb blevcl
betydeligl mere omfaltende og komplekse. hvilket bl.a.

er en folge af "gede krav om Mde kvalitetsmæssig og
"konomisk belysning af konsekvenserne "ed forsogsbe
handlingcr og metodevalg.
Derfor er reduktionen i forsogsantallel ogsJ delvist
tilstræbt. Arbejdsbyrden ved anlæg af forsøgene, ved
forsogsbehandlingerne. lilsyn, registrering og host er
omfattende i mange forsøgsserier, og de kemiske analy
ser er megct bekostelige. Udviklingen kræver en Stær
kere styring af forsøgsplanlægningen, hvilket også har
resulteret i. at stadig nere foreninger samarbejder over
foreningsgrænserne med fordeling af opgaver og om
kostninger.
Flere af forsogsscrierne er forl5ætlelscsopgaver. idet de
fleste forseg må gennemføres over flere år for at finde
årsvariationens belydning for forsøgsresultaterne. Des
uden er det en vigtig opgave for forsogsvirksomheden
til stadighed al afprøve og føre kontrol med plantearter,
soner, dyrkningsmetoder og hjælpemidler for at gh'e
planteavleren et godt beslutningsgrundlag. Derfor er
der også igen i 1991 gennemført et belydeligt antal
forsøg med nye dyrkningsmetoder og nye hjælpemid
ler. for at forsøgsvirksomheden kan være foran og
dermed være med til at vise nye veje for planteavleren.

Forsogsarbejdet har omfattet mere end 200 forsogspla·
ner, og i tabel 2 er vist forsøgenes fordeling på hoved
områderne. Der sker en stadig forskydning i opga\'er
nes art fra år til år afhængig af de aktuelle dyrkmngs·
spørgsmål. F.eks. gennemføres der i disse år væsentligt
flere forsog med vinlersæd. ærter og induslriafgroder
på bekostning af forsøg i vårsæd. Hovedparten af
godningsforsogene er koncentreret omkring opgaver
med kvælstofgødning i bestræbelserne på at finde
grundlag for en okonomisk optimal og miljømæssig
forsvarlig anvendelse af dellc næringsstof. Desuden
arbejdes der med et betydeligt antal fors"gsopgaver
omkring husdyrgodningens anvendelse. som også ind·
går i summen af kvælstofTorscg. Disse opgaver er
sammen med en række demonstrationsforsøg el væ
sentligt led i den Akrionsplan for bedre IIdnyuefse af
husdyrgDdningens næri"gssroflndhald. som landbruget
salte l funkIIon fra nytår 1989. Stigningen l forsogene
med magnesium og mikronæringsstofTer omfatter pri
mært forsøg med svovl. der som næringsstof bli\'cr
stadig mcre aklUeI al inddrage i gooningsplanlæg·
ningen.
Under den store gruppe »)Andre fors0g«( indgår især
fOTSngcne med bekæmpelse af sygdomme. skadedyr
saml ukrudt. Det betydelige omfang af disse opgaver
skyldes dels stadig nye Iyper af plantebcskyttelsesmid-
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Forsjjgsarbejde og vækstvilkår

- Det hjælper ikke {Hifor.
remningen. men det pyn
ter~ humør og omgiw!l
ser, IIdr den gro beton
dækkes af med festlige
farver eller beplantning.

(FOlD: Jens iAlurrup)

ler. men især. al en slor del af forsøgsopgaverne
direkle har det formål. gennem reducerede doser og
ændret sprøjtestrategi at finde muligheder for at redu
cere kemikalieforbruget. En del af disse opgaver gen
nemføres i samarbejde med Planteværnscc11lrel under
Stolens Planleavlsjorsøg. bl.a. udvikling af modeller lil

Tabel 2. Oversigt over jorsøgsopgavcrne.

Anlal
forsøg pet.

ArIer og sorter
Vintersæd 355 16.3
Vårsæd . . . ..... 191 8.8
Ærter. hestebonner og lupin 92 4.2
Industriafgrøder .... 100 4.6
Kartoner. roer, majs og græs 116 5,3

854 39,2
Gødnings/orsøg:
Afprøvning af nere næringsstoffer 20 0.9
Særlige fOfsøg vedrørende:

Kvælstof 309 14.2
Fosfor 7 0,3
Kalium 2 0.1
Magnesium og mikronæringsstofTer 65 3.0
Kalk m.m. l 0.0

404 18.5
Andre forsøg:
Bekæmpelse af ukrudt 362 16,6
Bekæmp. af sygdomme og skadedyr 463 21,2
Jordbehandling 14 0.7
Såning og plantetal 56 2,6
Vækstregulering 9 0,4
Forskelligt 18 0,8

922 42.3

lait gennemførte forsøg. . 2180 100
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bekæmpelse af ukrudt, svampesygdomme og sbdedyr
i foreløbig de store afgrøder.
J forbindelse med forsøg og undersøgelser gf'nnem
føn."S der et omfattende analysearbejde med henblik på
at belyse forsøgsforholdene samt afgrødernes kvaJitet.
I en del af forsøgene er der udtaget jordprøver til
teksturanalyser, hvorefter forsøgsarealerne er illddelt i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling og jordtypernes be
nævnelse er anført i skemaer bagest i oversigt~n.
Til fortsat forbedring og regionalisering af d(' kvæl
slOfprognoser, som landskontoret har udsendt for 14.
år i træk, blev der i løbet af 1986/87 etableret et
omfattende projekt: KVADRATNETfor Nilratund~r

søge/ser i Danmark. Dette projekt videreføn:s fore
løbig til 1994 i et betydeligt intensiveret omfang med
økonomisk støtte fra Landbrugsministeriets Forsk
ningssekrerarial. I afsnit E, Gødskning og Kalkning,
findes der en nærmere beskrivelse af dette projekt.
Til gennemførelse af forsøgsarbejdet er der igen i 1991
modtagel økonomisk støtle fra Landbrugsministeriet
gennem Forskningssekretariatet. Endvidere fra styrel
ser under Miljøministeriet til specifikke opgaver om
kring husdyrgødniugens udnyttelse, til undersøgelser
omkring biogasanlæg samt til udvikling af plante
\'æmsgrupper.
Der er endvidere modtaget meget værdifuld Sløtle fra
privale firmaer og fonds. Det gælder Norsk Hydro 's
Fond, Kemira Danmarks Fond og O/e Heye's Fond.
Desuden fra Frøkommissionens Erstatnings/ond.
Landbrugers KomjorædJings Fond, Ersromings!onden
for Sædekorn og DLF- Tri/oJium, En del private firma
er har endvidere stillet gødninger. kemikalier, udsæd,
frø og maskiner m.v. lil rådighed.
Forsøgsvirksomhedell udtaler sin erkendtlige tak for
den støtte. der således på forskellig vis er ydet til
arbejdets gennemførelse.
Resultaterne af forsøgsarbejdet er meddelt ofl kom-
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menteret i de følgende afsnit af de respeklive lands-og
specialkonsulcnler. De store hovedtabeller med en·
kehforsogencs resultater er ikke medtaget i oversigten.
men offentliggjort i et særskilt tabelbilag. Forsogenes
hovedresultater er her i mcrsigten anfert i tabeller.
der er nummereret fon løbende indenfor hvert afsnit. I
overskriften til disse tabeller er der i parentes anført
nr. på de tilsvarende tabeller over ellkeltforscg I label
bilaget.
Til hjælp for en økonomisk vurdering af forscgenes
resultater er der i de fleste forscgsserier beregnet et
nettomerudbytte. som normalt er anført rilhøjre for
kolonnen med udbytter og merudbytter. Nettomerud
byttet er beregnet ved fra merudbyttel al trække de
omkoslninger, der har været forbundet med frem
bringeben afmerudbyllel. Det vil f.eks. i gødnillgsfor
søg være omkostningerne til de anvendtc gødnings
mængder og deres udbringning. Beregningerne er gen
nemført under de prisforhold på produkter og hjælpe
midler. der har været gældende i vækståret 1991.

Vejrforhold og vækstvilkår
Vækstvilkårene cr i Vid udstræknmg bestemmende for
udbyttet af planteavlen. For vurdering af forsogenes
resultater er del derfor af betydning al kende de
klimatiske vilk.11r. hvorunder forsogene er gennemfort.
Vækstbetingelserne kan være overordenlligt \'arieren
de fra sted til sted. og det er naturligvis ikke muhgt at
oplyse om disse i forbindelse med hvert enkelt af de
mange forsøg. Men i det felgende bringes en sum
marisk oversigt over de generelle vejrforhold og
yækslvilkAr i 1991.

Ny 30 års normal
Når vækstsæsonens vejrlig skal vurderes, er del nyt
tigt al sammenligne med forholdene oyer flere år.
Siden midten af 1960-eme er perioden 1931-60 ble\el
anvendt som normal periode. Nu cr der imidlertid
beregnet en ny normal periode 1961-1990. som vil blive
benyttet i de fDigende tabeller og figurer.
De mest markante ændringer i den nye normal fore·
kommer om sommeren. hvor temperaturen i juli og
augusl er faldet med hhv. I,O·C og 0,7°C Den
normale sommer er altså blevet en del koligere. Ned
beren er fordeh anderledes, idet der nu er Slørst
normalnedber i det sene efterår imodsætning til tid
ligere i juli og august.
Årsnedboren for hele Danmark er øget med 43 mm,
og stigningen kan især henfcres lil det jyske område,
hvor normalnedbøren nere steder er opgjOrt lil over
100 mm mere end lidiigere. Endelig er del årlige
solskinstimetal blevet reduceret med 80 timer.

Forsøgsarbejde og vækSlvilkr AITabell. Gennemsnitstemperotur og antal solskinstimer.
(Kilde: Danmarks Metrorologiske Institut og
Afd. for Jordbrugsmetrorologi. Statens Plante-
Dvlsforsøg).

Ons. tcmpenlurl) Antal sol InSlunerl)
1990191 nonn.1 1990191 00"""

September 11,9 12,7 123 149
Oktober .. 9.8 9.1 105 96
November 4.2 4.8 72 54
December 2,7 1.6 43 36
Januar. 2.1 0,0 71 39
Februar. 70,9 -;-0,1 76 67
Mans. 4.2 2.1 83 114
April ......... 6.2 5.7 175 174
Maj .. 9.2 10.8 261 234
Juni 11.6 14,3 160 242
Juli ... 17.3 15.6 276 227
August. 16.6 15.6 219 219
September. 13,4 12.7 171 149
Oktober _. 8,7 9.1 116 96

I) Frar~gn~l Bornholm og Ot'rn~ l Kall~gat

færre solskinstimer. I oklober var vejret overvejende
lunt. Vejret var næsten sommerligt den IS. oktober
med til op 2rC. men en uge senere var der kort vang
udbredt nattefrost ned til -4·C .
No\oember var præge I af højtryksvejr. hvor der ofte
var udbredl nattefrost. Antallet af solskinSlimer var
meget højt i forhold lil normalen.
Vinteren 1990-91 (december, januar og februar) var
betydelig koldere end forrige års rekordvarme vinter,
men alligevel en del varmere end normalen. Kun
februar udviste egentligl vintervejr med rel ~Ireng

frost ned til _19°C og sne af betydning. Soltimeantallet
for hele vinteren var hejlog mere end 30 pet. over
gennemsnittel for perioden 1961-90. Som helhed ml'
vinIeren 1990-91 karakteriseres som forholdsvis mild
med et stort overskud af soltimer.
I perioden fra begyndelsen af marts til 15. april var
vejret gennemgående lunere end normalt. Den 16.

\. ":OE.' l. p-Dera l."
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Figur J. Jliddelremperalur beregnet pd ugebasis. Sormolen
repræsenteNr gennemsnit afpen'oden 1961-90.
(Kilde: Afd. for Jordbrugsmeleorologi. Stolens
Planteavilforsøg).

Temperatur og solskinstimer
På grundlag af Danmarks Meteorologiske Instituts
målinger ved udvalgte stationer er temperatur og antal
solskinstimer vist månedsvis fra september 1990 til
oktober 1991 i tabel 3.
September måned var koligere end normalt. og der var
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april ændrede vejret fuldstændig karakter, og en me
get lang periode med temperaturer under normalen
med blæst og nattefrost begyndle. Der forekom endog
ret streng nattefrost ned til -7°C. Vejret i maj og juni
var også køligt med temperaturer betydeligt under
normalen.
Juni måned blev den 3. koldeste, der er målt, og
antallet af solskinstimer var usædvanligt lavt. Vejret i
juli, august og september blev derimod lunt og med et
antal solskinstimer, der var over normalen. I første del
af oktober var temperaturen højere end normalt og
lavere i sidste deL A.ntaBet af solskinstimer var lidt
højere end normalt.

Nedbør
l tabel 4 er vist nedbørslallene fra november 1990 til
oktober 1991. Tallene angiver nedbøren som gennem·
snit for amtcr og for hele landet. Til sammenligning er
vist normalnedbør 1961-90 samt nederst i tabellen
nedbøren for hele landet i de foregående 6 år. J figur 2
er nedbørsforholdene i vækstsæsonen 1990/91 tillige
vist grafisk for hhv. Jylland og øerne.
September var meget regnfuld, og der faldt gennem
gliende dobbelt så megen regn som normalt. Septcm
ber 1990 blev således den tredie regnrigeste mlincd
siden de regelmæssige, landsdækkende målingers be·
gyndelse i 1874.
Også i oktober faldt der temmelig megen regn, mens
november blev ret lør.
I december og januar faldt nedbøren overvejende i
form af regn og i mængder svarende til lidt over
normalen. 1 februar faldt der derimod en del sne.

Nedbørsmængdcn var lavere end normalt i mans og
især i maj, hvor nedbøren kun var halvt så stor som
normalt. April måned var til gengæld mere nedbørsrig
end normalt. 1 juni måned faldt der belydelig( ned
børsmængder, især i de sydøsllige dele af landet. I
Vestjylland og i Thy faldt der mindre end 50 mm. Ved
Landbohøjskolen i København regnede det derimod i
25 ud afjuni's 30 dage. Nedbørsmængden ijuli, august
og oktobcr Ul. betydeligt under normalen både i Jylland
og på øerne. I september var nedbørsmængden der·
imod lavere end normalt i Jylland og større end
normalt på øerne.

Vandbalance
I tabel 5 er vist vandbalancetallene for 1991. Vand
balancen er beregnet ved Afdeling for Jordbrugs·
meteorologi, Statens Planteavlsforsøg, på grundlag af
målt nedbør og dagligt beregnet fordampning i et
klimagrid bestående af 44 kvadrater (GRID) på hver
40 x 40 km. Se iøvrigt afsnit D. Bemærk. at til forskel
herfra er normalen for vandbalancen 1969-88 beregnet
på grundlag af nedbørs- og fordampningsmålinger på
ca. 40 stationer fordelt over landet. Tallene for 1991 er
derfor ikke direkte sammenlignelige med tidligere lir.
Vandbalancen er beregnet som differencen mellem
nedbør og fordampning. Hvis vandbalancen er nega
tiv, betyder det, at fordampningen har været større
end nedbøren. Vandbalancetallene er vist for hele
landet og for de enkelte landsdele. Til sammenligning
med årets vandbalance er vist »normalen l<. beregnet
som gennemsnit for hele perioden 1969-88.
1 figur 4 er vandbalancen illustreret grafisk.

Tabel 4. Oversigt m'er nedbørsforholdene 1990-91
(Kilde: Danmarks Meteorologiske Institut og Afd. for Jordbrugsmeteorologi, Statens Plaflteavlsforsøg).

Nov.-mar. Apnl M'J Juni Juli Augu~t Sept. Okl. Apr...okt
Aml !990-91 norm. '991 """'. 1991 DOrnL 1991 ooom. 1991 ooom.. 1991 "om. 1991 "om. 1991 ,ona 1991 norm

Nordjylland 235 277 39 38 19 49 94 53 23 64 27 65 63 72 50 77 315 418
Yiborg 265 306 55 40 17 49 62 58 43 62 42 66 62 80 68 87 349 442
Arhus 206 263 55 38 31 47 78 50 36 63 3I 59 43 66 36 68 310 391
Vejle 265 328 61 43 16 52 81 59 42 67 29 65 58 78 59 85 346 449
Ringkøbing 288 346 57 43 20 52 68 59 41 67 50 72 72 93 81 98 389 484
Ribe 321 357 47 46 20 5/ 79 60 43 67 71 79 59 93 69 102 388 498
Sønderjylland 301 337 46 45 27 53 107 65 56 74 58 77 62 84 72 92 428 490
Fyn 250 254 36 38 25 46 111 52 31 61 36 59 73 60 47 62 359 378
Vestsjælland2) 208 226 44 36 25 43 126 50 60 61 35 60 79 57 42 55 411 362
0stsjælJand l ) 184 234 46 39 42 43 142 53 47 68 56 64 80 6/ 36 56 449 384
SlOrstrom 257 232 35 39 29 42 132 49 40 63 55 57 66 56 33 51 390 357
Bornholm 283 260 56 39 75 38 122 42 37 55 41 57 24 64 45 60 400 355

Hele landet 2) 256 285 48 41 24 49 95 52 42 66 44 68 64 7/ 55 76 372 423

1989-90 296 36 24 80 44 78 150 80 492
1988-89 248 40 25 37 53 64 32 93 344
1987-88 414 21 37 39 124 68 91 73 453
1986-87 253 32 44 95 84 66 100 86 5 7
1985-86 347 30 48 28 51 73 42 94 366
1984-85 227 59 32 54 82 95 81 35 438

I) Frederiksborg. Roskilde og K~benha\ns nmt:.kommuner
l) Fraregnet Bornholm og \)Crne i Kaltegat.
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Figur 2. Nedbør Jylland og øerne /990-9/ og normal ned
bør J96J-90.
(Kilde: Afd. for Jordbrugmlett'oro!ogi. StOlens
PionII?() 1'/.if(Jr<;øg}

L.1ndbrugsarealelS anvendelse; 1991 er viSI i tabel 6 på
grundlag af en foreløbig opgorelse fra Danmarks Sta
tistik. Denne opgørelse viser en markant nedgang I de
dyrkede arealer til 2,71 01111. ha. Hertil bemærker
Danmarks Statistik, at areahallenc for 1990 nok er for
store, samt al tallene for 1991 kun er foreløbige.
Samtidig med at landbrugsarealet på længere sigt
bliver mindre, foregår der også en afgrodcomlægning.
I forhold til 1970'eme er arealerne med salgsafgmder
og vinters..-ed udvidet betydelige. medens arealerne
med grovfoder og vårsæd til gengæld er blevet væsent
ligt mindre.
Fra 1990 til 1991 er kornarealet redueerct med 2,5 pet.
Arealet med rug er reduceret med en tredjedel. og for
vinlerhvede er der en nedgang på 4,5 pet. Nedgangen i
vintersædsarealet skyld~ forslog fremmest de ugun
suge betingelser for s mng af vinlers..w I efter ret
1990. Vinterh\eden har dog de 2 seneste ho....Lår ud·
gjort en tredjedel afdet samlede kornareal, og sammen
med rug og \ interbyg har \intersædsarealet udgjort 49
og 47 pet. af kornarealet i henholdsvis 1990 og 1991.
Arealerne med vårbyg toppede i 1979. h\'or byg be
slagde 88 pet. af kornarealet. Siden er der sket en
belydelIg tilbagegang. men komanen er dog fortsat
dommerende med en andel p. ca. 50 pel. af kornarea.
let.
Arealerne med bælgsæd og andre salgsafgroder end
korn faldt i 1991 4,5 pet. tIl 644.000 ha, og i forhold til
arealrekorden i 1987 er der tale om en nedgnng pli 15
pel. Den samlede rapsdyrkning var i 1991 uforandret i
forhold til året for, men der er dog sket en markant
forskydning med en fremgang for vintcrraps på 26 pet.
og en tilbagegang på vårraps på 34 pet. I samme
periode er arealerne med markærter faldet fra 114.000
ha til 96.000 ha. Denne afgrøde toppede i 1987 med
200.(X)() ha. Arealerne med fro til udsæd er faldet med
8 pct., hvorefter disse arealer over de to seneste år er
reducerel med mere end 30 pet.
Arealet med kartoner er indenfor de IO sidste år ogct
med iall 11.000 ha eller ca. 33 pet.
Grovfodcrarealet er faldet I J991 med J per. Sel over en
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Vindforhold
Efteråret og vinteren 1990/91 var præget af megen
blæst. I foråret 1991 forekom to voldsomme forårs
storme hhv. den 16. apnl og den 22. maj.
Idel jorden og luften samtidig var tor. resuheredc det i
udbredt jord- og sandfygning. Stormen den 22. maj
forårsagede dog langt de Oestc skader. Skaderne som
folge af sandflugt blev yderligere forstærket af natlc
frosl. ( afson D)
Sommeren 1991 var ret blæsende.

Tabel 5. O~'ersigt o~'tr ~'O"dbalallce" 1991 (Kilde: Afd. for Jordbrugsmeteorologi. Statens Plantem·/sforsøg).

Apnl.
April M'J Juni Juli Au.... Stpl~ber m,laber" oklobt-r

ArnI 1991 oonn 1991 oonn 1991 uonn 1991 uunn 1991 uonn 1991 norm 1991 oonn 1991 uonn

Nordjylland 717 72 770 : 20 26 +30 778 736 748 711 IO 30 44 56 7133 713
Midt- og
Vestjylland ...;.-2 77 c 59 730 3 732 760 741 727 721 26 32 56 59 763 740
Østjylland 78 744 +27 20 733 + 61 737 729 726 6 20 49 47 758 762
Syd- og
Sønderjyl. O 3 745 c- 20 22 19 748 7)0 717 711 18 35 46 66 724 24
Fyn 718 2 + 53 720 30 7)0 766 + 32 745 728 15 12 17 42 7120 753
Sjælland og
LoU. Falster + 14 +8 750 734 48 735 . 53 742 738 736 17 I 15 29 7757124
Bornholm 5 O 721 : 49 45 : 48 769 745 749 +45 731 6 14 37 +1067142

Gennemsnil
f. Danmark 78 74 753 ~27 27 730 761 737 735 -.:-24 14 21 37 50 779 51

-":ormakn c:r gc:nnemsmt for irene: 1969-88
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Kornarealet
1950-54 1986 1987 1988 1989 1991: 1991"

Vinterhvede
} 79

344 392 295 431 522 499
Vårhvcde IO IO 13 13 II 12
Vimerrug . 131 121 137 80 100 Ul'! 74
Vinterbyg O 61 62 44 82 13~ 147
Vårbyg . 562 1027 890 1110 906 )762 770
Havn: .. 262 25 17 40 26 24 25
Blandsæd. 277 6 4 4 4

Korn iah . ... 1311 1584 1509 1586 1562 1567 1527
Rælgsæd . 9 145 200 147 123 II~ 96

Rrodfrulllart:alct

Kartoner. 104 31 29 33 34 40 45
Sukkerroer. 66 70 68 68 67 66 61
Foderroer. 411 120 112 110 107 102 91

talt 581 221 209 211 208 2(1R 197

Helsæd. Græ:-· og gmnfoderare.1kt

lucerne og
grønfoder. 38 63 53 61 59 ~;q 69
Majs. 25 24 17 17 ,'l 23
Græs og klo-
vergr. i orndr. 077 264 243 256 252 249 247
Græs og klø·
vcrgr. uden
for omdr. 402 214 206 217 219 217 196

Tabel 6. La!ldbrugsarealel.~ benyttelse. /000 ha.

serne mellem 1990 og 1991 skulle betinge. Men som
nævnt af Danmarks Statistik er der usikkerhed på
disse stØrrelser. Kvælstofprognoserne angav som hel
hed for landet uændret behov fra 1990 lil 1991. l
vurderingen skal endvidere inddrages et storre 1\læl·
stofbcho\l til det stærkt øgede areal med vinterraps.
Efterhånden som opbevaringskapaciteterne for hus·
dyrgødning udbygges. bliver det i stigende o'Tl.fang
muligl at benytte hensigtsmæssige udbringning~tids·

punkter og tilførselsmællgder, hvorved det også bliver
muligt at opnå en højere udnyttelse af husdyrgød
ningens kvælstof.
Forbrugel af fosfor i handelsgødning viser et ''''agt
fald, hvilkel i nogen grad kan have årsag i en hedre
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Figur 3. M/inedlig nedbør (fuldl optrukken kurve) og for
dampning ('Uip!t'l kurve) for hele landet. (Afd. for
Jordbrugsmeteorologi. Stalen!> PlanteQvlsforsog)

længere periode er der en tydelig tendens til mindre
grovfoderareal. hvilkel skal ses i sammenhæng med
dels færre køer og dels sligende arealudbylIc. Bra
klægningsordningen kan dog ændre på denne tendens.

Gr~ og
grønfoder
iah .. .1117 567 526 551 547 544 535

Frø· og speclalafgrødcllr~alcl

45 58 58 70 52 48
17 37 27 78 160 202

209 214 173 151 110 73
3 10 4 3 2 I

31 26 27 27 28 27

• Ford"higc tal

Samlet land-
brugsareal. .. 3124 2819280627882774 27:-}8 2713

307 345 289 329Forbruget af
handelsgødninger
Forbruget afhandelsgodninger i godningsåret 1990/91
udviser i en opgørelse. fra Plantedirektoralet et fald i
forbruget af hæl ..tof i storrclsesordenen 5.000 tons.
Delte er en noget mindre nedgang. end arealfor~kydel-

IO

Fro- og spec.
afgr. iah .

Øvrige
arealer ..

91

12 3 4 4 5

.;52 351
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Tabel l Gødningsjorbruger.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991-

1000 (on 398 382 381 367 377 400 395

Procent:
Kalkam.salp.. 14 21 26 24 28 30 34
NPK, NI', K 58 49 49 47 48 49 46
FI. ammoniak. 24 27 23 27 21 17 16
Andre N·godn. 4 3 2 2 3 4 4
1<XX> Ion P .. 49 46 41 42 40 41 39

Procenl:
Superfosfal ... 2 4 4 4 5 4 5
PK·godn...... 29 32 30 28 25 20 19

PK, NI'. 69 64 66 68 70 76 76
«Xx> Ion K... 124 121 128 119 123 129 124

Procent:
Kalium gødn .. 3 4 6 8 II 13 18
PK-gødning . 35 36 35 33 29 24 23
NPK, NK .. 62 60 59 59 60 63 59

anvendelse af husdyrgodningen. ted de danske jordes
generelle fosfonilsland er der, trods Slorre arealer med
overvintrende afgroder. begrundel!>e for en (ortsat
reduktion af fosforforbrugct.
En tilsvarende forbedring af kaliumudnYllelsen er
ikke mulig. og forbruget bor næppe gå under del
nuværende forbrug omkring 125.000 Ions kalium i
handelsgødning.
Del fremgår tillige af tabel 7, al NPK-gødningernes
andel i det samlede kvælslofforbrug i en årrække har
ligget under 50 pct. indbcfallet forbruget af NP· og
NK·gødninger. Anvendelsen af flydende ammoniak
cr fonsat faldende til fordel for kalkammonsalpcter.
som har haft el sligende forbrug over en længere
årrække. De ovrige kvælstoftyper omfatter primært
urea og kalksalpeler.
NPK-gødmngernes hoje andel i fosforforbruget skyl
des cn stigende anvendelse af forskellige Iyper NI'
gødninger. som nu udgor 17 af de 76 pct. Forbruget af
diSse NP-godningstyper og enkeltgodningerne super
fosful og især rell kaligødning kan i det \'æsentligsle
henføres til anvendelsen i de mekaniske blandinger,
dcr i de seneste år har haft en stigende markedsandel.

Forsøgsarbejde og vækstvilk r

Forbruget af midler til
planteværn.
TabelS viser. hvorledes salget - og dermed forbruget·
af plantebeskyttelsesmidler lil landbrugsformål har
udviklet sig siden 1981. Mængderne er opgivet i Ions
aktivl stof. Udenfor denne opgørelse ligger et salg til
brug i ganneri. frugtavl m.v., der er i størrelses·
ordcnen IO-IS pet. af de mængder. der er anvendt til
egentlig markbrug.
Den samlede mængde af nudler til planteværn I jord
bruget toppede i 1984. Forbruget steg fra begyndelsen
af 1980'eme med baggrund i fremkomsten af helt nye
og mere effektive svampemidler, som &Jorde det øko
nomisk muligt at bekæmpe visse sygdomme pli kom,
og behandlmgen af en stadig storre del af det be·
tydelige kornareal medførte naturligvis en tilsvarende
stigning i den anvendte mængde af is.'Cr fungicider
frem til 1984. Siden har mængden af aktive stoffer
været faldende frem til 1989. Del samlede forbrug er
så igen stegct, primært som følgc af forøgelsen i
vinter~dS<trcalet, hvor specielt hvede har et større
bekæmpelsesbehov end vårsæden.
Salget i 1990 er foreløbigt opgjort lil at være af samme
storrelse som i 1989, men væsentlige forskydnmger
gor sig gældende mellem hovedgrupperne. Herbicid
mængden er faldet· primært ved en omlægning til
nminiherbicldef«( - mens forbruget af fungicider og
insekticider cr steget med baggrund i de alvorlige
gulrusl· og skadedyrsangreb i 1990. Det væsentligt
hojere salg af vækstregulatorer dækker primært Over
en )Iageropbygning( på baggrund af det nu til
bagetrukne forslag om el salgsforbud i eftersommeren
1990.
1991-forbrugct opgøres i løbet af sommcren 1992.
Pesticid handlingsplanens målsætning om hhv. en 25
pet. og en SO pet. reduktion i bekæmpelsesmiddelfor
bruget pr. 1/1 1990 og pr. 1/1 1997 set i forhold til
gennemsniucl af perioden 1981·85 er vist med kursi·
verede tal.
Det fremgår af tabellen, at handlingsplanens mål stort
set blev nåct i 1988. Korrigeres der for ændringer i
sædskiftet, anses forbruget ing. Miljøstyrelsens evalu
ering i 1990 for at være læt pA målsætningen om en 25
pet. reduktion pr. l.januar 1990. Det samledc forbrug
dækker over, at mængden af anvendte fungicider og
insekticider allerede fra 1987 er reduceret under disse

Salg fra Impon0r eller fabnlant (tons aktIVt SlOf)
Hondgrupper

Tabel 8. Salg af bekæmpelsesmidler ti/landbrugs/orm I (Kilde: Miljøstyrelsen).

Herbicider .. 4671 497949534496 4079 4636 3810 3900 3762 3939 3477 3200 1318
Vrekst-
regulatorer. 97 132 240 397 323 138 360 303 259 300 179 860 1/9
Fungicider ... 1094 1449 18972257 2199 1779 1682112410821270 1J34 1400 890
Insekticider. 253 354 375 350 262 319 233 158 150 226 139 240 160

lait 6115 691474657500 6863 6971 6085 5485 5253 5795 5]]9 5700 3487

• ForeløbIge lUl.
Kursiv 8ngiH:r de politiske mål, som Folketlngct ~'cdto8 I maj (l'C'tlctd-handllngsplancn) Forbruget ~kal reduceres med hh ... 25 pet for
\990 og 50 pet fØf 1997 af gennemsmtsforbruget I 1981-85.
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hovedgruppers relative andel, mens forbruget af herbi
cider og vækstregulatorer stadig ligger over. Det skal
pointeres, at det er summen af hovedgruppernes an·
del. der var cnsket reduceret med 25 pet. pr. III 1990.
Begrebet behandlingshyppighed indgår ikke i forbin·
delse med opgcrelsen i tabel 8, idet nye taJ herom for
1990 ikke foreligger, og der samlldig er forslag om, at
denne fonn for mAIeenhed udgår.
Ajle ældre stoffer er nu under revurdering, og arbejdet
hermed skal være tilendebragt for udgangen af 1993.
De forelobige erfaringer med de stoffer, som er revur
deret, tyder på, at en stor del afdisse ældre stoffer ikke
kan leve op til de nye sundheds- og miljomæssige krav.
De vil derfor udgå og anoscs af mindre skadelige
aJternativer.
Del vil være ønske1igt, om det fremtidige forbrug af
bekæmpelsesmidler i højere grad end hidtil må blive
vurderet efter kvalitet i stedet for kvantitet.

De enkelte afgrøder.
l det felgende omtales væksten og sygdomsangreb i de
enkelte afgrøder i 1991. Grundlaget er planteavlskon·
sulenternes indberetninger, beretninger fra Afdelin·
gen for Jordbrugsmetoorologi, Forskningscenter Fou·
lum, meddelelser fra Statens Planteværnscenter, samt
notater gennem vækstperioden.
Udbyttetallene er modtaget fra Danmarks Statistik.
som venligst har stillet de foreløbige opgørelser til
rådighed.
På de foregående sider er de vejnnæssige betingelser
for afgrøderne beskrevet. Summarisk skal det resum
meres, at vækståret 199Q..91 har været kendetegnet ved
nogle bratte ændringer af vækstbetingelserne, der i
perioder skabte vanskeligheder i forbindelse med både
vinter· og vårafgrødernes Udvikling.
Efteråret begyndte udsædvanligt regnrigt, og septem
ber blev den tredje vildeste, der er registreret siden
1874. Den megen regn i september og begyndelsen af
oktober !;kabte problemer med såningen af vinteraf
grøderne, og senere ogs.ll. problemer for planteetable
ringen i især raps og hvede.
Vinterperioden blev betydeligt koldere end de tre
forudgAende, usædvanligt milde vinlre, men var dog
stadig en grad varmere end normalt. l februar var der
en længere periode med ret streng frost ned til - 19° C.
men uden nævneværdige frostskader på afgrøderne på
grund af et udbredt snedække.
Ton og lunt vejr omknng månedskiftet marts/april
gav gode muligheder for sAning af de tidlige vAraf·
grøder. Men den 16. april ændrede vejret fuldstændig
karakter. begyndende med en voldsom forilrsstorm.
efterfulgt af en meget lang periode med temperaturer
under normalen. perioder med streng nanefrost og en
ny storm den 22. maj. som forårsagede langt større
skader p afgrøderne end den forste forArsstorm.
Med konvarige afbrydelser varede denne vejnype helt
hen lil slutningen afjum. som ble\ den tredjekoldeste.
man har målt. foruden at der faldt betydelige ned
børsmængder i navnlig landets sydøstlige del.
Ved månedskiftet juni/juli indtraf en ny og i1ges!
pludselig vending l vejret, og en varm og tør periode
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begyndte. Flere landbrugsafgrøder, som stod dårligt
efter det kolde forår, rettede sig en del. Kornhøsten
faldt lidt senere end i de forudgående år. men va" i hoj
grad begunstiget af den lange, stabile torvejrspenode,
der også fonsatte i hele august måned.

Kornafgrøderne.
Såning af vintersæd. Den del af vintersæden, der blev
sAet for den 19. september blev etableret i et godt såbed
og fik en nogenlunde sum. Fra denne dato blev
arbejdet generet af de store nedbørsmængder, og si·
ning kunne herefter kun gennemføres i perioder 111
sidst I oktober, og i mange tilfælde blev det umullgt at
tilså de arealer. der var planlagt. De sent såede marker
var svagt udviklede inden vinteren. men blt'\ dog
begunstiget af de folgende overvintringsviikAr.

Såning ar v rsæd blev for storstedelen gennemion i
første halvdel af april og inden det bratte veJrc;kifte
salte ind.
Under de kolde og torre vækstvilkår blev vårs."Wen
tvunget til en god roddybde, og det medvirkede til, at
den senere torke henimod juni ikke fik storre konse·
kvenser.

Plantesygdomme. Som folge af vintervilklrene fore·
kom der ingen udvintring. Det udbredte snedække i
februar var faldet på frossen jord, hvilket hindrede
angreb af udvintringssvampe som sneskimme/ og
græsrrddkølle.
Generelt blev sygdomsangrebene i kom ret modcrate i
1991. Dette skyldes ikke alene de klimamæssige rorud
sætninger, der bevirkede et lavt smittet ryk af de nesle
svampesygdomme. men øget opsyn med afgrøderne og
bevidst forebyggende brug af lave doseringer af vam
pemidlerne har værel medvirkende til, al angrebet af
svampesygdomme blev betydeligt lavere end i 1990.
I hvede forekom der næsten ingen gu/rusr til langt ind
i fordret. men omkring J. juni udviklede svampen sig i
nere marker, især i de sydost lige egne og på Bom·
holm, hvor der stedvis forekom kraftige angreb. Men
gulrust blev ikke tilnærmelsesvis sA stort et problem
som I 1990 og 1989. De fugtige vejrforhold i jiJni gav
dog usædvanlig gode betingelser for udvikling lif Sep
toriu. der omfatter grdp/er og hvedebrunp/er. Juni og
juli er det tidspunkt, hvor svampen kan gere stor
skade. men rettidig bekæmpelse og de senere \ejrbe·
tingeiser hindrede dog. at angrebene fik storre ekono
misk betydning.
Forekomst af meldug var meget moderat helt hen lil
udgangen af maj, men derefter udviklede me dug sig
mange steder ret kraftigt i hveden i løbet afjuli måned.
l byg var angreb af meldug tilsvarende moderate.
Angreb af bygp/adp/er og sko/dp/er gav ikke pro
blemer, og dct samme var tilfældet med byg,"sr. der i
forhold til 1990 forekom på et meget lavt niveau.
l v10terbyg var sko/dp/er klart den mest udbredte
sygdom. og den optrådte i mange marker i april og
maj. Bygrust \'ar derimod ikke noget problem i vinter·
byg. ligesom meldugangrebene var svage til moderate.
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Tabel 9. Udbyue af kornafgrøder.

~hll hq \::~m~

19.50-54 1986 1987 1988 1989 1990 1991

ne pr. ha. Endelige tal for hOSlens storrelse vil fore·
ligge ultimo marts 1992.
Den samlede kornhøsi er hcropgjorl til91,2 mill. hkg.
hvilket er 5 pet. under rekordhosten i 1990. Med
inddragelse af ændringerne i kornarealel er hosten pr.
arealenhed kun 2 pet. under 1990. Landskontorel for
PIanleavis prognose for kornhøstens størrelse primo
september bød på en samlet kornhøst, der vnr 3 pet.
mindre ud fra de dengang foreliggende oplysninger
om el ca. 2 pel. slorre kornareal. Af\'igelserne beror

31.7 50.2 47,6 50,5 55,9 60,8 59,7

35,6
0,7
3,9
8,5

41.3

1,3

71,3
55,7
52,4
57,8
53,6

51.1

39,0
0,6
5,4
8,7

41,2

1,2

74,3
53,6
49,7
61.6
53,6

50,2

31.6
0.6
4.9
5,4

44,4

1.2

73,0
48,7
48,2
65,8
48.3

43,2

20,2
0,6
3,7
2,6

51.6

2,0

68,1
48,6
45,2
58,7
46,0

46,8

71,8 81,0 88,1 96,1 91,2

22,4
0,5
5, I
3,1

39,8

1,0

57,6
44,6
37,5
49,6
44,8

44,1

2,9 21.3
05

3,1 5,5

195 4~:~

~:~ ) 1,1

41,6 79,7

) 36,5 ~~:~
23,9 45,1

) 343 52,6
, 46,9

32,3 )438
28,1 '

GennemsnusudbYllc. hkg kerne pr ha

Vinter·
h\'ede
Vårhede
Vinterrug
Vinterbyg )
Vårbyg
Havre
Blandsæd

lait

Vinter·
hvede
Vårhvede
Vinlerrug
Vinlerbyg
VArbyg
Havre
Blandsæd

Gns. for
alle aner

Skaded)'r. Der var i korn· ligesom i de fleste (wnge
afgrøder bortset fra raps· megel !lornA problemer med
skadedyr i 1991. Bladlus har kun i meget begrænset
omfang generet kornafgroderne. Angreb af snegle I

fremspirende vinlersæd i efteråret 1990 skal dog næ\'·
nes som et stigende problem for de bedre jordtyper i
visse områder af landel.

Udbyttet af kornargrøderne. l tabel 9 er anføn Dan·
marks Statistiks forelobige opgørelse ultimo november
baseret på den ).Iille stikprø\,e«(. der er baserel på
indberetninger fra ca. 1200 landbrugere om udbytter·

Kornhøsten faldt lidi senere end i de forudgående år.
men var i høj grad begunstiget af den lange, stabile
tørvejrsperiode i august, og høstarbejdet kunne af·
slutles inden udgangen af måneden overalt i landet.

Ukrudt. Vejrforholdene i efter1\rcI 1990 tillod ikke
behandling mod ukrudt i !lolørre omfang. og de kølige
og lørre vejrforhold i april og maj bevirkede. al
ukrudtsbekæmpelsen i både vinler- og vårsæd mange
steder mAtte gennemføres under mindre gode forhold,
hvilket medførte el nogel skuffende slutresultat. For
host blcv det bl.a. afsløret, al Slelpnerhvedc konkur
rerer dårligere o\-crfor ukrudlet end de lidt længere
h\·edesorter. Kvik var tillige udbredt og udløste mere
sprøjtning end i de IO nærmeslforegAende Ar. Vindaks
og andre græsser spreder sig til sladig flere arealer og
udløser bc:hovsbekæmpelsc på mange lokalileter.
Agerstedmotier er ligeledes et dominerende ukrudt
mange steder.
Desværre blev der i 1991 set flere tilfælde af af·
grødeskader. hvor ukrudtsmidler efter vinddrift har
skadet naboafgrøder. men især har dårligt rengjorte
sprøjter efter anvendelse af visse midler medført un0d·
vendige skader i bl.a. vinterraps og roer.
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.) Fordoojg~ lal.

Tabel IO. Udbyue af rodfruge- og græsmarksofgrøder.

1950- Mill. Le.
S4 1985 1986 1987 1988 t989 1990 199t ..

73,3 51,0 48,7 41.5 50,0 48,6 46,1 43,8

22.6 35,2 32,0 26.8 33,8 33,0 35,3 30,4
19,9 11.0 11,3 9,4 12.5 12,4 14,3 15,6

26,9 13,4 13,7 9,7 12,0 12,2 11,3 9,9
3,5 3,4 3,4 2,5 2,9 2,7 2,2 1,6

Udbyut af kaJ10ner og fabnksrot:r. mlll. hkg
l.lO-

S4 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991"

Fabriks
roer
Kartoner

lait

Jorden var relativ fugtig. hvorfor behandlingernes
jordmiddel-efTekt blev større end set i nere år, og
ukrudtsbekæmpeisen blev de Oeste steder meget vel
lykket. Kun hvor vejret generede en rettidig udbring
ning af de lave doser. som nu er almindelig.:, blev
effekten skutTende og omsprcjtning påkrævet med
højere doser. De modstandsdygtige ukrudt.sarter må

Foder
roer
Roetop
Græs
marksafgr.
m.m. 42,9 34,2 31,6 29,3 35, I 33,7 34.7 32,3

Rodfrugtafgrøderne.
Roesåningen. I 1991 blev størsteparten af foderroerne
sået i første halvdel af april. Med køligt vejr fra midten
af april og det meste af maj blev fremspiringcn mange
steder langsom. og angreb af mdbrand medførte bort
fald af planter på en del arealer. Store dele af landet
blev hærget af storm og sandnugt i 2 omgange, og
specielt stomten i maj medførte. at betydelige arealer i
Nord- og Vestjylland måtte såes om. Efter regnen i
juni og de gode temperaturer i juli retlede roerne sig,
ligesom resten af vækslSæSOnen også bød på gode
hostvilkår for rodfrugtafgrøderne.

Sygdomme og skadedyr. Foruden rodbrand medvirke
de angreb af stankelbens/arver til bortfald af planter
under roernes start. Undersøgelser i efteråret 1990
havde givet varsel om risiko for betydelige angreb i
afgrøder efter ompløjcdc græsmarker, og i de egne af
Jylland. hvor græsdyrkning er særlig udbredt. blcv der
da og,,<'I. konstateret betydelige skader i de efterfølgen
de roemarker
Denmod ,rar angreb af jerskl.'f1b1ad/us og bedeb/ad/us
på ct megel la"1 niveau. Det kølige forår og rigelige
mængder nedbor i juni måned lagde en betydelig
dæmper på blastUusenes akti\'itet. Resultatet har "æ
ret usædvanlig få virusgu/sol- symptomer.
I foderroerne blev angreb af meldug og andre blad·
s\ampe på et meget lavt niveau. Det samme har gjort
sig gældende i fabriksroerne, hvor pierskimme! (Ra
mularia) og INderusr var meget lidi udbredt og over
vejende kun I roetrængte sædskifter.

specielt på forskelle i ha-udbytterne for rug og vinter
hvede.
GennemsnitsudbYllerne i hkg pr. ha er for hvede 4
pct. mindre end sidste ir. Årsagen skal søges i generelt
sen såning og dårlig rodudvikling i det fugtige efterår
1990, el køligt forår og forsommer, hvor især den
meget kolde og soifattige juni måned var imod vinter
hveden. Tilbagegangen er størst på de østlige Øer. der
har de relativt største hvedearealer og iøvrigt også
havde de rekordhøje hvedeudbytter i 1990. Modsat
havde f.eks. det vestlige Jylland liges! stor hvedehøst i
1991 som sidste le.
Vinterbyggen opgives til 6 pet. mindre udbyHe pr. ha,
hvilket hovedsagelig også må tilskrives vilkårene i
efterårer 1990. Derimod er udbytterne på de stærkt
reducerede arealer med \-;nterrug opgivet til S pet.
højere end sidste år.
Vårbyggen har i alle landsdele været den stabile kor
nart under vækstbetingelserne i 1991. Den moder med
samme høje gennemsnitsudbytte som sidste år. og
reller dermed op på det samlede høstrcsu!tal. Endelig
har gode hostforhold. overvågning af kornafgrødernes
udvikling samt en målreHet anvcndelse af gooning og
planteværn medvirket til. at der trods vilkårene i 1991
er opnået pæne udbytter og en god kvalitet af årets
kornhøst.

Ukrudtsbekæmpelsen. Efter den tidlige roes.-'l.ning blcv
ukrudtsbekæmpelsen iværk"i'll i fN~I(, hah'del af maj.

De/tidskrævende arbejde med udtagning o/jordprøver kan
effekthiseres ~Y!d hjælp af delte <t-hjulede lerrtt'ng6ende

kørl'løl (Foto: Klaus }"han.sen)
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dog i ajle tilfælde bekæmpes efT~ktivt uanset de her
sk~nde \ejrforhold. Men ellers gAr bestræbelserne i høj
grad ud på at gennemføre bekæmpelsen med 5.1 lave
doser som muligt, for at behandlingerne bliver skån·
somme mod afgrooen og kan udføres til en rimelig
pris. Derfor gennemføres bekæmpelsen af ukrudt orte
i 3 omgange, og erfaringerne har igen været over
vejende positive.

Forsøgsarbejde og "ækstvilkår

greb på rodderne. Vejrforholdene i sidste halvdel af
\'ækstpc:riodcn rettede dog betydeligt op på afgroden.
Bcst0vningsforholdene i august var gode. der blev en
god kernesætning. og kolbedannelsen havde unormalt
gode betingelser i det varme og solrige vejr I august og
september. hvilket reddede majsavlen, uden at ud
bytterne dog kom op på foregående års niveau.

A

Tabel/l. Areal og udbytlf! afgrmifoderofgrøder.

Frøafgrøder,
industriafgrøder og
bælgsæd.

Lucerne. 6 9 1J 0.460.71 0.92
Majs ....... 16 19 23 1.42 1.68 1.72
Helsæd ........... 49 48 54 3.56 3.69 3.94
Andre gronf.afgr... 2 3 2 0.140.190.14
Ital. rajgr. efterafgr.. 68 68 79 1.42 1.19 0.95
Slæt af udlæg o.lign. 91 86 87 0.72 0.70 0.61

I(XX) ha MIlt a.e.
1989 1990 1991· 1989 t990 199t·

... 232 241 258 7.72 8.16 8.28lait .

Udbyttet af græsmarke...afgrode.... majs, g...onfode... og
helsæd. Græsmarksafgrodemes udbytte mAlt i mill.
afgrooeenheder er i en for~løbig opgørelse vist i tabel
IO. Del samlede areal med disse afg...ode... er reduceret
med er par procent, mest for græsarealer uden for
omdriften. hvorimod arealerne med helsæd og majs e...
forøget en del. I opgørelsen i tabel IO indgAr tillige
udbytterne af grønfoder, helsæd. majs, efterslæt m. V.,

men i label II er vist arealer og udbytter for de enkelte
afgrøder og bcnyttelsesområder saml for majs.

Arealerne med klover og græsser til frohost blev
reduceret ganske bct)'deligl fra 1989 ril 1990. nemlig
fra over 70.000 ha til ea. 53.000 ha. Til host 1991 er
tOlalarealct yderligere reduceret ril under 50.()()() ha.
Desuden er der for enkelte arter sket væsentlige areal
ændringer.
Arealet med Alm. rajgræs blev sålcdt"S udvidet med ca.
25 pet., og efter en reduktion i arealerne med i/al.
rajgræs fra 1988 til 1990 skete der en betydelig ud
videlse til høst i 1991. Store lagerbeholdninger fra
høsråret 1989 medførte en kraftig reduktion afarealer·
ne med hundegræs, engsvingel, rødsvingel . olm. rap
græs og engrapgræs.
Frogræssemes vækst slartede tidligt. men kølige
"ækstforhold med nedbør under normal i forsom
meren hæmmede udviklingen. Generelt blev udbytter
ne dog bedre end forventet.
Udbyttet af rød· og hvidk.lø~'er forventes at blive om
kring IO og 15 pet. mindre end normalt. Tort vejr i
sidste del af vækstsæsonen og i høstperioden reddede
høsten fra meget lave udbytter. Alm. rajgræs gav et lidt
Større udbytte end i fjor. Gennemsllilsudbyllet ble\' af
normal størrelse. De sildige sorter klarede sig for-

Græs-og
grønfoderafgrøder.
De lave middeltemperaturer i april og (ørste halvdel af
maj fik stor indnydelse på græsproduktionen. Udbytte
i I. slæt blev væsentligt mindre end nonnah. selvom
hosuidspunktet faldt 6-8 dage senere. Genvæksten var
til gengæld meget hurtig, og udbyttet i 2. slæt har
rettet op på resultatet. Genvæksten i 3. og 4. slæt blev
dog under middel. hvor der ikke kunne vandes.
De klimatiske betingelser var tilsvarende meget ugun·
stige for især den tidligt såede majs. Fremspiringen
blev mangelfuld mange steder under de lave tempera·
turer. og planterne blev svage som følge afsvampean-

Udbyttet af rodfrugtafgroderne er i en foreløbig op
gørelse vist i label IO. Arealet med foderroer er efter
Danmarks Statistik reduceret med ikke mindre end IO
pet. og indenfor de seneste 5 Ar med iah ca. 20 pet.
Udbyttern~ I 1991 har ligget fra 10-20 pet. lavere end
de senere års IUveauer. Roernes torstofindhold har
ogs! været relativt lavt. men højere end i 1990. hvor
tørstofindholdet l foderroerne var ekstrcmt lavt. Med
mddragclsen af arealudviktingen blev årets roehost
målt i afgrodeenheder dog en del under de senere års
store udbytter.
I fabriksroeme blcv rodudbyltel ligeledes mindre i
1991, og Danmarks Statistik opgivcr det foreløbige
udbytte til 494 hkg rod pr. ha. Dcn gennemsnitlige
sukkerprocelll har været tilfredsstillende og ea. 0,5
pet. højere end sidste år. Med et mindre fald i fabriks
roearealet forventes det totale sukkerudbytte at bli,e
ca. 450.000 tons hvidt sukker eller ca. 20 pet. under
sidste Ars store rekordhost.

Udbyttet af kartoner pr. ha. ligger i 1991 ca. 9 pct.
under de sidste års udbytter. hvilket skyldes dels de
kolde vejrforhold i sidste halvdel af april og forst i maj
og dels en vis mangel på gode læggekartoner. Det
varme og lørre vejr i juli reducerede udbyttet på
arealer. hvor vandingskapacitetell ikke slog til. K·vali
lelen af kanoner blev derimod gennemgående god
med høje stivelsesprocenter, ti problemer med kartof
felskimmeI og gunstige hostbetingelser. De smA kar·
tofTelstorrelser i spisc:kanoner af sonen Hansa har
dog medført store frasorteringsprocenter under de nye
regler for mindstestorreiser.
KartofTelarealet er udvidet igen i 1991 og andrager nu
45.000 ha, hvilket er en total arealudvidelsc: på 36 pc!.
siden 1988. Den største udvidelse: har omfattet arealer·
ne med fabrikskartoner, men også arealet med lægge·
kartoner er øget. Derimod har arealet med spise·
kartoner været uforandret.
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Tabel 12. Udbyue af raps og ærter.

holdsvis bedre end de tidlige. For ital. rajgræs og
engrapgræs, som er tidlig i udviklmg. tegner det til
noget lavere udbytter end normalt. Hundegræs gav
over og engsvingel og røtisl'ingeJ omkring normalt
udbytte.

1986 1987 1988 1989 1990 1991j

Vinterraps
Vårraps
Markæn

0.55
5,62
5,53

0.98
4.58
5,19

Mlll. hkg.
0,82 2,83
4,23 3,72
5,08 4,61

5.20
2.70
5,42

5,65
1.69
4.00

:\larkært. Arealet med markært blev næsten halveret
fra 1987 til 1990 efter skuffende udbytter over en
årrække. Tilbagegangen fortsatte trods meget pæne
udbytter i 1990. En forelobig opgørelse udviser el areal
på 96.000 ha imod 114.000 ha i 1990.
Angreb af gråskimmel var på et relativt lavt OIveau
trods de fugtige og kolige vejrforhold i juni, hvorimod
ærteskimmel optrådle mere udbredt. Skadedyr \toldte
ingen problemer i 1991. Dog fandtes stedvis angreb af
ærlevikler. Dc lavere udbytter pr. ha i 199I,(ca. 15 pet.
under udbytterne i 1990). skyldes ledes lolige
vækst forhold og underskud af nedbor i perioden frem
til midt i juni.

32,5
24,5
48,0

Vinterraps
Vårraps
Markært

31,9
26,8
38,1

Gns. udbytte. hkg pr. ha

26,8 30,1 36,1
21,4 24,5 24,4
25,4 34.5 38,6

28,0
23,2
41.7

Vinter- og vArraps. Vintermpsen startede væksten
tidligt efter en god overvintring. Det kølige vejr i
sidste halvdel af april med nattefrost nere steder og
koligt vejr i maj sammen med underskud af nedbør
hæmmede væksten af både vinter- og vårraps.
I juni var det fortsat koldt. og der faldt nere steder
store mængder nedbor. Disse betingelser medforte. at
blomstnngen I vinterraps begyndte 2-3 uger senere
end i fjor. Blomstringen og perioden fra blomstring til
høst blev kortere end normalt, og også dette forhold
har medvirket til, at udbyneniveauet blev noget lavere
end i 198908 1990.
Angreb af gr6skimmel, der netop trives under fugtige
og kølige betingelser, var meget udbredt i 'linierraps i
1991, og der er aldrig tidligere set så kraftige angreb af
denne sygdom. Angreb af skulpesvamp var meget
udbredt i vArraps og påvirkede udbyttet mange steder.
Især blev der konstateret meget kraftige angreb i
vårraps i nærheden af arealer med angreb i vinterraps.
Derimod var knoldbægerswJmp ikke noget problem i
hverken vinter· eller vårraps i 1991.
Angreb af skuldesnudebiller og skuldpegalmyg af I.
generation var overvejende svage i vinterraps, hvor·
imod meget kraftige angreb af 2. generation galmyg
blev konstateret i vårrdps. Enkelte steder optrådte
ogs3. glimmerbøsser med kraflige angreb i vårraps.
Arealet med vinterraps blev øget med 26 pcl. Alligevel
er lotaludbyttct, der er vist i tabel 12. kun 9 pet. O\er
udbyttet i 1990. idet gennemsnitsudb)'ttct på 28 khg
pr. ha er 14 pel. under udbyttet I 1990. Gennemsnits
udbyttet for de litærkt reducerede arealer med vårraps
blc\ godt 23 hkg pr. ha eller 5 pet. under sidste års
udbyue. Den forelobige opgorclsc af rapshuslen i tabel
12 \-iser således et IOlaJudbyttc på 734.000 tons. h\il
ket er ca. 7 pet. mmdre end I fjor. h\or den samlcde
rapshosl viste rekord.
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Det samlede høstudbytte.
Del samlede høstudbytte i 1991. udtrykt i afgrodeen
heder, er beregnet efter foreløbige oplysninger fra
Danmarks Statistik og 'liSI i tabel 13.

Tabel /3. Del somlede høstudbytte.

Mm a.e
1970 1984 1988 1989 1990 1991-

Kom, kerne. 62.0 92,6 80,3 87.8 95,8 90,9
Korn, halm. 8.7 9.0 7,8 9,2 8.l 8,0
Bælgsæd .... 2,8 5,1 4,7 5.5 4,1
Rodfrugter. 28,5 28,7 25.3 24,9 24,8 22.1
Græsmark·
afgr. 35.5 37,8 35,1 33.5 34.7 32,3

lait 134.7 170.9 153,7 160.1 169,1 157,4

-) Foreløbige lal

Afgrooernes samlede udb),tte er på delte foreløbige
grundlag beregnet til 157,4 mill. afgrodeenheder. hvil
ket er 7 pet. lavere end i 1990, hvor høsten bA e totalt
og udregnet pr. arealenhed var den største nogensinde.
Inddrage<; arealreduktionerne. er hosten mAlT i af·
grodcenhedcr 4 pel. lavere end i 1990.
Der er en del forskydninger mellem de enkelte kul
turers bidrag til den samlede host i den refererede
årrække. Ved vurderingen af tallene skal der desuden
tages hensyn til udvikhngen i landbrugsarealet Endvi·
dere skal opmærksomheden henledes p!. at det be
tydelige areal med raps samt arealerne med fro til
udsæd og frilandsgronsager p! omkring 350,000 ha
ikke er medregnet i denne opgore1sc af det !iafTllede
høstudnYlte.
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Kornsorter og korndyrkning
Af Jon Birger Pedersen

Tabel J. AllfOllofldsjorsøg 1991

Kornartlopgaver Anlal sorter Antal forsøg

J dette afc;nil omtales resultaterne af årets landsforsog
med komsoner og korndyrkning med tilhorende ba·
lilclsundcrsogelser.

l 1991 er de 217 af sonsforsogene i korn gennemfon
som dobbelte eller 3-dobbelte forsog uden og med
enlen bekæmpelse af svampesygdomme og/eller væk
sIreguiering. Denne forsøgslype giver ekstra oplys
ninger om soncme og denned el bedre grundlag for
vurderingen af de enkelte sorter. Det er en slærkt
sligende andel af fONiogene, der gennemføres på denne
mMe.

Forsøgsarbejdets grundlag
1991
Del fremgår af afSnit A. al ..'ækslbetlngelserne ge
nerelt har været gode, og udbytterne har og... været
pæne i de behandlede lcd. men ikke på helt samme
høje niveau som i 1990,
I virlIerhvede var der i 1991 især tale om angreb af grA
og brunplet saml meldug, medens gulrusl kun var et
større problem i enkelte forsøg, Sygdomsangrebene
var ikke særligt voldsomme i vllrbygforsøgene.
De forholdsvis svage sygdomsangreb i årets sortsfor
sog afspejler sig i de begrænsede merudbytter, der er
opnåel for svampebekæmpelse i de forsogssener. h\'or
en. dan er gennemfort.
Vinieren 1990/91 var forholdsvIs mild. og de 3 fore
gående \'1111 re var meget milde. Det har medfort, at der
efterh nden er slore problemer med gengroning og
iblanding af vårsæd i mange vinlersædsmarker. samt
al del ikke har været muligl al bedømme de nyere
sorters overvilllringsevne under realisliske danske
dyrkningsforhold. Del må derfor frygies. al der kan
komme ubehagelige overraskelser. hvis vi igen rar
strengere vintre.

I 1984 blev der indledt et 5.'tmarbeJde mellem Statens
Planteavlsforsog og Landskontorel for PIaOleavl om
kring sortsafprcvningen. Det har ikke været muligt at
videreføre delle i fuldt omfang. men der er stadig el
godt og velfungerende samarbejde om obsen'o/ionspor
cellerne.
I ob~en'o/ionsporcellerlle udsås alle sortslistens sorler
og sorter i afprøvning hos staten eller i landsforsøg 16
steder fordelt over landel. og der vurderes sygsomsan·
greb. slrliegen'ikabcr og modning. Disse registreringer
samles og publiceres hvert Ar i oktober i publikationen
Korn'OOrter. På denne måde sker der en løbende vur
dering af sygdomsmodtageligheden med \'idere i næ
sten alle de sorter. der markedsfores i Danmark.

Resultatet af Landsforsøgenes enkelte forsogsserier
med sorter vises i tabeller. hvor udbytte. rumvægt.
/ejesædskarok/er og me/dugangreb er vist. Lejesæds
karakteren angives ved en 0-10 skala. h\or Oangiver at
kornel har været helt Slående og IO. at del har været
helt liggende i hele parcellen, Ved beregning af gen
nemsnitlig lejesædskarakter medtages alle forsog.
hvor lejesædskarakteren er oplyst. Del medfører, at
der også indglir forsøg, hvor der ikke er registreret
lejesæd.

54

22
14
18

145
25
3

82
118

IO
6

389

36
6
3

27
50
9
5

136

Vinterh\ede. . .
VlIlterrug .
Triticaie .
Vinterbyg _........•....
V~rbyg .
Havre .
Vllrh"'ede

lall korn ..

bh_ ..

Opgaver vedrørende:
dyrkning af virilcrhvede .
dyrkning af vinlerrug .
dyrkning af \'åI'"byg

Forsøgenes antal og
fordeling
I beretningen indgår resultatet af 389 sortsforsøg. og
del er 24 færre end i 1990. Der er afprovet 136 soner,
hvoraf de fleste er vArbyg- og vinterhvedesorlcr. I
forhold lil sidste /ir er del en markant stigning p1l41 i
antal afprovede soner.
Dyrkning af kvalitetshvede lil brod og "årb) g lil mah
er prøvet i nere forsogsserier. Der er såledt=S gennem
fart 22 forsag med hvededyrkntllg og 18 forsag med
dyrkning af byg.
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t observationspareelIerne anvendes også en 0-10 skala
for lejesæd og nedknækning afstrå og aks. Karakteren
O betyder ingen lejesæd eller nedknækning af strå og
aks.
Sygdomsangrebel angives ved procenl dækningsgrad
(procent dækning af gronne plantedele) i bAde obser·
vationsparcellerne og i landsforsogene.
Angrebsgraden vil ofte ligge lidt lavere i landsfor
søgene end i observationsparcellerne, hvilket skyldes,
at der i landsforsøgene ofte bedommes i behandlede
forsøgsled.
I de resultater, der omtales fra den officielle danske
sorlslisle, er der anvendt en karakterskaIa fra 1·9. fordi
denne skala anvendes i det internationale afprovnings
arbejde, som Danmark deltager i.
I forbindelse med mange af forsøgsserierne gennem
føres et opføJgende analysearbejde på prøver fra for
søgene. En væsentJig analyse i mange sammenhænge
er indholdet af råprotein. Denne analyse gennemføres
i 1991 som en kemisk analyse, og i olle til/ælde sker
omregningen Iii roproteinindhold ved Ol gange
kvæ/slojindholdet med faktoren 6.25. I forbindelse
med handel og afregning af brodhvede am'endes nor·
malt en omregningsfaktor på 5,70, Det betyder. al de
råproteinprocenter. der er angivet i forbindelse med
hvedeforsøgene skal ganges med 0,912 for at f3 en
værdi, der svarer til den, der anvendes ved handel med
brødhvede.

Vinterhvede
I landsforsogene 1991 blev der afprøvet 36 vinter
hvedesortcr, hvilket er en fordobling i forhold til 1990.
Der blev gennemført 145 forsøg, hvoraf de 76 blev
gennemført som 3-dobbelte forsøg, hvor hhv. svampe
bekæmpelse og vækstregulering blev afprovet.
Udover disse forsøg er der gennemført 3 forsøg med
udsædsmængder af2 hvedesorter. Il forsøg med kvæl·
stoftildelingsstrategi til 3 sorter, 2 forsøg med såtider
og udsædsmængder af vinterhvede og 6 forsog med
større1sessorteret udsæd af vinterhvede.
I en del af fOCSQgene, både sortsforsøg og andre forsøg,
gennemføres der bageegnelhedsanalyser som led i et
4-årigt projekt om bagekvalilel i danskavlet vinter
hvede. Desværre foreligger alle analyseresultater ikke
ved denne beretnings aflevering.

Landsforsøg med
vinterhvedsorter 1991
Resultaterne af årets vinterhvedesortsforsøg er vist i
tabel 2 og 3.
øverst i hvert tabelafsnit er vist, hvor mange forsøg,
der indgår i resultaterne for hvert område. Dette
gælder for alle lobelier med resultater af lands[orsøg
med kornsoner.
Sleipnerhvede var målesort i 1991 for 2. gang. For at
fastholde kontinuiteten i sortsforsogene har Kraka
hvede, der var måJesort fra 1979-89, igen i 1991 været
medtaget i de fleste focsøgsserier.
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Nederst i tabel 2 ses, at Krakahvede i de 115 fo~og,

hvor den kan sammenlignes med Sleipner, i 1991 har
ligget udbyttemæssigt på hojde med eller lidt over
Sleipner. I tabellen er udbyttet af målesorten anført
med fede typer. derudover er merudbytlerne for de
afprovede sorter vist. liabellens højre side er vist
strålængde, holl vægt, karakter for lejesæd og procent
dækning af meldug i gennemsnit for hele landet.
Udbyttet af vinterhvede lå noget lavere i 1991 e'1d i
1990, hvor udbyttet var meget boj(. Sleipnerhvede gav
i gennemsnit i landsforsøgene 79,0 hkg pr. ha, hvor
udbyttet i 1990 lå på 90.4 08 i 1989 på 94.9 hkg pr ha.

Alle forsøgsresultater i label 2 stammer fra forsøg. der
enten er behandlet som den omgivende mark eller fra
forsøg, hvor der er gennemført 3·5 gange svampe
sprojtning og 2 gange vækst regulering. Udbytterne fra
tabel 2 og fra de maksimalt behandlede blOKke (C) i
tabel 3 anvendes senere i tabel 7 og 8, som viser
resultaterne af flere års forsog med hvedesorter.
Resultaterne i label J og 4 viS(:r, at der er ret store
forskelle mellem de enkelte sorters udbytter i årets
forsog. Sleipner har ikke klaret sig særlig godt l 1991,
hvilket passer godt med erfaringerne fra den prakllske
dyrkning.
I årets forsøg har Havenhvede været den hojestydende
SOrt. men tæt fulgt af flere andre nyere sorter, som
Nova. Pepital, Orestis og Boss. Strålængden vanerer
mellem 70 og 104 cm.

Svampebekæmpelse og vækstregulering
I hvedesorter
Tabel 3 og 4 viser tillige resulaterne af årets 76
3·dobbelte forsog med vinterhvedesoner. J disse for
søg behandles hver tredie gentagelse med svampcmid
ler, og hver tredie gentagelse behandles både med
svampe· og vækstreguleringsmidler.

Formålet med disse forsøg er blandt andet at afprove
sorternes potentielle ydeevne, nlt de både er holdt fri
for angreb af svampesygdomme og for lejesæd. Derfor
gennemføres en meget intensiv plantevæmsindsats i
de behandlede gentagelser. og der indgAr forsøg som
er behandlet 3-5 gange med 0.5 1 pr. ha Tilt rop. I
enkelte tilfælde er der tilsat Bayleton ved den første
behandling. Forsøgene kan ikke bruges til al beregne
økonomi i behandlingerne, dels fordi der ikke lages
hensyn til behovet i de enkelte sorter, dels fordi der
senest behandles. når der konstateres et begyndende
angreb i de mest modlagelige sorter.
Vækstreguleringen i disse forsøg, der tager sigte pA at
holde alle sorter fri for lejesæd, gennemføres ad 2
gange med 0.6 l pr. ha Cycocel 750 i vækstsladle 34
og med 0.7 I Terpal i vækststadie 8·10.
I tabellerne er anført udbytterne for gentagelserne (A)
helt uden plantebeskyttelse, for de gentagelser (B) der
er behandlet mod svampe og for de gentagel~r (C),
der er behandlet både mod svampe og med vækstregu·
leringsmidler. Merudbyuerne for hhv. svampebe·
kæmpeise alene og for den kombinerede behandling er
anfcrt.



Tabel} Landsforsøg med vinterh~'(!desorter /991 (1-5)

Kornsorter og korndyrkning

Udbylte Ol mcrudbytt~. hkg k~rnt JW. ha Hele landet

Vintem'fede Udb
hk. Holl.

SjæI- LoII.- Bom- Ø>t- tyestJyl- Nord- km>< Irllgd. _I, Kar r. ",..
land Fyn Falsl. holm 0om, jylland land jylland Jylland pr. ha ,m pund kJ~ m~ldug

Ser;e 0/-0/ og 0/-09
Anlal forsag • 2 l 2 II l 8 2 Il 24 12 , 2J 22

Sleipner . ... 81.8 82,1 84,5 71.6 80.7 82,S 6',' 91,1 74,' 77,S 71 126 O 2
Kraka . . 4,8 2,8 8,5 3,7 5.2 -;'0.7 -;'0.3 -;'4.1 -;.1.0 1,9 96 130 I 0,5
Wasc ..... . 3.7 1,9 3,8 4,2 3.5 1.1 -;'0.3 -;'3,3 -;.0.4 1,4 86 125 I 0,3
Kosack ...... 2,9 -;'1,9 4.6 1,4 2.2 -;'4.6 -;'1,1 -;'7.4 -;'2.9 -;'0.5 97 129 O 0.3
Andras .. . 0.9 1.3 4.2 0.8 1,8 ";-3,8 -;. 2,5 0.2 -;. 2.4 -;'0,5 80 126 I 0.9
PepilaL ...... 3,2 4.3 10.5 4.9 5,7 3.2 2.9 8.3 3.8 4,7 75 125 O 2
LSD......... 4,/ 3,0 /.9 4.3 6.8 1.6 1.7
Ser;e O/-Ol og 0/-/0
Antal forsøg J 5 O 2 14 J 2 IO 24 15 J 24 22

Sleipner . . 78,1 82,1 - 80,1 79,8 79,4 57,1 81,4 77,6 78,9 70 132 O 2
Kraka. 2,2 2,5 1,0 2,2 0,4 7,9-;'15.1 -;'2,0 0,4 98 134 I I
Urban -:-5,2 -;'6,5 - -;'4,9 -;'5.6 -;'B,O 3,9 -;'15.2 -;'B.3 -;'6.7 B6 134 1 0.7
Portal .. . 2,0 -;'0.6 1.5 1.0 I,B 11.6 -;'B.l 0.8 0,9 92 133 I 0.6
Fresco . . 1,0 -;'2.5 1,8 -;'0,1 -;'0.9 6.4 -;'2.2 -;.0.4 -;'0.3 73 135 O 0.7
Token +0,4 2.0 - -;'0,4 0,4 0.5 2.2 -:-3,2 -;'0,1 0,2 82 133 O 0,7
LSD.. 4,9 5.1 3.8 3,0 4,4 8.5 4./ 1.4

Sene 0/-03 og O/-II
Anlal forwg l 6 2 2 Il 5 2 l IO 2J

"
1\ 21 20

Slcipncr . ... '8,3 81,3 79,2 82.3 80.4 83,8 81,6 74,2 80,4 80,4 72 130 l 6
Kraka ..... . 3.0 4,8 9,9 4.5 5.1 4.3 -;'6,4 +7,4 -;'1.3 2.3 10\ 133 2 3
Gawain. 3,6 5,B 5.2 5,7 5.2 2,7-;'10,1 : 3,2 -;'1,6 2,2 B4 125 l 3
Roti ... . 3,0 5,9 4.5 4.7 4.8 2,1 -;'2.3 -;'2.3 -;'0.1 2.7 78 12B I 2
HerLOg . -;'1,1 1,1 B,5 -;'0,9 1,4 -;'1,8 -;'9,2 -;'9,4 +5,6 +1,6 B7 136 O 6
Anja. 6,8 5,4 13,0 4,8 6,8 6,8 -;'2,8 -;'8.4 0,3 4,0 103 133 I 3
LSD. 4.0 4.1 1.5 3,8 5.4 3.7 1.1
Serie 0/-04 og 01-/1
Anlal fOI'S('8 • 5 l 2 l' l • 8 22 \. II 21 20

Sleipner. 76,5 86,6 85,8 SO,2 82,6 74,6 59,1 69,8 66,4 76,7 72 129 I 2
Kraka . .... 3.6 1.1 7,6 -:-5,1 2.3 11.4 2.1 5.2 4,8 3,2 94 131 2 0.5
Obelisk. -:-0,1 -;'0,8 3.3 -;'2.1 0.1 6,5 0,5 2,7 2,3 0,9 83 131 l I
Rektor . .... -;'3,4 -:-8,4 -;'1.B -;'5.6 -;'5,2 -;'0.1 -;'6,0 -;'3,1 -:-3,8 -;'4.7 B9 133 l 0.8
Pluton .... . -;'1,7 -;'3,4 5.6 -;'1,1 -;'0,6 6,9 0,1 1,6 1.7 0.2 85 130 2 0,6
LSD. 6.1 3.4 3,/ 3.7 1,6 1,/

Serie 0/·05 og 0/-13
Antal forsøg 3 • 2 2 II • • 3 II 22 9 9 22 19

Sleipncr . .... 79,0 85,3 17,1 76,8 80,6 83,2 69,2 79,2 77,0 78,8 71 114 O 2
Kraka. 3,1 3,9 16.6 1,0 5,4 5,6 3,0 -;. 3.3 2.2 3.8 98 119 l 0,5
Florida . . 4,4 2.1 14,7 -;'4,7 3,8 3,7 +5,2 -;'4.1 -;'1.7 l.l 85 117 O 4
Britta . ...... 1,3 2,B 7,B 2,2 3,2 6.0 3.9 -;'0.1 3.6 3,4 BI 114 O 0.3
Citadel. ...... 2,1 2,8 10,4 0,2 3.5 2.6 0.9 -;'1,0 1,0 2,3 85 118 O 2
Orestis . ...... 0,3 3,0 \7,4 4,0 5.1 6.6 4.3 -;'0,1 3,9 4,5 83 118 O I
LSD......... 9,8 3,0 6.0 3.3 2.2

Alle serier
Antal forsøg 21 22 IO IO 6l 20 18 l' " 115 64 4l III 103

Sleipner . .. 78,7 83,5 82,4 78,2 80,8 81,S 67,6 77,5 75,6 78,S 71 126 O 3
Kraka . ... 3,2 3,1 10,1 1,0 3,9 2,8 0,6 -;. 3.6 0,3 2.3 97 129 \ I
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Tabel J. Svampebekæmpelse og vækstregulering i vinterM-ede. (6-8)
A = Ud~n svampebd::æmpel.se 0& vækslrcguknng.
B = 3-5 x O,S I Till top
C - 3 5 O5 I T'1t to +06 I C cocel 750 +07 I TerpaJ. x • , p y

r Udbylt~ og m~rudbyue, hkg "em~ pr ha Hele Iand~l J
A D I C M.udb. Mod:h SIri-

S'~:d.VI.terhvede for s\ r "d. mtl- ",np ""'.:1, dl H,k ,IJ dl"'k ,I, dl H,k bekmp. RUIcr, dug i an m
Oemc 1)' lIand landn (kIT)(' Jylland landel t (kIT)(' Jylland landet 8-A CD i A D C

• 6

59,1 79,6
19,3 3,5
10,9 -;- \,0
12,4 -;-1.8
7.1 -;-1.7

14, I 2,2
4.9

, 6

55,7 78,9
12.0 -;-2,3
17,4 8, I
13,7 -;-1,8
10,8 -;-1,3
13,7 -;-3,2
4,7 5,8

l ,

74,2 77,3
-;-2,0 -;-2.2

4,3 6,8
-;-3,9 -;-2,5
-;-1,8 -;-1,5
-;- 3.5 -;- 3.3

3.4 3.8

, 8

79,4 79,6
7,0 4,4

-;-4,2 -;-1,8
-;- 3,8 -;-2,3
-;-1.1 -;-1.5

1.7 2.1
4.4

7

70
78
68
85
70
87

6

68
81
69
80
74
73

Il

70
75
87
75
71
71

6

74
94
77
92
81
79

7

75
87
79
98
78
96

Il

76
88
97
83
78
78

I

6

2
0,9
0,4

2
0,3
0,3

Il

5
2

0,9
2

0,5
l
2

9

5
4
2
3
I
I

•
1,8
2,0
2,6
5,3
1.6
0.1

Il

1.1
2.9
8,1
2,4
1,9
l,S

,
1,7
2,2
\,5
3,3
0,4
3,3

•
20,5

5,6
7,8
5,8

11.9
8,5

9

21.6
7,4

11,0
5,4
9,3
4.6

Il

20,4
9,0
2,2
6,6
4,9
4.0

Il

82,6
+4,6

1,3
5,2
3.0

-;-0,2
3.1

8

81,4
4.6

-;- \,0
1,2

-;-1,7
0,4
4.0

9

79,0
+1,7

6,6
-;-0,9
-;-2,8
-;-1,7

3.3

2

83,7
2.7

+2,1
0,3
1,2
0,8

,
80,7

-;-4,6
0,6
6,5
4.0
0,7
4.1

l

75,.
+0,3

3.6
-;- \,0
-;-2,6
-;-0,1

6

81,0
-;-2.3

8.2
-;-0,9
'2,9

-;-2,5
4.7

6

80,7
5.2

-;-0,6
l,S

-;-2,6
0,3
4.6

4

87.1
-;-4.7

3,0
2,3
0,7

-;-2,3
4.7

Il

81,S
+6,4
+5,7

3,9
2,2

-;-0,6
3.3

9

80,2
-;-7,3
-;-6,0

4,8
\,9

-;- 1.0
4.2

4

84,4
-;-4,3
+5,0

2,0
3,0
0,2

Il

61,.
5,0

12.5
17,7
17,7
15,8
4.2

,
65,8
17.1
7.9
5.9
8.7

1l.5

9

63,0
3,8
8,9

16,2
14,5
13.0
5.0

l

56,8
7,1

10,1
8,5
7,2

70,4
5.4

6

55,1
14,4
21,1
16,3
12,7
15,4
6.6

6

56,8
20.0
12,0
14,6
6.5

14.3
5,2

4

56,7
7,8

20,4
2\,2
24.8
22.2

7.J

Serie 01-06
Antal forsog

Sleipner ...
Brage.
Marabu., .
Nova _.'., .. '
Torfrida .
Hereward .
LSD. .

Serie 01-07
Anlal forsøg

Sleipner .
Ekla .
Haven .
Astron.
Clan .
Donna .
LSD. . __ . __ ..

Serie Ol-OB
Antal forsog

Slcipncr.
Boss,
Forby
Leo ..
Sevin,
Kom..ul
LSD....

Det fremgår af label 3 og 4, at der er stor forskel pA,
hvor kraftigt de enkelte hvedcsorter bliver angrebet af
meldug. når de ikke behandles med svampcbel:lkyttel
sesmidler. Blandt de mest modtagelige sorter kan
nævnes Sleipner, Florida. og Pepua!.
1 jr var merudbyttet for s\'ampebekæmpelse væsenlhg
mindre end I 1990. For eksempel var merudb} Ilet for
s\-ampebekæmpelse I Slelpnerh\-'ede l 1990 42.6 hkg,
hmr det i år ligger på 20.7 hkg pr. ha l gennemsnit af
alle forsøgene.
Sleipner. der er ret modtagelig overfor flere sygdom
me, er den sort, der giver det størsle merudbytte for at
blive holdt fri for svampeangreb. Merudbyllel i Kraka
var 7,2 hkg pr. ha, hvilket svarer III en stor gruppe af
andre sorter. Sorterne Marabu, Urban, Hcrcward og
Token ligger med de laveste merudbytter for s\-ampe
behandlingen.
De relativt beskedne merudbytterfor s~'ampebekæmpel
se i flere sorter" (uets h~'edesortsforsøg understreger.
h~'Or vigtigt det er at vurdere beho~'et for bekæmpelse
under hensyn til sorten og ongrebssituat;onen i den
enkeiie mark.

Virkningen af vækst regulering fremgår også aftabel3
og 4. Resultaterne viser, at der i mange sorter opnås en
god stråforkortellde effekt. ligesom der i flere !oorter
opnås en pæn udbyttestigning. Sleipner, der er kort og
stråstiv. ga\' i gennemsnit et merudbyme på 0.6 hkg pr
ha. mens den mere lang- og blødstråede sort Kraka
gav 6,9 hkg pr ha i merudbyue.
Blandt de nyere sorter er der en gruppe af komtråede
sorter som Haven, Nova. Clan. Torfrida, Hereward
med nere. fælles for disse er, at de i følge Arers forsøg
Ikke giver udslag i en størrelsesorden, sA det vil kunne
betale sig al vækstregulere dem under normale be
tingelser.
H\'edesorternes reaktion p4 svampebckæmpelse og
w~kstregulering er afpnn-et gennem adskillige bf H\-ert
IJr er der opn6et positiw! merudbytter for begge be
handlinger, men merudbytterne svinger stærkt fra sort
til sort. foruden at der er drsforskelie i sorternes rroktio
ner. Det skyldes sorternes forskellige grad af re5istens
overfor de fremherskende sygdomme" de enkelu,> dr.
Nbr sorrn'Olget skal træffes. er det derfor vigtigt al rage
hensyn Iii disse sOTls/orskelie. og efter/ølgende under
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Tabel 4. S~'ampebekæmpelse og ~'æksfregulerillg i
vimerhvede. (9·13)

A = Uden svamJX:btkR:mpd~og ~ækslreguler,"g

D = )·5 X 0,5 J Tilt 101'
C )·5 X Q,S I Tilt 101' + 0,6 I C}cocd 750
~ 071 Terpal

IVinter-
Udbllle OS JnC'l'Ud. Merudb. Merudb.

bytte: hitS pr. ha for sv for \olleL % mel-
hede AToTc

~kæmp. rcr:ukr. dug i
B-A -O A

Serie Ol-Ol
Antal forsog " " " " " 12

Slelpner... 57.1 77,1 77,7 20.0 0.6 IO
Kraka. 10.2 : 2.5 2.8 7.3 5.9 4
Wa~. 8.8 -!-2,2 1.7 9.0 4.5 3
Kosack. 12.6 -!- 1.5 1.3 5,9 3,4 l
Andras. 8,9 -!-1,4 0,3 9,7 2,3 6
I'epilal 14,2 3,5 4.8 9,3 1.9 II
LSD... 4.3 3.3 2.6 3

Serie 01·02
Armt! (ONl! • • • 9 9 9

Slclpncr. .. 59,4 78,2 78,3 18.8 0,1 6
Kraka. 7.6 -!-6.3 2,4 4,9 8,8 2
Urban. 6.8 -!-8,2 4,4 3,8 3,9 2
Portal 9.8 -!-4.0 2,8 5,0 6,9 l
Fresco. 12,9 1.7 2,9 7.6 1.3 4
Token. 14.0 -!-0.5 1.2 4.3 1.8 3
LSD...... 5.7 5.5 4.3 2

Serie 0/·03
Anlal forsøg IO IO \O IO IO 9

Slcipncr. .. 54.3 77,2 78,6 22,9 1,4 8
Kraka. 10.2 -!-4,4 2.2 8.3 8,0 3
Gawain ... 12,3 0.6 2.6 11,2 3,4 5
Roti. 15,3 2.3 0,8 9.9 -!-0.1 4
Herzo8 ... 11.7 -!- 6.7 -!- 3.6 4.5 4.5 5
AnJa .... 5,5 -!- 3,9 3,1 13.5 8.4 3
LSD... 6.4 4./ 2.9

Serie 01·04
Aulal fOf'S(,g 8 8 8 8 7

Sleipner. .. 57,6 77,7 77,6 20.1 -!-0.1 4
Kraka .. 13.5 2.3 6.3 8,9 3,9 0,9
Obelisk. 11.9 1.9 1.8 10,1 "' 0.2 2
Rektor. 6.3 -!- 5.5 -!- 3.6 8,3 1,8 3
Pluton. 14,3 1,7 2,7 7,5 0,9 I
LSD.. 4./ 3.9 2.8

Serie 01-05
A nini fors"g 7 7 7 7 7

SIClpner. .. 58,3 80,0 81,1 21,7 1,1 5
Kraka. 10,7 -!-4,] 2,6 6.7 8,0 I
Florida .. 11.1 -!-0.3 1,4 10,3 2,8 12
Dritla 16,1 1,8 2,0 7,4 1,3 I
Citadel . 13,5 0,5 1,4 8,7 2,0 6
Orcstis .. 15.6 2,3 2,3 8.4 1.1 3
LSD... 5.6 3,1 5

Alle serier
Ania! (OfS0g .,; •• .,; •• .,; ..
Sleipner. .. 57,2 77,9 78,S 20,7 0,6 7
Kraka .... 10.3 -!-3.1 3.2 7,2 6,9 2

Kornsorter og korndyrkning

dyrkningcn at udnyue sorternes stærke sider samt ar
underslOtte sorterne, h~'Or de er .H'age.
Resultaterne understreger vigtigheden afat følge sorter·
ne i det enkelte arog tilpasse plontel'ærns;ndsotsen hl'ad BI
ongdr bdde sl'ompebekæmpe/se og ,'ækstreguler;ng.
Årenes forsøg har vist. at .-ækstregulerlng gh't!r de
største poSlliW! merudbytter" de lange· og blodstrdede
sorter. De .uørste merudbytterfor .'ækstregulerfng opntJs
l ar med frodige 1'(f!Åst/orhold ; kraftige afgrøder.

Kvalitetsanalyser I hvedesorter
I nogle af forsøgene I serierne 01-01 og 02 er der i
forbindelse med h\-edekvalitctsprojektel gennemfort
ekstra analyser af kcrneegenskaber med videre. Resul
taterne af disse analyser fremgår af tabel 5.

Tabel 5. KvalitetsolUtlyser ,. svampebekæmpede og væk
s/regulerende hl'edesorter /991. (9-/0)

~db I
Vinterhvede mUl 5«1,.

udb. TKV, Fald· % <A. mella-
Ihkg g tal protein ''''''

Serie 0/-0/, IJ forsøg

Kraka 80,5 40 378 13,0 42
Andros........ -!-2.5 44 313 13.6 40
PepItal ........ 2,0 41 370 13.0 40
Serie 01-02. 9 forsøg

Kraka 80,7 42 390 !J,J 48
Urban -+6,8 42 390 14,1 53
Portal. ........ 0,4 42 403 14,0 57
Fresco 0,5 42 373 13.6 58

Analyserne er nu gennemført i fire Ar. og de viser
tydelige sortsforskelle, hvor Urban gennem alle årene
har ligget klart bedst. Umiddelbat ser det ud til. at der
blandt de nyere soner findes nogle. som udbylIe·
mæssigt ligger p~ niveau med eller ovcr Kraka, og
samtidig har gode bageegenskaber. Ilobet af vinteren
vil der blive gennemført mere detaljerede bageanalyser
på nogle af !\orterne.

Vinterhvedsorternes egenskaber
I obsen'ationsparceJlerne. der som nævnt er anlagt 16
steder rundt i landet. er der i løbet af 1991 forelagct
bedømmelser og målinger af hvedesorternes egen
skaber.
Bedømmelserne er en direkle sammenligning mellem
alle soner udsået på samme sted. De parceller. hvori
der vurderes sygdomsangreb. er ikke bthandlel med
svampemidler. mens parcellerne, hvor der vurderes
stråkaraklerer og modning, er behandlet med svampe·
midler J-4 gange i vækstsæsonen.

I label 6 findes resultaterne fra årets observationspar·
celler i tabellens venstre side. og i den højre side ses
nogle af de karakterer. der offentliggøres i Sorter af
korn 199/. hvor egenskaberne vurderes af Statens
Planreovls/orsog i en 2 eller J-Arig periode.
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e. I h dT,be16E kbeha gens a r os Yin er ve eson me.

ISort
Observatlonscparcellerl) 1991 Son!llislc1) 1991

br'. Ol Vin- Pro- Sedi·
StrA- brun- Meldug- ter- ltin· Mel- mm· B'ød
J,d 1.<je- Mod· Mei· Gul- plct pA Ab· resistens ras' Korn- ind- ud· lad- "'olu-
om """ mng du, ru.. blad, svampe gen~) hod "ægt bold brite ons"', ..,,"

Amal steder 6 J 6 JO 2 9 ,
Andros. ... 94 3,0 14/8 0,3 0,5 2,7 14,6 U 7 7 4 5 5 7
Anja ..... . III 1,0 14/8 0,7 30,0 2,2 15,6 Ingen 7 5 5 7 6 5
ASITon. 102 0,0 13/8 0,4 2,5 3,3 17,8
Brage . . 90 0,7 14/8 1,3 12,5 4,4 25,8 Ingen 4 8 7 7 5
Britta . 86 0,0 14/8 0,1 0,0 4,3 38,7 U 8 2 3 3 2 2

jCitadel. 93 1,0 14/8 1,4 0,0 2,4 24,4 Pm2 8 5 5 5 3 3
Clan .... . 80 0,0 14/8 0,2 0,5 4,4 16,3 Pm4b. Pm8 5 5 8 4 2
Ekl•.. 91 1,7 13/8 0,2 0,0 5,5 14,5 Ingen 4 6 8 6 6

jFlorida. 93 1,7 13/8 10,8 0,1 2,1 33,7 Ingen 8 4 4 6 4 5
Forby. 78 0,7 13/8 0,3 0,1 5,4 38,7 Pm2 6 5 6 5 4
Fresco 78 0,0 14/8 0,4 0,0 4.3 19,4 Ingen 7 2 5 7 9 5
Gawain ... 89 0,7 15/8 1,3 0,8 4,8 26,9 Pm2, Pm6 7 6 3 2 2 I
Haven . ... 79 0,0 14/8 0,1 0,1 5,9 29,4 Pm8
Hereward. . 77 0,0 14/8 0,1 0,0 5,4 21,3 Ingen 5 6 7 6 7
Herzog. 89 0,0 13/8 1,3 0,0 3,1 13,8 Pm4b, Pm8
Konsul. 80 0,0 13/8 0,2 0,1 6,7 22,6
Kosack. 109 0,7 17/8 0,1 0,2 2,6 11,3 Pm4b 9 3 5 8 5 5
Kraka. . 110 4,0 14/8 0,4 2.7 2,2 8,8 Pm5 8 4 5 7 6 5
Marabu. 97 0,7 14/8 0,2 1,0 1,7 10,3 Pm4b, PmS 6 5 4 4 3
Nova . . 81 0,0 15/8 0,7 0,0 2,1 8,8 Pm2, Pm6 3 4 4 4 3
Obelisk. 92 0,3 14/8 0,3 0,0 5,0 10,8 Pm2. PmS 8 5 5 7 5 7
Orcstis. 88 0,3 13/8 0,7 0,0 4,5 10,2 Pm2 5 4 7 5 4
Pepilal. 83 0,7 13/8 1,3 0,0 7,1 18,2 Pm2, Pm6 9 4 4 5 6 5
Pluton 93 1,3 13/8 0,2 1,0 5,0 9,6 Pm6 8 5 5 4 2
Portal. 101 2,3 14/8 0,1 1,0 2,3 15,0 I'm5, Ml-k 4 7 7 7 6
Rektor. 104 3,0 13/8 0,7 0,6 4,9 10,2 Pm5
ROli 0.0 ••• 83 0,0 15/8 0,4 0,0 4,3 21,3 Ingen 8 4 4 2 4 2
Sevin 85 0,3 13/8 0,6 0,0 9,2 23.8 Pm2, Pm6, PmS - 8 4 3 2 I
Sleipner. 77 0,0 14/8 1,8 30,0 6,9 20,0 Pm2, Pm6, Pm8 8 5 4 6 4 4
Token.. . 91 U 14/8 0,3 0,0 4,4 21,9 Pm2
Torfrida . 75 0,0 13/8 0,1 0,0 4,6 20,6 Pm2,l'm4b 5 4 7 7 3
Urban. 95 0,3 13/8 0,2 0,6 2,2 12,5 Pm5
Wase 95 2,7 15/8 0,1 1,0 3,2 13,8 Pm4b 7 9 4 3 2 2

Gennem-
snit .... . 90 0,9 14/8 0,8 2,6 4,2 18,8 5 5 6 5 4

I) O = Ingen lejesæd S~'gdomSllngreb allgl~'es som p~1Il dækningsgrad. AkMvampe: Bl.a. brunplel. meldug og Fusarium spp, samt
M:kundære svampe som gr:1- og soTlskimmel ("r modning.

2) Skala 0-10. O= Lav \'interfsslhed, lille kornvægt. lavt proleinindhold.lille meludb)'tle.lov sedimentalionsværdi og lille bnll:holumen.
3) U = Ukendt resislellJ;, et eller nere gener er fundel I sorten. - = ikke undersøgt.

I tabellen ses cgcnskaber hos 33 hvedesortcr i årets Sygdomsangrebene varierede stærkt fra sorl lil sort.
landsforsøg, Der mangler oplysninger om 3 sort.cr, Angrebet afmeldug var ret højt i Florida, mens Brage,
som endnu ikke er godkcndt til optagelse på sortsliste i Citadel, Gawain, Herzog, Pepital og Sleipner l lige
EF. Desuden mangler der oplysninger om vinterfasl- over 1 procenl dækning. Gu/rustangrebet var ret be-
heden hos en stor del af sorterne, da del ikke hur været grænset i 1991. Kun Anja, Sleipner og Brage var
muligt al undersøge denne egenskab i de milde vintre. stærkt angrebet enkelte steder. Angrebet af gYd. og
Der er Slor forskel på de afprøvede sorters strtlegen- brullplet på blade var værst i sorterne Sevin, Pepital,
skaber fra den liD cm hoje og bløelstråedc Krakahvede Slcipner og Konsul. Angrebet afakssvampe, der er el
til den korte 77 cm høje og stråstive Sleipnerhvedc. kompleks af forskellige svampesygdomme, har været
Modflingsliden har ligget ret ens i 1991 med en forskel rCl krafligt i 1991, og sonerne Britta, Forby, Florida
pc'!. kun 4 dage. Kosack skiller sig igen i c'!.r ud som den og Haven ligger med 30 procent angreb eller mere.
sildigste. Kraka. Nova og Pluton har kun været meget lidt

angrebet af disse sygdomme.
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I ob!iervatiansporcellerne
afpf'CJves sorterne helt
udel/ s~'(Jmpebekæmpelse.
Det kan gi~'e al/ledning til
odelæggende angreb af
mange sygdomme.
S/elpner kan angribes .sd
stærkt af sygdomme. at
den knækker helt sam
men i knæene. som det
ses i parcellen i forgrun·
den I baggrunden .ftlJr
S/dpI/er op i den behand
lede parcel.

Meldugresistensgeneme har gennem adskillige år væ·
ret kend l i v~rbygsorterne, og eflerh~nden er de ogs.\
kortlagl i vinlerhvcdcsorterne. Desværre er der tale
om el ret begrænset antal resislensgencr i hvede. og en
Slor del af de omtalle sorter har derfor samme rcsi·
sIensgrundlag. Med de forholdsvis s\age meldug·
angreb. der er regisIreret l observalionsparcellerne i
1991. er del ikke muligt al vurdere. hvilke resistens
gener der er meSI effektive.
Karakter for vinrerJasthed mangler desværre for en
megel stor del af de prøvede SOfler. Derfor er del ikke
muligt at vurdere denne viglige egenskab.

De 5 sidste karakterer viser sorternes kernestcrrelse
og deres anvendelighed som brodhvede. Karaktererne
viser, hvordan sorterne har klarel sig i sammelig
ningen, men de siger ikke nodvendigvis nogel om. al
de enkelte sorter ogs~ kan sælges som brodhvede.
Dette vil i mange tilfælde aflJænge af en pTC\'e fra del
pågældende parti.

Flere års forsøg med vinterhvedesorter
Udbyucrcsultaterne fra nere Ars forsøg med vinter·
hvedcsorter er vist j tabel 7 og 8.

Tabel 7 OW!rslgt m-er flere lus forsøg med vilJterJn·edesorter. Forholdstal for kemeudbyue

IVinterhvede
Hde landet J)lland Ø<m< I

1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 1987 I 1.88 I 198' I 1990 I 1991 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991

Kraka . .. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anja ..... . 98 98 100 97 102 99 99 100 99 102 98 97 100 96 102
Gawain . . 108 105 116 108 100 106 IQ.l 115 107 100 110 106 117 108 100
Wase .. ... 108 105 114 106 99 103 105 114 105 101 110 105 114 107 98
Citadel . . 105 103 IlD 101 98 109 102 IlD 100 98 102 1Q.l 109 102 98
SIc:ipner. 1Q.l 107 120 112 97 IQ.l 107 119 112 100 104 106 121 111 95
Kos.1ck. 104 98 97 98 97 106 97 97 95 97 102 99 96 100 97
Urban ... . 103 91 97 93 91 105 91 97 90 92 101 91 98 93 90
Rektor 97 90 90 91 90 97 89 90 91 88 96 91 91 91 91
Obelisk . . 101 107 107 97 103 109 107 96 100 105 107 97
Florida . . 101 102 106 97 100 99 105 95 101 105 107 98
Pepltal. ..... 116 113 104 120 118 107 113 109 101
Andros . 110 105 97 III 108 98 109 103 96
Pluton . . 105 102 96 105 101 96 105 102 97
Portal . . ....... . 97 101 96 104 97 99
Orestis. 113 100 III 102 115 100
Token. 103 100 103 103 102 98
Herzog ......... 100 95 98 95 100 96
ROll. 100 102 100
Britta 100 102 97
Fresco. 99 102 97
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Tabel 8. (A-ersigr over forseg med vinrerh~oedesorter.

Forholdsral for kerneudbyul!.

fVinter· Hde landel Jylland I (km. i
hvede 1m I 1991 1990 I ''''' I 1m I 1911 I

Sleipner ... 100 100 100 100 100 100
Kraka ..... 89 103 89 100 90 105
Citadel .... 90 103 91 101 90 104
Gawain .... 97 103 95 9 98 106
Wasc. 95 102 96 99 94 104

ova...... 101 106 102 108 101 103
Pepita! .... 100 106 101 105 98 107
Orestis .... 104 106 IOS IOS 104 106
Boss 97 106 97 103 97 106
Anja ...... 88 105 90 100 87 108
Torfrida ... 98 104 99 105 97 101
Marabu. .. 96 102 96 101 96 103
Leo ....... 92 101 93 100 91 102
Rorida .... 93 101 90 90 96 IOS
Obelisk .... 96 101 96 103 96 100
Portal ..... 89 101 90 101 88 101
Pluton ..... 91 100 92 103 90 99
Token ..... 92 100 94 100 90 101
Hereward .. 94 100 96 101 93 97
Andros .... 93 99 93 97 93 102
Kosack .... 89 99 86 96 90 103
Forby ..... 94 99 91 97 97 99
Herzog ... 90 98 87 93 91 102
$evin ...... 101 98 102 101 100 97
Ekla 91 98 91 100 92 97
Donna..... 88 98 88 100 88 97
Cian ...... 98 96 99 97 98 96
Brage ... 92 94 95 94 90 95
Rektor .... 83 94 83 94 82 94
Urban ..... 82 92 80 89 84 93
Haven. 108 105 110
Britta ..... 104 105 104
Rotl....... 103 100 106
Konsul .... 100 101 100
Fresco..... 100 99 100
Astron .... 99 100 99

l tabel 7 ses udbytterelationerne for de sorter, der har
været med i landsforsøgene i op lil S år. Her er Kraka
målesort. Tabel 8 viser udb)'tterelalionerne for de
sidsle 2 år. hvor Sleipner har været mAlesort. Denne
opdeling er noovendiggjort af skiftet i målesort fra
Kraka til Sleipner.
Det fremgår af tabellerne, at udbyuerelationerne mel-
lem de enkelte sorter kan svinge stærkt fra år til år.
Derudover kan der være varialioner i udbyuere\atio·
neme af1længig af, om forsøgene er gennemført i
Jylland eller på øerne.

Kort beskrivelse af vlnterhvedsorterne
Med udgangspunkt i de oplysninger, der findes om de
enkelte vinterhvedesorler i tabellerne i delte afsnit, og
i resultater fra observalionspareeller med videre. kan
der dannes et rimeligt dækkende billede af h\edesor-
ternes egenskaber. Det kan være vanskeligt at fast-
holde alle di~e oplysninger pA en gang.
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Tabel 9. Kort karakreristik af vinrehwtdesorrernt' i
landsforsøg /99/ (især med den danske
sortslisre som grundlag). Kun de sorter. der
ligger i en a/ydergruppeme er næ'Jnt. aJle
de andre afprøvede sorter kan hen/øres til en
midtergruppe.

Tidlig skridning Sildig skridning

Brage, Britta, Forby Kosack. Nova

Tidlig modning Sildig modning

Kosack

Kortstrået LangstrAet
Cian, Forby, Fresco, Anja, Kosack, Kraka,

Haven, Hereward, Portal, Rektol
Sleipner, Torfrida

Stråstive Bll'dstriede
Britta. Cian, Fresco. Andros. Kraka, KCKack.

J-la"en, Herward, Portal, Rektor, Wase
Herzog. Nova, Roti,
Sleipner, Torfrida

Lav kornvægt Høj kornvægt
Ekla. Nova. Porlal, Se\'in, Pluton. Wlbe,
Brage. Pepital. Roti. Andros

Britta, Fresco. Florida.
Kosack, Kraka

Lav rumvægt Høj I'"umvægt

Sevin, Forby. Pepital, Clan, Profi, Fresco
Britta. Andros, Gawain,

\Vase

Uden bagekvalitet God bagekvalitf't
$evin, Clan, Pluton, Andres, Astron. Herzog,
Marabu, Nova, Roti, Konsul, Rektor, Urban,

Britta, Gawain. Wase, Kraka, Anja
Slelpner

Derfor er der i tabel 9 forsøgt en gruppenng af
sorterne ud fra deres egenskaber. I tabe1len er kun
nævnt de sorter, som tilhører ydergrupperne for de
karaklerer og egenskaber. der er omtalt. De fleste
sorler vil normalt ligge i mellemgruppen. og er således
Ikke nævnt for at oge overskueligheden af tabellen.
Opdelingen er derfor meget forenklet. men den skulle
gi"e et fingerpeg om de væsentligste egenskJbcr og
halitetsforhold sorlerne imellem.

Valg al hvedesort
Amaller af markedsførre v;nterhvedesorter er blever
meget stort gennem de seneste dr. Trods delle hor langt
den størsre del af hl'edearealet ~'æret dyrker med er
mrget lille antal soner, ligesom det reelle udbud af
h~V!desorterhar ~'æret ret begrænset.
Ved valg af hl'edeson er udbYllet en ~-æsenrlig faktor.
men den bør kombineres med andre sortskarakterer.
som i mange tilfælde kan hove IigesA stor indjl)de/se pd
resultater af dyrkningen.



J denne sammmehæng savnes den-ærre i mange fil·
fælde oplysninger om de nyere sorfers ~·inferfasfhed.

som kan være afgort'nde for ef godf resultaf af dyrk.
ningen. En ws ~'ejledning i de"e spørgsmål kan /6s lied
af se på afstamning og/orædlerland. Soner fra S~'eTige

med svenske forældresort(!T har ofte en forholdsIIis god
ol'erllill1ringsevne. hl'orimod sorferfra engelske ogfron
ske forædlere med forældresaner fra samme nafioner
O/fe lIil haw! en nogef ddrligere o~'ervintringsevne,

Sorfens sfr6sfyrke bor inddrage.~. fordi en god strllsfiv
son leffere kan holdes sfående. ogs6 på arealer med Sfar
~'ariafion i kvælsloffor~yningen. Strålængden kan være
afgørende for. h.'Or lef sorfen er af hosle og sniffe halm
fra, modsal konkurrerer korte sorter dårligere mod
ukrudl end mere langsfrtiede.
Der m6 lægges Slor ~'ægl på sorternes sygdomsmodtage
lighed, fordi man ~'ed valg af en mere sygdomsresisfenr
sort O/fe kan spare en eller flere nampesp"ljlninger,
Endelig bor ~ortells am'endelighed Iii brod ogs6 illd
drages. Valg af en decideret brodhvedesart vil stadig
befyde, at der 1116 accepreres ell lidr Im'ere ydende \'ort,

Udsædsmængde og
svampebekæmpelse
1 1989 blev p begyndt en forsogsserie. der skulle
belyse om plantetætheden havde indnydelse på for
skellige hvedelYpers reaktion p svampebekæmpelse,
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Forsøgene gcnnemførtes i 1989 og 1990 i Kraka· og
Urbanhvede og j 1991 i 3 forsog med Pepual- og
Urbanhvede. Forsøgene gennemfortes med 200. 400
og 600 spiredygtige kerner pr m~ og med en ubehand
let og en svampcbekæmpet afdeling. Hovedresultatet
af forsogene i 1991 ses j label IO.

I årets forsøg gav Pepilalhvcdc det højeste udbytte
både i behandlet og ubehandlet og samtidig det hojeste
merudbyttc for behandling, Merudbyttel for svampe
bekæmpelse var for begge sorter næsten upåvirkct af
udsædsmængden. men med en ..vag tendens til. at
Pepnalh\ ede gav el lidt Slorre merudbytte for svampe
bekæmpel~ ved de hOJe udsædsmængder.
Pepilalhvedcn gav et rentabelI merudbytle for al ogc
udsædsmængden til 400 spiredygtige kerner pr ml,
men en forogeise til 6(X) medforte et fald i udb)fttet.
Urban hveden gav ikke nogct remalbclt merudbytte
for en forøgel udsædsmængde, hvilket svarer til resul·
talet fra 1990. Merudbyttet for svampebekæmpelse
har været uafhængigl af udsædsmængden, og der er
således ingen vekselvirkning mellcm svampcbekæm
pelse og udsa.'dsmængde i disse forsøg.
I forsøgene er gennemført supplerende kvalitetsanaly
scr, og resultalerne ses i tabel II.
Analyserne er gennemfort i dc svampcbekæmped.e led,
og resultaterne viser. at der Ikke sker nogen entydig
påvirkning af proteinprocenten, nAr udsædsmængden

Tabel JO Udsædsmængder og n-ampebekæmpelse ; halilelshl'ede serie 01·14 (IO)
Ptpilal U_

Ubeha'ldlel 3 x 0,5 I Till lop ') Ubehandlet 3 }I, 0,5 l Tilt IOP ')

Vinterhvede Mer- Mer·S",· IKa, I S"'., K" I udb. S,,, IK"., M'I K" I ""b.
lad. for Udb. 19d. f Udb. ro, Ild. ror Udb lad for Udb. ro'
em leJd, hk. cm leJeS hkg. beh cm leJC!S. hkg cm le}C'S hkg beh

Gennemsnif 3 forsog
Amal spiredygtige kemer/m.'

a.200. 75 O 72.0 76 O 83.2 11,2 86 I 68.3 85 O 74.1 5.8
b.400. . .... .... 76 I 74.5 77 I 86.0 11,5 86 I 68.7 87 I 74.8 6,1
e. 6CX).. ... . ... ... 76 I 72,1 76 I 84.3 12.2 87 2 69,4 88 2 75.2 5,8

Gns... , ... ...... - - 72.9 - - 84.5 11,6 - - 68.8 - - 74,7 5.9
J"ferlldbyu€. hkg. l)
b -7- a ...... - - 2.5 - - 2.8 - - - 0.4 - - 0.7 -
c -7- b - - -;-2.4 - - 1,7 - - - 0.7 - - 0.4 -

') UdgIft lil wamll<'bcklempelsc: ca 8 h~g h~edc,

1) UdgIft til uds....t.'dsforogc!"C 2.2 hkg for en fomgd~ p~ 100 kerner pr m!

Tabel" K.·aliteISQl1alyser i smmpebekæmper halitetshvede serie 01-/4 (JO)

Pepttal Urt>a. I
Vinterhvede Sedi· &d,.

I% ". Fald· men- %rJi- Fald- m",,·
protein TKY ,.1 ,.""" prolem TKY lal ,.,"",

Ge""ems"it J forsog
A,,'al spiredyglige kerner/ml

•. 200. ....... 13.0 43 379 39 13.9 42 366 51
b.400 ..... 12,4 43 386 38 14.1 42 346 51
c.6OO. 12.9 42 386 39 14.1 42 336 51
LSD .... ... ... , 0.3 - - - - - - -
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varieres. Derimod er der en tydelig sortsforske1 i
proteinindholdet, idet Urban ligger ca. 2 procenten·
heder over Pepital. Tusindkornsvægt, faldtal og sedi·
mentations\'ærdien er ikke påvirket af udsædsma::ng·
den. men der er en markant sortsforskel på især
sedimentarionsværdien.
Der gennemføres i løbet af vinteren egentlige bageana
lyser af forsøgene for at klarlægge, om udsædsmæng
den har haft indflydelse på bageevnen.
Forsøgsserien med udsædsmaengder og svampebe·
kæmpeise afsluttes i 1991.
De 3 drs forsøg har ."Ist:
• at drsvarla,;onen I det optimale plantelal i hl'ede er

srørre end variarianen i det sorrsberingede planteta!'
• at plantetolIet i retriddigt sder hl'ede kan svinge stærkt

uden entydig effekt pd udbyftet. men der opnds ikke
ekstra udbytte eller udbyuesikkerhed ~'€d ar satse pd
meger høje piametal.

• al der ikke er nogen lydelig l'ekselvirkning mellem
merudbyltel for svampebekæmpelse og udsæds
mængden.

• at udsædsmængden ikke ~virker proteinprocent,
[aidIal eller sedlmenlotionsværdi, hvorimod der er
store sorts- og drsvarialioner i proreinprocent og
sedimentQtionsværdL

Tabel/2. KvadsfO! fil brødh.Y?de Serie 01·15 (15)

Kvælstofgødskning til bagehvede
11990 blev der påbeg)'ndt en forsøgsserie til bel)sning
af, hvordan kvælstofmængden og tildelingsstrategien
påvirker bagekvalitecen i 3 vinterhvedesorter. For·
søgene gennemføres ved 2 kvælstofni\'eauer, hen·
holdsvis 150 og 200 kg kvælstof pr. ha, og \td to
tildelingsstrategier. Dels en todeling med ca. 40 pro
cent tildelt ved vækslstan sidst i roans og ca. 60
procent i sidste halvdel af april. Dels en tredeling med
ca. 40 procent ved vækststart sidst i mans, ca. 40
procent i sidsle halvdel af april og de sidste 30 kg
kvælstof som en sengødskning i hvedens stadie 10.1.
Derudover er forsøgene behandlet som den mark,
hvori de har været anlagt.

Forsøgene har i 1991 været anlagt med sorterne, Pepi
tal, Urban og Fresco. Udbyttet var pænt i alle Ire
sorter. men med en klar tendens til det højeste udbytte
i Pepital og det laveste i Urban. I gennemsnit er der
opnået en ret lille udbyttestigning ved at gå fra ISO til
200 kg kvælstof pr. ha, som knap har kunnel betale
udgiften lil det ekstra kvælstof, hvilket er i sUt::rk
kontrast til forsøgene i 1990, hvor der var en ro kant
udbyttestigning for tildeling af ekstra 50 kg bæJstof
pr. ha.

Pepitai Um" F,,,,,,, gtl§. ] Ul l~r I
Vinterhvede K" '" nI- Udb K" % nI- Udb K.r. %nI· Udb. % nl· ~fb,If prot~· bk, fO' prole· bk, fo, prOle- hk, prole- k,

lejes. '" pr. ha lej~ '" pr. ha lejes. '" pr_ ha '" rr. ha

Gennemsnit II forsøg
d. 25/3 15/4 SI 10.1

a.60N +90N I 12,5 84,1 I 13,7 77,7 ° 13,2 80,S 13, I 80,8
b. 60N +60N +30 ° 12,6 84,2 ° 13,8 77,1 ° 13,4 81,S 13,3 80,9
c. 85N + 1I5N I 13,6 83,8 I 14,5 78,9 ° 14,1 82,4 14,1 81,7
d. 85N + 85N + 30N I 13.5 85.0 ° 14,5 78,7 ° 13,9 82,1 14,0 .1.9

Gennemsnit 0.8 13,1 84,3 0,S 14,1 78.1 ° 13,7 81,6 - -

b -7- a - 0.1 0.1 - 0,1 "'0.6 - 0,2 1.0 0,2 0.1
d -7- c - "'0,1 1,2 - 0,0 "'0,2 - "'0,2 "'0.3 -;-0,1 0,2

c -7- a - 1,1 "'0,3 I - 0,8 1,2 - 0.9 1,9 0,9 0,9

d '" b - 0,9 0.8 - 0,7 1.6 - 0,S 0,6 0,7 1,0

so kg N sv. til 1.7 hkg h~~e og en udbnngmng (100 kr) S"arer ul 0,9 hkg h,~e.

Tabel [J Kvolirersonolyser i brødh~V!de, sen't 01-/5 (15)

Pepila.l Um" F,,,,,,, Jfl~. J ~)I'lC' I
Vinterhvede Sedi- Scdi- S«\,.

S«\'., IT"V Fald- men- TKV Fald- men- TKV Fald- men- TKV Fald- men-

• 'al Illllon , 'al tatian , "I lallon • ,ni l:lllOn

Gennemsnir Il forsøg
d. 15/3 25/4 Sf. 10.1

a.60N +90N 43 364 40 43 366 48 41 352 SI 42 361 46
b. 60 +60N +30N 45 370 41 44 363 53 41 352 56 43 362 SO
c. 85N + 1I5N 41 372 48 42 358 53 39 346 63 41 359 SS
d. 85N + 85N + 30N 43 367 48 44 369 54 41 345 60 43 360 54

Gennemsnil 43 368 44 43 364 52 41 349 58 - - -
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Selvom der således ikke har været nogen særlig
udbyue5tigning, s! viser tabel IO. at der er opnået en
forogelse af proteinprocenten på 0,5-1. I procentenhed
i kerne ved at oge hælstortildclingen. Deling af kvæl
stoffet har hart en lille og usikker effekt på pro
teinprocenten i årets forsøg. I 1990 var der en mere
ensartet tendens til en forøget proteinprocent ved
tredeling af kvælstoffet.
I forbindelse med disse forsøg er der gennemført
analyser med bestemmelse af lusindkornsvægt. faldtal
og sedimentationsværdi. Resultalerne vises i tabel 13.

Kornvægten. der var lavest i Fresco og den samme i
Urban og Pepital, var upå\'irket af kvælstofmængde
og tildelingsslrategi. Det samme gælder for faldtalJet.
Begge resultater er i fuld overensstemmelse med resu·
la terne fra 1990. Sedimenlationsværdien. der er et
udtryk for både proteinmængde og kvalitet, skal helst
være 30 eller hojere. for at der kan være tale om en
velegnet brødhvede. Sedimentationsværdien lå højest i
Fresco og lavest i Pepital. For alle tre soner gælder. at
sedimentationsværdien stiger med kvælstofmængden,
men i moo5ætning til 1990 var der ingen entydig
tendens til stigning ved en tredeling af kvælstoffet.
Resultaterne viser. at der i forsøgene er proouceret
hvede af en goo kvalitet. men først senere analyser og
egentlige bageundersogelser kan fortælle mere præcist
om sorternes egnethed til brodfremstilling.
Den foreløbige konklusionen efter 2 ~rs forsog er:
- at der ikke har været et merudbytte for en iredeling i

forhold til en todeling afhælstofmængden. som kan
betale for den ekstra udbringnittg.

- at der er sortsbetingede for.fkeJle i proteinprocemell ;
hvede.

- at proteinprocenten stiger ,'ed stigende hælstof
tildeling.

- ot der er tendens til en lidt højere proteinprocent \'(!d
en tredeling af hælSlaffet.

Tabel 14 Dyrkning af vinterMede 1991 Serie OI·}9 (/6)
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at der er en god sammenhæng mellem stigende til
forsel af kvælstof, øget proteinprocent og oget
sedimentations~'ærdl:

. al tusindkornsvægt og faldtal ikke pdvirkes af hæl
siofniveau og -tildelingsstrQtegi.

Såtidspunkter og udsædsmængder
i vinterhvede
I efter:1.ret 1990 ble\' der anlagt forsøg med afprøvning
af 3 udsædsmængder, henholdsvis ISO. 300 og 450
kerner pr. ml, sammen med 3 såtider, ca. 15. septem
ber, l. og 15. oktober, og SOm den tredie faktor 3
hælstofstrategier. Der prøves 2 fonner for 2-deling. I
den ene gives 40 procent af kvæsltofmængden tidligt.
ca. 20. marts, og de sidste 60 procent ca. den 20. april.
I den anden gives 40 procent af kvælstoffet noget
senere, ca. 5. april og resten ca. I. maj. Den 3.
kvælstofstrategi er en tredeling med ca. 40 poreent
den 5. april, 40 procent den l. maj og resten i stadie 9.

Resultalerne af årets 2 forsøg, der fremgår af tabel 14,
viser. at der \'ed en tidlig såning omkring midten af
september opnAs næsten samme udbytte uanset den
anvendte udsædsmængde. Derimoo er der ved den
sene såtid et Idart merudbytte i størrelsesordnen 10
hkg pr. ha for at øge udsædsmængden til 450 spire·
dygtige kerner pr. ml. Samtidig viser resultaterne. at
udbyttet ved de to højeste uds..'\XIsmængder ikke på
virkes negativt ved en sAning omkring I. oktober i
forhold til såning midt i september.
Dcn mAde. som kvælstoftildelingen er gennemført på,
har ikke haft nogen entydig effekt pli. udbyttet, men
der er en svag tendens til, at der ved den hoje ud
sædsmængde opnås et lidt højere udbytte, nlir der ikke
startes for tidligt med kvælscollildelingen.

l Udbytte, hkg pr. ha

40% N d lO/J. 40% N d. 5/4 40% N d .5/4, <W% N d. I/S

Vinterhvede 60% N d 20/4 60% N d. I/S 20% N v. ~19 For·
holds--

1.50 sp. 300 sp 4~<;p. Gen· ISO 5p 300 sp. 4S0 sp. Gen- ISO 5p. 300 sp. 4.50 sp. Oen· "I
kerner kerner kerner OKm· kerner kerner kerner nem· kerner kerner kerner nem· fo,
1m' 1m' 1m' ,rut 1m' 1m' 1m' "ol 1m' 1m' 1m' "ol altid

Gennemsnit] forsøg
SAd.to, 15/9. 88.9 87,1 88.0 88.0 89,1 89,4 90,9 89,8 88,2 89,6 90,3 89.3 100
SAd.to, 1/10. 81.3 87,7 89.1 86.0 81,1 87,4 91,0 86.5 81,1 86.5 89,9 85.8 97
Såd.to, 15/10 73,0 80,2 83,9 79,0 72.8 80,5 84,5 79.2 71,0 77,7 82,2 77,0 88

Gns. . . ..... 81,1 85,0 87,0 84,3 81.0 85,7 88,8 85.2 80,1 84,6 87,5 84,0 -

Forholdstal. . 100 - - - 100 - - - 99 - - - -
Forholdstal. . 100 - - - 100 - - - 99 - - - -
Forholdstal. - 100 - - - 101 - - - 100 - - -
Forholdstal. - - 100 - - - 105 - - - 104 - -

Nettomerudb. l ) 0,0 2,4 4,4 - 0.0 3.3 6.3 - 0,0 3.0 5.9 - -

I) 150 kerner/ml = 70 kg lIdsædlha - J.5 hkg h\'ed~
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Udbytle
hkg/ha

forsøgsbehandlingen. RåprOleinindholdet i kernerne
er lidt højere, hvor der tildeles kvælstof forholdsvis
sent.

90

80

70

- --
... 450 kemer/m4

.. ... 300 kerner/ml

ISO kerner/ml

Kernestørrelser i
vinterhvedeudsæd
For at undersøge kerneslørrelsens indnydelse 1>.1 ud
byttet af hvede blev der i efteråret 1989 indledt forsøg
med størrelsessorteret udsæd af hvede. Resultaterne
fra årets forsøg ses i tabel 16.

L_~---~~---~-SAdalo

Figur l. Udsædsmængden og Sl1tidens indflydelse p/J
udbyttet i vinterhvede.

Figur I illuslrerer udbyttets afhængighed af såtid og
udsædsmængde. Udbyttenedgangen begynder tidlige·
re, og er størst ved den lave udsædsmængde. mens
udbyttet ved de større udsædsmængder kan fastholdes
frem lil begyndelsen af oktober.

Tabel 15 viser, hvordan kernekvaliteten påvirkes af
sådato, udsædsmængde og kvælstoftildelingsstrategi.
Der er en tendens til, at lusindskornvægten er lidt
højere, hvor det sidste kvælstof er tildelt sent. Faldtal
og sedimentalionsværdi er i delte forsøg upåvirket af

Vinterhvede Planle:r Udb'~
pr. m1 merudl>.. kg

-~

Udsaed.
Udsædens ~pirtdygtige

kemesl0relser kerner pr. m1 letpne Kraka lcipner t...raka

Tabel 16. Kernestøffe/se i udsæd aJvinrerhvedesorter og
udrædsmængder. Serie 01·55 (I7)

Antal fOl"S0g 3 3 3 3

over 2.2 mm 350 341 344 85,3 83,6
over 2,2 mm 450 407 468 3,4 0,3

over 2,5 mm 350 342 350 87,4 83,3
over 2,5 mm 450 458 421 1,4 1,9

over 2,8 mm 250 246 254 84,4 83,0
over 2,8 mm 350 319 339 3,6 1,4
over 2,8 mm 450 403 422 5,2 1,6

15/101/1015/9

Tabe/15 Kvalitetsanalyser i forsøg med dyrkning af v"nterh~'ede 1991 Serie Ol 29 (/6)

Udbytte, hkg pr. ha J
40% N d. 20/3. 40% N d. 5/4 40% N d, 5:~ 40% N d 115

Vinterhvede 60% N d 20/4 60% N d. I/S 20% v. st. 9

ISO sp. 300 sp. 450 sp. 0",- ISO sp. 301"p 450 sp. "'"- ISO sp 300 ~p. 450 sp. Get1-
kerner kerner kerner nem- kerner kerner kerner ncm- kc:tncr kerner kerner nem·

I 1m' 1m' 1m' snit 1m' 1m' 1m' snit 1m' 1m' /m: snit

l forsøg Tusindkornsvægt TKV, g
SiidaLO: 15/9 . 45 45 46 45 48 48 46 47 47 49 50 48
Sad.lo. l/IO , 45 48 46 46 47 47 48 47 49 47 48 48
Sad. IO. 15/10 43 45 44 44 43 44 46 45 42 45 46 45
GeIHlemsuir . 45 46 45 45 46 46 47 46 46 47 48 47

Faldtal
Sådato: 15/9 , 354 338 342 345 328 341 349 339 374 374 385 378
Sådato: l/IO , 385 390 356 377 389 371 366 375 376 366 374 372
Sad. IO. 15/10 360 390 363 371 375 386 388 383 398 387 374 386
Gennemsnit. 366 J7J J54 J64 364 J66 J68 366 J8J 376 J78 J79

SedimenUJtionsværdi
Sad'lop. 15/9 42 41 43 42 46 50 42 46 44 46 43 44
S.d'lO. l/IO , 41 4J J9 41 40 40 J9 40 46 41 38 42
Sad.lo. 15/10 42 39 44 42 50 41 44 45 41 43 44 4J
Gennemsnit. 42 41 42 42 45 44 42 44 44 43 42 43

%råprotein ,. tørslOf
Sad.,o. 15/9 12,9 12,7 13,0 12,9 13,4 13,5 1J,O 1J,J 13,5 13,0 13,1 13,2
S:idalO: l/IO . 12,8 12,6 12,5 12,6 13,6 13,1 13,3 13,3 13,2 13.4 13.3 13,3
Sad.,o, 15/10 13,5 13,J IJ,O l J,J 14.6 14,1 13,6 14,1 14,8 13,9 13,6 14,1
Gennemsnit. 13,1 12,9 12,8 12,9 13,9 13,6 13,3 1J,6 l J,8 13,4 13,3 13,5
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For!Oøgene blev gennemført med udsa~d af Kraka- og
Sleipnerhvcde sorteret i kcrnestørrelse over 2,2 mm,
over 2,5 mm og over 2,8 mm. Disse kvaliteter er
prøvel i to udsædsmængder. ved de LO små sorteringer
og i 3 udsædsmængder ved den store sortering.
Resultaterne viser, at det er lykkedes at etablere de
ønskede plantetal. Udbyttemæssigt har der været en
udbyttcstigning på ca. 2 hkg pr. ha ved at udså kerner.
der var større end 2,5 mm.
Stigningen i udbytte ved al gå fra 350 til 450 spiredyg
tige kerner pr 012 har været meget begrænset. og kun
ved den lille kernestørrelse har det kunne betale sig at
øgc udsædsmængden, idet en forøgelse i udsæds
mængden på 100 spiredygtige kerner pr m2 svarer til
ca. I, l hkg pr. ha.

Kvalitetsanalyser af brødhvede
I forbindelse med en del af vinterhvedeforsøgene j

/990 blev der i løbet af vinteren 1990/91 gennemført
supplerende analyser af forsøgsprøverne.

Tabe) 17 viser resultaterne af bageegncthedsan31yser
af hvede!Oortcr fra sortsforsøgene i 1990. Det fremgår
af resultaterne. at der i 1990 blev opnået meget høje
mcrudbyuer for svampcbckæmpelsen.
Råproteinindholdet varierer fra !Oort til sort, men er
kun svagt påvirket af svampebekæmpclsen. Normalt
skulle der forventes en fortyndingseffekt, så råprolein
indholdet faldt i forbindelse med en Slor udbyttcstig
ning, men i disse forsøg har sorterne kunnet optage eI
ler omlejre tilstrækkeligt med kvælstof ti) at oprelhol
de prolcinprocentell. Tusindkornsvægten (TKV) sti
ger som forventet ved svampcbekæmpelsen, mens der
ikke er nogen entydig effekt på faldtal og scdimenta
tionsværdi.
Koncentrationen af de to vigtige aminosyrer glulamin
og prolamin i råproteinet er upåvirket af svampebe-
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kæmpeisen, ligesom koncentrationen ikke ser ud til at
variere mellem de prøvede sorter.
Meludbyttet, der viser, hvor meget mel der bliver ved
en standard Olaieprøve, er afhængigt af sorten, og der
er en svag tendens til at meludbyUet falder lidt i de
svampebekæmpcde prøver. Vandoptagelsen. der viser,
hvor stor en vandmængde melet er i stand til al binde.
varierer mellem sorterne, men er uanlængigt af svam·
pehckæmpelsen.
Analyserne af dcjstabiliteten, der er et udtryk for,
hvor kraftig en behandling dejen tåler. viser tydelige
sortsforskelle. men ingen entydig effekt af svampebe
kæmpelscn. Det samme gælder for analyserne af dej
blødhed.
Brødvolumen og brødhøjde, der er udtryk for, hvor
stort og højt ct brød, der kan bages ud af en standard
prøve viser, at der er store sortsforskelle, hvorimod
der ikke er nogen entydig effekt af svampebekæmpclsen.

I label 18 viser resultaterne af kvalitetsanalyser fra
udsædsmængdeforsøg med to vinterhvedt:Sorter, al
udsædsmængden ikke har nogen effekt på kvalitctcn
af det høstede korn. når det skal bruges til brød.
Derimod er der en tydelig sortsforskel, idet Urban
ligger klart bedre end Kraka på næsten alle områder.

Tabel 19 viser resultaterne af analyser fra forsøg med
forskellige kvælstoftildelingsstratcgier til hrødhvede·
sorter, at der er tydelige sortsforskelle i kvaliteten.
Urban ligger klart bedst, mens Kraka og Pepital ser ud
til al klare sig næsten lige godt på de fleste områder,
dog med den undtagelse. at dejstabiliteten er noget
lavere hos Pepital, hvilkct svarer lil resultaterne i tabel
17. En forøgelse afkvælstofmængden fra ISO til 200 kg
pr. ha har i disse forsøg medført en forøgelse af
råproteinprocenten og en generel kvalitetsforbedring.
Derimod har en tredeling i stedet for en 2-deling kun
haft en meget begrænset effekt på kvaliteten.

Tabe//7 Kl'OlilelsonoJyser jra sortsjorsøg i brodhvede 1990 Serie 0/-02·90 (19)

Se<1i- I alu- g P"" MeI- Vand- DtJ- Dej. Urod- O,ød
Vinterbvede Udb. % TKV Fald- mellIa· I/~min lamin udb, optag. 5labi- blød- vol. højde Po-

hkg prOlcill g ..I tlon 16g N 16g N % % hlCI hod om' mm ring

Gennemsnit 5jorsog

Kraka
Ubehandlet .. 61.1 14.7 43 375 38 27,3 9,2 70,4 58,8 4.6 68 350 64 5
3 X 0,5 I Tilt top 74,0 14,3 46 381 40 27,9 9,4 66,7 58,1 3,7 74 399 76 6

Urban
Ubehandlet. 65.0 15, I 46 403 43 27,4 9.4 70.2 60.2 3.2 52 410 67 6
3 X 0.5 I Tilt top 71,1 15.4 48 412 47 27,4 9.3 68,9 60,3 6.4 54 420 70 6

Pepital
Ubehandlet. 79,4 12.5 46 391 35 25,9 9,0 68,6 58,1 2.1 90 352 73 4
3 X 0,5 I Tilt top 90,8 12.5 50 388 35 25,6 9,0 69,6 57,9 2,5 100 368 76 6

Andras
Ubehandlet .. 70,9 1l,3 50 334 34 26,9 9.0 65,1 59,1 5,7 50 375 74 6
3 X 0,5 I Till IOP 84,9 13,2 54 327 33 26,8 9,0 65,4 57,6 4.8 64 361 72 6

Geunemsrl;t
Ubehandlet. 69, I 13,9 46 376 38 26,9 9,2 68.6 59.1 3,9 65 372 70 5
3 X 0,5 l Tilt top 80,2 13,9 50 377 39 26,9 9.2 67,7 58,5 4.4 73 387 74 6
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En mere detaljeret belysning af kvælstoftildeJingens
betydning findes i tabel 20. Desuden belyses, om det
har effekt at tilføre den sidste del af kvælstoffet som
kalksalpeter, hvor kvælstoffet er lettere opløseligt end
i kalkammonsalpeter. Disse resulater viser, at der er
tydelige sortsforskelJe og en kvalitetsmæssig positiv
effekt arat øge kvælstormængden fra 150 til 200 kg pr.
ha. Der er ikke her effekt af, om kvælstoffet tildeles ad

2 eller 3 gange. En udskiftning af kalkammonsalpeter
med kalkasalpeter i sidste tildeling viser ingen postiv
effekt på de mAite faktorer.

Resultaterne fra 4 forsøg med kombineret kvælstof
gødskning og svampebekæmpelse i tabel 21 viser, at
der har været et mindre fald i udbyttet, hvis man er
gået fra 3 gange 0,5 1pr. ha Tilt top til 3 gange .25 I

Tabel IB. Kl'alitetsanalyser fra fors"K med udsædsmængder i brodhvede 1990, Sen'e 0/-17-90. (20)
A = Ikke svam~kæmpet
B = 3 X O,S I Ull top.

A " l
rinterbVede Udb. Udb. &di- Md- Vand- DeJ' Dej· """'. """'.hkg hkg % rA· TKY Fald- menta· udb. optag slabi- blød- ...01. højde r~ Jpr. ha pr. ha protein g lal tiOll % % lilet h<d om' mm ring

Gennemsnit Jjorsøg
Antal spiredygtige kemer/m1

Kraka
a. 200 .. 57,0 74,9 14,0 46 401 36 69,9 56,9 3,9 92 421 75 6
b. 400 .. 50,3 67,1 14,4 42 409 37 68.5 56,3 3,8 86 445 76 6
c.6OO .. 48,5 66,0 15,0 42 418 38 69,2 56.7 4,4 82 417 69 7

Urban
a. 200 ... 67,1 70,5 14,6 47 412 41 67,0 56,9 4,5 82 428 66 6
b. 400. 64,9 70,4 14,7 48 413 40 67,9 57,5 4,7 76 443 65 7
c. 600 .. 62,4 68,1 14,7 48 399 40 67,5 57,5 4,7 78 437 66 8

Gennemsnit
Kraka .. ... 51,9 69,3 14,5 43 409 37 69,2 56,6 4,0 87 428 73 6
Urban. 64,8 69,7 14,7 48 408 40 67,5 57,3 4,6 79 436 66 7

a. 200 . 62,1 72,7 14,3 47 407 39 68,5 56,9 4,2 87 425 71 6
b. 400. 57,6 68,8 14,6 45 411 39 68,2 56,9 4,3 81 444 71 7
c. 600 .. 55,5 67,1 14,9 45 409 39 68,4 57,1 4,6 80 427 68 8

Tabel19 Kvalitetsanalyser fra forsøg med N·gødskning i brødhvede 1990 Serie 07·24·90 (21)

Udb. $<d;- Mel· Vand- DeJ- Dtj· Brød- e",,, •
Vinterhvede hkg % rl- TKY menlIl- udb. optag. stabi· blød- vol. højde r~

pr. ha prolein g lion % % lilct h<d om' mm ring

Ge'lnemsnit 2 forsøg
Kraka
a.60+ 90 N ikas ..... 90,3 13,1 48 32 67,5 54,5 2.5 120 343 61 7
a. 85+115 N ikas. 89,9 13,4 46 33 67,8 54,5 3,5 80 377 69 6
c.85+ 85+30 N i kag. 92,6 13,5 50 36 70,5 54,5 4,0 70 387 72 5
d.85+ 85 ikas+30Niks. 91.9 12,8 48 33 68,6 54,0 3,5 90 370 68 7

Urban
a. 60+90 N i kas. . . . . . . . . . 71.9 15,7 49 47 67,7 57.5 4.0 80 390 55 3
a. 85+115 N ikas .. 73,3 16,4 47 53 68,0 57,5 6,5 60 393 57 3
a.85+ 85+30 N ikas ....... 74,5 16,5 47 58 65,6 58,0 5,0 70 407 47 4
a. 85+85 N ikas + 30N iks. 74,6 16,3 47 54 69,6 58,5 7,0 50 393 54 3
Gennemsnit
Kraka.. . ................ 91,2 13,2 48 34 68,6 54,4 3,4 90 369 68 6
Urban. .. 73,6 16,2 48 53 67,7 57.9 5,6 65 396 53 3
a. 60+90 N i kas . 81,1 14,4 49 40 67,6 56,0 3,3 100 367 58 5
b. 85+115 N ikas, ..... 81,6 14,9 47 43 67,9 56,0 5,0 70 385 63 5
c.85+ 85+30 N ikas ...... 83,6 15,0 49 47 68,1 56,3 4,5 70 397 60 5
a. 85+85Ni kas +30Ni ks. 83,3 14,6 48 44 69,1 56,3 5,3 70 382 61 5
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Tabel 20 KI'alirerSQnaly~·er fra forsøg med N·gødskning i brodhvede /990 Serie 0/-/8·90 (21)

Udb. Scdi· aalu· pro- Md· Vand- D<j. Dej· Orn<!· 0",01
Vinterh"ede bk~ % <i. TKV Fald- ment.· lam", amm odb oplag. st_bi· blod- \'01. højd~ Po-

Pr. a jprolnn • ... tion '60 N 160 N % % Inet bed cm' mm "o.
Gennemsnir 6 forsøg
Kraka
a. 6ON+90 N.. 84,4 IJ.J 50 J96 JJ 27.J 9.1 67.2 55,5 1.J 104 J80 67 5
b. 6ON+6ON~30N 8J.7 13.J 51 J9J J1 27.6 9,2 65.8 54,J J.5 88 J60 67 6
c.85 ~ 115 7.5 14,4 50 J83 J5 28.J 9.4 67.9 56,0 J.8 81 J7J 68 5
d. 85N + 85N + JON 85.1 14,9 51 J85 J7 19.1 9.6 68,1 56,8 4,J 78 J85 61 6
Urban
II. 6ON+90N .. 80,0 14,J 5J J79 J6 27,7 9,4 66,7 56,9 4,J 8J 410 68 6
b.6ON+6O:-I+30N 77.4 14.1 53 J 7 J5 27.8 9,4 66,4 57.1 J,8 90 J85 6J 6
c. 85N+115:'-l'. 81.0 15.1 53 316 40 18.1 9,~ 65,9 57,6 5.0 7J 404 60 4
d.85N+85N+30N 81.5 15,2 5J 384 41 28.7 9,7 67.2 58,1 4,6 78 402 62 6
Pepital
a.6O +90N 9J,1 12,4 54 J76 JI 26,1 9.0 64.2 55.7 1,8 98 J52 68 6
b.6ON+6ON+JON 9J,9 11.5 54 J85 J2 16,1 9.1 64,5 55,1 1.2 95 J65 71 7
c.85 + 115 98,2 13.6 5J J22 J7 27.0 9.J 65.0 56,6 2,9 85 J78 70 6
d.85N+85 +JON 95,3 13.9 5J J81 J9 28,0 9,6 65,6 56,9 J,8 77 J98 72 6

Gennemsnit
Kraka . . 85.1 14.0 51 J89 J4 28.1 9,J 67,J 55.7 J,5 88 375 66 6
Urban . . 80,2 1~.7 5J J69 J8 28,1 9,5 66,6 57,4 4.4 81 400 6J 6
Pepilal . . 95.2 13,1 54 J66 J5 26,8 9,J 64,8 56,1 2,7 89 J7J 70 6
a.6ON+90N 85.9 IJ,J 52 J84 JJ 27,0 9.2 66,0 56,0 2.8 95 J81 68 6
b.60N+60N+30N 85,0 IJ.J 5J J88 JJ 27,2 9.2 65,6 55,5 J,2 91 J70 67 6
c. 85N+1I5N. 89.2 14,4 52 J44 J7 27,8 9,4 66,J 56.7 J,9 80 J85 66 5
d.85N+85N+JON 87,J 14.7 52 J84 39 28,6 9,6 67,0 57.3 4,2 78 J95 65 6

a+b (150 N) .. 85.4 13.3 5J J86 JJ 27, I 9,2 65,8 55,8 J,O 9J 375 67 6
c+d (200 N) . 88,J 14.5 52 J64 38 18,2 9,5 66,6 57,0 4,1 79 J90 66 6

a+c (2 X udbringll.) 87.6 13,9 52 J64 J5 27.4 9,J 66,2 56,4 J,4 88 J8J 67 5
b+d (J X udbringn.) 86.2 14,0 53 J86 J6 27.9 9,4 66,J 56,4 J,7 84 J8J 66 6

Tabel 21. KI'Olirersanalyserfra forsøg med ,v·gødskning og svampebekæmpelse i Kraka/lI'ede 1990. Serie 07·2}·90
og 09·53·90 (23)

Udb. $<d,. M~I· Vand· 0." De,- Brn<!· 0""'·
Vinterhvede bk, % ri· TKV menl.· udb. ort... SI.bi· blød· 'ol højde Po-

P' ha protein • "00 % % lil~1 bed cm' mm nnl I

Gennemsnit 4 forsøg
N p6 l gang
3 X 0.5 I Tilt IOp .......... 82,1 14,0 48 40 68,6 56,0 4,0 88 J84 66 6
J X 0,25 l Till ,op ........ 77,7 14,0 48 J9 67,J 56,0 J,5 85 J69 61 5

IV ad J gange
J X 0,5 I Til. ,op......... 8J.1 14.2 48 41 66.1 55,6 J.4 90 J6J 60 6
J X 0,25 l Till 'op.......... 77.9 14,0 48 41 68,7 56.0 J,8 85 J60 65 5

Gennemsnit
.'påtgang .............. 79,9 14,0 48 40 68,0 56,0 J,8 87 J77 64 6
N ad 3 gange . ............ 80,5 14.1 48 41 67.4 55,8 J,6 88 362 6J 6

J X 0.5 I Till top . ......... 82.6 14.1 ~8 ~I 67.4 55,8 J,7 89 J7~ 6J 6
3 X 0.25 I Till lUp ....... 77,8 14.0 48 40 68.0 56,0 J.7 85 J65 6J 5
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pr. ha. Vurderet på kvaliteLSfaktorerne er der ingen
effekt af hverken svampebekæmpelsesstralegi eller de·
ling af kvælstoffet.
De udllidede bageanalyser af hlIedeprøver viser at:

der er tydelige sortsforskel/e ,. k'lOliteten til brod.
udsædsmængden ikke har nogen entydig effekt på
haliteten.
der normalt er en tydelig positiv effekt af en foroget
kvælstoftildeJing.
en forøgelse afantal/et afkvælstojtildelinger fra 2 til
J ikke har betydning for kvaliteten
der ikke er nogen tydelig vekselvirkning mellem hæl·
sfojtildeJingsstrafegi og s~'ampebekæmpelsessfrategi

pIJ kvalitelen til brød.
. der ikke kan konstateres flogen entydig effekt af at

lIælge kalksalpeler ved sidste hælstofiildeling frem·
for kalkammoflsalpeler.

Vinterrug
I 1991 er der gennemført 25 forsøg med vinlerrugsor·
ter, heraf er de 5 gennemført uden og med vækslregu
lering med Cycocel og Ceronc. Petkus II var igen
målesort, og resultaterne fremgår af tabel 22.

Tabel 22. Landsforsøg med rugsorte, 1991 (24)

Tabel 23. Vækstregulering i rug. (25)
A = Uden væksm:gulcring.
B = 1,01 Cycocel 750 og 0,5 I Ct:rone

Udbytte og Merudb

IVinlerrug
merudbytte for Kar "-ar.
hkg pr. ha lIl.t"'kst· fo, for

A I
regu!. lejesæd e..c:\æd

D D-A A D

Serie Ol-3D
Antal forsøg. , , , 5 5

Petkus II . 53,3 60,5 7.2 5 I
Marder*. 16.4 14.4 5.2 5 I
Dominator. 5.2 4.8 6.7 4 I
Akkord· 4.4 6.0 8,8 6 2
MOllo. 4,6 1,1 3.7 I O
Amando·. 12,2 10,3 5,3 3 I
LSD. 3

t) Hybridrug.

Der er afprøvet 6 sorter, hvoraf halvdelen var hybri
drugsorter. Udbytteniveauet i Petkus II lå ca. 7 pro-
cent under 1990 udbytterne.
I årets forsøg har hybridsorterne givet de klart højeste

Udb)'ue og merudbytte, hkg kerne pr. ha Hele landet I
lVinIerrUg

Udb.

PCI Jhkg StrA· Holl.
Sja::l~ loU.- Born· ø.,- V~lj)'l_ Nord- kerne længde \'ægt. Kir. r
land F,-., Falst holm 0em, jylland land jylland Jylland pr. ha om pund leJCS8.'('\ meldug

Serie 01-16-9/ og O/-3D
Anlal forsøg J J I 8 , 6 6 17 " 11 25 13

Petkus II 64,0 63,3 66,7 54,0 62,8 59,7 45,7 53,7 52,6 55,9 117 124 2 0,9
Marder·. -;-2,4 13.8 14.1 11.5 7.5 12.8 11.6 10.6 11.6 10,3 114 123 2 0,6
Dominator. +2,4 5.5 8,2 1,2 2.3 3,7 4.0 2,6 3.4 3, I 116 123 2 0,7
Akkord· 0.2 7,3 10.9 3,0 4.5 5.2 4.6 4,4 4,7 4,6 III 121 2 0,6
Motto ..... . +3,4 3,8 -;- 3,2 6,0 0.5 -;-0.5 -;-0.9 -;-0,4 -;-0,6 "';'-0,2 126 124 I 0,8
Amando·. -;-0, I 11.7 I J.8 4.7 6.7 7.9 9,2 8,3 8,5 7.9 111 123 I 0,2
LSD. M 5.3 3.9 3.5 3.4 /.9 2./ /

• lIybridrug.

Tabel 24. Egenskaber hos vinrerrug.

I Qbsen'alionsparceller l ) 1991 Sonliste2) 1991

Sort Strll- Vinler- fOlein- FlIlotals· Jlængde l<je- Mod- Mel· Brun· Skjold. fasl- '-',,- Korn· Rum· ind- $labilitel
cm """ Iling d'g ru" riet h<tl - \'ægt \'ægt hold i hoMl

Antal slc:der , 4 2 4

Akkord. 122 7.0 \4/8 0.1 4,1 10.0 9 5 6 6 5 4
Amando. \20 4.0 15/8 0.1 3.0 10,0 3 6 6 6 1

Dominator . 126 4.0 16/8 0,5 5,2 10,0 9 6 6 7 4 4
Marder . 121 3.7 15/8 0.1 9.0 5.0 9 4 6 7 5 1
Motto. 135 1,3 14/8 0.1 0.3 10,0 2 8 7 7 b
Petkus 11 128 6,2 16/8 0,1 4.0 5,0 9 5 7 7 5 5

Gennemsnit. 125 4,4 15/8 0_2 4.3 8,3 4 7 7 5 6

l) O= Ingen leJe"iied. SygdomslIngreb ,nm procent dæklllug.
~) °= Lall \'lIIlerfasthed. s\'ag tendens til leJesa:d. lIlle lom\xgt. lllvl protcinindhold, ringe faldtnlsstabllllt:t
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udbytter med Marder som topscoreren. Blandt de
almindelige rugsorter har Dominator givet ca. 5 pro
cent mere end Petkus II.

I forsøgene med og uden vækstregulering, som ses i
tabel 23, har alle sorterne givet pænc merudbytter for
behandling. og der er sket en markaIlI reduktion i
tendensen til lejesæd. Det ser ud til, al den slråstive
sort Motto har sværere ved al klare sig udbytte·
mæssigt, når dcr vækstreguleres.

I tabel 24 ses resultater af bedømmelserne i observa
tionsparcellerne 1991 og karakterer fra sortslisten
1991.
Hybridrugsorlerne, Marder. Akkord og Amando er
lidi kortere end de traditionelle sorter, og de har den
bedste faldtalsstabilitet i høstperioden. Det skulle be
tyde. at det er nemmere al sikre en god brødrug
kvalitet i disse sorter. De mest stråstive sorter er
Motto og Amando.
Modlageligheden for angreb af meldug og skoldplct er
forholdsvis ens hos de prøvede sorter. Resultaterne
peger p~. al Marder er noget mere modtagelig overfor
brunrusl end de andrc sorter, mens Molto er mere
modstandsdygtig overfor denne sygdom.
Modtageligheden for angreb af meldrøjer fremgår
ikkc af tabellerne, men der er næppe tvivl om, at
hybridsorterne er mere modLagelige end de almindeli
ge sorter. I 199\ var der sAledes mange rapporter om
angreb af meldrøjer både i almindelige og i hybridsor
ter. Dc kraftigste rapporteredes fra marker med hybri
drug. Men selv i et meldrøjerAr som 19911ykkcdes del
de fleste steder at avle en rugafgrøde, der kunne
afsælles uden problemer.
Det scr således ikke ud til, at problemerne med mel
drøjer er så store, at man af den grund må undlade
dyrkning af de højere ydende hybridsorter.

Oversigt over flere års forsøg med rugsorter.
1 tabellerne 25 og 26 bringes en oversigt over de sidste
fem års forsøg med rugsorter.

Tabel 25. flere års forsøg med rugsorter.

Forhold~lal ror udby1t~

Vinterrug
19911987

Petkus II .... 100 100 100 100 100
Dominator 100 101 99 100 105
Marder- 116 112 117 118
Akkord- . 111 112 110 108
Amando· 112 114
Motto. . . . . . . . . . 106 100

-) Hybridrug.

Petkus II har været mAIesort igennem alle fem år. Det
fremgår af tabel 25, at det kun er hybridsorterne, der
ligger stabilt over Petkus Il i udbytte.

Kornsorter og korndyrkning

Meldrøjer mr et meget udbredt problem i rugen i /991.
Angrebene er Yærst i aks, der er længe om at bli~'l! bestøvet
eller som udvikles sent iforhold fil rugens drægning. Derfor
ros der ofte særligt kraftige angreb i sent udviklede side·
skud.

Valg af vinterrugsort
Petkus 1/ har værel ho~'edsort i rugdyrkningen i Dan·
mark i mere end 30dr, men de højere ydende hybridsor
ter kan bli~'e ah'Orlige konkurrenter.
Hybridsorteme har to ulemper ;forhold til de alminde
lige rugsaner. Dels er de mere modtagelige for angreb
afmeldrøjer, dels er udsæden væsentligt dyrere. Uanset
disse ulemper er der en klar tendens til, at arealandelen
med hybridrugsorter øges fra dr til år.

Fortsat avl af hybridrug
Det høje udbytte, der opnås ved dyrkning af hybrid
rug i l. generation, har rejst spørgsmålet, om man kan
fastholde udbytteniveauet ved avl på 2. generation af
hybridrug. I 1990 viste 4 lokale forsøg, at 2. generation
af hybridrug udbyttemæssigt ikke gav ct højere ud·
bytte end Petkus Il.
I efteråret 1990 blev der anlagt forsøg med sammelig
ning af Petkus II og Marder hybridrug af L og 2.
generation.
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Tabel 26. Oversigr m'er sortsforsøg ,. vinrerrug 1987 91

Hde~ Jylland 0un<

HoU ..... Udbytte' Ol mcnadbytte hkJ kerne: pr. ha
pu'"

V~

~ ~ I ..• ~ l ~= • = :; = = ja u ; • j ! • J ! •l
> l e ~ > ~ !! Æ • ~ æ Æ.. .. .. ..

Petkus II. 100 100 100

Forsøgs~r 1987-91
Dominator .. 120 120 54,2 0,5 101 52,5 1.1 102 59,8 -;-0,3 100

ForsøgslJr /988-9/
Marder .......... 125 124 61.5 9.8 116 61,1 9.9 116 65,6 9,7 115
Akkord ....... 121 120 61.5 6.3 110 61,0 6.5 111 65,6 6,2 109

FOl'S4gslJr /990-9/
Amanda ... . . . . . . . . .. 124 124 62.7 8.1 113 63,4 9,4 115 68.2 5,5 108
Motto ............... 62.7 1.9 103 63,4 1.1 102 68,2 3.3 105

Tabel 17. Generationer af hybridrug og nabovirkning
mellem rugsorrer. Sen"e 01-19. (27)

Antal fOr5Uj J 3 4 J 4

Petkus II. 2 52.9 100
Petkus II ... 2 1,0 54.0 102 100
Petkus II .. 2 1.2 102
Marder I. gen. 2 14,5 127
Marder I. gen. 2 13.3 17.3 125 131
Marder I. gen. 2 13.5 126
Marder 2. gen. l -;-1.0 98
Marder 2. gen. 2 -;-0,4 3.9 99 107
Marder 2. gen. 2 -;-1.6 97
LSD ......... 4,7 1I.0

Resultaterne af årets forsøg fremgår af tabel 27. De
viser samstemmende med resultaterne fra 1990. at
udbyttet an. generatIon af hybridrug ligger på ni\'eau
med almindelig komentloncl rug.
Konklusionen efter de 2 &rs forsog er. ar der "'ore
merudbyue \'ed avl af hybridrug kun kan opretholdes.
h~'is der indkobes ny udsæd af I. generorion h\'erl ar.

Nabovirkning mellem rugsorter
Resuhalerne i label 27 kan belyse det rent forsøgs
leknisk interessante. om der er nabovirkning mellem
rugparceller, når der dyrkcs hybridsoner nabo Iii
almindelig rug. Året~ tre forsog viser ingen tydelig
naboefTekt. Del har ledes næppe betydning for ud
byttct og for brugbarheden af resultaterne, om der
dyrkes hybrid rug nabo til almindelig eller til h)"bri
drug i forsogene.
Samme sporgsmål blev undersogt i 1990. Heller Ikke i
disse forsøg var der nogen tydelig nabo\'irknings
efTekl.
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De ro drs forsøg ryder ikke pd, al der er naitoeffekr i
landsforsøgene med rug. h\'Or der arbejdes med rel
brede og slore parceller. Forwgsserien belfJer ikke
spørgsmåler. hvis der anvendes sdkaldr sm~parcelteknik
med smalle og rer smd parceller.

Udsædsmængder af rug
Igennem de senere år har der været en stigende inter
esse for udsædsmængden i rug. I forbindelse med
dyrkning af hybridrug må det overvejes. om der kan
spares på den dyre udsæd.
I 1990 blev der gennemført forsøg med udsæd...mæng
der i 3 rugsorter, og de viste. at der kunne anbefales en
udsædsmængde på 300 planter pr. m2• I efter ret 1990
blev der anlagt forsøg efter en ny plan. Her udsAs
Petkus II og Marder med 100, 200, 300 og 400 planter
pr m~ og ved 2 kvælstofniveauer. dels 2 gange 60 kg
kvælstof, dels 2 gange 15 kg kvælstof.
Resultaterne i tabel 28 viser, at der ikke hdt blev
opnået den forventede plantebestand. Afvigelsen var
storst ved de høje udsædsmængder. hvor fr.emspirin
gen lå omkring 85 procent, mens den ved den lave
udsædsmængde lå tæl på 100.
Udbytteresulaterne viser samslemmende med sidste
år, at udbyttet stiger ved en forøget udsa:dsmængde.
Hvis der korrigeres for den forøgede omkoslning til
udsæd, så peger årets resultater på, at der med fordel
kan sås ca. 200 kerner pr. m2• Ved. dette plantetal er
der opnået det største udbytte, det gælder ved begge
de prøvede kvælSlOfniveauer og uanset, om der er sået
almindelig rug (Petkus II) eller hybrid rug (Marder).
De senereårsforsøg med udsædsmængden i rug viser al:
- for Mde olmindelig og hybridrug sriger udbyuer med

udsædsmængden.
• hybnarug er mere følsom ol'erfor en all for lille

udsædsmængde.
den opumale udsædsmængde i Mde hybrld- og al.
mindelig rug ligger omkring 200-300 plarter pr ml.
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Tabe/1B Udsædsmællgder i a/mindelig og hybridrug Serie 01-11 (16)

2X60kgN 2X75kgN
I

VinterruR Ucbæd kgl) Fmmp % Udb. For- NdtO!) For- Neuo!)
kern" ...' planter mel- hk, holds- merudb. Udb. bolds- merudb.
pr. ml "'" pr. ml du, ha lal hko/h' hkg/ha lal hkg/ha

Antal forsog .. 9 9 9 9 9 9 9 9

Petkus II . 100 JJ 9J 2 44.5 100 48,1 100
Petkus II . 200 67 177 2 49,4 111 4,2 52,6 109 J.8
I'etkus ]J . JOO 100 269 2 49,6 III J.6 52,5 109 2.9
Petkus II . 400 l3J J51 2 50,8 114 4,0 5J.6 III 3.2
Marder. 100 JJ 104 2 55.7 100 57.8 100
Marder. 200 67 178 2 62,8 IIJ 5.0 65,3 113 5.4
Marder.. 300 100 273 2 63,7 114 3,7 66,2 115 4.1
Marder. 400 133 336 2 65.1 117 3,0 67,4 117 3,2
LSD. 1.6

I) Beregnet ud fra en TKV på 30 og en spireevne pli 90%.
~) Bcrcgncl mcd fradrag af ekstra udsa."<I under folgende forudsælninBcr: PClkus Il 250 kr pr. hkg udsæd, Marder 700 kr. pr hkg

udsæd oS 110 kr. pr. hkg af ruguvlcn.

hvilket svarer til mellem 65 og 100 kg udsæd pr. ha.
rug ikke er særlig følsom overfor udslling i udsæds
mængden. når etableringen ellers er i orden.
den optimale udsædsmængde ikke er p/Jvirkel af
kIIæ/s,ojmængden indenfor normale 'i/jors/er.

Triticaie
Der er i 1991 gennemført 3 forsøg med triticaIesorter.
Alle forsøgene er gennemført som enkeltforsøg, og
behandlet som den omgivende mark. Dagrotriticale er
må)csort og Pepitalhvede er medtaget som sammc1ig
ningsgrundlag og værn mellem triticalesorterne.

Tabe/ 29 Forsøg med tri'icalesorrer. (28)

Udbytte For· "" ..kl.TrIticaIe o, holds- fo' pc'.
mer\ldb. lal lejesæd meldug

Serie 01-20
Antal forsøg 3 3 J

Dagro. triticaie . 48,2 100 J O
Pepita!. hvede. 11,7 124 I 7
Alarno, triticaie .. 1,2 102 4 O
Pepital. hvede 17.1 135 I 6
Scvinta. triticale. 2,7 106 l O
Pepital. hvede 16,9 135 l 7
LSD. 8,1

Udbytteniveauet, der fremgAr af tabel 29, har ligget på
ca. 48 hkg pr. ha og er næsten ens for de tre afprøvede
triticaiesorter. Pepitalhveden har givet ca. 30 procent
mere end triticaien.
Af de afprøvede triticalesorLcr er kun Dagro på den
danske sorLsliste.

Vinterbyg
I 1991 er der i landsforsøgene afprøvet 27 vinterbyg
sorter, hvilket er mere end en fordobling i forhold lil
1990. Sorterne har været opdelt iSforsøgsserier, hvori

der er gennemført 82 forsøg. og heraf har der i de 39
både været helt ubehandlede gentagelser, gentagelser
hvori der er gennemført 3 gange svampebekæmpelse
med Tilt top og endelig gentagelser, hvor s\'ampebe
kæmpeisen er suppleret med en vækst regulering med
Cerone.
Måleblandingen, der anvendes som måtesort, består af
Lady + Trixi + Andrea + Frost. hvilket er samme
blanding som i 1990.
Udbytleniveauet har ligget omkring 70 hkg pr. ha,
hvilket er ca. 4 hkg lavere end i 1990.
Resultatet af årets landsforsøg med vinterbygsorter er
visl i tabellerne 30 og 31. Dc tre forsøgsserier i tabel 30
er gennemført i sa stort ct amal. at der med rimelighed
kan gennem fores en opsplitning af resultalerne på
landsdelsniveau. Forsogsserierne i tabel 31 er gennem·
ført i ct så begrænset antal, at der kun kan laves en
opdeling i Øerne og Jylland.
De højeste udbytter blev høstet i de 6-radede sorter.
Især klarede sorterne Celtic, Jesko og Hamu sig godt i
forhold til mAIeblandingen. Blandt de 2-radede sorter
er del kun Pastoral, der udbytlemæssigt ligger lidt
over måleblandingen.

Svampebekæmpelse og
vækstregulering i vinterbygsorter
I tabel 32 ses resultaterne af 39 forsøg uden og med
svampebekæmpclse og vækstregu\ering.
Merudbyttet for s\lampebekæmpelse ligger i årets for
søg på 4~7 hkg pr. ha. hvilket er ca. halvt så meget som
i 1990. hvor der var betydeligt større problemer med
meldug og bygrust. De største merudbyuer høstes i de
sorter, der er mesl modtagelige for sygdomme. I
sorterne Trixi, Clarinc, Pastoral, Andrea, Monaco,
Petula og Jana er der høstet de største merudbytter for
svampebekæmpelsen. hvilket for en stor del kan for·
klares af deres modtagelighed overfor meldug og
skoldplet.
Merudbyttet for vækstregulering i måleblandingen
ligger i størrelsesordnen 4 hkg pr. ha i de fleste
forsøgsserier. Der er en tydelig tendens til, al de mere
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Tabel JO Landiforsøg med vinlcrbygsorler (29-JI)

Udb)-ue og merudb),te. hltg pr. h. Hele landet l
r'Dterbn Udb.

XLJIv.,t))·'
hkg HoU

SJæl- lol1- Bom· 0<,. "'ord- kerne ~'<ilgd. '"'tegt. Kar. r.
land Fyn Fah' holm <km< jylbnd """ j)'lland hlbnd

.' ha
om pund

Ie_
."'du.

S"i< 01·2/ og 0/·26
An1.31 fuf'tOg J Il " l 1 10 ]l " • 2J 20

Blandmg I) .. 64,2 72,9 75.0 74,8 69.3 67,7 57.2 60.2 61,7 66,2 80 107 1 n.2
Sitra 1) . "'J.6 "'1,6 "'U "'6.J "'J,1 : 5.7 ~2.0 "'2.1 +3.5 ...;- 3.3 72 lU l 1).2
Lady') ~2.6 O.J --7- 2.5 '" 4.1 "'1.8 '" 1.6 l.l 2.6 0.2 '" 1.0 80 lU 2 1).1

Fine<'i~~) "'4.5 ~2,1 "'1,2 --7-2.2 7 J.2 "'4.2 2.5 J.S ~2.6 ~2.9 70 114 J 0,1
Trixl :) ... +4,4 "'4,9 "'J,2 +8.0 +5,0 "'5,4 "'4,7 2.5 "'4,3 +4.7 7J III l 0,3
Gry 1).. ~6.0 d.1 +J,O "'7.6 '" 5.1 "'9.0 '" 8.0 I,J """"7,5 "'6,0 79 111 2 0.2
Marinka :) ... ~2.9 "'3.3 -7- 5.2 ~4.6 ~J,4 +6.J 7 J.1 2,2 -7-3.8 -7- 3.6 85 114 1 0,1
LSD ..... 3,0 3.6 1.0 3.3 3.5 2.J /.5

Serie Ol-!} og 0/-}7
Anl31 forwg • " I IJ • J " " " 9 :!.\ 10

Blanding I) 68,9 71,5 77,7 67.8 70,2 71,7 66.4 44,8 63,6 67,1 81 108 0,2
Flamenco !) ... +.1.8 -7-3.2 "'6,.1 "'7.9 "'4,5 "'.1.1 ~7,9 +J.2 -7-4,3 "'4.4 79 III 0.5
Cianne ~) .. 1,8 2,J '" .1.0 72,S 0.9 0,4 ~4.0 J.9 +2,2 "'0.6 72 lU 0.5
Kira 2) . "'2,5 : 2.4 "'3.4 -72.R ~2.5 '" 1.6 +6.0 "'4.0 +J,J "'2,9 72 III 0,4
Pastoral 2) . 6.4 1,9 0.5 2.0 J.9 0,4 . 3.2 0.0 "'0.6 1.7 70 111 05
LSD ...... 3.5 2.9 4.7 2.0 4.8 2,2 /.5

Serie 01-23 og 0/-28
Anlal f()(~"g Il) , , 18 I) 9 IB

Blanding I) . 68,2 73,1 - 71,7 71.4 71.1 - 62.8 67.0 69.4 88 104 J °Frosl 6) 2,1 J,I 0,9 2.3 2.2 2.8 2,5 2,4 91 IOJ 4 °Andrea ") .. 1.0 0,1 0,7 0.5 2, l 0,8 l,S 0,9 87 96 4 O
Cellic b) . +0.2 0.5 I.S 0,S J.6 4.7 4,1 2,1 91 97 5 °Ermo O) .. I,J '" 1.8 - "'.1.4 ~ 1.2 : 0.4 1,0 +0,7 "'1,0 94 IOJ 4 °Hasso ~) . +1,4 0.7 - ~J,O "'0.7 0.0 - "'1,1 "'0,5 "'0,6 95 99 4 °LSD ..... 3,6 2.9 /.9

\) Lad) + Trba 1 Andre,. + Frost. ~) TOr3dede. ') Flerr'llto::de.

blødstråede sorter giver de højeste merudbytter for en
vækslregulering, mens de meget stivstråede sorter.
eksempelvis Kira. giver meget smA og usikre udslag
for behandlingen.

Vinterbygsorternes dyrkningsegenskaber
Resultalerne af bedommeiser i obsenalionsparceJleme
med vlnlerbyg er visl i tabel 33, sammen med op
lysninger om vilHerfa~thed og kernekaraklerer fra
soruliSlen for korn_ Tabellen er opdelt. så de l-radede
~orler er omtah i den overste halvdel og de b-radede i
den nedc:rsle.
Det fremgår af label 33. al de l-radede sorter stort set
er de kortesle og mest Mråstive. men generelt har der
ikke været meget leJes.-ro i observalionsparcellerne i
1991.
Vinterfastheden, \om kan \ære meget afgorende ... ed
valg af vinterbygsan. er desværre kun kendl for de hdt
ældre sorter. Karaktererne for korm'ægl og rumvægt
viser tydeligt, at de 2·radt.-tle sorter har de storste og
meSl veludviklede kerner, og det højeste prolcinind
hold. Dc seksradede soner har som følge af deres
forholdSVIS små keOler også det hojeste træslOfind·
hold.
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Skoldp/el Wlr udbr('dl i ~'inJerbyggen i /991. Deret \.)mjor.
skeJle i modwgeJighcden. en effektiv Ix:kæmp:?.'re kon
gl'lfnemjørl?s .-ed behandling med el bredsfX'ktrel '1'Ompe·
mll/d(!/. "Foto: Andreas (hfergard



Tabel 3/. Lands/orsøg med vimerbygsorter. (32·33)

I Udbym og
merudbyne Hel~ landet
hkg pr. ha

lVinIerbyg Udb. Sul- Kar. f. pcl.
Jyl- hkg læng, kje- mel-

Øem, land pr. ha ,m sæd dog

Serie 0/-24
Ania! fOfS\.,g , IO 10 10 20

Blanding l). 77,8 68,3 73,0 83 I 0.1
Orfec 2) .. +6,S +7,4 +7,0 73 O 0,4
Bambi 2). +4,5 +2,4 +J,4 7J O 0.4
Monaco 2). J.1 1,1 2.1 80 I 0.1
Pelula 2) . + S,9 +4,9 7 S,4 71 ° 0,1
Astrid 2) . +4,2 74,2 +4,2 7J O 0,1
Hanna l) .. +0,4 1,1 0,4 74 ° 0.1
Elmar 2) . +9,9 +S.4 +7.7 77 2 0,1
LSD. 4.6 3.2 2.7 3 /

Serie 0/-25
Anlal , 4 , J ,
Blanding l). 79,0 66,7 72,9 79 I °Jana 6). 0,0 +0,2 +0,1 82 I O
Riko ti) .. 0.0 1,9 0.9 84 2 O
Jesko 6). 1,6 4,1 2.8 78 2 O
Rebelle tI) .. +2,4 0,8 +0.8 78 2 °I-Iamu 6) . 1,2 7.0 4,1 79 I °LSD..

l) Lady + Trixi + Andrell l Frost.
J) Toradede.
&) Aerradede.

Oversigt over flere års forsøg
med vinterbygsarter
Tabellerne 34 og 35 giver el overblik over flere års
udbyueresuhater fra landsforsøgene.
Det fremgår af label 34, hvor der vises udbylterclatio
neme over de sidste 4 år. at der en tendens lil. at de
seksradede soner klarer sig bedst.

Valg af vinterbygsort
I label 36 gives en korloversigt over vinterbygsorter
ne. Sorterne er grupperet ud fra de væselHligslc egen
skaber, og der er kun medtaget de sorter. som besidder
de nævnte egenskaber i enlen megel udtalt eller meget
ringe grad.
Ved ~'alg af vil/rerbygsorl bor der fokuseres p& flere

forhold udover udbyuet. Dell egenskab. der i de flesre
tilfælde bor være meget a/gorende. er o~'ervilltrings

evnen. Denærre er den ikke kendr for de nyeste sorrer.
og der kan derfor være grund til en vis tilbageholdenhed
overfor valg afdisse. Ogs& spørgsnul!et om strlJstyrken
bør inddrages. Astrid, Hanna og Kira kan fremhæves
som meget str&stive. mens de 6-radede sorter ofte er
forholdnis blødstr&ede.
Udbyttemæssigt klarer de seksradede SOrler Hamu.
Jesko. der er nye. og den lidt ældre Frost sig godt.
Blandt de l-rodede ligger Pastoral, Monaco og lianna i
toppen. Disse sorler har samtidig bedre kemekarakterer
end de 6-radede.
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Tabel 32. Vinterbygsarter med og uden svampe
bekæmpelse og vækstregulering. (32·36)
A = Uden svampebekæmpelse og vælcstregulcring.
B = 3xO,5ITilttop.
C = 3 x 0,5 I Tilt 10P + 0.7 ICerone.

Udbytte og Merudbyue,
merudbylte hkg pr. h.

Vinterbyg Svampe- Vækst-
bekæm- rt$ule-

rl~
TIng

A D C C+B

Serie 0/-21
Anlal fOrnlg 9 9 9 9 9

Blandingl) .. 60,0 63,5 68,1 J,S 4,6
Sitra 2). ..... -7- 2,8 +1,0 +J,J S.J 2,3
Lady') . ........ +2,9 +1,0 70,S 5,4 5.1
Finesse2) ....... +2,2 +2,4 +1,9 J,J S, I
Trixi2) .. ....... +5,6 +1.7 +4,8 7,4 l,S
Gry') . ...... +7,0 +4, l +4,6 6.4 4,1
Marinka2) . ..... 73,2 +I,S +4,9 5,2 1,2
LSD. 2.5 2.5

Serie 0/-22
Ania! forsøg 10 10 10 10 IO

Blandingi) . 55,8 60,9 61,7 S, l 0,8
Flameneol) . .... +4,0 + 2,3 + 2,2 6,8 0,9
Clarine2) . ..... + J,O 0,3 + 1.4 8,4 +0,9
Kira2) .. + J,6 + J.2 + 2,1 7,S +0.1
PasloraJ2) ... -7-0,7 2,4 1,3 8.2 +O,J
LSD. 2.4 2.8 2.2

Serie 0/-l3
AlltIll forseg 7 7

Blandingl) .. 63,9 69,2 73,3 S.J 4.1
Frostll) . 4,1 J.1 1,9 4,3 2.9
Alldrea6

) . .. +4,4 +0,8 +0,5 8,9 4,4
Celtic6) ........ +1.0 1,4 2.4 7.7 S, l
Erm06). ........ +0,4 0,7 1.0 6,4 4,4
Hasso") . . ... +2,2 70,8 +0,2 6,7 4.7
LSD .. 3.4

Serie 01-24
Alllul forseg 10 IO 10 10 10

Blanding2) . 63,9 70,9 73,0 7,0 2,1
Orfcc2) . ....... +S,O +7,4 +7.0 4,6 2,5
Bambi l) . ....... +1,7 +1.4 +J,4 7,J 0,1
Monaco2) ...... +1,5 0,7 2,1 9,2 J,S
Petula1) . .... .. +6.7 + J.7 + S,4 10,0 0,4
ASlrid1) . ..... + J.7 + J,8 +4,2 6,9 1,7
I-Iannal). 0,5 0,9 0,4 7,4 1,6
Elmar2) . ... + 9,9 + 9,6 77,7 7,J 4,0
LSD .. 3.3 3./ 2.7

Serie 0/-25
Anlal forsøg J J J J

Blanding. 57,7 66,0 70,1 8,J 4,1
Jana"). 0,1 2,1 +1,0 10,3 1.0
Rik06

) . J.O 0.9 +0,7 6,2 2,S
Jesko") 2.9 3,2 1.6 8,6 2,5
Rebelic') . 1,0 1,4 + J.1 8.7 1,6
Hamu 6

) 1,9 2,J 4.1 8,7 S.9
LSD.

I) Lady - Tn.\1 ...- Andrea + Fr05.t.
l) To.radede
~) F!crrade<!c 37
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Ta~1 JJ Egenskaber hos vinterbyg

~ationspan;:clkrl) 1991 Sonsb$t~) 1991 ....J
Son Stdkzuek- Mddug- Vin- pro-I Tce-

Siri· nIna af
SkJOld

""- ,«- tem- StOf
'&" Lej<- Mod- Mel· 8)g- S1cns- flUol- Korn- Rum- lnd- :ld.
an ..... .... Sul I Ab du. "'"

plet k.1d<') "'" \"Jt8l "zg1 bold l boAd

Antal sleder • • "Toradet:
Astrid ... , 86 0,0 27/7 O O 2,9 0.4 2,4 Ru 7 6 8 3
Bambi......... 84 0,0 28/7 O 3 2,3 0,1 4,3 Ra, U 6 6 7 3
CIanne ...... , 86 1,0 26/7 l 2 7,9 6,8 4,5 Ra 8 6 7 5 4
Elmar, ....... , 93 0,0 29/7 O 2 0,0 2.3 4,4 We, U 3 5 6 4
Finesse ... , 85 1,0 28/7 O l 0,3 0,0 1,1 Ra
Flamenco, 95 0,0 27/7 O 2 7,8 3,5 4,0 Ra 7 7 6 7 4
Gry ....... 97 0,0 31/7 O O ,,O 2,0 4,9 Ha, Ra 7 5 5 7 4
Hanna ... _.. ,' 86 0,0 28/7 O I 2,4 0.4 2.4 Ingen 6 6 7 3
Kira ....... 83 0,0 27/7 O O 0,7 0.2 5,7 We. Ra 7 6 5 6 4
Lady.......... 94 2,0 29/7 O I 3.6 0,5 2.1 Ra 7 4 6 6 4
Mannka ....... 95 0,00218 O O 2.2 0,4 0,8 Ly,We,Ra 7 7 7 6 4
Monaco ....... 96 0,0 30/7 I 3 3,4 0,5 2,3 Ra 4 5 6 4
Qrfe< ... _- .... 88 0,0 26/7 O O 0,5 0,4 3,5
Pastoral , .. _. __ 81 0,0 26/7 O 3 3,4 0.7 4,9 Ra 6 6 5 5 5
PelUla. ........ 83 2,0 28/7 O 2 10,3 2,2 8.6 We 5 7 6 4
Sitra _...... 87 0,0 27/7 O 2 2,8 2,2 6,1 Ra 7 6 5 6 4
Trixi ... __ .. 85 0,0 26/7 O I 3.6 0,4 4,0 We 6 7 6 6 4

Flerrodet:
Andrea .. , ..... 98 0,0 26/7 O 3 0,2 0,7 3,8 U 7 3 I 5 6
Celtic ......... 98 3,0 27/7 3 O 0,0 2,0 0,7 Ra 5 2 2 4 7
Ermo, ...... , 105 2,0 29/7 O O 0,2 0,1 3,3 Ra, U
Frost. .....•. 97 2,0 26/7 I 5 0,1 2,0 4,0 Sp,Ha,Ra 7 3 3 5 6
Hamu. 99 0,0 27/7 O O 0,3 0,4 2,7 Sp, Ra 2 2 2 7
Hasso .. , 106 2,0 27/7 , O 1,0 0,2 0,4 Sp,Ha,Ra 7 2 2 5 6
Jana ... 105 3,0 27/7 O O 0,2 0,2 3.1
Jesko ... , 97 0,0 27,7 O O 2,2 2,2 1,5 Sp 3 2 5 7
Rebelle .. 95 0,0 26/7 O O 0,0 2,3 6,9 Ha 2 4 2 6
Riko ..... 102 1,0 27/7 O 5 0,2 0,8 4,8 Ha. U 3 3 4 7
Blanding 96 0,0 27/7 O I 1,7 0,2 3,5 Sp,Ha,Ra

Gennemsnit .... 93 0,7 28/7 O I 2,2 1,2 3.6 5 5 5 5

Blandmg: Lady + Trixi + Andrt'a + Hasso. l) 0= Ingen lejt:SZd S)'gdomsangreb angi"es som procent da:lmingsgrad.
1) Skala ().IO. 0= Lav vmtenasthed. Wle komnrgl. lav rumvægt, lavt proteinindhold Ol lavt trseslofindhold.
l) Ha - Hauten, Ly - l)-.Ilpur, Ra - Ragusa, Sp= Spontaneum. We = Weihenslephan. U = Ukendt rc:5lSlenskilde. en1 e kr flere

r'e$ISlenskdder fundel Isonen = Ikke undersøgt_

Tabel 34, Aere drs fo1'S#g med vinlerbygsoner.

Forholdltal ror kerneudb)t1c
VløterbYll

1988 I 1989 I 1990 I 1991
Via.erbyg

1988

Blanding, , . 100 100 100 100 Jesko O) .... 102 104
Frost 6)"" 107 107 100 103 Monaco 2) 104 103
Andrea 6), ,. , , 105 101 96 101 Riko ') 103 101
Hasso 6) .... 105 102 103 99 Hanna 2). 108 101
Enno 6), . 101 97 97 99 Rebelle ') . 101 99
Lady') . 104 101 99 98 Bamb; '). 104 95
Marinka 2). 104 99 99 95 Astrid 2) , 102 94
Trixi l) ..... ,. 101 99 98 93 Petula 2). 100 93
Pastoral 2) . , , , 106 102 103 Elmar 2). 94 89
Kira ') ....... 102 99 96 Celtic 6) ... _. '03
Finesse 2) , ' 'Ol 96 96 Jana 6) , , , , . , , 100
Flamenco 2) , , , 98 97 93 Cianne 2) ..... 99
Gry ') ... 96 96 91 Silra 2) __ . 95
Hamu 6),. 103 106 Qrfe< ').... 90

38
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Tabel 35 O~·er.;igt over sorts/orsøg i Yinterbyg /988·9J

Ht:le landd: Jylland O<mc I

UdbYUt: Ol mt:rudbyttt: h.q kemt: pr. ha I

Vløt.rbyg • ~ ~
'3 c i I• a • ~ • ac

~
c c

-5 c -5
~

-5 c
.3 f æ

c of c >

~• o iii e.. .. ;c .. .. ..
Rlanding. 100 100 100

Fo",.gsd, /988·9/

Frost b). 70.1 J, I 104 66.6 2,8 104 72.2 J.4 105
Hasso b) . 70.1 1,7 102 66,6 2.4 104 72.2 0,8 101
Andrea b) .. 71,1 0,6 101 67,8 1.1 102 72.9 O,J 100
Lady') . 69,8 O,J 100 64,7 0.9 101 71.5 ';'0,6 99
Marinka ~) .. 69.7 ';'0.7 99 64,1 ';'0,5 99 71.8 ';'0,9 99
Ermo 6). 71,1 : 1,1 98 67,8 ';'0,4 99 72.9 ';'1,] 98
Trixi 2) . 69,7 "1.5 98 64,1 ';'0,9 99 72,5 ';'2,J 97

FOf'SOgsil' /989·9/

Pastoral 2). 71.6 2.5 10J 66,0 1.7 103 74,4 2,9 104
Kira 2). . 71.9 ';'0,8 99 65.5 .;. 1.0 98 76,2 ';'0.5 99
Finesse 2) 71,3 .;.1.5 98 65A -:-2.2 97 74,1 ';'0,8 99
Flamenco 2) . 71.9 "2.7 96 67,7 ';'J,2 95 72,7 ';'2,4 97
Gry') ... 71,8 ';'4.0 94 65,7 "J,J 95 74,6 ';'4,3 94

Forsøgsdr J990-9J
Hanna 2) ..... 7J.J J,2 104 70,6 J,O 104 76,2 J,5 105
I-Iamu 6) .. 75,0 J,2 104 70,6 5,1 107 80,0 l,] 101
Monaco 2). 7J,J 2.6 104 70,6 1.9 IOJ 76.2 J.4 104
Jl"Sko b) . 75,0 2,2 10J 70,6 J.O 104 80,0 1,4 102
Riko ') ....... 75,0 1.8 102 70,6 2,4 10J 80,0 1,1 101
Rebelle b) 75,0 0,2 100 70,6 0,7 101 80,0 ';'O,J 100
8ambi 2). 7J,J "O,J 100 70,6 0,6 101 76,2 .;. 1.4 98
Astrid 2) 7J.J .;.1.3 98 70,6 ';'1,7 98 76,2 -:-0,6 99
Pctula 2) . 7J,3 ';'2,6 97 70,6 ';'1.9 97 76,2 ';'J,5 95
Elmar 2) .. 73,3 76,2 92 70,6 ';'4.7 9J 76,2 ';'7,7 90

1) T().radedt:
.) Fkrrade<k.

rabel 36. Kort karakteristik 0/ \'interbygsorterne i lands/arsøg /99/. primært med den danske sorts/iste som
grundlag. Kun sorter i ydergrupperne er nævn/o alle andre a/pnwede sorter kan hen/øres til en
mid/ergruppe.

Tidlig skridning
Rebel1e. Orfee. Astrid. Cia rine. PClUla

Tidlig modning
Clarine. Orfee. Pastoral. Trixi, Andrea, Fros!'

Rcbcllc

Kort strået
Bambi. Finesse. Kira. Pastoral. Petula, Trixi

Strnstivc
Astrid. Halina. Kira

Lav TKV
Rebelle. Hamu. Celtic

lavt lræstofindh.
Hanna. Astrid. Bambi. Giga

Sildig skridning
Gry. Marinka, Monaco. Elmar

Sildig modning
Marinka, Gry

Lang strået
Ermo, Hasso, Jana, Riko

Ret blødstråede
Celtie. Jana. Hasso. Frost

Iløj TKV
Aslfld. Giga. Flamenco, Tri,;,i, Marinka

Højt rræstofindbold.
Hamu. Riko. lesko, Cehic
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Vårbyg

Der blev i 1991 afprøvet 50 vårbygsorter i landsfor
søgene. hvilket er en forøgelse på 5 i forhold til 1990.
Der er gennemført 118 forsøg heraf de 104 som dob
beltforsøg, hvor hveranden gentagelse er uden svam·
pebekæmpelse og hveranden er med.
Måleblandingen hari 1991 bestået afsortcrneAlexis +
Digger + Canul + Sewa, det vil sige, at Canutbyg
indgår i stedet for Kluon, der var med i 1990. Ud
bytteniveauet har ligget omkring 61 hkg pr. ha i
måleblandingen, og det er et mindre fald i forhold til
udbyttet i 1990.

Tabel 37 viser resultatet af årets forsøg med det
efterhånden meget store antal sorter, der angives at
være velegnede til maltning. Sorterne Lenka, Marcsi.
Senor, Blenbeim og Canut har alle klaret sig bedre end
måleblandingen, og der skulle således være gode mu·
ligheder for at vælge en højtydende bygsort, der kan
bruges som maltbyg.

Tabel J7. lands/orsøg med sorter af mallbyg (J·7·38)

Udb og
merudb. Hck Landet

bltg pr. ha

VirbY1
Udb.
!>kg Hol!. Kar. r. 1".."... ..... Iejo- ",,1-

Øerne Jylland pr. ha ..... - doS

Serie 0/-32 og 0/-34
Antal forwg S II 19 4 IS 17

Blanding-) .. 56,8 59,3 58,3 116 2 0,9
Alexis ...... "'"2,2 "'"1,2 "'"1,6 115 2 0,1
Lenka ...... 3,1 l,S 2,2 111 3 I
Natasha. "'"3,0 "'"1,4 "'"2,0 117 3 2
Semal ... 2,7 "'"2,8 "'"O,S 110 2 3
Grit. ","I,S 0,2 "'"O,S 113 2 2
Korinna. "'"2,1 1,2 ","0,2 117 2 0,9
Maresi .. 0,7 3,3 2,2 117 2 0,8
Blondi.... ~1,3 "'"1,2 "'"1,3 115 2 0,9
Dallas ...... ","1,3 +1,8 "'"1,6 112 3 0,8
Carula "'"1,4 "'"1,4 71,4 115 2 2
LSD ...... 2.0 /.8 /.5

.) AlclI.is + Digge:r + Canut + Sewa.
..) Caruso og Calypso indgik kun i serie 01·35, n5ullalcme

dækker slkdes for di~ soner over 7 foJWg på 0emc og 4
forsøg i Jylland.

Vårbygsorter og svampebekæmpelse
De fleste af årets sortsforsøg i vårbyg er gennemført
uden og med svampcbekæmpelse, og resultaterne af
disse forsøg ses i tabel 38 og 39. I tabel 38 er resultater
ne vist for Øerne. Jylland og for hele landet, hen
holdsvis med og uden svampebekæmpelse. Merud
byttet for svampebekæmpelse er beregnet for hele
landet. Desuden vises meldugangrebel i de ubehand
lede parceller. Karakteren for lejesæd, strålængde og
hollandsk vægt vises for de behandlede parceller. 1
tabel 39 er kun vist rcsullaterne for hele landel uden
og med svampebekæmpelse. Derudover ses merud
by"et for svampebekæmpelse, karakteren for lejesæd i
de behandlede parceller og meldugangrebel i de ube
handlede.

l årets forsøg ligger Elnabyg som den højestydende,
mens Senor, Maresi, Lenka, Canut og Canor ligger
lige under. Der er tale om 6 forholdsvis nye sorter,
som kan komme Iii at indgå i sortsvalgel i de kommen·
de lr.

Serie 0/-33 og 0/-35
Antal forsøg IO

Blanding-) .. 59,S
Blenheim . 2,5
Alis +0,4
Canut. 3,4
Ariel. . "'"0,9
Derkado. . -:- 2,4
Sehila .. . "'"1,2
Senor . . . . . 5,1
Loke.... "'"0,6
Caruso")... -:-1,4
Calypso") .. ","1,1
LSD....... /.7

9 19

61,6 60,S
1,3 1,9

71,4 +0,9
0,0 1,8

"'"1,2 "'"1,0
"'"3,0 "'"2,6
"'"2,8 "'"1,9

2,2 3,7
"'"1,5 "'"1,0
"'"0,7 "'"1,2
+1,7 +1,3

2.4 /,4

6

113
113
108
112
113
113
113
115
112
114
108

19

2
2
2
3
3
2
2
2
2
2
2
/

9

0,2
I
I

0,7
2
O

0,7
0,8
0,5
0,2
0,6

Merudbylterne for svampebekæmpelsc har i måle.
blandingen ligget omkring 3 hkg, hvilkel er knap
halvdelen af de merudbytter, der blev opnået i 1990. I
årets forsøg har merudbyttet svinget fra 1,4 hkg pr. ha
i Rima og op til 7,9 iSema1.
De opnåede udbytter i forhold til måleblandingen i de
svampebehandlede gentagelser anvendes senere i tabel
44 og 45.

Kvalitet I maltbygsorter

I tabel 40 ses resultatet af kvalitetsana'yser i maltbyg.
Analyserne er gennemført på forsøgsprøver fra de
svampcbchandlede forsøgsled. Ved avl af mallbyg

40

ønskes store kerner, en god sortering og et lavl råpro·
leinindhold.
Resultaterne i tabel 40 viser, at der er stor forskel pi
tusindkomsvægten (TKV) i de prøvede sorter. lenka
og Blenheim har i disse forsøg haft de st0csle hrner,
mens Sema! og Canul ligger i bunden med de mindste
kerner. Forskellen i kernestørrelse genfindes til en vis
grad i sorteringsresullaleme, hvor de samme sorler
ligger i toppen. Indholdet af råprotein har værel lavesi
i Lenka og Semali forsøgsserie 01-32 og i Blenheim og
Canut i serie 01-33.



Tabel38. Vdrbygsorter med og uden S'KJmpebelcæmpelrL (39-44)

Kornsorter og korndyrkning

A = Uden 5vampc:bekaempdse..
B - 2 X o.S 11i1t top,

• Udbytte O! merudbytte. hk, kerne pr. ha Hele ..ndet

VirlIYIl A B "ud" KM. SI"· HolI
ro< v 'IO mol- ro< ....... .....

Øunr IJylland I~ Øerne IJylland I~ bekmp. dual """'" om ""nd
B-A A B B B

Serie 0/·36
Antal fOf'So08 5 5 IO 5 5 IO IO 10 9 2 3

DIanding·) . 63,9 54,3 59,1 68,0 57,6 62,8 3,7 l l 67 113
Casanova . . +5,5 +5,9 +5,7 +2,8 ':'2,6 +2,7 6,7 9 l 67 112
Meltan . +0,4 1,3 0,S : 1,8 2,0 0,1 3,3 0,2 ° 62 115
EscorL. 0,6 +3,9 + 1,7 1,8 +0,5 0,6 6,0 l l 77 113
Dccor . . +1,7 :2,3 +2,0 +0,8 +0,8 +0,8 4,9 0,S l 70 111
Lorna +0,7 +2.7 +1,7 1,0 : 1,7 -:-0,4 5,0 0,2 l SS 110
LSD ... 3.8 3,/ 2.4
Serie 01-37
Antal fol'M,& 6 8 " 6 8 14 14 14 13 2 3

Blanding-) . . 57,9 59,9 59,0 60,9 62,7 62,0 3,0 l 2 66 113
Digger .... 3,3 +0,3 1,2 2,6 1,3 1,8 3,6 3 2 63 114
Collie . . _. 2,9 +3,3 +0,6 2,9 0,. l. 5,0 3 2 64 112
Nomad ... . 0,9 +9,7 +5,2 1,6 +4,7 +2,0 6,2 2 3 67 112
Guidor ........ . l,S + 3,8 +1,5 2.3 0,4 1,2 5,7 3 3 74 1\2
Sif. . . +1,4 + 4,7 +3,3 0,3 +1,0 +0,5 5,8 2 3 70 113
LSD ............ 3.7 2,9 2.6 2.2 I

Serie 0/·18
Antal forwg 5 8 13 , 8 13 13 13 13 l O

Blanding-) ..... 58,8 60,8 60,0 61,1 64,1 63,0 3,0 \ 3 64
Jarek . .... 2,0 +1,4 +0,1 3,0 0,0 1,2 4,3 0,7 3 66
Elna ..... . 3,7 1.8 2,5 6,2 3,9 4,8 5,3 2 2 63

~
Riga ... . 0,4 +1,2 +0,6 2,3 +0,9 O" 4,0 2 3 70
Segu ..... ....... ~2,8 +0,9 +1,6 +O,g +\,2 -:- 1,0 3,6 0,S 4 63
Saskia . .. 1,2 0,S O,g 0,9 +0,3 0,2 2,4 0,3 3 71
LSD .. 2.3 3,8 2.6 2, I I I

Serie 01-39
Anlal fON)! 3 6 9 3 6 9 9 9 8 3 4

Blanding-) . 65,1 52,0 56,3 68,9 54,9 59,5 3,2 2 2 72 116
Regatta. ......... +0,6 +1.1 +1,0 1,6 0,6 0,9 5,1 6 3 79 117
$ewa ..... . + •.7 +2,3 +3,1 +2,3 c2,3 +2,3 4,0 4 2 74 117
Lina ... . +4.0 +0,9 +1,9 +2,0 0,3 +0,5 4,6 3 2 84 115
Rima.... . 0,7 2,3 I,g +0,5 0,2 0,0 l,' 2 2 77 116
SCSCC ......... +2,2 +0,3 +0,9 +I,g ~2,6 ~2,J 1,8 0,8 2 67 117
LSD ..... 2,3 2,6 1,9 3

Serie 01-40
Anlal forsøg , 8 13 5 8 13 13 13 13 I 4

B1anding-) . 62,1 56,7 58,8 67,5 59,1 62,' 3,6 I 2 84 112
Kestrcl .... 1,0 +4,3 +2,3 +0,3 +2,0 +1,' 4,5 2 3 g7 110
Hugin .... . +0,2 +J,4 +2,\ 0,8 ';-0,5 0,0 5,7 J 2 g6 108
Princcsse ..... +1,5 +4,3 +3,2 +0,7 +1,6 +1,2 5,6 2 3 81 107
Grosso " 1,6 +2,3 +2,0 +5,5 +1,6 +3,1 2,5 0,2 3 87 117
Sepac . . . . . . . . . . +0,9 +5,5 +3,8 +0,1 +0,3 +0,2 7,2 S 2 75 114
LSD ... ......... 3,2 3.5 2

Serie 01·41
Anl..1 forwg 3 , 8 3 5 8 , 8 , 2 •
Blanding·) . 58,5 59,8 59,3 61,3 62,0 61,8 2,5 2 2 62 116
Canor . . +2,4 +2,6 +2,5 2,4 0,6 1,3 6,3 6 2 65 117
Krystal ....... . +2,7 +I,g +2,1 0,2 +2,0 +1,2 3,' J 2 67 116
Marielle . .... +0,8 +1,6 +1,3 1,3 0,8 1,0 4,8 • l 75 118
Vintage . ... 0,2 +1,6 +0,9 2,0 0,S 1,1 4,5 2 2 64 115
Prisma .. _. +2,4 +2.7 +2,6 l,' +1,5 +0,4 4,7 7 I 72 115
LSD .....

•) A1e.lls + Diggtcr + Canut + Scwa
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Tabel 39. Smmpebekæmpelse i maltbygsorler.
(45-46)
A = Uden svam~kæmpcl§t'.

8 = 2 X 0,5 I Tilt lop

Udb. og maudb ....-,1' % mel·1
Vlrbn

hkg. pr. hil for ~v, Kar (()f"

beb:mp. Iejeszd i dug l

A I B 8·A B A •

Serie 01·32
Antal fOfS01 Il Il Il 12 ,
Blandinf) 56,4 58,7 2,3 2 0,1
Alexis .. "'2,2 ; 1.8 2,7 2 °Lenka .... 0.4 2,6 4,5 2 0.1
Natasha .. "'3.7 "'1,7 4,3 2 0,5
Semal .... "'5.7 "'0.1 7,9 1 0,3
Grit ...... "'2,7 "'0,6 4,4 2 0,1
Korinnll .. 0,2 70,2 1,9 2 0.1
Maresi .... 1.6 1.8 2.5 I 0,1
Blondi .... "'2.6 "'1,8 3,1 2 0.1
Dallas .... +3,0 "'2,2 3,1 2 0,1
Carula .... "'2,4 "'1.2 3,5 2 °LSD...... /,9 J.7
Serie 01-33
Antal forsøg II II II 1\ 7

Blanding') 56.5 59,S 3,0 2 0.3
Blenheim "'0,2 2,1 5,3 I I
Alis ...... "'3,3 "'1,1 5.2 2 I
Canut. "'0.4 1,6 5,0 2 0,9
Ariel .. "'2,8 "'0,8 5,0 3 2
Derkado .. "'2,7 "'2,8 2,9 2 °Sehila .... "'3,4 "'1.6 4,8 2 0,9
Senor..... 2,1 5,2 6,1 2 I
Loke ..... "'4.9 "'I,J 6.6 2 0,9
Caruso . "'2.4 "'1,2 4,2 2 0,3
Calypso .... +3,4 "'I,J 5,1 2 0,5
LSD...... 2./ /,9 /

") AlcAlS + Digger + Canut + Sewa

Sortsblandinger IvArbyg
Igennem de sidste 13 år er der hvert år gennemført
forsøg, hvor målesonsblandingen sammenlignes med
de sorter, der indgår I den. Forsøgene gennemføres
uden og med svampebekæmpelse. 1 tabel 41 ses resul
tatet af drets 13 forsøg med denne opgave.

I de ubehandlede parceller viser årets forsøg i lighed
med de tidligere Ars, at sortsblandingen ligger over
gennemsnittet af de SOrler, der indgår i blandingen,
men i Ar ligger den ikke heIl på niveau med den
hojeslydende af enkeltsonerne. hvilket ofte har været
tilfældet. I de svampebehandlede parceller viser årets
forseg, at sortsblandingen har ligget under gennem
sniltet af de soner, der indgår i den. mens sorts
blandingen stadig har ligget højere end den la\'esty
dende son.
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Tabel 40 Maltbygsorters kvalitet og udbytte. (45-46)

IVlrbYK

So«<-
nn, %rA

TKV "'> p_o h'.
I 2.5mm m ... I~.

Serie 0/·]2
Anlal rOBOg 11 13 Il Il

Blanding-) . 58,7
Alexis .... ......... 45 91,5 10,6 "'1,8
Lenka .. 47 95.6 10,4 2,6
Natasha. _. 43 91,6 11,2 "'1.7
Semal. 40 76,0 10,4 "'0.1
Grit. .... 41 84,6 Il, I "'0.6
Korinna 43 91,1 11,1 "'0.2
Maresi ......... 45 93,9 11,2 \8
Blondi. 44 90,3 11,4 "'\8
Dallas ... 44 88,6 10.9 "'2.2
Carula...... 43 88,0 lU "'1.2
LSD... 4,9 0.3 / 7

Serie 0/·33
Anlal forsøg IO IO 10 1\

Blanding-) . 59.5
Blenheim .......... 46 91,0 10,2 2.1
Alis .... 39 80,7 10,4 "'1,1
Canut ... _......... 38 81,2 9,9 1.6
Ariel .. 41 92,4 10.7 +0.8
Derkado .... 44 91,7 10,9 +2.8
Sehila ....... 44 88,9 10,7 + 1,6

nor 4J 93,6 10,4 5,2
Loke. ..... " .. 41 88,5 10,3 ,J

•Caruso .. .......... 44 89,5 10,8 ,2
Calypso ........... 41 85,8 10.8 .,3
LSD.. /,9

• ) Alc;m + Digger + Canul to SeW3•

Forsogene viser ligeledes. at årets sonsblanding kke
har kunnet klare sig udbyuemæssigt for sidste Ars
blanding. der bestod af Alexis + Digger + Klaxo"l +
Se.....
Set over de 13 år. hvor forsøgene er gennemført, \'Iser
det sig stadig, al sonsblandingen klarer sig bedre end
gennemsnittet af de 4 soner. der indgAr i den.

Vårbygsorternes egenskaber
I obserlfationsparcelleme. der anlægges 16 steder j
Danmark, dyrkes alle de prøvede sorter i s mOle
mark, og det er derfor muligt direkte at sammenligne
de enkelte sorters egenskaber.

I højre side af tabel 42 vises resultater fra o~crva

tionsparcellerne med de vl!.rbygsoner, der er afpnwet i
landsforsøgene. Derudover vises karakterer fra Jort·

listen for korn i den hojre halvdel af tabellen.
Det ses af tabel 42. at der er en ret stor variation i de
afprøvede vårbygsorter. StrAlængden varierer fra 51
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Gns. 4 soner. . ... 57.7 100 62.0 100 4.3 ~0,8

Blanding 1991 2) ••• 58,3 101 61,4 99 3.1 +2.0
Merudb. f. blanding 0.6 - -:-0.5
Blanding 1990') . . 59.1 103 62.2 100 3, I "2.0

Tobe/4/. Vdrbygsorter enke/m:{ og i blanding med og
uden svampebekæmpelse. (47)
A = uden svnmpebckæmpdsc
B - 2-] X O ~ I TIlt lap

Bygsorter og bladsvampe
Ved valg af vårbygsort er en meget \rigtig egenskab.
hvor modtaglig sorten er overfor de forskellige blad
sygdomme.
I label 42 er opgivet angrebet af meldug. skoldplet og
bladplet i observationsaparccllerne i 1991, samt karak
teren for bygrustmodtagelighed fra sonslistefl for kom
1991.
Angrebet af meldug i årets obscrvutionsparceller og i
landsforsogene har været ret begrænset. men stadig
med stor variation mellem sonerne.

Ved afprøvning af nye bygsorter tilbydes der nu en
undersøgelse af maltningsegenskaberne. Ved vurde
ring af disse kan man gå ud fra. at sorter med et hojt
ekstraktudbytte, en lav viskosistet og et hojt mahud
bylte normalt vil blive foretrukket frem for andre.

Grdskimmel kunne i 1991 findes pd enkelte bygaks. Ved
am-endelse afbyg til malt. er det vigtigt at kernerne er fri
for sWJmpeangreb, da der ellers kan blive problemer med
blondt andet overskumning.

I tabel 42 er angivet. hvilke meldugresistensgener. der
findes i \årbygsorterne. I en stor del af sorlerne findes
nere resi~lcnsgener. Det fremgår af tabellen. at de
forskellige rcsistensgener ikke har været lige effektive
overfor meldugsvampen. I tabel 43 er disse forhold
belyst nærmere ved en opdeling efter resistens og
meldugsmiue i de iait 72 SOrter. der \'ar med i obscr\'a·
tionsparcellerne i 1991. Dct fremgår af tabel 43, at
resistcnscme MI-o og Ru sIadIg er meget effektive.
Resultaterne giver Ikke anledl11ng til yderligere "on
dringer. da del meget begrænsede meldugangreb i
årets observationsparceller ikke gør dette mulig!.
Der er i 5 af sorterne i tabel 43 ikke nogen meldugresi
stensgener, det er gamle sorter. som ikke dyrkes mere.
Sko/dp/et er registreret 2 steder i obser\'ationspar
cellerne. '\Om del fremgår al tabel 42. Der er nogen

3,2 ~1,9

4.2 cO.9
5.0 "0.1
4.8 +0.3

4.8 ~0.3

3.6 + 1.6

99
103
99
98

100
100

101 61,4
104 64,1
98 61.4
97 60.9

100 54.4
103 54.6

0.2

lVirbYK

A B Mer·
Mc~J.l) udb. IN<I'~
du. hk. hk.

~!'
""'."',. k,rne F",h urne Forh udb

"<ns pr. ha ,al pr. h. tal B-.;-A. hk.

Serie 01·42. 13 forsøg
Alexis .... MI-O 58.2
Digger . Ru 59.9
Canul. .... L). La 56.4
$ewa. . Ri 56.1

Gn... 13 drs forsag 1979-91
Gns. 4 sorter 49.6
Blanding 51.1
Merudb. f. blanding 1.5

I) Ru Rupct'. Ly = L)Il11pur. Ln "" LU:\lgalum.
RI R1Cllrdo

!) AIt.\I~ Dlgg~r + Cnn Ul -t SI.'Wa
1) Akus DJgg~r + Khuon"" "'il

cm i den kortstråede sort Lorna og [il 84 cm i den
Inngstråede son Grosso. l årets observationsparceller
har der næsten ikke være lejesæd. og det er derfor
vanskelig I af skelne mellem de provede sorter for
denne egenskab. Modningstiden har varierel med 6
dage fra den IO. augu"l i den tidlige son Grosso til den
16. august i de to sildige sorter Etna og Semal.
KaroJ..terenfor,zedknækflingafstrd. der har betydning
for. hvor meget og hvor hurtigt stråene knækker
sammen ved overmodning, har \'arieret fra Oi sorterne
Meltan og Sehila til 7 i sorterne Casanova, Keslrel og
Sif. Aksnedknækniflgen. der oplyser om risikoen for
akstab ved Imsl, har varieret fra O i sorterne Canor.
Caruso. Escort. Etna, Lorna. Marielle. og Riga til 8 i
Sewa.
Angreb af havrenemotoder kan være et problem i
sædskifter. h\'or der dyrkes meget htwre og byg. Sor
terne Alis. Collie, Derkado, Etna. Meltan og Semal er
resiSlcnle overfor angreb af delle skadedyr.
I den hejre del af rabclJen findes karakterer for korn
wÆgt. rUfm·ægt. proteinindhold. sortering og maltnings
egenskaber.
Det fremgAr her, at der er stor forskel i korm'ægten.
hvor Alis, Ariel. Canor. Collie har små kerner. mens
Grosso har de største. Proteinindho/det. som bor være
lavt. hvis sorten skal anvendes som maltbyg. varierer
en del. Sorten Lina har det laveste indhold og Meltan
del højeste. For at kunne anvendes til maltbyg er det
vigtigt med en god sortering. Her ligger der en stor
gruppe soner med en karakter for sortering pA 8. mens
sorten Collie skiller sig ud \ed at have den laveste
karakter for denne egenskab.
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To bel 42 Eg ns/rober hos vårbyga e
~aoon$pt.n:dJttI) 1991 Soruh~te2) 1991 I

I jso<. Mahnln I... -"",;,
<d. R",· ""B IISort

SIri· '''''''o Mddua"
~_n~

Pro- k~r- El>-
b;"•. nm. af

~kDId.
"". rin· "., ~r:kt Vb- i.1I

d< ~'I"od d· Bbd \lml ~lod<r6)1- Kom· Rum-

~
o. h" "au- ud-

cm sæd nini ".j.u, du. pl<l r'<I kikl~l) R~ "'" "'B' -gi 2.5 " let t'~lle

Antal SIedet" • I 8 , I • 2 I

Alexis .... 68 0,012/8 4 3 0,0 0,1 1.0 Ml-o 6 6 5 3 8 7 3 6
Alis ...... 67 0.014/8 4 4 0.3 0.1 1.0 Ar, La 2 5 3 5 3 3 6 4 7
Ariel ..... 67 0.012/8 4 4 0.5 0.1 10.0 Ar 3 3 5 3 4 7 4 4
Blenheim.. 73 0.013/8 , 1 0.3 0.3 1.0 Ar,Ab 5 6 5 2 5 6 5 6
Blondi. 68 0.012/8 5 4 O., 1.0 1.0 Ar,U 3 5 6 5 7 7 3 7
Calypso ... 73 0.011/8 6 2 0.3 0.1 5.0 Ly,U 3 4 5 5 5 7 3 5
Canar .... 68 0.014/8 4 O 1.0 0.2 5.0 Ly 5 3 5 2 6 6 5 5
Canul 65 0.012/8 4 5 0.3 0.1 5.0 Ly, La 3 4 5 2 5 6 6 7
Carula .... 68 0.012/8 3 7 0.8 0.1 5.0 Ru 6 5 7 4 7 7 4 6
Caruso.... 70 0.012/8 3 00.4 0.8 10.0 Ru 3 5 7 5 6 7 3 6
Casanova. 68 0.012/8 7 4 0.3 7.5 1.0 Ri,Kw 3 5 6 4 6 6 6 7
Collie..... 65 0.014/8 4 3 0.3 0.2 0.5 RU,We,Kw 2 4 3 7 2 3 6 6 6
Dallas .... 71 0.011/8 S 2 0.3 0.1 5.0 Ru 3 5 6 4 6 7 4 6
Decor .... 73 0.012/8 6 3 0.1 0.6 5.0 AI 2 3 4 6 4 6 6 5 6
Derkado. _ 69 0.013/8 4 60.0 0.6 10.0 M1·o.Ly 3 5 7 4 6 7 3 6
Digger .... 65 0.014/8 l l 0.3 0.0 5.0 Ru 4 5 6 3 8 5 8 6
Esoort 77 0.011/8 4 00.3 0.1 1.0 Ly, Kw, La.We 5 4 5 3 5 5 3 7
Etna...... 64 0.016/8 5 00.2 0.3 0.1 Ru 2 4 4 5 2 4 6 7 7
Grit _. 73 0.012/8 5 5 0.2 0.1 5.0 Ar 3 4 4 3 6 7 4 6
Grosso.... 84 0.010/8 4 4 0.0 0.1 0.5 MI-o 4 8 7 3 8 5 5 6
Guldor . _. 73 0.012/8 l l 0.3 0.1 1.0 AL La 4 6 7 4 5 5 6 7
Hugin .... 71 0.012/8 3 3 0.9 0.1 0.5 We,U 5 5 5 4 7 5 S 6
Jarek ..... - - - U 5 6 5 3 7 6 4 6
Kestrel ... 77 0.014/8 7 3 0.2 0.8 1.0 Ly,We 2 5 6 5 6 5 5 6
Konona .. 74 0.012/8 4 2 0.1 1.0 1.0 RU,La 3 5 7 5 7 7 4 5
Krystal ... 68 0.013/8 6 3 0.2 0.3 1.0 Ri,La, We 6 6 5 4 8 6 4 6
Lenka .. 73 0.012/8 4 7 0.3 1.0 1.0 Ru.Ab 6 6 4 2 8 7 4 5
Lina...... 84 4.012/8 4 2 0.3 1.0 0.1 Ly,Mu,La 5 4 6 l 5 5 5 7
Loke. 63 0.011/8 5 3 1.0 3.0 O.S La,U 4 4 6 3 6 7 S S
Loma.. , .. 51 0.015/8 l 00.0 7.5 0.1 RU,La l - 5 4 5 3 6 5 8 7
Maresi. ... 68 0.011/8 2 60.1 0.2 5.0 Ar. Ab. We 3 5 6 5 7 6 S 4
Marielle... 70 1.0 11/8 I 00.2 0.3 1.0
Mehan. 62 0.012/8 O 2 0.0 0.1 1.0 U 2 6 7 6 7 6 5 6

atasha... 71 0.011/8 4 3 0.4 0.5 5.0 Ar,Ab
Nomad ... 68 0.012/8 5 2 0.1 0.5 1.0 MC,Ab, La 4 6 6 3 7 6 5 7
Princes..-.e . 69 0.011/8 5 l 0.2 1.0 1.0 RI. La. We 5 5 4 3 7 4 4 7
Prisma ... 73 0.010/8 3 3 1.0 0.3 5.0 Ar, Ab, We 5 6 4 2 8 8 2 6
Regatta. 74 5.012/8 2 2 0.8 0.1 1.0 AI. La 2 4 6 5 3 7 4 6 7
Riga.... 73 0.013/8 5 O 0.2 0.0 0.1 Ru 5 6 5 4 5 6 7 7
Rima ..... 73 0.012/8 3 3 0.1 0.1 0.5 Ru. La 4 5 7 4 7 5 7 6
Saskia .. 70 5.011/8 5 I 0.1 0.6 1.0 MC,La,We 4 7 7 S 7 5 9 7
Segu ... , 66 0.012/8 6 4 0.0 0.8 0.5 RI.Ty,Wc 6 S 7 3 7 4 7 7
Schila, 64 0.011/8 O 2 0.2 0.6 10.0 Ar, La 4 6 7 4 6 7 4 5
Sema!. ... 68 0.016/8 5 4 2.1 0.8 1.0 Ly, La 2 4 S 6 2 4 7 4 6
Senor, 61 0.014/8 2 1 0.6 0.1 5.0 Ru 5 5 7 4 7 6 3 6
Sepac. , .. 56 0.012/8 2 1 1.9 1.0 0.5 Ri,Kw.We 4 4 7 5 6 6 6 6
Sesec . 63 0.013/8 2 l 0.7 0.1 0.5 Ru, La I - 4 5 6 5 6 4 6 6
Sewa , ... 71 0.011/8 2 8 0.4 0.3 0.5 Ri. Wc 4 4 5 2 4 4 7 6
Sif. 70 0.012/8 7 2 0.0 0.8 1.0 U 6 5 7 3 6 5 5 6
Blanding .. 66 0.012/8 4 2 0.1 0.3 1.0 00)

·)Dlandmg: AlcJ.IS + Dtggcr + Canut + $ewa. ..) MI-o, Ru, ly. La. RI. Wc.
l) O = lOgen lejesæd og lOgen nedlc.naeknm8 af siri og aks. Sygdomme angIVes "ed procent dæknIngsgrad.
') I - hik modtageIJghcd for bU:rust. hIk kom\'lJegl, lille namvrgl, la,', protonmdhold, hIk andel af kemn o'er 2.5 mm. hik

ekSIl'llktudb)'llc. lav V1S.lr.osllet og lavt mahudbyuc
l) Ab - Abewman, AI = Algenan, Ar Arabaschc. Kv, = Kll.an. La - Lacvlg&tum, Ly L}'allpur. MC = Monlc Christa. Mu _

Multan, RI Ricardo. Ru == Rupec. T) = TyrklS". Wc =-= Wohcnstephan. U = Ulr.endt rcsaslcaa~ dier nen: rt'SlSlcn.sJt11dcr
fundet I sonen = Ilr.kc undCf'SO&l
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Figur 2. Forskel mel/em virk"",g af svampebekæmpelse
/99/ i m6/eblandingen og i de enkelre pro\1t!de
byg50rter.

Kornsorter Of( korndyrkning

variation iangrebsgraden, Casunova og Loma var
mest angrebet. Bladplet er kun registreret Cl sted;
observalionsparcelleme. og der ,'ar her store \ analla-
ncr i angrebet mellem de enkehe sorter. Ariel. Caruso. I
Derkado og Sehila var de mest angrebne. men ... Elna.
Lina. Loma og Riga 111 med den laveslc nngrcbsgrad. B
Betydningen af sorternes modtagelighed overfor syg
dommene kan illustreres med figur 2.

Det fremgår af figur 2. at der er meget stor forskel i de
opnåede merudbyuer i forhold lil ml\1eblandlllgen.
Merudbyttet i sorterne Rima, Sesec. Grosso, Saskia.
Meltan. Korinna og Dcrkado har siledes været min
dre end måleblandingens. mens der i sorterne Sepac.
Loke. Canor og Semal er opnået fra 3.7 til 5.7 hkg
større mcrudbyllc end i m§1eblandingen .
Normalt opnås der de største meudbytlcr for svampe
bekæmpelsen i sorter, som er kraftigt angrebet af
meldug. Denne tendens er ikke så udtalt i 1991 som l

1990. hvor der var en meget tæl sammenhæng mellem
kraOlge meldug· og bygrustangreb og de opnåede
merudbytter.
A/prøvningen o/I'årbygsoner uden og med sl'ompebe
kæmpeise er efterhånden gennem/ort i mange år. Mer
udbyttet /01' sl'ampebekæmpelsen I'orierer fra 61' til 61'.
afhængig a/ årets angrebsniveau og hvilke sygdomme.
der er fremherskende og sidst. men ikke mindst. er det
meget sortsajhængig/.
Svampebekæmpe/sen i sortsforsogene er ikke en behOI'~

bekæmpelse. og der kan derfor Ikke med runelighed
regnf!S "konomi pIJ den. Trods dette forbehold giver
resultaterne et godt udgangspunkt. ndr de enke/re soner
skal vurderes iforhold til hinanden. og nor deres behov
/01' sl'ampebekæmpelse skal fastlægges.

Flere års fors0g med vårbygsorter
Tabellerne 44 og 45 giver en oversigt over resultaterne
fra de sidste fem års forsøg med vårbygsorter. I label

Tabel 43. Me/dugangreb i obse1'\'Otionsparceller med I-&rbyg /985-/99/.

Kar. for mcldugangreb
% meldug I

Virbyg 1991 l
Resislensarundla& i 72 sorttr

1985 I1986 I1987 I1988 I19 9 I1990
Anl.~ I tf. dæk.n

Se rodnote 3 I label 42 SOlUr af mddu&

Ingen resistens. .......... 5.9 6.5 6.2 6.J 6.6 6.1 5 2.5
(La. We)... .......... .......... 4.3 4.4 5.1 4,9 5,1

]5.4 4 O,J
AI. (AI. La). J.8 J.J 2,9 J.9 J.7
Ar, (Ar. Ab). (Ar. Ab. We). (Ar. We). (Ar. La) . J.4 J.2 J.3 3.7 4.2 4.8 IO 0.6
Ly. (Ly. La). (Ly. Kw). (Ly. We). (Ll'. Ab), (Ll'. Mu.
La). (Ll. K~. La. We) ... ............. 2.3 2.7 3.7 3.6 4.1 4.4 II 0.8
(MC, Ab. La), (MC. Kw, We). (MC, La, We). 4.7 4.4 4,2 3,7 3,9

]4,0
3 0,5

Ri, (Ri, We), (Ri, Kw), (Ri. Kw. We). (Ri. La. We)
l

6 0,6
Ru, (Ru, Ab), (Ru, La), (Ru. La. We). (Ru. We).
(Ru. We, K w) ......... ....................... t I.J 1,2 1.1 I.J 2.J 3.1 16 0.4
(Ty. Ri, We). . . . . . . . . . . . . . . ........ 0,8 I O
MI-o, (MI·o. Ar). (MI-o. Ly). (MI-o. We). 0.8 0,7 6 O

l
Ukendt resistens. .. ...... .......... 1,7 IO 0,3

I) Karakltr!ikalll 0-10. h\or O = mgen angreb
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Kornsorter og korndyrkning

44 vises udbytterelationerne udtrykt i forholdstal for grundlaget for hwm tal i tabellen er. at den prøvede sort
de enkelte år fra 1987 til 1991. Resultaterne er opdelt h,-en dr har deltager i mindsr 3 forsøg ,. Jylla'Ui. pd
på hele landet. Jylland og Øerne. øerne. og i mindst 6 forsøg i hele lander.
Måleprøven har hvert dr "ærer en sorrsblanding, og I forbindelse med det samarbejde. der har været med

Tabe/44. lA'ersigr O)'t!r flere tIn forsøg med vdrbygsorrer. Forholdsral for kerneudbyue.--
Målepr.') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Lenka . .. 100 99 96 101 104 98 96 96 101 103 103 102 95 102 105
Canut ... 107 103 103 106 103 108 103 102 101 100 107 102 104 108 106
Digger ... 112 103 103 104 103 112 103 104 107 102 112 102 102 101 104
Canor ... 104 100 98 97 102 103 97 97 96 101 104 103 100 99 104
Regatta . . 106 104 103 96 102 106 105 103 92 101 105 102 102 102 102
Escort . .. 106 103 99 102 101 106 101 99 102 99 107 105 99 103 103
Lina .... . 100 101 96 93 99 97 100 90 91 101 104 103 102 98 97
Grit .... . 102 98 97 98 99 102 99 96 98 100 102 97 98 98 97
Alis .... . 99 102 101 104 99 100 101 101 102 98 98 103 102 105 99
Ariel ... . 105 102 100 105 98 108 104 100 102 98 103 101 100 107 98
Alexis .. . 104 97 103 98 97 106 98 103 97 98 101 96 104 98 96
Natasha . . LOI 94 95 92 97 102 93 95 91 98 101 95 97 93 95
Sewa .... 103 99 98 97 96 104 100 99 96 96 102 99 96 98 97
Grosso . .. 98 98 93 94 95 97 96 94 93 97 98 101 91 95 92
B1enheim. 104 102 102 103 102 101 99 102 106 104 103 104
Jarek .... 100 98 103 102 99 96 102 100 100 102 105 105
Prisma .. . 102 95 96 99 101 94 92 98 103 96 98 102
Princesse. 103 100 103 98 102 100 102 97 106 101 104 99
Krystal. 97 97 99 98 96 96 98 97 100 98 101 100
Collie ... . 103 106 102 101 105 101 105 107 105
Hugin .. . 97 97 100 99 95 99 95 100 101
Sif ...... 98 98 99 98 95 98 97 101 100
Semal . ... 105 104 99 102 99 95 108 107 105
Segu..... 98 98 98 97 99 98 99 96 99
Carula . .. 100 97 98 98 97 98 103 97 98
Nomad .. 102 102 97 100 100 93 104 103 103
Derkado. 99 99 96 99 97 95 100 99 96
Elna .... . 112 108 113 106 III 110
Senor. .. . 105 106 105 104 105 109
Maresi . .. 102 104 101 106 103 101
Guldor . 102 102 102 101 103 104
Riga ..... 105 101 109 99 106 104
Saskia . .. 99 100 100 100 98 101
Mettan . .. 100 100 100 103 99 97
Rima ... . 102 100 102 100 101 99
Sepac .... 100 100 102 99 98 100
Konnna. . 100 100 100 102 100 96
lorna. __ . 106 99 106 97 106 101
Decor ... 104 99 106 99 101 99
Loke ... . 104 98 104 98 102 99
Caruso .. . 104 98 106 99 104 98
Calypso .. 104 98 104 97 104 98
BJondi. 103 98 102 98 103 98
Kestrel .. 103 98 103 97 103 100
Dallas . .. 101 97 103 97 98 98
Sehila. 96 97 96 95 97 98
Sesec .... 97 96 100 95 93 97
Casanova. 104 96 103 95 105 96
Vintage .. 102 101 103
Marielle. 102 101 102
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Kornsorter og kornd}'rkning

Tobel45 Oversigt OIW sortsforsøg ,. v6rbyg 198791-

l Hele landet Jylland Øerne

Holl. "'legt Udb)'lle 0& merudby1te hleg leerne pr ha
ipund

Vlrbyg

I
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:li • ~ ~ æ
> ~

;; e æ • E ~ E æ::; .. ::; .. ::; .. ..
Blanding. 100 100 100

Forsøgsdr 1987-91
Digger ..... 113 114 56.0 2,8 105 54,8 2,9 105 58.6 2.5 104

Canul .... 114 113 59.0 2.5 104 58,9 1.6 103 58.9 3,2 105
Ariel 114 113 59.2 1,3 102 58.1 1,2 102 60,3 1.2 102
Escon .. 113 112 57,6 1.2 102 55.1 0.7 101 61.3 1.9 103
Regatta .. 114 114 55,1 1.0 102 52.2 0,6 101 59.6 1,6 103
Alis ... 113 108 58.9 0.6 101 59.9 0,2 100 59,9 0,9 102
Canor . 114 113 57,5 0,0 100 55.5 70,7 99 60.2 1,0 102
Lenka .. 113 109 55.2 0,0 100 53.2 -;-0.6 99 57,6 0.8 101

Alexis ........... 115 114 57,5 -;-0.1 100 56,7 0.3 100 58.5 -;-0.5 99
Grit. ... ........... 113 112 57.3 -;-0.7 99 55.8 -;-0.5 99 58,9 -;-0.9 98
Sewa. 112 113 56.4 -;-0.9 98 54.0 -;-0,7 99 60.5 . 1.1 98
Lina ..... . . . . . . . .. . . 114 113 57.5 -;-1.3 98 55.6 ~2,5 96 60.9 0.3 100
Natasha. 113 114 56.9 -;-2,4 96 55.3 -;-2,5 96 59.3 : 2,4 96
Grosso.. 114 117 58,0 -;-2.7 95 55.9 -;-2.5 95 61,9 -;-3.0 95

Forsog~dr 1988-91
Blenheim.... 114 114 62.6 1.7 103 62,5 0.6 101 62.0 2.8 104

Princesse. ......... 113 109 62.4 0,7 101 62.1 0,3 100 63.0 l,S 102
Jarc:k., ....... liS 114 61.5 0,4 101 60.9 -;-0.4 99 63,1 2.0 103
Prisma.. liS 112 60,7 -;- I. I 98 59,3 -;-2,0 97 62.6 -;-0.1 100

Krystal 116 114 61.0 -;-1.3 98 60.4 72,0 97 61,5 -;-0.1 100

Fors.gsdr 1989-9/
Collie.. 114 112 62,8 2,3 104 62,5 1,4 102 63,3 3.5 106

Semal .......... 115 113 63,2 1.7 103 62.3 -;-0.7 99 63,6 4,1 106
Nomad ...... liS 114 64,4 0,1 100 63.4 -;-1,7 97 65.0 2.1 103

Carula .........•... 114 113 63,2 -;-1.1 98 62.3 -;-1.5 98 63,6 -;-0.5 99

Hugin .............. 113 III 64.2 -;-1,1 98 62.3 -;-1.4 98 67.0 -;-0,9 99

Sif. 113 113 62.3 -;-1.1 98 61,5 -;-1.6 97 63,9 -;-0.3 100

Segu. 113 112 63,2 -;-1,2 98 62.2 71,1 98 64.7 -;-1,4 98

Derkado . 112 112 63.9 -;-1.3 98 63.0 -;-1.8 97 64.5 -;-1,1 98

ForsøgStJr 1990-91
Elna. 67.9 6.8 110 67.8 6.5 IlD 68,0 7,3 III
Senor 113 liS 66.5 3.7 105 66.7 2.9 104 66,6 4.5 107

Riga. 67.9 2,2 103 67,8 2,9 104 68.0 3.5 105

Lorna 113 110 67.1 2.0 103 63.4 1.3 102 71,3 2,8 104

Maresi. 116 117 64,8 1.9 103 64.3 2.2 103 65.7 1,5 102

Guldor ... 113 112 67,3 1.5 102 67.2 1.0 101 67,3 2,3 103

Decor .. 113 111 67,1 1.1 102 63.4 1,8 103 71,3 0.1 100

Calypso. 113 108 66.0 1.0 101 64,9 0,7 101 67,1 1.0 101

Caruso.. 113 114 66,0 0,9 101 64.9 2,0 103 67,1 0.9 101

Loke ......... 113 112 65.9 0,8 101 65,4 0.7 101 67,0 0,6 101

Rima ... ',. ........ 116 116 66,2 0,6 101 63.2 0,8 101 71.9 0.1 100
Blondi .... , ........ 116 115 64.8 0.5 101 64.3 0.3 100 65,7 0,4 101

Kestrel 112 110 67,6 0.3 100 65.3 -;-1,0 100 71.2 1.0 101

Casanova .... 113 112 67.1 0.1 100 63,4 -;-0.1 100 71,3 0,4 101

Sepac ... 112 114 66,9 0,1 100 64,2 0,5 101 71.0 -;-0.7 99

MeIran..... 113 115 67.7 0.0 100 64,7 1.1 102 70,9 -;-1,2 98
Korinna . 116 117 64.8 0,0 100 64.3 0,7 101 65.7 -;-1,0 98
Saskia ....... 67.9 -;-0.4 99 67,8 -;-0.3 100 68,0 -;-0,4 99

Dallas .. ,. 116 112 65.6 -;-0.4 99 65.4 0,3 100 65.9 : 1,4 98

Sesec ..... 116 117 65,4 -;-2.1 97 62.1 -;-1.2 9 71,7 -;-3.5 95
Sehila . 113 113 66.5 -;-2,4 96 66.7 -;- 3.0 95 66.6 -;- 1.8 97
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Kornsorter og korndyrkning

Ndr der skal ~'ælges ~·årbygsorr. kan del vtrke o~'er

~'ældende med det meget store antal sorter. der afprø~'es.

Trods delte indsnævrer ~'algmu!ighederne sig, da del

Resultaterne i tabel 44 og 45 understreger vigtigheden
af al inddrage nere års forsøgsresultaler ved valg af
vårbygsorl. Idet udbyttestabilitet er en meget vigtig
egenskab, når der skal vælges sort.

Valg af vårbygsort
For at opnå et overblik over de afprøvede vårbygsor
ter, er de.r i tabel 46 lavet en opstilling. hvor der for
hver af de omtalte egenskaber er nævnl de sorter. der
besidder den i meget udtalt grad eller næSlen ikke.

Tabel 46. Kort karakteristik af vårbygsorler i
lalldsfarsøg 1991. primært med den danske
sortsliste som grundlag. KUli sorter i
ydergrupperne er nævnl. alle ollrige
afpro~'ede sorter kan hen/øres til en
midlergruppe.

Høj proteinprocent
Blondi. Calypso. Caruso.

Keslrel. Korin 1.1,

Maresi, Meitan, Sa..kia,
Sepac, Sesec

Dårlig sortering
Alis, Ariel, Collie, Etna,

Semal, Sewa

Højt maltudbyttc
Alis. Blondi, Carul,

Casanova, Escort, Elna,
Guldor. Lina, Lorna,

Nomad. Princes~,

RegaLta, Rlga. S~kia,

Segu

Højt ckstraudb) He
Alexis. Ariel. BIC'ndi,

Calypso, Carula, Caruso.
Dallas, Derkado. Grit.
Korinna, Lenka, l."ke.
Prisma, Sehila. S<'tnal

Høj rumvægt
Carula, Caruso. CtJllie,

Derkado. Gr~.."
Guldor, Korinna.

Mehan, Rima. Sa~kia,

Segu, Sehila, Senor,
Sepac, Sir

Høj viskositel
Canut. Casanova, Collie,

Digger, Elna, Guldor,
Lorna, Regatta, RIga,

Rima, Saskia, Segu, Sewa

Lav rumvægt
Grit, Lenka, Princcsse,

Prisma

Lavt malludbytte
Ariel, Calypso, Canor,
Korinna, Lenka, Loke,

Maresi. Sehila

Lavt ekstraktudbytte
Princcsse, Regatta, Segu,

Sesec, Sewa

God sortering
AJexis, Blondi, Carula.
Digger, Grosso, Hugin,

Jarek, Korinna, Kr)'sral.
Lenka, Maresi, Mellall.

Nomad, Princesse,
Prisma, Regatta, Rima,

Saskia, Segu, Senor

Lav proteinproeent
Blcnheim, Canor, Canul,

Collie. Elna, Lenka,
lina, Prisma. SernaJ,

Sewa

Lav viskositet
Alexis, Blondi, Calypso,

Caruso, Derkado, Escort,
Prisrna. Senor

Sildig modning
Alis. Canor, Collie,

Digger, Elna, KestreJ.
Lorna, Sema!. Senor

Sildig skridning
Alis. Collie, Escort, Elna,

KeslreJ, Loke, lorna,
Riga. Sema

Tidlig skridning
Sewa, Princesse, Meltan,

Marielle. Grosso

Tidlig modning
Calypso, Dallas, Escorl.
Grosso, Loke, Maresi,

Marielle, Natasha.
Princesse. Prisma, Saskia,

Sehila, Sewa

Statens Planteavlsforsøg om værdiafprøvningen, er
der medtaget resultatet fra sidste års værdiafprøvning
for de sorter, der er optaget pli Sorts!istell.
I tabel 45 er givet en oversigt over sorternes gennem
snitlige resultater i de sidste 3-5 års afprøvning. I
tabellen er resultaterne opdelt på hele landet, Jylland
og øerne. Kriterier for måleprø~'e, og minimumskra~'ft

til antal forsøg svarer til kravene ved tabel 44. Udover
udbytteresultaterne er medtaget gennemsnitsresulta
tet af målingerne af hollandsk vægt i tabel 45.

Kortstrået
Canut. Collie, Digger.

Etna, loke. Lorna,
Meltan. Senor, Sepac,

Sesec

Strlistive
Calypso, Loma, B10ndi

Lav kornvægt
Alis, Ariel. Canor, Collie

LangstrAet
Escort, Grosso, Kcstrel.
Korinna. lina, Regatta

Blødstråcl
Saskia, Daronesse, Hugin,

Grosso, Regaua. Lina

Høj kornvægt
Alexis, Blenheim.

Grosso, Guldor, Jarek,
Krystal, Lenka, Meltan,

Nomad, Prisma. Regatta,
Riga, Saskia, Schila

kun er et meget lille antal sorter. som reelt op/o~meres
og marked4øres. I tabel 57 .~es sdledes. al de lO .~orter

Alexis og Digger har dækket 63 procenl af ore,'Jlel i
1991.
Ved valg af vdrbygsort. er det ikke kun udbyltemulig
hederne. der skal vurderes. Mindst ligeså vigtigl IH det,
hl'od a~'len skal am'endes lil.
Hvis m'len skal sælges som maltbyg. så er det ikke
lilSlrækkeligt, ar del er en maltbygsart med gode mo/t·
nitlgsegenskaber. Sorten skaIagsIl tJære kendt og IJccep
teret afmolterierne ud over Europa. Det kan ind"bære,
01 man må I'ælge en lidt ældre sari. og derfor acc.eptere
et lidr lal'f!re udbyrte for at JO større sikkerh"d for
o/sætningen.
Ved valg af foderbyg. bør det o~'erllejes at væ,:ge ell
!iortsblallding, som; mange tilfælde giver en mere :Jlabil
produklion end en re" sort.
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Dyrkning af maltbyg
Udover valg af den rigtige sort er det væsentligt ved
avl af maltbyg, at selve dyrkningen gennemføres dTek·
tivt. For al belyse dyrkningsfaktorernes indnydelse på
maltbygkvalilclen, blev der i 1990 påbegyndt en for·
søgsserie. som skal belyse betydningen af 50ft, ud
sædsmængde og kvælstofmængde.
Forsogsserien er fonsat i 1991, hvor der er gennemført
8 forsøg. Resultaterne af disse fremgår af tabel 47.

I forsøgene prøves de 3 sorter Alis, Alexis og Serna!
ved 3 udsædsmængder 200, 300 og 400 spiredygtige
kerner pr. m2• og (re kvælstofnivcauer 75. 100 og 125
kg kvælstof pr. ha.

Tabel 47. Dyrkll;ng af maltbyg /99/ Serie Ol-53 (48)

Kornsorter og korndyrkning

J "rets forsøg har de 3 sorter ligget næsten på linie
hvad angår udbytte. uanset hvilken udsædsmængde
eller kvælstofmængde. der er anvendt. Den optimale
udsædsmængde har været 300 spiredygtige kerner pr.
01 2, ogsA uanset sort og kvælstofniveau. Der er opnået
et rentabch merudbyllc voo at øge kvælstofniveauet
fra 75 til 100 kg kvælstof pr. ha, og ogsA for en
forøgelse til 125 kg kvælstof pr. ha. Nederst i tabel 47
ses et gennemsnit af de to cirs forsøg med maltbyg·
dyrkning, og genncmsnitsresultateme stemmer helt
overens mcd "rcts resultatcr.

Ved maltbygdyrkning er det udover udbyttct væsent
ligt at se på kvaliteten af den høstede afgrøde. I tabel

Udbytte, hkg pr ha

VirbYR 7S kg k~'ælstor 100 kg hæl.'itor 125 kg b-ælstof

Ah, IAI,,;, ISemaI I Om. Alis IAleJl:is ISemal I Gns. Alis IAkxis I&mal I Gns.

Gennemsnit 8 forsøg
a. 200 sp. kerner/rn 2 52.J 52.6 5J,7 52,8 56.1 55.7 56,1 56,0 57,6 58,0 58,2 57,9
b. 300 sp. kerner/m 2 55.0 5J,7 54,1 54,3 57,0 56,7 57,6 57.1 59,5 58.2 58,5 58,7
c. 400 sp. kerner/m 2 54.3 52,6 54,1 53,7 57,4 57,6 58,1 57,7 59,7 58,7 59,6 59.J

gns. .. ... . .. ... 53,9 53,0 54.0 53,6 56,8 56,6 57,J 56,9 58,9 58,2 58,8 58.7

Forholdstal. 100 98 100 - 100 100 101 - 100 99 100 -
Forholdstal. ...... 100 - - - 105 - - - 109 - - -
Forholdstal. - 100 - - - 107 - - - 110 - -
Forholdslal. .. - - 100 - - - 106 - - - 109 -

Nettomerudb. 1) .... 0.0 - - - 2,0 - - - 3.2 - - -
Netlomerudb. 1) .... - 0.0 - - - 2,8 - - - J,5 - -
Netlomerudb. 1) .... - - 0.0 - - - 2,4 - - - J,O -
Neuornerudb. 1) .... - - - 0,0 - - - 2,4 - - - 3,2

Nettomerudb. 2)

b+a....... . ...... 1,7 0,1 70,5 0,4 70,1 0,1 0,4 0,1 0,9 70.8 70,7 70,2
c+b. . ..... ... 71.7 72.1 71,0 71,6 70,6 70,2 +0,5 +0,4 +0,8 70,5 0.1 70,4

Gennemsnit /9 forsøg /9~9/

a. 200 sp. kerner/m 2 58,3 57,2 60,2 58.6 61.6 60,0 62,7 61,4 63,1 61,9 64,1 6J.0
b. 300 sp. kerner/m2 6O,J 58,4 61,1 60,0 62,7 61,2 64,J 62.7 64.5 62,9 65,J 64,2
c. 400 sp. kerner/m 2 60,1 57,5 62,0 59,9 6J,I 61,5 65,2 6J.2 65.3 6J,1 66,2 64,8

gns. .... . ....... 59.6 57,7 61,1 59,5 62,5 60,9 64,1 62,5 64.J 62,6 65,2 64,0

ForholdstaJ ........ 100 97 IOJ - 100 98 10J - 100 97 101 -
Forholdstal. ....... 100 - - - 105 - - - 108 - - -
Forholdstal. ... .... - 100 - - - 106 - - - 109 - -
Forholdstal. .... - - 100 - - - 105 - - - 107 -

Nettomerudb. I) . 0,0 - - - 2,0 - - - 2,9 - - -
Nettomerudb. I) ... - 0,0 - - - 2,J - - - J.I - -
Nettomerudb. l ) .. - - 0.0 - - - 2,0 - - - 2,2 -
Nettomerudb. I) .... - - - 0.0 - - - 2,1 - - - 2.7

Nettomerudb. 2)

b+a. .... _. .... ... 1.0 0,2 70,1 0,4 0,0 0,2 0,6 O,J 0,4 0.0 0,2 0.2
c+b. ........ ..... 71,2 72,0 ~O,I 7 1,1 70,6 70.7 70.2 70,5 70,2 70,9 70,1 70,4

l) 25 kg kvælstof pr. ha - 0,9 hkg b)·g.
2) 100 kerner/m: 45 kg udSlled/ha = 1.0 hkg byg. 49



Kornsorter og korndyrkning

48 ses resultaterne af kvalitetsanal)'ser fra forsogene.
Resultaterne viser, at der er tydelige sortsforskelle i
tusindkornsvægt (TKV) og sortering. Af de prøvede
sorter har Alis klaret sig dårligst og Alexis bedst.
Resultaterne viser samstemmende for alle 3 sorter, at
tusindkornsvægten falder ved stigende udsædsmæng
de, og sorteringen bliver dårligere. Det samme sker

ved en forøgelse af kvælstoftildelingen. Råprotcinpro
centen stiger med stigende kvælstofniveau. Virknin
gen af udsædsmængden er usikker, men der er ligesom
j 1990 en svag tendens lil, at rAproteinprocenlen falder
med stigende plantetal. l figur 3 er det vist grafisk,
hvordan kvaliteten påvirkes.

Tabel 48. Kemekvolitet ved malrbygdyrkning 1991, Sen·e Ol-53. (48)

7S kg kvæbtor 100 kg ]nælstof 125 kg hlellitof J
VirbYK

Ah\ IAlexis I ~ma] l Gns. Ahs IAk:<is l Semal l Gns. Ali!> I A]ell;is I Semal I (tn'i l
Gefwemsnit 8 forsøg
kerner/ml TusindkomIlægt, g (TKV)
200 .... 42 47 43 44 41 46 43 43 40 47 42 43
300. 41 46 42 43 40 45 41 42 38 44 40 41
400. 39 45 40 41 38 45 40 41 38 44 38 40
Gennemsnit 40 46 42 43 40 45 41 42 39 45 40 41

Sort.. % kerner olier 2.5 mm
200 ... 85 93 86 88 84 91 84 86 81 91 81 85
300. 85 91 86 87 82 89 83 85 78 87 79 81
400 ...... 81 90 83 84 80 89 81 83 76 88 75 79
Gennemsnit 83 91 85 87 82 90 83 85 78 89 79 82

% råprotein i tørstof
200. 10,0 10.0 9.5 9.8 10.1 10.6 9,8 10.1 11.1 11.0 10.5 10.9
300. 10.0 9.8 9.7 9.8 10.2 10.5 9.8 10.2 11.0 10.9 10.6 10.8
400 ... 9.7 9.9 9.7 9,8 10,1 10,3 10,1 10.2 10.6 10.7 10,5 10,6
Gennemsnit 9,9 9.9 9.6 9,8 10.1 10,5 9,9 10.2 10.9 10.9 10.5 10.8

Tabel 49 Kernes/ørreise i udsæd af vårbyg Serie Ol-52 (49)

Ud$ø:denl> TK V,g Udbytte og merudbytte, hkg pr. haIVirbYK AUe fon.øg Alis S<~.
Ud!læden!l 'lOnering

Udb. IForh. tal Udb. jForh. tall TKV. 8 Udb. IForh. tal I' h.. v. gAlili S<w.

Antal forsøg IO 4 6

a. Lal! TKV i udsæd
over 2,2 mm .. 38 45 64.9 100 64.9 100 38 64,9 100 45
over 2,5 mm ... 44 48 1,1 102 1.0 102 38 1,1 102 45
over 2,8 mm .. 47 49 0.6 101 0.7 10\ 37 0,5 101 45

b. fløj TKV i udsæd
over 2,2 mm .. 40 47 65.1 100 65,0 100 38 65.1 100 45
over 2,5 mm ... 45 49 0.4 101 0.6 101 38 0.4 101 44
over 2,8 mm .. 50 50 0,1 100 0.3 100 38 0.1 100 44

Gennemsnit /990-91

a. Lav TKV i udsæd
over 2,2 mm .. 37 45 67.1 100 66,3 100 43 68.5 100 52
over 2.5 mm ... 44 47 1.0 101 1.0 101 43 1.1 102 51
over 2,8 mm 47 48 1.3 102 i,J 102 43 1.2 102 52

b. fløj TK V i udsæd
over 2,2 mm 42 46 67,6 100 66,6 100 44 69.1 100 51
over 2,5 mm 57 49 0.8 101 0,7 101 43 1.0 101 51
over 2,8 mm 49 50 0.9 101 0,9 101 44 1.0 101 51
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Sortenng. pet. > 2,5 mm
90

9

0.1
0.3
0.2
0.1
0,7
0.1
0.1
0.3
0.2

IO
3
4
3
2
2
3
3
3
4
I

IO
100
102
103
95

100
95

101
104
100

IO
67.0

1.1
2.1

~3.5

0.2
+3,6

0.4
2.8

+0.2
2.5

•
63.2
0.5
1.5

+3.8
+0.3
+ 3,3

0.0
1.6
0.4
2.9

•
72.8

2.0
3.1

~3.0

1.0
~4.2

0.9
4.6

+1.0
4.9

Udb. og
merudb Hele landet

hkR: r ha

Hnre Udb.
.kg Fol'- KM f pc1.

Jyl. kom< holds- kJl=- mel-I
0'"" land pr ha '" .... dUl

I tabel 49 nederst side 50, ses resultaterne af årets IO
forsag, samt gennemsnittet af forsøgene i 1990 og 1991.
Resultalerne viser. at der, når udsædspartict var mc
get srm'ikcrnct, blcv opnåct cl merudbylle i størrelses
ordnen l hkg pr ha. vcd at anvende udsæd, der er over
2,5 mm, mens merudbyttet ligger på ca. 0,4 hkg, når
der var tale om et mere storkernet udsædsparti. Det
svarer til resultaterne i 1990, men i 1991 har der. i
modsælIling til i 1990, ikke været noget merudbytte
for at øge sorteringen til kerner over 2,8 mm.
Udsædens kemcstorrclsc har været uden effekt på
tusindkornsvægten i den hostede afgrøde.
Konklusionen er efta 2 drsforsøg, al del kan anbefales
ar sorlere de mindste kerner fra og ku" am'ende kerner
over 2.5 mm lil udsæd. De l.5 mm er ingenfasl grænse.
idel sorrsforskelle med mere kan spille ind.

Kornsorter og korndyrkning

Kernestørrelse i udsæd af vårbyg
I 1990 blev der påbegyndt en forsøgsserie, som skal
belyse betydningen af udsædens kemestørreJse. I for-
søgene afprøves størrelsessorteret udsæd af Alis og I
Scwa byg. For hver sort proves to udsædspartier, ct
med en hoj tusindkornsvægt og et med en lav. Hvert B
udsædsparti sorteres op i tre partier, hvor kernerne er
over henholdsvis 2.2 mm, 2.5 mm og 2,8 mm.

Tabel 50. [.afldsforsog med havresorter /99/. (50)

Hovedresultalet viser. at Mara. Ketty, Galop og Rise
har givet udbytter meget tæt på målesonens. FIa
mingsvit og Adamo ligger lidt over, mens de øvrige
knapt har kunnet klare sig overfor Dula.

Serie 0/-43
Antal forsog

Dula.
Maro.
Fliimingswit
Sanna.
Ketty.
Vital.
Galop..
Adamo
Rise.
LSD ....

r landsforsogene 1991 er der afprøvet 9 havresarter i cn
forsøgsserie mcd Duluhavre som målesart. Der er
gennemført IO forsøg.
Resultaterne af årets forsøg opdelt på Øernc, Jylland
og hde landet ses i tabel 50. Udbytteniveauel lå på ca.
65 hkg pr ha, hvilket er ca. IO procent højere end i
1990.

Havre

-400 pl. pr. m"-30Q pI. pr. m"

82

84

86

80

78

88

39

43

42

Figur 3. Kcmehalirefem afhængighed af hads/o/tilforsel
og plaf/telal i }·drbyg.

Den forelobige konklussiOfJ af de LO års !onøg med
malrbygdyrknillg er al:

holi/efeu af maltbyggen er s/ærkl sonsa/hængig.
den oprimale udsædsmængde ikke ligger over 300
spiredygtige kemer pr. ml
tusindkomvæglenfalder med øgel udsædsmængde og
med ogel kvælslOftildeling.

. soneringen falder med øget udsædsmængde og med
ogel hæls/ofri/deling.
rliproreinindholder sliger med stigende kvælsloftilde
/ing. mens virkningen afen/oroget udsædsmængde er
usikker:

40

41

TKV. g.
44

-200 pI. pr. m"

Pet. råprotein
11.0

10.8

10.6

10,4

10.2

10,0

9.8

9.8
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Kornsorter o~ korndyrkning

Tabel 51 Egenskaber hos havre

ObscrvatiOJlsparcdkr l
) 1991 Sortshstcl) 1991

Ren.tens
Sort mod Pm· l ynd.

Strl- Nedknæk- havre-. tein· ""'.længde Mod· ning af Mel· ematoder Leje- Korn- Rum- ind· let-
om mng m' dug "". "ed "",gt vægt hold hed ,

Ania! steder 4

Adamo .. , 87 14/8 2 0.6 4 7 5 5 4
Du Ja 92 15/8 J J.O 6 5 5 5 6
FJamingsvil. , , 90 15/8 4 5.2 6 5 4 5 5
Galop. 82 14/8 l 2.5 J 6 5 6 5
Ketty. 83 14/8 2 0.3 4 5 6 5 8
Maro., , 95 15/8 4 2.5 6 5 S 5 7
Rise 90 15/8 2 5.0 5 5 4 6 7
Sanna. 92 15/8 2 5.0 1 2 4 5 5 6 5
Vital 83 16/8 I 12,6 4 6 5 5 6

Gennemsnit 88 15/8 2 4.1 5 5 5 5 6

I) O = Ingcn ncdkna:kmng. alle sygdomme er anf!l\'('t i proc('llI dækning.
~)O = Svag tcndcns tillejcsæd. lille kOnlvægt. lav rumvægt, lavt pro!('inindhold. lav tyndskallelhed.
J)I =racel.l""" rac(' 2,

I tabel 51 er samlet oplysninger fra årets observations
parceller og fra l>Qrtslisten 1991 om dyrkningscgen
skaberne hos havresorterne.
Af bedømmelserne ses. at der ikke er stor forskel i
modningstiden. men der er en tendens til, al Vital er
lidt senere end de øvrige. Forskellen i strålængde er 13
cm. Derudo\'er ses der en forskel i sorternes me>ldug
modtagelighed. tilbøjelighed ril nC'dknækning af$tr& og
lejesæd. Kettyhavre blev således kun meget lidt ang
rebet af meldug. mens Vitalhavre blev rt~t stærkt
angrebet. Afde afprøvede sorter er del kun Sanna, der
er resistent overfor havrenem'.llodcr af race I og ll.

Tabel 52 Flere års/orsøg med havresorter.

Forholcbtal for udb)He
H......

1987

Dula. 100 100 100 100 100
FJaming~vit . 111 99 102 100 10J
Rise. 99 104 106 100 100
Vital. 109 100 97 9S 95
Adamo, 105 108 98 104
Galop, 100 104 96 101
Ketty. 98 99 99 100
Mara .. 101 101 102
Sanna .. 98 94 95

Tabel 52 og 53 \'iser resultaterne af nere år" for~0g

med ha\·resorter. der også har været i forsøg i 1<.191.

Valg af havresort
Hovredyrkningen i Danmark har igennem de sen,'re dr
haft et meget beskedent omfang. Det er beklageligt.
fordi havre ikke> angribes afgoldfot/syge og derfor er en
god forfrugt for eksempe/ri!>' l'illferhvede.

52

Tabel 53. Oversiglover sorLS!orsøg i havre 198;'-91

Udb. og merudb
I~· IHavre hll kerne pr. ha

.bo Ids-I Pro\et: al
Hele lande! Dul. .an ;

Dula '00

Forsøgsar 1987-1991

Flamingsvit. 55.7 1.4 103
Rise .. 55.7 0,8 ;01
Vital ...... 53,S -;-0.7 99

Forsogs6, 1988·1991
Adamo ..... 58.8 2.2 104
Galop 58.8 -;-0.1 100
Ketty .. 59,5 -;-0.7 99

Forsogsår /989-199/

Maro .. 61.5 0,7 101
Sanna 61.5 -;-2.7 96

Ved mere udbredt dyrkning af havre er der rISiko for
stige>nde problemer med angreb af hOl'renemutexier,
m,'!l problemet kan imødegås ~'ed mIg af en .It malO
deresistent sort.
Dulahovre har gennem en drrække været de" dom;·
nerende sort, men nu er der mulighed for e'l større
spredning i sorrsvalger,
Ved l'alg af havresort bør der ud over udbyue,' lægges
vægt på modtagelighed for havrenematode>r. Desuden
på skalindholder. da en lav skolprocent joreth.f!kkes,
ndr havren skal anwndes til grynfremstilling.
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F",
holds·

tal-~ I Pre...d
COmtlle son

Vlrh.ede

Helt landc:t

Tabe/56 (h'enigt ow!r sorts/onDg j \'drhvede /988-/991

Udb. og mmJdb.
hk! lune pr_ ha

MåJesort ... 100

Forsogsår 1988-1991

Dragon ... 62,4 2.3 104

Farsogsår /990-/99/

Jondolar .... 60.8 4.3 107

Forsøgsår 1991

Munk ...... 63.7 3.1 105
Hanno ... 63,7 2.2 103

I tabel 56 er samlet nere Ars udbYllcresultater.

Vårhvede

Afpøvningen er gennemført uden og med svampcbc
kæmpeise med Tilt top, og resultaterne fremgar af
tabel 54. MerudbyucL for svampebekæmpelse har væ·
rct af samme størrelsesorden for alle de prøvede sor·
ter, ca. 4 hkg pr. ha, hvilket kun er ca. halvt så meget
som i 1990.
Udbyucnivcauet I Arets forseg 15 på ca. 64 hkg pr. ha.
hvilket er 20 procent lavere end I 1990.

( 1991 er der afprøvet 5 vårhvedesoTlcr i 61andsforscg
med Cornelie som mAlesorl.

Karakterer og værdital fra hhv. Arets observallonspar·
celler og sortlisten for kom 1991 ses i tabel 55. Der er
nogen forskel på sorterne, bAde hvad angAr meldug
mot1lag/ighed. lejesædstilbojelighed.· kerneslorrelse.
me/udbytte. sedimenlOlionsværdi og brod~'Olum(!".

Tabel 54. Landsforsøg med wjrh.'edesorrer 199/. (51)
A - Uden "ivampebd:æmpcl.-.c
U ... 2·J X O S I TIll IOP

Udb),tr og mmJdb)·ue.

hkl_ pr. ha

Vlrhvede A B Muudb. for

I
Svs.mptbt. % mtl- Kar.

Hele Htlr Ita:mpclse dug I for
0oro. Jylland landet Oorne Jylland Illndrt B-A A l''''''''

Serie 0/-44-91

Anlal fOlWg 4 6 4 • 6 6 6

Cornelie .. 57,3 60,6 59,5 59,8 65,6 63,7 4,2 l O
Dragon. 2.3 +0.2 0.7 2,8 + 1.0 0.3 3.8 O O
Munk 4.8 1,7 2.7 5,0 2,1 3,1 4.6 0,1 O
Jondolar ...... 5.8 5.5 5.6 6,7 5.3 5,7 4.3 0,2 O
Hanno. 2,0 2.7 2.5 1.7 2.4 2.2 3.9 O O
LSD..

Tabel 55 Egell~kaber hos l'århvede

Ob!.ervationsparct!lcrl) 1991 Sortshstt') 1991 I

Sort GrI- og Mddug Pro- Mel &d.-
Slrl- brun- ""- trin· ud· menta· Brod·

ben"" Mod- Md· Ilet $1m ujO- Kom- Rum- Ind· hyl- "00. "olu-,m omg d•• bl>d .ener væd vqt ...., hold " VR:rdl men

Antal steder 4 4

Cornette .. 94 21/8 2.7 1.0 M1-k,U 3 5 5 7 5 8 7
Dragon .... 90 21/8 0.0 1.0 U l 4 5 7 5 7 7
Jondolar ... 88 24/8 0.0 1.0 U 2 7 5 6 5 6 5
Munk ..... 81 22/8 0.1 1.0 MI-k 2 6 5 5 4 7 6

Gennemsnit 88 22/8 0.7 1.0 2 6 5 6 5 7 6

I) Alle sygdomme er anglvrl i prOttnt dæknmg U Ul.:rndl røl~len~, et tllrr ntre reslst('nsg('ner fund('! l '>lIrlen.
1)0 = Svag Itndrns lil kjesæd, hlle l.:om'·ægl. la' rum\'lcgt. la\1 prolclnindhold. lavt mrludb)tle. la' ~lmentallOnS\xrdlog hllr

bmch'olumen.
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Kornsorter og korndyrkning

Valg af vårhvedesort
Blandl de afprøvede vdrhvedesorrer findes flere nye og
spændende sorler, som Jondolar. Munk og Hanno. der
all~ ser ud lil al ligge JXl el højere udbyllenh'eau end
Cornell~og Dragon. [)er er således mulighedfor el skift
i sorlsvalgel indenfor lIdrh~'(!de.

Omsætning af sædekorn
1enerIlret 1990 og vinteren 1990/91 blev der under den
officielle sædekornsordning, som Planledirekloralel
admillinstrerer, plomberet 2,72 mill hkg Fordelt med
1,32 mill hkg vårbyg. 0.99 mill hkg vinterhvede. 0,09
mill hkg rug og triticale, 0,26 mill hkg vinterbyg samt
0,06 mill hkg havre.
Med et høstareal på l,S mill ha korn, svarer del lil. at
over 90 procent af arealet kunne tilsås med kontrol
leret udsæd.

For nere af kamarteme er der lale om egentlige
hovedsorter, som dækker op mod 50 procenl af area
let.

ForædlerbeskyUelse
I følge loven om forædlerrenigheder til planter har
forædlere af beskyttede sorter ret til at opkræve en
afgift. Det er i øjeblikkel hesleml, at enh~'f!rder benyller
udsæd af beskyt/ede kornsorter, skal betale mindst 11
kr. pr 100 kgformeri"gsmaterialeafkorn og hfJj:,t26 kr
pr. 100 kg.
I tabel 58 er opført de sorter, som i øjebli ket er
beskyttede, og de sorter, som er belagt med den højeste
afgift, er aFmærket. I løbet af vinteren kan der for
ventes optaget nere sorter i fortegnelsen, ellerhAnden
som de optages på soTtslisten.

t label 57 er viSI en oversigt over sortsfordelingen i de
sidsle fem år. Det fremgår tydeligt. al sortsvalget r~1t
er begrænset til meget Il sorter. Samtidig viser tabel
len ogsA, at sortsudskinningen kan gå meget hurtigt,
hvis der viser sig nye og spændende sorter i forsogene.

Oversigt over
afstamningen af sorter af kor
I tabel 59 er I alfabetisk rækkefolge anfort sorterne
indenfor de enkelte kornarter med opl)'sning om for
ædlerland, afstamning m.m.

u.... _
Udlap fodr

Vinterhvede Vdrbyg
Icipner .... 7 37 45 61 62 Alexis.. 3 21 36

Pepital .... I 17 Digger . 6 17 26
Gawain .... 3 8 6 B1enheiOl .. 3 7
Obelisk .... 4 5 Alis ... .......... 3 17 14 9 5
Florida... 4 4 Sewa .... 2 II 15 II 4
Kraka ..... 62 40 32 12 I Regatta .. ........ I 2 5 12 4
Kosack ...... II 8 6 4 I Anel. ......... I I 3
Anja ............. 12 II 8 3 I Lenka. ........... 2 2 3
\Vase .... I I Canul. ........... I 3
Andre sorter. 8 4 6 2 I Escort .... 3 6 5 3

Collie ..... I
Vinterrug Grit 18 23 19 6 I

Pelkus 11 .. 45 46 42 44 44 Andre sorter ...... 75 44 29 12 3
Dominalor . 24 33 40 39 31
Danko ...... 18 IJ 12 IJ 15 Havre
Marder . . . . . . . . - . 6 Rise . . . . . . . . . . . . 5 21 24 21 40
Akkord .... 2 Dula........ o •••• 65 62 48 49 25
Humboh ... l Adamo... IO 21
Andre sorter. IJ 8 6 4 I FHimingswit ..... 4 4 6

Vinrerbyg
Galop. ........... 2 2
Sanna. .......... 2

Marinka. 24 41 26 15 22 Mara. 2..........
Trixi...... 2 2 15 24 19 Roar .. 5 I 3 3 I
Lady ... IO 18 Vilal. ........ 3 I 6 6 I
Andrea ... 2 18 32 25 IJ Andre sorter .. 22 14 15 5
Ecma. 15 15 21 16 IO
Frosl ..... 7 Vdrh~V!de
Pastoral ...... I 6

Dragon 61Flamenco .. 5 4 ........ 14

Sitra ............. 2 Cornette 44 80 74 76 38

Andre sorter. 57 24 5 4 I A ndre sorter. 56 20 26 IO
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 58. Forædlerbeskyuede kornsorter /99/·92.

Vinterhvede
Fresco I)
Haven I)
Pepital I)
Hereward 2)

ova 2)
Torfrida 2)
Andros
Anja
Apostle
Britta
Citadel
Ekla
Florida
Forby
Forernan
Gawain
Herzog
Kosack
Kraka
Marabu
Obelisk
Orestis
Plulon
Portal
Rektor
Roti
Sevin
Sleipncr
Trane
\Vase
Zenios

Tritieale
Dagro

Vinterrug
Marder I)
Akkord
Amando
Danko
Dominator
Merkalor
Malla

Vinterbyg
Monaco l)
Pastoral I)
Pelula l)
Rebclle I)

Andrea
elMine
Elmar
Enno
Finesse
Flamenco
Frost
Gry
Hamu
Hasso
Jcsko
Kira
Lady
Marillka
Pascal
Riko
Sitra
Torben
Trixi

Vllrbyg
Alexis I)
Calypso I)
Caruso I)
Casanova I)
Chariot I)
Dallas I)
Decor I)
Elna I)
Libelle ')
Loke l)
Lorna ')
Maresi I)
Nomad I)
Riga I)
Rima I)
Blenheim 2)
Collie 2)
KeMre1 2)
Korinna 2)
Alis
Apex
Ariel
Baronesse
Berit
Blondi
Canor
Cunul
Carulla
Dcrkado
Digger
Ellinor
Escart
Formula
Golf

Grit
Grosso
Heritage
Hockey
Hugin
Ida
Jarek
Jenny
Klaxon
Krystal
Lenka
Lina
Magda
Meltan
Natasha
Princesse
Prisma
Regaua
Segu
Sehm
Semal
Senar
Scpac
Sewa
Sif
Tilda

Havre
Adamo
Dula
Flamingswit
Galop
Ketly
Maro
Nero
Rhiannon
Rise
Roar
Sanna
Selma
Vllal

Vårhvede
Dragon I)
Cornelie
Jondolar
Munk
TroJl
Vitus

I) Forædlcrafgifl I..r 26 pr 100 kg =) Forætdrcafgift kr 24 pr. 100 kg. O..nge soner kr. 22 pr. 100 kg

Tabel 59. Kornsorternes oprindelse.

Vinterhvede

Andro~

Anja
ASlron
Ilos~

Brage
Britta
Citadel
Clan
Ekla
Florida
Forby
Fresco
Gawain
Haven
Hcreward
HeTZog

Afstamning

( 1mbusX\Vcihenslephan Stamm
623/655)XMaris I-Iunlsman
K ranich X Caribo
Blaukorn Abkommling X Kronjuwel
AquilaX Kronjuwel
Tysk forædlingslinieX (CariboX fransk forædlingslinie)
CC 351 X(ToronlOXTadornaXSuwon
Kombinerel krydsning af 24 sorter
Kronjuwel X Marksman
WizardX 1425X II44XTalenIXCampXCamp-Remy
CariboX Disponent
(Camp-Remy X Galahad) X Camp-Remy
Moulin X Monopol
Dunn derivaliveX Brigand
(Hcdgehog X Norman) X Moulin
Norman I)Sib« X Disponent
(\Veihenslephan Stamm 616/67 X Konnoran)X
Kronjuwel

Vedligeholder

Breun
Pajbj.
Strube
H. Schw.
Oocrner
Wier.
Zel.
H. Sehw.
Unisig
H. Schw.
Unisig
pBlC
pBlC
pBlC
pBIC

Breun

Dan~k repræsenlant

Pajbj.
Pajbj.
DI'
Superfos
Superfos
Pajbj.
DLG. Qvade
Superfos
DI'
Superfos
DI'
Asm.E.
Asm.E.
Asm.E.
Asm.E.

N&S
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 59. KorlUOrternes oprindelse.

Son A&lamaiaa v...........- .,.... .......-....
Vinterhvede

Konsul «ErtusX NOrTc) X Holme M)XCerc. res_ Weib. An&Co
Kosack (Mironovskaja 808XStarke M)X Holme M. Wieb. AN&Co
Kraka Kranich XCaribo Pajbj. Pajbj.
Leo KristaileX Marksmann Strengs Superfos
Marabu (LP6077.71 X Monopol X Kronjuwcl v.LP Superfos

ova AngelaXTJB 310 1491 X Arrnunda v.d.H. Pajbj.
ObeLisk Linie udvalgt af composile cross ZeL. DLG Qvade
Orestis Composit cross 22539 fra en linie af Obelisk Strube OP
PepitaJ ROC 109-15XYDH 040-11 B v.d.H. Pajbj.
Pluton KR. (JossXMoisson)X(Mexique 5QXB21)XMaris

Huntsman Cambier OP
Portal LP 62g9.65 X LP 2361.69 v.LP Superfos
Rektor Monopol X Komoran Firl. N&S
Roti Hobbit X Myronovskaya 808 CB DLG. ade
Sevin B40X Brigand Scjet Sejet
Sleipner W.20102-CB. L49-HunlSmanX Bilbo Weib. AN&Co
Tokell (Bounty X Amada) X Flanders PBlC Asm.E.
Torfrida RendcvousX(Moulin X Mercia) PBIC Asm.E.
Urban Kranick X Diplomat Docrflcr Superfo>
Wase S 132XUne 04/105 Sejet Seje!

Vinlerbyg
Andrea (Dura XTocka) X Banlcng v. BE Seje!
Astrid Weib.8264X Weib.5901 Bay. PIf. Superfo>
Bambi IgriXMonix FD N&S
Celtic AthcncXGcrbel FD N&S
Clarinc Igri X Mogador Secobra CarLsb.
Elmar Marinka XCcbeco79202 CB DLG.Qvade
Enno (DuraXSenta)XVogclsanger Gold v.LP Pajbj.
Finesse Igri X Maris Otter ICI Seje!
Aamenco France Dea XSonja Secobra DLG. Qvade
Frost Pella XAstrix Weib. AN&Co.
Gry Sonja XStamm 229 PO.O. Superfos
Hamu Mammut X Hasso Sejet Seje'
Hanna Weib. 8264 X Mammut Docrfltr Superfos
Hasso DuraX 12563 v.LP Pajbj.
Jana Dippc OP
Jesko LP 22603 X LP 22881 P v.LP Superfos
Krin 14/304(8.685 X 2431/12) X412/3 Ack. Carlsb.
Lady (Sv. 15126Xlgri)XAlpha Scrasem Sejet
Marinka (Alpha X SvP 61.4) X Malta CB DLG. Qvadc
Monaco MogadorX L055 Secobra Carlsb.
Orfee Nefta X 26-73 Verneuil OP
Pastoral Igri X Mogador Secobra N&S
Petula Magic X (paluaX Alpha) Serasem Pajbj.
Rebelle (Barberroussc X MonaJque)X Pirak Serasem Pajbj.
Riko (HassoX Rubur)X LP 22881P v.LP Pajbj.
Sitra IgriXSonja SES OP
Trixi (B.685 X 243111 6)X412/3 Ack. Pajbj.

Rug

Akkord Hybrid Hybro Pajbj.
Amando Hybrid (UOL-PXL185-N)XHSYI Hybro Pajbj.
Dominator PetkusX Carokurz. PHP Pajbj.
Marder Topcrosshybrid v.LP MK
Motto DankowskieX Fungaste Dankowskie ZloteXrb L168/61

Dankowskie nowe Hodowla OP
Petkus II Udvalg i gl. Pelkus v.LP MK
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Kornsorter og korndyrkning

Tabel 59. Kornsorternes opn"nde/se.

Sort 1 A_r......__n_i•.:.'--- 1 Vedligeholder F repne!'lCfllanl

Tritica.le

Alamo
Drago

Sevinta

Vlrbyg

Alexis
Alis
Ariel
B1enheim
B10ndi
Calypso
Canor
Canut
Carula
Caruso
Casanova
Collie
Dallas
Dccor
Derkado
Digger
Escon
Etna
Grit
Grosso
Guldor
Hugin
Jarek
Kestrel
Korinna
Krystal
Lenka
Lina
Loke
Lorna
Maresi
Marielle
Mellan
Natasha
Nomad
Princcssc
Prisma
Regatta
Rigo
Rima
Saskia
Segu
Sehila
Semal
Senar
Sepae
Ses«:
Sewa
Sif
Vintage

Dagro X Laska
Vintertriticaie 6a 298 X vinterhvede 954/72 X vintertriticaJe
l' 310/72
Cimmyt 21 X Risø 124/114

Breun St. 1622 d XTriumph
Triumph X Rosie Abed
Triumph X All 3109
Triumph X Egmont
Weibul16860XVED 813
(Grit X «Hipr. X MonaS) X Mul. 7)
Nordal XTriumph
Triumph X Magnum
Triumph X (Rupas X (Ingrid X Proctor»
(Rupal X Terrax) X Grit
(Nd8.265 X Emir) X Sewa
Flute SisterXRPB 178-79
Sherpa X Grit
Flute sisterXTasman
K reuzung Salome X Lads
Magnif E t05XUnivers)XAramir
Claret X RPD. 256-75
Magnum X Alis Abed
Ha.SI. 55474/67XHa.SI. 46459/68
Cebeco 7608 X Apex
Natasha X Dinky
AramirX LP 228869/XAthos
(Km 1192XSlader)XOpal
AmbreX Mandolin
26815-78XDorina
Koral X Rapid
5013 Index 74Xq 496 Index 72
LofaX/Å 6564X(Mari-XMultan)/
MMG 74295XAbod 710
MagnumXAbod 8456
(Cebeco 6801 XGDI605)X H. 46459
Lad.XUN 25
DP 8(}...20XTeJl mmm DDN
Triumph X Aramir
KYMXTriumph
UniverseX 1427
(friumph X Cambrinus) X Piccolo
PF 52213XClaret
Magnum X Alis Abed
Magnum X Abed 0710
CeriseXKym
Sewa X Gunnar
Fingal X Lada
Sj. 746570XTriumpb
CanorX Digger
Sewa X Pf. 52296
Rh 8330 X Digger
(JulieXCEB452/7) X 1-427
Sj. 6984XOp.1
«HVS 1461XNFC 81020)XNFC 7485-1)

Hodowla

Hodowla
Sejet

Breun
Abed
Weib.
PDIC
Weib.
Carlsb.
Carl,b.
Carlsb.
Carlsb.
Carlsb.
Carlsb.
NRPD
NRPD
NRPD
VED
lCJ
NRPB
Abod
VED
CD
SES
v. LP
OSEVA
ICl
Agra
OSEVA
VED
Sv.
Abod
Abe<!
Anhalt
ICI-BElUnising
Weib.
Unisig
NRPD
Nords
Wier.
NRPD
Abed
Abod
Hegc
Sejel
Sejd
Sejet
$ejet
Sejet
Sejet
Sejet
PO.O.
NFC

N&S

N&S
Scjet

Pajbj.
Abod
A & Co.
Asm.E.
A &Co
Carl,b.
Carl,b.
Carlsb.
Carlsb.
Carl,b.
Carl,b.
Pajbj.
P.jbj.
Pajbj.
Asm.E.
Sejet
Pajbj.
Abed
Asm.E.
DlG. Qvade
DP
Superfos
DP
Asm.E.
Asm.E.
DP
Asm.E.
N&S
Abed
Abed
Asm.E.
DP
AN&Co
DP
P.jbj.
Sejet
P.jbj
Pajbj.
Abe<!
Abe<!
DP
Sejet
Sejet
Sejet
Sejet
Sejet
Sejet
Sejet
Superfos
SheJl
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Kornsorter- og korndyrkning

Tabel 59. Kornsorternes opn·ndeise.

Sod v.............

Havre

Adamo
DuJa
F18mingswil
G,lop
Ketty
Maro
Rise
Sanna
Vital

Vårhvede
Cornette
Dragon
Hanno
JondoJar
Munk
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Baldo X Brutus
Selm, X WZ 62060
BentoXSelma
Leanda X Sang
Selma KMN X Sang
SelmaXRomulus
SelmaXSv.60409
BondvicXSol Il6XCondur-X SelmaXSv. 71549
Sang X Selma

Kolibri X Pompe M.
Sicco/WW 125022/3/S,ppo 2/5/K,delt
BanjoX Hermes
(Sie<ooXTilly)XvdH 1166-7601
RaJle X (Kolibri XSamara) XStar

Semundo
Wicr.
v. LP
Weib.
Weib.
pn. o.
Sejet
Sv.
Sv.

Weib.
Weib.
Nick.O.
Weib. L.
v.LP

P,jbj.
P,jbj.
MK
AN & Co.
AN & Co.
Superfos
Sejet
N &S
N & S

AN & Co.
AN & Co.
Shell
P'jbj.
Superfos



c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Jon Birger Pedersen

Forsøgsarbejdet med bælgsæd har i 1991 været kon
centreret omkring afprøvning af ærLesorter. Derud
over er der gennemført to sonsforsøg i hestebønner og
i æner Io forsøg af forsogsteknisk interesse.

Forsøgenes antal og fordeling
Beretningen indeholder resultaterne af 73 forsøg med
bælgs.-edssoncr og 2 forsøg med andre opgaver. Der er
i 1991 afprøvet 22 ærtesorter og 6 hestebønneSOf!Cr.

Tabel /. Forsogsonral.

Markært
Landsforsøg med
sorter af markært
Sonsforsogene i ærter er i 1991 gennemfart med to
målesorter i alle forsøgsserier. Der er anvendt den
normajbladede sort Bodil og den haJvbladlose sort
Salara. De 4 sorter, der er prøvet i serie 0145, er alle
normalbladede, mens alle øvrige sorter er halvblad
løse.

Art og opgIIve

Markært-softer ...
Hcslebonne-sofler.

lah bælgsæd-soner. .

Nabovirkning mellem ærtesorter

ADIa!
soner

22
6

28

Antal
ro",,"

71
2

73

2

Resultaterne af rets forsøg er vist i tabel 2. Her er
udbytteresultaterne opdelt på Øerne, Jylland og hele
landet. Derudover er der på landsplan medtaget r&pro.
teinprocenten, rusindkomsvægten og nedknækningen
ved host. Sojaras udbytte har ligget fra 2,5 til 4,4 hkg
pr. ha over Bodils i 1991.

I forbret vor der problemer med sondflugtskaderflue steder i Jylland. Ærtemarkeme blevslebel afijordhøjde. som del ses
til wm.ftre pd billeder. ÆT/eme skyder igen fra ærten med el eller flere .fmb skud. som def ses pd det lille billede midtfor.
Ærtemurkell kun derfor ig(,N blive frodig og give el lIc/byUl!. der er lige så høj' som {'fier en oms6ning.

F%: Ilenrik Lallrid.fell.
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Bælgsædsortcr og bæIKSædd)'rkning

Tabel 2. Lands/orsøg med markærl /991. (52-56)

I Hele landet l
UdbYIl~ og

N"';.Imerudbytte
:\1arkært hkg ærter Udb. ClI """,.

pr. ha merudb. pcl. ri·
rrKV

nini
... "no, pro''''' ,'"

Otme IJ~'lJand ",ha I tørstof I bos'

Serie 0/-45
Anlal forsøg 4 IO l' " " l'

Bodil'). 52,6 46,5 48,3 24.8 322 9

Solara ... 2.2 5.0 4.2 24,5 J25 8
Chantal-) . 0.1 2.5 1.9 23.7 JJ8 9
~ontego-). 1.5 1.6 2.6 H.b 19J 8
Messire*) . . 1.5 1.5 1.5 24.J 278 8
Bohatyr-) . ";'1.0 ~1.8 -1.6 24.1 274 6
LSD ...... 1.7 1./ /

Serie 0/-46
Antal forsog S IO IS " IO li

Bodil'). 51.6 44,9 47.\ 24.6 315 9
Solara .... 3.3 2.2 1.5 14.8 3JI 8
Julia . . 9.4 J.l 5.1 14.2 227 8
A'icona. J.J 1,2 1.9 2J.7 284 8
Q,b .. 7.9 0.7 J.1 B.b 217 9
Tagara . 0.9 2.4 1.9 14.J 345 8
LSD ... 0,4

Serie 0/-47
Anl.al forsøg li l. ,. ,

"Bodil'). 54.7 46.1 48.8 25.1 J04 9
Solara 5.1 4.1 4,4 25.2 JI4 8
Trille. 1.1 2.1 2.1 25.5 246 9
Odin. 2.0 2.8 2.6 2J,7 239 8
Accord. 1.5 0,5 0.8 23.7 149 6
Renata. 0.7 J.7 1.4 24.J 187 9
LSD ..... 1.7 1./ /.6 /

Serie 0/·48
Anlal forsøg 2 'O 12 li 7 li

Bodil'). 63,9 46,9 49,7 25.1 J09 9
Salara 4,9 J.J J.b 25,1 317 8
Miko . . 2.7 ~O.I -0.5 25, I 273 7
Fanfare . .. -1.0 1.0 0.7 24.1 JI4 7
Saxo. .. -1.6 1.6 1.1 14.9 Bl 8
Madria . ... 1.8 70.3 0.0 24,4 267 8
LSD .. /

Serie 01·49
Anlal fon.øg 4 IO l' l' l' l'

Bodil').... 56.7 49.1 5\,3 24,5 J08 9
Solara .... 1.6 J.5 J,l 24.4 321 8
Montana .. 1.2 1,7 1.5 24.0 186 8
Heika ..... ~3.8 0.6 70.7 23,4 2Jl 8
Niv3 ...... ":"S,I 71,7 ~1.7 13.5 248 8
Baroness .. -:-7.1 -0.1 -2.1 14.2 199 8
LSD ... 1,9 3./ 1,5 0.5 /5 /

Anlal forsøg 20 SI 7i .7 SI .\

Bodil').. 54.7 46.7 49.0 24.8 312 9
Solara ... J.6 J.6 J.6 24.8 322 8

.) Sormalb1a.dt:1
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Udbyllel i Bodil har i år ligget på ca. 49 hkg pr. ha.
hvilke1 er et fald på ca. 5 hkg pr. ha i forhold til
resultatet i 1990.
De højeste udbytter er høstet i sorterne Julia. Orb,
Solara. Odin og Montego og de laveste i sortCntC'" r.;i\'3,
Baroness. Bohalyr. Heika og Miko, som alle li under
udbvttel I Bodil. Råprotcmindholdet lå omkring 25
pr~cnl mcd en varialion fra 23,4 lil 25,2. Del højeste
råprotcinindhold blc\ fundet i Trille og del la"esle i
sorteme Odin og Accord. Tusindkornsvægten, der cr
et mål for ærte'Slorrelsen, varierede fra 345 g i den
storfroede sort Tagora og ned lil 227 g i de to s'llåfroe
de sorter Julia og Orb.

Tubel J. Opdeling a/resulraler mf?d sammenligning o/
ærtf?sorrerne Bodil og Solara 199/

U,," og J
"" m~'Tudb.

Markært rlprotein TKV.& b4/ha
An'

llothJ ISolan Bod" ISolanfon Bod> i I SoLua

Sjælland . . 7 24,6 24.9 307 327 49,5 4,1
Fyn .. . 6 2J.8 23.9 326 342 55,f J.I
Loll-Falstcr. 4 24.8 24.8 64.7 l.b
Bornholm. 3 24.6 25.6 314 339 52.t 4.4
Østjylland. 18 15.2 24.9 JI6 J31 49.8 3.9
Vestjylland. 19 24.5 24,5. 306 JIO 4J,7 J,2

ordjylland 14 25.5 25,4 307 308 46,7 J,8

Alle forsog. 71 24.8 24.8 JI2 J22 49,C J.6

do, 1990 72 24,0 25.2 J29 J44 54.4 4.0
do. 1989. 69 22,1 21.9 J06 297 4J.8 1,0
do. 1988 . 76 22,9 23.4 313 311 38,8 6.8
do, 1987 . . 77 25,2 25.8 279 153 35,8 ~2.J

Tabel .1 \·iser. h\'ordan udbytterne j Bodil og Solara
varierede mellem landsdelene. Solara har klaret sig
bedre end Bodil i hde landet. og de højeste udbytter er
høstet i 4 forsøg på Lolland·Falstcr. mens de laveste
udbytkr blev hostet i 19 forsøg i Vestjylland.
Neden.t i tabellen ses udbytterelationerne mellem Bo
dil og Solara gennem de senesle 5 år. Kun i det meget
fugtige ar 1987. hvor der var store høstproblemer, gav
Bodil mere end Solara, ellcr-i har SoJara ligget ~ til 18
procenl over Bodil i udbyltc.

Markærtsorternes egenskaber
18 af de 22 sorter, der har været med i arets lamtsfor·
sog, er og...å optaget på df?n danske sortslisIe. J tabel 4
..e!\ et uddrag af de karakterer. der findes i sort~listen

ror de enkelte sorter.

Der er stor variation mellem de afprøvede sorter.
Ascona er den tidligst modnende. hvilket kan 'lære en
fordel i år med problcmatiske hoslforhold. Stængel.
hojden varierer stærkt med Ascona og Madria som de
korlesle og Mlko som den længste SOrl. Ten1cns lil
lejesæd og a/gr"deho)den ~'ed hcm hænger sammen,
Idel en st~rk tenden .. tillcjcs.'lXI afspejler ..ig , :n lav



Bælgsædsorter og bælgsædd)'rkning

Bodil· . 100 100 100 100 100
Solara 94 117 105 107 107
Trille. 95 102 III 101 104
Ascona. 106 110 106 100 104
Madria .. 94 103 106 107 100

clHeika. 97 109 98 102 99
Bohat)r* ...... 101 120 103 109 97
Orb 114 104 100 107
Renata .. 113 105 106 103
Odin .... ..... .... 108 102 105
Niva ..... 106 104 95
Chantal- ......... 108 104
Saxo . ........ .... 102 102
Accord. 103 102
Miko ............ 95 99
Baroness .. 102 96
Julia ...... 111
Montego* . 105
Tagora ..... 104
Messire* . 103
Montana .... 103
Fanfare ... 101

- Soner med nonnale blad~. ovnge ~ner hal\bladlose

Tabel 4. Egenskaber hos ærtesorter.
Ifølge SOrlsliste 1991 udarbejdet af Statens
Planteovlsfon."og

v v ~ 1l

" .. ~
~ ]

~ il - ..
~

~

"5- v

~
v 'il

~1 ]1 ~ '" :~c ~

" • >

1l v > E

" ~] E E 1! v
~~

, e::l; v; "' "' '" ..
Bodil') . 4 3 9 2 g 6 6 4 6
Accord . 6 6 3 7 gr 5 6 4 5
Ascona . 2 2 6 3 gr 5 6 4 5
Baroness. 5 7 4 3 g 6 6 4 6
Bohatyr-). 5 6 5 4 g 5 6 4 5
Chantal-) . 5 3 5 4 gr 5 6 4 5
Heika. 5 4 5 4 gr 3 7 4 5
Julia. 4 5 5 3 g 3 7 4 5
Madria . 5 2 6 5 g 5 6 4 6
Mika. 5 8 5 3 g 5 6 5 6
Montcgo-) . 5 4 5 3 gr 5 7 5 6
Niva .. 4 4 5 6 g 3 6 4 5
Odin. 4 4 5 6 g 4 6 4 6
Orb. 2 3 5 4 gr 3 7 4 6
Renaia . 4 3 5 4 g 6 6 4 6
Solara .. 5 3 5 4 gr 7 6 5 6
Tagora 4 3 5 3 gr 7 7 4 6
Trille... 5 3 7 4 g 5 6 6 6

-) Normalbladede sorter.
I tidlig, lallg. stor lendens lil kjesæd, lav afgrøde \'ed hasl, lav

fr0- og rum\'ægt. lavt proteinindhold. lav lindskallelhed.
Frafarve; g = gul og gr = gron.

Tabel J. J 6rs f01'SCg med sorter af markærr.

ForholdSlaI for udbyll~

Markært
1987

Tabel 6. Oversigt o~'er ·;;arts/orsøg i morkærr.

1991

afgrødehøjde til høst. Sorter som Accord, Odin og
Orb. der er høje ved høst, er lettere at høste, idet der
ikke er behov for al køre ah for dybt med mejetær.
skeren. Der er stor forskel på de enkelte sorters
[rm-ægt, og da den har stor indflydelse på udsæds
mængden, er det en fordel med en forholdsvis lille
frovægt.

Oversigt over flere års forsøg
med sorter af markært
Af de 22 ærtesorter i årets landsforsøg er de 6 med fOf
føfste gang, 5 sorter har været med i 2 Ih, 2 sorter i 3
år, 2 sorter i 4 år og 7 sorter i 5 år eller mere.
Udbytterelationerne for de enkelte år er visl i tabel 5.

Der er betydelige årsvariationer imellem de enkelte
sorter. Sorten Ascona har hvert år givet et udbytte.
der mindst lå på niveau med sorten Bodil. Blandt de
nyere soner har Renata og Drb i 4 år givet el højere
udbytte end Bodil. mens Odin har ligget konstant o;,.:er
Bodil i de 3 år. den har været med i forsøgene.

dsvingene i udbytterelationer afspejler, hvor for
skelligt sorterne bliver påvirket af vcjrforløbel i det
enkelte år. Ærter er særligl følsomme for tørke under
blomstringen. Derfor har det stor indflydelse på en
sorls resultater, om den rammes af tørke i begyndelsen
af blomstringen, hvor det kan gå hårdl ud over ærte
sætningen.

UdbYIIC og I
Tusind· merudbyttc.

Markært
pet rAprot~in komsvægl. hkg kernc

i unstof TKV, g pr. ha
For-

Ilpr0v~1 Ilprol''et ljpr0Yd hold>-
Bodil son BodIl son Bodil son lal

Bodil- - 100

Forsogsår 1987·91
Solara ..... 23.8 24,4 308 308 44.4 2,8 106
Bohatyr* .. 23,6 23,7 313 277 44,7 2,6 106
Ascona .... 23,7 23,8 310 275 44,4 2,2 105
Trille ..... 23,8 24,8 307 255 45,3 1,4 103
Madria .... 23.8 23,9 308 252 44,2 1,0 102
Heika ..... 23,9 23,5 300 221 44,8 0,5 101

Forsogsår 1988·9/
Renata .... 23,6 23,5 314 298 45,6 2,9 106
Orb ..... . 23,5 23,6 311 234 45,7 2,5 105

ForsøgsAr 1989·91
Odin ...... 23,7 23,1 308 248 48,7 2,4 105
Niva ...... 23,7 23,4 311 247 47,9 0,6 101

ForsøgsAr 1990-91
Chantal* .. 24,4 24,1 333 363 52,5 3,4 106
Accord .... 24,5 24,1 320 267 52,8 1,3 102
Saxo ...... 24,5 24,7 323 344 53,2 1,1 102
Baroness .. 24,5 24,7 317 307 51,3 +0,6 99
Miko...... 24,5 25,4 313 275 51,0 +1,5 97

• soner med normale blade. øvrige soner halvbllldlO"l:.
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Ærtesortemes gennemsnitlige udbyue i op til 5 år er
vist i tabel 6. Tabellen viser råproteinprocenten, lu·
sindkornsvægten og det opnåede udbyue i forhold til
Bodil. der har været målesort i alle årene.

Tabel 7. Kort beskrivelse afde 18 ærlesorler i
landsforsøg, der er pil den danske sortsliSIe.

Normale blade - Hal"bladløse
Bodil, Chantal, - Solara, Julia,

MonIego. Ascons. Orb,
Bohatyr Tagora, Trille,

Odin. Aeeord.
Renata, Miko,
Madria, Heika,
Ni\'a, Baroness

Tidlig modning Middeltidlig Sildig modning
modning

Aseona, Orb Bodil, Julia, Accord,
Niva, Odin, Baroness.

Renata, Tagora Bohatyr.
Chantal. Helka,
Madria. Miko,

Monlego,
Solara. Trille

Korte i\'liddellange Lange

Bodil, Ascona. Heika, Julia. Accord.
Chantal, Montego, Niva, Baroness.

Madria, Orb, Odin Bohatyr, Miko
Renata, Solara,
Tagora. Trille

Lav afgrøde ved Middelhøj Høj afgrøde ved
bøst afgrøde ved hpst høst

Bodil. Ascona, Bohalyr, Aceord, Niva.
Baroness, Julia, Chantal, Heika, Odin
Miko. Montego, Madria, Orb.

Tagora Renata. Solara.
Trille

Små fro :\iiddelstore fro Store frø
Heika. Julia. Accord, Aseona. Bodil, Baroness.

Niva, Odin. Orb Bohatyr. Renata. Solara.
Chantal, Tagora

Madria, Miko.
MOlltego, Trille

Gule frø - Grønne fro
Bodil, Baroness. Accord, Ascona.
Bohatyr, Julia, Chantal. Heika.
Madria, Miko. Mootego. Drb,

Niva, Odin, Solara, Tagora
Renata, Trille

I tabel 7 er ær(esorterne grupperet indenfor nogle af
de vigtigste egenskaber, og del er muligt at få et
hurtigt overblik over en del af de mange prøvede
sorter.
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Valg af markærtsort
Bodilært vor igennem flere IJr hovedsorlen. ''Ten de
halvb/odløse sorler har sammen med den longslQ!Ilglede
Boholyr efterhtmden o~'ertagel markedet.
Ved valg afærterorr bør der udo~'er udbyttet ogs,~ Jes p/J
udbytteslabiliteten. da flere ærtesorter viser stærkr svin·
gende resultater gennem IJrefle.
Ærternes højde ved høst er væsel/llig i sor{syo/~l!I. En
sort, der stlJr op til høst, vil ofte både være lette~l' al få
lør og klar lil host og lettere at lærske.
Kernesrorrelsen skal også inddrages, idet en forlwldsvis
lille ært gor det billigere at elabIere afgroden.
Sorrsudbudet er bredt. og der er gode mulighederfor al
vælge en sort med netop de egenskaber. der ønskel;. l't'år
dette kombineres med en god etablering. er der mulig
hed for al opnå ee rimeligt økonomisk udbytte af
ærteavlen samtidig med, at der sikres en god for/rugltil
en efterfølgende kornafgrøde.

Nabovirkning
mellem typer af markært
1 forbindelse med forsøgsmæssig afprøvning af ærte
sorter kan det være et problem, at sorterne varierer
meget i længde og derfor kan det frygtes, at d,~ lange
skygger for og generer de korte sorter, når de afj:roves
ved siden af hinanden.

I 1991 blcv der gennemført 2 forsøg til belysIlIng af
dette spørgsmål, og resultaterne ses i tabel ~. For·
søgene er gennemført med den kortstænglede Bodil·
ært og den langstængiede Bohatyrært. Det ene forsøg
er gennemført med 4 m brede brultoparcel1cr, hvor
der er tærsket den midterste del af parcellerne Ved
dennc teknik findes der ingen nabovirkning mellem
lange og korte sorter. Det andet forsøg, hvor der er
anvendt småparcelteknik med 1,5 m brede pan·eller.
viser derimod tydelig naboefTekt. Bodil yder 8.4 hkg
mindre, nAr den afprøves nabo lil den hoje og krdftige
Bohatyr I forhold til, når den afprøves som nabo) lil en
lav sort. Tilsvarende har Bohat)'r fordcl af at blive
prøvct som nabo til en lav sort fremfor en anden hoj
sort.
Til højre i tabel 8 ~es resultaterne af 4 forsøg i perioden
1989 til 1991. I alle forsøg er der anvendt snl:lpar
eelteknik. Forsøgene viser, at der er nabovirkning
mellem sorterne, når der anvendes denne teknik men
resulta[et svinger fra år til år.
Konklusionen efter de 3 års forsøg er. at dl'" kan
optræde nulXH'irknillg ~'ed afprøvning afærleSQrl?r med
forskellig længde ved siden af hinanden. Na,l,.)virk
ningen er størs! i de dr. h~'Or der er en kraftig udvikling
afærterne, mens den er forsvindende i dr med n.agere
udvikling. Resultaterne .,...iser, al nabovirkllingept ned
sættes markanl. hvis parcelbredden øges. og dl'r ind
lægges ~'ærn mellem parcell('rne.

Hestebønner
J årets landsforsøg blev der gennemført 2 forsøg med
hestebonnesorter. hyor der blev afprøvet 6 soner.
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TabelS. Xabovirkning mellem ærteIyper jformg. serie Ol-51. (57)

I forsøg.!) 1 forsøgt) 4 forsog t) I1991 1991 1989·1991
Markært

Udb. og Udb. og Udb. og Udb. og Udb. og Udb. og

Imt:rudb m~rudb. """,db meNdb. mCNdb merudb
hk. hk, hk. hk, bk. hk.

La\ Iyrel) 38.9 52.7 48.8
Lav t}pel) 1.0 39.9 0.3 53.0 0.8 49.6

I
Lav type l ) -;-0.3 -7'-2.1 , 1.0
HOJ IYpe') -;- 3.5 35.4 0.3 53.0 5.3 54.1

CLav lypel) 0.5 ~1,5 78.1 -;-8,4 -;- 2.1 2.9
HOJ IYpe') .. 4.8 -;- 3.3 2.0
lIoJ Iype') ...... ~ 4.3 - -;-0.8 -;-6.5 - -;-6.8 2.0 - -;- 3,3
HOJ I)'pe') -;-4.1 -;-3.6 1.3

I) O..)(hl 2) BohalYr

I') 4 111 brede p..1rceller ml.;lu'I\1.: Herneb.t:Ilcr.
') 1.~ rn brede parceller uden \:crn

Tabel 9 Landsforsøg med hesteoonnesorter 1991 Tabel IO. Flere drs forsøg med hesrebønnesorteT.

F<>rhold,a.al rOl" udbyuelidb
Heste· K.,. og

bønner
r., m«,

Højde ned, Mod· TKV % ri· udb,
cm kno ning • prot. hkg

Serie 01·50
Anlal fOfS0g , 2

Cargo .. 110 5 18/9 527 28.0 57,8
ViclOr. 94 O 10/9 655 26.6 -:-4.2
Caspar. 82 O 16/9 562 26.3 -;-1.0
Geo. 116 I 16/9 521 28.2 -;-1.3
Titan. 107 4 6/9 506 27.0 1.6
Torel. 88 O 10/9 691 32.7 -;-9,4
LSD 3.0 5,7

Hestebønner

Cargo. hkg udbYIle
Cargo, forholdstal
Victor
Toret
Titan.
Ca~par ..
Geo.

1987

37.5
100
98

56.7
100
98

33.3
100
91

49,/
100
92
82

1991

57.8
100
93
84

103
98
98

Udb)'lIeniveauet lA. i årets forsøg. som det ses i label 9,
pa 58 hkg pr, ha, del er ca. 20 procent over udbyttet i
1990. Cargo, der var målt:sort igen i 1991, har de
foregående 5 Ar været den hojMydende. men blev
overgåel af Tllan i 1991
Tidhgheden er vigtig \"ed valg af hestebonneson. I
Arets forsøg er der en forskel på 12 dage mellem den
tIdhgste. Titan og den <;;ildlgste. Cargo. Sonerne Titan
og Toret har den hoj~le karakter for nedknækning
ved høst, og de kan derfor være vanskelige at hoste.
Tllo;indkornsvægten er lavesl i sorten Geo og højest i
Toret. hvor der kan være problemer med udsåningen
af de meget store bønner. Råproteinprocenlen er me·
gel forskellig, og Torel har klart den højeste. Og ved
\alg af hestebonneson er udbyttestablliteten vigtig, og
den giver tabel IO el overblik O"er.

Resultaterne viser, al udbytteniveallet i sortsforsogene
har været stærkt svingende. fra 33.3 hkg pr. ha i 1989
til 57.8 hkg pr. ha i 1991. Det er kun sorten Victor, der
kan o;ammenlignes med Cargo i alle 5 ltr. hvor den
hven år har ligget lavere end Cargo. Sorten Toret har
været med i 2 Ar og har ghet 16·18 procent mindre end
Cargo.

Valg af hestebønnesort
Udbyttel er en ~-æsenllig faktor ~'t!d l'alg afhestebønne·
~ort. men IUl!sren Iiges~ vigtig er tidligheden. idet C'n
fremrykning af høstC'n med I·J uger. blJde kan gøre
dennI? lettere og øge muligheden for at udnylle for.
frugtSl'irkningen af heste!xJnnerne.
Dyrkningssikkerhed og udbYIIestabilitet er \'æsentlige
faJ..torer )'i!d valg af hestebønnesort. Corgo md regnes
for en d)'rkningssikker sort. Derudow!r er de nyere og
tidligere sorter interessante. Tiran ser udbyrtemæssigt
lovende ud, men den er til!xJjelig ril at knække ned ~'ed

host.

Oversigt over afstamningen af bælgsædssorter

De afprøvede æne· og hestebonnesoner, deres af
stamning og vedligeholdere samt deres danske repræ·
sentant ses i tabel 11.
Desuden vises i tabel 12 en oversigt over de bælgsæds
sorter. der er forædlerbeskyttede. og som i 1991/92 er
belagt med forædlerafgift. For nogle sorter er afgiften
40 krog/ar resren er den 41 kr pr. 100 kg. I tabellen er
sorterne med den lavcs[e forædlerafgift markeret.
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Tabel JJ. Ærte- og hesrebønnesorrernes afsramning.

Markært

Accord
Ascona
Atol
Baroness
Bodil
Bohatyr
Chantal
Fanfare
Heika
Julia
Madria
Messire
Miko
Moniana
Montego
Niva
Odin
Orb
Renata
Saxo
SoJara
Tagora
Trille

BohalyrX SA 211
Ccbeco 8.125 X Finale
(ColmoX F1avanda)X(Spikct X Finale)
(Maro XII/30/BY/75/8) X Maro
Reselektion i Birte
Unikum X Pyram X Dick T
(Maxi X Progreta)X FJavanda
(E.p 203X/I I02IB7/75/4BI)XCarpo
ProcoXHja 51221 (SimoXUsaryj·5)
FilbyXBine
Finale X FiJby
(Frimas X Rondo) X Progreta
(MeisterX SI. Prob 319) X Hamiii
BelindaXCeb 7.56-921
(Maxi X Progreta)X Maxi
Birte X(Filby X Birte)
Birte X (Filby X Birte)
PROCOXJlIPGRO 4
MirandaX(Cebeco 4.94.756X Paloma)
Progreta-M 410019
(FinaJeX Cebeco 2,38·6X Finale)X(Finale Xrcsc:lektion)
Cebcco 9. 14Q. I X Maxi
FinaleX Filby

Nick. F.
CB
Cambier
Booker
RJM
OSEVA
CB
Booker
Sejct
Prodana
RJM
Serasem
Pil. O.
CB
CB
Prodana
Prodana
Booker
CB
Maribo
CB
CB
P'jbj.

Shell
Ton
OP
OP
Pajbj.
OP
Ton
OP
Sejet
Prodsna
Pajbj.
Pajbj.
superros
Ton
Ton
Prodana
Prodana
OP
Toll
Maribo
Ton
Ton
Pajbj.

Hestebønne
Cargo Udvalg i østeuropæisk maleriale
Caspar Cebeeo 7707~ ll4XAJfred
Geo Miniea X Henz Freya
Titan KristalJ XSving
Toret Beryl X Felix
.:.V.::ic:.:to",r,--_....:.Miniea X Cocksfieldspring

Tabe//l. Foræd/erbeskyttede bæ/gsædsoner /99/-92

......... I ......... IH...-...

OP
CB
PIl.O.
Maribo
Nick. NL
CB

OP
Toft
Superfos
Maribo
Shell
Tofl

Accord I)
Fjord ')
Heika ')
Miko ')
Ascona
Barone:ss
Belman
Bodil
Bohatyr
Bondi
Chantal
Danto
Fanfare
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Geo ')
Toret l)
Alfred
Caspar
Viclor
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Fortegnelse over vedligeholdere og repræsentanter:

Abcd - Abed Planleaylss1auon. AbcdveJ 39. 4920 S0l1esled
Ad.. - Dr J. Ackerman li: Co. Irlbach. BRO
Agta - SaalzuChl.Al" Gmbl-II,A.. Kloster Hadmer;leben. 3234 Hadmersleben. BRO
AN ol Co. - A. Nielsen ol Co. AIS. 4800 N)koolng F
Anhall - Anhaltische Pflanzenzuchl GmBH. Bernburg-Slrenzfcld. ()....43:11. BRO
Asm E. - J Asmussens Efif A/S. GenonsYej 33. 2m Hellerup
Bay-Pif - Ba)'ensche POanzmzuchlgtSellschaft eG/Co, KG, EhsabethSlr 38.8000 Muncbm. BRO
Booker - Booker $eeds Ltd.. Greal Donnsey Farm, F~ring. Colchester. Essex CO :19 ES. Englalld
Breun - Saalzuchlwmschafl Josef Breun. Herzogenauf"llch. BRO
Cambicr - Ets. Cambier Freres. Bolte poslale 26. Auchy :19310 Orchlcs. Frankng.
Carlsb - Carlsberg Kornfonedhng. Gamle Carlsbergvej IO. 2SOO Valby.
CD - Cebel.:o-7...adm BY. Poslbo" 182. JOOOAD Rolterdam. Holland.
Dippe - Gebr. Dlppe Saalzuchl GmbH, Zum Kmpkcnbach 20. Paufach 32 64, 4902 Bad Salzunen 3. BRO.
DlG.Q'·ade - A/S CA Q\'ade & Co. Torvet 3.4930 Manbo lolland Faisler
DoerOer - Saatzuchtwlrtschafl Lang Doerfler. Niederlraubhng. 8401 Obcrlraubling. BRO
DI· - Dan!ik Planteforædlmg AIS. Boelshøj. Højcrupvej 31, 4660 St Heddinge.
FAF - Fyns Andels-Foderstofforrctnmg AmbA, Østre l-hwneYcj 23, 5700 Svendborg.
FD - Flonmond Dcspre7~ Cttpelle-en-Pevele. :19242 Templeuve, Frankrig.
Firl -Saatzutht Firlbeck KG, Hofweg:l. 8441 Rmkam, BRO
Begc - Hans Ulrieh Hege Saalzucht Dr. h. t. Hans Hcge. Domanc Hohcbuch 7112 Waldmburg. BRO
Hodowla - Pomanska Hodowla Rositn, 61-616 Poz.nan. Ul Sannacka 7. I·olm
H Schw -Hans Sch\l.elger li: Co ollG. Feldklrchen 3. 8052 MOO6burg. BRO.
Hybro - Hybro GbR. Saalzueht Langmbnicken, Lusshardtsledlung. 7525 Bad Schonbom 2. BRO.
ICJ - ICI Seeds UK Limited. Mal'lh Lane. Boston, Lmcolnsh\(~ PEZI 1RR. England
leJ·BE -ICI Seeds SES. Induslnpark 15,300 TIenen. Belglcn
Manbo - DanISCO A/S. Manbo Fro dIVI!iK>n, HOjgårdnej 14. 4960 Holmy
MK - Mollers Konces.siona:rer Aps.. Postbox 24. 6100 Hadcrsle"
'JCK D - Nlckerwn Pnanzcnzuehl, Arpke, Tyskland

NFC - New Farm Crops. Lmooln. England
NRPB - Nlckcrson RPB LImited. Rothwell. Lmooln L 1 6DT, England
N&S - Nlclsm &: Smuh A/S, Syd\cstvej 88. 2600 Glostrup
Nords - ordsul Saalzuchtgesdlschaft mbH, 2322 W.lc:mevc:rslorf, POSI LiitjenburJ, ORD
N DO National Seed De,dopmcnt Orgamsauon Ltd. N(\\'ton Hall, Cambndge Ca2 5PS. England
OSEVA -OSEVA. 11031 Praha 1. U Toplrm 2. Tjekkoslo,'aklet
P.jbj. - Pajbjergfondcn. Gersdorffslun<h'ej l, Hou, 8300 Odder.
PBIC - Plant Dreedmg Internauonal Cambndge Lid.. Newton Hall. Newion. Cambndge CD2 5PS. England.
PflO - POan1.enzutht Oberhmpurg. Postfach 590, 7170 Schwablsch Hall. BRO.
PHP - PH Petersen. Postfach 6, 2391 Lundsgaard, POSI Langbalhg, BRO.
Rohmp - Rolimpell. Forelgn Trade Enterpnsc. AJ Jerozohmskle 44, PO Bol!: 364, 00950 WaruA""&' Polen.
Sccobra - Seoobra Recherches. Centre de Ilols Henry. 78580 Maule, Frankng.
Sejet - SeJet Planteforædlmg, Nørrelllarksvej 67. Se)Ct 8700 Horsens.
Semundo - Semundo BV. 9970AA Ul rum, Holland
Sera.~em - Scrascm, 1012 rue Roger Lecerf, I'rcmesques, 54840 Perelll:hies, Frankrig.
SES - SES. Industnpllrk 15. :noo Tienen. Jklgien.
Strengs - S8lIlZuthtgesellschafl Strengs Erben, Amselweg, 8:122 UITenhelm, BRO.
Strube - Dr. Herman Strube in Fa. fr. Strube. foslf.th 83. 3338 Schonlngen, BRO.
Sv. - Sv.laf AD. 268 00 Svale,,'. Syenge.
Superfos - Supcrfos Korn a/s, FOl'"iOgsgArden. SondergArdsveJ 3, 5:180 Nr Åby
Unislg. - G.I.E. UNISIGMA. Roulc de elennonl. 60480 Frolssy, Frankrig.
v.DE - W "on Borries-Eckendorf olIG, Postfath 1206. 4811 Leopoldshohc 3. BRO.
v.d H - OJ \'an der Ila\e BV, DIJhe!c;eslraat 70, Kapelle, PO BoJ: 1.4420 Kapelle. Holland.
VED - VED Saal' und POanzgul. Moosdorfslr&Ue 7-9. 1193 Ikrlm. BRO.
Yerneuil - Vcrneuil Rechcrche. B P 3. 77390 Vemcull l'Etang, Frankrig
v LP - F von Lochow-Petkus GmbH, Postfach 1311. 310J Ikrgcn l. DRD
Welb. - W. Weibull AB. Box 520. 261 24 Landskrona, Svenge
Welb. Nl - W. Wdbull B.V. PO Dox 235. 8300 AE Emmdoord, Holland.
W'er. - BV landbouwbureau Wlersum, PO Bo" 2028. 9104-Ca-Gronmgen. Holland.
WPDS - Wdsh Plan! Brecdmg StalIon. PIas Gogarddon. Aberystw)'lh. Dyfed. England.
Ze!. - Zc:lder BV. PO Bo" 26. 6590 AA Gennep. Holland
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D

Kulturteknik
Af Bente Andersen

I dette afsnit omtales jordbehandling, vanding, mete
orologi og læplamning
Jordbehandlingsafsnittet er forfattet af Carl Åge Pe
dersen. Afsnittet om læplantnillg er forfattet af An
nemarie Bisgaard.

Jordbehandling

Forsøgene inden for jordbehandling har i 1991 kon
centreret sig om to hovedemner, nemlig jord løsning
og halmnedmuldlling.

Jordløsning
l forsøg 36146 er der foretaget en jordløsning til 45
cm's dybde om foråret før såning af vårbyg pc1 JB 5.
Her er der opnået et statistisk sikkert merudbytte på
godt 3 hkg kerne pr. ha.

l forsøg 37021 er der foretaget en jordløsning i efter
året efter optagning af sukkerroer. Behandlingen er
dels foretaget, hvor jorden har været tør i forbindelse
med roeoptagning, dels hvor jorden har været våd og
opkørt. Forsøget er gennemføn på J8 6. Der er
imidlenid ikke opnået merudbytte for behandlingen.

Det diskuteres jævnligt, hvorvidt en jordløsning kan
accelerere mineraliseringen af kvælstof fra jordens
organiske reserver. For al undersøge om dette er
tilfældet, er der i efteråret 1990 anlagt flerårige forsøg,
som skal belyse jordløsningens effekt pc1 udbyttet, når
afgrøden er tilført forskellige kvælstofmængder. De
fem forsøgslokaliteter har i 1991 været dyrket med 5
forskellige afgrøder. Resultatet har imidlertid været
det samme på alle lokaliteter, idet der ikke er opnået
sikre merudbytter for jordløsning, hverken hvor der er
tilført normale kvælstofmængder til afgrøden eller
hvor der kun er tilført den halve kvælstofmængde til
afgrøden. Heller ikke kvælstofoptagelsen i afgrøden
har været påvirket af jordløsningen.

I forsøgene er der foretaget jordløsning dels med en
almindelig grubber, dels med en grubber af typen
Springer AgromeJioralOr. Forholdstallene for udbyt
ter og for kvælstofoptagelse i kerne fremgår af tabel L

J 4 af forsøgene er jordløsningen foretaget i efteråret
1990. Her er der udtaget jordprøver til N-min·analyse
i foråret. I de 3 af forsøgene, som er gennemført efter
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kom, har N-min-indholdet været upåvirket afJordløs
ningen.
I det fjerde forsøg, der er gennemført ener grønsager,
har N-min-inholdet i de jordløsnede parceller været
74 og 82 kg N pr. ha mod 54 kg N pr. ha i de parceller,
hvor jorden ikke er løsnet. Forsøgsafgrøden har her
været kartoner og kvælstofoptagelsen i afgrøden er
ikke målt.

Forsøgene skal !onsælle endnu nogle dr. Ud fra den
hidtidige forsøgserfaring kan det konkluderes. at der
ikke er noget generelt behov for løsning afdomk land
brugsjord. Kun hvis der er sket skade plJjordstmkturen.
sdledes at der er opstået et kompakt lag under pløjedyb·
den. kan man forsøge at genskabe jordens dyrknings
egenskaber ved en dybdegående jordløsning. En slJdan
jordløsning kan kun foretages, ndrjorden er tiistrække
lig tør. De hidtidige forsøgsresultater giver ikke grond
lag for al anbefale en maskinrype fremfor en anden.

Halmnedmuldning
Der er gennemført 2 relativt arbejdskrævende forsøg
med halmnedmuldning.

I forsøg 35013 der er gennemført på.ro 6 pJ. Sjælland,
er der i vinterhvede efter vinterhvede opnået det
største udbyue, hvor halmen er afbrændt forud for
såning. Udbyuet har været 6-7 hkg pr. ha lavere, hvor
halmen er nedmuldel. Udbyuet i de parceller, hvor
halmen har været fjernet har ligget mellem de to
yderpunkter.

Disse resultater viser, at der i visse situationer kan
være udbyttetab forbundet med halmnedmuJdning.
Konklusionen af det forsøgsarbejde, der tidhgere er
gennemført, såvel i de landøkonomiske foreninger
som ved Statens PlanteavlsfofSøg, er imidlertid den, at
halmnedrnuldningen normalt er udbyueneutral.

Forsøg 32048 er gennemført på J8 7 på Sjælland.
Forsøgsafgrøden har været vinterbyg efter vArbyg.
Jorden er pløjet i tre forskellige dybder, hhv. 15.22 og
30 cm, dels hvor halmen er nedharvet forud for
pløjning, dels hvor halmen har ligget uberørt fra høst
til pløjning. Hvor halmen har været nedharvet forud
for pløjning, har pløjedybden ikke haft indnydelse på
udbyttets størrelse. Hvor halmen ikke har været ned
harvet, har det tilsyneladende ikke været tiJstræk1<e·
ligt at pløje i blot 15 cm's dybde, idet udbyttet her har
været 5-8 pet. lavere end i de forsøgs led, hvor pløje
dybden har været 22 og 30 cm. Hvor pløjedybden har
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Tabel I. FlerlJrige forsog med jordlosning.

Forskellige afgrøder Norma.! N-mæ.nJdc Hal" N-fJl1CrJgdt: I
Forholdslal for udbytle Ikkt: I lAlmmde:h. Ikke: I IAtmlndch, I
Dato for jordl~ning JOrdlasnct Mdiorcrct grubber. jordlosncl Mclioærct .rubber

100 99 9g 99 96 99

100 103 109 g5 97 92

100 99 96 72 74 70

DI100 96 93 50 52 58

100 102 103 79 77 79

Vinterraps JR 6.
Samso 25. august 1990
100 = 41.1 hkg. fro pr. ha

Vinlerb»'g JD 4.
Samso 12. sep!. 1990.
100 = 65.4 hkg. kerne pr. ha.

Kg. T pr. ha. I kerne.
100 = 107 kg. pr. ha.

Vdrbyg JD 4.
Hjallerup II. okt. 1990.
100 = 40.6 hkg kerne pr. ha.

Kg..~ pr. ha. i kerne.
100 = 65 kg. )-l pr. ha.

SpiseJwrrofler. Ukama JR 1.
Samsc 27. marts 1991.
100 = 163 hkg. knolde pr. ha.
Optagningsdato: 15. juni 1991. 100 106 97 82 69 77

HesleOOnller. JR I.
Havndal 15. marts 1991.
Uden jordforbedringsmiddel
100 = 55.2 hkg. frø pr. ha.

IO L Medina Soil ...... 2 L co Ile.
Humale 30. mariS og 2.5 L Medina
+ O,g Leone.
Humalc 25 april og 30 maj.
100 = 58.7hkg. fm pr. ha.

100

100

100

99

været tilslrækkelig stor, har udb),ttet været det sam
me. hvadenten der er foretaget en nedharvning af
halmen forud for pløjning eller ej.

Der er behov for flere forsøg til al belyse sporgsmdlel.
men indlil \'idere anlyder forsogsresullalerne. al der
ikke er behov for al forelage en indarbejdning af hal·
men i jorden forud for efter6rspløjningen. ndr blot
ejierdrspløjningen foretages lilstrækkeligt effektivt.
hvilket w'l sige at pløjedybden skal ~'are mindsl 10 cm.

I forsog nr. 37113 er der mål I hvedeudbytter, hvor der
4 gange siden 1985 er nedmuldel, albrændl eller fjer
nel halm. Hvcdcudbyttct har været up~virket afhalm·
behandlingen.

Andre forsøg
I forsog nr. 37020 er der opnået samme udbyue af
vårbyg som er sået med alm. maskine og med
harvesåmaskine.

Vanding

Vandingsbehovet i 1991
Der var generelt intet vandingsbehov i april. I visse
omrlider af Nordjylland, Fyn og Lolland-Falster blev
der dog målt underskud på op til hhv. 37. 22 og 24
mm. I maj. Juli og august var der derimod et belydeligt
vanding behov I saml lige regioner. I juni faldt der
store nedborsmængder, især i landets sydøstlige dele.
Der \'at således kun et meget begrænset vandingsbe·
hov i juni. Vandingsbehovet i september var heller
ikke særlig stort.

Vandbalanceunderskud og
vandingsbehov
Hidtil er nedbør og fordampning blevet målt på ca. 40
faste måleslationer fordelt over hele landet.

Disse målinger er des\ ærre ofte behæftet med be
t~ delige fejl. som del er vanskeligt at korrigere for.
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Græs og vintersæd
Midt I maj var det aktueh. at vande mangl~ græs-o
vinterraps- og vintcrsædsmarker på lettere jord.

l PC-programmet MARKVAND er det muligt at
beregne aklUel fordampning (se afsnitlet vedrt'rcnde
MARKVAND).

Tallene i tabel 2 kan amendes som el lih:crmet
udtryk for del gennemsnitlige vandingsbehov rå sand
jord i 1991. Det er imidlertid \'igtigl at være op
mærksom på. al vandingsbehovet i den enkdle mark
afl1ænger af den pianIetilgængelige vandmængde, ~om
jorden kan stillt.: Iii rådighed og af afgrødens aktuelle
fordampning. som er afl1ængig af afgrødens udvik
lingstrin. kondition og af vandbalancen i nx(;:onen.

Ved hjælp af MARKVAND er det gennerrsnitlige
vandingsbchov beregnct for afgrøderne græs, \'imer
h\'ede. vårbyg. kartofler og roer på J8 I med W mm
plantetilgællgeligl vand i de forskellige landsdele (se
figur 2). Del skal imidlertid under~treges. al lier på
grund af forskelle i afgrødernes ud\'ikling og betydeli
ge lokale udsving i nedbørsmængderne er sl.)re for
skelle i vundillgsbehovet fra mark til mark. s-e1vom
afgrøde og jordtype er ens.

Figur l. KJimane/lel for Danmark.

km, . .
O 30 60

værdier for fordampning og nedbør i et kllnanet
beslående af 44 kvadratcr på hver 40 x 40 km (S( figur
l).
Bemærk al vandbalanceundcrskud for årene: 19~5

1990 i lighed med tidligere år er beregnet på grundlag
af nedbørs- og fordampningsmålinger på ca. 40 ..ratio
ner fordelt over landct. Tallene for 1991 er derl"or ikke
direkle sammenlignelige med tidligere år.

Yandbalanceunderskuddet i månedcrne maj-septem
ber i tabel 2 er således beregnct på grundlag af døgn-

Fra vækstsæsonens start 1991 er fordampningen der
for som noget nyt beregnet på grundlag af meteorolo
giske målinger af temperatur. solstråling, luftfugtig
hed og vindhastighed.

Ta~1 2. Vandbalanceunderskud an vend/ som udlryk for gennemsnitligt ~'a"dillgsbehov. mm på sandjord i 199/

tLand.~d IMaj
Or... V"",:" Xanof1~r Roer/maJS

talliJoo Jul Aug $ep lait Maj Jun Jul Au. lall Juo Jul Au. Sep lait Jul Au. ~~:l

Nordjylland 70 O 78 48 O 196 70 O 78 48 196 O 78 " O 126 78 48 O 126
Midt o~
Vestjylland 59 O 60 27 O 146 59 O 60 17 146 O 60 17 O 87 60 17 to 87
Østjylland 44 O 61 29 O 134 44 O 61 2. 134 O 61 29 O 90 61 29 O '"Syd- og
Sønderjyl-
land 45 O " 17 O 1t0 45 O 48 17 1t0 O 48 17 O 65 48 [O [, 65
Fyo 13 O 66 4' O 104 13 O 66 45 11>4 O 66 45 O Ilt "" 45 " Itt
Sjælland og
loll. FalMer SO O 13 38 O 141 SO O 13 38 14J O 53 l8 O 9J 13 38 to 91
Bornholm 21 O 69 " 3 l 170 2J O 69 49 139 O 69 49 li 149 69 49 " 149

-- f----
GrtS. Hele landet
1991- 13 O 61 3S O 149 53 O 61 JS 149 U 61 -" O 96 6J JS t· 96
1990 " O 57 JJ " 125 " O 57 JJ 125 O 57 13 O 70 51 JJ O 70
1989 68 65 7J 13 17 236 68 65 7J JJ 119 6S 7J 13 17 168 73 13 [- JOJ
1988 51 54 O " O 129 41 52 O O 93 41 " t8 O 59 O IS O IS
1987 34 O 3J , 4 76 O O 26 4 JO O 28 , 4 J7 4 5 4 13
1986 J4 69 60 26 O 190 4 7J 4J O 120 04 57 28 O 149 " JO O "1985 4J J3 J9 O O 115 J7 It 40 " " 4 36 " " 40 .14 O O J4
1984 " 20 '6 " O 182 O 19 " O J4 2J 44 " O 1t6 J2 57 O 89
1983 O 65 96 106 , 272 O 65 ,. O 124 44 90 JO<> 6 249 66 106 , 177
1982 5 58 64 ,. 4 190 O 48 29 O 77 • 63 " O 130 63 S, , 1!6

--'---
-Vandbaianceunderskud før IQ91 er beregnet pli grundlag af nedbørs- og forda01prllng~m~hngerpå ca. 40 ~1"tloneT fordel! O'·C~ lande!.
Fra og med 1991 ~r vandbalancC'undc:nlwd ~teml på grundlag af daglige \ærdlcr fllr nedbør og fordampOlng l et klllllan<.'t. ocl>l1cndc af
44 kvadrater med sldelængdcn 40 km.
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Figur 2. Figuren ~'i5er del gellllem:milligt' }!{Jlldingsbehov i
afgrøderne græs. \·ill/erhlw/e. l'/Jrbyg. kor/oj1er og
roer pd IBI med 60 mm plan(etilgængeligl l'Qnd i
de jorsÅe//ige landsdele (tal/ene / søjlerne angil'u
mm ~'Qnding.rbehov).

[)ct ses af figur 2. at vandmgsbehovct l græs \'ancrede
fra 144 mm i Syd- og Sønderjylland lil 210 mm i
Nordjylland og på Fyn.

Vandingsbehovet i vinterhvede varierede fra 100 mm i
Syd- og Sonderjylland til 140 mm i Nordjylland.

Vllrsæd
Det var aktuelt at vande vArsædsmarker på en række
lokaliteter første gang i slutningen af maj.

Vandingsbehovet i vårbyg varierede fra 36 mm på Fyn
til 126 mm i Midt- og Vestjylland.

Kartofler
De neste kartoffelmarker havde behov for vanding
forste gang i begyndelse af juli. Vandingsbehovet vari
erede fra 61 mm på Sjælland og Lolland-Falster til 150
mm i Nordjylland.

Roer ag majs
Generelt var disse afgroder sent udviklede i 1991, og
udviklingen varierede meget fra mark til mark. Ved
hjælp af MARKVAND er vandingsbehovet i roer
beregnet ud fra den 5. maj som fremspiringsdato.
Vandingsbehovet varierer fra 97 mm i Syd- og Sønder
jylland lil 175 mm i Nordjylland.

Vejrinformation
J samarbejde med Danmarks Meteorologiske Inslltut.
Afdeling for Jordbrugsmeteorologi p~ FouJum og

Kulturteknik

Landbrugets EDB-Center arbejder Landskontoret for
Planteavl på at gøre det muligt for landmænd og andre
at hente opdaterede vejrinformalioner for en bestemt
lokalitet.

Vejrradar
Sikre oplysninger, om h\'orvidt der kommer nedbør i
el bestemt område indenfor nogle få timer. er vigtig
information i forbindelse med en række arbejdsopcra
tiane r i jordbruget.

Vejrradar er et specialudstyr. som kan regisLrere at
mosfærens indhold af nedbørspanikler og sAledcs give
et øjeblikkeligt overblik over fordelingen af nedbør.
Ved at hjemtage nere vejrradarbilleder over en tids
periode er det muligt at vurdere, hvor hurtigt et
nedbørsområde bevæger sig og i hvilken retning.

Kastrup vejrradar
Fra vækstsæsonens stan i 1989 kunne der hentes
billeder fra vejrradaren i Kastrup til en lokal PC"er.
Kastrupradaren korer tilfredsstillende. Det er imid·
lenid kun brugere pA øerne. der kan drage nytte af
denne radar, idet radaren kun kan give en tilfredsstil
lende dækmng i en afstand op Lil ca. 150 km.

Karup vejrradar

Fra efterAret 1990 for....entede Danmarks Meteorologi
ske Institut. at være I stand til også al levere billeder
fra vejrradaren i Karup. Vejrradaren i Karup er af en
anden type end vejrradaren i Kastrup. Denne radar
har således et mindre dækningsområde (ca. 120 km)
end Kastrupradaren.

Karupradaren har været forfulgt af uheld. således at
det kun i kortere perioder har været muligt for bruger·
ne at få billeder herfra.

Rømø vejrradar
PA grund af driftsproblemerne med Karupradaren
opfører Danmarks Meteorologiske InsLitut nu en vejr·
radar pA Romø, dog forudsat at Sonderjyllands Amt
giver en byggetilladelse. Denne radar er afsamme type
som Kastrupradaren. Der skulle så endelig være banel
vej for al også brugere i Jylland ... il kunne drage nytte
af systemet fra foråret 1992. Affigur 3 fremgår det, al
bortset fra visse dele af Nordjylland er hele landet
hermed dækket. Af pladshensyn er Bornholm ikke
vist i figuren. Bornholm dækkes også af Kastrupra
daren.

PC-program til styring af vanding
MARKVAND er et PC-program lil styring af van·
ding i landbrugsafgrøder. Programmet er udviklet af
Statens Planteavlsfor~"g.Afdeling for Jordbrugsmete·
orologi i samarbejde med Jyndc\ad Forsøgsstation og
Landskontoret for PIanieavl.
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~A
\ KASTRUP

1\ ')
'(I

Figu, J. DæJ.ningsomriJdejo, del dat/sJ.t' ~'('JmJdanJel med
~V!j".adarp/acetYl i KU:>lrup. Ka,up og pci Rømø.

MARKVAND er et brugervenligt og værdifuldt
v:crk"'j i forbindelse med styring af vanding. Det er et
program, som kan støtte beslutningen om. hvornår
der er behov for vanding i den enkelt\: mark.

MARK VAND holder regnskab med vandhushold
Ilingen i rodzonen. Det sker på baggrund af op
ly~ninger om bl.a. jordtype. fremspiringsdato. nedbor
på ejendommen. vanding~mællgc.Je og -tidspunkt.
samt den beregnede aktuelle fordampning fra afgro
den. Den aktuelle fordampning beregnes ud fra dagli
ge værdier for potentiel fordampnmg. afgrodens ud·
vikling og rodzonens aktuelle lIldhold af plantculgæn
gcligl vand.

Skæ,mbillede fra .'o1ARKVA.\'D. d,·, ns(', en ~·undings·

~'eJ/edniltgfo, 3 ma,ker. B('mæ,f.. Ol der er luget he',sYII 1/1
5·dogmprognoselt for mYibor og jo,dtJmpninf{.
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Aktuel fordampning
Programmets beregulIlg af aktuel fordampning skal
især fremhæves. l-hdtiJ har man i praksis I forbind.else
med vanc.Jingsstyring anvendt de ofTentliggjone t..tl for
potentIel fordampning til beregning af en ar.~'ode!'t

vandbalanceunderskud (nedbør - fordampning I

De fordampningstal. der offentliggøres i Tebl-TV
(side 532), fagprosen. planteavlskontorerncs lelefona
viser eller i Afgrodcnyt. udtrykker imidlertid for
dampningen fra en kortklippet græsmark. der er \el
forsynet med vand. Afhængigt af feks. afgmden~

bladdække og vandforsyning vil fordampningen her
fra afvige fra de officielle fordampningstaJ.

Den aktuelle (virkelige) fordampning fra afgrod~1I kan
således være mindre end potentiel fordampning linder
følgende forhold:

afgroden har endnu ikke udviklet tilstrækll.e1igt
bladareal
afgroden lider af vandmangel
afgrøden er begyndt at modne
afgroden er stresset p.g.a. f.eks. sygdomm·: eller
skadedyr.

Praktikere og forsogsfolk bar imidlertid og!'J ved
hJælp af ten:o.iomelre ob~rverel. at aktuel ford.\mp.
ning kan være ... torre end potentiel fordampning. I
MARK VAND kan aktuel fordampning ma~"'lmalt

blive ligeså stor som potcntiel fordampning.

MARKVAND er afprøvet
Igennem 3 væhlsæ~oner (1988-1990) er MARK
VAND blevet afprøvct hos landmænd og kOllsuklller.
l denne periode er programmets faglige indhold blevet
justeret. og programmets brugerfaciliteter er hlevet
tilpili.!>el brugernes ~ln ..ker. Det er således Iykkt-de. at
la ..e Cl brugervenligt program, som og har et f:tgligt
tilfredsstillende indhold.
MARKVAND kan kubes hos den loJ...alc: plalll.:a,,·I
skon~ulcnt.

Styring af vanding
frilandsgrønsager
Optimal vanding er afgorende for udbytlcls ~tt" rcJ:o.e
og råvarehalitcten af en række frilandsg.ronsag~r.

Selv kon\"ang vandmangel kan medfore mangknde
tilvækst og kvalltetsproblemer. Overvanding er også
meget uheldig. idet der kan opstå iltmangel og hæl
ning af rodderne med deraf følgende vækM!itop.

Styring af vandingen i frilandsgrønsager er imidlertid
vanskelig, fordi man har for få forsøgsresultater m.h.t.
f.eks. grønsagernes rodudvikling, aktuel fordampning
og tørkefol~omhed. Dcrerda heller ingen Iraditlcln for
delaljerel "'I}ring af vanding i gron!>agsproduku'lOen.

Derfor ble\' der l 1990 og 1991 gennemfart en .luder
sogcl~ ho... a\lere af friland~gronsag.er.Formåkl .. ar
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bl.a. at undersøge. hvornår vandmgsregnskabet bor
slanes og at undersoge. horledes vandingen kan
styres igennem vækstsæsonel1.

I 1991 blev undersøgelsen gt:nnemført hos 7 avlere
med afgrooerne gulerødder, knoldselleri og log.

Pli. grundlag af avlernes og konsulenternes erfaringer
fra vækslsæsonen 1990 blev vejledningsmaterialet og
skemaerne til3vlerne væsentligl forbedret til vækslSæ
sonen 1991.

Konsulenterne placerede tenslometrene i de udvalgte
marker. Der blc\ placeret 4 tensiometre i h\er mark.
Hos knoldselleri og gulerødder blev lensiometrene
placeret l planterækken i 2 forskc:1lige dybder. Hos log
blev tensiomelrene derimod. p.g.a. del overlige rodsy
slem hos denne afgrøde. placeret i samme dybde dog
sll.lcdes. al lensiornterene blev placeret hh\'. i plan
tcrækken og imellem rækkerne.

Beregnel vandbalanceunderskud ud fra aktuel for
dampmng var Især i den sidste del af vækstperioden
generelt bt:t)dehg storre end det underskud, der ble\
fundet ud fra hhv. tensiometeraflæsninger og beregnet
vandbalanceunderskud ud fra potentiel fordampning.
Generelt vistc tensiometrene lavere underskud end
det. der blev beregnet ud fra potentiel fordampning.

I figur 4 er vist et eksempel på de resultater. der blev
opnået ved afprovningen i 1991. Figuren viser resulta
tcrne af vandbalanceberegning og mAling for en log
mark fra slutningen af maj til medio august. Det
fremgår. at indtil medio Juh viser de tre metoder
omtrent samme \landbalanceunderskud. hvorefter det
beregnede underskud ud fra tyske faktorer for aktuel
fordampnmg er betydeligt større end det. der findes
ved hjælp af de to andre metoder. Ud fra resultaterne
kan del fastslås, at de tyske faktorer til beregning af
aktuel fordampning fra de undersøgte afgrøder næppe
kan anvendes under praktiske forhold i Danmark.

Avlerne blev bedt om fore el v3ndingsregnskab på
grundlag af beregnet aktuel fordampning fra nfgro
den. Til beregnmg af afgroderncs aktuelle fordamp
nmg afhængigt af afgrodens ud\'lkhngston blev der
am'endt faktorer fundet i tyske undersogeiser. DIsse
faktorer er mmdre end I f"NI i \o'ækslperioden og
storre end I senere I vækstpenoden. Samlldig blev
aderne bedt om Jævnligt at foretage tensiometeranæs
ninger.

Formålet var al sammenlignt: vanclbalanceunderskud
det beregnel ud fra aktuel fordampning med lensiome
lcranæsningerne og med el traditionelt vandingsregn
~kab beregnet ud fra potentiel fordampning.

Ligesom i 1990 viste undersøgelserne i 1991. attensio
melret er et udmærket redskab til al fastlægge. hvor
ston \andbalanceunderskuddet er i frilandsgronsager.
og h\ornår \landingen bor pAbegyndes.

Ved amendelsen af lensiometre er det vIglIgt. at de
placeres korrekt i jorden, og at udslagene folges og
vurderes nOJe. Endvidere her der sidelobende med
tensiomeleranæsningcrne fores et lraditionelt van
dingsregnskab, som startes nAr tensiometrene viser, al
afgrøden begynder at bruge vand. Herved vil det
lettere kunne afsløres, hvis et tensiometer ikke længere
fungerer. som del skal.

Undersøgelserne søges fortsat i 1992.

Figur 4. Vandbalanceun
derskuddet er bestemt
henka/dnis ud fro aktuel
fordampning (beregnet
underskud). potentie/for
dampning (troditionell
vandingsregnskab) og ud
fra lensiometeroj1æsnin
ger.

Beregnet underskud
Tensiometre

Tradtione~ vandingsregnskab

VandbaJanceunderskud i løg
Fyn 1991

40

10

20

30

mm
underskud,A""" --,
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Sandflugt i 1991

Drivedannel.se under
sondfygningen delt 22
maj 1991. Billedel Slam
mer fra Pou13lrup midt i
Vendsyssel Del I~ræk

kede læhegn har nandMI
sandet. FoIO:

L Houbak Høgsred.

1991 blevet Ar med to voldsomme forårsstonne h.h.v.
den 16. april og den 22. maj. Da jorden og luften
samtidig var tør, resulterede del i udbredt jord· og
sandfygning. Stormen den 22. maj forårsagede dog
langt de fleste skader på afgrøderne. Skaderne som
følge af sandflugten blev yderligere forstærket af nat
tefrost. Sandfygningen i maj havde en overfladisk
karakter, idet der var faldet en del nedbør forud for
stormen. Fygningen gav derfor )kuntc anledning til
afblæsning fra sammenhængende arealer fra de lette
jordtyper med drivedannelse til følge (se f010).

Konsulenterne i de berene områder blev bedt 11m at
angive, hvor mange pet. af arealerne, der blev omsAet
eller på anden mAde havde lidt betydelig skade, men
ikke var blevet omsåel (se tabel 3). Konsulenterne har
således skønnet, at 12 pcl. af roearealerne og 8 pet. af
vårrapsarealernc i Jylland blev omsået. Skaderne var
størst i Nordjyllands Amt. Indenfor frilandsgrønsager
blev en del arealer med løg og gulerødder omsAet.

Tabel J Undersøgelse af skodeom[angel som [ølge affordrsslormene i 199/

Pet, .real omsId Pet. areaJ med bttyddig skaM.
men ikke omsIet

Vir· l Ro« I V.... I Æn" Vlnooj -r Ro« I V"'- I
"'" .... "PS Æ:"Ier

Nordjylland. I 18 17 4 4 II 12
Viborg ... O IO 4 O 3 15 6

rhus ..... O 14 3 O O 10 5
Vejle .......... I 13 4 I 3 17 8
Ringkøbing . I 12 II 4 5 7 6
Ribe .... O 7 4 I 3 13 8
Sønderjylland. O 6 4 O I IO 7

Hele Jylland ... 0.4 11.6 8.2 1.9 2.9 11.4 7.8

Fyn ..... O I I O O 3 O
Vestsjælland. O O O O O O O
Østsjælland ..... O I O O O 2 I
Lolland·falster og
Sydsjælland ..... O O O O O O
Bornholm .....
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øget behov for læplantning
Forllrsslormene med deraf ("Igende jOrdfygning og
behov for omsåning har uden tvivl oget landmænde·
nes interesse for læplantning I de berørte omrAder og
med rettc. Læplanlning er et effektivt middel til at
beskytte mod sandflugt. Gode læhegn kan under de
fleste forhold dæmpe vinderosionen ud til en afstand
af 25-30 gange hegnets højde i læsiden og 5·10 gange
højden i vindsiden. Ved stigende vindhastighed vi) den
effektivt beskyttede zone blive indsnævret. fordi tær·
skelværdien for fygning overskrides.

Lov om læhegn
Den nye Lov om L<'l:hegn rra 1989 fungerer efter·
hånden tilfredsstillende både i marken og rent admini
strativt. 1990-Jaugene var den første laugsArgang, der
fungerede efter den nye ordning. De fleste laug vælger
stadig Hedeselskabet som hovedenrreprenør. men en·
kelte laug har valgt andre losningsmodeller med enten
een eller flere entreprenører. Det er Fællesudvalget for
Læplantnings opgave at sikre, at kvaliteten af læheg
nene bevares uanset, hvem der udfører opgaven.

200

Figur 5. Omfangel afden kollekltw! plontning gennem /5
6r somt plan logi planlmng for del kommende 6r
199//92.

Aktiviteterne i 1990
Læplantningsaktiviteterne i 1990 hlU \'æret stigende l

forhold til 1989. I 1990 er der dog kun en svag stigning
- fra 775 km til 789 km . i den kollektive læplanlning.
Den økonomiske tilsagnsramme blev derfor ikke ud
nyttet fuldt ud. Årsagcn hertil er, al lodsejerne var
afvcntende ved overgangen til den nyc lov og uvis
m.h.t. den økonomiske situation. I den kommende
sæson forventes det, a\ bevillingerne bliver udnyttet
fuldt ud, så der kan plantes omkring 900 km læhegn.

Den indi~iduelJe læplantmng cr næste fordoblet· fra
488.000 planter i 1989 til 876.000 planter i 1990. 11989
var lodsejerne tilbageholdende med selv at plante,
fordi der længe var usikkerhed om tilskuddets størrel
se under den nye lov. I 1991 er der afsat store be
villinger til individucllæplantning i håb om, aL endnu
flere lodsejere udnytter muligheden for at opnå et
tilskud på 50% til planteindkøb.
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Gødskning og kalkning
Af Carl Åge Pedersen

Delte afsnit er resultater af el teamwork.. Således hor
flons Spel/ing østergaard bl.a. for/artet ajslliuene \'ed·
rørende KVADRATNET og markprognoser. BenIe An
dersen har medvirket ved udarbejdelsen af afsnit/ene
om biprodukter og efterafg,oder. Henrik Ørlenblad har
medvirket vedrørende husdyrgødning og Peter Momsen
har medvirket vedrørende svovl og kvæ/sroj

Rigtig anvendelse afsdvel husdyrgødning som hondels
godning er en forudsætning for økonomisk plall1epro~

dukIioll. Gødningsjorsøgenes vigtigste form/l! er at be
lyse. hvordan gødningsslofferne udnyttes bedst muligt.
Negativ påvirkll;ng o/miljøer kan opsrd, hvis gødnings
slofferne ender uden for planlernes rodzone. Landøko
nomisk og miljømæssig interesse er derfor i vid ud
strækning sammenfoldende. idet tab af næringsstoffer
medfører forøget indkøbsbehov og dermed øgede ud
gIfter.

De traditionelle gødn'-ngsfor.w,g med stigende hælsrof
mængder og arbejdet med kvælstofprognoser og ud
vikling af metoder til fostlægges af hælstojbehovel er
forlsar grundstammen i forsøgsorbejder under Gød
nings- og Kalkud,·olget. Med inddragelse af N-min
besremmelser i næsren alle forsøg med sligende kvæl
slofmængder er forsøgsarbejder ble\'el mere arbejds
krævende end hidril. Linien fra de to seneste år med
udragning afprøver Iii proteinbestemmelse i olle forsog
er f01'lsal, stiledes ar gød,,'-ngsforsøgene både a/spejler
gødskningens pbvirkn;ng af udbyttet og plonternes
k vælslofoplogelse.

Som er megel væsentligt element i aklionsplanen for
bedre udnyttelse afhusdyrgodningens indhold afplan
tenæringsstoffer er der i Ilr gennemførl det sJørste anlal
forsøg med husdyrgødnillg nogensinde. Dette forsøgs
progrom har givet noorpd en række relel'ame spørgsmål
i forbindelse med husdyrgodningsanvendelsen.

El undel væsentligr elemenl i delle års gødningsforsøg
har \'æretforlsut afprøvning af risikoen for svovlmongel
i /orskellig afgrøder, og specielt for rapsens vedkom
mende en afdækning af meloder til beslemmelse af
svovlbehovet.

Forsøgsresultaterne i delle afsnit har kun kunnel frem
skaffes, fordi der er ydel en Slor og engagerel indsals/ra
konsulenter og medhjælpere i de landøkonomi.\·ke for
eninger i el posilivt samarbejde med forsøgsværleme.
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I det følgende vises og opsamles resultaterne aj gød
ningsforsøgelle i lobe/opstillinger. melis enkellforsøge
Iles resultater kan findes særskiII i labelbilogel ullderde
tabe/numre. som er angivet ,. parentes øversl j tekst
tabellerne. Hvor der i de folgende a/snit er anvendt
okollomisk neuomerudbylte efter fradrag af omkost
ningerne ved forsøgsbehandUllgerne. er der for disse
beregninger anvendl de priser, som er artført bagest ,
oversiglen.

Af~niltel er ,- år opdelt e/rer folgende hovedlinier.

K.'ælslof
Kl'æistofmæf,gder
KVADRATNET for nitratundersoge!ser i Danmark
MarkprogrlOser
Graduerel gødskning
Kvælstofformer
UdbringningSlider
Andre N-forsøg.

Fosfor
Svovl
Andre næringsslojfer
Andre gød"illgsforsøg
Husdyrgødning
BiprodukreI'
Efterafgrøder
MarginoIjordsprojekI
Kalk
A/ldel
JordbufldsaflOlyser.

Kvælstof
Herunder omtales markforsøg med kvælslofmæng~

der, kvælstoftyper, tilførselsterminer og tilførst"lsmd
der for kvælstofgødning. Desuden omtales mere detal
jerede forsøg og undersøgelser vcclrørende plameana
lyser som beslutningsgrundlag for kvælstoftildel"ngen.
Endvidere omtales arbejdet med KVADRATI\ ET for
nitralundersøgelser i Danmark og de deraf anedte
kvælstofprognoser. Kvælstof indgår også i enkelte af
de senere omtahe forsøgsserier, men her sammen med
andre næringsstoffer.



Gødskning og kalL:ning

Merudbytte

hkg pr ha

30

VArbyg. forirugl korn

Merudbytte

hkg pr ha

30

VArbyg, forirugt roer

1991

1991

20 20

10

1981·90

O

0<,..... "':"":"""__--:

40 80 120 t60
KgNprha

O

Figur J: Virkning af k 1'll'/~toftllfjJr~eJ til wJrbyg.

Kvælstofmængder

Korn

Tabel J. Stigende mængder kvælstof lil w'rbyg (60).

1991
Vlrbyg 1981-90 Pel ri· hkK. kerne pr ha.

hk, Kar. for prOltm Udb. 0l Nt"lIQ-
kt"rnt" lt,lC5æd i kerne merudb mt'rudb.

Vårbyg
l 1991 er der gennemfof! 32 forsog med stigende
mængde kvælstof til v3.rbyg p arc<tlcr. hvor der ikke
er tilfort hu!>dyrgodnmg I forsogsåret og cflediret
forud. 21 af di ...~e for.."s er gennemfon efter forfrugten
korn og II forsog efler forfruglen roer. Resuhaterne er
angl\,et I tabel log l figur l.

Udbytteni\'eauet i 1991 har Igen været hejt. nemlig
knapt 60 hkg kerne pr. ha. h'or forfrugten har været
korn og godt 70 hkg kerne pr. ha. hvor forfrugten har
været roer. Den optimale kvælstofmængde. alt den
hælstofnuengde. der bevirker del SlØrslC okonomiske
O\erskud er beregnel for enkeltforsogene. Nederst i
h\'en tabelaf...mt er \i~t gennemsmIlet afdissc: optima
og det gennem"imthge merudbytte, der kunne opnås,
hvis hvert enkelt forseg var godsket optimalt. I praksis
er det Ikke muligt altId at ramme den okonomisk
optimale mængde pra."Cisl. men med en rigtig styring

fOr/rugt kom
Ania! f(lNlg '" 21 IO 21

Grundgodel. .. 29,2 O 9,2 32,3
40N 10.5 I 9.1 11.5 9.2
80 N 17.0 I 9.7 19.1 15.3

120 N 19.7 3 10,5 24.2 19.0
160 N 20.6 3 11.3 25.5 18,8
Optimal -tilførsel
(8ns. 137 kg N pr. ha) ......... 26,9 21,7

For/rugt roer
Anlal fo~g 16. " " "Grundgodel. .. 40,2 O 9.6 44,6
40. 9.9 I 9.8 12.3 9,9
60 15.6 I 10.3 20.6 16.8

120 N IH 3 11.1 25.6 20.3
160 17.8 4 11.8 27.0 20.3
Optimal -tilforsel
(gns. 138 kg N pr. ha) ........... 27.6 23,0
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Gødskning og kalkning

af k"ælslortildehllg~nvcd hjælp af nogle af de meto·
der, som omlaies 'lenere, er det muligt at justere
kvælstofmænsden læt lil den enkelte marh behov.

De gennemsnilhge opumale kvælstofmængder har
"ær~l rdau, l store I 1991. En del af årsagen hertil er.
at derer opnået ..tore udh~ Iter. En anden årsag er den.
at jordeR" \. væl"ilofresef\er i det tidlige forår' ar en
smule mmdre end norma Il

l tabellen er der beregnct neltomerudbytter, som
fremkommer ved. at man omregner udgiften til b·æl·
slof og udbringnmg lil hkg kerne og trækker det fra
merudbyttet.

1 tabel 2 er vist de optimale tilforselsmængder for
kvælstof til vllrbyg i de seneste 10 3r. De optimale
kvælstofmællgder, der er næ' III i tabelJet\. er beregnet
ud fra de pri ..forhold, der var gældende i de på·
gældende år.

I for~'gene med forfTugt rocr er der tre !'>leder. hvor
roerne har værd !Ilfon huMlyrgødning. Del er pc'!. de
tre lokalIteler, al udh)'ltct af grundgøder har været
hejest. og det gennem..nitlige kvælstofbehov på disse
Ire lokalltcter har kun været ID kg k',:ælstof pr. ha.
Det understreger. al dCI er 'Igtigl. al indregne lang
tidseffeklen af tidligere, '" tilf(lf~l af organiske god
ninger. når Illan kalkulerer det optimale godningsbe
hov.

Det er almllldcligt kendt, at ell b~grænsende faktor for
al opnå et hOjt udbyue kan være lej~sæd. Det er
muligt - ad I..ettli~k vej . at modvirke lej~æd ved
anvendelse af væk<.tregulerillgsmldler. I J af året~

forsøg er der vcd h)'ggen~ skridllll1g (20. til 25. juni)
tilfort Q,2 I Ccronc til 3 for~Og51~d med 80 til 160 kg
kvælstof pr. ha. Effcktcn heraf kan se.... i tabel J.

Vækstreguleringo;midlet har reduceret lej~sæd~karak

leren med en enkelt enhed, og ved de lo højeste
kvælstofniveauer er udb)'ltct foroget en smule som
folgc af væk'ilrcgulcringen. Af kolonnen for netto
merudbytte frcmg5r del, al der ikke er økonomi i at
anvende vækslrcgulcringsmidlet, Idel den bedsle øko
nomi er opnAet vcd lilfersel af 120 kg kvælstof pr. ha
uden am'endelse af, æklOlregulenngsmiddel.

Tabel 3. KvæJslO! og vækstregulering af varbyg

Udb,ae

Viltn - ..--bD· ':t':" ~...................... ................
] fOf\Og I~I JO ~_i

Ingen kvælstof 9.1 35.3
80~ikas .. l 9,4 19.7 5.9
120~tka~ j 9.5 24.8 9.5
160 '\' I kas 7 11.8 24.6 7.9
80 r-: l kas+
0.2 ICerone
20.-25. juni 2 9.5 19,1 1.6
12DN i kas+
Q,2 ICerone
20.-25. juni 4 10.7 25.4 8.5
160 i kas "'T""

0.2 I Ceron!."
20.-25. juni .. 6 11.5 26.1 7.7

Udover nævnte fors"g er der gennemf'''l 3 fOfSl'''':: med
stigende hælstoftilforseltll vårbyg efter raps i Nord·
og Vestjylland. Udbyttet har været næsten '1(1 hkg
k~rne pr. ha. og del har været økonomisk rentahelt al
lilft)r~ 146 kg hælslof pr. ha.

Derudover er der gcnnemforl 2 for.!>og med kal toner
som forfrugl. De har været placere1 i hhv. Nordjyl
land og på Sjælland. Her har dcl I scnnemsni været
rentabelt at IMore 167 kg kvælstof pr. ha.

Endelig er der gennemført forsøg med fnrfrugt ;:t=rtcr.
frøgræs. græs, Olajs og spinal. Hvor forfmgten hilr
været spInat har det kun været rentabelt at rilfMc 41
kg kva:lstof pr. ha. hvorimod det har været rentabelt
al tilfMe mellem 100 og 130 kg bælstof pr. ha dter de
ovrige forfrugfer

Kvælstof til husdyrgødet byg
For al vurdere behovet for supplerende gødsk 1tng er
der gennemførl iah 21 for'løg i vårbyg. h\i(lr hus
dyrgudnmgt'n er ..upplcret med ~tigende mtcngde
hæl'iwf i kalkilmmon"alpetcr. Rcsultateme h:mgår
af tabcl4. Forsogene er grupperet efter lid.!>punl,:'et fur
udbnngning af husdyrgodning.

Tabel l. Oplimale IO'ælslofmængder Iii ~·arbyg.

v""- .91. .911 1913 •914
Ioq ......... ha

.913 1916 .917 1911 ,... .990 99•

Forfrugt korn
Antal fOf!oOg 132- 110 " 'I 11 " " " 21 " li

Grd8· .. 27.5 3.,1 21.0 33.5 29.0 JO.2 31.8 29.9 37.3 38.3 -'2,3
40N 9.7 10.4 9.5 11.9 11.8 11.2 9. lU 9.9 11.9 11.5
80 N 15.0 16.6 16.7 19.9 22.0 17.8 16.2 lU 13.4 19.2 19.1

120 N 15.8 19,3 20.8 24.0 25A 20.7 lU 21.9 15.6 23.3 2U
160 N 15,5 20.4 22.9 24.9 26.4 21.8 18.6 2),) 15.9 15.1 25,5
Optimal N·lilforsel
kg pr. ha .. .. 104 125 ,·n 128 127 123 116 130 103 129 137
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Tabel 4. Stigende mængder hælslOf til husdyrgoder
,~rbyg. (6/1

Udb. og Neuo
mmuIb merudb.

Per li· hk._ ker- hkg. ktt
protan ne pr. ha. M pr. ha.

Gns. 31 tons gylle (/32 N)
Udbragt erternr
Anlal (or""8 5 6 6 6

Grundgooet .... I 10.2 33,0
40Nikas I 10.2 9,8 7,4
80 ikas ....... 2 10,8 15,0 11,2

120Nika..... 3 11,6 20.8 15.5
Optimal N-lilførsel
(gns. 164 kg N pr. ha) .. 25,2 18,3

Gn.r. 27 Ions gylle (125 NI
Udbragt for r
Anlal forwg Il 11 15 15

Grundgødcl I 12,2 51,1
40Nikas 2 12,5 4,2 1.8
80Nikas .. 3 12.8 6,1 2.3

120 N ikas ....... 3 1l.6 8.3 3,0
Optimal N-lilførsel
(gns. 80 kg pr. ha). . . . . . - . . . 8,2 4.5

Forsøgene. hvor husdyrgodnlllgen cr udbragt om ef
teråret, er placeret således: 2 på Sjælland. 2 på Fyn og
2 i Jylland. På Øerne er forsøgene gennemført på
lerjord (JB 6 og 7). J et af forsøgene er der udbragt 34
tons slaldgodning fra svin I oktober. I to andre forseg
er der udbragt hh\. 30 og 38 tons kvæggyl1e i septem·
ber og december. I de sidste 3 forseg er der udbragt
svinegylle i perioden oklober lil december. I gennem
snit er dcr udbragt 3110n5 husdyrgodning pr. ha med
et omlrentligl indhold på 132 kg 100al-1

Resultatet afslorer et SlOf! beho\ for supplerende
kvælstoftilførsel. Grundudb)'llet og merudbytterne
minder til forvchling om dem. der er opnået i forsøg,
hvor der ikke er tilførL huo;;dyrgooning og det til trods
for, at der på nere af lokaliteterne er tilført hus
dyrgodning igennem nere år. Resultatet antyder der
for. at der Slort sel Ikke er opnået nogen effekt af at
lilføre husdyrgødning om efteråret.

Nederst i tabellen er vist gennemsnitsresultatet af 15
foro;;"g. hvor der er lilfClrt huo;;dyrgødning i perioden fra
januar til juni. I gennem"nit er der tII fe rt 27 tons gylle
pr. ha i den periode. Den gennemsnitlige tilforsel har
været ca. 125 kg tora l-N pr. ha. På et par afJokaliteter
ne er der desuden tilført gylle I efteråret.

Af labellen ses det. at grundudbyltCI er væsentligt
hojere i dls-"C forsøg. protemprocenlen er langl højere
end I de andre forsøg og merudbyuerne er af beskeden
størrelse. I gennemsnit har det været rentabelt al
tilfore 80 kg kvælSlof pr. ha. Det opnåede merudbytte
heraf har imidlertid kun medført en beskeden økono
misk gevin ..t. Et af forsøgene er gennemført på J B 4 på
Fyn. mens resten affofl'ogene er gennemført i Vest· og
Nordjylland. Jordtypen har varieret fra J8 I til J8 6.

Gødskning og kalkning

På de neste af forsogslokalitcterne er der tilført rela
livt StOre mængder organisk gødning inden for de
seneste år. Del kan være en medvirkende årsag lil det
lave kvælstofbehov og merudbYlle for kvælstoftilfor
sel. Der er ikke nogen sikker sammenhæng mellem
den tilførte mængde hælstof i husdyrgodning og det
registrede behov for suppleringskvælstof og merud·
bytte. De største merudbytter er imidlertid opnået.
hvor kvæisloftilforslen i husd)'rgooning har været
mindst. Resultatet viser derfor. at der kan opnås stor
effekt af den forårsudbragte godnlllg. men at behovet
for suppleringsgodskmng skal \urderes ud fra for·
holdene på den enkelte lokalitet, herunder hensynla
gen til tidligere års anvendelse af husdyrgooning,
risikoen for ammoniakfordampning ved udbringning
m.v.

Der er udtaget N-min-pro\'cr i 5 af forsøgene. hvor
husdyrgooningen er udbragt om efteråret. Del gen·
nemsnillige indhold har kun været 56 kg kvælstof pr.
ha, hvilkel understreger den dArlige effekt af den I
efierårsudbragte gødning. Til sammenligning kan det E
nævnes. al N·min·indholdel i gennemsnil af 11 af
lokaliteterne, h\ior husdyrgodningen efterfølgende er
udbragt om foråret. var på 62 kg kvælstof pr. ha.

Langt den bedste udnyttelsesprocent af hæ/stoffet i
husdyrgodningen og specielt i gylle og ajle apl/ds, "dr
d~n udbringes om fordret fremfor om efierdret. Ndr
b)Jggen er tilført mere e"d 30 tons gylle (med normalt
hæistojindhald) pr. ha om fordret p4 arealer, der
jæ~'nligt er tilført husdyrgødmng. og lilfønlen er sk~t pd
en måde. så ammoniakfordampningen er reduc~ret

mest muligl. er der sjældent behlH' for yderligere kvæl·
srofiilforsel. En korrekt anvendelse afhusdyrgodnbrgen
ko" "un ske, ndr der foretages detoljerede beregninger
O~'er den for;V!nlede udnyttelse afhælstoffet. Der hen·
wses til afsnittelom husdyrgødningsonl'endelse.

Vinterhvede
Resultaterne af forsøgene med sligende kvælsloftilfør·
sellil vinterhvede er viSI i tabel 5. Udbyttet i hvede har
ikke været St hojt som i 1990. men dog højere end
gennemsnittel af de senesle 5 år. Det gennemsnillige
kvælslofbehov kan betegnes som normalt.

Der er gennemført 7 forsøg i vinterhvede, hvor for
fruglen er korn. Igen i år har der været et S\ort behov
for kvælstof. I et enkelt forseg har behovet kun været
124 kg hælstof pr. ha. formentlig på grund af kraftig
lejesæd i de kraftigsl gødede forsøgs led. Sorten er her
K raka. I de nesle andre forsøg har sorten været
Sleipner eller Pipilal, altså korte stive Iyper.

Hvor forfruglen har været raps. har der været el
normalt kvælstofbehO\.

Resultaterne af forsøgene med forfrugl korn og raps er
vist i figur 2. Det fremgår heraf. at i 1991 har merud
bYlIet for kvælstoftilførscl. hvor forfruglen har været
kom. været storre end normalt. Derimod har merud-
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7 6 7

O 9.4 34,6 Husdyrgødet vinterhvede
O 8.9 24.3 21.7 IIabcl6 er vist resultatet af7 forsøg. hvor der ('l tilfort

O 10.0 40.0 35.7 stigende kvælstofmængder lil vinterhvede. dfr er til-

l 11.5 48.0 41.9 fon husdyrgødning. 4 af forsogene er gennem'Øft på

2 12.7 50.3 42.5 arealer. hvor husdyrgodningen er udbragl i e·-h:råret,

2 13.7 53.3 43.8 og 3 for ...og er gennemfo" på arealer, h\'ol jer er
udbragt husdyrgodning om foråret

53.1 45.4
Hvor der er lilfon husdyrgodning om efterAr,:I, har

, 8
kvælslofbehO\cl \-æret ligeså ston. som i for..cgene

O 10.6 52.6
O 10.8 13.6 11.0 Tab!!16. Srig!!lIde kvæl\·roj ril husdyrgødcl vint{'rh~'('de

O 12.1 22,9 18.6 (61)

1 12.9 26.0 20.0 cdo. OS "'<>l 13.9 27.9 20.1 Vinterhvede m<rudo m<rud
2 14.7 28.1 18.5 liUert husdyr- Karak· PC!. rt- Kg. N o ...

gødning ttt for prot~m pr ha. kom< kerne

"""'" I "ern~
,,_ ",lia ",ha

28.4 21.

Tabel 5. Sligende mængder hælslOf Iii vinlerh\'ede.
(61)

Forsøgene med forfrugl ærter har \ æret placeret over
hele landet og pA alle jordtyper. K\'ælstofbeho\ et har
varieret fra 134 til 191 kg kvælstof pr. ha på de enkelte
marker.

byttet efter raps været I underkanten af del normale,
hvilket skyldes el højere grundudb)'lIc i årels forsog.
En årsag hertil kan være, at en del af forsøgene med
forfrugtcn raps har liggel på ejendomme med relativ
stort husdyrhold. Her er der s"lcde~ tilfml organisk
godning i gennem flere år med en "lørre kva:!-.. toffrigi·
velse fra jorden til følge.

, ,
56,4
15.9 13.3
29.6 25.3
32.4 26,3
36.3 28.5
34.5 24.9

.16.6 2Q,7

J

84.0
9.1 6.5

14.2 9.9
12.9 6.8
12.5 4.7
11.3 1.7

13.4 9.1

HII'idyrgodni"g efterår.
Gm. 19 10"S p". Ira.
Anlal fot<;fl! 1990 I' 12 18 18

Grundgodet. O 9.8 54.4
SONIkas. l 10.0 17.0 14,4

100 ~ l ka.<;. I 10.6 28.2 23.9
150 N Ika". 2 11.9 3.1.7 27.6
200Nikas. 3 13.3 .16.0 28.2
Oplimal N-tilførsel
(gns. 162 kg ~ pr. ha). .. ........ .17.2 30.7

Gylle efterar
Gns. 40 rons pr. ha
Anlal fO.....Il(t t9Qt 4 1 2

Grundgødcl. O 9,2 75
50 N ikas. ° 9,6 102

100 N ikas. . O 10,6 130
150Nikas. 1 11.8 148
200 N ikas.. I 12,5 159
250:--: t b::.. I 13.0 161
Optimal 'l (ilforsel
(gns. 173 kg. N pr. ha) .

Gylle eller ajle forar
Gm. JO Ions pr. ha
(l/orsøg desuden 35 tons gylle efiertJr)
Antal ftlNlg IQoQ 1 ] 1 2

Grundgoocl... O 10.5 122
50 N; kas. O 11.6 145

100 N; k;),. O 12,8 169
150 N; kas.. 1 13.7 177
200 N ; ka>. 2 14.9 194
250 N Ikas... 2 15.3 195
Optimal '-t1lforsel
(gns. 98 kg N pr. ha).

De oprunah' Å"\'ælslofmængder, der eromralr O\';!!l/or, er
dem, der er nød~'endige/oral opna er Ii/slrækkl'!.gl højr
kerneudb)'lIe. Ih'is del Jon-enlede udbyuenh'(!{Ju opnås.
og der er beilOV for el højt proreif/indhold i kemi!, kan
del vært> nødl't>ndigr at suppleri! hælsro/l1;ængden
yderligere.

''''''Pet ri- hkg. k.em~ pr, ha
rrot~n Vdh. OS Neu<>
I \.~me mtrudb. m~rudb.

• 7

O 9.2 44.2
O 9.2 15.9 13.3
O 10.2 24.1 19.7
O 11.8 28.1 22.0
1 13.1 27.9 20, l
2 14.0 28.8 19.2

29.1 22.8

191!.5-89
hkg K.r. for
Wn~ k~

Vinterhvede

For/rugr kom
Antal forsøg 45

Grundgødet 38,8
SON. 17.2

100N.. 29.1
150 N...... 36.0
200 39.8
250 N....... 41.3
Optimal N-lilforsel
(gns. 194 kg ~ pr. ha)

for/rugl olieplanler
Anl.al fnr...og 57

Grundg'x1et 41,6
SON... 15.7

100N... 25.7
150 N... 31.5
200 N... 33.7
250 N. .... 35.s
Oplimal N-tilfcrsel
(gns. 166 kg N pr. ha) .

Forfrugr bælgsæd
Anlal fODllS 74

Grundgødet 46,2
50 N. 15.4

100 N. 25.7
150 N... 31.5
200 N. . 33.7
250 N. 34.3
Optimal l\'·lilforsel
(gns. 157 kg N pr. ha) .

På Fyn er der gennemfon 4 for'oog i lo marker med
forfrugt hhv. roer og majs. Forwgenc omtales senere i
forbindelse med gradueret s"d..knmg. Her skal blot
nævnes, at del gennemsnitlige behov har været 187 kg
kvælslof pr. ha ener roer og 148 kg hælstof pr. ha
efter maj.... I marken efter majs er der i de foregående
år tilfen fra 25 til 80 tOIlS kvæggylle pr. ha, hvilket
formentlig har reduceret behovet for kvæl"toftilforsel
lil denne mark.
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Merudbytte
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uden husdyrgooningstllforsel. Hvor der er udbragt
husd)'rgoolllllg om forll.ret. har det optimale kvælstof
behov været knapt O kg kva:lstof pr. ha lavere end l

de andre for.."g.

Resultaterne fra 1991 er sammenfaldende med resulta
terne fra 1990, h\or der blev gennemfor! et stort anlal
forsøg på arealer, der l efteråret var tilforl husdyrgød
ning.

I vinterrug er der gennemført el enkelt for~øg pli. Ærø
på et areal. hvor der har været et N-min·indhold pli.
224 kg kvælstof pr. ha. Her har del kun været renta
belt at tilføre 25 kg kvælstof pr. ha, og del opnåede
merudbytte har kun lige netop kunnet betale for
hælstofog'" \ælstofudbnngnmg. Desuden er der gen
nemfort 2 fOf\,og i Dronnmglund, et efter korn og ct
efter ærter. Den optimale kvæbloftilforsel har her
været hhv. 129 og 7S kg kvælstof pr. ha.

De gel/I/emfoneforsøg vi..er med al ønskelig tydelighed.
at flydende husdyrgødning til vinterhl'ede forsl bør
udbringes om fordret. Der henvises ril omlalen af hus
dyrgødnil/gens an ..endelse senere i delle afsnil.

Andre forsøg i kom
På Æro er der gennemfort et enkelt forsClg med
stigende hælstoftilforsel til vinterbyg. Her har der
kun været behov for at tilfClre 91 kg kvælstof pr. ha. I
Fyns stifts patriotiske Selskab er der tHforl stigende
mængde kalkammonslllpeter efter en startgooskning
med urea. Forsøgene er gennem fort i tre forskellige
sOrler. og en tilførsel af 160 kg kvælstof pr. har været
rentabel i alle tre sorter. Forfrugten for samtlige
vmterbygforsog har \tt:ret korn.

Sammendrag af forsøg
med kvælstofmængder til korn
l opstIlImgen l label 7 er Vist resultaterne af de seneste
10 "rs forsøg med kvælstof til de væsentligMe kornar
ter. Materialet er opdelt efter forfrugl. og da grupper
ne med kom som forfrugt er særligt slore, er der i disse
tillige foretaget en opdeling på lerjord og sandjord. De
opnåede merudbytter i vårb)'g p lerjord og sandjord
er stort set ens ~år kvælstofbehmet alligevel er større
på sandjord end på lerjord skyldes det, at sandjorden
normalt ikke er I stand til at frigive så store kvælslof
mængder som lerjorden.
I vinterhvede er sAve! grundudbyltet som de opnAcde
merudbytter for kvælslOfulforsel væsentligt storre p5
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Tabel 7 Stigende mængder kvælstof til korn /982-91

Forfrugt

Kom
Plan Roe, Ohepiltnier Frøgræs Bælgsæd

Leojonl SandjOrd

Udb. ~I/r"jeuo- Udb. ~IINetto- Udb. ~ II Netto- Udb. ~ l, Netto- Udb. ~Iteuo- Udb. ~Irl\euo-
merudb. merudb. mc:rudb. merudb. merudb. merudb. merudb, merudb. mc:rudb. mcrudb. mc:rudb. rxrudb

V6r6yg
Anlal forwg 2.1 15' 15. 11 2 •
Grundgødet. 32,4 26,8 40,9 32,3 37,0 35,7

40 N... 11,3 8,9 10,4 8,1 10,2 7,8 10,6 8,2 10,2 7,8 10,1 ',7
80 N. 18,2 14,4 17.7 13,8 16.5 12.7 16,7 12,9 17,7 13.8 15,8 1~,O

120 N. 21,6 16,3 21,4 16,1 19,0 13.7 19,6 14,3 23,3 18,0 19.0 13,7
160 N. 22,7 15,9 22,9 16.2 19.7 12.9 20.4 13.7 21.3 14,5 19.2 I ~,5
Optimal N-tilforsel
kg N pr. ha. 123 136 117 121 127 126

Vinterhvede
Anlal forsag 7. • 12 '0' 21 100

GrundgooeL .. 42,0 31,1 46,2 46,7 46,1 46,8
50 N.... 18.5 15,9 17.8 15.2 18,5 15,9 15,8 13,2 15,6 12,9 15,6 13,0

100 N.. 31,S 27,1 26,7 22,3 33,1 28,8 25,9 21,5 25,9 21,6 25,6 2.1,3
150 N... 38,7 32,6 30.6 24,S 40.2 34,1 31,2 25,1 30,4 24,3 30,7 24,6
200 N. 41,9 34.1 33,6 25,8 43,2 35,3 33, l 25,2 32,2 24,4 32,3 14,5
Optimal N-tilførsel
k8 pr. ha. 185 l6S 187 170 164 170

Vinterbyg
Antal forwg 2. , 2 l l

Grundgødet. . 38,6 41,3 40,8 44,2 41,1
50 N. 15,6 12,8 10,8 8,0 15,4 12,6 IS,S 12,7 11,0 8,2

100 N. 24,6 20,1 19,9 15,4 24,2 19.6 25,7 21,2 16,9 12,4
150 N. 28,4 22,0 24,0 17,6 29,0 22,6 27,8 21.4 24.7 18,3
200 N.... 30,0 21,9 25,3 17.1 31,1 22.9 30,2 22,0 24,1 15,9
Optimal -tilføn.el
kg pr. ha. 155 163 176 174 165

Vinterrug
Antal fo~ Il 23 8

Grundgooet. 33,2 22,0 30,8
40 N .... 9,9 7,6 12.4 10,2 13,9 11.6
80 N.. 16,8 13,2 21,9 18,2 22.5 18,9

120 N... 19,4 14,3 27.2 22,1 24.2 19,2
160 N.. 19.8 13,4 28,7 22.3 23.5 17,1
Optimal '-tilførsel
kg N pr. ha .... . 102 145 99

lerjord end på sandjord. Det bevIrker. al den oplimale De anglme optimale tilfon;ebmængder skal generelt
kvælstoftilførsel er noget højere på lerjord cnd på vurderes ud fra del udb)'tteniveau, hvorved de ~r

sandjord. fundet, og for visse af gruppernes vedkommendc skal
man være opmærksom p41. at der er tale om ganske rn.

Vinterbyg opfører sig stort ~et som \'årbyg. forsog. Disse rc.. uhater "kai d~rfor tag~ med forbe-
hold.

Vinterrug afviger fra de øvrige \·inlersædsarter. Her er
der stor forskel på grundudb)'ttet på lerjord og sand· Kvælstof til andre afgrøderjord. Derimod er der større merudbytter for ha:lstof-
tilførsel på sandjord end på lerjord. Slulrc~ultatet end korn
bliver, at der skal anvendes storre mængder kvælstof I grovfoderafsOIltcl (afsnit K) er d~T refereret forsøg
på sandjurden, hvor udbyttet kommer på hOJde med med stigende kvælstoftilforsel Iii kløvergræs. For-
det opnåede ullbyuc af rug på lerjord. søgene med stigende hælstoflilførsel til fabrikssuk-
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kerroer er refereret i afsnit J, forsøgene med stigende
kvælsloftilforsel til kartoner i afsnit I og forsogene
med kvælstoflilfnrsel lil raps og frogræs i afsnit F.

PA Fyn er der gennemfort fire forsøg med stigende
kvælstoftilforsel til gulerodder. Plantetallet er upA·
virket at kvælstoftilfcrslen. PA den ene lokalitet har
N·min·indholdell rodzonen været 160 kg kvælstof pr.
ha. Her er det højeste udbytte opnået ved tilførsel af
kun 30 kg kvælstof pr. ha. På den anden lokalitet har
N·min·mdholdet været særdeles lavt. 3 kg k\ ælswf
pr. ha. Her er der opnået stigende merudbytte op til
117 kg kvælstof pr. ha. der har været den højeste
tildeling. På trods af det la\e -min-indhold har
tilforslen på 117 kg k\ælstof pr. ha imidlertid kun
foroget udbyttet med 18 pet. i forhold til grundgodet.

I to andre forsøg, hvor N·min·indholdet var 22 kg
kvælstof pr. ha, har det været rentabelt at tilfore ca.
100 kg kvælstof pr. ha.

Nitratindholdet i stængelsaften er steget fra under 30
til ca. 70 ppm som felge af den ogede kvælstoftilførsel
fra under 30 kg pr. ha til ca. 100 kg N pr. ha, men et
indhold pA 70 ppm betegnes som Il lavt ((.

Kvælstof til fodersukkerroer
For at afprøve N-min-metodens anvendelighed tii
bestemmelse af kvælstofbchovet i fodersukkerrocr er
der i år gennemført 9 forsøg efter den pian, som
fremgår af tabel 8.

Tabel 8. Kvæl:ilo[ fil husdyrgodede Jodersukkerroer.
(63)

K, N UdbylIe
Foder· pr. ha. 0& mer· Netto--

sukkerroer p" optaget udb)·ne merud·
"mim , hele ae. pr. ha bytte a.e
i rod pianlen ,rod+10P pr ha

9[0=8/99/
Ingen kvælstof. 16,6 250 167,0
50 i ka~ .. 16.1 274 3.6 +0.2

100 ikas .... 16.3 287 5,8 ~ 0.5
150 N ikas .. 16.3 311 11.5 2,8
Gns. 52 i kas
efter ·mln ..... 16.2 275 4.8 \,4
Gns. 52 N i kas
ener N·min aflæsf
pd udbyuekun'en. .4 5.0
Optimal kvælstof·
tilførsel (gns. 89
k8. N pr. ha.) .. 15.0 9.6

A Illal f01"S4'1 1990 J J

Ingen kvælstof. .. 15.6 212 144.4
SONIkas ..... 15.1 230 ~1.9 + 5.7

100 N Ikas 14.8 261 1.0 +6.3
150N i kas ..... 14.4 241 +5.4 +14.2
Gos. 58 , i kas
ener N·min ... 14.8 199 71,0 +4.7

I a C'. er \'ærdl\31 Iii ISO kr

Gødskning og kalkning

Et enkelt forsøg er gennemfort på J8 6 i Østjylland,
mens de øvrige forsog er gennemfort på JB 1-6 i Vest
og Nordjylland. 4 af forsogcne er tilfort fra 70 til 90
tons gylle pr. ha i eftcrAret. I disse forsøg har N-min
varieret fra 100 til 188 kg kvælstof pr. ha. og N·mm
metodens anbefalinger har i disse forsøg varieret fra 27
kg pr. ha til 112 kg pr. ha. Dc målte optima har
\arieret fra 50 til 150 kg kvælstof pr. ha.

Et forsog er tilfon 70 tons staldgodning I december.
N·mm-Hrrdien l apnl var 153 kg hælstof pr. ha.
hvorfor den anbefalede tilførsel var 68 kg pr. ha. I
delte forsøg har det været rentabelt at tilfore 150 kg
bælstofpr. ha. mens forskellen p! udbynct ved 68 kg
kvælstof pr. ha og 150 kg kvælstof pr. ha har ikke
været statistisk sikker. Resultatet antyder imidlertid.
at mmcralisering af det organisk bundne kvælstof i
den efternrsudbragte faste husdyrgooning kan have
\æret overvurderet. Frigi\'elsen af kvælstof fra fast
husdyrgodnmg er meget vanerende med mdholdet af
halm i godningen.

I to af forsogene, hor N-min-indholdet i det tidlige
fomr var hhv. 25 og 56 kg kvælstof pr. ha, er der
efterfølgende tilført 75·80 tons gylle pr. ha. I det ene
forsog har del ikke været rentabelt at tilfore kvælslof
derudover, i del andet har der været små og usikre
merudbytter op lil 100 kg kvælstof pr. ha i handc1s~

godning.

I et forseg er N·min·analysen udlaget efter tilførsel af
gylle om forårel. Her var N-min-indholdet 240 kg
kvælstof pr. ha, og der er opnået mindreudbytler for
tilførsel uf handelsgødningskvælslOf.

Det sidste forsøg er gennemført på el areal, hvor der
ikke er tilført husdyrgodning i forsøgsåret. Derimod
er der lilfort en del husdyrgødning i årene forud.
N·min-indholdet var 105 kg pr. ha i foråret, og det har
værel rentabelt at tilføre mere end 150 kg kvælslof pr.
ha til roerne. Anbefalingen efter N·min-metoden var
145 kg kvælstof pr. ha.

I tabel 8 er vist det gennemsnitligt opnAede resultat af
sligende hælstofulforsel til de pågældende forsøg. I
gennemsnit har det ston set ikke værd rentabelt at
lilføre kvælstof til roerne. Hvis man havde været l

stand til al forudSIge de mdividuelle oplimale til·
forselsmængder, kunne man opnå et netlomerudbyue
på 9.6 afgrodeenheder pr. ha. I det forsøgsled. hvor
der blev godskel efter N·min-metodens 3fi\'ismnger.
blev der opnåel et nettomerudbytte på 1,4 afgrodeen·
hed pr. ha for tilførsel af i gennemsnit 52 kg kvælstof
pr. ha. Ifølge N·mm·metoden skulle 6 ud af de 9
forsog tilføres suppleringskvælstof.
Resultaterne viser, at der er en relat!v stor usikkerhed
i forsøg med fodersukkerroer på husdyrgodede area
ler. Hvis man vurderer etTekten af de kvælslOfmæng
der, som -min-metoden har anbefalet i de enkelte
forsøg på den udbyltekuf\'e, der kan konstrueres ud
fra forsog~leddene med stIgende k\'ælstoftilforsel, ~r
man i stedet et nCllomerudbytte for anvendelse af
N-min-meloden på 5 afgrodeenheder pr. ha.
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l tabellen er desuden vist resultatet af 3 tilsvarende
forsøg i 1990. hvor der stort set kun blev opnået
mindreudbytter for tilførsel af kvælstof.

Som deL fremgAr af tabellen opLager foderroerne me
get store kvælstofmængder i rod plus tOp. en. 45 pet.
heraf findes i toppen og ca. 55 pct. i roden. Kvælsto-
foptagelsen stiger med stigende kvælstoftilførsel, men
marginaloptagelsen er relativt beskeden i størrelses·
ordenen 35 pct. af den tilførte kvælstofmængde. Den
lave marginaloptagelse skyldes. at roerne hnr været
velforsynet med kvælstof fra jordens organiske reser
ver og fra den tilførte husdyrgødning. l det forsøg,
hvor der ikke er tilført husdyrgødning, har marginal·
optagelsen været 59 pet., altså ligeså høj som den der
under optimale forhold kan opnåes i vinterhvede.

De to lirs forsøg med anvende/se af N-min-metoden til
foderroer pli husdyrgodede arealer har vist, al defwe
metode kan give et fingerpeg om, hmrvidt der er behov
for supp/eringsgodskning eller ej.

Forsøgene understreger endnu engang resultaterne fra
tidligere lirs forsøgsserier. som har vist, al når blot
roerne har været tilfort 60 tons hæggylle eller -godning
pr. ha i forlirer eller en lidr srørre mængde i efierfJrel. er
der overhoveder ikke behov for kvælstoflj/forsel. Der er
værd al bemærke. ar denne konklusion ogsd har værer
gyldig i /991, hmr udbYIleniveauet har været særdeles
højt. nemlig i gen"emsnit 17.000 foderenheder pr. ha.

Optimal kvælstoftilførsel
De gennemsnitlige optimale kvælstofmængder for
korn, rodfrugler og græs er vist i label 9.

Tallene er gennemsnit afde optima, der er beregnet for
enkeltforsøgene gennemført siden 1982. Der er kun
vist resultater fra de forsøgsserier, hvor der har været
gennemført et tilstrækkeligt Stort antal forsøg.

For vArbyg og fodersukkerroer er der vist resultater
fra forsøg, hvor der som grundgødning er anvendt
husdyrgødning. Resultaterne herfra kan ikke bruges i
den individuelle situation, idet der altid skal foretages
en konkret beregning af goclningsværdien af tilførl
husdyrgødning. Resultaterne er blot taget med her for
at vise, at det er nødvendigt at indregne kvæbtofefTek·
len af den tilførte husdyrgodning.

Ud fra forsøgsresultaterne er beregnet en økonomisk
optimal kvælstofmængde i kg pr. ha til forskellige
afgrøder efter forskellige forfrugter m.v. ved en kvæl
stofpris på hhv. 3,50, 4,25 og 5,00 kr. pr. kg og med
forskellige afgrooepriser. Ved anvendelse af tabellen
skal man erindre sig, at der er tale om gennemsnitstal.
som skal tilpasses lokale forhold. Har man kendskab
til de optimale gødningsmængder under de givne vil
kår gennem praktiske erfaringer eller udførte mark
forsøg, anviser tabellen, hvilke forskelle, der normalt
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bør være som følge af forskellige forfrugter. Tabellen
viser tillige, hvordan ændrede prisforhold påvlrker
den optimale kvælstoftilførsel.

Gradueret gødskning
Gradueret plantcdyrkning betyder i al enkelthed, at
f.eks. gødningsspreder og marksprøjte ved hjælp af et
navigationssystem og compulerstyring indstilles J to
matisk af11ængigt af, hvor på marken den givne masli·
ne befinder sig.

En i et vislomfang gradueret tildeling er ikke noget
nyt, men gradueringen er tidligere foretaget manuelt,
f.eks. ved at øge fremkørselshastigheden, hvor behovet
ifølge erfaringen er mindre end markens gennemsnits·
behov. Den teknologiske udvikling har efterhånden
gjort det muligt at bruge elektronik til al systematisere
og styre en gradueret tildeling.

Selve ideen i gradueret gødskning er, al man ud fra en
forventet sammenhæng mellem f.eks. jordens
kvælstofindhold og tilførselsbehovetlader elektronik
ken styre tildelingen af kvælstofgødningen, så den i
princippet sker efter individuelle beho\' overalt i mar
ken.

Grundlaget for systemet er, at variationen i jordens
næringsstofstatus inden for den samme mark er så
stor. at der er en gevinst ved at indrette gødskningen
herefter.

Med det formål al afdække størrelsen af markvariatio-
nen. og afklare hvor konstant den er fra Ar til Ar -.amt
for at demonstrere systemet i praksis, er der i 1991
påbegyndt aktiviteLer på området.

Forsøg med markvariation
På to marker er der i 1991 anlagt iah 8 forsøg med det
formål at undersøge, hvor stor markvariationen er
med hensyn lil udvalgte parametre målt ved jord- og
afgrødeannlyser.

Ved udvælgelsen af de to marker har det været mAlet
at finde marker med stor markvarialion. Ud fra er
faring og markens udseende har konsulent og land
mand udvalgt 4 delområder i hver mark, hvor der er
placeret et forsøg med stigende mængder kvælstof.
Afgrøden har i begge tilfæWe været vinterhvede.

l forsøgene er der igennem vækstsæsonen gennemført
forskellige målinger. Resultaterne heraf er vist i tabel
lerne 10 til 13.

Resultaterne viser, at der især med hensyn til kvælstof
er tale om nogen variation i den samme mark fra det
cnc forsøg til det andel. Resultaterne viser desuden, at
der er god sammenhæng imellem jord· og planlemå
lingerne. Således mellem N-min-indhold og N·mi
neralisering på den ene side og afgrødens kvælstofop
lageise og grundudbyIle på den anden side.
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Tabel 9 Optimale kvælslo/mængder

Opumal N·godnin~ma:ngd~. kg N pr. ha ,

-gci M~rudbylte I kg N koster I
hkg kerne, ae., hkg sukker

2~ 3,SO kr. 4.2S kr. S,OO kr.
Afgrøde i ..-~c..~. Amendle gødmngsmængder I hkg kerne I hkg kerne I hkg kerne

'"
.~~

-~ . kg N pr. ha koster kr. koster kr koster kr... j-zl5.
• "ll" " 1 SO I " 1100 I '" I ISO 100 1120 1140 10011201140 100 1120 1 140J< :;) CoDe

Ihede. kerne
Forfrugl korn . 84 40.9 9.9 18,1 24,830,1 34,1 37,0 186 190 192 182 186 189 178 182 186
Forfrugt oliep!. .. 113 49.4 8,9 16,0 21.5 25,7 28,6 30,6 166 169 172 161 165 169 157 162 165
Forfrugt bælgpI. ... 111 48,3 8,6 IS,S 20,9 25,028,0 29,9 166 170 173 161 166 169 157 162 166
Forfrugl frøgræs . 21 45.9 8,7 15,921,626,029,231,4 168 171 174 164 167 171 160 164 167
Forfrugl roer. 11 46,3 10.2 19, I 26,532.6 37,2 40,5 184 187 189 180 184 186 176 180 183

Rug, kerne
Forfrugt korn . . 35 26.1 7.2 13.6 18.9 22,9 25.5 26,3 134 136 138 131 134 136 129 132 134
Forfrugt oliep!. 8 30.8 9,7 16,7 21.3 23.8 24,6 24,0 112 114 116 109 112 114 107 110 112

Vinterbyg. kerne
Forfrugt. korn. 35 40.2 8,0 14,4 19,222.825.226.7 150 153 156 146 150 153 141 146 149 E
Vårbyg, kerne

Forfrugt korn:
Jylland . .. .223 30,0 7.1 12,5 16.619,521,322.3 130 132 134 126 130 132 123 127 129
Øerne. ......... 189 33,5 7.7 13,4 17,219,720,9 2\.4 119 121 123 115 118 121 112 116 118

Forfrugt roer. .. 158 41.8 6,9 12,0 15,517.7 18,8 19,3 116 119 121 112 116 118 108 112 115
Forfrugt oliep!. 16 32.4 6,5 11.1 14,3 16.2 17,2 17,8 120 123 124 117 120 122 101 117 120
Forfrugl kløvergræs 6 34,6 3,7 6.2 7.8 8,7 9,2 9.4 100 105 109 94 100 104 87 94 100
Grundg. m. husdyrg. 184 42,1 3,5 5,8 7.3 8,1 8.4 - 71 73 75 68 71 73 66 69 71

I hkg. rrø I hkg. rør l hkg. rro
k~ter K.r. koster Kr. koster K.r.

100 1125 I ISO 100 I 125 I 150 100 1,2511soj

Vinterraps, frø. 15 19,8 3,0 5,8 8.4 10,6 12.5 13,9 163 172 177 155 165 171 146 158 166
Vårraps, frø. 14 15,0 2.2 4,1 5.7 7,0 7.9 8,4 112 124 133 97 113 124 83 102 115

11 a.e. koster Kr. l a.e. kOSler Kr. I n.c. kosler Kr.

Fodersukkerroer 1 75 1100 I '" 75 1,00 1,25 75 [100 1125

Grundg. m. husdyrg. 30 133,8 3.8 5.4 5.7 5,7 62 68 69 56 63 68 54 58 67

I hkg sukker I hkg sukker I hkg sukk~r I
kOS1~r Kr. k~lcr Kr kOSI~r Kr.

BO I 160 I 240 BO11601240 BO 1160 1240

Den tilsigtede effekt af al anvende graduerel pIanIe
dyrkning kan illustreres med el eksempel fra mark l.

områder i marken fører lil Cl godskningsbehov, som er
IO kg N pr. ha lavere.

Hvis de 4 forsøg betragtes som 4 ensartede og lige
store dele af marken, så er markens udseende sådan, at
man ved udI agning af en N-min-prøve for hele marken
vil gå uden om forsog 11f. 26 og 27, som er hhv. en
humusholdig lavning og en leret bakke. Ved anvcndel
se af N·min-målingerne fra de to øvrige dele af marken
vil man nil. frem til. al markens gødskningsbehov er
200 kg N pr. ha, mens en individuel vurdering af de 4

Metoden vil principielt fore til et større Ilenoudbytte,
som dog ikke ved en graduerct tildeling af kvælslof
gødningen kunne registreres i denne mark.

Resultaterne fra 1991 tyder samslemmende med resul
taterne fra 1990 på, at metoden kan reducere kvæJslof
gødskningen, udcn at udbyttet reduceres.
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Tabel IO. Tekstur, RI, Pt og Kt i de enkelte forsøg pd 2 marker (62).

F...... Dyl>de JB "....... "ler "Iilt " fiDsud "....,...s RI PI 1(1

MARK l

24 0-25 cm 5 2,1 12,3 12,3 38,4 35,0 6,7 5,8 17, l
25-50 cm 7 1,1 16,3 11,5 33,9 37,2
50-15 cm 7 0,6 18,4 11,5 39,1 30,4

75-100 cm 7 0,4 18,3 10,6 35,0 35,7

25 0-25 cm 7 2,1 17,1 15,3 39,1 26,4 6,7 5,1 17,9
25-50 cm 7 1,3 24,S 17,1 33,3 23,9
50-75 cm 8 0,8 31,6 18,1 36,2 13,3

75-100 cm 8 O,S 31,7 18,1 33,3 16,3

26 0-25 cm 7 6,8 17,3 11,7 40,0 24,2 7,4 7,0 20,6
25-50 cm 7 6,2 15,3 11,9 38,9 22,8
50-75 cm 7 7,1 15,2 10,8 37,2 22,7

75-100 cm 12 5,0 15,8 12,6 34,6 21,9

27 0-25 cm 7 1,9 17,3 14,2 36,2 30,4 7,3 4,7 11,9
25-50 cm 7 1,0 23,3 13,4 32,6 29,7
50-75 cm 7 0,6 22,4 11,5 37,9 27,6

75-100 cm 7 0,5 19,5 11,4 35,0 32,2

MARK 2

39 0-25 cm l 2,4 4,7 7,1 48,1 37,8 7,6 3,9 6,9
25-50 cm 4 l,S 7,7 6,6 49,7 31,S
50-75 cm 12 0,4 11,2 5,8 35,6 29,8

75-100 cm 12 O,S 10,1 5,9 34,2 27,2

40 0-25 cm 4 2,2 5,1 4,2 48,1 39,0 7,6 5,4 8,9
25-50 cm 4 1,6 7,1 4,7 50,0 36,S
50-75 cm 7 0,7 14.4 10,5 47,0 19,3

75-100 cm 12 0,3 15,7 16,3 30,7 19,5

41 0-25 cm 3 2,7 7.4 9,2 33,5 47,2 7,3 3,6 9,8
25-50 cm 6 2,0 10,2 7,6 47,9 32,3
50-75 cm 6 0,8 13,3 8,6 47,9 29,4

75-100 cm 6 0,6 12,1 7.9 45,0 34,4

42 0-25 cm 4 4,4 6,5 8.4 59,1 19,7 7,7 5,0 10,4
25-50 cm 6 3,3 11,1 12,2 56,0 17,4
50-75 cm 7 0.9 16,4 13,5 52,0 17,2

75-100 cm 7 0,8 20,6 14,2 39,4 25,0

Tabel Jl. N-min. og N·mineralisering mlJlt med in-siw metoden i de enkelte/orsøg pd 2 marker. Parcellerne er ikke
tilført kvælstofgødning.

.... M. N~mm.• 0-100 cm., q. pr. ha. -,.;_ka- ... ba.

MARK 1
20. marts 29. august 15/4-30/5 30/5-3/7 3/7-12/8 15/4-/1/8

24 32 24 S 10 10 25
25 31 21 10 14 9 33
26 56' 31 9 36 3 49
27 33 l S 3 6 7 17

·Karr. for rumvægt

MARK 2
22. morts li /4-31/5 31/5-4/7 4/7-13/8 lI/4-1J/8

39 40 3 la 8 22
39 42 12 6 S 22
41 61 16 13 12 41
42 88' 18 17 la 45

• Karr. fra IO. april
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Tabel Il. Kvælst%ptagelse i vinterh\'eden gennem/or-
dr og sommer i de enkelte/orsøg pd l marker.
Parcellerne er ikke tilført kvælsto/gødning.

orsøg nr N-oplaictse, kg N pr ha.

.I1ARK /
24. /5. 30. 3. Il.

marts april maj juli august

24 4 7 36 62 77
25 3 7 39 55 84
26 4 15 47 83 102
27 4 IO 37 42 70

MARK 2
22. II. 3/. 4. 13.

marts marts maj juli august
39 14 20 45 64 83
40 15 21 36 78 76
41 10 24 60 86 86
42 21 31 69 89 79

Det er planen at fastholde forsøgsarealerne i 2-3 år, sA
det kan afdækkes. Iwor stabil markvariationen er fra
år lil år og dermed, om dcn - efter al være bestemt en
gang - kan niveaujustcres ud rra ni årlige målinger.

Navigation og udbyUekort i praksis
I samarbejde med Dronningborg Maskinfabrik og
elektronikfirmaet Thoustrup og Overgaard er der i
1991 gennemført udtegning af udbyuekort ved hjælp
af foldmeler og salellilnavigalion. Kortlcgningcn er
gennemført på ialt 5 marker i afgrøderne rug. hvede.
ærter og byg.

Udbyttekortel fra en af markerne er "lSI i figur 3.

Figur J. Udbyuekorl for ærter. Kortet er tegnet offirmoet
Thous/rup og O~wgdrd plJ grundlog af sotelht
positionering og udbyuemdltng med foldme/er.

Gradueret gødskning I 1992
Det er hensigten at demonstrere og afprøve gradueret
gødskning på to marker i 1992. Den graduerede
gødskning skal gennemføres med Agrimalic-s)'stcmet
og med satelhtposlllonenng.

Tabe//3. Udbytte og merudbytle samt optimal kvæls/ojtilforsel i de enkelte forsog i l marker.

Udbyuc 0l InCrudb)"lIe, bkg. pr ha. Opumal
Forse,.o;)ed N-tllrørsd Udbytte ...cd

Forsøg nr ON "l N '00 N ,SO N 200 N 'SO lJ_Nprha opllmum

MARK I
24 47,7 26.3 36,2 40.8 42,7 42.8 175 92
25 53,7 13,5 28,0 3U 32.7 32,9 177 81
26 61,4 10,6 18.0 22,1 26.0 25,0 188 86
27 45,6 18.3 32.2 40,2 46,5 45,5 206 92

MARK l
39 50,4 lU 23.6 26,7 27.7 25,3 167 78
40 46,3 \4.1 26.5 32.6 33.2 33,7 183 80
41 50.2 16.0 25,0 28,5 29,0 28.9 149 79
42 51,4 15.1 20,5 20.0 15,3 17.3 93 72

% protein i kernerorsfof

39 10,8 10.4 11.0 12.2 13.6 14,2
40 11.0 10.0 10,1 11,4 13.1 13,9
41 11.5 lU 11.8 13,2 14.5 15,2
42 11.0 10,2 11.9 12.5 14.5 14.9

85



Gødskning og kalkning

For at lilvejebringe grundlaget for den graduercde
godskning er der i efteråret 1991 udlaget iah 200
jordprøver, som er prn.ilionerel enten med Agnmatlc
SYlIItcmet eJler vcd hjælp af satelhtternc.

l samarbejdc med universitetet I K id fa"tlægges ud fra
disse og andrejordmc'linger behovet for godsklling I de
forskellige dele af market!.

KVADRATNET for
nitratundersøgelser
KVADRATNETIET er et nel af fastliggende måle
nader fordelt over hele landet. Hver måleflade er et
arcal på 1/4 ha, hvor jorden" N-min-illdhold (nitrat
+ ammonium-N) mil.les til l meters dybde.

Målenadernes placering blcv bestemt n:d, al der "'~'

c;temati,k blev afsat punkter over hele landet med 7
k.m's af"tand. Herved ble\ etableret el net af 830
punkter. som i prinCippet omfatter alle arealtyper:
landbrugsjord. I,w..,ko\. nåleskov. hede Cl ..... \.

Udo\-er disse systemattsk ud\algtc arealer bkv der
udvalgt nogle driftsformer af særlig illlen~s!ioC. nemlig Y
arealer med intensi\ gronsagsdyrkmng. 5 frugtplanla·
ger ~ml 13 økologiske jordbrug. Udvælgelsen cr forc·
taget af lokale plantC'a"lskon~ulenter. Desuden blev
ca. 35 m~lenader I tl1knytning III dræmands· og:
jordvaJldsundersogel~cr under Statens planlea\ 15for
sag inddraget fra vinteren 1987. Fra efteråret 1<)90 er
antallet af økologiske jordbrug forøget til 26.

Formålet med projcktet er for det første at .,kabe
grundlag for detaljerede o~ præctse progno...cr for

kvælswfbehovel I dt" enkelte landsdele og for delOIndet
at belyse" for-kellige arealtyper- og driftformt-r ... be
tydning for nltratud"asknmgcn.

Pro\ctagningen er som hmedregel gennemfort 2 gan·
ge om året (forår og eftcrAr) i perioden 1')86 tIl 1989.

Fra eftcråret IQ90 er dct miljomæssige alllpekt I pro
Jektet ud\idcl. således al det nu er målet at her~gne

nitralUdvaskningen fra arealerne i KVADRAT~ET
TH.

Derfor er pnwdagningshyppigheden forøget ""J:~ent·

ligt. s.åledes at der nu udtages jordprøvcr ca. 5 .pnge i
k~bcl af vinterhalvåret.

Der er etablerct el samarbejde med Statens Plar lcavls
forsag. således al Afdeling for Jordbrug..metc')fologi
Ie ...·erer de nodvcndigc I..limadala. mcn~ Afdehllg for
Arcaldata og Kortlægning gennemfører udva.....k-liugs·
beregningerne med ~Po-modellen DAISY. J.)·dmå
lingerne bruge:- ,om Hstottepunkter« for m _")..lc1he
regningerne.

Beregnmgerne for den første udv3!>knmgssæsDn 1990/
91 forventes at være færdige Ilabet af fodret N92.

Tillllustration af m&leresuhaterne fra \lnteren 1990/
91 ,iser figur 4 måned for mil.ned g.enn<:msnilt~l af de
gennemfone JordmAhnger på el udvalg af lan.f"lfugs
arealerne.

Landsdelsprognosen
Jordmålingerne l KVADRATNETTET c:allller
grundlag for Landskc.lIltoret for Planteavls hwht0f
progno~er. Analyseresultaterne af jordprovern..·. der

Kg Nlha
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udtages i november og december, danner grundlag for
den foreløbige k\'æl~[ofprognose. som udsendes ijanu·
ar. Analyscre'iul13tcrne af jordproverne. der udi ages i
februar og marts. danner grundlag for den endelige
kvælstofprognose. som udarbejde"o \ed forårcIs be
g}ndelse.

Temperaturen i eflerårct 1990 var nogenlunde normal.
men!<. den i vllllcrm:\ncdernc var hOJere end normalt.
men ikke så høj som de Io foregående vintre. Kun i
februar var der Hvinlef\ejrH med temperaturer under
fl)-sepunklel.

Nedbøren I scptcmbcrog tiidels oktober 1990 \ar langt
o\'cr normal For september.. \ edl..ommende mange
sleder i nærheden af det dobbehe :lf normalen. No
vember måned var relalivllor og restcn afvintcrmåne
dernc nogenlunde norma Ic. Som helhed var nedboren
i pcTleden november-marts nogenlunde normal.

Med udgang.. punkt i for r-,prmelagningcn I KVA
DRATETIET og nedbof<imålinger blcv den endeh·
ge hælslofprognose beregnct og udsendt sidst l marts.
Prognmcns angivelser er VlSI l label 14.

Prognosen angav et lidt bvere kv:.d~tofbehov end
normalt i den nordlige og o~lligedel af Jylland samt på
Bornholm. I Sonderj}lland, Fyn og Storstrøms amter
ble\. bælslolbehO\el \urdcret ul al \ære en smule

Codskning og kalkninR

højere end normah. mens VCSl- og Øst\j:dland vur
deredes ul at have nonnale kvæhlofbehov.

Resultaterne af fONogene med sligende mængder
l..\ælstof gi\er i et \'ist omfang mulighed for at \ur·
dere, om kvælstofprognosens angl\elser \ar korreKte.
Antallel af fOTSOJ! tillader dog kun en \urdering p
landsplan.

Vurderet pc'!. den måde syncs prognosens angivelser af
nogenlunde normale behov al være korrekt for vinler·
hvede. mens prognosen tilsyneladende har undervur
deret behovet i vårbyg. Sidslnævntc hænger sandsyn
ligviS .....mmen med. al dc vejrmæssige forhold i for:\ret
betmgede en dårlig virknmg af bredspredl fast hæl
stofgodl1lng. ]f. forsogene med placeret godskning.

Landsdelsprognosen på bevoksede
og husdyrgødede ,arealer
Ved udarbejdelse af hælstofprognoseme anvendes
udelukkende måleresultaterne fra ubevok'iedc jorder.
som ikke er tilført hu~dyrgodning inden for det sidste
:\r. J det omfang. der ikke udtages jord- eller plante·
prøver til en egentlig markprognose. er der behov for
nogle generelle relllingslinier for, hvorvidt og i givel
fald h\ordan prognosens angi\el.ser skal anvendes pIl.
husdyrgodede og be\oksede marker.

E

Tabel /4. Progno~e far krælstojbeholw /99/ p/J den donl/nerende Jordtype i de enkelte amter, Kg krælstofpr. Ira,
"Normar gælt/a for ~'årb)'g efter Åorn. Afvigelserne gælder far de fleste etdrige afgroder under
fonl{l~æt"i"g af el //ormalt lIt/bylle i 1991

I Kg...... pr. ha

Normal I Progn~ I Af\lgcl~ i for-
IAmt JordlH)C 1971-87 1990 hold lil normal

ordjylland.. flllsand 124 119 +5
Viborg. lerjord 121 [13 +8
Århus ............ lerjord 114 110 +4

Vejle. ........ ..... , .. lerjord 117 115 +2
Ringkøbing ... ........ grov!>Und 136 136 O
Ribe" ... ,., .... , .. ........ grovsand 136 136 O

Sonderjylland .... , ........ , .. grovsand 136 139 +3
Sønderjylland, , . lerjord 105 108 +3
Fyn ... .. ...... ............ lerjord 107 112 +5
Vestsjælland, , , ...... ". lerjord 97 97 O

Frederiksborg .. , .. ....... . lerjord 108 108 O
Storstrøms, , . . . , , , , , , . . . lerjord 114 117 +]

Bornholm . , " , , , " , , . lerjord III 108 ·3

Hvis jordlypen afviger fra den. der er angivet" prognosen, am'endes nedenstdende faklorer fil omregning lil den
aktuelle jort/IYpe,

Til jordlYpe

fra jOrdtype

Lerjord (J B 5-8) ..
Ftn<and (JB 2 & 4).
Grovsand (JB I & 3) ..

1.0
1.1
1,8

hnsand

0.9
1.0
1,6

0.6
0.6
1.0
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I tabel 15 er vist resultaterne fra ubevoksede hhv.
arealer bevokset med vintersæd i Jylland fra 1988 til
1991. Af tabellen fremgAr, at -min-indholdet på
vintersædsarealerne varierer anderledes fra år til år
end pA ubevoksede arealer. Forskellen mellem de to
arealtyper afspejler forholdene i vintermånederne. De
fire vintre kan kort karakteriseres; 1987/88 - meget
mild og meget nedbørsrig, 1988/89 - meget mild og
nedbørsfattig, 1989/90· relativt mild og tør og 1990/
91 - meget mild og med nedbør lidt over normal.

år N-mjn-indholdet opfører sig anderledes på vinter
sa:dsarealerne end på de ubevoksede marker. skyldes
det bl.a., at der på de be....oksede marker bolde kan ske
N-optagelse og N-udvasking i efterårs- og vintermåne
derne.

Generelt kan det konkluderes, at N-min·indholdet på
vintersædsarealeme varierer anderledes fra år til år.

end det er tilfældet på ubevoksede arealer. Måhng af
N·min-indholdet alene afspejler derfor ikke forskelle i
jordernes evne til at forsyne afgrøderne med kvælstof.
Et lille N-min-indhold om fomret på vintersædsarea
ler kan principielt skyldes både en stor N-optagcl~og
en stor nitratudvaskning.

Kvælstofprognosen, der er udarbejdet på grundlag af
jordmålinger på ubevoksede arealer. kan anvend på
vintersædsarealer, men det skal hvert år vurderes, om
N-oplagelsen i den overvintrende afgrøde er Slørre
eller mindre end normalt.

For græs og andre kraftigl voksende afgrøder kan
prognosen ikke ·anvendes.

I tabel 16 er vist de målte N-min-indhold på hus
dyrgødede arealer og på ikke husdyrgooede arealer i
Jylland i året 1988-91. I tabellen er desuden viSI

Tabel 15. N-min. pd bevoksede og ubevoksede arealer i KVADRATNETTET. Fordrsmdlinger /988-91. Pd
grovsandede er mdledybden 50 cm.. pd blandingsjorder 75 cm. og~ lerjorder /00 cm. Jylland. Ingen
husdyrgødning el dr rilbage.

-,ka.p'.... AaW_
m ,.... ')00:"-~ - LajonI o....- Lajanl

1988 Ube\iOksel 14 21 35 41 71 33
Vintersæd 9 27 26 5 5 8

1989 Ube\ioksct 17 38 62 28 51 24
Vintersæd 16 26 30 II 24 8

1990 Ubevoksel 12 24 51 30 43 23
Vinlersæd 7 24 28 IO 29 12

1991 Ubevokset 16 34 39 25 56 21
Vinters..'e<! t7 23 36 16 31 14

Gns Ube\'okset 15 29 48 124 221 101
Vinten.a:d 14 25 31 42 89 42

Tabel 16. Forarsma/illger i K VADRATNErTET /988-91. Mdleresulralerne er opdelt efter huSfiyrgødningsli/førsel
Jylland. Ubevoksede marker efterdret før prøvelagningen.

N-mia. I- Ponkd til _I til
Antal ka. N p'.... .... r..._ ~Ibr....... Ono..jonftypor .....- --1988 Ingen hu~dyrg. I år lilbage 145 23 .;-8 .;-8

HuMJyrg. for1ir 87 26 21 ';-10 .;-13
Husdyrg. efterAr 87 36 36 5 .;-6

1989 Ingen hu~d}rg. I ar tilbage 103 39 8 8
Husdyrg. forår 88 23 -14 13 \O
Husdyrg. eftcr r 88 28 58 27 6

1990 Ingcn husd)rg. I år lilbage 96 29 ';-2 2
Husdyrg. forår 89 21 28 .;-3 6
Husdyrg. efterår 89 22 30 .;-1 -12

1991 Ingen husdyrg. 1 år tilbage 102 30 ';-1 -I
H usdyrg. forår 90 21 33 2 -I
Husdyrg. efterår 90 19 46 15 4

Gns. 1988-91 Ingen hu~dyrg. l år lilbage 446 31 O O
Husdyrg. foråret før 91 34 3 O
Husdyrg. efterårcl rør \OS 42 II O
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forskellene mellem ·min-indholdet det enkelte Ar og
gennemsnittet af Arene.

Ved vurderingen af tallene i tabellen skal vejrfor·
holdene, som de blev omtalt ved den foregående tabel,
erindres.

Tallene i tabellen viser. al der er store forskelle fra år
til år på. hvor stor godningsvirkningen er af is..'l:r
efterårsudbragt husdyrgodning og dermed på. hvor
meget godningstilforselen kan ne(hættes i forhold til
godningstilforsclen på arealer uden husdyrgodning.
Generelt kan man sige, al arealer. der ikke er hus·
dyrgodede og arealer. der er tilført husdyrgodning om
foriret året før, opfører sig megel ens. For de arealer,
der er tilført husdyrgodnlllg om efteråret er forskelle
ne lil de ikke husdyrgodede arealer langt større, og
forskellene varierer fra Ar til år.

Hvis prognosen for ikke husdyrgodede arealer anbe
faJer forøgede godningsmængder, så vil den også gore
det på husdyrgodede arealer. men afvigelsen fra nor
malen vil være Slørre.

Som tommelfingerregel kan man regne med, at for
arealer, der er tilfort gennemsnitligt 150-200 kg kvæl·
stof i husdyrgodning om forliret året for, vil afvigelsen
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til normalen være ca. 50 pct. større end for ikke
husd)'rgodede arealer. Hvor samme mængde husdyr
gødnlllg er udbragt om efterliret, kan man generelt
regne med. at afvigelsen er 100 pet. større end på
arealer uden husd)'rgooningstilførsel.

Husdyrgødningsanvendelse og
eflerårsbevoksning i KVADRATNETTET
I tabel J7 er der foretaget en opgoreise over de indhen·
tede oplyslllnger vedrorende efterårsbevoksmng og
husd)'rgoonlllgsanvendelse for perioden 1987·90.

Af tabellen fremgår del. at der er sket en sllgning i
antallet af arealer med efterårsbevoksning i ~rioden,
nemlig fra 51 til 67 pet. af landbrugsarealerne.

Af tabellen fremgår ligeledes, at antallet afarealer. der
flr husdyrgodnlllg enten efterår eller forår. har været
nogenlunde konstant siden 1988. Det fremgår også, at
den andel af de husd)'rgooede arealer i KVADRAT·
NETTET, som udelukkende tilføres husdyrgodning
om fordret ikke har været stigende i perioden, snarere
tværtimod.

Tallene i tabel 17 siger ikke noget om, hvorvidt der er
n)'lIet nogle tons husdyrgodning fra efterår til forlir,

TabelIl. EjlerårsbeWJksning og husdyrgød"ingsanvendelse på arealerne i KVADRATNETTET 1987·1990.

Bevok"lel m.
vintcrsa.'<l

8e"okset m.
græs., roer,
karton. o_a.

Bevokset
ialt Ubcvoksel

Antal
marker

iall % bevokset
% husdyrg.

rorlr

Andre

1987
1988
1989
1990

Husdyrgødning efterdr og elit fordr

1987 16 41
198 IJ 46
1989 23 64
1990 28 53

Totalt

1987
1988
1989
1990

Ingen husdyrgødning

1987 55
1988 4
1989 108
1990 115

Husdyrgødning fordr

1987 5
1988 7
1989 IO
1990 14

173
172
162
177

41
56
50
45

228 235 463 49
256 178 434 59
270 171 441 61
292 164 456 64

46 28 74 62
63 27 90 70
60 26 86 70
59 27 86 69

57 48 105 54
59 39 98 60
87 27 114 76
81 25 106 76

6 II 17 35
7 9 16 44
2 6 8 25
O O O

337 322 659 51 45
385 253 638 60 52
419 230 649 65 41
432 216 648 67 42
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men udelukkende om antallet af arealer i KVA
DRATNETIET. der tilføres husdyrgødning om for
året hhv. om efteråret.

Markprognoser
Under specielle forhold kan der være behov for at
anvende særlige metoder til at forudsige behovet for
kvælstofgødning på dcn enkelte mark, f.eks. i for
bindelse mcd anvendelse af husdyrgødning.

N-miR-metoden, nilrauesten samt planteanatyscr af
lotaloptagelsen af forskellige næringsstoffer er de me
toder, der afprøves og udvikles herhjemme.

De praktiske forhold omkring anvendelsen af N-min
metoden og l1itrattesten er beskrevcl i to pjecer, der
senest er revideret i hh ..... 1991 og 1989.

I de senere år har anvendelsen af N-min~metoden

være stigende, og i 1991 er metoden anvendt på over
2.()(X) marker. Anvendelsen af nitratIcsten og andre
bladanalysemetoder er begrænsel.

I nærværende afsnit onltales arbejdet med afprovning
og videreudvikling af metoderne.

N-min-metoden
Ved gødskning efter N-min~meloden anvendcs sam
menhængen: Optimal hælsto/tilførsel = optimal
kvælsto//orsyning -7- N-min -:- ekstra millera/isering a/
tilført organisk stof

Metoden er således funderet på nogle forsøgsmæssigt
baserede værdier for den optimale kvælstofforsyning,
en aktuel N-min-måling samt en forventning om en
besteml mineralisering.

Prøvetagningstidspunkt
De angivne værdier for den optimale kvælstofforsy
ning er beregnet med Udgangspunkt j -min-målinger
foretaget i februar og mans måned. Hvis man af den
ene eller anden grund venler med N.min-målingeme
til senere. skal de målte værdier korrigeres.

Resultater af gentagne jordmålinger i vinterhvedefor
søg i de sidste 4 lr viser, at jordens N-min-indhold er
afhængigt af prøvetagnil1gstidspunktet. Ved provetag
ning senere end marts er der behov for, at den målte
N-min værdi korrigcres. Faldet i N-min gennem de
første forårsmåneder afhænger af klimaforholdene og
er derfor forskelligt fra år lil år.

Men ud fra 4 års målinger i ialt 86 forsøg kan man
anvende den tommelfingerregel, at den målte N-min
værdi i overvintrende afgrøder skal foroges med 2 pc!.
pr. døgn efter vækStslart, idel der dog kun korrigeres
for tidsrummel efter den første april.

På ubevoksede marker stiger N-min-indholdet i løbet
af foråret og for disse marker er retningslinien den. at
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de målte N-min-værdier skal reduceres med 05 kg N
pr. dogn efter det tidspunkt. hvor jorden er tøet op.
Der korrigeres kun for tidsrummet efter L april.

Kvælstofoptagelse j overvintrende afgrøder
Ved anvendelse af N-min·metoden i overvintrende
afgrøder skal man tage i agt, at et lavt N-min-indhold
forårsaget af en ekstra stor N-optagelse i den over
vintrende afgrøde ikke medfører en ekstra kvælstoftil·
førsel. Der er derfor behov for ved beregningen af
hælslOIbehovCl at korrigere for klimamæssigt be
tingede forskelle i afgrødens kvælstofoptagelse. l
EDB-programmet. som anvendes i forbindelse med
N-min-metoden. er der for overvintrendc kornJfgrø
der indbyggct en korrektionsmulighed på +/-10 kg N
pr. ha for hhv. en svag og en kraftig afgrøde i forhold
til en normal afgrøde.

For afgrøder med en endnu kraftigere vækst som raps
og græs vil -min-indholdet i vinterhalvåret i jorden
oftest være lavt som følge af afgrødens kvælstofopla
gelse. Anvendelse af N-min-metoden i disse afgrøder
kan derfor ikke anbcfales, med mindre der bliver
korrigerel for afgrødens kvælstofoplagelse.

Kvælstofminerallsering i vækstsæsonen
Bagved anvendelsen af en N-min-måling til bestem
melse af godningsbehovet ligger en forventning om en
gennemsnitlige mineralisering i den resterende del af
vækslsæsonen.

I N-min-meloden er der indbygget en korrektion, som
skal tage højde for de situalioner, hvor de dyrknings
mæssige forhold betinger en ekstra mineralisering.

Det forudsættcs, at 30 pet. af tilført organisk kvælstof
(f.eks. husdyrgødning) frigives som plantetilgiengeligt
kvælstof i løbet af et Ar. Heraf 50·75 pet. inden for
vækstperioden at11ængigf af. hvilken afgrøde der er
tale Om.

I samarbejde med Afdeling for Jordbiologi og -kemi
under Statens Plantcavlsforsøg undersøges. Om la
boraloricmålinger kan forbedre forudsigelsen af mi
neraliseringen. Resultaterne af delle samarbejde skal
afrapporteres i 1992.

Til vurdering af de forskellige metoder til al forudsige
mineraliseringen samt for at f1 et kendskab til !;tørrel
sen og variationen af mineraliseringen er der gennem
ført nogle målinger i marken.

Der er målt kvælstofmineralisering i marken (m-situ
målinger) i vækstsæsonen 1989, 1990 og 1991 Melo
den går ud på. at der på forskellige tidspunkter pla
ceres overdækkeqe plastrer i ugødede parceller, hvor
efter ophobningen af N-min måles i forskellige perio
der. Resultatet af målingerne i de tre år er vist i figur 5.
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IgD
204
219

38
16
34

Udfra
N.()pt3gel~ Optimal

i ugødet N-roT'S)'mng.
argrooe kg pr. ha

52
44
34

30
37
O

8eTegncl rra
lilrørl

Antal husdyrgodn. lO·siw
fOfSng sidslc 5 Ir mAlinger

gylle" g
faSI stg. 6
ingen.. 8

Tabel /8. Forskellige "le/oder /il bes/emmelse afhæl
slO/mineraliseringen. kg N pr. ha i perioden
april til august. Til sammenligning den op
timale N.jof!>yning (N-optimum + N-min),
kg pr. ha.

idet mineraliseringen skal forklare den del af for·
skel len i optimal kvælsrofforsyning. som ikke skyldes
forskelle i N·min-indholdet.

1989 1990 1991
5 forsøg 4 'orsøg 12 forsøg

AIQrøden Ilflørt
husdyrgødning

1989 1990 1991
2 lorsøg 3 forsøg 6 forsøg

Afgrøden Ikke tIlført
husdyrgoornng

O

Mlnerallsenng. kg N pr har pr dag

I

O,.

0,8

0,7

O,.

O,S

0,4

0,3

0,2

0,1

• Pomo april - mediO maj

• Medio mal - medIO JUni

• Modio Juni - ulllmo Juli

Af figuren fremgår, al der var store forskelle mellcm
mincraliseringens sl0rrelsc i dc forskellige perioder af
for:'ire!. I 1989 var mincraliscringen slClrsl i den forste
periode fra april lil maj. i 1990 var mineraliseringcn
Slorsl i den sidste periode fra juni til juli og i 1991 var
mincraliseringcll Slorst i perioden fra maj til juni. Den
forskellige fordeling af mineraliscringen i væksl perio·
den afspejler de vejrmæssige forhold. Sel under ct. var
mineraliseringen i hele perioden fra. april lil august i de
for!\0g. der ikke var tilført husdyrgødning 39, 18 og 39
kg N pr. ha i hhv. 1989, 1990 og 1991. I forsøgene. der
var tilføn husdyrgodning. var mineraliseringen 64, 43
og 42 kg N pr. ha i hhv, 1989, 1990 og 1991. Ved
tolkningen af resullaterne skal man være opmærksom
på, al forsogsantallel er lavt. markerne er forskellige
og de lildelte husdyrgodningsmængder er forskellige,
men resultaterne lyder på. at kvælstofmillerali~rin

gen var størst i 1989 og mindst i 1990. Kvælstof·
mineraliseringcn i 1991 lå mellem 1989 og 1990 og
mindede meSt om 1989, dog således at effekten af
husdyrgødning på kvælslOfmineraliseringen var væ·
senllig mindre i 1991 end 1989. Indtrykket afminerali
seringens størrelse de forskellige år styrkes af. at den
optimale kvælstoftilførsel plus N·min i gennemsnit af
forsøgene i hIl'>'. 1989. 1990 og 1991 var højest i 1990 og
nlindst i 1989.

Forskellige metoder til at estimere
N-minerallserlngen
f label 18 er visl resultaterne af forskellige metoder til
at cSlimere N-mineraliscringen i vækst sæsonen. I ta·
hellen indgår forsøg fra 1989, 1990 og 1991.

Beregningcn af kvælslOfTrigivelsen fra tilført organisk
gødning, som den gennemføres i N-min·metoden, har
overvurderet kvælslOITrigivelsen. iS<.er fra fast gød·
ning.

Beregning af kvælstofmineraliscringen ved hjælp af
kva::I~rofoptagelseni en ugødet afgrøde, N-min i marts
saml en forvelHet rest N-min vcd høst giver en megel
lav kvælstofmineralisering fra fast staldgødning. En
årsag hertil kunne være, at det relativt høje N·min·
indhold om foråret. hvor der er udbragl fast stald
godning. udnytles dårligt af den ugodcde afgrøde. En
anden årsag kunne være, al den fasle staldgødning
fastlægger uorganisk kvælstof i en del af vækstperio·
den, eller at mineraliseringen afden faste staldgødning
foreg<'l.r over en lang periode, således al en del af
mineraliseringen ikke medfører en øget kvælslOfopta·
gelse i afgrøden. En nærmere vurdering af in-situmå
lingerne i de enkehe perioder i løbet af forår og
sommer kan dog ikke bekræfte deHe.

Med den hensigt at rn. et praktisk mål for minerali
seringen til fasIlæggeise af optimal godskning ser
in-sil Il målingerne derfor ud til at være del bedslc
mincraliseringsmål.

Afprøvning af metoderne
l tabel 19 er vist nettomerudbytterne, hvor alle forsøg
var optimalt godelog hvor N-min·metodens anbe
falinger blcv fulgt, saml for den kvælslOfgødskning.
der blev gennemfør! i de marker. hvori forsøgene lå.
Udbytterne er anæsl på forsøgenes udbyltekurver.
Ved anvendelse af N-min·mctoden er anvendt de
forventede udbytter på godskningstidspunklel.

Det kan diskuteres, hvorvidt angivelserne for Hmur
ken « er repræsentative for praksis, idet der kan være
en tendens til, at der er skelet til N-min-m<'l.lingerne og
måske tidligere års forsogsresull<ttcr på samme mark.

Tallene viser, 'lt dcr er god overensslemmelse mellcm
in-situ metoden og den optimale kvælstolTorsyning.
Storrelsesmæssigt er der også god ovcrensstemmelse.

N-min-metoden har· i gennemsnil af de 4 år· givel et
nCllomerudbylte. som er ca. I hkg højere end i den
omgivende mark med en kvælstoftilforsel. der er 20 kg
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Tabel/9. Kvælstofti//ørselog neuomerudbyuer ved økonomisk optimal N-tilførsel. ved N-min metoden saml ved
gødskningen ud/ørt i omgilme mark. Udbytlerne ved en given kvælstO/li/førsel er aflæst ph /orsCJgenes
udbyuekun'e (64).

Ved øko. Opl N-tilførsel N·mm meloden Udføn i malk

Vlnterb,ede Nenomer- Nettomer- JIoi'ellomer-
N-tilførsel udb)'lIc N-lilf"rsrl udbytte lI,j-lilføf'el ud '~Ile

kg pr. ha hk. pr ha kg pr ha hkg pr. ha kg pr. ha I\kg pI ha

1988: Ingen husdyrgødn. 10 forsøg 200 31,5 172 30,9 175 30,5
Gylle 10 forsøg 169 25,3 159 24,3 159 23,7
Fast staldgødning 7 forsøg 201 31,4 123 27,0 144 28,1

Gns. 27 forsøg 189 29,2 156 27,4 161 27,4

1989: Jngen husdyrgødn. 6 forsøg 147 26,2 173 24,9 186 24,4
Gylle 6 forsøg 163 24,1 144 22,3 155 22,3
Fast staldgødning 6 forsøg 120 10,6 95 9,7 165 7,0

Ons. 18 forsøg 143 20,3 137 19,0 169 17,9

1990: Ingen husdyrgødn. 7 forsøg 215 43,8 196 42,4 194 41,3
Gylle 4 forsøg 175 26,5 128 23, l 137 21,5
Fast staldgødning 7 forsøg 150 28.1 135 27,0 167 25,4

Gns. 18 forsøg 181 33,9 157 32,1 171 30,7

1991: Ingen husdyrgoon. 2 forsøg 177 30,7 186 30,6 190 30,5
Gylle l) forsøg 121 19,4 140 18.4 186 14,8
Fast staldgødning 3 forsøg 134 18,9 110 16,7 154 17,6

Gns. 11 forsøg 134 21,3 140 20,2 178 18,4

1988,89, Ingen husdyrgødn. 25 forsøg 190 33,6 180 32,6 184 32,1
90 og 91: Gylle 26 forsøg 157 23,9 146 22,3 161 21,0

Fast staldgødning 23 forsøg 156 23,3 120 21,1 157 20,4

Gns. 74 forsøg 168 27,0 149 25,5 168 24,5

Tabel 20. Kvælstojtil/ørsel og neuomerudbyuer ...ed okonomisk optimal N-lilførsel, )'ed anvendelse o/ V·miIJ
meloden samt ved anvendelsen a/b6de N-min metoden og nitraltest. Udbytteme er malt i/orsøgs/~dder
er gødsket efter metoderne. (64)

Ved ako_ OpL N-tilfarsel N·min metoden N·min + nil-" le'>t

Vinterhvede NeUomer- Neuomer- NI elmer-
N·tilførsel udbytte N-tilførsel udbyne N-tilførsel udbylIe
leg pr. bil hkg pr ha kg pr. ha hkg pr. hu kg pr_ ha hk1 pr_ ha

1989: Ingen husdyrgoon. 6 forsøg 147 26,2 173 23,6 182 25.4
Gylle 6 forsøg 163 24,1 144 25,1 169 23,8
Fast staldgødning 6 forsøg 120 10,6 96 10,4 144 10,7
Gns. 18 for...øg H3 20,3 137 19,7 165 19,9

1990: Ingen husdyrgødn. 7 forsøg 215 43,8 196 41,8 217 42,9
Gylle 4 forsøg 175 26,5 128 23,7 174 28,4
Fast staldgodning 7 forsøg 150 28.1 135 28,4 170 29,0
On~. 18 forsøg 181 33.9 157 32,6 189 34,3

1991: Ingen husdyrgødn. 2 forsøg 177 30.7 186 31,3 237 13,9
Gylle 6 fon.og 121 19,4 140 19,8 174 15,8
Fast staldgødning 3 forsog 134 18,9 110 17,4 149 15,4
Gns. Il forsøg 134 21,3 140 21,2 178 17,2

1989, 90 Ingen husdyrgoon. 15 forsøg 183 35,0 185 33, l 206 33.3
og 91: Gylle 16 forsøg 150 23.0 139 22.7 172 21.9

Fast staldgodning 16 forsøg 136 19.8 116 19.6 156 19,6
Gns. 47 forsøg 155 25.7 145 25.0 177 24,8
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N pr. ha lavere. Gevmsten ,ed at anvende metoden
har været storst I de marker. der er tilført husd)'rgod·
ning. Sammenlignet med den teoretiske situation.
hvor ajle forsøgene ble" tilfort præcis den nodvendige
kvælstofmængdc. har N-min-metoden medfør! et nct
tomerudbytte. der er 1,5 hkg lavere: med et kvælstof
forbrug. der er ClJ. 20 kg N laverc pr. ha.

l 1989, 1990 og 1991 blev der anlagt særlige forsøgslcd,
som er godsket efter N-min-meloden og N-min-meto
den plus Illtraltesten i stadium 8. Resultaterne er vist i
tabel 20.

Resultaterne viser. at i gennemsRIt af årene har ,,
mm-metoden givet et nettomerudb)'tte tæt \ed det
økonomisk optimale med en hælstoftilforse1. som er
IO kg N lavere pr. ha. Hvor nitrattesten har været
anvendt sammen med N-min-metoden har net tomer
udbyttet været en smule lavere og kvælslOrtilførslen
væsentligt højere end den økonomi...k optimale. Resul
taterne tyder på. at nitrattesten er tilbøjelig til al
ovcf\'urdere afgrødens kvælslofbehov.

I 1991 har ~·mll1-metoden givet det samme netto
merudbytte. som den okonomisk optimale mængde
med en kvælstoftilforseJ. som er 6 kg N pr. ha højere
end den optimale mængde. Amendelse af l\'-mm
metoden plus mIratIesten har i 1991 medfør! et væ
sentligt lavere nellomerudbytle og en væsentlig hOjere
kvælstoftilfor~1. I 1990 medførte anvendelsen af både
nitrallesten og N-min-metoden og~å en højere kvæl
sloftilførsel end N-min-metodcn nlene. men da med et
væsentligt højere udbytte. Også i 1989 medforte an
vendelscn af nitrallcsten en højere kvæl~tortilf"r"el.

men da med ct nogenlunde uændret nettomerudbyttc.
Forklaringen skal soges i "cjrforholdene forud for og
efter udtagning af pf()\erne tilllltrattesten og under·
streger. at man .. kai \'ære meget opmærksom på af
grodens \'andfors)'ning. når plantepro\erne udtage'>.
Resultaterne \'iser og ,at \ irlnmgen af !>elli udbragt
godning kan være usikker.

I 1991 er der i forscgene mdlagt forsogsled. hvor der
ud over N-min-metoden og nitratlesten er godet efter

rabel ll. Forskellige meroder ril bestemmelse afhæl
trojbeho~'et i vinterhrede. kg N pr. ha ti/fort
I/olge metodens af/visning. Merndbyueme er
mdlt i forsøgs/ed, der er gødet ifølge an
)'isning (64).

TilflH1 hkl pr ha
Viat....... 1991 kl ..... Mtr- S~1tO mrr-

pr. ha udbyttt udbyUt

Anlat forsøg II II II

N-min metoden. 140 27.8 21.2
N-min+nitrattest 178 25,8 17,2
Biospectron. 156 28,6 20,7
JMN-analyse ... 147 24.6 17.6
Svensk vækstanal)'se . 149 28,5 21,5
Økonomisk Opl. N. iJ4 27,7 21,3
LSD, 3,8
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lre forskellige planteanal)'scmetoder. Resultaterne
vlst I tabel 21.
I forsogsleddene med Biospectron erder udtaget plan
tepro\er sidst i april og sidst i maj og der er gooet lait 3
gange hhv. fOTSt i april, fOTSt I maj og forst I juni. I
forsøgsleddene med ~)Svensk vækstanalyscl( og
)dMN-metoden(( er der udtage! planteprøver ca I.
maj og der er gødsket iah 2 gange, hhv. først I april og
ca 2 uger efter, at pianIeprøven blev raget, hvilket cr
senere end metodernc foreskri\'er. I praksis bor gødsk
ningen gennemfores ca I uge efter provetagnlllgen. I
forsogsleddene med .~Svensk vækstanalyse(( er der
samtidig med planteproven udtaget en -min-analyse
i laget 0-25 cm.

Resultaterne viser. al planteanalysemetodeme
JlSvensk vækstananIY'ie,( og "Biospectron(( 'iamt N
mln-metod~n alene har givet nettomerudbyttcr. som
lå tæl på dCI, dcr kunne oprds ved økonomisk optimal
hæbtoftilførsel. N-min-metoden angav den laveste
hælstoftiJforsel, som lå i overkanten af den økono
misk 0plimale. Nilrattesten og )dMN-analy!>cn ( har
givet de laveste merudbytter i disse forsøg. og især
nitratteslen har anbefalet for slore kvælstofmængder.
JMN-analysen er under udVikling i et samarbejde
mellem dr agro Jens Moller ielsen og landskon
torct for Planteavl.

Ved besigtigebe af resultaterne af de enkelte for!>og i
tabelbilagct fremgår det. at der "ed anvendelse af
N-min-metoden var et forsøg, hvor nettomerudbyttet
var mere end l,S hkg lavere pr. ha end ved optimal
gødskning. I det pågældende forsøg var der tilforl fast
svinegedning.
Ved anvendelse af Biospectron og Svensk væk!>lanaly·
se var der 5 hhv. 3 forsog. hvor tabet I nettomerud
bytte var mere end 1.5 hkg pr. ha. Tabene I diSse forsøg
blcv opvejet af relativt store merudbytter ved an·
\ endelse af metoderne i andre forsog. Det tilsynela
dende paradoks, at ncttomerudbyttet var stOTre I nogle
fors(lg~led. end hvor der tilfortes okonomisk optimal
kvælstofmængde. skyldes en errekt af en anden kvæl·
S10fllldellngssl rategi.

Forsogsudslyr Iii udbringning af DanG"dning. Gødningen
uddr/bies med sianger for hw!r 15 cm.

Foto: A. Simonsen
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Kvælstofformer

4 af de omgivne marker \-ar lilfon hælstofmængder.
som bevirkede nenomerudbyuer, der var mere end 1.5
hkg kerne pr. ha under det optimale niveall.

DanGødning
DanGødning er bc:tegne!sen for en nydende gødnings
Iype, som har værel markedsført i Danmark i nogle år.
Godningen er normalt sur (pH 1·2) og blandes af
komponenter SOm urea. fosfor~yre. ~vovlsyre og vand
opløselige former af kalium. magnesium og mikro
næringsstoffer.
Der blev gennemføfl en del forsag med godningstypen
i 1988 og 1989. Konklusionen dengang var. at gød
ningen sliller de samme krav til indarbejdning i jorden
ved anvendelse til forårssåede afgroder som traditio
nelle gødninger. I visse situationer blev der opnåellidt

Tabel 22. DanGodning til .'i11lerhvede (65)

10.8 68 50,1

11.7 35 18.0 14,5

12.4 41 2).1 11.9

\J.9 74 28.1 21,1

14,4 80 29,8 20,2

\J. I 58 25.4 11.5

\J,7 66 26.9 15.3
6,7

lavere gooningsvirkning af DanGodning end af kalk
am monsalpeter. Hovedkonklusionen var imid ~rtid

den, at næringsstoffer i DanGødning virker på 11I1ie
med næringsstoffer i andre gødninger.

Vinterhvede
I 1991 er gennemfør( 4 forsøg i .... interhvede efter den
plan. som fremgår af tabel 22.
Her er DanGødntng sammenlignet med kalkammon
'Salpeter. Kalkammonsalpeteren er bred~predl, mens
DanGodningen er udbragt med forsog:iSprøjte med
slæbeslanger for hver 25 cm. De tre forSle udbring
ningstider har ~torl set ....æret de samme for de to
gødningstyper. l alle lilfælde er DanGødning udbragt
samme dag eller nogle rn dage for kalkammoll"ialpe
teren. I et tilfælde er den første DanGødningstildcling
'ikd 15 dage før, der er udbragt kaLkammonsalpeter.
Derudover har der højst ....ærel 3 dages mellemrum.
Det var tilstræbt al udbringe de samme nærings'itof
mængder i de to godningstyper. En kontrolanaly..e af
de anvendte DanGødninger visle imidlertid, al ('n af
gødningerne indeholdt mere kvælstof end deklarerel.
Det er de faklisk tilførte mængder. der fremgar af
tabel 22.
I alle forsøg har udbyllel ved samme kvælstofniveau
været lavere c:fter DanGudning end efter kalkanunon·
salpeter. I to af forsøgene har forskellene været signifi
kanle. l det ene af disse forsøg. der er gennemført på
en jord med megel hujt reaktionstal (7,5), har ud·
byneforskellene været over 10 hkg kerne pr. ha.
Forklaringen på den ringere elTekt af DanGødning
skal formemlig 'toges i det forhold, at der ....ar ;:n tor
periode efter Udbringning på fugligjord i april, h\ ilket
har bevirket. at gødningen ikke er trukket i j'Jrden.
Når der så har \'ærel kalk til Siede i jorden, er ~) ren i
gødningen blcvet neutraliserel, hvorefter der har kun
net ~ke fordampning af ammoniak fra den hyd ro1)'
serede urea.
I Holbæk Landboforening er der gcnnemført et enkelt
forsøg ener en anden plan end den nævnte. Her er der
opnået samme udbytte, hvadenten kvælslofTet rr lil
føn i kalkammonsalpeter eller i DanGødning.

Kg N/h.
i kerne. Udb, og Netto
Udb. og merudb" merudb.
m(rudb. h~g/ha hkg/ha

Pct.
rApro
1(ln i
kerne

Vinterhvede

Anlal forsøg på jord
med RI under 7.3

Grundgødskel.
386 kg PK 0-4-17.
2X25 Ni kas +
386 kg PK 0-4-11 ..
2X50Nikas+
386 kg PK 0-4-11.
2X75 N ikas +
386 kg PK 0-4-11.
75-r95+30 N i
kas + 386 PK
0-4-11
85+80Ni
Dangødning 15-2-6
85+80 N i 15-2-6
+2X24Ni
Dangødning N-22
LSD~5 .

Udbringningslider for KAS Dangodmng
I. gang 5. - 24. april 5. - ':I apnl
2. gang .B. april - 8. mUJ 23. april - 7, maj
3. gang 17. - 31. maj 17, - 28. milJ
4. gang 17 . 25. juni
Dangodmng ~t uddnblet med slæbe'ihmg<;,r mc:d 25 cm 's
mellc:mrum. Kas er bredsrredl.
.) Forudsat samme næringsslofpn<; i de"]. gødnillg~t~pcr

Kun regnel p~ kvælswf

Vårbyg
Der er ikke gennemføfllandsforsøg med DanGI}dning
til vårbyg. l Holbæk er der gennemført tre fors0g efter
den plan. der fremgår af tabel 23.
Den traditionelle NPK-godning (25-3-9) er her bred
spredt oven på jorden og ned harvet før salling. Dan
Godningen derimod er placere! ca. 5 cm ....ed s'dcn af
og 5 cm under de udsåede kerner. allså i den d ..tand
der ved tidligere forsøg er fundet optimal for placering
af fast gødning.

Der har været et markant højere udbytte efter placeret
DanGødning end efter ovcrtladeudbragt NPK"gød
ning. når sammenligningen forelages ved samme 1'\".
niveau. Forskellene er i de fleste tilfælde statIstisk
sikre. Ved at vurdere udhyttekufven for lilført "PK
godning. !->ynes del opnåede udby tie ved 90 N M være
ret lavt. Det er næppe sandsynligt, al den »!>:mde\(
forskel er slorre ved 90 kg N end ved 60 kg ~. Dct

19.1
32,6
38,5
31,5

25.2

27.2

36.8
4.8

35,0

85

6211,6

13,4

J jorsøg på jord med RI 7,5 (jorsøgsplall som m'enjor)

O N. 10,6 61 46,3
50 N ikas.. 10.1 28 22.6
100 N ikas. 10,8 51 31.8
150 N ikas. 12.6 91 45.5
200 N ikas... 13.6 106 41.1
165 N i
DanGødning .
213 N i
DanGodning.
LSD'I~ .
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Tabel 23. Dangødning lillIårbyg.

Kakvltlst . Udbytte eno·)
Vlrbyg i kerne og merudb.

Protcin- Udb. Øl mc:rudb. hk~.'"procent merudb. hkg pr_ ha

Antal forsag 3 ]

Uden kvælstof. 9,4 35 26,9
60 N j NPK')
nedharvel .. 9.4 21 16.9 IH
90 N i NPK')
nedharvet .. 9.9 33 22.9 18,7
120 N j ~PK')

nedhanet. 10.9 48 29.0 23.7
60 l\' i Dan-
Goclnmg2) placeret 9,6 29 21,3 18,0
90 N i Dan-
godning2) placeret. 9.8 41 28,2 23.8
120 N i Dan-
gødning!) placeret. lO,S 48 30.1 24.6
90 N i Dal1-
Gødning l ) + mi ~

kromcringsstofTer
placerct ..... 10,1 43 29.4
LSDI/J. 3.6

.) An\endl samme nænn8sslofpn<; for de 2 goomngslypcr
Pris for goorung.,placcnng 120 lr pr hl!
Kun regnet p! \.: ~æl\IOf

I) NPK 2S-3.Q
l) NPK 15-1-b

beskedne merudbytte. der er opnået som følge af
llls..~tningenaf mikronæringsstoffer. er ikke statistisk
sikker!.
N/h disse resultater sammenholdes med resuhaterne
fra de foregående år, kan det konkluderes, at for
l>øgene i 1991 først og fremmesl vi~er effekten af at
placcre gødning. Som det nævnes senere i dette afsnit.
er der også opnået et særdeles stort merudbytte for
placering af almindelig NPK-godning_

Ud fra flere lirs forsøg med DanGødning kan det
konkluderes. at hvis gødningen indarbejdes ijorden før
såning afen jorarssaet afgrøde. kan der opnlJs samme
effekt som af tradilionelle gødninger. Forsøgene i 1991
har l'lst. at der afDal/Gødning, som afandre gødntnger
kan opnås en effekl \'ed placering i forbmdelse med
\'(!Jning om foråret. Der findes efterhånden maskiner.
som er ifland til at jorewge denIle placering. Hw"s der er
tilstrækkelig Iankkapacitel til rådighed. kan denne
anvendelse afflydende NPK-gødninger være illleressant
i fremtiden.

Årets forsøg har samlidig I'ist. at der er risiko for en
dlJr/igere \'irknmg afÅl'ælslof i DanGødning. hvis god
ningen Ildbringes oven påjorden. Risikoen synes at ~'ære

afhængIg af jordens reaktionstal. Der er behov for
nærmere slIIdier af. under hvilke forhold man kan
forw!11te fil Id cffekt afoverfladelIdbragt Dan Gødning.

Andre forsøg med kvælstoftyper
I Holbæk Landboforening er der gennemfort nogle
forsøg med en nydende kvælslOfgodning indeholden
de ureaammoniumnitTat. Her er der opnået fuld kvæl-

Gftdskning og kalkning

stofeffekl. nAr gooningen er placeret t forbmdelse med
såmng. Tilsætning af en mtrifikatlonSlIlhlbltor har
reduceret udbyttet signifikant.

Udbringningstider og
kvælstofformer
Korn

Vinterhvede
Tidlig kvælstoftilførsel forår
I lidhgere års forsog er der som regel opn et et
beskedent mcrudb)'tte. når kvælslaffet cr !IldeIt ad ct
par gange fremfor på en gang. Det har vlSI sig. at
udbyttet I gennemsmt har \æret up virl.:et af. om
kvælstorTet er tildelt ad tO eller tre gange. Dog er dCI

lede~. at den hælstofmængde. som 1I1førcs relatl\·t
~nt i vækstperioden - omkring skridmng~. Ikke altId
giver fuld udb)'tteeffekt. Derimod giver denne kvæl
stoftildehng normalt lidt højere proteinindhnld i ker
ne.

For at underso~c. hvorvidt del er muhgt ud fra N
mm-analyser at vurdere. 0111 en vinterhvedemark skal
have tdfort en del af kvælstofmængden relatlvt tidligt.
h\ ilket \ II sige l sidste hahdel af marh. eller man kan
vente til del normale tidspunkt for engang\tlldeling
sidst i apnl. blev der i 1990 plibegyndt en forsogsscnc.
h\'or engang"tilforscl bliver sammenlignet med en delt
lilforsel. Forsogsplanen fremg r af tabel 24

I 1991 er der iah gennemforl 3 forsøg ener planen.
Forsøgene er gennemført på JB 3-7 i Jylland. N~mill

indholdel for første tildeling har varieret fra 44 til 77
kg N pr. ha.

rabel24. Delt N tilviflterhl'cde (66).

Udb. Ol Netto-
Vinterhvede Pcl K.N m<rudb merudb.

rlprotøn ",ha hklpr.ha hk,pr ha

Anlal forsøg 1991 ] 3

a. Ingen hælstor. 10.4 65 46.1
b. 60 N , kas 19/4. 10,6 89 15,5 12,5
c. IlDN Ikas 19/4. 11,5 105 21,0 16,0
d. 180N , kas 19/4 13,7 129 22.9 15.8
e. 60 N ikas 26/3
og 7/5. .......... 12,0 112 22,4 16.5
f. 90 N ikas 26/3
08 7/5. 13,3 130 25,8 17.8
LSDI/j (c. ej J. J
LSD" (d. J) .... 0.5

Anlal foocg 1990 7 8

Ingen kvælstof. 10,4 75 51,4
60 ikas 12/4 .. 10,3 104 20.6 17,6

1201': i I.:as 12/4 .. 11,7 140 36,0 31,0
180 N Ikas 1214 .. 12.5 158 40,7 33,6
60 N ikas 22/3

og 29/4. 11.6 141 36.5 30,6
90 N ikas 22/3

og 29/4 .. 12.1 155 42.4 34.4
LSDQj. 4.2

95

E



Gødskning og kalkning

Der er i alle tre forsøg opnået merudbytter for deling
af kvrelstofmængden. Delte kan hænge sammen med
den tørre periode i april.

Af tabel 24 fremgår endvidere resultatet af g forsøg
gennemført i 1990. Heller ikke i 1990 kunne der
konstateres nogen sammenhæng mellem det målte
N·min-indhold og merudbyttet for deling af kvælstof.

Den foreløbige konklusion er, al der altid ko" opfU1s el
ekstra merudbyfle for kvælsto/tiiførsel ad to gange,
nemlig omkri"g J. april og omkring 1. maj. i sammen
ligning med en engangslitjørsel i sidsle halvdel o/april.
Merudbyflel vil o/tesl have en værdi, som er større end
omkosmingen til den ekstra udbringning. Det opn6ede
merudbyfle for deling o/hælstoftitjørslen er tilsynela
dende uafhængigt o/jordens N-min·indhold.

Sengødskning af brødhvede
I vinterhvede, som skal anvendes til brødproduktion,
kan det være en fordel af udbringe en del af den
samledes kvælstofmængde sent, idet del giver den
største sikkerhed for, at den tildelte kvælstofmængde
bidrager lil en høj proteinprocenl.

Resultaterne fra 1991 adskiller sig ikke væsentligt fra
resultaterne fra de tidligere Ar.

Ved det lave kvælstofniveau på 150 kg N pr. ha er der
cn tendens til deL højeste udbytte, hvor hele mængden
er tildelt senest i maj. Ved det høje kvælstofnive<lu er
forskellen mindre.

Proleinprocenten har været stigende med stigende
kvæJsloftilførsel, og der er en tendens til et lidt højere
protein indhold, hvor en del af kvælstoffet er tilførte
sent i vækstperioden. Forskellen kan først og frem
mest forklares ved en fort)'ndingseffekt, idet den totale
optagelse af kvælstof i kerne stort set har været upA·
virket af tilførselsstrategien.

I gennemsnit af forsøgene har der ikke været nogen
betydende forskel på, om eftergødskningen er fore·
taget med kalksaJpeter eller med kalkammonsalpeter.

I tabel 26 er der vist nogle kvalitetsegenskaber for
hveden i 4 udvalgte forsøgsled. Det ses, at faldtallet og
sedimenLationsværdien er steget med stigende kvæl·
stoftilførsel. Derimod har tilførselsstrategien og kvæl
stofiypen ikke påvirket disse resultater.

Tabel 26. Sellgødskning o/ brødhvede.
For at undersøge, hvilken kvælstoftype, der giver den
største effekt ved den sene tildeling, er der i de seneste
tre år gennemført iah 14 forsøg, hvor der er anvendt
hhv. kalkammonsalpeter og kalksalpeter til sengødsk
ning.

Kvalitetsegenskaber
hos brødhvede

Tusind
komsvlrgt

g. FaldlaJ

Srflimen
latlms
~ardi

Forsøgsplanen fremgår af tabel 25.

Tabel 25. Sengødskning af brødhvede. (67j

Forsøgsplan :
Total S..
N·tiIførsel Ult. marts') Ult. apriIl) 10.1·10.5J )

a. ON
b. 150 N 60Nikas 90Nikas
c. 200 N 85 N i kas 115Nikas
d. 150 N 60 N i kas 60Nikas 30Nikas
e. 150 N 60 ikas 60Nikas 30 N iles
f. 200 N 85Nikas 85Nikas 30Nikas
g. 200 N 85Nikas 85Nikas 30Niks

Vinterbl'ede
PCI. protein I Udb)'ue og

kernesto( merudb.
til b..-.s (5,7 k\ protem Kg N pr. ha i fUg kem~ pr

pr. 8 N) kem< ha

4f< 12f< 4/s. 12f< 4/s. I4f<
1991 1989·91 1991 1989·91 1991 1989·91

a. - 42,9 53,3
b. 10,8 11,1 126 133 35,4 28,8
c. .. ....... 12,1 11,6 140 150 35.0 30,0
d. - 32,8 27,4
c. - 33,7 27,3
f.... 12,3 11,7 141 150 33,8 29,9
g......... 12,3 11,8 142 151 34.5 29,4
LSD,,(b. d. ej 1.8

1)1 1991: 25/3 . 4/4 1)1 1991: 20/4 - 30/4 J)I 1991: 14/6 . 2S16
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II forsøg 1989·91
b. 44 383 35
c. . . . . . . .. . . . 43 399 42
f. ......... 44 394 43
g. .. ....... 43 393 42

Se kornd)'rkninB-ufsniuCI for yderligere infOrmationer om bage.
egenskaber.

Sengødskning af Pepitalhvede
Der har værel teorier fremme om, at Pcpitalhvede er i
stand til at udnytte sent tilført kvælstof til tørstofpro
duktion. Derfor skulle det være nødvendigt al tilføre
kvælstof meget !olen t i udviklingsforløbet I til netop
denne hvedesort for at opnå en højere proteinprocent.

For at undersøge dette spørgsmål er der gennemført 4
forsøg i Østjylland. Forsøgsplanen fremgår af wbe127.

De 4 hvedemarker med Pepital har alle været fuld·
gødet for sidste tildeling. I gennemsnit er der tilført
192 kg kvælstof pr. ha. varierende fra 186 til 205 kg pr.
ha. Forfrugterne har været vinterraps i to tiJfælde,
ærter og aJm. rajgræs i hver et tilfælde. Jordtypen har
varierel fra J8 5-7.

Til eftergødskning er anvendt kalksalpeter.

Der er opnået samme kvælSlofoptagelse ua01ængigt af
gooskningstidspunktet. Således er der opnået en mar·
ginal optagelse på 50 pet. ved tilførsel af 30 kg pr. ha
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Tabel 27. Sengødskning af Pepiralhvede.

PCI prolein i
Vinterhvede k~nlel0rslof Udb)'lle og &di-

Iii brød
(S,7 kg K.N merudbyne men- Bage.

prolein pr. pr. ha i Hkg kerne lallon pcl. vAd· faldlal \·olumcn·
kg N) kerne pr. ha (ml) glulen (..k) (ml)

4 forsog /99/

a. Optimal N-tilførsel før
sengødskning. Gn!>. 192 kg N pr. ha. 11,2 140 83,8 39 18,4 384 192
b. 30N i ks isl. 9(6/6·13/6). 12.0 l SS 2.8 46 20,6 392 205
c. 60 N i k!> i SI. 9. 12,7 164 3,0 53 22,9 394 218
d. 30 N i ks i SI. lO.1 (18/6·25/6). 12,3 155 0,9 47 21.5 400 194
e. 60 N i ks i st. 10.1 .. 12.8 164 2,3 50 22.7 399 2lO
f. 30N i ks i Sl.lO.5(2716·217) . 12,5 157 0,4 45 21,8 395 203
g. 60 N i ks i sI. 10.5 12,9 162 0.3 57 23,7 407 217
LSD" (b, d. j) ............. 1.6
LSD" (b. e. g) 1.7

og en marginal optagelse på 40 pc!. ved tilførsel af 60
kg N pr. ha. De tidligSIC kvælstoftilførsler har bevirket
udbytlestigninger, hvorfor der er sket en fortynding af
kvælstofindholdet i kerne, og proteinprocenten har
derfor været lavere ved de tidligere tildelinger end ved
den sene tildeling.

Dette Ars resultater giver anledning til yderligere un
dersøgelser. men indtil videre lyder del pIL al i hvert
fald for sorten Pepital er der behov for en relativ sen
tilforsel for at sikre. at denne tilførsel bevirker et
højere proteinindhold i kerne.

Vårhvede
I forsag nr. 09017 og 23005 er der tilført stigende
kvælslOfmængder lil vårhvede på mineraljord, der
igennem de seneste :!Ir cr tilført store mængder hllS~

dyrgødning. Den optimale kvælsroftilførscl har være
hhv. 52 kg N pr. ha og 128 kg N pr. ha. Ved
kvæl"loftilførsel efter N-min-mctodens anbefalinger
er der opn~et et proteinindhold på ca. 12.5 pet. (regnct
som 5,7 kg N pr. kg protein). En ekstra tilførsel af 30
kg kvælstof pr. ha førsl i juli måned har forøget delte
indhold til km.pt 13 pet.

I forsøg 09018 er der tilført 30 og 60 kg N pr. ha hhv.
den 26/6 og 417. Denne kvælstoftilførsel er foretaget
efter en startgødskning i foråret med store mængder
kvægg)'lIc. Sengooskningen har stOft set ikke påvirket
udbyttet, men proleinprocenten er steget fra 14,4 pct.
lil 15.2 pet. og 15.9 pet. efter tilførsel af hhv. 30 og 60
kg N pr. ha i kalksalpeter. Stigningen har været
uaOiængig af tilførselstidspunktcl. OgsA her er der
regnet med 5,7 kg protein pr. kg kvælstof.

Eftergødskning af vårbyg efter
nitrattestens anvisninger

Vårbyg
Med det dobbelte formål at afdække mulighederne i
delt kvælstoftilførsel efler nitrattcstens anvisninger og
en afklaring af. hvilken kvælstoft)'pe. der bor an·

vendes ved en sådan sengødskning, blev der i 1989
startet en forsøgsserie efter den plan. som fremgår af
label 28. Nitrattesten er en planteanalyse, som er
beskrevet i en speciel pjece fra Landskontoret for
Planteavl.

Der er gennemført tre forsøg efter denne plan i 1991.
To af forsøgene er startet med 80 kg kvælstof pr. ha og
et forsøg med 40 kg kvælstof pr. ha, idet der er taget
hensyn til N-min-målinger i det tidlige forår. I be
gyndelsen afjuni er der foretaget en nitratlesI. som har
visl et yderligere kvælstofbehov pli 40 til 70 kg kvæl
stof pr. ha. Nitrattesten har sAledes anvisl et sum let
kvælstofbehov på 110 lil 130 kg kvælstof pr. ha. Da
for~øgene blev høslet, viste det sig, at de konstaterede
behov varierede fra 96 kg pr. ha til 200 kg pr. ha.
Nitrallesten har vist den rigtige tendens. idet det
fundne behov har været stigende med stigende an
givelse af behov ifølge nilrattestcn.

Gødningerne er udbragt i en pcriode med nedbør.
Kalksalpeter og kalkammonsalpeter er bredspredt,
mens ureaammoiumnitratopløsningen (UAN) er ud
driblet med sprøjtebom for hver 25 cm.

Det kvælstof. der er tilført Sent. er blevet optaget i
samme omfang i kernen som de! kvælstof, der er
tilført tidligt. UdbyuedTekten har stort set svaret til
den, der er opnået ved tilførsel af samme kvælstof
mængde om foråret. Der er ikke stati!:lli .. k sikker
forskel på dcn effekt, der er opnået af de forskellige
forsøgsgødninger, hvilket måske skyldes det fugtige
vejr i udbringningsperioden. som ikke har betinget
fordampningstilb.

I den lreårige periode er der iall gennemfort 7 forsøg.
hvor der har været et reelt eftergødskningsbehov. og
hvor udslaget for kvælstoftilførsel har været positivt.
Disse forsøg er ligeledes visl i tabel 28.

Tre af disse forsøg er gennemført i 1990 og et forsøg er
gennemført i 1989.
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I) An,endle ""ælstofpri'lef 4.ookr pr 19 i kasog fl 8OOn. 4,50 kr
prkgNilu.

Gødskning og kalkning

Tabel 28. Eftergødskning af \,drbyg e/ter nitrollest.
(69)

Forsegsplan
a. Grundgødet
b. 40 ikas forAr
c. 80 i kas forår
d. 120 i kas forår
e, 160 N i kas forår

Startgødsket med 40 eJler 80 1 i kas (orAr +
f. Eftergodsket efter nitrattest omkring 1. jUni

med ks
g. Eftergødskel efler nitraltest omkring I. juni

med kas
h. Eftergoosket efter niltattest omkring l. juni

med flydende gødning

'g N
hkg kerne pr. hil

pet. ri-
prOCC'ln pr. ha Udb. og C'Uo-

1 kerneløruof I kerne merudb. merudb
Virbn

3 [omJg 1991
a. O N 9,3
b.4ON.... 9,7
c. 80 9.9
d. 120 N .. . 10,8
e.l60 ......... 11,4
r. 67 N forår

+53 N i ks 10,9
g.67 N forår

+53 N i kas 10,6
h.67 N forår+

53 N ; UAN-opi. 10,8

LSD,,(f-h)
Optimal N-tilførsel .
(Gns. 146 kg N pr. ha)

7[orsog 1989-91
8. O N 9.7
b. 40:-1. 9.9
c. 80 N.. 10,2
d.120 11.2
c.l60 11,6
f. 63 N forår-

445 N i ks 11.3
g. 63 N forår-

45 N i kas 11.0
h.63 N forår +

35 N i fl. gedn. . 10,9

II [omJg 1989·91:
a. O N . 10,4
b. 40 N 10,6
c. 80 N ILD
d.I20N 11.9
c. 160 N 12.5
f. 69 N forår+

eflergødsking
efter nitrattest (38

i ks) 12,2

50 39.S
67 11.2 8,8
81 20,4 16.6
93 23.9 18.6

102 26.2 19.5

90 21,3 14.9

88 21.3 15.1

92 23,0 16,6

28.5 22,3

50 38.3
65 9.8 7.4
77 17.3 13.5
89 20.4 Ij.1
96 22.8 16.1

89 19.2 13.3

85 18.4 12.7

83 17.6 11.7

61 42,7
73 7,8 5.4
84 13.5 9.7
94 15.5 10.2

102 17.0 10,3

95 14.1 8.2

I 1990 var der dårlige betingelser for kvælstofvirlning
på sengodskningstidspunktet, hvilket bevirkede en
væsentlig ringere effekt af kalkammonsalpeter og spe
cielt af den flydende godning. Kalksalpeterfn har
under disse forhold haft et fortrin, idet denne god·
ningstype opløses meget hurtigt i jordvæsken, blot der
er dug tilstede. Den nydende gødning indeholder urea,
som kan omdannes til ammoniak, der kan fordlmpe i
perioder med t0rt og varmt vejr.

Spørgsmålet om, hvorvidt nitrattesten har angivet det
korrekte behov, kan vurderes nedersr i labellen. Her er
vist gennemsnittet af saml lige gennemførte forsog. 11
iall i de tre Ar.

Nitrattesten har angivet et gennemsnitligt behov på
107 kg kvælstof pr. ha, mens de gennemsnitligt målte
behov er lIS kg kvælstof pr. ha. I gennemsnit har
meloden altså ramt rigtigt. Gennemsnilstallene dæk·
ker imidlenid over en vis variation. Således har meto
den ramt indenfor intervallet + j. 40 kg kvælstof pr.
ha fra de konstaterede behov i 7 af de Il forsøg. I de
sidste 4 forseg har afvigelserne været større.

Tre års efterprøvning a/nitrollesten hor vist, ot mttoden
kon gi)'e et fingerpeg om, h~Y)rvidt der er ct efter
gødskningsbehov eller ej. Det er imidlertid e,. forud
sætning. Ol kornet hor haft optimale vækstbetingl'/serog
mulighed for at optage den til/øne hælsto/gødning
forud for udtagning af prøver til nitrotlest. V('d efter·
gødskning med større mængder kvælsto/ opnås den
Jikreste virkning o/ kalksalpeter, der hurtigt opløses i
jord\'æske1l. Der er ikke risiko for ammoniakjordamp
ning fra denne gøtiningstype.

De gennem/øne forsøg viser, at der er en mul(ghed for
at oM'ende Ilitrotfesten til afdækning o/ et ('~entuelt

efiergodskningJbehov, og hvorledes dette eftergødsk.
ningsbehov skal efterkommes. Forsøgene viser imid
lertid ogsd, at den sikreste hæ/sto/effekt, ndrden md/es
på udbytte, opn s ved at til/øre hele kWÆ/sto/mængden
om foråret. Det bevirker· sammen med de forøgede
omkostninger )'ed en delt gødskning - at det bethte
økonomiske resultat opnås. hvis hele hæl.slOfmængden
tilføres om fordret.
Forsøgene er gennem/ørt pb leljord (JB 4-7) uden
\'ondingsmulighed. Pd \'andet sandjord er de, SlfITre

chance/or, at en de/t godskningsstrategi giver et godt og
sikkert re.w/tot.

Andre kvælstofforsø9
Knoldbakterier til ikke bælgplanter
I Oversigt over Landsforsøgene 1989 blev der omtalt 3
forsøg med baktcrielilsætning til vArbyg og vArhvede.
Knoldbakterierne er fremelsket af cand. scient Svend
Erik Nielsen, Haldum, og de er tilført jorden op
blandet i torvegranulat. Udsædsfroene er bejdset med
et mIddel. som skal formidle kontakten rred plan·
lerodderne og knoldbakterieme. I 1989 var der ten·
dens til. at baktcrietil5ælningen forøgede kvælstofop
lageIsen i bygkerne.
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Der har været en del oIlHale af syslcmet i pressen,
hvorfor der har været interesse for at prøve ~ystcmet

af i Sl{)rre omfang i 1991. I tabelbilaget (tabel 70) er
referercl resultatet af 5 forsøg med knoldbakterietil
sælning til vinterhvede og ilabet 71 er refereret 4
forsøg med knoldbakterietilsætning til vårbyg. Dcrud
over er gennemført forsøg nr. 45032 i vintcrraps og
forsøg nr. 45031 i vårraps. Der er ikke fundel sikre
merudbytter eller meroptagdser af kvælstof som følgc
af bakterietilsælningcn.

Dc gennemførte forsag har derfor vist, at systemet
med knoldbaktcrietilsætning til ikke bælgplanter end·
nu ikke er tilslnt=kkeligt udviklet til praktisk brug.

Slarteffekt af fosfor Iii vårbyg
Det diskuteres til stadighed, hvorvidt fosfonilforslen
til afgrøderne kan reducercs, hvis den tilførte gødning
bliver placeret i forbindelse med sl\ningcn af en forårs
sået afgrøde. Gødningen placeres i en sIreng 5 cm
under og 5 cm ved siden af kernerne.

I 1990 blev der genncmfort to fon,øg efter en for
søgsplan. som fremgår af tabel 29.

Her blev der opnået pæne merudbyuer for tilforsel af
fosfor, både i den vand·opløselige superfosfat og i den
ikke vandoploselige Thomasfosfat. Thomasfosfaten
blev tilført i pulverform.

Tabel 29. Starteffekt alfos/or til j,arbyg.

Pet.

VArbyg Karakter for fosfor i UdbyIIe og
fosfonnangd kCOle- merudbytte hk.
ultImo maj tørstof kerne pr. ha

Antal forsøg 2 2

År... /990 /99/ /99/ /990 /99/
G"s. PI. 1.7 2.4 2.4 /.7 2,4

Ingen P. 2 2 Q,36 69,7 65,0
15 P i supcrfosfat
ud sI mCL . 2 Q,35 Q,8 1,7

30 P i superfosfat
udstrøet. Q,36 1,2 2,8
10 P i NPK 22-2-12
placeret. Q 0.37 5,7
15 P i PK Q-5-15(Ka-
li-Thomasfosfat) ud-
strøet. Q,38 - + 1,9

30 P i PK 0-5-15
(Knli-Thomasfosfat)
udlmel Q,38 - +Q,2
IQ P i NP 11-23-Q')
placeret. Q Q Q,38 1,6 Q,I
15 P i Thomasfosfat
(pulver) udstrøet 2 l.5
JO P i Thomasfosfat
(pulver) udSlroet . 2 2,7

LSD95 .. 3,8

l) MOIIUllmmO"Iumfosfat (MAP).

Godsknin~ og kalkning

11991 blev forsøgsplanenlavcl om, således al Thoma~
fosfaten blev tilført i en granulerct PK-gødning (Kali
Thomasfosfat). Delte har tilsyneladende bevirket, at
der ikke er opnAet samme hurtige virkning af Thomas
fosfaten i 1991 som i 1990.

Placeringen af den ~ure vandoploselige NP-gødning
11-23-0 har i begge år fjernet symptomerne på fosfor
mangel i det tidlige fodr. I 1991 har det imidlertid ikke
medfort merudbytte. Det har der derimod været i det
forsøgslcd. hvor hele kvælstofmængden er placerel
~ammen med de IO kg fosfor. Her har merudbyttel for
placering af gødningen været 5,7 hkg kcrne pr. ha.
Delte resultat bekræfter tidligere års iagttagelser ved
rørende relalivt sen virkning af bredspredt gødning i
år med en tør periodc i april.

De se"este års /orsog med /o.\fortilfofSel lil vårbyg har
vist, at /orsteårse/fekten o/fosfor er relativt beskeden.
Fos/oTgodskning drejer sig først og fremmest om al
oprel!lOlde jordens /os/orrilsland. D.v.s. ved ti/førsel a/ I
/os/ormængder sam SlOrt sel .n'arer til afgrødernes bort-
førsel. De gennem/orte farsøg viser. at 11lOmos/osfal på E
pulver/orm har haft /igeslJ Slor /orsteårsvirkni/lg som
superfosfat. Derimod har forsøget i /991 antydet. at
denfIe hurlige virkning forsvinder. "år Thomas/os/ole"
blil'ef granuleret sammen med kaligødning.

Årets /orsog har endvidere I'ist. at den største effekt af
placerel gødskning opnås. "år olle næringsJto//er pla
ceres sammen.

Tidlige spisekartofler
I forsøg nr. 03013. der er gcnnemført i spisekartoffel·
sorten Revelino er udbyltCI af store knolde steget fra
94 hkg pr. ha til 142 hkg pr. ha, når 105 kg N i NPK
14-4-17 cr placeret i stedet ror bredspredt. Mængden af
små knolde har været uændret. ca. 29 hkg pr. ha
uaOlængigl af om gødningen er bredspredt eller pla
cerel.

I afsIlillet om fabriksroer er der refereret forsøg. som
viser en øgel kvælslOfeITekl. når gødningen placeres.

Disse resultater viser. al det netop er i o/grader. IH'Or en
hurtig rodudvikling er nødvendig, al en placeret gødsk
ning giver den storste effekt.

Svovl
I 1987 var der kraflig svovlmangel i en del rapsmarker
på lettere jord i Vestjylland. Samme Ar blev der gcn·
nemfør! 3 rorsøg med svovllilforsel til vårraps, og der
var statistisk sikkert merudbylle for svovltilføcscl i det
cne af de lre forsøg. Derfor har der siden \lære\ e\ stort
forsøgsan\al for al afdække svovlOlangelen~omfang,
både med hensyn til hvilke jordtyper det kan optræde
på, og mcd hensyn lil de afgrøder, hvori svovlmange
len optræder.
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Slælgræs
Siden 1989 har der været gennemført forsag med
svovltilførsel til slætgræs. I 1989 var der 12 forsøg. 1
nogle af disse forsøg var der tendens til merudbytter
for svovltilførsel. Merudbytterne viste sig først og
fremmest i det sene slæt. 11990 blev der gennemført to
forsøg. Svovltilførslen har bevirket et højere svovlind
hold i græsset ved høst, men det resulterede ikke i
merudbytter, hverken af tørstof eller af protein.

I 1991 er der gennemfart 4 forsøg i slæ!græs. I de 3 af
forsøgene er der ikke konstateret merudbytter for
svovltilførsel. I forsøg nr. 26035 er udbyttet af af·
grødeenheder og af råprotein forøgel med 16 procent
som følge af svovltilførslen.
Dette høje merudbytte er opnået i den halvdel af
forsøget. der er tilføn 400 kg N pr. ha. Hvor kvælstof
tilførslen kun har været 200 kg N pr. ha, er merud
byttet (i afgrødeenheder) for svovltilførsel kun på 5
pct.

SvovlindhoJdet i græstørstoffet er steget fra 0, t3 pet.
til 0,20 pet. som følge af tilførslen af 50 kg S pr. ha.

Forsøget er vandet med iah 155 mm, men svovlind·
holdet i vandingsvandet har kun været 2.5 ppm.

Hovedresultaterne fremgår af tabel JO.

Tabel 30. Sra"ltil slætgræs. (72)

Udb}'tte og merudbytte

Slætgræs hkg pr. ha
pct. S i
t0r'Slof IOr'SlOf rAprottlO •.c.

4/o'5øg /99/
O S') .... ......... 0.18 121,5 20,9 100,3
50 S i kaliumsulfatl). 0,25 4,0 0.6 3.7
LSD9, •••••••••••.

2/omg 1990
OS 0.22 140,6 23.0 114,9
50 S ... 0,24 ';'0.1 ';'0.1 0,1
LSD9' .... . . . . .. . . .
12/o'5øg /989
O S ... 0,26 155,0 24,1 127.0
50 S .... 0,31 1.5 0,5 \.0
LSD9j ••.

I) Tilføre 300 kg K i 2 X 300 kg kaliumchlorid.
~ Tilføre 300 K i 2 X (138 kg kaliumsulfal - 185 kg

kahumchlorid).

Kalium og svovl er tilført i to lige store portioner hhv.
før og efter første slæt.

De gennem/ørte/orsøg i græs viser, at der kun kan ~'ære

behov far at tilføre svovl med gødningerne.

Korn og bælgsæd
Tabel 31 viser resultaterne af 8 forsøg, der er gennem
ført i vArbyg. vinterhvede og ærter. Resultaterne fra de
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to foregående år er ligeledes vist. Forsøgene er gen
nemført på den måde. at afgrøden er tilført kalium
enten i form af kaliumklorid eller kaliumsulfat

De to forsøg i vinterhvede er gennemfør! på J8 l og 2 i
Vest- og Nordjylland. 1 det ene forsøg er der tilført 20
Ions kvæggylle i maj, hvilket kan have indeholdt ca. 5
kg svovl. 1 det andet forsøg er der tilført ca. 5 kg, svovl
med grundgødning. 1 lighed med tidligere Ar er der
ikke opnået statistisk sikre merudbytter.

Et af forsøgene i vArbyg er gennemførl på JB l i
Vestjylland og to på Sjælland, det ene pIl IB 4 og det
andet på JB 7.

I forsøget på JB 4på Sjælland, der er gennemført på et
areal, der ikke er tilført husdyrgødning gennem nere
år, er der opnået et statistisk sikkert merudbytte for
svovltilførsel på 1,3 hkg kerne pr. ha. Den 29/5 var
byggen betydeligt grønnere, hvor den var tilført svovl,
end hvor del ikke var sket. 1 dette forsøg har svovltil
førslen bevirket en stigning i svovlindholdet i tørstof·
fet forst i juni fra 0,24 pet. til 0,38 pet.

De to af ærteforsøgene er gennemført på JU 7 på
Sjælland. Det sidste forsøg er gennemført på ro l i
Vestjylland. Der er ikke opnået sikre merudbytter.

l tre drs/orsøg med nov/tilførsel til kom og ærter er der
stort set ikke opnået merudbytter herfor. Dog er der tegn
pd. al der er et 'iljorselsbehov pd arealer, hvor a'er ikke
igennem flere dr er tilført organiske gødninger. Ph
sådanne lokaliteter bor man vælge en gødllillgstype.
som indeholder så meget svovl. al der bli)'er !tI/ørt i
slørr~/sesordenell /0·15 kg svovl pr. ha.

Stigende mængde svovl til raps
For at afdække rapsens svovlbehov er der gennemført
forsøg i vinter· og vårraps efter den forsøgsplan, der
fremgår af tabel 32.

I det tidlige forår er alle forsøgsled lilføfl 136 kg
kalium pr. ha. Ved at kombinere kaliumgødninger.
kaliumklorid og svovlsur kali. er rapsen tilført fra O til
60 kg svovl pr. ha.

Der er gennemført ialt 19 forsøg i vinterraps For
søgene er opdelt efter jordtype og efter anvendelse af
husdyrgødning.

Med hensyn til jordtype er der foretaget en skelnen
ved 10 pet. ler. Med hensyn til husdyrgødning er der
opdelt efter, hvorvidl der er tilført hllsdyrgødning til
den pågældende afgrøde. På nær et par af forsogene er
denne opdeling sammenfaldende med en Opdeling
efter, hvorvidt der er anvendt husdyrgødning over
hovedet inden for de seneste 5 år.

I de forsøg, hvor der er tilført husdyrgødning, er der i
alle tilfælde tale om gylle. I alle forsøg er der tilført
mellem 20 og 40 tons gylle pr. ha om efteråret. 1 el
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To""/ J/. Indkredsning aJSl'OlJlmangel i kom og hælgsæd. (73)

PlanleanaJyse' K~ntalnalyse pel i lorc;tof

PC" Udb)·tt~ og
lotal-S NIS total "P''' merudbyt1~

i tørstof forhold S 'an hk, pr !li

Vårbys
Anl31 fOr'SUg 1991 , J 3 3

OS .......... 0.21 17.6 0.11 10.6 58,3
25 S ........ . . . .. . . . . . . . 0.29 13,8 0.11 10,4 +0.1
LSD ....... ....... .........
Anlal forsug 1Q90 IO 'o 8 9 IO

OS ......... 0.33 12.7 0.12 12.4 50,4
25 S ..... 0.36 II.S 0.13 12.8 0.8
LSD ....... . . . . . .. ..... .

Anlal forsag 1989 , , 2 3

OS ..... ............... 0.20 11.6 14,4 38.7
25 S .. ................ 0.28 8.5 14.6 0.3

Vinterhvede

IAnlal for"ol 1991 2 , ,
OS ......... 0.21 16.0 0.12 14.1 49.0 E
25 S ................... 0.22 15.0 0.12 13.7 1.3
LSD
Anllll forsøg 1990 I I

OS .. 0.33 13.5 10.4 59,3
25 S ......... ... ..... 0.39 11.3 10,4 0.3

Antal forsog 1989 l l

OS ................ 0.20 15.5 54,3
25 S . 0.25 8.8 1.2

Ærter
AnilII forsog 1991 , 3 ) 3

O S .. 0.24 21.6 0,15 23,5 45,1
25 S . 0.33 15.9 0,15 24.0 +0,4
LSD . . . . . . . . . ... . . . .
AllIlIl for""8 1'::190 6 6 7

O S .. .......... 0.33 17,4 0.18 24,8 53,7
25 S ........... 0,36 15.5 0.20 24.9 0.5
LSD ............
Anla1 forsog 1989 3

O S ............. 42.5
25 S ........... ........ 1,1

• Planleanal)'~r af lom l sladlUm :\·6 og «"nel' IO cm hojt.

enkeh forseg på lerjord (J8 7) er der yderligere lilfort
2010115 gylle pr. ha i april mAned.

I samtlige forsøg på sandjord. både med og uden
husdyrgodningstilforscl. er der opnået statistisk sikre
merudbytter for svovltilforsel. år der ikke er angivel
nogen LSD-værdi for de tre forseg uden husdyrgod
ningstilførsel, skyldes det, al de Slatistisk sikre udslag
ikke er opnået I samme forsegsled i aUe forsøg.

I rorsogene pA lerjord uden husdyrgodningstilforsel er
der opnAel statistisk sikre merudbytter i 7 af de 9
rorsog. MerudbYllerne for ~\'ovltiJforsel har her gen
nemgående været hl\ cre end pA sandjord.

l forsogene p lerjord med husdyrgodningstl1forsel er
der ikke opnået stalistisk sikre merudbytter i nogen af
forsogcne.

J vl\rraps (tabel 33) er der gennemfon 4 forsøg. Her er
der opnået statistisk sikre merudbyuer i to af for·
sogene. De opn ede merudbytter har været i slorrel·
sesordenen 200 lil 300 kg fro pr. ha_ I de IO andre
forsog har der stort set ikke værel merudbytter for
svovhilforscl. Der er tiIror! husdyrgodning lil to af
forsogenc. et med og Cl uden SIkkert merudbytle for
S\ o\·[ciJforsel.
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Tabel 32. Stigende svovltiljørsel til vinlerraps (74)
Forscgsplan:

a. Ingen s\ovl
b. 20 kg svovl i kaliumsulfal
c. 40 kg svovl i kaliumsulfal
d. 60 kg svovl i kaliumsulfat

Tabel 33. Srigende HVJv!riljørsel ri/ ~'drraps (74)
Forsogsplan:

a. Ingen s'o'o...1
b. 20 kg svovl i kaliumsulfat
c. 40 kg svovl i kaliumsulfat
d. 60 kg svovl i kaliumsulfat

"Innlcanalysc.
R.pS

Vinter- 10.15 cm
raps Ku_ for Pct.

S· tOlal·S l'/S.
mangel i lorstof forhold

GI~JlO..

bIuldWotl Olie- Udbytte
fra tot IDdhold og mer·
_ pr. I i frø. udbyne
lufitInu PcL kg fm

frt af tørstof pr. ha

Vir·
raps

Planteanalysc.
"pS

10-15 cm

Kar for Pet
So totIil·S 'JjS.

mllngd i torstof forhold

Gl~~

Iatirldhald I Olie- U.jhyUe
b. Mikro- indhold Ol. ner·
m pr & i fro. u&yne
1Iltt«rtl Pct. ~g frø

rrt af torstof r,r ha

JD 3-4 Uden husdyrgødning Alle forsøg 1991
Antal forsøg ;I 3 3 4 4

Antal forsoa
1991 3 3 3 3 3 3 a. ....... I 0,51 lO,S 43,8 2083
a. ... l 0,39 15,2 7 45.0 2226 b........ O 0,55 9,7 43,9 140
b. .. O 0,71 8.3 9 45,9 528 c. .... O 0,74 7,0 43,9 SI
c. ...... O 0,84 7.1 14 46,2 524 d. ... 0 0,81 6,3 43,9 145
d. ... 0 0,93 6,3 13 46,1 492 LSD ..
LSD. 0,/0

JO 2-4 Med husdyrgodning
Antal forsog
1991 4 4 4 , , 4

a. ...... S 0,33 16,7 9 44,S 1488
b. I 0,50 10,6 12 45,S 631
c. . I 0,61 .8 16 -14,8 677
d... I 0,68 7,8 14 44,8 665
LSD. .... 3 0,14 381

JB j.7 Uden husdyrgødning
Antal forsøg
1991 • 9 • 3 • 9
a. ... 0 0,41 12,0 8 45,1 2958
b. .0 0.51 9,5 11 45,1 167
c. O 0.56 8,7 11 44,9 140
d. .0 0,62 8,0 13 44,8 195
LSD. 0,03 71

JB 7 .'led husdyrgodning
Anlal rorsog
1991 .1 , , 3 3
a O 0,48 10.9 13 45,6 3403
b. O 0,52 9.9 12 45,6 ·16
c. .0 0.59 8.7 13 45,5 107
d. ....... O 0.65 8,1 12 45.3 34
LSD.

Alle [o.-sog 1991
Antal forsog 19 18 18 JO l' 19

a. l 0,40 13,2 9 45,0 2603
b. ... 0 O,5~ 9,6 II 45,4 293
c. O 0,62 8,4 13 45.2 309
d.... .0 0,69 7,6 13 45.1 315
LSD. 119

Alle(frsog 1990
Ania forsog J J , , , ,
a. l 0,47 15,0 16 45,6 2959
b. ...... O 0,74 8,9 17 45,4 190
c. ...... O 0,93 6,7 18 44,8 182
d. ....... O 0,94 6,7 18 44.5 238
LSD.

102

Alle [o.-sog 1990
Antal forwg 6 7 6 7

a. .. 1 0,63 11.7 11 42,6 2377
b. ....... O 0,72 8,7 12 42,9 102
c. .0 0.76 9,4 13 42,9 174
d.... ..O 0.82 7,4 11 42,7 217
LSD.. 0.10 lal

Kvalitet
Der er tendens til, at olieindholdet stiger med svovltil
forslen i de forsøg, hvor der har været udbytteeffekt
heraf. Del samme gor sig gældende for gluco'iinola·
tindholdet i froene.

H\'or rapsen har været tilstrækkeligt forsynet med
svovl. har yderligere s\'ovltilforsel ikke bevirket en
stigning i glucosinolatindholdet,

Hvor der har været stort udslag for svovltilforsel, har
der i alle tilfælde være tale om visuelle mangelsympto
mer på planterne. Symptomerne viser sig i knopstadiet
ved gullige partier mellem bladnerverne. Iblom·
stringsfasen viser svovlmangel sig som hvidlige kron
blade, og i skulpedannelsesfasen viser svovlmaJlgel sig
som en dårlig froudvikling i skulperne. der sidder tæt
til stængelen, og ved skeformede rødlige hajblade og
en tendens ul, al blomstnngen ikke afsluttes.

Der er gennemfart 5 andre forsag med svovhilforseltil
raps. To i vårraps og tre i vinlerraps. J de to forsag i
\ årraps og det ene af \'interrapsforsogene er der ikke
opnåede merudbytter for svovhilforsel. I forsag nr.
29048 og
13042 er der opnået merudbytter på hhv. 150 pet. og
30 pel. for tilførsel af s\'ovltil vinterraps. Forsøgene er
gennemfart på J8 5 i Østjylland og JB 6 i Nordsjæl
land.
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Bladanalyser for svovlmangel
I knopstadiet er der udtaget prøver af de ove!'"Ste fuldt
udviklede blade. Prøverne er analyseret for totalt
svovlindhold og totalt kvælstofindhold.

Af tabellerne fremgår det, at svovltilfø!'"Slen har med
ført en stigning i bladenes svovlindhold og dermed et
fald i N/S-forholdet.

I årets forsøg, hvor der er opnået relativt lave ud
bylter, har der stort sct ikke været udbyttesligning for
at tilføre svovl til planter med mere end 0,5 pet. svovl i
to!'"Stoffet.

Inspireret af dr. Ewald Schnugs arbejde pil Der Chr.
Albrechts Universitiit i Kiel er der i figur 6 foretaget
en sammenstilling af 195 observationer, hvor det mAite
svovlindhold i bladtørstofTet er sammenholdt med det
aktuelle udbytte på den' pågældende lokalitet.

Observationerne SIamOler dels fra de sidste tre års
forsøgsarbejde og dels fra omkring 30 lestmarker.
hvor plante3\'lskollsulenteme i 1990 udtog bladprover
i knopstadiet og registrerede det opnåede udbytte i
marken. Der er kun medtaget observationer, hvor en
eventuel svovltilforsel er sket i det tidlige fornr, hvor
der ikke er tilført svovl i vækstperioden, og hvor der
ikke har været mulighed for markvanding, idet van
dingsvandet ofte indeholder relativl store svovlmæng·
der.

Hver observation er plottet ind med en stjerne (vAr
raps) eJler en firkant (villlerraps). I yderkanten af
observationerne er der indtegnet en randkurve. Teori
en er den, at på højre side af denne kurve er der
registreret sammenhørende værdier af svovlilldholdet
i bladtørstofTet og det opnåede udbytie. Randkurven
viser det mindste svovlindhold i bladtørstofTel. der har
kunnet registreres ved el givent udbyueniveau. Dct vil
sige, at hvor punkterne ligger neden for randkurven,
er det andet end svovl, der er begrænsende for ud
byttets starrelse. Forst når værdierne nærmer sig
randkurven, begynder svo\'1 at ti betydning for ud
byttemuligheden. Ud fra denne teori angiver rand
kur....en det noovendige svovlmdhold i bladtorstofTet
ved et gi ....ent udbytteniveau. Den kurve, der her er vist
på basis af danske resultater. er stort set sammen
faldende med den kurve, som dr. Schnug har fundet.

Figur 7 viser den stigning i svovlindholdet. der er
opnået ved tilførsel af 20 kg svovl pr, ha. Grundlaget
for figuren er målingerne i forsøgene 1990 og 1991. I
Da der altid er nogen usikkerhed på resultaterne af E
planteanalyser, udviser målingerne som ventet stor
spredning. Der er imidlertid et mønsler t resultaterne,
som er angivet med den indtegnede kurve.

De to figurer kan bruges på følgende mAde.

l figur 6 aflæses det svovlindhold i bladtorstafTet, der
er nødvendigt for at opnå det forventede udbytleni-

Svovfindho6d I røps

1.41,21,00,8o,.0,4

:

0,20,0

0,3

0,1

0,2

o

O'SI~ ~
0,4 " . .

Pet. svov1 i lerstat

o

1.2 1,4
Procent svovl

1,00,6 0,8

.." ". ".

0,40,2

5000

2000

Kg frø per ha
6000

"lOO

3000

* .... vArrøps Pet S i torsto'
o '" vmlerrøpS Uden 5-tlNllIrsel

Figur 6. MfJll udbytte af raps som funklion af svoylind- Figur 7. Stigning i svovlindhold l'et! tilførsel af 20 kg svovl
holdet i bladene. pr. ha Iii ~''''r- og Yinlerraps.
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vcau. Hvis dette indhold f.eks. er 0,5 pet. svovl, og en
foretaget bladanalyse viser 0,3 pct., viser figur 7. at del
er nødvendigl at lilføre 20 kg svovl pr. ha for at sikre
en tilstrækkelig svovlforsyning.

Konklusion på 4 års forsøg med
svovltilførsel til raps
4 lirs forsøg med svoyl til vinter· og Ydrraps har vist:
• Danske rapsmarker har behov for svovltilførsel.
- Der er ikke opnl1et brugelig information fra udtagne

jordbundsanalyser.
- Svovl skal tilføres i perioden fra det tidlige fordr til

begyndende blomstring.
- Der er opnliet god effekt afalle de afprøvede svovlfor·

bindeiser, Mde vandopløselige og ikke I'ondopløselige
sulfatforbindelser. kalciumsulfit og elementæn svovl.
Et eventuel1 behov for supplerende svovltil/ørsel kan i
vækstperioden afdækkes I'ed udtagning afplonteana
lyser. Prøven skal bestd afdet øverste fuldt udviklede
blad. Der analyseres for total-sl'ovl i tørstof/ef. Ved
hjælp af figur 6 vurderes del. hvorvidt det fundne
indhold er tilstrækkeligt til at sikre det forventede
udbytte. På figur 7 aflæses behovet for yderligere
svovltilførsel.

Den billigSfe sl'Ovlforsyning sikres I'ed. ar der vælges
gødninger med et tilstrækkeligt sl'OI'lindhold. Derfor
bør der med gødnjngerne om fordret tilføres folgende
svovlmængder:

På sandjord (JB 1·4) riden jævnlig lilførsel af hus
dyrgødning: 40 kg n'Ovl pr. ha.
På sandjord med jævnlig tilførsel af husdyrgødning:
30 til 40 kg S1'Ovl pr. ha.
Pli lerjord /lc/enjævnlig tilførselofhusdyrgødning: 20
lil JO kg .H'Ovl pr. ha.
På lerjord med jævnlig tilførsel afhusdyrgodlli"g: IO
til 20 kg svovl pr. ha.

Magnesium
Fra Tyskland er der fremkommet teorier om. at ud
byttet af høj lydende vinterhvede er begrænsct af mag
nesiul110langel i kernedannclscsfasen. Ifølge denne te
uri kan en sådan magnesiummangel opstå, også selv
om der er tilstrækkeligt magnesium lil :-tIede i jorden.

Den begrænsende faktor skulle være planternes evne
til at oplage magnesium fra jorden. Derfor skulle det
være muligt at forøge udbyttet ved at udsprøjte mag
nesiumsulfat på bladene i vækslperioden. For at af·
prøve denne teori er der gennemført 5 forsøg, alle på
JB 5-7. De tre af forsøgene har ligget i Østjylland, 1
har ligget på Sjælland og et på Lolland. De udtagne
jordprøver har vist, at alle jorder har været t god
gødningstilstand og med høje reaktionstal. Magne·
siumtallene har varieret fra 4.6 til 10,0. Hovedresulta
terne fremgår af tabel 34.

Udbyttet har været pænt i de gennemførte forsøg, men
der er ikke registrerel nogen udbyIleforøgelse som
følge af udsprøjtningcn af magnesiumsulfal. Den tyske
teori har derfor ikke kunnet bekræftes i disse forsøg.

I to af forsøgene, der er gennemført på lerj rd i
Østjylland, er der medtaget forsøgsled, hvor der er
lilføn ekstra kalium i form af kaliumklorid. Kaltum
kloriden er tilført først i maj måned. Kaliumtallet har
været højt, ca. 19 på begge lokaliteter. Hvor der både
er udsprøjtet magnesiumsulfal og lilført kaliumklorid
er der opnået merudbytter i størrelsesordenen 3·4 hkg
kerne pr. ha. I det ene forsøg har merudbyttet været
statistisk sikken, men det har kun netop kunnet belale
gødnings- og udbringningsomkostningerne.

Mikronæringsstoffer
I forsøg nr. 04015 i vinterhvede er der den 8 april
udsprøjlel stigende mængde af en mikronæringsstof
blanding af mærket 0I1ingsøc-Micro.

I forsøg nf. 14037 er der udsprøjtet Kobberoxychlorid,
Fetrilon Combi og mangansulfat til vinterhvede. Som
så ofre før er der ikke opnAel sikre mcrudbytter for
anvendelse af mikronæringsstofTer til vinterhvede p<1
jord i god gødningskraft.

J forsøg nf. 40110 er der udsprøjtet forskellige man·
ganmidler til markært på JB 4 med el højt reaktionstal
(Rt 7,5). Der er opnåel ct statistisk sikkert merudbytte
for mangansulfat udsprøjtct ad to gange. Derimod har
den normale dosering af manganchelat, der mde·
holder langt mindre mangan end mangansulfat, ikke
påvirkel udbyttet.

Tabel 34. Bladgødskning med magnesium fif vi"terhYede. (75)

Vinterhvede

5 forsøg /99/
Grundgødet .
l,S Mg i magncsiumsulfat I gang!) ..
1,5 Mg i magnesiumsulfat 2 gange2) .

LSD9J.

Karakter for"-°°°
Pct meldug

0,3
0,3
0,3

Karakler for
magnesIum· Udb. og merudb

mangel hltg kerne pr ha

° 87,1° 0,4° ~O,l

NenonU'rudb
hkg ermt.

pr ha

+0.9
+2.8

tf Udspr0Jlct 2 maj l 2 forsøg og 17.-25. JUOIl J. forsøg
l) Udsprl)jtt.1 2.-29. maj og 17.-25. juni
Prisen for l kg Mg i magnesium~ulfa, er lt.81 lil lJ kr
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De få forsøg i 1991 har behæftet tidligere drs konklu·
sion med hensyn tl/ CJn~'f!ndelse afmikronæringsstoffer.

Der er Slort set kun opmJel merudbyuer for mikro
næringssloflil[orsel lil londbrugsalgrøder i folgende lil·
fælde.

Mlmgol1udsprøjlllillJ; på afgrmler med visuelle sympto
mer, som ajlesloptræder, hvor jorden er overkalket
eller lor løs.

Borlil[orsel lil korsblomslrede afgrøder, bederoer og
lignende. h~'Or jordens borindhold er lavt. og/eller på
nykalkede jorder med hoje reaklionstal.

Kobbertil[orsel plJ lallbundsorealer og andre arealer.
h~'or kobbertilswnden er for d rlig.

I 1991 cr dcr gennemfon et forseg i vinterhvede efter
slætgræs p5 JB I i Vestjylland. Kaliumtallel har \ferel
meget lavt (2.4). hvilkel har bevirket. at der har været
el merudbylle for kaliumtilforsel på 2,4 hkg kerne pr.
ha. Marken er ikke tilført kalium i foråret 1991. En
kaliumlilfor))C1 på dette tidspunkt kunne muligvis ha
ve udjævnel den nævnte udbYllcforskel.

Der er endvidere gennemført J forsøg i vinterbyg, alle
på grovsandet jord i Vest- og Nordjylland. I alle
lilfælde har der værct korn som forfrug!. I det cnc
forsøg, der er gennemført pli. JB l i Vestjylland, har
reaktionstallet været hojt for jordtypen, nemlig 6.7.
Her har udbyttet af grundgødct kun været 29,2 hkg
kerne pr. ha. og der er opnået statistisk sikre merud·
bYller i alle forscgsled, der cr lilføn mangan i efter
året. Der var tydelig manganmangel i de forsogsled,
hvor der Ikkc var udsprojtet mangan.

Andre gødningsforsøg

Anili] forsog 2 J

Ingen gødskning . . 100 43,9 99 39,4
25 N .. .... ... . .. 100 -;-0.4 93 2.6
30 K ..... .... 100 2.4 99 1.0
IO 1'+30 K ....... 100 2.4 98 0.9
IO 1'+30 K + 3mns 100 3.0 96 3.5
J mns ...... 100 1.6 90 2,0
25 N+ IO P t-
Ja K+3 mns . .... 100 4.0 96 4.0

Efterårsgødskning af vintersæd
AfslUltendc beretning.
For at undersøge. hvorvidl Illforslen af forskellige
planlenænngsstofTer lil vintersæd om efteråret kan
påvirke o\ervintringen og kerneudbyttet, er der nu i 5
år gennemførl forseg efIer den plan, der fremgår af
tabel 35.

Tabel 35. Efierlirsgo<1skning og udllilt1ring ol
vimersæd. (76)

Kun hvis der er et decideret behov herfor, f.eks. hvis
der udsAs vmtersæd efter cn afgrøde som frognes,
hvor halmcn er nedmuldcl, kan dcr være behov for et
mindre kvælstoftilskud om cfteråret.

Resultaterne af samtlige forsøg i de 5 år cr vist i tabel
36.

Der er ikke registrerct nævneværdig forskel i over·
vintringsevnen afhængigt af, om der er tilfort gødning
i cflerårcl eller ej.

Der har i gennemsnit været et lille merudbyllc for
kvælsloftilforsel i november. I en tidligerc gennemfon
forsogsserie (se Oversigt over Landsforsøgene 1989)
har del vist sig, at dct merudbytte. der er opnået ved
tilforsel af kvælstof om efteråret, har været mindre
end det, der kunne opnås ved ut lilføre samme mæng·
de om foråret. Derfor giver de fundne· smd . merud·
bylter ikke artledning lil al onbelale hælstoflil[ørsellil
\'inrersæd om ejlerliret.

Med hensyn til fosfor og kalium har merudbyttet for
tilforsel heraf generelt været ringe. Dog har der, som

. nævnt, været enkelte tilfælde, hvor jordens kaliumtil-

VmterbYJ
pct. over· Udb. og
vil\trede merudb
planter hk, pr ha

VInterhvede
pcl. over· Udb. og
vlnlrroe merudb.
planter hk, pr. ha

Vintersæd

Tabel 36 Eflerlirsgodskning ofvinlersæd 1987·9/.

Vinu~rh~tck Vinlerb)'l Vinl~rrug I
pct. over- hkg k~m~ pr. ha pet. o\~r· hk, kerne pr h. pct. over· hk, k~rne pr ha I
...int~e Udb Ol Netto- vintrende Udb. og NellO- "'ntrmde Udb. og 'kno-.
pl.nier merudb. m<rodb ....'" m.""db m_b planler mmldb. merudb

AnLaI forsag 9 17 , 6 2 •
Ubehandlet efterllr .. 94 62,5 100 41,7 88 51,1
25 N i kas november ....... 96 0,5 ";-1,2 99 2,3 0,5 95 2,2
30 K i kalig. oktober ....... 97 0,2 -;-1,5 100 1,3 +0,4 92 -;-0,4 -;-2,1
IO P i sep. + 30 K ikalig okt. 96 0,3 -;-2,2 98 1.7 -;-0,9 92 1,0 -;-1.6
IO p j sep. +30 K ikalig okt.
+ 3 kg mllngansuJfat nov... 96 1.0 -;-2.7 100 2.9 -;-1.0 90 -;-0.7 -;-4.6
3 kg mangansulfat nov. 96 0,2 -;-1.0 97 1,4 0.1 94 0,1 -;-1.2
IO P i scp. + 30 K i kalig ok!.
+- 25 N i kas+ 3 mns nov.... 96 1,9· -;-2.7 100 2.7 -;-2,1 90 -;-0.9 -'- 5,7

Hele fON)gct er !ltf"n normale godnlOgsmængdt:r om forircl .. Kun 12 forscg
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stand har været ekstremt lav (Kt ca. 3), hvorfor det
har været lønsomt at tilføre kalium allerede om efter
året. Generelt er der ikke behov for at tilføre fosfor og
kalium til vintersæd om efteråret.

I flere af forsøgene har der været statistisk sikre
merudbytter for manganudsprøjtning forud for vin
terens indtræden. Hvor der er risiko for mangan
mangel, kan planterne hjælpes igennem vintcren ved
udsprøjtning af f,eks. 3 kg mangansulfat pr. ha i
oktober/november.

E/ter&rsgødskning af .'intersædsarealer (hvede. rug og
byg) bor generelt indskrænke sig lil udsprøjtning af
mangan p/J jorder, hvor lyspletsyge normalt optræder.
Kun i helt specielle ti/fælde kan der være behov for at
tiljøre andre næringsstoffer til vimersædcll om efrer
&rel.

Husdyrgødning
I forbindelse med aktionsplanen for bedre udnyttelse
af husdyrgødningens indhold af plantenæringssloffer
er der på tredie dr gennemført et særdeles storl for·
søgsantal over hele landet. Udover selvfinansiering er
forsøgene muliggjort af tilskud fra Miljøstyrelsens
renere teknologirnidler, samt en specialbevilling fra
Landbrugets Faglige Fond til at gennemføre kombi
nerede markforsøg og maskindemonstTUtioner. Under
delte program blev der i samarbejde med Lands
kontoret for Bygninger og Maskiner gennemført ialt 6
maskindemonstrationer, som samlede henved 4.500
deltagere.

De første tre års aktiviteter under Miljøstyrelsens
renere teknologi ordning er afrapporterel i Miljøpro
jekt nr. 174 fra Miljøstyrelsen. Aktiviteterne er nu

fortsat på 10 udvalgte demonslrationsbrug, hvor der
ud over forsøgsaktiviteterne holdes regnskab med
kvælstoftilførsel og bortførsel. Demonstralionsprojek
tet er startel i 1991 og fortsætter i endnu to år.

Hovedparten afforsøgene er gennemført med gylle. og
udbringningen er foretaget med Landskontoret for
Planteavls to forsøgsgyllevogne. Disse forsøgsgylle
vogne er i stand til at udbringe nøjagtige gyJlemæng
der og til at foretage enten en bredspredning eller en
slangeudlægning. Desuden er der på den ene g) lIe
vogn mulighed for at montere en nedfælder, således at
der kan foretages en sammenligning af tre prinCipielt
forskellige udbringningsmetoder. Når der er tale om
nedfældning og slangeudlægning. sker dette i strenge
med 30 cm's mellemrum.

lir udtrykket udnyllelsesprocenl af kvælstoffet i bus
dyrgødning anvendes senere i dette afsnit, er det
defineret som det antal kg kvælstof i hande1sgødmng,
100 kg total-N i husdyrgødning kan erstalte i til
førselsåret, enten målt på udbyttet eller på kvælstofop
tagelsen. Da en del af det organisk bundne kvæ tof
først frigives flere Ar efter den pågældende vækst
periodes afslutning, kan udnyttelsesprocenten af hus
dyrgødning aldrig blive 100. Det maksimalt opndelige
vil formentlig være en udnyttelsesprocent, som om
trent svarer til husdyrgødningens indhold af u rga·
nisk kvælstof, det vil sige indholdet af ammonium·
kvælstof. Derfor er doseringen i hvert enkeh forsøg
afpasset efter gyllens indhold af ammoniumkvælstof.

Korn

Vinterhvede
Igen i år er der gennemført et stort antal forsøg med
gylleudbringing til vinterhvede. Desuden er der gen
nemført to forsøg med fjerkrægødning til vinterhvede
før såning.
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I vinterhvede er det nonnall, at man tildeler god
ningen med omkring halvdelen af den samlede mæng
de i begyndelsen af april og den anden hltlvdel i
begyndelsen af maj. Der er sAledes to principielt for·
skellige tidspunkter. hvor det er interessant at under
soge godningsefTekten af udbragt gylle.

skel. Udnyttelsesprocenten har variertl fra for'\og li!
forsøg. Derfor er den største og mindsle udnyttelses
procent vist i tabellen.

Tabel 38. Udbringllingsmåder for Hiltegylle lil ~'inler

In'ede

6.9
6.8·7.0

5.4
2.1·7.8

Udbr.

"'"4f

27
22-41

145
119-124

108
92-154

36
26-46

71
57-101

7.0
b.9· 7.1

4.7
2.6-8.2

31
21-49

161
131-185

119
IOt-132

42
,,-46

78
63-87

Udbr april

8~. "r!l-

1990 1991 1991
ør, g fs. 4 fs.

73 56 58
34-83 ]4-83

43 53 59
14-79 14-19

50 53 55
15-76 15·76

56
,U-bll

59
47-75

7.0
b.9·7,1

4.7
l.b-S.2

Gyllekvalitet

Gennemsnitlig pct.
udnyttelse

pH .
Mindqe og "1I)rsle v:~n.h

Pet. torstof .
Mmdste og ~l"rstle '.erdl

Genltem.<;",tligl udbragl i gylle pr. ha.:

Tongylle........... 31
:V1mdste og <;lorsle 'ærdl 21-49

Kg. totalkvælslof . . . . . 158
Mindste og <;tørsle værdI. 129-185

Kg. ammoniumkvælstof . 114
r.{mdslle og Slorsle 'ærdl . 89·t32
K~. fosfor. . . . . . . . . . . . . 40
Mindste og <;torstle 'ærdi ... 32-46
K~. kalium. . . . . .. . . . .. 82
~.fmdslle og <;torsle 'ærdl .... 50-119

Nedfældet primo april.
Mmdsle og Sllll''Sle værdi

Bredspredt primo april
Mlndsle og størsle værdi

Slangeudlagt primo april.
Mmdste og Storste "ærdl

Bredspredt i maj .....
Mmdste og ..\(ll"'jte 'lerdl.

Slangeudlagt i maj
\lmdsl og slorste værdi

J tabel 37 er vist resultatet af 4 forsog, hvor der er
udbragt gylle bAde på det tidlige og på det sene
udhringningslidspunkt. Første udbringning er skel i
første halvdel af april og anden udbringning er sket i
første halvdel af maj.

Vejrforholdene omknng udbringningstidspunktet kan
studeres i labelbilagel. Ved fONte udbringning har
temperaturen være mellem 6 og IQ°C, luftfugtigheden
mellem 60 og 80 pct., og jorden har været tør til fugtig.
Dc 4 forsøg med alle forsøgsbehandlinger er gennem
fon i Nord-. Midt- og Vestjylland. 2 på J8 4 og 2 på J8
6. Derudover er vist resultatet af 4 forsøg på JB 5-6 i
Sonderj)rlland. hvor kun udbringningen I april er fore
laget.

Dcn faktisk doserede mængde næringssloffer i gyllen
er beregnet efter analyseresultatet af prøver af den
udbragte gylle. De til forte næring..stofmængder frem
går af tabclbilaget. og i label 38 er vist forskellige
karakteristika for den anvendte gylle og de gennem
snitligt til forte Ilæringsstofmængder.

Tabel 37. Udbringningsmåder for ninegylle
Iii vinlerhw!de (77)

Forsogsled
a. O
b. 50 N ikas
c. 100 N ikas
d. 150 N ikas
e. CS. 100 NH4-N i gylle nedfældel primo april+50 N I kas i maj
f. ca. 100 NHrN i gylle bredspredt primo april+50 N i kas i maj
g. ca. 100 N~- i gylle slangeudlagt primo april+50 N kas i maj
h. 50 N i kas primo april +ca. 100 H.-N i gylle bredspredt i maj
i. 50 N i kas primo april+ca. 100 H.-N i gylle slangeudlagl i maj

Udnyttelsesprocenten aftotal·N i gyllen har i gennem
snit af forsøgene været den samme, ligegyldigt hvor
når gyllen er udbragt og med hvilken metode, det er

Antal forsøg. . . 4

a .
b .
c
d 35
e . 23
f. 22
g 22
h .. 20
t. _ . 21
Merudbylle ved okonomisk optimaJ

Vinterbvede
9C Knække

fodsyge
ml juJl

% meldug
v. skridning

UdbYIIe Ol
Kg N hoslet merudbytte

l kernelha Hkg kernelha

4 8 4 8

71 59 52,S 45.2
92 82 14.8 17.4

116 110 29,1 31.8
138 132 35.4 37.8
138 127 30.6 35.2
137 125 31.1 35.4
135 123 30.5 34.8
128 30.3
132 31.0
Iha) 39.0
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Tabel 39. Gylle ril lIi"terhvede i vækstperioden. (78)
Forsøgsled:

a. O N
b.50Nikas
c. 100 N ikas
d. 150 N ikas
c. 150 N ikas + 50 N ikas
f. 100 N i ka... primo april + ca. 100 NH..-N i gylle

bredspredt i maj
g. 100 N i kas primo april + ca. 100 NH..~N i gylle

slangeudlagt maj

Gødskning og kalkning

l tabellen er desuden 'liSL gennemsnitsresultatel af 8
forsøg i 1990. Her blev der opnået en væsentlig større
udnyttelse, når gyllen blev nedfældet, end hvis den
blev bredspredt eller slangeudlagl først i april. Samme
tendens har ikke kunnet påvises i forsøgene i 1991.

l to af forsøgene har udnyttelsesprocenten på det
tidlige udbringningstidspunkt været relalivt. lav. I det
forsøg, hvor udnyttelsesprocenfen har været dårligst
med slangeudlagt og bredspredi gylle, har jorden
været fugtig ved udbringning. Den fugtige jord kan
have bevirket, at gyllen ikke har været i stand lil at
trække ijorden, hvorfor der kan være sket en ammoni
akfordampning.

Vinter·
hvede

PC'
knække- pct. md
rodsyg~. du, \'

sirI 1 Juh skndn.

pet. li·
pr(ll~ln

I k~rne

Kg. N
hMlet
i kerne

" og
merudb.
Mcg ker
ne r h

I de 4 forsøg, hvor alle forsøgsbehandlinger er gen
nemført, er der udtaget prøver til bestemmelse af
angrebet af knækkefodsyge i juli. Her har der, ligesom
i tidligere års forsøg, været en tendens til, al gylletilde~

lingen har reduceret angrebet af knækkefodsyge.

Nedfældning af svinegylle i vinterhvede har giver en
relarill slor kvælstofeJfekt igen i /991. Den anvendte
nedfælder er en ombygget ammoniakttedfælder med
smalle tænder. Gyllen falder ned i nogle tragte..\'Om er
pdsvejset nedfældertænderne. Nedfælderdybden er om
kring 5 cm. Den mekaniske skade har været af ringe
omfang og har næppe påvirket udbylteniveauet.

Da nedfældning krælIer gode færdseliforhold i marken
relativt tidligt på årelog metoden er rids- og om
kostningskræ~'ende, er det mest interessante resultat af
den gennemførte forsøgsserie. al der er opndet samme
kvælstofe/fekt ved sialIgeudlægning i maj. Her har
variationen i virkning ovenikøbet \'ære mindre. sdledes
at hælstofe/fekten afden slangeudlagte gyl/e i maj har
været mere pillidelig end den. der er opnået ved ned·
fældning i april.

Af færdsels- og slrukturmæssige årsager er del in ter·
essant, hvis man kan vente med gylleudbringning til
jorden er mere afdrænet, end den ofte er i begyndelsen
af april.

For al undersøge kvælstofeffeklen af forskellige gylle·
typer udbragt på delle tidspunkt er der nu på andet år
gennemført el stort antal forsøg efter den plan. som
fremgår af label 39.

• disse forsøg er hveden tilført 100 kg kvælslOfpr. ha i
kalkammonsalpeter i begyndelsen af april. Herefter er
der tildelt ca. 100 kg ammoniumkvælstof i gylle ud
bragt i perioden fra sidst i april til midi i maj. Vejrfor
holdene omkring de enkelte udbringer kan studeres i
tabelbilagcl. Her er også vist de faktisk tilførte næ
ringsstofmængder i gyllen.

Forsøgene er gennemført i Jylland, på Fyn og Sjæl
land. Jordtypen har varieret fra JB 4 lil J8 7. Det har
således fint kunnet lade sig gøre at udbringe gylle i
vækstperioden og opnå en god gødningsvirkning på
stive lerjorder.
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Svinegylle
Antal rorsøg 9 9 9 9

a. O 10,2 71 51,2
b. 0,1 10,1 95 18,1
c.. 0.4 11,0 118 27,6
d... 1,0 12,2 141 33,8
e. JO 1,0 13,4 155 JM
r 42 1,0 IJ, l 151 33,5
g. J9 1,0 13,1 150 J2,8
Merudbytte 'lcd økonomisk optimal N-til-
rorsel (gns. 159 kg. N/ha.) J4,2

Kvæggylle
Antal rorsog 4 4 ) ) )

a. J,O 10,8 81 SS,.
b... J,O 10,7 101 14,0
c... J,O 11,9 124 21,5
d. J,O !J,O 142 25,3
e. 41 J,O n,s 149 26,2
f. J9 J,O 12,8 !J9 24,6
g. 45 J,O 12,9 142 25,6
Merudbytte ved økonomisk optimal N-til·
r.rsel (gns. 137 kg. N/ha.) 26,4

Blandet hæg· og svinegylle
Antul rOTsøg 2 2 2 2 2

a. O 9,9 69 49,9
b. O 10,8 10J 19,9
c. O 11,6 124 27,3
d. 0.1 12.6 148 35,6
e.. 9 0,1 13,4 155 J4,8
r.. 8 0,1 13,1 150 33,6
g. 6 0.1 13,2 150 33,5
Merudbytte ved økonomisk optimal N-til-
rorsel (gns. 164 kg. N/ha.) 36,J

Afgasset gylle
Anlal fO/1;ug 2 2 2 2 2

a.. 0.5 11,2 88 57,8
b. 1.0 10,9 110 16,5
c. 2,0 11.9 129 21,8
d. 2,8 13.0 145 24,5
e. 6J 2.1 14,2 158 24,5
1". 64 2,6 14,2 147 24,0
g' 59 2.6 IJ,O 147 25,5
Merudbytte ved økonomisk optimal N-lil-
r.rsel (gns. 10J kg. N/ha.) 2J,5

• I af forsogene har kun Bet 50 N ; kas. d\·s. 7~ kg. N i kas i
gennemsnit af de IO forsøg.
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Bred.sprednint afgylle i blæsel·ejr. Om fororet opnås maJ.
simol hæstoJeJlekt o/gyllen. hvor/ordet er Slrengt nod\'f1I
d/gi med en jævn/ordeling. Der/or er den viste spredning
ikke accepUlbel.

Gyl/e/oTUN'ning af vinterhvede efler bredspredning af en
lon'w/rig gylle. Ved slangeudlægning undgds denne for
urenmg.

Forsogsplanen og hovedresultaterne fremg!h af label
39.
For al efterligne en praktisk godskning og vise. hvilket
udbyttepolenliale der er. når Illan anvender gylle som
en væsentlig del af kvælslolTorsyningen lil marken, er
de gyllegødede forsogsled til fOr! relalivt slore kvæl
stofmængder. Derfor kan man ikke gennemfore sam
menligningen alene pA basis af det opnåede merud
bylte. Da der imidlertid kan registreres stigende kvæl
slofoplagelse langt ud over den okonomisk optimale

Tabel 4U Gylle til vinrerh\'ede

Genllemsltitligt udbragt pr. ha. j gylle

Ton gylle. 3I 43 37 28
Kg.lotal·
kvælslof . 129 172 173 141
Kg. ammonium·
hælstof . 100 100 108 106
Kg fosfor .... 28 29 42 24
Kg. kalium.... 71 199 129 76

Gennemsnitlig udnyue/ses pct. 1991.
Bredspredt i maj. . 72 43 47 55
Mindste og støDte værdl 49-100 3.5-52 43-51 55-.55

Slangeudlagt
i maj .. . - . . . . . . . . . . 70 55 48 56
Mlndsle og stDrsle værdi ,'-SO .50-62 42·,54 lO-62

Genl/emsnit/ig udl/yue/ses pct. 1990
A"w/jorsog UJ< 5J< I J<
Dredspredl i
maj .. ........ 60 35 24
Slangeudlagl
I maJ ...... 67 43 4!J

Gns. pet. torstof. 3.1
\hndstt og lJilursle Hlerdl 1.0-7.4

OM pH 7.1
/'.hndstt og staDIe H~rdl 6.7-7,4

l labellen er desuden vist gennemsnilsresultatet af
forsøgene fra 1990. Igen i Ar er der opnAet en særdeles
Slor kvælstofvirkning af s\rinegylle udbragt i maj.
Handelsgødningserstatningen svarer til 90 pet. af svi
negyllens ammoniumindhold. Der er ikke fundel for
skel mellem slangeudlagt og bredspredI svinegylle.
Forklaringen herpA kan \ ære, at gyllen er udbragl i en
relalivt kalig periode, og i de fleste af forsøgene har
der været en hoj luftfugtighed omkring udbnngnings
tidspunktet. Vejrbetingelserne har derfor været ugun·
stige for ammoniakfordampning. hvorfor der heller
ikke kan forventes en bedre virkning af slangeudlagt
svinegylle end af bredspredt svinegylle.

Dc kvælstofmængder, der er ud brag I i forsøgene, og
de beregnede udnyttelsesprocenler er vist i tabel 40.

tilforselsmængde. er der mulighed for al foretage en
\'urdering af den opndede godningselTekt af udbragt
gylle, ogs ved del hoje kvælstofniveau.

I lo af forsøgene med kvæggylle er der registreret en
forskel mellem bredspredt og slangeudlagt gylle. Gyl·
len er I disse forsøg udbragt i en periode med \armere
Vejr og relati\t la\ luflfugtighed. Da kvægg)'lIen sam·
tidlg er mere klistrende end svmegylle. således at en
større del af den bred:'lpredtc gylle tilbageholdes på
planterne og infiltrerer mindre i jorden, kan del være
forklaringen på, al der er opnået denne bedre virkning
af slangeudlagt end af bredspredt gylle.

Den blandede gylle har udvist en hælstofvlrlming pA
lime med kvæggyllens, mens den afgassede gylle har
placeret sig imellem kvæg- og svinegylle. Man skal
imidlertid erindre sig det begrænsede forsøgsantaJ. når
man vurderer virkningen af blundet gylle og af af·
ga~el gylle.

Efter to drs/orsog med/orskel/ige udbringnmgsmetoder
for gyl/e ti/ vintersæd om /oraret kan det /oreloblg
konkluderes. ar der kan opnås en temmelig god og

6.3
5.3-7.]

7.4
7.3-7.5

Argassel
8llk
2f.

Blandel
8)'lle
2f.

6.2
5.7-6.7

7.0
6.8-7.2

Kvæl'
gyllt
Jf.

7.5
5.3-9.8

•.8
6.6-7.1

Svine
gyllt
9 r.

GyUekmilel
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hvede
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sikker effekt, hvis gyllen nedfældes i det tidlige fordr.
Derimod er der risiko for en dårligere virkning, hvis
gyJlen overj1adeudbringes for afgrøden dækker jorden
tilstrækkeligt til at hindre ammoniak/ardampning. An·
vendel!J'e af slæbeslanger fremfor bredspredning kan
dog forbedre godningsvirkningen noget.

Den højeste kvælstofeffekt af udbragt gylle til hvede er
IIU i to lir opndet ved udbringning i maj med slæbeslan·
ger. Hvis vejret er køligt og luftfugtigheden er høj plt
udbringningstidspunkfct. kan bredspredning gh'e sam·
me høje virkning som slangeudlægning, speciell hvis
gyllen har et lavt tØrstofindhold.

De gennemførte/or.rog viser udelukkende effekten. som
den er, ndr gyllen er jællnt fordelt over arealet. Slæ
beslO'lgesystemet kan imidlertid sikre såvel en jævn
fordeling som en lov ammoniakfardampning i al slags
I·cjr. For øjeblikket ser det således ud til, at fremtidens
gylleudbringningssystem til vintersæd vil bestå af slæ
beslangeudlæggere, som bl.a. anvendes i forbindelse
med anden kvælstoftilde/ing til vintersæden om foråret.

Tabel 4/. Tidspunkter for udbringning af gylle til
vil/lerhvede (79)

Forsøgsled:

•. O N + 500 PK 0-5-12
b. 50 N i k.s, 11/4. + 500 PK 0-5-12
c. 100 N ikas, 11/4, + 500 PK 0-5-12
d. 150 N ikas, 11/4, + 500 PK 0-5-12
e. 73 Nfu·N i gylle ned harvet 24/9 + 50 N ikas 11/4
f. 71 NH4-N i gylle slangeudlagt 23/11 + 50 N ikas 1l/4
g. 500 N i k.s 11/4 + g4 NH,-N i gylle slangeudlagl 22/4

pet Udb. og
knække· pct. mel- pct. ri- Kg. N merudb
rodsyge du~ v protem høstet hkg. ker

strl i juli skndn. I kerne i kerne ne pr.~

AnIlII forsøg J J J J

a. O 10.J 89 63,8
b. O 10.5 III IJ,7
c. 0.1 11.2 IJO 21,4
d.. 17 0.1 12.3 146 23,6
e. IO O 10,9 124 19,9
f. II 0,1 10,9 129 23.2
g. I J 0,1 11,8 141 2J.9
Merudbyltc ved okonomisk optimal N-til·
førsel (gns. 90 kg. N/ha.) 2J.9

1990 1991

Gns. ud- Tilført Gns. ud-
nyttd- kg. talal· nytret.
'" pcL N/ha ses pct.

Nedharvel ved s~nins 46 82 ..9
Mindste og Slome \ærdl 71·87 32-69

Slangeudlagt
november. ...... ... 57 R9 54

Mindste og storste \<l,"rdl 83-q] J 1-71

Slangeudlagl april. 67 99 86
Mllldste og ,Hlr-le v:erdl 93-100 79·100
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Efterårsudbringning kontra forårsudbringnIng
En flerårig forsøgsserie ved Statens Planteavlsforsøg,
Askov Forsøgsstation har vist, al langt den største og
sikreste gødningsvirkning af gylle til vinterhvede op
nås, når den udbringes om foråret frem for om efter
året.

For at afprøve dette under praktiske forhold og for
hold med en væsentlig lavere nedbørsmængde end
den, der falder p!l. Askov, er der nu to år l træk
gennemført 3 forsøg på Djursland. Forsøgene i 1991 er
gennemført på JB 4 og 6. Der er i alle tilfælde am.endt
svinegylle. Forsøgsplanen og de opnåede resultater
fremgår af Label 41.

Ocr er tilstræbt udbragt ca. 75 kg ammoniumkvælsLof
pr. ha i gylle nedharvet før sAning, slangeudlagt midt i
november og midi i april. l alle tilfælde er der supple·
ret med 50 kg lettilgængeligt kvælstof i kalkarnmon
salpeter.

l forsøgene i 1991 har grundudbyuet været særdeles
hojt og merudbyllel for tilført kvælstof har været af
beskeden storrelse. På grund af det lave optImale
kvælstofbehov er det ikke muligt at vurdere udnyttel
sen på kerneudbyLtet alene. K vælstofoptagclsen t ker·
ne har imidlertid været stigende langt ud over del
økonomisk optimale niveau. hvorfor der er rnuLghcd
for at vurdere kvælstofefTekten ud fra kvælstofind
holdel i kerne. Her ses det, at der er opnået den ~10rste

virkning af den forårsudbragte gylle. J alle tre forsog
er opnAet den storste udnyttelsesprocent ved forårs·
Udbringning.

ResulLatet fra forsøgene 1989/90 fremgår ligeledes af
tabellen. I begge Arene er der på disse jordtyper pnået
en forbavst:nde stor kvæJstofefTekt af den efterårs
udbragte gødning, hvilket kan skyldes forsøgenes pla
cering på den nordlige side af Djursland, hvor ned·
børsmængden er relativt beskeden.

Ph trods af det relativt gunstige resulfQt for efterdrs
udbringningen i disse forsøg er den største udnYffelse
alligevel opndet ~'ed jorårslldbringning afgylle.

Fjerkrægødning til hvede
l 1990 blcv der gennemført et enkelt forsøg i vinter
hvede. som viste en udnyttelsesprocent af total kvæl
stoffet i fjerkrægødning på kun 10, når gødningen blev
udbragt før såning.

For at undersøge delte nærmere er der i 1991 gennem·
ført to forsøg på samme mark, hvor der er anvendt
hhv. gylle og fast staldgødning fra fjerkræ. l 1992 skal
der m~lcs cn mulig eflervirkning af den udbragte
gødning.

Forsøgsplanen og de opnåede resultater fremgår af
fabel 42.



Table 41. Honsegodning lil vinlerhw!de efter/u' (80).

Udb. 0l NellI)-
merudb merudb.

Vinterbvede Kllrnk- Kg. N hkg. hkg.
Pel. ter for pr h•. kerne kerne

mddu& ,,- i kerne "'..... pr. hL

l forsøg med hhv. gylle og Jasl staldgødning 1991

O " O O 22 18.9
50 N Ikas 15/4. I O 35 11.4 8.8

100 N ikas 15/4. 3 O 57 23.9 19,6
150 N i ku'i 15/4. 5 l 65 25,6 19,5
200 N Ikas 15/4. 5 3 78 22,6 14,8
250 Ikas 15/4. 5 4 84 22.4 12.8
100 IOlal·N i hon·
segodning 20/9" . O O 32 5,4
200 IOlal·~ I hon-
segodning 20/9 11 O O 31 5.9
100 totul·N i hOIl-
scgyllc 20/9 . O O 35 5.3
200 IOlal·N i hOIl-
segylle 20/9 ... O O 32 5.8
LSD os .... 3.6

II N.mm l rodd)lxkn (o-SOcm,) 26. mans 1991 H kg. N pr. ha l

alle 3 rorsogskd

Udbyltckurvcrnc for lilført kalkammonsalpctcr er 10
talt sammenfaldende i de IO forsøg. hvorfor de er slået
sammen i tabellen. Forsogene er gennemført på gro\'
sundet jord (J8 I), og marken er vandel to gange I

vækstperioden.

K \'æIMOroplagel~t:1l i kerne er ~leget fra 22 kg pr. ha til
30-35 kg pr. ha med tilf0r~cl af hønsegødning, uaf
hængigt afom der er tdfart 100 eller 200 kg totalkvæl
slOf og uafhængigt af. om der er lale om fasl gødning
eller gylle.

1dCllidligc forår 1991 er der udlaget l"-min-prover i et
for..øgsled uden gooningsllIførsel og l de [O forsøgsled
med hhv. 100 og 200 kg IOtalkvælslof tilførl i hønse·
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gødning. I alle tre forscgsled var jorden stort set tmnt
for let tilgængeligt kvælstof, idet N·min-illdholdet var
24 kg N pr. ha.

De gennemforte resuhater antyder, at på den på
gældende jordt)·pe har hveden \æret I stand til at
optage ca. IO kg k\ ælstof mere som falge af tilfo....len
af honsegodning. Den mængde. som ikke er optaget.
er formentlig i stor udstærkning tabt til omgivelserne.
Spørgsmålet er imidlertid. hvor meget af del organisk
bundne kvælstof, der endnu ikke er OI1l~al. Delle
spørgsmål vil delvis blive besvaret ved måling af
cftervirkningen I 1992.

Kvaliteten af de an ..endte godninger fremgår af llIbcl
43. Ingen af gødningerne har mdeholdt halmstroclsc.

Udbringning af gylle med vandingsmaskine
Forsøg nr. 39047 viser udbYIletallene fra hvede, der er
lilført gylle l blanding med vand via vandingsan
lægget.

Udbytteresponsen på kvælstofl1lforslen har været re
lalivt beskeden, hvorfor der ikke kan siges noget
!\ikkert om gødningsefTekten. Der er imidlertid ud
laget prøver af gyllen ved gyllebeholderen, efter blan
ding med vand vcd udløbet af vandmgsmaskinen og af
den gylle. som er opsamlet på afdæknlllgsplastikken I

forsøget.

Vurderel på disse analyser er der sket en fortynding i
forholdet 3 dele vand til l del gylle. Indholdet af
næring:-.stofTer - ind. ummoniumkvælslof - har været
del samme pr. kg tørstof i de tre prøver. Dcl antyder.
at der ikke er sket noget tab af ummoniumkvælstof
under udspredning af gyllen.

Vårlzvede
I forsøg nr. 24032 og 160·lI er der tilført stigende
mængder kalksalpeter til arealer, der ikke er tilført
gylle og arealer. som er tilført 25 tons gylle pr. ha
omkring l. juni (stadium 6-7).

Tabel 43. Analyser affjerkrægod";,,g- og gylle.

Vinterbvede
Fbt stald-
g~nmg Gylle fra

ffll fjerkræ fjerkræ

Udbyttcnivcauct har været det samme i de to af
delinger. Dog har der i det ene af forsogene været
merudbYlle for tilforsel afkalksalpeter i den afdeling,
hvor der ikke er tilfort gylle.

2 an.ll)scr cncdrct 1991.

pli .
Tør\lof pc!..
Kg sand pr. Ion
Kg. total·:"I pr. ton
Kg. NH~-N pr. ton
Kg. P pr. ton.
Kg. K pr. ton.
Tilfcrl ton pr. hu. ved 100 kg.
N/ha. .. .
Udnyttelsespcl. vcd 100 kg.
N/ha .
Udnyttelo:;espct. "ed 200 kg.
N/ha.

7.9
28.2

1.8
15,0
7,5
5,2
5.9

6.7

35

16

6,6
19.0
2.9

11.6
6,5
4,1
4.5

8.6

42

17

Optagelsen af kvælstof i kerne har været væsentlig
større i den afdeling, der er tilført gylle, end i den
anden afdeling. Tilførsler op til 60 kg kvælstof pr. ha i
kalksalpeter har delvis kunnet udjævne denne forskel.
Forsøgene viser således. at også \Arhvedc tåler td
førsel af gylle i vækstperioden. Gylle synes at være ct
egnet ge>dningsemne til sikring af \'årh .. edens pro
teinindhold.

Vårbyg
Udbringning_måder og ·tider for gylle til vårbyg
For at undersøge. om der til byg kan opnAs sanlIne
k\'adstofefTekt af gylle. der udbnnges i vækstperioden.
som af g) Ile udbragt før såning. er der gennemført 4
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Tabd 44. Udbringningsmadt!r for gylle ril dirbyg (81).

FOI"Sogsled:

a. O N
b. .w N I kas
c. 80 ikas
d. 120 N ikas
c. 160 N ika.....
f. N-mængde ener N-min. minus 40 N lildelt som

NH.·N i gylle nedhar\'t"t for såmng.
g. N-mængde efter ~-min. i NH..·N tildelt som gylle

nedhanet for rung.
h. ~o N i ka:- fur !'>lining. ~·mængde ener N-min.

tildelt som NH~·N i gylle bredspredt I maj.
i. 40 N i kas før såning, N·mængde efter N-min.

lildelt som H..-N i gylle ~Iangeudlagt i maj.

gylleudbringning og såning er sket i første hahdd af
april. og udbringningen i vækstperioden er forei'lget i
perioden omkring l. jurn.

2 af de 4 forsog med svmegylle er gennemført p! J8 6
og 7 på Sjælland. el på J8 6 på Fyn og et på JR 2 i
Nordjylland. To af kvæggyllefM"<lgene er gennemført
på J8 5 og 7 på Sjælland og et på JB 2 i Nordjylland.

Udover de visle resultater !..an man I labelhIlage!
studere resuh:Het af et forsog med blandet gyll.~. som
er gennemfart på Fyn og et forsoge med hioga)~ylle.

som er gennemfart i Vcsljyllalld.

To af de vislC for~og med svinegylle og el af de viste
fOf'Sog med kvæggylle er lilført en supplerende .. \·æi·
stofma:ngde lil forsogsled f.

a. O O 10.4
b. 40 40 10.3
c. 80 80 10.8
d. 120 110 11.4
c. 160 160 11.8
f....... .. 101. ' 8~·' 10,4
g. Ul 102 10.6
h. . . . . . . . . 110 96 10.5
i.. . 110 96 10.5
Mcrudhyltc ved okonomlsk optimal
førscl (gns. 143 kg. N/ha.)

Kwcggylle
Anlal r"r""8 3

a. O O ~5

b. 40 40 10.3
c. 80 80 10.8
d. 110 120 11.6
e. 160 160 11.9
f... 111·~ 70·~ 10.4
g. . 170 96 9.7
h. .. 74 42 10.1
I.. . . 74 42 10,1
Merudb)'lIc ved økonolfli~k optimal
førscl (gns. 84 kg. N/ha.)

Vlrbyg

Svinl'gylle
Anlal (nN)!

TIldelt li

total· NIL-
N/ha. !'/ha

Pct. ti
protem
i ltrne

Ldb. Ol
Kg. S nlerudb
hostet i hkg

kemeJba kernelh

•
50 35.5
64 10.0
75 15.5
88 11.5
93 22.3
75 17.6
83 11.9
74 16.4
75 16.8

N-lil·
2].7

J

55 42,4
68 6.1
77 10,2
83 10.1
85 10.0
70 7.1
68 9.3
68 7.0
68 6.6

N-lil·
12.1

Den anvendte gyllek valitet og de opnlicdt: udnYI tdses
procenter fremgår af talkl 45.

Tabel 45. Udbringllingsmåder Jor gylle lil l'J1rbVIf·

S'wl)'lk K".r Ilt:GyUekvalitet 4 rONtl .~

Gns. pet. IOf:-tof: Led f og g' 2.5 7.0
Led h og i: 2.7 8.4

Gns. pH Lcd f og g: 7.1 7,8
L«t h og i· 7,0 6.7

Tilfart / gylle J..g.lho.:
Total·;...l Led r, 75 1.l5

Led g' 132 lOS
L~d h og l: 70 99

Ammonium-N Led f, 61 83
Led g' 102 125

Lcd h og i: 57 55

Gennf'm..\nitlig udllyuelscs pel.
r, ·mængde efter N-min.

nltnus ~O N f"r ~ålling . 69 60
MlI1d~te og SlorSlC \lærd1. \7·1no

g. N-mængdt: t:fter N·min.
for sAmng ... . ....... 60 50

Mllldqe 0& ShUMC ,ærdl 20-l{l(1

h. ~-mængde t:fler N-min.
bredspredt I maj 49 40

Mmd"e og storMe H~rdl 0-100

i. N-mængde efter N-min.
slangeudlagt i maj. 58 .\6

\!Lnd"le 0i ,,1Or.le \;l:rdl 0-100

-l Herar 26 kg. N 1 I..ss. -2 Hernf 15 kg '" l I.;as

fONOg med ~vmegylle og 3 for~og med hæggyIJe.
Forsagsplanen og de opnåede resultater fremgi1r af
tabel 44.

Forsogcf er desIgnet som de andre g} lIeforsog. idel der
er tilforte stIgende mængde kvælstof i refercnc.:egoo
ningen kalkammollsalpder. og fire for'iogslcd med
{iJforsel af gylle. I to af forsogslcddcne er der Illdelt to
mængder kvæJslOfi gylle. som er ned harvet før S<1ning
og i de sidste lo forsøgsled er der startgodsht met!
kalkammonsalpclcr og supplerel med g)lIc. wm cllIen
er bredspredt eller slangeudlagt i maj/juni. Den fm~!e
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De \istc udn)ttclsesprocentcr ~kal lage~ med forbe
hold, idet de fleste af forsøgene er gcnnenr''''rt på
jorder i meget god gødningskral't, hvilkel også fremgår
af. at grundudb~Hel i t'orsogetlt' har ligget på m~'~ end
35 hkg kerne pr. ha. I lo af fUf:-~~gene med hlC~gylle

har der end Ikke værel sligende hæl"tofop l:tgclse,
h\'orfor det lkkc har været muligt al bere~:lc en
udnyttelsesprocent af kvælstoffet i gyllcn. Drrfor er
kun vis! udnyttelsesprocenler fra et kvæggyllel;,rsog.

Ni'lr (.kr er d ,""ort \ ariallon~illle[\-al for ~\ inc=g~ liens
vedkommende, ,kyldc=~ dc=t iH.c luKl... elJ(..Iig\'i~ t·l. :-\ in-
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Anlal for~g J J 3 3.. 4 O 47,9 62 2201
b. 4 I 47.0 83 759

Ic.. 4 2 45,8 101 1233
d. 4 2 45,2 116 1542 Ec. 4 2 45,1 122 1636
f. 4 2 45,9 III 1467
g. 4 I 46,5 117 1651
Udby Ile ved økonomisk oplimal N
(gns. 183 kg. N/ha.) 1670

Tabe146. Udbringni1lgstider- og mdderfor svinegyll/? ril
villlerraps (82).

Forsøgsled:

a. O
b. 50 N ikas
c. 100 N ikas
d.150Nikas
e. 200 N ikas
f. 50 N i ka~ i marls + ca. 100 NH~-N 1 gylle

bredspredI primo april
g. 50 N i kas i marts + ca. 100 NH 4-N i gylle

slangeudlagt primo april

gcnde virkning af gyllen, men snarere det forhold, al
opgørelsen af dc næVllle årsager ikke kan forelages
med rel slOr sikkerhed.

Selvom resultaterne skal tolkes med forsigtighed, an·
tyder de dog, <lt der kan opnås en relativ god kvælsto
fetTekt ved anvendelse for såning uf forårssåede af·
grøder. men også ved anvendelse i vækstperioden. Her
er der en tendens (il en lidt bedre virkning afslangeud
lagt gylle end af bredsprcdl gylle.

Det er bemærkelsesværdigt. at de høje udnyltelsespro·
cenlcr ved udbringning i vækstperioden er opnået i
perioder med relaliv høj lemperatur (16_20°) uden
nævneværdig nedbør.

Forsøgene i 1992 i vårbyg vil blive udfon efter en
anden plan, som bedre vil kunne afdække kvælslOfef·
fekten af den udbragte gylle.

På basis af de gennem/orte /orsog og tidligere års
/orsogser/aringer kan del konkluderes. al den bedsle
hæl.\·tofeffekt af gylle til forlirssåede afgroder opnds,
!lår den nedarbejdes i jorden umiddelbart for sl/niug.
De ge"'''Tlefortl! forsøg amyder imidlertid, al der også
kan opnås en relativ god virkniug af gylle. som ud
lægges med slanger i vækstperioden som supplemem til
en startgodskning med hælstofomkring satidspul/ktel.

Vintcrrllps
pet.

Skulpe- Karak
svamp på ter ror
sk.ulpt:r le,ew:d

p"
olie i

tørstof

Kg. N
hostet i
rrolha.

Udb. og
merudb.
kg. stan
dnrtkv./

h••

Vil1lerraps
1 1990 blev der opnået særdeles højc udnyttelsespro
center af svinegylle nedharvcI før såning af vårraps og
af gylle. som blcv slallgeudlagt i væbqx~riodcn.

I 1991 er forsøgene gennemført i vintcrraps ener den
plan. som fremgår af tabel 46.

Der er ialt gennemført 3 forsøg med svinegylle. Vin·
terrapsen er startel med 50 kg kvælstof pr. ha i marts.
og der blcv suppleret med 100 kg ammoniumkvælslOf
pr. ha i gylle enten bredspredt eller slangeudlagt førsl i
april. Udbringningen er forelagel den 4/4 og den 8/..l.
Forsøgene er gcnnemført på J8 4 i VCSI- og Nordjyl
land samt på JD 7 på Sjælland.

Del er bemærkelsesværdigl. at det hojeste udbyIIe
overhovedet er opnået i dCI forsogskd. hvor gyllcn er
slangeudlagt.

Når kvælstofvirkningen vurdcres på hælstofoplagel
sen i rapsfrø fås de udnYllelsesprocenlcr. som fremgår
af tabellen.

l gennemsnit af forsøgene er dcr opnået en kvælstofef
fckl svarendc lil gyllcns ammoniumindhold. ntl.r gyl·
len cr slangcudlagt. Ved bredspredning har udnYllel
scsproecncen været 10 enheder lavere.

Del er onskeJigt med flere forsøg i de kommende dr.
mell indlil videre kan det anbe/ales Ol anvende gylle ved
anden kvælstojriljorsel til I'iflterrops. Den sikresle virk
Iling synes at klit/nc opt/ås. hvis gyllet/ udlægge:, med
slanger.

Vedr. g}'Uen Gennem· Mmdste: St0rslc
snit værdI værdi

PC!' lørstof .. 4,2 2.5 7,6
pH . ............ . 7.2 7,0 7,6

Udbragl pr. ha.:

Ton gylle. 32 21 45
Kg. tOlalkvælstof. 155 140 183
Kg. ammonium·
kvælslof. 116 104 130
Kg. fosfor. 35 26 44
Kg. kalium. 77 68 84

UdnYllelscs pct.

I3rcdspredt. 65 50 93
Slangeudlagt . 75 50 100

Almindelig rajgræs lil frø
Normalt anses del for umuligt al 31l\'ende husdyrgød·
Iling lil frøafgrøder af græs.

Sporgsmålet er imidlertid, om den større opmærksom
hed. som nu er almindelig omkring gyllens indhold og
virkning. kan bidrage lil at gøre nydende husdyrgød
Iling Ullrakliv lil frøgræsmarker.

For at undersøge dette, er der gennemført 3 forsøg i
1991 efter den plan, som fremgår af label 47.

Der er tilført stigende mængde kvælstofi kalkammon
~alpelcr om foråret til almindelig mjgnes.

\13



Gødskning og kalkning

Tabel 47. Gylle til olm. rajgræs til frø (83).

1m. rajgræs
I,",

Karak·
h!r for
lejesæd

Pet Udb. og
vand Pcl. renl merudb

i fmene frø af kg. frø
ved høst høstet pr. ha.

Nello
merud·
bytte

Svinegylle kan anvendes som gødning til frøgræsmar·
ker, når gød"ingen fordeles jæv"t ow!r arealet. /eks.
med slæbeslangerudlægger samt indholdet af kvælstof
er kendt og værdisættes rigtigt.

3 forwg 1991

Ingen kvælstof. 2 23 74 434
40Nikas ... 3 22 76 120 74
80 N ikas ..... S 20 SO 550 476
120Nikas .... IO 20 7S 662 560
79 NH.·N isylIe 6 22 79 376
Bredspredt ca. 1. april
79 NH.·N i gylle 6 20 7S 441
Slangeudlngt ca. 1. april
LSD9J .. 4 201
LSD" ved 80 N·
ni~·eau . ......

For at undgå for stor usikkerhed om den samlede
kvælstofeffekt bor man stile efter en kombineret gødsk·
ni"8 feks. med halv kvæ/stofmængde i gylle og halv
kvælstofmængde i handelsgodning.

S/æ/græs
I 1990 blev der gennemført 3 forsøg med gylletildeling
til slætgræs. Her blev der opn"et fuld effekt af ammo
niumkvæistoffct, når gyllen blev nedfældet. Effekten
ved bredspredning var ca. halvt så stor, som effekten
ved nedfældning. Effekten ved slangeudlægmng lå
midt imellem de to yderpunkter.

Der er opn"et udnyttelsesprocenter svarende til dem,
der er fundet i villlerhvcde.

Alternativt er der udbragt ca. 80 kg ammoniumkvæl·
stof i gylle, enten bredspredt eller slangcudlagl.

Der er ikke foretaget registrering af kvælstofoptagel
sen, hvorfor udnytlelsesprocelHeme er vurderet ud fra
udbyuekurverne alene. Se label 48.

11991 er der gennemført 5 forsøg efter den plan, der er
vist i tabel 49. To af forsøgene er gennemført med
professionelt græsmarksnedfælderudstyr af mærket
Samson. Forsøgene er gennemført i samarbejde med
Moborg Maskinstation, Bækmarksbro ved Lemvig.
De øvrige tre forsøg er gennemført med landskon·
torets forsøgsgyllenedfælder. Resullaterne er tibyne
ladende ikke påvirket af. hvilkcn nedfælder der er
anvendt.

Forsøgene er alle gennemført på lB 1-4 i Vestjylland.
Gyllen er udbragt i perioden fra 4. til 13. juni efter
første græsslæt. Herefter er de to følgende slæt høstet
forsøgsmæssigt. Efter andet slæt er der tilført 50 kg
kvælstof pr. ha i handclsgødning.
I gennemsnit af forsøgene har ca. 50 kg ammonium
kvælstof til gylle bevirket samme merudbytte som 50
kg kvælstof i kalkammonsalpeter. Dennc konk.lusion
gælder såvel for udbyttet af afgrø<ieenheder som ud
byttet af råprotein. Af de 57 kg ammoniumkvælstof,
der er tilført, er følgende procentandel optaget i af·
grødens 2. og 3. slæt ved de forskellige udbringnings.
metoder: Nedfældet 66 pct., slangeudslagt 46 pet. og
bredspredt 41 pet. Det er sandsynligt, al forskellene
skyldes ammoniakfordampIling.

Nedfældning afgylle i græs med Samson-liedfælder Den·
ne maskine er anvendt i 2 af /Jrets forsøg.

Foto: Ander$ Kjær.

Gns.

SVJne
gylle
IB l

Holstebro

Svine
gylle
J84

Horsens

Kvæg·
g}Ue
IB 7

KOrs0r

1m. rajgræs
lU frø

Tabel 48. Gylle til alm. rajgræs til/rø.
Jord- og gylledata

Reaktionstal i jorden 7,9 6,4 7,2

Vedrørende gylle,,;
Tørstof pet. ... 10,5 1,4 2,5
pH i gyllen. 6,9 7,6 7,0
Tilført pr. ha:
Ton Gylle ... 35 27 33
KS total·N. 176 7S 102
KS NH.-N. 90 70 76
KS P.. ............ 35 II 26
Kg K .... 110 49 50

Beregnet udnytlelsesprocent
(ud fra udbyttekurven)
Bredspredt gylle 37 93 50 60
Slangeudlagt gylle ... 41 100 46 62

Gylletilførslen har forå.rsaget udbytter p" linie med
det, der er opnået ved tilførsel af 80 kg kvælstof pr. ha
i kalkammonsalpeter.

Da gylleanvendelsen hverken har forårsagel senere
modning, mere lejesæd eller srørre indhold af uren·
heder (~)frø efter forrensning« multipliceret med
~) rent frø)), kan det foreløbigt konkluderes:
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Græsporcel efter nedfældning a} gylle. Den ml'ÅamsÅf'
skade er yderst begrænsel.

Ocr vil allld være nogen u.;;ikkerhcd pli bestcmmelsen
af udnytlel"c:>.proccnlen af kvælslOf i husdyrgødning.
hvilkel bevirkcr. al der er nogen variation fra for .."g til
forsøg. Dct er ikke muligt - ud fra de optegnelser. der
er gjort med hen:>.yn til vejrforholdene under og efter
udbringningen - at forklare variationerne i udnytte!
scsprocenlerne. Derimod er der en tendens til, at
UdS\lRgene I udnyuelsesprocenler er størst, h\or gyl
len er bred... predl og mindst ved slangeudlægnmg.

Tabel 49. Udbnllgnll1gsmtJder af gylle lil slætgræs.
(84)

Slætgræs Udb}ltt: Ol merudb)'ue
Kg rlproceinJha AE./ha

2. + 2. +
2. 51æl ll>hcl 2. slæl 3. slæt

5 forsøg 1991

Efter første slæt:
a.ONikas .... 260 606 15.8 32,4
b.50:"Jlkas 181 192 8.1 9,9
c. 100 N i kas , ..... 314 3b7 12,7 15.3
d.50 , H..-N , gylle,

slangeudlagt 139 Ib3 b,9 .7
e, 50 H..-N , g~ Ile.

nedfældt:l .. 171 23b 7.9 11.1
f. 50 H.-N i gylle.

bredsprcdt IDb 14b 5.5 7,b

GyllekvaJitet
Mindste Største

GennemsnIt værdi \'a:rdl

Pct. torstor. .. 5.8 2,6 8,0
pli 7.2 6,7 7.5

Tilført pr. ha efter første slæt:
Ton gylle. 24 16 35
Totalkvæl,,,otof. 89 74 120
Ammomumkvælstof.. 57 43 I
Fosfor. 14 7 20
Kalium ..", 102 58 196

Gns. udnyflelses pCI.: 19'1O

Nedfældet 53 59 Il 87
Dredsprcdl . , 21 32 3 78
Slangeudlagt 28 38 16 68

f-Ide fON)gc:. er lIldelI ~) 'l i h;mdt'l~goonlng rfter 2 slæl

GodskninJ,: og kalkning

To års forsøg med forskellige udbrJngningsmeloder for
gylle til slætgræs har ~';st. at der Slort set kan opn s/uld
ammoniumh·ælstofeffekt. h"is gyllen nedfældes i ca. 5
cm's dybde og med en landajstand pd 25-30 cm.

Der er behov for al fortsæfle/ors"gsopgaven, men alting
tyder pd. Ol den bedste virkning og den mindste miJ
jøp&virkning opnås. hvis gyllen "edfældes. fhw malI
ikke rader ol'er ned/ælderudstyr lil udbrl11gning ofgylle
på græs, kan det a"befale.~ i .\·redet at mn'e"de slæ·
beslangeudstyr.

Silomojs
I forsøg nr. 27020 er der 1IIfort stigende hælstof·
mængder til sIlomajs. hvor der er placcret 190 kg
monoammolllumfosfat pr. ha \'cd såning. Der har
værel merudbyllcr heil op til 150 kg kvælstof pr. ha i
kalkammonsalpe:ter. De storste udb) Iler er imidlcrtid
opnået. hvor der er foretaget en kombineret gødskmng
med 43 tons gylle pr. hu indeholdende 176 kg tOlul-N
før liålling 'iupplerct med 50 kg kvællilof pr. hu i
kalkammonsalpcter i juni.

Der er imidlertid opnAet ct udbytte l samme størrelses
orden. hvor der er tilfon 50 kg N I kalkammonsalpc:lc:r
pr. ha \cd mng suppleret med 36 tons gylle (ca. 150
kg total-N) pr. ha nedfældet sidst I juni, En udlægIlIng
af gyllen imellem rækkerne sidst I juni har be\ ir\..et et
mindre udbytte end det. der er opnAel \-ed nedfæld
ning af gyllen. UdnYlIelsesprocenterne af kvælstof i
gyllen har ved de forskellige behandlinger været føl
gende: Ca. 65 pct.. hvor gyllen er nedharvet for sllning
eller nedfældet mellem rækkerne og 35 pct.. hvor
gyllen er udlagt mellem rækkerne.

FoderslIkkerroer
Der er gennemfon ~ forsog med gylle til fodersukker
roer. To afforsogene har mAttet kassere<>. Idet fOriogs
resultalerne har \ærel for usikre. Resultaterne afde to
OVrlge forsog kan studere... i tabel 50.

Forsogene er gennemføri pli are.tler, hvor der er tIIfort
hhv. 80 og 67 Ions gylle pr. ha i forAret. Herefler er der
suppleret med 80 og 160 kg kvælstof pr. ha I kalkam
monsalpcler eller der er tilført 40 tOIlS gylle pr, ha,
som i det ene forsogsled er suppleret med yderligere 80
kg kvællilof pr. ha i kalkammonsalpeter.

I del forsog. der er lilfort mest gylle før s3nmg. har der
\æret mmdreudbytle for hæl'iloftilfcrsel udover de
80 tons gylle pr. ha om forArcl. I det andet forsøg. h\'or
for3rsgyIJen har indehold l 87 kg ammoniumkvælo;;tof
pr. ha har det \'æret rentabelt at tllfore op mod 80 kg
kvæl.;;tof pr. ha yderligere. Det hojeste merudbytte er
opnAet, hvor delte kvælstof er Illfort i form af 48 tons
gylle. som er nedharvet for sAning.

Gyllen i de gennemførte forsøg har værel relativl
tynd. hvorfor det er store mængder, der er udbragt.
Ved ct normalt næring~lofindhold ville de 200 kg
total-N blive lilfon i blot 4Q..50 tons gyllt: pr. ha.
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Tabel 50. Gylle ril fodersukkmou. (85)

Forsøgsplan:

a. Grundgødet med ca 200 kg total·N (100 kg NH4-N)
i kvæggylle

b.80 N ikas 11/4
'.160 N i kas 11/4
d.137 kg tota1-N (75 kg NH.-N) i kvæggylle rør

såning
e. 137 kg tOla1-N (75 kg NH.-N) i kvæggylle før

såning + 80 N i kas 11/4

Udb)'ue
Foder- N-mm i KgN og mer-

sukkerroer
rodzonen p" pr ha udbytte Netto-

",I. t"rstof i oplaget I a.e.. pr mtrud-
Juni rod planten ha bytte

2 forsøg J99J

a. 245 19,0 217 157,5
b... 289 18,3 212 -;-0,1 -;-5,4
c. 17,6 293 0.1 -;-9,2
d... 281 18,6 240 l,S
e..... 17,4 280 -;-2,7
Optimal N-tilførsel 3,2 0.6
(gns. 40 N ikas)

1 a.t. er værdisal III 80 kr.

Tabel 5J. Gylle ril fabriksroer (86)

FOTSøgsplan:
a. Ingen kvælsloftilførsel
b. 80 N i kas før såning
c. 120 N i kas før såning
d. 160 N ikas fØf såning
e. 40 N ikas + 90 Nf-I,,-N i gylle nedharvet før

såning
f. 90 NH4-N i gylle ned harvet føf såning
g. 40 N i kas før såning + 72 NH..-N i gylle ned

fældet 1/7

Udl:)'lte og
Fabriksroer Amino-N lCOJ rocr mer J<:b)'U

))Cl sukker pr. g ,,", hkg ~lIkkeJ
i rod sukker optagmng pr. ha

All/al forsøg J l J l J l J l
a 16,5 16,4 57 50 69 75 78,7 73,8
b 16.5 16,4 67 62 66 75 13,2 16,0
c... 16,2 16,1 84 77 70 74 17,0 17,3
d 16,1 16,0107 102 68 74 19,622,1
e.. 16,5 16,4 68 66 69 75 17,3 20,0
f. 16.6 16,5 62 57 70 75 12,5 12,3
g... 16,3 78 68 74 ·20,6
LSDpj .. 9.1

De opnåede udnyttelsesprocenter fremgår af tabel 52.

Tabel 52. Ubehandlet og afgassel kvæggyl/e lil vdrbyg

spredt og ned harvet umiddelbart før såning, eller den
er udbragt i maj som supplement til en gødskning ved
såning.

19901989Udnylle.... pet.

Kvælstofmængde efter -min.-måling, tilført i
NH4·N i gylle nedharvet før såning:
Ubehandlet.. 81 36 33 50
Afgasset .. .. .. . 90 52 49 64

Kvælslofmængde efter N-min.•måling, tilført i
NtL-N i gylle, halvdelen tilført ved såning,
halvdelen slangeudlagt ultimo maj:
Ubehandlet. 41 30 IO' 27
Afgasset 40 37 26" 34

Forsuret ubehandlet 16
Forsuret afgasset 31

Gylleudbringningen har ikke påvirket planletallet.
Der har været pæne merudbytter for kvælstoftilførsel.
og ammoniumkvælstofTct i gyllen har virket på lige
fod med kvælstof i kalkammonsalpeter, ligegyldigt om
gyllen er tilført før såning eller den er nedfældet
mellem rækkerne i vækstperioden.

ForsøgsopgavelI med gylleti/jørsel lil fodersukkerroer
skal fOr/sættes i de kommende dr, me" de hidtidige
resultater har vist, ar blor der lilføres 60-80 10llS gylle af
normal kvaliter før Sdlli1lg, er der ikke behov for yderli
gere hælsrofiilførsel til marken.

Fabrikssukkerraer
f label SI ses resultatet af3 forsøg med gylletilførsel til
fabriksroer. Forsøgene er gennemført på lerjorder på
Fyn og Sjælland. I to af forsøgene er der anvendt
kvæggylle. I del sidste forsøg er der anvcndt svinegyl
le.

Aminokvælstoftallet har været stigende med stigende
kvælstoftilførsel. men det har ikke været større i de
gyllegødede parceller end i de handelsgødede.

Forsøgsopgaven 11i1 blivefortsar i de kommende tir. men
indtil nu ser det ud Iii. al ammoniumkvælslof i gylle
kan an vendes pd ligefod med handelsgodnitlgshælstoj
Gyllen kan en/en nedarbejdes i jorden for sllning eller
den kan nedfældes mellem rækkerne i væksrperioden.

Biogasgylle
I Himmerland er der på tredie år gennemfør! et forsøg
i vårbyg. Her er sammenlignet kvælstofeffekten af
ubehandlet og afgasset kvæggylle. Gyllen erdds bred·

• Den f"r.>te halvdel er tilfert ikas.

Hvor gyllen er nedharvet umiddelbart efter udbring
ning, således at ammoniakfordampningsrisikoen er
minimeret, har biogasgyllen givet en større kvælstof
virkning, end den ubehandlede gylle. Forsøgene er
gennemført i samarbejde med bl.a. Aalborg Universi
tetscenter. som har studeret kvælstofomsætningen i
jorden. Forskellene i kvælstofvirkning har kunnet
forklares med en mindre denitrifikation og en mindre
immObilisering af kvælstof fra den afgassede gylle end
fra ubehandlet gylle.
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Tabel 53. RO-behandlet gylle fra biogasjæl/esatllæg.
(87. 88, 89. 90)

Ved udbringning i vækstperioden har virkningen ge
nerelt været lavcre end den, der er opnået ved ud
bringning for såning, hvilket formentlig skyldes am
moniakfordampning. Her har forskellen på den af
gassede og den ubehandlede gylle været mindre end
efter forIhsudbringning.

Gennemsnit af
2 forsøg

Udn)'ttdses pcl

ViOler· VArb)g
hv~e VArb}g m.udlægSlætgrses

Forsøg med regnormekompost
I Oversigt over Landsforsøgene 1989 blev det på basis
af to års forsogsrcsulLater konstateret. at regnorme
kompost kun afgiver en relativt beskeden del af sit
kvælstofindhold det første år efter udbringningen. for
at undersøge, om regnormekomposten mindsker plan
ternes sygdomsmodtagelighed, er der nu i to år gen
nemført forsøg med og uden kemisk plantebeskyttelse.
Forsøgene er gennemført i vårbyg. Resultaterne frem
går af tabel54.

Der har været et relativt beskedent kvæJstofbehov,
specielt i 1990. Derfor har der været en del lejesæd.
specleh i de parceller. der er tilført store kvælstof
mængder.

Det er desuden undcrsogl. hvorvidt en forsuring af
gyllen med svovlsyre har kunnet mindske ammoniak
fordampningen. De forelobige resultater lyder på. at
der er opnået en svagl forbedret virkning ved at
forsure gyllen.

Der vil blive udgivet en speciel rapport med resultater~

ne fra delle forsøg.

RO-behandlet biogasgylle
p biogasanlægget i Lintrup er det meningen. at den
afgassede gylle skal opdeles i tre fraklioner: en fiber
fraktion med et tørstofindhold på ca. 30. rent vand.
som kan udledes til recipient og et koncentreret pro·
dukt, som kaldes RO-gylle. RO-gyllen fremkommer
ved omvende osmose (Reverse Osmosis), når vandet
skilles fra den fraktion. der bliver tilbage, efter at
fiberfraktionen cr separeret fra. Anlægget i Lintrup
korer endnu ikke tilfredsstillende, men del har været
muligt at fremstille så store mængder, at der har
kunnet gennemfores et forsogsprogram.

Forsøgsprogrammet er toårigt. og det afsluttes med en
endelig rapport med udgangen af 1992.

I 1991 er der gennemført iah 8 forsøg med Io i hver af
afgrøderne vinterhvede, vårbyg. vårbyg med udlæg og
slælgræs.

Fiberfraktionen er udbragt for såning af vinterll\'ede
om efteråret og for ning af v"rbyg med udlæg om
foråret. Desuden er der udbragt RO-gylle på for
skellige tidspunkter og med forskellig teknik. De gen 4

nemsnilligt opnåede udnyttelsesprocenler fremg"r af
label 53.

Fiberfrakriofl:

Udbragt og nedharvet
for såning. 6

R04gyl/e udbragt i april:

Nedfældet 67
Nedharvet
Bredspredt . 47
Slangeudlagt 53

RO-gylle udbragt i maj/juni:

Nedfældet
Bredspredt . . . SO
Slallgeudlagt 66

cdfældning i april
+ nedfældning efter I. slæt

76
44

27
62

11

62

62

59

24
J7

50
17
41

50

Fiberfraktionen har indeholdt ca. 7 kg total-N pr. ton.
hvoraf de ca. 40 pet. har \'æret ammoniumkvælslof.
RO-gyllen har haft tørslOfindhold på ca. 6 pet., totalk
vælstofindholdet har været ca. 7,5 kg pr. ton, hvoraf
ca. 70 pet. har været rllnmoniumkvælstof.

Kvælslofeffektcn af fiberfraktionen har været beske
den, hhv. 6 og 11 pet.

Hvor RO-gyllen er nedfældet eller nedharvet før s1\.4
ning, er der opnået pæne udnyttelsesprocenter. Det
samme gør sig gældende. hvor RO·gyllen er nedfældet
i vinterhvede eller i slælgræs. Også slangeudlægnill
gen i vilHerhvede og i vårbyg i vækstperioden har
afstedkommet en stor udnyttelsesprocent.

Forsøgene kører videre i samme omfang i 1992. hvor
efter de vil blive endeligl afrapporteret.

Der har været kraftig vekselvirkning mellem plantebe
skyllelsen og kvælstofvirkningen. En effektiv plante
bcskyllelse har bevirket en forøgelse af kvælstofbe
hovet pli ea. 35 kg pr. ha. Plantebeskyttelsen har
samtidig bevirket en langt storre optagelse af kvælstof
i kerne. Resultaterne understreger således. at der kun
kan opnås en god udnyttelse af de indsatle ressourcer,
hvis der sikres en optimeret indsats af samllige pro
duklionsfaktorer.

De 7 tons regnorme kompost i forsøgsled f er valgt,
fordi de stort set dækker afgrødens behov for fosfor og
kalium. Som det fremgår af tabellen, har denne be
skedne mængde regnorrnekompost ikke påvirket
kvælstofbehovct og kvælstofoptagelsen i afgroden.

I forsoget i 1991 har der desuden været et fOf<'ogsled.
hvor der er tilfort 30 tons regnormekompost med 177
kg total·N. Kvælstofeffeklen heraf har svaret til den.
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Tabel 54. Regnormekompost til vårbyg. (91) Tabel 55. Kartoffelfrugrsaft til kom efterår og forår
1990/91. (92, 93).

Vilrbyg

Mc:ropt.
for pI.

leje. Kg N beskyt.
sæds- pr. ha i Kg N pr.
karak. kerne ha

Udb. og
merudb.
Hkg ker.

pr. ha

Merudb.
for

pl.beskyt.

Vinterhvede.
rug og
vlrbyg

Kg N pr.
Kar. ha i kerne l'dnYI.pe

Pct. for leje- Udb. og Udbt. og øf total-N
meldug sæd merudb. merudb. i frugtsaft

der kunne opnås ved tilførsel af 20-25 kg handels
gødningskvælstof. Det svarer til en udnyttelsespro
cent pli 10-15.

63

37

J l

22

97

100

37,5
13,7
23,9
27,6
29,5
32,8

19,0

21,6

12,4

12,5

IS,S

31,6

19,3

18,8
8,6

18,8
17,5
19,9

19,5
7,7

2 forsøg i vinterhvede pd JS 2:

Ingen kvælstof O O 46
50 N i kas forår O O 27
100 N ; kas f. O O 52
ISON;kasf. O O 76
200 N ; ka.s f. O O 85
250 N ; kas f. O O 98
45 N i frugtsaft nov
+50N;kasf. O O 41
94 N i frugtsaft nav
+ 50 N ; kas f. O O 43
29 N i frugtsaft forår
+50Nikasf. O O 42
LSD"
Økonomisk optimal N-tilførsel
(gns. 199 kg N pr. ha)

2 forsøg i vinterrug på JS 2:
Ingen kvælstof O O 28
40Nikasforår O O S
SONikasf. O O 23
120N;kasf. O O 25
I60Nikasf. O O 26
45 N i frugtsafl nov.
HO N ; kas f. O O 12
94 N i frugtsaft nov
+40 N i kas f. O O 14
29 N i frugtsaft april
+40Nikasf. O O 21
LSD95
Økonomisk optimal N-tilførsel
(gns. 102 kg N pr. ha)

IS,S7,1

7,5

-0,7

14,1

49,1
3,3
0,6

-3,7
-8,7

regnonne-
kompost... 2 91 27
Optimal N-tilførsel.
Gns 75 kg N . 3 104
(40 kg 1990 og 110 kg 1991)

2 forsøg 1990 og 1991
Uden plantebeskyttelse:

Grundgødet 1 67
4ONikas. 2 72
80Nikas. 472
120N;kas. 673
160 N ; kas . 7 67
40N i kas+ca.
40N i 7tons
regnorme-
kompost . . 2 65
Optimal N-tilførsel.
Gns4OkgN. I 81
(O kg 1990 og 80 kg 1991)

Med .H1ampe- og skadedyrsbekæmpelse:

Grundgødet I 74 7 56,8 7,7
40 N ; kas . 2 90 18 9,4 13,8
80 N; kas.. 4 102 30 12,1 19,2
120 N ; kas . 6 110 37 12,6 24,0
160 N; kas . 7 118 SI 10,2 26,6
40N i kas+ca.
40N i 710ns

Til vintersæden er der tilført to kvælstofmængder i
november. Dels 45 kg N pr. ha og dels 94 kg N pr. ha.
J det ene af hvedeforsøgene er der opnået en relativ
god kvælstofvirkning af den lille mængde udbragt om
efteråret. Bortset herfra er der kun opnået en kvæl
slofvirkning svarende til under halvdelen af del totale

Regnormekomposten har ikke haft indnydelse på syg
domsangrebel.

Samfundets biprodukter
l det omfang biprodukterne fra byerne og industrien
kan anvendes uden hygiejniske risici og uden for Slort
tungmetalindhold, kan de bidrage lil planternes næ
ringsstofTorsyning samtidig med at landbruget hjælper
det øvrige samfund af med miljøproblemer.

Kartoffelfrugtsaft
11990 blev der i 0stvendsyssel gennemført forsøg med
kartofTelfrugtsaf[ udbragt til vintersæd om efteråret.
Der var stort set ingen kvælstofvirkning af denne
frugtsaft.

Forsøgene er fortsat i 1991, hvor der både er udbragt
frugtsaft om efteråret og om foråret Der er gennem
ført forsøg i vinterhvede, rug og vårbyg. Forsøgspla
nen og resultaterne fremgår af tabel SS.

l forsøg i vårbyg på JO 2:

Illgen kvælstof O O
4ON;kas O O
80Nikas O O
120 N i kas O O
160Nikas O O
29 N i frugt-
saft+40 N i
kas forår. O O
62 N i frugtsafl
+40 N ; kas O O
LSD95 .
Økonomisk oplimal
N-tilførsel
200 kg N pr. ha

26
9

21
26
36

14

21

22,2
9,1

18,2
24,2
30,9

12,9

19,1
4,7

35,6

70

83

118



hælstofindhold i frugtsaflen, nAr den er udbragt om
efteråret. Derimod er der opnået næsten fuld kvæisto·
feffekt af frugtsaften, nAr den er udbragt til vintersæ·
den om foråret. I vårbyggen er der opnået en ud
nyttelsesprocent af totalkvælstofTet i frugtsaften på
7Q.83 pet. Frugtsaflen er her udbragt samme dag som
byggen er sået.

I Herning er der gennemført to forsøg med tilførsel af
kanofTelfrugtvand til hhv. vårbyg og vinterhvede. I
vårbyggen er frugtvandet udbragt knapt to uger efter
såning. Udnyttelsesprocenten er steget fra 33 til 60 fra
den laveste tilforselsmængde på 40 kg N pr. ha til den
højeste lilførsel på 120 kg N pr. ha.

I vinterhveden er der tilført fra 50 til 150 kg N pr. ha i
frugtvand. Ogs! her er der observeret stigende ud·
nyuelsesprocent med stigende tilforsel, nemlig fra 44
til 100 pet. En forklaring på. at udnyttelsesprocenten
stiger med stigende tilfor!)Cl, kan være, at der med
stigende tilførsel er sket en foreget infiltration i jorden,
hvilket i et tort forår vil bidrage til en bedre kvælstof
effekt.

Forsøg med slam fra Novo Nordisk
På ovo ordisk i Kalundborg produceres et slam
lignende produkt, som indeholder knapt 2 kg kvælstof
pr. ton. K vælstolTet bestAr hovedsageligt af dode mi·
kroorganismer, som relativt hurtigt nedbrydes i jor·
den. Delle biprodukt bliver produceret i en mængde
på ca. 700.000 tons på årsbasis. Hele produktionen
bliver anvendt som g"dning på landbrugsjord.

For at opm'i den mest økonomiske og mest milj(,skåll
somme anvendelse af produktet er der iværksat et
stort forsogsprogram med markforsøg, hvor slammet
tilføres forskellige afgroder i forskellige mængder og
på forskellige tider af Aret. Forsøgsprogrammel blev
Slartet i 1989. s4ledes at der nu foreligger resuhater fra
3 års undersøgelser. Resuhateme af dette forsøgspro
gram og af andre forsøg udført med Novo--slam kan
studeres i beretningen fra ordvestsjælland.

I 1991 er der gennemført forsøg i vårbyg efter rajgræs.
slætgræs, sukkerroer. \'Arbyg. rug og hvede. I for
søgene er der målt udbytter, kvælstofoptagelse, jor·
dens ·mm·indhold o.s.v. Ud fra disse målinger ~.
regnes slammets gødningsværdi, d.v.s. hvor mange kg
N i handelsgodning 100 kg N i slammet kan erstalle.
N·min-måiingerne skal bl.a. tjene til at vurdere mulig·
hederne for at justere gødskningen i det efterfølgende
år efter jordens N-min·indhold, som bl.a. hidrører fra
det tilførte slam.

Generelt er der igen i 1991 opnået pæne meroptagelser
af kvælstof i de forsogsparceller. som er tilfert Novo·
slam i forårsmAnederne. Udnyttelsesprocenten af
kvælstoffet i det tilferte slam har i flere tilfælde
oversteget 50. Der er i 1991 en noget ringere meropta
gelse af kvælstof i de forsegsparceller, som er tIIfort
Novo-slam i de tidlige eftenhsmåneder.

Gødskning og kalkning

Endelige konklUSioner vedrørende ovo-slammets
gødnmgsvirkning kan forst drages, når der foreligger
forsøgsresultater under forskellige klimabctingeiser.

Men resultaterne fra disse lre drs undersøgelser lyder
pd. al der kan opnds en god effekl af No~'()-slom i alle
afgrøder og pd al/e jordlyper. n r 1Vo.'O·slammel ud
bringes om fordrel. Pd lerjord og e)//. i )/Isse afgrøder p6
lelJerejorder, kan der opmJs en god gødningsvirkning af
eflerdrsudbrogt Novo-slam. Den gødningsvirkning. der
nøjagliglopnås. vil dog ~'ære afhængig af\'l!jrforholdene
i vinlermdnederne.

Komposteret husholdningsaffald
For at mindske mængden af affald, der skal deponeres
på losseplads, sorteres husholdningsaffaldet nu flere
steder, således at den organiske del af alTaldet går til
kom~tering. Meningen er så. at den færdige kom·
post skal anvendes i jordbruget. således at nærings·
stolTerne kan indgå I naturens kredsløb Igen.

Miljøslyreisen har iværksat en storre undersøgelse for
at afdække mulighederne for genanvendelse af kom·
posten. Som et led i denne undersøgelse gennemføres
et toårigt forsøgsprogram for at afdække kvælstofef
feklen af alTaldskompostell. I 1991 er der etableret 8
forsøg efter den plan, som fremgår af tabel56.

Et forsøg er gennemført på Lolland-Falster. et på Fyn.
tre i Vestjylland. to i ordjylland og et i Østjylland.
Jordtypen varierer fra J8 I til 6.

For Ul sikre en tilst rækkelig hurtig start af afgrøderne
er komposttilførslen suppleret med 40 kg kvælstof pr.
ha i kalkammonsalpeter. Endelig er der el forsøgsled,

Komposterer husholdningsaffald medforurening afplastic
stumper. Produktel skal være mere rent. hvis der skal ~'ære

arrrakttl't fil landbrugs/armdl.
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Tabel 56. Forsøg med husholdningskompost ril vdrbyg
med udlæg afalm. rajgræs. (94)

Forsogsplan:
a. O N, 500 kg PK 0-5-12
b.40 N ikas, 500 kg PK 0-5-12
c. 80 N ikas, 500 kg PK 0-5-12
d.120 N ikas, 500 kg PK 0-5-12
c. 160 N ikas, 500 kg PK 0-5-12
f. 40 N ikas. 128 total- i kompost forår (12.3 tlha)
g.4O N ikas, 300 kg sup, 128 total-N i kompost forår

Virbyg K'-æi- Udb. Ol eno-
med nij_ FOl>for i stof i merudb rmrud~

K.r fC'T kerne. Pet. rl- kerne. Hkg Hk&
græs. k,e-.æd kg P pr protem k& N kerne prkerne pr
udlæg "ed h~t ha l kerm: pr. ha ha ha

8 forsøg /99/

a........ O 9 8,8 33 27,7
b..... ... O 12 ,7 49 13.7 lU
c..... ... l l S 9.3 65 23.6 19.8
d....... __ 2 17 10,4 81 29,9 24,6
e......... 2 18 11,6 94 31,9 25,2
f. ........ I 14 9,2 57 17,3
g..... l 14 9,2 57 18,0
LSD9J..... J.8
Optimal N-tilførsel
(G"s. 146 kg N pr ha.) 32,9 26,7

hvor der udover kompost og kalkammonsalpeter er
tilført superfosfat for at se. hvorvidt der opnås en
yderligere effekt af anvendelse af vandopløselig! fosfor
sammen med komposten.

Som det fremgAr af tabellen, har komposten afgive!
noget kvælstof til afgroden. Nemlig 8 kg kvælstof pr.
ha fra en lota1tilførsel på 108 kg kvælstof pr. ha.

NAr denne optagelse sælles i forhold til den optagelse.
der er opnået af kvælstof i kalkam monsalpeter, ras en

Tabel 57. f/u.fholdningskomposrril vdrbyg med græs
udlæg.

Data 'fedr. hushold- Gennem-
nin kom len snit La'eile Højeste

4 komposronalyser:

Pet tørstof ............. 44 36 47
Heraf sand pet-enheder .. 19 IS 21
Kg total-N pr ton ....... IO 9 11
Kg I 12112 tons 128
Kg ~·N pr ton ... 0,1 0,1 0.1
Kg N t 12112 tons l
K8 'O}- 1 pr lan. 0_06 0,Q3 0,09
Kg t 12 lh tons .. 0,8
KgPprton ........ 1,8 1,7 1,9
Kg P i 12 1/2 tons ...... 23
Kg K pr ton............ 4,6 4.0 5.1
Kg K i 121/2 tons ... 58
pH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.7 7.4 8,2
Udnyttelsespet af total-N i
komposten IS S 26

120

udnyttelsesprocent af kvælstoffet på i gennemsnit 15.
Denne udnyttelsesprocent har varieret fra 5 til26 i de
enkelte forseg. Variationen kan hverken forklar med
jordtype eller beliggenhed.

K vaJiteten af den anvendte kompost fremgAr af tabel
57.

Forsøgene fonsætter med måling af kvælstof, ptagel
sen i græsefterafgroden 1991 og mAling af en rvirk·
nmgen 1992.

Spildevandsslam
På Vestfyn er der etableret et 5-årigt forsøg (nr 24041
med spildevandsslam, så den nerårige gooningsefTekt
afkvælstofTet og fosforet i slammet kan blive J.",·antifi
ceret.

Der er tilfortto forskellige slamtyper i efteråret 1990. 1
foråret 1991 har -min-indholdet været 35, 44 og 50
kg pr. ha, hvor der henholdsvis ikke er udbragt slam
og efter de 2 slamtyper. Den ene type har været
kalkstabiliserer. Forsogsafgrooen har været fabriks
roer. Tilførsel af ca. 250 kg total-N i slam har givel
samme udbyuestigning som 40 og 60 kg kvælstof i
handelsgødning. Den dårligste effekl er opn el af
kalkstabliscret slam, hvor udnyttelsesprocenten har
været 15-20 pet. mod 25-30 pet. for ikke kalkstabili
seret slam.

Tilførsel af 200 kg total-P i slam har forøge! fosfor
lalle! fra 3, I til 4,0 og 5.1. Alligevel har der været pæne
merudbytter for fosforlilforsel, ca. 3 hkg sukker pr. ha
uafhængigt af slamtilførslen.

I Silkeborg er der gennemfort forsøg på to marker.
hvor der er riJfort stigende kvælstofmængder og to
fosfonnængder hhv. på jord, som er riJført spilde
vandsslam og jord. der ikke er tilført spildevandsslam.
Del er ikke muligt direkte al sammenligne udb) tteme
mellem de IO afdelinger, men der er opnået et noget
højere grund udbytte, hvor der er tilført spildevands
slam, og merudbyttet for kvælsloftilførsel har været
lavere, hvor der har været tilført spildevands:o.Jam i
efterAret 1990, end hvor der ikke har været tilført
~pllde\ andsslam.

Udslagene for fosfortilforsel har ...æret beskedne.

Søslam
I Århus Landboforemng blev der i 1990 gennemført 4
forsog i vinterhvede. hvor der blev udbragt fra Otil 75
tons torstoft slam fra bunden af Brabrand So. Resulta·
terne blev afrapporteret i Oversigt over Landsfor·
søgene 1990.

I el af forsøgene er der foretaget måling af efter
virkningen i 1991.

Gennemsnitsresultatet fra 1990 og de to Ars resultater
fra det forsog. hvori der er måh eftervirkning. er vist i
tabel 58.
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Tabel 58. Forsog med effekt af soslam.

N.od~Nog menodb Udb. og mtrudb
kI pr. lUl hkg kerne pr. ha

Vinterh.ecle 1990 1'99' 1990 1 1991

Forseg nr Forsøg nr.
4forwø 13024/90 4forsøg 12024/90

Økonomisk oplimal N-tilførsel
a. 146 231 171 97,7 136,8 96,0
b. I -8 8 1,7 -0,5 4,4
c. 12 -3 5 3,7 -0,4 2,6
d. ........ 12 19 13 5,1 4,7 5.5
e. 20 29 17 7.5 9,3 5,0
r. 9 12 13 5.3 4,9 4,0
LSDQs 3.7 4.2

F...... M
Op< 1.m<n>pt. i"""" "~naIopl .•r _13m-

13024190 aN pr. lUl k, ol' I kerne Pet

TIIføn kg 1990 1991 I.h 1990 1991 l.h
lotaI-N i søslaø
d'l.erir 1989

Ingen sasiam 227 175 402
215. 9 5 14 4 2 6
430 .. 23 9 32 5 2 7
645 33 13 46 5 2 7
Gennemsnit 5 2 7

Cheminova-fosfat
I Thy og på Mors er dcr gennemført el par forsog med
cftervirkning af Chemlllova-fosfat udbragt I foråret
1990. Forsøgene er designct pA den måde. at der på
samme mark er gennemfort 3 for~"g med stigende
fosfortilførsel i superfosfat. De tre dclarealer er i
foråret 1991 tIlfort hhv. O, 2.5 og 5 tons Cheminova·
fosfal pr. ha. Forscgenc er fa'illiggcnde. og i 1990 blev
dcr kun målt beskedne merudbytter for tilførsel af
supcrfo~fat, ligegyldigt om der var tilført Cheminova
fosfat eller ej.

Forsøgsafgmden har på begge disse lokaliteter været
vårbyg.

På en anden forsogslokahtet har fosfortallet \ærel 3.9
og her er der Slort set Ikke opnået merudbytler for
lilførsel af fosfor. ligegyldigt om der er tilført Chemi·
nova-fosfat eller ej.

1991 er således andet år, for:o.ogene har ligget, og her er
der opnået sikre mcrudbytler for tilførsel af 30 kg
fosfor i superfosfat. ligegyldigt om der i foråret 1990cr
tilfort Cheminova·fosfat eller ej. Disse merudbytter cr
opnået på et areal med et fosfortal pA kun 2.2.

På den tredie lokahtet er der heJler ikke opnået me
rudbytter for fosfortilforsel. Forsøgsafgroden har væ·
ret vinterhvede, og fosfortallet var 1.5 i 1990.

Under forudsætning af. al søslam indeholder tl/slræk·
keligt la~'e mængder tungmetaller og lignende. har de
gennemførte forsag 'liSl, al soslam udmærker kan an
vendes på landbrugsjord, selv i Slore mængder. Der kan
o~'enikobel opnds en beskeden hælstofeffeJ.;.r af det
lilførre søslam. ligesom soslammers indhold affo.fjor vil
kunne bidrage til al oprelhoJde jordens fos!orli!,·talld.

For r 1990 og 1991
120 N I kas
120 N I kas+625 kg PK
0·5·12
12DNikas
12DN ikas
120 N ikas
120 N l kas+625 kg PK
0-5-12

Forsogsplan:
Efter r 1989
a. Ingen so<,lam
b. Ingen soslam

c. 25 t lorslof i søslam
d. 50 t lørslof i søslam
e. 75 t lør.. tof isoslam
f. 25 l tONtof isoslam

Der er begge Ar tllforl "amme kvælstofmængde lil aJle
parceller, nemlig 120 kg hælslofpr. ha eller ca. 213 af
dct. man normalt \'ille lilførc lil vinterhvede. Efterafgrøder
Der er opnAel meget høje udbyltcr I forsøget i begge
. r. De Slørstc slam mængder har bevirkct merudbytter
i begge 1I.r.

Nedcrst i tabellen cr viSI den forøgede kvæislofopla
gclsc i kerne. som slamlilfør'ilen har forårsagc!. Som
del frcmgår af hOJre side af labellen svarer del lil. at
der har kunnct genfindes ca. 5 pet. af det tilførte
..lamkvælstof I kernerne første år efter tilførslen og 2
pct. andel år efter Illforslen.

Ved en marginaloptagelse af tilført handelsgodnings·
kvælstof på 50 pc!. ~varer del ul, at udnyttelsespro
centen af kvælstoffet i søslam har været IO pet. første
år og 4 pet. andet Ar efter tilførslen.

Eftervirkningen er måh i det forsøg, hvor der i 1990
blev opnået den bcdste virkning af soslammet. Kvæl·
stofeffekten var her ca. dobbelt så slor som den kvæl
stofeffekt, der blev opnået i gennemsnit af de 4 forsøg.

Med vedtagelsen af kravet om lIldf"rclsen af grønne
marker blev det aktuelt at undcrsoge dfeklen af ener•
afgrødcr. sAvel på kvælstonabct fra jordcn som på
betydningen for afgrødevækstcn iøvrigt.

Derfor blev der slartet en 5-årig fOTSøgsscrie, som har
til formål at klarlægge kvælstolbusholdningen i for
bindelse med græsefterafgroder. Der indgår parceller,
som pIoJes om eneråret og parceJles. som pløjes om
foråret. nAr det er muligt af hensyn lil den efter
folgende afgrode. Ved begge pløjetIdspunkter er der
afdelinger med og uden efterafgroder. Forsøgene er
placeret på brug med stort svinehold. hvorfor der
tilføres store mængder orgamsk godning til arealerne.

På grund af, at forrogene er placerel i vidt forskellige
sædskifter, er det ikke muligt at vise gennemsnits
rcsuhaler herfra. Når forsøgene bliver afslUtlet i 1992,
vil der blive udarbejdet en speciel beretning. Til illu
stration af nogle af de foreløbige rcsuhalcr fra for-
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1988 1989 1990

Bevokset efterår. efterårspløjel.
Bevoksel elterår, forårspløjet.
Ubevokset eflerår. lorårspløjeL
Ubevokset erterår. efterårspløjet.

1991

Figur8. N·minindholdet ijorden i oklObednovember. Fler
drigt forsøg med efterofgrøder. Vårbyg hvert år.

søgcnc er der i figur 8 vist. hvorledes N-min-indholdet
har været på en af forsogslokaliteterne, hvor der hven
år har været dyrket vArbyg med græsefterafgrøele. Det
ses, al erterafgrøden har været i stand til at reducere
N-min-indholdet i jorden ganske væsentligt hvert ef
terår.

Forsøgene er designet således, at der ikke kan fore
tages direkte sammenligninger mellem de enkelte af
delinger. Derfor skal konklusionerne drages på den
udvikling, der er inden for hver afdeling. l figur 9 ses,
hvorledes bygudbyttet har varieret mellem årene. Ud
byttet er angivet som procent af det gennemsnitlige
udbytte i forsøgsårene i den pågældende afdeling. De
viste tal stammer fra de forsøgsled, der er tilført en
kvælstofmængde svarende til halvdelen af det op
timale (ca. 60 kg. N pr. ha pr. år).

I figur IO er endvidere vist kvælstofoptagelsen i byg·
kerne i procent af den gennemsnitlige optagelse i hver
afdeling i de 4 Ar.

Resultaterne fra delle forsøg viser. al seh'Om efteral
grøderne har været i stand til effektivt al opsamle
hælslaf fra jorden og s/Jledes mindsket hælstoftabel
herfra. har det ikke i de" 4-lJrige periode gi\'et an
ledning til en Større kvælstofoptagelse i afgrøden. Virk·
ningen afefterafgrøder hor derfor ikke i den ridsperiode
på 4 år. der indtil videre er tale om. givet anledning til et
mi"dsket kvælstojbehov i afgrøderne i de efterfølgende
/Jr. Efter endrlu en dyrkningsperiode vil tallene fro
samtlige forsøg blive grundigt bearbejdet, hvorefter der
kan droges en endelig konklusion.
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Figur 9. Forholdstal for kerneudbyrre i vlirbyg.
100= 4 lirs gennemsnit for den pJgældende be
handling.

I forsøg nr. 36136 er der høstet efterafgrøder af gul
sennep, Phaselia og foclerrug, som er sAet på tre
forskellige tidspunkter i efteråret 1990. 1 halvdelen af
parcellerne er der tilført 30 kg kvælstof pr ha ved
sAning. Kvælstortilførslen har ikke hafl afgørende
indflydelse på hverken t0rstofudbyttet eJler kvælsto
foptagelsen i efterafgrøden, hvorfor resultaterne er
slået sammen og vist i tabel 59.

Forholdslallor

kIJælstofoptagelse

150

50 l- ~,-----_

1988 1989 1990 1991

Ubevoksel efterår, fOfårspløjet.
Bevokset efterår. lorårspløjel.

Bevokset efterår, efterArspløjet
Ube'lOksel ellerår. eftBfår5ph~1B1.

Figur IO. Forholdstal for hæl.fl%ptagelse i kærne.
100=4 6rs gennemsnit for den p/igældende beo
handling.



Tabel 59. Eflerafgrodearrer og s~lid.

Pct
Kar. for afgrøde Optaget Hk.

frem- dækning k. N tørstof
spiring 28/10 pr ha pr ha

Eflerafgr""e ,del 15/8
10 kg gul sennep .. 9 10 33 16,7
8 kg Phacelia. O 7 8 2,5
120 kg foderfug. 7 JO 10 4.2

Efterajgr""e såel 2/9
IO kg gul sennep. 5 9 15 4,1
8 kg Phacelia. O 4
120 kg foderrug. 4 8 9 2.5

Eflera/grode såel 10/9
IO kg gul sennep. 7 9 12 3,9
8 kg PhaceJia. O 5
120 kg foderrug. 6 9 8 2,1

Årets forsog bekræfler tidligere års forsøg med hens)'n
til betydningen afs<'ilidcn for eflerafgrøder. Det er kun
ved den tidlige såning medio august, at kvæ!sLOfopla
gelsen har oversteget 30 kg N pr. ha i gul sennep.

Ved udsættelse af s5tidcn til fOf"l i september er
kvælslOfoplagelsen halveret. Kvælstofoplage!scn i
Phaselia og foderrug har været relativt beskeden ved
alle tider. For Phaselias vedkommennde har frem
spiringen ved de seneslc sålider være så dårlig, at der
end ikke er foretagel nogen forsogshøsl. Forsøgct er
gennemført på J8 I i Vesljylland.

Den angivne optagelse af kvælstof er optagelsen i
overjordiske plantedele. Dertil kommer optagelsen i
rodder.

Uvis en efterorssået efterofgrode skol optage større
mængder kvælstof fro jorden, er det nod~v?ndigt at
s&"i"gell og fremspirillgell sker i sidste halvdel af au·
gust. I de fleste tilfælde er der ikke behov for at tilfore
kvælstof til efter&rss&ede efterafgroder.

Marginaljordsprojekt
Planleavlskonloret i Aulum har i samarbejde med
Landboorganisationemes Landborctsudvalg i Ring
købing Arni og med okonomisk stelle fra Ringkøbing
Amlsråds »grønne pulje(~ startet el marginaljords
projekt omfattende ca. 25 ha 051 for Aulum. Projektet
skal belysc, hvorledes forskellige brakfonner plh'irker
kvælstofomsælningen i jorden samt regisIrere ændrin
ger i flora og fuglebestand saml kødtilvæksl hos am
mekvæg på gronbrak. Der sammenlignes med tradi
tionel landbrugsdrifl, og efter 5 års braklægning af
slulles projektet med klarlægning af jordens dyrk
ningsværdi efler de forskellige brakformer.

I projeklet deltager udover planteavls- og kvægbrugs
kontoret i Aulum Ornithologisk Forening, som op-
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læller fuglevildtet, Jagtorganisationernes Fællesud
valg. som studerer vildtet, samt Lsndskollloret for
Planteavl. der forestår udtagning afjordpmver lil bl.a.
N-min-bestemme1se.

De foreløbige resultater er samlet i en rapport. som
kan f1.s ved henvendelse til maskin- og bygnings
kontoret i Vildbjerg.

Her skal udelukkende omtales rcsultalerne afJordmå
lingerne.

Driftsformer
I undersøgelsen indgår 4 forskellige arealtyper, nemlig
et afgræsningsareal, en sortbrak, en grønbrak samt cl
traditionelt dyrket landbrugsareal. Fra efteråret 1991
er der udlaget jordprøver på en nyarealtype. nemlig et
areal, der pløjes en gang om året, men som iovrigl f1.r
lov 3t passe sig selv.

SOr!brakarealet holdes ubcvokset ved jævnlige harv
ninger og på grønbrakarealcl forelages ingen jordbe
handlinger. Afgræsningsarealet afgræss~s af kødkvæg
og på landbrugsarealel dyrkes traditionelle landbrugs
afgrøder.

Resultater
Jordens tekstur er bestemt ned til I m's d) bde. Jordty
pen er JD I på alle arealtyper og i alle dybder. Afgræs
ningsarealet har dog i ~verste jordlag JB 3.

Der er udtagel jordprøver lil I m's dybde med ca. I
måneds mellemrum i vinlerhalvåret. Ved hver prøve
tagning beslemmes RI. PI. Kt samt jorden!> indhold af
nitrat- og ammoniumkvælstofi 4 jordlag ned lil I m's
dybde. Resultaterne af målingerne siden projektets
slar! er vist i label 60.

Resultaterne af N-min-målingerne viser. al der er
meget slore forskelle imellem de enkehe arealer ved
målingerne om efteråret, og endvidere al disse for
skelle er næsten udlignet om foråret. Sidstnævnte
forhold skyldes jordtypen, som gør, at næsten hele
nitratindholdet labes i vintermånederne uanset ind
holdet forst på cfteråret.

Især sortbrak adskiller sig ved meget høje N-min
indhold forst på efleråret. selvom der er nogen varia
lion fra år til år. Også det tradilionelle landbrugsareal
har varierende og til tider høje N·mill-indhold om
efteråret.

Aflabellen fremgår hvor hurligl jordens nitratindhold
på denne jordtype tabes i løbet af efterårct. Den megel
store og hurtige reduktion i jordens nitralindhold om
efteråret 1990 hænger sammen med. at der dette år i
september faldt mere end dobbelt så megel nedbør
som normalt. De klimatiske forhold i efteråret 1991
har gjort, at labet ikke var så stort i løbet af de første
efter~rsmåncdcr. Afgræsningsareatel og grøn brakken

123



Gødskning og kalkning

Tabel 60. N-min. indholder. kg N pr. ha i J m s dybde p6 forskellige dnfisryper , marginaljordsprojekter ~'ed

AuJum.

! Driftstype A,S- Scp Ol. !'IIov 0«. Jon Fd> Mar_ Ap, ....taj JIU" Jl1h

Dato vinter /988/89 l]. 1/. 12.
Afgræsning 20 26 12
Sortbrak 17 9 27
Granbrak 24 J2 19
Traditionel drift 48 36 26
Brak pløjning hven år

Dato vinter 1989/90 4. Il. 5. ]8.

Afgræsning 14 59 IS 20
Sortbrak IOS 82 12 27
Gronbrak 28 45 18 22
Traditionel drift 43 79 12 28
Brak pløjning hvert ar

Doto vinter /990/9/ 30. /B. 6. /6. 5. 3. 14.
Afgræsning 34 Il 16 16 II 13 14
Sonbrak 125 25 26 IO 14 19 35
Gronbrak 23 9 14 14 IS 18 12
Traditionel drift 102 29 20 Il 17 88' 64
Brak pløjning hvert år

Dato vinter/991/91 .. ]7.
Afgræsning 19 12
Sonbrak 78 69
Granbrak 20 8
Traditionel drift 38 SS
Brak pløjning hven år IO

• markm J"del med 81\.& N pr ha d 22 03 91 •• pro.en udlllgcl IO 0':l91

er de arealtyper, der bedst holder jordens N-min
indhold nede om erterllret. men også på disse arealty
per ses i labet af de første efterårsmåneder en stigning
hidrørende fra. at afgrodemes kvælstofoptage1se er
nedsat I løbet af vintermånederne sker også på disse
arealtyper et fald i jordernes N-min-indhold, som
sandsynligvis i overvejende grad skyldes nitratned
vaskning, i hven fald fra gronbrakarealel.

Jordmdlingerne pd de 4 arealtyper i marginaljorfhpro
jektet viser. at der ~'ar meget store forskelle i jordernes
N-min-indhold først på efteråret. Scrtbrak og der tradi
tionelle landbrugsareal ho\'de høje N-min-indhold i de
første efterorsmdneder. men der \'or forskelle fra dr til
dr. Pd denne jordtype kan jordernes nitratindhold om
efteråret falde meget hurtigt. hvis nedbør:.forholdelle
betinger det.

Kalk
Forsøg nr. 24035 er i foråret tilført stigende mængde
kalk. Forsøget skal ligge i flere Ar for at afdække
kalkningens betydning for kvælstofhusholdningcn I

jorden. I 1991 har kalkningen tilsyneladende acce
lereret kva:lstofTrigivelsen i jorden.
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Andet

Jordforbedringsmidler
Tildigere afprovning af jordforbedringsmidler har ik·
ke afsløret sikre merudbytter for anvendelse af disse
produkter. De tidligere års forsøg har imidlertid været
1-2 årige. De firmaer, som markedsforer jordforbed
ringsmidler er af den opfattelse, al den fulde effekt
først nAs efter gentagen anvendelse år efter år. Derfor
blev der i 1989 anlagt to forsog i sædskifter, hvori der
indgår roer. Der var rocr i 1989 på begge forsøg!>8rea
ler og vårbyg i 1990. I 1991 har der været vArbyg på det
ene areal og ærter på del andet. Forsøgene kan ses i
labelbilaget label 96.
De afprøvede forsøgspræparater er hhv. 2 :>( 1,5 l
Medina og 2 X 2,5 I Algifert. der er et algepræparut.
Udsprøjtningsdatoeme i 1991 har været den 2 til 29.
maj og den IO. til 21. juni.

Der er foretaget sammenligning dels ved det normale
NPK-niveau og dels ved 75 pct. afdet normale niveau.

Der er en tendens til en mere poros jord, hvorJordfor
bedringsmidleme har været anvendt i tre Ar, men det
har ikke på\ irket udbyttet.
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Forsøg nr. 18051 og 28052 er gennemfon i markæn. Kun hvis jorden er stærkt leret. så de. er behov for en
He. e. de. anvendt 5 og IO li le. Medina pr. ha i juni. strukturefTekt af kalkningen, eller hvis der dy.kes
Nogle af parcellerne er desuden tilført midlet Humale. afgrøder med et specielt stort kr:1\' lil reaklionslallet,
Der e. ikke opnåel merudb)'lIer for udsprojtning af de kan de. være behov for, al de. tilføres mere kalk end
næVllle midler. nævnt ovenfor.

Fosfortallet (PI) angi\'er den let IiigængelIge fosfor·

Jordbundsanalyser mængde i jorden. Fosfortallet anses for la\'I. når del er
undc. 2. Af label 63 fremg!r del. at mellem 3 og 9 pc!.

Omfangel af kemiske jordbundsanalyse. I 1990/91 af jorderne har el lavt fosfortal. Når fosfortallel er
fremgår af tabel 61. Antallet af reaktionstalsbeslem-
mc1ser er faldet yderligere i del forlcbne ål. Del Tabel 61. Jordana/yseresulrarer /99/.
skyldes førsl og fremmesi. al ma.kcme bli\er større, procenrisk fordeling
og der udtages lidi færre jordbundsanalyser pr. area-

Loll 0..- Nord· Velt·
len hed. Dorn· FaI· S""- n·l. n·l. J)I.

holm "" '''''' F,. bnd I.nd \ond

Tabel 61. Jordana/yser /99/. atHal Reaktionsral (RI)

R. F. PI K. Mil C•• Under 5,5 2 I I I 4 5 II
5.5 • 5.9 7 l 4 4 Il 16 32

Bornholm 1020 1015 1015 6.0 . 6.4 21 2 10 Il 22 33 37

Ilolland· 6.5 . 6.9 51 7 27 29 34 33 17
Falster 4320 ~3IJ 4318 1757 275 7.0 - 7,4 19 49 40 40 26 12 3 ESjælland 13532 11 12778 12783 3825 418 7,5 og derover O 40 18 15 3 I O
Fyn 17660 441 7688 8136 3121 111

Fosforsyretal (Ft)
ØsIJylland 24941 43 24271 24286 6316 3605
Nordjylland 20217 11 18780 19~42 6156 5321 O • 1.9 O O 2
Vesljylland 21693 12 21255 21469 5829 3467 2 . 3.9 O 2 86

4 - 5.9 9 19 21
Hele landel 103389 524 901~ 9l~9 21064 13223 6 . 1.9 28 37 35

8 . 9.9 9 30 S

Fosforbcstcmmelsen er næsten udelukkende gennem- 10- 11.9 9 IO 2
12 13.9 18 O 7

ført cfter bicarbonlltmctodcn det såkaldte PI. Standu.-
14 15.9 9 l Odanalyscn 1x.'Slår af en reaktionstalsbestcmmelsc, en
16 17.9 9 O 2

fosfortulsbcslcmmelse og en kaliumtalsbestemmclse.
18 19.9 O O O

Derfor cr amallet af fosfonal og kaliumlal ston sel
20 og derover - 9 I Olige store. NAr der c. lidt færre fosfor· og kaliumtals-

beslemmelser end reaktion~talsbeslemmelse.. skyldes Fosforlol (PI)
det, at der udluges en del jordprover til bestemmelse af 0-0.9 O I O O I I l
reaktionstal i marker. hvor der er miSlanke om. at l - 1.9 3 5 9 6 S 4 4
reaktionen er for lav. Derfor gi\ er fOldelingen af 2 - 2.9 14 16 26 23 17 IO 10
reaktionstallene ikke Cl repræsentativt indtryk af jor- 3 - 3.9 24 25 28 28 27 21 19
dens kalkiiislund. Derimod er n::sultaterne af gød- 4 - 4.9 24 23 17 21 24 23 23
ningsanal)'serne, der ovef\cJende SIamOler fra syste- 5 - 5.9 15 15 10 12 14 18 20
matiske jordbundsanalyser af hele ma.ke. eller ejen- 6 - 6.9 10 8 5 6 7 12 12
domme. nogenlunde rep.æ:sentativ for landbrugsjor- 7 - 7.9 4 4 2 2 3 6 6
dcmc. Den procenliske fordeling af godningstallene i 8 - 8.9 3 l I l l 3 3
de enkelte landsdele kan derfor gi\(~ indtryk af god· 9 - 9.9 2 l I I O l I
nmgslilslandcn. Se label 62. IO og derover I I I O l I I

Den procentvise fordeling af reaklionstal1ene i de Kaliumra/ (Kr)

enkelte landsdele er slon set konstant fra år til å.. 0- 1.9 O O O O O O O
2 - 3.9 O I O O 3 4 9

m det fremgår af tabellerne fOl fosfor· og kaliumtil· 4 - 5.9 l 2 3 3 9 10 21
standen, er de danske jorder generelt i en god god- 6 - 7.9 4 9 14 12 14 17 23
ningslilsland. Dct betyder. at for de ncslejorder er der 8 - 9.9 16 21 26 22 18 19 18
el relativl stort interval. der kan betegnes som op· 10- 11.9 24 24 22 20 18 17 12
Ilmalt for reaktionstallet. år reaktioJ'slallet er over 12 - 13.9 21 18 14 15 13 12 7
5,5 til 6. er del derfor ikke sJ meget reaktionSlalleiS 14 - 15.9 13 II 8 IO 9 8 4
slorrelse, der er interessant, men del er udviklingen 16 - 17.9 7 5 4 6 6 S 3
heri. Et acceptabelt reaktionstal kan nonnall opnås 18 - 19.9 6 3 3 4 4 3 I
ved hvert 4·5 år at 111fore omkring 2 tons kalk pr. ha. 20 og derovcr 8 6 6 8 6 5 2

~
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loU. Th'· Nord- Vest-
Bom· Fal- Sjæl- jyl- jyl- Jyl-
holm sIer land Fy" l""d land la"d

Magnesiumtal (Mgt)

O - 0,9 O O O O O O
l - 1,9 l l 2 3 2 l Kaliumtallenes (Kt) størrelse varierer mellem lands-
2 - 2,9 2 7 11 10 9 10 delene. Niveauforskellene skyldes først og fremmest
3 - 3,9 5 18 20 19 19 22 jordtypeforskelle. Her skiller Vestjylland sig klart ud,
4 - 4,9 12 20 19 19 20 24 idet 53 pet. af prøverne har vist et kaliumtal under 8.
5 - 5,9 20 18 16 16 16 18 På Bornholm er det kun 5 pet. af prøverne, der viser et
6 - 6,9 20 13 12 11 11 11 kaliumtal under dette niveau.
7 - 7,9 15 8 8 8 8 6
8 - 8,9 9 4 5 4 5 3 Tidligere har magnesiumtallene (Mgl) afspejlet Jord-
9 - 9,9 6 3 3 3 3 2 typerne, således at der var tendens til lavere nwgne-
IO og derover - 10 8 4 7 7 3 siuml.al på de lettere jorder, f.eks. i Vestjylland. Nu er

Kobberral (Cut) forskellene ved at være udlignet. idet en udbredt

0-0,9 2 5 12 8 2 3
anvendelse af magnesiumholdige kalkningsmidler har
bevirket. at magnesiumtallene i Vestjylland stort .,el er

l - 1,9 16 22 26 40 24 24 på linie med tallene i del øvrige land. Udbyttet, og især
2 - 2,9 32 31 26 31 34 32 kvaliteten af mange landbrugsafgrøder er afhængig af.
3 - 3,9 24 15 17 13 23 24 at planterne har tilstrækkelig magnesium lil rådighed.
4 - 4,9 15 11 9 5 9 10 Derfor skal man være opmærksom på, at knapt 1/3 af
5 - 5,9 5 8 6 2 5 4 alle prøver har udvist magnesiumtal under 4 og der-
6 - 6,9 3 3 l l 2 2 med behov for tilførsel.
7 - 7,9 2 2 O O l l
8 - 8,9 O l I O O O Kobbertal (CUI) under 2 angiver risiko for kobber-
9 - 9,9 O l O O O O mangel på visse jordtyper. f.eks. lavbundsjorder. Ocr
IO og derover - l l 2 O O O er en relativ stor del af prøverne. som har ej ud"ist et

kobbertal under 2. Specielt i Østjylland er der mange
prøver under dette niveau. Hvor kobbertallel er så

over 4. er jordens fosfortilsland så god, al der kan lavt, er der behov for at anvende kobberholdige gød-
tilføres mindre fosfor. end afgrøderne bortfører. Del ninger.
betyder, al der kan spares på fosfortilførslen tilom·
kring halvdelen af de danske marker. Her ligger der en En del af prøverne udviser kobbertal over 5, hvilkel
reel besparelsesmulighed i en tid, hvor rentabiliteten i betyder. at man skal være opmærksom på ikke at
planteavlen bliver dårligere. tilføre mere af dette tungmetal end højst nødvendig!.
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Frø- og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og Ghita C. Nielsen

J afsnittet om gooskning findes rc.. ultater af 19 forsog
med svovl lil vinlcrrap.., 4 forsog med svovl til v1\rraps
og 4 forsag med gylle til vintcrraps.

Del er ovcrraskendc. at de storste nettomerudb)'tter
kunne opnås. hvor der Ikke ble\ tilført kvælstof om
cfterårel. Delte skyldes sikkert. at vejret i fOTS"g'i
perioden har været mere mildt i vintermånedernc,
hvorfor der har været 'ltillet mere kvælstof til rådighed
fra jordens r~crver vcd mineralisering end i Ar med
merc normale klimaforhold.

AE.nillel indeholder resultater af forsag. der er gen
nemfart eftcr fælles planer. I forhold lil i fjor er
forsogsantallel l klo\cr og grÆSl;Cr reduceret. Antallet
afforsog med v!lrraps er ligeledes reduceret, hvonmod
der er gennemfort Cl noget storre antal med vinter
raps. lait har (orsogsarbeJdet indenfor fro· og industri·
afgroder el ttlwarende omfang som i fjor. 8

80
141
144
99

141
146
166

107
127
101
27

100
121
I IS
105

8

1119
71

167
197
84

1263
32
36
36

130

1233
71
85
SO

1281
30
14
49

8 ,

6 1135
7 ..- 3
8 "-29
8 ..- 54
I

S 1092
6 41
7 SO
8 "-54
I

7 1148
8 "-22
8 "-69
9 "-175
I 105

4 995
6 94
6 189
7 101
I

Udb)'Ut 0& Nttlo
KM. for mtrudb. m,""",

Røclsvinøel k_' kg fro pr. ha

1991 11989-91 1991 11989-91 989-911

·0-10. IO mest l leje.

Antal rUNIS

A.. O N e/terlir

20 N i kas, forår. 3
40 N Ikas, forAr. 6
60 N I kas. forår, 7
80 N I kas. forår. 8
LSD ]

B. 40 S e/ter6r

20 ikas, for§r. 6
40 1 Ikas. for§r. 7
60 I\" i kas, forår. 8
80 N I kas, forår. 9
LSD. I

C. 60 N e/terl1r

20 N l kas. forår. 8
40 N i kas. forår. 9
60 N i kas. forår. 9
80 Nikas. forår. IO
LSD ....

D, 80 .\' e/terdr

20 "\ I kas. for r. 8
40 N I kas. fodr. 9
60 :'l i kas. forår. IO
80 N i ka<.,. forår, IO
LSD.

Tabel l K~'ælslaf lil rodsl'ingel eflerl1r og forår. (97)

Vekselvirkningen mellem efierårs- og forårsudbragt
kvælstof fremgår af fig. l. Den aftagende virklllllg af
forårsudbragt kvælstof \00 O lil 80 kg N pr. ha
udbragt om efteråret ses i blokkene fra \cnstrc til hejre
i figuren. Der har ikke \'æret udbylteforskelle af be
tydning fra 60 til 120 kg 1 pr. ha lilfort enten om
foråret ellcr efterår og forår En stor mængde k\ ælslof
om foråret påVirkede udb)'t1cl i negati\ retning. h\or
der \ ar tllfort meget k\ ælslof om efteråret, se blok D i
tabel 2.
Ved tilførsel af meget kvælstof til rodsvingel om
forårel er der en Slor risiko for tidlig lejesæd. som kan
påvirke blomstrings- og bestovningsforlobel l negativ
retning og medføre et reduceret udbytte. Af denne

14
77
94

4

189

Anlal fot'SOg

Klover og græs~cr.

Raps: sortsafpro\'ning .
andre forsog.

Arter/opgaver

lait

lIor .

Tabel I. Forsogsalllal.

Kløver og græsser
Kvælstof til rødningel. Tabel 2 \iser r~u1tater af
for..og med stigende mængde kvælstof om eflerårel i
kombination med stigende mængde om forårel. For
'logene i 1991 blev gennemfort I 2. års rods\lngel. To
fONOg blc\ gcnnemfort med sorten Echo og el forsag
med sonen Virtus. I 1989 blev for'logene gennemført i
2. års Rubll1a og i 1990 i I. og 2. rs Rubina.
Karakteren for lejesæd var stigendc \'cd stigende
mængdc kvælstof tilført om efteråret og om for. ret.
Rcsultaterne i tabel 2 viser aftagende merudbytter for
forårs udbragt kvælstof ved stigende mængde tilført
om efteråret. Der er sAledes en \cksclvirkning mellem
efter rs- og forårsudbragt kvælstof. I genncmsnit af
årenes forseg cr dcr vcd O N om efteråret måh sikre
merudbytter for forårsudbragl k\ ælstof. Udb) ttcni
\eauet er hOJt \00 O kg 1': om efteråret. h\or der blc\
udbragt 60 og 80 kg N pr. ha om forårer.
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Figur J. Virkningen af hæJstof lil røds~·ingeJ.

kg frø pr. ha

aN 40N 60N 80N
kg kvælstof, efterår

921
107
IJ9
116

LSD 78

73
16
II
17

Anlul
UKrudl Kg r,'nl
pr. m' fr0 pr. ha.

forAr
forår
forAr

Chlorpropham NA 40 og Gallant er sammenlignet i 4
forsøg o"'er 3 år. Begge midler har reduceret en be·
skeden bestand af enArig rapgræs i frovaren. Gl lant,
som Ikke er markedsfon endnu. har været mest efTek·
tiv.

Tabel 4. Ukrudt i frogræs.

Alm. rajgræs

I farsag 1991

a. Ubehandlet
b.2,O I Mylone Power..<f
c. 3.0 I Foxlril-P
d.3.0 I Ariane S

Tabel 4 viser resultatet af forsøg nr. 36142, hvor
forskellige midler er provel til ukrudtsbekæmJX:lse i
foråret i alm. rajgræs. Effekten har været god, og pæne
merudbytter er opltAe!. De målte udslag er sta' il,tisk
sikre.
Basagran MP. Mylone Power-d og Foxlril-P er Ikke
markedsfort endnu.
Forsogene fortSættes.

Tabel 5 viser resultatet af forsog nr. 37168. hvor
forskellige midler er pro\'et i rodsvingel til bekæmpel
se af enårig rapgræs. som er meget uonsket i sm froe·
de frogræsser. Indholdet af enArig rapgræs kan være
afgørende for. om frøpaniet kan certificeres.
Sinbar, 'tom er prøvet i hel og delt dosis, og Trihunil
har virkel mest effektivt mod enårig rapgr s ved
bedommeise i april. Desværre foreligger der ingen
analyse af frovaren. Beskedne - overvejende negative·
udslag bic" målt.

l begge forsog var ukrudlsmængden meget beskeden,
og de mAite udslag \ar ikke statistisk sikre. Dc prøve
de midler har virket ret godt, og resultaterne svarer
godl til det. som midlerne \Iste i 3 forsøg i 1990.

•80 N forår•60 N forår•40 N forår

årsag og for at sikre veludviklede planter fra eftcrAret,
ogsA i år med mindre gode vækstrorhold i eflerårs- og
vinterperioden end i forsøgsårene 1989-91, bor ca.
halvdelen af den totale kvælstofmængde tildeles om
efteråret. Omkring iah 100 kg N pr. ha er tilsyneladen
de tilstrækkeligt til at sikre kvælstofforsyningen til
rodsvingeL Forsøgene fortsa~ttes.

Ukrudt i frøgræs. Tabel 3 viser resultaterne af2 forseg
med bekæmpelse af tokimbladet ukrudt. gennemfart i
henholdsvis alm. rajgræs og i rodsvmgel.

•20 N forår

1100

1300

1200

rabel3 Ukrudl i frag.-æs. (98)

Frøgnes
Antal
ukrudt
pr_ ml

Kg rent
fro pr. ha.

Anlal
ukrudt
pr. ml

Kg ren'
fro pr_ ha.

1991

a. Ubehandlet
b. 4.0 I Basagran MP
c. 2,5 I Foxtril-P
d.3,0 I Ariane S

1990

a. Ubehandlet
b.4.0 I Basagran MP
c. 3,5 I Foxtril
d.2,5 I Ariane

efterår
efterår
forår

eOerAr
efterår
forAr

JIs. Alm. rajgræs

J7 1315
12 118
2J 58

I 144
LSD-

2 Is. Alm. rajgræs

20 987
4 116
4 85
I 102

LSD-

JIs. RødsIlingel

12 976
I -;- 3~
O +54
3

LSD-

J Is. RødslIinge!

15 483
2 46
O 58
6 82

LSD 35
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Tabel 5. Enårig rapgræs i frøgræs.

Rødningel

/ forsøg /99/

a. Ubehandlet
b.2.0 I Chlorpropham sept.
c. 0,25 kg Sinbar sept.
d. 0, 15 kg Sinbar sep!.

0.15 kg Sinbar marts
e. 3.5 kg Tribunil sept.
f. 2,0 I Gallant april

a. Ubehandlet
b. 2.0 I Chlorpropham sept.
f. 2.0 I Gallant april

EnAria rapgræs
Antal pct.
pt'. ml j rre

42
25
16

7
IO
2Z

3 fs.
20 I
15 0.7
11 0,2

K. rt:nt

''''pr. ha

939
-;-24
-;-72

-;-60
, 71

35
LSD 6/

1022
16
29

LSD-

FrØ og industriafgreder

leflgrapgræ.f. rødsvingel og andre smdfrøede frøgræsser er
en/Jrig rapgræs en megel uønsket ukrodtsgræs.
Indholdet a/frøfro endrig ropgræs kan væreofgørendefor.
om frøpartiet kan certificeres. (Foto: DLF. Tnfohum)

Tabel 6 viser resultatet af forsøg nr. 37164, hvor
Tribunil anvendt på forskellig vis er sammenlignet

Tabel 6. Enårig rapgræs ,. frogræs. med 5mbar og Reglone til bekæmpelse af enlrig

Enlri& rappæs K& rent rapgræs i engrapgræs.
Engrapgræs Antal pcl. '''' lied c. hvor Tribunil er anvendt to gange i efteråret, er

I
pr ml j frø pr, ha der opnået en meget fin virkning overfor en stor

/ forsøg /99/ bestand af rapgræs. Ved optælling i april var all en!rig Frapgræs bekæmpet, og denne gode effekt ses igen ved
a. Ubehandlet 124 8.8 780 analyse af fr0varen. Pæne merudbytter p! 8-16 pet.,
b. 2.0 kg Tribunil sept. 21 J,3 127 som dog ikke er statistisk sikre, blev opnået.
c. 2,0 kg Tribllnil sept. FOniøgene søges fortsat.

2,0 kg Tribllnil okt. O 0,3 105
d.2,O kg Tribunil sept. Sygdomme på engrapgræs. [ tabel 7 er rentabiliteten

2.0 kg Tribunil marts 71 2,2 88 ved bekæmpelse af meldug og rust i engrapgræs be·
e. 0.15 kg Sinbar sep!. lyst. Alle led er behandlet i foråret 1991, mens led c, f

0,15 kg Sinbar marts 70 4,8 63 og h også er behandlet i efteråret 1990. Endelig er led d
f. 2,5 I Reglone dec. 71 3,4 59 behandlet to gange om for!ret.

LSD-

2 forsøg 1990 Der er udfort i alt 4 forsøg. Da der var store udsving i
udbynel"eaktionerne. er resultaterne delt. så 2 forsøg

a. Ubehandlet 21 2,6 951
med merudbyuer og 2 fOntOg uden "'ises h\'er for sig.

b. 3.5 Tribunil sept. 7 0,6 l
Der blev ikke opnået sikre merudbytler i gennemsnit

LSD-
afforsogene. Ved at sammenholde hhv. led bog c samt

Tabel 7. Sygdomme i frøgræs. (99)

Fodr 9l: planlcr KB rent Mer· Forir % plantu Kg rc:nt Mt:r·
EnørlPJll'll!S m<d '''' udbytte ..... '''' udb)'lte

Ml meldug pr. h. konti M' meldug pr. h. k"",

/99/ 2 forsøg 2 forsøg

a. Ubehandlet 26 0.2 657 50 O 829
b. 0,8 l Tilt ,op 6 O 43 10 50 O -;-103 -;- 136
c. 2 X 0,8 I Tilt IOP 4 O 24 -;-42 50 O 7 -;- 59
d. 2 X 0,8 I Til' ,op 0.5 O 66 O 50 O -;-68 "" 134
e. 1,0 I Matador O O 75 50 O -;-17
f. 2 X 1.0 I Matador O O 55 50 O -;- 17
g. 1,0 I Rival 5 O -;-6 -;- 37 50 O -;-75 -;-106
h.2 X 1.0 I Ri"al 5 O • 20 -;-42 50 O -;- 55 -;-117

LSD- LSD-

led c. f og h behandlet I seplembt:r
129led b-h bt:handlct I apnl.maJ og led d Igen J uger stncrc
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øvrige relevante led fremgår del, at en supplerende
efterårsbehandling ikke har reduceret forekomsten af
rust, når angrebet er bedømt om foråret til trods for, at
rustangrebene blev reduceret i efteråret.
Erfaringer har vist, at angreb af rust i efteråret ofte
forsvinder i løbet af vinteren og har ringe belydning
for, om et forårsangreb etableres.

Efter en egen forsøgsplan er el forsøg nr. 31069 udfort
med svampe· og skadedyrsbekæmpelse i alm. rajgræs
den 3. juni. Der forekom kun svage angreb af kron·
rust. og der blev ikke opnået sikre udbyueudslag.

Bekæmpelse af engrllpgræs-galmyg. Angreb af gaJmyg
ses til tider i områder med hyppig dyrkning afengrap
græs.

l tabel 8 ses resultaterne af 2 forsøg. hvor bekæmpelse
af engrapgræs-galmyg er udført i september. i maj
eller på begge tid~pul1kter. Ingen af behandlingerne
har resulteret i sikre merudbytter, hvilket formodent
lig skyldes, al der ikke blev bemærket væsentlige
angreb.

J ct enkelt forsøg i perioden 1989·90 forekom der
kraftige angreb af engrapgræs-galmyg. Flyvning blev
her fulgt via fangbakker. sll. det bedste bekæmpelses
tidspunkt i maj kunne fastlægges. En bekæmpelse i
maj 1989 resulteredt= her i et sikkert merudbytte på 136
kg frø i 1990 (eftervirkningsforsøg). Engrapgræs-gal
myggen antages at kunne skade i nyvcårel. men størst
skade forventes i det følgende års udbytte.

Tabe! 8. Galmyg i enwapgræs. (100)

Engrapgræs
Kg reni

f,.
pr. ha

2 forsøg 1991

a. Ubehandlel 789
b. 0.5 1 Sumi-Alpha sept. 14
Co 1.5 I Dimethoa! 28% $epl. 727
d. 0.5 l Sumi-Alpha forår 76
e. l.51 Dimethoat 28% forar 741
f. 0.5 I Sumi-Alpha sept.

0,5 I Sumi-Alpha forår 20
LSD-

6 forsøg /990-9/

a. Ubehandlct 729
b. 0,5 I Suml-Alpha sep!. 15
c. l.51 Dimethoat 2Ro/c sept. I
d. 0.5 l Sumi-Alpha forår 13
c. 1,5 I Dimethoat 28o/C forår 718
r. 0.5 I Sumi-Alpha sepl.

0,5 l Sumi-Alpha forår 36
LSD-

/ forsøg /990. eftervirkning

a. Ubehandlct 1016
g. 0.21 Sumi·Alpha 1515 89 1.16

LSD 26

130

Rapssorter
Der blev iah gennemført 29 forsøg med afprøvnlllg af
19 vårrapssorter og 48 for~øg med 19 vinterrapssorter i
landsforsøgene 1991. Der er medtaget sorter, som er
på den dan$ke sortsliste, på sortsliste i el andet EF
land, og sorter, som har deltaget i mindst el år i den
officielle afprøvning for optagelse på den danske sorts
Iiste.
De kølige og ret tørre vækslforhold i foråret medførte,
al rapsen var i begyndende blomstring 2-3 uger ~nere
end i 1990. Blomstringen og perioden fra blomstring
til høst var konere end i 1989 og 1990 og har med
virket til, at udbyueniveauet blev noget lavere end i
nævnte år.

Vårrapssorter
I tabel 9 er vist resultater af årcL'\ forsøg med v1lrraps·
sorter. Alle soner øverst j tabellen har deltaget i
landsforsos i mindst 3 år. Soner med 2 års afpTU"ning
og nye sorter er vist i midterste og nederste serie i
lahellen.

Tabe/9. Landsforsøg med sorler ajvrirraps 199/. (101)
(102)(103)

Udb)'lIc og merudbytte -.
Dato kg. pr. ha

Vårraps Kar.· f., Pct.,., b<g olie i I ISemda,d·
<jo'æd blomst 10rstor Fm DIk: halilel

Serie 05·06·91
Antal fOrslIg 15 Il IO 16 16 l'

Global 6 !l/~ 43,7 1409 958 1401
Drakkar . 5 lIla 44,4 7108 729 790
Topas .. 4 '''Io 43,8 7278 7109 -;,276
Bingo. 5 2% 43,3 750 728 760
Forte. 6 l!/b 44,3 783 720 766
Galaxy . 6 lI/b 44,3 719 6 73
Iris. 6 22/h 44,1 793 728 ~81

Sputnik, 6 !!/h 44,3 9 16 24
LSD. 0,4 87 37 90

Serie 05·07-9/
Antal rors'l~ S 7 9 9 9 •
Global 4 !4/h 43,6 2204 874 2195
Evita. 5 H/h 43,4 758 727 763
Slar. 4 !% 44,4 65 42 86
DP-2096/86. 4 2Y" 44,3 141 71 158
Jaguar. 5 n/h 43,2 724 716 732
Nimbus. 3 2% 44.2 84 45 99
Spok. 4 2% 43.9 158 69 165
LSD 0.5 153 65 /58

Serie 05·08-9/
Anlal fONlg 4 4 4 4 4 4

Glohal 5 "/~ 43,6 2502 993 2492
Li<;onne. 3 21'" 46,1 67 84 138
PF 1769/88. 4 "I. 44.7 -;.114 722 785
WW 15n 4 :'Yh 43.7 45 19 47
WW 153".. 5 ;4/~ 45.1 717 28 26
1-9013 . 5 14/(, 43.4 40 11 34
LSD. 0,8

• Lav karakter = slor slængt'lslyrke.



ExpreJS og andre mini·
herbicider kan gøre al\'Or
lig skade pJ raps iblom.
sm·ngstiden. I 1991 s4s en
de/ti//ælde o/skade, h\'Or
SpTØjlt'n l'Gr mangelfuldt
rengjort forud /ar beo
handlmg i rapsa/grøden.
BII/edet l'iser en al\'Orlig
skade på I'jnrerrops l'('d

ol'erlapning. t:xpress·re·
ster ble\! "trukket med
ud .. \'ed pyre
throld-behandliflg.
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Den tidligsle sorl Topas. som har "ærel på sonslisten
siden 1982, gav i årets forsog el betydeligt lavere
udbytte end de øvrige sarIer, som er afprøvet i serie
05-06-91. Topas og Bingo har elolieindhold på niveau
med målesorlcn. De øvrige sorter har el højere ind·
hold IIf olie i årels forsøg.
Den nye sort Nimbus fra Prodana er lilsyneladende
lidt mindre tilbøjelig lil at gå i leje end de ovrige soner
i serie 05-07-91. DP-2096/88 og Spok fra Dansk Plan·
teforædling gav et sikkert merudbytle af fro og olie.
Dc nævnle soner har el højere olieindhold end måle·
sorten.

SOflen LisanIIe I serie 05-08·91 udmærker sig ved at
have en ret stor slængelsIyrke og et for vårraps UJ;æd

vanlig højt olicindhold. Den er ret sen i modning.

De enkelte års resullater over en 5·årig periode er Vist i
t;.,bel IO. Af forholdstallene for udbytte af standard
kvalitet fremgår, at en række nyere og nye sorter har
ViSI gode resultater. Især i 1990 har mange liorter et
udbyue på et højere Il1veau end målesorten mens
udbyttet for de fleste var på niveau med udb)'llet for
m lesonen G/obol i 1991. Scr vi på tværs af årenes
resultater. havde Global Het d digt årc( i 1990. De tre
nye sorter neder"l i tabellen har klaret sig ganske godt
i 1991.

Vlirraps 1987 1988 1989 1990 1991

Tabel ID. Ol-ersigt Ol"er flere ars forsøg med sorter o/
\·lJrraps. Forholdstal for!roudbYllf! (SId. kv.).

Globnl ..
Drakkar .
Topas.
Bingo.
Fone...
Sputnik.
Galaxy
I ris
E\ H3.

Jaguar. .
Lisonne.
DI'-2096/86.
Slar.

100
107
101

100
97
92

100
IO}
98

100
94
92

101
102
100
98

101

100
98
99

106
104
IOJ
105
107
105
105
101
III
III

100
96
89
97
97

101
100
97
97
99

106
107
104

Gennemsnitsresultater fra en • rrækkes forsøg er VI!it i
tabel 11. Som den ældre sort Topas har LiSOfme en
mmdre tendens til al gti I leje end de O\'rige sorter.
Flere af de nye sorter udmærker sig ved et hojere
olieIIldhold end de ældre <;orter. Lismlfle har el meget
hujt olieindhold. DP·2096/86 og Star fra Dan..k Plan
teforædling. som er vist nederst i tabel II, har højere
fro- og olieudbyue i årenes forsag end de øvrige sorter.
De to sidstnævllte er endnu ikke på sortslislcll.

Ud fra årenes resultater i 1andsforsog og fra den
officielle afprøvning er dyrknings- og kvalitetsegcn·
skaber beskrevet for sorterne. som er optaget pil. sort
slistcn (tabel 12).
Topas og Lisonne adskiller sig fra de øvrige sorter i
plantehojde, og begge er mindre tilbøjelige til at gå i
leje. Topas er tidlig. og Lisonne er rel sen i modning.
De o\nge soner adskiller sig ikke væsentligt fra h... cr·
andre i dyrkningsegcnslaber.
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Tabel II Sorter af vdrraps 1987-1991

Udb)'uc og merudbytte
PCL olie i IØmor kg pr, ha

ViTraps Kar.
Antal ro, Frø si Olie si Fro afstd,kvro",," le~. Global Prø\et S Global Pr0vct S Global Pr0\'et S Global Prøvet S ForholJ~lal

Global. .. 202 4 100

Farsøgsdr 1987-1991
Drakkar ..... 82 4 43,7 44,4 2513 ~49 1000 ~4 2507 ~30 99
Topas /76 2 44,J 44,8 2589 ~154 1038 ~44 2593 ~ 133 95

Forsagsdr 1988-1991
Bingo. 54 4 44,6 44,9 2671 34 1083 22 2692 44 102
Forte .... 47 4 44,7 45,6 2587 3 1052 24 2575 32 101
Sputnik ... 47 4 44,7 45,5 1052 ~4 1052 17 2575 19 101

Fo"øgsdr 1989·1991
Galaxy 38 4 44,3 45,1 2585 22 1042 27 2554 45 102
Iris.. 39 4 44,3 45,1 2574 18 1039 25 2545 40 102

Forsøgsdr /990-91

Evita .... 15 5 43,8 44,2 2508 4 999 13 2502 18 101
Jaguar ... IS 5 43.8 43,4 2508 56 999 13 2502 44 102
Lisonne ... IO 3 43,8 46,2 2779 ~IO 1108 56 2775 65 102
Dp·2096/86 . IS 4 43,8 44,6 2508 197 999 99 2502 222 109
Star. 15 4 44,0 44,6 2491 157 996 79 2491 177 107

Tabel 12. Opdeling af IIdrsorter efter dyrknings· og
k Ilalitetsegenskabero

Plantehøjde
Under middel:
Under middel
til middel:
Middel,

Over middel:

Topas

Bingo
Drakkar, Evita, Forte, Sputnik,
GalaJ[y, Global, Iris
Lisanne

Glucosinolatindhold
Mikromollg lufttørret frø (HPLC~metoden)

( ) målt ved afprøvning for optagelse på sortlisten.
Bingo(6), Global (7), Lisanne (7), Galaxy (8), Forte
(10), Iris (IO), Sputnik (10), Evita (11), Drakkar (15)

Vinterrapssorter
Resultater fra årets forsøg med sortcr af vinterraps er
vist i tabel 13. Der er ikke målt forskelle i vinterfasthed
efter den milde vinler i forsogsårel. Sorterne i serie
05-01·91 har samme tendens til at gå i leje som måle
sorten i årets forsøg. Diadem er lidt senere i be
gyndende blomstring. Olieindholdct for Librallo og
Doublol er hojere end for de øvrige sorter. Falcon har
et ret højt frø- og olicudbytte i årets forsøg.

Valg af vårrapssort
Global har ijlere år ~'æret dominerende. Nye sorter med
gode egenskaber klarede sig bedre end Global i 1990, og
de har o~'(!r en længere eller kortere årrække l/ise gode
resultater. Blandt disse kan Bingo fremhæves for at
halle et meger 10111 indhold afglucosinolater. og Forte,
Iris., Sputnik og Galaxy for at halle er oJieindho/d oll€r
middel. Lisonne har klaret sig ganske godt i de SIdste to
6rs forsog og bør fremhæves for sit meget høje oJieirrd·
hold.

Bingo, FOrle, Galaxy, Sputnik
Drakkar, Evita, Lisanne. Topas
Global, Iris

GlQbal
Bingo, Drakkar, Evita, Topas
Forte, Iris, Galaxy, Sputnik
Lisanne

Olieindhold
Under middel:
Middel:
Over middel:
Meget højt:

Leje.i1bøjeUgbed

Lille: Topas
Under middel: Lisonne
Middel: Global, Drakkar, Bingo, Evita.

Forte. Galaxy, Iris, Sputnik

Modningstidspunkt
Tidlig: Topas
Middeltidlig: Global. Drakkar, Bingo, Forte,

Sputnik. Galaxy, Iris, Evita
Middeltidlig til
sen: Lisanne

Frøstørrelse
Under middel:
Middel,
Over middel:
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I sene 05·2-91 er afpnwet en række nye sorter, hvoraf
kun Idol og Accord er på den danske sortsliste. Li·
borius og Atlanra blev færdigafprovet i den officielle
afpro\'ning i 1990. men blev afvisl ved værdiafprov
ningen.
Den nye hollandske SOrl Honk gav et hojt froudbYlIe
og med el hojt olieindhold gav sorlen et megel hojl
olieudbylIe. Den franske sort Idol er tidlig i tx-gynden·
de blomstring og ret lidlig i modning. Sorten har i
~rets forseg el hojl frøudbYlIe. Del meget hoje olieind
hold medforer. al sorten har el megel hojl udbYlIe af
olie og frø af standardkvalitet.
De lyske sorter Lirajel og Accord er blevel godkendt
efler den officielle afprøvning i 1990. Beggc sorter er
lidi sene i modning. Accord har el hojt olieindhold.
Lirajet og Accord gav i årels forsog et hojt rrø- og
oJieudbytte.
1 serie 05-3-91 er vist resultater fra afprøvning af nye
sorter, hvoraf nogle kommer på sortslisten i 1992.
Flere af sorterne har vist et hojl olieindhold I årets
forseg.

fro og industriafgrøder

Resultaterne over en 5- rig periode er vist I tatx-I 14.
Målesorten Ceres har i nere års forsag haft et højere
udbytte end de afprm'ede sorter. Falcon har i to års
afpro\ning hævdet sig ganske godt.

Tabel 14. O~'ersi8t m'er flere 6rs landsforsog med sorter
af ~"nterraps. Forholdstal jor jroudbytle (std.
kv.)

Vinterraps 1988 t989 1990 1991

Ceres . 100 100 100 100
Libn.lvo .. 96 86 97 97
Sile}; . 96 97 97
Diadem. 97 93 88
Libraska 100 96
Doublol. 97 91
Falcon .. 100 105
liborius. 93 97
Atlanta 99 102

Tabel 13 Landsforsøg med sorter af Vinraraps. 1991 (104) (05) (106)

Udb)lte Ol mcrudbyue
IkJ- pr harln

•
Oml

," Kar. for

I I Frø ar

I

Kar_ for o\'u- Ikgyndcnde Pct. olie SlandArd·
lejwcd· vintrin. bJomSlnna i tørstof Fm Olie kvalitet

Serie 05-01-91
Antal forsøg 19 " Il l' l' l' l'
Ceres. 4 IO 1% 45,4 3265 1349 3319
Libravo. .......... 4 IO IV, 46,2 ~138 .;. 34 .;. I II
Diadem ... 4 IO 1'/, 44,2 .;.336 ';'172 .;. 384
Libraska .. 4 IO lil/~ 44,7 ';'110 .;.65 .;.136
Silex... ........ 4 IO 16/~ 45,4 .;. 103 .;.44 .;. 107
Doublo!. . 4 IO 10/, 45,8 .;.322 ';'123 .;. 315
Falcon. 3 IO HI, 45.3 168 65 165
LSD........ 1 0.4 67

Serie 05·2·91
Antal forsøg " 14 Il " " 11 11

ures .. ... _ .... 5 IO 1,,/, 44.2 3250 1308 3259
Liborius .... 5 IO 13/, 45,6 ';'143 .;.19 .;.94
Honk (GR 5/87). 5 IO lV, 45,3 170 100 210
Idol. 6 IO il/, 46,1 193 135 265
Allanl' (A 79116). 5 IO 1"/, 44,7 50 35 68
Lirajet ...... ........ 5 IO 1~/5 44,5 134 61 144
Accord (NPZ 74). 5 IO 11/, 45,5 145 97 192
LSD ... 0.4 48

Serie 05·3-91
Antal for:sog II II • 12 12 12 12

Ceres. 5 IO 1,,/, 43,9 3323 1329 3322
Ubcrator. ....... 6 IO IV, 45,0 .;. 36 16 2
NPZ 86 (Zeus) ..... 4 IO 1% 45,3 87 78 141
LO 9442 (T.rok). 6 IO lill, 43,9 68 27 68
Ada8io (B 79154) 5 IO 1'/, 44,9 .;. 186 .;.47 .;.151
Link (88152). 5 IO 10/, 44.0 ';'106 ';'41 .;.104
ES 89/10 (SenI') ... 5 IO I'/~ 44.3 112 55 125
LSD .. 0.4 160 65 161

• 1.:1\ laraklrT = SlOr stængcl"'l~rke
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Idol
Ceres. Doublol. Falcon, Libravo
Accord, Diadem. Libraska, Lirajet.
Silex

Idol. Sllex
Ceres, Diadem. Doublo!. Falcor.,
Libravo, Lirajet
Accord, Libraska

Modningstidspunkt

Tidlig til
middeltidlig:
MIddehidlig:
MIddel til sen:

Lejetilbøjelighed
Middel: Accord. Ceres. Doublol, Falcon,

Idol, Libraska. Libravo, Lirajel,
Silex

Over middel: Diadem

Vinterfasthed
\.liddel til hOJ for samtllge afprovede sorter

Planlchojde

Under middel:
Middel,

Tabel /6. Opdeling af l'interrapssorrer efter dyrklllngs
og halitetJegenskaber.

Over middel:

1 label 15 er resultalerne anfort som gennemsnil af
nere års forseg. Ceres. Libraska og Falcon har været
hojestydende.

Udfra årenes resultaler og fra afprøvningerne ved
Statens Plante3vlsforsog er dyrknlngs- og kvahlets·
egenskaberne beskrevet i tabel 16 for de sorter. som er
på sortslisten og for Si/ex, som er godkendt i England.
Jdol og Si/ex er lidt under middelhoje med samme
tendens til at gå i leje som de Oeste andre sorter.
Diadem er lidt mere tilbojelig til at gå i leje. Ved en
yderligere adskillelse vedrørende lejetilbøjeJighed end
besk.revet i tabellen vil Doub/ol og Si!ex blive placerel
imellem Diadem og øvrige sorter.
Diadem og Si!ex har ct rel lavl oheindhold. De nye
sorter Accord, Idol og Lirajet har et hejt til meget højt
indhold af olie. Indholdet af glucosinolater for Falcon
var noget lavere end for de øvrige sorter ved op·
tagelsen på sortslisten.

FrostorreIse

Olieindhold

Under middel:
Middel:

Valg af vinterrapssort
En VIgtig egenskab ~'ed vinterrapssorrer er deres e)'ner ti!
at ol'ervintre. men efrer de senere dn meger milde \'intre
foreligger der ikke gode oplysninger om derrne sortse·
gCl/skab,
Ceres har siden godkendelsen i 1986 værel den Irelr
dominerende SOrl; men der er nu kommet andre hØjlY
dende dobbelrlm'e SOrler på markedet. Af de nyere
SOrler skal Falcoll fremhæves på grund afet for vinter·
raps meget lavt indhold af glucosinololer. Fa/con og
Librasko har gode d)'rkmngsegenskaber. og de har i IO
lir vist gode resultater. I eJet seneste dn afprøvning ha,
a"dre nye sorter ogsa visl gode resullater.

Middel: Accord. Ceres, Doublol, Falcon.
Idol, Libraska, Libra\,o. Silex

Over middel: Diadem, Lirajet

Diadem. Silex
Ceres, Doublol. Falcon, Libraska,
Libravo

Over middel: Accord, Idol, Lirajet

Clucosinolatindhold
Mikromollg lufttørret frø (HPLC-metoden)
( ) målt ved afprøvning for optagelse på sortlisten.
Faleon (9), Libraska (12), Accord (13), Ccres 115),
Doublol (15), Idol (15), Libravo (15), Liraje. (' 6),
Diadem (17)

Tabel 15 Sorter afw'tllerraps Landsfonog 1988-1991

Pet. oh~ Udb)'lI~ 08 mmJdb}'t1~ kg pr ha

F'WIOldJVinterraps Kar i 101"\10(

Anlal for Fro ;1 DIK si Sid. h
fO<Wl I~jcs. c."" Prøvet S C~r~ Prø'tet S Cercs Pre\cl S Ccns Pn"'~1 S .1

Ccres 128 4 100

f'orsogs6r 1988-1991
Libravo ... 64 4 46.2 46.4 3669 -;- 203 1543 -;-79 3766 -;-199 95

Forsogsdr 1988-199/
Silex .. 63 4 46.2 45.6 3707 -;-98 1558 -;- 59 3803 -;- 123 97
Diadem 56 5 46.2 44,5 3686 -;- 224 1549 -;- 148 3781 -;- 297 92

Forsogsdr 1990-91

Llbraska. 34 4 45.7 45.2 3526 -;- 51 1467 -;- 39 3596 -;-74 98
Doublol 34 4 45.7 45.9 3526 -7'234 1467 ~90 3596 -;-229 94
Falcon. 47 3 45.9 45.8 3612 75 1510 27 3695 70 102
Liborius. 32 4 45.1 46.2 3534 -;-208 1452 -;- 55 3582 -;-172 95
Atlanta. 32 4 45.1 45.2 3534 15 1452 9 3582 19 101
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Vårraps

Bingo
Drakkar
Evita
FOrle
Galalty
Global
I ris
Jaguar
Lisonne
Nimbus
Spok
Sputnik
Star
Topas
DP-2096/86
PF 1769/88
\V\V 1529
\VW 1539
1-9013

Villrerrap.~

Accoru
Adagio
Atlanta·
Ceres
Diadem
Doublol
Falcon
Honk
Idol
Liberator
Liborius·
Libraska
Libravo
Lirajet
Link·
Silex·
LD 9442
NPZ 86·
ES 89/10

Afprøvnmgslr (or
optagelse på sans
listen i Danmark

1987-89
1985-87
1988-90
1987-89
1987-89
1983-85
1987-89
1989-90
1989-90
1990--91
1990--91
1987-89
1989-90
1980--82
1989-90
1990--91
1990--91
1990--91
1990--91

1989-90
1990-91
1989-90
1984-86
1986-88
1988-90
1989-90
1990--91
1989-90
1990-91
1988-90
1988-90
1986-88
1989-90
1989-90
1988-90
1990--91
1990--91
1990--91

Forædler og/eJler SOrlst,)t!r

Proclana Seed A/S
Serasem, Frankrig
Semundo Saalzucht, Tyskland
K WS, Tyskland
W. Weibul! AB, Sverige
Svalof A B, Sverige
Pajbjergfonden
Maribo Frø
DClllsche Saatveredelung, Tyskland
Prodana Seed A/S
Dansk Planleforædling A/S
K \VS. Tyskland
Dansk Planteforædling A/S
SvalCif AB, Sverige
Dansk Planteforædling AJS
Pajbjergfonden
W. WeibuU AB. Sverige
W. Weibull AB. Svc:rige
Mairbo Frø

NorddeulScne pnanzenzuchl, Tyskland
K WS, Tyskland
KWS, Tyskland
Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland
Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland
Semence Cargill, Frankrig
Norddeutsche pnanzcnzucht, Tyskland
Groenbrock, Holland
Semences Cargill, Frankrig
Deulsche Saa(vcrdelung, Tyskland
Deutsche Saatvercdclung, Tyskland
DClItsche Saateredelullg. Tyskland
Dcutsche Saatveredelung, Tyskland
Deutsche Saatveredelung. Tyskland
Nickerson RPD, UK
Maribo Frø
Prodana Seed A/S
Norddeutsche pnanzenzucht, Tyskland
Gebruder Dippe. Tyskland

Frø og indllstriafgrØdcr

Repræsentant

Prodana Seed A/S
Pajbjergfonden
Semenco Aps
Dansk Planteforædling A/S
DLF-Trifolium
Nielsen & Smit h AJS
Pajbjergfonden
Maribo Frø
Holli Fr. A/S
Prodana Seed A/S
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Nielsen & Smith A/S
Dansk Planteforædling A/S
Pajbjcrgfonden
DLF-Trifolium
DLF-Trifolium
Maribo Frø

Pajbjergfonden
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Dansk Planteforædling A/S
Pajbjergfonden
Abed Fonden
Pajbjergfonden
Dansk Planteforædling AJS
Abed Fonden
Holli Fr. A/S
Holli Frø A/S
Holli Fr. A/S
Holli Frø A/S
Holli Frø A/S
Shdl Farm A/S
Maribo Frø
Proclana Seed A/S
Pajbjergfonden
DLF-Trifolium

• Sorterne er Ikke optaget pA den danske sortli<;le på grund ar manglende godkenddse
N3\'nerM<;lag (navnet el endnu ikke godkendl):

Vllrraps:
DP·2096/116
PF 1769/88
\vw 1529
\vw 153q
1-9013

= lidias
= Donna
= Slarlight
= Stina
= Marinku

Vin/errop.\":
LO 9442
NI'l86
ES 89/10

= Tarok
= Zeus
= Senia

Kvælstof til raps
Kvælstof til vArraps. I tabel 17 er vist resultater fra 4
forsøg med stigende mængde kvælstof lil vArrars.
Forsøgene blev gennemført på jordtyperne JB 5 lil JB
7, og N-min blev bestemt om foråret. 12 af forsøgene
blev der målt N-min værdier af normal størrelse, ca.
50 kg N pr. ha, for de pågældende jordtyper. I I forsøg
var N-min over-o og i I forsøg langt under normal,
nemlig 35 kg N pr. ha på jordtype JB 7.

Karakteren for lejesæd er stigende. og der er en
tendens til et faldende olieindhold ved stigende mæng
de kvælstor. Del største nettomerudbYlle blev målt
ved ISO kg N pr. ha.
I gennemsnit af forsøgene blev den optimale N-mæng
de målt til 161 kg N pr. ha ved en pris på kr. 2.65 pr. kg
rapsfrø. En betydelig reduktion af prisen pr. kg raps
frø vil medføre en slor reduklion i den optimale
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N·mængde. Ved f.eks. kr. 1,25 pr. kg frø er den
optimale mængde i disse forsøg beregnet lil 106 kg N
pr. ha.
Resultater af 9 forsøg i t990·91 er vist nederst i
tabellen. l gennemsnit af forsøgene er det største

Tabe/IZ Stigende mængde hælsloj ril .'!Jrraps. (/07)

neuomerudbytle også opnået ved 150 kg N pr. ha, nilr
frøprisen er kr. 2,65 pr. kg. Ved en pris på kr. 1,25 pr.
kg frø bliver nettomerudbytteme ved 100 og 150 kg N
pr. ha stort set ens, henholdsvis 267 og 270 kg frø pr.
ha. Det viser, al kvælstofmængden til vårraps efter en

Udbyn~ Ol merudb}'tt~

Vinaps Karak· PClolie ka pr. ha Selton,cr-
ler for i

I I
udb:;ue

leJe~ (0rstof Fm Olle Sid. h. kg pl. rJ8

4 forsøg 1991

a. Ingen kvælstof. .... O 45.6 1036 431 IOS7
b. SONikas . . . . . . . . . l 46,5 388 170 407 294
c. 100 N ikas. 2 46,2 552 234 569 380
d. 150 N ikas 3 45,0 671 266 667 403
e. 200 N ikas 5 44,1 708 265 685 345
f. 250 N i kas 5 43,6 780 287 749 334
LSD .... •••••••••••• o o. l 173 81 183

9 forsøg 1990-91

a. Ingen kvælstof. . O 46,2 1218 SIS 1254
b. SONikas I 47,1 370 163 389 276
c. 100 N ikas 2 46.6 645 275 667 478
d. ISO N ikas .. 3 45,2 833 332 830 5bb
e.200Nikas. 4 44,1 893 334 865 525
f. 250 N i kos 5 43,6 929 343 893 478
LSD .......

Tabel 18 S!Jrider og hælsto/ lil villterraps (/08)

Antal planlcr

Viøterraps
pr. ml KMak· KI frø l'C.I:J

ler for pr. h.a mC~I~b.
Effcr!r I Forår lejesæd SId. kv. fbI fo,

1991
AnI.aJ forsøg ,
Normal mlid gru. sådalo 21/8

O N efterår ........ 81 64 4 3073 100
30 N efterår .... 87 70 4 -',-7 100 -',-90
60 N efterår....... 83 70 5 191 106 108
LSD ..

Sen sd/id. gns. sddalo 4/9
O N efterår. 88 60 3 2278 74

30 N efterAr. . 80 65 3 343 85 260
60 N efterår. 83 61 3 224 81 95
LSD ........ .......... 186

Gn~ 1989·91
Antal forsog 16 IO 14 16 16 16
Normal st5tid gns. sddato 21/8
O N efterår. 96 78 3 3676 100

30 N efterår. 99 76 3 72 102 ~II

60 N efterår. 94 77 4 276 108 148
LSD .. ................ Il4

Sen sdtid. g1l5. sådato 4/9
O N efrerAr. . 102 72 2 3064 83

30 N efterår. 97 74 3 374 94 291
60 N efterår. 99 74 3 282 91 153
LSD. 106

136



drastisk prisændnng kan reduceres betydeligt. For
søgene forts.'l:ues.

Atider og kvælstof til vinterraps. I tabel 18 findes
resultater af 5 forsøg i 1991 med 2 såtider for vinter
raps i kombination med tilførsel af kvælstof om efter
Arel. Der blev tilfart 200 kg N pr. ha om forårct. En
udsættelse af såtiden fra den 21. august til den 4.
scptember har medført en reduktion i udbyttet på 21
pet. i gennemsnit af O. 30 og 60 kg N pr. ha om
efteråret. Der er opnået betydelige merudbytter for
tilforsel af kvælstof ved sen såning.
I 16 forsøg over 3 år blev udbytlet 13 pet. lavere ved
såning den 4. september end ved sånmg den 21. august
i gennemsnit af forsogslcddene med O. JO og 60 kg
pr. ha. Et sikkert merudbytte og det bedsle resultat er
opnået ved tidlig såning. og når der blev tilfon 60 kg N
pr. ha. Meget pæne og sikre merudbytter er opnået for
tilførscl af 30 og 60 kg N pr. ha ved sen såning.
Tilførsel af JO kg N pr. ha ved sen såning gav et slørre
nettomerudbyHe end tilførsel af 60 kg pr. ha.
Vinterraps skal etableres senest omkring 25. august
for at sikre grundlaget for el højt udbylIe. Tilførsel af
kvælstof ved såning har en positiv effekt på udbyttet.
især ved sen såning. Da hælstof også kan påvirke
over\'intring~vneni gunstig retning og styrke rapsens
konkurrenceevne overfor ukrudt. vil en nedsættelse af
forbruget forårsaget af et drastisk prisfald på rapsfro i
de fleste tilfælde med størst fordel kunne henlægges lil
gooskningen om foråret.
Forsøgene fortsættes med bestemmelse af N-min.

Kvælstof til vinterraps om foråret. I tabel 19 er vist
resultater af 8 forsøg med stigende mængde kvælstof
og med delt gødskning. og 2 gange 100 kg N pr. ha
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tilført i kalkammonsalpeter er sammenlignet med 100
kg N pr. ha tilført i kalkammonsalpeler plus 100 kg N
pr. ha 3 til 4 uger senere tilført i kalksalpeter. I
gennemsnit af forsøgene var der tilfan 35 kg pr. ha
om efteråret.
Tendensen til lejesæd var som forventet stigende og
olieindholdet i frøene faldende vcd stigende mængde
kvælstof. Frøudbyttet vllr i begge forsøgsl'lr stigende
heil op til 250 kg N pr. ha. I gennemsnit af 12 forsøg
over to år var nettomerudbytterne stort sel af samme
størrelse ved 200. 250 og 2 gange 100 kg pr. ha
tilført i kalkammonsalpeter eller kalkammonsalpeter
plus kalksalpeter.
Den optimale kvælstofmængde ved en rapspris på kr.
2.65 pr. kg er i årets forsøg beregnel til 212 kg pr. ha.
Ved f.eks. en rapspris på kr. 1.25 pr. kg ændres den
oplimale kvælstofmængde i disse forsøg til 180 kg N
pr. ha. Den ekstra kørsel ved 2 gange udbringning af
kvælstof vil der ikke være dækning for i merudbytlet
ved en rapspris på f.eks. 1,25 kr. pr. kg.

Vækstregulering i Yinterraps. I 1990 blev der anlagt
forsøg med 2 gange vækstregulering med Cerone i
stadium 3.1 og 4.1 i kombination med 2 såmængder og
ved anvendelse af 175 og 225 kg pr. ha.

Resultaterne er vist i tabel 20. Behandling med 2 x 0.5
I Cerone pr. ha har reduceret plantehøjden med 3 til 6
cm. Der er en ganske svag tendens til, at karakteren
for lejesæd er påvirket i gunstig retning ved 225 kg N
pr. ha, hvilket dog ikke har påvirket udbyttet i gunstig
retning. Der blev målt sikre merudbytter ved al øge
såmængden fra 2 til4 kg uds.'l:d pr. ha ved tilførscll75
kg N pr. ha såvel som ved 225 kg N pr. ha om foråret.

Tabe/19 Sfigende mængde og delt kIoæ/stof fil w·merraps. fl09j

UdbYIle og mcrudb) tic
KABl· Pet ohe kg pr. ha Nello~-

VinternPl ter for ,
I I

udb)lle

"""'" 10ntol' F.. Olie Std h kg pr. ha

8 forsøg 1991

a. Ingen kvæl'\lof. ........ I 47.0 1616 691 1674
b. 100 N ika.. ........... 2 46.9 851 362 877 688
c. 150 N ikas . . . . . . . . . . . 3 45,6 1184 471 1181 917
d.200 N ikas ... 4 44,7 1388 531 1359 1019
e. 250 N ikas ... 4 44.1 1521 569 1472 1057
f. 100+ 100 N ikas· .. 4 44,6 1430 544 1396 1019
g. 100 N ikas + 100 N i ks· 4 45.0 1468 572 1450 1073
LSD .......... I 0.6 }6} 118 }77

LSD. led b·g ...... 0.6 226 96 }J}

12 forsog 1990-91

a.lngen kvælstof. ... I 47.9 1826 800 1914
b. 100 N i kaoS .. 2 47.7 962 415 999 811
c.150Nikas .. 2 46,3 1348 544 1354 1090
d.200 N ikas .. 3 45,6 1524 597 1509 1169
e. 250 N ikas .. 3 44,9 1643 624 1602 1187
r. 100+ 100 N i kaoS. 3 45,5 1576 613 1554 1177
g. 100 N ikas + 100 N i ks 4 45,8 1639 649 1632 1254
LSD .. .........

• 100 kg N lllrart den 1213 og 100 kg "1/ Illf"rl den 10/4
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Tabel 20 Vækstregulering i vimerraps (/10)

IVinte"aps

Kg frø Kg fl'lll
K.. Plante- pr. hl!. Kar. Plante- pr. h.l
foe højde "d fo, højde sltl

Kg lejesæd cm k"al lejesæd cm ba
"d_

I pr. ha 175 N 225 N

6 forsøg 1991
a. Ubehandlet ..
b. Cerone ..... 2 X 0,5 I
c. Ubehandlet.
d. Ceronc ..... 2 X 0.5 l
e. Ubehandlet.
f. Cerone ..... 2 X 0,5 I
LSD.

2
2
4
4
6
6

4
4
5
5
7
5

161 2869 4 160 3225
155 27 3 155 +51
159 3168 6 161 3418
155 +97 5 155 +129
158 3251 8 156 3466
152 +112 6 153 +110

4 149 4 150

Led b. d og fbehandlel i stadium 3.1 og 4.1.

'Udsæd: 50 kr. pr. kg. Frø 2,65 kr. pr. kg. () 1.25 kr. pr. kg
.. Dehandlel med C~rone i studium J.I og 4.1

6 forsag 1991
Udsæd

2 kg pr. ha .. . ..... 3041
4 kg pr. ha .. 200 162 (120)
6 kg pc. ha. 262 187 (102)

Kvælstof

175 kg p'. ha. .. ..... 3066
225 kg pc. ha. 259 184 (99)

Planteværn i raps
Køreskade i raps. Tabel 22 viser resultaterne af 5
forsøg, hvor omfanget af køreskade ved sprøjtning i
raps er SØgl belyst. Led b, c og e er gennemkørt en
gang på forskellige tidspunkter omkring blomstring
og lige før høst. Led d er gennemkørt IO gange om·
kring blomstring. 2 forsøg er gennemført i vårraps og
3 forsøg i vinterraps.

I tabel 21 er resultaterne fra de 6 forsøg opdelt. Som
det fremgAT af tabellen. blev der mAlt pæne merud·
byller for at øge såmængden fra 2 til 4 og 6 kg udsæd
pr. ha. Ved en pris pA kr. 2,65 pr. kg rapsfrø kunne det
betale sig at anvende 6 kg udsæd pr. ha. Ved en pris på
f.eks. kr. 1,25 pr. kg rapsfrø bliver ncuomerudbyttcl
lidt større ved 4 kg end ved 6 kg udsæd pr. ha.
Ved tilførsel af 225 kg N pr. ha blev udbyuet 8 pet.
højere end ved 175 kg N pr. ha. Nettomcrudbyllet på
184 kg frø pr. ha bliver næsten haJveret ved en reduk
tion af prisen for raps fra kr. 2,65 til kr. 1,25 pr. kg, og
nundcrskuddet« ved behandling med Cerone bliver
næsten fordoblet.

Tabel 21. Vækstregulerig i kombination med såmæng
der og kvælstol til vinterraps.

94
96

95
97

'or
holds.

ral

Kg rr0
pr. ha
SId.
hal.

96 + 191
98 + 151

LSD 106

97 + 177
98 + 124

LSD

For·
holds·

ral

+65
+36
LSD

Kg frø
pr. ha

Sid.
kval.

5/s. vdrraps 6/s. 'lJinterraps

2337 100 3629 100
';-23 99 +18 99
+32 99 +106 97

2 Is. )'årraps 3 Is. vinterraps

1924 100 3443 100
+12 99 +34 99
+18 99 +124 96

.;-76
+44

LSD 33

Raps

Tabel 22. Køreskode ved 16m spredebom. (lll)

1989-91
a. Ingen kørsel
b. Korsel st. 3.1·3.2
c. Kørsel sI. 3,3-3,4
d. Kørsel st. 3,3-4, I

og 4,3-4,1
e. Kørsel før hosl

1991
a. Ingen kørsel
b. Kørsel SI. 3,1-3,2
c. Kørsel st. 3,3-4, I
d. Kørsel Sl. 3,3.4,1

og 4,3-4,4
e. Kørsel før høst

Køreskaden blev i årets forsøg på 1·6 pet. • beregnet
for en 16 m bom - og nogenlunde ensartet i alle larsøg.
Over 3 år er der nu gennemført 11 forsøg med denne
opgave. Køreskaden har været beskeden og andraget
højst 5 pet. i gennemsnit. Skaden har været størst ved
to kørsler omkring blomstring.

Ukrudt i vinterraps. Vinterrapsen blev såel rettidigt i
1990, men fra midten afseptember og 3 uger frem faldt
der over hele landet så store nedbørsmængder, at det
generede afgrødens udvikling. På mange arealer blev
afgrøden svaglog tyndt udviklet. Behandling med
ukrudlsmiddel påvirkede afgrøden ved svidning og
udlynding i flere tilfælde end normalt. Et køligt forår

Tabel 23 "iser den køreskade, som kan beregn for
sprøjlebredder af forskellig størrelse. Ved 12 m bom·
bredde er det største tab 4 pet. i vårraps og () pct. i
vimerraps. Med øget bombredde reduceres køreska
den væsentligt.

Ncuomer
udbYlIe'

+279 (+503)

Udbyuer og mcrudb.
kg fro pr. ha

Std kv.
Vinterraps

Cerone

Ubehandiel. . . . .. _ 3235
Cerone, 2XO,5 I.... +79
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medfone. at afgroden kom ret sem i vækst, og i de
relativt tynde markcr fik især kamille et større spil
lerum end normall.
Det sås meget Iydeligl i mange vinterrapsmarker hen
over sommeren. Ved host var mange arealer meget
ukrudtsfyldte. Generelt var behovet for ukrudtsbe
kæmpelsc storre i afvigte vækslSæson end i de nær
mest foregående lir. og det afspejlede sig i de gennem
fonc for.;og bl.a. \'cd pæne merudbYller i relativt
mange Cilluatloner

Tabel 24 ",i!'oer re~,"lIalerne af 8 forsog. hvor forskellige
midler er provct ul bekæmpel~afukrudt i vinterraps.
To foro;ogsled er behandlet I forbindelse med afgro
dens s.-\nmg. To led er behandlet I september. da
afgroden ha\de udviklet 2-3 lov blade. mens to for
sogsled er behandlet s1I.\·el s.'lffitldig med såning, som
da afgroden ha\'de 2-3 lo\blade.
Årets forsog er opdelt eftcr mængden af tokimbladet

Tabel 23 Forholdstal for koreskode i rops.
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Vækstbetingelserne for l'inturaps nlr i 1990/91 ddrltgere
end i de to foregdende lækstsæsoner.
Tynde afgrøder og mangelfuld bekæmpelse "slog Igen
nem" i storr omfang, ~ kamille kunne florere pd mange
,·jnluropsareoler. (Foto: Andreas Ostergdrd)

Vlrnps Vinierraps ,

Raps ForboldtaJ for udbytk \ed Forholdstal for udb)'lt~ \ed
korsel med en bombredde pi korsel med ~n bombredd~ pi

12 m I 16 m I 20m I 24 m 12m I 16m I 20 m l 24 m

a. Ingen korsel 100 100 100 100 100 100 100 100
b. Korsel st. 3.1-3,2 99 99 99 99 99 99 100 100
c. Kørst:l Sl. 3,3·3.4 98 99 99 99 97 97 98 98
d. Kørsel SI. 3,3-3.4

og 4.3-4,4 96 97 98 98 94 95 97 97
e. Kørsel før host 98 98 99 99 95 97 97 98

Tabel l4 Ukrudl i vil/ferraps (112)

Anlal planl~r pr. ml Antal plankr pr. ml

Vinlcrraps &pt~mbcr ForAr %(d'd Kg frø ~ptem~r1 ForAr o/ø}Ord Kg fro

GncslToklmbl.
<læ ,,, pr. ha.

Toklmbl. jGræslTol.:lmbl.
dæk}(el pr. ha.

Tokimbl. \'. høst SL 1.:\>'81. v. host 1st kval

1991 5 forsag. meget ukrudt" 3 forsog. lidt lIkrodl

a. Ubehandlel 289 96 116 73 3029 49 68 52 80 3374
b. 1.0 I Lontranil 2-3 bl. 81 49 60 153 31 24 SS -;-116
c. 0.6 1Blade, 500 se 2-3 bl.

0.751 Agil 4 bl. 17 SO 45 30-1 3 16 13 -;- 81
d. 1.8 l Treflan··· ror n. 54 63 43 355 14 12 25 53
e. 1.8 I Treflan"· for s.\n.

0.6 1Blade, 500 se 2-3 bl. 46 35 34 351 8 8 13 -;-33
r. 3.0 I Trenan Plus·· .. for sån. SO 57 37 391 10 9 16 -;-2
g. 3.0 l Trenan Plus·· .. for slin.

0,75 t Fusl1ade 12.5 EW· 4 bl. 42 54 38 486 11 S IO 96
LSD 184 LSD-

1990 2 forsøg, meget ukrlldr-- J forsag, IIdr ukrudt

a. Ubehandlet 156 l 21 3890 51 19 SS 3795
b. 1.0 I Lontraml 2-3 bl. l IO -;- 28 7 17 24
r. 3.0 I Trenan Pluo,;· ..• for sån. l 7 -;-63 6 14 -;-22
g. 3.0 l Treflan Plus.... for sån.

0.75 I Fusilade 12.5 EC· 4 bl. O 7 -;-121 2 14 -;-142
LSD- LSD-

-) I.1'iSapal 1/ISlJI ..) m('g~1 u~rudl = mere end 100 ukrudl"plnnler pr m'
---) Trenun; 1.8 I \ed HI 1-4 2.2 I \ed IB >4.
....)Trenan Plus .1.0 I \ed 18 1-4 3.S l \w JB > 4
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ukrudt i september. I 5 forsøg var der m~re end 100
ukrudlsplanter pr. m2 på delte tidspunkt, mens der i
andre 3 forsøg var betydeligt færre. Græsukrudt fore·
kom i hovedparten af de gennemførte forsøg, primært
som enårig rapgræs og spildkorn.

l gennemsnit af de 5 forsøg med en stor ukrudtsmæng·
de blev effekten af de prøvede behandlinger ikke
imponerende. Ved optælling i foråret har de mest
effektive midler reduceret ukrudtsmængden til lidt
under halvdelen af mængden i det ubehandlede led.
Ved høst var renheden generelt ikke tilfredsstillende.
AiJigevel er der for de prøvede behandlinger opnået
pæne merudbytter. Lontranil har skuffet og ved høst
levnet mere ukrudt end de øvrige løsninger. Merud
byllet er da også lavere for denne behandling. Overfor
bestanden af græsukrudt er den bedste effekt opnået
med Agil, som i led c er udbragt ca. 3 uger senere end
Bladex.
I led e er Trenan ved såning suppleret med Bladex
senere. Effeklen af to behandlinger er kun i begrænset
omfang forbedret i forhold til etTekten i led d.

I gennemsnit af de 3 forsøg med en beskeden ukrudt
smængde har effekten været mere tilfredsstillende, og
ved høst var renheden ganske god efter nere af de
prøvede behandlinger. I gennemsnit af forsøgene har
behandlingerne dog ikke medført merudbytter, som
har kunnet betale omkostningerne.
Resultaterne af 3 forsøg i 1990 er vist i samme [abel.
Her deltog enkelte afde behandlinger, som blev prøvet
i 1991. Uanset mængden af ukrudt blev der ikke
opnået positive udslag.
Forsøgene fonsættes.

Tabel 25. Ukrudt j viluerraps. (i/J)

Antal
ukrudlJ;r.

Vinterrllps ml ro r Pet. Kg frø N(lIo-

græslandet
dæl<n pr. ha. mcrud
v. høst st kV81 b)'ue

J forsøg /99/ lfs
a. Ubehandlet 88 7I 62 2447
b. 0,7 I Benasalox

SC' 3·4 bl. 89 17 47 10.1 -;-127
c. 3.0 I Treflan Plus··

før sån. J3 13 24 5)8 )46
d. 1,8 I Treflan···

for sån. )5 20 20 )66 273
e. 1,8 I Treflan···

ef!. sån. 14 46 JI 194 101
LSD -

Ol 1l1~1 Sandovlt kone
Ul Treflan Plus, 3,0 l \'ed m 1-4..3.5 I ved J8 > 4.

••• ) Trefllln: t.8 1 \'t:d J8 1-4. 2.2 l \ed 18 > 4.

Tabel 25 \'Iser resultaterne af 3 forsog. hvor forskellige
midler er prøvet mod en ret beskeden mængde ukrudt
i vinterraps. Treflan Plus og Trenan er i led c og d
udbragt på den normale facon med indarbejdning i
jorden for såning. I led e er Tretlan udbragt straks
efter såning uden nedarbejdIling i jorden. Di'lse be-
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handlinger er sammenlignet med Benasalox se ud
bragt, da afgrøden havde 3-4 løvblade i september.
Effekten i foråret var bedst mod såvel græsser som
tokimbladet ukrudt efter Trenan Plus. Ved hØSl var
der dog kun ringe forskel på renheden efter Trdlan
Plus og Trenan. Pæne merudbytter er opnå~, for
begge løsninger. Behandling med Trenan uden ned·
arbejdning i jorden i led e har knapt medført s..tmme
gode effekt overfor det tokimbladede ukrudt. Det
omvendte gør sig tilsyneladende gældende overfor
græsukrudt. Ved høst var renheden i led e ikke til
fredsstillende og merudbyttet ikke på hojde med del,
som er opnået, når Trenan blev indarbejdel i jorden.
De måhe udslag var meget forskellige i de 3 forsøg.
hvorfor de gennemsnitligt opnåede merudbytter ikke
er statistisk sikre.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 26 viser resultaterne af 6 forsøg, hvor forskellige
midler er afprøvet på nere tidspunkter efter afgr0dens
fremspiring. To led er behandlet, da afgrøden havde
udviklet 1-2 løvblade, tre led er behandlet ca. 14 dage
senere, da afgrøden havde udviklel 3·4Iøvblade. mens
et enkelt led først er behandlet i november.
J gennemsnit af disse forsøg var der t 19 tokimbladede
ukrudtsplanter pr. ml i september, mens mæn~den af
græsukrudt var meget beskeden. I foråret var mæng·
den af tokimbladet ukrudt reducerel noget efter de
prøvede behandlinger. Ved høst var effekten de,!!- ikke
lilfredsstillende, og i gennemsnit af forsøgene er der
ikke opnået rentable udslag. På grund af megel for·
skellige merudbytter de enkelte forsøg imellem er de
gennemsnitligt opnåede udslag ikke statistisk ~ikre.

Mod græsukrudt er den bedste effekt opnået med CR
19373 og med en blanding af Dimefuron og Carbeta·
mex i november.
Benasalox SC er prøvet på to tidspunkter i september.
Den tidlige behandling med let reduceret dosering har
vist lovende resultater, idet effekten er fuldt på højde
med det, som er opnået med fuld dosis på et lidt senere
tidspunkt.

I samme tabel er vist resultaterne a1'2 forsøg fr.l1990,
hvor en beskeden ukrudtsbestand ikke blev bekæmpet
tilfredsstillende, og hvor der heller ikke blev opnået
merudbytter for behandlingen.
l gennemsnit af II forsøg over 3 år har CR 193/3 givet
en bedre bekæmpelse og et større merudbytte end
Benasalox tilsat enten sprcdemiddel eller blandet med
B1adex 500 se. Nummerpræparatet er ikke markeds·
ført endnu.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 27 viser resultaterne af 8 forsøg, hvor bekæm·
pelse af henhold!wis græsukrudt og tokimoladet
ukrudt er prøvet i vinlerraps. Resultaterne lir de 8
forsøg er opdelt efter mængden af ukrudt \ed op
tælling i september. I 4 forsøg var der mere {'"nd 100
tokimbladede ukrudtsplanter pr. ml. mens der i andre
4 forsøg var betydeligt færre.
Behandling mod tokimbladet ukrudt er gennemført i
september. da afgrøden havde udviklet 2·3 løvbiade. I
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Tabel 16. Ukrudl; w·nterraps. (114)

Anlal pLantC'f pr. m)

Vinlerraps S<pl<mW Fo.... "JO'" Ka fre
",,",,<I ",ha.

0"'" T(»ambl 0"'" TokJmbl ". hmt 5( knl.

6 forsog 1991 4f~ 4f~

a. Ubehandlet 4 119 27 76 45 3340
b. 0.7 I Benasalox SC·· 3-4 bl 39 44 38 +92
c. 0.5 I Benasalox SC

+0,4 I Blade> 500 se 3-4 bl. 15 42 30 +6
d. 2.0 l eR 19373 3-4 bl. 4 28 24 +29
e. 0.6 I Blade> 500 se 1·2 bl 12 29 27 +44
f. 0,5 I Benasalox se" 1·2 bl 15 41 31 53
g. 1.5 kg Dimefuron

+ 1.75 kg Carbetamex 70 WP nov. '9 '41 '25 '120
LSD-

2 forsøg 1990
a. Ubehandlet 100 52 95 32 94 3649
b. 0.7 1 Benasalox se" 4 bl 84 23 92 +18
c. 0.5 I Oenasalox SC

+ 0,4 I Blade. 500 se 4 bl. 76 14 90 7
d. 0.6 I Blade> 500 se 2 bl 78 9 59 +80

Il forsøg 1989·91 6f~ 9f~

a. Ubehandlet 36 137 52 69 43 3671

Ib. 0.7 I Benasalox SC·· 4 bl. 57 40 39 +55
c. 0,5 I Benasalox e F+ 0,4 l Blade> 500 se 4 bl. 43 38 34 +7
d. 2.0 I eR 19373··· 4 bl. 28 23 21 29

-5 forsøg -- SandO\';1 liisat. _•• 1989·90: 2.0 kg eR 20804

Valmue i "inrerraps kan
bekæmpes ml!gef effektivl
med Trejlan eller andre
lrijluraUnholdige midler.
SlJdanne midler skal ud·
bringes allerede før sd·
ning, ag derfor er det nyf
ligt al vide. om mlnwe er
akltJeI1 forekommende pIJ
arealet.

(Foto: Poul Madsen)
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Tabel27 Ukrudt i viruerraps. (J15)lVintenaps

Antal planter Antal pla,nter
pr. ml 'F m'
Forår Kg rro Nella- o,", Kg rro '_UO-_I

pr. ha merud· pr. ha lIl.-rud-
Gnes ITokimbl. std. kval bytte Græs ITokimbl. sId. kval t>yue

1991 4 forsøg. meger ukrudr· 4 forsøg. lidi ukrudr
a. Ubehandlet 52 133 2580 28 61 3100
b. 1.0 I Lontranil 2·3 bl. 37 71 "'"26 "'"218 14 23 105 "'"87
c. 0,6 I B1adex 500 se 2·3 bl. 17 42 252 176 20 24 57 "'"19
d. 0,4 I Bladex 500 se

+ 0,5 I Matrigon 2-3 bl. 34 54 202 72 16 21 81 ","49
e. 0,6 I B1adex 500 se 2-3 bl.

1,0 kg Kecb 50 nov. O 48 613 369 2 17 142 "'"102
r. 0,6 I Bladex 500 se 2-3 bl.

0,5 kg Kecb 50 nov. 2 51 778 595 2 16 204 21
g. 0,6 l Bladex 500 se 2-3 bl.

1,0 l Fusilade 12,5% EW 4 bl. 8 72 516 8 19 164
h. 0,6 I Bladex 500 se 2-3 bl.

0,75 I Agil 4 bl. 8 81 520 7 19 205
LSD 314 LSD-

1990 I forsøg, meget ukrudr* 4 forsøg, lidi ukrudt
a. Ubehandlet O 179 2698 23 56 3276
b. 1,0 I Lontranil 2-3 bl. 14 16 "'"51 ~ 243
c. 0,6 I B1adex 500 se 2-3 bl. O 45 504 428 9 20 "'"63 -139
d. 0,4 I Bladex 500 se

+ 0,5 I Matrigon 2-3 bl. O 65 244 114 8 21 90 "'"40
e. 0,6 I Bladex 500 se 2-3 bl.

1,0 kg Kecb 50 nov. O 24 293 49 3 II 40 "'"204
i. 0,4 I Bladex 500 se

+ 0,25 I Matrigon 2-3 bl.
0,7 kg Kecb 50 nov. O 43 389 160 3 13 159 "'"70

LSD 343 LSD-

• meget ukrudt = over 100 ukrudtsplanter pr. ml.

er opnået. 14 forsøg med en beskeden mængde ukrudt
var bekæmpelse ikke rentabel.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 28 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor bekæm
pelse af en beskeden mængde ukrudt i vinterraps er
gennemført på fire tidspunkter. B1adex 500 SC, der
kun har været med i 2 forsøg, er Udbragt, da afgrøden
havde 1-2 blade og sammenlignet med Benasalox se,
udbragt på del normale tidspunkt, hvor afgrøden

visse forsøgsled er der suppleret med midler specielt
mod græsukrudt. Agil og Fusilade er prøvet i septem
ber, ca. 14 dage efter behandlingen mod det tokim
bladede ukrudt, mens Kerb 50 er prøvet i november.
l gennemsnit af forsøgene med meget ukrudt er der
opnået en ret god bekæmpelse af det tokimbladede
ukrudt. Mod græsukrudt er den bedste bekæmpelse
opnået i de forsøgsled, hvor behandling specielt er
reUet mod dette problem. Kombinationerne af be
handling mod græs- og tokimbladet ukrudt har samti
dig medført store merudbytter, som er statistisk sikre.
I gennemsnit af de 4 forsøg med færre ukrUdtsplanter
er efTektbilledet det samme, men de opnåede merud
bytter er mere beskedne og ikke statistisk sikre. I
gennemsnit er der kun i led f opnået et positivt
nettomerudbyue.
Endnu 2 forsøg er gennemført efter denne forsøgsplan,
men resultaterne er ikke medtaget i gennemsnits
tallene. I det ene forsøg savnes optællinger, og i det
andet har behandlingerne medført ret voldsom svid
ning i Oere led.

I samme tabel er vist resultaterne af 5 forsøg i 1990. l
et enkelt af disse forsøg er en stor ukrudtsmængde
bekæmpet ret tilfredsstillende, og pæne merudbyuer
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Vinterraps

3 forsøg 1991
a. Ubehandlet 85
b. 0,7 Benasalox SC··, 3-4 bl 30
e. 0,6 I B1adex 500 se, 1-2 bl '20
f. 3,0 kg. Carbetamex 70 WP, nov. 40
g. 1,2 l Lontranil, april

•• SandO'lit lilsat. • 2 fOfS0g.

71 3336
56 76

·60 ·28
51 "'"50
54 86

LSD-
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Tabel29 PC·Planteværn - ukrudl ; '1inlerrap.s. (113 &: 1/6)

Antal ukrudt pr. ml Antal ukNdt pr. ml

Vinterraps Fom Pc. kg. frø F...., Pel. k... frø
dæknln. pr. ha dæktllJlI pr. ha

&""'1 andet v. hosl std. kv. &""'1 andel v. hest sid. kv.

J forsøg

62 2447 7 85 71 3336
47 103 8 30 56 76
25 367 6 2J 49 1J3

28 278 4 18 43 91
LSD- LSD-

Tabe/30 Ukrudt" v;nlerrap.s. (1/7)

Anual planter pr ml
Kg froVinterraps t-ornr

"ps 1G"", I Kom
pr. ha

ud hal

4 forsog 1991

a. Ubehandlet 71 38 9 2911
b. 1,0 l Fusilade 12.5 EW· 75 8 l 261
c. 1,0 l Gallant 75 10 O 256
d. 1.0 I Focus" 71 4 I 303
e. 0,75 I Agil 78 2 O 265

Ir. 3.0 kg Carbetamex WI' 68 8 I 345
g, 1.0 kg KClb 50 66 2 O 448 F

LSD 139

3 forsog 1990

a. Ubehandlet 72 8 20 4625
b. 1,0 1 Fusilade 12,5 EC· 80 O 2 -d5
c. 1,0 l Gallant 74 O O -;- 21
e. 0,75 I A8il 76 O 2 94

LSD-

15 forsog 1985-86 og 1989-91

a. Ubehandlet 88
b. 1.0 I Fusilade· 88
f. 3.0 kg Carbetamex WP 81
8. 1,0 k8 KeTb 50 82

1991 J forsøg
a. Ubehandlet 88 71
b.O,7 I Benasalox SC· 3-4 I. 89 17
c. l/I dos. Modelvalg 3-4 I. 22 1J
d. l/I dos. Modelvalg 1-2 I.

l/I dos. Modelvalg J-4 I. 2J 12

t lil~lll Sundovll.

havde udviklet 34 blade. Carbetamex 70 WP og
Lonlranil er udbragt i henholdsvis november og april.
Mængden afukrudl var væsentligl reduceret i foråret,
men ved host var renholdelsen ikke tilfredsstillende.
Meget forskellige udslag i de enkehe forsøg betyder, at
de viste gennemsnitsudslag ikke er statistisk sikre.

Tabel 29 viser resultaterne af 6 forsag. h\'or PC
Planle~'ærn for første gang er udnyttet ved valg af
middel i to forsogsled i vinterraps. Arealets bestand af
ukrudt er bedømt. og middelvalg er sket på basis
heraf. Det valgte middel er bcnyuet i hel dosis. I 4
forsog er valgt Dimefuron. som endnu ikke er mar·
kedsfort. mens Benasalox + Bladex valgtes i 2 forsøg.
I led c er det vaigie middel udsprojlct i hel dosis. da
afgrøden havde 3-4 lovblade samtidig med Benasalox
SC, som er målemiddcl i led b. I led d er det model·
valgte middel delt, s~ halvdelen af midlet er udbragt,
da afgrøden havde l-2 lovblade. Ca. 14 dage senere er
den anden halvdel af det modelvalgte middel udbragt.

Resultaterne af de 6 forsøg er delt. idet resultaterne er
hentet i Io forsogsserier. Mængden af tokimbladet
ukrudt var i begge serier beskeden, og græsukrudt
forekom primær! i den ene serie. De provede model
losninger har reducerct græsukrudtet væsentligt.
Overfor tokimbladet ukrudt har modellens losninger
virkct lidt bedre end Benasalox i led b. Dette gælder
også ved 3fgrodens host. En delt indsats har ikke i
gennemsnit forbedret elTekt og merudbytte i forhold
til en enkelt behandling. I de enkelte forsøg er der stor
forskel på de måhe udslag. og derfor er de gennemsnit
lige merudbytter ikke statistisk sikre.
Forsøgene fonsættes.

IO forsøg 1989-91

a. Ubehandlet
b. 1,0 l Fusilade·
d. 1.0 l Focus

79
84
78

19
3
2

19
3
3
I

7 3785
O 148
O 209

LSD 108

9 3686
O 67
l 193
O 208

LSD /05

Tabel 30 viser resultaterne af 4 forsøg med bekæmpel
se af spildkorn og græsser i villlerraps. I gennemsnit
var der ell beskeden mællgde græsukrudt og spildkom
i disse forsøg. Alligevel er der for alle behandlinger
opnået store og statistisk sikre merudbytter for be
kæmpelse. Mod spildkorn har alle midler været meget
elTektive. mens der er mindre forskelle overfor det
enårige græsukrudl. som primært bestod af enårig
rapgra::s.
Fire nye midler. som ikke er markedsført. er udbragt i
september. og af disse har Agil og Focus givet en lidt
bedre elTekt mod græsser end Fusilade og Gallan!.

o k1:cberrllddel lllsat forskdllge fonnuknnger
tO peJlclrcringsohc liIsat.
Lcd ~ behandlet i september.
Led f-g behandlet i november.

Carbctamex 70 WP og Kcrb 50 er udbragt i november.
Kerb 50 har virket lidt mere elTektivt overfor dvc1
græsukrudt som spildkorn.

I samme label er vist resultatcrne af 3 forsøg med
Fusilade. Gallant og Agil i 1990. l disse forsøg var der
kun ringe forskel på effekten. og de beskedne udslag
var ikke statistisk !>ikre.

143



Frø og industriafgradcr

Focus er !>ammenhgnet med Fusllade i IO forsog o\er 3
år. Midlerne har vist en effekt på samme niveau med
pæne og statistisk sikre merudb)'tler til (olge.

Kerb 50 og Carbetamex 70 WP er sammenlignet med
Fu~ilade i 15 Corsøg siden 1985. I gennemsnit af disse
forsøg er der opnået en meget effektiv bekæmpelse aC
en beskeden mængde græsukrudt og spildkorn. Carbc·
lamel( og Kerb har reducerct bC'itanden aC raps en
smule, men til trods herfor er der opnået cl større
merudbytte Cor behandling med disse midler cnd med
Fusilade. LSD-værdien vlser, at der er tale om en
sikker forskel.
Opgaven med afprøvning aC midler mod spildkorn og
græ:sukrudt fonsætles.

Valg af ukrudtsmiddel i vinterraplo bør af~temme.\· efter
den flora. d.:r forekommer på dn aktuelle areal.
Spildkorn, kamille og agersenfll'p kan påvirke udbyttet
væsentligt. hvis de forekommer , ~lørre anlal.
Et godt kendskab til midlern('s ..stærke og Sl'CJge sider"
giver gode muligheder for . safremt ukrudtsfloraen
kendes - at rælge sO\'el en ef/e!..II\· som en økonomisk
losning.

Errekl af ukrudtsmidler i vinlerraps. Tabel 31 .I~r,

h\:ordan en række midler virker overfor de vigligste
ukrudtsarter i vinterraps.
Kun hvor et tilstrækkeligt antal ob:-.ervationer Core
ligger. er der angiv~t en værdi for midlcmes c·lekt. l
tabellen er medtaget midler, som ventes markedsCørt i
1992. Midlerne er placerct i grupper efter dd tids
punkt, hvor de normalt finder anvendelse.
I tabelbilaget er anført hvilken procentvis clTekt der i
årets Corsøg er opnået m(."<! de aktuelt prøvede 10~

ninger m-erCor de bedomtc ukrudtsarter.

Ukrudt i vårraps_ Ta~l 32 viser resultalcrr e af 5
Corsog med bekæmpelse af ukrudt i vårraps. Benasalox
er pro\(t på to tidspunkter og sammenlignel med
Lontranil og Blad~.\. Benasalox i reduceret d()'i;is,
udbragt på afgrodens 1-2 blad!\tadium. har vlrk~1 fuldt
så godt som en lidt større dosis p~ aCgrodt"ns 2~3

bladstudlUrno I gennemsnit af de 5 Corsøg var der kun
71 ukn'dtsplantcr pr. m~, Bekæmpelsen har knapt
været tilfredsstillende, idet ukrudlsdækning~n ved
høst var lovlig stor. De opnåede merudhytlcr }wr ikke
kunncl dække omkostningerne ved bckæmpcl~cn.

r 4 Co~og i 1990 var de tilwarende behandlmgcr
rentable. selvom ukrudtsbcstanden og!\å I disS( forsøg
var flel;keden.
B1adcx er o;ammenligner med Lontraml I 12 forsog
over 3 år. Effekten overfor cn ~kedcn ukcJJtsbe
stand har \æret helt ens. såvel ved optælhngen o:. uger

Tabel31. Effekt af ud}'Olgte midler mod ukrudt i vinterraps. (J18)

"
t

~~ ...- ~ l "Vinternps 5" ~g ~ ~
~

" E~~ .- = ~
~ " ~ o ".

~:: ... ~
~ " = ~

~ ~~f. "2 E • =
E~

E~ 1> " ~
~ :!! ]i~i

~ o ~ • 'i ..
~~ < < "" " '"

For sdning

I. TreOan 1.8 125 •• •••• • • •••• •••• •• ••••
2. Trenan Plus 3.0 390 •• •••• •• ••• •••• •••• •• ••••

Raps }.J løvblade

3. Benasalox se + Sandovit 0.7 +0.1 500 •• •••• •• •••• •• •• • •
4. Benasalox se + B1adcx 500 se 0,5 + 0,4 400 •••• •••• .. •••• ... ... • •
5. Blade. 500 se 0.6 80 •••• .. •••• .. ... ... ... ..
6. Lontranil 1.0 390 •••• • •••• .. •••• ... ... •

Oktober-november

7. Matrigon + Kerb SO 1.0 - 1.0 625 • ... •••• •••• .. .. •••• ••••
8. Bladex 500 se + Kerb 50 0.6 - 1.0 405 •••• ... •••• • ... ... •••• •••• ••••

NOl'ember-december

9. Carbelame... 70 WP 3.0 315 •••• •••• ••••
IO. Kerb so 1.0 325 •••• .. •••• ••••
April

I I. Matrigon 1.0 340 • • • .... • • •
12. Lontranil 1,2 465 .. • •••• .. .. • •
Effektnive8u •••• > 85% ···7Q.84"'c •• 50-69% • <50%
En streg anghOtr.:ll 11lstrn=kkchgc obscT,oal1oner !>avne">

144



Tobell} Ukrudt j vdrraps (J19)

fikrudi
j%jORI Kgrm Netto

Vlrr.... ~æUet pr. ha merud
pr. ml ....høst sid.hol bytte

5 forsøg 1991

3. Ubehandlet 71 40 1811
b. 0,7 I Bcnasalox SC· 49 25 179 +51
c. 1,0 I Lontranil 52 29 112 +80
d.0.6 l B1adex 500 se 51 27 21 ~55

e_ 0,5 I Bcnasalox SC" 3 21 60 + 117
LSD IO 88

4 forsøg 1990

a. Ubehandlet 59 51 2502
b. 0.7 l Benasalox SC· 35 27 248 18
c. 1,0 I Lontranil 37 23 255 63
d.0.6 I Bladex 500 se 44 18 244 168

LSD 17
Il forsøg 1989-91

a. Ubehandlet 68 47 2174
c. 1,0 I Lontranil 45 30 134 +58
d.0.6 I Bladex 500 se 46 24 97 21

LSD 85

• tilsat Su~r Olie .. lIIsat Sandovit kone
Lcd b-d behandlet _ed 2-3 IO'blade.
Lcd e bc:handkt ,'t'd 1·2 la,blade.

efter behandling, som ved bedømmelsen omkring
høst. De beskedne merudb)'tter er statistisk sikre. og
der er el posili\ I netlomerudbytle for behandling med
Bladex 500 se pA grund af delte middels lavc pris.
Fonmgcnc fortsættes.

PC·Plal/tel'ærn udvikles ved Afdeling for UkrudlSb~

kæmpcl~c i Flakkebjerg. Denne model er afpT0\'et på
2. Ar. og resultaterne af 5 forsøg Vises i label 33. I 3
forsog valgte modellen Benasalox + Bladex. mens
Lontranil og Benasalox + Superolie begge valgles i l
farsng. Led d ble\ behandlet førsle gang i afgrodens
1-2 blad~ladium og igen samlidig med de ovngc led.

Frø og induslriafgrooer

VinterbYK·spildplal/ler kon genere vinterrapsojgrøden al·
varligt. Bekæmpelse med egnede midler kon være megel
lønsom.
Omhu w!d tænkningen - sd spild minimeres - og I'f!d
pløjningen kan reducere spildkormproblemet I'(zsenlligt.

Der var i gennemsnit godl 8 dage mellem de IO

behandlinger. Den modclvalgte losning blev sammen·
lignel med Benasalox se + Superolie.

5 forsøg 1991

a. Ubehandlet 71 40 1811
b. 0.7 I Benasalox SC· 2-3 bl. 49 25 179
c. l/I dos. Modelvulg 2-3 bl. 47 21 123
d. 1/2 dos. Modelvalg 1-2 bl.

1/2 dos. Modcl\'alg 2-3 bl. 34 19 172
LSD IO 88

4 forsøg 1990

a. Ubehandlet 59 51 2502
b. 0,7 I Benasalox SC· 2-3 bl. 35 27 248
c. 1/1 dos. Modelvalg 2-3 bl. 35 25 162
d. 1/2 dos. Modelvalg 1-2 bl.

1/2 dos. Modehalg 2-3 bl. 24 24 229
LSD 17

• tilsat O.S I Supcr Olle.

Tabel]] Ukrudl i vdrraps (1/9)

Vir.....
% jord
dzk'<t
V,hMt

Kg rar
pr. ha
...."aI

I gennemsnit af de 5 forsøg var der 71 ukrudtsplanter
pr. m2• Den delte indsats har virket lidt bedre overfor
ukrudtet end de "vrige behandlinger. Forskellen er
dog ikke statistisk sikker. J gcnnemsnit er der opnAel
pænc og stalistlsk sikre mcrudbyltcr låreis forsog.
Resultaterne af årets forsøg falder fint t IrAd med det,
som blev opnået I 4 tilsvarende forsog i 1990.
Forsøgene fortsættes.

E(fekt af ukrudtsmidler i y rraps. Tabel 34 viser.
hvordan en række midler virker overfor de vigtigsle
ukrudtsarler i vårraps.
Kun hvor el tilstrækkeligt anlal observationer fore
ligger, er der angivet en værdi for midlernes effekt. I
tabellen er medtaget midler. som ventes markedsfort t

1992. Midlerne er placeret i grupper efter del tids
punkt, hvor de normalt finder anvendelse.
I tabelbilaget er anført hvilken procentvise effekt. der i
Arets forsog er opnået med de aktuelt provede los
ilinger overfor de bedømle ukrudtsarler.
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Agersennep kan være særdeles tab'llOldende i ~'6mJPs. og
bekæmpelse med egnede midler er ofte meget lønsom.
0gSt2 med nye ajregningsregler kræver delle ukrudl en
m/Jlrt!lteI bekæmpe/se.

Valg af ukrudtsmiddel i v/Jrraps bor afstemme~' efter
den flora, der forekommer på det aktuelle areal.
Agersennep kan pJvirke udbyllel væsentligt. hvis delte
ukrudl forekommer i Slørre mængde.
El godt kendskab til midlernes nstærke og smge sider..
giver gode muligheder for - sJ/remt ukrudtsjloraen
kendes - at vælge sJl'el en effekliv som en økonomisk
løsning.

S)'gdomme i vinterraps. Gråskimmel og skulpesvamp
var de mest udbredte sygdomme i raps i 1991. Grå
skimmelangreb tillægges normalt ikke den store be
tydning i raps, hvorfor de stedvis kraftige angreb var
meget overraskende. Gråskimmel har aldrig tidligere
været så udbredt som i 1991. Svækkede planter og
vedvarende nedbør i Juni gav svampen gode an
grebsmuligheder.

, tabel 36 ses resultaterne af IO forseg, h,or der er
behandlet med et svampemiddel p! forskellige tids
punkter. Behandling i vækststadium 4.2-4.3 er belyst,

Grosk,mme1 breder sig fra bladene Iii Slæng/en. Bliver
stæng/en anfrebet i st.rre omfong. nødmodner p/oruen.
Gråsklmme er allestedsnærværende og er en svæ"-te/ses
parasit. Dette betyder. Ol smitstofaltid er tilstede. men at
plantematerialet skal ~'Cf!re svækket. [ør grdskimmelsvam
pen angriber. (Foto: Jørgen Simonsen)

ligesom efTekten af en supplerende efterårs- hh\'. for·
årsbchandling er undersogt. Endelig er virkningen af
en supplerende behandling i vækststadium 5.1·5.2
målt.
Kun behandlingerne i led h har ikke medført sikre
merudbytter.

Tabel34 Effekl af udWJ/gte midler mod ukrudt i vdrraps (/20)

Kemi- ~ 1 j • 1
~

~ ~
~

Virraps Prøvel kalie- • l ~ ..
dosis ~ e] cpn; o "E ~

,
kg/ltr. pr. ha li, li, .. -; 1!, ~ ..
pr. ha 1991 < < .. " :t~ :t " o:

For såning

L Treflan· 1.5 110 • •• •••• • •••• • • ...
2. Treflan Plus 2.0 260 • •• •••• • •••• .. •••• .,..

Raps ]·3 løvb/ode

3. Ben~lox SC· + Sandovit 0.7+0.1 500 .. •••• ... •••• .. •••• .....
4. Benasalox SC + B1adex 500 SC 0.5+0,4 400 •••• • •••• ... .. •• •••• .....
5. Bladex 500 se 0.6 80 •••• • •••• •• •• ••• ...
6. Lontranil 1.0 390 •••• • •••• •••• .. .. •••• ...

Eff~klni\'~au: .... o~cr 85o/c ... 7(}'8.V~ .. 50-69';( • IInd~r 50%
En slreg angl~er. 31 tllSlf'B:Hchge ~nlllloner snne:\
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Der var I gennemsnit af forsogene ingen sikre forskelle Af S} gdoOlsbedoOlmelserne fremgår det. at gntskim-
mellem forsogsleddene med hensyn til opn;\ede Oler- mel og skulpes"'amp \ ar de dominerende sygdomme
udbytter. Fratrækkes kemikalicomkostl1inger. er det og ....ur ho\'oolirs.'lgen til udbyttcudslagene.
bedste resultat med en enkelt behandling opn et med lIed ti er behandhng l vækststadlUm 4.2-4.3 suppleret
Derosal i led e. Med IO behandlinger er del bedste med behandling i \'ækstsfadium 5.1·5.2. En eyL bc-
resultat opn. et med Dcrosal i led f. Når der regnes kæmpeise af skulpes\'amp anbefales normalt udfort
med en rapspris pli 125 kr./hkg. bliver merudbyttet efter blomstring. Ved at sammenligne lcd e og h
kun 40 hh\'. 60 kg fro pr. ha. nAr kemikalieomkosr- fremgår det, at den supplerende behandlmg med Ro\-
ninger fratrækkes. ral Fia ikke har medfon noget merudb} He.

Tabel 36. Sygdomme i ~·i",erraps. (/}1)

Mer- Mer·
Vinterraps Raps % pl. med % dækn Kg frø udbytIe udbytie

pl.pr.m~ JrA- knold- skulJlt'. af skulpe. pr. ha kemI .;. kemI
forar skimmel ~gersv svamp. sv.mp. sId. kvaJ. .., ....

IO forsog 1991 8/s 5/s. 8f~ 4f~

a. Ubehandlet 68 9 4 54 14 3293
b. I,S I Sportak 45 ec sf. 4.2-4.3 5 2 SI II 160 7 "'164
c. 1.5 I Sportak 45 ec efterår

l,S I Sportak 45 cc st. 4.2-4.J 68 4 l 47 9 260 "'46 '" J88
d. 1.5 I Sponak 45 ec apnl

l,S I Sportak 45 ec ~t. 4.2-4,3 5 2 45 IO 2J4 "'72 "'414
c. 0,7 I Derosal n. st. 4.2·4.J 5 2 50 13 124 84 40
f. O,J I Dcrosal fl. efter!!'r

O.J I Derosal n. SI. 4.2-4.J 71 7 2 4J 13 228 149 60
8· 1.5 I Folicur SI. 4.2·4.J 5 2 48 II 249

Ih. 0,7 I Derosal n. SI. 4.2-4.3
2.0 I Rovra! Flo. SI. 5.1·5.0 'J "I J7 IO "93 71 "'255 FLSD o·g 1/4

LSD b-g-

1forsøg 1991

a. Ubehandlet 61 S O 100 6J 3181
b. 1.5 I Sporlak 45 cc sI. 4.2-4.3 J O 100 49 66J 514 J43
c. 1.5 I Sportak 45 ec efterår

1.5 I Sportak 45 ec SI. 4.2-4.J 6J O 100 JI 695 J89 47
d. 1.51 Sportak 45 ec april

1,5 I portak 45 ec SI. 4.2-4.3 I O 100 J8 770 464 122
e. 0,7 I Derosal n. SI. 4.2-4.3 J O 100 SS 286 246 202
f. 0.7 I Derosal n. efter r

0,7 I Derosal n. st. 4.2-4.3 60 2 O 100 51 496 417 J28

8· 1.51 Folicur SI. 4.2-4.3 O 90 IJ 610
h. O,J I Dcrosal n. SI. 4.2-4.3

2,0 I RoyraJ Flo sI. 5.1·5.2 O O 56 9 1081 917 733
LSD 194

8 forsøg 1990

a. behandlel J5 3 51 3680
c. 1.S 1 Sportak 45 ec efteror

1.5 I Sponak 45 ec sI. 4.2·4.J 2 51 198 "'108 "'450
f. 0,7 I Derosal n. efterår

0,7 I Dcrosal n. sI. 4.2-4.3 I 51 IJ7 58 '" J I
g. 1.5 I Folicur sI. 4.2 2 51 J91
i. 1.5 I Sportak 45 ec efterår 75 J 51 58 "'95 "'266
J. 0,7 I Derosal n. eftedlr 72 2 51 73 JJ "'II
k. 1.5 I Sportak 45cc april 2 51 138 "'15 "'186

LSD 118

11 forsøg 1987-90 28f~

a. Ubehandlet 89 27 3413
I. 1,5 I Sportak 45 ee efterår 91 21 7J "'76 "'247

LSD 62

·4 f\. •• 8 f~. • •• rapspn\; 2.65 kr. pr. kg •••• rapspris, 1.25 lr_ pr kg
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Hængende lopskud i vlnlerrops som folge af nattefrosl i
fordrel. Ofl~I blll'eT kun helt enkelIe planreT skadel. Se·
kundærl kommer deT ofte angreb al grtlskimmel. der
brcdeT sig lil hele planren. Sådanne planter kan selvfølgelig
ikke reddes ved en nompebehandling.

En supplerende behandling med Sponak 45 ec om
efteråret i lcd c eller om foråret i led d har, sammen
lignet med en enkelt behandling i vækststadium 4.2
4.3 (led b), ikke medfa" nogen sikker udbytteforøgel
se. Efterårs- henholdsvis forArsbehandlingen reduce
rede angrebet af skulpesvamp lidt.
Effekten af en eftcrårsbchandling med Derm~al fås ved
at sammenholde led e og led f. Efterårsbehandlingen
har medført et merudbytte på 104 kg pr. ha, hvilket
dog ikke er statistisk sikkert. Sygdomsangrebene blev
reduceret ensartet i led e og f.
I 2 forsøg forekom der svage angreb af rodhalsråd
(Phoma lingarn), som Sportak (led b-d) og Folicur
reducerede. Derosal havde dårlig effekt på denne
sygdom.
Nederst i tabellen ses en sammenstilling af 31 forsøg i
perioden 1987·90 med eftcrårsbehandling med Spor
tak 45 ee. Behandlingen har her medført et Sikkert,
men urentabel! merudbytte.

I et enkelt forsøg. nr. 3903 I - som er vist for sig 
optrådte der meget kraftige angreb af skulpesvamp. J
dette forsog er angrebsstyrken bedømt på to måder.

'år rapsen nærmer sig modning, optræder der ofte
skulpesvamp i storre eller mindre omfang, og oftest er
alle planter angrebne. Pet. dækning af slulpearealel er
derfor et bedre mål for angrebsgraden. Det ses, at
bekæmpelse af skulpesvarnp i dette forsog har medført
meget store og sikre merudbytter. og at den bedste
bekæmpelse er opnået i led g og h.

J tabel 36 ses også resultatet af 8 forsøg l 1990, hvor
der er opnået sikre merudbytter I led c (Sportak 45 ec
efterår og I vækststadIUm 4.2-4.3). led g (Fohcur i
vækst<itadlUm 4.2·4.3) og led k (Spanak 45 ec i apnl).
Ud fra 'iygdom'ibedømmelserne lader udslagene sig
ikke umiddelbart forklare.

J tabel 37 ses re~ultaterne af 5 forsog. h\or en enkelt
svampebchandhng I fuld blom'\trmg er sammenlignet
med IO behandlinger omkring blomstring. De to he-
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Skulpesvamp optræder mest udhredt i ~'arme fugl/ge ar.
Stærkere angreb ses oftt' i l'a"op~ nabo Iii .Hærker.. ang
reben vinterrap.~. I slOrlenjremkaldernampen ~md. hrune
~orte pn·kker. der efterhånden bJl~'er storre og ant,lller en
ringet ~"uklUr.

handlinger er udfOr! \ed begyndende blomslrmg og
ca. S uger ~nere.

Der er l alle led opnAet rel hoje og sikre merudbytter.
Der er ikke nogen sikker forskel mellem en enkdt og
to behandlinger. h\erken ved anvendelse af Fnlicur
eller Dcrosal. En enkell behandling i vækstSladlUm
4.2-4.3 viste heller ingen :-.ikre forskelle mellem mId
lerne. Fralrækkes omkoslninger til markedsførre mid·
ler. er det storste merudbytte opnået \ed en enkelt
behandling med Derosal i vækststadium 4.2-4.;.
Skulpesvamp og gråskimmel var også I denne serie de
dominerende ..ygdomme. Den bedste sygdomsbekæm·
pelse ble\' opnået med Folicur.
I led h er virkningen af vækslregulering tx-Iyst. I
forhold til led g er der Ikke opnået noget ..lkkert
merudb)'lIe for C:1l supplerende vækstregulering.
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\ftr1ld
bytte
lom

K& frø
S~ulpc· pr ha
S\lImp "d hal

VInterraps

Tabel 37. Sygdomme i \·interraps. (121)

5 forsøg 1991 2[,
a. L:behandlel 12 3 17 3277
b.I,5kgRomlan 3 I 12 320 133 -',-76
c. 3.0 I Calidan 2 I II 363
d. 1.5 I Folicur 2 I 8 323
e. 1.5 I Folicur

1.5 I Folicur 3 5 388
f. 0.7 I Derosal n. 5 12 301 261 217

Angreb af 1. generation skIlIpegalmyg i \'(jrraps. De" æn·
g.0.7 I Derosal n.

0.7 I Derosal n. 5 12 233 154 65drede area/[ordeling med meget \'interraps og mindre .·dr-
h.0.7 I Derosal n.raps saml g",wige klimaforhold 8a\' i 1991 større prrr

blemer med skadedyr i \'drraps end normalt. + 0.75 I
Cerone

0.7 I Derosal n. 5 Il 292 130 -',-50
LSD a-h 157
LSD b-h-

I forsog nr. 36092 er svampc- og skadedyn.bekæmpcl·
se saml væk SI regulering prøvet i vinlerraps. Der blev
her kun opn5et sm5 og usikre merudbytter for be
handling med henholdsvis DerosaJ. Folieur. Ro\'ral
Flo. Deci... og Cerone.

Sygdomme i vlrraps. I vårraps er der udført 5 forsog
med svampebc:kæmpelse i vækslstadium 4.2. Resulta
lerne frcmg5r af tabel 38. Skulpesvamp var den domi
nerende svampesygdom. I 3 af forsogene er an·
grebsstyrken bedørni som pCI. dækning på skulperne
og i 2 forsøg som pc!. angrebne planter. I de 3 forsøg er
der i alle led, bortset fra behandling med Sportak 45
ec, opnået sikre merudbyller. I de 2 øvrige forsog er
der ikke opnået sikre udslag for nogen af behand
lingerne. hvilket må skyldes de svage angreb.

Lcd b. c. d og [bthand1c't stadium 4 2·4 ] (ca 21/5)
Led ~. g. og h behandlel Madium 3.3-4 J (ca. I/S) og sllldlurn 4.4
(Cl! 11/6)
• rapspris 2.65 kr. pr I..g •• rllp"pris 1.25 kr. pr 1..8

Den bedste bekæmpelse af skulpesvamp og de slorste
merudbytter er opnAet med Cahdan (RO\'ral Flo +
carbendazim) og Folicur. Behandling med Calidan
var sikkert bedre end behandling med Ronilan, De
rosa I og Spartak 45 ec.
Folicur medførte et sikkert Slørre merudbytte end
Ronilan og Sporlak 45 ec. Fratrækkes kemikalieom·
koslninger for markedsførte midler. blev del bedsle
resuhal opnAet med DerosaJ.
Tilsætning af penelreringsohe til Derosal I led g har
ikke medført et sikkert storre merudbytte.

Tabel 38. Sygdomme i ,·drraps.. (/13)

PeL pbnltr med Pet ddn. Pet planter lMi PCI plinter

t,;- knold· af skulpe- Kg fro Mer· Mer· t l
-

knold· """ K, f,.. !Iler·
VAmps bqer· s"amp pi. pr. ha LJdb)'tle udbyIle • m- b«gcr. skulpe- pr, ha udbYl1e

mol ,.amp y:;u1pcr .~ .;..km, -;- ktDU mol S\-.mp "... .. .:.. kemI
11/8 1118 lI/ h .. Bia I, lall "

1991 1[, 1[, J forsøg 1[, 1[orsog

a. Ubehandlet 2 6 IO 2144 I 5 55 1668
b. 1.5kgRonilan I 4 7 146 -',-41 -',-250 I 5 54 -',-59 -',-246
c. 0,7 I Derosal n. I 4 9 186 146 102 O 5 53 ~30 -',-70
d. 3.0 I Calidan 0.8 5 6 316 (2) (104)
e. 1.5 I Spartak 45ec I 4 8 131 -',-22 -',-193 I 5 53 -',-24 -',-177
f. Ul Folicur l 4 6 290 O 3 52 55
g. 0.7 I Derosal n.· I 6 8 223 183 139 O 4 52 -',-102 -',-142

LSD a-g 133 LSD-
LSD b-g 1/6

1989-90 3 forsøg
a. Ubehandlet O 3354
b. 1.5kgRonilan O -',-53-',-240 -',-449
c. 0,7 I Derosal n. O -',-27 -',-67 -',-111

LSD-

( ) kun I [5. o penctrenngsoJie _lsoblcllc Illsal • o ra~pnl> 2.65 kr. pr kg o •• rapspns 1.25 kr pr 1o.g
Behandlet I va::kslSladlUm 4,2 149
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Fig. 2. Risikovurdering for knoldbægersvamp raps· udfyldes ved fuld blomstring Pol..

H~"()r ofte har raps in~et I $ÆUM.lftel i ·1 g3.ng -,
marlen de Sldsle IO I . - 2 gang +1

- J pni +)
- Oftere +,
- Ckendt +1

H~or mange afgrooer er dyrkel siden raps sKlst - Ingen. slub nedpløjet efter raps +)
blev d)'rket i marken? - Ingen. Slub iUr nedpl0J('t efter raps -,

- I afgrooe. 2 pløjninger udført SIden raps -)
· I afgrooe. I pløjning udført ..iden raps +,
- 2-J afgroder O
· ~1ere end ) afgrooer +1
- Ukendt +,

Angreb sidst raps blev dyrket i marken? · Ingen angreb -,
- Svage nngreb +2

Sknllkke besvares. hvis rups dyrlts første gang - Stærke angreb +'
i Ir. - Ukendt +1

IIvor mange afgrooer er dyrld. SIden andre - Inien, \tub nedpioJet ener knoldbægervæn +1
knoldbaegervæner Sidst ble\ dyrkel I marken? · Ingen, stub tHr nedpløjet efter knoldbæs;ervært +)

- 1-2 afgrøder +1
K"oldbægerværler: æner tIl modenhed. - Mere end 2 afgroder O
hestebønner, sennep. kommen. skorzoner. kil - Ukendt +1
til fro

Antal dage med mere end I mm nedbør de - Ingen -I
sidste 2 uger' - l-S dage +1

- 6-10 dage -)

- 11-14dage -,
5-dognsprognosc:n' - Tort -I

- U"labih. op ul IO mm nedbør +2
- \tere end IO mm nedbør +,

la\t\oksrnde uLrudl (fuglcgr.n. burresnerre og · Intet -I
ærenpns) l marken nu" - Noget +1

- Meget +2
(Ved udlæg svares "meget" = ... 2)

K\ æl"lofni\'eau" - Lil\'! 1
:"'ormal vArraps; 160 LI' N/hs Normal O
Normal nnlerrap5: 200 kg N/ha - HOJt +1

P/lInlcbesland? · Aben -I
- MIddel O
-Tæl +1

Sorten.. stængelslyrke? - Over middel - god -I
- \tIddel O
· Under middel - dArh8 +,

F(lr~enlet udb} tte" -La\! -I
:"olormsl vlnterraps JO.J5 hLglha ormalt O
:"'onnal \lrrars 25·30 hL@.Iha · 1-laJt .,
Fonentel kore\lade ~ed "rraJlnmg nu" - Stor (rap'" mere end 2 m hGJ. 12 m bom. traktor ilke ,

af\kæm'lt"l)
- Middel O
- LIlie (ra~ mmdr~ end 2 m hOJ. bom mere end 12 m +,

bred. lraktor afskærmet)

Risikopoints i alt i
~ ~ i

Sum 6-12
Sum større end 12 Sum mindre end t>

Usikker ri\ikovurdering

I I I
T T T

Foretag bekæmpelse
Apothecier kan let

Ingen bekæmpelsefinde'i t marken
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Nederst i label 38 ses resultalerne af 3 forsog i årene
1989-90. Behandling i \lækststadium 4.2 medførte ikke
merudbyuer. men der blev heller ikke regislrercl an·
greb af sygdommc.

De gennemfofte forsog har yiSl. at bekæmpelse afskul·
pesl'Omp og grdskimmel kun Iii lider er rentabel.
Til bekæmpelse af skulpesmmp er kun Royral FIa
anerkendl. Bekæmpelse afskulpesmmp er hidtil ble~'el

anbejalel ved begyndende angreb på de nedre skulper.
og n6r der er udsigt til varmlog jugtigl ~'ejr. Prisom·
lægningen jor raps medforer, al der fremo\'l'r skal
meget kraftige angreb afskulJ)('sromp lil. jor bekæm·
pelse er rentabel. Der findes ingen ~'(Jrslingstjenesle jor
skulpesJ'amp.
Mod grdskimmel Ylser årels forsøg. al af de markeds
førte midler har Derom/. Ronilan. Rovral Fia og Spor.
rak jævnbyrdig effekl. Bekæmpelse afgråskimmel kan
lil lider være aktuelt under blomstfingen. sdfremt
smmpen i større omfang er ~'ed at brede sig fra bladene
Iii slæ"glen. Pli samme tidspunkt skal der træffes
beslutning om e" eyenrue! bekæmpelse af knoldbæ·
gersyamp.

Knoldbægers-vamp. Angrebene af knoldbægers ....amp
var i 1991 rdativt lave. Planteværnscelllrel i Lyngby
arbejder med udvikling af el skema lil vejledning i
bekæmpelsesbehov for knoldbægersvamp. Skemaet.
sem endnu ikke er fiprdigudviklet. ses i figur 2.
Ved al s\are p 12 sporgsmål om dyrkningsteknik og
klima forel ages en rh.iko\·urdcring. For h\ert s\ar
tildeles nogle risikopoint. Ud fra del samlede anlal
risikopoinl afgores bekæmpelsesbehovct.

Frø og industriafgroder

vårraps belyses. Ifølge nere undersøgelser skulle cal
cium-Ioner - her lilført I form afJordbrugs~alk - og bor
have en hæmmende virklllllg på kålbrok. Jordbrugs
kalk hæmmer også kålbro~!'ovampen\'cd al hæ\<e reak
lionslallel.
Forsøgene blev anlagt på :Hcaler med et kraftigt ~mil·

tetryk af kålbrok. For såbedslilberedning bicv jord
brugskalk hcnholdsvis Solubor spredt/udsprøjtct og
hercflcr ned harvet i de øverSle ca. 10 cm. Ved blom
slring blev angrebet afkAlbrok bedomt. Det fremgår af
labellen. al der ikke cr opnået Sikre merudbytter for
nogen af behandlingerne. Der var heJler ikke nogen
særlig rc<lukllon i angrebsgraden. I ubehandlet fand
tes k Ibrok på hO\edroden på knap halvdelen afplan·
terne. hvilket er et meget kraftigl angreb. Resuhalerne
lyder p . al hvis jordbrugskalk henholdsvis bor skal
ha\'e en virkning på kålbrok, så skal midlerne an
\'endes forebyggende, d.v.s. før problemel opstår.
Forsogene soges fortsal eftcr en lidt ændret plan.

Tabel 40. K61brak ; v6rrop< (124)

Rupspl. Pct. plant~r Kg. frø

Virraps
pr. ml m. klibrok pr. ha
<LI pli ho\'edrod td'haJ
Juli ca. I, juli

4 farsøg /99/ Ia. Ubehandlcl 103 46 957 Fb. 4 I Jordbrugskalk 96 3S 20
c. 1 I Jordbrugskalk 96 42 -i-25
d. 20 kS Solubor 99 40 O

I
LSD- LSD-

I tabel 40 ses resultalel af en ny forsøgsplan, hvor
effekten af jordbrug"kalk og Solubor på kålbrok l

Beslulmngen om eW?ntuel forebyggelse mod knoldbæ·
gersmmp skal lages \'ed fuld blomslring og skal fore
tages p6 baggrund af en risikovurdering. Planle~'Cf!rns·

centret arbejder p6 udl'ikling afel pointskema Iii hjælp
~'ed risikOl'lIrdeflllgen. PO;/II.\'kemaet er for første ga"g
afprøvel i forsøg i 1991.

I årets vintcr· og vårrapsforsøg er poimskcmact af·
provel i II forsog. Resultaterne ses l label 39. An
grebene i forsøgene var genereh lave. og der blev i
Illgen af tilfældene \'cd brug af POlllls)'slemet anbefalet
en forebyggelse mod knoldbægers\amp. Skadetærsk·
Icn ved host er ca. 15 pet. angrc=bne planler (ved 125 kr.
pr. hkg raps).
Afprovning af pollllskemael fonsætter

Tabel 19. Rislkoyurdering for k"oldbægers~'amp

Raps

1991 II/iJTSøg
Anbefaling: ja.
Anbefaling: nCJ ...
Anbefaling: USikker.

Pct planter
Ania! angrebet
forsøg v. høst

o
9 5
2 O

Sorter af spindhør. Tabel 41 viser resultater af forsøg
med afprøvning af spindhørsorter. Forsøgene er gen·
nemført påJordlyperne JB I og JU 2. Det ene forsog er
vandet 1 gang. Horren blev sk:\r1agt i begge forsog. og
tærskningen skele efter IO dages vejring på skår i del
ene for~og og efter 27 dages vejring og rodning i del
andel forsøg.
Xatosja var også mAIesort I en fONogsserie. der blev
gennemført I 1985-88. Sorten harel rel hojl froudbytte
og la\ere stråudbytte end de afprovede sorter.
Belinka er rel tidlig i modning. I 9 forsog i 1985-88 gav
Belinka 6 PCL højerc frøudbyttc end NOlasja og 4 pet.
højere stråudbyttc. Stråudbyttel for ilelinka er også i
årels forsog 4 pct. højcre end for Natasja.
Ariaue har en lidt større plullIehojde og en lidi slørre
tendens til at gå i leje end de øvrige afprøvede sorler.
Ariane gav et mindre udbytte af fro og el Slorre
udbyttc af strA som I forsøgene 1985·88. Vikiug gav i
1990 et mmdre udbytte af fro, h\'ilket og var lil·
fældet i forsøgene i 1988.
Marina har i arets forsog som i forsogene i 1990 givel
el pænt udbyue af strå.
Laura har kun dehagel i forsogene i 1991.
En undersogeh.e af råfibcrindholdel blev gennemførl
på Roskilde Forsøgsstation efter vandrooning afstråe
ne. Fibcrindholdet. målt i lør~lof i SirA med 15 pet.
vandindhold. varierede i for~øg nr. 08025 fra 27.2 pct.
hos Naiasja lil 32.0 pcl. ho' 4riane. som h'l\de det
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højeste indhold. Indholdet af fibre var også lavere hos
Narasjo i forsøg nr. 40139, nemlig 31,4 peL For de
øvrige soner varierede indholdet mellem 32,8 og 38,8
pet. Viking havde det højeste indhold i dette forsag.

Tabel41 Sorter af spindhør (125)
Fro M.I

Spindhør PIanit KM Pet olle UdbOl Udb. Ol

""'" M ,,""'" mm>db mm>db
,m "-" kl pr ha bk,pr bo

2 forsøg 1991 Il fs)
atasha 90 \ 40,S 709 36,S

Belinka 85 l 40,\ +42 \,4
Ariane 93 3 39,7 +225 5,9
Viking 89 2 39,9 +79 3,7
Marina 88 O 41,3 ~13 J,9
Laura 85 O 40,3 +\4 3,6
LSD 0,7

2 forsag 1990

Natasja 65 O 4\,1 1189 38,7
Belinka 69 O 41,2 16 +\,5
Saskia 65 O 42,7 +19 +1,5
Viking 67 O 41,1 + 332 +3,0
Marina 66 O 43,0 J5 4,2

• forsøg nr 42 164

dbyttebestemmelsc.r i spindhør. En bestemmelse af
fiber- og frøudbyttet fra 5 arealer med spindhør i
Midtjylland viser følgende resultat (tabel 42). Ind-
holdet af langfibre blev i disse undersøgelser mAlt til
12,9 pet. i gennemsnit med en ret stor variation fra 9.3
til 16,9 pet. Der bør lilstræbes en kvalitet afråhør med
et indhold af langfibre på 15 pet. eller derover.

Tabel 41. Udbytlebesremm~/s~r i spindhør.

H', Hlg pr. ha
Spindbttr ....... p" .. r,.

",,,, langfibre l...anafibre Kortfilm p<'"
36 152b 64,3 9,3 6,0 19,7 312
36 152 c 52.3 J5,9 8,3 l J,7 463
36 \52 d 72,7 9,6 7,0 12,7 566
36 \52 e 67,0 16,9 11,3 10,7 793
36 \52 a 82,0 13,0 JO,7 J4,0 872

Gns. 67,7 12,9 8,7 J3,7 601

152

Sorter af oliehør. Tabel 43 viser resultater af2 forsøg
med soner afoliehor. De provede soner Norlin og Mc.
Gregor er kortstråede i forhold til Tadorna og har et
mindre strAudbytte.
RAfiberindholdet mAlt i tørstof af strå med 15 pct.
vandindhold var i det ene forsøg omkring 30 pct.,
hvilket er ca. del samme, som blev målt i MrA af
spindhør.
I det enkelte forsøg i 1990 gav Norlin og Mc. Gregoret
betydeligt højere frøudbytte end Tadorno.

Tabel43 Sorter afoliehør. (/16)

F.. S,~ ~
Oliehttr

PIanIC KM edb Ol ,.......... ro< p,,,.., - .-an "-" Illtf\tof' ',p<. bo h" " bo

2 forsag 1991 1 fs

Tadorna 66 O 44,1 1829 55,3
Norlin 64 O 43,8 70 -i-7,O
Mc. Gregor 64 O 44,7 301 ..... 3,2
LSD

1 forsøg 1990

Tadorna 2509
Norlin 748
Mc. Gregor 745
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To1x135. Midi" pnml i ["",[grøder 1990-91.

(KedefSlf! /010 A. From Nie~n)

Svovlmangel i raps ytrer sig j blomstringsfasen ved en
bleggul blomster/arve (ø~'fnte billede), ofte er de ø~wste

blade \'iolelle og noget s/ive. Skulperne pd sddonne plan/er
(nedel'Sle billede t. II.) bliw!r smd og deforme, ofte noget
jfJr/ykkede med fl eller slet ingen frø.
Arsagen fil svovlmangel i raps skyldes dels. al rapsen har et
slorlforbrug o/svovl som ikke i alle li/fælde dækkes afden
nOlUrlige Ii/førselfra nedbør og gødning. I 1991 '.'Ør svovl
mangel mere udbredt i vinterraps end i fidligere dr. Svovl
mangel bør afhjælpes \'t!d fI/f_rsel af grundg«1ning med
s~'Ovl_ (Vedrørende gødskning med svol'l se under ofsn/rlel
gødskning og kalkning.)

100 propaqul7..afob
20 c10pyrahd +
40 flUrOA)pur ....

200 MCPA
250 blenlazon T

375 mechlorprop
500 bcnazohn~lhy1+

80 dOP~Tllhd
500 cyanazlll
700 carbetanlld
400 chlorpropham
168 bcnazohn-ethyl t
250 dimefuron
.5<X) dlmefuron
200 c)c1ollydlm

84 loxynil +
258 blfeno:\ ....
308 mechlorprop-P
12.5 Ouulfob-P·bul)1
12.5 halo1i,·fob-

elhOX}elh)1
.500 propyzamld
100 dopYI1l Ild t
200 C) anal.1n
100 c1op)rahd
288 mechlorprop-

"-ester+
160 loxynil
200 dlqual
800 lerbacll
480lnnumhn
240 trlfluralln+
190 napropamid
700 melhabcnz-

lhluuron

Xn

Xn
A
Xn,

Fart- Virksommc Sloffcr
klJ.SSt: g pr kg cllcr Iilcr

ICI
Do.... Elanco

KVK
Dow El:lnco Xn

elba Gelg}'
Do\l, Elanoo

BASF

Agro-Norden
BASF
Agro-Norden

Do.... Elanco 
Agro-Nordcn

Schenng

Dimefuron WP
Focus
FO.\lnl-P

Mstngon
Mylone Power-d

IknasaloA se

Ibsagran MP

Kerb 50
Lonlrllllll

FUSllade 12..5 EW
Gallant

Ukrudtsmidler:

Agil
Ammc S

H1adcx 500 se Shell
CarbctamCA 70 \VI' A8ro-Norden
Chlorpropham NA 40 Du Ponl
CR IQJ7) Scherlllg

Prøvede midler, Tabel 35 viser hvJ1ke midler, der er
anvendt i forscgene med planteværn i froafgroder l

1991. For de enkelte handelsnavne er anføn firma. art
og indhold af virksomt stof samt - s.-lfremt midlet er
markedsført· også en fareklassebetegnelse.

Reglone ICI Xn
Sinbar Du !'om
TrenlIlI Do\\' Elallco X"
TreOan Plu~ ICI X"

Tnbuml wp Agro-ke:mi

Skadcd)'rs- og s:v.mpcmidler:

Caltdan Agro 'l"orden 175lprodlon-
88 carbcndaum

D<c" Hoechst Xn 2.5 delLarnclhnn
DerO'OaI fl. lloech\l X, 516 carbend:llIm
Dlfficlhoal, 28<'l} Flere Xn 280 dlffielboa(
Fohcur Agro-keml , 250 lebuconllzol
\talador Agro-~eml

, 250 Icbuconawl +
12.5 tnadinlcnol

RIval Schenng X" 225 ~rochlorllz t-
375 cnproplmorph

Romlan BASF X; 500 \'inc1ozo!ln
Rovrlll Flo Agro-Norden 250 Iprodion
Sponak 45 ee Schenng X" 450 prochloraz
SUffil-Alpha 5 F\V Du Ponl X" 50 csfenvakral
TIlt IOp Clba-GCIg}' 125 rcroPlcona1.ol+

375 c:nproplmorph

\ ækstr~lalo..tr:

Ccrone Agro-Nordcn 480 clhephon

Sprcdcmidler Ol olier:

ACllpron BASF • pcnetrenng...olle
lsobknc Iloechs( . penetrcnngsotic
LIssapol ICI - ~hebemlddt:l

Sandovll konc Schcnng , klæbemiddel
Super Ohe ScheTlng - penetrcringsohc

Fareklasse: belyder, III mldlel er uden for fareklasse.
? bel yder. flt midlet endnu ikke er Io:odkendr.
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Af Hans Kristensen, H. Elbek-Pedersen og Ghita C. Nielsen

Forsøgsarbejdet i 1991 har været en videreførelse af
tidligere år!' forsøg med såvel markedsførte som nye
ikke godkendte forsøgsprodukler.
I det forløbne år har der været en begrænset tilgang af
nye produkter.
Årets fOfsøg omfatter hovedsagelig forsøg med an·
vendelse af nedsat dosering og gentagne behandlinger.
El spørgsmål. der fortsat er særdeles aktuelt hoved
sagelig af hensyn til den enkelte landmands oOlkosl·
Ilingsniveau i forbindelse med al plantcværn, men også
af hensyn til diskussionen om miljø og handlings
planen om reduktion af landbrugets anvendelse af
plantebeskyttelsesmidler. Som supplement til oven
stående er der ligeledes udført et stort forsøgsarbejde
med afprøvning af PC-Phlllleværn lil vejledning i
sAvel ukrudts- som svampe- og skadedyrsbekæmpelse.
I nere af dette afsnils tabeller er neuomerudbytterne
for markedsforte midler beregnet. d.v.s. al nettomer·
udhytlel udgør rcsten af det målte merudbytlc. når
omkostninger til indkøb af middel samt udbringning
er belalt. Netlomerudbyttet fortæller, om en given
behandling i gennemsnil af de pågældendr forsøg har
værel rentabel.
Ved bcregning af nellamerudbyttet indgår el beløb til
dækning af kørselsudgifterne. der dc sen~te år har
været sat til 120 kr. pr. ha, svarende til en gennem·
snitspris ved benyllelse af en maskinstation. I hoved
parlen af dette års tabelopstillinger er imidlertid også
brugt udtrykket; merudbytte miflUS kemil..alieomkosT
ning, d.v.s. kørselsomkostnillgerne indgår ikke i be
regningerne.

I andre tabeller henvises til behandlingsindeks eller
behandlingshyppighed. Behandlingshyppighed 1 sva
rer lil en behandling med fuld dosis, f.eks. I I Tilt top.
IO g Express 75 DF eller 0.21 Decis, udbragt over l ha.
En deling af f.eks. Tilt top i Io behandlinger med 0,5 I
eller tre gange 0,33 I pr. ha giver derfor også be
handlingshyppighed l. Behandlingshyppigheden kan
beregnes for det samlede landbrugsareal og angiver.
hvor mange gange delle areal kan behandles. når den
solgte mængde planteværnsmiddel fordele!> på de for·
skelli1je afgrøder. Normaldosis svarer som regel lil den
anerkendle dosis fra Statens Planteværnscenter. De
benyttede priser på såvel markedsførte midler som for
udbringning og afgrøder fremgår af labellen bagest i
Over~iglen.

Flere af årets forsøg er løsl i samarbejde med bl.a.
Statens Planteværnscenter. Sukkerroedyrkernes For·
søgsudvalg. Dansk Planteforædling AIS. Pajbjerg
fonden samt kemikaliefirmaerne, der på forskellig vis
har leveret prøver til forsøgene.
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Sygdomme, skadedyr og
vækstregulering
Den milde vinter medførte en god ovavintnng af
vintersæden.
Knækkefodsyge havde gunstige udviklingsmuligheder
allerede i efteråret 1990. Angrebet må betegnes som
moderat, og Planteværnscentret vurderede, al der i
foråret 1991 var et bekæmpelsesbehov i ca. 50 p~t. af
markerne. Specielt de tørre vejrforhold i maj be
virkede svag ud\,jkling af knækkefodsyge i hvede.
medens det fugtige vejr i juni gav gode mulighedl'"f for
en sen smiue.
Meldug kunne fra omkring l. juni findes på \' ntCf

hvede og vårbyg. men angrebsSlyrken må g~llerc1t

betegnes som moderat. Især i hvede. men også i
vårhyg 0Pln'l.dlc dog kraftige mddugangreb i mange
enkeltmarker i juni. I vintcrbyg var der overveJende
svage angreb af meldug.

GUlTUSl ble\' i modsætning til i 1990 ikke tilnænndses
vis afså slor økonomisk betydning i 1991. dog bkv der
i den sydøstlige del af landec og i ::-ærdeleshed på
Bornholm. fundet kraftige angreb af gul rust. Angrebet
af bygrust ble\' uden okonomisk betydning i IQQ1.
Årets svampesygdom blev mange steder Sephlria i
hvede. der fik en kraftig udbredclse grundet den me
gen nedbør ijuni. I vinlerbyg ble\' der i april-maJ også
set en kraftig opblussen af skoldplet.
For nærmere al la et overblik over forskellige svampe·
sygdommes udbredelse blev der i foråret 1991 oprettet
el regislreringsnct for sygdomme i vinterhvede. vmtcr
byg og vårbyg. En under!>øgelsc i forSk uge af april
viste yderst ringe forekom~t af gulrust i vinterhvede.
Resultatet af ugentlige indrapportcringer fra plante
avlskonsulenterne er vist i figur I. Registreringsnettet
udvides i de kommende år.

I ærter ble\' udbredelsen af svampeangreb svag. og
ærteskimmel var mest udbredt.
Skadedyrene ble\' slandset i den videre upform..,ring af
det kolde og fugtige forår og forsommer. De for
Skellige aTler af bladlus var i 1991 uden okon~)misk

betydning.
Stankelben var også i 1991 et stort prOblem i 5.-erdcles
hed i Vestjylland.

Vinterhvede
I del efterfølgende afsnit om vimerhvede bringes gen
nemsnitsresultaterne af i alt 161 forsøg. fordelt på 20
forsøgsopgaver.
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Konsulenternes registreringsnet 1991
Vinterhvede
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Alle behandlinger resulterede kun i små og usikre
udb)'tlcudslag. For bejdsning med Sibuto! 280 LS og
Fungazil C var der en lendens lil en bedre fremsplrIng
i forhold til ubehandlet. Sibuto) 280 LS er i 1991 prevet
I en la\lcre dosenng end i de 2 foregående år. Sibutol
280 LS er anerkendt l hvede med 100 ml pr. hkg mod
h"cdestinkbrand. hvedcbrunplet og Fusariose. Til
..ætning af Sepiret 2050 (coatmngsmiddd) til Sibutol
gav I lighed med 1990-forsogene ikke nogen foroget
effekt i forhold til Slbutol alene. Kun Sibutol 280 L
og Fungaztl C er på markedel. Fungaz.il C er pro\ct
for forste gang i h"edc. Midlet er kun anerkendt til
bejdsning af byg.
1 tabeller og \,Ist resultaterne fra de 2 foregAende
år. Iler blev også kun opnået smA, usikre udbYlIeud
'ilag.

Vinterbyg • robell Bejdsning. /127)
Fmn-

Vinterhvede ..."'"planlet HkI kern~
pr. ml pr. ha

/99/. 7 forsøg
a. behandlet 355 81.0
b. 100 ml Sibutol 280 LS 368 ';-0.2
c 100 ml Sibutol 280 LS

+ $epiret 2050 357 +0,2
d. 200 ml Quinolute 150 Plus 357 0.\
c. 200 ml Fungaz.il C 367 ';-1.2
r. 200 ml Deret FS 050 344 ';-0.3

LSD-

/990. 3 forsag GIa. Ubehandlet 328 85,7
b 200 ml Sibutol 280 LS 329 0.2
c. 200 ml Sibutol 280 LS

+Sepirct 2050 320 ';-0,4
d. 200 ml Quinolate ISO Plus 334 ';-0.5

LSD-

/989. 4 forsag
a. Lbehandlct 280 74.8
b. 200 ml Si bUlol 280 LS 297 +2.0
d. 200 ml Quinolale ISO Plus 287 +0.2

LSD-

Vårbyg

IO

'" / ---/..
-""50

~..
20

/
, /

••

Flg. J. Ud\'ikhllg af!l'ompe og skadedyr i korn.
Sedbør i juni forfl! u/ ud.·/Jdmg afbl.a. septono.

Bejdsning. Tabel I \i~r r~uhalerne af 7 forseg med
beJdsmng af vinlerh\ ede mod udsædsbårne sygdom
me. Der bic" i forsogene benyllcl Pepital med en
spireevne p. 95. Udsæden var avlet på bejdset udsæd.
Med en udsædsmængde på 226 kg pr. ha tilstræbtes
400 spiredygtige kerner pr. 012.

I tabel 2 -..e"l resultatet af 4 for!>Og med bejdsmng m<X1
hl'f!de511nkbrond. Ocr blev i forsøgene benyttet stærkt
smillet Krakahvede med en spireevne p5 89. Med en
ud~smængdepå 189 kg pr. ha tilstræbtes 400 spire
dygtige kerner pr. m1.

Alle tre bejdsemidler har resulteret I meget storc og
sikre udslag. Vdbytlet blev foraget med ca. 50 pet. ved
bejdsning. I ubehandlet fandtes 31 pet. stlOkbrand
angrebne aks. Alle afprøvede midler har reducerel
angrebet af stinkbrand tilO. Der var ligeledes en
tendens tJi en aget fremspmng ved amendelse af alle
tre midler. Sibutol 280 LS og Panc)Ctine 30 er mar
kedl)fort.
Ncderst I tabel 2 ses resullalet af 3 forsag I 1990 med
en \fæsenlllg la\fere angrebsgrad af stinkbrand og kun
små. usikre udbytleudslag.
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Hvedesjinkbrand var ogs4 i 1991 mere udbredt end nor
molt. Arsogen hertil mil søges i om'ende/se ojubejdset eller
mangelfuldt bejdset udsæd. Da stinkbrand er meget tabvol
dende selv ved svage angreb. bor der altid benyt/es bejdset
udsæd. Smitten sker under spiring, men symptomer ses
først efter gennemskridning. Kernerne indeholder sort spa
restøv, der lugter som sildelage.

(Foto: Bent Lune Nielsen)

Hvede bør altid bejdses mod udsædsbr'irne sygdomme.
Hvedestinkbrond er den mest tabgivende. Selv svagere
angreb gør kornet ildelugtende og uegnet til brød. Ved
stærke angreb bliver kornet uegnet til opfodring til sdw!l
svin som hæg.

Tabel 2. Bejdsning. (128)

F"",· "' ...
Vinterbncle SP'- m«!

plant~r 'illnk- hkS
pr. ml b""" pr. ha

1991. 4 forsøg
a. Ubehandlet 309 3\ 50,2
b. 100 ml Sibutol 280 LS 32J O 25,0
c. 200 ml Viravax 200 320 O 24.2
d.2oo ml Panoctine 30 325 O 24,8

1990. 3 forsøg LSD 12,3

a. Ubehandlel 322 6 76,S
b.2oo ml Sibulol 280 LS 319 O \,0
d.2oo ml Panoctine 30 310 0,1 1.4

LSD-
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Kun sdfremt en bejdsebehovsanalyse ved Plantedirek
toratet viser det. kan bejdsning undlades. B/Ol der
konstateres forekomst af stinkbrand, anbefales hejds
ning.

Knækkefodsyge. l de senere Ar er konstateret en
stigende grad af resistens hos knækkefodsygesvampen
overfor de dkaldte benzimidazol-midler (Benlate,
carbendazim o. lign).

I tabel 3 er behandling med Sportak om forAret sam
menlignet med effekten af nogle benzimidazolmidler,
nemlig Bcnlate i led e og Tangent (Tilt 250 EC +
carbendazim) i led f. For al kunne se bort fra knække
fodsygemidlerncs effekt overfor andre svampesyg
domme, er der i forsøgene ogs! indlagt en eller to
behandlinger med Tilt top.
Den bedste bekæmpelse af knækkefodsyge (4~ pet.
bekæmpelse) blev opnået i led g ved to behandinger
med \,0 I Rival, der indeholder O,S I Sportak + O,S \
Carbe!. Den dArligste bekæmpelse af knækker. yge
blev opnået med Benlate i led e (14 pet. bekæmpelse)
og med Tangent; led f (23 pct. bekæmpelse).

Kun i led b blev der ik.ke opnået sikre merudbytter i
gennemsnit af forsøgene. Mellem behandlingerne i led
c-h var der ingen sikre forskelle med hensyn il op·
nåede merudbytter.
Svampebehandling med Tilt top i led b og h har
medført merudbytter på lA hkg/ha, hhv. 4,5 hkglha.
Fratrækkes effekten af en bekæmpelse af bladsvampe
(led b), er der således; bedste fald (led c og d) kun
opnAec ca. 2,0 hkg/ha j merudbytte for bekæmpelse af
knækkefodsyge i gennemsnit af forsøgene. Herfra skal
så trækkes omkostninger til behandling.

Tabel 3. Knækkef<>dsyge. (129)

'>f_ob \l,rud

Vinter"''''' '* """" af knd:ke- bq b)tl~ r.
meldug rodsyge: kmu-~

ca_ 2S/6'" rom Q.22/7 P' .... ~ k<nl

1991. JO forsøg
a. Ubehandlet 5 IS 35 66,3
b. 0.5 I Tilt top J 32 1,4
c. 0,5 I Till top

T 1,0 I Sportak 3 24 J,S ";-0,2
d. 0,5 I Till top

+0,5 I Sportak 3 25 J,4 0,8
e. O,S I Till top

0.5 kgBenlate 2 30 J,8
f. O,S I Till top

0,5 I Tangent 3 27 5,4
g. 2 X 1,0 IRival J 20 5,6
h.2 X O,S ITilllop 2 34 4,5

LSD.·h 2,4
LSD b·h 2,5

'" næsto\erste blad
Led b-h bebandlel stadium 3-4
led ~·h behandlet stadium 5·6



Tabel 4. Knækkefodsyge og ~'æksfreguler;ng. (lJO)

Planrcværn

A. Uden ~'Jeksuqukrin8 B Mod uekstrquJ~nnl·

t"c .ngreb af
.,. .ff.'

hl. \lt~rud- % angrtb af
.. <ff••, h'. M~nId- Merud-Vinterh.ede pi pi

knrlldocbyse ...... ..... bytl~ knrlJr.dodsn~ '."~... ..... b)lt~ byu~

SLadium forir CL 2i;' (od..." I or. hl 1=t, fQrir ca. 23/1 (ods", ! or hl ~ kemi B~A

I I 2 3 4 , • I 7 • 9 IO Il i

/99/. 5/0"og
,. Ubehandlct 40 44 51,8 40
b.0.5 I Sportak no\'. og J·4 16 29 J4 1.7 0.5 14
c. 0.5 l Spert,k nov, JO J2 0.2 -;- 1.0
d.O,5 l Sportak J·4 27 J9 1.6 0,4
e. 0.5 l Sportak 3·4 og 5·6 23 48 J,O 0,7
f. 0.5 kg Benlate 5-6 2J 48 1,7 0.9
8. 1,0 I Spert3k 5·6 19 57 J.2 0.9
h.0.5 I Till 10p J-4 JO 32 2.5 1.1

LSD o·h /.5
LSD b-h /.5

• 3 forsøg ..ækslregulerel med O.b I C)'coce1 7SO og 0.7 I Terpal
2 f0"""8 "ækstregukrel med 0.6 I Cycocd -SO

26
29
J5
30
15
2J
22
34

51,3
O 1,8
O 0.7
O I,J

42 2,2
12 1,1
15 1,5
O 0.6

LSD Q·h
LSD b-h-

- -;-0.5
0.6 -;-0.4

-;-0.5 O
O, l -;-0,8

-;-0.1 -;-l,]

O.J -;-1.1
-;-0.8 -;-2,2
-;-0,8 -;-2.4

I tabel 4 ses resultaterne af 5 forseg med bekæmJ>C'lse
af knækkefodsyge I ~'intertl\ede på forskellige tids
punkter. Tilt top er ligeled~ mcdtaget i led h for at
kunne se bort fra knækkefodsygemidlernes effekt
overfor andre sygdomme. Det er endVidere belyst. om
vækstregulering påvirker behovet for bekæmpelse af
knækkefodsyge. 4 af forsøgene blev udført i Sleipner.
og l forsøg blev udført iPepital.

Den bedste bekæmpelse af krnckkefodsyge blev opnået
ved forårsbekæmpelse i led e. f og g. Bekæmpelses·
effekten var i disse led 48·57 pc!. i blokken uden
vækstregulering. Bcnlatc i led fhar i disse forsog givet
cn forholdsvis god bekæmpelse af knækkefodsyge.
hvilket tyder på. at der I forsagsmarkerne ikke har
været nævncværdig resistens hos svampen mod de
såkaldte bcnzimidazo!midler (Benlate. Derosal
o.lign.). I praksis er det dcs\ærre umuligt at rådgive
om. hvor der ikke optræder resistens hos knække
fodsygesvampen. Derfor anbefales brug af benzimida·
loJer generelt ikke. Ingen af behandlingerne har gi\et
et sikker! større merudbytte end behandling med Tilt
top i lcd h.

Kun i 2 forsag ble\ der på behandlingstidspunkterne
fundet angreb af bladsvampe (l pet. angreb af meldug.
hhv. J pct. angreb af Septoria). Fratrækkes omkost
ninger til kemikalier, er der opnåct urentable eller
meget små økonomiske merudbytter for bekæmpelse
af knækkefodsyge (kolonne 5).
Til højre i label 4 ses effekten af vækstregulering. Der
er ikke opnået merudbytter for denne behandling
(kolonne Il). Derimod er der en tendens til, at vækst
regulering har gjort bekæmpelse af knækkefodsyge
mmdre rentabel (sammenhold kolonne 4 og 9). Det
ses. at angrebet af knækkefodsyge i ubehandlet er
lavere i den vækstregulerede blok \ed sommerbedom
mclsen. Dette gælder og"iA i alle enkeltforsogene. Be·

kæmpelseseffekten af knækkefodsyge har I de bedste
led kun været 12-42 pet. Fratrækkes omkostningerne
til kemikalier. har bekæmpelse af knækkefodsyge i
den \ækstregulerede blok generelt været urentabel.

I tabel 5 ses resultatet af 7 forsøg med bekæmpelse af
knækkefodsyge i hvede pli forskellige tidspunkter.
Bekæmpelse er udfort om efteråret eller om foråret i
vækststadium 4-5. Behandling på begge tidspunkter er
også belyst, ligesom virkningen afen sen bekæmpelse i
vækststadium 7 er måll.
Bladsvampe er bekæmpet ens i alle led med fire
behandlinger, hvorfor der totalt er opnået relativt
store merudbytter. De 7 forsog er generelt sået meget
sent (gennemsnitlig 11. okt.).

Der blev opnået en ensartet bekæmpelse af knække·
fodsyge i led d-c og g-h. BekæmJ>C'lsesdTekten var i
disse led bedst. men lå kun på 27·38 pet. Efter rs
behandlingen var heller ikke i denne sene særlig
effektl\', h\'ilkel kan tyde p.A, at hovedsmltten i 1990-91
er sket i foråret.

Efterårsbehandling alene i led f reducerede ikke an
grebet af knækkefodsyge overhovedet, men medførte
alligevel ct rentabelt udslag.
Yderst til højre i tabellen ses merudbyttet, opnået for
tildeling afSportak. Sammenlignet med led b har der i
alle leddene været et statistisk sikkert merudbytle for
tilførsel af Sportak (2.2·5.0 hkg pr. ha). Ved den sene
tilforsel af Sportak (vækstsladium 7) kan en del af
merudbyttet ogsA skyldes en effekt på bladsvampe.
Fratrækkes omkostninger til Sportak, har bekæmpel·
se af knækkefodsyge i bedste fald (led d og e) kun
resulteret i et netlomerudbytte på 1.7 hkg pr. ha i
gennemsnit af forsogene. Herfra kaI så trækkes om·
kostninger til udbringning på 0.5·1.0 hkg.
Nederst I tabel 5 ses resultaterne af tilsvarende forsog I
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Tabel 5 Kllækkefodsyge efterdr og fordr. (131), - % .ngrm M,,· McrJdb.
af lnø:k.ke· udb)'ue r«Vinterhvede % fods)'ge % .ff.k r., k.n.c ,kr:-

o\er-
~.

hkg ~kkc·
, _ge_

st. 9 Ol k\'m~ r...· "- kom< fods)"ge- hdL
• Enenlr SI 4-' SI 7 10.1 planler l, 1M fods)'ge pr. ha ""k l"",

l 2 3 4 S 6 7

/991. 7 forsøg
8. Ubehandlet Ubebandlet Ubehandlel Ubeh. 59,0
b. Ubehandlet Bayfidan Bayfidan Till top 86 20 J9 16,0 75,0
c. Ubehandlet Bayfidan + Bayfidan Till top

I Sport.k JO 19 18.2 2,2 -0.1
d. behandlet Bayfidan + Bayfidan Tilt top·

0,5 Sportak 27 27 18,9 2,9 1,7
e. Ubehandlet Bayfidan Bayfidan - Tilt top

1 Sportak 24 J5 20.0 4,0 1.7
r. 0.5 Sportak Bayfidan Bayfidan Tilt top 87 41 O 18,7 2.7 1,5
g. 0.5 Sport.k Bayfidan + Bayfidan Till top

0,5 Sport.k 26 JO 19.1 J,l 0,8
h. 0,5 Sport.k Bayfidan + Bayfidan + Tilt tOP

0,5 Sportak 0.5 Spo,,"k 2J J8 21,0 5.0 1.5
LSD boh /J
LSD c·h /,8

/990. 5 [o"og st. 3·4 SI. 5-6 st. 9-10
a. Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet Ubeh. 56,6
b. Ubehandlet Ubehandlel Corhel Tilt top 98 J l J9 16.2 72,8
c. Ubehandlet l Sport.k eo,bel Tilt top 25 J6 22,4 6.2 J,9
d. Ubehandlet I Sportak Rival Tilt top 18 54 2J,J 7.1 4,8
e. Ubehandlet 0.5 Sportak Rival Tilt top 24 J8 21.5 5.J 4,1
f. 0,5 Sport.k 0,5 Spo,.ak Rival Tilt tOp 98 12 13 67 23,7 7,5 5,2
g. l Sportak Ubehandlet Rival Tilt top 100 IO 15 62 21.3 5,1 2,8
h. 0,5 Sportak Ubehandlet Rival Till IOP 21 46 21,0 4,8 3,6

LSD a·" 6.8
/988·89. /4 [a"øg LSD b·h 3.4

a. Ubehandlet Ubehandlet Ubehandlet Ubeh. 61,1
b. Ubehandlet Ubehandlet Co<bel Tilt top 94 J5 33 5.4 66,S
c. Ubehandlet I Sportak eo,bel Tilt top 17 48 6,7 1,3 -7-1,0
d. Ubehandlet 1 Sportak Rival Tilt top 16 52 6,4 1,0 I,J
e. Ubehandlet 0,5 Sportak Rival Tilt top 17 48 6,6 1.2 O
f. 0.5 Spo,,"k 0,5 Sportak Rival Tilt top 98 9 14 58 8,6 J,2 0,9
g. I Sponak Ubehandlet Rival Tilt lap 97 5 14 58 8,5 J,l 0.8

LSD a·g /,7
LSD bog /,5

1990 Corbel 1 l pr. ha. RllIal: I l pr. ha. TIlt top: l 1pr. ha
1991 Ib)·fida.n: 0.25 1pr ha TIlt top: 0.5 l pr ha.
• Led d ogsA behandlet I "tadlum 10,5.4

1990, hvor der ble' opnAel storre merudb) ller for I 1991 er der I alt udfOr! 22 forsag med bekæmpelse af
bekæmpelse af knækkefodsyge. nemlig 2, -5.2 hkg pr. knækkefodsyge t hvede. Resultatet er i tabel 6 sam-
ha. når kemikalieomkostninger fralrækkes. Der ble\' men holdt med det af Planteværnscentret udViklede
også opnået hOJere bekæmpelseseffekter • op til 67 pet. pointsyslcm - se fig. 2
for en delt behandlmg over efteråret og foråret. Det Poimsyslemet kan om tOfliret ud fra dyrkningsleknik
kan ud fra foro;ogsplanen dog Ikke udelukkes. at en del og vinterens klima anbefale lre muligheder: undladel·
af merudbyttet er opnåel \'ed en effekt på andre se af bekæmpelse. [i1deling af 0,5 I Sponak eller t,O I
s\ampesygdomme. S\ampes)gdommene optrådte Spanak. Ud af de 22 forsog blev undladelse af beo
mange sleder megel tidligt I 1990. kæmpeise anbefalet i 3 forsog. I 12 forsøg blev tildeling
En sammenstillmg af 14 forsog i årene 1988·89 viser i af 0.5 I Sponak anbefalet. mens tildeling af 1.0 l
gennemsOlI af forsogene kun små og urenlable merud· Sponsk ble' tilrådet I 7 forsag. Resultaterne fremgår
bYller for bekæmpelse af knækkefodsyge. af tabel 6.
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Risiko Notater

Sålidspunkt: For 21/9 ~ 2
21/9-30/9 -rI
Efter 30/9 O

Forfrugl For-forfrugt

Hvede Hvede +4
Hvede Æner +4
Hvede Raps (+ pløjning) +4
Hvede Frøgræs + 4
Hvede Roer + 4
Ærter (+ pl"jning) Vinters.-ed +4
Vinterbyg Byg +4

Byg Roer -'-2
Byg Vintersæd +2
Hvede Raps (7 pløjning) +2
Raps (+ plojning) Vintersæd + 2
Roer Hvede 1 2
Ærter (+ plojning) Byg + l

Ærter Roer O
Byg Byg O
Frogræs Byg O
Græs Byg O
Raps Cl pløjning) Byg O
Ærter (7 pløjning) Korn O
Frogræs Frøgræs O
Græs Græs O
Raps (-;- pløjning) Korn O

Vinteren var: Mild +1
Nonnal eller st reng O

Sum: .,.,
Sum mIndre end 51 Ja Ingen bekæmpelse I

II
I Sum 51 J. Vækstreguleres1 J.

:i ~i I.
Sum slørre end 5 l IKort og stråstl'" sort? I Ja Sprøjt med

I 0,5 I Spansk
Ne,

...1 Sprøjt med 1,0 I Sportak I

Fig. 2. Poimsys,em III vurdering af behov for knækkefodsygebekæmpelSl' i ~·inlerh~'(!de. byggende ptJ opsummering af
risikolOJ.
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Goldfodsyge 0plrodte mere udbredt end normalt i 1991 i
hvede efter for/rugt korn. Symplomerne er et ddrligt ud
viklet rodnet, som resulterer i noomodne planrer. Strdbas.is
er sortfarvet ved stærke angreb.

Tabel 6. Afprøllning afFlow-diagram og skadetærskler
for knækkefodsyge.

hkg Merud- "
Vinterbl'ede Antal kerne byttt

forsøg pr. hR. ..;- kemi

/991. 22 forsøg
Ubehandlet 22 60,7
Beh. ikke anbefalet 3 2,1 0,9
0,5 l Sportak anbefalet 12 2,5 1,3
1,0 I SpOrtak anbefalet 7 1,5 +0,8

/991. 22 forsøg
Ubehandlet 22 60,7
Mindre end 15% angr. pI. 7 3,0 1,8
Mellem 15-35% angr. pI. Il 1,9 0,7
Mere end 35% angr. pI. 4 2,9 0,6

l de 22 forsøg blev det største merudbytte og bedste
økonomiske merudbytte opnAet, nAr der ifølge point
systemet blev anbefalet en tildeling af 0,5 I SpOrtak.
Om foråret, når strækningsvæksten begynder, anbc·
fales bekæmpelse af knækkefodsyge i hvede, såfremt
skadetærsklen på over 15 pet. angrebne planter over·
skrides. Til bekæmpelse anbefales 0,5 I Sportak. Er
over 35 pet. af planterne angrebne, anbefales 1,0 I
Sportak. I årets 22 forsøg med bekæmpelse af knække
fodsyge i hvede er behandling ener de nævnte skadc
tærskler ligeledes belyst. Resultatet ses i tabel 6 ne
derst. I 7 forsøg lA angrebsgraden i foråret under
skadetærsklen, mens der j 15 forsøg var angreb o."er
skadetærsk len.
I de 7 forsøg, h."or angrebet hl under skadctærsklen, er
merudbyttet for tildeling af 0,5 I Spanak i forsøgene
vist i tabel 6. I de 7 forsøg er der opnået et merudbytte
på 3,0 hkg kerne pr. ha, sel."om angrebet i foråret lå
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under skadetærsklen. Det fremgAr af tabellen, at der
tilsyneladende ingen sammenhæng er mellem an
grebsgraden i foråret og de opnåede merudbytter.
Rentabiliteten ved bekæmpelse af knækkefodsyge af·
hænger af klimaet både i eftetåret og om forårel NAr
beslutningen om en eventuel bekæmpel!>e af knække
fodsyge skal afgøres omkring vækststadium 3-6 i for
året, kendes de klimatiske betingelser i resten af for
året ikke.
En lang, tØf periode i maj ."il hæmme svampens idere
udvikling, mens fugtige forhold vil fremme udbredel·
sen. Beslutning om bekæmpelse skal altså trætTes på et
tidspunkt, hvor mulighederne for svampens lridere
udvikling ikke kendes. Dette er en af Arsagerne til, at
en bekæmpelse ifølge pointsystemet eller efter skade
tærskleme senere aJligevel kan ."ise sig at være urenta·
bel.

I mange forsøg er der kun opnl1et meget smd eller
urentable merudbytter for bekæmpelse af knække
/odsyge i hvede. Pointsyslemet og skadetærsklernp er en
hjælp til at afgøre behovet for bekæmpelse samt do
seringsvalget om foråret. Til bekæmpelse af knække
fodsyge anbefales Spartak 45 ee, selvom der i mange
forsøg kun er opn4et lave bekæmpelseseJfekter med
midlet.
De såkaldte benzimidazoler (Benlate, Derosalo. lign.)
anbefales generelt ikke til bekæmpelse afknækk.efodsy
geo fordi det i praksis ikke er muligt at rl1dgive om, hvor
resistens hos svampen elit. ikke optræder.
Større tab som følge af knækkefodsygeangreb opstdr,
ndr angrebet resulterer i lejesæd. Risikoen for store tab
er derfor mindre i strl1stive sorter og i vækstregu/erede
afgrøder. J I1retsforsøg er der en tendens til. at vækstre
gulering har gjort bekæmpelse afknækkefodsyge min
dre rentabel.

Bladsvnmpe. Efter 2 år med tidlige og stærke angreb af
gulrust samt en relativ mild ."inter i 1990-91 var der i
foråret frygt for llOgreb af gulrust i den udbredte og
meget modtagelige sort Sleipller. Det viste sig dog, at
angrebsgraden af gulrust i foråret var usædvanlig lav,
og 1991 blev ikke et gulrust-Ar i lighed med de to
foregående Ar. J løbet af sommeren optrådte der dog
kraftige angreb af gulrust i flere enkeltmarker.

Meldug blev derimod ret udbredt i de modtagelige
sorter i løbet af maj-juni og optrådte typisk på stæn
gelbasis.
Da juni var usædvanlig fugtig, udviklcde Septoria sig
også ret s.1i kraftigt i en del hvedemarker, især i de
konstråede sorter.

Tabel 7 viser resultaterne af 6 forsøg i hvede, hvor
effekten af en behandling med Bayfidan mod blad·
svampe om efteråret (november) eller i det tidlige
forår (gennemsnitlig 25. marts) er belyst. Virkningen
af reduceret dosering er ligeledes mAlt. Del fremgAr, at
der for alle behandlinger kun er opnået meget ')må og
usikre udslag. Dette er i overensstemmelse med, al der
."ed en bedømmelse midt i april ikke blev fundet
meldug eller gul rust i forsøgene. Angrebsgraden om
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erterAre[ er kun bedoml l 2 forsøg (O pel. angreb. hhv.
76 pet. planter med meldug).

Tabel 8 \'iser resultaterne af 12 forsog. h\'or effekten af
forskellige midler mod blads\ampe i hvede er under·
søgt. Der er behandlet fire gange i de neste led. I led b
er den sidste behandling i vækststadIUm 10.5.4. der·
imod udeladt.

.'fe/dug optrådte med stærke angreb i flere hw!demarker i
1991. Især slænglerne ~'Or meget affgrebne I bunden af
o/grOtlef/. Meldug er mesl .~kadelig ved angreb ,m dc øl're
blode. men ",('Idug i hunden fungl'rer som en permanent
:,.",itlekilde. •

(f010: Andre(J~ østergaard)

Frstrækkes omkostninger til kemikalier. er der dog
ringe for!>kel pA de IO forsogsled.

Også i 1990 ga" behandlingen med Bayfidan og Tiplor
i lcd g det SWr!lle merudbytte efterfulgt af behand
lingen med Bayfidan og Foticur i led c. Afsygdomsbe
dommelseme fremgAr det. al de nye mIdler i led e-g
ikke gav bedre effekt end led c·d i 1990. Tiptor består
af cyproconazol + prochloraz og har især \'ist god
effekt overfor gulrust og Seploria. Hverken TIptor,
Fohcur eller iatador er markedsfon.

I label 9 ses re:o.uhutcrne af II forsog, hvor ældre og
nyere svampemidlers effekt merfor bladsvampe i hve
desortcn Sleipner er målt. BortseI fra led b er der
behandlel på fire tidspunkter. I led b er den sidste
behandling i \ækststadium 10.5.4 udeladt.
A Ile behandlinger har resuheret i store og sikre ud·
slag. Ved at ~mmenliglle led b og c ses. at d~r er
opnået en bedre sygdomsbekæmpelse og et sikken
storre merudbytte ved at udfore den fjerde behandling
i \;:ekslstadium 10.5.4. I forsøgene blev der regtslreret
ret kraftige angreb uf bladsvampe.
I leddene med fire behandlinger indgår der nye midler.
som ikke er på markedet i led e. f og h. Oravo 500 F i
lcd g er identisk med Daconil 500 F. Der er en tendens
III. <lt leddene med de nye midler har givet størst
merudbytte. Kun led f og h har dog givet sikkert stone
udbylIer end led d. 1 leddene med fire behandlinger er
der opnået en Jævnbyrdig sygdomsbekæmpelse. Gul
rust og meldug er blevet bedst bekæmpet.
I forsagene blev pet. nedknækkede strA "ed host og~
bedømt. Det fremgår af tabellen. at alle lcd har rcdu·
ceret pet. nedknækkede strå væselllligt. l'ixr i år med

';-2.8
.;-1.2
.;- 1,6
.;- 1.2
';-1.J

NettI>
merud
bylte

bkg
kerne
pr ha

O 73.9
O ';-0.1
O 0.7
O ';-0.2
O 0.7
O 0.1

LSD-

o
O
O
O
O
O

21 12 85.3
21 9 i,3 ~0.6

18 IO 1,8 0,4
16 I J.8 1.9
14 O 3.7 2.3

LSD 2.7

% plrmtcr med
mel· gul.
dua rust

april

Vinterh.ede

TaiNl 7. Bladsmmpe. efterår og for. r. (132)

/990. 9 forsøg

a. Ubehandlet
c. 0.25 I Bayfidan
d. 0.125 I Bayfidan
e. 0,25 I Bayfidan
f. 0,125 I Bayfidan

/99/. 6 forsøg

a. Ubehandlet
b. 0.5 l Bayfidan
c. 0.25 I llayfidan
d. 0, 125 I Ba)'fidan
e. 0.25 I Bayfidan
f. 0.125 I Bayfidan

Led bod behllndkt i no\embc:r
Lro e og f behllndlet I m9rt~

Resultatet af 9 forsøg fra 1990 ses i ~amme tabel.
Efterår~behandlingmed llayfidan resulterede her også
kun i små og usikre udslag. Behandlingen i det tidlige
forår efter den meget milde vinter resulterede derimod
i sikre udslag for begge doseringer af Bayfidan på
grund af udbredte angreb af meldug og gulrust i
foråret. ligesom planterne var på et mere fremskredet
udviklingstrin end i 1991.

Der blev for alle behandlinger opnået sikre og okono·
misk rentable merudbylfer. Med tre behandlinger i lcd
b blev der opnåel et sikkert lavere merudbylle end i de
ovrige lcd. Fralrækkes omkostninger til kemikalier.
bliver forskellen dog ikke stor. I et enkelt forsog med
kraftige og sene angreb af gul rust ble\' der dog opnllel
5,2 hkg mere i led c I forhold lil led b. Ved behandling
med Bayfidan og TiptOr i led g ble\ der opn~et et
sikken S10rre merudbytte end for de neste af de O\'rige
behandlinger (led e undtaget). l forsogene forekom
angreb af alle tre b\udsvumpe. Alle behandlinger be
kæmpede gul rust elTeklivt. Over for meldug og Sep
lOria var der en tendens lil. at den bedste virkning blev
opnAet med de nye midler i led c-g.
Efter samme plan blev der i 1990 udfOr! 12 forsog. Her
\'ar der ret kraftige angreb af gulru<;1. og der blev
opnAet merudbytter for bekæmpelse af bladsvampc.
der var ca. tre gange slone end i 1991. Fire .be·
handlinger i led C gav i lighed med 1991-forsogene el
sikkerl større merudbytte end tre behandlinger i led h.
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Tabel 8. Bladsvampe. (133) Tabel 9. Bladsvampe i Sleipner. (/34)

Vinterh"ede
% dækning af

mel- gulru$t ~p- hkg Mer-
dug ca. tona k.erne udbyue

1{1· pr. ha -'-kemi
VlnterbYede

% dltlning af %stri
mel· gul. Sep- ned·
dug rust loria knæk·

ca. In- mng

'lkg
k.:me
.... ha

/99/. /2 forsag

a. Ubehandlet 10 6 19 67,8
b. 3XO,5 1 Tilt 10P 2 ° 4 10,1 5,9
c. 4XO,5 1 Tilt top 1 ° 4 12,2 6,5
d. 0,31 Bayfidan

3XO,51 Tilt top 0,8 ° 3 12,1 6,9
e. 0,31 Bayfidan

3XO,75J Foljcur 0,3 ° 2 13,4
f. 0,31 Bayfidan

0,75 l Folicur
2XO,51 Matador 0,3 ° 2 12,6

g. 0,31 Bayfidan
3XO,51 Tiptor 0,5 ° 2 14,3

LSD o-g 2.8
LSD b-g /.5

/990. 12 forsøg

a. Ubehandlet 8 45 14 53,8
b.3XO,51 Tilt top 0,7 1 2 32,5 28.3
c. 4XO,5 1 Tilt top 0,4 0,3 1 34,8 29,1
d. 0,51 Bayfidan

3XO,51 Tilt top 0,7 0,6 35,2 30,0
e. 0,51 Bayfidan

3XO,75 Folicur 0,8 0,6 2 36,8
f. 0,51 Bayfidan

0,751 Folicur
2XO,51 Matador 0,5 2 36,5

g. 0,51 Bayfidan
3XO,51 Tiptor 0,9 l 2 38,9

LSD a-g 6,0
LSD b-g 2.3

• Næstøverste blad
Led b behandlet stadium 3-4,6-7,9-10,-
Led c-g behandlet $tadium 34, 6·7, 9·10,10.5.4

sen høst kan der til tider forekomme Sleipner-marker
med mange ned knækkede strå. Der er isoleret Fu·
sariumsvampe fra knæene på sådanne strå.

Nederst i tabel 9 ses resultatet af II forsøg fra 1990.
Angrebene af gul rust var her større, hvorfor der er
opnået større merudbytter. I led d og e er der opnået
sikkert større merudbytter end i led c.

Tabel 10 viser resultaterne af 11 forsøg, hvor nyere
midlers effekt mod bladsvampe i hvede er belyst.
Bortset fra led b er allc led behandlct fire gange. I led b
er sidste behandJing i væk~tstadium 10.5.4. udeladt.

Alle behandlinger har resulteret i ret store og sikre
merudbytter. I forsøgene forekom ret kraftige angreb
afbladsvampe. Ved al sammenligne led b og c fremgår
det, at led c med fire behandlinger har medført et
merudbytte, der i gennemsnit af forsøgene var 3,5 hkg
kerne pr. ha større end behandlingen i led b. I et enkclt
forsøg med meget kraftige angreb af gul rust blev der

162

/99/. Il forsøg

a. Ubehandlet 15 25 26 22 57,6
b. 3XO,5 1 Tilt top 3 2 14 3 16,1
c. 4XO,5 1 Tilt top 2 ° 9 2 19,0
d. 2 XO,25 1 Bayfidan

+0,51 Rival
0,5 l Tilt top
0.51 Sportak 2 0,6 9 2 19,8

e. 2 X 0,25 l Bayfidan
+0,51 Rival

0,51 Tiptor
1,01 Alto Elite 2 ° 9 20,7

f. 2 X 0,25 1 Bayfidan
+0,51 Rival

2XO,51 Tiptor 2 O 6 2 21,5
g. 3XO,51 Tilt top

0.25 1 Tilt 250 EC
+0,75 l Bravo 500 F 3 ° 7 2 19,7

h. 4XO,51 Pluton 3 O 7 2 21,1
LSD a-h 3,/

/990. Il forsøg LSD b-h J,3

a. Ubehandlet 7 44 11 57,5
c. 4XO,51 Tilt top 0,2 2 4 34,3
d. 0,5 l Bayfidan

1,0 l Rival
0,8 1 Tilt top
0,5 1 Sportak 0,6 0,9 3 36,8

e. 0,5 1 Bayfidan
1,0 l Rival
0,5 l Tiptor
1,0 I Alto Elile 0,2 2 3 36,7

LSD o-e 7,/
LSD c-e /.8

- N~tøverste blad
led b bc=handlel stadium 3-4,6-7,9-10,-
Led c-h behandlet stadium 3·4, 6-7, 9·10, 10.5.4

opnået 8,7 hkg kerne pr. ha i merudbytte for den sidste
behandling. I leddene med fire behandlinger indgår
der ikke-markedsførte midler i lcd e og f, nemhg Alto
Elite og TiplOr. Tangent i led h består af Tilt 250 EC
+ carbendazim. Ved at sammenligne de opnåede
merudbytter i led e og f med merudbyttel i led g kan
effekten af de nye midjer, Aho Elite og Tiptor, vur
deres. Det fremgår, at led f med Tiptor har medført et
sikkert større merudbytte end led g, hvor der kun
indgår markedsførte midler. Især bekæmpelsen af
meldug blev forbedret i led g. Mellem led e og g var
der derimod ingen sikre forskelle i gennemsnit af
forsøgene.
Ved al sammenligne merudbyttet i led c og d fremgår
det, al der ingen forskel har været på, om der ved 1.
sprøjtning i vækststadium 3·4 blev anvendl el smal·
spektret middel (Corbel) eJler et bredspektret middel
(Tilt top).
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Tabel IO. BladS>'Dmpe (/35).

% dækning af

Vinterbncle % angreb '" "..,. Merud-
afluurklc.c· meldug gulruu Seploria lnJeknmg hkg. kerne bytie

(ods-Yle i Juli ca 117· af siri pr. ha +kt:ml

1991. II forsøg
,. Ubehandlet 50 Il \O 22 17 67,9
b. 3XO,5 l Tilt ,op l l Il 8 \0,6 6,3
c. 4XO,5 l Tilt ,op 46 0,6 O 4 3 14,0 8.3
d. 0.5 l Corbel

3XO,5 l Tilt top 0.6 O 5 3 14,3 9.0
e. 2X0.25 l B,ynd.n

- 0.5 I Rival
2X 1.0 I Alto Eli'e 32 0.7 O 3 2 17.6

f. 2XO,25 l B.ynd,n
...1-0.5 I og Rival

2XO.5 I TiplOr 0.6 O 4 2 18,4
g. 2 X 0,25 I Bayfidan

+ 0,5 I Rival
2 X 0,5 l Tilt lap 5 O 4 2 16,6 10,0

h. 0,3 kg Tangent
2XO.5 I Tilt top

0,3 kg Tangent 40 4 O 4 2 15,2 9.8
LSD a-h 3.4

1990. 13 farsøg
LSD b·h 1.7

.. Ubehandlet 12 38 16 53.7
b. 3 XO.5 I Till top 1 2 2 26.6 22,4
d. 0.5 I Corbcl

3XO.5 I Tilt top 2 2 29,5 24,2
e. 0.5 I Bayfidan

1,0 l Rival

GI2X 1,0 I Alto Elite 2 2 31,8
r. 0,5 I Bayfidan

1.0 I Ri\'al
2 X 0,5 I Tiptor 2 2 32.4

g. 0.5 I Bayfidan
1.0 I Rival

2 X 0.5 I Tilt top 2 2 31.2 24.6
LSD Q.g 4.4
LSD bog 2.0

• Næo;lD~t:rslr blad.
Lcd b brhandkl i 5t3dlUffi J-4, 6-7. q·IO. 
Lcd c-h bt:h;lndlrl i Sladium 3-4, 6·7. q·10. 1054

For at belyse visse behandlingers effekt mod knække
fodsyge er angrebsgraden bedøm I i juli i led a. c. e og
h. I led e har Rival (beslående af Corbel + Sportak)
effekt på svampen. og i led h indg~r carbendawn i
Tangent. Det ses, at led e har medfert den bedMe
bekæmpelse. Tangent medførte kun en bekæmpelses
effekt på 20 pct.

Nederst i tabel IO ses resultatet af 13 forseg i 1990.
hvor der var kraftigere angreb af gulrust. og h...er der
blev opnået ca. dobbelt så store merudbytter for svsm
pebehandling som i 1991. Også i 1990 var det en fordel
at udføre en 4. behandling i vækslstadium 10.5.4
(sammenlign led b + d). Merudbyttet i led f med
Tiptor resulterede også i 1990 i et højt merudbytte i
gennemsnit af forsøgene, men merudbyttet var ikke
sikkert hojere end led e og g med fire behandlinger.

SygdomsbekæmpeIsen i de for~kel1ige lcd var meget
jævnbyrdig.

Effekten af Tangent (Tilt 250 EC + carbendazim) er
belYSI i en række forsøg i hvede efler egne planer
(fo",og nr. 39026. nr. 39025. nr. 33059, nr. 37092 og
nr. 19 030). Merudbytterne ved anvendelse af Tangent
lå på niveau med de ovrige afprO\'ede midler eller lidt
under.
1 forseg efter egne planer er effeklen af Tiptor også
belyst (forsog nr. 16031. nT. 07017 og nr. 37093).

På Lolland-Falster er der udfOr! 3 forsøg efter egne
forsogsplancr med bekæmpelse afbladsvampe i sorler
ne Sleipner, Obelisk og Pepital. forsøg 37 094. 37 096
og 37 095. Der blev anvendt tre forskellige forsøgspla
ner. I Sleipner benylledes for'lke1lige doser og anlal
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Tabel Il. Delt dosis a[svampemiddel (/36).

Delt dosis. Siden 1986 er der udført forskellige forsøgs
rækker med del form~l at undersøge muligheden for
al opnA en bedre efTekt mod bladsvampe ved at ned-

behandlinger af Baylidan og Tilt top. I de gulruslresi.
stente sorter benyttedes istedet Corbel og Tilt 10p. Der
blev udført tre til fem behandlinger.

sætte doseringen og så til gengæld øge antallet af
behandlinger.

Tabel J J viser resultaterne af 30 forsøg med behand
ling med bredt virkende svampemidler i hvede. EfTek~

ten af forskellige doseringer og antal behandlinger er
belyst. Forsøgene blev udført i Sleipner (19 fOI"'>0g).
Pepital (10 forsøg) og Obelisk (l forsøg). Det fremgll.r
af tabellen. at forsøgsleddene er opdelt efter et falden
de forbrug af svampemidler, nemlig fra et behand·
lingsindeks p~ 2,0 til 0,63.

Der blev registreret en del svampesygdomme i for
søgene, og alle behandlinger resulterede i ret store og
sikre merudbytter. Der var en tendens til et faldende
merudbytte ved faldende behandlingsindeks. Dette
gælder også effekten overfor Septoria. El behandlmgs
indeks pli. 0,63 i led h og på 0,75 i led g resulterede i
gennemsnit af forsøgene i et sikkert mindre merud
bylle end behandlingerne i de øvrige led. Fratrækkes
omkostningerne til kemikalier, udlignes forskellene
dog lidt. Fratrækkes der ogsll. omkostninger lil ud
bringning, bliver leddene med færre behandlinger om
vendt mere rentable. EfTekten af den lave dosering i
led h kunne altså ikke forbedres nok ved at øge antallet
afbehundlinger til fem. Merudbytter. hvor kemikalie
omkostninger er fratrukket, er ikke anført i tabel Il,
fordi der delvis er anvendt ikke markedsførte midler.
Ud fra led c til e i tabel Il kan efTekten af forskellige
sprøjlelidspunkter med halv dosering belyses. J led e
er der behandlet i vækslstadium 5-6, 7-8 og 10·10.1, og
der blev opnået 13.5 hkg kerne pr. ha i merudbytte. I
led c er der udført en yderligere behandling i væhtsta·
dium 3-4, men delle resulterede i gennemsnit af for
søgene ikke i et sikkert større merudbytte. I enkehfor
søgene var det største merudbytte 4,5 hkg kerne pr. ha
for en supplerende behandling j vækstsladium 3-4. En
supplerende behandling i vækststadium 10.5.4 i fed d
resulterede derimod i gennemsnit af forsøgene i et
sikkert slørre merudbytte end i led e. I enkeltfor
søgene var det Slørsle merudbytte 6,7 hkg pr. ha for en
supplerende behandling i vækststadium 10.5.4 Her
forekom kraftige angreb af gulrust. Delte er i over
ensstemmelse med. at der i 1991 ikke optrådte mange
svampesygdomme tidligt i vækstperioden, mens der
senere især opml.dte mange angreb af Septoria.
Nederst i label Il ses resultaterne af 27 forsøg i 1990.
Her forekom kraftige angreb af gulrust, og der blev
opnået meget store merudbytter. Behandlingen i led h
med behandlingsindeks 0,63 medførte i gennemsnit af
forsøgene også her ct sikkert lavere udbytte end for de
ovrige behandlinger. Behandlingerne i led e og f med
indeks 1,5, hh .... 1,25. resultcrede også i el Sikkert
lavere merudbylle end i led c og d (behandlingsindeks
2.0).
Sammenlignes led c og d med led e, fremgår del al en
supplerende behandling i vækslstadium 3~4, hhv.
10.5.4., i begge tilfælde medførte et sikkert merud
bytte i gennemsnit af forsøgene i forhold til led e.
Delle er i overensstemmelse med, at der i 1990 op·
trådle lidlige og vedvarende angreb af svampesyg
domme.

I()..IO.I. 
I()..IO.I, 
1()..1O.1. 10.5.4
10-10.1. 
10-10.1. 10.54

'-6
5-6. 7·S.
5-6. 7·S,
5-6, 7-8.
5.6, 7·8.

Det fugtige w!jr i juni gall gode beting~/se~ for angreb af
Seploria i hw!de. N!Jr svampen breder s/g 111 de øllre blade
eller akset. er angrebet meget tabWJldende. I akset ses
angrebet typisk p6 den yderste dej af avneme_

% d~kmng af

Vinterhvede Behand- mel- gul· Sep- hkg
lings· d., "'" loria kerne
index ca. 1/7· pr. ha.

/99/. 30 forsøg

a. Ubehandlet 11 16 36 67,4
b. 2X l/I n-dosis 1,0 4 0,4 11 14,1
c. 4X 1/2 n-dosis 2,0 1 0,4 10 14,3
d.4X 1/2 n-dosis 2,0 1 0,2 7 15,1
e. 3 X 1/2 n-dosis 1,5 3 0,9 12 13,5
r. 5X 114 n-dosis 1,25 4 0,5 12 12,9
g. 3X 1/4 n-dosis 0,75 4 0,4 15 11,5
h. 5 X 1/8 n-dosis 0,63 5 0,4 17 10,6

LSD o-h 1,7

/990. 27forsøg LSD b-h 0,9

a. Ubehandlet 9 50 /O 53,8
b. 2X l/l n-dosis 2,0 3 II 3 30,0
c. 4 X 1/2 n-dosis 2,0 2 7 1 33,4
d.4X 1/2 n-dosis 2,0 I 7 2 33,3
c. 3X 1/2 n-dosis 1,5 2 8 2 30,7
f. 5 X 1/4 n-dosis 1,25 2 8 2 29,8
h. 5X 1/8 n-dosis 0,63 4 13 3 26,9

LSD o-h 3,7
LSD b-h /.8
LSD c-h /.6

• Næstøverste blad.
Led b behandlet stadium
Led c behandlet stadium J-4,
Led d behandlet stadium .
Led c og g behandlet stadium -,
Led fog h behandlet stadium3-4,
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J figur 3 er grafisk gengivet den opnåede dfekl på
meldug, gulrust og Septoria for de forskellige beo
handlinger med Tilt top. Folicur og Pluton. der har
været afprevet under beiegneIsen DPX N 7876.

De ikke-markedsførte midler Folicur og Pluton indgik
I IO. hhv. 9 forseg. Det ses, al tendensen til faldende
merudb)·tte \ ed de laveste behandlmgsmdeks går igen
l dIsse forseg. Dette gælder også for 199()..resultaterne
med Folieur. der dog Ikke viste statistisk sikre for·
ske Ile mellem de enkelte for'\ngsled.

TiJr tOp medforte I 19 forseg i årene 1990-91 en god
bekæmpelse af gulru~t ved alle bekæmpelsesslfatcgicr.
Mod Sepforia var effektcn generelt noget svagere, Is..'t:r
ved behandlingen fem gange 0.125 I Meldug blev
dårligst bekæmpet af de tre sygdomme. is.."l:'r .. ed fem
gange 0.25 I og fem gange 0.125 l. Betragtes alle tre
sygdomme samlel, blev den bedste effekt opnået i
leddene med fire gange 0,5 l.

Tabel 12. Delr dosis af svampemiddel (136).

hkg
hm<
P' ha

% dækning af
nJtI· gul- Sep.
dUI rust lona

ca. 7/7-

hkg
k"",
pr. ha

I 2 forsøg efter en egen plan· forsøg nr. L2 025 og nr.
L2 026 . er effekten af en supplerende behandling 2·3
uger efter stadium 10.1 belyst. Indtil stadium 10.1 var
forsøgene behandlet som marken. Fem forskellige
midler er undersøgt, og der blev for nere nudler
opnået Sikre merudb)'t1er på 2.5-3,5 hkglha.

Folicllr medforte i 17 forsøg I ~rene 1990·91 og en
god bekæmpelse af gulrust ved alle bekæmpel~

strategier. Ogs5 med Folicur blev der opn~et en nogel
svagere virkning mod Septoria og meldug, især ved
behandlingen fem gange 0.125 I. Leddene med fire
gange 0.51 ga\' ligesom ved behandlingen med Tilt top
samlet sct den bedsle sygdomsbekæmpelse.

% dæknini af
mtl- gul- Se:p-
dug rust tona

ea. 7/7"

Plurott medførte i 9 forsøg i 1991 en god gulrustbe·
kæmpcl-;c. der dog lå lidi under Tilt top og Follcur for
leddet med tre gange 0.5 I. Mod Septoria blev kUli
opnåel bekæmpelseseffekter på ca. 60 pct., og $eptona
\'ar den sygdom. der ble\' dårligst bekæmpet. Pluton er
i modsætning lil Tilt top og Folicur kun afprmet l

forsogsplanen i 1991. hvor angrebene af Septona \ar
højere end l 1990. Mod meldug ble\' der lige som for
Tilt top og Folicur kun opn et en bekæmpelsesefTekl
på ca. 60·80 pet og lavest ved behandlingen fem gange
0,25 I og fem gange 0,125 I.

I tabel 13 ses en sammenstilling af forsøg i pcnoden
1987-91, h\'or effekten af to til fire behandlinger med
Tilt top er bel)·st. 1 de enkelte. r er der al1\endt lidt
forskellige behandlingstidspunkter.

me:r
udb.

+keml

hkg
ke:rne
pr ha

% dækning af
mel· gul. Sep.
dUI rust lona

ca. 7n'
Vinte.rhvede

I tabel 12 er forsøgene opdclt efter de anvendte midler.
I 10 forsøg bic", anvendt Tilt top. Resultaterne af 9
forseg med Tilt (OP i 1990 er også visl. år om
kostningerne til kemikalie fratrækkes, blev det hojeste
merudbytte opnlkt i lcd d og f i begge ar. Ses I de IO år
bort fra de IO yderpunkter, nemlig led d med to
behandlinger med fuld dosering og led h med fcm
behandlinger og en olIendedel dosering i 1990, er der
kun mindre forskel i de opn~ede merudbytlcr i ledde·
ne i gennemsnit afforsøgenc, når udgifter til kemikalie
fralrækkes.

/99/.
a Ubehandlet
b. 2X l/I
c. 4 X 112 N
d.4XII2 N
e.3XII2N
f. 5X 1/4 N
g.3XI/4N
h.SXI/8N

2
I

0.8
0.9

4
3
4

JO forsøg Tilt top
22 31 69.6 IS

0.7 S 14.4 8.7 S
O S IS.6 9.9 3
O 3 IS.9 10.2 2

0.1 7 13.7 9.S S
0.1 7 13.9 10,4 S
0,3 11 11.8 9.7 6
0.1 II 11.3 9.S 7

LSD a-h 2.9
LSD b-h i,3

IO forsøg Folicur
13 36 65.9

0,4 I I 12.7
0.4 JO 12,4
0.4 7 13. I
O.S 14 12.2
0.8 13 11.6
0,4 17 10.7
0.5 21 9.S

LSD a-h 2.5
LSD b-h i,3

13
4
2
3
3
S
4
S

9 forsøg Pluron

14 36 65,1
0.1 16 IS.5
0.9 IS IS.2

O 11 16.S
2 IS 14,8

0.6 IS 13.2
0.6 18 12.1
0.6 18 II.l

LSD Q-h 4.2
LSD b-h 2./

/990

a. Ubehandlet
b. 2X III
c. 4XI12 N
d.4XII2N
e.3XII2N
f.SXI/4N
h.SXI/8N

8
2
2
2
3
3
4

9 forsøg TiIt top
49 4 50,2 9

3 3 30,9 2S.2 3
3 2 34.6 28.9 I
I 2 36.2 30.S 0.6
S 2 32.3 28.1 I
2 2 32.7 29,2 2
S 3 27.9 26.1 3

LSD a-h 7.9
LSD b-il 3./

7 forsøg Folicur

so 12 56.4
2 2 3S.7

0.9 0.9 37.7
0.1 0,7 36.9
0,4 I 35.3
0.4 2 34.9

2 I 33,6
LSD a-h 7.0
LSD b-h -

7
4
2
2
2
4
S

4 forsøg TIptor
48 IO 57.7
O 3 3U
O 2 35.3
O 2 33.S
O 2 31.6
O 3 29.0
O 4 29.2

LSD Q-h //.4
LSD b-il

- Ntolmerste blad.
Behandlinger: se: tabel 11
N = normaldosl$ Fohcur. Plulon og Tlplor Il pr ha. Tilt IOp 0.8 I pr ha I 1990. 1.0 Il 1991

16S



Planteværn

Fig. 3. Pct. bekæmpe/se af meldug, gu/rust og Septoria i
hl·ede.

I 1991 er der udført 34 forsøg, hvor behandling på tre
tidspunkter (vækststadium 3-4, 6-7 og 9-10) er belyst,
ligesom effekten af en fjerde behandling i vækststa·
dium 10.5.4 er under!iøgt. Der er opnået sikre merud·
bytter i begge led. Den fjerde behandling i vækstsla
dium 10.5.4 resulterede i gennemsnit af forsøgene i et
sikkert merudbytlc på 2,8 hkg pr. ha. I enkellfor
søgene blev der opnået op til 8,7 hkg kerne pr. ha i
merudbytte for den fjerde behandling. Fratrækkes
omkostninger til kemikalier og udbringning, er der i
gennemsnit af forsøgene ikke ret stor forskel på mer
udbyllel i de to forsøgsled.

----
% dækning af Merudbytte

Vinterhl'ede mel-l guJ- ISej>-
hkg

k",,, Idug rust tona
keme:

ca. In" pr. ha k.!te nttto

199J. 34 forsøg
Ubehandlet 12 13 22 64,S
3XO,51 Tilt IOP 2 I IO 12,2 8,0 4,8
4XO,5 l Tilt top I O 6 15,0 9,3 5,2

/990. 26 forsøg
LSD b-c 0,8

Ubehandlet 7 43 8 54,1
3X0,5 I Tilt IOP I 2 2 28,9 24,7 21,5
4XO,5 I Tilt IOp 0,9 05 2 31,3 25,6 21,5

1989, 40 forsøg
LSD b-c 0,9

Ubehandlet 5 24 2 69,8
2 X 1.0 I Tilt top 0,7 4 0,4 12,3 6,6 4,6
3 XO,5 I Tilt IOP 0,4 2 0,3 13,6 9,4 6,2
3 X 0,25 I Tilt top 0,9 3 0,3 12,2 10,1 6,9

/987-88. 39 forsøg
LSD b,d 1.1

Ubehandlet 5 9 12 55,7
2X 1,0 I Tilt top 0,3 0,1 2 16,7 11,0 9,0
2 X0,5 I Tilt top 0,5 0,2 2 14,4 11,6 9,5
3 X 0,5 l Tilt top 0,2 0,1 I 16.6 12,4 9,2

LSD b-d 1.8

• nleSlø\'ersle blad.
1987-89: 2 X bch. SI. 7·8. 9·10
1987-90: 3 X bc:h SI - 5-6, 7-8, 10-10.1
1990 :4Xbeh.sl J.4. 5-6, 7.g, 10-10.1
1991 :3Xbeh.sl. J-4, 6-7. 9-10.
1991 : 4 X bc:h SI. 3-4, 6-7, 9·10. 10.5.4

Tabel /3 Delt dosis af svampemiddel

11990 blev der udført 26 forsøg, hvor tre behandlinger
(vækststadium 5-6, 7-8 og 1O-1O.l) er sammenhgnet
med fire behandlinger (supplerende behandhng i
vækssladium 3·4). Behandlingerne i begge forsøgsled
resulterede i meget store merudbytter. Der forekom
kraftige angreb af gulrust i forsøgene. Den suppleren
de behandling i vækststadium ]·4 resulterede i gen
nemsnit af forsøgene i et sikkert merudbytte på 2,4
hkg pr. ha. I enkellforsøgene blev der opnået op tl16,5
hkg pr. ha i merudbytte for den supplerende be
handling i vækststadium 3-4. I 1990 optrådte der
mange steder meget ridlige angreb af gulrust. Fra·
trækkes omkostninger til kemikalier og udbringning.
er der også i gennemsnit af disse forsøg opnået jævn.
byrdige merudbytter i de to forsøgsled.
I gennemsnit af40 forsøg fra 1989 er der udført t eller
tre behandlinger, og det højeste udbytte blev opnået
med tre gange 0,51 Till top. Fratrækkes omkoslmnger
lil kemikalier, er merudbyuet dog ikke bedre end med
tre gange 0,25 l Tilt top.
l gennemsnit af de 39 forsøg i perioden 1987·88 er der
også udført to eller tre behandlinger. Der blev opnået
jævnbyrdige merudbytter for to gange 1,0 I Tut top.
hhv. tre gange 0,5 l Tilt top. Fratrækkes kemi.kalie·
omkostningerne, har tre gange 0,5 I givet del bedste
resultat. Fratrækkes udbringningsomkostningerne, er
resultatet i alle tre forsøgsled jævnbyrdigt.

100

100

75

75

75 1

_ 5eptor1a
------

25 50
Pluton - 1991

25 50

Follcur • 1990/91

25 50

_ Gulrust

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

---=-----~"

2'1,0 I

4'0,51

4.0,51

3.0,51

5'0,251

2x1,O 1

4.0,51

4.0,51

2x1,OI

4.0,51

4.0,51

3.0,51

5.0,251

5.0,1251

O

3.0,51

5.0,251

5'0,1251

O

5.0,1251

O

_ Meldug
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Grdskimmel kan angribe mange forskellige planter. her
iblandt h~'ede. Angreb ses især ,'fugtige drog kan fon'CJ..sles
med angreb af Scptoritl. Den mørke ronel er dog "U'get
karoktensffsk l'(!d angreb afgråskimmel.

En bekæmpelse afbladsvampe i h~'ede (meldug. gulrust
og Sl!ptor;a) kan ~'ær(' oktuel fro afgrøden er ; beo
gyndende ~'ækst ; vækslstadium 4 og frem til vækswa
dium 10.5.4.. d. 'I.S. ved afblomstring og begyndende
mælkcmodcnhed.
Bekæmpelse af bladsvampe allerede i væk.ststadium 4
er kun undlagelse.rvis nødvendig og kun i modtagelige
sorter og i dr med meget tidlige og udbredte angreb.
Ved et stort smiltetryk af især gulrust og Sl!ptoria
(nedbørsrtge dr) kon bekæmpelse helt hen til væk.swa
dfum Ja5.4 ~'ære aktuel.
Fof'Sllg de .renere dr har vist:
- ot fordelingen afsvampemidlerne i vækstsæsonen har

større betydning/ar effekten end det totale kemikalie
forbrug.

- at der er en nedre grænsefor hvor la~'C doseringer. der
kan bruges.

- at der Yed onrendel.re af reducerede doseringer skal
bekæmpes ~'Cd s~'Ogere angreb.

- at der ved brug af reducerede dosen·nger ofi~1 også
skol udføres flere udbringninger.

- ot tre til fire behandlinger med nedsat dOMring hor
vist god effekt.

- ol i år med lo)V! smiltetryk eller; mindre modtagelige
sorter kan onvendes færre behandlinger og/eller la·
vere doseringer.

Fra de sidste 4 år foreligger resultater fra ca. 1700
forsog, hvor forskellige hvedesorter er behandleltre til
fire gange med 0.5 I Tilt top. SammenslilIingen ses i
tabel 14.
I modsætning tiliidiigere blev der i 1991 i gennemsnil
af forsogene opnået et jævnbyrdigt udbytteniveau i de
ubehandlede led p.:'t Øerne og i Jylland. Delte skyldes

Planteværn

bl.a .. al der på Bornholm forelom kraftige angreb af
gulrust I en del forsøg, hvilket nedsatte udbyttet I

ubehandlet. På Øerne er der således ogsA i gennemsnil
af forsøgene opnåel el højere merudbytle end i Jylland
for bekæmpelse af bladsvampc.
De opnåede merudbytter for svampebekæmpclse var i
1991 ca. halvt så store som i 1990.
I tabel 14 er der også foretagel en opdeling af for·
sugene efter forekomst af gulrust. Gulrust forekom i
ea. en trediedel af forsøgene. og der blev i gennemsnit
afdisse forsøgopnåc\ cl merudbytle på 11.9 hkg pr. ha
for svampebekæmpelsen. I de resterende forsøg uden
&UlrU~l var merudbyttet i gennemsnit 9.4 hkg pr. ha.
Arel før var forskellen i opnået merudbyttc i forsøg
med og udcn gulrusl væsentligt slørre. At forskellen i
1991 er mindre. skyldes at andre svampesygdomme.
især Septoria. var mere udbredt i 1991. og delle har
bidraget til merudbyttet.
Nederst i tabel 14 er 13 af de mest udbredle hvedesor
ler opdelt efter faldende merudbyller for wampebe·
kæmpeise i 1991. Sorterne øvcrsl har givet de storste
merudbyuer og har således den dårligsle ..ygdoms
resistens. Sorterne Marabu, Herzog, Kosack og Nova
har belalt dårligsl for svampebekæmpelse og hører
således til de mcsl resistente sorter. I forsøgene er
Ixnyllcl 3-4 gange 0.5 I Tilt top for al bcly!ooe sorternes
potentielle merudbytter ved svampcbchandling. Man
ge af sortcrne har i gennemsnit af forsøgene ikke belalt
for 3-4 gange 0,5 1 Till (OP og kan nøjes med en
væsentligt lavere indsats.
De mest udbredte sorter hører til de mest modtagelige,
men nere nyere sorter med en bedre resislens er på vej.

Sleipncr er modtagelig både overfor gulrust. meldug
og Seploria. Sortcn var voo sin fremkomst resistenl
overfor gulrust og meldug. Både Pepital. Gawain.
Haven, Orestis og ova har samme specifikke mel·
dugreslslens som Sleipner.

N6r der ~'ælges hvedesort. er udbyfll!nh'l!tJUl!t og (>~t.

kvaliteten af betydning. En god sygdomsresistens bør
ogstJ prioriteres højt. fordi risikoen for !;tore tab som
følge af sygdomsangreb herved reducere.~. ligesom der
kan spares omkostninger til plantevæm. Når sortens
sygdomsresistens ~urderes. skol modtageligheden over·
for Mde meldug, gulrust og Septoria bedømme.s. Sorter·
nI' har kun sjældent en god resistens oYf!rfor alle be
tydende sygdomme. men sortens stærke og svage sider
skal kendes.

PC·Planteværn. Ved Planteværn.scenlrel har man I

flere år arbejdet med udvikling afcl computerprogram
til vejledning i planteværn. PC·Planlcværn beslår bå
de af en vejledningsdel og en biblioteksdel med allc
relevante oplysninger om planlcværn. I det følgende
omtales modellen til vejledning i bckæmpelSf= afskade
gørere i hvede.

Modellens anvisninger er i 9 forsøg i 1991 sammcn
holdt med andre bckæmpclscsstrdtegier. Resultatet
ses i la1x115. Forsøgene blev anlagt i sorterne Sleipner
(5 forsøg), Florida (2 forsøg). Pepital (I forsøg) og
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Tabel 14 Merudbyue ved 3-4 x Q51 Tilt top i vinterhvede

.918 .989 1990 1991

l'.,........ hka hka hka hka
""ral - -- Aøral ..... M,,- ""ral ..... -- ""ral ..... Mu-
r..... ",.bo udbytte r..... ",.bo udbytle ronoa ",.bo udbytte ronoa ",.bo udbytte

Øerne 179 72,1 10,9 211 73,8 8,8 116 62,4 21,7 292 67,4 11,8
Jylland 220 62,9 7,6 282 68,4 8,8 145 55,3 18,8 234 68,1 8,7
Hele landet 399 67,0 9,1 493 70,7 8,8 261 58,3 20,1 526 67,7 10,4

Jordlypeinddeling. Hele landet

Under J8 4 137 64,0 6,9 130 65,3 8,7 76 51,2 16,8 144 62,7 9,2
Over JB 4 262 68,6 10,2 335 73,2 9,0 170 61,9 21,6 351 70,2 10,9

Angreb afgulrust. Hele landel

Uden gulrust 150 65,4 7,8 29 66,7 4,1 17 60,0 9,6 261 69,9 9,4
Med gulrust 224 68,8 9,7 457 71,0 9,0 236 58,5 20,8 124 66,5 11,9

Hvedesorrer

Sleipner 40 67,9 11,6 58 75,0 16,2 65 45,8 41,9 122 58,9 19,6
Anja 23 61,2 15,9 24 52,4 18,9 14 48,1 25,1 IO 59,9 13,4
Haven 9 73,1 11,0
Gawain 22 72,7 7,2 32 83,5 5,0 13 69,4 14,8 II 66,2 10,3
Pepital 14 74,9 15,3 30 73,1 9,8
Obelisk 22 71,8 6,3 21 75,5 1,9 12 74,7 7,9 IO 68,0 9,8
Florida 24 70,2 8,4 13 75,0 10,3 9 73,1 8,9
Orestis 7 73,8 8,4
Kraka 82 63,2 11,2 94 62,5 12,1 50 58,9 15,5 47 68,0 7,3
Nova 14 79,4 6,9
Kosack 21 66,6 7,0 25 67,1 6,2 IO 65,8 10,4 II 71,1 6,3
Herzog 10 67,2 7,5 IO 66,1 4,4
Marabu 13 73,5 2,4

l-4 bthand1tng~r nled O.S I Till tOp - 4.2-5.6 hl:g hvtdc.
l-4 kørsler a 120,* - ).().4.0 hl:g hved~

Obelisk (I forsøg). Led a blev ikke behandlct med
svampemidler, men med skadedyrsmidlet Decis. lied
b blev der behandlet efter modellens anvisninger både
ved svampe- og skadedyrsbekæmpelse. l 8 af for
søgene anbefalede modellen kun svampebekæmpelse,
og i et enkelt forsøg blev der anbefalet både svampe
og skadedyrsbekæmpelse. I led c blev der behandlet
ener modellens anvisninger ved svampebekæmpelse,
mens der blev indlagt en fast skadedyrsbekæmpelse.
I tabellen er behandlingsindekset ogs! anført (kolonne
6). Behandlingsindeksct angiver de anvendte doser
omregnet til antal ~»normal-doser«.

I forhold til led a er der for aBe behandlinger opnået
sikre merudbytler. Bortset fra led g, hvor der kun blev
behandlet med to gange 0,3 I Tilt top, blev der for aJle
behandlinger opnået en jævnbyrdig svampebekæm
pelse. Det højeste merudbytte blev opn~et i led e, SOm
gav et sikkert højere merudbytte end de fleste af de
øvrige behandlinger (led d undtaget).
Behandling af svampesygdomme efter modellens an
visninger i led c gav i gennemsnit af forsøgene et
merudbytte, der kun var sikken lavere end behand
lingen i led e. I led c var behandlingsindeksct 1,7 og i
led e 2,2. Fratrækkes omkostninger til kemikalier, har
de to led derfor klaret sig jævnbyrdigt, men med et
lavere kemikalieforbrug i led c efter modellens an
visninger. Behandling efter modellens anvisninger for
bAde svampe- og skadedyrsbekæmpelse i led b resul·
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terede i et merudbytte, der var sikkert mindre end i led
d, e og f. Behandlingsindekset i led b var i gennemsnit
af forsøgene kun 0,8 mod 1,2-2,2 i led d-f. Forskellene
mellem behandJjngeme udlignes derfor noget når
kemikalieomkostningeme fratrækkes. Antal korsler
var ogs! lavest i led b (kolonne S).

Nederst i tabellS ses resultaterne af tilsvarende forsøg
fra 1990. Her er modellen afprøvet i et Ar med kraftige
angreb af svampesygdomme, især gulrust. Dtr blev
for aJle behandlinger opnået store merudbyll.er Be
handlingcrne efter modellcns anvisninger i led b og c
med et behandlingsindeks på 1.8. hhv. 2,2, medførte
den bedste sygdomsbekæmpelse og gav i gennemsnit
af forsøgene et merudbytte. der ikke blev overgAet af
nogen af de øvrige led. Behandling efter modellens
anvisninger for både svampe- og skadedyrsbek.a:mpel
se i led b (behandlingsindeks 1,8) gav ikke et flikkert
højere merudbytte end i led d og e (behandlingsmdeks
1.4, hhv. 2,4). Behandling ener modellens anvismnger
for svampesygdomme alene; led c (bebandJingsUJdeks
2,2) gav ikke et sikkert højere merudbytte end i led e
(behandlingsindeks 2,4).

Også i 1990 var kemikalieforbruget således generelt
lavere i leddene, der blev behandlet efter mod liens
anvisninger. Forskellene i kemikalieforbruget var dog
større i 1991, hvor der var et lavere smittctryk



Tabel15 PC planIe,,-ærn (137)

PJanteværn

Behandling kgll pr. ha. "" dækning af
91> std

st... SI. 4 st. 4 .~ 4 El<band mel- I ,ul- l~ m<d hk, M,,·
Vinterhvede +3 +6 +9 antal Imgs-. dug rust tona bladlus l,rne udbytte

uger uger u,,, konkr index a. 8/7' '" ,n' pr ha ..,. kemi

I l 3 • , 6 1 I , I 9 IO 11 Il

1,2
3,J 0,6 3 0.9

1,2
J,J 1,0 3

4 1,4 11
1,4

4 1,0 12 0,9
1,1

3 1,0 13 8
0,8

3 1,0 15 9

/99/. 9 forsog

a. Decis
b. Model-valg. svampe og

bladlus
c. Model-valg. svampe

Decis
d. Tilt top 0.3
e. Tilt lap 0,3

Decis
f. Tilt 10P 0.3

Dccis
g. Till IOP 0,3

Decls

/990. 11 forsog

a. Ubehandlet
b. Model-valg. svampe og

bladlus
c. Model-valg. svampe

Pirimor
d. Tilt IOP 0,5
e. Tilt LOp 0.5

Pirimor
f. Till IOP 0,5

Pirimor
g. Tilt tOp 0.5

Primor

0.1

0.1
0.3 0.3
0,3 0,3

0,1
0.3 0,3

0.2
0.3

0,2

0,15
0,3 0.3
0,3 0,3

0,15
0,3 0.3

0,15
0.3

0.15

0.3
0,3

0.3
0,3

1.0
0,7

1,1 0.1
0,7

3,1 1,0
4 J.l

1,2
4 1,0

0.9
3 1.0

0.6
J 1.0

7 11

4 °
3 °2 0,2

2 0,2

2 0.9

4 7

20 28

J9 22 71,9 71,6

28 15 6,3 4.3

27 lJ 7,5 5,2
21 25 8,J 4,9

19 29 9.7 6.0

21 26 7.8 5,0

29 27 5,4 3,4
LSD o-g 2,0
LSD b-g /.5

15 51 60,9

J li 20.8 16.9

2 41 21,7 17,5
4 18,4 14,4

6 32 20,2 15,5

6 37 17,9 14,0

8 38 14.6 10,1
LSD o-g 5.2
LSD b-g 2.8

Jhedemodellen i PC-PlanIe~'æm hur Iforsøgene klaret
sIg godI. Der er efter modellen o; unw~o;ninger opn6eI
merudbYfler. der er p6 højde med de bedste afde øvrige
afprøvede bekæmpelsessIralegier. MerudbYflerne er
samtidig opndel med et lavere kemikalieforbrug.

Årels forsog i de landokonomi"ike foreninger og ved
Planteværnscentret vil danne baggrund for små ju
stermger af modellen, bl.a. for skadedyrsdelen.
PC·Planteværn indgår i Landbrugets Rådgivnings
centers Bedrifts/Dsning. I 1991 blev de første vejled
ningsprogrammer omkring ukrudt tilbudt. Vejled
ningsmodellen for svampebekæmpelse i hvede vil ogsA
fremover indgA heri.

Efter en ny plan blev der i 1991 anlagt forsøg med
bekæmpelse af knækkefodsyge og Septoria i hvede på
arealer. hvor halmen blev fjernet. hhv. ncdmuldet.
I tabel 16 ses resultaterne af 6 forsøg. 5 af forsøgene
blev anlagt efter forfrugten byg og I forsøg efter hvede.
Fremov~r \'il alle forsøg bli\'~ anlagt efter forfrugt
hvede.

Af tabel 16 fremgår. at der i ubehandlet ikke var
forskel på angrebsgraden af bladsvampe eller knække
fodsyge afhængig af, om halmen var fjernet eller
nedmuldet. Af kolonne 5 og II fremgår, at der ikke er
opnået højere merudbytter for svampebekæmpelse,
når halmen er nedmuldet. Det fremgår ogs!. at der i
blok A og B er opnået samme udb)1ter.
Smitstof af knækkefodsyge er placeret på stråbasis.
Om selve halmen fjernes eller nedmuldes. forventes
derfor ikke at have indnydelse pA angrebsgraden af
knækkefodsyge.
Forsøgene søges fortsat.

Svampebekæmpelse og g~dskning. Eventuelle veksel
virkninger mellem fordelingen af kvælstofgødning og
svampeangreb har tidligere været belyst i forsøg. I
1991 er betYdningen af kvælSlofniveauet undersøgt i en
ny forsøgsplan.
I tabel 17 ses resultatet af 3 forsøg. hvor "ivampe- og
skadedyrsbekæmpelse er udført efter forskellige Mra
tegier. Forsøgene er dels udført \'ed tildeling af normal
kvælstofmængde (blok A) og dels ved tildellng af 75
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Tabel 16. Halmnedmuldning og svampebekæmpe/se (138)
A B

Halm fjernet lblm nerlmuldet
'I"

%"". % dækning af'" % ang. % ddniogaf'" ·uJbytt
.r .1 Ol h~lrr

Vinterhvede knlld:ke. mel- I gul- I~ hk. ..... knækk~ m<l· I .01. I Set>- hk. Mer-
"d..I(odsyge dug NSI torul kerne udbytte fod.'lygc dug rust loria kerne udbytte muld-

juli
CII. In pr. ha +kemi juli ca. In pr. ha + kemi "tlng

I 2 I 3 I 4 , 6 7 8 I • I IO II Il 13

/991. 6 /o",.g
a. Ubehandlet 37 4 3 20 53,9 41 5 3 20 53,7 - +0,2
b.SXCo.bel I I 10 4,1 +1,3 I 0,9 IO 3,7 +1,7 -; 0,6
c.SXCorbel

2XSportak 17 10 7,5 +0,3 19 0,9 9 7,6 +0,2 +0,1
d.SXCorbel

2XSportak
2X Daeonil 5 lO,S 0,1 0,8 0,8 5 10,3 +0,1 +0,4

c.SXCorbel
2XDaconil 0,9 I 5 8,7 0,7 O,S 1 5 9,1 1,1 0,2

f. SXTilttop 0,8 0,6 4 8,6 l,S 0,6 0,8 5 9,0 1,9 0,2
LSD 0-/3,2 LSD 0-/ 3,2
LSD b-/2.4 LSD b-/2.0

tNæ$lovmle blad.
Nov 51. }-4 st. S--6 SI. 7-8 51. 10.1-10.5 st. 10.5.4

h. C C C C C
o. S S+C C C C C
d. S S+C C C+D C+D C
o. C C C+D C+D C
I. T T T T T

C = 0.5 I CorbcJ, S = 0,5 I Sponak. D 1,5 IDaconii, T = 0,3 I Tilt top

pet. normal kvælstofmængde (blok B). Mængde, tids
punkI og fordeling af kvælstofmængde er afgjort lo
kalt.
Alle behandlinger har medført sikre merudbyuer.
Imellem behandlingerne var dcr derimod ingen sikre
forskelle i gennemsnit af forsøgene, hverken i blok A
eller blok B.
Hverken bekæmpelse af knækkefodsyge i led e og d,
en supplerende svampebehandling i vækststadium
10.5.4, bekæmpelse af skadedyr om erteråreL eller om
forA ret i led e og f eller vækstregulering i led g har
således med sikkerhed forbedret merudbyttet i forhold
Lil behandlingen i led b.
Fratrækkes L:emikalieomkostninger, er der kun i blok
A opnået positive merudbyllcr. En reduklion afkvæl
slofmængden i blok B har gjort svampebekæmpelsen
urenlabel(sammenhold kolonne 5 og 10). Afsygdoms
bedømmelserne fremgår. at Septoriaangrebet er blevet
reduceret ved at nedsætte kvælstofmængden.
Da der i blok A ikke er opnået sikre merudbyller for
de øvrigc planteværnsindsaLser, kan forsøgene ikke
belyse. om disse også er blevet mindre rentable ved at
reducere kvælstofmængden.
Af kolonne 12 fremgår. at besparelsen på kvælsLof
mængden på 25 pet. ikke kan opveje udbyttetsbet i
blok B.
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Flere forsøg har vist. at angrebet af visse svampesyg
domme øges. når bælstofmængden øges. Årets forsøg
underbygger delte. Nogle forsøg har ogsd vist al en
deling o/ bælsto/mængden kan reducere angrebet af
visse svampesygdomme.
El højt kw/slofniveau har i flere forsøg vist sig at øge
omfangel af lejesæd og angrebet af bladlus. 1 drets
forsøg var der ikke sikre udslag for vækstregulertng og
bekæmpelse af skadedyr, hvor/ar dette forhold ikke
kunne belyses.

Tilpasset planteværn og gødskning. Efter en ny for
søgsplan blev der i 1991 startet forsøg med en mini
meret plnntcværnsindsats i hvede. ResullBtet ar 7
forsøg ses i tabel 18.
[ led a er der udført den planteværnsindsats, som cr
anvendt i den omgivende mark med hensyn til wam
pe- og skadedyrsbekæmpelse samt vækstregulering. J
led b er anvendt en minimeret indsals mAli som
omkostningcr, d.v.s. såvel lavere doser som færre
behandlinger tællcr positivt. I lcd e med »maksimerct
planteværn«( er der anvendt samme midler og sammc
behandlingstidspunkter som i led a, men i lidt højere
dosis »som en forsikring«. Behandlingen i både led a,
b og e er således fastlagt lokalt og varierer fra fONØg Lil
forsøg. Forsøgene er udført ved to kvælstofmængder.
Tidspunkt og fordeling er også her afgjort lokalt.



Tabe/Il Gødskning og Sl'ampebekæmpelse (119)

Plantevæm

A B M,,-N·glldskmn& ht:1 mængde N-Iodsknln.. 75 % ti A udby1te
% dækmnl·r- % dJekrong .r- fo, M,,-

""uC<- udbyue
Vinterh,ede md· I gul. I Se~. hkg Mcr· mcl· I lul. I scp· hkg Mer- ret ged- O'A

dug rust tona kernc udb)'lIc dug rU~1 tona kerne udbyttc Iknina +N""-
ca. In pr. ha +kemi ca 117 pr. ha +kcmi O+A spare1se

I I 2 I 3 4 , 6 I 7 I 8 9 10 " 12

/99/. J [o,,;og

a. behandlet 7 2 42 67.5 5 2 34 67,6 0.1 1,7
b. I X Bayfidan

3X Tilt top O O 4 8.6 3,4 O O 2 4.7 +0,5 +3.8 +2,2
c. 2X Sportak

1X Bayfidan
3 X Tilt lap 0,1 O 4 9,2 1,6 O O 2 5,9 +1,7 +3.2 +1,6

d. 2X Sporlak
1X Daylidan
4X Tilt lap O O 3 9,2 0,2 O O 4.6 +4,4 +4,5 : 2,9

e. l X Sumi-
Alpha 5 FW
I X Baylidan
3X Tilt lap
I X Pirimor 0,1 O 3 7,5 1.0 O O 2 3.8 +2.7 +3,6 : 2,0

f. I X Baylidan
3X Till top
l X Pirimor 0,1 O 3 7.9 1,9 O O 3 3.6 +2,4 +4,2 +2,6

g. 1X Bayfidan
3 X Tilt lap
I XCerone O O 4 7,4 1,9 0,1 O 3 3,3 +2,2 +4,0 +2,4

LSD o-g J.O LSD o-g ],8
LSD b-g- LSD b-g-

GINo' SI. 1-2 SI. 4 5 SI 7 SI. 9 SI. IO l SI. 10.54
b B T T T, 5 5+0 T T T
d 5 SlB T T T T, S-A O T T T+P
f B T T TtP
g B T T+C T

T = 0,4 l TIll top. B ~ 0.3 l Ib)fidan. S - O.S I Sporuk. P = 0.25 kg Pmmor. $-A = 0.3 I Sumi-Alpha. C Cerone efter
Aow.<hagram
• Næ:.to~crsle blad
•• Iksparelse p3 25% - 46 kg. N li 4 kr - 1.6 hkg. hvede.

Forsogene blev anlagt i Sleipncr (5 forsøg). Pepital (1
forsog) og Gawain (1 forsog). Vækslregulering og
skadedyrsbekæmpelse blev kun udfori i 2 af de 7
for<>og.
Aflabel18. blok A, fremgår. al den bedste '\)'gdomsbe
kæmpclse og det Slorsle udbytte er opnået i led c med
)) maksimeret plantevæm «. Mellem Hmarkens plan
leværn II i led a og Il minimeret planteværn « var der
ingcn sikre udbylteforskelle. Fratrækkes omkostnin
ger til kemikalier (kolonne 8), er der sladig opnået et
lidt større udbytte i led c med »maksimeret plante
værn «. mens led a og b har klaret sig jævnbyrdigt.
I blok B med reduceret kvælstofmængde er der ingen
sikre forskelle i udbyllel mellem de Ire forsøgsled
(kolonne 12). Fratrækkes kemikalieomkostninger, har
leddene klaret sig jævnbyrdig!.

Eli lIedw( hælslo/mængde har sdledes reducerel be
hovel for plollle~'ærn.

Hvilken behandling. der samlet set har klarel sig
bed..t. nAr alle omkostninger fralrækkes. fremgår af
kolonne 14. 15 og 16. Her ses udbyttet i de tre for
sogsled. nar omkostninger til kemikalier (kolonne 14).
kemIkalie + kvælstof (kolonne 15). hhv. kemikaie +
kvælstof + kørsler (kolonne 16) er fratrukket. Af
kolonne 14 fremgår. at det hoje kvælstofniveau og
))maksimerel plantevæm{( har givet det højeste ud
bytte. når kun kemikalicomkostningcr fralrækkes.
men at forskellene udlignes noget. når alle omkost·
ninger fratrækkes.
Behandlingerne i led il og b, d.v.s. )lmarkCIl,\ planle
\ærn« og Hminimeret planteværn«. har givet det
samme nelloudbylle (kolonne 16). selvom behand-
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Tabel 18 Tilpasser planreværn og gødskning (140)

A 171 S B 129 IMer- ,
Il<-

% drl.nilll .r
\ter- ud.' Kor·

Viøter- Il<- hand· ~ dcknlDl.I' ud· b)ue «\..

boede hand· Iinp- md· .uI· S<p- hk. \fer· [MI· lul· Sep- hk. \ier- b)llc B--A lo""An'" hnp- uuIa d.· rust tona km>< udb dut' ~ tona kClm udb. B~A .... krm r.,
ønler IrMXX ibI -;-~" pt ha. " P' ha ~-l=u'~"";" >N"" <ond.

I I 2 J 4 , 6 7 • 9 IO 1\ 12 13 I 14 I Il 16 -,

/99/ 7forsøg
a. Markens
plantevæm 3,0 1,58 100 0,5 7 78,8 75,7 0.3 0,4 6 76,0 72,9 +2,8 +1,3 +1,3
b. Minimeret
planteværn 2,6 1,08 68 2 0.5 II +1,1 +0,2 2 0,3 8 +1,6 +0,7 +J,3 +1,8 +1,3
c. Maksimeret
plantevæm 3,0 2,25 142 0,1 0,4 3 2,9 1,5 0,1 0,1 4 1,1 +0,3 +4,6 +3,1 +3,1

LSD 1,0 LSD-

naesføverslc blad
Desparel~ p.i 42 kg N a 4,· = U hig hvede

lingsindekset var 32 pct. lavere I led b. En nedsættelse
af kemikalie· og kvælstofmængden har i disse led kun
forringet nettoudbyttet med 1,3 hkg pr. ha, hhv. 1.8
hkg pr. ha (kolonne IS). lied c er neuoudbyttet ble\et
fornnget med 3.1 hkg pr. ha.

Forsøgene fortsælLes.

Vækstregulering
I label 19 ses resultaterne af forskellige vækstregu·
leringsslralegier i 5 forsøg i hvede. Forsøgene er op-

Tabel 19 Væksrregulering (l41)

delt i blok A og B uden og med vækstregulering I

vækststadium 3-4. Forsogene blev anlagt i de str ti\'e
sorter Pepital (3 forsøg), Sleipner (I forsøg) og Kosack
(I forsag). Det gennemsnitlige såtidspunkt \'ar 25.
september. Ajle behandlinger i både blok A og B
resulterede kun I små og usikre merudbytter Der
forekom ikke lejesæd i forsøgene og ingen nedkme.kke·
de aks \'ed host. StrAlængden blev reduceret m ca. S
em. I kolonne 11 ses, at en yderligere vækstregulenng i
vækststadium 3-4 kun gav meget små merudbytter.
Nederst i tabellen ses resultaterne af 7 forsøg i 1990 i

A B
Ingen væblrcgulenng 0,6 l C)'coceJ 750, SI. }-4

"" kat.
I ",rud·Vinterb,ede r", It' Anlal hk. \ferud· rOl Sit' Antal hk. Mcrud-

leje- !Jena- "" km>< bYlle leje. ""'a' a'" kerne b)1te l )·ne.... de pr. mZ pr. ha. --kemi .... de rr, ml ptha "'Lenu [l+A

I I 2 3 4 , 6 7 8 9 IO 1\

1991. 5 [0""8

a. 0,3 1 Tilt top st. 7 O 85 527 78,2 O 80 413 78,7 0,5
b.0,3 l Tilt .op +

0,7 I Telpo1 SI. 7 O 77 602 0.8 +0.1 O 74 430 +0,7 ~1,6 + 1,0
c.0,3 I Tilt .op +

0,1 S I Cerone sI. 7 O 81 545 0,3 +0,1 O 78 408 1,8 1,4 2.0
d.0,3 l Tilt .op +

0, IS 1Cerone s1. 7
0,1 l Cerone· se 9 O 80 617 0.2 +0,4 O 77 397 0,3 +0,3 0.6

LSD- LSD-

1990. 7forsøg
a. 0,3 I Tilt lOp SI. 7 3 85 523 80.9
c.0,3 1 Till top +

O, lS I Cerone sI. 7 3 8J 537 0.7 0,3
d.0,3 I Tilt .op +

0,15 I Tilt lOp SI. 7
0, I ) Cerone· s1. 9 2 82 536 1.2 0.6

LSD-

• Cilowell lilsal
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Tabel 20 Græsjluer (117)

Skadedyr
Problemerne med skadedyr I h\ede i \ækstsæwncn
\991 m~ generelt betegnes som små.

sorterne Slelpller og Gaw310 (4 forsog) og Kraka (3
forsøg). Der ble\' ikke opm1cI sIkre merudbytter for
vækst regulering.

Tabel21 Græsfluer. (/42)

Led b. c og J arl\cnd! som beJd'iCmlddd
Led d og e Iblandet såsæd
L~ f behandle! på co!eoplll"tadlet
Lcd c. c. g. og I behandlet ~Iadlum I
L~ h hch.mdlet tldltgt fnrJr

I det tidlige forår kan gule hjerteskud som /o/ge o/græs
fim'angreb findes i mmdre omfang i mange III'edemarker.
lsær~ide_fjkuddene angribes. og er h~'eden I god )·æht.
kompemerer den for de manglende sidesÅud. Til tider se_fj
ogsa mere utlbrt'dft· angreb. IU'Qr planterne pletl'is er megn
medtagne. (FOlD: A. From Vie/sen)

% planlt:r hkg Nt:lt~

Vinterhvede med kerne merud-

GI
græsflucr pr. hu bylte

1991. 4/iJr.wg 1/,
a. Ubchandl~1 20 69.1
b. 0.5 I Promct 400 es JI -;-0.7
c. 0.5 I Promet 400 es

0.3 I DCCIS 8 0.5
d. 9.0 kg SkIpper J7 +0.8
c. 9.0 kg Skipper

0.3 I Dccis 2 0.5
f. 0.3 I Dcei.. 6 J.J -;-0.5
g. 0.3 t Deci'i 4 1.2 -;-0,4

h. 0.2 I Decis li 0.2 -;-1.2
LSD-

1990. 3/0,"og l/s
a. UbchllndlCI 2 85,7
b. 0.5 I Promet 400 es I : 0,7
l. 1,0 I SUffilcidin FI I -;-0.9

LSD-
1989. 4/orso8 I/s
a. Cbehandlet -lO 76.7
b. 0.5 I Promel 400 51 .;, 2.9
i. 1.0 I SUffilcidm F1 49 : 2.6
j. 0.5 I Promet 400

1.0 I Sumicidin F1 45 -;-2.3
LSD-

I 1.2
LSD a-h
LSD b-"-

% planteT hk•.
med kerne

....,.n"U pr. ha

1/'
4 81.0

-;-0.3

2 O
: 0,2

Vinterhvede

Den usædvanhg lange og kolde penode i april til og
med jUni saml den megen nedbor i jUIlI gav d. rlige
betingelser for skadedyrenes opformering.

Lcd l.' behandle! I colcopl1l-~tad"~1

Ud ~ anl-cndl .;om hejd-<mlddd

Effekten af I.l I eec 700 i \ æksstadlUm 5 er bely." l

forseg nr. 19 033. nr. 19 032 og nr. 19034. Der bic\'
ikke opnået merudbytlcr for behandlingen i 2 af for
sogene. der blcv udført i Pepilal. hhv. blandingen
Pepilal + Herzog. I del 3. forseg var merudbyllcl på
1.2 hkglha i1ge netop sikkert (udfort i blandingen
Herzog ...... Sleipner).

1991. 7/ors08
a. Ubehandlet
b. 200 ml Dere! FS 050
c. 200 ml Beret FS 050

+ 500 ml Promct 400
d. 100 ml Sibulol 280 LS
c. 100 ml SibulOl 280 LS

1.0 I Sumicidin FI

GrresOuer. Græsnuer lægger æg på vintersæd I label
af efteråret. Æggene klækker om foråret. og larvernc~

gnav resuherer i gule hjerteskud. Oftest er især slde
skuddene angrebne.
I tabel 20 ses resultaterne af 7 forsøg. hvor cffektcn af
bejdsning med I'romel 400 es o\-erfor græsnuer og
udsprojtning af Sunllcidln FL. nAr h... eden netop er
spiret frcm (coleoptil-stadiet) er undersøgt.
Der forekom kun angreb af græsnuer i I fonieg. og
angrebsstyrken var her yderst svag. I Ingen af for
søgene blev der fundet bladlus eller fritnueangrcb i
efteråret. Der blev derfor kun opn1\cl små og usikre
udbyltcudslag. Den gennemsnitlige såtid var 4. okto
ber.

Tabel 21 viser rc",ul1aler af 4 forseg med bckæmpcl~e

af græsnuer. Effekten af bejd ... ning med Prornet 400
se og iblanding af et granulat (Skipper) i udsæden er
undersøgt, ligesom behandling med Dcei... p~ fm
skellige tidspunkter ener fremspiring er belyst.
Der forekom kun angreb af græ...nuer l et enkelt
forseg. Græsnucme ble .. her bekæmpet bed.., l de led.
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Plantcyærn

som blev behandlet med Decis i efteråret på coleoptil
stadiet eller 1-2 bladstadiet. Bladlus blev ikke fundet i
forsøgene, mens der i et enkelt forsøg blev registreret
svage angreb af fritfluer. Der blev i gennemsnit af
forsøgene ikke opnået sikre merudbyuer.

I tabel 22 ses resultaterne af 8 forsøg i hvede med
insekticid-sprøjtning på forskellige tidspunkter i efter
året og" i foråret. Formålet med forsøgene var at
underscge betydningen af græsflueangreb samt belyse
betydningen af angreb af bladlus i efteråret eller i det
tidlige forår med henblik på angreb af hovrerødsotvi
rus.
Der blev ikke fundet angreb af bladlus i nogen af
forsøgene, hverken om efteråret eJler om forlret. Den
gennemsnitlige såtid var 5. oktober. Græsflueangreb
blev kun fundet i 2 forsøg og med meget svage angreb.
Der blev kun opnået små og usikre udbytteudslag.
Også i gennemsnit af 13 forsøg i perioden 1989-91 blev
der kun opnået små og usikre udslag. Der forekom
kun angreb af græsnuer i 5 af de 13 forsøg.

Tabel 22 Græsfluer (/43)

% plan.

Vlolen.ede l" m<d bk, Netto-
A""- k""e merud·
nuet pr. ha bytte

der udfort en sprojtning i vækststadium 3·4 for at
belyse effekten på evt.lidlige angreb af bladlus og
dermed effeklen på angreb af havrerødsotvirus

Før sprojtning i vækststadium 10.1 blev der kun f ndet
I pet. plamer med bladlus, som i ubehandlet udviklede
sig til 33 pet. angrebne planter 14 dage senere. Der
blev i aJle led kun opnået små og usikre merudbytter.
Der blev opnået en jævnbyrdig bekæmpelse af bladlus
for alle pyrelhroider ved behandling i vækststadium
10.1. Pirimor havde en lidt svagere effekt end pyre·
throideme i de ovrige led.
FCR 4545 SC er ikke markedsfort.
Behandling i vækslstadium 3-4 i led b gav intet merud
bytte, men der blev heller ikke fundet bladlus p! dette
tidlige tidspunkt i forsøgene.

Nederst i tabellen ses resultater af tidligere ån forsag.
t de 4 forsøg fra 1990 optrådte kun svage angreb af
bladlus, og der blev opnået mindre og usikre merud
bytter for aUe behandlinger.
l gennemsnit af 14 forsøg i årene 1988-91 blev opnået
et sikkert merudbytte for behandlingen med pyre
throideme Sumi-Alpha og FeR 4545. Behandlingen
med Pirimor resulterede ikke i noget sikkert merud
bytte.
Afprøvning af disse IO pyrethroider afsluttes henned.

• anden formuJenng 1989.
Led b OB C bt.handle1 ~.«i synlig COltoptii
Led d og e bt.handlet stadium I
Led f Ol g behandlet ca. 1. april

Bladlus. J tabel 23 ses resultaterne af 2 forsog med
bekæmpelse af bladlus i vinterh\'ede med forskellige
pyrethrOlder og Pirimor i vækststadium 10.1. lied b er

Gule hjerteskud som følge afgræsjlueangreb kan h~'(!rI

forbr findes i mindre omfang i mange hvedemarker.
især i sideskuddene. uden at det tillægges den store
betydning. Til tider forekommer dog også mere ud
bredte angreb afgræsjTuer. S4danne angreb er nv:ere al
forudsige. hvis jlyvningen ikke følges via fangbakker
eller lignende.

1991. 8[orsog 2[s
a. Ubehandlet l 17,5
b. 2,0 I Pcnckthion PL l 0,1
c. 1,0 I Sumicidin FI l 0,5
d.2,0 l Pcnckthion PL l 0,6
e. 1,0 l Sumicidin FI l 1,0
f. 2,0 l Perfekthion PL I l,S
g. 1,0 l Sumicidin FI l 0,9

LSD-

1989·91. 13[orsog 5 [s.
a. Ubehandlet 9 78,8
b. 2,0 I Perfekthion PL· g 0,9
c. 1,0 I Sumicidin F1 J I,J
d. 2,0 I Perfekthion PL· g 1,2
e. 1,0 I Sumicidin F1 J 1,4
f. 2,0 I Perfektion PL· JO 1.7

LSD -

+ 1,5
-:-1,4
+ 1,0
70,9
70,1
+ 1,0

+0,7
70,6
70,4
+0.5

0.1

Tabel 23. Bladlus (/44)

I % angreb af
bladlus

Vinterhvede r., 14 dage
sprøjl- dl" hk. Nella·
Ring sP~"}t· kerne Il erud·
~t. IO nlUg pr. ha bylte

/991. 2[ors.g
a. Ubehandlet l JJ 68,4
b.O,2 I Karate O J5 + 1,8 + 3,2
c. 0,25 kg Pirimor O 9 70,2 72,0
d.O,2 I Karate O J 0,5 ~0,9

c. 0,2 I Sum;·Alpha O 2 0,2 71,2
f. O.J I FCR 4545 SC O J 2,2
8. O, I25 l D LG Cypctb O 4 70,5 +1.

1990. 4[orsøg
LSD-

a. Ubehandlet II 86,5
b.O,3 I Karate 7 + 1,6 -;-3,1
c. 0,25 kg Pirimor JO 2 O + I,g
d.0,3 I Karate JO I 0,5 ';'1,0
e. 0,2 I Sumi-Alpha IO 2 0.8 +0,6
f. O,J I FCR 4545 EW IO (I) (2,J)

LSD-
/988·9/. J4[orsøg
a. Ubehandlet 16 JJ 79,4
c. 0.25 kg Pirimor 6 O,g ';'1,0
e.0.2 I Sumi-Alpha 2 1,7 O,J
f. 0,3 l FCR 4545 J 2,4

LSDo·[U
LSD b-[-

()3fs.
Led b behandlet stadium 3-4
Led c-g behandkl sladLUm IO I.
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Ncdcn.t i labellen ses en sammenstillll1g af 9 forsøg i
perioden 1989-91, hvor effekten af Plrimor og Pcrfek·
thion er sammcnlignet. Med Pirimor blev opnået en
lidt svagere bladlusbckæmpelsc end med Perfekthion.
liom gav et sikkert merudbytte.

f label 24 se!:l resultalet af I forsog med bekæmpelse af
bladlus i hvede. Ocr blev ikke fundet bladlus på
sprojlClidspunktet. og der er ikke opnåct sikre ud
b)'tteudlilag.
Nederst i tabellen !:lC" resultaterne af 4 forsøg i 1990
med gennemsnitlig 29 pet. planter angrebet af bladlus
I ubehandlet. Der blev opnået sikre merudbYller i alle
led, der blev behandle1 i stadium 10.1. mens behand
lingen i vækstlitadium 3-4 i led b ikke gav nogel sikken
merudbYlle. Den bedste bekæmpeIlic af bladlus og det
største merudbyllc blev opnået i led d med Decis.

Tabel14 Bladlus (1451

Vinterhvede

1991. I farsag

a. Ubehandlet
b.O.2 I Decls
c. 0.25 kg Pirimor
d.O,2 I Decis
e. 0.5 I Pcrfekthlon 500
f. 2.0 l Zolonc Fia

/990. 4 for.mg

u. Ubehandlel
b. 0,2 I Dccis
c. 0,25 kg Pinmor
d.O.2 I Decis
e. 1,5 I Perfekthion PL
f. 2,0 I Zolone Flo

1989-91. 9 farsag

a. Ubehandlct
c. 0.25 kg Pirimor
e. 1,5 I PerfekthiOlI PL-

• 1991 05 I Pcrfekthion 500
led b ~handlel sladlUm 3-4
led c·f behandlel 'iladlUm IO t

% angrtb
8fbladlus

efter hkg
spr0jl. kerne

ning pr. ha

74,5
-;- 1.0

0.2
-;-0.1

1.5
0.5

LSD 1.3

29 69.2
19 1.9
la 3.6
4 5,5
i 3.2
7 4.0
LSD a-f 1.7
LSD b-f-

21 78,5
12 1.1
5 3.6
LSD a-e 1.8
LSD c·e-

NeuD
merud·

bytte

-:-1,4
-;-1.6
-;-1.5

0.5
1.8
4.1

-;-0.7

Planteværn

Reduceret dosis af skaded}'rsmidIcr. Nedsatte dosenn
ger af ukrudts· og svampcmidler er bel)''>' I et stort
anlal forsøg. Først i de senere ~r er der iværksat forsøg
mcd ncdsatle doseringer af skadedyrsmidler.

f tabel 25 ses resuhateme af 13 forsøg. hvor anvendelse
af nedsat dosering af PI rimor eller )Iet andet middel ((
mod bladlus i hvede er belyst. El andet mIddel \'ar
fosformidlet PerfeklhiOll 500 (4 forseg) eller et af
p)'rethroiderne Decis (2 forsog). SUlm·Alpha 5 FW (3
forseg) eller FCR 4545 SC (4 forseg). Effekten af en
delt behandling med Pmmor er også unde~ogt i led d
og e.
l ubehandlet forekom kun bladlus på 3 pc!. af planter
Ile. 1-2 uger efter sprøjtningen n~ede angrebet op på 12
pet.. hvilket er langt under skadetærsklen. Der blev i
gennemsnit afforsegene i alle led ogs! kun opnll.et smA
og USikre merudbytter. For Pirimor er der opnAet
samme effekt i alle led De andre midler har i gennem
snit Ikke virket s! effektivt som Pmmor.

Nederst I tabel 25 ses resultaterne af 2 forsøg med
anvendelse af nedsat dosering og delt dosering af
Pi ri mor. Der var ingen sikre udbytteudslag. men en
enkelt behandling med lav dosering gav dcn dårligste
bekæmpelse af bladlus.

Tabel15 Bladlus. (146)

% anpeb .r I

bladlus
Vinterh"ede 1-2 uger

ro< efter hkg
SP~0Jt· spr0JI- kerne
mng lUna pr. ha

J99J. IJ farsag

a Ubehandlct 3 12 82.4
b. 0,25 kg Pirimor O 4 0,4
c.0.125 kg Pinmor O 4 0,4
d. 2 XO.25 kg Pirimor 4 0,6
e. 2XO.125 kg Plrimor 4 0,3
f. l/I dosis. andet middel 7 0.4
g. 1/2 dosis. andct middel 7 0.7

LSD-

1990. l farsag

a. Ubehandlel 24 28 80,6
b.O,25 kg Pirimor 4 3.0
c. 0,125 kg pjrimor 19 2.7
g. 2XO.125 kg Pirimor 9 1.9

LSD-

Bekæmpelse afbladiIIs om efterdret med henblik pd ar
IIndgd angreb afhavrercu/sot har i de hidtil gennemforre
forsøg ikke medfoft merudbyffer. Bekæmpelse om ej.
terliret anbefales derfor ikke generelt, fordi bladlus
sjældem optræder i wntersæd om efierdret i nævn€-
•'ærdigt omfang i Danmark. Ved udbredte fund af
bladlus kali bekæmpelse dog undtagelsesvis .'ære aktu
el, fordi havrerodsot .'ed krafrige angreb kan .'ære
meget udbYlfenedsæuende. Tidlig stim·ng og dyrkning
af vintersæd efter !..om eller græs øger risikoen for
ongreb.

Lcd b. c. f. og g bthandlcl I slodlUm JO. J
Led d og e behandle1 I \ladlUm 9 og 10.1

Bekæmpelse af bladlus i hvede bor il'ærksæffes ved
angreb p& mere end 40 pct. af hvedeaksene. Jo senere
angrebet starter. des mindre skade gor bladlusene.
Ud fro forsogene med om'endelse afnedsatte doseringer
ved bekæmpelse afbladlus i h.'ede kan der endnu ikke
drages sikre konklusioner. De bedste multgheder med
am'endelse afned.W1ue doseringer forventes at være l1ed
en sen bladlusbekæmpelse, "I'or der ikke er behov for en
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Plantevæm

longlidsefjekt. Delle forudsælIer dog. al udgongsbe
slonden af bladlus kan sMs ned med den nedsalle
dosen·ng.
En/orudsælningforanvendelse Q/nedsat dosering pd el
lidligl lidspunkl er. al bekæmpelsen gentages. hvis der
viser sig el behov herfor (ny indflyvning).
Bladlus i hvede er leuere al bekæmpe end bladlus i
\·drbyg. Delle skyldes bladlusenes placering i h\'edeak·
sel.

[ tabel 26 ses resultaterne af 3 forseg med bekæmpelse
af snegle i vinterhvede. forskellige sneglemidler er
udspredt/udsprejlet en eller to gange hen under aften.
t 2 af forscgene er sneglemidferne tilran j stubben .af
forfrugten og I I forsøg ca. I måned efter såmng. l led e
er effekten af flere harvninger fer hvedens etablering
ligeledes belyst.

Optælling af anlal snegle ca. l uge erter behandlingen
viste færrest snegle efter behandling c. Optælling I
måned efter behandlingerne viste derimod færrest
snegle i led d. Også i gennemsnit af II forsøg i årene
1989·90 blev der registreret færre snegle efter be
handlingerne med blåslen. Blåsten anbefales kun i
enkimbladede argrøder, fordi midlet kan medfore
svidninger i bredbladede afgroder.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 27. Planteværn (147).

% anartb af
)",uck- hk, terud·

Vinlerrog kefod- u.oId- md- '-'" kern, }'tte
sygt p'" d", "'" pr. ha Wm
ca.

17n' ca. 12/6"

1991 6 jorsag
a. Ubehandlet \O 4 2 3 58,1
b. 1,0 l Sportak 4 5 3 2 1,0 +-1,3
c.I,OI Sportak

+ 1.21 Cycocel 4 5 2 2 1,6 ~I,\

d.I.OI Sportak
0,41 Tilt tOp 2 O 2 4,7 1,3

e. 2X0,41 Tilt top - 0,8 O 3 4,9 2.9
f. 0.4 , Tilt ,op

0,4 I Tilt 'op
+ FCR 4545 - 0,6 O 3 4,1

g. 2X0.5 I Pluton - 0.2 O 2 5,7
LSD o-g 2,2
LSD b-g 2.2

• % stri •• næstc"erslt blad
Led bog bthandlet stadium .5---6.
Lcd d-a behandlel swhum 9

Rug
Knækkefodsyge. Ttl belysning arokonomlcn l'ed plan
leværn i rug blev der i 1991 påbegyndt en ny forsøgs·
række. Gellnem"mtsresultaterne af 6 forsog bringes i
tabel 27.

l det tidlige for r blev der fundet yderst s\ age angreb
af knækkefodsyge. der for host resulterede i IO pct.
angrebne strA. En behandling med Sportak alene eller i
blanding med vækstreguleringsmidlel Cycoce1 750
medførte usikre merudbytter, der ikke kunne dække
omkostningerne til de anvendte kemikalier.
l led d, e og g blev der udrørt to behandlinger med
forskellige svampemidler. Der blev opnået god effekt

Antal snegk pr ml
"ed lugt 1 mlned

anlæg tfter dler

rabel26. Snegle (/66).

VinlerbYede

1991. 3 jorsøg
a. Ubehandlet 2
b. \2 kg PLK-Me,aldehyde -
c. 5 kg Skipper
d. 2X9 kg BiAs.."
e. Flere harvninger

1989-90. /I jorsøg
a. Ubehandlet
c. 5 kg Skipper
d. 2 X9 kg BIAs.."
f. 3 kg Mesurol 4%

()2fs. ()·8f~

6
4
2
4

(4)

1\
7

(\)
6

8
6
4
2

(6)

7
4

(11
4

på så\el skoldplet som meldug og opnået merudbytter
på omkring 5 hkg.
J led f blev der udover svampebekæmpelse også lilsat
et pyrelhroid mod forekomst af bl.a. trips. Kun i 3
forsog forekom der svage angreb af lfips, og be·
kæmpeIsen medførte ingen stigning i udbyttet.
J Arets forsøgsrække blev det bedste okonomiske resul·
tal opnået ved bekæmpelse af bladsvampe. Angreb af
knækkefodsyge og skadedyr var uden økonomisk be·
tydmng.
Dette og tidligere års forsogsresultater kan sammen
fattes I følgende:

EjtertJrsbekæmpelse af knækkefodsyge i rug Iilrddes
kun \'ed dyrkning afrug efter rug såfreml plantebt'ston
den er kraftig, og oklOber-no\'ember samtidig er mild og
fugl/·g. Dcr anvendes 0,5 I Sportak 45 ec i no)'ember.
Om forårel forelages en I'urdering afangrebne planter.
Er mere end IO pcl. planter i swdium 1-4 angrebne.
foretages der bekæmpelse med 0.5 I Spor/ak 45 e~. Ved
slærke angreb anvendes 1.0 I Sportak 45 ec.

Skoldplet eller meldug bekæmpes ved begyndende an·
greb med reduceret dosis af el bredl virkende sVcJmpe
middel. I )'anne somre kan der ogs4 )'ære beh.lII for
bekæmpelse af brunrusl.

Skadedyr. hovedsagelig IripS. bekæmpes \'ed sprøjtning
for gennemskridning i swdium 9·10, hmr trips findes i
bladskeden lil fanebladel. der omgiver aksel.

Vækstregulering. I rugens stadium 5-7 samt i sludium
8·9 foretages en vurdering af. om vækslregulering er
pdkrævet.
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Vinterbyg
I det følgende bringes gennemsnilsrcsultalcrnc af 43
forsog i vinlerbyg. fordeh på s)'v (orsøgsplaner.

Cræstrådkolle kan forekomme i tidligt såede. tætte.
krafllge afgroder. Betydende angreb forekommer kun
1 enkelte år. og tr1ldkolle optræder især. hvor vinter·
byg er dyrket indenfor de sidste 3-4 år. Kun Bayfidan,
der er anerkendt til formalet. har en tilstrækkelig
effekt mod In\dkolle. men en anvendelse er af fore
byggende karak ler og ~kal udfores som en efledes
behandling.

I label 28 bringes genncmsnilsresu!lalcrnc af 11 for
sog. hvor der i 4 af forsogene blev (undet svage angreb
af Idldkollc. l gennemsnit blev der om foråret fundel 6
pct. planter med angreb af tr!l.dkøllc, og der blev ikke
observeret noget angreb af sneskimmeJ.
En behandling med Bayfidan. Matador eller Folicur
medferte en god effekt på angrebet af trådkolle. men
behandlingerne resuherede i små og usikre merud·
b) Her. Sportak, der er uden effekt på trådlo.olle. har
Ikke eget udbyuet.
l 7 forseg blev der ikke fundet angreb af trådkolle, og
behandlingerne med samtlige midler medforte små og
usikre merudbytter.

Tabel 18. Tradkolle og sneskunmel. (/48)

Plante"1Crn

Nederst i tabellen bringes rcsuhaterne af 12 forseg fra
1990. Kun i 6 forseg blev der fundet angreb af tråd·
kalle. og en behandling med midlerne Matador eller
Folicur medførte små og u~ikrc merudbyttcr på godt I
hkg.
Atl\endclscn af Sportak, der havde ringere effekt
overfor trådkelle. medferte et USIkkert merudbytte.
I 6 forseg uden angreb af trådkoJle blev der efter
all\endelse af de tre midler opnået usikre merudbyller
på 1.6-2.1 hkg. Merudbytterne må tilskrives midlernes
crrekt på andre svampe. bl.a. meldug og bygru~1.

Bekæmpelse af rrlidkølle kan være aktuel p6 arealer.
hl'or I'illlerbyg har \'æret dyrJ..et inderlfor de seneSle )·4
ar. ug hl'ur afgroden star læt og kraftigt. Udsprojlflingen
foretages om efteråret {Ii sem som muligt. gerne i
december.

D1ads"ampc. Vinterbyg kan være angrebet af meldug.
~koldpJet og bygbladplet fra efteråret af. Med del
form~1 at belyse okonomlcn ved efterårs- og tidlig
for rsbekæmpelse afblads\ampe blev der i 1990 påbe·
gyndt en forsogssene. som er fortsat i 1991.

, tabel 29 gengi\cs gellnemsnitsresultaterne af 2 års
fon.og. hvor Bayfidan er prnvet i forskellige doser
efter. r og forår.

Tabel 19. Bladsmmpe. efter/u og for~r (131)

% planLer med % planler med Netlo-

Vinterbyg
sne- % o'ler- hkg. VInterbyg mel· byg- hkg. mer·

Irlid· skam- levende kerne d,. "'" kerne ,d·
kølle m" pinnier pr. ha tlpnl pr. hn bylte

1991. 4 forsøg med Ir/Jdkøllc. 1991. 7 forsøg

a. Ubehandlet 6 O 94 57,9 a. Ubehandlet 16 O 61,7
b.0.5 I Bayfidan O O 96 1,2 b. 0.5 l Bayfidan 14 O +0.2 +3.0
c. 1.0 I Matador O O 95 +0,1 c. 0.25 l Bayfidan 1J O 0.8 ~l.l

d 1.5 I Folicur O O 93 0.8 d. 0,125 l Bayfidan 13 O 0.7 +O.g
e, 0.5 I Spanak 45 ec l O 95 1.5 e 0.25 l Bayfidan 10 O 0.8 l.l

LSD- r.' 0,125 l Bayfidan 10 O 1,3 +0.2

1991. 7 forsag uden IradJ..olle.
LSDa-j-
LSD 6·fO.9

a. Ubehandlet O O 94 55,1 1990. Z forsag
b.O.5 l Bayfidan O O 95 0.5 a. Ubehandlet 2 61.1
c. 1.0 l Matador O O 95 0.3 b 0.5 l Bayfidan (7.1) (4.3)
d. 1.5 I Folicur O O 95 1.1 c. 0.25 l Bayfidan 2 3.6 1.7
e. 0.5 I Spartak ~5 ec O O 95 0.8 d. 0.125 l Bayfidan 2 1.4 +0.1

LSD- e. 0.25 l Bayfidan 2 2.9 1.0

1990. 6 forsøg med rdidkollr. r. 0.125 l Bayfidan 2 5,9 4.4
LSD-

a. Ubehandlet 15 O 96 71,5
c. 1.0 I Matador l O 96 1,2 ( )Kunlfs

d. 1.5 I FoJicur I O 94 1,3 led b-d !>(:hnndlet I 110\·~mher.

e. 0,5 l Spanak 45 ee 8 O 95 0,6
LctI e og f bdulndJet I marts

LSD-
1990. 6 forsøg uden tr dkolJe.

Ved anlæg af forsøgene om efterårel blev der fundet
a. Ubehandlel O O 98 65.7 meldug i 3 af de 7 forsøg. Bygrust blev Ikke fundet,
e. 1.0 I Matador O O 99 I,g ligesom der ikke blev kon"lateret angreb af tr dkolle
d. 1.5 I Folieur O O 98 2,1 eller sneskimmel del folgende forår. Effekten af efter-
c. 0.5 l Sporlak 45 ee O O 9g 1.6 års- og tidlig forårsbekæmpelsc af meldug var særde·

LSD- IC'> ..\'ag.
Lcd ~ behandlel Sidst I no\cmbcr
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Tabel 30 Blads,ampe. (/49)

r A D
Ingen d'terlBbekrmpelse O,S I BayrKlan, no\ember

Viaterbyg % planter med % planter med

I blad- ~kold- mel· byg- hk. merud· blad- skold- md· bYI' h,,& merud·
MC~'Jplct plct dog rust kerne bytte plet plct du, ru..\ keNlc byue .ytte

ca. ISjuni- pr, ha '-kcmi ... 15 Jum- pr. ha +kemi J." A

199/. 5 forsøg

a. Ubehandlet 13 7 9 O 55,1
b. 2XO.5 I Till turbo 2 l 3 O 6,6 J,9
c. 3XO,S I Tilt turbo 4 I J O 7,9 J.9
d. 2XO,S l Rival 2 4 3 O 7,0 4,8
e. O,S I Bayfidan

2XO,S I Rival 6 4 0,4 O 8,0 4,1
f. O,S 1 Bayfidan

2XO,S I Folicur 4 4 0,8 O 7.8
g.2XO,251 Bayfidan

2XO,S l Rival 0,6 O 7,8
LSD a·g 1.8
LSD b·g -

1990. 5 forsøg

a. Ubehandlet l 3 37 8 54,3
b. 2XO,5 1 Tilt lUrbo O 4 4 2 8.2 5.5
c. 3XO,S I Tilt turbo O 4 2 l 10.1 6.1
d. 2XO.S I Rival O 4 2 2 8.1 5.9
e. O,S I Bayfidan

2XO,S I Rival O 4 2 9.8 5,9
r. O,S I Bayfidan

2XO,S I Folieur O 4 J 11,9
g.2XO,251 Bayfidan

2 X 0,5 I Rival O 4 I 8.9
LSD a-g 4.4
LSD b·g -

- Næsl0ve~te blad
Led b og d behandkl sladium . -, 5--6, 8-9
Lcd c, c 0l f behandlel Sladium - • J.-4, 5-6. 8-9
led g behandle! \tachum febr./man... J-4, 5--6. g q

7
6
l
5

s

4

4

l
O
O
O

O

O

O

8 9 O 54,8 +0,3
4 J O 7,0 4,3 0,1
4 2 O 8,1 4,1 +0,1
4 2 O 7,5 5,3 0,2

0,8 O 9,4 5,5 1,1

O 7,9 +0,2

4 0,8 O 8,1 O
LSDa·g 1.8
LSD b-g 1.4

4 34 6 55,2 0,9
4 J l 5,2 2,5 + 2, 1
4 1 l 10,1 6,1 0,9
4 2 l 8.2 6.0 \,0

4 2 9.2 5,3 0,3

4 2 9,3 +1,6

4 2 I 8,0 O
LSD a-g 3,3
LSD b·g 1.8

I gennem.snit af forsøgene ble\' der ikke opnået Sikre
merudbytter. I et enkelt forsøg med kraftig forårsan
greb af meldug og skoldplet blev der opnået sikre
merudbytter på 5·6 hkg. svarende til en udbyttfslig
ning på knap IO pcL
Nederst i tabellen er gengivet 2 forsøg fra 1990. Med
de svage angreb af meldug og bygrust i april måned
resulterede behandlingernc i usikre merudbyttcr.

En ny forsøgsserie blev startet i efteråret 1989 med det
formål at afpro\'c forskellige svampemidlers effekt og
okonoml \-ed afl\-endelse så\el efterår som forår. og
forsøgene ble\ fortsat i efteråret 1990.
Forsøgene blc\ udført som dobbeltfoTSøg, h\or af·
deling B blev behandlet med O,S I Ba)'fidan i no\ember
måned, medens afdeling A forblev ubehandlet. Begge
afdelinger blev 0111 foråret behandlet ens med to, tre og
fire behandlinger med reducerede doser af forskellige
bredt virkende midler.
I tabel 30 bringes gennemsnitsresultaterne af IO forsøg
over 2 år.
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I juni måned blev der fundet moderate angreb af
bygbladplel, skoldplelog meldug, medens der ikke
blev konstateret angreb af bygrust.
Effekten overfor bygbladplet og skoldplct varierede en
del. Bedst bekæmpelse blev opnået i led g ved fire
behandlinger. Ved tre og fire behandlinger blev der
opnået en god bekæmpelse af meldug.
Uanset kombination af midler eller antal behandlinger
blev der opnået sikre og ensartede merudbytter på 7·8
hkg. En beregning af merudbyttet minus kemikalie
omkostninger viser den bedste okonomi ved to be
handlinger med halv normal styrke af Rival.

I afdeling D. hvor der blev behandlet i no\ember
måned med O,S I Bayfidan, blev der ved vurdering
midt i jUni fundet lige så meget bladplet, skoldpIet og
meldug som i afdeling A. Der blev også stort set
opnået samme svampeeITeklog merudbytte som i
afdeling A.
En beregning af merudbyttet minus kemikalier viste
det bedste okonomiske resultat I led d og e (gJnske
som i afdeling A).
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I sidsle kolonne er beregnet merudbytter for anvendel·
sen af Bayfidan om erter~rct. Kun i led e er der en svag
tendens til et merudbYlle for en erterårsbehandling
med Bayfidan.
5 forsog i 1990 udviste samme tendens for am'endelse
af Bayfidan om erteråret.

2 4nforsøg i vinterbyg med bekæmpelse afblads~'ampe
i efterdrer somrridligfordr. i marts - har ikke medført
noget "konomisk l1Ierudbyrte.

I tabel 31 bringes resultalerne af 2 års forsog. hvor de
markedsfone midler Tilt turbo. Till top og Rival er
sammenlignel med nye endnu ikke markedsfone pro·
dukter. AJle midler horer III gruppen bredt virkende
svampemidler og er afpro\!ct mcd en. IO ellcr trc
behandlinger.

Tabel lI. BlodSlJampe. (150)

Forelages beregning over okonomlen ved de udfone
behandlinger, er merudbyttel mlllUS kemikalier SlørSI
ved 3 x 0,51 af Tilt-midlerne. men skal der betales for
de udfone korsler, bliver der ingen forskel mellem lcd
b. c. d og e I årets farseg.
Efter stort sel samme plan gennemfones 3 forsog fra
1990. Grundel sene angreb af b)'grusl blev der opnåel
1-2 hkg Slorre merudbytte I 1990 end i 1991.

I 15 forsøg i 1989-91 er Tilt turbo blevet sammenlignel
med en, IO og tre behandlinger med anvendelse af \,0
og 0.5 I pr. ha. Der blev opnåct samme svampeeffekt
uanset antal behandlinger og doser. I forsogene blev
der fundet Sikre merudbyuer med en sikker forskel
mellem de enkehe antal behandlinger. Storst merud·
bytte blev opnået ved tre gange 0.5 I Tilt turbo, også
efler fradrag af de anvendte kemikalier.
Denne forsøgsserie afsluues hermed.

Tabel Jl. Bladsvampe. (151)

Viaterbyg
% dækrnna·r

blad· mel- b)l
rid dug IU§I

Q 16/6·

bkg Mtr
kerne udb
pr. hl. +kemi

VinterbYK

~ dækning af
blad- md- bU'
plet dua rust

ca 17/6·

hk. Me.-·
kerne udb.
pr. ha +k

Ved forsøgenes anlæg blev der fundel rel kraflige
angreb af meldug saml svage angreb af bygbladplet.
Samllige behandlinger medføne en god og ensanet
bekæmpelse af svampesygdommenc. Slorsl merud
bylte blev opnået for tre behandlinger med 0,5 I Till
lurbo eller Till top. Tilsvarende merudbytter blev
opn"et i led f og g med 10 behandlinger med Rival/
TIptor og Folicur/Malador.

• NæstO\'tBtt blad
Led b behandlet stadium - . 5-6, -
Led c bchandkl stadIUm - . 5-6. 8-9,
Lcd d og e behandlet stadIUm 3-4. 5-6. 8-9
Led r og g behandlel stadium 3-4. 5-6. -

0.2 0.1 0.7 5.9

0,6
2,0
J,4

2.2

2,0

J.7
2.4
J.J

5,9

O 5,1

O 56,7
O 2,8
O 4,2
O 6,7

O 6,1

O 6.0
LSD-

5 61,9
2 3,9

0,7 4,6
0,7 6.6

O

O

O

O

O

O 19
O O.J
O 0.1
O O

O

O

0,6 6
0.1 0,1
0,1 O
0,1 O

0.1 O 0,2 6,2

LSD o·g 1.6
LSD o·g /,6

/2f<

0.6 6 5 62,0

0,1 O 0.7 6,1

0.1

-,5-6.-
- ,5-6.8-9

3.-4, 5-6, 
3.-4. 5 6. 8-9

0,1 O 0,2 6.0
LSD o·g /.6
LSDfg -

199/. 2 forsøg

a. Ubehandlel
b. 1.0 I Rival
c. 2XO,51 Rival
d. 3 X 0.5 I Rival
e 0.5 I Bayfidan

1,0 I RIval
f. 0.5 I Bayfid.n

1,0 I Folicur
g. 0,5 I Bayfidan

2 X 0,5 I Folicur

1989-91. 12 forsog
a. Ubehandlet
b. 1,0 I Rival
c. 2XO.51 Rival
d. J X0,5 I Rival
e. 0,5 I Bayfidan

1,0 I Rival
f. 0.5 I Bayfidan

1.0 I Folicur
g. 0.5 l B.yfid.n

2 X O,S I Folicur

/988-91. 14 forsag

a. Ubehandlel
f. 0,5 I Bayfidan

1,0 l Folicur
g. 0,5 I B.yfid.n

2xO.5 I Folicur

• NæsHntrstt blad.
Led b behandlet Sladlum
Led c behandlet sladlUm
Led e og r behandle! sladlum
Led d og g behandlet stadium

0,9
2,2
J.4
J,2

J,O
J.S
4,4

l O.J 9,5
LSDo·g 4.6
LSD bog 2,8

O O 7,J
LSD o·g /.7
LSD b-g /.6

12 11 61,0
4 J 5.7
J J 6.2
2 J 8.4

24 I 60,9
0,6 O.J J.6
0,4 O, I 4,9
0.1 O 7,4

O O 7.6

O.J O,J 9,1

0.1 O 7.8

/99/. 7 forsøg

a. Ubehandlet 0,7
b. 1.0 I Tilt turbo 0.1
c. 2 XO,5 I Tilt turbo 0.2
d. JXO,SI Tilt turbo 0.1
e. 3XO.5 I Till 10P 0.1
r. 0.5 l Rival

1,0 l TiplOr 0.1
g. 1,25 I Folicur

1,0 I Malador 0.3

/990. 3 forsøg

a. Ubehandlet 6
b. 1.0 l Tilt turbo 3
c. 2 X 0.5 I Tilt turbo 3
d. 3XO.51 Tilt turbo 2
r. O,S I Rival

1,0 l Tiplor 2
g. 1.25 l Folicur

1,0 I Malador 2
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I tabel 32 bringes resultaterne af 12 forsøg over 3 år,
hvor Rival er prøvet med hhv. en, to eller tre be
handlinger og sammenlignet med andre bredt virken·
de svampemidler, anvendt \led to og tre behandlinger.

I tabel 33 bringes en sammenstilling af 48 for<;"g over
J lir, hvor midlerne Rival og Tilt turbo er prøvet ved
en, to og tre behandlinger,

Tabel JJ. Bladsvampe.

Ved forsagenes anlæg blev der fundet meldug på 19
pet. af planterne, skold piet p;\ 41 pet. og bygbladplel

For nærmere at belyse økonomien ved bekæmJ>(lse af
sene svampeangreb i vmterby&, kombineret med
vækstregulenng og bladlusbekæmpelse, blev der i
1990 påbegyndt en forsøgsrække, der er viderefort i
1991, og gcnnemsnitsresulturerne ses i tabel 34.

l 12 forsøg over 3 år er der foretagel en sammenligning
mellem en. to og tre behandlinger med Rival. Kun
overfor b)'grust blev der fundet en svag tendens til en
dårlig effekt ved en behandling med Il Rival i forhold
til to og tre behandlinger med 0.5 I pr. gang, Der blev
fundel et stigende merudbytte ved stigende antal be·
handlinger.

I 15 forsøg er Tilt turbo blevet sammenlignet ved
henholdsvis en, to og tre behandlinger. Der blev op·
nået samme svampeefTekl uanset antal behandlinger
og dosering. I forsøgene blev der fundet en sikker
forskel i de opnåede merudbytter, Størst merudbytte
blev opnået "ed tre gange 0,5 I Tilt turbo også efter
fradrag af omkostninger til de anvendte kemihlier.
For begge midjer gælder, at efter beLaling af de for·
skellige antal kersler bliver der ingen forskti be·
handlingerne imellem.
~ederst I tabellen er anfort gennemsnitsrcsultaterne af
21 fOl3Og fra 1990-91. h... or to behandlinger med 0.5 I
af midlerne Rival og Tilt turbo kan sammenlignes.
Bed"1 svampeeffekt og slorst merudbytte blev opnået
efter to gange O,S I Tilt turbo, hvilket bl.a. ml til
skrive,", en bedre effekt af Tilt turbo overfor bYi!'rust.

J "rsforsog i w·nterbyg har vist. at ~'ed anvendelse afl-J
behandlinger om fordret med nedsat mængde af el
bredt virA.ende nampemiddel har det været muligt at
0pl/a en god wampebekæmpelse og et sikkert merud·
bYlle. der har kUl/ilet dække omkostningrne til de
Ildforte beha"dlillger. Det am'elldte middel skal }'ære
effekth·t mod de forekommende s~'Ompe.

SkoMplet optrådte mange steder m~tt tidligt i Vifllf'rbyg i
/991. Svampen optræderofte mere udbredt i vinterbyg end i
vdrbyg. fordi svampen trives underfuglige og relalill kølige
betingejser. De grolige eller ''skoldede'' bladpleuer med
den mørkere rand er meget karakteristisk for angn'bel.

hk, Mer
l"", udb
pr ha-:-kemj

% dæknmaaI
bbd- mtl· b)J
pk1: dug ruM

ca 6/6-

Fra 1991 foreligger kun resultater af 2 forsog. hvor der
blev fundet angreb af meldug, i alt 19 pet. dækning på
næsløverste blad ved vurderingen 17. juni. Der hlev
opnået usikre merudbytter på 3 til knap 7 hkg pr. ha.
l en 3-års periode blev der i ah udfør! 12 forseg efter
samme plan.
Efter anvendelse af Rhal \led en. to eller tre be
handlinger blc~\ der opnået ens effekt o\erfor b~gblad
plet og meldug, medens etTekten o... erfor bygrust efter
en behandling med t I Rival har været for svag. Storst
merudbytte blev opnået efter tre behandlinger med 0.5
I Rival.
Samme svampeeffekt og merudbytte blev opnået i led
e,fogg.
I led g blev der i alt udført lre behandlinger, og
sammenlignet med to behandlinger i led f, blev der
ikke opnået nogen udbyttcstigning ved den tredie
sprøjtning j stadium 8-9.
Nederst i tabellen er anført resuharerne af 14 forseg
over 4 år. I led fblevderforetaget en behandling med t
I Folieur ved sidste behandling$tidspunkt. sladium
5·6. En deling af Folicurmængden i IO gange 0,5 I i
stadium 5-6 og 8·9 medforte en svag forbedring af
effekten overfor bygrusl, h,ilket ikke føne lil ændrin
ger af udbyttet
Denne forsøgsserie afsluttes hermed

/989-91. 12 forsag

a. Ubehandlet 0.6 6 5 62,0
b. 1X 1.0 I Rival 0.1 O,] 2 J.9 1.7
c. 2XO,5 I Rival 0,1 O 0.7 4.6 2.4
d, JXO.5 I Rival 0,1 O 0.7 6.6 J,J

LSD o-d /.6

/989--9/. J5 forsag LSD b-d J.6

a. Ubehandlet 2 15 J ~.8

b. l X 1.0 1 Tilt IUrbo 0.9 l 0.8 J.9 1.2
c. 2XO.51 Till turbo l 0.9 0.6 4.7 2,0
d. JXO.51 Tilt turro 0.8 0.5 0.6 6.J 2.3

LSD o-d J.3
LSD b og d JA

J990-9J, l/ forsag LSD b og r 0.7

a. Ubehandlet 9 4 1J 611.4
b. 2XO.5 I Rival 7 O,J 4 5.8 J.6
c. 2XO,5 I Tilt turbo 5 0,4 2 7,6 4.9

LSD a-c 1.9
LSD b-r J./
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robel35. Bladlus og hovre·rot!sOl. (150-151)

Skadedyr.
I de fleste år er o;;kadedyr af ringe økonomlo;;k be
tydmng i vimerbyg. De senere år er der dog konsta
leret sprcdte angreb af græsOuer, ligesom dcr i 1990
blcv fundet angreb af havrerocisot, en virussygdom,
der overfores af bladlus.

Gncsnucr lægger æg om efteråret bl.a. på Yinterbyg.
men fNst om forAret klækkes æggene. og de angrebne
skud "delæggcs. I efteråret 1990 blev der anlagt 2
forsog, nr. 14 027 og nr. 41 054. med det formAl :tI

bekæmpe græsfluer. Der blev anvendt Perfekthlon og
Sumicldin ca. 14 dage og 1 måned efter såning saml i
del tidlige forår. ca. I. april.

'* dz.kmng % pI
blad· mel· b)'l- med
rIet dug rust Ted-

a 5/6- ~t

Vinlerbyg

lerede I en svampeelTekl og et merudbylle. svarcnde lil
IO gange 0.5 I Rival, led b.
I Il fOfliog i 1990. hvor bygrust var udbredl. blev der
fundel en sikker forskel I merudbyttet mellem to gange
0.5 I Ri\al og Tilt lUrbo. En forskel. der kan henføres
ul Tilt turbo's bedre bygrusteffekt. En væhlregu
lenng. l led g. medforte et Sikkert større merudbyttc
sammenlignet med led b, hvor der kun blev forelaget
wampebekæmpche. Væhlen var i 1990 mere gejl end
i 1991.

/99/. 9 forsag

a. Ubehandlet 0.5 23 0.8 O 60.0
b. 2 X S\ampemiddel 0.2 0.3 0.8 O 4.7
c. Som b -+ 0.21 Deci'i 0.2 0.2 O O 5.2

LSD a-c 1.9
LSD b-c

1990. 7 forsog

a Ubehandlet 3 6 9 O 61.3
b. 2 X SvampemIddel I I 2 O 5,7
c. Som b + 0.21 Deci<; I I 2 O 7.2

LSDa·c 1.9
LSD b·c

• Nl\"'SI"\tTStt blad
I cd c 'lade<!) ",middel 'I 3-4
I cd h-c ~\ampemiddcl 5·6 og g.q

I forseg nr 40 067 ble" pro\el en fOr<ikelhg be
handhngsmten~ltet med s\ampemldlerne RI\a!. Cer·
bel og Bayfidan samt \ækstregulenngsffildlet Cerone
og bladlusmidlet l'lrlmor. ligesom behandlmgerne
ble\ prO\et ved IO forskellige hælstofni\eauer.
Der blev ikke fundet nogen forskel i niveauet af
svampeangreb ved forskellig kvælstofmveau. En re
dukllon på ca. 25 pel. af bælstolTet medferte en
redukllon af udb)ttet på ca. 3 hkg kerne. Samme
nedgang i udbYIlet ble\ fundel ved de for~kellige

kombmationer af wampc- og skadedyrsmidler samt
vækslregulering.

- NæslO\'crslc bind
Led d ~hal1dlc[ ,[;)dlUllI 5-6. 8-9. IO 53
Ltd b.c. c·h behandlet studIUm 5...{). 8-9.

Midlerne Tangen!. der er en blanding af Till 250 EC
og carbendazim. og Pluton, en blanding af et nyt
virkstof Ousilazol og Corbel, har for to behandlinger
medfort samme svampeeffekt og merudbytte som to
behandlinger med 0.5 I Tilt turbo.
lied g blev der ved sidste behandling tilsat 2,0 I Terpal
som vækslreguleringsmiddel. og i led h blev der yder
ligere tilsat 0.25 kg Plrlmor mod bladlus. Vækslregu
lenngen medforte en svag forbedring af stråslyrken.
og der blev Ikke fundet bladlus. Behandlingerne resul-

Tabel 34. Plaml'l·æm. (/51)

% dæknmg .r
Vinterbyg blAd· md· b)'l- "B Mer-

ple:1 dUB "m k"", udb.
ea zn- pr. hl. .;- !c.e:m.i

/99/. /0 forsog

a. Ubehandlel IS 7 0.2 62,8
b. 2XO.SI Rival 14 0.6 O 3,6 1,4
c. 2 X 0.5 1 Till turbo 9 0.8 O 4.5 1,8
d. 3XO.S I Tilt turbo 6 0.5 O 4.2 0.2,. 0.3 kg Tangen!

0.5 kg Tangent 5 I O 4.7 1.1
f 2XO.5 I PlUlOn 5 0.5 O 5,0
g. 0.5 I RI\al

0.5 I Rival
+2.0 I Terpal II 0.6 O 4.5 ';'0,3

h. 0.5 I Ri\al
0,5 I Ri\al

+ 2.0 I Terpal
+0.25 kg Pmmor 13 0.5 O 3.7 .;.1.9

LSD a·h 1.7

/990. /I forSag
LSD b·h

a. Ubehandlet 3 0.6 25 58,2
h. 2XO.5 I Rival I O 7 7.7 5.5
c. 2XO,S I Tilt turbo 0.5 O 3 10.3 7.6
g. 0,5 I Rival

0.5 I RI\'al
+2.0 I Terpal O 8 10.4 5,6

LSD a·g 1.5
LSD b·g 1.7

på 2 pct., medens bygrusl blev fundel på 9 pc!. af
planterne. Ved en vurdering forstI Juli blev der fundcl
yder.. t svage angrcb af bygrust. Cl moderat angreb af
meldug samt ct relativt kraftigt angreb afbygbladplet
på 15 pct. dækning på n<eStoveNte blad.
I led b og c ble\ der foretaget to behandlinger med
henholds\i., Ri\al og Tilt turbo. Efler amendelse af
RI\al blc\ der opn. et en utilstrækkelig effekl overfor
bygbladplel. medens effekten på meldug var ens for de
to midler. I led d blev der foretaget tre behandlinger
med Tilt turbo. hvor ~id~le behandling blev udfort i
stadium 10.5.3 med henblik pA bekæmpelse afbygrus!.
De Ire behandlinger medføne en svag forbedring af
s\'ampecfTekten I forhold til to behandlinger, men
merudb}1tet forble\' uændret.
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I ingen af forsogene blev der konstateret angreb af ;"".:a~be::..I.::3::6~D.::eJ:::tis:::n;;.I:;·n~g,""(J;,;.l;,;3~)~ ~,,:":"---,
græsnuer, og der blev kun opnået små og usikre hkg

udslag. Vlrbyg planl~r .~rne
pr. ml f T- ha

fJremt egen avl a/ w5rbyg ønskes benyuet som lidsæd.
bør pomel underkastes en bejdsebehovs- og spireanalyse
til afgørelse af. om partiet er egnet som ubejdset Ildsæd.

I tabel 37 bringes gennemsnitsresultaterne af 6 forsøg.
hvor fire forskellige midler blev afprøvet ved 1,0 og 0,5
I præparat. Der blev foretaget en sprøjtning i stadium
7·8. !\varende til medio juni.

Bladsvampe. I 1991 forekom angrebene af fonlellige
bladsvampe i svag til moderdt styrke, dog kunne der
egnsvis forekomme kraftige angreb alt efter dyrket
sort og dennes resistens.

forhold taler for, bl.a. nedsalte omkostninger til ud·
sæd. mindre overskud af bejdset kom i indultlrien,
nedsat kemikalieforbrug, m.v. Andre forhold taler
imod, f. eks. risiko for angreb af byggens stribesyge.
som er en frygtet sygdom, der kan bekæmpes med en
effektiv bejdsning.
Resistens mod byggens stribesyge, som findes I visse
bygsorter, åbner imidlertid mulighed for i nogen ud
strækning at anvende ubejdset udsæd.
Forsog desangående iværksættes.
Over 3 Ar foreligger der resultater af 17 forsøg, hvor de
samme midler har været prøvet. OgsA her blev der
opnAet en mindre påvirkning af plantetaJlet pr. ml,
medens udbyttet forblev upAvirket.
Nederst i tabellen er anfort 21 forsøg over 4 år. hvor
Fungazil Bejdse er blevet sammenlignet med Raxil
bejdse LS. Begge midler har \-1st tendens til lidt lavere
planletal, men udbyttet blev ikke pAvirket af behand
lingen.
Afpro\nlng af Ovennævnte midler afsluttes henned.

266 55,5
270 0,1
266 0,4
251 ';'0,9
251 0,3
274 0,3
280 0,9

LSD-

272 56,2
262 0,1
266 0,3

LSD a-e-

277 56,8
268 0,2
269 0,4
264 .;. 0,4
260 0,4

LSD a-e-

/99/. 7[o".g
a. Ubehandlet - renset
b. 100 ml Fungazil Bejdse - renset
c. 100 ml Raxil bejdse LS - renset
d. 200 ml Fungazil C - renset
e. 400 ml Beret Special - ren'>el
f. 100 ml Fungazil Bejdse - urenset
g. Ubehandlet - urenset

/988-9/. ]/ [a"og
a. Ubehandlet
b. 100 ml Fungazil Bejdse
c. 100 ml Raxil bejdse LS

/989-9/. /7[0/'SØg

a. Ubehandlet
b. 100 ml Fungazil Bejdse
c. 100 ml Raxil bejdse LS
d. 200 ml Fungal.il C
e. 400 ml Beret Special

I det efterfølgende bringes resultaterne af 74 vårbyg
forsøg, anlagt ener 9 planer.

Bladlus. Milde vintre kan være årsag til, at bladlus
overvintrer i vinterbyg.
J tabel 3S bringes gennemsnitsresultaterne af 2 års
forsog, hvor bladlus blev segt bekæmpet ved en tidlig
sprøjtning i stadium 3-4.

I gennemsnit blev der fundet svage angreb af hav
reroosot, og der blev ikke opnået sikre udslag for
behandling med Decis. I 1990 blev der i 7 forseg
fundet ikke sikre merudbytter p.å 1.5 hkg for be
handlingen med 0,2 I Decis.

SAvel angreb o/græsfluer som tidlige angreb o/bladlus.
der kan m'er/øre angreh 0/Ira•.,.erodsot, er WJnskelige al
forudsige. Flyvning og tilstedeværelse i marken må
klarlægges via /angstruser eller /angbokker.

Bejdsning. I 1991 blev der anlagt 7 forsøg med bejds
ning af udsæd af vårbyg. I tabel 36 bringes gennem·
snitsresultaterne af forsøgene, hvor efTekten af fire
forskellige bejd!>emidler blev undersøgt mod udsæds
bårne sygdomme. ligeledes blev værdien af en op
rensning af udsæden undersøgt. Der blev anvendt el
parti Escort med en spireevne på 95 pet. og TK V 48.
Spireevnen blev ikke påvirket ener bejdsning eller
oprensning. Der blev anvendt udsæd på 152 kg pr. ha,
svarende lil 300 spiredygtige kerner pr. ml.
Til bejdsefaTSøgene anvendtes sundt og velspirende
udsæd for at iagttage midlernes virkning under frem·
spiring.

Vårbyg
I 1991 blev meldug fundet ret udbredt, men med svage
til moderate angreb over det meste af landet. Blad
pletsvampe blev af slørre økonomisk betydning i 1991
end i de nænnest foregående år. BygruSI blev uden
okonomisk betydning, ligesom der kun blev fundet
svage angreb af bladlus.

Fungazil Bejdse. der blev anvendt som målemiddel.
har \æret anerkendt og markedsført igennem flere Ar.
Efter amendelse af Fungazll C og Beret Special blev
der fundet en mmdre. men usikker nedgang i plante
tallet på 6 pct., meden~ de ovrige midler ikke ændrede
plantetallet. Ingen af behandlingerne har plhirkel
udbyttet.
I led f ble\ am-endt urenset (råvare), men bejdset
såsæd. Behandlingen medførte et planteral og udbytte
s\oarende til renset og bejdset såsæd I led b.
I led g blev amendl urenset og ubejdset æd. der
bevirkende en ~vag, men usikker stigning i plantetal og
merudbytte.
Mulighederne for anvendelse af kontrolleret, men
ubeJdset s5sæd bor undersøges nærmere. En række
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Kun i 2 forsøg I sorterne Semal og Digger blev der
fundet angreb af meldug ved forsøgenes anlæg. Ved en
vurdering af forsøgene ca. IO. juli blev der i gennem
snit fundet ydersl svage angreb af skold plet og mel
dug, mcden.; hygrust ikke blev fundet. For samtlige
midler og doseringer blev der opn et sikre udslag på
5-6 hkg.
Efter an'o'endelsc af O,S I Pluton blev der opn~el et
sikkerl lavere udbytte end efter anvendelse af I I. for
de øvrige midler var der ikke nogen sikker forskel i
udbyttet mellem en anvendelse af 0,5 I og l I pr. ha.
I 1990 blev der udført 7 for.."g efter samme plan med
midlerne Folieur, Matador og Tiptor. For samtlige
midler ble\ der opn~et en god og ensartet effekt
overfor skold plet og bygrust, medens der o\'erfor mel
dug var svag tcndens til lidt svagere effekt efter Tiptor
og 0,5 I Matador. Behandlingerne resulteredc i sikre
merudbyller på 6 til godt 7 hkg kerne. Heller ikke i
1990 var der nogen sikker forskel doseringerne imel·
lem.
I ederst i tabellen er anfort 25 forsøg over 4 Ar med en
sammenligning af midlerne. Gennem forsøgsperioden
har midlerne vist sig jævnbyrdige Joåve! vedrorende
svampceffekt ~om de opnåede mcrudbyller, idel der

/99/. 6 [o,,;og
a. Ubehandlet l 2 O 54,2
b. 1,0 I Folicur 0,2 0,1 O 5,1
c. O,S I Folicur 0,2 0,4 O 4,8
d. 1.0 ) Malador 0,1 0.1 O 5,9
e. 0.5 I Matador 0.2 0,2 O 5,2
f. 1,0 I Tiptor 0.2 0,1 O 4.8
g. O,S I TiplOT 0.5 0,2 O 4,6
h. 1,0 I Pluton 0.1 0.1 O 5,7
i. 0.5 I Pluton 0.2 0.2 O 3,8

LSD 0-; /.4
LSD b-, /.0

/990. 7 forsøg

a. Ubt'handld 3 11 2 49,8
b. 1,0 I Folicur 0,1 2 0.1 7.6
c. O,S I FohcUT 0.6 2 0.1 6,6
d. 1.0 l 'Iatador 0,1 I 0,2 6.8
e O,S I Matador 0.4 4 0.3 6,0
f. 1,0 I Tiptor 0.5 4 0.2 6,5
g. 0,5 l Tiptor 0.5 4 0.3 6.0

LSD o-g 2.1
/988-9/. 25 [o"og LSD b-g -

a. Ubehandlct I S 52.9
b. 1,0 I Follcur 0,1 0,7 4,8
d. 1,0 I Matador 0.1 0,4 4,5
r. J,O I Tiptor 0.2 l 4,2

LSD 0:/ J.J
LSD b-f -

Tabel 37. Bladsvampe. (/54)

Meldug i ~·4rbyg. Fro fremspiring til omkring skridning
kan byg angribes af meldug. Størst skade opstlJr efter
tidlige angreb. De første angreb starter som pletter med en
hvid skimme/belægning. Ved ældre og kroftige angreb
flyder pletterne sammen ril en jævn bnmlls skimme/be-

lægning. (Foto: J. Houmøller/A. From Nielsen)

iUe blev fundet nogen sikker forskel behandlingerne
imellem.
Forsøgene afsluttes hermed.
Ingen af dc prøvede midler er cndnu godkendt af
MIIJostyrelsen.

I tabel 38 bringes gennemsnitsresullalerne af IO forsøg
i mallbygsorter, hvor en sprøjtning med en halv
mængde Rival og Tilt top blev sammenlignet med lO

behandlinger med dc lils-varende midler. Endvidere
blev prøvet Tangent sam[ en kombinalion af Rival og
Tiplor og endvidere Bayfidan og Folicur.

Behandlingerne resulterede i en ensartet 'ivampeef
fekt, uanset om der hlc\' udfort en eller to behand-

hk.
kerne
pr. ha

9'0 diC.kning ar
skoklplet mekh!B bygrust

ca.. 1017-
Virbyg

• "'Ila:sh"ef'lc blad
Led b·j behandlet \ta<!lum 7-8
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Tabel 38. Blads..mpe. (155)

TKV,
~ kerne

0'"
2.S mm

% dproL
I kern<
tømof

% dækmng af
doldplct meldug bladpl«

ca. 10/7-

hk,
kerne
pr, ha

M rud
b Ue

k<m'

1991, IO farsøg
a, Ubehandlet 45 90 10,5 1 2 6 55,3
b. IsO,51 Rival 45 91 10,4 O,J 0,1 2 I,J 0,2
c, IsO,51 Tilt top 44 91 10,4 0,1 0,1 2 2,4 0,9
d, hO,51 Rival 45 92 10,3 0,1 0,1 2 2,8 0,6
e, 2s0,51 Tilt top 46 9J 10,4 0,1 0,1 1 J,5 0,5
r. 2xO,) kg Tangent 46 9J 10,J 0,1 0,1 1 2,4 -:-0,3
8, IsO,51 Rival

IsO,5 l Tiptor 45 9J IO,J 0,1 0,1 2 J,3
b, IsO,J I Bayfidan

IsO,5 I Fo1icur 45 92 10,3 O 0,1 2 J,I
LSD Q-h /,2
LSD b-h 1.1

1990. 4 farsog
a, Ubehandlet O J 2 59,5
b. lsO,5 l Rival O O 0,5 6,9 5,8
d. 2s0,5 l Rival O O 0,5 8,1 5,1

8' IsO,5 l Rival
lxO,5 l Tiptor O O O,J 9,6

h, lsO,J l Bayfidan
IsO,5 l Folicur O 0,1 0,4 8,7

LSD o-h 1.3
LSD b-h -

• N'lCStØ\'f:rue blad
Led b Ol c behandlet stadIum 7-8
Led d-h behandlet stadium 4-S og 7-8

linger. Der blev opnAel sikre merudbytter med et
sikkert større merudbytte for IO behandlinger med
halv mængde Rival og Tilt lap i forhold til en beo
handling. Der var ingen forskel mellem de opnåede
merudbytter i led c-h.

I årets forseg har merudb)tterne kunnet betale om
kostningerne til kemikalieanvendelsen, men der \'ar
kun små merudbytter til betaling for kørsel.
I forsøgene blev der foretaget analyse af TK v. pct.
proteinindhold samt pct. kerner over 2,5 mm. TK V
for ubehandlet var 45 med 44 som laveste og 46 som
højeste værdi for to gange svampebekæmpelse. Pro
teinindholdet blev ikke påVirket af behandlingerne.

Indholdet af kerner over 2,5 mm steg 2-) pet ved to
svampcbehandlinger i forhold til ubehandlet.
Nederst i tabellen er anført 4 forsøg fra 1990, hvor der
blev opnået sikre og store udslag på 7 lil godt q hkg,
hvilket bl.a. skyldes angreb af bygrust.

J drs/anog med de nye ikke-godkendte midler Folieur.
.\fatador og Tiptor har pist. al disse midler i effekl og
merudbyue er fuldt pd højde med de markedsførte
præparater.

Forsagene fortsætles. primært med reducerede doser
af aktuelle midler.

Tabel 39, Blads..mpe (156),

% keme '* rlprot. ~ dækmnl·r
Virbyg TKV O", i 1r.emt: mddul bladpkl, 2.Smm le""" ca 24/7-

1991. 3 forsøg
a. Ubehandlet 42 8J 10,0 lJ 2 59,6
b. 2 X C8lixin 44 84 9,8 J 2 4,2
c. 2XTih turoo 45 88 9,9 0,4 0,4 6,2
d.4XGærpræparat 44 86 9,7 9 J 1,1
e. 4 X Baktenepræparat 45 84 10.2 7 2 2,3

LSD D-e /.2
LSD b-e 1,4

- Næstoverste blad
Lcd boe behandlet 24/5 og 6/6 og led d og e igen 21/6 og 6/7.
Dosennger: 100 1aærPræparal pr ha.. 100 1baktenepræparal pr. ha.. CaliAln 0.3 1og O.S I. Till lurbo 0.3 log O.S l
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I samarbejde med landbohojskolens InstIlut for Plan4
lepalologi. v/ professor V. Smedegaard, blev der fore4
laget afprøvning af IO ikke-kemiske produkter til be
kæmpelse af bladsvampe. specielt meldug i vårbyg.

I tabel 39 bringes gennemsnilsresullaterne af 4 forsøg.
udføn i 1991.

I forsøgene blev der fundel et ret kraftigt angreb af
meldug. og tO behandlinger med Cali"in. der cr et
udpræget meldugmiddel. reducerede angrebet til 3
pet. med et sikken merudbylle på 4.2 hkg. En til
svarende behandling med TIlt turbo ha\de en god
effekt på meldug- og bladpletangrebene og medforte et
merudbytte på 6.2 hkg.
Fire behandlinger med et gærpræparat havde ikke den
510re effekt overfor meldug og andre bladsvampe og
påvirkede ikke udbyIlet.
Fire behandlinger med bakteriepræp<tr:ttet Bacillus
:-.ubtilis h.dvcrede angrebet af meldug og resulterede i
et beskedent. men sikkert merudbytte på 2.3 hkg.
Afprøvningen søges ud\'idet i 1992.

Reducerede doser. Flere års forseg har vist. al der ofte
opnAs en bedre s\ampeeffekt og storre merudbytte i
vårbyg ved at udbringe en normal dosis af ct bredt
virkende fungiCid ad IO gange. Svampeangreb i vårbyg
er dog ofte så lave. at merudbyuel \'00 to behandlinger
med en halv normal mængde ikke dækker omkost
ningerne lil kemikalie og udbringning. Afprøvning af
la\'erc doser er derfor aktuel.

rabel40. Lave doser af svampemiddel. (157)

1><- % da:kning af

Vlrbyg Mlld- md- bl><!- sloold- hkl
••p- dUI plet plet k"",
index- ca. IO/7•• pr, ha..

J99J. 11 [o""g
a. Ubehandlet 5 0.9 3 53,5
b. lXI/I -dOSIS 1.0 0.3 0,6 0,2 3,5
c.2X'h -dosis 1.0 0.3 0.6 O,J 4,8
d. I X Ih N4dosis O,S 0.6 0.6 0,3 3,5
e. 2X I/. N-dosis O,S 0,4 0,5 0.5 4.0
f. I X 1/4 N4dosis 0,25 l 0,6 O,S 2,9
g. 2 X l/a N-dosis 0.25 0.7 O,S 0.6 J,l
h. I X l/ø N4dosis 0,125 2 0.7 0.7 2,0

LSD a-h J,O

J99O. lJ [arsøg LSD b-h 0.9

a. Ubehandlet Il J 0.9 50,6
b. 1X l/l N-dosis 1.0 0,4 2 0.3 5,8
c. 2X'h N-dosis 1,0 0.6 l 0.2 7.3
d. 1X Ih N-dosis 0,5 2 2 0.3 5.2
e. 2X 1/. -dosis 0,5 O,S 0,9 I 6,4
f. I X 1/. N-dosis 0,25 2 2 0,6 4,3
g. 2 X l/l N-dosis 0,25 2 2 O,S 5,6
h. I X 1/1 N-dosis 0,125 J J 0,7 J,J

LSD a-h U
LSD b-h J,J

• S\'an:r til behandlingshYPpighed .. Næ:sl,,\erste blad.
Led b. d. r og h behandlet stadium 7-8
Led c. e og g behandlet I stadium ....5 og 9-10.

Planteværn

I de eflerfolgende tabeller bringes resuhater af forsog.
hvor lavere doser er afprovet. Hovedformålet har
værel at belyse effekten og okonomien ved brug af el
bredt virkende svampemiddel i en nedsal dosis. evI. en
og lO behandlinger.

I tabel 40 bringes gennemsnitsresultaterne af 22 for·
søg, hvor Rival og Tilt (urbo samt de ikke-markeds
førte midler Folicur og Pluton er afprøvel i forskellige
doser med en eller to behandlinger. En normal do
sering har for alle midlerne værel I l pr. ha.
Hvor der er foretagel en behandling. er dette skel I

sladium 748. svarende lil en behandling ca. 15. juni.
medens to behandlinger er udfort i stadium 4-5 og
9- JO. svarende til ca. 1. juni og 25. JUni.

Ved at dele en normal mængde (led b og c) blev der
opnået samme svampeeffekt, men med et sikkert stør·
re merudbylle for deling af den normale mængde.
Ved deling af en halv og en fjerdedel (led d-g) blev der
opnået en svag forbedring af svampceffekten med
tendens til en svag. men usikker stigning i udbYllel.
En enkelt behandling med en halv normal dosis har
medført samme 5\'ampeeffekl og merudbytte som en
behandling med en normal dosis (led b og d). Ved
la\'ere doser har en behandling medført svagere sum·
pecffekt med et sikken lavere merudbyue end ved
højere doser.

I 1990 blev der i 21 forsøg opnået storre merudbyuer
grundel kraftigere svampeangreb. Der blev opndet en
svag forbedring af svampecfTekten samt ct sikkert
større merudbytte ved at dele en given mængdc i to
behandlinger.

l års forsøg har vis/, at der for samme mængde af de
markedsførte præparater ofte kan opnåes el sikken
storre merudbytte ved at dele mængden. Behandlings
indekset viser s/Drforskel i de am'endte mængder pr. ha
fra /,0 i led b Iii 0,/25 i led h.

I tabel 41 er de 22 forsog opdelt efter de anvendte
midler.
Rival blev prøvet i et enkelt forsøg (Blenheim), hvor
der var et kraftigt angreb af meldug, og der blev
opnAet store udslag fra 5 til knap 12 hkg kerne.
Tilt turbo blev prøllet i 7 forsøg. En behandling med
en ollendedel normal dosis 4 0,1251 pr. ha 4 medførte
en svag svampeeffekt og et usikkert merudbytte. Bedst
effekt og Slorsl merudbytte blev opnAet vcd to be
handlinger.
I 7 forsøg med Folicur blev der opnået god svampeef
fekt med sikre og ensartede merudbytter på 2,().3.6
hkg kerne. To behandlinger har ikke foroget svampe
effekt eller merudbytte.
Plulon blev prøvet for første gang. Efter en kvart og en
ottendedel dosis blev der fundel en lidi svag svampeef
fekt. To behandlinger med DPX-midlet har ikke med·
ført større svampeeffekt eller merudbylle end en be
handling med samme dosis.
Nederst i tabellcn er anført gennemsnitsresultaterne
fra 1990. hvor fire midler er blevet afprøvet.
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Tabel 41. Lo,. das., afn-ampemiddeL (/57)

Virbyg
" ""'"".g af hkg

btadplet mt:ldug kt:rnt:
ca IOn- pr. ha

Merud· % cbe.knmg af
byut: bladpLet mt:ldug

kt:ml ca Ion-

hkg Maud- % dækning at hka % dækmna af hkg
kt:mt: byttt: bladplcl meklul kt:rnt: b1adpkt. mddul kt:mt:
~. hl + ktml ca IOn- pr ha ca Ion- 'r ha

1991. I fol'S#g Rival 7 forsøg Tilt turbo 7 forsøg Folicur 7 forsøg Pluton
8. Ubehandlet O 22 59,5 2 S 54,1 0,1 S 54,1 1 3 51,3
b. lXI/I n. O 0,7 4,9 2,7 l 0,3 2,5+0.2 O 0.1 3,1 0,3 0,4 4,9
c. I X 1/2 n. O 0,6 5,9 4,8 l 0,8 2,3 1,0 O 0,2 3,0 0,3 0,8 4,8
d. I X 1/4 n. O 1 4,9 4,3 l 1 2,4 1,7 O 0,4 2,1 0,3 2 3,8
e. I X 1/8 n. O 3 5,8 5,5 2 2 1,0 0.7 O l 1,8 0,6 2 2,6
f. 2X 1/8 n. O 2 8,4 7,8 1 1 3,5 2,8 O 0,3 2,0 0,3 0,5 3,0
g. 2X 1/4 n. O 0,7 10,1 9,0 1 0,8 3,4 2,1 O 0,2 2,8 0,4 0,2 4,9
h. 2X 1/2 n. O 0,4 11.8 9,6 1 0,4 4.2 1,5 O 0,1 3,6 0,4 0,2 5,4

LSD 4.5 LSD a-h 1.8 LSD a-h J.5 LSD a-h 2,1
LSD b-h J.5 LSD b-h LSD b-h 1.8

1990. 6 fol'S#g Rival 5 forsøg Till turbo 5 forsøg Folicur 5 forsøg TIptor

a. Ubehandlet 6 7 56,8 l 4 38,8 3 IS 51,9 2 17 53,5
b. IXI/l n. 4 0,3 3,8 1,6 0,4 0,3 6,6 3,9 2 0,2 5,4 0,3 0,7 8,0
c. l X 1/2 n. 5 0,8 3,4 2,3 0,5 0,3 4,5 3,2 2 0,9 6,0 I 5 7,3
d. I X 1/4 n. 4 1 1,8 1,2 0,5 0,3 5,7 5,0 3 2 4,2 0,8 4 6,0
e. l 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
f. 2X1/8n. 4 0,3 3.8 3,2 0.5 O,S 5,8 5,1 2 2 7,3 0,6 5 5,9
g. 2X 1/4 n. 2 0,3 5,0 3,9 0.5 0,3 4.7 3,4 2 1 7,9 0,4 2 8,4
h. 2X 1/2 n. 2 0,2 4,8 2,6 0,4 0,3 7,8 5,1 3 O,S 8,0 0,3 2 8,9

LSD a-h 1,4 LSD a-h 4.1 LSD a-h 2.3 LSD a-h 2,6
LSD b-h i,J LSD b-h - LSD b-h 2-1 LSD b-h 2,2

• NØtlwcrslC blad.
led ~ behandlet I.tadium 7-8. kd f-h behandLet stadium 4-5 0& 9·10.

Ved beregning af merudbytterne - kemikalieomkost
ningerne for de markedsførte midler Rival og Tilt
turbo blev det største merudbytte i begge forsøgsår
opnået ved to behandlinger.
Ved valg af doser på en fjerdedel af den normaje
mængde og derunder bør der oftest påregnes at skulle
udfores mindst to behandlinger.

AtnI· 1tli1Or91

Ved anvendelse af de forskellige doser og præparater
ved hhv. en eller to behandlinger blev der opnået
forskellig effekt på bl.a. meldug.
I figur 4 er grafisk fremstillet effekten af de fOrf;kellige
doseringer og behandlinger overfor meldug. For nogle
midjer Slammer tallene fra 2 Ars forsøg.

foIl:W ·1tl1CW1

1.,,0 1

' '
' '

..... '

TIl... • 1111lCW1

'....... '
1J1O,125 1

..... '
""'-"""
2xO,1Z51

Fig. 4. Pct. bekæmpelse af meldug i byg.
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Planteyærn

1 1991 blev der for Rival opnået el sikken storre
merudbytte for IO behandlinger sammenlignet med en

I label 42 bringes resultaterne af 94 forsøg over en
5-års periode, hvor midlerne Rival og Folicur blev
prøvet ved hhv. en behandling med normal dosis og IO
behandlinger med halv normal mængde.

Af søjler for R/\'OI fremgår det, at ved IO udbring
ninger blcv der opn.1et en forbednng af s\'ampeeffek
len i forhold til, hvor den tilsvarende mængde blev
udbragt ad en gang.
Tilt turbo udmærkede sig ved en særdeles god effekt,
hvor dcr bicvanvendt hel, halv og kvart mængde
udbragl ad en gang. Effekten blev kun svagl forbedret
ved al udbringe de reducerede doser ad to gange.
Folkur har en særdeles god effekt på meldug, og der
blev opnåel faldende effekt for faldende dosering. Der
blev ikke opnået en forbedret svampeeffekt ved at
udbringe midlet ad to gange.
Pluton rDPX sV 7876) har kun deltaget i forscgene i
1991. I de rn. (orsog har midlet haft en for svag effekt
ved en enkelt behandling med en kvart og en ottende
del normal dosis. Effekten ble\' betydeligt forbedret
ved to behandlinger.
Forsogene fortsættes.

behandling, og samme forhold gjorde sig gældende i
alle forsog Igennem de 5 forsogsår.
Det bedste okonomiske resultat ble\' ligeledes opnået
ved to behandlinger med 0,5 I Rival, når omkost·
ningerne til de anvendte kemikalier er fratrukket. ker
der en yderligere omkostningsberegning for kørsel,
udjævnes forskellen mellem en og IO behandlinger lil
fordel for en behandling med 0,5 I Rival.
Folicur blev afprøvet over 3 år, og der blev opnået et
sikken større merudbytte for tO gange 0,5 I i forhold
til en gange I I Folicur pr. ha.

Til afprøvning af systemet blev der i 1991 anlagt IO
(orsøg, hvor to forsøgsled blev behandlet efter an·
visning af modellen, et led, hvor der var mulighed for
bekæmpelse af Slh'el svampe som bladlus og el andet,
hvor der kun blev bekæmpel svampe efter mode1an
visning, medens skadedyrsbekæmpelse blev foretaget
som en forebyggende behandling. I fire andre for
sogsled blev fasIlagt en forebyggende behandling med
Rival og Suml.Alpha 5 FW.

5 d1'3 forsøg har vist. at ~'ed brug afreducerede doser af
et bredt virkende sl'Qmpemiddel er det muligt at opnd
en god svampe~kæmpelse og et sikkert merudbytte.
Ved bekæmpelse i de tidlige ~'æks/stadier kan der ogsd
anvendes smalspektrede midler. De opndede merud
bytter har stort set kun kunnet dække omkoslrfingerne
lil de udførte behandlinger, / dr med lavt smittetryk og
ved dyrkning af mindre modtagelige sorter er e,1 be
handling med et effektivt bredt virkende middel til
strækkeligt. Det er derfor \'æsentligt at kende sorlellS
modtagelighed o~'erfor de forskellige smmpesygdomme
for at kunne I'ælge den mest økonomiske strategi ved
bekæmpe/se afS)'Qmpesygdomme i ~·&rbyg.

Dyrkes meldugmodtagelige sorter. og der i stadium J-5
findes meldug. behandles der med mindst en kmrt
normal dosis af et bredt virkende Sl'ompemiddel. Be
tinger ~'ejrforholdene senere angreb. suppleres der med
yderligere behandling.

I samtlige forsog anviste modellen svampebekæmpeJ
se, medens der ikke blev anvist bekæmpelse afbladlus.
Led b blev behandlet på de tidspunkter, hvor modellen
anbefalede en bekæmpelse, og af hensyn tiljustering af
modellen blev der allid anvendt Rival. Der blev anbe
falet doser fra 0.26 til 0,65 I Rival pr. behandling, og i
3 forsøg blcv der anbefalet tO behandlinger i alt, I
gennemsnit blev der anvendt 0,53 l Rival pr. ha og
behandlet 1.3 gang pr. forsog. Behandlingsindekset for
led b blev 0,53. I forsogene forekom hovedsagelig

PC-Planteværn. Planteværnscentret i Lyngby har
igennem nere år arbejdet med forskellige modelbe
regnede varslingssystemer til bekæmpelse afskadevol
dere bl.a. i byg.
I 1991 blev afprovet en justeret udgave af PC·Plante
værn 1990. Systemet kan vejlede j bekæmpelse af
meldug og bladplel under hensyn til sorternes modta·
gelighed. Dladlusbekæmpelse indgår ligeledes l pro
grammet. som kan )}tllpasse({ dosis efter behovet.

2.6
1,7

Nella
mer·
udb.

0.8 +0.3
1.6 +0.8

1.1 O
1.9 0.7
1.8 +0.4

3.7
J.9

Mer
udb

+kemi

hkg
kerne
pr ha

4 5 55,7
I 2 1.9
I 2 3.6

LSD o-c /.8
LSD b-c /.6

5 4 57,9
O,S 3 4.8
0,1 I 6.1

LSD o-c 1.6
LSD b-c /.0

% dækning af
mel- blad·
dug plel

ca. In·
Virbyg

Tabel 41. Forskellige doser afsmmpemiddel.

/99/. lI[orsøg
a. Ubehandlet
b. I XO.5 I Rival
c. 2 XO.5 I RI\'al

/987-9/. 48[orsøg
a. Ubehandlet 4 2 52.5
b. l X 1.0 l Rival 0.7 0.9 J.3
c. I X 0,5 I Rival 0.5 0.9 2.9
d. 2 X 0,5 I Rival 0.3 0.4 4.0

LSD a-d 0.8
LSD b-d 0.5

/988-9/. 25[omg
a. Ubehandlet 9 4 51,6
b. I X 1,0 I Folicur O,J 0,5 4.6
c. 2 X0,5 l Folicur 0.5 0.7 5.8

LSD Q-C 1.1
LSD b-c 0.9

• Næ:shwerste blad
1 behandling udfon l Sladium 4-5
2 behandlinger udføn i stadium 4-5 og 7-8

/990 /O forsøg
a. Ubehandlet
b. I XO,5 I Rival
c. 2XO,5 1 Rival

I 7



Planteværn

Angreb afbygbladplel kon opIræde i
} former. til wmstre ses plenypen og
Iii højre ses nettypen.. l PC-Plante
~'Q!rn fasilægges behovet for Jxokæm·
pelse af bygbladplel. slwldplel og de
s4kaldre saprofytiske svam/N ud fra
en risikovurden·ng. hvor nedNrs
mængden er den ~'igtigsle faktor.

angreb af meldug, og der blev opnået en god Ix·
kæmpe1se med et sikken merudbytte på 3.6 hkg.
I led c blev anvendt den mængde svampemiddel, som
modellen anviste. I samtlige forsøg blev der foretaget
en bladlusbekæmpelse af forebyggende karakter, og
behandlingerne resulterede i et sikkert merudbylle på
4.6 hkg, men dog ikke noget sikken større udbytte i
forhold til led b.
I led d blev der brugt tre gange 0.3 I Rival og opnået
samme svampeefTekt og merudbytte som i led b, PC·
Plantevæm. I led d blev der dog anvendt i alt 0,9 I
Rival mod 0.53 l pr. ha i led b.
I led e blev der anvendt samme mængde Rival som i
led d samt 0,2 I Sumi·Alpha, uden at udbyttel blev

Tabel 43 PC- plon'e>oærn (158)

ændret. Det kan fastslås. at bladlus i disse fONeg var
uden okonomisk betydning, hvilket også fremgår af. at
i det mode1valgte led blev der ikke givet anvisn' ng på
bekæmpelse af bladlus.

lied f og g blev der i alt anvendt 0,6 og 0,3 l Rhal med
merudbytter til følge, der ikke var forskellig fra det
modelvaigie led b.
l Arets forsøg blev der ingen sikker forskel imellem det
mode1valgle led b og de forskellige forS0gsbehand·
linger 0cd d-g).
Foretages beregningen over udbytte minus anvendt
kemikalie, bliver der ringe forskel mellem det model
valgte led og led d-g.

8c:handllOl kg/l pr. ha. 9C da:1mm,· af hk,
m ..

Vlrbyg
Bthand· '" plan. hk, ",Iuo

I • st. 4 ,. hngs.- ""a! u~r mod bladpkt meldug k=. kemI-
+2 uger +4 uger mdex korskr bladlus ca. I Juli pr. ha .a!><t'

\ I 2 I l • 5 6 1 I , 9 I \0

/991. /Oforsog
3. Sumi-Alpha 5 FW 0.2 \.0 0.4 6 56,7 56,3
b. Modelvalg, svampe og 0.5

bladlus O 1,3 2 O 0,3 3.6 2,4
c. Model-valg. svampe 0.5

Sumi-Alpha 5 FW 0.2 1,0 2,3 l O 0.3 4,6 3,\
d. Rival 0.3 0.3 0.3 0,9 3 2 O 0.\ 4.0 2,0
c. Rival 0.3 0.3 0.3 0.9

Sumi-Alpha 5 FW 0,2 1.0 3 O 0.2 4.\ 1,7
f. Rival 0.3 0,3 0.6

Sumi-Alpha 5 FW 0.2 1.0 2 O 0.3 J.4 1.7
g. Rival 0.3 0.3

Sumi-Alpha 5 FW 0.2 \.0 2 O I 2,6 1.6
LSD a-g J.J
LSD b-g U

• NaeslO...ersl(' blad
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I PC-Planteværn blev der anvendt den lave'ilc kemika
liemængde og antal køn;ler i forhold til de fore
byggende behandlinger, et forhold, der >Isløresl< af
den valgte forsogsplan.

Planteværn i maltbyg. I 1989 blev der påbegyndt en
forsogsrække med det formål at belyse, om kvalitet og
udbytte af maltbyg kun forbedres ved bekæmpelse af
!o.valllpe~ygdomme og ~kadedyr samt vækstregulering.

Tabel 44. Pla"le~'æm i malthyg (/59).

Planteværn

I tabel 44 bringes gennemsnit'ire~ullaterne af 2 års
forsøg.

I ård~ forsøg blev der foretaget svampebekæmpelsc,
skadedyrsbekæmpelse og vækst regulering. Ved
vækst regulering er der taget hensyn til sortens strå·
styrke. behandlingstidspunklcl. nedborsmængden,
tankblanding m.v.
I 7 af 8 forsøg blev der foretaget vækslregulering, og

% pI. % dækn
med af

bladlus meldug
ca. 1/1

Ku.f.,
leje
sæd

StrA·
længde

om
TKV

g

% kune % rAprat.
over i kC'rne

2.S mm torslaf

hkg
kerne
pr. ha

Mer·
udb.

+ kemi

Nella
ffiC'r

udb)'UC'

/99/. 7 forsøg med llækstregu/ering

a. Ubehandlet 14
b.2XO,SI Rival
c.2XO,S I Rival

0,S I PerfekthiOll 500
d.O,S I Perfektion 500 7
e. 0.25 I Ceranc·
f. Som c 0,25 1 Cerone
g. 2X0,4 J Tilt turbo

/99/. I forsog uden ~'æks(reglJlering

a. Ubehandlet O
b.2XO.51 Rival
c. 2XO,S I Rival

0.5 I Perfekthion 500
d.O,5 I Perfektion 500 O
e. Ingen Cerane
f. Som c
g. 2XO,4 I Tilt turbo

2
0.1

0.7
0,3
0,4

O
O

o
O

o
O
O
O
O

2
2

2
1
1
1
I

o
O

o
O
O
O
O

64
66

64
64
61
61
64

43
44

45
43
44
45
45

45
47

46
46
45
48
49

88
89

90
89
89
91
91

91
92

91
92
90
93
92

10,5 50,3
10.4 3,8

10.5 JA
10.4 0.2
10,4 0,6
10,5 2,9
10.5 2,6
LSD a-g J.7
LSD b-g J.7

10.9 58,7
10.8 3.9

10.6 2.9
11.0 + 1,1

O
11,0 1.1
10,7 1.6
LSD a-g 5.3

1,6

1.0
O

+0,1
+0,1

0.5

1.7

0,5
+ 1,3

+1,9
+0.5

+0.6

~1.2

+ 1.0
+ 1,2
+2.3
+1.7

+0.5

+1,7
+2,3

+4,1
+2.7

/990-91. 8 forsøg med ~'ækstregulerit1g

a. Ubehandlet 20 2
b.2XO,5IRival 0,1
c. 2XO,5 t Rival

O,S I Perfekthion 500 0,6
d.O,S I Perfeklhioll 500 10 0,3
e. 0,24 I Cemne· 0,4
f. Som c 0,24 I Cerone O
g. 2 XQ,4 I Tilt turbo °

/990-9/. /0 for.wg uden llækstregu/erillg

a. Ubehandlet 31 l
b. 2X0,5 I Rival 0,3
c. 2XO,5 1 Rival

0,5 1 Perfekthion 500 0,3
d.0,5 I Perfckthion 500 4 0,6
c. Ingen Cerone 0,7
f. Som c 0,3
g. 2 XO,4 I Tilt turbo 0.1

3
3

1
2
2
2
2

1
2

2
3
3
2
2

64
66

64
64
61
61
64

61
62

62
61
62
61
62

43
44

45
43
44
45
45

45
47

48
46
45
47
47

88
88

90
88
88
90
91

83
84

88
86
82
86
88

10.4 49,6
10,4 5, I

10.5 5, l
10,4 0,9
10.4 1.3
10,5 4,7
10,5 4.7
LSD a-g 2.6
LSD b-g 2.3

10.7 51,4
11.0 7.1

10,9 9,5
10,8 2,9
10,7 O
10,6 9,4
10,6 9.3
LSD a-g 2.7
LSD b-g 1.9

2,9 0,7

2.7 0.5
0.7 +0,3
0.6 +0.5
1,7 +0.5
2.6 0,4

5,9 2.7

7,1 4,9
2,7 1,7

6,4 4,2
7,2 5,0

• Dosering efter sonens bcho~ og lilsal 0.1 Citoy.cll, Lcd hoc og f-g behandlet l ,I. 5-6 og led bog I SI 9·10
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Planteværn

Bladlus. l tabel 45 bringes gennemsnitsresultale.rne af
5 forsøg, hvor syv forskellige skadedyrsmidler er sam
menlignet.

Skadedyr
Angrebet af bladlus varierede en del i 1991, men
angrebsstyrken mA dog betegnes som værende svag i
hele vækstperioden.

Efter 3 lirs forsøg med anvendelse af smli mængder
ethephofl i vårbyg er der intet, der tyder pli, at der er
blevet opnliet en kvalitetsforbedring.
Vækstregulering i .'lirbyg kan udføres i stadium 8-9, og
midlerne kan udsprojtes i blanding med svampe- eller
skadedyrsmiddel.

Samtlige behandlinger er foretaget i stadium 7·9, og
der har været forekomst af såvel bladlus som korn
bladbillens larver. Effekten overfor kornbladbillens
larver har været god, medens bekæmpelse af bladlus
kun har reduceret angrebet til del halve i forhold til
ubehandlet. Behandlingerne har ikke påvirket ud
bytlet.
14 forsøg fra 1990 var der væsentligt kraftigere angreb
af bladlus, og der blev opnået merudbytter på 2-4 hkg
kerne, der for de markedsførte midler kunne dække
omkostningerne til de udførte behandlinger. Udslage
ne var imidlertid ikke sikre.

NeuOo
.,,"'.

udb)'t1e

hk.
kerne
pr. ha

% SIri
m<d

bladlus

% pI. m.
kom
blad·

bille lar.

Virbyg

Tabel 45. Bladlu~ (160)

Alle led behandkl sladium 7-9.

1991. 5 forsøg
a. Ubehandlet 7 25 51,5
b. 0,25 kg Pirimor I IO 70,4 72,3
c.O,15 I Sumi·Alpha 5 I IO 0,2 71.3
d.O,3 I FCR 4545 SC O 12 -:-0,1
e. 0,5 I Perfekthion 500 I 12 0,2 71,0
f. 0,125 I DLG Cyperb O 12 O -:-1,4
g.0.5 1150 56 B O II 1,1
h. 2,0 l Zolone Flo I 13 70,8

LSD-

1990. 4 forsøg
3. Ubehandlet 57 54,0
b.O,25 kg Pirimor 7 2,4 0,5
c. 0,15 I Sumi-Alpha 5 8 4.0 2,5
d.0,3 I FCR 4545 EW 16 3,6
e. 0,5 I Perfekthion PL 11 2,9 1,7
h.2,O I Zolone Flo 45 2,3

LSD-

/988·91. 12 forsøg
a. Ubehandlet 23 52,6
b.O,25 kg Pirimor 7 0,7 71,2
c. 0,15 I Sumi-Alpha 5 7 1,4 70,1
d.O,3 I FCR 4545 IO 1.2

LSD-

I gennemsnit af de 2 års forsøg blev der kun opnået
sikre merudbytter ved bekæmpelse af svampesygdom
me, og ved beregning af nettomerudbyuet blev der kun
opnået små positive udslag for svampebekæmpelse.
Nederst i tabellen er anført IO forsøg, hvor der ikke er
foretaget vækstregulering. I forsøgene her blev der
fundet moderate angreb af bladlus, der også bevirkede
en mindre stigning i udbyttet. Ved beregning af mer
udbytte minus kemikalier blev det bedste resultat
opnået efter to behandlinger med Tilt turbo, et udslag.
der må tilskrives midlets bedre effekt overfor bygrust.
der blev iagttaget i en del af forsogene i 1990.

I 1989 blev der udført 10 forsøg efter stort set samme
plan, dog blev der i samtlige forsøg foretaget vækst re
gulering i led e og f. I 1989 blev der for de moderate
angreb af såvel svampe som bladlus ikke opnået mer
udbytter, der kunne dække omkostningerne til de
udførte behandJin~er.

resultatet er anført øverst i tabel 44. I forsøgene
forekom der moderate angreb af bladlus samt et svagt
angreb af meldug, skoldplet og bygbladplet l for·
bindeise med høst blev der foretaget bestemmelse af
TKV, kernesortering over 2,5 mm samt procent rA·
protein i kernerne.
l led b blev der kun foretaget svampebekæmpelse med
to behandlinger med 0,5 l Rival, og der blev opnået et
sikkert merudbytte på 3,8 hkg.
I led c blev der ud over svampebekæmpelse også
foretaget behandling mod bladlus, hvilket ikke førte til
stigning i udbyttet.
l led d blev der kun foretaget en bekæmpelse af
bladlus, og behandlingen påvirkede ikke udbyttet, og i
denne serie gælder ligeledes, at bladlus har været uden
økonomisk betydning.
En behandling med 0,25 I eerone har afkortet strå
længden med 3 cm, og behandlingen har ikke påvirket
udbyttet - led e.
I led f blev prøvet såvel bekæmpelse af svampe sam
bladlus samt vækst regulering, og behandlingerne re·
sulterede i et merudbytte pA 2,9 hkg.
I led g blev der foretaget to behandlinger med 0,41 Tilt
turbo, der medførte et sikkert merudbytte på 2,6 hkg,
men ikke sikkert forskelligt fra det opnåede merud
bytte i led b.
I de foretagne kvalitetsundersøgelser for TKV, pro
cent kerner over 2,5 mm samt pet. råprotein i kerne
blev der ikke fundet sikre ændringer for anvendelse af
vækstreguleringsmiddel eJler bekæmpelse af skade
dyr.
Kun ved bekæmpelse af svampesygdomme blev der
opnået merudbytter, der kunne dække omkostninger
ne til kemikalier, men der blev ikke opnået netto
merudbytter, der kunne dække omkostningerne til
udbringning.
Kun i et enkelt forsøg blev der ikke foretaget vækst re·
gulering, og der forekom ligeledes ingen angreb af
bladlus. Behandlingerne medførte ikke sikre udslag.

ederst i tabellen er anført gennemsnitsresultaterne af
8 forsøg, hvor der blev foretaget en tilpasset vækst re
gulering.
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Nederst i tabellen er anført gennemsnilsresultaterne af
12 forsøg over 4 år. Der blev opnået samme effekt pli
bladlusene af Pirimor og Sumi-Alpha, medens FCR
4545 havde en lidt svagere effekt. Behandlingerne
resulterede i usikre merudbylter på omkring 1 hkg.
Afprøvning af Sumi Alpha 5 FW og FCR 4545 af
simles hermed.

For nærmere at undersøge hvilke muligheder. der er
for al anvende reducerede doser af et skadedyrsmid
del. blcv der i 1991 anlagt forsøg til dette formål. I
tabel 46 bringes resultater af 8 forsøg, hvor Pirimor er
anvendt i hej og halv mængde, udbragt ad en eller to
gange. Til sammenligning er anvendt Pcrfekthiol1,
Sumi-Alpha og FeR 4545 se.

Tabel 46. Bladlus. (/61)

Bcband· % strå hkg
VArbyg Jing. med kerne

stadIum bladlus pr. ha

1991. 3 forsøg

a. Ubehandlet 5 43,3
b. 0.25 kg Pirimor 8-9 O 1,6
e. 0,125 kg Pirimor 8-9 O 1.6
d. 0,5 I Perfeklhion 8-9 O 1,4
e. 0,25 l PerfekthiOll 8-9 O 0.9
f. 2XO,25 kg Pirimor 7 og 8-9 O l,S
g. 2XO,125 kg Pirimor 7 og 8-9 O +0,1

LSD a-g 1.0
LSD b-g 1.1

1991. 5 forsag

a. Ubehandlet 7 59,5
b. 0,25 kg Pirimor 8-9 I +0.1
e. 0,125 kg Pirimor 8-9 O +0,1
d. l/I dosis PYH~lroid 8-9 1 0,7
e. 1/2 dosis Pyrelroid 8-9 1 1,1
f. 2XO.25 kg Pirimor 7 og 8-9 O 0.8
g. 2 X 0.125 kg Pirimor 7 og 8-9 O 1,2

LSD u-g 0.9
LSD b-g 0,8

I forsøgene forekom et moderal angreb af bladlus, og
samtlige behandlinger bekæmpede bladlusene effek
tivt. Behandlingerne resulterede i små merudbytter på
op til 1.6 hkg kerne.
l led c og e. hvor der blev anvendt halv normal
mængde. blev der ikke fundet nogen sikker forskel i
forhold til den normale dosering i led b og d.
Perfekthion, anvendt i hel mængde. medførte et sik·
kert merudbytte på 1,4 hkg, medens halv mængde
resulterede i el lille usikkert merudbytte på. 0.9 hkg.
To behandlinger med hel og halv mængde Pirimor
medførte ikke stigninger i udbyttet sammenlignet med
en behandling.
I 5 lilsvarende forsøg er prøvet hel og halv dosis af et
pyrethroid. I forsøgene blev der fundet moderate an
greb af bladlus, og en bekæmpelse resulterede i små
merudbytter på op lil 1.2 hkg kerne.

Bekæmpelse afbladlus i byg borfore/ages I'ed angreb po
mere end 20 pct. afbygplan/erne. Bekæmpelse afhlad·

PIanicværn

Havreblodplet pd fanebladel af havre. Svampen lri\l(!~' lif/-

der fuglige/orhoJd. Bekæmpelse ofskadegørere i hOI're kan GI
"tackles" som i I·drbyg. Havre kan angribes o/ meldug,
hovreblodplel og bladlus. l sent .wet havre kan frilfluer
også wue el problem. Fntfluer er ikke noget problem i
I'årbyg.

lilS bor foretages inden skridrdng. da bladlus på byg
befinder .~ig pd plantens "edersle Irediedel og kan være
vanskelige at bekæmpe.

Havre
De senere år er der konstaleret sligende interesse for
dyrkning af havre. og dermed melder også spørgs·
målel sig om pJanteværn. Havre kan angribes af mel
dug og havrebladplel.

I tabel 47 bringes gennemsnitsresullaterne af 3 forsøg.
hvor fire forskellige endnu ikke markedsførte svampe·
midler er prøvet. Kun i et enkelt af forsøgene blev der
fundet svage angreb af havrebladplet.

I gennemsnit af de J forsøg blev der som følge af
manglende svampeangreb opnået smA og usikre mer·
udbytter for behandlingen.

I forsøg nT. 33071 blev prøvet midler mod svampesyg
domme, skadedyr og vækstregulering. I forsøget i
sorten Rise blev der fundet el kraftigt angreb af
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Forsøgene søges udvidet

Vårhvede

- Næst0verste blad.
Led b-i behandlet stadium 7-8.

Bekæmpelse afbladsvampe og bladlus i havre foretages
efter somme retningslinier som .·l1rbyg.

62 2,3
LSD a-g J.2
LSD b-g /,2

62 46,g
63 1,3
61 1,2

LSD a-d /.0

Planter
pr. ml hkg p ha

50 39,1
49 2,4
52 2,6

49 3,1

50 3,4

52 3.9

51 3,g
LSD a-g /.9
LSD b-g

62 47,9
63 1,2
62 0,1
60 1,0

/99/. 7 fo"øg
a. Ubehandlet
b. 400 ml K VK Thiram F
c. 120 g Apron TZ 69 WS
d. 200 ml Quinolate·Pro FI

+ 125 ml Pel1istac·
e. 165 ml HY-TL ærtebejdse

+ 125 ml Pellislac·
f. 325 ml KVK Thiram F

+ 125 ml Pel1istac·
g. 120 g Apron T2 69 WS

+ 450 ml Promet 400 es

1988-91. 25 forsøg

a. Ubehandlet
b. 400 ml KVK Thiram F
d. 250 ml Quinolate-Pro FI

/989-9/. 21 forsøg

a. Ubehandlet
b. 400 ml KVK Thiram F
c. 120 g Apron TZ 69 WS
d. 250 ml Quinolate-Pro FI
g. 120 g Apron TZ 69 WS

+ Promet EW/CS

Tabel 49. Bejdsning (162).

Udsædsbrne sygdomme. For al belyse effekten af nye
bejdsemidler til ærter har der i 1991 været anlagt
forsøg. hvor fem typer bejdserniddel blev under:>0gt.

Ærter
Udbredelsen af svampesygdomme i ærter var af svag
karakter i 1991. Dog blev der egnsvis fundet udbredte
angreb af ærteskimmel. Ved ærternes fremspiring var
der ret kraflige angreb af bladrandbiller, medens blad
lus blev uden økonomisk betydning i 1991.

Ærter

I tabel 49 bringes resultaterne af 7 forsøg. Til for
søgene blev anvendt et parti Bodilærter med en spire
evne på 95 pct., og der blev anvendt en udsædsmæng
de svarende til 50 spiredygtige frø pr. m2, hvilket vil
sige 224 kg pr. ha. De bejdsede prøver blev undersøgt
ved Plantedirektoratet for spireevne. For led g, Apron
+ Promet, blev der fundet en nedgang i spireevnen fra
95 til 84 pet. med 15 pet. unormale spirer. De øvrige
midler påvirkede ikke spireevnen.

I gennemsnit blev der i forsøgene fundet 50 planter pr.
m2 efter fremspiring og mAlt et udbytte på 39,1 hkg. ,
led b-f blev der prøvet fire forskellige bejdsemidler.

"kg.
kerM
pr. ha.

%dækn
afmel·

du,
ca 3n-

Be.hand
tids·

punktVlrhvede

meldug, ligesom der blev konstateret angreb af blad
lus. En behandling mod såvel svampesygdomme som
skadedyr og ved vækst regulering blev der opnået sikre
merudbytter pA 8 til knap 13 hkg kerne.

Vårhvede kan angribes af de samme svampesygdom
me som vinterhvede. l tabel 48 foreligger der resulta·
ler af 2 forsøg i sorten Cornene, hvor fire forskellige
svampemidler er prøvet i hel og halv mængde.

Tabel 48. Bladsvampe (I54).

- Næsloverste blad.
For de neste af behandlingerne er der opnået sikre
merudbytter på 4-5 hkg kerne.

1991. 2 fa"øg
a. Ubehandlet 0.6 60,3
b. 1,0 I Folicur st. 7-8 0,1 1,7
c. O,S I Folicur 'L 7-8 0.1 4,3
d. 1,0 I Matador SI. 7-8 O 5,2
e. 0,5 I Matador st. 7-8 O 4,7
f. 1,0 I Tiptor st. 7-8 O 4,4
g. 0,5 I Tiptor st. 7-8 O 2,2
h. 1,0 l Pluton Sl. 7-8 0,1 2,5
i. 0,5 I Pluton st. 7-8 0,1 1,7

LSD 3,0

Plonteværn

Tabel4Z Blad"ampe (I54).

% dækning af hk.
Havre blad- md· kerne

plel du. rust pr. ha
ca.7n-

1991. 3 forsøg

a. Ubehandlet 0,1 O O 65,2
b. 1/1 I Folieur O O O 1,1
c. 1/2 I Folicur O O O 0,1
d. 1/1 1Matador O O O +0,4
e, 1/2 I Matador O O O 0,9
f. 1/1 I Tiplor O O O 0,1
g. 1/2 I Tiptor O O O 0,9
h. 1/1 I Pluton O O O 0,5
i. 1/2 1 Pluton O O O 0.6

LSD-

Bekæmpelse af blads\'Ompe og bladlus i w'rhvede fore
tages efter samme rerningslinier som i vinterhvede.

Forsøgene søges fortsat,
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/988-91. 26 forsøg

a. Ubehandlet
c. 120 g Apron TZ 69 WS

.. COlllningsmiddel.

60 44,2
62 O,S

LSD -



Behandlingerne påvirkede ikke plantetallet, og der
blev opnået sikre merudbytter på 2,4-3,9 hkg. Der blev
ikke fundet sikre forskelle midlerne imellem.
I led d, e og f blev anvendt et cootningsmiddd Pd·
listac, der bl.a. binder bejdsemidlet til frøet, der flr en
glat overflade, og frøvaren støver ikke. Coatningen
har ikke påvirket plantetallet eller udbyttet.
I led g blev der ud over Apron TZ 69 WS også bejdset
med Prornet 400 es, der har effekt mod skadedyr
såvel over som under jorden. Behandlingen påvirkede
ikke plantetallet trods forskellen i spireevne. Der blev
opnået et sikken merudbytte svarende til de øvrige
bejdsemidler.
I 21 forsøg over 3 år blev der for KVK Thiram F
opnået sikre merudbytter på 1.2 hkg. Effekten af en
bejdsning med Apron TZ har været svingende gennem
årene, men ved tilsætningen af Prornet blev der i
forsøgene opnået et sikkert større merudbyue på 2,3
hkg.
Over en 4·års periode har KVK Thiram F og Quinola·
te·Pro FI medført samme plantealltal med et sikkert
merudbytte på 1.2·1,3 hkg.
I samme periode blev Apron afprøvet i 26 forsøg uden
påvirkning af plantetal eller udbytte.
KVK Thiram F, Apron TZ 69 og HY·TL er atle
anerkendt af Planteværnscentret til bejdsning af ær·
ter.
Afprovning af midlerne standser med disse forsøg.

Ærter bejdses dels mod froMme og dels mod jordbdrne
sygdomme. Anvendes sund. ve/spirende udsæd i e/
sund/ sædskifte. er bejdning ikke ak/uel.
P6tænkes anvendelse af ubejdse/ udsæd. bør der først
forewges analyse for spireevne og bejdsebehov.
Plan/edirek/ora/el udsender hvert dren prognose for del
fonen/ede bejdsebehov. Fremavlsær/er har størst
iJejdsebehO".

Svampesygdomme. Der er fortsat stor usikkerhed om
okonomien ved bekæmpelse af svampesygdomme i
æner, og ofte er det urentabelt at foretage en be·
kæmpelsc:.

I tabel 50 bringes gennemsnitsresultateme af 4 forsøg.
hvor der blev udrørt to behandlinger. Forsøgene er
delt i almindelige og halvbladløse ærtetyper.

I 2 forsøg med almindelige ærter blev der fundet svage
angreb af gråskimmel og kraftige angreb af ærtesyge.
Ocr blev opnåel en ensartet effekt overfor gråskimmel,
idet samlJige behandlinger reducerede angrebet af
gråskimmel fra IO til 5 pct. Bedst effekt overfor
ærtc:syge ble\' opnået efter anvendelse af Dithane DG
tilsat Sponak samt efter Daconilbehandlingen. De·
handlingen medforte ikke sikre udslag.
l højre side af tabellen er anføn 2 forsøg, udført i
halvbladløse ærter. Der blev konstateret et moderat
angreb af ænesyge. og behandlingerne resulterede i
usikre merudbyller op lil 3.3 hkg.
l en 3-Arig periode blev der udfort 9 forsøg i almindeli·
ge ærter, hvor der ikke blev opnået nogen tilfredsslil
lende effekt overfor gråskimmel eller ærtesyge. (le.

Planteværn

N/u æner smiltes med ærteskImmei under fremspidngen.
opstJr sys/emiske angreb. Fro disse sdkoldte pn·mære an·
greb kan der ske smilte Iii sum/e planler. Ærteskimmel var
mere udbredt end normalt i /991 grundet fugtige og kølige
vejrforhold.

handlingerne resulterede i usikre merudbyuer fra 1,3
til2 hkg.

7 forsøg blev udfon i halvbladlose æner. Også her blev
der opnået en nogel usikker svampeeffekt, og kun i led
c for to behandlinger med Dith&-ne + Sportak blev der
opnået et sikken udslag på 1,8 hkg æner.
Spor/ak er ikke tilladt til brug i ærter.

Over en 4-årig periode blev der udført i alt 20 forsøg,
hvor der blev udført to behandlinger med Daconil 500
F. Der blev opnået en svag påvirkning af gråskimmel
og ærtesyge, og der blev lige nøjagtig opnået et sikkert
udslag på 2 hkg ærter i de almindelige ærter. 7 forsøg
blev i samme periode udfon i typen halvbladløse
æner, og her blev der opnået et usikken merudbytte
p3 0.6 hkg.

4 drs forsøg lyder plJ. at halvb/odløse ærter ikke an·
gribes s6 krofligt afsvampesygdomme som ærter ufden
almindelige type grunder ændret mikroklima i afgrø
den.

Figur 5 viser en sammensLilling af i all 115 forsøg med
IO svampebehandlinger med maneb eller mancozeb i
ærter i årene 1982·91. Der er behandlet ved begynden·
de blomstring og ca. 10-14 dage senere. Regnes kemi·
kalieomkostninger til to behandlinger til 120 kr. pr.
ha, en køreskade pA 4 pet. (12 m sprøjte), en ænepris
på 185 kr. pr. hkg samt et udbytten.iveau på 40 hkg pr.
ha, beløber omkostningerne ved sprøjtningerne sig til
2,2 hkg pr. ha. Henil skal sIl tillægges omkostninger
til udbringning.
Kun i 26 pet. af forsøgene har der været rentabilitet
ved omkostninger på 2,2 hkg pr. ha. Er der samtidig
behov for en bekæmpelse af bladlus, fordeles køreska
den på de to opgaver.
Forebyggelse mod bladsvampe i ærter bor begrænses
lil udprægede fugtige år som f.eks. 1987.
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Tabe/50. Svampesygdomme (163).

Ærter

% .....cl> "a
bælge a(

grA- zrte·
skimm. syge-

ca. 1/8
hkg

pr. ha

Netto
merud·
bytte

% angreb pA
bælge af

grl- ærte·
skimm. s)'ge

ca, 1/8
hkg

pr. ha

2 forsøg alm. ærter

IO 12 35,6
5 12 -;-1,3
S 6 0,2
S 17 -;-0,3
S 6 0,8

LSD-

-;-2,0
-7- 3,3
+4,3
-;-2,3

-;-0,4
-;-1,8
-;-2,9
-;-1,1

2 forsøg ha/vb/o løse

° 12 44,5
O,S 9 1,8
0,3 9 3,3

I \O 1,4
O 7 1,8

LSD-

7 forsøg ha/vb/. løse
6/s 6/s
0,3 4 48,4
O,S 3 0,2
0,4 3 1,8
0,7 3 O
0,3 2 0,6

LSD a-e 1.3
LSD b-e 1.2

-;-0,9
73,6
-;-3,0
-;-0,9

-;-3,5
-;-4,9
74,6
72,1

46,3
1,3
l,S
1,3
2,0

LSD-

6
3
2
4
2

9 forsøg alm. ærter
7/s

13
II
11
11
11

1991.
a. Ubehandlet
b. 2 X 2,0 kg D;lhane DG
c. 2 X 2,0 kg o;!hane DG + 1,0 I Sportak
d. 3,01 BASF Maneb Fl og 1.5kg Ronilan WG
e. 2X l,S I Daconil 500 F

1989-91.

a. Ubehandlet
b. 2 X 2,0 kg Dithane DG·
c. 2 X 2,0 kg Dilhane DG + 1,0 I Sportak
d. 3,0 I BASF Maneb FI og l,S IRoniian
e. 2X l,S I Daconil 500 F

42,9
2,0

LSD 2.0

48,4
0,6

LSD-

1988-91.

a. Ubehandlet
e, 2X l,S 1 Daconil 500 F

/3 forsøg alm. ærter
10ft lOft

19 IO
16 6 -;-0,9

7forsøg ha/vbl løse
6ft 6/<
0,3 4
0,3 2 -;-2,3

• 1989-90: 2X3.0 l Dithane LF.
Led b-d behandlet stadium 7-8 og IO dage senere.
Lcd e behandlet stadium 7·8 og 20 dage senere.

Hkglha

20,-----------__-,

Fig. 5. Merudbyue for to
behandlinger med maneb
eller mancozeb i Il5 for
søg 1982-91.

15

10

5

o +--nl'"
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Led b og c behandlel \ladlUm 7-8 og Igen 10 dage senere.

Generelllilrl1des tilbageholdenhed med svampebekæm·
pelse i ærter, indtil mere ejfeklive midler markedsføres.
og bedre varslingssystemer ud,'ikles.

(Foto: Jørgen Simonsen)

Den nye generation aJbfadrandbiller gna~'i!de ret udbredt i
del nye udlæg afklører og lucerne i august. Især klø\'erud
læg efter ærtelbyghelsæd er udSOI for angreb, fordi bla
drlJlldbilleme jo her har forpuppet sig; selre marken efler
angreb i ærter.

hkg
pr. ha.

Ærter

Tabel 51. S~'ampesygdomme (164).

1991. 4 forsog alm. ærter.. Ubehandlet g 2 45,4
b. 2X2.0 kg Dithane DG 6 I -;-0,5
c. 2X4,0 kg Sukker 2% 7 1 -;-1.5

LSD-

/99/. I forsøg halvb!. løse.. Ubehandlet IO 20 43,2
b. 2X2,0 kg Dithane DG 10 20 2,2
c. 2X4.0 kg Sukker 2% 10 20 0.3

LSD 4.7

, % angreb på
bælge af

grA. æne-
5kimmel syge

ca. 1/8

I 4 forsøg i almindelige ærter blcv der fundet svage
angreb af gråskimmel og ærtesyge. To behandlinger
med Dithane DG påvirkede ikke svampesygdommene
eller udbyttet. hvilket heller ikke var tilfældet eftcr to
behandlinger med sukkeropløsningen. I l forsøg i
hulvbladløse ærter blev svampesygdommene og ud
byttet ikke påvirket af de udførte sprøjtninger.

Skadedyr. I de seneste par år er der forekommct ret
udbredte og kraftige angreb af bladrundbiller. En
bekæmpelse af bladrandbiller sker normalt ved at
bekæmpe bladrandbillerne direkte, men ofte når billen
at lægge æg, og larverne vandrer ned i rodknoldene,
som de begnaver. Larverne kan ikke dræbes ved
sprøjtning af de overjordiske dele.

I forsøgcne blev dcr fundet en sammcnhæng mellem
nedbørsmængden i loaj-juni og muligheden for svam·
peangreb. Normal nedbør i maj-juni er ca. 85 mm, og
overskrides denne mængde med ca. 25 mm, og regnen
er faldet jævnt fo:-dell over maj-juni, bor der foretages
forebyggende behandling.

Fra udlandet er meldt om gode resuhater med be
kæmpelse af gråskimmel i jordbær med en 2 pct.
sukkeropløsning. Til afprøvning af denne teori med
bekæmpelse af gråskimmel i ærter blev der anlagt 5
forsøg. og resultatet bringes i tabel 51.

I 1988 blev der påbegyndt en forsøgsrækkc, hvor
forskellige bcjdsemidler med effekt mod jordboende
skadedyr bIc\' afprovet, og forsøgene er fonsat i 1991,
og i tabel 52 bringes resultaterne af 9 forsøg, hvor
direkle bekæmpelse er sammenlignet med bejdsning.

l årets forsøg blev der fundet kraftige bladgnav, idcl
75 pet. af planterne var begnavct af bladrandbillerne,

ligesom der også blev fundet kraftige angreb på rod·
knoldene.
En behandling med 0,3 I Decis i ærternes stadium 2
medførte en reduktion af bladgnavene, ligesom der
blev fundet cn reduktion af gnav på rodknolde fra 83
lil 66 pc\.
To behandlinger mcd Decis medførte en yderligere
reduktion af angrebne planler.
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Tabel 52. Bejdsning og sprøjtning mod bladrandbiller
(165).

Ærter
% planter med

gnav
blad· pA rod- blød- hkg
gnav knolde lus pr. ha

pyrethroider er sammenlignet med Pinmor. Ane beo
handlinger er udført i stadium 7-8. svarende til be
gyndende blomstring.

Tabel 53. Skadedyr. 11661

Anvendte midler

Bladlusangreb starter ofte i stadium 7 ved begyndende
blomstring. Bekæmpelseforetages ved angreb ph 10-15
pct. afplanreme_

Over en 3-års periode blev der udført t8 forsøg i ærter,
hvor Pirimor er sammenlignct med fire forskellige
pyrethroider. Der blev opnået en god og ensarte!
etTekt overfor bladlusene, men bekæmpelsen resultere·
de ikke i sikre merudbytter.
Afprøvning af ovennævnte midler afsluttes hermed.

I det meget omfattende afsnit vedrørende bekæmpelse
af svampesygdomme og skadedyr er der omtalt flere
forskellige præparatcr, der indgår i forsøgsplanerne. r
tabel 54 findes en oversigt over midler, placeret i
alfabetisk orden, med oplysning om procentisk ind·
hold af virksomt stof sammen med firmanavn.
Såfremt midlerne er godkendt afMi1j0Styrelsen og der
dermed er givet tilladelse til markedsføring, er der
også anført faresymbol.

Netto
"TIer·

uJbrtte

pet.pl.
med hkg pr.

bladlus ha
Ærter

Led b-g behandlel stadium 7-8.
• 1989·90; 0,5 I DLG Cypcr IO.

I forsommeren blev der fundet et ret kraftigt angreb af
bladlus, og efter anvendelse af Pirimor blev der opnået
en god bladlusbekæmpelse med et usikkert merud
bytte på 0,3 hkg. Omtrent samme effekt blev opnået i
led c efter produktet ISO 56 B. der er en blanding af
Pinmor og Decis.
De øvrige fire led blev behandlet med forskellige
pyrethroider, og der blev opnået samme etTekt overfor
bladlusene og opnået usikre merudbyuer rra 0,5 til I
hk8'

1991. II jorsag

a. Ubehandlet 43 43,1
b.0,3 kg Pirimor 6 0,7 +0,5
c. 0,5 l [SO 56 B 6 0,6
d.0,25 l DLG Cyperb 5 1,0 O
e. 0,2 I Karate se 5 1,0 0,1
f. 0,4 I FCR 4545 SC 9 0,9
8.0,15 I Sumi-Alpha 5 FW 4 0,5 +0,3

LSD-
/989-91. 18 jorsag.

a. Ubehandlet 45 47,9
b.0,3 kg Pinmor 9 0,4 ~0,8

d.O,25 l DLG Cyperb' 7 0,8 -0,2
e. 0,2 I Karate se 6 1,0 0,1
f. 0,4 I FCR 4545 9 1,0
g. 0,15 l Sumi~Alpha 5 EW 6 0,8 O

LSD-

I forsøgene blev opnået sikre udslag på omknng 5 hkg
for tO behandlinger med Talstar eller bejdsning med
Promet. Der er ikke fundet sikker forskel behand
lingerne imellem.

Bladlus. l tabcl 53 bringes resultaterne af 11 forsøg
med bekæmpelse af bladlus i ærter, hvor forskellige

Nederst i tabellen er anført 24 forsøg, hvor der er
foretaget en sammenligning mellem en behandling
med Talstar og bejdsning med Promet. Bedst effekt og
størst merudbytte blev opnået efter bejdsning med
Promet.

4 drsforsøg har vlsl, at der ved hjælp afbejdsning med
Promet kan opnds en god effekt ved bekæmpelse af
bladrandbiller.

I led d, der udelukkende var bejdset med Promet, blev
angrebet på rodknoldene reduceret til det halve. Bedst
etTekt på såvel blade som på rodknolde blev opnået
efter såvel bejdsning som sprøjtning med Decis i
stadium 3. De udførte behandlinger resuheredc imid·
lertid i små og usikre merudbytter på omkring I hkg
ærter.
Fra perioden 1989-90 foreligger resultater af 15 forsøg,
hvor der er brugt pyrethroidet Talstar og en lidt
ændret formulering af Pramet.
En eller to behandlinger med Talstar har ikke formået
at standse angrebet af bladrandbiller, men grundet en
længere indOyvningsperiode blev der opnået et sikkert
større merudbytte for to behandlinger i (orhold !il en
behandling. Bedst effekt på bladrandbilleangrebct er
opnået i forbindelse med bejdsning med Promet.

Led b og c behandlet stadium 2.
Lcd c og e behandlet stadium 3.
Promet anvendt som bejdsemiddeJ.

1991. 9 jorsag

a. Ubehandlet 75 83 38 43,2
b.0,3 1 Decis 68 66 35 0,9
c. 2XO,3 I Deei, 57 65 3 I 0,8
d.450 ml Promet 400 es 55 42 3 I 1,0
e. 450 ml Promet 400 es

0,3 I Deei, 44 31 32 1,0
LSD-

1989-90. 15 jorsag

a. Ubehandlet 47 84 52 43,1
b.O,075 l Talstar 28 78 50 2,1
c. 2XO,075 l Talstar 73 43 4,5
d.6OO ml Promet 300 EW 18 17 49 5,1
e. 600 ml Promet 300 EW

0,075 I Talstar 12 41 5,6
LSD o-e 2,4
LSD b-e 2,0
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Tabe/54. Mid/er prcwcI mod sygdomme. skadedyr og fil
~'Q?ksfregu/eri"g1990·91.

SlbuIOI 280 lS Agro-keml X.

5(X) vlncloz.ohn
4SO prochlor.1I
250 proplconazol +
200 carbcndazlm
250 proplconalOl
125 propioonazol
375 renproplmorph
125 propicon37.ol .,.
350 Indcrnorph
80 C) proconazol

JOO prochloraz

25 deltamethnn
280 dlmenlhoat
100 c)permclhnn
520 ctrimros

2S C)'nuthnn
1.5 dcltamerllhnn -t
100 plrimlcam
25lambda-

cyhalolhnn
100 oxydemelon-

melhyl
SOl) dunelboal
200 dlmclhoat
5(X) pmmlcarb
SOO pmmlcarb

SO ffielaldehyd
40 thio(hcarb
50 esret1Yalcr.u

100 renvalerc:t
500 phos<1lon

480 cthcphon
750 c:hlormcqual
155 clhephon -+
JOS meplquut-<:hlond

- lol:ebemiddcl
. khebemiddcl

Fare- Virksomme stoffer
Id~ g pr. kg elltt hier

Xi
X.

X,
X"

X.

x"
XII
X"

ICI Xn

Agro-I.:eml Xn

BASF
Du Ponl

Karalr EW

\leloA 100 L

Handc.lsnavn I"nn>

Romlan WG BASF
Sporlal 45 ec Schenng
Tangent ICI
(lIbpor 45 WP)
TIlt 250 Ciba-Geigy
Till tOp Ciba-Geigy

Tilt turbo Clba-Gel!l

11plOr (CX 0211 Schenng

!'erreklhlOn 5(X) BASF ?
Perfeklhlon PI. UASF 'I

PmOlor ICI Xn
Prole\ Shell Xn
PI.K-Melaldeh)d S G PI K Xn
Skipper (larbalc) Agro Norden 'I

Suml-Alpha S FW Du I'onl Xn
SUl1IlCldlll rI. Du I'onl
Zolone F10 Agro-Nordcn ?

"æl(S/reg/Jlrnn~smldltr:

Ccronc Agro-Norden Xi
Cyclx:d 750 UASF XI
Tcrpal BASF XI

Spf'ØJff:mldler, 5kudrd)'r'

Decis lioech~1

l:>Jmelhoat, 28% Fkre
DLG Clper 10 DLG
Ekamct Schcnng
FCR J.545 SC Agro.kemi
ISO 56 B Hoechsl

Klfl'Mrnidler

Cllol'iell
Exlra\on

450 metalaA)I 
240 Ihlllbcnda201

50 renplcloml
101lnazahl 
50 renpidonil

200 lenulhnn
50 Imazahl
lSlmazalil 

~carboxlII

100 Imldachlopnd
300 thiram +
225 thlabenda.wl
SJO thiram
JOO guazaune
400 furalhlOcarb
100 CU-oAJn('
120 Cu-oxllle +
120 carbendaZlm
20 tebuconazol •
20 tri..sz.oxlde

180 bltertanol +
18 rubcridazol

700 brmc.\3Lol
200 cartxmn +
200 Ihlrum

40 C) proconazol +
375 chlorOlhallllll1
500 maneb
229 trladlmrnol
500 b!:nolllvl
500 chloroihalollll
840 Iridemorph
150 frnproplmorph
500 chlorothalollll
750 mancozeb
160 fiusilalol -
)75 fcnpropimorph
250 lebuconazol
250 tebucona201 +
125 tnadimenol
375 fenpmplmorph
225 prochloraz

Fare· Virksomme- stoffer
klaMt 8 pr. kg eller liter

Xn

Firma

Clba.GC1S) X,

Clba·Gelgy
Clba-GC'lg)' ,

ICI ,
Cilius T
CllIu~ XI

KVK Xn
Agro-Sorden Xn
Clba-Gcigy T
CIlius ?

Cillu'

}\gru·kem.
Agro.l.cnll

Handdsna\'lI

KVK Thiram F
I'anocllne JO
PromC't 4(X) es
Qumolat... 150 I'lu'
Qumolalc.Pro A

Folicur
Mtlludor

B~Jd~mItJl~r

Apron TZ 69 WS

Berel FS 050
Berel Spes:ial

Gaueho ("'T~ BS9J) Agroloeffil
H~-TL ÆrtC'bc.td'>C CIlius Xn

Force
Fungu.LI b.:Jd~

Fungull C

Tachigaren 70 WP Du I'onl XI
VIIIlvalI 200 Clllu~ ?

Sprlljlemldler. JI'Umpl'

Alto Ellie (CX ()()I) henng

BASF Mancb Fl ilAS" XI
Bllylldlln Agro-kcmi Xn
Ikllhllc: Du Pont
Bra\'o 500 F Clba Gelgy XI
Calixin BASF Xn
Corbel Flere XII
Dacoml 500 .. ilAS!' XI
DuhaneDG KVK XI
DPX ro.' 7S76\l'luton) Du POOl 'I

.. arel.:la......... bct)der. al midlet er ud~n /ur /urekluSM.
'I bel)dcr. Ul midlel endnu lUe er godk~ndl
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Ukrudt
Gode dyrkningsbetingelser og veletablerede planter
betyder en forbedret konkurrenceevne hos afgrøden
overfor ukrudtet. Mange forsog 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 me
rudbytter kan opnAs i de situationer, hvor ukrudtet er
ved at tage overhAnd.
Det er værdifuldt. at nye midler bliver afprøvet Q\'er
3-4 Ar for at f1 et sikken billede af effekt og skAnsom
hed under forskellige klimatiske og væk tmæssige
bttingelser.
Ved omtalen af ArelS forsogsresultater benyttes i ston
omfang gennemsnilSlol. Disse dækker ofte over en
betydelig variation. hvilket er naturligt med den store
forskel, som gør sig gældende i forudsætningerne for
de opnåede resultater. hvad angår ukrudtsbestand og
anvendelsesberingelser. Resultaterne af de enkelte for
seg kan studeres nærmere i Tabelbilag Iii Londsfor
søgene.

l forbindelse med omtalen af de enkelte forscgsserier
er der for markedsførte præparater. som er godkendt
til formhiet i nogle tilfælde beregnet et nettomerud
bytte. De anvendte .)landmandspriserH på midler og
udbringning fremgår af en større tabel bagest i Over
sigten.

Nettomerudbyttet udgør reSlen a/ el mØ11 merud
byue. ndr omkoslllingerne - middel og udbringning
- til at frembringe merudbyuel er betall.

Netlomerudbyuet/ortæller. om en gil'en behandling
i gennemsnil har været rentabelpd del helt generelle
plan, /eks. om der er forskel pO økonomien ~'ed

/orskellige behandlinger.

Dyrkningssikkerhcdcn ~'ed en gi~-en behandling
mod ukrudt afklares derimod ikke ~'io nellomerud·
bYllet.

Dyrkningssikkerhed kan pd kort sigt om/oue /eks.
lellelse \'I!d mejelær5kning eller optagning, la~we

lDrringsomkostninger eller mindre rensen-ind. Pd
længere sigt om/auer dyrkningssikkerhed renere
marAer. ndr uArudlel hindres i al kasle fro eJler
danne udlobere.

I afsnit G omtales resultaterne af forseg med ukrudts
bekæmpelse l Aorn og ærter.

Resultater af ukrudtsbekæmpelse i fro og induslriol
groderomtales l afsRlt F. mens resultater i kartojlerer
omtalt i afsnit I.
Resultater i /abriAs.'iukkerroer er omtalt i afsnit J.
mens resultater i byg med græsmarksudlæg. i majs
samt i foderroer omlalcs i afsnit K.

19S

Ukrudt i vintersæd
Kun hovedparten af vinterbyggen og en beskeden del
af vinterhveden blev sået rettidigt i midten af septem·
ber. Herefter blev såningen generet af betydelige ,ed
børsmængder o\er hele landet, så de resterende area
ler først blev sået i løbet af oktober. Vinteren blev
koldere end de tre forudgående meget milde \"iotre.
men et udbredt snedække hindrede, at afgrøderne blev
skadet af frost i større omfang.
I det tidlige forAr i marts og begyndelsen af april var
vejret meget mildt, og bekæmpelse af ukrudt i denne
periode medføne generelt en tilfredstillende effekt.
Fra midten af april ændredes vejret væsentligt. og en
lang periooe med koligt vejr med hyppig nattefrost
medførte, at væksten i såvel afgrøder som ukrud· var
beskeden. En del behandlinger mod ukrudt i d nne
periode virkede ikke så effektivl som normalt Den
langsomme udvikling i afgrøderne medførte samt dig.
at ukrudtet fik bedre betingelser, og ved høst var
mange arealer mere fyldt med ukrudt end i de nær
mest foregående år.
De nævnte vækstbetingelser har han indfl)"de på
resultaterne af de gennemfone forseg. Hvor en goo
effekt er opnået. er der høstet større merudbytter end
sædvanligt. Omvendt er der eksempler på. at en min
dre tilfredsstillende effekt har medført en meget man
gelfuld renhed på arealet ved host. I sådanne tilfælde
er merudbytterne samtidig beskedne.
Betydelige arealer blev behandlel mod ukrudt allerede
i efteråret 1990. Bekæmpelsen rettede sig primært
mod elllJrig rapgræs, vindaks. stedmoder, tvetand ka
mille og fuglegræs.

I 1990-91 er der gennemført et stort antal forsøg med
bekæmpelse af ikke mindst græsukrudt i vintersæd.
Hovedparten af forsøgene er gennemføn i vinterhvede
som en folge af den betydelige interesse for dyrkning
af denne afgrøde.
Af de enkelte tabeller med resultater vil det frem@!, på
hvilket tidspunkt de prøvede midler er udbragt. Effek.
ten af en gennemført behandling er vurderet 3-4 uger
senere. For midler brugt ved såning eller i efteråret er
der sket en oplælling såvel i efteråret som næste forAr.
Effekten kan så \'urderes såvel fer som efter vinteren
eventuelle indflydelse.

Hvede
Græsukrudt. I det følgende behandles resultaterne
med bekæmpelse af gr.esukrudt. EnlJrig rapgræs. .,ind·
oks og agerrævehale er eksempler på egentlige
ukrudtsgræsser, hvoraf specielt de to førstnævn'e ar
ter optræder på mange arealer. Spild/ro afkulturgræs
ser kan Here andre generende ukrudtsgræsser, som
kan medføre behov for bekæmpelse.
Tabel I vlscr resultaterne af 7 forsøg, h\'or forskellige
behandhnger. primært mod græsukrudt, er afprøvet.
Led b-e er behandlet straks efter såning. I led e er der
siden suppleret med Express samtidig med, at led f og
g blev behandlet sidst i oktober. Led h er behandlet i
april.
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Tabel I. Græsukrudl I rinlersæd. (/67)

AnW ukrudl

Hvede
pr. ml PCL hk,
r...., dan. kem<

"'" • ndCl v. hosl pr. ha

7[OT\""g 1991
a. Ubehandlet 79 31 22 71,6
b. 4,0 I Tnnulan 7 12 3 5.7
c. 2.0 I Kugar 6 4 I 7,1
d. 2.0 I Trinuralm 15 13 3 6.8
e. 2.0 1Tnnuralin

6 g Express· 18 8 4 5.9
f. 2.0 I Tnnurahn

+ 6 g Express 24 7 ~ 7,4
g. 2.0 1 K ugar \I 3 I 6.7
h.2,51 Ardonn.E .......

2,5 I Hcrbaprop 28 7 3 6.3

9 forsøg 1990
LSD 2.3

a. Ubehandlct III \16 53 75,6
b. 4,0 I Trimllan 15 34 18 5.1
c. 2.0 I Kugar 7 I 7 6,6
d.2.0 I Tnnuralin 26 ~7 18 4,5
e. 2.0 1Tnnuralin

6 g Express· 20 31 17 5.6
f. 2,0 l Tnnurahn +

6 g Expres!- 51 34 19 5,2
g. 2,0 I K ugar 9 l 6 7.2

LSD 2.4

"' Sprede-k hl:bcrmddcl liisat. ",", IIc:rbllprop ES 500
Lcd \l·d bchalltllcl ~traks eftcr ~årllng.

Lcd c behandlet straks efter Såfllllg og 1st. 1-2 l oL.t.
Lcd f og 8 behandlelISI. 1-2 ; okl
Lcd II hehuudlc:l , upnl

I gennemsnit var der 79 græsukrudtsplanler og kun 31
tokimbladede ukrudtsplanter pr. m2

. De pmvcde be·
handlinger har alle virkct ganske godt. og vcd host var
der generelt en meget tilfredsstillcnde renholdelse.
Pæne merudbYlIer på 6-7 hkg kerne blev opnåel.
I "iamme tabel er visl resultaterne af 9 forsøg i 1990.
hvor de "iamme behandlinger ikke virkede helt så
efTckliv1. Alligevel blev der også her opnået pæne
merudbyller. Generch er resultaterne over de 2 år fini
sammenfaldende.
Kugar, som endnu Ikke er markedsfort, har virket
mcgct efTeklivt. uan!>eL om behandlingen er sket straks
efter s!lmng eller hen på efteråret Mod såvel græs
ukrudl som lOkmlbladet ukrudt har behandlingen
nr:ret de andre losnlllger overlegen.
Trinuralm har isa:r i 1991 vIrket meget ttlfredsstdlen·
de \ed amendels.e straks efter s!mng. En supplerende
behandling med Express hen p efteråret har kun i
beskedellI omfang forbedrel cffekten mod det tokim
bladede ukrudt. og ved hosl var der ingen gevinst af
denne ekstra indsats. Trinuralin i blanding med Ex·
press. udbragt i oktober, har ikke virket så effektivt
mod græsukrudt som en anvendelse ved s!ning. Alli
gevel er der for denne behandling opnået en renhed
ved host. som ikke adskiller sig fra behandlingen i
forbmdelse med såning.
Areion I blanding med Herbaprop ES 500 er udbragt i
april. og denne behandling har kun dehaget i 1991.
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Vindaks er el finI græs med en slor røthlo/el og meget
udbredl lap. Delle labm/dende græsukrudl breder sig 111
~·tudlg flere arl!u/er med vintersæd i disse dr. Alle græs
ukrudtsmidleT hur norma/t en god effekt mod vmdaks..

(Foto: Andreas Osrerg6rd).

EfTe(...ten mod græsukrudl er knapt på højde med det.
som har kunnel opnås med behandlmgerne ved mng
eller i efteråret. Alligevel er der en helt lilfredsslillen
de renholdelse ved host.
Forsogene fortsættes endnu 1 år.

Tabel 2 vIser resultaterne af 8 forseg efter en til·
svarende forsøgsplan, hvor led b-d er behandlet straks
efter såning, Lcd d er senere behandlet igen mcd
Mylone I'ower·d samlidig med, at led e-h blev be·
handlet i stadium 1-2 i oktober·november. Forsøgene
er del! efter arten af græsukrudt i de enkelte forsøg. 13
forsog optrAdte vindaks eller rajgræs, som kan v.cre
meget tabvoldende, hvis græsserne forekommer i slør·
re mængde. I de ø\frige 5 fOfSOg optrådte enårig
rapgræs som det dominerende græsukrudt.
I gennemsnit af de 3 forsøg med vindaks var der i
foråret 160 græsukrudtsplanter og 63 tokimbladede
ukrudtsplanter pr. m2• De prøvede løsninger har alle
medfort en tilfredsstillende renholdelse ved høst. og
store merudbytter blev opnået. Den betydelige forskel
mellem enkeltforsøgene medfarer, at de opnåede fllC

rudb)'llcr i gennemsnil ikke er statistisk sikre.
Kugar har virkel mesl efTektivt på græsukrudtct.
uanset om behandlingen er sket straks efter såfllllg
eller I 1·2 bladstadiet. Treflan straks efter såning og
Tolkan t 1-2 bladstadiet har VIst en ganske god efTekt.
hvorimod Trenan, udbragt I 1·2 bladstadiet. har levntl
mere græsukrudt. Forskellen i effekt kommer også III
syne ved host. Overfor det tokimbladede ukrudt er der
mindre forskel på de prevede løsninger. Det er lidi
m-erraskende. al supplerende behandling med Mylone
Po" er-d kun har haft en beskeden mereffekt l forhold
til behandling med Treflan alene.
l gennemsnit af de 5 forsog med enårig rapgræs var
der ved forårsoptællingen 34 græsukrudtsplanter og
47 tokimbladede ukrudtsplanter pr. 10

2
. Denne ret

beskedne ukrudtsbesrand er bekæmpet helt tilfreds·
stillende med alle de provede losninger. Behandlinger
ne har i gennemsnit ikke p.hirkel udbyttet. og l de
enkelte for'i-Og har der kun undtagdsesvi!- været lale
om merudbytter. som har kunnet betale omkO<itnlll·
gerne.



Planteværn

Tabel 2. Græsukrudt i vintersæd (168)

Antal ukrudt Pct. hk, Antal ukrudl Pct. hl.g
pr. ml, forår dækn. kerne pr. m!. forAr dækn. lemc:

'"'" andet v. host pr. ha """ andel v. høst j:r ha

5forsøg m. endrig rapgræs 3 forsøg m. vIndaks/rajgræs

34 47 6 73,1 160 63 35 63,7
2 5 O ';'0,1 2 8 l 13,2
7 IO 2 1.1 16 20 4 11,7

Hvede

1991

a. Ubehandlet
b. 2,0 I Kugar
c. 2,0 I Trenan
d. 2,0 I Trenan

1,0 I Mylone Power-d
e. 2,0 I TreOao
f. 2,0 l Trenan

+ 0,75 I Mylone Power-d
g. 2,0 l Tolkan

+ 0,75 I Mylone Power-d
h. 2,0 I Kugar

v. sån.
v. sån.
v. sAn.
st. 1-2
SI. 1-2

st. 1-2
st. 1-2

5
7

7

11
3

13
14

16

15
9

I +1,2 14 16 2 12,2
2 O,S 45 23 9 8,5

2 ';'1,2 42 16 6 8,1

2 +0,7 12 23 3 12,7
O ';'0,5 3 Il l !J,8

LSD- LSD-

Efter samme forsøgsplan er der gennemført 2 forsøg i
henholdsvis vinterbyg og rug, resultaterne er omtalt i
tabel 17 og 24.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 3 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor led b blev
behandlet straks efter såning, mens led e-f blev be
handlet i kornets 1-2 bladstadium. Led e blev behand
lel igen i foråret samtidig med led g.
J gennemsnit af de 3 forsøg var der 45 græsukrudts
planter, primært som enårig rapgræs, og 36 tokim
bladede ukrudtsplanter pr. m2• Tribunil, anvendt ved
såning, og Stomp, anvendt i efteråret. har givet den
mest effekLive bekæmpelse af græsukrudtet. Tribunil i
blanding med Duplosan MP, udbragt i foråret, var
næsten uden effekt på græsukrudtet. Til gengæld har
denne behandling haft en meget fin virkning på det
tokimbladede ukrudt. Ved høst har alle de prøvede
løsninger medført en helt tilfredsstillende renhed. De
opnåede udslag er små, hvilket ikke kan undre med
den beskedne ukrudtsbestand.
I samme tabel er vist resultaterne af 2 forsøg i 1990,
hvor de tre løsninger med Tribunil også blev prøvet.
Den bedste effekt overfor tokimbladet \lkrudt blev
også her opnået ved forårsil1dsatsen. De opnåede mer
udbytter var beskedne.
Efter samme plan er der gennemført I forsøg i vinter
byg, som er omtalt i tabel 18.
Forsøgene fortsættes endnu 1 år.

Tabel 4 viser resultaterne af 6 forsøg, hvor lre l ru
midler (isoproturon) og Stamp i lave doser er anvendt
mod græsukrudl primært i form af enårig rapgræs ved
udsprøjtning i komets 1-2 bladstadium. lied c-g er der
til IPU-midlerne tilsat en reduceret mængde af andre
midler for at bedre effekten mod tokimbladet ukrudt.
forsøgene var anlagt i [Q blokke, hvor blok A forblev
ubehandlet næste forår, mens blok B blev behandlet
med halv dosis Ally 20 DF i blanding med Staralle
Mixer. Denne supplerende behandling blev gennem
ført i april. Hensigten var dels al undersøge effekten af
en efter1l.rsbehandling med reduceret dosis overfor
såvel enårig rapgræs som lokimbladet ukrudt, og dels
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at belyse behovet for at supplere denne indsats med en
tilpasset dosis næste forår.
I gennemsnit af de 6 forsøg var der ved anlæg 119
græsukrudtsplanter og 163 tokimbladede ukrudts
planter pr. m2• Græsukrudtet var domineret af enårig
rapgræs. og blandt det tokimbladede ukrudt var ager
stedmoder tilstede i nertallet af forsøgene.
Ved bedømmelsen i efteråret, ca. 3 uger efter be
handling, var effekten mod såvel græsukrudt som
tokimbladet ukrudt ikke imponerende. I forårel· søjle

Tabel 3. Græsukrudt i vintersæd (169).

Antal ukrudt

Hvede
pr. ml Pct. hkg
forår dælm .eme

,r"" andet v. host rr ha

3 forsøg 1991
a. Ubehandlet 45 36 19 80,0
b. 4.0 kg Tribunil 7 6 5 0,2
c. 1,0 kg Tribunil

+ 1,5 l Duplosan MP 28 12 5 0,4
d.3,O I Stomp 2 6 4 0,7
e. 3,0 I Stomp

5,0 g Express 75DF
+ 0,4 I Starane Mi:<er 2 2 2 ';'0,6

r. 0,75 l Bladex 500 se
+ l,S I Optiea MP 21 12 5 0,9

g. 1,8 kg Tribunil
+ 2,0 l Duplosan MP 42 6 +2,7

LSD J.B

2 forsog J990
a. Ubehandlet 115 4 76,S
b. 4,0 kg Tribunil 61 O 2,0
c. 1,0 kg Tribunil

+ 1,5 I Duplosan MP 40 O 0,9
g. 1,8 kg Tribunil

+ 2.0 l Duplosan MP 19 O 0,8
LSD-

Led b behandlel stntks efter sAnlng.
Led c-d og f behandlet i SI. 1-2 i okt.-nov.
Led e behandlet st. 1-2 og i april.
Led g behandlet l april.



I og 2 . var effekten mod græsukrudt bedst efter brug
af Stamp SC, mens de øvrige behandlinger viste en
effekt på sammc niveau. Mod det tokimbladede
ukrudt var effektcn bedst i lcd e. hvor Tillox +
Flexidor var anvendt. De øvrige behandlinger vistc
nogenlunde sanHne effekt. Ved høst var renheden
tilfredsstillende ener behandling med Stamp. mens
alle øvrige behandlinger knapt virkede gOdt nok i

Tabel 4 Græsukrudt i l'inlersæd (}70)

Planteværn

gennemsnit. Især i 2 forsøg var der ringe sluteffekt
mod sAvel græsukrudlel som mod agersted moder. De
opnAede merudbytter på )-6 hkg kerne har kunnet
dække omkostningerne.
I søjle 5-6 ses effekten af en supplerende indsats mod
del lokimbladede ukrudt i foråret. Ally + Stamne
Mixer har genereh virket meget tilfredsstillende. Alli
gevel er der kun undtagelsesvis opnået merudbytter

810k A Blok B I
Ingen forArsbellandling 15 g AJly+O,4 I Starane Mixer. forlr

Hvede "-ntal ukrudf pr. ml Pct. hkg. /\ntal planter pr. ml Pet. hkg.
forir dæIm. korne fodr dækl1 korne Merudb....... andet v. host pr. ha. ..... and.. v. host pr. ha. B';-A

1 2 3 4 , 6 7 • 9

6 forsøg 1991
a. Ubehandlet 125 9\ 56 62,1 161 18 46 64,2 2,0
b. 1.5 I Arelon- 25 40 23 3.2 61 14 20 2.3 1,2
c. 1,5 I AreIon + Q.5 I Oxitril 24 21 19 4.7 62 14 15 1,8 +0,8
d. 1,5 I Arelon

+ 2,0 l Herbaprop ES 500 18 14 17 4,8 41 4 13 1,6 +1,1
e. 1,5 I Areion

+ 0,11 Flexidor + 1,0 I Tillox 19 6 16 5,0 71 6 15 2,0 +0,9
f. 1,5 I Tolkan

+ 0,75 l Mylone Power-d 23 16 20 4,9 51 6 15 1,7 +1,1
g. 1,5 I Graminon

+ 1,25 I Vegoran 20 23 22 4,2 45 20 16 0,7 +1,4
h.2,5 I Stomp se 6 17 4 5,7 18 l 2 1,6 -:-2,0

LSD 2.4 LSD-

·Pcllctrcrillgsolic Isob1ette tilsat.
Lcd b·h behandlet I st. 1-2, efledr.

for den supplerende indsats. som har kunnet betale
den ekstra omkostning. Ved høst var renheden allige
vel ikke god nok. fordi græsukrudtet ikke p!virkedes
af Ally + Starane Mixer. Sejle 5 viser, at græs
ukrudtet nudnyttedecc den langsomme vækst i af·
groden. Der er ca. I måneds forskel mellem optælling i
søjle I og 5.
Forsogene fortsættes.

Hel og halv dosis af græsukrudlsmidler er prøvet efter
en ny forsøgsplan. Tabel 5 viser resultaterne af 3
forsøg. h\'or en række midler i led b-g er udbragt i
kornets 1-2 bladstadium i oktober. Led g er behandlet
igen næste forår samtidig med led h. Forsøgene blev
anlagt som blokforsøg. hvor henholdsvis hel og haJy
dosis blev provet. Ved forsøgenes anlæg var der en
beskeden mængde græsuhudt på 59 planter pr. ml,
mens mængden af tokimbladet ukrudt var l71 planter
pr. ml.

Hel dosis medførte en meget fin bekæmpelse af græs
ukrudt med flertallet af de prøvede løsninger. 81
græsukrudtsplanter er reduceret til få planter pr. ml.
K Ull bekæmpelsen i foråret med Areion i blanding
med Starane Mixer virkede knapt tilfredsstillende.
Mod tokimbladet ukrudt er der nået omtrent samme

gode effekt overfor en bestand af tokimbladet ukrudt,
som på optællingstidspunktet var reduceret lil 48
planter pr. ml i led 3. Ved høst var der en helt
tilfredsstillende renholdelse i alle forsogsled. Pæne
merudbytter blev opnåel for bekæmpel~ i efterAret.

Burresnerre florerede igen p<1 mange arealer j 1991.
PlantelI er meget generende l'ed mejetærskningen.
Bekæmpelse i Yintersæd kan ske stivel ef/erbr som fortir.
Staralle Mixer har fremragel/(/(' effekt. og midlet kon i
fordret med fordel filsættes fif de midler. som ioyrigt har
bred effekt, men lidt for svag effekl m()(/ burresnerre.
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Tabel 5 Græsukrudt i vintersæd (17/)

tVede
Hel dosi~ Halv dosis I

Antal ukrudt pr. m2 Pc!' hkg. Antal ukrudt pr. m2 Pet. h·.g.
forår dækn. k~m~ forår dækn. kene

&'''' andel v. høst pr. ha. Dos.is 8"'" andet v. høst pr ha.

3 forsøg 1991

a. Ubehandlet 81 48 37 60,3 a. 7& 51 34 60,0
b. 4,0 l Stomp se ok!. 4 17 4 5,3 b. 2,0 I 4 20 6 4,7
c. 6,0 I Eneore okt. 2 16 3 6,1 c. 3,0 I 3 16 3 7,2
d. 2,0 I Kugar okl. 2 13 3 5,7 d. 1,0 I 5 21 7 6,0
e. 4,0 1 Ioniz okt. 4 21 5 5,6 e. 2,0 I 14 14 8 4,7
f. 2,01 Areion n. E" okt. 10 27 6 4,6 f. 1,0 l 16 28 9 4,5
g. 2,0 I Areion fl. E" okt. g. 1,0 l

2,0 I Areion fl. E· akt. 12 22 6 5,8 1,01 24 31 8 5,9
h.2,8 I Areion fl. E h. 1,41

+ 0,6 I Starane Mixerapr. 31 15 8 2,8 +0,31 40 14 10 3,2

9 forsøg 1989-90 LSD- LSD 2.3

a. Ubehandlet 190 181 39 72,3 a. 170 179 39 71,8
f. 2,0 l Tolkan akt. 29 71 7 6,3 f. 1,0 l 36 89 11 6,8
g. 2,0 I Tolkan akt. g. 1,0 l

2,0 I Tolkan apr. 25 60 6 7,8 1,0 l 23 59 9 8,4
LSD 5,2 LSD 3.9

*Penetreringsolic IsobleIIe tilsat.

Forårsindsatsen medførte et mere beskedent merud
byue. Der er dog så stor forskel på udslagene i de
enkelte forsøg, at gennemsnitstallene ikke er statistisk
sikre.
Stamp se og Kugar har virket næsten ens i disse
forsøg. Encore, der indeholder Stamp og isoproturon i
forholdet 2 til I, er sammen med Ioniz prøvel for
første gang. Rcsuhaterne er meget lovende.
l led g er der i gennemsnit ikke opnåel en mereffekt i
forhold til led f ved at gentage behandlingen med
AreIon fl. E om forårel.

Halv dosis har virket næsten lige så godt som hel dosis.
Renheden ved høst og de opnåede merudbytter er
ligeledes på højde med det, som er opnået med fuld
dosering.

Efter samme plan er der gennemført l forsøg i vinter
byg, som er omtalt i tabel 19.

Resultaterne af 9 forsøg i 1988-90 med Tolkan er
medtaget i samme tabel. Her gaven gentagen be
handling i foråret en beskeden mereffekt, som dog
ikke medførte sikre forskelle i merudbyttet.
Forsøgene fortsæltes.

Tabel 6 viser resultaterne af 13 forsøg, hvor PC
Plamevæm er benyttet som støue for valg af græs
ukrudtsmiddel i vinterhvede. Modellen udvikles ved
Afdeling for Ukrudtsbekæmpelse, Flakkebjerg.
Efter ukrudtsa.rl, a.ntal og størrelse har modellen ud
peget et effektivt middel og samtidig beregnet hvilken
redllceret dosis af dct valgte middel. dcr kan medførc
en tilfredsstillende bekæmpelse. De valgte løsninger er
sammenlignet med Belgran, som er udbragt henholds
vis efterår og forår. I 10 af de ]J forsøg har modellen
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valgt Kugar, mens isoproturon er valgt i 2 og Stamp i I
forsøg.
Led c er behandlel med det model valgte middel i fuld
dosering. I led d er dosis reduceret til et niveau, som
stadig kan medføre en effekt på 90 pct. af det, som
midlet kan præsrere i sin fulde dosering. Led f' er på
tilsvarende måde behandlet med en dosis, hvor effekt
niveauet er sænket til 70 pet. af midlets formåen i sin
fulde dosering. Led f er behandlet med det modelvalg
te middel i stærk l reduceret dosis i efteråret. æste
forår er det bedømt, om supplerende behandling med
et egnet middel er påkrævct. Deue var tilfældet i 9 af
de 13 forsøg, hvor isoproturonholdige midler generelt
blev valgt som supplement til bekæmpelse af græs
ukrudt. Kun i J af de 9 forsøg var det efter modellens
vurdering påkrævet al supplere effekten overfor t<r
kimbladet ukrudt. Det skete med henholdsvis BeJgran
i 2 forsøg og med Ally i blanding med Areion i I
forsøg.
De 13 forsøg er delt efter, om en supplerende forårs
bekæmpeise har været påkrævet i led f.
I foråret var der i de 9 forsøg opnået en god be
kæmpelse af såvel græsukrudt som tokimbladet
ukrudt. Det modelvalgtc middel i fuld dosering har
virket mest effektivt overfor græsukrudlct. Mod to
kimbladet ukrudt har det modelvalgte middel generelt
\'æret mere effektivl end Belgran_ Ved høst er der cn
tilfredsstillende renhed i alle forsøgs led undtagen led
e. Trods forskellen i effekt ved bedømmelsen i foråret
er der opnået helt ensartede og pæne merudbytter.
I de 4 forsøg uden supplerende. bekæmpelse i led f er
der opnået en meget tilfredsstillende bekæmpelse efter
alle behandlinger. Også her er der opnået pæne mer
udbytter for de gennemføne behandlinger.
Der er nu gennemført 22 forsøg over 3 år efter denne
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Tabel 6. PC·Planre\'ærn mod græsukrudr i l'inrersæd. (J72)

thecle

JJ forsøg /99/

a. behandlet
bA.O I Belgran. efterår
c. Model - normal dos.
d. Model - 90% effekl onskel
e. Model - 70% effekt onsket
f. Model - red. dos. efterår

Model - red. dos. forår
g. 5.0 l Belgran. forår

22 fo'Sog /989-9/

a. Ubehandlet
b. 4,0 I Belgran. efterår
c. Model - normal dos.
d. Model - 90% effekt onsket
e. Model - 70% effekt onsket
g. 5,0 I Belgran, forår

Efterå....behandhng 'lil 1·2
For:i~handhng I apnl

Pet af mrud~.m2 Pet hkg Pct. af Ukrudt pr. m~ Pet hkg
oonnaI l r drln. k<me nomW 'om d_ k<me...... ..... and" ~, bøst pr hA dOSIS l"" andet ". b'-I pr hA

9 forsøg. for6rsbeh. anw'SI if 4 forsøg. efierårsbeh. am'isr i f

119 94 52 62,1 48 JS 77,0
100 22 29 IO 7.2 100 4 2 6.4
100 9 S 6 8.6 100 4 2 6.1
48 20 7 8 8.1 79 4 2 6.7
J2 J2 12 16 7,2 59 2 4 5.9
25 45 J 4 5,8
59 22 6 S 7,4

100 28 29 8 6,8 100 9 S J,S
LSD 3.7 LSD 1.7

100 90 86 10 69.8
100 18 29 9 6,1
100 12(100) 15(100) 7 6.8
70 17(9J) 20(82) 7 6.J
SI 23(85) 21(81) II 5,9

100 26 22 9 5.0
LSD 2./

) Relam elTe~1

plan. I gennemsnit har effekten af de model valgte
loo;oninger \æret helt tilfredsstillende. l så\'elled d som
c. hvor dosis i gennemsnit var rcduceret til hen
holdsvis 70 og 51 pct. af den fulde dosis i led c. har
bekæmpelsen været tilfredsstillende og de opnåede
merudbytter på linie med det. som er opnået med
Belgran og det modelvalgte middel i normal dosis.
Såfremt græselTekten af Illodelvalgt middel i normal
do~io;o. bedømt i foråret, sættes til 100, har elTekten i led
d været 93 og i lcd e 85 som ct gennemsnit.
Denne forscgsserie afslulles hermed. men afprovning
af PC-Plallleværn fonsænes.

Tabel 7 \ Iscr resultatcrne af 2 forseg, hvor såvel
græsukrudt som tokimbladct ukrudt er sogt bekæm
pet med forskellige midler udbragt i for rct. Resulta·
terne af de 2 forsog \ ises hver for sig på grund af de
meget forskellige udslag. der er opnaet.
I det ene forsøg er en beskeden mængde enc'!.rig rap
græs p 61 planter pr. m~ ikke bekæmpet tilfredsstil
lende. \1od tokimbladet ukrudt har elTekten været

Tabel 7. Græsukrudt ,. vlnrersæd (173).

ganske god, og \cd host er der en tilfredsstillende
renhed i alle forsogsled. De målte udslag er meget
forskellige.
I det andet forseg er græsukrudt heller iHe bekæmpel
tilfredsstillende. n~r undtages behandlingen med Are
Ion n. E i blanding med Herbaprop ES 500. Del
tokimbladede ukrudt. som primært beslod af fugle
græs, er bekæmpet tilfredsstillende med undwgelsc af
led f, hvor Puma S + Ariane S er anvendt. Ved høst
var der ikke en tilfredsstillende renhed. Alligevel er
der opnået ~Iore og sikre merudbytter for alle be
handlinger. Forsogene fortsættes.

De gennemforte formg har rist. at græsukrudl I h\'ede
kan bekæmpe"i effekllvt med flere løsn;nger.
Behand{;ng; efierlJrer- e\'t. allerede straks efter såmng .
har gh'et en mere sikker effekt end enfor6rrbehandling.
Vb/daks og rajgræs er meger tab\'oldende græsukrudl.
og bekæmpelse kan I'ære meger lønsom.
Enårig rapgræs kan bekæmpes t;!strækkeUgt med ned·
salle doser af de mesl effe/.;th·e græsukrudrsmldler.

Hvede

/991.

a. Ubehandlet
b. 4,0 l Meteor-d
e. 2.5 l Graminon + 20 g Lograll
d. 2.5 I Graminon -- 1.5 I Duplo'ian MP
e. 2.5 I Areton n. E -- 2.5 I Herbaprop ES 500·
f. 1.0 I Puma S + 3.0 l Aflane S·
g. 2.0 I Asscrt 2 tab. E:\press

• Penelrenn~h~ h.oblette IlJ~t

Alle behandlinger udfon I st J, foråret

Antal ukrudl P" hka Anlal ukrudl I'ct hkg
pr ml dækn k'm< pr m~ dld'lI L.eme

g"" andet v. høst rr. ha. l"" andet , h"" pr ha

I forsøg I fon'og

61 JS II 63.6 66 72 78 62,3
J2 2 6 -;-0,4 44 O 23 !J.2
6J II J 6.1 46 O !J 8.9
4-l S J -;- 2.0 SO I 20 12.4
J6 9 J ~8.7 18 2 12 10.0
49 10 S ~ 13.6 77 58 75 8.5
4 10 S -',-6.7 70 O 67 9.0

LSD 6.4 LSD 3.9

20J



Planteværn

Agerstedmodererfortsat meget almindeligt SOm ukrudt i vintersæd. l de tynde marker bliver agerstedmoder mange Jteder
det helt dominerende ukrudt i foråret.
Flere ukrudtsmidler er effektive. sdfremt bekæmpelse sker i ejterdret. Derimod er det ofte vanskeligt atft en tilstrækkelig
effekt ved behandling i fordret.

Tokimbladet ukrudt. l det følgende omtales resultater
ne med bekæmpelse af tOkimbladet ukrudt. Agersted
moder og burresnerre, som har bredt sig til nye arealer
de senere ir, har især været i fokus i forsogene.

Tabel 8 viser resultaterne af 9 forsøg efter en plan,
hvor led b er behandlet straks efter såning, mens led
c-g er behandlet i stadium 1-2 i oktober. Led g er
supplerende behandlet næste fanir.
I gennemsnit af de 9 forsøg var der 78 ukrudtsplanter
pr. m2 ved optællingen j efteråret. Alle behandlinger
har reduceret mængden af ukrudt på dette tidspunkt.
Mest effektiv har Flexidor + Oxilril og Kugar været.
l foråret er effekten nogenlunde ens og ganske til
fredsstillende. Ved høst er der en meget fin renhed
efter alle behandlinger.
Merudbytterne er beskedne og ikke statistisk sikre. I
gennemsnit af forsøgene har det ikke været rentabelt
at supplere K ugarbehandlingen med Express næste
forår. 1 flere af forsøgene var der græsukrudt i form af
enårig rapgræs, som blev bekæmpet ganske tilfreds
stillende med undtagelse af behandlingen i led e med
FJexidor i blanding med Oxitril. Denne bedre effekt
har dog kun i begrænset omfang haft betydning for
den gennemsnitlige renhed ved høst og det opnåede
merudbytte. I et enkelt af de 9 forsøg blev der opnået
meget store merudbytter, hovedsagelig for bekæmpel·
se af kamille, som optrådte i stan tal. Kun den
reducerede mængde Stamp j led d virkede knapt
tilfredsstillende overfor dette ukrudt.
Flere af de prøvede behandlinger er sammenlignet i 17
forsøg over 4 år, og afprøvningen afslulIes hermed.
Stomp SC, anvendt henholdsvis ved såning og i sta
dium 1-2, har medført helt samme effekt ved be-
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dømmelsen til høst uanset, at der var betydelig forskel
på effekten ved efterårsoptællingen. Flexidor + Ox·
itril har ligesom Kugar virket helt tilfredsstillende.
Merudbytter af samme størrelse er opnået for de
forskellige løsninger.

Tabel 8. Ukrudt i vinrersæd (/74).

Antal ukrudt Pot hk.
Hvede pr. m2 dækn lenI€:

eftl!r:Ar forAr v.hø~t 'r. ha

9/orsøg /99/
a. Ubehandlet 78 55 17 79,1
b.4,O I Stomp se 16 18 3 2,7
c. 4,0 I Stomp se 42 17 4 1,9
d. 2,5 I Stomp se 52 24 5 2,1
e. 0,15 l Flexidor

+ 0.5 l Oxitril 8 19 7 2,4
f. 1.25 I Kugar 7 13 2 2,9
g.I,25IKugar

5g Express 75 DF 7 4 2 3,0
LSD-

/7/or..øg /988-91
a. Ubehandlet 118 77 22 80,9
b. 4.0 I Stomp se 21 IO 3 3,2
c. 4.0 I Stomp se 79 16 3 2,8
e. 0.15 I Flexidor

+ 0,5 I Oxitril 13 II 7 2,9
f. 1.25 I Kugar 37 7 4 3,6

LSD /.6

• Extra ....on lilsat.
Ll!d b behandlel ved såning.
Led c-f behandlet i stadIum 1-2.
Led g behandlet i SI. 1·2 og i apn!.



Et forsøg i vinterbyg efter samme plan omtales i tabel
20.

Tabel 9 viser resultaterne af 9 forsøg. hvor lcd b-e er
behandlet i kornets stadium 1-2 i efteråret. Lcd e er
supplerende behandlet med Starane Mixer i april
samtidig med led f·h. Resultaterne af de 9 forsøg er
opdelt efter mængden af ukrudt ved op[ælling i efter
året. I 4 forsøg var der mere end 100 ukrudtsplanter
pr. m2• mens der i 5 forsøg var betydeligt færre
ukrudtsplanter.
I gennemsnit af de 4 forsøg med mcgcl ukrudt er der
opnåct en god bekæmpelse med Foxtril-P og Lazaril,
som blev udbragt i eflcråret. De samme IO midler.
anvendt i foråret, har ligeledes virket ganske godt.
Starane J\"li:-:er, som i led e er udbragt om forårct, har
forbedrel efTcklcn af Express, udbragt i efteråret.
Ariane S har vcd forårsop[æUingen vist en ret skuffen
de effckt. Trods forskellen i effekt ved forårsoptæl
lingen, er der ved høst samme meget tilfredsstillende
renhed efter dc pnwede behandlinger. og de opnåede
pæne merudbytter er heller Ikke statistisk forskellige_
l gennemsnit af de 5 forsøg med en beskeden mængde
ukrudt er der opnået dcn bedste effekt i de led. som er
behandlet i foråret. Ved høst er der også her en meget
tilfredsstillendc renhed, bedst i de forårsbehandlede
led. De opnåede merudbytter er meget beskedne.

Tabel 9. Ukrudt i ~'inlersæd (J 75).
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Resultaleme af 2 forsøg i 1990 er vist i samme tabel.
Effekten var i disse forsøg knapt så tilfredsstillendc
som i 1991. Alligevel er der opnået store merudbytter i
begge forsøg.
Foxtril er afprovet i 12 forsøg over 3 år. Der er opnået
en tilfredsstilende bekæmpelse af såvel en stor som en
mere beskeden ukrudtsbestand. Foxtri1 udmærker sig
ved en meget fin effekt mod agerstedmoder. Midlet,
der ikke er markedsført endnu. indeholder bifeno:-: i
blanding med ioxynil og mechlorprop.
To forsøg efter samme plan i vinterbyg og rug omtales
i tabel 21 og 25.
Forsogene fortsa~ltes

Tabel IO viser resultaterne af 6 forsøg, hvor led b-d er
behandlet i kornets stadium 1·2 i efteråret. Led c og d
er igen behandlet i foråret samtidig med led e·h.
I gt=nnemsnit var der i foråret 94 ukrudtsplanter pr.
ml. De prøvede behandlinger har alle virket godl. og
ved host var der en tilfredsstillende renhed.
I gennemsnit er der opnået pæne merudbytler. som let
har kunnet betale omkosmingeme. Merudbytterne er
phirket af et enkelt af de gennemførte forsøg. hvor
der blev opnået ganske store merudbytter for be·
kæmpelse af en ukrudtsbestand, som især bestod af
burresnerre. fuglegræs og tvetand.
Flere af de prøvede løsninger har deltaget i 14 forsøg

1991. 4 forsøg. meget ukrudt-· 5 forsøg, lidt ukrudt
3/s.

a. Ubehandlel 229 168 23 62,3 49 78 21 67,4
b. 2,5 I Foxtril-P 1-2 bl. 34 19 2 10,5 4 25 5 0,0
c. 2,0 I Lazeril 1-2 bl. 34 14 4 9.7 Il 25 6 1,1
d. 6 g Express 75 DF- 1-2 bl. 98 69 5 7.6 Il 3D 5 0,8
e. 6 g Express 75 DF- 1-2 bl.

0,6 l Starane Mixer apr. 25 6 8,0 9 3 1,2
r. 3.0 I FO:-:lril-P apr. 28 5 9,4 3 1 1,3
g. 3.0 I Ariane S apr. 51 3 6,8 8 1 0,3
b. 3.0 1 Lazeril apr. 20 2 8,7 4 1 1.8

LSD 5.3 LSD-

1990. I forsøg. meget ukrudt-- I forsog. lidt ukrudt

a. Ubehandlet 143 205 54 80,5 J2 62 34 38,9
b. 3.5 I Foxtril 1-2 bl. 15 3D 6 13,5 O 2 5 6,4
d. 6 g Express 75 DF· 1-2 bl. 25 93 14 15,2 13 15 JO 8,0
e. 6 g Express 75 DF- 1-2 bl.

0.61 Slamne Mixer apr. 21 3D 9 ll.l 12 13 6 4,6
r. 4,0 l Foxtril apr. 45 22 11.7 6 11 0,0
g. 3.0 I Ariane S apr. 35 23 10.0 6 12 70,2

LSD- LSD-

1989-91. 6 !or.\·øg, meget ukrudt-- 6 forsøg, lidt ukrudt
5/s.

a. Ubehandlet 206 160 30 69,9 53 75 23 62,7
b. 3,5 1 Foxtril-" 1-2 bl. 23 18 5 9,5 3 21 5 1,1
f. 4.0 I FOXlri1--- apr. 27 9 8,6 4 3 1.1

LSD 5.8 LSD-

• Sprcde-klæbenllddcl 111o;a!.
m'... Mcgcl ukrudt - over [00 ukrudlplantcr pr. 205

... Anden formulering og dosl~ i \99\.

Hvede
Anlal ukrudt

pr. m2
efterår forår

Pct.
dækn.
Y. bost

""'.k"",
v. hosl

Ania! ukrudl
pr. ml

efterAr forlr

PCI.
dækn.
Y. host

hk..k,,,,.
pr_ ha.
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Tabe/IO. Ukrudt i vintersæd (176). Tabe/ll. Ukrudt i vintersæd (177)

Hvede
Antal
ukrudt
pr. m2

forår

Pct.
dæk•.
v. høst

hkg.
kerne
pr. ha.

Nelto
merud
b)'ue

Hvede
AntaJ
ukrudl
pr. ml
forår

Pct.
dækn.
v. hIMt

hkg.
kerne
pr. ha.

NellO
merud
bytte

6 forsøg 1991 5 forsøg 1991
a. Ubehandlet 94 32 65,1 a. Ubehandlet 65 58 73,8
b. 2,5 I Herbaprop·" 32 6 4,8 2,6 b. 1,0 I Oxitril 19 17 4,9 2,7
c. 2,5 1 Herbaprop·" c. 2,5 I Tillox 16 9 5,9 3,4

2,0 J Herbalon 630 14 2 6,4 d. 1,5 I Tillox
d. 1,25 I Vegoran + D, 15 1 Flexidor 6 6 5,4 2,2

20 g Ally 20 DF 6 2 8,4 4,7 e. 1,0 I Tillox
e. 3,0 1 Herbaprop··· 27 7 6,1 3,7 + 0,1 l Flexidor 12 IO 5,4 2,9
f. 2,5 I Herbalon 630 24 3 5,5 f. 10 g Express 75 DF· 21 14 4,3 2,3
g. 30 g Ally 20 DF 14 4 5,3 2,8 g. 5 g Express 75 DF·
h. IO g Express 75 DF* 14 4 5,5 3,5 20 g Ally 20 DF IO 7 5,8 2,3

LSD 3,9 h. 20 g Ally 20 DF

l4 forsøg 1989--91 + 0,41 Starane Mixer 12 IO 4,8 1,9
LSD 2.8

a. Ubehandlet 97 25 77,7
b. 2,5 1 Herbaprop··· 32 4 4,5 2,3 13 forsog 1989-91
c. 2,5 I Herbaprop··· a. Ubehandlet 107 32 70,8

2,01 Herbalon 630" 21 2 5,5 b, 1,0 I Oxtril 17 7 5,4 3,2
e. 3,0 I Herbaprop· ... 40 4 4,6 2,2 c. 2,5 I Til10x 17 4 6,7 4,2
g. 30 g Ally 20 DF 26 3 4,3 1,8 d. 1,5 I Tillox

LSD 2.0 + 0, 15 I Flexidor 7 3 6,9 3,7

• Sprede-klæbemiddel tilsat. g. 5 g Express 75 DF·
"Anden formulering visse Ar. 20 g Ally 20 DF 19 3 6,9 3,4
... Herbapr0Pe ES 500 h. 20 g Ally 20 DF
Led b behand et i sladium 1-2 i okt.·nov. + 0,4 I Starane Mixcr 13 5 5,5 2,6Led c-d behandlet i sladium 1-2 og igen i april.
Led e-h behandlel i april. LSD 2.0

over 3 år. Afprøvningen af disse midler afsluttes
hermed. Herbaprop ES 500 er prøvet såvel i efteråret
som i foråret. Effekten på de to tidspunkter er ganske
ens, og samme pæne merudbytte er opnået. Ally 20
OF har virket en anelse bedre, men det opnåede
merudbytte er af samme størrelsesorden. Supplerende
behandling næste forår har i gennemsnit kun forbed
ret etTekten af efterårsudbragt Herbaprop ES 500 i
beskeden grad. Det opmtedc merudbytte forøges ikke
så meget, at det har været rentabelt at behandle to
gange.

Tabel 11 viser resultaterne af 5 forsøg med i gennem·
snit 65 ukrudtsplanter pr. m2• Led b-g er behandlet i
komets stadium 1-2 og led g er igen behandlet i april
samtidig med led h.
I gennemsnit er der opnået en tilfredsstillende be
kæmpelse ved optællingen i foråret. De to doser af
Tillox + Flexidor har virket omtrent ens og lidt bedre
end led c, hvor Tillox er anvendt alene. Ved høst er der
opnået en tilfredsstillende renhed for alle behand
linger. Dc opnåede merudbytter er ens og rigeligt i
stand til at dække omkostningerne.
Over 3 år er der gennemført 13 forsøg efter denne
forsøgsplan. Mest effektiv var Tillox + Flexidor. Ved
høst har renheden været helt tilfredsstillende for aJle
behandlinger, som også har medført pæne og ensar·
tede merudbytter, SOm er så betydelige, at der levnes el
pænt nettomerudbytte.
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• Sprede.klæbemiddel tilsat.
Led b-f behandlet i stadium 1-2 i oktober-november.
Led h behandlet i april-maj.
Led g bt:handlt:t i stadium 1-2 og igen i april.maj.

Afprøvningen af disse løsninger afsluues henned.
Efter samme plan er der gennemført 2 forsøg i vinter·
byg og I forsøg i rug, som er omtalt i tabel 22 og 26.

Nedsatte doser i efteråret er afprøvet i 8 forsøg, og
resultaterne fremgår af tabel 12. Kugar og Vegaran er
prøvet i tre doser, udbragt j sfadium J-2 i oktober.
Forsøgene var anlagt i to blokke, hvor blok A ikke
blev behandlet yderligere næste forår. l blok B blev
efterårsbehandlingerne suppleret med Ally i blanding
mcd Srarane Mixer. Denne behandling blev gennem
ført j april. Hensigten var dels at undersøge effekten af
en efterårsbehandling med reduceret dosis, og dels at
belyse behovet for at supplere denne med en tilpasset
indsats næste forår.
Resultaterne af de 8 forsøg er opdelt efter mængden af
ukrudt ved optælling i efteråret. l 2 forsøg var der
mere end 100 ukrudtsplanter pr. m2, mens der i 6
forsøg var betydeligt færre ukrudtsplanter.

I gennemsnit af forsøgene med en stor ukrudtsmæng
de er der opnået en meget [ilfredsstillende effekt med
pæne merudbytter til følge. Alle tre doser af Kugar
har virket meget etTektivt, og ved høst har kun t1 pet.
af jordovernaden været dækket af ukrudt. Vcgoran
har bekæmpet ukrudtet knapt så godt som Kugar, og



A 8

Inaen rodJSbc:handling IS I Ally + 0.4 I SIarant: Muer. rorlr

Vinterhvede Ukrudt Pct. hk. Ukrudt p" hk. '''''''.pr ml
_.

kerne pr m' ..... lerne bylte
efierir forir v.host pr. ha. rll:enlr rorir ....h"st pr. ha D A

J 2 J 4 , 6 7 8 9

ved host var jorden mere dækket af ukrudt efter disse
behandlinger.
Den laveste dosis var lidt ringere virkende end den
fulde dosering. Alligevel er der opnået pæne merud
bytter. som ikke statistisk er forskellige fra det, som er
opnået med Kugar.
En supplerende indsats med Ally + Starane Mixer
har kun forbedret den i forvejen meget tilfredsstillende
ukrudtscffekt en smule. Ved host er parcellerne, beo
handlet med Vega ran. lidt mere rene, når forårs
supplementet er gennemfon. Det har alligevel været
rentabelt at gennemfare denne supplerende bekæm
pelse - søjle 9. lied u. som i foråret var ubehandlet. er
der levnet en del ukrudl. og ved høst er denne parcel
ikke så rell som de parceller. der blev behandlet i
efteråret. Alligevel er der i led a opnået et pænt
merudbytte fuldt pli hejde med det. som er opnået for
efter/\ rsbchund Iingerne.
I gennemsnit af de 6 forsog med den mere beskedne
ukrudtsbestand er der ligeledes opnået en ganske god
bekæmpelse ved optælling i foråret. Også her er der
levnet mere ukrudt efter Vegoran end efter Kugar.
Ved høst er der en tilfreds..~tillendc renhed efter alle
behandlingerne. idet den laveste dosis af begge midler
har levnet lidt mere ukrudt end de højere doser. Kun
beskedne merudbytter er opnået for bekæmpelsen. En
supplerende indsats i foråret har kun i begrænset
omfang forbedret effekten i forhold til det, som var
opnået ved efter rsbekæmpdsen alene. Alligevel er
der for nere af behandlingerne opn et beskedne. men
sikre udbytter for for!irsbckæmpclscn. I led a er der
ikke opnået en tilfredsstillende bekæmpelse med for-

Tobel12 Delt indsats mod ukrudt i vintersæd 078J
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årsindsalSen alene. og der er heller Ikke her opnået et
merudbytte.
Vegaran er udgAet af markedet. og for~øgene med
dette præparal afslullcs hermed.
Forsøgene fortsælIes med Kugar og andre relevante
produkter.

Tabel J3 viser resultaterne af 8 forsøg efter en plan.
hvor en række midler lil brug I foråret er afprovet i
henholdsvis hel og halv dosenng. Forsogene var an·
lagt i tO blokke. hvor blok A ikke blev behandlet i
efteråret. Her blev de prøvede midler så anvendt i fuld
dosering i foråret. Dlok B blev behandlet med et egnet
middel i halv dosering, og næste forår blev der supple·
ret med de prøvede midler. ligeledes i halv dosis.
Hensigten var at undersøge. om forskellige losnings
muligheder til forårsanvendelse kan give en tilstræk
kelig effekt med nedsat dosis, frcmt der i cften'lret er
gennemført en behandling i tilpasset dosis.
Resultaterne afde 8 forsog er opdelt efter mængden af
ukrudt ved opt.æ:lling i efteråret. l 3 forsøg var der
mere end 100 planter pr. ml. mens der i 5 forsøg var
betydeligt færre ukrudtsplanter.
I gennemsnit af forsøgene med den store ukrudts
mængde . 220 planter pr. ml i foråret - er der ikke
opnået en tilfredsstillende bekæmpelse med de prøve·
de midler i fuld dosenng. Ved optælling ca. 3 uger
efter behandlmgen havde kun Ally vist en tilfredsstil
lende virkning. Ved host var der ingen forskel på
effekten llf de prøvede behandlIIlger. som alle vIste en
alt for ringe renhed. De opnåede merudbytter er da
også meget beskedne og ikke forskellige statistisk sct.

7/orsog 1990. meget "krudt·
a. Ubehandlet 350 126 14 73,4 244 59 9 80,6 7,2
b. 1.25 l Kugar I I 3.4 29 J I 0.4 4,2
c. 0.62 I Kugar 3 I 6.7 31 I I 1,8 2,3
d. 0.31 I Kugar 3 2 5.5 45 O O 0.7 2.4
e. 2.0 I Vegoran IO 5 J,4 IO 4 I 0,2 4,0
f. 1.0 I Vegoran 27 6 3,7 IO II 2 0,9 4.4
g. 0.5 I Vegoran 19 IO 4,8 23 14 2 -;-0,2 2,2

LSD- LSD-
6/or5"8 1991. lidt ukrudt
a. Ubehandlet 44 44 18 75,4 55 26 14 75,9 O,S
b. 1.25 I Kug:lr 7 2 1.9 2J 2 3 2,3 0,9
c. 0.62 l Kugar 8 2 1.9 JO 5 3 2.7 1.3
d. 0.311 Kugar IJ 4 U 29 5 4 3,5 1,7
c. 2.0 l Vegoran 18 4 1.3 16 14 4 1.7 0,9
f. 1.0 l Vegoran 22 4 2.1 21 IO 2 2,7 1.1
g. 0.5 l Vegoran 20 8 1,7 27 14 5 1.7 0,5

LSD- LSD /,9

• Meget ukrudt = mere l'lld 100 ukrudt~rlllnler pr ml
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I blok B, som var behandlet med halv dosis i efteråret
med enten Mylone Power-d, Express, Oxitril eller
Vegoran, var der i foråret en ukrudtsmængde på 5\
planter pr. ml. De prøvede midler i halv dosis har
reduceret denne ukrudtsmængde nogenlunde ens,
men ved høst er der heller ikke i blok B en til·
fredsstillende renholdelse. Alligevel er der opnået pæ
ne og statistisk sikre merudbytter for nere af de
prøvede løsninger. I gennemsnit af disse 3 forsøg har
det været meget rentabelt at gennemføre en delt be
kæmpelse i forhold til at gennemføre en forårsbe·
kæmpeise med fuld dosering. Søjle IO viser, at gevin
sten har været 3·6 hkg, som let betaler den ekstra
kørsel.
I gennemsnit af de 5 forsøg med en mere beskeden
ukrudtsbestand - kun 47 planter pr. m l _ er der opnået
en fin og meget tilfredsstilJende bekæmpelse med alle
de prøvede forårsløsninger i hel dosis. Merudbytter på
2-4 hkg kerne er opnået, og der er for alle behand·
linger tale om statistisk sikre merudbytter. I blok B,
som var behandlet i efteråret, har det ikke været
rentabelt at gennemføre en supplerende behandling i
foråret. I led a har forårsbehandlingen medført et
~ænt merudbytte.
Arets resultater er ikke forskellige fra det, som blev
opnået i IO forsøg i 1990. Her var det dog ikke helt sA
rentabelt at gennemføre en delt indsats, når der var
tale om meget ukrudt. Dels var efterårsbckæmpelsen

Tabell3 Delt indsats mod ukrudt i vintersæd (/79)

tilstrækkelig effektiv, og dels gav forårsbekæmpeisen
med fuld dosering en meget tilfredsstillende renhed i
alle forsøg.
Efter samme plan er gennemført 2 forsøg, hvor
ukrudtsmængden i efteråret var meget stor - hhv. 246
og 724 planter pr. ml. Hovedparten af ukrudtet ud·
vintrede, og de prøvede behandlinger klarede resten.
Der blev ikke målt nævneværdige udslag. Resultater
ne er ikke medtaget igennemsnitstallene.
Efter samme plan er der gennemført 3 forsøg i vinter
byg, som er omtalt i tabel 23.
Forsøgene fortsæues endnu l år.

Tabel 14 viser, hvordan de efterårsanvendte midler i
blok B har virket overfor ukrudtet i efterAret, og
hvilke merudbyuer der er opnået for bekæmpelsen.

To drs forsøg har vist. at tokimbladet ukrudt i vinler·
hvede bør bekæmpes allerede i eflerdret. Mod en større
ukrudlsbestand • over 100planter pr. m 1 _ har det været
meget lønsomt at dele bekæmpelsen. I efterdret benyt/es
etl nedsal dosis og i foråret følges op med en tilpassel
dosis.
Mod en mindre ukrudlsbestand - under 100 planler pr.
ml. har det været mest økonomisk. al behandle en gang
med nedsat dosis i efierdret.
Det er en forudsætning. at de vaigIe midler er effektive
mod de dominerende ukrudtsarter.

A B I
Ingen efterlrsbchandling Reduceret dosis. efterår

Vinterhvede Ukrudl PC!. hkg Ukrudl PCt. hkg
pr. ml dæ;lm. kerne llo5>s pr. ml dæk., kerne M~rudb.

efterår forAr v.hosl pr. hil forAr dlon, rorAr v.hest pr. ha H+-A

I 2 3 4 5 6 7 8 • 10 J
3 forsøg 1991, meget ukrudt·
8. Ubehandlet 206 220 46 70,5 a, 52 51 41 73,0 2,5
b. 3,0 l He<baprop ES 500 91 31 0.9 1.5 l 20 31 1,9 3,5
c. IO g Express 75 DF 5g

+ 0,4 l Starane Mixer 43 29 1.0 +0.21 21 32 2,8 4,3
d.4,O l Til10x 39 28 2.2 2,0 l 19 29 2,6 2,9
e. 2,5 l Herbalon 630 38 27 1.6 1,25 l 19 29 3,8 4,7
r. 3,0 I Ariane S 52 29 1,6 1.5 l 14 29 5,4 6,3
8.30 g Ally 20 DF 14 29 3,1 15 g 12 28 4,0 3,4

LSD- LSD 2,7

5 forsøg 1991. lidt ukrudt
a. Ubehandlet 61 47 19 73,8 a. 6 31 9 17,2 J.4
b. 3,0 l He<bap<op ES 500 12 7 3.9 1,51 9 3 1,2 0,7
c. 10 g Express 75 OF 5 g

+ 0,4 I Starane ~ixer 5 4 3,2 +0.21 4 2 -;-0,1 0,1
d.4,O l TilIox 4 3 4,2 2,0 l 5 3 1,0 0,2
e. 2,5 I Herbalon 630 6 2 3,6 1,25 l 5 3 1,1 0,9
r. 3,0 I Ariane S 5 3 3,3 1,51 8 2 1,0 1,1
g.30 g Ally 20 DF 7 2 2.6 15 g 8 2 0,2 1,0

LSD 2.3 LSD-

• Megel ukrudt mere end 100 ukrudtsplanter pr. ml.
Blok B behandlet i Ic.ornets stadium 1·2. Led b·g behandlet i april.
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PC-Planteværn er et program, som pd bo.nS afoplysmnger
om ukrudlSorter. deres anlal pr. m- og deres .florrelse kan
beregne den "nod,'endige" dOSIS for alle anerkendte midler.
Programmet er udviklet hOJ Afd. for Ukrudtsbekæmpelse,
Flakkebjerg. Såw!l planteovlJkon.mlenrer som landmænd
kan o/Hende delle nye værkfoj.

••• ],f • '"••• l.' .. "'.' ••• .. ..
t.' ••• .. ..,.. .., to ..
],f t., t. n,t., ... .. .... J

,",sul., hid 'uoe ~kl..I,.1t
IIHNI MtKI U.ne k',...

Itl",,..I_JI"I.,
IIJ'k 7 11M........

.',"'e-os I'''le
l Ud-ll.,Ue

.',....."'"111..........,
Tabel 15 ",iser resultaterne af 16 forsog, h"'or pc.
PlanIeværn er udnyttet til støtte for ",alg af el egnet
middel. Oplysninger om ukrudts3rter, deres antal og
størrelse er "behandlet" for at ud",ælge midler, der
kan give en elTektiv bekæmpelse. Samtidig har model
len beregnet hvilken reduceret dosis af det ",algte
middel, der kan medføre en tilstrækkelig bekæmpelse.
Modellen har samtidig vurderet. om bekæmpelsen bør
ske allerede i efteråret eller den kan udsættcs til
foråret.
I led c anvendes det modelvalgte middel i normald0
sis. l led d og e reduceres dosis af det modelvalgte
middel med henblik på fortsat at opnå henholdsvis 90
og 70 pet. af den elTekt, som nås med den normale
dosis. Det vaigie middel er sammenlignel med Duplo
san MP udbragl i efteråret og med Duplosan MP/D
Kombi udbragt i fodtrel. I 14 forsog har modellen
valgt en eflerårsbekæmpclse, mens den i 2 forsog
valgte en forårsløsning.
I gennemsnit af de 14 forsøg er der opnået en til
strækkelig og meget ensartet bekæmpelse med alle de
prøvede løsninger.

Tabel 14. Ukrudl i vinlersæd (J 79).

H'fede
Mykme

pO,,-ler 0,5 I
Express

75 DF 6 g O,\itnlO,51 Vegoran 1,0 l

Ukrudt/pr. ml og hkg. kerne pr ha

PC·Planreværn mod ukrudt i "imersæd. (180)

/990.
a. Ubehandlet
b. Behandlet, efterår

LSD

• Sprede·kl:ebc:mlddellilsal.

Tabe//J.

230
II

4 {S.

63,1
1.6

4/,. 3/s. 2/s.
120 72,9 157 65,0 72 61,2

18 J.5 40 1,8 6 4,1

GI3,4 0.2

Hvede

PCI. af PcL
DOnna! Antal ukrudl pr. ml dækn.
dosis eflerlr forlr .... host

hkg
k.m<
pr. ha

Pct. ar PCI hkl
nannal Antal ukrudl pr. ml dækn kerne
dOSIS efterlr forir v høst pr ha

2 4 • 7 • IO

/99/ /4/or:"og, efierårsbeh al/vist

a. Ubehandlet 133 87 J I 70,2
b. 3,0 I DupJosan MP, efterår 100 20 20 8 J.9
c. Model - normal dos. 100 IO 19 8 4,2
d. Model - 90% effekl ønsket 62 II 19 9 4,2
e. Model - 70% effekt ønsket 39 JJ 29 11 4,2
f. Model - red. dos., efterår 32

Model - red. dos., forår 28 JI 20 9 4.J
8· 3,0 I Duplosan MPID, forår 100 20 8 2,4

LSD /.6

1/orsøg, /orlirsbeh. anvist

14 40 24 75,6
J 32 IO 0,6

19 6 0,3
6 7 0.2

15 8 0.5

183 4 2.2
4 0,7

LSD-

/6/orsøg. for/irsbeh. am'lst

IJJ 159 15 89,1
J4(100) 4 2.J
41(94) 3 2,4
56(82) 3 2,2

LSD 1.3

100
100
85
6J
J7
JO

100

100
85
52

31 forsøg. efler&rsbeh. am'isr

155 106 J2 76,2
100 II 24(100) 7 4.9
59 19 28(95) 7 5,0
37 J6 J7(84) 9 4.8

LSD 1.6

/989-9/

a. Ubehandlet
e. Model - normal dos.
d. Model - 90% effekt ,msket
c. Model - 70% effekt ønsket

EfterArsbehandhng 1 stadIum 1-2.
Forårsbehandhng lapn!.

) Relativ etTekt
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3 drs forsøg med bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i
vintersæd med stOlte afmodellen i PC·Plal1t('~·ærn har
vist. al det er muligt genI/cm et afstemt ~'(Jlg Q/middel
at reducere dosis væsentligt uden at sætle effekt og
merudbytte pfJ spil.

Tabel 16. Ukrllcl1 i villfenæd (181)

4 forsøg 1991
a. Ubehandld 1.10 49 50.8
b. 2 lab. E.\pre~~· 25 26 9.9 8.0
c. 2 tab. E;o;prcss

+ 0,4 I Slarane Mlxer 1J 16 10.6 J.J
d. 1.75 I Mylone I'o.... er·d 39 33 5.9 3.2
e. 0.75 1 B1adex 500 se

..... 1.5 I Optll.:a MP .17 36 6.9 4.2
r. 20 ~ Ally 20 DF

+ 1,5 I Duplosan MIl 2S 23 10.9 8.1
8· 2 lab. Exprc.'Ss

-r 1.5 I Dupl~all MI""' 24 19 9.9 J.2
h. 3.01 EK 191 l2 19 J.2

5 [onog 1990 LSD 5.7

a. Uhchandlel 138 9 J9.6
b. IO g Expre-.s 75 DP 50 13 I.J -;-0.2
c. IO g Express 75 DF
~ 0,4 I Slarane MIX~r 36 13 3,0 0.1

d. 1.75 I Mylnnc Po\\-cr-d 41 IO 1.8 ~0,9

e. 0,J5 1 OIade< 500 se
..... 1,5 I Optlca ~P .J 8 I.J ~ 1.0

LSD-

• Sprcdc-Kla:l:....mlddd 1I1"-J1
;\IIC' led ~h.. n(JJC'1 l ~('rn('t~ )tadlUm J-t fodr
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Ved høst er der ligeledes en tJi.fredsstillende renhed i
alle forsogsled og de opnåede merudbytter er af sam·
me størrelsesorden. når und lages led g, der er behand
let i for1lret. De opnåede merudbytter er her slatistisk
sikkert lavere end de modelvalgte losninger.
I de 2 forseg. hvor forårsbehandling blev anvist, er der
ligeledes opnået en tilfredsstillende renhed ved host,
men kun meget besledne merudbytter er opnået for
behandlingen.
Over 3 ~r er der gennemført 48 forwg med model valgt
middel mod tokImbladet ukrudt i hvede. I 32 forsøg
har modellen valgt en eftedirsbekæmpelse. mens for
årsbckæmpclse er valgt i 16 forsøg. I gennemsnit af
dette store materiale er der opnået en god bekæmpelse
af det forekommende ukrudt. Ved host er der en
lilstrækkelig renhed, og de opnåede merudbytter er
helt ens for det modelvalgte middel i nonnal dosis og i
de reducerede doser.
I gennemsnit er dosis reducerel mest, når modellen
har valgt efternrsbckæmpelse.
Det ønskede efTektni\;eau er fuldt ud opmlet. ~Ivom
dosis er reduceret til henholdsvis 59 og 37 pet. af den
fulde dosering ved en efterårsindsats. Ved en forårs
indsats er de ønskede efTektniveauer opnået ved en
dosis på hhv. 85 og 56 pct. af den normale dosis.
Forsøgene fort<;iCtte~.

T'lbel III \ Iser rr:sultatel af I forsøg. hvor 99 I(.kim·
bladedl' ukrudl<;plantcr kunne opTælles I foråret Tn·

/lvor en wnU'rsædsajgrude Of/sAcs etablerel ~'('d dmdae
sanlng uden plojnmg. er det ofte påkrælY:t at "af~l'idl!"

ukrudtet' den gamle slub nogle dage før så"ing.
Reglone t spredemiddel - eJler el glyphOSQI-midde.' hl/IS

græ.tSer~ hik er dominerende - gør god fyldest. ud..n at
<;kad" ptJ dcm tI)'(bcdf' o/grode risikeres.

Vinterbyg
I \inlcrbyg cr der I 1991 gennemfort 12 fOfS06 med
bek ..t=mpel,,~ af græsukrudt og tokimbladet ukrudt.

Tabel 16 vlscr resultaterne af 4 forsøg. hvor ,ter i
gennemsnit var 103 ukrUdtsplanter pr. m~. En r:ekke
midler. som alle er udbragl i stadium 3-4 i det tidlige
fon'ir. har ikke bekæmpe! ukrudtet helt lilfredsst lien·
de. Ved høs! er der da heller ikke opnået cn til·
fredsslillende renhed. Express i blanding med Sturunc
Mixer eller med Duplosan MP har sammen mNI EK
19\ givcl den bedste eITekt ved høst. I gennem:-'lIit er
der opn~ct store merudbytter, som ikke er statIstisk
forskellige. Tallene er noget påvirket af et enkelt af de
4 for:-.øg. hvor bekæmpelse af hanekro har medfort
meget hoje merudbYller.
Flere af dc prøvede behandlinger deltog i 5 for\0g i
19<xl. Her var effekten heller ikke helt tilfredsstillende.
seh:om renheden ved host var bedre end i 1991. 11990
var der lale om mere beskedne udb)1ter. som lnapt
var ISland 111 al dække omkOSIningerne.
For......)(;cllt' for....ælt~.

Tabd 17 vlscr resultatet af 1 forsog, h\o'or vindak~

optrådle med !l6 planter pr. 012 i fodret. men"> del
toklmbladcde ukrudt næslen ikke forekom. Ku~ar og
Trenal!. ;1lI\;clldl \'00 ~åning, har virket go(h og hcdre
end de ~ammc midler. anvendt efter afgrcxlen.; og
ukrudlct~ fremsptring. Tolkan i blanding moo Mylone
Powcr·d har virket dårligt m'erfor vindaks. og nwrud
byttet er da også mere heskedent i dette led end i de
O\·rige. hvor 'lore og. \laUSlisk sikre merudbytter ble\
opnact

hkg Nella-.
kerne merud.

pr. ha. bytte

Pct.
dækn.
Y. host

Antal
ukrudt
pr. ml

livede
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• M)lone 1'0\\er-<1.
Lcd b-<: behandlel ~lraks efler såmng.
Led d behandlet sIraks eftrr sAnlng og I 51. 1-2 i oktober
Lcd r-h behandkl l SI 1-2 oktober.

Tabe//l. Græsukrudt ; ~·;ntersæd. (/68)

/ forsøg /99/

a. Ubehandlet 86 2
b. 2,0 I Kugar 2 O
c. 2,0 l Trcnan 10 l
d. 2,0 I Trenan

1,0 I Mylone IJowcr-d 18 °
e. 2,0 I Trenan 18 3
f. 2.0 I Trcn::m

-- 0.75 I Mylone· 29
g. 2,0 I Tolkan

- 0.75 I Mylone' 62 O
h. 2.0 l Kugar 13 O

/ forsog /99/

62 54,8 a. Ubehandlet
O 8,6 b.4,0 kg Tribunil

16 6.4 c. 1.0 kg Tribunil
+ 1,5 IDuplosan MP

15 8.8 d.3.0 I Stomp

" 5.7 e. 3.0 I Stomp
5,0 g Express 75DF

5 7,9 +0,4 I Starane Mixer
f. 0.75 I Bladex 500 se

34 3.6 + 1,5 l Optlca MP
6 7,4 g. 1,8 kg Tribunil
LSD 4./ + 2,0 I Duplosan MP

Antal ukrudt P,,- hk.
pr. ml forir ""ko .lr.t:mr
græs ond<t v. høst ",lu

O 99 IO 59,8
O 15 5 1,2

O 34 3 3.6
O 26 3 3.6

O 24 3 2.4

O 40 3 3,7

O 28 3 1.8
LSD-

Tabel 18_ Græsukrudt ; l,jntersæd. (/69)

Led b behllndlet ~lral:t efter dnlllg.
Lcd c-d og f behandlel i st. 1-2 oktober - nO"emhc:r
Lcd e behandlet st. 1-2 og l apnl
Lcd g behllndlel l apnl.

ViaterbYIh"k<me
vhpst

Pot.
dæ.lr.n.
v. host

Antal u.lr.rudt
pr. ml forlt

græs ondet
Vinterbyg

bunil. am'endt ved s:\ning. har vist den bedste effekt
ved forArsoptællingen, mens de øvrige losninger med
Stamp. Tribunil og BJadex, udbragt i efteråret. har
levnet ca. dobbelt så mange ukrudtsplanter. En fcrlirs
anvendelse af Tribunil + Duplosan MP har og.
virket ganske godt. Ved host var der en heil til
fredsstillende renhed efter alle behandlinger. De op
nåede merudbytlcr er ikke stalistisk sikre.

Tabcl19 viser rt.-sultalet af l forsog. hvor en række nye
nudler. udbragt I oktober. er anvendt i hhv. hel og halv
dosering. Et enkelt forsogsled er behandlel slI.vel i
oktober "om i april. og endelig er et enkelt forsogslcd
alene behandlet i april. Ved forårsoptællingen var der

Tabel/9. Græsukrudt j ,·jnterbyg (171).

ca. SO græsukrudtsplanter og ca. 100 tokimbladede
ukrudtsplanter pr. ml i de to blokke. De provede
losnmger har virket særdeles godt overfor ukrudtel.
og ved høst var der en næsten helt ren mark. Be
handlingerne har medfort ret pæne og statistisk sikre
udslag. ElTekten af den halve dosering har virket fuldt
tilfredsstillende. og kun i led f. g og h er der en tendens
lil. at effekten mod det tokimbladede ukrudt er lidt
svagere, end hvor midlerne er udbragt i hel dosering.
Ocr er en lendenS til. at merudbYllerne er storre efler
den lave dosering for behandling med Stomp. Encorc
og Kugar.
l :lrets forsog er der ikke opnAet mcreffekt ved at
gennemføre to behandlinger i hhv. oktober og april.

1-It:1 dosIS Hah dosiS I

Vinlerbyg I"ntal ukrudt pr m: PCl hk, Antal ukrudl pr ml Pot hk.
forlr dækn kt:mt: (orlr dækn kt:me,ræs andt:1 v. host pr. ha Dos;' .ræs andrt v. host pr. ha

I fim'og 1991
a. Ubehandlet 43 101 9 64,9 51 108 11 64.5
b. 4.0 I Stomp se okt. O O O 2,4 2.0 I 2 2 O 3,6
c. 6.0 l Encore okt. O O O -;- 1.0 J.O I O o O 2.2
d 2.0 I Kugar okt. O o O 2.3 1.0 l O O O 4.2
c. ~.O I (oml okt. O O O 3,7 2,0 l O O O 3.8
f. 2.0 I Ardon n. E· okt. O 3 O 3.8 1,0 l I 16 I 3,9
g. 2.0 I Arelon n. E· okt. 1.0 I

2.0 I Arelon n. E· apr. O 4 O 4.6 1.0 I 17 3,9
h. 2.8 I Areion n. E 1,4 I

+ 0.6 I Starane Mlxer apr. O 2 O 4,2 +0,31 " 4.6

2 forsog /989-90
LSD 1.7 LSD 1.7

a. Ubehandlet 52 39 49.4 57 43 49,2
r. 2.01 Tolkan okt. 18 31 5,4 1,0 I 38 37 6,6
g. 2,0 I Tolkall okt. 1,0 I

2.0 I Tolkan apr. 15 20 6.4 1.0 I 32 25 5.0
LSD- LSD-

• I'rnrlrenng-.ollc 1'\Obleuc lil'ial

211
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Tabel 21. Ukrudt j vinrersæd (176).

l forsog 1991

u. behandlet 58 ZO 52,7
b. 2,5 I Herbaprop ES 500 st. I-Z 6 Z 8,8
c. 2.5 l Herbaprop ES 500 st. 1-2

2,0 I Herbalon 630 apr. O 11,4
d. 1,25 I Vegaran 500 FW SI. 1-2

20 g Al1y ZO DF apr. O 3 8,1
e. 3.0 l Herbaprop ES 500 apr. 14 5 8,5
f. 2,5 I Herbalon 630 apr. l 5 6,9
g. 3D g Al1y ZO DF apr. O 19 6,4
h. 10 g Exprcss 75 OP apr. 5 19 8,3

LSD 2,5

Tabel 21 viser resultatet af I forsøg, hvor der i forAret
blev optalt 58 ukrudtsplanter pr. m2• KamilJe, tve
tand. fuglegræs og stedmoder dominerede ukrud be·
standen. De prøvede løsninger havde alle en god effekt
ved forårsoptællingen, hvor kun behandling med Her·
baprop i april viste en lidt dArligere etTekt. Ved høst
var renheden tilfredsstillende i de fleste forsøgs led.
Kun behandlingerne med Ally og Express skutTede på
dette tidspunkt. Store merudbytter blev opnået for alle
de prøvede løsninger. LSD-værdien viser, at der var
statistisk sikker forskel på de højeste og de laveste
merudbytter.

hkg
.eme
r. ha

Pet.
dækn .
V host

Antal ukrudt
pr. ml
fordr

Vinterbyg

• Sprede.klæbemlddel tilsat.

•

Resultaterne af2 forsøg i 1989-90 med Tolkan er vist i
samme tabel. Her medførte en gentagen behandling i
april en lidt bedre effekt end det., som blev opnået ved
en enkelt behandling i oktober. Mereffekten medførte
dog ikke et forøget merudbytte.

Endrig rapgræs i vintersæd kan vokse hurtigt til 'fordrel og
begynde blomstring allerede i april måned. Græsmidlernes
effekt bliver for svag, sdfremt behandling sker "for sent" i
græssets udvikling. Derfor bor græsmidler i vintersæd be
nyttes allerede i ejteroret. Sdfremt jororsbekæmpelse skal
lykkes, skal behandling ske pdjug,igjord, sd snart væksten
begynder.

Tabel 20 viser resultatet af I forsøg, hvor StOmp SC,
anvendt såvel ved såning som på et senere lidspunkt,
er sammenlignel med Fiexidor + Oxitrii og med
Kugar. I foråret var der en meget beskeden ukrudtsbe
stand. som blev bekæmpet tilfredsstillende med alle
løsninger. Alligevel var der ved høst en ganske Slor
ukrudtsdækning i det ubehandlede forsøgsled. Efter
flertallet af de prøvede løsninger var der en tilfredsstil
lende renhed ved høst. Kun efter Oxitril + Flexidor
var renheden mangelfuld. De beskedne merudbytter
er ikke statistisk sikre.

l forsog 1991

a. Ubehandlet 13 46 50,7
b. 4,0 l Stamp se v. sån 7 5 1,0
c. 4,0 l Stomp se l-Z bl. 5 8 1,0
d. Z,5 l Stomp se l-Z bl. 7 5 1,9
e. 0,15 I Flexidor

+ 0,5 I Oxitril l-Z bl. o 25 2.0
f. 1,25 I Kugar l-Z bl. 1 4 1,0
g. I,Z5 I Kugur l-Z bl.

5 g Express 75 DF· apr. O 3 1.1
LSD-

Spr"Wc·klæbemlddel lilsat

ZIZ

Tabel20. Ukrudt i vintersæd (174).

Tabel 22 viser resultaterne af 2 forsøg. hvor en række
midler er sammenlignet ved udbringning i oktober. Et
enkelt forsøgsled er supplerende behandlet næste forAr
sammen med et led, der alene blev behandlet pli dette
tidspunkt. l gennemsnit af de 2 forsøg var der 144
ukrudtsplanter pr. m2• Alle de prøvede løsninger har
virket særdeles godt og medført en helt tilfredss.tlllen
de renhed ved høst. De opnåede merudbyller på 2-4
hkg kerne er ikke slatistisk sikre.

hkg
k.erne
'r. ha

Pct.
dækn
~. hOSI

Antal ukrudt
pr. ml
fodr

Sprede-klæbemiddel tilsat.

VJnterbyg

Tabel 22. Ukrudt i w'ntersæd (177).

2 forsag 1991

a. Ubehandlet 144 3Z 53,2
b. 1.0 I Oxitril st. l-Z 13 4 3,0
c. Z.5 1 Til10x st. l-Z Z 3 4,0
d. 1,5 I TiIlox

+ 0,15 I Flexidor SI. l-Z Z,9
e. 1,0 I Til10x

+0,1 I Flexidor st. l-Z 5 I Z,6
f. 10 g Express 7S DF· SI. l-Z Z Z 3,8
g. 5 g Express 7S DF· SI. l-Z

ZO g Ally ZO DF apr. 3,9
h. ZO g Ally ZO DF

+0,4 I Starane Mixer apr. 9 3 3, l
LSD-

hkg
kerne
pr. ha

Pct.
dækn.
V.hMt

AmaJ ukrudt
pr. ml
forlr

Vinterbyg



Tabel 23 viser reMtlInierne af 3 forseg. hvor en række
midler lil for5rsbckæmpclsc er sammenlignet. For·
sogcne var anlagt i to blokke, hvor de prøvede midler i
blok A blcv am'endl i hel dosis. Blok B blev behandler
med reduceret dosis i efteråret og i foråret behandlel
med de pro\<ede midler i halv dosis.
I gennemsnit af de 3 forseg \'ar der jefleråret 5
ukrudtsplanter pr. m:. I foråret var denne ukrudt
smængde oget ril 107 ukrudtsplanter pr. m2 - sejlc 2.
En eftcrårsbekæmpelse medfortc, at denne ukrudts·
mængde i foråret var reduceret til 25 planter pr. m! 

sejle 7. Behandling i blok A med de prøvede midler j

fuld dosenng medferte ell tilfredsstillende bekæmpel
se \cd for3rsoptælhngen. Ved host \ur renheden om
trent tilfredsstillende. Stallstlsk sikre merudb)uer p!l
3·4 hkg 'Kerne blc\ opnået.
I blok B medfortc en ~upplerende behandlmg med
forårsmidlerne i reduceret dosio; en meget lilfredsstil
lende etTekl. og ved hosl var der ligeledes en god
renhed. Stati<;;{l\k SIkre merudbytter p. 2-3 hkg kerne
ble\ opnåe!.
I gennemsnit af disse J forsog har det \ Irkel mest
ctTekli\1 al dele bekæmpelsen. Denne bedre etTekt har
dog kun medfort beskedne merudbYller i forhold Iii al
vente ul foråret og gennemfore en bekæmpel')e med
fuld do!'>ering.

Rug
I rug er der I 1991 gennemfort 4 forsog med be
kæmpelse af grrt:Sukrudt og tokimbladet ukrudt.

Tabel 24 viser resultatet af I for~og. hvor vllldaks
optrådte med 175 planter pr. m~. Det tokimbladede
ukrudt· 98 planter pr. m2 - bc"tod af vårgæslin
geblomst, forglemmigej og rod arve. Kugar og Tre
nan. am'cndt ved såning eller I oktober. har nrket
meget ctTekti\l overfor \ indaks. Denmod har Tolkan.
udbragt i oklOber. skutTel p dette omr de. Det tokim
bladede ukrudt er kun bckæmpcttilfred"Millende med
Kugar. De øvrige midler har ved forårsoplæilingen
ikke virket godt nok.

Tabel 23 Delr i"d..aH mod uÅrudr i w'"rersæd (/79)

Planteværn

J'mlt'rb)'g sl..adl~t af Roundup.
.\fuJlet blt'IIejlagtigl am'end, jforarel i {fedelfor 8ayfidonl
[Jim lal'e dosi!> - ca. 0,41 pr. ha - medforre en langsom. men
..ikker lowlsÅadl! på ltl1l1erbygafgr(x/t·1I.

Tabel 14. Græsukrudt I j·tnrersæd. (/68)

Antal ukruch PCI. hk.
Rug pr ml dækn k~rnc

I~ anettl \'.hOSI pr ha

I/o"og 1991
a Ubehandlet 175 98 86 29.5
b 2.0 I Kugar \. ~n O J 16 12.0
c. 2.0 I Trenan \. ~n 8 50 25 13.7
d. 2.0 I Trenan '- n.

1,0 I Mylone Power-d SI. 1·2 l 41 25 12.1 GIc. 2,0 I Trenan s\. 1·2 6 26 21 12.6
r 2.01 TreOan

.....0.75 I Mylonc* s\. 1·2 2 28 21 11.9

8 2.0 I folkan
+0.75 I ~1)'lone* ,I. 1·2 J4 55 68 7.5

h. 2.0 I Kugar sI. 1·2 2 4 9 10.9
LSD 5,1

• Mylon~ !'('"/:,r·d.

A 8 I
Ingen cfterlrWchandlma Rtduct:rd dosi~ cfterir

Vinterbyg Ukrudl PCI. hk, Ukrudt Pct. hk.
J.r. m

Z dækn. kerne Dosis &tr ml dækn kerne \1erudb
efie r rorlr v,høst pr. ha rorAr efrer r rorAr v,hosl pr. ha B+A

I 2 3 4 , • 7 8 9 \O

3/orsog 1991
a. Ubehandlet 5 107 7J 57.8 19 25 16 59.9 2.1
b. 3.0 I Herbaprop ES 500 27 H J.5 Ul 8 IO U 0.1
c. IO g Expre..!'. 75 DF 5 g

+ 0.4 I Staranc Mixer 5 ]J J.l "0.2 l 2 6 1.9 0.9
d. 4.0 l Tillox Il 14 J.l 2.0 l 7 4 1.7 0.7
e. 2.5 I Herbalon 630 15 Il J.7 1.25 l 2 4 2.3 0.7
f. 3.0 I Ariane S 10 8 2.8 1.51 l 5 2.J 1.6
g. JO g Ally 20 DF 7 11 4.0 15 g 4 5 J.4 U

LSD U LSD 1.3

Blok Bbehandlrt 1 kornets 'ladlum 1-2. dtcrnr
ud bog behandlet 1apnl. 21J
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Ved host er der da heller ikke en tilfredsstillende
renhed efter flertallet af de provede losninger. Allige·
vel er der opnået meget store merudbytter for de
losninger, som har bekæmpet vindaks effektivt. Der er
en statistisk sikker forskel på det hojeste og det laveste
merudbytte.

I forsøg nr. 13 056 har Areion. Tolksn og Graminon
(JPU·midler) medført en skuffende effekt overfor
græsukrudt i forhold til Stomp Se. Overfor tokim·
bladet ukrudt har IPU·midleme i blanding med for·
skellige losninger mod tokimbladet ukrudt ligeledes
været svagere end Stomp Se. Den skuffende effekt
skyldes helt overvejende en mangelfuld effekt pI ager·
stedmoder. Flenallet afde prøvede losninger medfcne
negative merudbytler.

Tabel 25 viser resultatet af I forsog, hvor der i foråret
oplaltes 149 ukrudtsplanter pr. m2

. Ukrudtsbestanden
var helt domineret af agerstedmoder. De prøvede
midler, som er udbragt enten i efteråret eller i foråret,
har ikke bekæmpet ukrudtsbestanden tilfredsstillende
ved optællingen i forlret. Ved høst er der i alle
forsegsled .ogs! i det ubehandlede led . en tilfredsstil·
lende renhed. De opnåede merudbytter er meget for·
skellige, og der er statistisk sikker forskel mellem de
hojeste og de laveste udslag.

Tabel 15. Ukrudt i vintersæd (/76).

Tabel 16. Ukrudl; v;n1ersæd (177).

RUR pr. m:
fortr ,

I/orsøg 1991
a. Ubehandlet 159 41 43,6
b. 1,0 l Oxilril SI. 1-2 60 18 6,0
c. 2.5 l Tillo.'{ SI. 1-2 56 18 3,6
d. I,S l Tillox

+0,15 I Flexidor SI. 1-2 26 II 6,5
e. 1,0 l Tillox

+0,1 I Flexidor SI. 1-2 22 12 2,2
r. IO g Express 75 OP SI. 1-2 78 16 5,1
g. 5 g Express 75 OP SI. 1-2

20 g Ally 20 OF apr. 7 IO 3,6
h. 20 g Ally 20 OF

+0,4 I Starane Mixer apr. 16 8 8,8
LSD 3,1

Srrede·klte~mlddd lll~llt.

såvel 1991 som i tidligere år. )l Raps« omfatter også
agersennep, agerkål og kiddike, ligesom der kan være
flere arier omfattel af navnene kamille, ærenpris,
tvetand og forglemmigej.
De hyppigst forekommende aner var i 1991 agersted·
moder. fuglegræs, ærenpris og kamille. Burresnerre
optrådte lidt hyppigere i 1991 end Aret for.

I jarsøg 1991
a. Ubehandlet 149 7 60,3
b. 2,5 l Herbaprop ES 500 okt. 115 3 2,4
c. 2.5 I Herbaprop ES 500 okt.

2,0 l Herbalon 630 apr. 50 5.0
d. 1,25 I Vegoran 500 EW okt.

20 g Ally 20 OF apr. 75 4 1.5
e. 3,0 l Heroaprop ES 500 apr. 79 2 4,7
r. 2,5 l Heroalon 630 apr. 36 O ';-1,2
g. 30 g Ally 20 OF apr. 85 4 l,S
h. 10 g Express 75 DF* apr. 100 4 0.5

LSD 2,5

Rag

• Sprede·lr.:læbemlddel ulsa!.

Ania! ukrudl Pet. hkg
pr, m2 dækn. kerne
forir ",.høst pr. hil

Tabel27 Hyppigste ukrudlsarler" visse dr. (I82)

Vi.ntersæd
Forekomst 1 pet. .f forwa I

1991 1990 1985 980 ~

Anlal forwg 134 100 54 29

Fuglegræs 77 81 72 62
Stedmoder 54 55 52 52
Ærenpris 37 38 19 45
Kamille 44 31 48 28
Tvetand 25 3I 19 17
"Raps" 17 18 15 3
Forglemmigej 20 20 Il 17
Burresnerre 7 6 2 14
Hanekro IO 4 6 7
Hyrdetaske 14 8 6 14

Tabel 26 viser resultatet af I forsog. hvor der var 159
ukrudtsplanter pr. m] ved forårsoptællingen. På dette
tidspunkt var den bedste effekt opnået i de forårs
behandlede led, hvor Ally og Starane Mixerer pn)\ct,
samt hvor Fluidor i blanding med Tillo,; er provet i to
doser.
Ved host er renheden ligeledes mest tilfredsstillende
efter disse behandlinger. De opnåede merudbytter er
forskellige. og der er en statistisk sikker forskel på
højeste og laveste udslag.

Tabel 27 viser. hvor hYPpigt forskellige ukrudlsarter
forekom i forscg. som er gennemført i vintersæd i

214

Effekt af vintcrsredsmidler. Tabel 28 viser den effekt,
som er opnået af en række midler mod såvel græs·
ukrudt som tokimbladet ukrudt i vintersæd. I tabellen
er med laget midler, som ventes markedsfon 1992.
Den pro\'ede dosis og midlets pris pr. ha i 1991 er
anfen.
Effekten mod såvel gra::sukrudt som tokirrbladet
ukrudt er ret forskellig mIdlerne imellem. Flere arter
kan bekæmpes meget effektivt (4 stjerner). mens an·
dre, f.eks. agemedmooer, ikke bekæmpes tilfredsstil·
Jende med nogle af de prøvede midler. Efterårslus·
ninger giver ofte en bedre effekt end forArsløsninger,
og midler med mange stjerner egner sig bedst, når
dosis onskes reducere!.
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Tabel 'J8 Effekt af udmlgte midler mod det vigtigste græs og tokimbladede ukrudt i vintersæd (183)

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••• •••••••••••

•• •• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••••••••••
•• ••• •••• •••• ••• ••• •••• ••• ••• •••••••••••

•••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
•
••

•

•

•
•

• •
• •

•••••••••••
•• ••• •••

• •
• •· ..

• •

••••••••••••

•

•

•
•
•
•

•

•

..
•
•
•
•
•
•

•

•
•

..
•

•••••••••••••••••••••

•• •••• ••••

••••••••••••••••••••••
....

•

•

•• •••• •••

•• •••

•• •••• ••• ••• •••••••••••

..

•• •••
•• •••

..

..

..••••

•• •••••••

•• •••• •••

• ••••••••••••

• ••••••••••••

• ••••••••••••••••
•••••••••••••••

•• •••• ••••

••••••••••

..

•

•

• ••••
•• ••••

..

..

••• •••• •••••••••••

... 50.70 pcl • under 50 pcl. e(fckl.

•
••••..

•••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

••••••••••••••••••••••••••••
••• •••••••••••••••••••••••

•••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••

••• •••• •••• •••• •••••••••••
•••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
••• •••• •••• •••• •••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••

295
400
140
280
360

3,5
4.0
2.0
3,5
4,0

2.0 170
4,0 400
2,0 140

3/4 dos. 100
1,5 165

1,5+0.75 190
2,5 210
1.0 135
2,5 160

1.0+0.1 165

2,8 230
30 g 170

2 lab. 100
3,5 220

111 dos 105
2,0 220

1,5+0,75 190
3,0 260

Ved såning

l. IPU-midler
2. Stomp se
3. Trenan
4. Tribunil
5. Trinulan

Efterår

6. IPU-midler
7. Slomp se
8. Trenan
9. Mechlorprop-midler

10. Mylone Power
11. Optiea MP I IJIade,;
12. Oxinol
13. Oxitril
14. Til1m.
15. Tillox + Fle"idor

EfTckIOl\e3u' .... O\'er 85 pet. ... 70.85 pcl.
- Tilslrækkehge obscn'alionen ~\lles.

Ii>U-mldler = l'Oproturon-midler - Arelon n. E, Tnlkan. Graminon

Forår

16. IPU-midler
17. Ally 20 OF
18. E.o;,press 75 DF
19. HerbaiolI 620/Stellon
20. MPD-midler
21. Mylone Power
22. Optica MP+ Bladcx
22. Oxinol

Strategi 1992
mod ukrudt i vintersæd

I. Kend de 3-5 meSf dominerende IIkrudtsarrer i
den enkelte mark

2. Vælg et ukrudt.mliddel..mm har gud og sikker
effekt mod det aktuelle ukrudt.

3. 1I'ærksæt bekæmpelsen i efter&ret ca. Imaned
efter salling. nhr ukrudtsplameflle har udviklet
1-2 lo\·blade. sofrena
- der er mere end 100 ukrlldnplallter pr. ml
eller s&ffl~mt

- græslIkrlldt, h·etand eller stedmoder optræder.
4. Del bekæmpelsen. så der behandles med ca. halv

dosis i efteråret og/ølg op efter behov med el egnet
middel i afpasset dosis næste forår.

5. Bekæmpelse i for~ret bor iværksærtes, så Sf/arI
der er I'æht i ukrudI og afgrøde, og mensjorden
endnu er fugtig i olwjladen.

Ukrudt i vårsæd
I 1991 blev hovedpancn af vår..æden s et i første
halvdel af april. Med del kølige vejr, som satte ind fra
midten af april og varedc maj måned ud. blev frem
spiringen ikke særlig hurtig. Fra midten afmaj var det
aktuelt at iværksæue bekæmpelse af ukrudt. og elTek
ten blev gcnerelt tilfredsstillende. Blæsende vejr hin
drede mange stedcr. at bekæmpelsen kunne gennem
fores så tidligt. at lave doser kunne udnyues fuldl ud.

I 1991 er der i vårbyg gennemført et betydeligt antal
forseg med ukrudtsbekæmpel ..e. Afde enkelte tabeller
med resultater fremgår dct p hvilket tidspunkt. de
provede midler er udbragt. ElTekten er vurderet 3-4
uger efter behandlingen. Mængden af ukrudtsplanter i
alt pr. m2 er noteret, og samtidig er dCI bedømt,
hvordan de mest fremtrædende arter er påvirke! af de
enkelte behandlinger. Ved hØSI er elTekten :lfukrudls
bekæmpelsen \'urderet som den procentvise dækning
af jordoverOadcll.
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FlY~'ehavre breder sig
fortsat trods mange an
strengelser for at bekæm
pe den. Gode bekæmpel
sesmidler stlir til rlidig
hed for sprøjtning j sJlIel
korn som andre afgrøder.
Smd kolonier kart ajluges
og dermed spa" den ret
dyre sprøjtning.
Hold øje med markerne j

begyndelsen af julI: h~w

flyvehavren er skredet
igennem.

Flyvehavre optræder mest generende i vårsæd. Flyve
havrelovens bestemmelser om, at der ikke må være
aksbærende flyvehavrepJanter i perioden rra i. juli til
15. august, nødvendiggør en del steder brugen ar
egnede kemiske midler, f.eks. i vårbyg.

Tabel 29. Flyvehavre i l'/irsæd. (/84)

Antal
llyvehav.
pr. 10 ml

233 34,8
9 2,7

LSD-

af flyvehavreplanterne. Der blev ikke i gennemsnit af
disse forsøg målt sikre udslag.
l det ene forsøg, hvor flyvehavre optrådte med over
1.400 planter pr. IO m2, har Assert virket 100 pct.,
mens Avengc har levnet ca. 10 pet. af flyvehavreplan
tcrnc. Behandlingerne resulterede i store merudbytter.
Doublet har her virket helt tilstrækkeligt.
Endnu I forsøg er gennemført efler samme plan, men
her spirede flyvehavre overhovedet ikke frem på area
let.
Avenge 150 L viste i 3 forsøg i 1990 en megel til
fredsstillende effekt på en betydelig bestand af flyve
havre. Midlet er nu anerkendt til formålet med 5 I pr.
ha, og resultaterne viser, at denne dosis har en heil
tilstrækkelig effekt.
Assert er prøvet i 15 forsøg siden 1985. I gennemsnit
har effekten været ca. 85 pct., og et beskedent merud
bytte er opnået. Midlet vil næppe blive markedsført,
og afprøvningen afsluttes hermed.
Forsogene med bekæmpelse af flyvehavre forlsælles
med egnede midler.

hkg.
kenle
pr. ha

1 forsøg
1444 32,8
140 9,1

O 15,4
1105 4.4

LSD 4.1

Anlal
l1y,-ehav.
pr. IO ml

hkg.
kerne
pr. ha

3 forsøg
17 49,0
O 0,4
I 1,6
8 -i-0.7

LSD-

VArbyg

3 forsøg 1990
a. Ubehandlet
b. 5,0 lAvenge 150 L*

/991
a. Ubehandlet
b. 5,0 I Avcnge ISO L
c. 3,0 I Assert
d. 4,0 I Double!

Tabel 29 viser resultaterne af 4 forsøg, hvor Assert og
Doublet er sammenlignet med det anerkendte Avenge
150 L. Resultaterne er delt, idet der i et enkelt forsag
var en usædvanlig stor mængde flyvehavre.
I gennemsnit af 3 forsøg med en beskeden mængde
flyvehavre har Avenge og Assert virket meget til
fredsstillende, mens Doublet har levnet ca. halvdelen

/5 forsøg 1985-88 og /991
a. Ubehandlet
c. 3,0 J Assert

Ud c og d behandkl i kometS ~Iadium 2·3.
Ud b behandlel i kornel~ iladlUm 5·6.
• Cllo.....elt lilsal.

140 43,0
20 1,6

LSD 0,7

Del er lovbestemt. at aksbærende jly,'ehavre ikke md
findes i afgrøderne i perioden I. juli· 15. augusr.
En større bestand af jlY~'f!havre bør bekæmpes med
kemiske midler. Mel1ldbyuel kan dog normalt ikke
dække omkostningerne til middelogudbringning.
Et jlY~'ehavreproblembør derfor erkendes sJ betids. at
det er overkommeligt al gennemføre bekæmpeu.en ved
gentagne lugninger.

Græsukrudt i vArbyg består hovedsagelig af endrig
rapgræs. Selvom delte græs ikke konkurrerer særlig
voldsomt med afgrøden, er det alligevel ønskeligt at
kunne forelage en bekæmpelse, s! problemet ikke
opsummeres og bliver til gene f.eks. i en efterfølgende
ærteafgrøde.
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Tabel 30. Græsukrudt ,. vårbyg. (/85)

VArbyg
Antal pr. ml hkg

a",,· To- kerne
ukrudl kimbl. pr. ha.

4 forsag /99/.. Ubehandlet 28 212 50,5
b. 3.0 I Doublel SI. 2-3 22 71 9,2
c. 2.0 I Ardon n. E

-2 tab. Express· SI. 2-3 13 14 9,0
d. 3,0 I Asserl +

- 2 lab. Express SI. 2·3 18 9 8,5
e. 2,5 I Stomp se

+ I tab. Express SI. 2-3 17 12 9,1
LSD-

/O forsag /989-9/

a. Ubehandlet 33 130 49,1
b. 3.0 I Doublet SI. 2·) 15 35 3,4
c. 2.0 l Areion fl. E·

-rl lab. Express" SI. 2-3 12 10 1.8
d. 3,0 I Asserl

+ 2 tab. b: prcss·· sI. 2-3 18 10 3,3
LSD-. Pcnetrenngsohe hobldle !lIsa!.

.. anden formulering vi!'>S(' Ar.

Tabel 30 viser resultaterne af 4 forsøg. hvor flere
midler med effekt mod græsukrudl er afprøvet. l
gennemsnit var der 28 græsukrudtspJanter og 212
tokimbladede ukrudtsplanter pr. ml. Den bedste græs
effekt blev opnået med Are10n i blanding med Ex
press. Assert og Stamp SC. ligeledes i blanding med
Express, levnede ligesom Doublet lidt flere græs
ukrudtsplanter. Det tokimbladede ukrudt blev be
kæmpet mest tilfredsstillende i de led, hvor Express
blev udbragt. I gennemsnit er der opnået pæne merud
bytter, men da merudbyttet primært hidrører fra et
enkelt af de 4 forsøg. er der ikke i gennemsnit tale om
statistisk ~ikrc udslag.

Tabel 31. Nedsat dosis af ukrudtsmiddel i byg. (/86)

Doublet. Arelan og Assert er prevet over 3 år, og i
gennemsnit af IO forsøg har Arelon virket lidt bedre
mod græsukrudtet end de to øvrige midler. Mod det
tokimbladede ukrudt har Express virket mere effektivt
end Doublet. I gennemsnit er der opnået beskedne og
ikke statistisk sikre merudbytter.
Forsøgene med bekæmpelse af græsukrudt fortsættes
med egnede losninger.

Tokimbladet ukrudt i vårbyg består primært af fugle
græs. pileurt. hvidmelet gdsefod og agerstedmoder. Be
kæmpelse af disse arter med egnede midler - heraf
nogle med flere doser - er belyst efter flere forsøgspla
ner.

Tabel 31 viser resultaterne af IO forseg. hvor Exprcss
er prøvet i tre doser og sammenlignet med tre andre
produkter i hel dosering.
Resultaterne af de IO forsøg er delt efter mængden af
ukrudt pA optællingstidspunktet ca. 3 uger efter be
handlingen. hhv. over og under 100 ukrudtsplanter pr.
ml.
I gennemsnit af 4 forsøg med meget ukrudt var der
207 ukrudtsplanter pr. m2• Af de prøvede behand
linger er der opnået bedst effekt med EK 191 og
Herbalon 630.
De øvrige behandlinger har levnet lidt mere ukrudt.
Ved høsl var der i gennemsnit en tilfredss\illende
renhed efter alle de prøvede losninger. Der er opnAet
merudbytter på 1-3 hkg kerne, som dog ikke er statisk
sikre udslag.
1 gennemsnil af 6 forsøg med en mere beskeden
ukrudtsbestand er der kun ringe forskel på de prøvede
midler ved optællingen J uger efter behandlingen. Den
gode effekt har holdt sig, s~ renheden ved høst var heil
lilfredsstillende. Sm~ og usikre merudbytter er malt.
Express er nu afprøvet i 34 forsøg O\'er 3 år. I 14 forsøg
var der en stor ukrudtsmængde, mens der i 20 forseg
var betydeligt færre ukrudtsplanter. l gennemsnit af
disse forsøg har den fulde dosis virket helt tilfredsstil-

VArbyg
Ukrudt hkg

anIa] % dækn. kerne
pr. ml 1/. høst pr. ha

/99/ 4 forsøg. meget ukrudt".. Ubehandlet 207 16 47,7
b. 2 lab. Exprcss· SI. 1-2 31 8 2,6
c. I tab. Express· SI. 1-2 49 8 2.2
d. 1/1 tab. Express· SI. 1-2 50 8 3,0
e. 2,0 Herbalon 630 SI. 2-4 23 6 2,3
f. 2,0 I Herbamix Combi SI. 2-4 47 6 3,3
g. 2,0 I EK 191 SI. 2-4 17 5 1,3

LSD-

/989-9/ 14 forsøg. meget ukrudt··.. behandlet 156 15 50,5
b. 2 tab. Express* SI. 1-2 25 5 1.9
c. I tab. Express· SI. 1-2 34 6 1,8
d. l/l tab. Ex press* sI. 1-2 49 6 1,8

LSD 0.8

Ukrudt hkg
anlal % dækn. kerne

pr. ml v. høsl pr. ha

6 forsog, lidt ukrudt

44 14 62,5
5 2 ~9

6 3 0,5
8 4 Q,6
7 I 0,2
7 2 0,5
6 2 Q,7

LSD-

20 forsøg, lidt ukrudt

52 16 56,3
5 2 1,0

II 2 0,9
12 4 0,9

LSD 0.7

Extravon lil'>ilt. 1989·90 Express 75 DF 10·5-2,5 g pr. ha
Meget ukrudt = over 100 ukrudlsp]al1lcr pr. m1 217
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Vdrbyg ~ megel let sondjord sJwdet af CarbellJmex.
Midlel blcl' am'endl i 'linterraps mod spildkorn og græs
ukrudl i nO~-ember /990. Vinlerrapsofgrøden mdue om
pløjes p4 grund afringe o.-en'inlring. Den nysdede ..,'rbyg
ror skadel i slriber og joragre.

lende, mens de lavere doser har levnet lid: nere
ukrudtsplanter. I hart dosis var der ca. dobbelt så
mange uKrudtsplanter ved optællingen 3 uger efter
behandlingen. Ved høst var der allige\'el en helt til
fredsslillende renhed efter alle de prøvede løsninger,
og der er kun tale om gradsforskelle mellem de for
skellige doser. De opnåede merudbytter er beskedne,
og der er ikke statistisk sikker forskel pA de prøvede
doser.

3 drs afplltl'tling af Express har "ist. al der er gode
muligheder fOT al faslholde .-e/ effekt sem merud·
bylte. seh'Om dosis reduceres ~'æsenthKt.

Tabel 32 viser resultaterne af 8 forsog, hvor Dantril-d
er prøvet i Ire doser. Resultaterne af de 8 forsøg er delt
efter mængden af ukrudt på optællingstidspunklet ca.
3 uger efter behandlingen.
l gennemsnit af4 forsøg med meget ukrudt var der 137
ukrudtsplanter pr. 012• Dc prøvede behandlinger har
ikke virket imponerende ved optællingen 3 uger efter
udbringningen. Ved høst var elTekten imidlert'd helt
tilfredsstillende med en ukrudtsdækningsprocent på
3-6. De gennemsnitlige merudbytter på 2-3 hkg kerne
er ikke statistisk sikre.
Tgennemsnit af de 4 forsøg med en beskeden m.:r::ngde
ukrudt har de lave doser af Dantril-d levnet lidt mere

Tabel 32. Nedsal dosis af ukrudtsmiddel i byg. (/87)

i Anw pc1 hkg Antal pc1 'kg
Vlrbyg ukrudt drkntna kerne ukrudt da:,lmn& (·"rne

pr. ml v. host pr ha pr. m' v. host 1'1 ha

1991. 4 forsøg, megel ukrudt* 4 fonøg, lidt ukrudt

a. Ubehandlet 137 14 59,6 62 17 56,0
b. 3,0 I Dantril·d sI. 2-4 38 6 2,9 4 I 2,0
c. 1,5 I Dantril·d sI. 2-4 49 S 3,6 II 2 Z,O
d. 0,75 I Dan.ril-d SI. 2-4 66 S l,S 21 S Z,7
e. 2,5 I RPAN 30064 SI. 2-4 SI 3 3.4 9 I 3,2
f. 2,0 I FOXlril·P sI. 2-4 46 3 2,5 7 I 3,0
8. O,S I Blade. 500 SC

+ 1,4 I MCPA, 75% sI. 2-4 40 3 3,0 4 Z,8
LSD- LSD 1,9

1990. 5 forsøg, megel ukrudt* 3 forsøg, lidt ukrudt
3. Ubehandlet 116 22 55,8 47 12 62,0
b. 3,0 I Dan.ril-d st. 2-4 IS 7 1.5 6 O Z,O
c. 1,5 l Dantril-d SI. 2-4 32 9 2,5 JO 3 2,1
d. 0,75 l Dantril-d st. 2-4 43 IZ 2,1 24 S 1.7

LSD- LSD-

1990. / forsøg. megel ukrudl· 3 forsøg. lidt ukrudl

a. behandlet 197 JO 52.1 22 4 49,1
e. 2.5 I RPAN 30064 SI. 2-4 O 2 8.1 3 I 0,7

LSD- LSD-

1990. 6 forsøg, megel ukrudl* l forsøg, lidI ukr~dt

a. Ubehandlet 157 24 46,2 68 SI 56,6
f. 2,0 I FOXlril-P Sf. 2·4 21 3 1.2 I 4 2,9
g. O,S I Blade. 500 SC

+1,31 MCPA 75% st. 2-4 26 3 0,3 15 4 Z.2
LSD 1.2 LSD-

• Meget ukrudt = OH:r 100 ukrudlsplant~r pr. ml.
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ukrudt end de ovrige behandlinger. Denne forskel i
effekt ses også ved IIOSt. h\'or der iovrigt er en meget
tilfredssliliende renholdelse. De opnåede merudbytter
på 2-) hkg kerne er statistisk sikre og iovrigt på højde
med det, som blev opnået i de 4 forsag med mere
ukrudt.
Dantril-d pro\edes i 8 forsøg i 1990. De lavere doser
le\nede mere ukrudt end den fulde dosering. hvilket
også havde betydning for renheden ved host. De
opnåede merudbyuer var også her af samme størrel
sesorden i de to ukrudtsmæssige sl!uationer.
RPAN )0064 er prøvel for 2. år. Midlet viser fortsat
lovende resultater.
Foxtril-P og Bladex 500 se + MCPA er ligeledes
provel for 2. år. Resultaterne af 8 forsog i 1990
fremgår af ~amme tabel. Begge losninger har virket
helt tilfredsstillende. uanset om en stor eller en mere
beskeden ukrudtsmængde var tilstede.
Forsøgene fortsæIles.

Tabel 33 viser resultaterne af2 forseg. hvor Duplosan
Super er prø\et i tre doser og desuden i blanding med
Express og med Logran.
I gennemsnit af de 2 forsøg \ar der en meget beskeden
ukrudtsmængde. og de opnåede merudbytter er da
også små og Ikke statisti~k <;ikre.

Tabel 31. Nedsat dosis af ukrudtsmiddel i byg (I88).

Ukrudt hk&
VI'byg antal %dækn. kerne

pr. m2 v. høst pr. hil

2/0'508 /99/
a. Ubehandlet 43 25 63.9
b. 2.0 I Duplosan Super 8 2 I.S
c. 1.0 I Duplo~an Super U 3 0,6
d. 0.5 I Duplosan Super 16 8 0,5
e. 1.0 I Duplosan Super

+ l tab. Express 7 2 1.2
f. 1.0 I Duplosan Super

+20 gLogran \O 2.0
g. 1,75 I Ariane S 9 2.1

LSD-
8/0'508 /990
a. Ubehandlet U5 31 48.8
g. 1,75 I Ariane S 39 4 1,4

LSD /,/
/O /0'508 /990-/99/
a. Ubehandlet 65 19 59.3
b. 2.0 I Duplosan Super 14 6 1,7
f. 1,0 IDuplosan Super

+20 g. Logran 19 4 2,0
LSD /.4

/8/0"1'8 /989-9/
a. Ubehandlet 75 23 55,6
b. 2.0 I Duplosan Super 22 5 0.8
e. 1.0 I Duplosan Super

+ l tab. Express· 23 4 1,6
LSD-

• \989-90 Exprc:ss 75 DF
Led b-g brhandkl I komets sladlUm 2·4.

PIanieværn

Duplosan Super i de lavedmer har levnet mere ukrudt
end den fulde dosering.
Forskellen gor sig ogs! gældende \ ed host I blandlllg
med Express og Logran har Duplosan Super medfart
en meget tilfredsstillende effekt.
Ariane S har ligeled virket godt i årets for'iog.
Midlet deltog i 8 farseg 11990. og resultaterne frcmg r
af samme tabel. OgsA her var der en helt tilfredsstillen
de virkning af dette middel.
Logran - Duplosan Super er sammenlignet med
Duplosan Super o\'cr 2 år. og i gennemsnit af IO forsøg
er der opnået samme gode bekæmpelse af en beskeden
ukrudtsbcstand. De opnåede merudbytter er ligeledes
arsamme størrelsesorden og statistisk sikre. Logran er
Ikke markedsført endnu.
Express + Duplosan Super er sammenlignet med
Duplo~n Super i 18 forsag over) år. I gennemsnit er
der opnået helt samme tilfredsstillende bekæmpelse af
en beskeden ukrudlSbestand. De opnåede merudbyt
ter er beskedne og ikke statistisk sikre. Afprøvningen
af disse blandinger afsluttes hermed.

Plante\ærnscentret. under Statens PlanteavJs(orsog.
opbygger i disse år databaser til stotte for vejledningen
i planteværn. Afdeling for Ukrudlsbekæmpelse. Flak
kebjerg arbejder l denne forbmdelse med en model 111

stotte for valg af ukrudtsmIddel ved bekæmpelse af
ukrudt i visse afgroder. Oplysninger om ukrudtsarter.
antal pr. m2 og størrelse kan nbchandles({ og ben)'ttes
tit at vælge midler, der vil give en effektiv bekæmpelse.
Samtidig kan modellen beregne hvilken reduceret do
sis af det valgte middel, der vil medføre en tilfredsstil
Icndc effekt.
Modellen indgår i PC-Planle~'æm, og dens » udspil ((
er i 1991 afprøvct i ct stort antai forsøg.

Tabel 34 viser resultaterne af 14 forsøg. som er opdclt
efter mængden af ukrudt på optællingstidspunktct Cll.

3 uger efter behandlingen.
Led b er behandlet med det model valgte middel i
normal dosering. I led c-g er det model valgte middel
reduceret til den dosis. som efter modellens bereg
nIIlger skulle være tilstrækkelig til at bekæmpe den
aktuelle ukrudtsbestand med hhv. 90. 70 og 50 pct. i
forhold til bekæmpelsen i led c. t to forsogsled er den
modelvalgtc dosis desuden Justeret efter oplysninger
om klimaforhold på behandlingstidspunktet.
Modellen har i de 14 forseg valgt otte forskellige
I,,~ningcr, afhængig af de ukrudtsarter. der forekom
på det enkelte areal.

1gennemsnit af de 8 forsog med meget ukrudt var der
147 ukrudtsplantcr pr. m2. DCI modelvalgte middel er
i gennemsnit prøvet i doser fra )7 til 100 pet. af
normaldosen. I gennemsnit er bekæmpelsen mest ef
fektiv med de højeste doser. Forskellen er dog ikke
stor, og ved host er der en meget tilfredsstillende
renhed i alle forsogsled. Beskedne, men statistisk sikre
merudbyller på godt 2 hkg kerne er opnået.
I gennemsnit af de 6 forseg med en beskeden mængde
ukrudt er der opnAet en tilfredsstillende bekæmpelse
med doser. spændende fra 31 til 100 pet. afnormaldo-

219



Planteværn

sen. Også her er der ved høst en tilfredsstillende
renhed, som dog knapt er på højde med det. der blev
opnået i de 8 forsøg med mere ukrudt. De beskedne
merudbyuer er ikke statistisk sikre.
Virkningsbctingelserne i 1991 var ikke gunstige, og
klimakorrektion i led f og g har betydet. at dosis blev
hævet lidt i forhold til modellens udspil i led c og d.
PC·Planteværn er afprøvet i 76 forsøg over 4 ar. I 37
af disse var der tale om en stor ukrudtsmængde. l
gennemsnit var der 178 ukrudtsplanter pr. m!, som i
led b er reduceret lil 45. l led c og d. hvor dosis i
gennemsOlt var reduceret til hhv. 81 og 54 pet., er der
le\·net 53 og 70 ukrudtsplanter pr. ml. Med en dæk·
ningsprocent ved host, som tHe er o... er IO. blev
slutresultatet tIlfredsstillende.
Dc opnåede merudbyuer på 2·3 hkg kerne er i stand til
at dække omkostningerne ved behandlingerne. Som
LSD-værdien viser. er der netop tale om en sikker
forskel mellem led b og d.
l gennemsnit af de 39 forseg med en mere beskeden
ukrudtsbestand er der opnået en god bekæmpelse og
en helt tilfredsstillende renhed 'ved host uanset den
valgte dosis. som i led c og d erreduceret til hh,. 70 og
43 pct. af den fulde dosis i led b. De helt ensartede og
beskedne merudbytter er ikke i stand til at dække
omkostningerne.
J søjle 3 og 8 er vist den relative effekt mellem de
prøvede behandlinger. l led c og d var der ønsket en
effekt på hhv. 90 og 70 pet. af det, som kunne opnås i
led b. I gennemsnit af de 37 forsog med meget ukrudt
er der opnået hhv. 85 og 64 pet. af effekten i led b. I
gennemsnit af de 39 forsøg med en mere beskeden
ukrudtsmængde blev der opnået hhv. 65 og 52 pct. af
effekten i led b. Uanset at det ønskede efTektniveau

Tabel 34 PC~Plante~'ærtl mod ukrudt i ~·årbyg (189)

knapt er nliet. s har sluteffekten ved høst og de
opnåede merudbytter været tilfredsstillende.
Forsogene fortsættes.

Tabel 35 viser resultaterne af l7 forsøg, hvor pc.
Plante~'ærn - ukrudt er afprøvet ved valg af ukrudts
middel. Dette program blev almindelig tilgængeligt
forud for vækstsæsonen 1991. Mange konsulentcentre
installerede programmet og anvendte det i rådgiv.
ningsarbejdet.
l led b og c er et modelvalgt middel prøvel hhv.
normal og tilpasset dosis. l de ø\lrige forsøgsled er
andre valgte losnmger prøvet i tilpasset dosis.
I gennemsnit af 5 forsøg med meget ukrudt "'ar der
203 ukrudtsplanter pr. m2• J gennemsnit afde prø'vede
losninger er der levnet relativt mange ukrudtsplanter
ved optællingen ca. 3 uger senere.
Efter behandlingerne i led f var der j 1 af de 6 forsøg
tale om en ganske stor ukrudtsmængde i delte for·
sogsled. Planterne var dog stærkt hæmmede. Ved host
var der I samtlige fOnioøgsled en helt tilfredsstillende
renholdelse. De opnåede merudbytter på 2·3 hkg
kerne er ikke statistisk sikre.
t gennemsnit af 5 forseg med en beskeden mængde
ukrudt har de valgte løsninger virket meget ens, og
ved host var der en helt tilfredsstillende renhed. De
beskedne udslag er ikke slatistisk sikre.

5 års forsøg med PC·Plantel'ærn • ukrudr har vist, at
model/en ved ukrudrsbekæmpelse i ~'årbyg kan hdnd·
rere oplysninger om ukrudrsarr. anral og større/se sd·
dal/, ar det valgre middel kan give en effektiv be·
kæmpeIse. selvom dosis reduceres væsentIigr.

ukrudt ukrudt

pct. af
dter sproJtnmg ed hMl

hk, af efler spmJlmng ed hO'itj hk,
V ,byg PO'

""nnal antal % rd. PO' kerne ""nnal .",.1 ~ rel. pel knne
d..., pr. mZ dfekt ~ækn;n& pr. ha ""'IS pr. ml effekl ~k01nll pr. ha

I 2 3 I 4 , 6 7 8 9 IO

100
81
54

199/.
a. Ubehandlet
b. Model - normal dOSIS
c. Model - 90% ~fTekt ønsket
d. Model - 70% ~fT~kt Dnsket
e. Model - 50% ~ffekt ønsket
r. Model - 90% effekt onsket·
g. Model - 70% effekt ønsket·

/988-9/_

a', Ubehandlet
b. Model - normal dosis
c. Model - 90% effekt onskel
d. Model - 70% effekt onsket

8 forsøg. meget ukrudr"
147 13 56.2

100 3S 100 2 2.5
88 40 88 3 2.4
53 52 67 3 2.3
37 56 63 4 2.7
91 41 85 2 2.5
63 43 81 3 2.5

LSD 1.2

37 forrog. m~er ukrudr
188 29 51.3
45 100 7 3.2
53 85 8 2.6
70 64 IO 2.J

LSD 0.9

6 fOrsiJg. lidrl4krudl
71 25 56,4

100 13 100 7 2,2
78 21 62 7 1.4
48 23 57 8 0.9
31 27 48 \O 0.9
98 23 57 7 1.1
64 26 50 8 \.5

LSD-

39 forwg. lidt ukrudr
57 20 57,8

100 Il 100 S 0,9
70 17 65 6 0.9
43 li 52 7 0.6

LSD 0,6

• Khmakorrigerel .
•• Meget ukrudl = o\'er 100 ukrudlSplantcr pr ml
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Tabel 35. PC·Plante~'ærn mod ukrudt (/86, 187. 190).

% af Ukrudt hkl % af
VIrbyg normal -.ntaJ % <!æD_ kerne normal

Do5.ls pr. m: y,hesl pr. ha Dosis

Ukrudl
-.nlal % dækn.
pr mJ v.bost

hkg
k""e
pr, ha

% .r
nomul
Do,,,

Ukrudt
antal % dækn.
pr. mJ \.hosl

hl.
kerne
pr ha

1991 5/orsøg. meget ukrudr u 5/orsog, lidr ukrudt J/orsøg
a. Ubehandlet 203 41 48.4 67 16 65.3 107 17 58.7
b. PC·Plante\'ærn 100 44 4 2.7 100 21 4 0,0 100 22 8 J.J
e. I'C·Planleværn 83 61 6 2.7 63 22 4 0,6
d. PC·Planteværn 93 SI 7 2,6 86 22 6 0.3 90 30 6 O,S
e. PC·Planteværn 76 49 S 3.0 72 23 7 -;-0.4 '7l '\7 '2 ·0.7
f. PC-Planteværn 67 107 6 2,5 60 20 S -;-0,5

LSD- LSD-

• 4 r, •• Meget ukrudt = o~er 1O(} IJkrudlsplal\[~r pr 111 1.

I gennemsnit af 7 forsag, hvor et modclvalgt middel i
reduceret dosis har været medtaget I andre forsogspla·
ner. er der opnået god sluteffekt. Små og u..ikre
merudbytter blev opnået.
I gennemsnit blev doserne i led c·f reduceret væsent·
ligt I forhold III led b. som er behandlet med det valgte
middel i hel dosis.
Afprovningen af pc.Plante~'ærn - ukrudr fortsælIes.

D}'RSorternes konkurrencfnne er forskellig. Tabel 36
vtser resultaterne af 3 forsog efter en plan, hvor to
b)'gsorter med fon.kellig konkurrencee\'ne o\erfor
ukrudt er sammenlignc!. Gmbyg er valgt som repn~·

,entant for sorter med nnge konkurrenceevne, mens
Regattabyg repræsenterer de sorter. 'lom konkurrcrer
bedre 0\ erfor ukrudtet.
De IO sorter er !:oammcnlignct såvel ubehandlet som
behundlet med cn lav dosis af Basagran M 75 på It)

tidspunkter.
J gennemsnit af de 3 fon.og var der hhv. 109 og 93
ukrudtsplanter pr. m2 i det ubehandlede forsøgsled l

de to sorter - færrest i den konkurrencedygtige sort.
Oehandling med Oasagran M 75 har reducerel mæng·

I w!Jrsæd am'endes ofte meget sm4 doser ~'ed ukrudrsbe
kæmpelsen. Bil/edet viser god effekt i byg, opndez med en
hlanding af Expre.u og AI/y med ca. 1.5 gram pr. ha af
hW!N produkt.
PC-Plante~'Q'rn kan beregne en ri/passet og ri/strække!lg
dOSIS af al/e anerkendre midler, når oplysnmger om
ukrudtsarter, dere5 amal pr. m! og deres sr"rre/~ mdzastes
I PC-programmet.

den til ca. en trediedel. Behandling tidligt har virket
lidt bedre end behandling sent. Ved høst var der knapt
nliet en tilfredsstillende renhed, og den 'ene behand
ling har også på delte tidspunkt haft en lidt fingere
virkning end den tidlige behandling. Udbyttet er pli·
\ irket med smA og usikre udslag.
Alle fo~g var anlagt 1 byg med kløl'ergræsudlæg
Efter host er der givet karakter for kloverbestand. De
prøvede behandlinger har påvirket klo\crbeslandcn I

negal1~ retning i Gritbyg, mens der i Regattabyg ikke
er 'i)'nderlig forskel. Den konkurreneestærke Regatla
byg har i de ubehandlede led påVirket kloverbestanden
l negativ retning i forhold til Gritb)'g.
Efter en tilsvarende fOf'Scgsplan gennemførtes II for·
sog i 1990. Resultaterne viste her, at Basagran M 75 
udbragt på det sene tidspunkt - levnede ca. halvdelen
af ukrudtet, men alligevel medførte en tilfredsstillende
renhed ved høst. I 1990 var der ikke forskel på klover·

hkg
kerne
",ha

Anlal uk.rudl karror
Anlal ~ kJO\'d'
pr mJ v.hesl bt$land

VArbyg m.
kløvergræsudlæg

Tabel 36. Ukrudt I 2 \'6rbygsorter {/9/}.

3 fo""g 1991
a. Ubehandlet Grit 109 21 7 47.3
b, 1,0 I Basagran M 75 II 11 S -;-0,4

c. 1,0 I Basagran M 75 19 \6 S -;-0,4

d. Ubehandlet Regatta 93 14 S 1.2
e. 1,0 l Basagran M 75 28 9 4 3.3
f. 1,0 l Dasagran M 75 41 11 5 1.3

LSD-

/I forsøg 1990 8ft,

a. Ubehandlet Grit 82 IO 8 55.6
b. \,0 I Bnsagran M 75 40 6 8 1.8
d. Ubehandlet Regalla 73 7 8 -;-0,2

e. 1,0 I Basagran M 75 35 4 7 II
LSD 1,4

Ltd 1< Gril-bu Lcd d·f Re!3Ua-b)-g
Ltd b OS e behandlel da klo\eren hU\'de 11o\blad
Lcd c og r behandlet da k11l~eren ha~de 2 I\"blade
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bestanden i de to bygsorter, ligesom Basagran M 75
kun påvirkede kløverbestanden i beskedent omfang.
OgsA her var der tale om beskedne udslag for den
gennemførte behandling.
Forsøgene fortsættes endnu l år.

Tabel J8 Hyppigsle ukrudtsorter i visse dr. (/81)

Forekomst i pct. af fof'ØI
Vinæd

1991 1990 J98S '''''
Anlal forsøg 66 108 44 83

Udlæg af lucerne. Tabel 37 viser resultaterne af 3
forsøg med bekæmpelse af ukrudt i korn med udlæg af
lucerne. Udbyttet er ikke mAlt, men efter høst er del
vurderet, om behandlingerne har haft negativ ind
flydelse på lucerneudlægget.
I gennemsnit var der ikke mindre end 403 ukrudt·
splanter pr. ml. Det hoje lal er påvirket af el enkelt af
de 3 forsøg, hvor kamille optrådte i ganske slor mæng
de.
Tre af de prøvede behandlinger har virket helt lil·
fredsstilJende, mens behandlingen i led c med Basa
gran 480 i blanding med Stomp har levnet for mange
plan ler pi optæJlingslidspunktet ca. 3 uger efter be·
handlingerne.
Ved høst var der dog kun ringe forskel på de provede
losninger, og der var en helt tilfredsslilIende renhed i
led c, d og e. Efter host er ukrudtsbekæmpelsen
vurderet til ikke al have skadet bestanden.
Da lucerne normalt opfattes som et ret følsomt udlæg.
er de opnAede resultater meget opmuntrende.
Forsøgene fonsætles.

Fuglegræs ........ 50 68 59 3~

Pileurt. .......... 59 50 48 73
Hanekro ......... 15 12 14 44
Hvidme!et gåsefod . 44 50 39 50
Gul okseøje .. O 4 9 14
Ærenpris ......... 35 24 23 22
"Agerkål" . 44 20 16 19
Stedmoder .... 55 40 20 33
Tvetand. 27 21 18 Il
Kamille ......... 32 21 30 II
Forglemmigej .. 2 6 7 14

Flere arter kan beka:mpes meget effektivt (4 stjerner),
mens andre bekæmpes dårligere med visse af mid·
lerne.
Midlerne med mange stjerner egner sig bedst. nAr
dosis onskes reduceret. Viden om mIdlernes formåen
bør udnyttes. nAr stralegien for ukrudtsbekæmpelse i
vårsred skal lægges.

Tabel37. Ukrudr i v6rbyg (192).

• Actlpron liIsaI.
l.td b-c txhandlet plluccrne med 1 ,padeblad og led e igen
14 dage senere.

Valg af middel. Tabel 39 viser den effekt, som er
opn!let med et udvalg af de midler, som er til rådighed
ved bekæmpelse af ukrudt i vårbyg.
I tabellen er medtaget midler, som ventes markedsfort
i 1992. Den provede dosis og midlets pris pr. ha i 1991
er anført.

Stralegi 1992
mod ukrudt i I'drsæd

I. Kend de J·5 mest dominerende ukrudlsarlEr i
den enkeiie mark.

2. Vælg el ukrudmniddel. som har god og sikker
eJfekl mod del akluelle ukrudl.

J. Iværksæl bekæmpelsen. IIdr ukrudlsplmrleme er
sm~ og hor udviklel 1-2 lovblade.

4. Tilpas dosis efter arternes følsomhed og deres
slOrrelse.

Grdbynke og agenidsel er rodukrudlsarter, som desværre
optræder generende pil en del arroler. I korn kan en
supplerende bekæmpelse være pdkræJ-v:t med egnede mid·
ler - hen i juni - hvor planterne er kommet godt jT('m.

3 8
LSD-

Ukrudt Kar· for
antal %dsekn lucerne-
pr. m) v. høsl bestand

403 28 7
24 12 8

175 6 8

21 5 8

Virbyg med
lucerneudlIleR

3 farsag 1991

a. Ubehandlel
b. 3,0 I Basagran 480'
c. 1,0 I Basagran 480

+ 1,0 l SlOmp se
d. 2,0 I Basagran 480

+ 1,0 1 Stomp se
e. 1,0 t Basagran 480

+ 1,0 I Slomp se
1,0 I Basagran 480
+ 1,0 I Stomp se 18

Tabel 38 viser, hvor hyppigt nogle vigtige ukrudtsar·
ler forekom i de gennemførte forsøg i såvel 1991 som
tidligere. Fuglegræs, pileurt og hvidmelet gåsefod er
fortsat de hyppigst optrædende arter. ))Agerkål« om·
fatter alle de gule, korsblomstrede ukrudlSarter inel.
spildplanter af raps.
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Tabel19 Effekt 0/ udl'olgte nudler mod ukrudt; Y1Jrsæd (/91)

•
]

I.!', " .", ~

l -fr~ • ~

~
~

Vinæd E ~ "PrøVC'1 ~- " ] E e u ~o- li !I...... ~'" .!! ~
~

~ E c
E~ ~ 6 e'

o " "O ,
~I"glitr 00 ., ..". < ~ o , .!' ..

pr. ha ,,~ ~ < - .. O o:

Kom med 1-2 blade
I. Ally 20 DF 20 g II S ••••
2. Express 2 tab. 100 ....
3. Express 1 tab. SO ••••
4. Glean 20 DF 20 g 100 ....
5.0xitril 1.0 l3s ••••
6. DPM-midler 111 do•. 110 ....
7. DPM-midler 112 dos. SS ••••
8. Dantril 2.0 85 ••••
9. Doublet 3.0 240 ••••

IO. Basagran 480" 3.0 585 ••••
Effekl m\·cau: •••• o\lC'r 85 pet ••• 70·R5 pet •• 50-70 pcl

Ukrudt i ærter
Generelt blev ukrudtsbekæmpelsen i ærter ret vel·
lykket i foråret 1991.
Et blæsende og ustadigt vejr med byger generede en
retlldig i\'ærks....~ttelse af den forste del af en planlagt
splitbehandling. og det betod, at ukrudtet mange ste·
der var storre end ønskeligt "cd den forste behandling.
Når resultatet alligevel blev ganske godt. skyldes det.
at jorden mange steder var mere fugtig end de nær·
meM foregllende år. Bladex og SlOrnp kunne derfor
virke sllvel via bladene som via jorden. Generelt var
ærteafgroderne meget tætte i juni måned og bod
ukrudtet god konkurrence. Senere tort vejr helt frem
til høst bclOd. at der generelt var en tilfred:-,slillende
renhed ved host i de Oesle marker.

Tabel 40 viser resultaterne af 5 forsog. hvor sAvel
græ:sukrudt som tokimbladet ukrudt er sogt bekæm
pet med forskellige losmnger. Lcd f er behandlet for
såning med Ravine. som er indarbejdel i jorden samti
dig med sAbedstilberedningcn. Led b. c og d er be
handlet straks efter S iling. og siden er led b og d
behandlet med Basagran M 75 samtidig med led c og f.
Denne behandling ble\' gennemfort. da ukrudtet hav.
de udviklet kimblade.
I gennemsnit var der en tx.-skcden mængde græs·
ukrudt. som kun i begræn~t omfang er påvirket af de
prøvede behandlinger. Til gengæld var der i gennem
snit ikke mindre end 312 tokimbladede ukrudlsplanter
pr. m2. Alle behandlinger har ved opuellingen 3 uger
efter sidste behandling "irket ret svagt. 100-150 planler
pr. ml er plt delle tidspunkllevnel. Alligevel er der ved
høst en tilfredsstillende renholdelse efter alle behand
linger. De opnåede merudbytter er ikke statislisk
sikre. Areion + Basagran 480 har i modsætning til de
"vrige behandlinger ikke medført et merudbytte.

ArcJon + Basagran 480 er prøvet i II forsøg over 3 år,
og afprovningen slutler hermed. I gennemsnit har

••• • •••• •••• ... •••• ... •••• ... ••••.... •••• •••• ... .... •••• •••• ... ••••... •••• .... .. •••• ... •••• .. ...
•••• •••• .. •••• •••• •••• ... ...... •••• •••• ... ... •••• ... •••• ••••... .. •••• .. ... •••• ... •••• ..... ... .. •••• .. ... ..... •••• •••• .. •••• •••• •••• •••• ••••... •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
•••• •••• •••• ... •••• ...

undC'r 50 pcl. eiTel.:!_

Tube/40. Græs- og to1t.rmblodet ukrudt; ærter (/94).

Anlal ukrudt !>.rk· hkl
Markært pr ml nini km><

l'''' andet \.h.. pt ha

5 forsog /99/

a. Ubehandlet 16 312 26 39.0
b. 3.0 l Stomp SC

GI2.0 I Basagran M 75 12 132 7 3.9
c. 3.5 l Adonifcn 13 155 11 3.0
d. 1.5 I Trenan

2,0 I Balollgran M 75 12 134 7 2.9
c. 1.5 I Arclon n. E

+- 1.0 I Basagran 480' 16 114 8 0.4
f 2.0 I Ra,ine

0.3 I MCPA 75 IO 160 7 2.0
LSD-

/I forsøg /989-9/

a. Ubehandlcl 33 257 40 38.5
b. 3,0 I Slomp SC·,

2.0 I Basagran M 75 26 112 l3 4.3
e. 1.5 I Arelon n.E

+ 1.0 I Basagran 480' IO 80 19 0.3
LSD J.J

• Penetrenngsohe Isoblcue lilsa\
•• Anden formuknng 1989·90.
Led c bthandlel straks dier sAmng
Lcd b,d behandlet strak.s eftC'r såmng og Igen ukrudt klmbladc
Led e behandlel ukrudt knTlblllde.
Lcd f behandlet rør ~ltin8 08 igcn ukrudl kimbIlldc.

denne blanding reduceret mængden af græsukrudl
væsentligt. ligesom der overfor tokimbladet ukrudl
var en betydelig effekt.
I gennemsnit af forsøgene er der dog ikke opnåel en
tilfredsstillende renhed ved h,tst. I forhold ul be·
handling med Stomp SC, efterfulgt af Basagran M 75.
som har medfort ct pænt merudb}t1e. har Areion +
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Basagran 480 kun givet et minimalt positivt udslag.
Forskellen er statistisk sikker.
Forsøgene fortsættes med seriens øvrige produkter.

Tabel 41 viser resultaterne af 10 forsøg, hvor en delt
bekæmpelse er gennemført. Resultaterne, hvor raps,
agersennep og andet korsblomstret ukrudt forekom,
vises for sig. Lcd e og g er behandlet to gange med halv
dosis med 8·10 dages mellemrum. I disse to forsegsled
er bekæmpelsen iværksat, mens ukrudtet kun havde
udviklet kimblade. Den efterfølgende behandling er
gennemført samtidig med de øvrige leds behandling,
da ukrudtet her havde begyndt at udvikle løvblade.
I gennemsnit af 5 forsøg med raps er der opnået pæne
merudbytter for alle prøvede behandlinger. I gennem
snit har der været 192 ukrudtsplanter pr. ml, hvoraf 53
var korsblomstret ukrudt. De prøvede behandlinger
har virket ret ens, idet den delte behandling dog har
virket mest effektivt ved optællingen ca. 3 uger efter
behandlingen. Ved host er der generelt opndet en
tilfredsstillende bekæmpelse, som har været mest ef
fektiv i led f og g, hvor Bladex indgAr i behandlingen.
De opnåede merudbytter er ikke statistisk sikre.
I gennemsnit af 5 forsøg uden raps var der 109 ukrudt
splanter pr. m2

• Den bedste effekt er på optællingstids.
punktet opnået ved IO behandlinger med Bladex +

Tabel 41. Ukrudt; ært.. (195).

MCPA. Ved høst er der en helt tilfredsstillende ren·
hed efter alle behandlinger. Der er opnået små merud
bytter, som Ikke er statislisk sikre.
Efter samme plan er gennemført endnu 2 fo g.
Resultaterne er ikke medtaget i gennemsnilStallene på
grund af mangelfulde optællinger. I begge forsøg mål·
les overvejende negative udslag.
Torpedo, som indeholder de samme virksomme stof
fer som blandingen af Stomp se og Basagran 4 . har
i årets forsog give( en effekt, som har været lidt bedre
end tankblandingen afStomp + Basagran 480. Midlet
er prøvet i 31 forsøg over 3 Ar, og afprøvningen slutter
hermed. SIvel i forsøg med raps. som i forsog uden
dette tabvoldende ukrudt har de to behandlinger i
gennemsnit virket meget ens. Pæne merudbytter er
opnået, når rapsukrudt forekom, mens det ikke har
været rentabelt at foretage en bekæmpelse, nAr denne
type ukrudl ikke forekom.
Stomp se + Basagran M 75 er afprøvet i 32 li CS0g
over 3 Ar. Det er samtidig afprøvet, om en delt be
handling har kunnet forbedre effekten_ I gennemsnit
afl5 forsog med raps i ukrudtsbestanden er der ved en
deling opnået en forbedring af effekten på optællings
tidspunktet. Den forbedrede effekt kan også ses ved
host i fonn af et merudbytte, som er statistisk sikkert
Slørre. I gennemsnit af 17 forseg uden raps var der 143

Markært
Antal ukrudl

pr. ml
raps iall

Dø:k
ning

.... høst

hk,
kerne
pr. ha

Antal ukrudt
pr. ml

nips ialt

Dæk
ning

v. h0St

hk.
k"",.
pr. hil

1991.
a. Ubehandlet
b. I,S SlOmp se + l Basagran 480
c. 3,5 Torpedo
d. I,S Stomp se + 2 Basagran M 75
e. 2XO,75 SlOmp se + I Basagran M 75
f. 1,5 Blade. 500 SC + 0,3 MCPA 75%
g. 2XO,75 Bladex 500SC + 0,15 MCPA 75%

199a

a. Ubehandlet
b. 2 Stomp + 1 Basagran 480
f. 1,5 Blad.. 500 SC + 0,3 MCPA 75%
g. 2XO,75 Blade. 500 SC + 0,15 MCPA 75%

1989-91.

a. Ubehandlet
b. 1,5 Stomp + I Basagran 480
c. 3,5 Torpedo

1989-91.

a. Ubehandlet
d. 1,5 Stomp SC + 2 Basagran M 75
e. 2XO,75 Stomp SC + I Basagran M 75

5jorsøg med raps·

5J 192 J9 44,0
5 50 II J,4
7 54 9 4,4
6 58 8 J,J
2 JJ 8 5,4
J J5 6 2,g
4 22 5 1,2

LSD-

4 forsøg med raps·

J9 196 46 47,0
7 52 6 5,5
7 17 9 6,6
J 12 6 6,J

LSD 2.2

/3 jorsøg med raps·
5g Igg 41 42,1

5 40 9 7.4
7 49 IO 7,7

LSD 3.2

/5jorsøg med raps·
47 188 J9 39,3

7 47 7 5, I
2 28 6 7,J

LSD 1,8

5jorsøg uden raps

- 139 18 39,8
49 J 1,2
41 2 1,8
J7 2 1,8
J4 I 2,5
J2 J 2,4
g 2 2,4

LSD-

6 forsøg uden raps

- 175 34 51,1
J2 15 0,3
11 7 0.0
9 4 0,4

LSD-

J8jorsøg uden raps

- 137 J2 43,1
JJ 8 0,8
JJ 9 1,2

LSD-

J7 forsøg uden raps
- 14J J2 43,S

30 6 2,0
27 6 1,8

LSD 1.6

• Raps - vAmps. agc:rstnnt'p mfl.
Led e og g behandlet i ukrudlet5 lumblarlsstadium og Igen 8-10 dage soaere.
Ud b. c. d og f behandlel satnlKlig med 2. behandling af led e og g
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ukrudtsplanter pr. ml. S vel cn som to behandlinger
har \ irkct meget fint. De opnåede merudbytler er I
genncmsnit beskedne. og bekæmpelsen har knapt væ·
ret rentabel.
Forsøgene fortsættes.

Fire 01"5 forsog har viSI. al ukrudt i ærler bekæmpes
mere sikkert. så/remI bekæmpelsen deles. Forste be
handling skal ske. mens ukrudtet er i kimbladstodiel.
Anden behandling gennem/øres 8-14 doge senere.

Tabel 42 \'iser resultaterne af 9 for..og, hvor PC·
Plonte\'ll1rf1 er benYllet som stOlte for valg af middc1
ved ukrudlsbekæmpel'ie i ærter. Modellen, der ud
vikles hos Afdeling for Ukrudtsbekæmpelse. Flakke
bjerg. behandler oplysl1l1lger 0111 ukrudtsarter. deres
antal pr. 011 og størrelse og udpeger herefter midler,
som kan give en effektiv bekæmpelse. Det valgte
middel er prevet i hel og halv dOSIS så\'el ved en enkelt
behandling som ved en delt behandling. Led e og f er
behandlet, da ukrudtet havde udviklet kimblade og
Igen 8-JO dage senere samtidig med de ovrige led i
planen. Resultaterne af de 9 forsag er delt efter. om
raps. agersennep og andet tabvoldende ukrudt fore
kom l forsoget.
B1ade:t + MCPA ble\ af modellen valgt i 5 forsog.
mens Stomp + Basagran 480 blev valgt i de ovrige.
I gennemsnit af 3 forsog. hvor korsblom ..tret ukrudt
forekom, var der 83 ukrudtsplanter pr. m2, hvoraf de
20 var korsblomstrede. De pmvede behandlinger har
alle bekæmpet ukrudtet ganske godt. Halv dosis i led d
har knapt været effektivt nok, hvilket også ses ved
høst, hvor der ikke er en tilfredsstillende renhed efter
denne behandling. Til gengæld har to gange med halv
dmi .. givet den bedste bekæmpelse, som også holder
vcd høst. Trod'i for..kcllell i effekt er der opnået pæne

Tabel 41. PC-Planlevæm mod ukrudt i ærler (196).

/99/.

3. Ubehandlet
b. I I Basagran 480 - l I Bladex 500 se
c Model-\alg. J/l dOSIS
d. Model·valg. 1/2 dOSIS
e. Modcl-\alg. 2 " 1/2 dosis
f. Model·valg 2 :\ 1/4 dOSIS

/99/.

a. Ubehandlet
b. I I na~agran 480 + I l B1adex 500 se
c. Model-valg. l/I dosis
d. Model·valg. 1/2 dOSIS
e. Model-valg. 2 x 1/2 dosis
f. Model-\alg. 2 x 1/4 dosis

Kamille I'or et meget fremtrædende ukrudt i 1991. Pli
bil/edel er plalllen især Åammerfrem i køresporene i ærter.
Formen/lig har uÅrudtseJ!eklen her I'æret mangelfuld.

(Foto: Alfred Futtrup)

og ensartede merudbyuer for de gennemførte be
handlinger.
J gennemsnit af 6 forsøg uden korsblomstret ukrudt
\ar der 136 ukrudtsplanter pr. ml, som er bekæmpet
ganske godt med alle provede behandlIOger. Ved host
var der en tilfredsstillende renhed efter alle de led. som
\ar behandlet med del model valgte middel. Til gen
gæld \ar der ikke en helt lilfredsstillende renhed i led
b. hvor målehehandlingen Basagran 480 + Bladex var
anvendt. Små merudbytter. som ikke er statistisk
~ikre, blev gennemsnitsresultatet i disse forsøg.
Resultaterne af årets for~øg harmonerer ret godt med
det. som blev opnået i 7 forsøg efter samme for
sogsplan i 1990.
Fonmgcne forts..~lle.

Antal ukrudt [)rl- hk. [)rl. hk.
pr. m' mna k"", Antal ukrudt

"". k"",
..ps' oaJl 'v. hesl pr. ha pr. ml v. hMI pr_ ha ,

J forsøg med raps· 6 forsug uden raps

20 83 37 45,1 136 38 49,4
3 IJ 12 6.7 38 14 "'0.1
8 22 11 6.0 3 I 4 0.3

13 34 16 5.5 42 7 0,2
7 20 6 5,5 21 5 0,6

IO 28 IO 6,3 48 5 1.2
LSD- LSD-

4/orsog med raps· J forsog uden raps

49 95 53 52,0 52 25 50,4
2 22 Il 5,6 15 5 .,.1,7
4 20 8 6.6 7 4 : 1,2
7 36 10 7,5 14 9 : 0,9
6 22 II 8.2 6 5 .,.1,1
6 30 18 7,0 17 9 ",1,0

LSD 4,3 LSD-

• Raps \Irraps. ager..eTlnep m n
Lcd tHI behandlel i ulrudet.~ 11mbladsladlUffi
Lcd e og f ~handlel l ukrudle15 },nmbladSladlum og Igen 8 IO dage ~nere
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Burresnerre breder sig i disse år til stadig flere arealer.
Planten optræder især i .'intersæd, men også i bederoer og
ærter har burresnerre været et meget generende og wbvol
deflde ukrudt.

VaJg af middel. Tabel 43 viser den effekt, som er
opnået med et udvalg af de midler, som er til rAdighed
ved bekæmpelse af ukrudt i ærter. I tabellen er med
taget midler, der ventes markedsført i 1992. Den
prøvede dosis og midlets pris pr. ha i 1991 er anført.
Flere arter kan bekæmpes meget effektivt (4 stjerner),
mens andre bekæmpes dårligere med visse af mid-

lerne. Midler med mange stjerner egner sig bedst når
dosis ønskes reduceret. Viden om midlernes formåen
bør udnylles, når strategi for ukrudtsbekæmpelse i
ærter skal lægges.

Strategi 1992
mod ukrudt i ærter.

J. Kend de 3-5 mest dominerende ukrudtsarter i
den enkelte mark.

2. Vælg et effektivt middel - eller en blanding af
midler - mod det aktuelle ukrudL

3. hærksæt bekæmpelsen, meris ukrudtet endnu er
i kimb/adstadiet - uanset ærternes størrelse,

4. Overvej al dele bekæmpelsen, så der behandles
med ca. halv dosis pd ukrudt i kimbladstadiet og
suppleres med endnu ca. halv dosis J-2 uger
senere, flår nyfremspiret ukrudt har kimblade.

Kvik
K vik, som også kaldes senegræs, er fortsat el meget
udbredt græsukrudt i Danmark. Planten optræder i
mange forskellige afgrøder (kom, raps, ærter og roer).
Alle steder kan kvik være af afgørende betydning for
udbyttet. og i visse afgrøder. f.eks. græsfrø, tilhge for
kvaliteten.

Tabel 43. Effekt af udvalgte midler mod ukrudt i markært (/97).

~
~

MarIlært Kemi-
~ "~

'*
,

" t
PI'0Yd kAJ.. .. .~

~ .. , • 'O
dosis "li ~ e u c cns pr.

~ 'O e ~ :a e
~ fikg/hr ha i • ~

'"
c

., • c .il'
? qpr. ha.. 1991 .. :c " ~ >

Før sålling

1. Treflan 1,5 110 • •••• •••• .. •••• •••• .. ..... ••••
Efter såning

2. Blade< 500 SC 1,5 200 .. ... .. .. • .. ... ••••
3. Afalon/Linuron 50 1,5 190 • .. ... •••• • • • .. ..

Ærter 2-4 cm høje

4. Basagran 480 +Bladex 1+1 325 •••• •••• ... •••• •••• • .. •••• ••••
5. Basagran 480 + Bladex 2xO,5+0,5 325 ..... •••• •••• •••• •••• .. .. •••• ••••
6. Basagran MCPA + Bladex 1+1 210 •••• •••• ... •••• •••• ... •••• ••••
7. Dasagran 480 + Stomp SC 1+ 1,5 35O •••• •••• •••• •••• ... .. .. ... ••••
8. Basagran 480 + Stomp se 2xO,5+0,75 350 •••• •••• •••• •••• ... •••• .. •••• ••••
9. Basagran MCPA + Stomp se 1+1,5 235 •••• ... •••• ... • ... • ... ..

10. MCl'A + Bladex 0,3+ 1,5 210 •••• •••• •••• ... •••• ... •••• •••• ••••
11. MCI'A + Bladex hO,I5+0,75 210 •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
Effektniveau: •••• over 85 pet. ... 70...85 pet. .. 50-70 pet. • under 50 pcl. effekt. - tilstrækkelige observationer savnes.
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lcd b-f bt'handlet 16 dage for h"~1

• Tilsat 2.0 1Teamup 2000
•• Tit-.at 2.01 hamup 2000 + 0.2 I sprcdemlddel

handlinger mod 460 kvikskud pr. m2 i det ubehand
lede led. Effekten af den gennemførte bekæmpelse har
således været meget holdbar.

Tabel 45. Kl'ik i hl'ede for hos' (198).

K';bkud pr mJ

Ved Efter
spr. høsl

K"ikbekæmpelse rør host Tabel 44 viser resultatet af l
forsøg. hvor IO formuleringer af Roundup er udbragt
ca. 2 uger før host af "Arbyg. Efter host er optah 70
kvikskud i det ubehandlede led. De prøvede behand·
linger har reduceret denne mængde til 20-30 skud pr.
01

2
. Udbyttet er ikke påvirket af de gennemførte be

handlinger. Led d er behandlet med halv dosis af
ROUlldup 2000, og effekten er her helt på linie med
det, som er opnAet med fuld dosering. I led e er der
anvendt samme mængde virkstof i »)gammeldags«
Roundup som i led c med Roundup 2000. Med til
sætning af Team up og spredemiddel har effekten i led
e været på linie med det, som er opnAet i led c.
Over 3år er der gennemfon 3 forseg med bekæmpelse
af hik for host af vårbyg. Roundup 2000 har gi,et en
effekt helt på samme niveau som Roundup. Dc Io
produkter er anerkendt til formålet i de prøvede doser.
Effekten var over 90 pct. ved optælling efter host,
hvilket er særdeles tilfredsstillende.

V IIII.m ode

/ forsag /99/

a. Ubehandlet
b. 3.0 IRalIndup
c. 2.0 I Roulldup 2000·
d. 1.0 I ROUlldup 2000·
e. 2.2 I Roundup ••
r. 1.1 I Roundup ••

91

hkg
k<tne
pr. ha

101 67.0
4 2,7
8 1,0

IO 2,2
4 4,2
8 4.1

LSD 3.3

Tabel 44. Kvik i byg før høst (198). Tabel 46. Eftervirkning af kvik før host.

VlrbYK
Kvikskud pr. mJ

Ved Ejler
$pr heSl

hkg
kerne
",.ha

Vlrbyg
Kvilskud pr mJ j

~nct h.t
1990 1991

Tabel 48 vi~r hvilken e/ten'irkllillg, der er opnået I
1991 i forskellige afgrooer efter en behandlinjlt i stub i

Led b-f behandlet ca 14 dage fer kornhøst
• tilsat 1.0 1 Frigat~.

•• lilsat 2.0 I Teamup 2(XX)
••• tilsat 2.01 Teamup 2000 - 0.11 LIssapol

Kvikbekæmpelse i stub. Tabe147 viser resultaterne af
2 forsøg. hvor forskellige produkter er sammenlignet
til bekæmpelse af kvik i stub forud for "Arbyg_ Resul
taterne er Vist hver for sig på grund af den meget store
forskel I mængden afhlk. l det ene forsøg ,"ar der ved
sprojtning i 1990 694 hikskud pr. m2• Efter host I 1991
var kvikmængden i det ubehandlede forsogsled eget til
876 skud pr. m2• De prøvede losninger havde alle
reduceret hikmængden betydeligt. Kun behandlin
gen med 4 l Roundup i led d virkede lidt for dårligt.
Trods forskellen i effekt er der opm1.et store merud
bytter efter alle behandlinger.
I det andet forsøg var kvikmængden meget beskeden,
og alle prøvede losninger virkede meget effekti'1. De
opnåede merudbytter var Ikke statistisk Sikre.
Resuhateme af 4 forseg efler samme plan I 1990 er
medtaget. og her viste de provede produkter alle en
meget fin effekt med beskedne merudbyllcr lilfolge.
Touchdown er sammenlignet med Roundup i 7 forsog
over 3 Ar. En relativ stor kvik mængde er bekæmpet
bedst med Touchdown. men forskellen i effekt er ikke
statistisk sikker. Merudbytter pA godt 3 hkg kerne er
opnået for begge produkter.

/ forsag /990

a. Ubehandlet 100 70 55.1
b. 3.0 I Roundup 22 +0.5
c. 2.0 I Roundup 2000· 27 +0.1
d. 1.0 I Roundup 2000· 28 +1.4
e. 2,2 I Roundup •• JO +0.9

LSD-
3 forsag /989-9/

a. Ubehandlet IJ6 2JI 43,6
b. 3,0 I Roundup 14 +0.7
c. 2,0 I Roundup 2000· 14 +0,7

LSD-

Led b-f behandlel 10-14 dage før hl'$t
• TIlsat 2.0 I Teamup 2000

•• TII-.a1 2.01 Teamup 2000 - 0.2 I ~predemlddd

Tabel 45 vi!>er resultatet ar kvikbekæmpelse for host af
vinterhvede. Roundup 2000 i to doser er sammen
lignet med )lgammeldags« Roundup tilsat Teamup
- spredemiddel også i to doser. Det er tilstræbt at
tilføre sanlIne mængde virkstof på de to niveauer.
Disse behandlinger er sammenlignet med den aner·
kendle dosis på 3 I Roundup. En kvikmængde på 101
kvikskud pr. 012 efter høst er reduceret væsentligt
Med de halve doser er der levnel lidt flere kvikskud
end med den fulde dosering. I led e og f er der opnået
et stalistisk sikkert merudbytte p~ 4 hkg kerne.
Forsogene fortS<~ttes.

Tabel 46 viser e/ten'irkning af en bekæmpelse for host
af vårbyg i 1990 (forsog nr. 19 029). En meget stor
kvik mængde er segt bekæmpet med forskellige pro
dukter til formålet. Den bedste effekt blev i 1990
opnået i led f med Roundup i reduceret dosis tilsat
Teamup 2000 og spredemiddel. I 1991 var der i vårbyg
kun ringe forskel på effekten. idet der blev optalt
mellem 16 og 24 kvikskud efter de forskellige be-

l forsag /99/

a. Ubehandlet
b. 3,0 I Roundup
c. 3,0 I Touchdawn
d. 3.0 I Touchdown HSF·
e. 1,5 I Roundup 2()(X)"
r. 1,7 I Roundup···

597
19
20
42
15
5

460
16
17
24
16
22
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Tabel 48. Ejte"..irkning ajhik i stub (200).

I forsøg nr. 40 032 afprøves forskellige strategier for
kvikbekæmpelse i et kornsædskifte. Afgroden i 1991
var \inlerhvede efter ærter. I det ubehandlede for-

Led b-c behandkt l stub \q8q ) 3 forsøg
• 1,0 I Fngatc tIlsat.
.. 4.0 I Teamup tilsat
... 4.0 I Tcamup og 0,2 sprcdc:mlddelulsal.

Tabel 49 viser resultaterne af 5 forsøg med bekæmpe)·
se af græsser j ærter. I 4 forsøg er der bekæmpet kvik,
mens nyvehavre oplrådte i stor mængde i et enkelt
forsøg.
Fusilude X-Tru, Gallant, Focus og Agil er egentlige
græsukrudtsmidler, som er udbragl på kvik med 3·4
blade. I gennemsnit var der 19 kvikskud pr. m 2 ved
forsogenes anlæg omkring I. juni. 3-4 uger ener be
handlingen var der en fin effekt efter alle de prøvede
midler. Ved bedømmelse efter høst var der stadig en
ensartet effekt, idel 3-4 kvikskud \lar levnel efter aJle
fire græsmidler. Små og usikre merudbytter blev målt.
Roundup og Roundup 2000 er sammenlignet ved
udsprojlning ca. 2 uger føf hosl. Ved bedømmelsen
efter høst var der ingen kvikskud. Udbyuet er påvirket
svagt i negativ retning i disse lO forsøgsled, hvilket
formentlig skyldes, at kvikplanterne har generel af·
groden helt frem til høst. De mAlle udslag er dog ikke
statistisk sikre.
I I forsøg var der sidsl i maj 106 flyvehavreplantc:r pr.
ml, som alle 4 grresmidler har bekæmpet helt til
fredsstillende. For host er der optalt 146 fly"ehav
replamcr pr. m2, som herefter er bekæmpet ved brug
af Roundup og Roundup 2000. Behandling med Gal
lan t har medfon et SlOn og sikken merudbytte i
forhold lil de Ø\ rige behandlinger med græsnudler. I
led e og f, hvor fly\'ehavren ikke er bekæmpel i
væksIperioden, er der et tab på 8·9 hkg kerne i forhold
til led a, der var behandlel med Fusilade X-Tra.
Forsøgene fOns.--eltes.

Andre undersøgelser
I 1991 er der igen arbejdet med enkelte andre opgaver,
som ikke natUrligt raider ind under de hidtil am·endte
overskrifter.

Vinddrijt efter behandling med glyphosot-midJer ko" g.~
alvorlig skode pd naboajgrøder.
BIlledel wls€r skade p6 rinlersæd, beliggende nabo til et
areal. som er behandlet mod kvik hen i ejterdret.
Et eksempel pd ddrJigt landmandskab.

(Foto: Mart;n Andt'f'~en)

søgsled var der efler host 23 kvikskud pr. m2• I ed b,
som blev behandlet med Fusilade i forsommeren 1990,
var der 13 skud pr. m!, menS der i led c, som behandles
med en lav dosis af Roundup før host hven år, \ ar IO
kYikskud pr. m2 i oktober. De målte udslag val ikke
statistisk sikre.

129
14
14
9
8

(13)

130
7
9
5
9

(7)

K \ililtud pr m~

di~ bøsl
1990 1991
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Tabel 47. Kvik i swb /199).

Kvibkud pr. m: bk.
VInn Vod Efter k-.... - pr. ha

1forsøg 1991

8. Ubehandlet 694 876 32,2
b. 4,0 I Roundup 147 11,3
c. 2,0 I Roundup 2000" 67 12.1
d. 2,2 I Roundup ... 33 13.4
e. 4,0 I Touchdown 37 13,5
f. 2,5 I Touchdown HSF· 86 13,6

LSD 2.0
1 forsøg 1991

a. Ubehandlet IO 50 49,5
b. 4,0 I Roundup O 3.5
c. 2,0 I Roundup 2000" O 1,9
d. 2,2 I Roundup ••• O 3,7

LSD 5.6
4 forsøg 1990

a. Ubehandlet 71 130 49.0
b. 4,0 I Roundup 7 1.9
c. 2,0 I Roundup 2000" 9 2.1
d. 2,2 J Roundup ••• 7 1.3
e. 4,0 I Touchdown 9 2,1
r. 2,5 l Touchdown HSF· 5 1,6

LSD 1.2
7 forsog 1989·91

a. Ubehandlet 164 229 46,0
b. 4,0 l Roundup 28 3,1
e. 4,0 1Touchdawn 15 3,5

LSD 2,8

4 forsog 1991

a. t;behandlel
b. 4,0 I Roundup
c. 4,0 I Touchdown
d. 2,5 l Touchdown HSF-
e. 2,0 I Roundup 2000"
f. 2,2 I Roundup···

Led b-f behandlet stub
• 1.01 Fngalc
.. tll~l 4.01 Teamup.
••• lIIsal 4.01 Tcamup + 0,2 l spredemiddel.

1989 forud for vårbyg i 1990. I 1991 har effekten holdt
sig ganske effektivt efter alle de provede løsninger.
Effekten har \læret mest holdbar i led d og c. h\lor kun
8-9 kvikskud kunne oplælles efler host i 1991 mod 129
i del ubehandlede forsogsled.
Forsøgene fonsættes.
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Tabel 49. Kvik i ærter (201).

Ærter

1991
a. 1,0 I Fusilade X-Tra·
b. 2.0 l Gullani
c. 3.0 l Focus··
d. 1,25 1 A8il
e. 3,0 I Roundup
f. 2,0 I Roundup 2000···

Planteværn

KVJbkud pr. ml hk.
A)""Chavre pr. ml

hk.
F., Ef." k"". kern.

Juni høs. høst pr. ha. 27!S 14/8 pr. ha.

4/orsøg I/orsøg
3-4 bL 19 O 4 48,4 106 O 44,S
3-4 bL 1 3 2,0 O 8,6
3-4 bL ° 3 0,5 ° 0,4
3-4 bL ° 3 2,2 O 1.7
f. høsl ° -;- 1.8 146 -;-8,3
f. høst ° -:-2,3 -;-9,8

LSD- LSD 4,8

• ll~apol tilsat. .. Actlpron tilsat. ... Tt:amur 2lXX) tilsat

Sprojtcfrie zoner. I 1987 blev der påbegyndl en for
søgsserie med det formål al klarlægge den økonomiske
betydning uf at etablere sprøjtefrie zoner langs be
plantninger. Forsøgene er fortrinsvis placeret ved læ
hegn. Det er hensigten. al forsøgene skul være fast·
liggende i 5 år. og at effekten bliver vurderet i de
afgrøder, som del lokale sædskifte betinger. Hvert år
placeres forsøgel samme sted, og såvel sprøjtede som
usprøjtedc parceller» følger hinanden ((. Herved søges
del belyst, om der over en årrække sker ændringer i
bl.a. ukrudtsOoraen.
I forbindelse med den normale marksprøjtning åbnes
og lukkes sprøjtebommen skiftevis nærmest beplant
ningen. De enkelte parceller er ca. 6 m brede. Markens
normale plallte~'æm gennemføres og sammenlignes
med intet pla",e~·æm. Der forelages optællinger og
måles udbytte.
Forsøgsmæssigt er det ikke nogen ideel placering. og
de målte \ldbyuer vil være stærkt påvirket afhegnencs
udformning. Udbytlcm:'Uingerne er ofte beheftet llled
stor usikkerhed. Siden 1987 er der anlagt forsøg på 28
lokaliteter til belysning af emnet.

Tabel 50 viser de resultater. som hidtil er opnåel. For
overskuelighedens skyld er resullaterne sammenstil
let, så henholdsvis 1.. 2.. 3., 4., og 5. års virkning kan
ses. I 1990-91 blev der ikke anlagt nye forsøg. og derfor
foreligger ingen nye resultater med I. og 2. års effekt.
3. års effekten er målt i 3 forsøg i 1991, og her har det
kostet i gennemsnit 24 pet. af udbyttel at undlade
plantevæm.
4. og S. års effeken er målt i hhv. 16 og 3 forsøg. Her
har tabet været hh .... 15 og 38 pcl. ved at undlade
pIanieværn i 1991.
l 19 forsøg over 5 år er der nu målt 3. års effekt. I
gennemsnil har tabel ved lit undlade plantevæm været
23 pet. Denne forskel er statistisk sikker. » Tabet I<

reduceres dog med de sparede omkostninger til at
gennemføre pianicværn i de aktuelle afgrøder.

Tabel SI viser, hvordan udbyttet har værct i 91 forsøg
med sprøjlefrie zoner. Forsøgene er sammenstillet
afgrødevis og viser et gennemsnit af I.. 2.. 3.. 4. og S.
års målinger. I Oere afgrøder er de målte udslag
statistisk sikre.
t den forløbne periode er de største tab ved at undlade
plantevæm målt i vinterhvede. vinterbyg og ærter.
Forsøgene følges endnu I år.

Tabel 50. Sprøjte/rie zoner. (102)

Forholdstal for udbytt(
I In 2. In 3. Ars 4 Ars S. Irs

fOl'S4llg fo_ fOrlOØg forsøg fOl'S0g

1991 J/< 16 [S. J/<
Planteværn 100 100 100
Spmjlefri 76 85 62

LSD 11 LSD 6 LSD-

1990 51<· 14 [S. 4/<
P]anteværn 100 100 100
Sprøjtefri 61 76 77

LSD 2J LSD IO LSD 14

1989 5 [S. 15 [S. 2/s.
Platltcværn 100 100 100
Sprøjlcfri 67 85 84 GILSD- LSD 7 LSD-

1987-91 28/'. 251< 19 [S.
Planteværn 100 100 100
Sprøjtcfri 86 81 7)

LSD 8 LSD 7 LSD 7

Fors"g med sprøjte/rie zoner i vtIrbyg.
De ubehandlede parceller langs hegnet ses tydelig/.
God/ I01/dmandskab om/olter og.ro hensyn til hegn og
andre ·jristeder··/or sål'el /ugle og s"'{1I'I"/dr som for den

vilde flora. (POlO: Alfred FUlTrup).
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Planteværn

Resultaterne a/ de gennem/ørte forsøg med sprøjte/rie
zoner viser, at det kan koste op til 25 pct. 0/ udbyllet at
undlade pioIlteværn. I enkelte/orsøg har udbyttet været
reduceret belydeligl mere.
Tabene øges med drene, idel en konsekvent undladelse
0/ planteværn med/ører en betydelig forøgelse af
ukrudtsmængden,
Tabet opvejes ikke afde sparede omkostninger,

Anvendte midler. Tabel 52 viser i alfabetisk orden de
præparater, som har deltaget i årets forsøg med
ukrudtsbekæmpelse, Indhold og mængde af aktivt stof
er angivet sammen med firmanavn, Såfremt midlet er
markedsført, er også faresymbol angivet.

Tabel 52. Midler prø)'el mod ukrudt 1990-91.

~andels- Fare· Virksomme stoffer
navn Firma klasse gram pr. kg eller liter

UkrudrsmidleT:
AclOIlifen Agro-Nortlen 600 pclomren
A~I Cibl GClgy 100 propøqui1,llrob
Ally 20 DF Du Pont 200 met~ulruron-melh)'l

AreIon n, E Hoechsl 500 t50pmlUroa
ArilIneS OOW Elanco 20 cloe:ynahd+

200 M PA +40 nuro~YP)T

Asser! BASf' 1 300 Inl&1,amelhabenl
Alrann, 47% "'" Xi 500 alrann
Aycnge ISO L BASF X. 217 dlrenzoqulIl
BlIn\'d 4 S S....., ,

480 dlCamba
8Magnlll 48() BASF X. 480 !xntazon
&savan M 75 BASF , 250bc:ntPlon+7S MCPA
Bc:lgran Agro-Nordal X. 300 lSOproturOll.f

62 lO.ynil + 146 mechlorprop
Bc:tlldc:x EsbJCfI KemI 94 pilettmedlpluun+

163 tnallat
Iktanal Plus Schenng Xi 160 phmmedipham
Iklanal I'rogress Schenng 1 62 phenrnedlpham +

16 dcsmedipnam +
128 elhofumesat

Dc:lllron Schenna: X. 80 phenmtdipham +
100 ethofumCSllI

Bladc• .500 SC Shc:1l X. 500 eraulJn
Capsolane ICI 1 360 EI'Te
DantriJ-d Agro·Norden , 3g ionp.il .... n5 MCpA l

23 brnmo1)'Dil+
184 dlChlorprop-p

"""bl« Agro-Noflkn X. 240 iMlproturon ~
40 io~yml+40 bromo1)'nil

Dupl~n MI' Flere X, 600 mechlorprop-P
DuplO5llll MPID
K~. "'~ Xn 350 mcehlorprop-P +160 2,4-D
DuplO!>illl Super "'~

X, 130 mechlorprop-P+
310 dlchlorprop-P-+
160 MCI'A

EK 191 E&b./<'rg Kemi 35 flum1)"p)Tt-
20 clopyralld+250 MCPA

Enoon BASF 250 pendlllletbahn+
150 ISOpmtumn

EJ:pander BASF 240 chlondllzon +
120 phcnmcdiphanl

E.press Du Ponl 500 lnbenuron·mnh)"l
EJ;press. 75 DF Oll PMt 750 lnhmuron.mdb)'l
Fk,udor Sc~rillg 500 isoubm
FOCU5 BASF 200 C)'do1ydim
Fo~tri1-P Alro-Norden 84 lo\ynil+ 25g birenoJ,+

30lI mc:chlorprop-P
Fw:i:llldc:X-Tro ICI X. 250 fluuirop-p-butyl
Gallanl DOW Elanco , 125 balo.yf:t:ho,\elhyl
(iardoprim 500 FW Cibl Gt:lgy X. 500 terbuIh)' ann
Glean 20 DF Du POItI 200 cblol"$ulruron
Gollix WG Agro-kemi 700 metamilmn
Gramtnon SOO FW Clha Gelg:)' 500 l~rotUron
Harmony Du POltI 7SO tn enslllruron·mah)·l
IkrbalOll 630 KVK 320 mc:chlol"pl"op-P+

2SO MCPA +30 clopyrahd
Hcrbamlx Combi KVK 325 dlChlorprop·P t

1752,4-0+ In MCPA
Herblprop ES 500 KVK X. 500 mechlorprop-aLn
1000u: Shell , 300 OOprotllfOll t

12,5 diflurcmCllOl +
62lOxyml+
73 llIcchlorpror·P

Kugar Agro-Nordrn ,
~ ~'::f:~~:~ +
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Tabel 51. Sprøjte/rie zoner. (202)

Udbytte og merudbyne
hkg pr. ha og forholdstal

/987·91 38/. Vårbyg 23ft. Vinterhvede

Planteværn 42,3 100 60,6 100
Sprøjtefri +6.2 85 +15,0 75

LSD /.6 LSD 6,1

/987·91 7fs. Villlerrug 7/s. Vinlerbyg

Planrevæm 42,7 (00 47,6 100
Sprøjtefri +3,3 92 +9,9 79

LSD- LSD 5./

/987·9/ 4ft. Vinterraps 5/s, Vdrraps

Planteværn 24,2 100 17,8 100
Sprøjtefri +3,5 86 -:-2,9 84

LSD 3,5 LSD-

/987·9/ 7fs. MaTkært

Planteværn 39,8 100
Sprøjtefri ~9,5 76

LSD 7,3

Handels- Fare· Virksomme slofffr
navn Finna klasse gram pr kg eller l, ler

..- BASF X; 200 alraun+200 ben·.non
L3ddoJ.: T BASF

,
200 Ittbulh)"lazm+
200 benlPlOIl

Lauril Shcl1 16,7 dinllfeniCllIl+
1251O.yntl+
156 mechlorprop-P

'-"<~. Ciba.Geigy 200 tMllSulruron
Matngon Do.... El,Inco 100 clopyralid
MePA,75% Am X, 750 MCPA
Meleor-d Agro-Norden

,
208 iliOproturon"
145 mc:chlorprop-P+
125 blJcno~

Mylom J'o"'er-d Agro-Nordm X. 288 mechlorprop-P-e-ter+
160 lO.ynil

Optica MI' Flere X, 000 mCChlorp;.s-P +
O"itril Agro·Norden Xli 200 io.ynil + bromo.rnil
!'uma S 15 EW Hoecbll , 75 renoupmp-dhyl
Pyrnmm DF nASF 650 chloridazon
Rpyi~ ICI 240 lrifluralin +

190 napmpamid
Reglone ICI X. 200 dlqual
Roundufl Monsanlo J60 gl)"pbosaL
Roundup 2«Xl MOOliialllO 400 &1yphosal
RPAN 30064 AJro Nordrn 5 diflurrn,can +

200 MCPA+
375 dlchlorprop-P

SUlrllne Miur DOW E1anoo X. 250 fluroxyp)'r
StOlnp BASF 330 pendlIndbalin
Stomp se BASF 400 pendimethalin
TIlIos. Schering X. 420 meo:hlorprop+

94 bromo.rni1+
2g !xnawlon-tlhyl

lolItan AJro-Nordrn .500 isoproturonT..- BASF 160 pcndllnethahn+
ISO benlaron

Touchdown
(FL 110) ICI 480 ~ulposale

Touchdoo..... n HSF
(Ft 110 liSI') ICI ,

~~~Cl\~Treflan [)(ny Elanoo X.
TribunJl WP Agro-kmll 700 mcthaben:uhlllzuron
Trifluralin Fim X" 4ilO tnnul'3hn
Trinulan KVK X, 240 uiflulll1in +

120 hnuron
vq;onn 500 FW Ciba·Grig) X, 420 bmmophcOOJlllr +

SO labuth)'lazm

Klæ!Jem,dlrr. ol/u og addis/IIe':
ACllpron UASF • peHctreongsolk
Exlra..on Du POOl • klælxtnlddd
Frigate ICI - n addlllV
Isobleltc Hoa:hst :~~~~IJeLI!>S&poll)l('\ ICI
Super Olle SclJcnnlt - penetn:rillg5Ol>e:
Teamup 2000 Monsanlo J90 AmmoniuffiSulfhl

Fareklasse: - betyder, al mldld er uden for rareklasse.
? betyder, al mIdlet endnu ikke er godkendt.
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Økologisk og biodynamisk
dyrkning
Af Erik Fog

Resultaterne er vist i tabel I. hvor også resultaterne fra
1990 er medtaget.

Vinterhvede
Som tidligere har der været størst interesse om sorts
forsøgene. Der har i 1991 været gennemført seks
forsøg med vinlerhvedesorter. Forsøgene har nr. 17
007, 37067, 18003, 41 038, 13052 og 33 144,

Udbytteniveauet er lidt mindre end i 1990. Men man
må vurdere tallene med Slor forsiglighed. da gennem
snilstallene dækker over store varialioner. Del højes le
enkellrcsultat har været 79.7 hkg 1 Pepital og del
mindste enkeltudbytte har været 18.9 hkg i Urban.
UdbyIIeniveauet for Pepital ligger gennemsnitligl på
68 % af årets konventionelle udbytter; men variatio
nen går altså fra 25 % til næsten 100 % af kon·
ventioneh udbytte.

Udbytte OB merudbytte
hkg pr. haVinterhvede

Tabel l. Udbyne i vitllerhl·ede.

FOI"S0~r 1991 1990

Antal forsøg 5 3
Pepital ................ 54,4 64,3
Gawain -;-1,2
Kosack ......... -;-3,6 -;-10,8
Urban .. . . . . . . .... . . .. ~5,O -;-8,4
Obelisk ......... -;-2,0 -;-0,5
Florida. -;-4,2 -;-8,0
Apostle -;-6,8
Obelisk + kvælstotlikse·
rende bakterier 0,0

Årsager til udbyttevariationen skal først og fremmest
søges i gødskningsniveauet og forfruglsvalgel. I for
søget med del laveste udby tie var forfrugten havre og
der var godel med 20 t ajle i maj måned. Denne mark
var tilmed en omlægningsmark. I forsøget med det
højeste udbytte var forfrugten kløvergræs og der var
tildelt 46 t kvæggylle i april. Det bor dog overvejes om
del er forsvarligt at ompløje kl0vergræs c\ler lucerne
for vinterhvede. da det giver en betydeligt oget risiko
for udvaskning af nitrat.

DCI faglige arbejde indenfor det okologiske område er
organiseret under Fællesudvalgel for økologisk og
biodynamisk Jordbrug. Fællesudvalget har 5 regiona
le konsulenter og en landskonsulent specialiseret i
økologisk og biodynamisk jordbrug. Desuden har der i
1991 været et udvidet samarbejde med op mod 200
lokale konsulenter, hvoraf ca. 50 er plameavlskonsu·
len ter. Planteavlskonsulelllerne har i lighed med tid
ligere år stået for gennemførelsen af forsøgene, der er
afrapporteret i denne beretning. Fællesudvalget vil
gerne her takke for det gode samarbejde både med de
lokale planteavlskonsulenter og med Landskontoret
for PIallIeavl.

I lighed med resultaterne fra de tidligere års forsøg
med okologisk dyrkning varierer resultaterne fra for
sogstcd til forsogssted ganske betydeligt. Det er dels et
udtryk for forskelle i jordbundsforhold og klima; men
det er førslog fremmest et udtryk for al drirtsledelsen
har en større betydning i økologisk drift. Særligt i
omlægningsårene har det vist sig vanskeligt at sikre
tilfredsstillende udbytter. Der er således brug for en
solid rådgjvningsindsat~ pA delle omdde.

Ud over resultaterne fra disse markforsøg kommer der
i disse år en lang række resultater fra statens for
søgsvirksomheder. Disse rcsultalcr er forsøgmæssigt
bedre underbyggede og vil bidrage til en bedre for
slåelse af de særlige problemer. der ligger i økologisk
drift, og vil dallne grundlag for den praktiske vejled
ning, der foregår gennem den landøkonomiske råd
givning.

l 1991 er der gennemfon 17 forsog med økologisk
dyrkning. Det er en nedgang siden 1990, hvor der også
kun blcv gennemført l3 forsøg med denne driftsform.
Interessen for økologisk dyrkning er ellers i stigning i
disse år; men da del is..-ef er kvægbrug. der lægger om
er interessen for dyrkningsforsøg måske ikke sA stor.

Korndyrkning
Forsøgene i 1991 har næslen udelukkende værel for·
søg med korndyrkning. Området er dels det. der har
størst almen interesse. dels har det vist sig. at det er
disse forsøg. der bedst lader sig gennemføre i del
landøkonomiske regi.
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Økologisk biodynamisk jordbrug

Forekomsten af ukrudt har på nogle lokaliteter været
alvorligt, men der er ikke en klar sammenhæng til
udbyttet. Sygdomme og skadedyr har ikke generet i
disse forsøg. Meldug har kun forekommet i et be
tydende omfang i sorten Florida og kun på to lokalite
ter. Brunplet var kun alvorlig i forsøget med det lave
udbyHeniveau. Rust og lus gav ingen problemer.

Igen i år er del sorterne Pepital og Obelisk, der har
givel de største udbytter. Gawain har været på samme
niveau; men det er ikke en bageegnel sort. Derimod
har sorten Urban, der er en udpræget bagehvede, givel
et mindre udbytte.

Det er i år forsøgt at pode det sidste forsøgsled med
kvælstoffikserende bakterier, for at se om det kunne
give en kvælstofeffekt på hveden. Resultaterne viser
ingen effekt af de kvælstoflikserende bakterier hver·
ken på udbyttet eller på kvaliteten.

Da en stor del af den økologisk dyrkede hvede sælges
til bageformål er bagekvaliteten vigtig. I tabel 2 er vist
kvalitetsegenskal>erne af sorterne i årets sortsforsøg.
Værdierne følger de tidligere års erfaringer, at tusind
kornsvægten nogenlunde når det ønskede niveau; men
at indholdet af råprotein generelt ligger for lavt. Fald-

Tabel2 Kvalitetsegenskaber i vinterhvede

Tusind- Sedimen·
korns- Pct. talioT1\-
vægl ~. værdi

• protein Faldlal ml

5jorsøg

Pepital. 47 10,1 117 27
Gawain 49 10,5 283 Il
Kosack .. 45 10,4 297 24
Urban... 44 11,1 112 11
Obelisk. 45 10,9 113 22
Florida. 44 10,4 lil 21
Apostle 41 11,4 277 3I
Obelisk + kvæl·
stofTIkserende
bakterier 44 10,8 102 21

Ønskelig værdi: 45-50 over 12 over200 10-15

at indholdet afråprotein generelt ligger for lavt Fald~

tallet ligger derimod som tidligere meget højt og
sedimentationsværdien når kun tilfredsstillende vær
dier for de mest bageegnede sorter. Det er således
sorterne Urban og Apostle, der er de mest bageegnede
mens Ga\4.'Oin slet ikke egner sig til bagefonnA.l. De
øvrige sorter er delvis bageegnede.

Fra sortsforsøget i 1990 er der blevet udført prøvebag~
ning. Resultaterne er vist i label 3. Også i disse
resultater viser Urban sig som den mest bageegncde
sort med et højt brødvolumen og høj sedimentations
værdi.

Ud over sorlsvalget er tilførslen af kvælstof til hveden
den vigtigste melode til at opnå tilfredsstillende bage
egenskaber i hveden. I el enkelt forsøg nr. 08 030 er
det forsøgt at forbedre udbytte og bageegenskaber ",ed
al tildele stigende mængder gylle udlagt eller ned
fældet. Første gylletildeling er givet 19. apru, den
næste er givet den 28. maj og den sidste 24. juni.
Resultaterne er vist i tabel 4. Det springer i øjnene, at
udbytteniveauet er meget lavt, og der er kun el meget
lille respons i udbyttet på de forskellige gødsknings
metoder. Derimoo er såvel råproteinindholdet og sedi
mentationsværdien ganske høj i forhold til, hvad der
er nået i sortsforsøgene. Der er imidlertid ikke nogen
klar fordel ved den ene behandling i forhold lil den
anden. Det ser dog ud til, at det er de led, hvo]' gyllen
er blevet nedfældet i første tildeling, der har nAet de
bedste resultater.

Det lave udbytleniveau er vanskelig at forklare, når
proteinindholdet er nået så højt op. hvilket tyder pA, at
der troos alt har været meget kvælstof til stede.
Ukrudtstrykket har ikke været alVOrligt før ved host,
hvor 40 % af jorden var dækket af ukrudt. Til
svarende er der blandt sygdomme kun knækkefodsyge
med 34 % angrebne planter, der har generet afgrøden.
Observationer i marken tyder på, at det snarest er
jordbundsforholdene, der har været ugunstige for af
grøden. En tæt jord med dårlig lurtudveksling og lille
biologisk omsætning vil have svært ved at omsætte
gyllen hurtigt. Tværtimod kan der opstå iltmangel i en
periode, hvilket vil skade afgrøden. Forsøget er udført
på arealer der kun har været dyrket økologisk i to år.

Tabel3 Udbytte og bageegenskaber i vinterhvede (Sorrsforsøg 1990)

Tusind- SNimen-
Udbytte PCI. rå- korns- talJons- Dej- Brød\lQ- Jroo-
hkg. ha pralem "regl i g. Faldtal værdi ml. blødhed lumen cm l h0!dr mm.

3 forsøg

Kraka . . . . . . . .. . . 52,6 13,2 41 lSI 12 71 148 72
Kosaek 53,5 12,3 41 291 25 87 lil 60
Urban .. . . . . . . . . . 55,9 13,3 47 371 12 97 342 67
Obelisk 63,8 11,8 47 141 25 120 110 58
Florida. 56,8 12,2 50 114 21 67 288 59
Pepital. ......... 64,1 11,2 48 350 24 110 300 72

Ønskelig værdi: over 12 45-50 over 220 10-15 lavt 400 75
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Tabel 4 Gylle Iii ~'Jnterh~'ede_

UdbYll~ og SC!(!Imen-
Vinterh ..ede merudbylte Pct. nI- IlIllons-

hkg pr. ha prOlem værdi ml.

I forsøg

100 N udlagt ......... 21.9 13.3 29
75+75 udlagt 1.0 14.1 33
100+ 100 N udlag, 2.6 12.8 39
75 ~ nedfældet +
75 N udlagt .. 4.3 14.1 38
100 N spredt
+ 100 N spredt. 1.9 12.1 40
75 N nedfældet +
75 N udlagt +
50 N udlag, ... 0.2 16.1 45

Del er en erfaring fra flere ekologlske brug, at hVIs der
Ikke tidligere har værel godet med husdyrgodning. går
der en "rrække fer jorden bli\'er I stand til at oms..-elle
den organiske gødning optimalt under økologisk drift.

Økologisk biodynamisk jordbrug

Det har i år været drøftet om h}'bridsorteme er
uheldige på grund af den egede risiko for angreb af
meldrojesvampen. I det ene fon.ug er der gennemfart
analyse af meldrøjeindholdcl. Hybridsorlen Rapid
havde det højcsle indhold på 17 meldroj<..'Stykker pr.
kg. Derefter felger imidlerlld sorten DominOIor med
12 meldrojer pr. kg mens de øvnge soner mklusive
hybridsonen Morder havde et Indhold på mellem 3 og
6 meldrøjer pr. kg. Forsøgel bekræfter. at meldrøjer
kan \'ære el problem i visse sorter; men del har ikke
enl)'dlgl været hybndsonerne. der har været pro
blemet.

Det må kunne konkluderes ud fra de sidste års forsøg.
al det også i økologiske dyrkning kan betale sig at
benytte hybridsorterne, hvis udsæden er meldrøjefri
og s..'Cdskiftet og \'ækstforholdene i o\'ngt er lorden.

Der er gennemforl to forsøg med udsædsmængder og
dlider for \'intcrrug. Forsøgene har nr. 08 029 og 13
053. og resultaterne fremgår af label 6.

Tabel 6. Udsæd.fmællgder og sdrid for vifl1ermg.

Udbytte og nterudbyue
hkg pr tUl

Vinterrug
Der har i 1991 \'æret gennemfart to forsøg med vm ter
rugsorter. Forsøgene har nr. 37 124 ug 33 1-l5. Resul
taterne ses I label 5.

Tabel 5. Udbyrte i I'ifllerrug.

Vinterrug Udbytte Ol merudbytte hk& J"- tUl

Forsopted 19911)

Pctkus 11 ... 46.2 33.5 34.8 38,2
Marder . 7.8 5.8 10.3'\ 7.0 11

Rapid. 9.8 9.0
DominalOr .. 4.5 7.7 4.8 7.3
Danko 2.1 +2.4 1.4
Schmidt ..... +8.9 +7.5 +2.3 +7.3
LSD ..... 4.9

I) 2 ronog li I rorsøg Il Akkord

Vinterrug

150 kerner pr. m2 -

Ild 25/9 . 28,0
300 kerner pr. m'-
~. lid 25/9 . 3.8
450 kerner pr. m2 _

'id 25/9. 5.7
150 kerner pr. m2 _

sålld 8/10 .... 3.9
300 kerner pr. m!-
så';d 8/10. 0.6
450 kerner pr. m2 -

S'1l1d 8/10 .. 3.0
150 kerner pr. m'
såtid 23/10 +6,6
300 kerner pr. m'
så'id 23/10 . ~ 1.6
450 kerner pr. m~ -
sålld 23/10 .... .. 0.1
LSD ............. 2.5

27.1

0.1

3.9

0.7

1,5 HI1.2

4.3

Som tidligere år er der en betydelig variation l ud
bytteniveauet fra sted III sted. Det er dog mindre end I

for.mgcne med vinlcrhvedesorter, og udbyttenivcauet
er lidI højere end tidligere. Hybridsorleme Mart/er og
Rapid har givct det højeste udbyIle i lighed med
hybridsorten Akkord de tidligere år. Derefter kommer
sorten Dominoror. og i den anden ende er der et
betydeligt mindre ud bylte i sorten SchmidI. Schmidt
rugen er ikke en sort i gængs forstand men snarere en
gammeldags landsor!. hvor det er den enkelte bruger,
der holder sonen ved hge ved at udlage såsæd fra år til
år. De sidste tre års resultater dokumenterer klart. at
det er en dårlig ide. at benytte sådanne landsorter.

Udb)t1eniveauet er igen i dette forseg lav(, hvilket
mest sandsynligl skyldes. al jorden er i dårhg drifl'itil
stand og kun er dyrket økologisk i henhold~vi~ et og to
Ar. Vedn,rende udsædsmængder er der klare merud
bytter for stigcnde udsædsmængder. I 1990 blcv der
gennemfort et enkelt fafsøg. hvor der ikke var klare
udslag for udsædsmængdeme. I det forsog var ud
bytteniveauel også hojere ca. 35 hkg. Ved del la... e
udbylteni\'eau har det således kunnet betale sig at
sikre sig en tæt planlebestand.

S tidspunktet ber derimod ikke trækkes III oktober,
da det har givet et nundre udbytte såvel I 1990 som i
1991.
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Tabel 7. V6rbygsorler.

Sorterne Derkado. Canul og til dels Regolla regnes
som maltbygsoner Der er udtaget pf()\er til analyse
for kemeslorrelse og for indhold af råprotein for at
bedomme sorternes egnethed til maltning. I forS<lget
med højt udbytte var der en tilfredsstillende andel af
store kerner i alle soner. Derkado lå højest med 94,9
% af kernerne over 2.5 mm. Til gengæld havde lo.amt·

Det fremgår tydeligt af resultaterne. at det er mest
hensigtsmæssigl af uds..~ en sortsblanding. hvilket er i
overensstemmelse med tidligere års resultater. Det er
også velkendt, at der i sortsblandingerne opnås en
bedre resistens mod sygdomme. Der kan dog ikke
pAvises en særlig klar sammenhæng mellem udbytter
og angrebsgrad af svampesygdomme. I sorterne Segu.
Regalla og Canul var der ret kraftig lejesæd specielt I

forsaget med højt udbytte.

Det ser således ud til, al det kan være særdeles
vanskeligt at dyrke byg til maltning under økologiske
forhold. KvælstofTet frigives typisk langsomt vtd øko
logisk drift. fordi det skal frigives gennem min~raJi·

sering af organisk materiale, når jorden bliver .. arm.
Det giver en langsom væksl i starten, hvilket mindsker
udbyttet, og en kraftig vækst sent i udviklingen, hvil·
ket giver cl relativt højt proteinindhold. Skal man
forsøge at dyrke økologisk byg til maltning bør det
derfor ske på et sted i sædskiftet, hvor forfrugtcn ikke
efterlader en masse organisk bundet kvælstof. og der
bør kun gødes med hurtigt virkende gødning som for
eksempel ajle.

Også dette forsag varierer kolosait fra forsOgs'tled lil
forsogssted. Forsøgsstedet med de lave udbytter er det
samme som havde lave udbytter i hvede og rug. og
marken er ugødet.

I ]99J er der gennemført tre forsøg med byg og ærter i
blanding. I forsøget er brugt ærtesorterne Boharyr og
Solara i blanding med bygsorten Lina. Forsøgene har
nr. 38 097. 13049 og 13 054. Resultaterne er vist tabel
8.

Ærter i blanding med korn
Det er en megee brugt praksis i okologisk dyrkning, at
dyrke byg og ærter i blanding. Formålet skulle dels
være at oge proteinindholdct. dels at sikre at ærterne
ikke går i leje med efterfølgende gennemgroning af
ukrudt.

I alle Ire forsøg har der været merudbytter \ed at
dyrke blandinger frem for ærter i renbestand. Der er
dog ingen klar tendens til, hvilken blanding der er den
bedste. På forsøgssted 2. har blandingerne med 50 %
ært og 50 o/G byg været klart de bedste. og det er ogs5 i

Omvendt lå råproteinindholdet i forsøget med del lave
udbytte på ca. lO,S % råprolein; men til gengæld var
kernestørrelsen helt utilfredsstillende med ca. 50·60
% af kernerne over 2.5 mm. Maltbygsorterne ud·
mærkede sig ikke specielt med henblik på disse kvali
tetsmåJ.

lige sorter el for hojt proteinindhold nemlig ca. ,3 %
råprolein, hvor del ønskelige ville være under l %.

6.9

49,6
+5.9
+3.6
+5.5
+2.5
+6.8
+9.7

I 2

17,7
0,4
4.8
7.6

+1.4
+5,9
+5,9
+3,0

J.7
l) &gu + DIger + Derladc + Canul

Blanding I) .
Segu , .
Digger ..
Lina .........•..
Derkado ...
Regatta ..
Canul. _.
Ida .
LSD .

Økologisk biodynamisk jordbrug

Vårbyg
Der er gennemført to sortsforsøg med vårbyg. Forsøg
nr. 40 073 og 36 140. Udbytteniveauet er meget for·
skelligt i de tO forsøg: ca. 45 hkB pr. ha i det ene og
under 20 hkg pr. ha i det andet. Arsagen lil det meget
lave udbytte skyldes forst og fremmest en udpræget
manganmangel (lyspletsyge). der derefter medførte, at
ukrudtet fik gode udviklingsmuligheder pil byggens
bekostning. 1 forsøget med det hoje udbytte var der
klovergræs som fonTOgt. Resultaterne er vist i tabel 7.

Tabel 8 Ært og byg i blandmg

Udb)11e Ol IUprotcin i

I
merudbytte PCI. .....011'..
hk.g pr_ ha """ "".

FOI'S4IgSSled I. I 2 I 3 I I 2 I 3 I I 2 I 3

lOOo/c Bohatyr . 30,3 23,8 10,4 100.0 100,0 100,0 24,S 23.8 26.6
50% Bohatyr + 50% lilla S,6 30,7 8.5 44.. 3 43,2 32,9 16,7 18,2 17,0
85% Bohatyr + l5% Lina 8.6 10.3 4.1 65.7 86,3 58,2 20,4 22,8 21,5
85% Solara + 15% Lilln. 1.5 18.2 5.4 71.5 80,7 43,6 21.1 22,6 18,9
50% Solara + 50% Lina. 6.9 31.5 S.2 44.5 51.7 19.2 16.7 IS,S 15.4
LSD. J.J 5./ /.9
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disse, al protcinudbyuel pr ha har været størst. J disse
parceller har lejes.-eden \ ærel mindre og vandpro·
centen af den hostede vare har været 1.5 til 2 pro
cenlellheder mindre end l de ovnge parceller. Der er
ikkc i disse forsog grundlag for at udnævne den cne
ærlcson som bedre end den anden.

Økologisk biodynamisk jordbruR

Kartoffeldyrkning
Der har i <ir kun været et enkelt forseg eller rettere en
udbyltemåling i økologisk dyrkede karloner. Forsøget
er udfo" pA en grovsandet jord. hvor forfrugten \'Br
klovergræs og der blev godet med 40 tons kvæggyllc
forud for lægningen i april. Forsogct blev vandet med i
alt 175 mm vand. Kartorrelsonem er Sava.

Udbyttet blev 237 hkg pr. ha. hvoraf 79 % eller 187
hkg af knoldene var over 40 mm. Forsøget har nr. 36
147.
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I

Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark

Tabel I. Sort.iforsøg med jabrikskanojler. (2/0)

Omregnel lil kr. pr. ha har sorterne 1'05010, Tiva og
Saturlla været jævnbyrdige. hvorimod Fecuva og Ole·
va har ydet væscnlligt merc.

r 1991 crder j a1l gennemført 36 forsøg med kartofler,
fordelt på 9 forskellige opgaver indenfor omrideme
dyrkning, gødskning og planteværn.

Sortsforsøg med fabrikskartofler
t samarbejde med og finansieret af de fem kartoffel
melsfabrikker i Jylland er der gennemført forsøg med
sorterne Posmo, Tin, Fecuva, Satuma og Olev3.
De enkelte sorter anvendt i forsøgene er dyrket og
opbevaret på samme sted og under samme forhold.
Knoldene er soneret med 10 mm interval og der
udover optalt og afvejet således, at der er anvendt
nøjagtigt samme vægtmængde pr. forsøg af de enkelte
sorter.
Resultaterne afde 6 gennemførte forsøg er vist i tabe) l
sammen med resultaterne af tilsvarende forsøg rra
1990. SkuTvtallel er et udtryk for knoldenes modtage
lighed for SkUfv, og de fremkommer ved at opdele 200
knolde i grupper efter angrebsgrad. Ud fra antal
knolde i de enkelte grupper beregnes skurvtallet ved nt
gange med forskellige talstørrelser. Omregningen af
resullaterne i tabel l lil kr. pr. ha er sket ud fra
mclfabrikk~rnes afregningsskala minus 3 kr. pr. hkg
lil frag~ og 5 kr. pr. hkg til forrentning af leverings
retten.

6fo1'S#g 1991
O kg K ... 22,0 302 16202
100 k8 K 21,3 50 1884
200 kg K 21,4 46 1218
300 kg K 20,9 53 879

Udb)11~ og rnn1.Jb)1.11:
.,. ",ha

!itl~e1~ hkg
Imold<

Kalium til fabrikskartofler
Fm praksis hævdes jævnligt, at de anvendte n rmer
for kaliumtilforsel til kartofler er for lave. nAr det
gælder nyere fabrikskartofTelsoner som f.eks. Posmo.
For at undersøge om der er hold i denne påstand. er
der i 1991 i sorten Posmo gennemført 6 forsøg med
stigende mængder kalium i kaliumsulfat. ResulWteme
af forsogene er anfort i label 2. hvor der ligeledes er
vist en okonomiberegning over kaliumtilrerseJ. 0ko
nomiheregningen er foretaget ud fra meldfabriklernes
afregnmgsskala med fradrag af 5 kr. pr. kg tilført
kalium (K).

Tabel 2. Stigende mængde ko/ium til fabn'kskartojler.
(211)

Til de enkelte sorter kan knynes felgende kommen
tarer, der ber indgå i overvejelserne ved valg af sort.
Posmo: Sorten er meget spirevillig p§ lager, hvilket
især giver problemer med opbevaringen i milde vlOtre.
Posmo er ikke resistent mod nemauxler. Den angribes
sjældent af virus og bakteriesygdomme.
Tin: Sorten er nematodresistent. Den angribes sjæl
dent af virus og bakteriesygdomme. men er ret modta
gelig for skurv. Tiva giver knolde af megel uens
størrelse.
fe<:uva: Sorten er nematodresistent. Den angribes
sjældent af virus, men er meget modtagelig for kim·
mel og blodrlldsbakterier. Sorten kan være van...kclig
at opbevare ved sen optagning. Bør leveres tidl'gt og
direkte fra mark til fabrik.
Saturna: Nematodresistent. Sorten angribes sjældent
af virus. Den er let at opbevare. Saturna er meget
t"rkefolsom. hvorfor den lykkes bedst på vandet jord.
Oleva: Nemlltodresistent. Sonen er meget spirevillig,
hvilkct kan give opbevaringsproblemer bAde ved avl af
fabrikskartofler og læggekartofler. Oleva er ret mod
tagelig for skurv.

14134
-;-177
2019

212
3128

18402
-;- 50
677

-;- 2483

335
25
36
28
85
25

414
47
23

-;-19
25

19.2
17.9
19.9
18.2
18.8
J.l

21.0
18.3
20.0
18.5
0.8

2.8
3.7
3.4
1.6

4.2
12,5
4.7
4.3
8.J

Udbyue og
merudb)'ne pr ha

Skuf"V' ~ hkg
tAJ sti\'I:Jse knolde kr

6 forsøg 1991
Posmo .....
Tiva.
FCCUV3 ••••

Saturna.
Oleva ..
LSD

6fo1'S#g 1990
Posmo.
Tiva.
Fccuva
Saturna.
LSD
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Kartoffeldyrkning

Forsøgene vise::r i O\erensslemmelse med udligere gen
nemforte forsøg, at kalium sænker stivelsc::sprocenlen.
I gennemsnit af forsøgene har der ikke været økonomi
i at tilføre mere end 100 kg kalium pr. ha. Opdcle4i
forsøgene efter udbytteniveau I to grupper. er der i
gennemsnit afde J højeslydende forsøg hostet 337 hkg
uden tilførsel af kalium og 267 hkg i de J forsøg med
laveste udbytte. Opdelt på denne måde var der "kono
mi i at tilføre op til ca. 150 kg kalium pr. ha i de
højcstydende forsag. medens der maksimalt var øko
nomi i al tilfore 100 kg kalium pr. ha i de lavestydende
forsog.
Forsøgene soges fortsat.

og sårheling blev knoldene sorteret og fyldt i kasser.
Kasserne blev indS3t i kølerummet på Forsøgsgården
Godthåb ca. 15. oktober og opbevaret her mdtil SIdst i
marts måned 1991. Efter at de ti avlere i marts måned
1991 havde opsorteret deres læggekartoner til salg.
blev der udluget en prøve af disse til sammenligning i
forsog. I markforsog ved forsogsstationerne Tylstrup
og Lundgård blev ydeevnen af kartoflerne. opbevaret
ved 3 ·C, og de avleropbevarede sammenlignet. Resul·
taterne af sammenligningen er anfert i tabel 4. Det ses,
at læggekartofler opbevaret i kølehus gennemgående
har ydet mere end læggekartofleme opbevaret i avler
huse.

Tabel 3. BladgodsknifJg til kartofler. (21l)

Bladgødskning
For det engelske firma Phosyn er der gennemført 2
forsøg med bladgodskningsmidlet Hydrophos. Midlet
indeholder 189 g fosfor (P) og 60 g magnesium (Mg)
pr. liter og koster ca. 42 kr. pr. liter. Resultaterne afde
2 forsøg er anført i tabel 3.

Midlet er udsprøjtct forstc gang ved begyndende
knolddannelse og for de to sidste led'i vedkommende
igen 2. gang 10-14 dage senere.
B1adgodskning med Hydrophos har Ikke givct merud
bytter af knolde. men der er en tendens til. at midlet
har hævet stivclscsprocenten. Omregnes resultaterne
til kr. pr. ha ved anvcndelse af mel fabrikkernes af·
regningsskala med fradrag af 42 kr. pr. I Hydrophos
og 120 kr. pr. gang til udbringning, har der ikke i 1991
været økonomi i at anvende lllldlet.
Forsøgene søges fortsat. I

2 forsøg Bil/tje 199/

5. Lundgård .. ........ 389 -i-43
6. Tyl'ilrup. 648 -i-20

7. Tyl'itrup. 617 +5
LundgArd. l50 -i-18

} forsog Posmo 199/
I. Tylstrup .. 554 +28

Lundgård .. II l +26

2. Tylstrup . 548 O
Lundgård . 371 -i-8

3. Tylstrup . 576 -i- 36
Lundgård .. 336 -i-8

4. Tyl'itrup. . ......... 562 -i- 32
Lundgård .. 366 : 14

For'iogene er afsluttet.

Tabel 4. Udbyfle efter læggekartofler. opbel'aret
i kølerum \'ed J·C samt merudb)'fle
for opbeJ,'tlring hos ayler. Hkg knolde pr. ha.

I 1988 og 1989 blev der gennemført tilsvarende under·
sogcl'ier med læggekartofler af sorten DianelIa. I gen
nemsnit af i ah 20 sammenltgninger i de to Ar blcv der i
DianeIla opnået et merudbytte på 25 hkg knolde til
fordel for kølehusopbevaring.
Inel. indeværende års forsøg foreligger der i alt resul
later af 14 sammenligninger i Bintje og 18 sammen
ligninger i Posmo. I begge 'iorter er der i gennemsnit
målt et merudbytte på IO hkg knolde til fordel for
køl eh u'iOpbev3ri ngen.

Resultaterne antyder. at danske læggekartoflerjævnligt
opbe\'ares og handteres p4 en mtIde, der forringer deres
ydeevne i marken. Der skol specielt peges p& problemer
med spiring ilagerperioden pd grund af manglende
temperatuntyring. Del bør bemærkes. at undersøgelsen
er gennemfort hos ti \'elholijicerede læggekarlOffelalt

lere. JlI'ilkel lader formode. at læggekartojlerne kan
skades longl mere I'ed opbemring hos mindre kyndige.
end dl't her er I'ist.

366 18084
-i-2 -i-162

3 152
-i-3 -i-921

18.9
19,4
19,6
18.8

UdbYIIe OS
merudb)1:le pr tw

% hlg kr
$11"e1se knotde

} forsøg 1991

Normalgodet
I X IO I Hydrophos .
2 X 5 l Hydrophos.
2 X IO Illydrophos.

Opbevaring af læggekartofler
Der er igen i 1991 gennemfart forsog til bc1ysmng af,
om læggekartoflers ydeevne i marken påvirkes af
opbevaringsforholdene i traditionelle danske kartof
fellagerhuse. Forscgene er gennemført ved al sam
menligne ydeevnen af læggekartofler. opbevaret I av
lerhus. med læggekartoner fra samme mark, opbe·
varet i kolerum ved 3 .c.
læggekartonerne til forsøgene blev indsamlet af Kar·
tofTeImelcentralen. konsulent Soren Just. Herning. og
Landskontoret for Planteavl hos forskellige læggekar·
tofTeIaviere i Jylland, der alle havde eget lagerhus. De
knolde, der blev opbevaret \'00 3 ·C. blev udtaget i
marken hos avlerne sidst i september måned 1990 i
forbindelse:: med optagningen. Efter ca. 2 ugers lorring
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Kartoffeldyrkning

Opbevares læggekartofler ved for høj temperatur. resulterer det i kraftig spiring med pdfø/gende kvælning pil grund af
iltmangel - knoldene mørkfar.'I!s indvendig. og de mister deres spireevne helt eller delvist.

Foto: Martin Andersen/Asbjørn Mathiasen.

Forvarmning af læggekartofler
Der er i 1991 gennemført 3 forsøg med forvarmning af
læggekartofler ved avl af fabrikskartofler. Resultater
ne af de 3 forsøg er vist i tabel S sammen med
resultaterne af S forsøg gennemført i 1989 og 1990.

Tabel 5. Forvarmning a/læggekorrojler. (213)

Ikke forvarmede Forvarmede Merudbytte
knolde %st. knolde %sl. I:r./ha

Vandet

Dianc1la 1989 570 19,5 4 19,7 353
Amia . .. 1990 424 19,7 29 19,7 1487
Arnia ... 1991 525 19,0 24 19,3 1594
Senator. 1991 572 18,0 26 17,5 416
Tylva ... 1991 416 16,9 104 17.4 5250

Ikke vandet
Saturna. 1989 256 19,7 -'36 18,4 ~2540

Tylva ... 1989 359 21, I -7-7 21,1 -7-368
Kaptah . 1990 400 16,9 38 18,3 3273

Som det ses af resultaterne i tabel 5, er der i de
vandede forsøg høstet store ud bylter, og der er store
merudbytter af knolde samt tendens til en højere
stivelsesprocent, når læggematerialet forvarmes.
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Uden vanding er det mere tilfældigt, om der er fordele
ved at forvanne læggematerialet.
Fra ældre forsøg er det kendt, at der kun opnås sikre
merudbytter for at forspire eller forvarme læggema
teriaJet, hvis der vandes i tørkeperioder. Forklaringen
herp.:'l er, at tørkeperioder slår » med forskelhg styr
ke« alt efter planternes udvikling. Man kan s,tledes ler
komme ud for, at en mark, hvor der er anvendt
forspirede læggekartofler, netop har nået et udvik·
Iingstrin, hvor de er meget mere følsomme overfor en
tørkeperiode end en tilsvarende mark, bvor der ikke er
anvendt forspirede læggekartofler.
Forsøgene med forvarmning af læggekartofler søges
rortsat i 1992.

Læggekartofler med sortbensyge
I en læggekartofTclmark blev der i juli måned 1990
fjernet nogle kartofTelpJanter, hvor toppen viste symp
tomer på angreb af sortbensyge. Knoldene under de
angrebne planter - i alt 188 stk. - blev opbevaret i
kølerum ved Tylstrup Forsøgsstation indtil foråret
1991. Af de 188 knolde rådnede 11 pet. i løbet af
vimeren, 37 pet. af knoldene gav planter med 50rt
bensyge i sommeren 1991, og 52 pel. af knoldene gav
sunde planter. AI 52 pct. af knoldene fra sortbensyge-



angrebne plantcr gav sunde planter det følgende år,
skyldes uden tvivl. at la:ggematcrilJlcL er høstct og
sorteret med håndkraft. Var der tale om læggekarto
fler, der \'ar opLaget med maskine. opbevaret i lager
boh eller kule og sorteret på maskme. ville ang
rebsprocenten uden tvivl have \'æret langt hajere.
Resultaterne af denne be~kedne iagllagelse \'iser. at
sortbens)'gebakterierne overføres fra mcx1erknolden
til daHerknoldene på et meget tidligt tidspunkt i
vækstperioden. og al dalterknoldene forbliver uden
symptomer i lang tid. Undersøgelsen viser også. al det
er nodvendigt al bonluge de sortbensygeangrebne
planter og al fjerne knoldene. h\'is det skal undg ,8t
snutten bringes med knoldene ind pA lageret og herfra
spredes til hele læggekartoffelpaniet.

Planteværn

Bekæmpelse af tæger
Lang!'> læhegn er det meget almindeligt med endog ret
voldsomme angreb af tæger, som ved deres sugIlIng på
kanoffehoppen sæller deres tydelige præg på planter
ne. Specieh kUll rækkerne nærmc~t hcgn være hArdt
medtaget, men Ikke sjældent ses også sugeskader på
plantcr langt fra hegn. Normah er en [il to ~prcjt

nmger med et IIIsckticld I stand til at afbode den
synlige skade p. kartoffelplanterne.
I 1991 er der gennemfan 4 forsog, hvor virkningen af
henholdsvis en og to sprojtninger med insekticidet
Karate er undersøgt. Første sprøjtning blev gennem
ført. nl1r begyndcnde tæg~ugning kunne iag(tage~ og
anden behandling ca. 2 uger senere.

Tabe/6. Be/..æmpe/se af læger. 0/4)

%
Udbytl~ og rMrudb. stivelse kr.
hkg knolde pr ha i knold~ pr ha.

2 ,k 12 rI.:
4 forwJg /99/ fra hegn

Ubehandlet 295 411 \8.1 17551
Karate EW l XO.6 I. 24 34 \7.9 780
Karale EW 2 X 0.6 I . 8 35 17.7 ~4

JO forsøg /989·9/
Ubehandlet 324 459 19,0 19633
Karme EW I XO.6 l. 15 33 19.0 \158
Karate EW 2XO.61. 21 26 18.6 700
LSD 17 /7

SproJtningerne reducerede I henhold til gennemforte
bedommelser den synlige sugeskade rå bladene mar
kant. Der er. ~orn vist i tabel 6. opnl1et betydelige
merudbYller for en sprøjtning med Karate. V<-'<1 be
regning af nettomerudb~Ilet i kr. pr. ha I tabel 6 er der
regnet med gennemsnit af målingerne i 2. og 12.
række. og udgiften til kemikalier og korsel er fra
lrukket.
Forsøgene soges fortsat.

Kartoffeld}'rkning

Midler mod kartoffelskimmel
Der er i 1991 gennemført 2 forsøg med forebyggende
sprøjtning mod kanolTelskimmel. Forsegsplan og re
sultaler fremgår af tabel 7. Forste sprojtning blev
forelaget. lige fer rækkerne lukkede og de felgende
sprøjtninger med ca. IO degns interval - i ah 6 Sprojl
nmger.

Tabe/ 7. Mid/er mod karlo/fe/skimmel. (2/5)

% % % Udb}lI~ Ol
planter knolck: sti\clse merudb

med med I hk. knolde
kimmel kimmel knolde pr ha

zforsøg /99/
a. Maneb FI 4.01 0,4 \,0 \8.5 385
b. Dithane DG 2,OK8 O,S O \8.1 .;.\

c. Champ Flo 3.5 \ 0.5 O,S 18.5 .;. 32
d. Daconil 500F 2.5 I 0,4 O 18.6 .;.2
e. Tattoo 4.01 0.5 O,S \8.0 .;.5

Som det fremgår af tabel 7. er der i vækstpericx1en
noteret svage angreb af karlolTelskimmel på loppen og
ligelede" svage angreb af kartoffelskimmel pil knolde
ne, men den mAlle forskel leddene imellem er ikke
stallstisk Sikker. Med hensyn til skimmelmidlernes
lIldflydeIse på udb)t1et har Maneb FI. Dithane LFI
DG. Oacoml 500 F og TatlOQ været jævnbyrdige.
mcdens sprojtningen med Champ Flo har resulterel i
en udbyttenedgang p 32 hkg knolde pr. ha.
Champ Fia er el kobberhydroxidmiddel. Fra ældre
for"øg er del kend!. al kobbermidler på grund af
svidning kan reducere udbyttet og især. hvis midlerne
am'endes III de forsle sprojtninger. mens l..artofTehop
pen er ung og rbar.

Tabel 8. .Widler mod kanol/e/skimmel.

% % % Udbytl~ og
Anlal planler k."old~ stivelse merudb.

beiland- med med I hl:8 knolde
IinflC:r skimmel skirruntl knolde pr ha.

6 forsøg /989·91
a. Maneb FI .. 6-9 0,\ \.0 \9,0 453
b. Dithane

LF/DG 6·9 0.2 0.5 18.9 ';'12
c. Cham p Flo. 6·9 0.2 1.7 19.2 .;.32

LSD 17

I hven af rene 1989·1991 har midlerne Maneb Fl.
Ollhane LFlOG og Champ Flo været med I 2 forsøg.
Gennemsnitsresuhaterne af disse forsøg - 6 i alt - er
vist i label 8. Sprøjtning med Champ Flo har i samtlige
forsog resulteret i en udbyttenedgang.
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Kartoffeldyrkning

Angreb af grdskimme/ (billedet) skelnes fra skimme/an·
greb !JA.. at der ikke udpik/es grdhllid skimme/belægningpd
undersiden af b/adeL

Forskellige sprøjtetyper
Der er gennemført I forsøg for at klarlægge, om de nye
luftassisterede sprojter som f.eks. Hardi Twin er i
stand til at udbringe skimmelmidlerne pA en mere
efTektiv mAde end traditionelle sprøjtetyper. Forsøget
blev anlagt med en sprøjtebredde i markens fulde
længde. For at kunne følge kanofTelskimmelens ») frie
udvikling« blev den ene ende af sprøjtebredden i en
længde af ca. IO ro efterladt ubehandlet.

Forsøgsplanen og resultaterne af det ene forsøg frem
går af tabel 9. Der kan ikke drages sikre konklusioner
afel enkelt forsøg, men det ser ud til, al vandmængden
med almindelig sprojte ikke ber reduceres og ligeledes.
at det ikke går an at reducere kemikaliemængden. I

R~e/mæssjgforebyggende sprøjtning sikrer mod angreb af
kartoffeJsklmme/.
I forgrunden ubehandlet pa"'C'e/.

Foto: Asbjørn JfathiDSen.
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Angreb afkartoffe/skimme/ (biJIedel) kendes pd. al der pd
undersiden afbladet rundt om p/ellen med dødt b/adwl!ver
en zone med grdhvid skimme/belægning.

Tabel 9. Sprøjtning mod kartoJfelskimmel mea for.
skellige sprøjtetyper. (2/6)

karakter ror skImmel pi IOp
22/7 2/8 13/8 27/~ 13/9

l forsøg 1991
Ubehandlet O 5 15 100 100
Alm. sprøjte - 100 I vand O O O l I
Alm. sprøjte - 400 I vand O O O O O
Hardi Twin - 100 I vand O O O O O
Hardi TY/in - 100 I vand
red. kemikaliemængde O O O O

1990 blev der gennemfort 3 forsøg med fo~lr.elJige

sprojtel)'J>er. hvor der blev opnået samme virkning
ved anvendelse af 40 I vand i luftassisterede spmjter
som af 300 I vand i almindelige hydrauliske sprojter.
De nye luft.assisterede spmjter er dyrere. men mere
arbejdsvenlige på grund af del mindre vandforbrug.
Valg af spmjletype ser ud til at være et sporgsm I om
besparelse j arbejdsforbrug som følge af færre vandpå·
fyldninger. Der er intet, der lyder på, at det ikke med
almindelige hydrauliske sprøjter er muligt at opnå en
elTektiv skimmelbckæmpclse.

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemfon 8 forsøg med ukrudtsbekæmpelse
efter planen. der er viSI i tabel JO.

l led 3. c og d er den fulde dosis udsprojlet lige for
kartoflernes fremspiring. I led b og e er doseringen
delt. idel de 0.4 kg Sencor er udbragt lige for kartof·



Tabel IO. Ukrudtsbekæmpelse'- kOrIojTer. (l17)

Forsøg /99/
a. Seneor. 0.5 kg .
b. Seneor, 0.4 kg + 0,2 kg .
c. Topogard 3.5 I .
d. Aclomfen 3.0 l.
e. Seneor. 0.4 kg + 0.7 I Reglone ..... _.•.

Kartoffeldyrkning

Udb, 0&
To ...mbl % )Ord dækkt1 '" m(rudb.
ulr/m1 .f ukrudt Sl1\'else af knolde

ca. 20/6 \'ed Opl i knolde hk, pr ha.
4 8 4 8 4 8 4 8
8 B 4 5 19,8 18,4 434 412
3 16 2 2 19,9 18.5 -i-10 -i-1
5 11 2 2 19,8 18.5 -i-20 -i-11
6 26 l 2 20.1 18.9 -i-2 -i-7
3 4 20.3 5

/7/M'Og /988-9/
a. Seneor. 0,5 kg . . .
b. Seneor. 0,4 kg ...... 0,2 kg.
c. Topogard 3.5 l.
d. Aclonifcn 3,0 I...

29 7 18,6 429
20 5 18,6 -i-5
20 6 18,7 -i-4
J2 6 18.8 -i-9

lernes fremspiring. hvorefter der 10-12 dage senere er
suppleret med yderligere 0.2 kg Sencor i led b og 0.7 I
Reglone l led e. 0\ er'l l tabel IO er resultaterne af de 8
forsag fra 1991 vist, og nederst I tabel lOer årets
resultrater vis l sammen med resultaterne af tilsvarende
forsøg gennemført i perioden 1988-90. Der er ikke
måll nogen sikker fur~kel på virkningen af de for
skellige midler. og der er heller Ikke opn5et noget
sikkert merudbyue "ed al udbringe midlerne ad to
gange.
KonklUSionen af de gennemførte f()f'mg må bilH, at
ukrudlsbekæmpelse med kemiske midler bor ~ke \ ed
udbnnglllng af midlerne I fuld dosis for kartonernes
fremspinng. Hvis effekten af en ukrudtsbekæmpelse,
forelaget før kartonernes frem:c;plring. af en eller all-

den grund svigter. kan det imidlertid blive nudvendigt
med en ekstra behandling efter. al kartonerne er
frem~plret. En efterbehandling kan ske med f.eks. 0.2
kg Sencor eller 0,7 I Reglone, men den bor kun
gennemfores, hvis der er en betydehg ukrudtsbestand.
Afprøvningerne af Topogard og AcJonifen afsluttes
hermed.

Temperaturmålinger
Såfreml kartoffelmarkens ukrudl skal bekæmpes med
kemiske midler, er det en fordel. h\'is kartoffelkam
men hyppes op snarest efter. al kartoflerne er lagt og
således. at kammen Br lid til at sælte sig Ulden. der
skal sprøjtes. De kemiske midler virker nemlig bedsl.
h\'i:c; de udsprøjtes på fast og fugtig jord.

I-~----

.- Temp. ved 25 cm høj kam~ Temp. ved 7 cm haj kam-- Temp. over kammen

TØTIp 'C

18

16

14

12

10

8 ~
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2

0+----+-----"'---+------'<,.-
-2

-4

-6J
-8 OLO"-:0-0-r-0-6T:0-0---'--12"':0-0~-18'""T:-00-"--OO-':-00----r-0'6:'0-0 -'--1-2~:0-0""-1-8~:0-0-"---OO-r-:00

Klokken
Figur I. LufttemperaturelI lige Ol'er kano/fe/kammen fOmtlæggeÅarrojlernes temperatur under 15. henho/dn'Lf 7cm høj

kam" en l·døgllSperiode med store svingn'-nger mellem dag- og nOffemperalllrt>fI.
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Kartoffeldyrkning

.::

- Temp. ved 25 an høj kam~ Temp_ ved 7 cm høj kam- Temp.over kammen
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Figur 2. Lufttemperaturen lige oW!r karto//e/kammen samt læggekartojlernl!S temperalur under 15. henholdsvis 7cm høj
kam i en 2-døgnsperiode med smd svingninger mellem dog- og nattemperaturen.

Blandt praktikere er der imidlertid en vis tilbagehol
denhed med at hyppe kammen op for tidligt, idel man
mener, at jordtemperaturen bliver lavere, og al kartof
lerne derfor er længere om at spire frem, hvis kammen
er for stor.
Forsøg, gennemført for år tilbage ved Statens Plante
avlsforsøg, viser imidlertid, at fremspiringen kun sin
kes ca. 2 døgn, når kartofTelkammen færdighyppes
straks efter lægning. l foråret 1991 er der ved Lands
kontoret for Planteavl gennemført temperaturmAlin
ger på læggekartoner, placeret under dels store kam
me (25 cm hoje) og dc:1s små kamme (7 cm hoje).

Der opnds den bedste effekl o/kemisk ukrudlsbekæmpelM
i kartojler. hvis der sprøjles på en /asl kam. der har "sal
sig': Da/remspiringst1aloen ikke er nævneværdigl pdvirkel
o/kammensstørrelse. bør kammen hyppes op i/u/d større/
~ snoresl efter lægning. Pd billedel er rækken li/ venslre
lille kam og rækken Iii højre stor kam.

FOlo: Asbjørn .'rlolhlosen.

Temperaturmålingerne er registreret hvert 5. minut
døgnet rundt med en datalogger.

Resultaterne af temperaturmålingerne er vist i ligur I
for en 2-dognsperiode med store lemperalursving
ninger mellem dag og nat - sol om dagen og fro~t om
natten· og i figur 2 tilsvarende for en 2-døgnsperiode
med små temperatursvingninger mellem dag og nat 
overskyet og fugtigt vejr. Som det fremgår af de to
figurer. er der praktisk talt ingen temperaturforskel,
om Ia:ggekartoneme er placeret under stor eller lille
kartoffe1kam. Der synes således intet at være til h;nder
for, at der snarest muligt, ener at kartonerne er lagt,
serges for, at kammen hyppes op i fuld størrelse
således, at den flr tid til at sætte sig - blive fas' - og
effektiv at anvende de kemiske ukrudtsmidler p.1.

Tabel II. ....{;dler prøvet" ktlrto/ler /991.

Fare· Virksomme \lilTer
Handelsnavn Firma kJ"" g pr. kg ellel l ter

Aclonifen Agro-Norden ? 600 aclonifen
Chllmp Flo Cillu~ ? 2SS kobberh)droxld
Daconil 500 F BASF X; 500 chlorolhaionil
Dithane DG KVK , 7SO mancozeb
Kanue EW ICI X" 25 IlImlxla·q'halo-

thrin
Maneb A. Flere X; 500 mancb

""" Agro-keml 700 metnbu7111
Tanoo Scherins 302 mancozeb +

248 propamocarb-
HCI

Topogard Ciba·Geigy • 3SO lerbult) 11 +
ISO lerbuth}w.ln

Fartkla5.se: - bet)dcr, al midlet er uden for fareklasse.
'I bet)dcr. al mldlel mdnu Ikke er godlcmdt
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Fabrikssukkerroer
af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af
fabrikssukkerroer
Sorts· og dyrkningsforsøgene med fabriks.'iukkerroer
udføres i samarbejde med ForsøgsudvaJgcl for Suk
kerroedyrkning på Alstedgaard.

Der blev i 1991 arbejdet med følgende forsogsserier;

1. Sortsforsog.
2. Kvælslo(mængder og natrium.
3. Plucering af gødning.
4. Bekæmpelse af bladsvampe.
5. Bejdsning.
6. Bekæmpelse af ukrudt.

Jordbunds.malyserne viste. at forsøgsarealerne var i
god gødningskraft og kultur. Der blev i gennemsnit
tilført 125 kg N pr. ha. Forfrugtcn var i alle forsøgene
kom.
I label I scs udbylteresultater fra 4 ud af 5 planlagte
forsog. PIanictallet var hojest i sorterne Freja. Saxon
og Carla i næ\'nle rækkefølge. Generelt var plan letal
let på et højt niveau. og forskel i udbyIlet forårsagel af
plantctallel er næppe tænkeligt.

Tabel l. Sorter affabriksroer (2/8).
Gns. af 4 farsøg 1991.

Perma (DK) 79 85,2 16,8 60,0 10,11 22875
Ambrosia (DK) 89 84,3 17,2 0,7 0,36 949
Annada (DK) 86 83,7 17, I 0,4 0,21 566
Carla (D) 91 81,3 17,4+1.1 0.15 J91
Gaja (D) 89 80,5 17.4 0.3 0.38 662
Maraton (DK) 88 84,3 17,4 1,2 0,55 1512
Matador (DK) 89 82.2 17.672,2 0,07 369
Univer:-. (NL) 85 87,5 17.3 1,5 0.54 1711
H 66148 (N L) 80 83,9 17.9 +4.9 +0,23 92
Saxon (S) 92 84.9 17,6 +1,1 0,27 985
Sanne (S) 90 82,1 17,2 1,4 0,46 1056
Freja (S) 95 85,8 17,4 J, I 0.84 2180
LSD 3 1.5 0.2 1.6 0.32

• Beregnel af Alsledgilrd

Renhedsprocenlcn vlIr generelt lavere end i de forud
gående 5r. Sorterne Univers. Freja og Perma blev
hOSlet med mindst vedhængende jord. medens sonen
GaIa havde mest.
De højeste sukkerprocenter blev målt i ~rteme H
66148. Matador og Saxon og del laveste i sorten
Perma.
Udbyuel af sukker var ca. 2 Ions mindre end i del
forudgående år. Blandt de højeslydende sorter var
Freja. Maraton og Univers i den nævnte rækkefølge.
Del økonomiske merudbytte \ar sammenfaldende
hermed.
Økonomibcregningcme er baserct pA kvoteroer med
sæd ....anllg fabriksafregning. som omfatter følgende

Sorter af fabrikssukkerroer, 1988·91
Sonsforsogene var i år anlagt efter et nyt forsogs
design, hvor de traditionelt anvendte sortef blcv af
prøvet sammen med nye sorler, der kan forventes
markedsfort i de kommende Ar. hvis de findes dyrk·
ningsværdige. Samtidig med disse ændringer er måle·
sorten Regent udskiftet med Perma.
Sortsejerne eller repræsemanter for sortscjerne har
leveret froet til Alstedgaard. der har forest1let så
ningen.

Planlc:avlskonsulenterne i de Landøkonomiske for
eninger. der ligger i fabrikkernes opland, har forestået
pleje og tilsyn i vækstperioden. Ved roernes oplagning
blev hver parcels prove forsynet med et kodenummer.
der kun var kendt af plantea\ Iskonsulenterne Denne
kode blev først brudt efter resultatet fra analysen var
kendt.
Optagning. forsendelser og analysering blev foretaget
af sukkerfabrikkernes medarbejdere.
Samarbejdet vedrørende forsøg med fabrikssukkerro
erne har foregdel siden 1984.
I forsøgene blcv fabrikssukkerroeme udsåetlil bliven·
de bestand og afprøvet under samme forhold. som de
dyrkes I prakSIS.

Forsøgene har været placeret på jordtyperne JB 6 og
7. S ningen blev udført i perioden fra den 10.-13. april.
og optagningen af forsøgene blev udført mellem den 8.
og 22. oktober, hvilket gaven \ækstperiode på ca. 190
dage. Vækstperioden blev derfor lidt kortere, end del
kunne ønskes.

Sort
J(m pl.
pr. h. pcl pcl
y.Opl_ renhed sukktl"

Udb)'ue og merudb_
Ion pr. la kr_ pr

rod sukker ha-
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Fabrikssukkerrocr

Tabe/ 2. Sorter affabriksroer 1991

• 100 = J.(M.•• 0-10,0 "" ode1agt. IO = hel frisk.

Sorter, der ikke findes dyrkningsværdige på grund af
et lavt udbytte, eller har uheldige egenskaber som for

Alle de provede soner fik pæne karakterer for loppens
friskhed. Med hensyn til bladenes procentvise da:k·
nmg af meldug var sorten Perma mest angrebet. Den
procentvise dækning afbladplel var lav og næsten ens
i alle de afprøvede sorter.

Placering af gødning til
fabrikssukkerroer
Fra 1988 til 1990 blev der gennemfort 14 forsøg hvor
der blev opnået et storre udbytte, hvor 100 kg kV;J:lstof
pr. ha blev placeret i forbindelse med såning, end hvor
120 kg kvælstof pr. ha blev bredspredt og nedharvet

Igen i 199/ har det kun været rentabelt at tilføre 120 kg
hælstofpr. ha til fabriksroer.
De to seneste drs forsøgsresultater har vist, at Jabn·lu.
sukkerroerne bør tilføres 70 kg natrium pr. ha som
supplement til en kaliumtilj"rse/ varierendefro Otil/50
kg pr. ha afhængigt afjordens koliu1?1tilstand.

Der er opnået stigende udbytte ved at forøge kvælstof·
mængden op til 120 kg pr. ha.
Sligende kvæ!stoftilførsel har forlrsagct et svagt fald i
sukkerprocenten og en lille stigning i aminokvælslof·
mdholdet. Aminoindboldet har imidlertid været sær·
deles lavt i 199L
l de gennemførte forsog har der ikke været rrerud
bytte for at øge kvælstofmængden fra 120 til 160 kg
kvælstof pr. ha.
På trods af, at de fleste af forsøgene er gennemfør[ ved
et kaliumtal på 7·10, og der er tilført fra 100 til 200 kg
kalium pr. ha, er der opnåel pæne merudbytter for
tilførsel af nalrium. Samtlige forsøg er gennemfort i
den hojprocentige sort Matador.
Tilforslen af kvælstof og natium har stort set ikke
påvirket plantetallet i Arets forsøg.

Tabel 3. Sorter affabriksroer.

Sort Forhold! tAl ror udb),te 8f pol.. Ikker
1988 1989 1990 99'

Perma (DK) 100 100 100 100
Ambrosia (OK) 99 93 104
Ametbyst (OK) 96 99 95
Armada (DK) 103 98 99 102
Carla (D) 102 100 96 102
Freja (S) 108
Gaia (O) 104
Marathon (DK) 102 100 97 IOS
Matador (DK) 94 95 95 101
Sanne (S) 105
Saxon (S) 103 98 103
Univers (NL) 105 99 101 105
H 66148 (NL) 98

meget vedhængende jord, højt IV·tal. stokloberten
dens m.m., udgår hurtig af dyrkningen og Viger til
fordel for andre sorter med bedre egenskaber.

Kvælstofmængder og natrium til
fabrikssukkerroer
Gødningsforsøgene i fabrikssukkerroer er gennemført
efler nye planer. Der er gennemført iah 6 forsøg hvor
stigende kvælslOftilforsel er kombineret med forskelli·
ge natrium mængder. Nogle af resultaterne fremgår af
tabel 4.

Saftk".lit~t Kar·· 81alb)'ldomm~

ml- for pct_ blad·
no- Fbt toppens dRkning
"'& JV·w·friKbrdmekJu,bl plet

Sort

Valg af fabriksroesorter afhænger af en lang række
sortsegenskaber, f.eks. et hojt udbytte af sukker. hoj
fremspiring, ren saft, glatte roer m.v. En ikke uvæ
senllig ting er også udbyuestabiliteten over en længere
l.rrække.
t label 3 ses en oversigt over sorternes udbytte i
pol-sukker for de sidste 4 år. Sorternes udbyue er
omregnet til sukkerudbytte og sat i forhold til den nye
målesort Perma.

Andelen af stoklobere var på grund af det kolde forår
hajere end sædvanligt, og tendensen var størst i sorten
Maraton. Saftkvaliteten har stor betydning for fabrik
kernes udbytte af hvidt sukker. Mængden af amino
kvælstof indgår da også som en faktor i den økonomi·
ske afregning til avleren. l beregningen af sorternes
urenhedsindex, IV. tallet indgår også mængden af
kalium og natrium. JV= «Na x 3,5) + (K x 2,5) 
( H1N x 10»/1.000, beregnet på grundlag af indhold i
mg pr. 100 g sukker.
Den bedste saftkvalitet havde sorterne Freja, Saxon og
nummersorten H 66148 samt Carla og Matador i
nævnte rækkefølge.

Afltolf0n4g J 4 4 J J J

Perma(OK) 0,21 68 100 6.7 21 5
Ambrosia(OK) O, 11 66 92 7,0 18 4
Armada(OK) 0,30 64 91 6,8 16 4
Carla(D) 0,23 67 85 6,6 16 4
Gala(D) 0,Q3 60 87 7,0 18 4
Maralon(DK) 0,49 62 89 7,1 \O 4
Matador(DK) 0,25 53 85 7,4 15 4
Univers(NL) 0,06 75 95 6,7 8 4
H 66148(NL) 0,14 62 84 6,5 16 4
Saxon(S) Om 62 84 7,4 8 4
Sanne(S) 0,04 64 87 7,1 15 5
Freja(S) 0,Q5 62 84 7,1 IO 5
LSD 0,2 4 3,2 0.9 8 I

parametre: rodmængde, sukkerprocent, aminotal og
jordprocent samt salg af affald og transport til fabrik.
Beregningerne blev foretaget af Alstedgaard.
I tabel 2 ses en oversigt over sorternes egenskaber med
hensyn til stoklobningstendens, saftkvaJitet, tappens
friskhed og modtagelighed for angreb af meldug og
bladplet. Bladplet omfatter Ramularia, Cercospora og
bederusl.

244



r.
Fabrikssukkerroer

Tabel 4. Kl'ælstoJ og natrium til Ma/ador jobriksroer.
(2/9)

Tabe/5. Placering og stigende liifønel afNPK-gødning.
(220)

/991. 7 forsog

92,1 92,6 Sukkerudbyut! hkg pr. ha

97.8 96,7 60N 94,5
100,2 99.9 80 N 98,0 98,9 99.6

99.0 102.2 102.1 100 N 98,2 99,8 102,6
98.2 1201\' 100.4 103,8 103.8

LSD 3.7

Sukkerprocem

17.7 17.7 60N 17,0
17,7 17,7 80 N 16,9 16,8 16,9
17,7 17.7 100 N 16,9 16,8 16,8

17,4 17.6 17.6 ,20 N 16,8 16.8 16,8

17.0 LSD 0./3

I) Ikr~gn~t af Ablrogård B3scrcI på l\olcroer og rølgende
p:lr:lnu:lrc: Rodmll::ngdc. pol-sukker. ammolal, pcl.jord. affald og
Irall~porl lil (abn!.. 4,25 kr pr 19 'i, 2.65 kr pr kg. Na, Renhed 83

'"

49
53
60
67

21W1S
989

1499
1763

Fast PK
tnrngde1'l

53
61
67

II JJ
1061
1763

789
700
887

Jfg Amino-S pr. 100 g sukker

60N
80 N 51

100 N 56
120 N 60
LSD 3

Fabriksroor
8redspredl

Resultat kr pr. ha),
Udbytte og merudbytte

60N
80 N

100 N
120 N

l) Den PK-mængde. som føjger med den næ\'nte N-mængde i
NPK 16-5-12
2) Supplerel med PK o-5-IJ IIJ ca. 38 P og 90 K
J) Beregnet af )lAlstcdgird" baseret pll\oleroer og folgende
paramelre' Rodmaengde. pol·sukker. ammotal, pcl )Ord. affaJd og
transpon ul fabnk 4.2.5 kr pr. kg N. 10.00 kr pr kg P. J.OO kr. pr.
19. K Renhed 8J %

39
40
44
48

88
957

1618
1989

40
41
45
49

- 20608
1383
1789

1428 2118
848

Nalnum ldrørsel i
Ingul koseuh

nalnum 60 Na 100 N.

Sukkerprocen'

60N
80 N

100 N
120 N
160
LSD 0./8

Mg amino-N pr. 100 g sukker
60N
80 N

100 N
120 N 52
160 ~

LSD 4

Resultot kr pr. hal!
Udbyuf! og memdbylU!

60N
80 N

100 N
120
160

/99/. 6 fors<Jg
SukkemdbYlIe hkg pr. ha
60N
80 N

100 N
120 N
160
LSD 3.9

(or. ning. DCI højeste mcrudbyltc blev opnået. Inor
der vrlf placeret fosfor. kalium, magnesium m,v. sam
men med kvælstoffet.
I 1991 er der gennemført 7 forsøg. h,'or fosfor· og
kahummængden har "arierel ,,~ forskellige kvælslOf
niveauer.
Hovedresullalerne fremgår af label 5

Kvæl"ilofTet er tilført i NPK-godnlllg 16·5-12. der ogsA
indeholder magnesium. Godningen er enlen bred
spredt og nedharvet for såning. eller den er placerel i
forbll1delse med såningen
Nllr en sligende "vælslofmængde lllfores i den s.amme
NPK-gcKtning. opn:\s der samtidig en sligende (ilforsel
af fosfor og kalium. For al isolere den rene kvælstofef
fekl, er der i nogle af parcellerne supplerel med rosfor
og kailum i PK-gndning 0-5-13 op (il det fosfor· og
kaliumniveau ...om bliver lilfort j NPK 16·5-12 ved 120
kg kvælstof pr. ha.
Igen l 1991 er der ston sel opnAel samme udbylIe. h\or
100 kg kvælstof er placerel i forbindelse med såmng.

som hvor der er bredspredi og nedharvet 120 kg
kvælSlof pr. ha for såning.
Den bedrc hælslofefTek( af placeringen kan spores
bAde på sukkerudb}ttet. pA en la\ ere sukkerproccnt og
el hOJere ammok\ ælsloftal.
Tilforslen af ekslra fosfor og kalium har \ gennemsnit
af forsogeIlt: medf"rt et svagt sligende udbyttc, Ud·
bYllcstigningcl1 er imidlertid Ikke signifikanI. Det
okonomiske afkast er derfor ikke sikkert påvirkel af
tilforslen af ckstra fosfor og kalium.
Heller ikke I denne forsogsserie har der været sikker
forskel pA plantetallel I de forskellige for!tOgsled.

Den bedste hælstofef/ekt afgodning tilfabrikssukker·
roer opnås. når godningen placeres i forbindelse med
såning. Hl'or der er behov for tilførsel afnæringsstoffer
som fosfor. kalium og magnesium. bor disse nærings·
stof/er placeres sammen med hælstof/el,

I afsnll E er "lSI resullalerne af forsøg med gyllclllfor·
sel ul fabnksroer. Her har ammoniumk\æ1"loffet i
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gyUen givct sammc effekt som hande1sgooningskvæl
stof. Der er opnåct fuld effekt, både nAr gyllen er
udbragt før såning, og nlr den er nedfældet mellem
rækkcrne i juni.

Bladsvampe
I 1990 udføne Sukkerfabrikkerne for første gang i
større omfang forsøg med bekæmpelse af Ramularia
(pletskimmet) i fabriksroer. Anledningen var de meget
udbredtc angreb af svampen i flere områder i 1988.
Forsøg i 1990 viste, at bladsvampc i roer kan være
meget udbyttenedsæuende ved stærkere angreb. For·
uden RamuJaria kan mcldug og bederust angribe
bladene.
l tabel 6 bringes gennemsnitsresultaterne af 5 forsøg i
1991, hvor forskellige svampemidler er udsprøjtet i
august og igen ca. 3 uger senere i september. Roerne
blev taget op i oktober. Der forekom overvejende
svage angreb af både Ramularia, meldug og bederust.
Der blev i genncmsnit af forsøgene heller ikke opnået
sikre merudbytter. Ved Nakskov blev der dog opnAet
ct sikken større rod- og sukkerudbytte i led d. f. g og
h. I forsøger forei:om mest bederust, men med svagere
angreb.
Sukkerprocenten blev ikke forbedret i nogen af for·
søgene. Amino-N tallet blev forbedret i led d. e. f og g.

Nederst i tabellen ses resultaterne af 5 forsøg i 1990,
ogs! med optagning i oktober. Der var her lidt mere
udbredte angreb af Ramularia og bederust, og der blev
opnået et sikkert bedre sukkerudbytte i alle led. Ami
no·N tallet blev også forbedret.

Tabel 6. Bladsvampe (221).

I både 1990 og 1991 blev nogle afforsogene udført som
parallelle forsøg, hvor forsogene også blev udført med
optagning i november. FonnAlet var at belyse, om
rentabiliteten ved svampebekæmpclse blev forbedret
ved sen optagning, fordi ~'(Jrigheden af bladsvampean
greb foroges.

Resultaterne fra 3 forsøg i 1990 viste, at der ved
optagning i november ikke blev opnået et højere mer
udbytte for svampesprøjtning (målt som sukkerud·
bytte) end ved optagning i oktober. I alle behandlede
led bedredes sukkcrprocent og amino·N tal derimod.
hvilket resulterede i et forbedret økonomisk resultat.
I 1991 blev 2 afforsøgene udført som parallelfof'øg. I
disse 2 forsøg med optagning i november blev der ikke
opnået sikre merudbytter for nogen af forsøgsbehand
lingerne. Der blev i modsætning til året for heller ikke
opnået forbedringer i sukkerprocent eller af amino-N
taJlet, hvilket formodentlig skyldes for svage angreb af
bladsvampe. Tilvæksten fra midt i oktober lil midt i
no\ember var i de 2 forsøg 12,7 hhv. 10,7 hkg sJkker
pr. ha.
l et enkelt forsøg blev der i 1991 udfort kunstig .JImille
med Ra.nlUlaria på forskellige tidspunkter fra 10/6 til
20/8 for at belyse svampens potentielle betydning.
Kunstig smitte den 28/6 hhv. den 19/7 slog bedst an,
og resulterede ved oplagningen i 75 pet. an~rebet

bladareal. Angrebet nedsatlc sukkerudbytlet fra 120,7
hkg pr. ha til 103,3 hkg pr. ha, d.v.s. med 14 pct.
Sukkerprocentcn blev nedsat med 0,6 pe!., og ind·
holdet af mg amino·N pr. 100 g sukker blev øget fra 63
til 83. Kunstig smitte den 20/8 nedsatte suUcrud·
byttet med ca. 5 pet.

Karakter ror .ngreb af

meldug blad pletter rust

0.3 I
0.2 0.9

0.2 0,9 0.7

0.2 0.7 0.2
0.2 0,9 0,1
0.2 0.6 0.1
0.2 0.7 0.1
0.3 I 0.5

Fabrlksroer

1991. 5 farsøg

a. Ubehandlet
b. 2 X 5,0 kg Sprojtesvovl
c. 2XO,3 I kg Derosal

+ 5,0 kg Sprojtesvovl
d. 2X4,51 Maneb Fl.

+ 5,0 kg Sprojtes\'ovl
c. 2X 1,0 I Corhel
f. 2XO,5 I Scor.
g. 2XO,5 I Punch C
h. 2XO,5 I Tangent

1990. 5 farsøg
a. Ubehandlet
b. 2 X 5,0 kg Sprøjtesvovl
e. 2XO,3 I Derosal

+ 5,0 kg Sprojtesvovl
d. 2 X 4,5 I Mancb FI

+ 5,0 kg Sprøjtesvovl
c. 2X 1.0 I Corhel

Lcd b-h behandlet ca 1218 og Si9
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0.1
0.1

0.0

0.1
0.1

2
2

I
2

3
2

2

2
0.9

Udb. og merudb.
Iht.1000 pl. Ammo-N hkg. pr. ha.

~cd hØ'it mg./IOO g. rod suUu !Io\uc:ker

82 79 610 99,9 100
79 78 -'4 "';-0,7 99

80 76 -'4 -'1.2 99

80 69 12 1,8 102
79 74 -'7 3,4 97
79 72 14 1,6 102
80 72 16 2,7 103
81 77 -'14 +1,9 98

LSD J 26 4.9

82 107 750 124,0 100
82 93 IJ 2,8 102

81 91 20 3,0 102

81 85 23 4.7 104
82 90 21 3,1 103

LSD a-d 6 2.7
LSD b-d J



Af de prøvede midler er kun sprojtcsvovJ. Derosalog
Maneb (pulverformuleringer) lilladte til brug i bede·
roer.

Angreb uf bladn'ompe i fabriksroer kan i visse lJr ~'ære

meget fub~'O/dende I'ed udbredte og lidlige angreb i
juli·augusl. Ved mere udbredle angreb kan halileten
ogsd ned'Oælles. Bekæmpelse med de tilladte midler kan
derfor ~'ære aktuel ~'ed begyndende tidlige angreb. Ren
tabiliteten ved svampebekæmpelse afhænger afandelen
af A-, B- og C-roer somt optagnmgstidspunkrel. Et
el'enruelt Åmliletstillæg kommer btJde A-, B· og C-roer
ril gode.

Bejdsning
Fra roernes frem~piring lil 4-S bladstadiet kan der
forekomme angreb af skaded}r. der kan noosælle
plantelallc=l.
I label 7 ses resultaterne af 4 forseg med forskellige
bejdsemidler. Midlet Gaucho har tidligere været af
provet under betcgnelsen NTN 38893. I led g er der
bejdsel med Promct 800 seo, som i dag am't:ndes, og
der udover er der behandlel med pyrelhroidet Suml'
Alpha to gange i frcmspiringsfasen.

I forhold til standardbehandlingen I led a er plantetal·
let oget ved alle behandlinger med 1-4000 planler pr.
ha. Gaucho har haft god effekt p runkelroebiller, der
optrådte i nogle afforsogene. Der blev ligesom :tret for
opnået stallstisk Sikre hOJere merudbyuer ved bejds
ning med Gaucho (for IO af doseringerne). l'yre
lhroidel Force og en ny formulering af Prornet i led b
gav i lighed med året for ikke noget forbedret udbytte.
De to sproJtninger med Sumi-AJpha i led g forbedrede
ikke udbyttet.

Tabel 7. Bejdsning affabriksroer (2ll).

FabrikssukkerToer

Svampen Rumularia (pletskimmel) trh-es bedst ved 18
l(J'C ogfugtige betingelser. Svampen 0plræderderfor kun i
I'i.)se 6r som et problem. Ved udbredle og ridlige angreb i

lult III august kan angrebene ''tt're meget tobvoldende,
ligesom hulttelen kan nedsættes. SI'(lmpen Ol"erlel'er på
plunlerester. hvorfor hyppig dyrknlllg af bederoer øger
afl~reb~risikoen.

I forsøgene forekom kun svage angreb arrerskenblad
lus, men af bedommelserne for angreb af bedebladlus
(bedømt i slutningen af juni) fremgår, at bejdsning
med Gaucho samt de to tidlige behandlinger med
Sumi·A Ipha hæmmede angrebet lidI. selvom blad·
lusene forst noj ind i roemarken p:t et relati\t sent
tidspunkt. I 1990 hæmmede Gaucho også bladlusan
grebene. Gaucho er ikke godkendt af Miljøstyrelsen.

4 års forsøg har w'st, Ul nye typer og formuleringer af
bejd\'emidler med effekl mod .\kadedyr i bederoer med·
forer en forbedrer effekl.

Udb. Ol
merudb.

hleg pr ha
rod !lukker

82 4
LSD1J

84 728
88 3
86 6
83 27
85 41
83 15

LSD 18

% plantu med

Fabriksroer Akm·
!ltof Runkel· fen.leen·

• roebiller bedelus bladlus

/99/. 4 forsøg Jf, j [S. j [S.
a. Prornel 800 seo 40 22 13 O
b. Prornel 400 se 40 30 14 I
c. Force 12 35 13 O
d. Gaucho 60 4 II O
e. Gaucho 90 2 9 O
f. Gaucho 110 I 5 O
8· Som a

Sumi·Alpha· 31 9

1990. 5 forsøg 4 f'.
a. Promel 800 SeQ 40 68 13 6
b. Pramet 400 es 40 70 13 3
e. Force 12 69 16 2
d. Gaucho 60 54 4 O
e. Gaucho 90 54 6 O
f. Gaucho 120 54 4 O

2XO,IS l SUim-Alpha.

1(0) pi,..., ....
tagninl

80
82
83
84
81
81

550
6
I

32
IO
28

91,1
0,8
0,5
6,1
2,6
4.9

0,9
4.5

117.5
0,3
0,6
5.4
7,8
3,9
4.6
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Hundepersille oplræder egnsvis - især på Øerne - som el
generende ukrudt i roer. Bekæmpelse med bladmid/er
lykkes kun, Sl5freml den h'ærksættes. mens planten er i
kJmb/adstadiet, og der fo/ges op med supplerende be
kæmpe/se 2-3 gOl/ge.

Tabel 8. Ukrudt i fabriksroer (113)

Ukrudt
Tabel 8 viser resultaterne af 6 fOmlg, hvor 9 forw~sled

er behandlet tre gange med bladmidler. Fonle be
handling er udfort pA ukrudt med kimblade uanset
roernes størrelse. og anden behandling er gennemfcrt
5-8 dage senere. Tredie behandling er gennemfør! 7-10
dage ener andcn sprøjtning.
Efter sidste behandling er der fundet en god effekt i
alle led. De højeste doser - led e-j - har været lidt mere
effektive end de lave doser. Skllnsomheden har været
helt tilfredsstillende for alle behandlinger. Ved op
tagning var effekten ikke tilfredsstillende i led b-<J.
h\'or de la\'e doser blev anvendt i modsa:tning til led
e-j. som gav omtrent samme gode effekt helt frem til
optagning.
I 1990 gennemførtes 6 forsøg efter en tilsvarend plan.
men med andre losninger. Kun behandlingen i led c 
Betaron + Goltix - er rorL~at prøvet i 1991. Effekten
var i 1991 knapt så god som året før.
Udbytiet er målL i 2 forsøg, og der er høstet .,tore
merudbytter af sukker i forhold lil led a, som var
ubehandlet.
Afprovning af aktuelle ukrudtsmidler fortsættes

F.brikJroer Enu \idstc spr

1~c
~

E •"li. a~

~.~ .-l;. o~

-li ;; ~S ~1.::.= 0f;
1. sprøJlclid 2. ~pr0Jlctjd 3. sgroJtclid :a-g ~ cE.E

45';'
roer kimbl. S·g dagc efter 7-1 dage cncr lO " ;J~

1991. 6farsag I 2 3 ~

1ft

a. Ubehandlet \O 42 81.5
b.O,5 Betafam E........ 0.5

Kemiron + 0.5 Goltix l. spr. I. spr. 9 6 I~ 11.6
C. 1.0 Betaron +0.5 Golttx· l. spr. I spr. 9 6 IJ 9.9
d.0.7 Betanal Progress

+ 0.5 Goitix· I. spr. I. spr. 9 7 14 92
e. 1,0 Betafam E. +0,5

Kemiron+ 1.0 Goitix· I. spr. I. spr. 9 3 5 138
f. 1,0 BClafam E. +0.5 1,0 BClafarn E.

Kemiron+ 1.0 Goiti,,· +0.5 Kcmiron
+ 1.0 PyrammDP 2. spr. 9 3 5 lU

g. 1,0 Batanal I'rogress
+ 1,0 Goltix· I. spr. I. spr. 9 J 5 I .7

h. 1.5 Bclanal Progress
+ 1,0 GOitIX· I. spr. I. spr. 9 3 3 11.3

i. 1.5 Betaron + 1.0 Goitix· I spr. I. spr. 9 2 J 14.1
J- 2.0 Betanal Tandem

...... 1.0 GOlllX· \.0 Betanal
Progress
+ 1,0 Golli,,· 2. spr. 9 2 5 13.0

1990. 6 forsag

a. Ubehandlet \O 50
c. 1.0 Betaron+0.5 Goitix· l. spr. l. spr. 9 4 \O

• Penelreringsohe tilsat
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Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen, Martin Mikkelsen, H. Elbek-Pedersen
og Hans Kristensen

Forsøg med dyrkning af
foderroer

1. Kyras 3. HugIn 5. Magnum
2. Krake 4. Zorba
R()('rne b/eli lruJi.ket direkte op af sandmuldet jord med
passelfdejugllghed. Kyros og Zorbo var de ml~st g/aue roer
og hal'de mind.{/ vedhængende jord.

P/all I
I denne forscgssene afprovedes de ~orter. der har
været i dyrkning igennem en længere årrække. Der
blc\ anlagt seks forsøg, hvoraf fire blev gennemfor!.
To af forsøgene blev anlagt pli jordtype JO I med
vanding. og de øvrige ble\' anlagt pli J8 5 og 7 uden
vanding. Tre af forsøgene blev sået omknng den 10.
apnl. del sidste ble\' såel den 24. apnl. Oplagningen
ble\' udfort omkring den 22. ok laber.

5432

Godskning. bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere
blev udført efter behov. Fjernelse af ukrudt og stakle·
bere var eneste hll.ndarbejde.
Tilmeldingen af roesorter til afprovning i landsforsog
\ar stor og der blev i afVigte år afpro\et 13 sorter
fordelt på tre planer.
I forhold lillidiigere år er der skel følgende ændringer
i præsenlationen af årets udbylleresultater. Alle an
givelser af udbytte. hkg tørstof, hkg rod og torslOfpro·
center i rod og top er korrigerel for indhold af sand.
Tidligere har det kun værel afgrodeenhederne, som
har været bercgncl udfra sandfrit torstof. Mlilesorten
har ..iden )979 \'æret Kyras.

l. Genetisk monogerme soner af bederoer.
2. Bejdsning.
3. Bekæmpelse af bladlus.
4. Bekæmpelse af [o,lunkc1bcn.
5. Bekæmpelse af ukrudt.

Monogerme sorter af bederoer,
1988-91

I 1991 blev der under Grovfoderudmlgel arbejdet med
sortsforsog af gencllc;k monogermc bederoer.
Dette afsnit indeholder:

Bederoer har i forhold til andre foderemner haft stor
belydning som grovfoder i Danmark. og roerne har
med deres høje energiindhold været med lil at beo
grænse anvendelsen af lilskudsfoder. I perioder med
rigelige mængder afbilligt tilskudsfoder er konkurren·
cen fra andre foderemncr slor. Bederoernes forde! er.
al de giver mulighed for at udnylle en stor andel af
hjcmmc:producerct foder. hvis der er arbejdskapacitet
til al udnYlle denne mulighed. Der~ ulempe er, at de
stadigvæk er arbejdskrævende med hensyn til hjem·
transport. lagring og udfodring. hvorimod de arbeJds
mæssige problemer i marken er losl.
El højt udbytie i roemarken er afgørende for del
okonomiske resultat. Del er derfor glædeligi, al der
igen er kommel nye sorter i afprøvning. DCI er nød
vendigt med en fort~at udvikling af nye og bedre
sorter. hvis roeme~ andel af grovfoderet skal fast·
holde'>.

I afvigte år var de klimatiske betingelser Ikke ~rlig

gunstige for dyrkning afroer. Det kolige vejr i april og
maj m~ned medførte en dårlig fremspiring. Maj må·
ned bod desuden på nere overraskelser med hensyn til
slorm og sandnugl, og nere roemarker måtte omsAs. l
augu~t og september måned var der et belydeligt
nedbørsunderskud. og på arealer, hvor jordbunden
var t0rkefolsom. fik det betydning for roernes ud·
vikllllg.
Frømalerialet til sorlsforsogene blev leverel af sons·
ejerne eller deres repræsentamer. Frøel var pillerelog
bejdset med Promel.
Roerne blev såel lil blivende bestand med en fro
afstand på 15·)8 cm med en rækkeafstand pli hen·
holdsvis 62 og 50 cm.
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Tabel 2. Genelisk monagerme bederoesorter 1991.
•

pa. p..uand_ ....L

.." 'op

K....for
friskhed peL dækning af bWk

top meldug bladpleuer ~
Sort

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4
Kyros 9 0,3 1,0 3.0 11,0 3,2
Hugin 9 0,6 1,0 1.0 10.5 2,2
Zorba 9 2,0 0,8 3,0 11,0 1,9
Magnum 9 O,J 0,8 2,0 11,9 2,2

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3
Kyras 9 0,3 1,0 4,0 10,4 1,7
Krake 9 1,0 2,0 1,0 11,0 2,0
Hugin 9 0.7 1,0 2,0 10,7 2,3
Zorba 9 2.0 1,0 2,0 11,1 1,8
Magnum 9 0.3 1.0 2,0 11,7 2,2

e) (}.IO. 10 - mesl gron og rnsk IOp

Roer, der egner sig til mekanisk host, skal "ære
fastsiddende, og roernes topskive skal befmde ')ig i
ensartet højde over jorden. Karakteren 10 gives for
ensartethed, hvis alle topskiverne sidder i samme
niveau. I gennemsnit af forsøgene blev den høleste
karakter givet til sonen Magnum.
Sonen Kyros fik karakteren 9 ud af 10 opnåelige for
glathed, men ogs§ sorten Zorba fik en høj karakter.
Betydningen af disse soners glathed ses igen som en
hoj renhed<;procent af roden og et lavt sandindhold i
roden.
Renhedsprocemen er udregnet på grundlag af roernes
vægt for og efter, at de har passeret en torvasker.
Lave temperaturer under fremspiring påvirker roer
nes tendens lil stokJobmng. Sonen Hugin og K rake
blev noteret for den største andel.
Ukrudtsroer med stærkt forgrenet rod og top forårs·
ages ikke af kulde. Det kan derimod forårsages af
indkrydsning fra vilde arter i de lande, hvor frøet
producere:<.. I denne serie blev sorten Hugin noteret for
den største andel ukrudtsroer.
I tabel 3 ses en oversigt over toppens kvalitet.

Plan Il
l denne serie har de fleste sorter tidligere været med i
LandsfofSogenes afprøvning og bevist en vis dyrk
ningssikkerhed. Den eneste nyhed er sorten Jumbo.
Der blev ved vækstperiodens start anlagt 6 forsog,
beraf måtte to forsøg kasseres.
Et af forsøgene blev anlagt på jordtype JB I med
vanding. De 3 øvrige på J8 4-5 uden vanding

Alle de prøvede soner fik en høj karakter for toppens
friskhed. l afvigte år var angrebene af meldug, blad
plet (Cercospora og Ramularia) og bederust på blade·
ne begrænset og uden betydning for toppens fodervær·
di.
Sorten Zorba var mest angrebet af meldug, og ang·
rebet blev bedømt til 2 pet. Zerba havde den hojeste
tendens til angreb af blad pletter. Kyros havde den
største tendens lil rust. Resistensen mod ovennævnte
sygdomme må betegnes som god.

Tabel 3. Genetisk monogerme bederoescrier i 1991.

pet. pel. peL pct.sand
stok- ukrudts- tarst. .fIOrlt.
lebere rær rod rod

Udbytte og merudbytte pr....
hkl hkg hkg lerst ..~ Le.
rod IOp rod lop rod top

pet. Kar-for
renhed ensar- &Ult

rod Itl hed hn!
Sort

Sort

Tabel J. Geneluk monogerme bederoesorter 1991 (124).
•

1000'"
p< ha

, ""

PlantetaUet ved optagning var i gennemsnit 65.000
planter pr. ha og næsten ens i de afprøvede sorter.
Rodudbyttel var omkring 120 afgrødeenheder pr. ha,
hvilket var lavere end tidligere år. I forsøgene med 5
led blev det største udbytte af rodtørstof hostet i
måJesonen Kyros. Det største udbyue af top blev
hostet i sonerne Hugm og Magnum.

Antal forsøg 4 4 4 4 4 4 4

Kyros 64 761 390 122,9 42,8 119,3 31,7
Hugin 64 +84 69 +J,O 5,J +2,9 J,9
ZOrba 65 +44 +6 -;-',7 -;-0,8 + 1.6 -;-0,6
Magnum 66 +62 28 1,4 6,7 I,J 5,0
LSD

Antal forsøg 3 3 3 3 3 3 3
Kyros 64 768 399 127,7 41,6 124,0 JO,8
Krake 61 +141 4J +6.0 7.1 +5,9 5.J
Hugin 66 +75 82 +2,7 9.8 +2,6 7.2
ZOrba 66 +J6 +4 + 1.3 2,2 +1,2 1.6
Magnum 67 +66 28 -;-1,5 8,4 +1,4 6,2
LSD 61 45 6.5 4.8

Jordbundsanalyserne viste, at forsøgene var i god
gooningskraO og kultur. Forsøgene blev grundgooet
med staldgooning eller gyUe og suppleret til optimal
niveau med kvælstof i handelsgodning.
Forfrugten var i 3 afforsøgene kom og i I af forsøgene
græs.
J tabel I ses plantetaJ og udbytte afde prøvede sorter. I
l af forsøgene er der sket et uheld ved såningen som
medførte, at et forsogsled måtte kasseres. Forsøgene
er vist med 5 og 4 forsøgslc<J.

Udbyttet er en meget vigtig egenskab, men også egen·
skaber som vedhængende jord. karakter for ensar
tethed. glathed, tendens Lil sLOkløbning og ukrudts
roer bør indgå i overvejelserne ved valg af sorter.

A"t(llfo~ 4 4 4 4 4 4 4

Kyras 96,4 6 9 0.5 0.2 16,1 1.2
Hugin 95,7 6 7 1,0 O,S 17,7 2.8
ZOrba 96,2 6 8 O,S 0,1 16,9 2.4
Magnum 95,S 7 6 0,4 0,0 17,8 2,7

An/al f0TSØ8 1 1 1 1 1 1 1

Kyras 95,6 6 9 0,4 0,2 16,6 1,3
Krake 9J,9 7 7 0.8 0,2 19,4 J,J
Hugin 95,2 7 7 0,6 0,7 18,1 J,6
Zerba 95,6 6 8 0,4 0,1 17,3 3,0
Magnum 94,6 7 7 0.1 0.0 18,0 3,4

el 0-10. 10 - mesl ensarlel og glal rod
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Son

13 afforsogene var forfruglen korn og I I afforsogenc
græs. I tabel 4 ses planlctal og udbytte i årels forsøg.
3 af forsøgene blev ~ et omkring den 14. april og I af
forsøgene den 24. april. Oplagningen blev udført om
kring den 24. oktober.
Jordbundsanalyserne viste. at forsøgsarealerne var i
god gødningskraft og kultur. Alle forsøgene blev
grundgodet med lilstrækkelige mæ-ngder af husdyr·
godning og supplerel med kvælslof i handelsgodning.

Tabel 4. Genetisk monagerme bederoesorter 199/ (}}J).

JllX) pi Udbytte Ol merudbyne pr. h.
pr. ha hk.g hkg hk. t0rsl, a.c. a.c.
v.opt. rod lap rod top rod IOp

G.-ovfoderproduktion

Antal forsøg 4 4 3 4 3 4 J ,. Kyras 3. Jumbo 5. Apollo
Kyros 62 727 386120,5 43,1 116,9 31,9 2.1100 4. Vermon

1100 58 +4 +50 6.7 +4.0 6.5 +2,9 Roerne blev trukket direkte op af lermuldet jord og renset

Jumbo 59 +63 + 19 1.1 +3.8 1.1 +2,8 for ~'edhængende Jord inden fotografenng. Flere af de

Vermon 63 + 16 +18 3.1 +2,7 3.0 +2.0
pro~'ede sorter havde tendens til siderodder.

Apollo 60 +22 9 6.2 2.7 5.9 2.0
LSD 27

Plal1tct:tllct var ved optagning omkring 60.000 planter
pr. ha, og der var ingen markant forskel mellem
sorterne. De største udbytter af rodlorstofble\' hostet i
sorten llbo og Apollo. Det storste udbyue af toplor·
stof blev hostet i liOrten Kyras. Ingen af de målte
udbylIer var siRnifikante.

I tabel 5 se~ en oversigt over rodens egenskahcr og
karaklerer.

Tabel 5. Genetisk mOl1oge"ne bederoesorter 1991.

Tabel 6. Genetisk monoge""e bederoesarter 1991.

Ku'ror "" pet.sand
Sort friJkhtd ~I. dækning .r blade -af tørst.

lop me ug bladpleutr rust 'op .op

Antal forsøg 4 4 4 4 3 3
Kyras 9 8.0 1,0 2.0 11,2 10,3
1100 8 7,0 1.0 2,0 11.6 18.7
Jumbo 8 8,0 1,0 2,0 10.7 11,7
Vermon 8 9.0 1.0 1.0 11,0 8.8
Apollo 8 9.0 1.0 1,0 11.6 10.2

.) (J·IO, IO = mest gron og fnsk 10p.

Antal forsog 4 4 3 4 4 4 4

Kyro~ 94.5 7 9 1,6 0,0 16.6 2,6
1100 94.4 7 R 1,4 0.0 17,6 4,6
Jumbo 95.0 7 7 3.6 0.1 18.3 3.3
Vermon 91,8 8 7 1.5 0.0 17.4 3.4
Apollo 95,0 7 8 1,5 0.1 17.9 3.7

.) o-tO. IO ::: mest eosanet og gl3.l rod

Sorten Vennon fik karakteren 8 for top~kivens pia·
cering, de øvrige fik karakleren 7. Sorten Kyras fik
karakleren 9 for glathed, og J1bo og Apollo fik karak·
teren 8. De laveste karaklercr fik sarierne Jumbo og
Vermon.
De provede '\Orter fik noteret en stor andel af stakle·
bere. I sorten Jumbo var der dobbelt mange stoklo·
bere som i de ovnge sorter.
Andelen af ukrudtsroer var lil gengæld lav. Torstof·
procenten i rod var i de prøvede sorter mellem 16.5 og
18.3 pet. tørstof.
I tabel 6 ses en aversi gi over loppens kvalitet i de
afprøvede sorter.

Sort
pet. Kar'for pct. pcl.

rmhed Msar· pl. slok· uIuu:fl5.
rod lethed hed løbeI"c roer

""10tSL
rod

........
IIflØrsl.

,od
I afVigte år fik alle de provede sorter en høj karakter
for toppens fnskhed. og den højeste karakter fik sorten
Kyras.
Angrebene af meldug blev i denne serie bedømt lil at
være mellem 7 og 9 pct. dækning. Angrebene af
bladplettcr og rUSI var næsten ens i alle Sarier og uden
betydning.

Plan III
I denne serie blev afprøvet sorter, der for første gang
var tilmeldt Landsforsogene. Fra vækstperiodens ~.
gyndelse blev der anlagt 7 forsog, men kun de 5 blev
gennemført.
Forsøgene blev anlagl på jordbundstyperne J B I til JB
4 med og uden vanding. Såningen blev udført i perio
den mellem 5. og 24. april. Optagningen blev udfort
omknng den 25. oktober.
Jordbundsanalyserne viste også her, at jorden var i
god godningskrafl og kultur. Der blev grundgodet
med staldgodning eller gylle og suppleret med han·
delsgodning efter behov. I gennemsnit ble\ der tilfort
90 kg N pr. ha. Forfrugten var græs og vinterraps i 2
forsøg og vårbyg i 3 forsøg.
I tabel 7 ses plantetal og ud bylte i de prøvede sorter.

251



Grovfoderproduktion

Tabel 7. Genetisk monogenne bederoescrter /99/ (226).

1000 ol l:dbytl< '" ,,,,,_ '" ha
Sort pr ha bka hk, llkJ: I.a- a.c. a.e.

\'. opI rod lap rod lap rod lop

Antal forsøg 4 J 4 J 4 J 4
Kyros 7J 846 458134,1 4(),1 130,2 34,2
Makro 72 8 -;-55 4,7 7 5,6 4,6 -;-4,1
Marshal 73 -;-20 -;-15 10,2 -;- 3,5 9,9 -;-2,6
Troya 69 -;-22 -;-52 5,1 -;-5,0 5,0 -;- 3,7
Amigo 72 -;-19 -;-19 0,4 -;-3,3 0,4 +2,5
LSD

I alle de provede sorter var rodens renhedsprocent
omkring 95 og alle fik karakteren 7 for ensarteThed
med undtagelse af Troya, der blev bedomt til 6
Sorterne Kyros og Amigo fik karakteren 8 for glathed,
de øvrige soner fik karakteren 7. Tendensen til ~tok·

løbning var størst i sorterne Kyros og Amigo Den
mindste andel af stokløhere blev registreret i sorten
Marshal Andelen af ukrudtsroer var under 0,1 pet. i
alle de afprøvede soner.

Tabel 9 Generisk monogerme bederoesorter.

109 103
101 105

101
104
108
104
100

95 96
104 105

91
88
92
89
93

Forholdstal for a.e. ; top

100 100 100 100
98 109 119 123

105 109 124 117
95 98 104 105

104 117 122 120
93 88

101 92 93
107

Forholdstal for a.e. i,od

100 100 100 100
92 96 102 98
97 94 102 95
99 101 101 99

100 102 108 99
105 109
104 104 106
103

Tabel la Genetisk monogerme bederoesarter.
Gn~ afforsag /988-9/.

Beduoaort 1988 lq89 1990 10191

Kac-ror .... ::rIl:':Sort frilkhed cru. dckning af blade ....
lap [De du, bladpkctet nIJl lop 'OP

Antalforsøg 5 J J J 4 4

Kyras 8 0,7 0,6 3,0 10,1 11,5
Makro 8 0,5 0,6 1,0 10,1 9,1
Marshal 8 0,8 0.8 1,0 9,6 11,4
Tro)'a 8 0,8 0,6 2,0 10,2 10,2
Amigo 8 1,0 0,6 0,8 9.7 12,3

.) ~1O. IO = me:sl gr0n og rnsk IOp

• Kyres
• Hugin
• Krake
• Zorba
• Magnum
• Delicia
, Ubo
• Ketil
• Vermon
• Apollo

Jumbo
Makro
Marshal

• Troya
Amigo

• Kyros
• Hugin
• Krake
• Zorba
• Magnum
• Delicia
'Ubo
• Ketil
• Vermon
• Apollo

Jumbo
Makro
Marshal

• Troya
Amigo

,
1,7
1,6
3,0
1,7
1,5

J

15,8
16,3
17,4
16,9
16,3

4

0,1
0,0
0,0
0,1
0,0

4

1,8
1,0
0,7
1,1
1,7

J

8
7
7
7
8

J J

94,9 7
96,6 7
94,6 7
95,4 6
95,9 7

Sort

Tabel 8. Genetisk monogerme bederoescrter /991.

pet. KM'fo< ... .... ... .....-.I
renhed c::oaar...... stok· uknJdta,. lent afI«U

rod 1eIhed hed WJe:re roer rod rod

Antal/orug

Kyros
Makro
Marshal
Troya
Arnigo

.) 0-10, 10 = mest ensartet og glllt rod.

Plantetallet ved optagning var i gennemsnit 72.000
planter pr. ha, og dermed havde denne serie det
højesre gennemsnit. Der var ikke betydende forskel
mellem sorternes plantetal.
I sonen Kyras blev der hostet 130 afgrødeenheder pr.
ha. Det største merudbytte blev hostet isonen Mars
hal, efterfulgt af Troya og Makro. Alle de prøvede
soner havde et mindre udbytte af top end mAlesorten
Kyros. Ingen afde ovenstående merudbytter var signi
fikante.
I tabel 8 ses en o\'ersigt over rodens egensk.a~r.

1. Kyros 3. Marshal 5. IIbo
2. Makro 4. Troya
R~rn~ ble, trukket direkte op af tvær lerjord og nellet til
fotografering. Pd flere af d~ nye sorter ror der angreb af
skurv (Streptomyces spp.). Angreb pd bederoer fremmes af
et h.jt reaktionstal og brug af store mængder husdyrg~·

ning.
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Sorlen Marshal havde den højcsle lørsIofprocent afde
afprøvede soner og den slorsle andel af sand i (ørstof
fet.
I tabel 9 ses en oversiglover loppens kvalilet i de
afprøvede sorter.

Alle de prøvede soner fik samme høje karakter for
loppens friskhed. Også i denne serie var angrebene uf
sygdomme i toppen begrænsede og uden betYdning for
tappens foderværdi.
Der var tendens til, al de storsle angreb af meldug
fandtes i Amigo. Marshal havde storst tendens til
bladpleuer. mens angreb af ruSI \ ar storst i målesorten
K)'ros.

I 1991 var forsogenes rodudbyucr i afgrooeenheder
mindre end i de foregående år. Detle tilskrives de
klimatiske betingelser gennem vækstperioden og spe
cielt IOrken midt i roernes vækslperiode. 1 tabel IO ses
en samlet oversigt over sorternes udbyIle i afgrødeen
heder i rod og 10p. Resultatet er beregnet på grundlag
af sandfrit ",rstof. Målesortcn Kyras er sal til 100.

Afprøvning m'er en længere periode vil vise. om nye
soner kan fortrænge de lroditionelr dyrkede. Et hØjl
rodudbyue er et hal'. Sortsegenskaber som hoj IOrstOf
procent. høj renhedsprocent, lov lendens til Slokløbning
og fn' for ukrudtsroer. er andre hop prion'terede egen
skaber. der skal med i vurderingen af bederoesorrerne.

Bejdsning
Fra roernes fremspIring til 4-6 bladstadiet forekom
mer der med jævne mellemrum angreb uf svampesyg
domme og skadedyr, der kan have ødelæggende ka
rakter. En direkle bekæmpelse af sAdanne angreb er
ofte umulig. men forskellige skadedyrs- og svampe
midIer kan formuleres som bejdsemidler og har effekt
mod de forskellige skadevoldere.
I 1988 blev der påbegyndt en forsogsrække. h\or
forskellige bejdsernidler. indeholdende nye S\ ampe· og
skadedyrsmidler. blev afprovet. Froet blev leveret af
Dansk Planteforædling AJS.
Statens Plantevæmscenter, Lyngby, har foretaget un
dersogeiser afjordprover for jordboendc insekter. bl.a.
springhaler. Forekommer der mere end JO springhaler
pr. plante. kan der forventes el reduceret udbytte.

I label II bringes resultalerne af årets J forsøg. Kun i l
af forsogene var der et angreb 0\ er IO springhaler pr.
planle. Kun I 1 forsog er der forelaget udbyltebe·
stemmeIse.

bejdset roefro ble\ am endt I led a. hvor der i
gennemsnit blev fundet 14 sprmghaler pr. plante og
70.000 planter \'ed host. l del ene forsog ble\ der
opnået et udb)'lIe pa 834 hkg rod. svarende III 119
afgrodeenheder.
I led b blev prøvet de midler. der anvendes på del
markedsførte bederoefro, og behandlingen medforte
en stigning i plantetallet ved optagning pA 14.000
planler i forhold lil led a.
l led c og d blev prøvet to nye skadedyrsmidler.
Gaucho - tidligere afprovel under betegnelsen NTN

Grovfoderproduktion

Tabel II. Bejdsning a//aderroer (227).

SpnnC- 1(0) LO

Foderroer haJ« pr plant y b"gmd pr. h.
plante ""'.... pr ha ,,'"

1991. 3/orsog l/s. l/s
a. Ubejdset 14 70 834 119,1
b. Thiram + Maneo-

leb + I'romet 84 76 10,9
c. Thiram + Manco-

zeb + Gaucho 88 123 17,8
d. Thiram + Maneo·

zeb + Force 87 50 7.1
e. Thiram + Taehi-

garen + Gaucho 87 9~ 13,4
LSD 12

1989.91. 16/orsog

a. Ubejdset 9 61 836 119,4
b. Thiram + Manco-

zeb + Promel 80 82 11,7
e. Thiram + Tachi·

garen - Gaucho 81 103 14,7
LSD 41

33893· og Force. Begge bejdsemidler har medført en
stigning I plantetallet pA 17·18.(XX) planter pr. ha.
I led e blev prøvet el nyt svampemiddel sammen med
Gaucho, og her blev ligeledes konstateret en stigning i
plametallet på 17.000 planter pr. ha ved optagning.
Af de J forsøg blev der kun foretaget udbyttebe·
slemmeJse i I forsog. og for samtlige behandlinger ble...
der opn:\el sikre udsl<lg. Størst merudbylte blev der
opnået for anvendelse afthiram. maneozebog Gaucho
i led c.
NedersI i tabellen er anført gennemsnitsresultatet af 9
forsøg I 3 år. Bejdsning af roefrøet har medfort en
stigning I plantetallet på ca. 20.0Cl0 planter pr. ha, og
der er opnAet Sikre udslag for behandlingen.

Gaucho. der endnu ikke eT godkendt afMiljøstyrelsen,
har gennem drene vist en sikker og god effekt med
meTudbyuer. der er fuldt pd højde med Promet.

Bekæmpelse af bladlus
Forekomst af bede- og ferskenbladlus blev relativt
beskedent I 1991. og en kort periode med lav vinter
temperalUr var medvirkende hertil. PA baggrund af
roekuleundersogelser i det tidlige forår meddelte Plan
te\ærnscentret. Lyngb}'. al alt tydede på meget svage
angreb af ferskenbladlus i vækståret 1991. En pro
gnose. der viste sig at være korrekt. De foregående Ar
blev der udsendt varsling om bekæmpelse af fersken
bladlus sidst i maj. 11991 blev der ikke udsendt varsel.

I tabel 12 bringes gennemsnilsresultaterne af 3 forsøg.
h...or effekt og okonomi er belyst ved forebyggende
behandlinger mod fersken· og bedebladlus i bederoer
til foder. Midt i juli blcv der fundet en enkelt fersken
bladlus pr. 25 planter. MIdt i oktober blev der fundet
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Tabel 12. Ferskenbladlus (228).

antal %
ferskm· plan.
bladlus med
pr 25 VIrus-

planter gulsol
ca I S/7 olr::ltUr

1000
ro."

pr ha
"d
høst

hk.
rod

pr. ha
a. e.

pr. ha

Tabel 13. Ferskenbladlus (229).

anlal % plan.
fel"\k~n· med
bladlus virus·
pr. 25 gulsot

planter okto
ca. Isn ber

1000

"'"",.ha
"d
høs'

hk.
roo.I
pr
ha

.,
pr.
h.

1991. 3 forsøg 2ft
a. Ubehandlet I II 62 791 113,0
b. 4 x 0,3 kg Pirimor ° 4 6J .;-4 ';-0,6
c. 2 x 0,3 kg Pirimor ° 7 62 ';-10 ';-1,4

LSD -
1990. 5 forsag 3ft 3ft
a. Ubehandlet 87 71 66 763 109,0
b. 4 x 0,3 kg pjrimor ° JS 67 48 6,9
c. 2 x 0,3 kg Pirimor I 6J 66 J7 S,J

LSD-
1989. 7 forsøg
a. Ubehandlet 21 52 74 866 123,7
d. 5 x 0,3 Pirimor I 16 75 90 12,9

LSD 68

I. behandling ved varsel. 1991: 11/., 1990: 21;', 1989: l';'
Ud b behandlet ca. 1l/6, 2./~, 'h og I~/T.

Led c behandlet ca. 1)/. og 11/6.

11 pet. planter med symptomer på virusguisot og måJt
el udbytte på 791 hkg rod.
I led b blev der foretaget fire behandlinger med Piri
mor hhv. 13. og 28. juni samt 8. og 19. juli.
I led c blev der foretaget to behandlinger hhv. 13. og
28. juni.
J oktober blev der optalt antal planter med virus
gulsot, og bedst effekt blev opnået efter fire behand
linger, men behandlingerne påvirkede ikke udbyttet.

J årene 1989 og 1990 blev der i gennemsnit for 4-5
behandlinger med Pirimor opnået el merudbytte på
7·12 afgrødeenheder i foderroer. En sprøjtning med
0,3 kg Pirimor koslerca. 100 kr., en kørsel ca. 120 kr., i
alt 220 kr., svarende til 2,2 afgrødeenheder pr. kørsel.
De udførte beregninger over omkostninger ved sprøjt.
ning er kun foretaget på grundlag af merudbyttet i
rod, og til nettotallene skal lægges værdien af den
høstede roetop.

l tabel 13 vises resultaterne af I forsøg nr. 41 103, hvor
to og fire behandlinger med Pirimor er sammenlignet
med to behandlinger med pyrethroidet FCR 4545 se
samt fosformidlet Metox.
l forsøget blev der kun foretaget optællinger. og f1
planter var angrebet af virusgulsot.
Fra 1990 foreligger der gennemsnitsresultater af 6
forsøg, hvor der har været et kraftigt angreb af fer
skenbladlus, der havde tilfølge, at ca. 50 pet. af plan·
terne var angrebet af virusgulsot i oktober måned.
Fire behandlinger med Pirimor medførte en reduktion
af antal ferskenbladlus fra 53 til 31 pet. planter med
virusgulsot samt en stigning i udbyttet på 51 hkg rod.
l led c, d og e blev der udført to behandlinger. Bedst
effekt blev der opnået efter anvendelse af FCR 4545.
Der blev ikke fundet forskel i udbytterne ved de
forskellige behandlinger.
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1991. I forsag
a. Ubehandlet ° 2
b.4 x O,J Pirimor ° 0,4
c. 2 x 0,3 Pirimor ° 2
d.2 x 0,3 FCR 4545 SC ° I
e.2,,1,5 Metox 100 SL ° I

1990. 6 forsøg 4f<
a. Ubehandlet 12 53 64 799114,1
b. 4 x 0,3 Pirimor 2 Jl 63 SI 7,3
c. 2 x 0,3 Pirimor S J8 6J 24 J,4
d.2 x O,J FCR4S4SEW 3 40 65 24 J,4
e. 2 x 1,5 Melox 100 SL 4 46 6J 21 J,O

LSD-

Led b behandlet ca. 1/... ll/6, )/1 og 1'I/l.
Led c behandlet ca. '/, og ll/~.

De opnåede merudbyLler dækker imidlertid over store
variationer, hvilket medførte. at der ikke blev opnået
nogen sikker LSD·værdi.
l sidste kolonne er foretaget en omregning til af·
grødeenheder. Med en pris på 100 kr. pr. afgrodeen
hed svarer merudbyttet i led b til en merværdi på ca.
730 kr. En sprøjtning med 0,3 kg Pirimor koster ca.
100 kr., kørsel ca. 120 kr., i alt 220 kr., svarende til 880
kr. for de fire sprøjtninger. Der blev således ingen
nettogevinst for de udførte behandlinger.
Med to behandlinger i led c gjorde det samme sig
gældende.

Bekæmpelse af stankelben
t foråret 1990 og -91 blev der fundet kraftige angreb af
stankelben. Allerede i efteråret 1989 og -90 blev det
antydet, at der var belydeligt nere larver end normalt.
Angrebene blev fortrinsvis fundet i jyske egne med
megen græsdyrkning. J efteråret 1990 blev der anlagt
forsøg med bekæmpelse af stankelben på arealer, hvor
der i 1991 skulle dyrkes hhv. rocr eller ved..arende
græs.

I tabel 14 bringes resultaterne af 2 års iagttagelser.
Forseg af denne karakter er behæftet med meget store
variationer grundet de vanskelige optællingsmetoder.
l efteråret 1990 blev der på undersøgle græsarealer
fundet 118 stankelbenlarver pr. m2• Om foråret blev
der fundel 42 larver på de samme arealer.
Efterårsbehandling med Dimethoat eller Ekamet gav
den bedste bekæmpelse af larverne.
l 4 forsøg anlagt i bederoer biev plantetallet ved host
op til 6.CKX) større pr. ha ved efterårsbehandlingen.
J 2 forsøg i 1990 blev der ved forårsoptællingen opnået
en halvering af an Lal larver pr. m2.

Nederst i labellen er anførl gennemsnitsresultater af 4



Tabel 14. Stankelbenlon-er (230).

Anlal stanke!- Rau
Grovfoder ~.nlarveT 1000

~n~rAr forår pl. pr. ha

/991. 7 forsøg 4 f'.
3. Ubehandlel 118 42 49
b. 2.0 l Dimelhoal 28% E 33 49
c. 1.51 Ekamet E 19 55
d. 3.01 Dimelhoal 28% F 44 54
c. 2,0 l Ekamel F 33 59

1990. 2 forsøg
a. Ubehandlet 184 64
b. 2.01 Dimelhoal 28% E 34

1991. 4 forsøg 1 [S.
a. Ubehandlet 127 85 26
b. 2,0 l Dimclhoal 28% E 54 28
c. 3,01 Dimetho31 28% F 38 61

1990. 2 jorsøg
a. Ubehandlel 24 47 45
b. 2,0 l Dimethoat 28% E 81 33
c. 2,0 l Dimethoal 28% F (9) 63

E = efterår. F forår. ( ) I r...

forsøg anlagt i efteråret 1990 i græs. Ved anlæg blev
der fundel 127 larver pr. 01 2• Forårsoptællingen viste
svag effekt ved behandling om efteråret med Dimc
lhoat, et resullat, der blev stærkt påvirket af et enkelt
forsøg, hvor erterårsbehandlingen sviglede.
Bedst effekt blev fundet efler forårsbehandling.
I I forsøg blev der udført optællinger i den efter
følgende roemark. Forårsbehandling med 3,0 I Dime
thoat medførte størst plantebesland.
2 års forsøg med bekæmpelse af slankeiben har med·
fort varierende effekt. Efterårsbehandling har i flere
forsøg givet en god bekæmpelse, men en forårsbe
handling har - på trods afen svagere larvebekæmpelse
- medført SIØrst plantetal i roer efter græs.

Bekæmpelse af ukrudt
I 1991 blev de nesle foderroer sået i første halvdel af
april. Med køligt vejr fra midten af april og frem mod
I. juni blev fremspiringen mange steder langsom, og
angreb af rodbrand betod desværre plantebortfald på
mange arealer. Visse delc af landet blev hærget af
storm og sandflugt i to omgange. hvilket medførte. at
en del arealer målle sås om.
Ukrudtsbekæmpelsen blev iværksat i forstc hah'del af
maj. Jorden var merc fugtig end sædvanlig. og derfor
blev behandlingernes .)jordmiddel-effekt~( større end
sct i flere år. Det betød. at ukrudtsbekæmpelsen de
neste steder blev meget \'ellykkct. Kun de steder, hvor
vejret generede en rettidig udbringning af de lave
doser, som nu er det almindelige, blev effekten skuf
fende og omsprøjtning påkrævet med højere doser.
Bekæmpelsen af ukrudt gennemf"rtes ofte i tre om·
gange. og erfaringerne var igen overvejende posilive.

Grovfoderproduktion

Forsøgene mcd bekæmpelse af froukrudt i foderroer
skal belyse mulighederne for på samme lid al opnå en
sikker renholdelse på alle Jordtyper. De betydende
ukrudtsarter skal kunne bekæmpes effektivt uanset de
herskende vejrforhold. Bekæmpelsen skal gennem
føres med så lave doser, at behandlingerne bliver
skånsomme mod afgrooen og kan udføres lil en rime
lig pri~.

Tabel IS viser resultaterne af 5 forsøg efter en plan,
hvor fire forsøgsled er behandlet tre gange og sam·
menlignet med led b. som er behandlet to gange. I alle
forsogsled er første behandling gennemført på ukrudl
med kimblade uanset roernes storrelse. Anden be
handling er gennemført 5·8 dage senere. mens tredie
behandling i led b-e er gennemført 1·2 uger efter anden
behandling.
I gennemsnit var der kun 78 ukrudtsplanter for første
sprøjtning. Effekten blev bedømt 2-3 uger efter tredie
sprøjtning. På detle tidspunkt var ukrudlseffekten
bedst i de fire led, som var behandlel tre gange. Ved
roernes optagning var der ligeledes en god og til·
fredsstillende renholdelse i disse forsøgsled. De 10
behandlinger i led a kunne ikke bekæmpe ukrudtet
tilfredsstillende, og udbyltcniveauet er da også be
skedent i gennemsnit af senen. Den bedre renholdelse
efter tre behandlinger i led b-c har resulteret i store og
statistisk sikre merudbytter.
15 forsøg over 3 år er gennemført efter denne for
søgsplan. l gennemsnit var der ISO ukrudtsplanter pr.
01

2 ved forsle sprøjtning. De fire forsøgsled. som blev
behandlet tre gange, har medført en lilfredsstillende
bekæmpelse saml en pæn renhed ved roernes op
tagning. I gennemsnil er der i forhold til led a opnået
pæne og statistisk sikre merudbytter, som let har
kunnel betale merprisen for at gennemfcre en ekstra
behandling.
Der er ikke statistisk sikker forskel på de merudbytter,
som er opnået med de forskellige løsninger ved Ire
behandlinger.

Agermyme er et rotiukrudt, som helr kali domillere" en
ukrudtsbe.ftond ph lave, humuJrige jorde.
I roer findes ingen effekt;\'e kemiske midler ril bekæmpel
sen.
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Tabel 15 Ukrudt i bederoer lil foder (23/)

Antal planter I
Foderroer F., 2-3 uger efter c• .,;

1. spr. 3. spr. ~

rE-t:i
~

• 2 '"• ~~ :t ~ .. ..
i~E~<: ~,:'= ".

~
"E ~.~ s>:s. .-

~ o «l :: ~]'" ;,:'iio. ~5
~J~ ~ -~ ~,.;

L sprøjtetid 2. sprøjtning 3. sprøjtning 2 il 2 '~ o
§~

E~

ril-g ~ ..
• ukrudl kimblade 5.8 dage ener l. spr. 7-14 dage efter 2. spr.

~ ~ ~~
~i::> '" ::> o.~> -> ::>~

~ forsøg 1991 I 2 3 4 , 6 ,
a. 1,5 Goltix 1,5 Goltix

+1,5 Betanal Plus· +1,5 Belanal Plus· ingen 78 70 42 47 59 577 960
b. 1 Goltix I Goltix. I Gohix

+ I Betanal Progrcss· +1 Bctanal Progress· +1 Bctanal Progress· 70 17 IO 60 206
c. l,5 Goltix 1,5 Goltix 1.5 Gohix

+1,5 Betanal Plus· +1,5 Befana.J pjus· +1.5 Betanal Plus· 69 14 8 60 218 1440
d. 1,0 Goltix 1,0 Golti:< 1,0 Gallix

+1,5 Betaron· +1,5 Betaron· +1.5 Betaron• 71 9 6 60 213 1260
e. 1,5 Goltix 1,0 Pyramin DF 1,0 Pyramin DF

+1,5 Betanal Plus •• +1,5 Betanal Plus •• + l,S Betanal Plus •• 73 24 12 60 190 1070
LSD 106

15 forsøg 1989-91
3. 1,5 Goltix 1.5 Gollix

+1,5 Betanal Plus· +1,5 Betanal Plus$ ingen 150 75 36 24 67 756 960
b. I Goltix I Goltix. 1 Goltix.

+ I Betanal Progress· + l Betanal Progress· +1 Betanal Progr 75 23 9 66 87
c. 1,5 Goltix. l,S Goltix 1,5 Goltix

+1,5 Betanal Plus· + \,5 Betanal Plus· +1,5 Betanal Plus· 74 17 8 67 97 1440
d. 1,0 Goltix 1,0 Goltix 1,0 Goltix

+1,5 Betaron· +1,5 Betaron· +1.5 Betaron· 74 14 6 68 91 1260
e. 1,5 Goltix 1,0 Pyramin DF 1,0 Pyramin DF

+ l,S Betanal Plus·· +1,5 Betanal Plus·· + l,5 Belanal Plus" 75 21 9 69 81 1070
LSD 45

• 0,3 J Super Olie tilsat.
•• \,0 I Actipron lilsat.

Betanal Plus markedsføres i 1992 som Betanal OF. De
to produkter er ens med hensyn til indhold af virkstof,
men Betanal OF er formuleret bedre, så udfældning
undgås.
Denne forsøgsserie afsluttes hermed.

Tabel 16 viser resultaterne af 7 forsøg efter en plan,
hvor fire forsøgsled er behandlet tre gange, mens et
enkelt led er behandlet fire gange. I alle led er første
behandling gennemført på ukrudt med kimblade uan
set roernes størrelse. Anden behandling er gennemført
5-8 dage senere, mens tredie behandling gennemførtes
1-2 uger efter anden behandling. Led e blev behandlet
en fjerde gang 1-2 uger efter tredie behandling.
I gennemsnit var der 107 ukrudtsplanter pr. ml ved
første sprøjtning. EITekten er bedømt ca. 2 uger efter
sidste sprøjtning, og på delte tidspunkt var der levnet
12-16 ukrudtsplanter pr. ml i led a-b og d-c. Kun
Expander har levnet mere ukrudt. Denne forskel i
effekt gør sig også gældende ved roernes optagning,
hvor renheden ikke er tilfredsstillende i led c. Små.
negative udslag - dog ikke statistisk sikre· er målt
efter tre behandlinger mcd Expander og med Goltix
+ Betadex i forhold til led a.
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Resultaterne af 4 forsøg i 1990 fremgår af samme
tabel. l disse forsøg var der kun en beskeden ulrudts
bestand, og ved høst var der en meget tilfredsStillende
renhed efter alle løsninger. I forhold til behandhngen i
led a medførte de øvrige løsninger små, negative
udslag, som dog ikke var statistisk sikre.
Forsøgene fOflsættes endnu 1 år.

En effektiv bekæmpelse a/ukrudt i/oderroer kræver et
nøje kendskab lil de dominerende ukrudtsarterog sam
tidig et kendskab til midlernes effekt overfor de enkelte
arrer. En viden herom bør udnYlles, ndr strategien for
ukrudtsbekæmpelse i bederoer fasllægges.

I 2 forsøg - nr. 32 020 og 29 066 - er der målt
eftervirkning af ell kvikbekæmpelse i foderroer i 1988
og 1989. I 1991 var kvikmængden i begge forsøg fortsat
reduceret i forhold til udgangspunk[et.

Bekæmpelse afkvik i et grovfodersædskifte kræver ofte.
at flere behandlingerfaretages.. Omfattende forsøg har
vist, at en effektiv bekæmpelse i roer kan opnds ved i
efteråret at udbringe Roundup og herefter følge op
'læste forår med Fusilade.



Tabel 16 Ukrudt i bederoer til foder (132)

Grovfoderproduktion

Antal planteT

Foderroer F... 2·3 uger dier 5
I.spr. l spr. ~ ~

~~
~. 2 '"• ~! ~ ~~ u.
~, c E~

-E <: -E
o ~._ c;:=

~i
c_

~
l?_ ~

~~ ~;!,
il ...

~JI. sproju:tid 2. sprøjtning 3. sprøjtning 4. sproJtning ;; .... uE. ~..:
2 2 .~ o §iukrudt S-8 dage 7·14 dage 1·14 dage il riilll ~~ E~
~ ~ ~~

~~kimblade efter I. spr. ener 2. spr. efter 3. spr. :> '" :> ..~> -> :>~

7forsøg 1991 1 2 3 4 , 6 1

1.0 Pyramin Df \,0 PymmmDF
., \,5 Iklamn- + 1.5 8elaron- ingcn

2.0 Expandcr 2,0 Expander mgcn

I,OOolt1.\ 1.0 Gohix
1.5 Betadci'. 1,5 Beladcx Ingen

I.S lkUlron- l,S Retaron- 1.5 Belaron-

o. 1.0 GOltlX
+ l,S Ikrilron-

b. 1.000hix
I 1.5 Detaron-

..:. 2.0 Exp:l11dcr

d 1,0 Golux
l,S Ikladc:x

1.0 Golll'-
+ l,S BClarou-

1.0 Dolm
+ 1.5 Setaron- ingen 107 76

76

73

78

79

12

14

38

16

16

6S 111 "'"
6 6' 1100

18 64 :00

10 6' 36

1 61 -;.14 830
LSD-

" forsøg /990
3. 1.0 Golux

-I 1.5 lJelaron-

b. I,OGolllx
+ 1.5 &Iaron-

C. 2,0 Expander

• O,] I Super Olle: lil"'l!.

1.0 Golux 1.0 GOltlx
+ l,S Detaron- + 1.5 Delaron- ingcn 67 81 16 2 10 9<l6 "",

1.0 Pyramin DF 1.0 Pyramtn DF
+ l,S Betaron' -I 1.5 lktaron- mgen " " 71 -;'15 1100

2.0 E\p:lI1dc:r 2.0 Expandcr ingen 80 41 6 71 -;'44

1.5 Betaron- 1.5 I3elaron- 1.5lktaron- 80 28 69 -;. ]6 830
LSD-

Kamille I'ar el udbredt ukrudt - ogsd i bederoer - i 1991.
Rettidig behandling med bladmidler - for I,n'blade ud
vikles pd kamilleplanlerne - kan normalt sikre god effekt.
Forpasses en lid/ig indsats, kan det ~'ære pdkræl'el at
benytte Matrigon eller Betasana Combi i blanding med
andre blad- og jordmidler.

Strategi 1992
mod ukrudl i bederoer

/. Kend de 3-5 mest dominerende ukrudlsarter i
den pågældende mark,

2. Vælg et effektM "program" mod del aktuelle
ukrudt,

J. Udbring jordmiddel i forbindelse med JAning.
hmr orer 150 ukrudtspIoner pr. m! I'entes at
sprire frem_

4. h'ærksæt bekæmpelsen med blodmidler, mens
ukrudtet endllu er i kimbladstadiet . uonsel roer
nes størrelse.

5. Følg op med 2. bladmiddelsprøjtllillg j·8 dage
efter I. behalldling.

7. Suppler efter behov med en 3. bladmiddelsprøjt~

ning J·2 uger senere.

Tabel 17 viser hvilke ukrudlsarter, der hyppigst op
trådte i de forsøg. der er gennemførl i \991. Tabellen
viscr samtidig. hvordan ukrudtsarteme optrådte i 3
ud\'algte tidligere år.
Hvidrnelet gåsefod, pileurt, stedmoder og fuglegræs
har gennem årene været de mest fremtrædende arter.
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Tabel 17 Hyppigste ukrudtsarter i vine ar (l82)

IBederoer
Forekomst i pct. af fOrs0g ~

1991 1990 1985 1980 I
\\nIa] for.l0g 11 11 43 41 I

Pileurt _... 55 90 84 63
Hvidm. gåsefod 82 73 65 88
Stedmoder .. SS 45 44 20
Fuglegræs ... 9 36 49 29
Tvetand. ......... 9 12
Liden nælde . 18 9 29
Hanekro 9 S 2
Ærenpris. 7 12
Kamille. 36 45 14 O
"Agerkål" . 9 9 S 7

Forsøg med dyrkning af
græs og andre
grønafgrøder
I 1991 blev der under Grovfoderudvalget arbejdet med
følgcnde forsøgsserier:

I. Sorter af almindelig rdjgræs og hvidkløver til
afgræsning.

2. Stigende mængder og forskellig fordeling af kvæl
stof til hvidkløvergræs.

J. Sorter af italiensk rajgræs forårsudlagt uden dæk
sæd til staldfader.

4. Stigende mængder kvælstof til græs på våd lav-
bundsjord.

5. Udlægsmetoder for lucerne.
6. Lucerne i renbestand og blandinger.
7. Udlægsmetoder for Galega.
8. Stigende mængder kvælstof lil grøn rug.

Sorter af almindelig rajgræs og
hVidkløvergræs til afgræsning, 1991
Et højt udbytte og cffektiv udnyuelse af afgræsnings
arealet er af1længig af den forudgående planlægning
og styring af græsproduktionen gennem vækslperio
den. Det er derfor afgørende at anvende de bedste
sOrter og have kendskab til deres produktionsprofil
gennem vækstperioden.
~ormålet med forsøgene er at måle udbytte, nærings
mdhold, holdbarhed og smagbarhed i forskellige typer
af alm. rajgræs, der blev dyrket i blanding med hvid
kløver og afprøvet under praktiske forhold.
Afprøvningen skete i et nyt forsøgsdesign på arealer,
der havde været afgræsset indtil 4 uger før, arealet
blev afsat til slæt. Herved skete der i nogen ud
strækning en tilbageførsel af næringsstoffer samt slid
og tråd af græssende dyr.
Før hver ny afsætning til slæt blev arealet afpudset til
en stubhøjde på 3-5 cm, og dctte blev gentaget indtil
sidste slæt var høstet.
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Forsøgsresultalet kan ikke tolkes som et udbyt le ved
afgræsning j f.eks. reguleret storfald, da græsset i
forsøgene fik en ca. 4 ugers hvilepause inden slæt, men
græsset er i stor udstrækning udsat for det slid, som
afgræsning udøver på planterne.
Som måleblanding blev der anvendt standardblanding
nr. 6 fra de anbefalede græsmarksblandinger med
Milo hvidkløver som eneste hvidkløversart.
Ved forsøgets start blev der anlagt 3 forsøg. Et af
forsøgene blev anlagt i Sønderjylland. Blanding oe. 6
bestod her af sorterne Tove og Condesa, og den
forudgående afgræsning blev praktiseret som .rolda/
græsnhrg. J dette forsøg var kløverandelen meget min
dre end i de øvrige forsøg.
I det \'estjydske område blev der anlagt to forsøg.
Blanding nr. 6 bes(Qd her af Tove og MeJtra, )g den
forudgående afgræsning blev praktiseret som afgræs
ning i reguleret storfold. Afgræsningsintensiteten og de
klimatiske forhold var i disse to forsøg meget ens.
Alle forsøgene blev anlagt på vandet jord, jordtyperne
lB log J. I gennemsnit blev der tilført mellem 150 og
180 kg N pr. ha i handelsgødning.
Forsøgsplanen fremgår af nedenstående oversigt.

Alm. rajgræs Hvidlcløver
bl/sort lidi. h. type" "'rt trpe

BI. 6· T Milo NormaibI.
BI. 6' T Rivendel Mindrebl.
Borvi sildig D Milo NomlaJbJ.
Condesa sildig T Milo Norrnalbl.
Trani sildig D Milo Nonllalbl.
Tivoli sildig T Milo NormaibI.
Chantal mid.tidl. D Milo NormaIbI.
Bonita mid.tidl. T Milo NormaibI.

• Bl. 6 = sildige og mid. tid!. sorter.
") T = telraploid, D = diploid.

Blanding nr. 6 indeholdt både middeltidlige og sildige
sorter af tetraploid alm. rajgræs, som var gældende
indtil ændringen af de anbefalede græsmarksblandin
ger før 1992.
r tabel 18 ses hovedresultatet af årets J fOl7'øg med
forskellige blandinger og sorter.

Tetraploide sorter af alm. rajgræs havde i gennemsnit
en lavere tørstofprocent end diploide sorter. Der var
tendens til lidt højere proteinprocent i de tetraploide
sorter. Der var ingen sikker forskel mellem ,"urterne
eller blandingernes indhold af træstof, energikoncen·
lration elier i fordøjelseskoefficienten FK in vitro.
Udbyttet af afgrødeenheder var i gennemsnit 121 a.e.
pr. ha. Der blev ikke målt signifikant forskel i udbyttet
af afgrødeenheder mellem blandinger og sorter. Der
imod var der signifikant forskel mellem flere af de
afprøvede soner. Sorterne Chantal. Borvi, Trani og
Tivoli var de højestydende, og Condesa og Bonita gav
de laveste udbytter.
J tabel 19 ses resultatet af forsøgene, der var anlagt i
Vestjylland, hvor både den forudgående benyttelse har
været cns og blanding nr. 6 var den samme.
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Tabel 18. Sorter af alm. rajgræs og hvidklover (214).
GIl~ af 3 forsag /99/.

BIandiDg( FK Udbytte Ol merudbytte
"".. "'"

af tentof m ...... hk, pr. ha Le.
ralaræs-sort l~l rAprOl. IrøL ~.ro pr. FE tørst. rlprOl. ",.ha

DI. 6 16.8 17,4 24,S 75,9 1.17 14lJ,9 24,5 120,5
DI. 6 17.6 17,2 24,4 75,6 1,18 3,7 0,4 2,4
Borvi 17.6 18.5 25,0 75,0 1,18 3,6 2,3 1,8
Condesa 16.6 20.1 23,1 76,8 1,14 713,1 1,1 -7'-9,1
Trani 17,4 18.1 24,6 75.9 1,17 ';'0,6 1,0 : 0,4
Tivoli 16,0 19,0 24,0 77,4 1.14 ';'I,S 2,0 1,9
Chanlal 18.2 16.8 24,8 74,1 1.19 10,6 1,0 6.7
Bonita 17.1 18.7 23.4 75.3 1,16 ';'Il,9 ';'0,5 +9.9
LSD /.0 /.4 /1.4 /0.3

Tabel /9. Sorter afalm. rajgræs og hw·dkløver.
Gns. af 2 forsøg 1991.

BllUlding( FK UdbyIIe og merudbyttc

""'. "'"
af tørstof m ka l$. hkg pr ha I.C.

ralvæs-50rt torst rlprot lrøe:;t. ~.ro pr FE ",rsl. rlprot_ pr. ha

BI. 6 15,9 18.2 24,0 76.3 1.15 141,5 25,7 123,2
BI. 6 16,1 18,2 23,7 76,1 1.15 +5.3 + 1.0 ';'4,6
Borvi 16,7 19,0 25.3 74,9 1,18 +0,4 1.1 +3.5
Condesa 15.6 21,4 22.2 77.1 1.12 716,3 1,1 ';'11,4
Trani 16,0 19,3 24.7 75.7 1.16 +8,4 +0,1 +8,5
Tivoli IS,S 19,0 24.3 77.3 1.14 ';'4.0 0,4 ';'2,2
Chantal 16,9 17,5 24,S 74,7 1.17 3.8 ';'0.2 1,1
Bonita 16.0 19,8 23.1 76,0 1.14 ~12.9 -:-0.2 .;.10.1
LSD /,4 /.6

Tabel 20. Sorter af alm. rajgræs og hvidkl'H'er.

.) 0-10,0 - ing~n klo\er, Ingen ~t:engdd:lIlllclse_ ædes nodigt.
mgen vraggræs.

IO = 100 pet. over1ladedækmng ar kIQ\~r, stor stlcngeldlln
nd~. ædes \lll1gt, meget Haggnes

Alm. rajgræs er den dominerende græsart p6 de fleste
græsoreoler , kOrH'Origt græsleje. Udbyuet i k~'ælstolgødet

græs er højt. Der er meget storforskel mellem deforskellige
sorter af alm. rajgræs med hemYll Iii væksuype, udhyue
profil og udbytte.
Til ~'ensm' ses Chantal (D). der er middeltidlig med oprer
l'æksrform og smalle blade. Til højre ses Ti~'01i ("/1. der er
sildig med d!x'n weksrform og brede grønne blade.

1
5,6
5.7
6.4
5.0
6,6
5.2
7,8
5,2

S''''"id'".rgraesset
areal cm.

/
281
269
306
110
199
177
629
175

1
6
6
7
5
8
5
8
5

·S
P' ha.

vrag- vrq
s"'" gn<s

/
6
6
6
7
6
7
5
6

/
4
4
)

4
2
5
3
l

Alllal forsøg l
Dl. 6 6
BI. 6 5
BOI"\'I 6
Condesa 7
Trani 5
Tivoli 6
Chantal 5
Donila 7

BllUldino/

ral
....(10- Karakler- ror

græs- vtr sumgel smag-
1011 bestand dannelse barbed

Resullatet af de 2 forsøg var slort set sammenfaldende
med hovedresultatet bortset fra. at blandingen med
hvidkloversonen Rivendel gav et mindre udbytte end
blandinger med Milo hvidklover.
Der blev ikke m~1t signifikant forskel mellem de
afprovede soner. Dette kan måske tilskrives del be
grænsede antal forsog samt torke i juli og august
måned.
I de sidsl nævnte forsøg blev der udført en række
registreringer og bedømmelser, som ses i tabel 20.
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KJøverandelen i de vestjydske forsøg var høj. Indenfor
hver af rajgræssorternes tidJighedsklasse var kløver
udviklingen størst. ved udsåning blandt de tetraploide
sorter af alm. rajgræs. Karakteren for smagbarhed,
mængden af rajgræs samt græshøjde blev målt og
bedømt i afgræssede parceller.
I et af forsøgene blev vraggræsset høstet og analyserel
indtil 27. juli. Den største mængde vraggræs blev
høstet i sorten Chanlal, der også fik den højeste
karakter for vraggrres. Chantal fik desuden den lave·
ste karakter for smagbarhed og havde den højeste
stubhøjde efter endt afgræsning.
, figur I ses udbytteprofilen for forskellige Iyper af
alm. rajgræs i blanding med Milo hvidkløver. Der er
valgt at fastlægge produktionshastigheden i I. slæt
udfra en vækstperiode på 30 døgn.

Blanding nr. 6 er repræsentant for blandinger med
middeltidlige og sildige typer af alm. rajgræs, sådan
som blandingen var sammensat før 1992. Udbyttepro
filen for de sildige sorter Borvi og Tivoli var ens. Disse
kan indgå i blanding nr. 6 efter det nye frøblandings.
forslag.
Sorten Chantal var valgt som repræsentant for den
middeltidlige type. De to Hollandske sorter Condesa
og Bonita fremgår ikke af figurerne, men havde lavere
væksthastighed i begyndelsen af vækstperioden end
tilsvarende danske sorter i samme tidlighedsklasse.

FE pr. ha,/dogn
l

Efter et års afprøvning af sorter med almindelig raj·
græs dyrket under praktiske forhold, kan der drages
følgende foreløbige konklussion:

at det nyejorsøgsdesign var anvendelig til ajprøl'ning af
sorter under praktiske forhold.

at der ~'ar betydelig forskel mellem sorternes udbytte.
at tetrap/oide sorter gav bedre mulighed for udvikling

af kløver end diplaide sorter.
at allde/en afvraggræs var større i diploide sorter end i

terrap/oide sorter inden for samme tidlighedsklasse.
at vækstprojilen fra begyndelsen af vækstperioden var

meget forskellig i de forskellige tidlighedskla~er.

at der ved denne form for afprøvning skabes fornyet
viden om sortsegenskaber og øget interesse for sorts
valget til græsmarksblandinger.

Stigende mængder og fordeling af
kvælstof til hvidkløvergræs, 1989·91
Sommerfodringen af malkekøer praktiseres i stigende
udstrækning ved afgræsning. Ved fornuftig planlæg
ning og styring af græsproduktionen gennem sommer·
perioden kan der frembringes foder af en høj kvalitet
lil en lav pris pr. foderenhed.
En eventuel reduktion i prisen på mælk og lllgsaf·
grøder vil medføre, al afgræsning bliver endnu mere
aktuel.
Til afgræsning er kvælstofgødet hvidkløvergræs sær·
deles velegnet. Desværre er det vanskeligt at finde
balancen mellem en hvidkløverbestand, der aktivt
bidrager til udbyttet, og en fordeling af kvælstof, der
kan stabilisere udbyttet på et højt niveau.

110

100

90

BO

70

60

40

Formålet med disse forsøg er at øge kendskabet til
dyrkning af hvidkløvergræs og at undersøge kvælstof·
fets betydning som reguleringsfaktor for udbyttefor
deling og kløverbestand gennem vækstperioden. Ved
forsøgsseriens igangsætning i 1989 blev der kun an·
vendt meget moderate mængder af kvælstof. Mæng·
der. der kun repræsenterede den nederste del af ud
byttekurven for tilført kvælstof.
Fra 1990 blev forsøgsplanen udvidet med et ekstra led
på 4x50 kg N pr. ha fordelt fra vækstperiodens be
gyndelse.
Forsøgene blev anlagt og gennemført i de vestjydske
områder. på jordbundstyper med god vandkapacitet
eller mulighed for markvanding og med hvidkløver
som eneste kløverart. Der blev høstet 5 slæt årligt.
Tildeling ar kvælstof fremg!r af nedenstående plan.

3O'---:=---:::,=-~=:---:::c--=:-29J05 28/06 24/07 25/08 10/10

Fig J. UdbyueprojiJ i hvidklø~·ergræs. Hvidklø~'er sorten
Milo:
l- sammen med en blanding afen middeltidligog

en sildig sort af olm. rajgræs, hhv. Tove og
Meltra.

D i blanding med ell sildig SOrl af alm. rajgræs,
Borvi eller Tivoli.
i en blanding med en middeltidlig sort afalm.

.Å. rajgræs, Chantal
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Fo....gs· Tidligt kg N pr. ha efter
led rorA, 'llæl l. !ilæt 3. slæl 4. ,Iæt lait

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
c. 25 25 25 25 25 125
f. O 50 50 50 O 150
g. 50 50 50 50 O 200

Gmn bund = tidspunkl for tildeling lir k\·ælslOr.



Midde~emperatur
Midt- og Vestjylland

Ved 5 Arlige slæt blev der tilstræbl efterligning af
afgræsning, som det bliver prakliseret i ral ions- og
foldafgræsningssystemer. I disse forsog var der ingen
slid på græsset og ingen tilbageforing af næringsstoffer
som ved afgræsning.
Forsøgene blev grundgødet med 1000 kg PK ()..4-21 pr.
ha. Til forsøgsbehandlingerne med kvælstof blev der
anvendt kalkammollsalpeler.
Klimaet i forsøgsperioden har været karakteristisk
ved relalive milde vintre. I Arene 1989-90 var tempera
lUren i for1irsperioden højere end lemperaturen i for
året 1991, der var relativ kølig med meget lave nat
temperaturer i april måned.
Oversigt over forsøgsperiodens middeltemperatur ses i
fig. 2.

Grovfoderproduktion

C·
18r----------,--r-J

I tabel 21 ses en oversigt over afgrødernes kemiske
sammensætning og udbytle.

2

1/4 115

Tabel ll. Sligende mængder og forskellig fordeling af
hælslof til hvidklo\-ergræs (235).

Kg. N KM.' Udbytt~ og mtnJdb.

pr. ha. for pct. pct. kg. ts. hkg pr. ha H.
kløver tent. rlprot pr. FE lø~t. rliprol. pr. ba

/99/. 6jorsog

O 8 16,9 20,0 1,11 103,8 20,7 96,2
50 7 16,7 21,1 1,11 2,1 0,6 2,2
75 6 17,1 19,1 1,13 5.2 0,3 3,0

100 6 17,4 IS,5 l, 13 9.7 0,4 6,9
125 5 17,6 IS,7 1,12 12,0 1,2 10,7
150 5 16,S 19,5 1,14 8,3 1,2 5,4
200 4 17,2 IS,9 1,14 16,4 3,3 12,5
LSD 4,2 0,9 3,7

/990-9/. Il forsøg

O 8 16,5 19.5 1,12 102,1 19,9 91,5
50 7 16.5 19,5 1.12 4,1 O,S 3.4
75 6 16.8 18.6 1,14 7,6 0,5 4.8

100 6 17.0 18,1 1.14 11,8 0,7 S.6
125 5 17,1 18,2 1.14 13,9 1,2 10.2
150 5 16,5 18,7 1,14 10,8 1,2 7.1
200 3 17.0 18.7 l, 15 20,9 2.3 15,5
LSD 0,7 0.6 0.0/ 3,9 0,7 3,4

/989-9/. /6jorsog

O 8 16,7 19,2 1.10 101,5 19,5 92,3
50 7 16.6 19,2 1,10 3,6 0,6 2,6
75 7 17,0 18,2 1,13 7,2 0,3 4,0

100 6 17,3 17,4 1,13 11,8 0,2 7,8
125 6 17,2 17,7 1,13 13,5 0,9 9,3
150 5 16,8 18,1 1,14 13, l 1,2 8,1
LSD 0.6 0.4 0,0/ 3.1 0.6 2.6

") ().JO. O - ingen kJover, IO - 100 1)C1. ovcrnadcdækning af
td"vcr.

I gennemsnit havde moderate kvælstofmængder be-
grænset virkning på afgrødens kemiske sammens<'\~t-

ning og foderværdi. Proteinindholdet og afgrødens
energiindhold var svagt faldende med stigende mæng-
der kvælstof. Udbyttet uden tilførsel af kvælstof var i
gennemsnit over tre Ar ca. 92 afgrødeenheder pr. ha.
Tilførsel af ISO kg kvælstof pr. ha gav el begrænsel

-1989- 1990- 1991

Figur Z. Middeltemperatur i Ribe og Ringkøbing amter.
1 1991 \'Or maj mdned meget kølig. Delte be
grænsede græsprodukrionen i l. slæt.

merudbytte p~ omkring 9 afgrodeenheder pr. ha. To
taludbyuet var afhængig af kvælstofmængden og
kvælstofTordelingen.
I gennemsnit af forsøgsArene 1990·91 var det be
tydelig! d~rligere at tilføre 150 kg N pr. ha fordelt
midt i vækstperioden end al tilføre 100 kg N pr. ha
fordelt fra vækstperiodens begyndelse.
Merudbyttets fordeling for tilførsel af kvælstof gen
nem vækstperioden ses i figur 3. Som det fremgår af
liguren, var der fin sammenhæng mellem tildeling af
kvælstof og merudbytte.

.,~-~--t---.'--+-C....,..,..rb
1. slæl 2.. alæ\ 3 slæt .. sæt 5 slzel

Fig. 3. Merudbytte for stigende mængder hoælslof ved
forskf?lIigfordeling gennem vækstperioden. Led a-f
/989·9/ og led g /990-9/.
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MerudbYtte
ae. pr. ha

16

Tabel 23. Væksthastigheder ved forskelligforde/mg af
kvælstof
Gn~ af Il forsøg 1990-91.

14

12

o

8

F_ TOtal fe pr. ha pr. dei'
KAN ~Ilel dalO: 23/5 2616 27n JO/8 IO/Iled pr. ha slæt nr.: 1 2 3 4 ,

a. O 79 68 56 50 26
b. 50 78 68 61 55 28
c. 75 79 73 60 53 27
d. 100' 94 72 59 53 27
e. 125- 94 72 6\ 5\ 31
f 150 79 74 65 54 28
g. 200' 103 75 66 55 28

6
• ) F0rst~ tildeling lidlig forår.

4

2

Fig.

25 50 75 100 125 150 175 200
kgN pr. ha

4. Merudbyue for stigende mængder af hælslOf til
hvidkløvergræs. 199<J.91.
........ fra vækstperiodens begyndelse.
-t::r- efter l. Jlæt og gennem vækstperioden.

heden på 5 foderenheder pr. ha eller ca. 8 pet. Til
svarende gaven første tildeling af 50 kg N pr. ha ved
vækstperiodens begyndelse en forøgelse af produk
lionshasligheden på 24 foderenheder pr. ha pr. døgn
eller ca. 30 pet. Tildeling af 50 kg N pr. ha som første
tildeling til 2. slæt gav kun en forøgelse af pro
duktionshastigheden på 9 pet.
I figur 5 ses produktionsprofilen i hvidkløvergræs, der
er tilført henholdsvis 0, 100 og 200 kg N pr. ha, fordelt
ad 4 gange fra vækstperiodens begyndelse.

Afgrødens indhold af fordøjelig råprotein er en vigtig
faktor for dyrenes udnyttelse af kvælstof og denned
for det omgivende miljø.

I figur 4 ses, at merudbyttet bliver mindre pr. kg tillagt
kvælstof, hvis gødskningen ikke påbegyndes fra
vækstperiodens begyndeJse.

fE pr. ha/degn

110

l tabel 22 ses det økonomiske optimum for tilførsel af
kvælstof ved forskelJige fordelinger. Beregningerne er
baseret på 4,* kr. pr. kg kvælstof.

Tabel 22. Økonomisk optimal tilførsel af
kvæ/.Jtof fil hvidk/øw!rgræs.
G,IS. af // forsag /990-9/.

Græssets produktionsevne, udtrykt som foderenhed
pr. ha pr. døgn, ses i tabel 23 for forsøgsårene 1990-91.
Det er valgt at fastlægge produktionshastigheden i l.
slæt udfra en vækstperiode på 30 døgn. 2O'.L-=:----=c:--=:---='C::--=~

23105 26105 27107 30108 la,'10

30

40

BO

70

50

100

BO

90

62
82

110

Første lildeling
efter l. sh~t

242
294

Tildeling fra væksI
Kr pr. FE- periodens ~gyndels('

0,75
0,90
1,25

.) Kvælslofpris på 4,00 pr. kg.

Blev kvælstoffet tildeh fra vækstperiodens begyndelse.
gav 25 kg N pr. ha en produktionshastigbed på 15
foderenheder pr. ha pr. døgn eller ca. 19 pet. Til*
delingen af25 kg N pr. ha som første tildeling for 2. og
3. slæt. gav kun en forøgelse af produktionshastig-

--- O N pr. ha ~ 100 N pr. ha -.... 200 Npr. ha

Fig. 5. Produkfionsprojil i hl'idklø~V!rgræs ved tilforsel af
henholdsvis O, 100 og 200 kg hæls/of pr. ha. Tildelt
fra vækstperiodens begyndelse og genllem vækst
~rioden. 199Q-91.
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g. ford. råprotein

2

180,.
140

12

10

• b

læZI 1.•ræt _ L.læt ~3.•Jaet ~4.•laet c::::J S.•læt

Fig. 6. FordoJelig råprolem ; hw'dklo~'ergræs w!d forskellige> mængder og/ordelinger af kvælstof Led a-J1989-91 og led g
/990-9/.

g•dcb•

Kg tørstof pr. FE
1,25..,,------------------------------,

1,2

1,15+--

1.1

1.05-41--

"OO-ll------'"

~ l.slæt _ 2.alæt ~ 3.slæt !mm 4.sllll!l c:=J 5. slæt

Fig. 7. Energiindhold (kg uHSlof pr. FE) i hl'idkhncrgræf ~'ed forskellige mængder og fordelinger af kvælstof Led a-f
/989·9/ og led g 1990-91.

Karakter for kløver .)
10

8-11---

6-11-----v

4-Jl-----{:;
2-Jl---lI
o-Jl---""

8

E2Z11. slæt
b

_ 2. slæt
c d

~ 3. slæt

. ,
!a4. slæt

g
c:::J 5. slæt

.} O=lngen kløver 10=100% overfllChtdaknlng

Fig. 8. K/øverondel i Jll'idkl,,~-ergræs ~'ed forskeJlige mængder og/ordelinger afhæ/stof Led a-f /989-9/ og lcd g /990-9/.

I figur 6 ses afgrødens indhold af ford. råprotein for
hvert slæt. Den generelle tendens har været, al kvæl
stof påvirkede udbyucmængdcn posilivl og i mindre
grad påvirkede afgrodens protcinindhold.

Afgrødens cnergikoncentralion, udlrykt som kg tør
stof pr. fodcrenhed, var på et tilfredsstiHende niveau
gennem 11ele vækstperioden. l figur 7 ses energikon
cenlralionen illuslrerel i hvert slæt afhængig af kvæl
stoffels lildeling.

Den mest energirige afgrode er hostet i I. og 5. slæt.
uanset kvælstofmængde og fordeling.

Afgrødens kloverindhold var stærkt påvirket af kvæl
SlotTets fordeling. l figur 8 ses karakteren for af·
grødens kløverindhold. Karakteren O er cnsbetydende
med, al der ingen kløver var, karakteren 10 cr ensbe
tydendc mcd 100 pet. overnadedækning af kløver. Der
var tendens til lavere indhold af prolein ved stigende
mængder af kvælstof i hvidklovcrgræs.
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-) Diploid. U) Tctraploid.
l) Rlanding af \lal. rajgræs og W~tern'oldis.k rajgræs.

Tørstofprocenten var højest i den diploidc sort Slkem.
Indholdet af råprotein var i gennemsnit over året ca.
20 pet. Blandingen mellem ita!' rajgræs og wester
woldisk rajgræs havde i forhold til de rene sorter et
lavt indhold af protein, højere tørstof og træslofmd
hold.
Udbyttet i afgrødeenheder var lidt lavere end i de
foregående år. Målesorten Ninak gav 109 afgrødeen
heder pr. ha. Sorten Ajax gav det største udbytte,
øvrige sorter gav mindre end målesorten. Det laveste
udbytte blev høstet i sorten Sikem.

5 forsøg med 8 led

Ninak" 13,6 19,6 22,3 124,1 24,3 108,9
Urbana" 13,4 19,8 21,7 +3,7 +0,5 +2,1
Bofur" 13,5 19,2 22,7 +1,4 +0,7 +0,7
Bambi" 13,4 19,8 22,0 +0,8 0,1 1,3
Sikem· 14,5 19,7 22,2 +3,9 +0,6 +2,9
Ajax" 13,4 19,2 22,9 l,S +0,2 1,7
Roberta" 13,4 19,3 23,7 0,7 +0,2 +1,5
BI. 1, Turgo
+ LimelIa 14,1 18,2 25,5 3,5 +1,0 +5,3
LSD 3,9 3,7

7jorsøg med 7 led

Ninak 13,4 19,0 22,7 122,2 23,3 107,1
Urbana 13,3 19,3 21,9 +4,4 +0,6 +2,7
Bofur 13,3 19,0 23,0 +1,7 ";'-0,4 +1,0
Bambi 13,2 19,4 22,4 +2,3 0,0 0,0
Sikem 14,3 19,4 22,6 +5,7 +0,7 +4,3
Ajax 13,3 18,8 23,2 1,0 +0,1 1,1
Roberta 13,3 18,9 24,0 0,6 +0,1 ";"1,7
LSD 3,2 3,/

artet og høj i perioden fra begyndelsen af juni og til
slutningen af august måned og supplerer på denne
måde produktionen fra de overvintrende græsmarker,
hvor produktionen er faldende. På arealer med mark
vanding eller jordtyper med god vand holdende evne
kan dyrkning af forårsudlagt ita!. rajgræs gi ve et
meget højt udbytte.
I denne forsøgsserie afprøves en række udvalgte sor
ter. I afvigte år blev der medtaget en blanding be
stl~ende af 25 kg ital. rajgræs Turgo og IO kg wester
woldisk rajgræs LimelIa. Udsædsmængden var i alle
forsøgsled 35 kg pr. ha, som blev udsået på fasttromlet
jord.
Forsøgsplanen fremgår af teksttabelIerne. I 1991 blev
forsøgene anlagt på jordbundstyperne IB 1 hl JB 4
med og uden vanding. Der blev i gennemsnit anvendt
45 tons forårsudbragt kvæggylle pr. ha suppleret med
250 kg kvælstof i handelsgødning.
I tabel 24 ses resultatet af årets 7 forsøg. Fem af
forsøgene blev gennemført med 8 led og to af for
søgene med 5 led.

Tabel 24. Sorter af ital. rajgræs uden dæksæd (236).
Gn< afforsøg /99/

Udbyue og me"1. dbyn
pet. pcl. af t0rs1. hkg pr. ha a.e.
tersl råprøt. træsl. terst. rAprol pr. ha

Son

Sorter af italiensk rajgræs
forårsudlagt uden dæksæd til
staldfoder, 1989-90
Forårsudlagt italiensk rajgræs giver et let fordøjeligt
og energirigt foder. I efLerårsperioden bliver protein
indholdet ofte meget højt. Græsproduktionen er ens-

at der uden tilførsel af kvælstof blev høstet bruuo ca.
90 a.e. pr ha, ved optimal vandforsyning i en læt 1.
års hvidkløve.rafgrøde.

at vækstprofilen over vækstperioden ændres .'ed til
deling af smd mængder kvælstof

at kvælstof tildelt fro vækstperiodens begyndelse blev
bedst udnyttet.

at k/ø.-erandelen faldl med stigende mængder kvæl
stof

at kløl'erandelen i ikke-kvælstofgødet græs bliver me
gel høj med risiko for dyrenes velfærd.

at foderværdien (energiindholdet) i en afgrøde. der
blev høstet eller fortæret hver fjerde uge. ha.·de en
fornuftig energikoncentration.

at indholdet affordøjeligt råprotein i hvidkløvergræs
ikke blev påvirket nævne..'ærdigt af små mængder
kvælstof

at der var tendens til højere indhold af råprotein i
kløverrige afgrøder end i kvælstofgødel græs.

al der ved slæt eller afgræsning i 4 ugers intervaller
blev høstet afgrøder med et fornuftigt indhold af
fordøjelig råprotein indlil begyndelsen ojseptember
mdned.

al økonomisk optimal kvælstofgødskning ved en pris
på 4,- kr. pr. kg N var over 200 kg N pr. ha, ndrder
ikke skete tilbageføring af kvælsroj fra græssende
dyr.

at græsproduklionen ogsd kunne baseres på et aktivt
bidrag/ro hvidkløver, hvis der blev anvendt mellem
100 og 150 kg N pr. hafordeli i mindre portioner fra
væk:itperiodells begyndelse.

at 25 kg N pr. ha ved .-ækslperiodens begyndelse og til
efterfølgende slæl kUli reducerede kløverandelen i
begrænselomfang og medførte en kloverandel på et
stabilt niveau.

at 50 kg N pr. ha ved vækstperiodens begyndelse
halverede næsten kløverandeJen. og en yderligere
li/deling på 50 kg N pr. ha lil 2. J og 4. slæl
reducerede kløverandelen til en tredjedel.

De nu afsluttede forsøg med stigende mængder og
forskellig fordeling af kvælstof til hvidkløvergræs vi
ser:

Tildeling af 100 og 125 kg N pr. ha fordelt fra vækst
periodens begyndelse med 25 kg N pr. ha pr. slæt har
kun reduceret kløverbestanden i begrænset omfang og
bibeholdt en kløverandel på et niveau, hvor den kan
bidrage til næste års produktion, og på et niveau, hvor
den ikke anses som skadelig for dyrenes velfærd.
Tildeling af 50 kg N pr. ha ved vækstperiodens be
gyndelse reducerede kløverandelen med ca. 50 pet.
Efterfølgende tilførsel af samme størrelse reducerede
yderligere kløverandelen med ca. 50 pet.
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Blandingens udbyue var i forste slæt 5 pct. hojere end
i mAIesorten. Blandingen gav det største torstofud
bYlIe. men pA grund af det høje træstofindhold ble\'
udbyttet af afgrodecnheder mindst. Der \'ar sIgnifi
kant forskel i udbytte af afgrodeenhcder mellem nere
af de provede sorter og mellem blandingen og nere af
sorterne.

Sorternes karakter for stængeldanne!se, bcrcgnd fo
derværdi og lyggctid m.v. ses i tabel 25.

Tabel25. Sorter uf itul. rujgræs uden dæksæd.
Gn~ af 5 forsag /99/.

Kar.- ror. FK Tygelid
Sort sumgel- ,. .,lS- •riprot. FF pr min pr.

dannelsc \Ilro pr. FE pr. FE kg ts. k....

Ninak 6 77,6 1.14 223 0,46 SO
Urbana 7 78.3 1,13 223 0.46 49
Bofur 7 78,7 1,13 218 0,46 SI
Bambi 7 79,3 1,12 221 0,46 SO
Sikern 7 78.4 1,13 223 0.46 SO
Ajax 6 78,2 1.14 218 0.46 52
Roberta 6 76,7 1,16 224 0.47 53
BI. Turgo +
LimelIa 4 72.7 1.23 224 0.49 57

• )0-10. O - mange \1l'Cnglcr, tO = B ~tængler

Med hensyn til udbytte var det mgen fordel at anvende
blandingen med westerwoldisk rajgræs. Eventuelle
fordele ..kai begrundes i el mere strukturrigt foder.

Forsogene blev startet i 1989. Tidligere forsog viste. at
der var belydelig forskel I !lorternes udbytte og tendens
lil slængeldanneJse. Dette var baggrunden for al af·
prøve de mest anvendte sorter og samtidig afpreve nye
aktuelle sorter. Gennem forsøgsperioden blev der fo
retaget udskiftninger af ikke egnede sorter. I label 26
ses resultatet for de ikke udskiftede sorter, der har
værd med siden 1989 og 1990,

Tabe/26. Sorter af ital. rajgræs uden dæksæd. (d.)
Gn~ afforsag /989-9/.

Sort
'1 Udbytte Ol merudb

"" [;;,', 5uk- ka" hkg pr, hu a,e,
tørst. r prot k" pr. FE lønt. riprot. pr ha

/990-9/. /6 forsog

Ninak ID 19,6 14,3 1.12 129,3 25.3 115.1
Urbana 13,2 19,6 15,3 1,12 -;-2.4 -;-0,5 -;-1.7
Bofur 13,3 19,3 14.7 1.13 0,0 -;-0,3 -;-0,3
Bambi 13.4 19.5 13.4 1.12 -;-0,2 -;-0,1 : 0,2
Sikem 14.3 19,8 13,1 1.12 -;- 3,3 -;-0,4 -;-2,9
LSD

De nu af!llutlede forsøg med soner af ital. rajgræs
forArsudlagt uden dæksæd viste:

l inak "ar m lesonen gennem hele forsøgsperioden. I
gennem..nll over Aret ... ar r~proteinprocentenca. 20 og
energIIndholdet hojt. omknng 1.12 kg tarstof pr. fo
derenhed. Del største udb) tte af torstof, rAprolcm og
afgrodecnheder blev hostel i sorten inak. De øvrige
sorter gav et lavere udbytte, men resultatet mellem
sorterne var ikke signifikant forskelligt.

at der er en række ~'elegnedesorter. som gav et højt og
ensartet udbytte.

at der er sorter. der gay etla~'t udbytte. og ikke egnede
sig til dette farmdl.

at der mellem de egnede sorter ikke ~'ar ~-æsentlig

forskel mellem sorternes indhold afrdprotelll, træ-

stof sukker samt fordojelighed. I
al sukkerindholdet ~'Or meget afhængig afde klimati·

ske farho/d og i mindre grad af sonsWllget. K
ut letroploide sarier hal'de et la~we ,oTStojindhold end

de diplaide sarier.
ar iblal/ding afwesterwoldisk rajgræs øgede andelen o/

srængler. træstofprocentell, \'trukturen i foderet og
tyggetiden.

117,5
-;-4,0
-;-2,8
-;-2,3

24,7
-;-0,5
-;-0.5
-;-0.4

130,4
-;-4,4

-;-2,2
-;-2.3

1.11
1.11
1.12
l.1 I

-) Kun l for""scne 1990

/989-9/. 25 farsog

Nmak 13,7 18,9
Urbal1a 13.5 19,2
Bofur 13,4 18,9
Dambi 1),8 19,0
LSD

Mellem sonerne af Ital. rajgræs blev der ikke regi·
streret betydende forskel i tendens til stængeldannelse.
Der var kun begrænset forskel mellem sOrterne af ital
rajgræs med hen!>yn til FK in vitro. energiindhold. g
rAprotein pr. foderenhed, fyldefaktor og tygget id pr.
kg tørstof.
Den afgorende forskel var mellem sorterne af ita\.
rajgræs og blandingen af westerwoldisk rajgræs, Blan·
dingens fordejclse-.kofficient og energiindhold var Ja
\·cre. og tyggetIden var længere end i de rene sorter.

Tetraploide sorler af /lal. rajgræs er I'elegnede til tidlig
udlæg uden dæksæd. Am'endes afgrøden fil staldfodring er
"dbyrret og loderværdien høj. Normalt har for&rsudlagf
ital, rajgræs begrænset rende/IS lil stængeIdalIneIse. Iblall
ding afwesterwoldisk rajgræs giver en.mengelfyldl afgrøde,
der p/Jvirker aJgrocJclls tørstofindhold og ryggetid (for.
Sllgs/ed med k'esterwoldlsk rajgræs ses midt p!J billedet),
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al iblanding af weslerwoldisk rajgræs sænkede far·
døjelighedskoefficienten FK in vilro og beregnet
foderværdi.

at iblanding af~'eSterwoldiskrajgræs øgede udbyttet I

første slæt med ca. 5 pct. i forhold lil Ninak.

Der er i forsøgene kun medtaget resultater fra de 2
forste slæt, da arealerne var megel vandlidende i
efterårsperioden, og i flere af forsøgene var det Ikke
mulig al hoste Oere slæt.
Resultatet af årets forsøg og hovedresultatet for for
sogsperiodens IO forsøg "ises i label 27.

Tabel 27. Sligende mængder kvælstof til græs pJ ~'dd

lal'6un<isjord (237).

/99l. 5 forsag
O 26,6 13,0 26,9 1.26 46,S 6,0 36,9

100 25,0 14,0 27,9 1,29 18,5 3,1 1l,4
175 23,6 15,0 27,7 1,28 25,7 4,8 19,5
250 23,1 17,0 27.8 1.26 30,0 7,0 23,6
250' 22,8 17,4 27,2 1,25 26,5 6,7 li ,6
LSD 7.8 0,8 6,4

1989·9l. IO forsøg
O 29,4 \2,4 26,9 1,29 45,2 5,3 35,1

100 27,6 \2,7 27,4 1,30 21,0 2,8 15,9
175 25,9 13,9 27,8 1,30 32,6 5,0 24,8
250 25,2 15,5 27,7 1,29 38,9 7.3 30,5
250' 24,9 15,7 27,2 1,27 34.3 6,6 27.3
LSD 6,2 0,6 5,0

e) Forsogslcd Ikke grundgoocl med fosfor.

Stigende mængder kvælstof medførte en jævnt falden·
de tørstofprocent, stigende indhold af råprotein samt
stærkt stigende udbytte af Lørstof, rAprotein og af·
grodeenheder. l sidste forsøgsled blev der ikke grund·
gødel med rosrorgødning, og udbyttet blev godl 3
afgrodeenheder mindre pr. ha ved samme kvælsTofni-
veau.

Stigende mængder kvælstof til
græs på våd lavbundsjord. 1989-91
En stor del af de danske lavbundsjorder udn}'ttes idag
til afgræsning eller til produktion af slætgræs. Derved
kan lavbundsjorderne bevares i deres nuværende
form, og græsproduktion er orte den eneste mulighed
for landbrugsmæssig udnyttelse af disse arealer. Til
gengæld kan græsproduklionen give et meget storl
udbytte, men det er af afgørende betydning, at arealet
ikke er pennanent vandlidende. samt at der kan an
vendes kvælstof.
Periodevis oversvomning og dårlig regulering af vand·
standen er ooelæggende for kloverbestanden pA lav·
bundsjord. Det er derfor beklageligt. at amterne ofte
har en restriktiv holdning overfor aOedning af vand
fra disse arealer. Forsøgenes form31 er at give fornyet
viden om de våde arealers udbyttekapacilet i for
sommeren og kvælstoffets betydning for produktio
nen.
Forsøgene blev anlagt i bestående græsmarker. der har
været udlagt i en længere årrække. Græssets botaniske
sammensætning bestod i langt den største udstræk·
ning af varige arter uden kløver. Græsset blev betegnet
som )naturgræs«(, der var karakteristisk for jordty·
pen, og som var præget af den tidligere benyttelse.
Eventuel overfladevand i vækstperioden kunne fjernes
ved hjælp af grøblerender.
Forsøgene har værel grundgodet med 1000 kg PK
0-4·21 pr. ha i forsøgenes 4 første led og 430 kg
kaligødning i forsøgenes sidste led. Til forsøgsbe·
handlingerne blev der anvendt kalkamrnonsalpeter.

gN pet

r. ha lø~t

Lidb)1tt og m.-rudb
pct. af lønlO( kg ts. hkg pr. ha a.t

n1proc. lørslof pr. FE tØrsl. rlprOl. r r h.
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Fig. 9. Merudbylte for stigende mængder afkvælstof; græs
pJ 1'l1d lavbufldsjord 1989-91.

210·
214"

211·
214"

325
325"

Optimal
N mængde

Udbyue og mtrudb. pr. ha
hkg tlprot. hkg tøf'St. a.e.

kgN
pr. ha

3/orsøg. JO 3 og 4

O 4,6 47,1 37,7
100 2,7 20.3 15,9
175 5.4 34,9 27.8
250 7,4 36,7 31,0
250· 7,3 34,7 30,2
LSD J.7 17.5 15. I

2/orsøg, JO 7 og IO

O 7,9 54,6 43,6
100 3.9 18,5 13,1
175 5,0 21,0 15,8
250 7,6 25,3 20,2
250' 7.1 22,7 17.5
LSD 1.7 lU 10.4

2/orsøg. JO 8

O 3,2 25,6 20,8
100 1,8 21.6 16,4
175 4.8 40,6 30,S
250 6,7 46,0 33.7
250· 5.7 40,2 30,8
LSD 0.9 13.5 5.3

3/orsøg. JB II
O 5,7 49,9 36,4

100 3,0 24.1 17,5
175 4.8 32,7 23.9
250 7.4 45,S 34,8
250· 6,2 37,S 28,8
LSD 1.2 11.6 9.5

Tubel 28. Srigende mængder hælslof Iii græs på wJd
lavbundsjord /989-9/.

200 250

kg N pr. ha

15010050O

30

15

25

20

10

Merudbytte
ae. pr. ha.
35

5

4,0 kr pr. kg ha::l..tof·) 7S kr. pr. a.e. U) 90 kr. pr. a.e.

Det har i gennemsnit af forsøgssenens 10 forsøg været
optimalt al tilføre 248 kg kvælstof pr. ha. Beregnings·
grundlaget var 4,- kr. pr. kg kvælstof og 75.- kr. pr.
afgrødeenhed. Merudbyllekurvcn for tildeling af
kvælstof ses af figur 9.

I tabel 28 er udbyttercsultatcl for råprotein, tørstof og
afgrodecnheder opdelt efter jordtyper. Optimal kvæl
stortilforscl er beregnet for hver jordtype.

I forsøgene. der har været anlagt og gennemført på
jordtyperne J8 3 og J8 4, var de dominerende græs·
arter engsvingel, limothe. rapgræs og kun i meget
begrænset omfang alm. rajgræs.
Forsøgene på jordtype 18 8 har været anlagt i Ribe
marsken på arealer uden salt påvirkning. De domi
nerende græsarter var engrapgræs. knæbojet ræveha
le, blod hejre og timothe i nævnte rækkefølge.
Forsøgene, pIl jordtyperne J8 7 og J B IO, lå på arealer
med underbund af klæg- eller klægjord. De domi
nerende græsser var svingclarIer, rapgræs og i mindre
grad alm. rajgne!>.

Forsøgene. på humusjord JD II har været anlagt på
meget våde og koldc arealer, hvilket har begrænset
mineraliseringen af kvælstof gennem vækstperioden. J
vinlcr- og erter1irsperioden var disse arealer periodevis
oversvømme! af brakvand. Behovet for kvælstof var
da ogs5 udprægct stort på disse arealer. De domi
nerende græsarter var rødsvingel. hvene, rapgræs,
engrottehale og i mindre grad alm. rajgræs.

Dc nu afsluttede forsøg med stigende mængde kvæl
stof til græs på våd lavbundsjord viste:

ar der blev hosret meger store fidbyuer af tør.uof og
protein ved li/[ørsel af kvælstof ril græs på ~'åd

lavbundsjord.
al afgrødens energiindhold ~'Or rimelig. selvom der kun

blev høslel Io slæt årligl. når afgrøden ikke blel'
am'cndl som enesle grolJfoder.

al udbYflel mr megel afhængig ufhælsrofiildelingen.
al del i gennemsniI har lJærel økonomis/... oprimall al

li/[øre ca. 250 kg N pr. ha.
al græsprodukriotl på meger lJåde og kolde humusareu

ler krælJcdc belydelige mæl/gder hælslof
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.) Høstet til modenhed.
U) (}.IO.O = ingen lucerne. IO = fuld bestand.
.U) ÆnerlHestebonne

Tabel 3a Udlægsmetoder for lucerne.
G", af 3 farsag 1991.
Ejrerafgrøder.

Karakteren for bestand af lucerne var højesl ved
udlæg i ærter, hestebønner eller i blandingen af he
stebønne og ærter. Udlæg i korn til modenhed gav den
laveste plantebestand af lucerne.
Forsøgene fortsætter.

2. slæl. 3 forsøg

Ærter 30 9 20,5 23,4 12,3 2,9 9,2
Ærter 50 8 21,0 24,3 +0,1 0,1 0,2
Ærter 70 8 21,2 23,4 +0,3 +0,3 +1,0
Hestebønne 40 8 19,6 27,4 "';"0,7 0,0 +0,4
BI. ... 30/20 8 19,8 27.1 + 1,8 +0,0 +0,3
Vårbyg· 250 6 20,2 26,6 +2,4 +0,3 +1,1
LSD

Udbytle o. rrerudb.
hk. pr. ha a.e.

tørst. rAprol l""· hl!.

pcI.
pet. rApt.

lerst. iterst.

Kar-·
planter lue.
pr. ml best.

Dæksæd

ved udlæg i ærter med 70 planter pr. m2 og i en
blanding af hestebønner og halvbladløse ærter Ud
.byttet afkerner i korn til modenhed var kun 37 hkg pr.
ha på vandet jord. I forsøget, anlagt på uvandet jord,
blev det største udbytte af tørstof hostet i udlæg med
70 æneplanter pr. m2. Udbyttet afkom til modenhed
var her 63 bkg pr. ha.
Genvæksten efter første slæt var præget af tørle, og
den var ensartet lav i alle tre forsøg. Derfor er r~ulta

tet af andet slæt samlet i tabel 30.

Udlægsmetoder for lucerne, 1991
Lucerne er meget velegnet til industriel forarbejdning
i tørringsindustrien. Afgrøden har et højt proteinind
hold, også selvom der kun hostes et begrænset antal
sJæt i vækstperioden. Indholdet af træstof er normalt
hojt i den stængelfyldte afgrøde, der let kan passere
gennem torringsanlægget. Kravene om et højere ind
hold af råprotein i torringsindustriens produkter har
skabt fornyet interesse for dyrkning af lucerne.
Ved dyrkning afluceme er der ofte to tilbagevendende
problemer. Det første vedrører etableringen. Et højt
udbytte er meget afhængig af en tæt og ensartet
plantebestand. Det andet er, at lucerne har vanskeligt
ved al klare sig i renbestand under mindre gode
dyrkningsforhold.
Problemerne vedrørende etablering af lucerne har
været begrundelsen for at anlægge denne nye for
søgsserie med udlæg af lucerne i stigende mængder af
halvbladløs ært, hestebønne, blanding af hestebønner
og ært samt i kom dyrket til modenhed.
l forsøgene blev der anvendt Odin- ærter og Blandine
hestebønner, der blev hostet på det optimale hosttids
punkt for afgrøder til tørringsindustrien. Sewabyg
blev anvendt i forsogsleddet, der blev høstet til moden
hed. Byggen blev tilført 120 kg pr. ha ved forsøgets
etablering. Før etableringen blev hele forsøgsarealet
grundgooel med 800 kg PK 0-4-21 pr. ha.
Forsøgsplanen og udsædsmængden af dæksæden
fremgår af teksttabelleme.
l afvigte år blev der anlagt Ire forsøg efter planen. To
af forsøgene blev anlagt på vandet sandjord og et på
uvandet jord.
I tabel 29 ses udbytte af første slæt opdelt på vandet og
uvandet jord.

-) Hostet til modenhed. u.) Ærur/Heslcbønnc.

Tabel 29. Udlægsmetoder for lucerne 1991 (238).

Udbytte og merudb.
Iheksæd planter pet pct. hltg pr. ha u.

pr. ml lem rAprot 1ersL rAprol pr. ha.

48,2 7,2 37,1
5,9 1,3 4,5
8,5 1,6 6,5

+ 8,6 +0,6 + 6,6
1,5 0,4 1,1

62,5 hkg

Lucerne i renbestand og
blandinger, 1987-91
Under mindre gode dyrkningsforhold har lu..:eme
vanskeligt ved at klare sig i renhestand. Dyrkning af
lucerne stiller især krav til jordens afdræningsforhold
og reaktionsforhold i plojelaget og i undergrunden.
Dette var begrundelsen for at anlægge forsøg med
dyrkning af lucerne i renbestand og i blandinger. Som
dæksæd for lucerne og lucerne i blandinger blev der
anvendt meget moderale udsædsmængder af vArbyg,
der blev hostet som helsæd eller til modenhed.
Forsøgene blev anlagt på jordtyperne JB I til JB 6, og
kun et afforsøgene blev vandeL Der blev i gennemsnit
høstet 3 slæt årligt. Forsøg med tynd plantebestand af
lucerne udgik af dyrkning.
Lucerne blev udlagt i blandinger med henholdsvIs 0,5
kg timothe, 8 kg kællingetand eller 4 kg rødkløver pr.
ha. Forsøgsplanen fremgår af teksttabellerne.
I afvigte år blev der gennemført forsøg i 3. og 4.
brugsår.
Resultatet fremgår af label 31.

9,4 53,4
0,7 1,1
1,7 7,0
2,8 1,2
4,9 6,9
37,7 hkg

69,4
1,4
9,2
1,6
9,0

J. slæt. 2 forsøg p/J vandet jord

Ærter 30 30,9 13,5
Ærter 50 28,2 14,3
Ærter 70 26,8 14,1
Hestebønne 40 31,8 17,2
Bl. ''') 30/20 28,4 18,2
Vårbyg' 250
LSD

l. slæt. I forsøg pd uvandet jord
Ærter 30 39,2 15,0
Ærter 50 42,9 15,7
Ærter 70 46,9 15,5
Hestebønne 40 20,1 16.7
Bl. "') 30120 33,1 15,3
Vårbyg' 250
LSD

I alle forsøgene gav stigende mængder af ært en
forogeise af tørstofudbyttet.
På uvandet jord blev del storste torstofudbytte høstet

Forsøgene har været anlagt på jordtype JB 3. Torstof
udbyttet i forsøget med 4. brugs!r gav knap 13 Ions
torstofpr. ha. Det var forsøgsnr. 41150 i Nr. Nebel og
Omegns Landboforening. Ved etablering af delle for·
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Tabel 31. Lucerne j renbe:uond og i blonding (lJ9).
1. og 4. brugs6r /99/.

J. brugsår. I forsøg /991

Lucerne 20,1 22,3 1.47 108,7 24,3 73.9
Lucerne + T 20.1 22.4 1.47 3.8 0.9 2.8
Lucerne + K 22.6 21.3 1.52 16.2 2.4 8.1
Lucerne + R 19,8 21.6 1.49 2.1 -'-0.3 0,6

4. brugS/Jr. Iforsøg /991

Lucerne 22,4 22,2 1,50 129,3 28,7 86,2
Luccrne + T 22.4 22.1 1.50 " 0,9 -'-0,2 -'-0.6
Lucerne + K 22.3 22,1 1,50 -;-6.6 -'-l,S -'-4,4
Lucerne + R 22,3 22.1 1.50 0.6 0.1 0,4

søg blc\ der anlagt et ekstra forsogsled med Galega.
Udbyttet heraf var 12 pet. mmdre end i gennemsnit af
udlæg af lucerne. I samme landboforening blev der
gennemført el forsøg med udlæg af lucerne i blanding
med Alexulldrilleklovcr og i blanding af hestebønne.
ærl og ftldervikkc, forsøg nL 41 149. Dct største
udbyllc af tørstof i første brugs.1ir blev høstet efter
udlæg afbJandingcn med hestebønne. ært og fodervik
ke.
I tabel 32 ses resultaterne af4 års forseg med dyrkning
af lucerne i ren bestand og i blandinger.

I
Lucerne og
blanding

pct. Udbyne og merudbytle
pet. rI1prot kg 111. hkg pr. ha u:.

torsl. l torst. pr. FE tørst. rAprol. pr. ha

Grovfoderproduktion

torstofudbytte blev hostet i blanding med rodkhwer.
Afgrødens energiindhold var højest i blanding med
rødkløver.
I 2. brugsår gav blandingerne næsten samme udbytte
af tørstof, og afgrøderne havde samme energiindhold,
uanset om lucernen var dyrket i renbestand eller i
blandinger.
Der blev gennem gennemfart 3 forsag med blandinger
i 3. brugsAr. I disse: forseg var udbyttet af torstof
stadIgvæk på et hUJt niveau. og der var tendens til
storre udbytte af lucerne udlagt i blandinger.

Dc nll afsluttede forsøg med lucerne viste;

at lucerne dyrker i renbeslal/tI gav tier lavesre lIt1bylte af
lorstof i I. brugst5r.

at lucerne dyrket ,. blanding med rødkløver gav del
største udbYlIe ,. 1. brugs/k og afgrøden ha.·de den
srorste foden-ærdi.

at rødkløver dyrket l blanding med lucerne ikke gaver
betydende bidrag III udbYlIer i l. brugsdr.

at prot!uktionsevnen i lucemen kUl/ne holdes i 3. Iii 4.
brugsår, h liis pIonIebestanden ~'ar i orden.

ar der i luceme. hosrel med 3 slær dr/igr, medgik 1.5 Iii
1,6 kg tørstof pr. foderenhed.

al afgrodens indhold afrdprotein i gennemsnit over drel
WJr m'er 17 pcr.. "dr lucernen blev høsrel med 3 slæt
år/igr.

Tabel32. Lucerne i renbesrand og i blanding.
/.. 2. og 3. brugslir.
GIlS. affarsag /988-9/.

I gennem.snit over ~renc var afgrodernes indhold af
n\protein 17 pet. eller derover.
I J. brugsår gav forsogene. hvor lucerne var udlagt i
renbestand, dCI laveste udbytte af tørstof. Det største

I. brugs r. 7 forsøg

Lucerne 21.2 18.6 1.59 102.7 19.1 64.5
Lucerne + T 22.1 17.2 1.63 9,3 0,2 4.2
Lucerne + K 21.3 18.4 1.60 5,6 0,8 3.J
Lucerne + R 18,9 18,2 1.52 22,7 3,7 18,2
LSD 7.3 /.6 5,6

2. brugs&r. 6 forsøg

Lucerne 20.4 19.3 1,59 122,1 23,5 76.7
Lucerne + T 20.6 19.0 1,58 1,0 -'-0.1 1.0
Lucerne + K 19.9 18.8 1.62 l,S -'-0,3 -'-0.5
Lucerne + R 19.7 18.8 1.60 -'- 2,5 -'-1,0 ';'2.0
LSD

3. brugslir. 2 forsøg

Lucerne 19,7 20,6 1.59 124,8 25,7 78,3
Lucerne + T 20,4 20.1 1,59 6,0 0,6 4.1
Lucerne + K 20,9 20.8 1,56 4) 1.2 4.5
Lucerne + R 19.5 20.6 1.54 3,1 0,6 4,9
LSD

Udlægsmetoder for galega
Galega er en relativ ny bælgplante i Danmark. Den
stammer fra Kaukasus og er derfra indført til Central
europa. Galega har et højt indhold af råprotein. og der
bor kun udfores to eller tre slæt Arlig. Bliver den
etableret tilfredsstillende. kan den være produktiv
gennem JO til 15 dr.
Galega er vanskelig at etablere. vokser langsomt I

etableringsfasen. og er som de fleste bælgplanter af·
hængig af dæksædens tolerance.
Dette var begrundelsen for at anlægge forsøg med
Galega i renbestund og i blandinger. Galega blev sået i
rcnbcstand og i blanding med henholdsvis 50 kg byg.
50 kg halvbladlos ært, 4 kg Alexaltdnneklover eller \O
kg sneglebælg pr. ha.
To afforscgene er anlagt p!jordtype:me J8 log J8 3.
lire på jordl)'pe:rne JB 4 til J8 6 og et forsog på JB I I.
Der er udfort 2 eJler 3 slæt efter behov. Forsegsplanen
fremgår af teksltabeJlen. I tabel 33 ses afvigte Ars
resultal for dyrkning af Galega i I. brugs!l.r.

Træstofindholdcl har været meget højt. over 30 pct. i
alle forsogsled, og der medgik ca. 1.5 kg torstof pr.
foderenhed. I forsogsleddet. hvor Galega var udlagt
udcn dæksæd. var udbyttet af torstof 75 hkg pr. ha.
Torstofudbyttet i de o\'rige forsogsled, hvor den havde
været udlagl i for~kellige former for dæksæd. var
mindre end ved udlæg i rcnbt.--stand.

Afgrødens indhold af råprotein har i gennemsnit af
!l.ret været 17 pel. eller derover.

pet. Udbytte og merudbytu:
rfoproc kS ta. hkg pr. ha u.
i ler$1. pr. FE t0ru. r.1.prol pr. ha

pcl.
tørst.

Luteme og
blanding
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Tabel 33. Udi_metoder far Go/ega (140).
I. brugsAr.
GO$. af 7 forsøg 1990-91.

Udb)'u og mmxlb)'t1
pcL JlC'. af 'lInC kB lS hkB pr. ha u

lem rlprol lrat pr FE lant. rlP"O'. pr. ha

Tabel 34. Ud/ægsmetoder for Golego (141).
2. brugsAr.
I fomg 1991.

Udb)tt~ OB aKn dbyn;
pet. pet af lørst kB lS hkg pr. ha a.e

tønt rAprot. II'1leSI pr. FE tØf'5l. "'pro pr. h.

a. uden a. uden
dæksæd 22,9 17,3 31,3 1,51 74,S 12.9 49,S dæksæd 18,1 19,6 33,7 1,51 96,5 18,9 64,0

b. i vA.rbyg 23,4 17,4 30,0 1,50 -;- 5,3 -;-0,8 -;- 3,3 b. i vArnY8 18,8 19,6 32,7 1,47 4,6 0,9 4,8
c. i halvbl-. c. i halvbl·.

løs ært 22,2 17,0 30,9 1,51 -7'- 5,9 -7'-1,2 -7'-4,0 løs ært 19,3 19,7 33,3 1,47 11,4 2,4 9,4
d. i alexan- d. i alexan-

dr. kløver 23.9 16,8 31,2 1,52 -;-2,3 -;-0,7 -;-2,0 dr. kløver 19,6 20,0 31,8 1,41 8,4 2,0 10,5
e. i snegle- e. i snegle·

bælg 23,8 16,6 31,2 1,51 -;-4,2 -;-1,2 -7'- 2,8 bælg 18,0 19,5 32,4 1,47 3,7 O,b 4,0
LSD

l afvigte år blev der gennemfort et fOTS0g, hvor ud
byttet blev høstet i 2. brugsAr.
Forsøget er anlagt p! jordtype J8 3 med vanding.
Afgrøden blev høstet i 2 slæt. Resultatet af Arets
forsøg ses i tabel 14.

Galega er en ny bælgplante i vores dyrkningsomrdde og
stammer fro Kaukasusomrddet. hvor den er produkt;"
gennem 10-/5 dr. Den kan amoendes till"'ringsinduslrien.
hvor der kræves et højt indhold af"'protein.
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Træstofindholdct var meget hojt, ca. 32 pct. aftcrslO[
fet. I modsætning til resultatet fra forsøgene i 1.
brugsår gav udJæg i renbestand det laveste udb) tte af
tørstof. Udbyttet var storst i udlæg efter haJvbladlose
ærter.
I afvigte !r blev der anlagt to forsøg efter en ny plan i
Brønderslev og omegns Landboforening og Famille
brug, forsøg nr. 40169 og forsøg nr. 40170. På grund af
torke blev udbytte i hele vækstperioden kun 55 hKg
tørstof pr. ha
Forsogene fortsætter.

Stigende mængder kvælstof til
grønrug, 1990·91
I situationer, hvor der ønSKes ct meget tidligt og stort
udbytte af tørstof i første slæt, kan dyrkning af grøn·
rug til tidlig ensilering anvendes.
I de senere år er der Kommet nye bladrige rugtyper.
Disse typer egner sig Kun til dyrKning for ensilering
eller til produktion af grønt til tørringsindustrien.
Som repræsentant for disse blad rige typer blev der
anlagt forsøg med Humbollrug gødet med stigende
mængder kvælstof. Som referance for sonen Hum
boll'S udbyttepotentiale blev der indlagt et forsøgsled
med Dominatorrug. Sammen med forsogsetablerin
gen blev der udlagt 20 Kg ita!' rajgræs af sorten Sikem
pr. ha.
Resultatet af rorsøgsperiodens 6 forsøg ses i tabel 35.
Forsøgsplanen fremgår af teksttabellerne.

Analyseresultaterne viste. at stigende mængder kvæl
stof medførte Javere tørstofindhold og stærkt stigende
indhold af råprotein. Derimod havde stigende mæng
de kvrelstofkun ringe betydning for afgrødens indhold
af lræstor.
På samme kvælSlofniveau var træstofindholdet be·
tydelig højere isonen Humbolt end i sorten Domina·
tor. Delte medførte, at FK in vilro og energiindholdet
var væsentlig lavere i Humbolt.
I delte lrs 4 forsøg har det i gennemsnit været op
timalt at tilføre 156 kg kvælslofpr. ha. beregnet \00 cn
kvælstofpris p! 4,- kr. pr. kg og 75,- kr. pr. af
grødeenhed.
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Tabel 35. Stigeflde mængder hælstof Iii gnmrug (242).

I FK Udbyne 08 merudbytte
Sort kg N "",. pct. af tørstof in· kg "- hk. pr ha a.e.

pr. ha ,...... rliprot tllll:Stof. vltra p'. FE tersL "pro< pr, ha

/99/. 41arsøg
Humboh O 21,3 9.7 24.6 7J.2 1,24 30.3 2,95 24,5
Humbolt 50 20.0 10,4 25,2 72.7 1.25 8.J 1.05 6,4
Humbolt 100 19.0 11.6 24.9 74.1 1.22 14.6 2.25 12.3
Humbolt 150 18.5 \J. l 24.8 75.7 1.19 19.6 J.58 17.4
Humboh 200 18.0 14.1 24.7 75.J 1.19 20.2 4.38 18.1
DomlOalor 150 17.5 15.2 22.8 79.J 1,12 10.0 3.16 11.4
LSD 2.2 2.3 1.7 6.4 /./9 6,/

/990-91. 6lars.g
Humbolt 100 18,4 11.2 27.6 72,0· 1,30 52.0 5,9 4lJ.2
Humbolt 150 17. 12.9 27.2 73,4· 1.25 4.0 1.4 4.7
Humboh 200 17.J 14,4 27.1 73,5· 1.24 J.9 2.2 4,9
Dommator 150 17.3 14.6 25.0 76,S· 1.19 -<-4.7 1.1 -<-0.6
LSD 1.3 1.2 1.3 2.J 0.5 1.6

') Kun 1 5 fOr';(lg

Ved samme kvælstofmveau. 150 kg N pr. ha, blev der i
forhold til DominatorTug hoslet et merudbytte i Hum
bolt rug p S,7 hkg torslofelIer 5.3 afgrooeenheder pr.
ha.
Tre af de anlagte forsøg blev videreført gcnncm vækst
perioden. Til første slæt græs blev der lilfon 100 kg N
pr. ha og hverl af de eftcrfølgende slæl blev der tilført
75 kg N pr. ha.
Forsøgene blev gennemfort på arealer med markvan
ding eller god vandkapacilet. I tabel 36 ses resultatet
af det totale udbYIle af rug og græs for de to rugtyper
ved samme kvælslOfniveau.

Tabel 36. GrollTllg og ejiergrøder.
GfI~ al3 larsøg /990-91.

Sort
Udb, i rug

hkg tørst a.e.
pr. hil pr. ha

Udb. l g~

hkl torst. a,e
pr, ha pr. ha

Udb. i rul og gnr:s
hkg t0rsL a.e.
pr. ha pr. ha

Forsøg med dyrkning af
helsæd og majs
I 1991 blev der under Grovjoderudvalget arbejdet med
følgende forsøgsserier:

I. Sorter af vinterhvede til helsæd.
2. Udlæg og udlægsmetoder i vinterhvede til hebæc1.
3. Sorter af vArbyg lil helsæd.
4. Sorter af vlirbyg til hels.-ed og modenhed.
5. Svampebekæmpelse I vårbyg lil helsæd.
6. Ukrudlsbekæmpelse i vårbyg med kløverudlæg.
7. Byg-ærteblandinger til helMed.
S. Svampebekæmpelse og sengød..kning med kvæl-

stof i byg-ærtehelsæd.
9. Sorter af markært 111 helsæd.

IO. Sorter af majs til ensilering.
II. Ukrudtsbekæmpelse i majs.

Humboh
Dommator

52.8 44.J 100.1 77.6
45.4 39.6 106.0 81.1

152.9
151.4

121.9
120,7

Det slore merudbytte af Humbollrug i første slæt blev
stort sel opvejet af en slorre produktion i græsset
udlagt i Dominatorrug.

De nu afslutlede forsøg med stigende mængde kvæl
stof til gmnrug "iste:

at der i lIumboltrug blev høstet et meget stort udbYlIe
af afgrødeeflheder og tørstof i første slæt.

at /Jumbolirug i forste slæt, høstet t;! samme lid, gav
el væsentligt højere udbyue end traditionelle
ruglyper.

Ol Humboltrug ha~-de en lavere fordøjehghed end
Dominatorrug l'ed sanIIne høstlidspunkt

at det store merudbYlle ,. første slæl. ved dyrkning af
denne blodrige rugson. udlignedes gennem et stør·
re udbyue af græ.~ udlagt i en traditionel rugsort.

at ca. 150 kg hælstofpr. ha vor økonomisk optimalt
til gro"rug.

Sorter af vinterhvede til helsæd,
1990-91
Vinterhvede tii helsø:d er et godt supplemenl i foder
forsyningen til malkekvæg. Hele afgrodcn bjærges i
een arbejdsgang, hvilket er ralloneh og rcssourcebe
sparende. Tidligere forsøg har vist, at der ved valg af
de rigtige sorter kan hostes et hOJt udbytte af foder
med en hoj fordojelighcd.
Forsøgene blev anlagl på jordtyperne JB 3 lil J8 6.
Forfrugtcn var I tre forsøg græs, i to forsøg korn og i et
forsøg ærter. Der blev i alle forsøg lilfort kvæggylle.
og forsøgene blev iovrigt godel op lil samme niveau
som i hvede til modenhed. Forsøgene blev sAet ret senl
fra den 27. september lil den 17. oktober og blev hwuel
i perioden rra den 30. juli lil den 13. aU~II'i1.

I tabel 37 ses torstofindhold. tørstoffet, sammen
sætning og udbyueforhold.
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I 1991 blev hostet noget lavere udbytte af tørstof end i
1990.
Sorternes tørstofindhold var omkring 45 pct., og rA·
proteinindholdet varierede mellem 8,3 og 9,7 pcl. De
tre sorter med det længste slrd. Obelisk. Wase og
Kosack, havde det højeste træstofindhold på hen·
holdsvis 26,3. 24,9 og 26.3 pct. I de kortstråede typer
var træstofindholdet 20.9. 22.0 og 21.2 i henholdsvis
Sleipner. Pepital og Gawain.
I tabel 38 er vist en oversigt over dyrkningscgen
skaber. beregnet foderværdi og udbyttet afafgrødeen
heder for forsøgene i 1991 og for gennemsnittet af1990
08 1991.

Grovfodc.rproduktion

Tabel37. Vinrerhvedesoner Iii helsæd (243).
Gn~ af6fafS#g /99/.
Helsæd.

Udbyttt: 0& mcrudb
Sort pcl ~I af 10I'St hkg pr ha

lenl. r prat 1~1. grønt I,,,'SI. dprot.,

Sleipner 44,7 9,7 20.9 212 94,8 9,2
PcpiLal 50.7 9,6 22,0 +12 5,2 0.4
Gawain 44.8 9,4 21.2 5 2.5 0.0
Obelisk 51,8 9,0 26.3 6 18.1 1,0
Wase 46,2 8,8 24,9 17 10.9 0,2
Kosack 44,8 8.3 26.3 39 17.7 0.2
LSD /7 /l.O

Tabel J8. Yinferhlledesoner til helsæd.

Sort

PC'
SIri· Uje- dæknmg FK kg IS.
Igd. sæd mddug m pr.
em vuro FE

g
riprol.
pr. FE

Udb og
merudb.
a.t:. pr.

h.

I label 37 ses tørstofindhold. tørstotTets sammen
sætning og udbytteforhold.
Det beregnede antal afgrødeenheder var højest sor·
terne Obelisk og Kosack på henholdsvis 80,5 og 79,6
afgrooeenheder pr. ha. Det lavesle udbytte blev hostet
i Sleipner, Gawain og Pepital, hvilket delvis skyldes et
slørre angreb af meldug i disse sorter.
Nederst i tabellen er anført gennemsnittet for sorter,
som deltog i 12 forsøg i 1990 og 1991.
Forsøgene fortsætter.

Valg af l'inferhlledesorter lil helsæd.

l. God vinterfasthed.
2. FK in vitro skal være højt. hvilket ofte er

lilfældet i de kortstråede typer.
3. Udbyttet skal være højt.
4. God stråstyrke.
5. God resistens mod svampesygdomme.

Udlæg og udlægsmetoder i
vinterhvede til helsæd, 1990-91
Den fonsatte ændring af sædskifler med øget dyrk·
ning afvinters.-ro og øget anvendelse af vinterhvede til
helsæd kræver ny viden om etablering af græs i \ mter·
sæd, dyrkningsstrategi, udbytteforhold og vurderin·
ger af afgrødernes kvalilet ved brug til opfodring.
Disse forhold søges belyst efter nedenstående plan.

FOl'Sllpled

/99/
Alltal forøg j 6 6 6 6 6 6

Sleipner 69 O 7.0 68.8 1,29 125 73.3
Pepital H O 7.0 67.4 1,33 127 2.0
Gawam 78 O 6.0 68.4 1.31 124 0.8
Obelisk 80 O 4.0 65.1 1.40 127 7.2
Wase 88 l 0,2 66.2 1.37 122 J.6
Kosaek 97 O 0.0 64.7 1,41 118 6.J
LSD I.7

/990-9/
Afllolfol"Søg /1 /1 /1 /1 /1 /1

Sleipner O 4,0 70.0 1.28 117 90.9
Gawain l 4,0 69,5 1.29 116 4,4
Obelisk l J,O 67,2 I,J5 119 8,2
Wase 2 0,4 66,5 1.35 IIJ 5.6
Kosack O O.J 64,9 1,41 112 4,5
LSD /.g

Foderværdien blev bestemt ved in vitro metoden.
Fordøjelighedskocffieienten, FK In Ilifro. var høJcst I

sorterne Sleipner. Gawain og Pepital med henholdsvis
68,8, 68,4 og 67.4 pct., og der medgik henholdsvis
1,29, 1,31 og 1,33 kg tørstof pr. foderenhed.
I sorterne med længere strå medgik der ca. 1,4 kg
torstof pr. foderenhed.

272

a. Uden udlæg
b. Kom + udlæg 12 cm. rækkeafstand. bl. 15 såel

eftcrår
c. Korn + udlæg 12 cm. rækkeafstand, bl. 15 sået

forår
d. Kom + udlæg 12 cm. rækkeafstand, ila!. rajgræs

Sikem sået forAr
e. Kom + udlæg 24 cm. rækkeafsland, bl. 15 sået

fodr
r. Korn + udlæg 24 cm. rækkeafstand, ila!. rajgræs

Sikem sået forår

Blanding 15 besl~r af nuddd'lldlig og sildig almmdelig I'lIjgræs.

Forsogene blev anlagt på Jordtyperne JB 3 til J13 7. På
de lettere jordtyper blev der udført vanding For
frugten var I et forsøg kom. i tre forsøg græs øg i et
focsog markært.
I tabel 39 er vist resultatet af årets forsøg.

TøfSlOfprocenten lå mellem 42 og 45 pct., h\ ilkel er
normalt for helsæd af vinterh\'ede. indholdet af træ·
stof i torstofTel var højest i led b med efternrsudsået
blanding 15. Udbytlet af tørstof var højest i led b og c
med henholdsvis efterårssilet blanding 15 og med for
Arsisået ital. rajgræs.
l tabel 40 ses udlægsmetodens indOydelse pli karak-



Tabel 4a Ud/ægsmewder i vjnrerlll'ede 'il h('/sæd.
fie/sæd.

Tabel 39. UdJægsmelooer i vinferh~'ede lil helsæd.
Gn~ afforsøg 1991 (244).
/fe/sæd.

5 forsøg med 4 led
a. 43.6 R.R 21.8 263 114,6 10.1
b. 45.4 8.6 23.7 4 6.6 0.3
c. 42.4 8.9 22,1 3 + 1.8 0.0
d. 44.4 8.R 21.8 7 5.3 0.5
LSD

pet pet af tOrlt
IOr'5L rtproL træst.
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fordoJeligt foder og el lidt mindre udbyllC af af·
grodeenheder. ForårsisAmng af græs g3\' el lidi hojere
udbytte af afgrodeenheder og en lidt hOJere fordøjelig
hed. Der er tendens lil. at dette merudb)ue var storst
\ed tsAning af ila!. rajgr~ i forhold lil isAmng af
blanding 15. Merudbytlcl ved isåning af ir.al. rajgræs
er kun signifikant som gennemsnit af de 6 forsag med
6 led.
Hvor heden var sAet pA 24 cm rækkeafsland med
Isået græs i foråret. \<ar der tendens ul lidt lavere
udbylIe. end hvis hveden blev sået på 12 cm række·
af..tand. Fordojeligheden var ikke påvirket af række
afstanden i hveden. når der var isAct blanding 15 i
foråret. Var der istedcf isAcl ita!. rajgræs i foråret. var
fordojeligheden højest. hvor hveden var s et på 24 cm
rækkeafstand.
1 tabel 41 ses efterafgrooens indhold og udbyIIe m.v.
som gennemsnit af forsøgene i 1991 og som gennem
snit af forsøgene i 1990 og 1991.

Udb. Ol
J rlprot mc:rudb
pr FE •.e pr. ha

Udb)'le og mtrUdb
hq pr. ha

gront 1"f'St. rlproc.

kg u.
P' FE

FK
In 'llro

Lt:j~....

Led

Led

f

f

b. 16.3 22,4 12.6 1.12 14,8 3.3 13.2

1.36 112 88.1 c. 15.0 23.6 21.0 1,10 9.6 2.3 R.7

1,43 III +1.9 d. 14.1 22.3 20.7 1.10 10.6 2,4 9.6

1.34 117 1.6 LSD Ib·d) 0.8

1.35 109 4,6 1990-91. 7 forsog med 4 led

Tabel 41. Udlægsmeroder I ~'Inrerhl'ede ril helsæd.
Efterslær.

1991. J forsog med 4 led

a.

1991
5 forsøg med 4 led

a. O 67.9 1.32
b. O 65.3 1.38
c. O 67.5 1.33
d. O 67.8 1.33
LSD

1990-91
Il forsog med 4 led

a. O 67.0
b. 2 63.9
c. O 67.5
d. O 66.9
LSD

117
118
119
117

86.S
1.3

';-1,8
3,9

Led
Udbyne

pet. pct. af IØr5t. kC ts. h.lg pr. h- •.e.
lerst. r!proc. ItlCSl pr. FE tørst. rlprol. pr ha.

6 fo,""og med 6 led

a. O 65.7 1,3M 115 91,7
b. 2 62.9 1,47 113 .;- 5.5
c. O 67.6 1.34 121 4.5
d. O 67.5 1.34 110 8.4
c. O 67.2 1.35 109 ~2.2

r. O 69.5 1.30 107 4.5
LSD 8.2

teren af lejesæd samt beregnet foderværdi og udbYIlet
af afgrodeenheder.

J mods..1:":tning til 1990 blc\ der; år Ikke regbtrcrct
lejesæd i nogen af leddene. Eftcr"rsudlæg af blanding
15 har påvirket FK in vitro i negativ retning, ~Jedes at
der medgik 0.06 kg tørslOf mere til en foderenhed.
Forårsisået græs i hveden sået med normal række
afstand har ikke påvirket fordøjcligheden af hcls..~den

nævneværdigt.
Udbyttet af afgrodeenhcdcr var ikke signifikalll for·
skellig i de 4 led. Dog er der en tendens til et hojere
udb)'lte. hvor der er i et ltal. rajgræs i fodret.
Sidst i tabellen er vist et gennemsnit af 11 forsøg med 4
led og 6 forsog med 6 led.
Tendensen i resultaterne er. at efterårlloudlæg af blan
ding 15 har givet storre tendens til lejesæd. et lungere

a.
b. 19,0 16.4 24.6 1.29 25.6 4.2 19.9
c. 17,5 19.5 23,3 1,24 13,3 2.6 10.7
d. 17,4 16,9 22,8 1.27 17.7 3,0 13.9
LSD Ib-d) 5.1 0.6 3.5

dbyttct i eflerafgrodcn har i forsøgene t 1991 været
noget mindre end I forsøgene i 1990. hvorimod for
døjehgheden var højest i 1991.
Efterårsisået blanding 15 har som gennemsnit af IO års
forlloeg givet 20 afgrodeenheder pr. ha. og dette udbytte
er ~iglllfikant storre end udbyttet af forår'iis5et græs.
Der cr tendens lil, al forårsisået ital. rajgræs har givel
en lidt storre eflerafgrode end forArsl~etalm. rajgræs.
men denne forskel er ikke signifikant.
1 1991 er der ikke hoslet efterafgrøde i forseg. hvor der
indgik led e og f med forårsisået græs i hvede sået med
24 cm rækkeafstand. I gennemsnit af 4 forsog; 1990
blev der hostel lidt hejere udbyltc i efterafgrøden efter
hvede ..Aet på 24 cm rækkeafstand end efter hvede ~et

lTled 12 cm rækkeaf<,tand. Merudbyttet var dog ikke
~;gnifikant.

De anførte karakterer for plantebestanden efter host
af helsæden vidner 0111. at elablenng af græs i Vll1ler·
sæd i forårct er usiHer.
Forsogene fonsællcr.
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Sorter af vårbyg til helsæd, 1990·91
Høst af vårbyg lil helsæd er en rationel metode til
bjærgning af hjemmeavlet foder af høj kvalilel. Til
belysning af sorternes egnethed og dyrkning er der
udrørt forsøg.
Tidligere forsøg har vist betydelige forskelle i sorter
nes foderværdi, men interessen samler sig hovedsaglig
om stråslive sorter, der normalt har en høj foderværdi
og er skånsom overfor udlægget.
Disse forhold er søgt belyst i faTSøgsplanen, som
fremgår af teksttabelIerne.
De syv gennemførte forsøg i 1991 blev anlagt på
jordtypcrne JB 3 til JB 7, hvor der er udført vanding
på de leneste jordtyper.
Forfrugten var korn i 4 forsøg og roer i 3 forsøg. Der
blev gødet med husdyrgødning i alle forsøg, og for
søgene blev iovrigt gødet som den omgivende mark.
Forsøgene blev sået i perioden fra den 27. marts til den
24. april og blev høstet i perioden fra den 21. juli til den
31. august. Der blev foretaget svampebekæmpelse ef
ter behov. Målesortsblandingen bestod af sorterne
Sewa, Digger og Alexisbyg.
I tabel 42 ses tørstofindholdet, (ørstotTets sammen·
sætning og udbyueforholdene.

Tabel 42. Vbrbygsorter til helsæd (245).
Gns. af 7 forsøg 1991.
Helsæd.

Sort
Udbytte og mcrudb.

pcL J:l. ar tørst. hkg pr. ha
torst. prol. !r8l!:St gront tørst. "'prot.

Blanding* 40.7 9.6 21,9 235 95,6 9,2
Sewa 40,9 9,6 21,7 -;-12 74,4 -;-0,4
Digger 39,5 9,7 21,4 -;-5 -;-4,8 -;-0,4
Ariel 38,4 9,8 21,2 5 -;-3,4 -;-0,2
Alis 38,0 9,3 22,7 18 0,6 70,2
Alexis 40,1 9,8 21,9 l -;-0,9 0,1
Regatta 41,5 9,1 21,9 -;-4 0,3 -;-0,4
Collie 38,4 9,0 22,1 21 2,7 -;-0,3
LSD 14

• Sewa + Dlgger + Alexl$.

Tørstofindholdet varierede mellem 38,0 pet. i Alisbyg
og 41,5 pel. i Regauabyg.
I tabel 43 ses en oversigt over dyrkningsegcnskabcr.
FK in vitra, beregnet foderværdi og udbytte i af
grødeenheder for forsøgene i 1991 og for gennem
snittet af forsøgene i 1990 og 1991.

Strået var kortest i sorten Digger med 62 cm og længst
i sorten Regatta med 70 cm, og der blev kun regi
streret tendens til lejesæd i sorten Regatta.
FK in vilra var højest i sorterne Ariel og SCW3 med
henholdsvis 69,4 og 69,2 og lavest i Rcgatlabyg med
66,4. De tilsvarende beregnede foderværdier var 1.29
og 1,30 kg tørstof lil I foderenhed i henholdsvis Ariel
og Scwa og 1,35 i sorten Regatta.
Råproteinindholdet varierede fra 119 i Colliebyg til
130 g råprotein pr. foderenhed i Alexisbyg.
Udbyttet beregnet i afgrødeenhcder pr. ha var højest i
Colliebyg med 74,8 og lavest i Diggerbyg med 68,4.
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Tabel 43. V6rbygsorrer lil helsæd.
Helsæd

Strl· FK g". Udo. og
Sort Igd Leje- io kg IS. pro<. menidb

an sæd Vltro pr. FE pr. FE le,:)I ha

1991
Antal forsøg 6 7 7 7 7 7

Dlanding* 66 O 67,5 1,33 128 72,1
Sewa 65 O 69.2 1,30 125 ~1,8

Digger 62 O 67,4 1,33 129 73,7
Ariel 64 O 69,4 1,29 126 -;-0,7
Alis 65 O 66,9 1,34 126 -;-0,5
Alexis 68 O 67,7 1,32 130 -;-0,5
Regatta 70 l 66,4 1,35 124 71,1
Collie 63 O 68,6 1,31 119 2,7
LSD

1990-91
AIIlaljorug 6 /1 /1 11 J1 11

Blanding* 66 O 68,3 1,32 125 75,1
Sewa 65 O 69,5 1.30 122 -;-1,9
Digger 62 O 67,7 1,32 130 -;-1,6
Ariel 64 O 69,9 1,29 124 -+ 1,0
Alis 65 O 67,8 1,33 126 -;-0,2
Alexis 68 O 67,9 1,32 127 0,6
Regalla 70 l 67,0 1,34 123 -:-3,1
LSD

• .se.....'tl + Digger T Alexis.

UdbYlIcforskellene i afgrødeenheder var små og ikke
signifikante.
Sidst i tabellen er vist gennemsnittet af forsøgene i
1990 og 1991.
1 tabel 44 er vist resultaterne fra efterafgrooen i
forsøgene i 1991 og i forsøgene i 1990 o~ 1991.

Den skønnede plantebestand af græs umiddelbart ef
ter høst af helsæden var ens efter alle sarIer.

Udbytteniveauet var på ca. 18 afgrødeenhedcr pr. ha.
og der var ikke Store forskelle på udbyttet efter de
forskellige sorter. Udbyttet i afgrooeenheder var dog
signifikant større efter Sewabyg end efter de neste
ovrige sorler og var signifikant lavest efter Regatta
bY8·
Som gennemsnit af forsøgene i 1990 og 1991 var der
den samme tendens, men forskellene var ikke signifi
kante.
Forsøgene fortsætter.

Valg af w!1rbygsorter til helsæd.

I. Udbyttet skal være høj l.
2. Fordøjeligheden skal være høj, FK in vitra

over 70.
3. SOrlen skal være kort, stråsliv og have lille

tendens til lejesæd.
4. God resistens mod svampesygdomme.
5. Tolerant overfor udlægget.



Tabel 44. Vårbygsorler lil hel.~æd.

Eflerafgrode.
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Vdrbygsorler Iii helsæd og modenhed (246).
Gns. afforsøg /99/.
Helsæd.

Sort
Kar- i

pi bal. pcl. kg IS. rlprol.
ir.t:S I"nn. pr. FE pr. FE

Udb)'ut: og merudb.
hkg pr. ha a.r.

torst flprol_ pr. ha

Tabel 45.

Sort
StrA·
Igd.
em.

pct. pc!. af teUS'
larsl. r:1prOl. træsl.

UdbYlIt: Ol merudb.
hkg pr. ha

gron! lorsL rApmt.

1991
Antal forsøg 4 O O 6 6 6 6

Blanding" 9 14,0 1,25 243 23,0 4,5 18,4
Sewa 9 14,1 1.24 238 0.3 0,0 0,4
Digger 9 14.2 1.25 244 -;-0.6 -;-0.1 -;-0,5

Ariel 9 13.9 1.24 249 -;-0.8 0.0 -;-0.5
Alis 9 14.0 1.22 244 -;-1.5 -;-0.2 -;-0,8

Alexis 9 13.9 1.23 246 -;-0.9 -;-0.1 -;-0,4
Regalta 9 13,8 1.23 244 -;- 2,5 -;- 0,4 -;- 1.7
Collie 9 13,9 1.22 249 -;-1.6 -;-0.1 -;-0.9

LSD 1.2 0.3 0.9

1990-91
/llIrol forsøg 9 /I /I /I /I /I /I

Blanding-· 9 14,4 1.20 240 23.1 4,6 19,3
Sewa 9 14.8 1,19 236 0,8 0.1 0,8
Digger 9 14.6 1,21 240 -;-0.4 -;-0.1 -;-0.5

Ariel 9 14.9 1.19 234 0,4 0.0 0,4
Alis 9 14.5 1.19 239 -;-0,7 -;-0.1 -;-0.5
Alexis 9 14.J I.IS 244 -;-0,3 0.1 0.0
Rcgalla 9 14.5 1,19 240 -;-0,8 -;-0,2 70,6

LSD

/991. 2 forsog med lil/e græ.wndel i afgmden

Blanding' 66 37,5 10,5 23.4 280 104,9 11.0
Sew, 65 36.9 10,6 23.2 -;-16 -;-7.5 -;-0,7
Digger 61 36.6 10,9 23,7 -;-22 -;-10,4 iO.7
Ariel 67 35.2 10.3 24,7 7 73,9 -;-0.5
Alis 66 34.5 IO, I 24.9 II -;-4,4 -;-0.9
Alexis 71 37.7 10,6 23.6 -;-16 -;-5,4 -;-0.4
Regalla 74 38,4 9,7 23.0 -;-15 -;-3,2-;-1.2
Collie 63 34,6 10,2 23,9 21 -;-0.9 -;-0,4
LSD

199/. / forsøg med stor græsondel" ofgroden

OIanding* 67 43,0 9,6 21.0 192 82,S 7.9
Sew. 65 43,6 9.9 21.7 -;-5 7 1.0 0.1
Digger 62 40,0 9.6 20,3 IO -;-1,6 -;-0,2
Ariel 65 42,8 9.5 20.0 2 0,5 0.0
Alis 66 39.7 9,1 22,7 27 4,4 0.0
Alexis 66 41.\ 9,2 22,4 14 2,2 -;-0,1
Reg.II. 71 47.5 9,8 22.8 13 14,8 1.7
Collie 61 41.7 9,3 23.2 12 2,5 0.0

- Sewa + Digger + Alexis.

-)0-10. O=ingen bC~land. 10-0-- fuld bestand --)Sewa + DIgger +
Ale.\is.

Tabel 46. Vårbygsarter Iii helsæd og modenhed.
GIlS. afforsøg 199/

Forh.
Udb. og merudb. mrlkm

pr. bl a.r OS
hkg hkg

kerne kerne

Hd<æd
'g g
IS. rJprot.

pr FE pr FE I.e

FK

'"\'llm

pet.
Bræs i
org'

Sort

Vårbygsorter til helsæd og
modenhed, 1991
I 1991 blev tre af forsøgene med \!årbygsorter til
helsæd anlagt som dobbellforsos med del formål at
belysc forholdet mellem udbyttet af afgn,deenheder til
helsæd og kerneudbyUcl til modenhed.
Forsøgene blev gennemfart p, jordlyperne JB 3 og JB
4, og i IO af forsøgene ble\! udførl vaodi.ng.

I tabel 45 scs dyrkningsegenskaber. udbytteforhold
m.v. 0\1erst i tabellen er viSI re~tillater af to forsøg
med lille græsandel. og ncderst i labellen er vist
resuhater fra el forsøg med stor græS<lndel.

Der \lar ingen eller kun svag tendens til Icjesa."<i.
, tabel 46 ses græsandeJ. FK in vitra, beregnet foder·
\lærd i og udbyllc i afgmdeenheder for helsæden samt
kernclldbyttel og forholdet mellem udbyttel i afgrøde
enheder i helsæden og kerneudbyllel lil modenhed.
Ved beregning af udbyllcforholdel er udbyttet af af·
grødeenheder reduceret med S pet. cnsilering~tab.

Græsandelen var ca. 5 pet. i de to forsøg og varierede
mellem 38 og 47 pct. i l forsøg.
Udbytteni\leauel i de to forsøg med lille græsandel var
meget forskelligt og var henholdsvis 42 og 65 hkg
kerne pr. ha. Forholdet mellem afgrødeenheder og
hkg kerne var derimod ens i disse to forsøg. Som
gennemsnit af dc to forsøg varierede forholdet mellem
1,24 i Diggerbyg og 1,38 i Ali~byg.

/991. 2 forsøg med lil/e græsandel i afgrøden

Blanding· 5 66.0 1.36 142 77,2 56.2 1,30
Sew. 5 68.5 1,31 139 -;-3.0 -;-3.0 1.33
Digger 5 67,0 1,34 146 -;-6.8 -;-2.3 1.24
Ariel 5 67,8 1.34 139 -;-1.8 -;-3.5 1.36
Alis 5 66,5 1,36 137 -;-3,4 "5,5 1.38
Alexis 5 67.S 1.32 141 72.0 -;-3,3 1.35
Reg.II. 5 65,5 1.37 132 -;-3,\ -;-2.6 1.31
Collie 5 68.9 1.3\ ])4 2.1 0.5 1.33
LSD

/99/. / forsøg med slor græsandel i afgrøden

Blanding* 40 67,6 1,32 126 62,7 38,6 1.54
Sew. 47 68,3 1,3 I 129 -;-0,4 -;- 3,4 1.68
Digger 50 67,6 1,31 126 -;-1,1 3,9 1,38
Ariel 38 68.1 1.30 124 1,0 0.4 1,55
Alis 39 64,9 1,38 125 0.2 -;-3.2 1.69
Alexis 43 66,7 1,35 125 0.0 -;-3,3 1,69
Reg.II. 45 65,4 1.37 ])4 8,4 -;-0.1 1.75
Collie 4166.81.36 \26-;-0.1 7 1,41.60
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Tabel 48. S'IOmpebckæmpeJse i vdrbyg Iii heJsæa
Helsæd

Led b behandlet l SI. 7-8
Led c og d behandlet l st ~ og 9.

J07 1,4 -2,9

119 4,1 0,8

L"db- OB mG-Le. pr ha

J08 66,6

116 5,8 l,S
4,/

7 7

116 64,0

114 3,6 1,4

JOS 2,1 0,0

III 1,2 -2,1

,d·
pro<

pr. FE

° 68,9 1,30

7 7 7° 68,3 1,32

° 70,3 1.28

° 69.3 1,30

° 69,8 1,29

° 69,3 1,29

° 69,7 1,29

° 70,1 1,28

FK
Lqe- m ql5.
se:! Vltro pc FE

/991. 4 Jarsøg
a. Ubehandlet 9
b. Tilt turbo

1.0,4 I 9
c. Tilt turbo

2.0,2 l 9
d. Tilt turbo

2.0,4 l 9
LSD

/990-9/.
Antal forsøg 6

a. Ubehandlet 6
b. Tilt turbo

1.0,4 l 6
c. Tilt turbo

2.0,2 l 6
d. Tilt turbo

hO,4 l 6
LSD

Led

Nederst i tabellen er vist t forsøg med stor græsandel.
l dette forsøg var udbyttet i afgrooeenheder forholds
vis noget større end kemeudb)'ttet. dbyueforholdet
lå på et højere niveau og varierede mellem 1,38 i
Diggerbyg og 1,75 i Regattabyg.
Forsøgene fortsætter.

Svampebekæmpelse i vårbyg til
helsæd, 1990-91
Svampebekæmpelse i vlrbyg til helsæd er tidligere
gennemført efter skadetærsk:1er for svampcbekæmpel
.se i vArbyg lil modenhed.
I helsæd bor behandlingsefTekten imidlertid vurderes i
forhold til både afgrodens størrelse og afgrooens fo
derværdi. Der er derfor i to Ar gennemført forsøg efter
planen, der fremgAr af teksuabelleme.
I Ar er der gennemført 2 forsog i Diggerb)'g, l forsog i
Alexisbyg og 1 forsog i en sortSblanding.
I forsøgene blev der anvendt staldgødning, og der blev
efter behov suppleret med kvælstof i handelsgødning.
I 3 af forsøgene blev konstateret intet eJler kun svage
angreb af meldug på tidspunktet for første behandling.
I I forsøg blev konstateret 30 pet. dækning af meldug
på samme tidspunkt.
Udbyttet af grønt, tørstof og råprotein i årets 4 forsøg
ses i tabel 47.

Tabel 47. S'IOmpebekæmpelse i vdrbyg til helsæd. (247).
Gos. aJ 4 Jarsøg /991.
lIelsæd.

Led
UdbYIlt 0& merudb

pct. pct. af tørst. hkg pr. ha
torst. riprot. trleSl aren I (0Dt. rAprot

Sidst i tabellen er vist gennemsnittet af to års forsøg.
Der erindres om, at resultatet i de to år er vidt
forskellige, således at der i 1990 var store nettomerud
bytter og en væsentlig forbedring af foderværdien for
svampebekæmpelse.
Forsøgene fortsættes.

a. Ubehandlet 40,1 8,4 21,6 216 86,6 7,2
b. Tilt turbo IxO,4 I 39,7 8,1 21,5 8 2,3 0,0
c. Tilt turbo 2xO,2 I 39,3 8,5 21,8 7 1,1 0.3
d. Tilt turbo 2xO,4 I 39,4 8,4 21,5 5 0.5 0,1
LSD

L«! b behandlet l SI. 7·8.
L«! c Ol d behandlet i SI 'og'

Bekæmpelse af ukrudt i vårbyg
med kløverudlæg
Der savnes etTektive og billige ukrudtsmidler, som
samtidig er tilstrækkeligt skånsomme overfor hvid
kJø~V!r. der indgår som en væsentlig bestanddel af de
foretrukne græsmarksudlægsblandinger

Led b blev behandlet i byggens stadium 7-8 med 0,4 l
Tilt turbo pr. ha svarende til knap halvdelen af normal
dosering. lied c og d blev der udført 2 behandlinger
med henholdsvis 0,2 og 0,4 I pr. ha i stadium 5 og 9.
I tabel 48 ses beregnet foderværdi, udbytte og netloud
bytte pr. ha.

11991 er der gennemført forsøg efter 2 planer i v rbyg
med udlæg af kløvergræs. I disse forsøg er der ikke
mAlt udbytter. men efter host er det vurderet, om
behandlingerne har haft en negativ indflydelse pA
bestanden afklover. I foråret 1992 bedømmes del igen,
om der fortsat er en synlig påvirkning.

Afgrooens fordøjelighed, FK in vitro, var s\agt stigen
de med øget behandlingsintensitel.
l 1991 var der kun små merudbytter for s\ampebe
kæmpeise, og der var ikke signifikante forskelle mel
lem behandlingerne.

ettomerudb)'tterne blev derfor O eller derunder. I
beregningen af nettoudbytteme er prisen på en af
grodeenhed sat til kr. 110,-.

Tabel 49 viser resultaterne af 9 forsøg, hvor der var
123 ukrudtsplanter pr. m2• De prøvede behan<hinger
har reduceret mængden af ukrudt væsentligt, og ved
host var der en helt tilfredsstillende renhed.
Ved bedømmelsen efter dæksædens host var k over
bestanden generelt påvirket negaiivt. Et sammenfald
afsommertorke, angreb afbladrandbiJIer samt enkelte
steder også lejesæd medførte. at det ubehandlede led i
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Tabel 5a Ukrudl i kom med udlæg af klo~'er (249).gennemsnit fik en ret lav karakter. Behandling med
Basagran 480 og med en lav dosis af Basagran M 75
har været de mesl skånsomme behandlinger. Hanno
n}' - et nyt miniherbicid, som er prøvet for første gang·
har i begge doser virket for hårdt overfor klover·
beslanden.
Basagran 480 og Basagran M 75 er sammenlignet i 28
forsøg over 3 år. Effekten overfor ukrudtet har været
helt ens og meget tilfredsstillende. Skånsomheden
overfor kløver er af Basagran M 75 i den prøvede hele
dosis knapt på højde med Basagran 480, og afprøvning
af denne dosis afslulIes. Forskellen er slatistisk sikker.

Vlrbyg m.
1tJ••e~

/991. 5 forsøg
a. Ubehandlet
b.4,0 I Basagran M 75
c. 2,0 I Basagran M 75
d. 1,0 I Basagran M 75
e. 4,0 I Basagran M 75
r. 2,0 I Basagran M 75
g. 1,01 Basagran M 75

Ukrudt Kar· for
Antal %dUn. klønr
pr. ml v.h0l1 bestand

196 21 9
SI. 1-2 32 4 4
st. 1-2 101 6 5
SI. 1-2 110 9 6
51. 3-4 30 4 4
SI. 3-4 46 7 5
51. 3-4 64 8 6

LSD 2

Tabel 49. Ukrudr i korn med udlæg af kløver (248). • Kanlkler: IO = fuld bestand af klover.

VIrbyg m. Ukrudt Kar.· ror
Antal %dækn. kløver

Idltye~ pr. ml ....... bostand

/99/. 9 forsøg
a. Ubehandlet 123 I7 7
b. 3.0 I Basagran 480" SI. 34 16 4 6
c. 4,0 I Basagran M 75 SI. 34 18 4 5
d.2.0 I Basagran M 75 SI. 3·4 34 5 6
e. 2,0 I Basagran M 75

+ 1.0 l Stomp se SI. 34 24 3 5
f. 15 g Hannony· •• SI. J.4 29 7 3
g. 10 g Harmony·" SI. 34 36 6 3

LSD-

Tabel 50 \'iser resultaterne af 5 forsøg, hvor Basagran
M 15 er prø\'et i tre doser på to tidspunkter. I kornets
stadium 1-2. hvor ukrudtsbekæmpelse vil finde sled på
arealer uden isået udlæg, vil såvel ukrudtsplanler som
kloverplanterofte kun have udviklet et enkelt lovblad.
Stadium 3-4 er dct normale tidspunkt for behandling
afarealer med kløvergræsudlæg. hvor kløverplanterne
som regel har udviklel 2 lovblade d.v.s. mindst et
l rekoblel blad.
I gennemsnit var der 196 ukrudtsplanter pr. m2• Hel
dosis har levnet ca. 30 planter uanset tidspunktet for
bekæmpelsen. Med halv og kvart dosis er der på det
tidlige tidspunkt levnet godt tre gange så mange
ukrudtsplanter, og på del sene tidspunkt ca. dobbelt så
mange ukrudtsplanlcr. Optællingen er gennemført ca.
J uger efter det sene behandlingslidspunkt. Dcnnc
betydelige forskel i effekt afspejler sig i nogen grad \'ed
bedomme)sen efter host, men renheden på dette tids
punkt er alligevel tilfredsslilIende efter alle behand
linger.

Basagran 480 er fortsat del meSf skånsomme ukrudts
middel oyer/or udlæg af klover.

Kar.· f.
k)"...erbc::stanrl
1990 1991

VIrbyg m.
klø.ergræsucllæg

Tabel SJ. Efrervirkning (250).

Efter host er skånsomheden overfor klover vurdere!.
Generelt er der også i denne serie en hård p~virkning

af kløverbestanden i gennemsnit af de S forsøg. Der er
dog forskel på skadevirkningen afhængig af doserin·
gen. Den laveste dosis har været mere skånsom end
den hele dosis.
Forsøgene med ukrudtsbekæmpelse i vårbyg med klo
vergræsudlæg fortsættes med egnede midler i tilpas
lave doser.

/991. 9 forsøg
l. Ubehandlet 8 7
b. 3.0 l Basagran 480" sI. 3-4 7 7
_. 2.0 I Basagran 480

+ 1,0 l Stomp sI. 3-4 7 7
d. 2.0 I Basagran 480

+0,5 I 2.4 D. 50'* sI. 3-4 6 6
c. 4.0 l Basagran MCPA 7S st. 3-4 6 6
f. lOg Exprcss 75 DF·" st. 3-4 4 3
g. 5 g Express 15 DF"· st. 3-4 4 4
h. 2,5 g Express 7S DF·" sI. 3-4 5 5

LSD I /

• Karakter: IO = fuld bestand af klover.
•• AClipron tilsat.

••• El(travon tilsat.

Tabel 51 viser resultaterne af9 forsøg. hvor der er målt
eftervirkning efter behandling med forskellige midler i
vArbyg med kløvergræsudlæg i foråret 1990. I gen
nemsnit har behandlingerne med de hormonholdige
losninger i led d og e samt de tre doser af Express haft
en negati\' virkning på kløverbestanden. Især har
Exprcss i hel og halv dosis virket alt for hårdt. Gasa·

I7 7
4 7
3 5

LSD /

• Karakter: IO fuld besl;lnd af klfHer.
.. ACllpron "Isat.

.... E:\lr8\'on tilsat.

/989-9/. 27[orsog
a. Ubehandlet I 15
b. 3,0 l Basagran 480"· sI. 3-4 20
c. 4,0 l Basagran M 75 SI. 3·4 18
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gran 480, tilsat Actipron eller i blanding med Stomp,
har været skånsom, og kloverbestanden er i gennem·
snit vurderet til at være på samme niveau som det
ubehandlede forsogsled.

Blandinger af byg og ærter til
helsæd, 1991
Blanding af byg og ærter til helsæd giver et foder med
en højere foderværdi end helsæd af ren byg. Ærter er
let fordøjelige og passerer hurtigt gennem vommen,
hvilket giver basis for en stor foderoptagelse og mæl·
keproduktion. Ærter er desuden velsmagende og har
et højt proteinindhold. Afhængig af høstlidspunktet
har byggen et højt indhold af let fordøjelige kul·
hydrater. Byggen gør afgrøden let at høste og øger
tørstofindholdet i afgrøden, hvilket giver en mere
gunstig ensilering med mindre tab.
Det ønskede forhold mellem byg og ærter afhænger af
den samlede foderration.
Dyrkningen af afgrøden skal derfor være målrettet
mod et bestemt blandingsforhold i ensilagen.
Den fulde betydning af blandingsforhold, kvælstof
mængde og tiJdelingstidspunkt samt svampebekæm·
pelse er endnu ikke klarlagt. Disse forhold søges belyst
efter nedenstående planer.
Betydningen af blandingsforhold og kvælstofniveau er
søgt belyst ved nedenstående forsøgsplan.

Fo"",,plan

a. 70 ærteplanter1m2
, O N

b. 30 kg vårbyg/ha, 55 ærteplamer/m 2, O N
c. 60 kg vårbyglha, 40 ærteplanter/m1, O N
d. 90 kg vårbyglha, 25 ærteplamer/m1, O
e. 30 kg vårbyg/ha, 55 ærteplanter1m2• SO
f. 60 kg vårbyg/ha, 40 ærteplanter/ml, 50 N
g. 90 kg vårbyg/ha. 25 ærteplamer/m 2, 50 N

I 1990 er der gennemført S forsøg efter p!anen. For·
søgene blev anlagl påjordlyperne J8 I til J8 S, og i 4 af
forsøgene blev der udfort vanding. Forfrugten var
roer. vårraps, kløvergræs eller kartoner.

O,~skningen blev forelagel på grundlag af N-min
analyser i 0-100 cm's dybde, og forsøgene blev godet
op til 100 N pr. ha inel. jordens indhold af N-min.
Der blev i alle forsøg anvendt kone og stråstive sorter
af vårbyg og karle til middellange halvbladløse sorler
af markært.
Såningen blev udfort i perioden fra den 4. april til den
IS. april, og hosten skele i perioden fra den 29. juli lil
den 6. august.
I tabel 52 er vist en oversigt over indhold af tørstof,
tørsto{fets sammensætning og udbytte.
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Ta1x!152. Byg-ærteblandinger til helsæd (25/).
Gns. af 5 farsag 1991.
Helsæd.

Led
Udb)1.IC og mc rudb

pct. pcl. af Iørst hkS pr
'191"51 rAprol ""'" gont 1""1 -lprot.

a. 23,3 15,4 23,6 386 90,1 13,9
b. 25,0 14,0 24,0 -i- 39 +3,3 -i-1,7
c. 26,4 12,1 25,3 -i-64 -i- 5, l -i- 3.6
d. 29,9 10,6 25,5 -i-93 -i- 2.5 +4,6
c. 25,7 13.6 24,3 -i- 17 4,6 +1,0
f. 29,0 11,4 24,6 -i- 36 11,4 -i-2.3
g. 32,3 10.5 24,6 -i- 70 12,1 +3,2
LSD 29 li. 9 1,7

TørsrofindhoJdet var lavest i led a med 23.3 pcl,
hvilket er lavere end ønskeligt. Tørstofindholdet øge
des med stigende bygandel i afgrøden. Ekstra ulførsel
af so kg N medførte en stigning i tørstofindholdet.
TorstofTets indhold af råprotein var højesi i led a og
var faldende med faldende ærteandel, hvorimod ind
holdet af træstof steg med faldende ærteandel. Ekstra
tilforsel af SO kg N medførte et fald i proteinind oldet.
Udbyueniveauet for torstof var højt med 90 hkg
tørstof pr. ha i led a. Tørstofudbyttet var lidt lavere i
byg- ærteblandingeme i led b-c, der ikke fik tilført
ekstra kvælstof, og noget højere i led e·g, hvor der blev
tilført ekstra SO kg N.
I tabel 53 ses en oversigt over lejesæd, skønnet ærtean
del i afgrøden, FK in vitra, beregnet foderværdi og
udbytte af afgrødeenheder.

Tendensen lil lejesæd øgedes med stigende ærteandel i
afgrøden.
Andelen af ærter i afgroden blev vurderet pI. hostids
punktet. Ærteandelen fulgie plantebestanden af ærter·
ne i led b·d uden ekstra lilforsel af kvælstof. lied e·g
fulgte æTleandelen samme monster. men på et lidt
lavere niveau.
FK in vitro var højest i led a og var faldende med
faldende æneandeI. Fordøjeligheden var ens ved de to
kvælstofniveauer.
Indholdet af råprotein pr. foderenhed var højest i led a
og aftagende med faldende ærteandel.
UdbYllet af afgrødecnhcder 111 p11 samme niveau i
ærterne i led a og i byg- æneblandingerne i led e·g, der
fik tilført SO kg N ekstra. Byg- ærleblandingeme i led
b·d gav fra 6.5 til 11,0 afgrødeenheder mindre end
ærterne i led a.

Merudbyttet for kvælstof var i led e, f og g henholdsvis
5,5,12,7 og 11,6 afgrødeenheder og merudbytterne var
signifikante i alle Ire led. Ved vurdering af disse
merudbyller bor lages hensyn lil, at det optimale
kvælstofniveau i vårbyg i 1991 var væsentlig over
normalen. Dette skyldes de store nedbørsmængder,
der faldt sidst i april måned og i juni måned.



Helsæd afen blanding afbyg og ærrerer etfortrinligtfoder
tif IIØJ/ydende malkekøer. Der tifstræbes ell ærteatldel i
afgrøden på 40·50 per. Denne ærtcafldel ml" ved præcis
s/yrillg uf blc/1/dillgsforholdel og især I'cd ell afpa.uet til·
deling af hælslOf
Billedel \'I'ser en byg-ærteafgrøde ca. 2 uger for høsl.

Tabel 53. Byg-ærleblolldillger ti/helsæd.
GIlS. afforsøg 199/.
Helsæd.

1"" FK , Udb. og
Led leje- Ærttt ærter i l, kg IS. råprot muudb

"'" pr. ml argr. \1tro pr. FE pr FE a e. pr, ha

Antal[s. 5 4 4 5 5 5 5
a. 4 70 94 74,9 1,18 182 76,2
b. 2 54 71 71, l 1,25 175 76,S
c. l 40 SO 68,6 1,30 158 711,0
d. O 30 33 67,4 1.34 142 710,9
c. 3 54 67 70,6 1,26 172 71,0
r. l 42 47 68,8 1,30 149 1,7

8· O 26 '31 67,7 1,33 139 0,7

LSD 8,7
LSDIb, ej 5,3
LSD Ic, j) 10,8
LSD Id. g) 10,7

Grovfoderproduktion

l tabel 54 ses resultaterne for efterafgroden.

Tabel 54. 8yg-æneblandmger lil helsæd.
Gus. af 4 forsog 1991.
I::jierajgrode.

Led kg ts.
Udbytte 08 merudb.

PC' kt af lørst hlcg pr. ha
IØrst r prot. Iræst. pr. FE grønt lørst rAprot

a. 16,3 16,2 21,4 1,16 17,2 4,4 23,4
b. 16,3 15,0 22,3 1,17 72,8 70.7 72.6
c. 16,3 14,6 22,2 1,17 1.5 70.7 71,4
d. 16.3 17,4 21,2 1.13 76,7 : 0,8 75,2
c. 16,0 17,3 22.3 I, l S 71,2 0,1 cO,8
r. 16,7 IS,S 21.3 1,16 71,7 70.4 71,4
g. 17,8 14,S 21,0 1,l3 76,7 71,4 75,2

LSD

Der blev høslel del højeste udbytte beregnet i af
grødeenheder efter ærterne i led a. Dc laveste udby IIer
blev høstet i led d og g efter helsæd mcd den ~",rste

andel af byg.
Forsøgene fortsælter.

Svampebekæmpelse og
sengødskning med kvælstof til byg·
ærtehelsæd, 1990·91
Til belysning af betydningen af kvælstofmængde og
tildelingstidspunktet for kvælslOrTet saml svampebc·
kæmpeise er der i to år udfort forsøg efter neden
stilende forsogsplan.

Forsøg;o;led

a. Ubehandlet
b. 40 N ved fremspring.
c. 40 N ved fremspiring + 1,0 l Rival- sI. 7-9.
d.40 N st. 7-9.
e. 40 N + 1.0 l Rival· sI. 7·9.

.) Rl'o'al er ikke godkendt Iii brug I l~rter

l 1990 blev gennemfort IO forsøg på jordtypen JD 1
med vanding. Forfruglcn var græs i begge forsøg.
Godskningen blev udforl på grundlag af en analyse af
jordens indhold af N·min i begyndelsen af april må· I
ncd. I begge forsøg blev godet op med staldgødning Iii
100 N pr. ha ind. jordens indhold af N-min. K
Der blev anvendt Diggerbyg og Solaraært eller Odin-
ært. Forsøgene blcv sået i april og høstet omkring l.
august.
I tabel 55 er vist indholdet af 10rslOf, lørSlOrrClS

sammensætning og udbytteforhold.
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Tabel 5J. S~'(Jmpebekæmpelse og sengødskning i byg·
ænehelsæd (252).
G"~ af 2 forsøg.
Helsæd.

Udb)'lk og merudb.
pcl af 10~1 hkg pr. ha

riprol tr1I:Sl. grene lent riprat.

2 ,5 14,1 21,4 232 66,2 9,3
b. 28,8 13,8 21,5 12 4.0 0.4
c. 29,0 13,0 22,2 19 6.7 0,2
d. 27,4 14,4 23,1 29 5,3 1,0
e. 27,2 15,2 22,2 35 6,5 1,8

LSD

der tendens til et merudbytte for svampebekæmpelse
uanset lildelingstidspunktet for ekstra kvælstof.
Tildeling af ekstra kvælstof har som gennemsnit af
1990 og 1991 givet rentable merudbytter, hvorimod
svampcbckæmpelse ikke har været rentabelt.

I tabel 57 ses sammensætning og udbyueforhold i
efterafgroden som gennemsnit af forsogene i 1990 og
1991.

Tabel 57. S~'(Jmpebekæmpelse og sengodskning i byg
ærtehelsæd.
Efterofgrøde.

Led ""''''''
•riptOt. kg a..

pr FE pr. FE

UdbyIIe OS rorrudb
''s",''

grønl tøm rlprol

Indholdee af tørstof var mellem 27.2 og 29,0 pet. og
/990-9/hojest i led b og c, hvor der blev givet ekstra 40 N ved

fremspiring. Indholdet af råprotein var derimod la....est Antal Is.. 2 3 3 3 3 3 3
i disse to led og var hojest, hvor der blev sengodskel a. 6 14,0 260 1,33 44,8 8,8 33,8
med kvælstof. b. 6 12,9 256 1,32 +3,1 +0,7 +2,2
Udbyttet aftorstof var ikke signifikant forskelligt. Der c. 6 12,9 249 1,28 +2,1 +0,5 +0,4
blev dog mAlt merudbytter på 2,7 og 1,2 hkg tørstof pr. d. 7 14,2 249 1,31 1,9 0,1 1,9
ha for svampebekæmpelse i henholdsvis forllrsgodet e. 7 13,2 244 1,28 ~I,2 +0,5 0,2
og sengodet led. LSD
I tabel 56 ses pet. meldug, ærteandel, beregnet foder-

-) 0-10, 0- mgen bestand. lO=fuld bestand.værdi og udbyttet i afgrødeenheder.

Tabel 56. Svampebekæmpelse og sengodskning i byg
ærtehelsæd.
Helsæd.

Led
pcl

pc!. .ener i PK
meldug .rgrøde In \lllro

Udb. og
merudb

kg IS gTApro!. a.e. pr.
pr. FE pr. FE ha

Udbyttet i urgrooeenheder var højt og varierede mel·
lem 31,6 og 35,7 afgrødeenheder pr. ha. Forskellen i
udbytterne var ikke signifikante, men der er tendens
til, at sengødskning af helsæden giver et større udbytte
i efterafgrøden end tildeling af kvælstof i fodret.
Forsogene fortsættes.

/991. 2/orsog
a. 4 45 74.6 1,18 166 56,0
b. 4 38 74.7 1,19 164 3.2
c. 4 38 74,1 1,20 157 4.7
d. 4 40 74.7 1,19 171 4,1
e. 4 40 75.7 1.17 178 6,4
LSD

/99Q.91. 4/orsog
a. 71,8 1.25 156 64.0
b. 72,6 1,24 154 4.0
c. 71,7 1,26 152 4,6
d. 72,8 1.23 160 3,7
e. 73.1 1,23 166 2,9
LSD

Angrebet at meldug var lille i alle led umiddelbart for
svampehe.handlingen fandt sted.
FK in vitTO var hoj og lå på samme niveau i alle led.
Udbyttet i afgrodeenheder var ikke signifIkant for
skelligt. Der var tendens til, at sengodskning gav
storre udbytte end gødskning i foråret. Ligeledes var
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Byg- ærtehelsæd er skdnsom o~'(!rfor udlæg al klølY!rgræs.
og kan derfor anvendes som dæksæd for klø~'ergræs.

Vær opmærksom pd bladrandbillerne Mde ; fordret og
umiddelbart efttr høst af helsæden. I fordrer /con blad·
randbillerne ~'ære /ulrde ~'f'd de spæde klcnerplanlcr. Efter
høst af helsæden /ømmer den nyt generation frem af
jorden og "gt> op I der nye kløverudlæg, sem kan afløves
helt.
Klø~'ergræsudlæg udlagt; korn er og udsat, sAfr'!mt der
har ligget ærtemarker I nærheden.
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Sorter af markært til helsæd,
1990-91
All\endelse af bælgplanter til fodring af højtydende
malkekøer er under stærk udvidelse. Bælgplanter er ct
meget energmgl foder. Del organiske stof er hurtig
nedbr)'dcllgt og har en MOf passagehaslighed gennem
vommen. Disse egenskaber medfører en storre fo
deroplageise l forhold lillkke·bælgplanter.
Serierne af halvbladlose typer skygger mindre for
udlægget og har under normale vækst forhold storre
evne lil al holde ..ig 'Ol ende. Disse t)'peT har derfor den
bedste IOlerance overfor udlæg.
De enkelte SOrler og typers indflydelse på foderværdi
og udbytte søges undersøgt efter forsogsplanen. der
fremgår af tcksltabellerne.
De fire gennemforte forsøg blev anlagt på jordtyperne
J8 3 til J8 6. På J8 3 blc\ udfoTt \'anding.
Helsa~den ble\ grundgodct med cnten hæggylle eller
handelsgodnll1g. og der blev tilstræbt et plantetal på
70 ærteplanter pr. m~. Efterslæltet blev godet med 100
kg hæl"'lof pr. ha.
Forsogcne hlevel I april måned og hostet fra den 2.
august til den 13. august. Ved host ble\' græs.andelen I

afgroden vurderet
J tabel 58 ses sorternes torstofprocenl, indhold af
n'iprotein og tørstof samt sorternes indbyrdes ud
byllcforhnld.

Tobel58. Ært(!~ort(!r til helsæd. (253).
G"J. af 4 forsøg /99/.
/leI.\'a!l/.

Sort pet ar torst.
Udbyt1~ og merudb.

pcl bleg pr. ha
tøl'5t. rlprot tl1l':$t. grønt tørst. riprot.

Bodil 23.9 16.4 22,7 329 78,6 12,9
Bohstyr 26.4 16.6 26.8 4 9.2 1,6
Odin t 24.2 16,9 24,3 5 2,2 0,7
Orbt 25.6 16,5 25,7 +2 5.2 0,9
Trille- 21.6 17,6 24.) 43 1.8 1,2
Ascona t 22,0 17,7 23,5 21 +1.6 0.7

LSD
-) Ibhbladlo\C I)pcr

Tørstofprocenlen \ar gennemgående utilfredsstillende
lav og \ar mcget Il virket af en høj græsandel I

helsæden. der \ arIercde meget i de forskellige ærtesor·
ter. I sorterne Trille og Ascona var der den la\este
tørstofprocenl med henholds\'is 21.6 og 22,0 pet Det
var og I disse sorter. andelen af græs i hels..-eden var
størst. Sorten Bohalyr ha\'de det højeste tørstofind
hold på 26.4 pet.. og det var også i Bohatyr, at andelen
af græs i helsæden var mindst.
UdbylIerne I~ på niveau med udbytterne j forsøgene i
1990. men den forholdsvis store græsandel påvirkede
afgrødernes sammensætning i retning af et højere
indhold af både råprotein og træstor.

Grovfoderproduktion

I label 59 ses karakter for lejesæd. græsandel i helsæ-
den. FK in vitro. beregnet foderværdi og udbYlIct af
afgrodeenheder.

Tabel 59. Ærlesorter til helsæd.
He/sæd.

pcl FK • Udb. Ol "
Sort Lt,,· """,' '" kg IS. dprot m~rudb.

"'" afgrød~ v!tro pr. FE pr FE •.~_ pr ha

1991
Anlolforsog 4 3 4 4 4 4

Bo<hl 8 30 73.0 1.20 197 65,4
Bohal)r 8 14 69.8 1.27 210 3.6
Odlll- 6 30 72.6 1.21 2().4 1.3
Orb· 6 34 71,S 1.24 204 2,1
Tnllc- 6 41 75,J 1,17 205 J.3
A<;c<>na- S J9 75.1 1.17 207 0.4

LSD

19'XJ.91
Ama/forJog 13 13 13 13 13

Bodil 8 76,2 1.16 177 70,1
f)nhlllyr 6 72,3 1,24 188 +1.6
Odin- 5 74,9 1.18 184 2.0
Trillct 6 77.9 1.13 186 +0.2

LSD

-) Ilfllvbllldh,.;e lyper

Tendensen til lejesæd var størst i de normulbladcde
sorter Bodil og den kraftige og langstænglede sort
Bohatyr. Tendensen til lejesæd var mindst i Ascona.
Græsandelen var storst i de korte halvbladlose sorter
Trille. Ascona og Orb og mindst i sorten Bohatyr.
FK III vitro var højcst i sorten Trille og lave:-.t i
Bohatyr. Fordøjeligheden var i 1991 nogel lavere i de
kortcre c;orter end i 1990. hvilket delvis kan lilskrives
den hOJc græsandel. I de korte sorter medgik fra 1.17
til 1.24 kg tørstof til en foderenhed. medens der i
sonen Bohatyr medgik 1.27 kg tørSlOf til en foderen
hed.
Indholdet af råprolein var hojt og lå i alle sorter
omknng 200 g råprotem pr. foderenhed.
Del beregnede udbytte af afgrodeenhcder \·ar højest I
sorterne Dohatyr og Trille med henholdSVIS 69.0 og
68.7 afgrodeenheder pr. ha og mindst t sonen Bodil
med 65,4 afgrodeenhcder pr. ha. Forskellene mellem
sorternes udbytte af afgrodeenheder er ikke sigmfi
kante.
l\'ederst I tabellen er \ ist gennemsnittet af 13 forsøg for
sorter. der har deltaget i 1990 og 1991.
Sonerne ga\' stort set samme udbytte i afgrodcen
heder. men var forskellig med hensyn til den be
regnede foderværdi. Der medgik væsentlig mindre
mængde lørsLof til en foderenhed i korte halvbladlose
sorter end i dcn kraftige og langstænglcde ~r1 Boha
tyr.
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Tabel 60. Ærte50rter til helsæd.
Efterafgrød~

Samme billede tegnede sig for gennemsnittet af for
søgene i 1990 og 1991, som er vist sidst i tabc'J1en.

1991
Antal fs. 4 3 3 3 3 4" 4" 4"
Bodil 6 15,3 17,5 21,2 1,11 26,4 4,6 23,7
Bohatyr 4 15,1 19.6 21,1 1,12 -;-2,6 0,0 -;-2,5
Odin- 7 14,9 18.7 21,0 1.12 0.5 0.4 0.4
Orb- 7 14,7 18.4 22,1 1,14 -;-0.2 0.2 -;-0,8
Trille- 8 15,0 17,9 21,8 1,15 1,0 0,3 0.2
Ascona- 8 14,7 18,5 21,8 1,14 0,3 0,3 -;-0,2

LSD

199Q.91
Antal fs. 9 /I /I /I Il /2" Il" Il--

Bodil 7 14,7 19.5 22,9 1,16 31,8 6,2 27.4
Bohatyr 5 14.9 20.8 22,5 1,16-;-3,9-;-0.4-;-3.3
Odm- 7 14.7 20.1 22,7 1,15 1.0 0.4 1.0
Trille- 8 14.3 19.7 23.2 1.17 0.7 0.2 0.3

LSD 2,} 0.5 1.8

Sort
It.,.··

pi.
lxst. pet pd_ ".. te 1J,.
ara ltnl rtprot. I..... pr.FE

Kroflige ærreryper 50m f eJa.. Bohalyr egner tig ikke
50m dæksæd for udlæg. der skal danne en ensarletlæl
bestand i en græsmark. lier er kone halvb'adløse
ærlesorler mest skån50mme ol'erjor udlæggel.
Forsogene fortsætter.

Majssorter til ensilering
Majs er en af de afgrøder, der kan leve op til kravene
om rationel grovfoderproduktion, såfremt der findes
frem til sorter. som under danske forhold n pro
ducere et stabilt hojt udbytte. Dette er en af grundene
til. at der er stor interesse for afprovning af majssorter
i Danmark. En anden væsentlig grund er. at foræd·
lerne onsker majssorterne afprøvet i et gra:nseområde
for majsdyrkning, hvilket er tilfældet for Danmark.

.) Halvblad1Me l)pcr.
.. ) El forsøg m~ O i udb)'m:. ~r med«gnel.
•••) ().10. O""'ingen bestand. lO~fuld btstand

I tabel 60 ses en oversigt over græsbestand, afgrodens
sammensætning. beregnet foderværdi og udbyltet l

afgrødeenheder for efterafgrøden.

Afhængig af de stedlige nedborsforhold varierede ud*
bylteniveauet i de fire forsøg mellem O og 50 af·
grodeenheder pr. ha.
Bestanden af græsset var dårligst efter helsæd af
Bohatyr og bedst efter de korte og halvbladlose sorter
Trille og Ascona.
Udbyttet i afgrødeenheder var la\est efter helsæd af
Bohatyr, medens udbyttet lå på samme niveau efter de
øvrige sorter.

Valg af ært(!50rler lil helsæd i renbeslond
eller blandinger.

I. Udbyttet og fordojeligheden skal være hojt.
2. Sorterne bor være af halvbladløse typer.
3. Stængelvæksten skal være opret og

kort lil middellang.
4. Modmngslidspunktct ber være tidligt

til middchidligt. Kun middeltidlige sorter.
hvis ærterne skal blandes med hvedehelsæd.

5. Frostorreisen bor være lille for at kunne
uds i blanding med byg.

6. Som dæksæd for udlæg vælges korte
halvbladløse sorter.

7. I ærter i renbe';tand bor isås græs for at
letlc hosten.
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Majssorter tilmeldes forsøgene efter følgende regler:

l. Sorter prøvet mindst l Ar ved Statens )lIanIeavis·
forsøg, og som har bestået første års va:rdiafprov
ning.

2. Sorter optaget på den danske sortshste.
3. Sorter optaget på EF*sonslisten, og som tilbydes

tiJ dyrkning her i landet.

I forsøgene måles udbytte, foderva:rdien beregnes, og
sorterne bedømmes for relevante dyrkningscgenska*
ber.
Udbyttet er målt i grønt, tørstof og råprotein.
Foderværdien har siden 1983 været beregnel udfra
planternes indhold af tørstof og organisk stof Prøver
til analysering og beregning af foderværdien er taget i
finsniuel grønmasse efter majshosteren for at Sikre en
eoartet gennemsnitsprove.
Udbyttet af kolbe er beregnet ved at plukke kolberne i
en parcelrække og senere beregne det som en procent·
del af det samlede udbytte af torstof.
Udfra udbyttet af kolbe* og stængeltørstof er det
gennemsnitlige udbyttes torstofprocent beregnet.
Sorternes følsomhed overfor kulde er noteret, 1gesom
tendens til lejesæd. blomstringstid for hanblom~ten og
angreb af fusarium i kolbe og stængel er regi treret.
Der er herved søgt en vurdering af sorternes egnethed
til dyrkning under de praktiske forhold, der er gæl*
dende i de enkelte egne af landet.
Siden 1979 har målesorten været Fronica. t 1991 har
den middeltidlige SOrt Jumbo været medtaget som
paraBel målesort med henblik på et evt. skift

Majssorter 1991
Sorler i afprøvning. l år blev der kun tilmeldt sorter til
ensilering, og de afprovede sorter er vist i den fo gende
oversigt.
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PA sortslisten Forsogsbetiflgelser. Forfrugten var majs i 38. korn i 21

i antal EF- og roer, græs cller ærtcr i de resterende 41 PCI. af
Son, land Hybrid Tidlightd·) lande forsøgene.

~ DK, F
Såningen blev i godt halvdelen af forsøgene udfort i

Apache (F) E 6 perioden fra den Il. til den 25. april. Resten af for-
Aslrid (F) T 6 DK.F sogene blcv på nær et forsog sået i forste halvdel af maj
Aviso (F) T 7 DK. B, D. F måned.
Botanis (F) E (7) F.GB Der blev sået IO kerner pr. ml med 75 cm's række-
Brutus (F) T 5 DK. B, D, F, afstand. Der blev tilfnrt staldgødning til alle forseg på

GB, I, NL nær et, og ved såningen blev der i de neste forseg
Call'PSO (F) T 6 DK. F placeret 100-150 kg p- gOOning.
DK 200 (F) T 5 DK, F Forsøgenes pleje og pasning har ofte svaret Lil den
DK 250 (F) T (5) F omgivende mark. da et stort antal forsog har ligget i
Erlcvo (F) E (6) F bcsttlende majsmarker .
Eviva (KX Den storste del af forsøgene blev høstet af Lands-
8107)(D) T 5 DK, F kontorets rejsehold. Hoslen blev udfort i perioden fra
Ferro (KX den 10. oktober til den I. november. Forsøgene blev
9104)(D) T (5) F vidt muligt hostet, når målesortens torstofprocenl var
Faclo (F) T 7 DK, F 2S eller derover.
Fronica (USA) T 5 DK, F, GB. L Vækstbelingelser. Første halvdel af \ækstperioden var
Hiro (F) E 8 DK, F ikke gunstig for majs, medens vækstbetingelserne i
Ipso (F) T 7 DK. F sidste halvdel rettede betydelig op på afgrøden.
Jericho (F) T (6) F, B Såningen blev påbegyndt i forste halvdel afapril, hvor
Jumbo (F) T 6 DK, F vejret var mildt og jordtemperaturen havde passeret
LG 20.80 (F) T 7 DK, B, F, GB, 8~C, som majsen mindst kræver for at spire tilfreds-

NL stillende. Midt i april blev vejret noget køligere og med
LG 22.15 (F) T 5 DK, B, F nattefrost, og jordtemperaturen faldt mange steder til
Naxos (F) E (6) F under 8G e. Jordtemperaturen forblev de neste steder
Primus (F) T 5 DK, B, F under 8~C indtil først i maj måned. Fremspiringen i de
Quan.a (D) E 5 DK tidligt såede majs blev derfor mange steder mangel-
Seana (NL) E (5) B, F, NL fuld, og planterne blev svage som følge af svampean-
Sonia (NL) T (5) B, D, F, GB, greb på rødderne (se billede).

NL
Tosca (NL) D 7 DK, J

.) 0-10, O sildig. IO = tidlig, ( ) = roreløblg.

Navn og oprindelsesland er hentet fra EF-sortslisten
1990, fra andre landes sortsliste, fra afpr0vningsvirk
somheden her i landet eller fra anmelderens oplys
ninger.

Benævnelserne E. D, og T betyder henholdsvis enkel!
dobbelt- og trcvcjskrydsede hybrider. De sidstnævnte
har den mest uregelmæssige vækst med høje og lave
planter i samme række. Det betyder f.eks .. al han
blomsterne kan levere blomsterstov over en længere
periode. hvilkct kan medfore en forbedret bestøvning
under vejrforhold, som ellers ville være ugunstige for
kolbcdannelscn.
I O\'ersigten er der anført karakterer for tidlighed efter
en skala. som blev indfort her i landel i 1982. Karak
tererne fastsæIles udfra kolbernes indhold af torstof
ved normal høsttid for ensilering. Sorten LG II blev
placeret i middelklassen med karakteren S. Dette
svarer stort set til, al indholdet af tørstof i hele planten
er ca. 2S pet. ved normal tid for host til ensilering.
Klassernes bredde er sat til + /~ 2,0 pet. tørstof i
kolberne.
De 0vrige afprøvede sorter bliver derefter placeret
efter kolbernes indhold af tørstof ved ensileringstid.
Kolber er her kerne + spindel med kolbesvøb.

Tidligt s!Jet maJs kan sl'ækkes ; koligt \'ejr i fremspirings
perioden. Svækkede majsspirer bliver mørk/arve, af svam
peangreb pd k,imroden. Nogle planter kali \'Okse fra dette
angrtb, men i de mest s\'ækkede spirer kan smmpeangrebel
brede sig lil nye siderødder og kimstængel.
Planll!lollel kan derfar mindskes stærkl. ligesom mUlige
planter kan udvikle sig dlJrligl.
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J tabel 61 ses tørstofprocenten og udbytteresultater for
de tidlige majssorter.

Tabel 6/. Tidlige majssoner (254).
Gns. af JJ f.,søg /99/.

Som det fremgår af figur 10. var amal1et af majsvarme·
enheder i vækstperioden under nonnal. J den sydlige
del af Jylland samt på Øerne har antallet af majsvar·
meenheder ligget over 2350, der normah sikrer 25 pet.
tørstof i hele planten.
Udbyttet af kolbe er meget afbængig af antallet af
majsvarmeenheder fra blomstring til høst. Antallet af
majsvarmeenheder fra og med uge 32 til og med uge
42 var for hele landet exc!. Bornholm 1112 mod nor·
malt 1070. På Bornholm var antallet af majsvarmeen
heder i samme periode 1222.
Vækstbetingelserne i 199\ medførte, at udbyttet af
stængel og blade blev forholdsvis lavt, medens ud·
byttet af kolbe blev normal Dette resulterede i, at
kolbeandelen blev usædvanlig høj.

Tidlige sorler

,I
2479

o

km 2493 2497

03060

Fig. IO. Majn'Ormeenneder /991.

Jylland og øerne Bornholm: 2353
Normal 1931·1960: 2548

I tabel 62 ses en oversigt over plantetal, lejesæd,
kolbeandel, tørstofudbyttet og den beregnede foder·
værdi.

Udbyttenive3uet af tørstof var middelhøjt. Det højeste
tørstofudbytte blev høstet i sorterne Aviso, Facto og
Calypso med henholdsvis 124,0, 122,8 og 121.2 hkg
tørsLof pr. ha og lavest i sorterne Botanis og Tosea
med henholdsvis 108,9 og 109,4 hkg tørstof pr ha.

223<

"2313

Udbytte og merudb.
'hkg pr, ha

gronl t0nll. riprot.
pct. pcl. af '''Nl.

tørst. riprot. lraest,
Sort

Majs sået i maj måned spirede hurtigt frem, selvom
maj mAned var noget køligere end normalt. Majsen
udviklede sig langsomt i det kølige vejr, som fortsatte
ind i juni måned, der desuden var solfattig. Først sidst
i juni måned kom varmen, og temperaturen lå over
normal resten af vækstsæsonen.
Blomstringen blev registreret i alle sorter mellem den
4. og den 11. august, hvilket var ca. I uge senere end
normalt. Bestøvningen var god, og der blev en god
kerncsætning i kolberne.
Kolbedannelsen havde unormalt gode betingelser i det
varme og solrige vejr i august og september måned,
hvilke! reddede majsavlen i Danmark i 1991.
I efteråret var der forholdsvis rolige vindforhold,
sålcdes at der generelt ikke var problemer med lejesæd
ved høst. Forskellen mellem sorternes tcndens til
lejesæd kom derfor ikke til udtryk i år.

Froniea 27,6 8,9 19,9 4Øl 110,6 9,9
Jumbo 32,S 8,7 19,2 + 32 9,5 0,6
Aviso 34,7 8,9 18,7 +44 13,4 1,2
Botanis 35,2 8,8 18,3 +92 +1,7 +0,3
Calypso 32,3 8,9 19,7 + 26 10,6 0,9
Erleva 30,1 9,6 20,0 +1 9,9 1,7
Facto 36,2 8,9 18,0 + 62 12,2 1,1
Hiro 31,8 9,0 18,4 + 53 0,0 0,1
LG 20.80 35,0 8,9 19,1 + 65 7,1 0,6
Tosea 33,3 8,6 18,4 +72 + 1,2 ~O,5

LSD 20 8,3 0,8

Der er i 1991 opnået usædvanlige høje tørstofindhold.
Alle tidlige sorter havde tørstofindhold over den ret
sildige mAIesort Froniea, der nåede en tørstofprocent
pA over 27.
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Plantetallet var lavt i nogle sorter, tilfredsstillende i
audre og varierede mellem 5,9 og 8,9 planter pr. m2 i
henholdsvis Tosea og Erlevo.
Kolbeandelen var særdeles højt i 1991. Alle de prøvede
sorter havde en kolbeandel mellem 60 og 64 pet. af
tørstoffet i kolben, hvilket JA over Froniea, der havde
55 pet. af tørstoffet i kolben. Den største kolbeandel
blev målt i sorten Hiro, og det højeste tørstofudbytte i
kolben blev målt i sorten Facto.
Den beregnede foderværdi var, på grund af den høje
procent kolbetørSlof, meget høj i 1991 og højest i Facto
og Botanis med kun 1,03 kg tørstof pr. foderenhed.
Blandt de prøvede sorter var foderværdien lavest i
Calypso og Erlevo med 1,08 kg tørstof pr. foderenhed.
Det beregnede antal afgrooeenheder lA på et middel
højt niveau. I 6 sorter lA udbyttet signifikant højere
end i Froniea, der gav 101,9 afgrødeenheder pr. ha.
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Tabe/62. Tidlige majssorrer. Tabe/63. Tidlige majssorrer.
Go< af /I forsøg /99/. Go< afforsøg /99/.

Anw PCIU li Udb)'lte OCIMfUdb
plpel-

Kar· DalO pct_ angreb

f
Sort planter l.m lom bk. tent pr ha Le Sort leje- kulde- f.l ufusanum

pr. ml kolbe ... FE kolbe st+b1 .... Iu sideskud "'" ..... hoobl. kolbe Ia:rlJeI

Frolllca 7.5 55 1.09 60.8 49.8 101.9 Antal forsog 6 /O 8 9 9 8,
Jumbo 8.1 60 1.07 11.3 -;- 1.8 10.7 Fronica 6 2 7 8/8 I O
Avi~o 8.3 63 1.05 17.3 -;-3.9 16,6 Jumbo 2 O 7 4/8 O O
Bolani~ 7.0 62 1.03 6.7 -;-8,4 3,5 Aviso 3 O 7 4/8 I O
Calypso 8.5 59 1.08 10.7 -;-0,1 10,8 BOlanis IO I 7 4/8 I O
Erlevo 8.9 60 1.08 11.5 -;-1,6 9.3 Calypso 3 O 7 4/8 O O
Fucto 8.3 61 1.03 14.1 -;-1,9 17,4 Erlevo 6 I 8 7/8 O O
lIiro 7,0 64 1.04 10,0 -;-10.0 4.1 Faeto IO O 7 5/8 2 O
LG 20.80 8,1 62 1,06 12,2 -;-5,1 9,3 Hiro 2 O 7 5/8 O O
Tosea 5.9 61 1,04 5,9 -;-7.1 3.0 LG 20.80 3 I 7 5/8 I O
LSD 9.3 Tosea 3 I 8 4/8 2 O

0) 0-10. O=hlle. IO=slOr rC'\I~lcn~

8 forsøg saet for 26/4
Fronica 6.8 56 1.08 58.6 46.0 97.0
Jumbo 7.6 60 1.06 11,4 0,7 12,7
Aviso 7.7 63 Ul4 16.8 -;-1,7 17.6
BotUIllS 6.1 64 1.02 7.5 -;-8,8 4,2 Midde/tidlige sorter
Cal) pso 8,0 60 1.08 11.0 0,4 10.8 I lubel64 ses Icrslofproccnlcr og udb)'lIeresullater fra
Erleva 8.4 60 1.08 12,4 1.3 12.4 de middeltidlige sorter.
Facto 7.6 61 1.03 IH 0.6 19.5
Hlro 6,0 65 1.03 7.3 -;-10,5 0,9• LG 20.80 7.5 63 1.05 13.5 "';"'3,6 11,6 Tabe/64. .\1idde/tidlige majssorter (255).
Tosca 4.8 61 1.03 3.7 -;-6.1 2,0 GIIS. af 9 forsøg /99/.
LSD /1,8

Udbytte Ol merudb.
Sort pct. ~I. af tørst. hkg pr. ha

IØrst. prol tnaesl .ronl tørst. rlprol

Det hojeste udbytte blev hostet i sorterne Facto og Fronica 28.8 8,9 19,7 409 117,7 10.5

Aviso med henholdsvis 119,3 og 118.5 afgrødeenheder Jumbo 31.2 8,9 19.9 -;-27 1,6 0,1

pr. ha. Ingen af de provede sorlcr gav mindre end Apache 32.3 8.5 19.6 5 16,1 0,8

Fronica. Astrid 32,4 8.7 20,2 -;-17 9,4 0,5

Sidst i tabellen er visl gennemsnillet af 8 forseg sået i DK 200 J 1.8 9,4 19.6 -;-7 10.0 1.5

april måned. Syv af di!>....e forsog blev sået enlen den 24. Ipso 33.9 9.1 19.6 -;-44 6.0 0.7

eller den 25. april. og el forsøg blev ...det den 16. april. I Jericho 30.9 9.3 20.6 II 12,2 1.5

disse forsøg ses, at de ugunstige spiringsbetingelser LG 22.15 32.3 9,1 20,9 " 34 3.4 0,5

har mindsket plaIlIelallet I alle sorter. Det laveste Naxos 31,6 8.7 19,1 -;-39 -;-0.6 -;-0,3

plantetal er regisIreret i Tosca, Hiro og Bolams, hvori Valmi 30.9 9.8 21.8 -;-40 -;-3.6 0.6

der også er hostet de lave"ile udbytter blandt de prøve- LSD 28 9,2 Q,8
de sorter.
I label 63 ses en oversigt over andre dyrkningsegen-
skaber. Alle prøvede sortcr havde en torslofprocenl p. over

30, hojest for Ipso med 33,9 og Ja\'cst for Jericho og
Vaimi med 30,9.

Sideskudsdannelsen var mest udbredl i Botanis og Udbyllcl af tørstof var middelhøjt. Fire sorter gav
Facto, hvor 10 pet. af planterne havde sideskud. signifikant hejere udbytte end Fronka, der gav 117,7
Tendensen til lejesæd var lav for alle pro"'ede sorter hkg lørslof pr. ha. Blandt disse blev der h"~lel del, med karakteren Oeller i. højeste udbytte i Apache med 133,8 hkg tørstof pr. ha.
Bedømmelsen af kulderesistens I frcmspirede planter Det laveste udbyttc blev hostet i sortcn Valmi med

KIviste ikke store forskelle. Idet Erlevo og Tosca fik 114.1 hkg torstof pr. ha.
karakteren 8, og evrige "iorter fik karakteren 7. I tabel 65 ses en oversigt over pIanletni, kolbernes
Blomstringen fandt sted ca. i uge senere end normalt, andel af tørstotTet. den beregnede foderværdi og ud-
og den tidligste son havde hanblomst i blomstring den byttel i afgrodeenheder.
4. augusl.
P5 trods af sen hoSI blev der kun registreret s\'agc Plarlletallel varierede fra 7.0 planter pr. m~ I Fronica
angreb af Fusarium i kolben i nogle sorter. til 8.4 planter pr. m~ i Apache og Jericho.
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Tabel 65. Midde/tidlige majssorter. Tabel 66. Midde/tidlige majssorrer.
Gn~ af 9 fanøg 1991 Gns afforsøg 1991

Antal PCl.af kg Udbytte og merudb. 1"1 Kartf Dalo pct. tn:p-cb
Sort planu'r le~l terst. hkg tørst. pr. ha a.e. Sort pI. med leJe- kulde- r.". afr~a lum

pr. ml kolbe pr. fE kolbe !lt. +bl. pr. ha sideskud 'Cd ..... hanbl. kolbe ' ""'&~

Fronica 7,0 56 1,08 65,9 51,8 109,\ Antal forsøg 4 9 9 7. 7. 6
Jumbo 7,9 61 1,09 6,9 +5,3 0,6 Fronica 12 2 7 8/8 I I
Apache 8,4 63 1,08 18,4 +2,3 15,3 Jumbo 5 O 7 7/8 O 2
Astrid 8,2 59 1,09 9,1 0,3 7,7 Apache 6 I 7 8/8 O I
DK 200 8, I 55 1,08 4,3 5,7 9,6 Astrid IO I 7 7/8 O O
lpso 7,9 61 1.07 9,6 +3,6 6,3 DK 200 6 O 7 7/8 O O
Jericho 8,4 56 1,10 6,8 5,4 9,0 Ipso II O 7 7/8 O 1
LO 22.15 8,2 60 1,10 6,8 +3,4 0,5 Jericho 12 I 7 8/8 O O
Naxos 7,3 64 1,06 9,0 +9,6 0,9 LO 22.15 IO O 7 6/8 O O
Valmi 7,3 53 1,13 +5,4 1,8 ~8,4 Naxos 5 O 7 10/8 O O
LSD 9,5 Valmi 12 O 7 8/8 O O

4 farsog sået for 26/4 t) ().IO. O-lille, IO-stor resistens.

Fronica 7,0 57 1,04 69,3 52,3 116,8
Jumbo 8,1 60 1,05 5,9 +2,2 2,1
Apache 8,8 62 1,06 17,6 0,9 15,9
Astrid 8.5 58 1,06 10,3 5,4 13,2 Blomstringen skete ca. 1 uge senere end normalt i
DK 200 8,3 54 1,05 3,0 9,3 10,8 perioden fra den 6. august til den IO. august.

Ipso 8,1 59 1,06 8,7 1,9 8,5 Angrebet af Fusarium i kolbe og stængel "ar kun
Jericho 8,7 55 1.08 4,9 8,4 7,9 sporadisk i nogle sorter.

LO 22.15 8,0 61 1,08 6,8 +3,7 +1,1
Naxos 6,5 63 1,06 1,4 + 10,8+ 10,5

Sildige sorterValmi 6,1 54 1,09 ~9,9 +1,7+16,1

LSD 16,9 1 tabel 67 ses en oversigt over tørstofindhold, mdhold
af råprotein og træstof i tørstoffet samt udbytter af
grønt. tørstof og råprotein.

Kolbeandelen af tørstoffet var lavest i Valmi med 53
pct. og højest i Naxos med 64 pet Målesorten havde Tabel 67. Si/dige majssorter (256).
56 pet. af tørstoffet i kolben. Gns. af 9 forsøg /991.
Den beregnede foderværdi var høj og højest i Naxos

Udbyttt 0& me udb.med 1,06 kg tørstof pr. foderenhed og lavest i Jericho Sort 1"1. pcL af tørst. hkg pr. la
og LO 2215 med 1,10 kg tørstof pr. foderenhed. tørst_ tlprol:. mest. grønt t0nt. ~Iprot.

Udbyttet i beregnede foderenheder var middelhøj og
var signifikant højere end Fronica i Apache og DK Fronica 29,4 8,6 20,0 425 125,0 10,8
200 med henholdsvis 124,4 og 118,7 afgrooeenheder Jumbo 31,7 8,8 19,8 +32 +0,3 0,2
pr. ha. l sorten Yalmi blev høstet det laveste udbytte Brutus 29,6 8,4 22,3 9 3,6 0,1
beregnet i afgrødeenheder. DK 250 32,5 8,6 21,3 +23 5,8 0,5
Sidst i tabellen er vist resultaterne fra fire forsøg sået i Eviva 29,9 7,9 25,3 26 9,7 +-0,1
april måned. De fire forsøg blev sået henholdsvis den Ferro 31,4 8,8 21,7 23 15,7 1,7
17., 18., 23. og 24. april. I disse tidligt såede forsøg var Primus 30,4 8,3 21,2 +33 +5,8 +0,9
plantetallet lavt i Naxos og Vaimi, og del høstede Scana 28,8 8,7 23,3 +31 +11,6 +0,8
udbytte beregnet i afgrødeenheder var henholdsvis Sonia 30,7 8,4 22,6 +9 2,7 +0,1
lO,S og 16,1 afgrødeenhed lavere end i Fronica. Quam8 30,3 8,9 22,3 +59 +14,0 +-0,8
I tabel 66 ses en oversigt over dyrkningsegenskaber. LSD 38 12,4 J,2

l de prøvede sorter forekom der mest sideskuds
danneise i lpso, Jericho og Vaimi, der dog var på
niveau med sideskudsdannelsen i Fronica.
Tendensen til lejesæd var størst i Fronica, der fik
karakteren 2. De andre prøvede sorter fik karakteren O
eller l.
Alle sorterne fik karakteren 7 for kulderesistens i
foråret og var sAledes mærket af det kølige vejr, men
sorterne skilte sig ikke ud fra hinanden.
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Alle sorter havde et tørstofindhold på omkring 30 pet.
og var højest i DK 250 med 32,5 pct. og lavest iSeana
med 28, 8 pet.
Tørstofudbynet var middelhøjt og højest i Ferro med
140.7 hkg tørstof pr. ha og lavest i Quanta og Seana
med henholdsvis 111,0 og 113,4 hkg tørstof pr. ha. Der
var ingen signifikant forskel mellem øvrige sorter og
Fronica, der gav 125 hkg tørstof pr. ha.
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ra!x?I68. Si/dige majuorler.
Gns. aj9jarsog 1991.

Anlal pcl. ur kg UdbyIIe og mcrudb
Sort planter [(l!"St. l(lrsl. h.kg torM. pr. ha "<.pr. ml kolbe pr. FE kolbe \1 +bl. pr. h.

Fronica 7,0 59 1,09 73,8 51,3 114.5
Jumbo 7.8 63 1.08 4.8 5.2 1.0
Brulu.l. 7.6 60 1,15 JA 0,1 ·d.O
DK 250 7,8 62 1.12 7.3 -1,6 2,4
E\ I\a 7,6 56 1.25 1.6 8.0 +6,5
Ferro 7,9 58 1.14 7,8 7,8 9.3
Primus 7.0 64 1.12 2,5 8,4 +8,1
Seana 5,9 59 1,18 +6,9 ' 4,8 +18.7
Sonia 7,5 58 1.16 0.3 2,3 +4,3
Quanta 6,1 60 1,15 +7.2 +6.9 +1S,J

LSD 12,7I

Den bedsre melode. fil vurdering Q/tørstofindholdet i majs,
er at høste en repræsentafiv del afhele ofgroden lil tørstof
bexlemmeb.e.
Derfindes imidlertidflere metoder..mm kan )'ære ett hjælp
Iii bedømme/51! af torstofindholdet. Den enkles/e og mest
hdndgribeltge afdisse metoder er "klemmemeuxlen ": Med
en finger klemmes der pd Ji.erner Inldr i kolben. ,','ar man
med wInskellghed /..an klemme en drc1be ud, er tørstofind
holdet mellem 27 og JO pct. I hele planten. Pil bdledet er
rørsto!procenten under 15.

J forsøg sdel jor 26/4

Froniea 6.2 52
Jumbo 7.3 57
Brutu<, 7.0 55
DK 250 6,9 59
Eviva 6,9 48
Ferro 7,6 55
Primus 5.9 61
Senna 3,3 55
50ma 7.1 57
Quania 3.7 58

LSD

1.05
1,05
1,14
1,10
1,24
1.10
1.07
1,10
1,11
1.13

59,4
4,8
3,5
6.3

+3.2
9,2
2,2

+17,0
5,0

+ 17,1

54.8 109,0
: 6.4 +1,6

3,4 + 8,5
+9,2 +8,1

6,1 +14,8
1,4 4,7

15.4 +14.5
: 20,1 +39,1

6,2 +7,2
+ 24,2 +44,5

27.1

I tabel 68 ses en oversigt over plantetal. kolbens andel
af tørstoffet. den beregnede foderværdi og det be
regnede antal afgrodeenheder.

PIanietallet var lavest i Seana og Quanta med hen
holdsvis 5.9 og 6,1 planter pr. ml, I de øvrige sorter
varierede plantelallet mellem 7,0 og 7.9 planter pr. m2

.

Kolbeandclen aftørstolTet var lavest i Eviva og højest i
Primus med henholdsvis 48 og 61 pet. Fronica ha\'de
52 pet. af torstoffet i kolben.

Den beregnede foderværdi var lavest i Fronica og
Jumbo med 1,05 kg torstof pr. foderenhed og hojest i
Eviva med 1,24 kg tørstof pr. foderenhed. Øvrige
sorter lå fra 1,07 tir r,14 kg wrstof pr. foderenhed.

Udbytlet i beregnede afgrødeenheder var Signifikant
lavest i Seana og QuanIa med 95.8 og 96.2 afgrooeen
heder pr. ha, Fronica gav 114,5 afgmdeenheder pr. ha.
Mellem øvrige soner og Fronica var der ikke signifi
kant forskel.
Nederst i tabellen ses resultaterne fra tre forsøg sået
henholdsvis den 11., 18. og 25. april.
Planletallet var i disse forsøg meget lavt i Seana og
Quama med henholdsvis 3,3 og 3.7 planter pr. m2 og
lidt hojere i Primus og Froniea med henholdsvis 5.9 og
6,2 planter pr. ml. PlantetaJlet i de o\'flge soner
vaoerede mellem 6.9 og 7.6 planter pr. ml.
I disse tre forsog var udbyttet beregnet i afgTooeen
heder signiftkant lavest i Quanta og Seana med hen
holdsvis 64.5 og 69.9 afgrødeenheder pr. ha. I Froniea
var udbyIlet 109,0 afgrødeenheder pr. ha. Resultater-
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ne viser, at Quanta og Seana er meget følsom for kulde
i spiringsfasen.
l tabel 69 ses en oversigt over andre dyrkningsegen
skaber.

Tabe/69. Sildige majssorter.
Gns aff 0"'08 1991.

pct. Kar- r. 1>'''0 pcl. angreb
Sort pi med uJe. lulde- ro, ar rusatium

Mdeskud sæd ,es hanbl. kolbe slænge!

Antol forsøg 8 9 8 8 8 6

Fronica 3 I 7 10/8 O ,
Jumbo 2 O 7 7/8 O I
Brutus 5 I 8 9/8 O I
DK 250 2 O 7 9/8 O O
Eviva 3 O 7 11/8 O I
Ferro 2 O 7 11/8 O I
Primus 3 O 7 8/8 O I
Sean. 4 O 6 9/8 O I
Sonia 4 O 7 9/8 O I
Quanta 2 O 6 10/8 O I

-) 0.10. O-lille, IO=Slor resistens.

Sideskud forekom i alle sorter, men kun i sporadisk
omfang.
Der forekom kun svag tendens til lejesæd i Fronica og
Brutus. der fik karakteren I. Øvrige sorter fik karak-
teren O for lejesæd.

Seana og Quanta fik karakteren 6 for kulderesislens.
mens øvrige sorter fik karakteren 7 på nær Brutus, der
fik karakteren 8.
Blomstringen foregik l uge senere end normal i tiden
mellem den 7. august og den Il. august.
Der blev ikke konstateret angreb afFusarium i kolben,
hvorimod der fandtes sporadiske angreb af Fusarium i
stænglen i de neste sorter.

Majssorter 1982·91
l tabel 70 findes i øverste halvdel en samlet oversigt
over resultater fra forsøg med majs til ensilering i 1991
opstillet i alfabetisk orden. J den nederste halvdel af
tabellen findes resultater fra en parvis sammenligning
med Fronica fra de seneste IO års forsøg med majssor
ter til ensilering. Der er kun medtaget sorter, som har
været med i forsøgene i 1991, og som tillige har
deltaget i mere end 1års forsøg. Det er hensigten indtil
videre at arbejde med et glidende gennemsnit fra de
seneste IO år, så der aldrig findes resultater af sorter
her. som er over 10 år gamle.

Længst til højre i tabellen findes forholdstal for den
prøvede sorts udbytte omregnet i afgrødeenheder pr.
ha. hvor udbyttet af mlllesonen Fronica er sat ni 100
øverst i tabellen. Det kan i denne talrække hurtigt ses,
om udbyttet af en sort på et rimeligt niveau i forhold
til målesanen Fronica.
1 1991 lå udbyttet af tørstof på et middelhøjt niveau,
medens kvaliteten af tørstoffet Iii væsentlig over det
normale. Delte skyldes det usædvanligt varme og

Forholdstal
120,------------ --------,

110

100

90

ro O '" Q) O O
<Il ro N roO <Il ro :l '" c= <Il O .c <Il O O'c 3 N O .a N "O O C- O'c E ro x E :5 ro O ,.,

.!'!
N O OO :l

It ro O 'C ~ :l ro :l l'l <Il a. .~ <Ii > Cl ro <Il
(J) O- O O Z -, ...J «:«:I 0«: ...J "- C-

•Kolbeandel • Udbytte i a.e.

288

Figur II.
Majs.forter /990-9/ Ud·
bytte i afgrødeenheder
som forholdstal i jfJrhold
til Fronica. Kolbeandel af
tørstoffet som forholdstal
i forhold til FromctJ.
Sildigste sorter s.dr til
venstre i figuren og tid
ligste sorler Iii højre. Sor
terne er rangeretiper sti
gende tørslofindhold ;
kolben.
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Tabel 70 Samlet ol'ersigl OI'(!T majssorier /982 911.<_
TurslOfpcl. kg larstor UdbyIle og merudbyne Udb. og merudb.

pr. FE hkg 101'3tof pr. h. a.e. pr ha

Kolber StJrnller+blade

Majs-
sorter

l ~ ~
..

~
c

~
c § c c

~ c il c c il c ~ c il :; j il
~

'3 ~ ! i " ~ " ~ " 'O ~ ~ 'O " ~- § > > '" '" >

..( c ~ ;;; ;;; ! ! æ ~ ! & ~ !
< ~ ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ ..

Fromea 100 100 100

/99/

Apache 9 2 I 29 -, 1.08 1.08 65.9 18.4 128 51.8 2.3 96 109.1 15.3 114,.
Astnd 9 2 1 29 J2 1.08 1.09 65.9 9.1 114 51,8 0.3 101 109.1 7.7 107
Aviso 11 2 O 28 l5 1.09 1.05 60.8 17.3 128 49.8 ~3,9 92 101.9 16.6 116
Bolants II 2 1 28 35 1.09 1.03 60.8 6.7 III 49.8 ~8.4 83 101.9 3.5 103
Brutus 9 I 1 29 JO 1.09 1.15 73.8 3.4 105 51.3 0.1 100 114.5 ;. 3.0 97
Calypso II 2 O 28 32 1.09 1.08 60.8 10.7 118 49.8 ;'0.1 100 101,9 10,8 III
DK 200 9 2 O 29 J2 1.08 1.08 65.9 4.3 107 51,8 5.7 III 109,1 9,6 109
DK 250 9 1 O 29 JJ 1.09 1.12 73.8 7.3 110 51.3 1.6 97 114.5 2,4 102
Erle"o II 2 l 28 JO 1.09 1.08 60. 11.5 119 49.8 ;'1.6 97 101.9 9.3 109
E"l\a 9 1 O 29 30 1.09 1.25 73.8 1.6 102 51.3 8.0 116 114.5 ~6.5 94
Facto Il 2 O 28 36 1.09 1.03 60.8 14.1 123 49.8 ~ 1.9 96 101.9 17,4 117
Ferm 9 1 O 29 31 1.09 1.14 73.8 7.8 III 51.3 7,8 115 114.5 9.3 108
Hiro Il 2 O 28 32 1.09 1,04 60.8 10.0 116 49.8 " 10.0 80 101,9 4.1 104
Ipso 9 2 O 29 34 1.08 1.07 65.9 9.6 115 51.8 ;'3,6 93 109.1 6.3 106
Jencho 9 2 l 29 31 1.08 1.10 65.9 6,8 110 51.8 5.4 110 109.1 9.0 108
Jumbo 29 2 O 29 J2 1.09 1.08 66.4 7.9 112 50,9 ;'4,0 92 108,0 4,6 104
LG 20.80 Il 2 I 28 35 1.09 1.06 60.8 12.2 120 49.8 ;. 5.1 90 101,9 9.3 109
LG22.15 9 2 O 29 l2 1.08 1.10 65.9 6.8 110 51,8 3,4 93 109.1 0.5 100
NaxO'i 9 2 O 29 32 1,08 1.06 65.9 9.0 114 51,8 ;'9.6 81 109.1 0.9 101
Primus 9 I O 29 lO 1.09 1.12 73.8 2.5 103 51,l ;.8.4 84 114.5 ;'8, l 93
QuanIa 9 I O 29 lO 1.09 1.15 7l.8 ;'7.2 9051.3 ;'6.9 87 114.5 718.3 84
Sealla 9 I O 29 29 1.09 1.18 7l.8 ;'6.9 91 51.3 ;'4,8 91 114,5 ;'18,7 84
Sonia 9 l O 29 3 I 1.09 1.16 7l.8 0.3 100 51,3 2.3 104 114,5 ;'4,l 96
TO'tC3 11 2 l 28 JJ 1.09 1.04 60.8 5.9 110 49,8 . 7,1 86 101,9 l.O 10l
Valml 9 2 O 29 31 1.08 1,13 65.9 5,4 92 51,8 1.8 103 109.1 ~8.4 92

Fronica 100 100 100

/98}·/99/

Apache 89.91 30 2 l 29 32 1,06 1.07 70,4 13,3119 57.9 5,7 90 120,8 6.7 106
A:slnd 90-91 20 2 l 31 34 1.07 1.08 72,5 14.2 120 59.6 "2.1 97 124.3 9.7 108
A\'I50 87·91 b8 2 O 27 31 1.12 1.10 58.8 12.1 121 59.6 ;'10.0 83 107,4 4.3 104
Brutus 87-91 37 l 2 27 27 1.12 1.16 63.l l.9 06 59.6 ;'4.7 92 111.9 -4,4 96

CaltPSO 90·91 22 2 l 27 32 1.07 1.05 70,4 11.5 16 60.4 4,8 92 122.7 8.8 107
DK 250 90-91 14 I l 29 32 1.07 1.08 77,9 9.3 12 60.5 4.7 92 lJO,6 4.2 103
Facto 90-91 22 2 l 27 35 1.07 1,03 70,4 11.9 17 60,4 ;'5.3 91 122.7 11.6 109
Hlro 89-91 J2 2 O 27 31 1.07 1,04 69,1 13.1 19 58,5 -12.7 78 119.7 2.J 102
1pso 90-91 20 2 I 28 JJ 1.07 1.05 73.0 8.0 II 60,9 ;'7.3 88 126,3 2,4 102
Jumbo 87-91 69 2 l 27 29 1.13 Lil 62,3 7,4 12 61.1 78.4 86 111,7 0.8 101
LG 20.80 85·91 81 2 l 24 29 1.15 1.14 53.7 7,7 14 63,5 8.2 87 103,6 0,1 100
LG2215 88·91 32 2 I JO 34 1.09 1.12 76.9 8.3 II 63.0 4.7 93 128,2 0,0 100
'axos 90-91 20 2 l 31 33 1,07 1.05 72.5 10.5 14 59.6 -9.4 84 124.3 2.9 102

KIPnmus 86-91 42 l 25 27 1.14 1.16 60.9 7,3 12 60.1 -6,6 89 108.8 ;.1,4 99

Quanta 90-91 14 l 29 JJ 1.07 1.10 77.9 3,5 04 60.5 ~0.7 99 IJO.6 0.9 101
Soma 86-91 42 l 25 27 1.14 1.18 60.9 4.l 107 60.1 "0.2 100 108.8 ;'0,3 100
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solrige vejr i august. september og oktober måned, der
sikrede en særdeles god kolbeudvikling.

I figur Il er vist en oversigt over sorter, der har
deltaget i Landsforsøgene i 1990 og i 1991. Der er vist
gennemsnitsresultater for udbyttet i afgrødeenheder
og for kolbeandelen i procenl af tør~lofTet. Resultater
ne er angivel som forholdstal i forhold til Froniea.
Sorterne er opstillet således, al den sildigste sort <;;,<'11"
til venstre i figuren. øvrige sorter står med stigende
tidlighed mod højre i figuren. Rangeringen efter tid
lighed er sket på basis af torstofindholdet i kolbe med
svøb.

Set som gennmsnit for 1990 og 1991 er middeltidige og
tidlige sorter blandt de højestydeffde sorter. Det er også
disse sorter. som har ha/t den højeste andel a/tørslof/et i
kolben.

Valg a/ majssort til ensilerillg.

l juni var der en god bekæmpelse i led e, mens der var
levnet noget mere ukrudt ·primært sort natskygge
efter de øvrige behandlinger. Ved høst var der generelt
en utilfredsstillende renholdelse i gennemsnit. Græs
ukrudt og natskygge dominerende i nbunddækket<c
Udbyttemæssigt var der meget stor forskel de 3 forsøg
imellem, hvorfor de anførte udslag ikke er stalistisk
sikre.
Atrazin indgår i behandlingen i led g, mens de øvrige
midler indeholder andre stoffer. Harmony er et nmi·
niprodukt«, som har skuffet effektmæssigt og samti
dig påvirket majsafgrøden negativt.
Torpedo og Stamp + Basagran 480 er afpro\ct i 12
forsøg over 3 år. l disse forsøg målles ikke Udbytte,
men errekten af de to løsninger, som indeholder de
samme virkstoffer. har virket bedre end behandling
med atrazin. Ved høst var der dog ikke forskel på
renholdelsen.
Efter samme plan er gennemført endnu et forsøg, hvor
udbyttet ikke blev målt. Alle midler virkede godt med
en ret beskeden ukrudtsbestand.

·AClipron lil~1 "ExIravon tilsat.
Led d·f behandlet ukrudt 2 løvbhtde og 14 dage ~nen:.

Led a-c og f behandlel ukrudt 4 lovblade.

Tabel 72 viser resultaterne af 3 forsøg, hvor seks
forsøgsled er behandlet to gange og sammenljgnet
med led a, som er behandlet en gang med Laddok i den
anerkendte dosis. I gennemsnit var der en beskeden
ukrudtsmængde ved den første sprøjtning. Alle be
handlinger har virket godt og medført en næsten ren
mark ved host. To behandlinger med Laddok T har
virket lidt bedre end en enkelt behandling med Lad
dok i led a og medført et beskedent merudbytte.

Ukrudl pr. m~ Pct hk.
Majs ..d dæ.~ f1 lorslof

spe juni v. h;'l·.( pr. ba

3 farsøg /99/

a. 2,3 Gardoprim* 132 37 47 87,3
b. 2.5 Sromp se

+ 1,5 Basagran 480 32 70 7,4
c. 15 g Harmony*· 106 8 +15.0
d. 1,25 Gardoprim*

1,25 Gardoprim* 33 5J 9,1
e. 1,25 Gardoprim*

1,25 Gardoprim*
+0,6 Starane Mixer 7 54 21,9

f. 3,0 Torpedo
3,0 Torpedo 28 68 18.3

g. 1,5 Atrazin* 53 62 +4.5
LSD

t. Højt udbytte.
2. God standfasthed.
3. God kulderesistens.
4. Et lørstofindhold over 25 pct. for at undgå

saftaO"b ved ensilering og helst tørstofindhold
omkring 30 pet. for at hæve den fodrings
mæssige værdi.

5. Et stort udbyttel:lf kolbetørstof.
6. Under I, I5 kg tørstof pr. foderenhed, hvor majs

udgør en stor del af grovfoderet.
7. God resistens mod angreb af fusarium.

Bekæmpelse af ukrudt i majs
Hvor atrazinmidler gennem en årrække har været
anvendt til ukrudtsbekæmpelse i majs, har der nogle
steder vist sig problemer med at bekæmpe visse
ukrudtsarter. Alm. brandbæger og bMgrå gåsefod sy
nes at kunne udvikle resistens. så disse ukrudtsarter
tåler atrazin omtrent lige så godt som majsafgrøden.
Hvor sådanne arter optræder, kan de hurtigt blive helt
dominerende i ukrudtsbestanden.
Nye regler for brug af atrazin i majs trådte i kraft fra
sommeren 1991. Atrazinmidler må herefter kun an
vendes til ukrudL~bekæmpelse i majs, og mængden må
maksimalt være O. 75 kg lIirkstofpr. ha pr. år af atrazin.
Det svarer till,51 pr. ha af de almindelige atrazinmid·
ler.
Majs dyrket på samme areal, må hojst behandles med
atrazin h.·ert tredie år.
Med baggrund i begrænsningerne for brug af atrazin
og med en viden om, at resistent ukrudt efterhånden
findes på en del arealer, er der i 1991 iværksat forsøg
efter to nye forsøgsplaner, hvor forskellige egnede
midler er prøvet.

Tabel 71 viser resultaterne af 3 forsøg. hvor tre led er
behandlet 2 gange og sammenlignel med fire led. der
behandledes I gang. l gennemsnit var 132 ukrudts
planter pr. m2 ved forste sprøjtning.
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Tabel 71. Ukrudt i majs (257).

/2 farsøg /989·9/

b.2.5 Stomp se
+ 1,5 Basagran 480

f. 3,0 Torpedo
3,0 Torpedo

g. 1,5 Alrazin*
LSD

116 22

16
71
42

3g
36

\
\

l



Tabel 7l. Ukrudr i majs. (58)

Ukrudl pr ml Pet. hk.
Maj. vro dr:kn. tørslof

Sp' JUni Y, høst pr. h.

3 [o/'SUg /99/

a.3.5 Laddok· 84 21 6 103,2
b. 2,0 Laddok T-

2.0 Laddok T· 9 3 4.3
c. 1,25 Gardoprim·

1.25 Gardoprim· 12 4 +0.8
d. 1.25 Gardoprim·

1.25 Gardoprim
t 0.8 Malrigon 16 4 0,6

c. 1.25 G"rdoprim·
1.25 G"rdoprim
+0.6 Banvel 4 S 18 4 +4.7

r. 1.25 Gardoprim
+ 2.0 Du.1 720 EC
1,25 Gardoprim· IO 4 1.7

8.3.0 Stomp se
1.25 Gardopnm- 16 5 +2,3

LSD-
•A<:llrron lll'>al
Ud g ~handlet strlli ener dnmg
Led b·r ~handlel ukrudt 2 10\ blade o~ 14 dage .-..enere
1ed a og g behandlet ukrudt 4 I(Hblade

Alrallll indgår i Laddok l led a Gardoprim inde
holder lerbulylazin. som virknil\gsma:~"iglminder om
atr:l1lll. Det betyder. at atra.linrt:~istenteukrudlsartcr
Ikke vil blive bekæmpet med delte ~tof, som indgår i
"Ile de ovrige forsøgsled. En ~upplcrende iblanding af
Malrigon eller Banvel 4 S i lcd d og e har ikke
forbedrd effekten i forhold til lcd c.
Cap~olane hardeltagct i 2 forsog. Midlet er udbragt og
nedarbejdct i Jorden, for majsen ble\< !-åct. Effekten var
ret god ved bedommclsen I juni. men ved host var der
knapt en tilfredsstillende renhed, I forhold til led a
medforte behandlingen el negall\( udslag.
Efter ..amme plan cr gennemfort endnu el forsøg. hvor
{Or! natskygge optrådle I slor mængde· over 1800
planter pr. m~. Ingen af behandlingernc var effektive
nok.

Undersøgelsesarbejdet
Gro\'foderudvalgcls undersogd:-.e..arbejde har i år om·
fallel folgende:

I. Under-.uge1se af fodenærdlcn i halm af vårbyg.
vlnlerbyg og vinterhvede udført i 'lamarbejde med
Biolcknologisk Jnstitul, Kolding,

2. Undersøgelse af græsproduktion på udvalgte
kvægbrug udført i samarbejde med Landskon
torct for K væg.

Undersøgelse af foderværdien i
halm, 1990-91
Form let med undersogeisen er al belyse halmens
fordoJelighed I forskellige sorter af \'årbyg. vlnlerbyg
og \'lnterh\cde.

Grol'foderprodukt ion

Alm. brandbæger - og.w ko/det Stolt Henrik - kan b/nV!
helt dotnmerende i majs. Hvor atrozin u am~ndt nIS/digt I

en brrække. kon reSISlens hos brandbæger udl'lkin Andre
slo//er mo sd tages" brug.

Undersogelsen er udfort l el udvalg afland ..for'logene>
sonsforsog, og halmprøverne er udtaget i wampcbc·
handlede led. I 1991 har de udvalgte forsøg for vårbyg
ligget på lB Itil lB 6, for vintcrbyg på lB 4 lil JB 6 og
for vinterhvede på lB I til lB 7. På de ICIlC'ilcjordty
per cr der udfort vanding.
Ocr er foretagel analyser af halmens råaskellldhold,
og som et mål for fordoje1igheden er en1.ymoplo'iclig
heden af det organiske stof bestemt.
Antallet af undersogclser i de 3 kornarter fremgår af
leksttabellcrne.
I tabel 73 er resultatel \iSI for 1991 og for gennem
snntet af undersogelserne i 1989-91.

I 1991 var en1.ymoplosehgheden og indholdet af maske
i vårbyg og vinterhvedc højerc end I 1990. I vårbyg
blev målt den højeste enzymoploselighed. mens der i
6·radet vmterbyg og I vinterh\'ede blev målt den
la\esle enz)moplose1ighed.
I \'tJrbyg var der i 1991 kun små forskelle I sorternes
enzymopl()~elighedog råaskeindhold, og forskellene
var ikke signifikante. Samme billede tegner sig for
gcnnemsnitlet afundcrsøgclserne i 1989 til 1991. 11989
og 1990 dellog Klaxonbyg i undersogelserne. og en·
zYll1oploscligheden af halmtorstoffel i denne SOrt var

signifikant lavere end i øvrige SOrler.
Korrelalion~beregningcr på 98 undersøgelser i v:'irbyg
vistc ingcn signifikant sammenhæng mellem halmens
cnzymoploselighed og jordtype. Dcrimod var der en
tendens til. al enz)'moploseligheden steg med stigende
udbytteniveau i v rbyg.
Indholdet af råaske øgedes med sugende Icnndhold I

Jorden og stigende udb)"uclll\eau.
I \'inrerbyg \ar der I 1991 ikke 'i1gnifikant fOf"kcl p5
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Tabel 73. Foderværdi af halm fra forskellige sorler af
~'6rbyg, vinterbyg og vinterhvede. (159-161)

Sort Antal
undersø

gelser

Pct. af Il'Tstof
er1%ymopl. riaske
org. !llOf

gns. s gns.

Korrelationsberegninger på 75 undersøgelser i vinter·
hvede viste, at enzymopløseligheden var højes! på de
letteste jordlyper. I disse undersøgelser var enzymop
løseligheden uafltængig af udbytteniveauet i hveden.
Indholdet af rllaske i hveden var lavest på de letteste
jordtyper og ved de laveste udbytteniveauer.

1991
Vdrbyg

Alexis
Digger
Sewa
LSD

Vinterbyg

Lady (2 cd)
Trixi (2 rd)
LSD
Andrea (6 cd)
FroS! (6 rd)
LSD

Vinterhvede

Gawain
Pepital
Sleipner

1989-91
Vdrbyg

Alexis
Digger
Sewa
LSD

Vinterbyg

Trixi
Andrea

Vinterhvede

Gawain
Sleipner

\O 26.4 2,6
\O 26,9 3,0
IO 27,2 1,3

5 24,0 3,3
5 24,3 2,8

3 22,4 2,0
3 20,9 1,4

8 22.0 1,3
7 22,3 0.7

15 23,1 1,4

27 25,1 2,7
27 25,2 2,9
27 24,8 2,6

9 22,8 3,2
7 21,1 2,1

23 22,6 2,5
30 23,2 2,6

4,5 l,S
4,7 1,6
4,6 l,S

3,5 0,7
3.7 0,6

4,4 1,1
4,2 0,8

5,6 l,S
5,1 l,S
5,8 1,7

4,1 U
4, l 1,4
3,9 1,3

4,0 0,9
4,4 1,0

4,6 1,7
5,2 1.9

Dc nu afsluttede undersøgelser af foderværdien af
halm i vårbyg, vinterbyg og vinterhvede har Vist:

at enzymoploseligheden og rdaskeindholdeJ i halm
kan ~'ariere fra I1r til dr.

al enzymopløseligheden af halm kan være fon,keJlig i
forskellige sorter.

al enzymoploseligheden af halm var højere i \'drbyg
end i vinterhvede og vinterhyg.

al enzymopløseligheden af halm var højere i 2·radet
Yinrerhyg end i 6-radet ~'interbyg.

at enzymopløseligheden af halm i vdrbyg sJeg med
stigende udbyttell;,'eau i kerne.

al der i det undersøgte materiale ikke var sammen
hæng mellem jordlype og enzymopløslighed af Ital
men i vårbyg.

al rdaskeindholdet i halm i vdrbyg og yinter}n'ede var
mindst pd Jet sandjord.

at enzymopløseligheden af halm i vinlerhVi.'de var
højest på let sandjard og aflog med stigende lerind
hold i jorden.

Undersøgelse af græsproduktion
og kvalitet
Af Melie H Jakobsen
Formålet med undersøgelsen er at belyse udbyue og
kvalitet af græsproduktionen på udvalgte kvægbrug.
Indledende undersøgelser af mere orienterend karak
ter blev påbegyndt i 1986.
Siden 1989 har formålet med undersøgelsen været:

enzymopløscligheden eller råaskeindholdet i de to
l-radede sorter og i de to 6-radede sorter. Resultaterne
for de 2-radede sorter er ikke sammenlignelige med
resultaterne for de 6-radede sorter, da de har ligget i
forskellige forsøgsplaner og på forskellige lokaliteter.
Korrelationsberegninger viser, al enzymopløselighe
den j vinterbyg var højest på de letteste jordtyper og
ved de laveste udbyttcnivcauer.
I Yinterhl'ede kan resultaterne for sorterne Gawain og
Pepital ikke sammenlignes direkte, da de ikke indgik i
samme forsøgsplaner.
Sorten Sleipner har derimod ingået i begge planer. Der
er udført LSD-beregninger for sammenligningen af
Sleipner og Gawain og for sammenligningen af Sleip
ner og Pepita! med hensyn til både enzymopløselig
heden og råaskeindhold. Ingen af disse beregninger
gav signifikanIe forskelle.
Som gennemsnit afundersøgelseme i 1989 lil 1991 var
bAde enzymopløselighed og diaskeindholdet signifi
kant højere i Sleipncr end i Gawain.
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at opnå øget kendskab til udbytte og kvalitet af frisk
græs ud fra det udnyttelsessystem, der anvendes
på del enkelte brug.

al opnå øget kendskab lil variationen i foder..ærdi af
græs igennem vækstperioden.

at afprøve værdien af græsvækstkurver og ))styrings
skema til græsmarker« som værktøj til planlæg
ning og styring af græsproduktionen.

Undersøgelsen blev gennemført med hjælp fm de
lokale konsulenter og assistenler. De har bl a. fore·
Slået udtagning afgræsprøver til analyse. Kvægbruge
ne var placeret i Jylland på forskellige jordtyper med
og uden vanding.
I undersøgelsen indgik 3 udnyttelsessystemer: Ra
lionsgræsning af kløvergræs, afgræsning af kløver·
græs i reguleret storfold og staldfodring med italiensk
rajgræs.
Til bestemmelse af bruttoudbyttel i FElha og til
analyse af frisk græs blev der høslet 0,5 m2 for hven
slæt til staldfodring og/eller før hver afgræsIlings
runde. Ved afgræsning i reguleret storfold blev der

I
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Tabel 74. !Jmt/o· og Ul!t/oudbyller afgræs ved 3 forskellige udllyllelsessys/emer, FE pr. ha.
Gns. af Ululersogelser.

Rationsgnesning Reguleret storfold Staldfodring m. italiensk rajgrzs
gns. • antal ..... • antal gns. ••la!

/99/
Bruttoudbytte IOlJ5 I 107J2 I O
NCltoudbytte 7615 942 6 7570 1568 6 11550 2072 3

/989-9/
Bruttoudbyttc 10759 1458 7 10019 819 4 11466 5032 J
Nctloudbytte 78JO 1165 12 7696 1087 17 11047 176J 5

udtagel prøver til analyse hver måned. og brutloud·
byttet blev målt i en indhegnet parccl. som køerne ikke
havde adgang lil.
Nctloudbytternc blev opgjort udfra periodefoderkon
trol (PFK) og eendagsfoderkontrol (EFK).
Græsprøverne blev analyserel for indhold af tørstof.
råprolcin. råaske. træstof og sukker.
Fordøjelighedskoefficicrllen (FK) blev bestemt i de
udtagne prøver og korrigeret til in vivo.
Tabel 74 viser udbyllcl i brutlo·og nettofoderenheder
ved 3 forskellige udnyltelsessystcmer for 1991 og som
gennemsnit af 3 års undersøgelser, 1989-91.

Udbytterne er opgivet som gennemsnitsværdier (gns.)
med spredning (s). Endvidere er angivet antal kvæg·
brug, der indg!lr i gennemsnittet.
Udbytteniveauet i 1991 var som gennemsnil tilfreds
stillende. selvom forsammerproduktionen af græs var
13\'. Specielt gav staldfodring mcd italiensk rajgræs et
højl nellolldbylte i græsmarken. GellJlemsnitsudbyt
terne dækker imidlertid over en stor variation i ud
bytleniveauet mellem de enkelte kvægbrug.
l Tabel 75 ses analyseresultater og foderværdibcreg·
ninger af græs ved de 3 forskellige udnyttelsessy·
lotemer for 1991 og som gennemsnit af 3 års under-

I~ Tabel 75. Analyseresultater og foderværdiberegniuger af græs I'ed 3 forskellige udnyuelsessy.ttemer.
Gm;. af undersøgelser.

Ralionsgræmlng
gns. s antal

Reguleret storfold Staklrodring m, italiensk rajgraes
g.ns. s antal gns s antal

/99/

Pet. tørstof 18,7 J,3 28 19.6 J,9
Pct. råprotcin i tørstof 22,7 J,7 28 23.4 4,2
FK· 80 4 28 81 J
Pet. r1iaske i torstof 9,6 1,4 25 9,9 1.5
Pet. træstof i lørslof 19,0 3,9 28 18,0 J.I
Pet. sukker i tørstof 12.4 6,8 26 IJ.O 8,7

Kg tørstof/FE I,OJ 1.00
g ford. råprotclIl/FE 187 189
8 AAT/FE 89 87
8 PBV/FE 80 85
Fyldefaktor, køer 0,44 0.41
Tyggetid 59 54

/989-9/

Pc!. tørstof 19,5 4.4 84 20,0 4,2
Pet. råprotein i t~,rlolOf 21,2 4,1 84 22,0 5,0
FK' 79 5 81 81 4
Pet. råaske i lørstof 9,4 I.J 41 9.8 1.5
Pet. træstof i terstof 20.7 J.8 80 19,7 J,9
Pct. sukker i lorstof 12.8 7,1 42 IJ,9 8,8

Kg lØrstof/FE 1,05 1,02
g ford. råprolcin/FE 176 177
g AAT/FE 92 89
8 I'BV/FE 6J 69
Fyldefaktor. kuer 0.45 0,43
Tyggelid 65 60

• FK korrigeret lil 111 VI\t)

44
44
44
42
41
40

128
128
127
60

123
64

IJ,6 1,6
21,1 4,3

81 4
10,7 1.1
20.5 4,J
13,9 5,5

1,02
170
89
61

0,43
6J

14,7 2,5
20,9 4.8

80 5
10,4 I,J
21,3 4,0
12,7 6,1

1,04
172
90
62

0.45
67

22
22
22
22
22
21

56
56
56
37
56
40
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søgeiser, 1989·91. Tabellen viser gennemsnit (gns.) og
spredning (s) på analyser af græsprøver, der blev
udtaget i løbet af vækstperioden. Antal græsprøver,
der indgår i beregningen, er også angivet.

Tørstofprocenten i staldfodret italiensk rajgræs var
væsentlig lavere end i kløvergræs ved de 2 andre
udnyttelsessystemer i 1991 og som genernmsnit af de 3
undersøgelsesår 1989·91.
Der fandtes meget høje råproteinprocenter i græs·
prøverne fra aJle tre udnyuelsessystemer. De høje
råproteinprocenter kan skyldes, at der i gennemsnit
blev anvendt græs/kløvergræs udnyttet på et tidligt
udviklingstrin.
Fordøjelighedskoefficienterne har været meget høje
gennem undersøgelsesperioden. l rationsgræsning
med kløvergræs medgik der i 1991 i gennemsnit 1,03
kg tørstof til en foderenhed, fodring ved reguleret
storfold 1,00 kg tørstof lil en foderenhed og ved
sta1dfodring med italiensk rajgræs 1,02 kg tørstof pr.
foderenhed.
Råaskeindhaldet i procent af tørstof var forskelligt i
de J udnyttelsessystemer. Det højeste askeindhold
fandtes i italiensk rajgræs ved slaJdfodring og det
laveste askeindhold ved rationsgræsning med kløver·
græs.
AAT værdierne (Aminosyrer absorberet i tarmen, g
pr. FE) var lave som følge af de høje råproteinprocen.
ter kombineret med de høje fordøje!ighedskocflicien.
[er. Er rllproteinindholdet højt og indeholder græsset
relativt lidt fordøjeligt kulhydrat kan dette medføre,
at mikroorganismer i koens vom mangler energi til
den mikrobielle proteinsyntese.
PBV værdierne (PrOteinbalance i vommen, g pr. FE)
var relativt: høje for alle 3 udnytte1sessystemer.

Den højefordøjelighed medfører, at køerne kan optage
store mængder af frisk græs/kløvergræs. De reiativt
lave AA T værdier og høje PR V værdier kræ~w til
gengæld en betydelig opmærksomhed ved afbalance
ring af koens samlede foderration med kraftfoder og
grovfoder.
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Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion's
virksomhed
I. Besøg hos medlemmerne blev gennemført af Mar.

tin Mikkelsen i den sydlige del af Jylland S41mt på
Fyn og i den nordlige del af Jylland af Karsten A.
Nielsen.

2. Årsmødet i 1991 blev holdt den 13. juni på B)'g~

holm Landbrugsskole ved Horsens i forbmdelse
med 2-dages ekskursionen i området omkring Od~

der og Horsens.
Efter formandens beretning gav tidligere fonnand
for Horsens Landbrugsforening, Arne Møller, et
indlæg om opvæksten og livet pil landet.
Ekskursionen havde den l. dag ca. 125 deltagere
og på 2. dagen 250 deltagere. Der var god lejlighed
til at bese forskellige former for græsmarksdrift og
rationel grovfoderproduktion. samt at studere for·
skellige staldformer på moderne effektive
landbrugsbedrifter.

3. Efter de foreløbige planer afholdes ekskursionen i
1992 i Nordjylland den 16. og 17.juni med årsmø·
de den 17. juni.

4. SpecialudvaJgets organisationsforhold. Der var pr.
L december ca. 310 medlemmer, hvoraf 180 er
medlemmer af besøgsordningen. Arbejdet ledes af
et udvalg, der har følgende sammensætning:
G<'irdejer Harry Nicolajsen, Sodborg, 7620 Lem·
vig,
Formand. tlf. 97 82 14 12.
Gårdejer Johs. Michelsen, Mejlby, 9560 Arden,
Næstformand. tlf. 98 65 11 16
Gårdejer Peter Lange, Lobækgård, Tirslundsog
nevej 7. 6520 Toftlund.
lif 74 83 20 24
Husmand Ernst Østergaard. Solderupvej 39, Ha·
strup, 6270 Tonder.
Gårdejer Chr. Bjerregård, Moseby, Rytterg rdsvej
4, Husby,
6990 Ulfborg. lif. 97 49 53 67
Gårdejer Mogens Anholm, Lykkegaard, ybyvej
24, Ulstrup,
4400 Kalundborg,
Observatør lif. 53 5091 71
Specialudvalgets sekretær er Karsten Attermann
Nielsen, som sammen med kasserer Kent Sommer
varetager sekretariatsfunktionerne.
Sektionens konsulenter er:
Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Dau
nevænget 27, 8410 Rønde. tif. 8637 3006
Landskonsulent Martin Mikkelsen, Flintebakken
216, 8240 Risskov. lif. 8621 9725.
Sektionens kontoradresse er:
Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.
lif. 86 IO 90 88.
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Opgaver i
planteavlsrådgivningen
Af Søren Kolind Hvid

Dette ai:<..nit har til form~l al give en kortfattet oversigt
over omfanget af de væsenllig..te opgaver i planlcavls
rådgivningen. Del er en landMlækkende opgorel'le.
som foreningerne kan anvende til al sammenholde
med udviklingen i aktiViteterne l eget omrAde.

MARKSTYRING
MARKSTYRJNG er produktionsstynng af mark
bruget. Plalllcav)skonlOfcrnc tilbyder MARKSTY·
RINGsrll.dgivning i form af forskellige ordninger eller
rll.dgivntng~pakker.DISse ordnmger omfaltcr normal!
altid mark-og godningsplanlæglllllg. I til neTe faste
besøg l vækstsæsonen og abonnement på Afgrodenyr.
Af I:lbcl 1 fremg:k al antallet af landmænd. der
delIager i en MARKSTYRINGsordnmg. er faldet fra
godt 9.000 lil knap 8.000.

Tabel /. Marksryriflg.

198,5 1989 1990 1991

Anral landmænd. der modtager:
Marksl)'rmgsmaleriuler 8304 77lQ 7252 6476
Marksl)'nng~rl1dgivning 4710 9130 9183 7952

Bedriftsløsningsprogram. Delle program er så n)'l, al
del kun var rn. konsulen fer. der nåede al tage program
mel 1 anvendelse i 1990/91.

Sprøjteplaner
Antallet af spro)teplaner er fon sal stigende. Til sæso
nen 1991 er der udarbejdet godl 15.()(x) planer, der
anvendes som udgangspunkt "'ed vurdering afsprojte
behov i \'ækstsa:soncn. PIanieværn er en af de op
gaver. der anvendes Oest ressourcer på i planlca\lJsråd
glvnmgen. Gennem markplaner. sprojteplaner. tele
fOllopkald. lelefonaviser. Afgrøden)t og ikke mindsl
markbesog geres der meget ud af at informere og
r!l.dglve om plume\'ærn.

Tabel J. Sprojreplaner.

1980 1989 1990 1991

PC-planer 8511 10039 10301
Manuelle 3395 5148 4838 4721

J all 3395 13659 14877 15022

Afgrødenyt
~æslen alle planleIlvlskontorer Illbyder medlemmer
ne abonnement p5 Afgrooenyt eller el tilsvarende
Il) he<b.brev med orientering om akluelle p)anleu\I)s·
emner I vækstsæsonen. Det er almindeligt med ca. 20
udsendelser af Afgrøden)'t om året. 5eh om mange
landmænd modlager Afgrodenyt, er der fortsal Slor
interesse for planteavlskontorc:rnes te1efonavlser. der
normalt bliver fornyet 1-2 gange om ugen.

5600 14142 IJ569 14246

Gødningsplaner
P)anleav)skonsulcnlcrne medvirkede I udarbejdelsen
af ca. 24.500 godningsplaner. næslen uændret I for
hold lil 1990. Gødningsplanerne dækkeret areal p~ ca.
1.2 mlll ha.

Tabel l. Godningsplaner.

1980 1989 1990 1991

EDB-planer 2611 2180 2039
PC-planer 16652 17586 18743
Manuelle 19932 6375 4791 3639

I alt 19932 25638 24557 24421

Tabel 4. AJgrodenyr.

Alllal
modiagere

1985 1989 1990 1991

l

Næslen 3 ud af 4 gødningspialler er lavet med PC
programmet MS 87. I label 2 kaldes disse gødnings
planer for PC-planer. De s~kaldle EDB-planer er
fortrins\ls udarbejdel \ed hjælp af godningsplanpro
grammeI p LEe. Under EDB-planer er også med
tagel de 223 gødningspialler. der er la\el med det n)'e

Grupperådgivning
Grupperådgi\'ning bliver fortsat mere udbredt. Del er
en rationel rådgimmgsform. der ofte gi\'er cl Slorre
udbYllc for den enkelte deltager end indl\ lduel dd-
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Planteavlsmøder og kurser
Antallet af planteavlsmøder og planteavlskurser af·
holdt af planleavlskontorerne er næsten uændret i
1991 i forhold til 1990. Mange planteavlskonsulenter
giver udtryk for, at det er blevet sværere at arrangere
et stort planteavlsmøde med et indhold, som inter·
esserer alle.

Tabel 7. Planreavlsmøder og kurser.

1980 198.5 1989 1'l9O

Planreavlsmøder:
Antal 549 687 628 479

Plam€væTnsgruppe i marken, Grupperodgivning er popu- Deltagere i alt 34911 46669 33636 28267

lært. jordi der Mde er mulighed for at snakke med
Planreavlskurser:konsulenten og drøfte er/an'nger med andre landmænd.

(Foto: Monin Andersen) Antal 106 174 141 114
Deltagere i alt 3676 6826 3895 3193

givning. Grupperådgivning giver nemlig både mulig
hed for al snakke med konsulenten og mulighed for at
udveksle tips og erfaringer med andre landmænd.
Grupper§.dgivning kan tilrettelægges på mange må·
der. I de neste grupper gennemfører man et intensivt
mødeforløb i selve vækstsæsonen for at drofte aktuelle
opgaver i marken.

Tabel 5. Grupper6dgivning.

1988 1989 1990 1991

Markkontrol af frø og sædekorn
Markkontrol af frø og sædekorn er en serviceopgave,
som planteavlskontorerne udfører for kom·og frøfir
maeme og for Plantedirektoratet. l 1990 blev mark·
kontrollen af frø for første gang gennemført Som en
stikprøvekontrol. Kun 20% af arealerne med frem·
medbestøvere og 10% af arealerne med selvbestøvere
blev kontrolleret.

Antal grupper
Antal deltagere

324 399 428 496
2398 2541 2751 3188 Tabel 8. Morkkonrrol affro og sædekorn, antal ha.

1985 1990 1191

Andre opgaver
Forsøgsarbejdet og arbejdet med jordbundsundersø·
gelser er to store opgaver, der er nærmere omtalt i
oversigtens afsnit A og E.
Markbcsøg. Konsulenterne er også blevet bedt om at
opgøre antallet af mark besøg, altså individuelle ejen·
domsbesøg i vækst sæsonen. t 1991 er der blevet gen·
nemført ca. 33.<X>O besøg. Nogle landmænd Br mere
end I besøg, men under alle omstændigheder er det et
meget stort antal landmænd, der på et eller andet
tidspunkt i vækstsæsonen rekvirerer besøg af plante·
avlskonsulenten.
Oplysningerne i dette afsnit om opgaver i planteavls·
rådgivningen er baseret på indberetninger fTa alle
landets planleavlskolltorer.

Markvandringer og markmøder
Markvandringer og bedriftsbesøg har mange delta
gere. I tabel 6 er der skelnet mellem markvandringer
og markmøder. Markmøder er normalt forholdsvis
korte møder, der holdes formiddag eller eftermiddag
om aktuelle spørgsm1U. Markmøder har også færre
deltagere, således at der er bedre mulighed for at
drøfte hver enkelt deltagers spørgsmål.

Tabel 6. Marhandringer og markmøder.

1980 1989 1990 199t

Mark)'andringer:
Antal 845 619 568 588
Deltagere i alt 64178 33185 30940 32756

Markmøder:
Amal 626 631 713
Deltagere i alt 13898 11884 10310
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Sædekorn

59172
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25691
82651

22067
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Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

,

Forsogsseriemes sikkerhed er angivel nederst i label·
lerne \00 en LSD·...ærdi. <;;om sl~r for "laveste sikre
difTercns«. Der er anvendt LSDq., his ikke andel er
anført. Ved en statistisk sikker udbyllcforskel (orståes
cn forskel. som med 95% sandsynlighed er reel. Hvi~

en udbylleforskcl mellem de to forsogsled er lig med
eller Slnrre end LSD-værdien. er forskellen stalistisk
sikker. I modsat fald, hvis udbytleforskdlen er mindre
end LSD·værdien, er udbyltcforskellcn usikker.
Hvis hele forsøgsserien er usikker, er der angivet en
streg efter LSD.
PI'!. cl1kcltforsøgcnc er der ogs:'l. beregnet en LSD
værdi. som er anvendl til at udskyde forsøg med
usikre resultater. De usikre forseg er mærket med A.

O\'crskdfter over forsogsled:
A. D. C og D = underafddinger af el forsog
I. II. III og IV = selvstændige forsog.

Beregningsnormer
Gødnings- og udsædsmængder er angi\et i kg pr. ha.
L'dbylle og merudbyue i hkg pr. ha. h'or mtet andet
er allfen.
UdbyIIe afkom og fro er angivet med folgcnde vand
procenter:

Korn . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 pct.
Dælgsæd . . . . . . . . . . . . . . 14 pct.
Græsfrø 13 pcl.
Kløverfrø, spinal og gulerod. ..12 PCI.
Rup.. , sennep, rad is. kommen, rybs og hor 9 peL
Valmue. 6 pel.
Horslrå. . 15 pcl.

UdbyllCI af korn-o fm- og industriafgroder samt rod
og knolde er angivet med 100 pet. renhed.

Jordtypcbetegnelse i den danske jordklassificering

Hvor der er angivet udb)ue og merudbyue. er ud·
byttet skrevet med fede typer.
Råprolcin er normah pet. X 6,25. I enkelte brod-
h\edeforsøg er pet. råprotcin = pet. N )( 5.70.

Ved beregning af afgrødecnhcder (sandfri a.e.) der
specielle formler, nAr dcr cr analyser aftørslo(, råpro
tein, træstof. aske og invitro. i ngo afgrøder: Helsæd,
klovcrgræs, græs. lucerne. galega, majs, gronrug og
hes!cbonner.
Ellers anvendes der følgende mængder til beregning af
l. a.e. (sandfri a.c.. hvis sand er bestemt):

hk3 l
pr ha

Helsæd: Vimersæd . . 1.35
Vårbyg. ærter. hestebønner..... 1,3

Grønfoder: Græs og klø,'ergræs. .. . 1.2
Lucerne. bladkAI, lupin. foderæn
heslebønne, rug. havre. galega. 1.5

Majs lil staldfoder/ensilering: Hele plan ler . 1.2
K~~.. I~

Stængel + blade. . . . . . . . . . . 1.3
MaJS lil kolbemix modenhed: Kerne. 0,85

Kolbe uden svøb. . . . . . 1,0
Svob, spindel. stængel + blade. . . . . . . . .. 1.5

Roer: Rod af bede· og kålroer. . . . . . . . . 1.03
Roetop af bederoer. . . . . . . . . . . 1.35

I,
r,

Vrgtpro«nt

Lu Silt Flnsand Sand, Wl Hum..
und..- 2-20 20-200 20-200 58,7%

JO nr Symbol Teksturdefinittoo ror jOrdtype 2~ ~m '"" ~m C

l GR.S Grovsandet Jord 0-50
75-100O-S 0-20

2 F.S. Finsandet iord 50-100

3 GR.L.S. Grov lerbl. sandjord
0-25

0-40
65-95s-IO

4 F.L.S. Fin lerbl. sandjord 40-95

5 GR.S.L. Grov sandbl. leriord 0.4Q
55-90IO-IS 0-30

6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord 40-90

7 L. Lerjord 15-25 0-35 40-85

8 SV. L. Svær leriord 25-45 0-45 10-75

9 M.SV.L. Me~el svær lerjord 45-100 0-50 O-55

10 SI. Siltjord 0-50 20-100 0-80

Il HU. Humus Over IO

12 SPEC. SpeCiel Jordl) ve
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Hvor tørstofanalyscr ikke foreligger er regnet med
følgende mængder til I a.e. (100 f.e.).

Jordtyperne er entcn bestemt på grundlag af tekstur·
analyser, og klassificeret efter nedenstående skema fra
Landbrugsministeriets Arealdatakontor, eller bedømt
visuelt.

Fodersukkerroer
Kairoer .
Bederoertop . . . .
Kålroetop .
Græs og Lucerne.

7,0 hkg rod
9,0 hkg rod

12,0 hkg rod
15.0 hkg IOP
6,0 hkg grønt

Efter forsøgsbehandlingen, samt i sorts- og gødmngs
forsøg er angreb angivet som dækningsprocent, d.v.s.
efter skalaen 0-100, hvor Obetyder intet angreb og 100
betyder. at alle grønne blade er dækket afsygdommen.
I enkelte tilfælde er bedømmelsen foretaget pA nær
mere angivne plantedele f.eks. faneblade eller aks.

Angreb af bladlus og andre skadedyr er, hvor iutet er
anført, bedømt som pet. planter med angreb, uanset
angrebets styrke.

Kornets og rapsens udviklingsstadier gennem vækst·
perioden er angivet med lal som vist på oversigtens
sidste side.

Bedømmelsesskalaer

,
50%25%'0%

Forsøgenes nummerering. Ved henvisning til et enkelt
forsøg er anvendt et lodelt nr. f.eks. 38027, læs: 38.
beretning, forsøg nr. 27.
Beretningens nr. er anført øverst på hver side 1 den
pågældende lokalberetning.

I"0.5%0.1%

LejeliJbøjelighed er, hvor intet andet er anført, bedømt
efter skalaen: 0= helt stående. lO=helt i leje.

Meldug, ruslogandre svampesygdomme er ved anlæg
af plantebeskyttelsesforsøg angivet i pet. planter eller
enkellskud med angreb, uanset angrebets styrke.

Modelblade for bedømmelse af meJdugangreb på korn. AfSten SU!lter.
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~
Følgende forkortelser er bCn)'tlCI:
a.e....sfgrodeenheder = ks. .kalksalpeler omb. · .ombytningska pad let

100 F.E. ( 15.5t'1: :) P fosfor
as. .ammonsalpeler KI · .kahumlal ppm milliontedel

r
anI.. .anlagt l. . ... .Iagl ppb. .milliardedcl
B. · .bor L · .Iandsforsog Pt. .... fosfortaJ
bl. ...bl ten merudb. merudb)'lte RI. · .reaktionstal

r
Bl. · ..bortal Mg ... .magneslum s. · .superfosfat (7.8 pcl.P)
Cat. · .calciumlal mgo · ....magn~illmoxyd Se. · .selen
Cu ... kobber mgs · ....magncsiumsulfat ski. .skårlagt,
CUI. . .kobbcrtal Mgl · ....magnesiumtal spr. · ...sprøjtetr eua. · .kobbcroxychlorid Mil .. . ...mangan sig ... · .staldgodning,. .efter mno. ... ,mallgano.-.:yd sV.a. .svovlsur ammoniak

I r..... .fællesparc:eller eller før mns · .... mallgun~ulfal (li pcl.N)

r f.c. · . .foderenheder Mnt. ....mangantal SV.k . ....svovlsur kaligooning

l F.E. · .foderenheder Mal. . ..molybdænlal l- · ... tons eller tærskel

I
n.a · ..nydende ammoniak N. ...kvælslOf thsf... . .. thomasfosfat
rs. .forsag Na-kas. · .nalnumkalkammon- udb. . ....udbytte
Fl. .. .fosfors)rclal salpeler udslr ....udstroet
gos. · .gennemsnil Nat. .. ...natriumtal v.st .. · ...virksomt slof
g.m. · .godel med nema- 2 n ... .diploid
h ... hostet den lodlaJ ....Antal æg og lancr af hav- 4 n .. .tctrepJoid

~
lB. Jordbunds nr. renemalod pr. kg jord 6 .. .forsaget uSikker. Ikke med
K. ...kalium N-min ... N-Jager ( OJ+NH..- ) l i gns.
k. · .60 pet kaligodmng rodzonen. O-JOOcm. kg N

(49'''< K) pr ha

f

Kar · .karakter
kas. · .kalkammomsalpclcr (26% N)

,

r
I

Ncttomcrudb}'tte for behandlingen er anfon i hkg
kerne eller kg frø pr. ha.
Det er beregnet ud fra det opnåede merudbytte minus
omkostninger til den behandling (middel + udbring
ning). der har frembragt del.
Ved beregning er anvendt følgende priser:

~
l

f
I

r
r

f

~

I

IJlunlrprodut./..,.
v:trb)'g og \lOterbyg.
Rug
lhedr
M(lr~ær1

V5rrllp'l og \ Illtrrraps.
Alm rajgræs (tidlig)
Alm raJgræ; hlIdig)
hal rlIJgnes 2 n
hal rajgræs 4 Il

Hundegræs
Engrapgræs
Engs\lngel
Reds\lOgel
For kom er medansya~fglfl frlllrukkCI

Gødfl/f1g
Goouulgsudbringlling.
K \'rclstof: Gcncrdt .

I n.a. (nedfrddet).
I klllknllllnOllSalpeler..
I urca .
l NPK

Fosfor
K:lllum

110.00 kr pr hkg
110.00 kr pr hkg
115.00 ~r. pr. hkg
185.00 kr. pr. hkg

2,65 kr pr kg
5.70Lr pr kg
7.20 ~r pr ~g

6.60 ~r pr ~g

6.10 kr pr kg
7.05 kr. pr. kg
7.90 kr pr kg
7.70 kr pr kg
7.7'5 ~r pr kg

100.00 kr. pr. ha
4.00 kr. pr. kg N
3.50 kr. pr. kg N
4,00 kr. pr. kg N
3.50 kr. pr. kg N
4.25 kr. pr. kg N

10.00 kr pr kg P
3.00 kr pr kg K

199



P/anlebeskyuc/sesmid/er - "/andmandspriser" /99/.

MlODEL ca. kr Alm. dosis ca u. MIDDEL ca. U Alm dosis ca_h
rr kg/ltr. pr. ha p'. ha pr kglltr pr. ha P' ..

Swl'"f1#"udk,
Ba)rld.n 370 O,l-O.5 I 110-115 A_S " I,S-),O I 100-195
C.11A1n 220 o.3-Ø.51 65-110 Alnol',,- 41% 40 I.SI 60

""""" 2>0 0.~1.01 125·250 A'l'nlC' " 5.0-1.0 I J25..4~

Dacornl 500 FlBnoyo SOO F '00 1.5·2051 ISO-25O &mon PIuW"u"cn Plus l2S 3.0 I "0tt0AJ n./BllYISlln 'lO 0.5-Ø.11 15-105 """""80 190 05·3.0 I 91-'85
DUMne DG " 2.0 kg 80 8uI,pu MCPA " 1.0-4.0 I 1S.Z80
MUlCb-mIdIoer nyd. 23 4.01 90 ..,..... 90 4.o-S.0 I --Rictomil MZ 110 l.5 I "" Bcn.ukJli se 100 05.4.11 ]lI)."'"
RJ\-.I '" 0.3-1.01 15-245 BrtaMI Phls 100 2,0-3.01 2OO-JOO
ROlllIan 3JO J.o.l.5 kl ]]().SOO 1l<wWIIk<_ 80 2.o.).0 I 160-~40
Ro--ral F10 '" 2.o.l.0 I )]().SOO - ,JO 1,0-1,01 13i}.J9Q
SportU45ec: ro o.~l.Q1 135·210 8bdu 500SC '" 0.4-2.0 J ",.""
S_I-nudler 12 1,0 kg .. CaJtleumø 10 ".p '''' 2.0-1,0 kJ 211).}U
Tanr:m l SOO o.2.{).51 100-250 ""nIni " 2.0-3.0 1 ,JO
Till 250 EC <00 O,2.{).5 l 80-200 DdolllnIFllWIJdc 300 1.0-3.0 I JOJ.'IOO
Tilllop m O,3-Ø.Sl 95.255 """"'" 80 3,.0-4.01 24,)..320
Till lllrbo 2'lJ o.l-Ø.SI U-B5 DPD-bl..IDPM bl-gi rormlll 8).100

DPM411 .DupbanJOptxa 100.120
~yrJIfIldl~, D."....~()pb<o. -, 100.120
Cympe-Ti "S o,J-Ø.51 ""0 Dupban ~ IOplla \iP 60 2.(~l.O I 12().180
D= 100 o.2-Ø.l I ""60 upnM 15 Dr JO.SOO 5·10 g ""00
DlO C)1lf'Ib Bl 0.125.0.251 ]().60 ...~ SOltab

J}';l
b
; r

""00
DlO D1mett.a.l 21 " 1.0-2.01 4S. 90 f1<ud~ 99S 100-150
f""K J40 0.125-Ø.21 3~_\40 FllWIIllk X-Tno 600 0.5-1,5 I 300-'100
K~~ 190 0,2-Ø.S I ..,.90 Ok.... 20 DF lOOO

1,~2z:ir ""00
MdOr. 100 70 0,15-I,SI .,.'''' Oardopnm 90 135-205
PnfnlhlOll EC 20 ,.. l.o.2.0 I J5· 10 00I1Ir. WO 210 2.().-4.0kg ..O
PtnmorlPmtu )60 0,2.o,J kg 10-110 OramlllOll " 2,o-J.5 I lJO.195
Sunll-Alpha 5 FW '" 0.15.0,31 ]().60 Or.unO.lOn~ l2S 3.0-'.0 I 315-625

Hl'rbakm 620/Sloelkm " 3.0-3.51 '90120
Vo:r.uttq1oIDIIO'W,udk, Hl'lb.prop ES 500 " 2,o-J.O I 100-155
Cn-oncIRquron 290 0.2·1.01 ...300 Km. so J2j 0.1-1.01 2V·m
Cycoalmlno JO 1.0-4.0 I ]().IOO ........ 70 J.S I IO'
(;yl:oc:eI15OlSlabll,," Er.11'1l 40 0.5-2.0 I lO 80 lonIrami )90 LOI J90
TerpllJ 140 O.S-J.O I 115-420 Malngon )40 1.0-1.'1 14().510

MePA.15'>\ '" Ul so
OI~ d Iptwit-k.iwiwm,Jltr M«:lnl .. 3,{)..4,0 l 14().190
Aetlpron " 1.00J.0 l 14-. 42 MPD-bl..~onnukn"1 ''''BUloI/CodacICk lS l,o.).OI 2S-15 MPD-bl.· pIounl()p(i~ -, 'lO
""'" '" 0.4--0.61 ..." M) Ior'l' Po..,er "O 0.15-2.0 l lIS BO
C.IO'<>ell/Exlravøn " O,I-Ø,ll ,. IO Or.mol S6 2.5-J,01 21() 26(J
Ft'Mnøpol full'1l/JOC spr mld. " 0.1-0.21 ~ 12 OJour11 '" 0.5-2.01 65-260

~i~~B~INU_Film l'
60 O.I-O.JI ~ " P)-T/lIlI"l DF ,JO 1.'-2.01 n5 250

'" 0.7-1.01 g().ll' R~nt' m 1.0-5.01 Illo625
S.nOOYll kone lJ7 0.1-Ø.21 14- 28 ROllndup l2S 2,0-4.01 2ID-XIO
SchulnSS~ Ohe ., 0.1.\.01 IS· 45 Koundup 20c0 '" 1.5-2.01 2JO 110
Slln.()ll II Mil Il E-oIl' l3 1.0-3.01 25. 15 SmoorWG ,JO 0.2-Ø.1ke "300Tl'amup 2000 7 2.Q.4.01 14- 28 Slarane M'r.l'r lSO 0.4-0,61 IOO-UO

Slomp/SlOmp se 80 2.M.0 I 'OL 400
Sp~J"""g Tillor. " 1,5-4.0 I 90 240
I X kol"lcl \ed .It pl&nll'Vllml 120 Trdlan/Tnnllra"n JO 1.502,01 110-140

T,dla" Plll~ IJO 2,o.3.5 l l",",SO
UkflldwtlldJ~, Tnb\lml 80 1.0-4.0 kg "'320
Afalon m 1.().2.0 kg 125·250 Tnrolu 63 1.4-.3.0 I f,5 190
Ally 2J) DF 57CXl

2~3~f
1\5-170 TnnulDn 91 J.0-4.01 270-360

Ardflll n En"olla" " 17().295 Vqoran 500 rw 60 1.'·2.01 90-120
Vmur J40 0.'''- 170
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SIIKORDSREGISII It

SIJl'1<J1 Oler I()(X) ht'lIl/ser ril Ø<"fl'lnlllK

r

Ol't'r PIIJnII:U115<Jrb.'J,Jt't, (-'Den ft<Jr/: be-
rrtfllng")

A

I AAr 2'1.' Bas,,'lgran 480 m Ilrooh\l~C:, okologisk. m
Abc"III11lll, r~'1,h'n, 44 Ha,~lgran M 7~ 221 Broo\olumc:n, vmterhl'~C: 22

I
Accord marl.. ..t:r1 60 Bll.ylidan 161. 171 BrOO\'olumen. I'!rh\~e SJ
Accord \mterrap<. 133 Ikdcbladlu~ l5J Butr~nerre 202. 226
Aclonlfen 221.2"1 Ikdc:rocr. beJdsmng , 212 Urg-ært 23'
Adagio \mterrar~ Ul Ikdt'roer. hu'>dyrgoonmg "' B}g-a:rtt'ht'Is..~ 278
Adamil ha\re " Ik(kroer.I..\IL m B}gbladpkl 184. 187
Affalds,uofTer "' Bederoer, k\iI;,'htuf 81 BU:helsæd 274
Afgræ:snmgsgta..... ::~ Dcduoer. se også fabnl..,nlt'r Uygrusl I8J
Afgr\>deenheder (a e l. b<, " :N~ Bederoer. ~kadtd}r '" B}gru..t. \mlerh}g J8
Afgrodell}1 2Q, fkderoer. ukrudt '" B~grust. d,rb}g 44
Afgrodcs13de 213, 218. 12S Bederoesorier m D~Igs..~d}'rknmg so
Afstammng af sorler 54 !kd('ruSt 246. 250 B~lgsædwn('r SO
Af,tammng, bzlgsæd!osorter 'J Bedommel~sLala('r m
Af"\aTnpnmg 'oC beJdsmng Ikhll.ndlmg,h}PPlghed 12. '" C
A,germ}llIe '" Ikhandlillgsllldt::\ r54 Cahxln 18'
Agemc\I('hak r" IkJd~mng, bederocr 212 CalypMl mllJS 28J
AI!.t:"t:nn~p 144, ". BCJtl,nlng. fabnLsroer 247 Calyl""'O vårhyg, 40
Agcr,ncgle ". Bejdsning. \lllt~rh\etle 155 Canor vArbyg 41
Age:rste:dmoder r44. 146, Ol" BeJdsning. \årb}g ril ClInul vårbys 40
Age:rtld'>C'l 222 IkJd~nlllg, ..t'rter In Carbc:ndll1.lnlmldler I"
AgIl IJI), 221) IkLa:mpd~mldler, forbruget af Il Catbttame~ 14O.21R
AJa., lillI. TaJgnt:'<l 264 Oclin\(a spllldhm 1S2 Cargo ht'Steoonne, 'J
AUord \mterrug " Iknasalox se r40 Carla fabnk,roe 24J
Ak""\:unpe. \HllC'rh\C'de: " Benl.ltc IS' Carola \'!rb~'g 40
Alllonsplan. hu<od}r~,lt.1nlllg " r06 Bcnzlmidazol·mldler 156 Caruso ,årbn 40
Alamo tnllcak .1~ Ikr<:gnmg~normer 291 Casano\/l ,1rb}B 41
Ale\andnnel..lo\e:r 269 Beret FS O~ 155. 173 Caspar hcsteOOnne, 'J
AIc:\I~ \~rh~g, .JO Bctafam E. 248 Cdllc "Illterbyg J'
Algenan, resl"tcll' 44 lklanal Plus 256 Cercospora 2>,)
Alglfcn "' (klanal Progr('\.\ NS. 256 Ccr~ \lTllcrr.l~ rH
Ali, \.4rbyg .JO Iktaron 248 Cerooe 112
AIt}:W DI- 206 Bilarbonlltlllclot.kn 12> Champ Ao m
Alm brandb,egcl , 29r I3l1lgo \årraps 130 Chanllll alm rajgræs m
Alm rajgræs '" UlIltjl' kartolTcl 2J7 Chantal 1I111rka:rt . 60
Alm r"jgræs til fm 128 nlud~lI:tml~1.. dyrknll1g, 231 Che:minova-fosfal Ilr
A l'l~dgaard 243 BIOgasgylle "' Cuadel vll1te:rhvede 19
Alto Elite, r'2 Blosp«tron ,.. Clan \'lI1lerh\C:d~ 20
Amanda 'lntcrrug .12 III I urgo Ilal raJgræ:s 264 Cianne: \llnterbys ,.
AmbrOSIa fllbn\(\roc 143 B1adan31}"er 90. 103 Collie \lArbyg 41
AIIIIlI karwfTd 238 Blade" 500 se 200 Computeranvlsl bekæmpelse: se: PC-Plan-
Amlgo foderroe 252 DIode" 500 SC2 139 le'ao:m
AmlllOlal 2~4 Bladgoosl..nmg. kanoner 237 Condesa alm rau~ra:s. 2>8
Amm(lnraL. \ol." f1~dende ammomal Bladgodsl..nm8. \mlerh\ede 1(>1 Cotbtl 170
Andrea \IIIlerb}g \6 Bladlus. be(kroe 253 CR 19-'7] r.JO
Andras \Ill1erh\ede: IO Uladlus. \'1Il1erb}g 182 C}perb 174. r90
Anp \'1I11('rh\-ede IO Bladlu!>. \mlerh\cde r74
Apa<.:he m3j", 283 Bladlus. \!rb}g 190 O
Apollo foderrot 251 U1adlu~ ~ner r.. Oacoml 500 F 170. m
Apl)\lle \IIIlerh\ede 231 Bladplel. ,4rb}8. -w, 184, 187 Dagro lnllcalt "Apron TZ 69 WS 192 D1adrandblller IO' DaISy 8.
Arablsche:, resislens 44 U1l1dsvampe, vlnterb~'g, J77 0311a.~ \årb}g, 40
Are<llnn\lendelsen 9 Bladsvampc, vlnlerh\'ede 160 DAN-goomng, "Areloll Il E , 1'>9 BJads\'ampe. \lrllcrrug. ". Dansk sorhllste 18
Anane S 219 D1ads\'ampe. \'årb) g I8J D:l.T1tnl-d 218
Anarie spmdhnr I" Blenhelm \Arb)g .JO Oalaoose:an\llsl bekæmpel\<:. '>t' PCfllan-
And \Arbyg 40 Blondi ,årbyg 40 te\æm
Armada fnbnk.)roe 24J DIAsten . ". O<c" r09
Ascolla markæn. 60 BodIl markæn 60 Ottor ,årbyg 41
-"'<" 203. 216 Bofur ltal ra{græ:s '64 DeJStabllltet 29
ASlnd maJs 283 Bohal}r mar ao:n 60 Delt dom. sumpefmddel r64

r
Astnd \'IIIterb},1 J7 Bomta. al.m raJgræ> B8 Dell k\iChwf 9'
Astron ,mterh\we 20 Ile< IO' Dcril:ado \årb)8 .JO, Atlanta vinterraps IlJ Bon'l nIm TaJlr.es '" Dcrosal f1 147
AtrazlII 290 Boss \llIIlerh\ede 20 DIadem \llIIlerrap'l IH
AtrlUlnreMsten, 290 Bo1anis maJ~ 28J Dranella lanolTel 237
A\enge 150 l 21. Brage \'inurh\ede 20 Digger ,årb}K 41
A'ISO maJ~ 28J Bra\o SOO F r'2 Olmduton I.JO

r
Bntta \Inlerh\cde IO Dlmelhoal 28% '"B Brunplet 22, 164 Dlrekle sånmg 210

Dngchvcde. se brodhvedc Drunrust 17. DlIhant DG 194, 239
Baktenepræparat 184 Brutus maJs 28J DK 200 maJ~ 283
Bamblll:tl raJgr.e' 264 Br:t:mm~r m DK 250 maJ~ 2Kl
8ambl \lIllerb)8: " Brooh\cde 24,2Q Domnl.lttlr \lnlerrug 32. 271
UlIfoncss mark ært 60 Bmdh\'e:de. knd~tof . 2t<, .lO.9t< Donna '1IIIcrh\cdt' 20
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Doublet 21. A}\-cha\'re 21. GI') \mterbyg 3.
Doublol vinlc.rraps 133 Aiimmgswlt ha\'re SI Gr"" 258
OP 2096/86 vlrraps IJO Fae", 14), 229 Græs, gylle ..
DPXN 7876. 162. 165. 181. 186 Foderenheder. f.e 197 Græs. hælstof 258
Dn.kker \Imps IJO Fo:l.en.uH.errocr. se bc<kroer Gne.. \\0\'1 ..
Dnli.s.former 123 Fo:l.crucrdl. græs 192 Gnes· og gronfodcrarcalet II
Dula haHc SI FodenærdlCTI i halm 191 Græsdyrknmg_ ... 158
Duplosan Mil ... 200 Fodsyge. se knll"kkefods)'ge Gnesnuer . '73, 181
Dup~ Super 119 Foldafgræsnmg 258 Gneshalitet 292
D} rknlng af brødh\·cdc. ,. FollCur 147. 162. 171. 183. 186 Gnesmarksudb)'tte. IS
D}rkmng af bælpæd... 59 Forbrugel af handelsgødmnger . II Grxsmarksud~'slget. 294
D} rknlng af fabriksroer. 24J Forbruget afplanlebcsk)'t1elso=:smidler 12 Gnrsprodui:non 291
Dyrknmg af fodeffOCr . 249 Forby vlnlerhvede 10 GræstrAdkolle 177
Dyrkmng af grovfoder. 149 Force. 247.25) Græsukrudl. rug ... 213
Dyrknmg af græs 158 Fordampningstsl • GrR:Sukrudt. vintcrbyg. 210
Dyrkmng af helsæd . 171 Forkortelser 29. GrlCSukrudt. vlnterh\'edc. 1.8
Dyrknmg af majS . 171 forsøg. anlal. S Græsukrudt. drbyg. 21.
Dyrknmg af maltbyg .. 49 Forsøgencs nummcretlng 198 Gronafgrooer 258
Dyrkning af vinterbyg . J5 Forsøgenes sikkerhed "7 Grønne marker .. 121
Dyrkning af vinterhvede. 27 Forsøgsarbejdets omfang. S Gmnrug 270
Dyrkning af vinierrug . 31 FOfS0gsopgaver. ovenigt. S Gråbynke. 222
D}rkmng af vArbyg 40 Forte ~'årraps IJO Gråplet. . 164
D} rkningssikkerhed 1'8 Forvarmm~af læggelanofler .. 1J8 GrAplel. vinlerhvede . "Dækafgrooer 268 Fonrdlera glfc .. .... 63 Grl'ikimme1. 146. 167, 193
Dækmngsgrad... 18 Forædlerbesk}ttclsc . 54 GrAskimmel, hvede. 167
Dæk"led. ukrudl 277 Fora:dlere 135 GrAsklmmel. kartoner. 240

Forlrsudlæg 264 GrI.sk,mmel. vArbyg. 43
E Fosfor 99 GulolscojC 146
EDB.goonlnpplaner 195 Fosforgoonmg. forbrug af 11 Guldor vltbyg 41
EDB"'andingsstynng 68 Fosfon}retal 125 Gulrust :n. 154
Eendligsfoderkonlrol . 2.3 Fosfortal 125 Gylle. "7.106
EffektUcma. ukrwh i marlurn "6 Foxtnl-P 205. 218 Gy Ile til alm_ raJgr~. 114
ElTektskema. ukrudt l raps 144,146 F~J3 rabrilsroe 143 G) Ile til raps 113
EtTe1.tskema. ukrudt l ,"iniersæd 215 Fresco "Jntcrh\'ede 19 G}-IIt' tIl \"lIlte:rh~e<k. 107
Etrd:tskema, ulrudt l ,lrsæd 213 Fromca maJ~. 183 Gy Ile lil ~'!rb} g .. 112
Efierolfgrøder. 121. 268 FroM ""terb)g 36 Gylle. udbnngsnmgsmeloder. 107
Efiergoosknlng •• Frostskade 148 G)'lIcforwg ..... 106
EfkfVlrkning af "\"Il. 127 Fro- og sp«JalafgrodeareaJ IO Gylleforurening 109
EOerArsgodskmng IOS Froofgrooer. 117 Gyllenedfrldning 107
EfleJirsudbnngmng 110 Frobårne: s)gdomme 193 Gærpræparal. 184
[kamel 155 Frofarvc, marka:rl . 61 Gødningsforbruget 11
Ekla ~'interh~cdc 10 Frøgra::~ . 117 Godningsmængde, optimal .. 76.83
Elmar vinlerbyg 37 Frogr:cs.. husdyrgDdmng 114 Goomngspluner 29S
Encore. 101 Frogræs. skadedyr IJO Godmngsstullstlkken 11
Engrnpgr.es . 12' Frogfl~. ~}gdomllle. 11. Oødningstyper . '3
Engrapgræs·gaim}·g . IJO Frogræ.~. ukrudt 118 Gødskning 74
Ensilering .... 266 Frøkonlrol. 196 1166148. 243
EnArig rapgrU:$ . 129. 144. 198.212 Froslorrelsc. markært 61
Erle~o maJs..... 183 Froslorrel"C, rap<; . 132, 134 li
Ermo \'inlc:rhyg 36 Fn" ægt. markært .1 Halm. foderværdi 291
E.scort ,Atbyg 41 Fuglegræs 144.146 Halmnedmuldnmg 1>6. 170
Eina ,·Atb}g. 4\ FungaZlI IkJdse: 182 lIamu vlIllerbyg. 37
E\lIa vAmps 130 Fungal11 C. 155 Handelsgodmnger. forbrug II
Eviva majs. 283 FUS3num 13 Handelsnavne. kemikalier 2JO
E.\pandcr 157 Fusilade X·tra 119 Hanna vlntcrbY8 37
I'.,prc<.!o 199.21l( F~ldefal.lor ,.J Hardl TI'..m 240

Hannany. 190
F G Hasso \"interbyg 3.
11Ibn....kanoner 136 GaIa fabnk"roe 143 Ha~e:n ~;nlcrh~ede 10
Fabnlsrocr 243 Gala~) ":lrraps IJO Ha~re. havrenematode:r. 52
Fabnksroc-r, bejdsnmg 24" Ga1t!-lI 169 Ha~ re, sygdomme: 191
I-abnl..toer. godslmng 144 Gallanl 143, 229 Ha~rebladplet 191
Fabnlsrocr. husd}rgødmng II. GalmH\ 14' Ila~ renematoder . 43. 52
Fllbnksroer. \.;\ldsIOf 244 Galop haHC SI Ha~'ferødsol 114, 181
FlIbnksrocr. sygdomme: 246 Gardopnm 190 H8\,r(S()ner SI
F-,jhnlJorocr, ul.:rudt 248 Gaucho 247.253 lIe1ka markært 60
Fabtlksrocsorte:r 2·1' G3v.Bm ~mtC'rh'ede: 19 He:lsa:d. 171
Faclo maJS 183 Geo hestebønne 63 Helsæd. svampcbck~mpclsc "6
Fnlcon vmterra!" 133 Global v:irr3ps . 130 IIerOO10n 630 206
Paldtal. vinterhvede. 18 Glucosinolatindhold III Ilerbaprop .. 199

~
Fanfare markæn 60 Glucosmolutllldhold. raps 114 Hercward vinlerh"ede. 10
Fangllfgrooer 121 Glutamm " Herzog vinterhvede .. I'
FCR 4545 se 114, 190. 254 Glypho'\J.l-nudlcr 128 IIe.teoonnesortc:r . 63
Fecuva kartoffel 2-16 Goldfods} gc: 160 I-Ilro maJs. 283
Feekcs skala 308 Gohix H8.256 Hollandsk "ægt 19, 31.. 36, 40
ferro maJS. 283 Gradueret &odsllllllg 81 Hank vmterrllps 133
I-c,",lcnbladlu~ 153 Gr.J.mlllon 103 Hugm foderroe 150
Felrilon Combl 104 Gm \lrb}g 40 Hugm ~!rbyg 41

1
Finesse ~lnterb}g J. Grosso ,,'rb)'! 41 Humale 125
FjCrkrægodmng 110 GrO\'fQdcrareal IO Humboh ~·tnlerrug 171
l'lamenco \Interb}g. J6 Gro~foderproduktion 14. Ilundc:pers,llc 148
FlUldor 101 Grmfoderudbytte IS Hlbd)'rgooet b)'g 76
Randa \'tnlt'rh\ede

" GrubOlnl .. Husd}'rgoot't \'inlerh~'ede 78 lAo.... -dlagram. \.nit:""dod~~~e 15Q Grupper dgl~mng 295 Husdyrgodmng 106
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44
SJ

112, IN
40
'O

28~

211]
Bl
Bl
133
IB,...

41
IB
IH
130

203, 211)
40
41

139
297
'68
122

44
137

73

60
104
116
'SO
211

'"'90
282
252
49

189
40
44

194, 25.\
194, 239

105
10

24,1
31
40
IB

41
152
J6

296
196
19'

90
195

68
67

19'

"2-'4.218
192
281
195
193
101
192
61

223
59
51

152
162. 177, l8J

143
141
151
125
33

154
246

"-'>

LeJ~æd. vårbyg
l.eJeloæd. drh\ede
I cjc:llllxlJelighed. rafl'l
Lt'nka ,Arb)g,
Leo \lnlerh\"edc
LG 2080 maJs
LG 1215 maJ~

Lib('ralor vlIlterraps .
Libonus vmterraps
Llbrasla \-mlerraps
Llbra\ o \ lOterraps
LImelIa rajgræs
Lina \Arb)'g
Imk ~lllll.'rraps

LnajC.'1 \ IOlerraps
LI'iOnne \lrraps
Lor;ran
Lole \Arb)g
Lorna vArbyg
Loniruml
LSD-\3:.'rdl
Lucernt'
I ueemeudlæg
Lu.~. se bladlus
Lyallpur. rellSlens
Læsgekanofler
L.~plantmng

M
Mildnn markaen
Magll~lum .
Magnellumlal
Magnum foderroe
Maj)
MaJ'" husd)'rgodnlOg
MaJS. ukrudt
\1aJs50rtt'r
\1akro foderroe
Maltb)g.
Mllltbyg, planle\ærn
MlIhbygsoner,
Maltllll1g-.egcmkilbcr,
Mllncozeb.
Maneb FI
Manglm
Marabu vlnterh\L"Cic
MarlItOll fabriksroc
Murder \'mlerrug
MarCSI \;\rbyg
'1argll1alJOrrlsprojClt
'1anc:l1e \!rb)g
Manrlll ~pmdhllr

Murlllka vinterbyg
Markbt'sog
Murkkonlrol
Marlmoder
Marl..prognoser
Mllrk.'>lynng
\tarhand
\tarlundIOg
'1arbandnnger
"arkvanallan
\brkærl og b)g l blandll1g
Mar\.ærl. bejdslllng
\larksen, helssed
Marl.æn. skaded)'r
Marll.lcn. s\am~ygdomme
Markrn, 5\-0\-1
Marl.:æn. s)'gdomme
Markæn. lusmdkorns\ægl
Markrn. ulrudt
\tarkænsoner
'tara ha\fe
~tanhal foderroe
\talador
\blador fabnksroe
Malngon
Ml.' Gregor oliehor
M((I1Oa
Mddr0)Cr
Meldug.
Meldug. bederoe
"e1dug. ha\ re
\1e1dug. \lnterb)g

Khmallske mAlinger 7.68
Klu\"er. 121
K10\'crgl":l:'o 258
KI,,\ergr~udliCg, ulrudl 221. 277
Knoldb3lleri~r 98
KnoldbægefS\amp 1·41. ISO
KnæHefod'yge. rug 116
Knækkefodsyge. \'lOlertllwc 154. 156
Kobber IOS
Kobbero,ychlond 104
Kobbenal 126
KolbesHlb 283
KomposI 119
Konkurrenc("(\ne. b)g.sorler 221
Konsul \lnlerh\ede 20
Konsulenter l forenrngerne 1915
Konsulenler, gnrsmark\.selllonell 294
Konsulel11er,landsud\31gel.'> 1922
Konnna \'!rb)g 40
Komafgroder. udb)-uC" 14
Kornafgmdc:r. \æbl\dl.\r 7
Kornarealet 11
Korndyrknrng 11
KornfonedIere 56
Kornhostcn 14
Kornsorter 11
KornsoneTIlo opnnddo"c: 'ib
Kornsonernes udbredel-.e 54
Kornvægl. ha\"re ~2

Korn\"ægt. vmlerbyg 38
Korn~a:gl. \mlerh\ede 22
Korn\xgl. d,rb)g 44
Korn\"ægt. ~drh\c:-de 53
Kos.ad; \'lOltrh\ec!e Iq
Krab nnlerh\ede 19
K rakc foderroe. HO
Kryslal \lIrb)g 41
Kugar 199
Kulturte\.ml.. 66
Kurser 296
Kvadralnet for IlltralUlldersogelscr 6.86
KV3htet<;;lmlly'.;er, vllllerh\'rtle 21
KV3Inelshvo.:dc . 25
KVIk 226.251
K\'xggyl1e 108
Kvælslof. bcder~r, RI
Kvælslof. brodhvedc 26, JO
K\'ælslOf, fllbnksrO<' 245
K\;elslof. fmgne<.. 127
KHelSlof. græs. 266
Kvælslof, h"'idkl(wergræs 2bO
K\æl'lOf, mullbyg 49
KvæiSlof. rap".. 1\5
Kvælstof, \'lnICrh\ool.' 77
Kvælslof. "drbyg 7~

Kvæhlof. "konomI 8J
K\ælstofforbrugel. Il
Kvælstofformer 9J
KvælslofmlOeralLsenng lK)
K\'ælslofmængder 75
K ,-æislofpmcr 299
K\'ælslofprognose go
K\'ldslofulfor.sel,opllmal 16,83
K"udslOflypt:r 93
K"ælslofundersoge\ser g6
Kyros foderroe 250
Korcskade, raps 138
KlIbro\. 151

L
lad) "lOlerbn~ 36
Lae... lgalUnl. resislens .w
Landbrugsarealeis benYllelse 10
undmundshb 229
Landsdelsprognosen 86
Lanrlsud...algel for Plantu.. 1 1922
Laura spmdhor 152
La\ bundsJOrd 266
~l 205
LEC-godnlOgsplsncr 21)~

Lejesæd. haHe 52
LeJeSæd. nnterb)-g 38
I eJC"'æd. \"lOtt'rh\ede 22
1.t'}C'\æd. \lIllerrug '2

248
142

"51
41
51
36

287
6'

130
)7

41
297
283

)7

93
66

151
125
124
II

197
66,...

115
Ob

'97
60

151
183

13-'
251
91

130
201
18J
130
190,...,...

119

'"258
'60
1'0
191
283
3J-',

23"7
214,222.251

l4-t 146
151

14

236

'"124
\0
30

125
139. 144, 146.225.257

138
17

174
136
m
118
237
13.
m
m
l39
'40

12
300
Il

K
KalIUm lil kanoner
Kuhumlal
Kall
Kalkammonsalpclcr
Kallsalpet('r
KalkiIIstand
KarmIle
Kaplah karwffc:l
KaraklersLalaer
Karate
Kanoffc:ld)rkmng ,
Kanoffeld)rkmng.llkologlsl.:
Kanoffelfrugtsafl
Kanoffellagnng
Kanøffelnematoder
KartoffelskimmeI
Kanoner. skadtdyr
Kanon('r. sygdomme
Kanoner, ukrudt
Kemi Iie.handhngsplan
Kemlk.ll~n~r

Ke.mlkaher, forbrug
Kemikalieskade, .se spfOJltskade
Kemlron
Kerb 50
Kerneslorrelsoe. \mlerh\ede
Kernellorre\.se. \Arb)l
Keltrel \Arbyg
Ketly hU\'fe
Kira \'1nterb)g
Klemmemelodtn
Kllm:lel

I
Idol Hnterr:lp"
I1bo foderroe
In·snu metoden
Indu'lnafgmder
lomz
Ipso maJs
Ins \jraps
ISO 56 B
Italiens\. ran;rlt-"'i
hallens\. TaJgr:e.... '>Oner

Ilu.'>holdnmgsaffllld
H\We, "I: vinterhvede
H\edesllnkbrand.
HVldklll\"ergræ«
Ilvldklo\ergr~. k\'ælstof
HVldmt'kt g!.'>~fod

HY-TL ænebc:Jd'>l:
HybndmaJs
Ilybndrug
Hybndrugsoner
H)drophos
HlPrllgste ul..rudtS3ner
lI)rdelllske
H"r.
H~tudb)lIe

J
Jaguar \i1rraps
Jona "-Int('rbyg
Jar(:\. \ rb)g
J8 nr
Jencho majs
Jesko \lOterb)g
JMN-.IO;lly.;e
Jordbch<llldllllg
Jordbrugsbtl..
J(lrdbundsanah'>Cr
JI lrd fnrbed nns,m Idler
JMdf)gulI1g
Jordkhlssllk~ring

Jordl(l~mng

Jordrn";C:1l1
Jordl'nner. anl.d
JordSlruklur
J(lrdlypebele~ncl\('

Julw marla~rl

Jumbo foderroe
Jumht:l maJs

,,

I

r
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1

1

19'
IO

m
147
218
127

"61
3'
22
32
44
53

"174. 181
127

18

%'280
.40

113
41

155
1$4. 164

41
20
J5
41

)'liS. IH
41

244
11 ~9. 72

"24J
152

41
236

60
24J
283
2JJ

12.28
53

. 41
40
40

238
241

Rea~llOnstal . . 125
Rebelle vinterbyg .. 37
Reduceret dosis. s~ampe drbyg., 185
Reduceret dosis. ukrudt vinterh ...ede

202 206
Reducerel dOSIS. ukrudt \'Arb)! 217
Regalta \Arbyg . . . 41
RegistreringsoC1 for s)gdomme. 1S4
Reglooe 210
Regnormekompost . 117
Reguleret stonold 2~g. 293
Rektor vinterh\'ede. 19
Renata markært . . . . . 60
RCSlSlens. nenutoder. se havrenema oder
Re:sLSlensgcner, meldug 45
Rt"''Urderiog 12
Ricardo, resistens. 45
Riga drb)g. 41
RIko vllllerbyg ]7
Rima \lrbyg 41
Rise havre . .. 51
Rislko\urdering. kooldbægen....llTp ISO
Risiko\·urdering. knækkefods)ge 159
Ri\a1 162. 178
Ri\endc:l hvKtk1o\er 2S
RO-behandlet btogasg)'lle. 117
Roberta Ilal rajgræs 264
Rodfrugtarealel. 10
Rodfrugtudb)"tIt' 15
RodhalsrId 148
Rodmængde . 244
Rodukrudt . 222. 2SS
Roer. se bederoer og fnbnksroer
Ronilan WG
ROIl \'Interh\e<!e,
Roundup.
Ro... rlll Ao,
RPAN 30064 .,
Rubina, røeisvingel . ,
Rug. se villlcrrug
Rumvægt. havre
Rumvægt. murkært .
RumvIegt, vinlerbyg
RumvIegt. villlerh~ede.

Rumvægt. \'inlcrrug.
Rum\'ægt, vAroyg.
Rumvlcgt, \·årh~ede.

Rupee, resistens
Roosol.
Rødsvingel. .
RAprolclll. beregmng

s
Safthahtet .
Sandflugt,
Sanna haHe
Sanne fabnksnx
Sa.<.klfl. spmdhør
Saskia v4rb)'g .
Satuma kartoITel
Saxo marlæn
Saxon fabriksroe
Seana maJS .
Schmidl \·interrug .....
Sedlmentauoos"llC'rdi. \;,nterh\edt'
Sedimeotatioos\ærdl. \'lrh\ede
Segu \Arb)g
Sehlla \lrb)g .
Semal \Arb)g .
Senator ~anofTel

S<n""
Senegræs. r.c: kuk
SengooskOlng
Sener \-Irb)'g
Senta \ lIlleTnIps .
Se-p.i.: \ lrb~ g
Squret 20SO
Scptona
Saec \!rb)g.
Se~1Il

SevlIlta triticak
Se~a \'årbyg
SlbulOI 280 LS
Sif ...årbyg

IO
37

"'201

28J
155
JQ2

1JO
29]
22J
182

113
'64

246. 150
2JJ

R
Rau;ræs. hu'>dyrgødmng
RaJgnt:::'!>I~lX'r

Ramuiaria
RapId \'intcrrug
Rap... '>C d.rrap\ eller \inlerraps
Rap!>!>Orter
Rauonsgraeslllng
Ra\'lIle
Ra\11 beJd..e LS

Orotls \interh\ede
Orf« vinterbyg
Or$amsk aITald
O'\Itnl ...

p
PanOCllne 30 IS6
Pastoral vmterb)! ' 36
PBV 293
PC-goonmgsplanu 29S
PC·Plante\'æm. s)8:dommc hvede. 167
PC-Plante\·æm. !»gdommc \'Arbyg 186
PC·Plantevæm. ukrudt h\'ede 202. 209
PC-Plante\'aem. ukrudt \·mlemtps. 14]
PC·PlantiC\æm. ukrudt \"lrb)8 219
PC-Plante\æm. ukrudt drraps 14S
PC·Plante...ærn. ukrudt ærter 22S
PeJlistac _ 192
PepIlal vinterh ...ede, 19
Perl'ekthlon SOO. 190
Pend.thion PI 174
Penodefoderkontroi 29]
Perma fabnk ..roe 243
Ped.us II ... mterru8 ]2
Petula vmterbyg ]7
Pr 1i69/88 dTTapli . 1]0
Phoma lingam 148
Pileurt. 146
Pinrnor 169. 190. 2S4
PLK-Mctaldeh)d 176
P~rin8 af gooning 244
Plantea\'lsrnooer 296
PllIllleavlsopga...er 29S
Plaflleavlsudvalgcncs formænd 1915
Plantebesk)ttelsesmldler. forbruget af 12
Plantehojdc. rap" 132. 134
Plantetal. v!rb)g, SI
Plantc\lt~m 154
Plantcværn, raps 138
Planle\'æmsgrupper . Il 296
Plelsklmmel 246
Pluton vinlerh ...ede. . . 19
Pointsystem, knækkefodsygc 159
Portal vinlerhvede . 19
I)~mo kartOITel 236
Pnma ...ArbY8 41
Pnmus majs 28]
Pnn~essc v!rhyg. 41
Pri~r, goomng, . . 299
Pnser, plantcprodukter 299
Pnser. spr(ljtemldler 300
Prochloraz 161
Prognoser for hælstolbehov 86
Projekt I'lanlev:crn'gruppcr 13
ProL.mllfl 29
Prornet 247.253
Prornet~ 173
Promct 400 es 192
PrOh:mmdhold, beregning 18
PrOlemmdhold. haHe 52
PrOlemmdhold. mahb~8 50
Prolemmdhold. maran 61
PrOll."lmndhold. \'lntC'rbyg 38
Prolemmdhold. \lnlerh\cde 12. 26
Protemmdhold. \3rb~g 44
Protemmdhold. \lrh\ede 53
Punta S 203
Pyramlll DF 256

Q
Quanta maJS
OUlllOlat~ ISO PLu~

QUlllolate-('ril F1

22.161
44. 183

53
2J
43"6
41

.. 22
53
60
"6
203

7
254
60

104
l58

12
111

8.
90
62
3'
40

152
244
148
283

8
107. 115

52
18
44

206
217
52...

15~. 19";. 299
IJO
264

ql, 97

"60
41

152
20
II.

. IO
n. :!1. 36, 42

60
2.16
152
152

Il:!. 134
54

200
"6. 83

60

N
N-godskllll1g. ~ kvælstof
N-min.
N-min-metoden
NlJbo\'lrknlllg. markært
NalxWlrkning. rugsorter
Natasha vftrbyg .
NBtll.!>JU splTldhør.
"'-:atnum til roer
~allcfrOSI

:"uxos maj'
Nedb"T
Nedfældnmg III' gylle
l\edln~knlng. h'i\ re
l\edlnækmng. \Intcrb>ll
Ncdknækmng. ,årb)g
Nedsat dosl", ulrudt \lnlcrh\edc

cd-.al dOSl\. ukrudt \'lirbH~

Ncmatodrtslstens. ha\ re
NcmalodrcM,lcnlo. \ 1m} g
"lcllOmcrudb,ltc
'limbus \årnips
Smak !tal rllJgr~

'l',traItCliI
'II nf! LallOIlSlnhlbllQr
"'lU mark:rn
~omad ,årbu:
1'\0rlll1 spllldhor
·0'3 ... inICrh\ede

No,oslam

Mddug, vmterhvede.
Meldug. virby!:
Meldug, "lI.rhvt'ik ..
MddugteSlslmJ. vlntcrh,-cde
MddugresJstcll~....Arbyg
Mclkartofler
Mellan vArbys
Meludb)'lIe, vinll:rhvede
Mcludbynt. "'rhv'ede
Messl~ marItært
Mesurol.
Meleor-d .
Mctrorologi
Metol: 100 Sl.
~lIl;o markæn
\lllr..ronznngsslofTer
Milo hvidklov'cr
Mmiherblcidu ..
~hOlmcrcl planlCVlIefTI
Mockhalgt ulrudllirnukkl.
hv«k.. 202,209
Modelvalgt ukrudtSmiddel. raps 143.145
Modclvalgt utrudlsml(ldcl. v'Arb)1 219
Modeh-algt ukrudtSmiddel. rrur 225
Modmng. havre 52
Modmng, marlutn 61
Modnmg, vmterbn . . 38
Modnmg, vmlerh ... tde . 22
Modnmg....irnyS 44
Modning. drbvede 5)
Modnmgslldspunkt. raps 132. 1~
Monaco vmlC~rb)'g 37
Monlana markæn . 60
Monle CnsIO, rcsll>lenS 44
Montqo marItaen 60
MOlla '-interrug 32
Multan. resistens 44
M)'lone Po.... er-d. . 200
MAl.:blanding. vintcrbyg JS
MAleblanding. vArbyg 40

o
Obelisk nlllcrh,"cde
Observalionsparcellcr
Otho markært
Ok_a kanoRd
Ohch0r
Ollchorsortcr
Olicindhold. rap,
Omloælnlll& af -.ædekorn
OpllCll MP
Opumak ",ælslofmængder
Orb markæn
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178. 186
162. IR]

6J
lJO

'"
19
19

]JO
14J
6J
lO

290
283
227

'"119. 200
139
100
199
60

199
JS

"152
J8
SO
Ol
J8

"'0
144
293

'"44

'"
U
Udbnngmllgsmetodc::r. gylle 107
UdbnngnlOgslider. kvæl"'ll)f. 95
Udbnngnl1lgsI1d'tpunkt. gylle 110
Udb\'lle af grovfoder 15
L:db)·lte nf karwner 15
LJdb)"lll' nf korn 14
Udbyllekorl 115
Udlæg uden dl~k"lCd . . 2M
Udlægsmetoder 108. 272
Udnyltcls..'Sprocelll. 106
Uds.e<:!sbårne sygdomme 155. 192
Uds.w~mængdl'r. 'LOterlnedc 25
Udsæd~lI1:l'l1gdef. vmlerraps 137
Ud<.æds!J1(l'ngder. vmterrug ]4. 2.1.1
Ud..ædsmlengder. v:1rbyg 51
Ud\asklllllg 8b
UdviklingssIadier . 298
Udv1lltnng 105
Ukrudt. l>cderoc! 255
L:krudt. fabnksrOl.'I 248
Lkrudt. I..llrloncr 240
Ukrudt. maJs. 290
Ukrudt. mnrkært 223
Ul..rudt. lldla:gsafgrtxler 277
Ukrud1. \lIIlerbH\ 210
Uknld1. \'lIIterhvcdc. 198
Ukrudt. \'lIIlerraps 138
U~rudl. \inlcrrug 213
Ukrudt. \"årbyg 216
Ukrudl. vlIrrnps 145
Ukrudlc;eO"ekt. murkæn 226
UkrudtscffekL rtlp't. 144. 146
Ukmdlseffek1. vllilerM..'d 215
Ukrudlseffekl. \·llrSl:l.'d. 223
Ukrudl~lIlldler 230
Ukrudtsmidlers v·lrkmng. rtlpS 144, 146
Ukrudlsmid1ers virkmng. vllrstt:d. 223
Ukrudlsmidlers vlrknlllg. vintersæd 215
Ukrudtsmidler.. \"lrknlllg. ærter 226
Ukrudarocr . 250
Undergnmdslosllll1g b6
Univer.. fabnksfflC: 243
Urban vlllterhvedc: I()
Urbana nal rau:ræ~ 264

Tilt lurbo
Tiptor.
Titan hcsteoollllC .
11\8 kartoffel .
TI\oli alm, rajgnes
TK\'. ~e lusmdkoms\"ægt
Token vlrllerhvede .
Toklmbladel ulmdl. hvede
Topas ,Arrnps
Topogard.
Toret he..tebørllle
Torfrida v'inlcrll'cde .
Torpedo
Tosca m:lJ~ .
Touehdo.... n.
!"ram alm. raJgræs.
Trena"
Trenan Ph",.
Tribunil.
Trinuralm
Trille marl:t:rl
Trinulan
Tritlcale:sorler
Trui v'111terbyg
Trop foderro..-
TrlC5tolilldhold. vllIlerb}g
rus111dkornsvægl. mallb)'g .
Tusindkomsvægl. markært
Tusindkoms\"lcgl. \"Interb)g
Tusindkorns\"ægl. vllIlerh\"cde .
Tw;mdkornsvægt. v.§rbH;
T\etand
T)'ggC::lld
Tylva kartoffel .
1 Hki..k. resistens
T;eger

152
156. IH 181

1J3
2J9
ll7

7
HI

JI
172. 181

253
In
99

201
170

162. 1M. 1M

T
Tatlnrnil ohehl,r
Tangcl1\
Tarok vIrIICrrar'"
fll1too

'1 CillJlllr

TemperalIll'.
Tempcraturrnålinger.
Tensiometer ..
Tcrp..11.
Thiram
Thiram F
1l1Oma..fosflll

11110.'0:.
TIlpasset p13rltcYærl1
Tilt top

Sprøjtefne zoner 229
Spr<lJlemtdler. forbrug 12
Spmjlcplaner. 295
Sprojtc'tkade. 130, 213. 218. 228
SpfOjlC'l)"pcr 240
Spulnik \årraps. 130
Slaldfodnng 293
Slaldgodnmg. 76
Slnnkelben 254
Star \"årrllp5.. 130
Starane Mixer 200
Slaneffekt . 99
Sled moder se agerstedmnder
Stmkbrnnd 155
Slivel~e~proceot 236
$lokløbningslemlcns. 2~

Slokroer se ukrudl~rot':r

Slolt Ilennk 291
Stomp . 200
Stomp se . 223
Stråforlortnmg...e \'[CkSlregulcnng
Strålængde, hav re. 52
Str3hengde. vlntcrbyg . .'8
Slrålængde. \"lJlterhvede 22
Stråla:ngde. \"1II1errug 32
Slrålængde. \"årbyg. 44
SIdlængde. \"Arhvede. 53
Slyring af \'andmg 70
Slængellxngde. mllrkært 61
Slængcllængde. \interrap... 134
Stfl:ngelhengde. vårraps . ]J2
Sukker, 194
Sukkcrprocclll. 244
Sukkerroer. se fllbrihroer
SUlIll-Alpfa 5 190
Sumi-A1rfa 5 f W l7l
Sumicidin fl 173
SlIrerfo~fllt . . 99
SI'ampcheb::mpel..e. helsæd 276
Svampcbckæmpchc. 'lfllerbyg. 35
Svampebekæmpelse. vinterhvede 18
SvalJlpebekæmpcl~e, vårbyg. 41
Svampe1111dIer 196
S\smpcs)gdornme I fnjgr<l:" 129
Svampesygdomme I vinterrap.. 147
Svampesygdommc. fabnkuOt' 246
SV3mre~ygdommc. havre. 191
Svampc'tygdomme. mark:t'rt 192
Svampesygdomme. mg 176
Svampesygdomme. vInterbyg . 177
S"ampesygdomme, vlnterh\'ede. lbO
Svampesygdomme. v~rbrg 183
Svnmpcs)gd0111ll1<:. drh\ede. 192
$vioegyl1e JOg
Svo\·1 . 99
$vo\'1 \II græs 99
S\o\"1 III korn 101
Svo\"1 III nIps. 100
S\'ovl til lerter 101
SV'ækkelsesparasit 146
Sygdo111me <oe ~,"ilmpes)'gdomOle

Sædekorn. OlllSa;ll11ng . 54
Sll:dekornskonlrol 2'/6
Soslarn . . 120
Sål Id. rug 233
SAl1d. Vllllerrap't l.n
S~l1d..punkler. \ 1I11erhv{'de !.7

164
)]J

n.
294
120
lOB
144
283
ISI

"22J
207
]JO
1S6

147, 170
".

J6
25J
IJO
)J6
IRI
ID
)J6
IOQ
149
IOS
196
196
254
239
J7J

36. 38. 180
176

44, 183
149

l"lJO
119
107

19
107
114
100
)J6
lO'
l7l
60

J
151
283
238
258
249
243

52
63

152
264
28l
40

"152
ISI
37

"]J,

33

"SJ
132
SO
44

"243
52
6J

"132
J7

"_t3

"53

Sil..em Ilal r'ljgne\.
Si1ex vinlcrrrup~ ..
SilomoJs se majs
Sllra vlllterbyg
Skadedyr. bederoer
Skadedyr. fmgræ:..
Skadedyr. rug ..
Sk'ldedyr. vinlerb)g ..
Sbded)r. \'lnlerhvede
Skadcd~r. villlcrrug .
Skadedyr. vårb)g .
Skadedyr. vårrllps.
Skadedyr. ,ene'r
Skadedi/r..midler.
Skadetærskel. bladlus.
Sk'ldel.uskel. stankelben
Skirnmelmldler.
Skipper ..
SkoldpIcl. v·inICrb)·g.
Skoldp1et. \'inlerrug .
Skoldp1e1. \"årb)'g
Skulpegalmyg
Skul~\'amp.

Skuf\·tal
Slnm
Slangcudlægmng af gylle
SlcipllCt' vlnlcrhvl,."(je.
Slæbcslangc .
SlrelgrlC5. husdyrgooning ..
Sla:lgne:., \\,0\'1
Snegle ..
Sneglebælg
SneskImmel.
$nl.ua mark ært
Solskin~tlrller

Solubor
Sonia mllj~

Sorlbcn..ygc.
Soncr af alm rUJgra:s.
Soner lIf bederoc
Sorter af fabnk ..roe
Soner af h<Jvre
Sorter af heslcb(ll\ne
Sorter af hor
Sorter af Italiensl rajgr;e-
Sorler (lf mllJS.
Sorter af mallbyg
Soner af marb,':r1
Soner af otiehør ..
Soner uf ~pindhl\r.

Sorler af vmlcrb)'g
Sorter af vlnlerh\ede
Sorter af \lIllerr:lplo
Sorter IIf vIllIerrug
Sorter af drhyg
Sorter af vårh\ede .
Sorter uf \Arrnps
Sortcrl1lg. midlbyg
Sortering. \årb)g
Sl.'rt'tbl1Indinger i \årby g
Sort"V'illg. f<lbnk ..roer
Sortsvalg. havre
!\(lrtS\lllg. he:stebonne
Sorts\alg. mark..:rt
Sortsvarg. ral~·

Sortwalg. vinler!>yg
Sorl'tlalg. vmlerh\ede.
Son..,alg. \ IIllcrrug
Sorts\·alg. vårhyg
Sort.:n';llg. v:1rhv'cde .
SpecialUlhillget for Grl\-....m:uk"'l
Gro\"foderp.
Spllde\'imdsslam .
Splklfm
Spild korn
Spindel
Spmdhl,r
Splsåartoner
Sphtbchaodhng
SphlSpr(IJtll1ng
Spok vårraps .
Sporlak
Sporta~ 45 el,;

Springer AgfOmdll)f<uor

J05



144
234

278
191

211
llO

19
44

264
llO

32. 176
1S9
197
106
182
44

274
III
51

49.75
43

190
42
41

101
ISl

51
116
1S9
234
40

192
53

135
149
l(]()
149
145
llO

175. 190
250

Æ
Ærenpns.
Æn og byg. økologIsk.
Æn. se også markært
Æne- byghe1sæd .
Ærteskimmel.

Z
Zolone Flo.
Zorba foderroe.

Vækst regulering, vmterrug .
Vækstregulcring, vArbyg .
Vækstreguleringsmidler .
Vækststadier. Feekes skaln
VArbyg, bejdsning.
VArbyg, hllvrenematoder.
VArbyg. helsæd
VArbyg. husdyrgooning.
V!rbyg, kemestørrclse.
VArb)·g. kvælstof.
VArbyg. mcldugresisl~ns .
VArbyg. skadedyr.
VArbyg, sortsblandinger.
VArbyg, wUlllpebekæmpdse
Vårb)g. svovl..
Vårbyg. sygdomme
VArbyg. ud'\ædsmængder.
Vårb)'g, ukrudt.
VArbyg. vælc.stregulcring .
VArbyg, økologIsk
Vårbygsorter .
VArhvwe. sygdomme.
Vårhvedesoner.
VArraps. kvælstof.
VArraps. skadedyr....
VArraps. :,vo...1.
VArraps. s)gdomme.
Vårr:~ps. ukrudt
Vårrapssoner

W
Wase \'interh\'ede .
Weihenstcphan. reSl~teIlS.

Wesler- .....oldISk raJgræs.
WW IH9 \årraps

o
Økologisk dyrkning.
1·9013 vArraps.

289
"l

9, 68
67
67
III
69

206
7

69
69

169
2S1
61

112

V
Valmi majs.
Valmue .
Val1d~lance

Vanding.
Vandingsbehovct 1991 .
Vandingsmaskine. gylle
Vandingsstyring
Vegotan.
Vejrforhold.
Vejnnformatlon .
Vejrradar.
Vekselvirkning
Vennon foderroe.
Victor hesteOOnne.
Viking spindhnr .
Vild roer se ukrudtsroer
Vindaks .
Vinddrift .
Vindforhold
Vmtage vAtbyS
Vinterbyg, kvælstof.
Vinteroyg, skadedyr.
Vinterhyg, sygdomme .
Vinterbyg. ukrudt.
Vinl~rbyg. \'ækslTegulering.
Vintcrbygsorter.
Vinlcrfasthed, raps.
Vinlerfaslhed, vintcrbyg .
Vinterfasthed. vinterh\'ede
Vinterh\'ooe, bejdsmng_ .
Vintcrh\"ede, græsukrudl
Vinterh\"edc. gylle.
Vinlerh\'ede. helsæd
Vinterhvede, kemestorrelsc
Villlcrhvede, knækkefodsyge
Yinu:rhvede, kvalitctsanaly<;e:T
Vinterlll,edc, kvælstof.
Viulcrhvede. meldugresislens
Vinterhvede, prolcinindhold .
Vinlerh\'cde. skadedyr
Vint~rhvede, soner.
Vimerhvede, s...ampebckæmpelsc
Vinterhvede. svovl
Vmterhvede, s!tid '
Villlerhvede, udsædsmængde
Vinterhvede, ukrudl.
Vinterh"'ede....ækstregulenng.

198
228

9
41
SJ

ISl
35. 177

210

"II
114
J8
22

l"198
106
271
28

116
21

77, 169
23
26

171
24

18.160
101
27
2l

198
18. 157.

m
ViJHerh\·ede.okologlsk. 231
Vinterhvedesorter. 18
Vintertaps, husdyrgødning. IIJ
Vmterraps. hælslof 137
Vinterraps. svovl. 100
Vinterraps. sygdomme. 147
Vinterraps. sAtid. 137
Vinterraps, udsædsmængde. 137
Vinterraps, ukrudt. 138
Vinterraps. vækstrcgulcring 137
Vinterrapssoner . 132
Vinterrug, græsukrudt. .. 213
Vinterrug, helsæd. . . . .. 270
Vinlerrug. k\·ækkcfodsyge. 176
Vinterrug. kvælSlof . 83
Vinterrug, skudedyr . 176
Vinterrug. sygdomme. 176
Vinterrug. udsædsmængde . . 34
Vinlcrrug, u~rudt. 213
Vinlerrug, vækstregulenng. 32, 176
Vinterrug, økologisk 233
Vinterrugsoner. J2
Virknlll~kema, ukrudt i raps 144. 146
Virkningsskema. ukrudt i vintersæd 21S
Virkningsskcma. ukrudt i vArsted. 223
Virknmgsskema. ukrudt I ærter. 226
Virksomme stoffer i kemikalier 196, 230
Virus. 174. 181
Vital havre. . . 51
Vllavax 200 156
Vækstforhold . 7
Vækstregulering. raps 137
Vaeksttegulenng. vmterbn: 35
Væhlregulenng, vinterhvede. 18. 157.

l72
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Udviklingsstadier lor kartofler

d
o

o Lægning Begyndende Spiring
1 Fremsplflng
2 Blad- og slængeludlllkhng. Mindst 1 løvblad

med småblade udviklet
3 Længdevæksl. Planteh0/de l cm noleres.

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

UdviklIngsstadier lor bederoer

5 Blomsterknopper dannes
6 Blomstring (hvIs sorten blomstrer)
7 Frugter (kanoffelæbler) dannes (hvIS sorten

har blomstret)
8 NalUrlJg nedvIsning. Noter ev1. pct.

nedvisning
9 Toppen nedl/lsnet Knolde almodnet

. , Y r~\. )

'( J

,
\

~

1 Såning
2 Begyndende splnng. RodspIfe slØl"re end I

cm
3 Umiddelbart før fremspmng
4 Kimblade udviklet

UdviklIngsstadier al ærter

•
5 Første par løvblade ærteslore
6 Andet par løvblade ærtestore
7 4-6 løvblade
8 Rækkerne lukker (midt l Juni)
9 Optagning

9

308

o

J, •J
6 - "

o Før fremsptring
1 Begyndende Iremspmng
2 Første blad ikke udfoldet
3 Første blad helt udviklet
4 Tanadier (= bladfæster) udviklet
5 Flere nodier udviklet. Antal nodter angives

ved decimal, I.eks. 5,6 - se legmng
6 Første knopper synlige
7 Første blomst udsprunget
B Bælgsætntng. Antal nodler med bælge 

større end IO mm lange - angives ved deci
mal

9 Ærteudvlkhng Antal nodier med fuldt ud·
viklede bælge, angives ved decimal

10 Modnmg. Antal nodler med gule bælge (hår
de ærter), angives ved deCImal

11 Høstmoden
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