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A

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår
Af Carl Åge Pedersen

Dette l/firtit er udnrbejder i samarbejde med J..ollsu/ellt
Henre Allder~ell, der har bearbejder klimlldarae"e.

Forsøgsarbejdets omfang
Resuhaterne af de markforsøg. der gennemføres i de
land"konomiskc foreninger. udgør cl væsentligt grund
lag for plantcavl<;konsulenterncs rådgivning. M Is:t~t

ningen er. at de aktuelle forsog~porgsmål,der arbejdes
med. har stor pral..lis" relevans. og at resuhaleme ~m·
lidig er let tilgængelige for alle planleavlerc.

Ud over markfor~ogelle. der udfores på landbrugshe·
drifter. gennemføres der også specifikke undersøgelser
med aktuelle planleavlssporgsmål og produktionsmeto
der. Arbejdet udfores for størstedelens vedkommende
af planlcavlskonsulcnlcmc i de lokale landbo- og fami
liclandbrugsforeninger. men planlægningen af arbejdel.
samling og bearbejdning af resuhmerne sker på Lands·
konloret for Planteavl med ansvar over for landsud·
valget for PIanieavl. En del af de mere teknisk specifik
ke fo~'gsbehandlinger udfprcs med materiel og assi
stance fra land~ud\'algets forsøgsvirksomhed på
Koldkærgård.

Forsøgsplanlægningen foretage!> dels sammen med
planleavlskonsuleorcrnc på forsøg!>ledermpder. og dels
af en række faglige forsøgsudvalg. der også varelager
koordineringen med andre forsogsvirksomheder. for!>t
og fremmesl Statens Planteavlsfon.og.

Tabel I. Anwl for!Jog

1971-75. 2225 777 478 275 99 3854
1976-80 . 2047 779 455 266 102 3649
1981-85 .. 1589 595 302 222 110 2818
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
1992 1212 511 237 134 80 2174
1993 1062 471 207 123 83 1948

I tabel I er ... i!>t en oversigt over forsøgsarllcjdr.:l!> omfang
j 1993 og tilbage til 1971. hvor delte arbejdet blcv samlet
på land!lplan.

I 1993 er der gennemfort 1.948 forsøg. Der er tale om en
tilbagegang på 226 forsøg l forhold til året for. Del er
værd at hcmærke. at der har kunnel gennemfores så
mange forsøg. idet plantcavlskonsu!cntcrne har været
meget travlt optaget af al hjælpe landmændene med
arealopm. ling. opgorelse af hoSltab og med at udarbej
de ansogmnger til EF's hektarstoneordning.

Når forsogsnntallet på trod!> heraf har værct h~)Jt. vidner
dct om dell betydning. forsøg~arbejdel har for plantc
av!skon'iulcnternes mulighed for at yde opdateret råd
gi\oing.

Der har V~l'ret en jævn tilbagegang i forsøgenes antal
igennem de seneste godt 20 år. Udviklingen er imid
lertid ikkr.: r.:t udtryk for en til<;varende reduktion i for·
scgsarbejdets reelle omfang. De enkelte forsøgsopga\er
er i tidens lob blevet betydelig.1 mere omfattende og
komplekse. hvad angår forsøgssporgsmålenc~indhold.
Dt:ue !>kyldcs. at der nu stille!> storre krav om. at for·
spgene skal kunne belyse konsekvenserne for både kva
litet og økonomi ved en given forsøgsbehandling. eller
metode.

Igennem årene er antallet af analyser i de cnkelte for
søg ble\ct foraget væsentligt. Analyserne er relativt be
kostelige. og derfor tilstræbes der nu en reduktion af
forsogsanwllet. men st~ ret såledcs, at resultaterne fort
!lal vi! være fepræsentalive for hele landet. Lokuh er der
stadig nere foreninger. som samarbejder ovcr forening!i
grænserne med fordeling af opgaver og omkostninger.

De flesle forsøg med planteavl~porgsmål gennemfores
over flefe år for at finde årsvariationens belydning for
resultaterne. Derfor er flere af forsøgsserierne fortsæt
leisesopgaver. Desuden er det en vigtig opgave for for
søgsvirksomheden til stadighed at afprøve og fore kon·
trol med plantearter. sorter. dyrkningsmetoder og hjæl·
pemidler for at give pianieavlerne del bedste grundlag
for beSlutningerne ved planlægning og udforeIse af
pianieproduktionen .

Forsøgsarbejdet er gennemført efter 309 fo ....ugsplaner.
I tabel 2 er vist forsøgenes fordeling på ho\'edområder.
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Forsøgsarbejde og ,'ækstvilk r

Opga....erne med afprpvning af arter og soner er redu
ceret en del igennem de senere år. Samtidig er der o;;ket
en bel)'deli~ for'>i..}dning i fCtning af flere \inlers.1:dsfor·
søg på bekosIning af forsøg l \'~ro;;æd,

Del relativt store antal for!>Og mc:d magnesium. mikro
næringsstoffer mv, omfatter primært forsøg med s\'Ovl.
Som følge af en omfattende ind!>at i d~ landokonoml,ke
foreningen. fors~1gsvirksomhe(j er "pørgsmMet om
~vo\'lm<lngel og afhjælpning herafstort set belyst. Situa
lianen er nu totalt ændret i forhold lil for 6-7 år ,iden.
hvor man overhuvedel ikke tog hen,)'n lil dette nænng'i
..tuf. når man udarbejdede gødningsplaner.

Hovedparten af gudningsforsøgenc er koncentreret om
kring opgaver mcd kvælstofg,ud~kningfm hCf"cd <tI ...b
bc grundlag fur en økonomio;;k nplimal og miljømæssig
forsvarlig anvcndelsc af dCllc næringsstof. Desuden ar
bcjdes der med et betydeligl anlal fOrliøgsopgaver om
kring husdyrgooningsanvendcl"C. overvejende i rcl,Hion
ti! kvælslofudnyucben. Disse opgaver er sammen med
en række demnn<;trationsforsog et væsentligt kd i den
aktiOflSplUlI for bedre udnytfd~(' lIf luudyrgodnlllgl''''
nærillgssrofimllruld, som landhruget iværhatte fra n~l

året 1989.

Gruppen "andre forsøg" har i de senere år haft et stort
omfang, især vcdrørende forsøgene mcd bekæmpelse af
sygdomme ...kadedyr :<.amt ukrudt. Det bel}delige om
fang af diSse opgavcr skyldes dels nyc typer af beskyttel
sesmidler, men især at en stor del af forsøgsopgaverne
dircktc har dct formål. gcnnem reducercde doser og
ændret spnSjtuingsstrategi. at finde vej og muligheder
for al reducere kemikalicforhrugcl. En del uf di~sc op
gaver genncmføres i samarbejde med Plantel'(emscen
lret fmder S,mens Plunte(lI'b!orsog, bl.a. udvikling af
modeller og PC-programmer for bekæmpel.se af ukrudl.
svampesygdomme og skadedyr i de fleste afgrooer.

I forbindelse mcd forsøg og forskellige undersøgelser
gennemh"c~ der et omfattende analysearbejde for at
bcl~sc fONøgo;;forholdenc samt afgrødcrnes kvalitct. I
en del af forsøgene er der udtaget jordpnwer til lek
~tunm<lly!>Cr. hvorefter fOfM)gsarcalcme cr inddell i 12
jordklasser efter den danske jordklassificering. Grund·
laget for dr.:nllC opdeling og jordt)'perncs benævnelse er
anføn i skemaer bagest i oversigten.

For fonsat at forbedre og regionalisere de kvælslofprog·
noser. ~om landskunlOfet har udsendl 16 år i træk. har
der siden 19l)6187 værel ctablerel Cl omfattende projekt:
KVADRATNET for mrrulllndrrsogelser , Dal/mark.
Dette pmJdt forventes videreført. idet kvælstofprog
ooserne nu er en del af det lovgrundlag. som den prakti·
ske &ødningsplanlægning hviler på. En nærmere bcskri
...·e1se af dette projekt kan findes i afsnit E, Gødskning
og kalkning.

Der er igen i 1Y93 modtaget betydelig økonomisk støtte
Iii fo~øg~arbejdet fra Landbrugsmini~lerict gennem
Forskl/ingm'kretariatel. Endvidere fra MiljosIYfl'lsell til
spccifikkc opgaver omkring husdyrgødningen~ udnyt·
telse, samt til under..øgcl~ af gmduerct plantcdyrkning
mv. Der er desuden modtaget StØlle fra Energislyreisen
til undefM)gd~er \edmrende biogasanlæg. Der cr også
modlagct meget \'ærdifuld StOltC fra private firmaer og
fonds. Det gælder .vor~k Hrdm 's Fm/d. Kem/m IJa,,
marks Folld. Ole Heye's Fond, SøretJs Christian Søren
sen og hUStTUS mindefolU/ j(lmr Ganneriel:' Afsæmmgs·
udvulg. De~udt:n fra FrokofllrolkommissiotUms Erstat·
ningsfond, Landbrugrrs Komforædlingsfond og
Ersta"lin1:~fo"d('n fur Sædt·kum.

Endelig har cn del firmact stillcl gødning. kemikalier.
udsæd, frø, maskiner mv. til rådighed.

Forsøgsvirksomhedcn udtaler sin erkendtlige tak for
denne sløtte. der således på forskellig vi!> er ydet lil
arbejdets gennemførelse.

I de følgende afsnil vi!.e~ resultalerne af forsog og uno
dersøgcl<;cr \cd de re<;pektivc lands· og specialkonsu
lenIer. Dc Slore ho\'edtabeller mJ:d enkdlfo~'genes re
sultater er lUe medtagcI i ovcJ"\igtcn. men offcnl!ig·
g~)fe~ l Cl særskilt tabeIbHag. Forsøgenes
hovedresulli.ller er her i oversigten anfMt i taneller, dcr
er nUflllllcren.:1 fortlønendc indcn for hvcrt afsnit. I
o\'cr"kriftcn over disse labcllcr er der i parentes anført
nummer pa de tilsvarende tabellcr over enkeltforsøg i
tabelbilligel.

21.0
lS.D
0.5
1,1
0.2
3.2
0.7

IIXl

.w,3862

+IR
303

10
21
3

63
I~

19~8I alt gennemføTlc forsøg.

Andre forsøg

Bekæmpelse af ukrudl
Bekæmp. af sygdomme og ...k::tdc:dyr
Jordbehandling .. ' ...
Såning og planteta! .
Vækstregulc:ring ..
Dyrkningsmctodcr.
Forskelligt.

Tabel 2, O\'erslgl Ol'er forsøgsopgu\'t!rlJe 1993.

A rter og sorter

Vintersæd .. 3[7 !(d
Vårsæd. 18> 9.4
Ærter. hestebønner og lupin 82 4.2
lnduslriafgrøder. 80 4.1
Kartofler. roer. majs og græ"i , , 71 >.6

733 37.6

Godnmg4or30g:

Afprøvning af flere næringsstoffer 30 1.5
Særlige forsøg vedrørende:

Kvælstof 111 5.7
Fosfor .... . , . . . . . ... 5 0.3
Kalium .... 3 O.l
Magnesium. wovl og andre. 81 4,1
Ka!k m.m. 3 n.2
I-Iu~dyrgødning. 87 4.4
Industriaffald og slam . . . . . . . .. 33 1.7

35> 18.1
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GrundoplY'iningerne for de enkelte forsøg kan studeres
i del mere omfattende tabelbilag. Markforsøg 1993. Her
lindes og!'.å resultater af fOf<;øg. som udelukkcndc cr
gcnncmfør! lenkellforeninger.

TalJel3. Gellllemsnilstemperlllur og tIlIUlf solskillstimer.

II Fra~gnel Bornholm og øerne IKallegal
{KIlde: Danmarls Meloorologlske Institut og Afd. for Jordbrugs·
meteorologi. Statens Plante;n.lsforsog~

Til hjælp for en okonomisk vurdering af fo~,gene... re·
...ul!ater er der i mange af forsog'iscricrnc beregnct et
IIt?ltomemdbyue. som normalt er anfprt til h,)jre for J..er
Ion nen med udbyllc og merudbyttc. NCllomcrudbytlct
er beregnel ved fra rncrudbYllct at trække de omkost
ninger. der har været forbundet med fremhringelsen
herar. DCI er fx i godningsforsøg omkostninger til de
anvendtc godningsmængder og til udbringningen. Be·
regningen er gennemf,," under de pri'iforhold for pro
dukter og hjælpemidlcr. der har været gældende i \æJ..
ståret 1993. De anvendte priM:r fremgår af tabellcr ha

gcst i oven.igten.

Ved amendcl...e af re ...u1taterne til planlægning af aktlvi
lelerne i de kommendc år. skal man huske at tage hen·
<;yn lil de fortsat faldende afgrodepri!>Cr.

Septcmber .
Ol.tober ..
l o...cmber.
Dcccmber.
Januar ..
Februar.
Marts ..
April.
Maj .
Juni .
Juh .
Augusl
September.
Oktobcr

12.9
6.5
5.1
3.0
2.1
1.3
2.9
7.4

12.6
13.5
14.1
13.9
11.0
7.1

12.7
9.1
4.8
1.6
0.0

.;.0.1
2.1
5.7

10.8
14.3
15.6
15.6
12.7
9.1

146
102
62
35
63
60

126
191
272
277
184
195
92
89

149
96
54
36
39
67

114
174
234
2~2

227
219
149
%

Vejrforhold og vækstvilkår
Vejrforholdene har hctydelig indflydclse på de udbyt
ter. der opnås i de forskellige afgrooer. I forbindelse
med \'urdering af fOf'~og..resultatcrne er det derfor hen
sigtsm~t:SSigt at havc cn beskrivelse af klimaforholdcne,
hvorunder forsøgene er gennemfort.

Vækst&'tSOllcn 1993 var karaktcrislisk \cd at "sommer·
vejret" ~tilr1edc usa:dvanligt tidligl - allerede i de ... idslc
IO dage af april·, hvor lemperaturen den 27. n~ede

rekordhøjden på 28,6"C i Holbæk. Det tørre sommer·
\'ejr forballe i hele maj og i fUTSle del af juni. hvorefter
"Ommeren at sigc fOf";vandl. Fra midten af juni og
hen i oktober var vejrct ustadigt. kuligt. regnfuldt og
med langt færre solskinstimer end normalL

Klimaforholdcne har naturligvis varieret fra Sled til
lIted. men her er del kun muligt al bringe en ~ummilri~k

oversigt over dc gcnerelle vejrforhold og vækslviikår i
1993.

Temperatur og solskinstimer
I)å grundlag af Danmarks Meteorologiske Instituts m.
linger ved udvalgte stationer viM:r tabel) temperaturen
og dct månedsvise antal solskinstimer fra septcmber
1992 til oktober 1993.

Alle 3 cflerårsmåneder var i 1992 lidt koligere end nor
malt. og ha...de et relativt stOf( antal solkinstimer. Speei·
elt oktober var kold. ug der forekom ofte natlefrosl.

De 3 vinlcrmånedcr var som helhed temmelig milde
med el ovcr""J..ud af "iol i januar. og vinteren må betegnes
som den sJctte milde vinter i træk.

ForåTSm, nederne var varme og solrigc. Allerede dcn
21. april blc\' "ejret "sommerligt". og det overvejende

Middeltemperatur
Jyfland og Deme

25

I AAlu~ I
20

- - Normal

215

P\e

flO
~ ,
~ ,

" 5

~~p
o

varmc og turre vejr fortsatte i maj. Trævæksten startede
us<-cd\'anligt tidligt med lovspring 2·) uger for tiden.
Antallet af "sommerdage" i april var det størstc nogen
'iinde.

De 3 sommerm neder var kølige, og l Juh og august var
der færre solskinstimer end normalt. Anlallct af "som
merdage" med maksimum~temperaturerover 25"C var
usædvanligt I;lVI, nemlig i gcnnemsnil kun ccn 'iommer
dag i hver af de tre sommermåneder.

De højeste temperaturer for hcle rel 1993 blcv regi'
streret allerede i ~Iutningell af april og i begyndelsen af
maj.
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Forsegsarbejde og vækslvilk r

To karakt~ristisk~ forhold
fra sommu~n 1993. T,r
k~pletter og brakmark~r.

M~ns vindmøll~rt1~ har
producu~t altunauv ~n~r·

gi, ~r d~t kun ca. 18.000 af
de udtagn~CD. 205.{)()() ha
landbrugsjord. hvorpd
der i /993 er prod"c~rtt

biomass~ til ~nergiformd/.

Nemlig i form af såkaldr~
nonfoodraps.

1 september og oktober har bdd~ temperaturen og (Jn

tall~r af solskinstimer ""rret lavtre end normiJl,.

Nedbør
Tabel 4 viser nedbørsmængderne i vækstperioden. No
vember 1992 var meget regnfuld. PA landsplan faldt der
125 mm mod normalt 79. I december, februar og maris
faldt der mindre nedbør end normalt. Januar va.r imid·
lertid utrolig nedbørsrig med 101 mm mod normalt 57.
Den samlede nedbørsmængde i perioden november til

Tabtd 4 Oversigt over nedbørsforholdene 1992193

marts var generelt større (15-68 mm) end normalt. I
Nordjylland og Arhus amt var nedbøren dog lidt min
dre end normalt.

April, maj og juni var meget nedbørsfattige. hvorimod
juli. august og september var mere nedbørsrige end nor
malt.

Nedbørsfordelingen er vist for Jylland og Øerne i figur
2.

'ov.·IIlIl15 April Maj J..n Juli A"8 x", Oh Apr....,

I~""" 19'13 ""'"" 19'IJ I''''''' 1993 ~orm 19'13 Is""" 19'13 ""'"" 19'13 I'""". 19'13 !''''''' 19'13 IN"""
ordjylland .. 258 277 22 38 25 49 21 53 90 64 78 65 85 72 81 77 402 418

Viborg ...... . 328 306 24 40 24 49 14 58 100 62 85 66 76 80 82 87 405 442
rhus ....... 246 263 18 38 25 47 19 50 88 63 78 59 115 66 80 68 423 391

Vejle ........ 343 328 14 43 28 52 15 59 96 67 92 65 120 78 101 85 466 449
Ringkøbing .. 410 346 19 43 21 52 15 59 98 67 90 72 76 93 87 98 406 484
Ribe ........ 405 357 16 46 29 51 31 60 106 67 101 79 107 93 100 102 490 498
Sønde~ylland. 405 337 16 45 33 53 40 65 104 74 110 77 118 84 78 92 499 490
Fyn ......... 304 254 14 38 31 46 27 52 78 61 62 59 127 60 68 62 407 378
Vestsjælland 2) 250 226 11 36 20 43 27 50 95 61 71 60 136 57 61 55 421 362
ØstsjællandH.. 264 234 9 39 14 43 34 53 114 68 72 64 118 61 53 56 414 384
Slorstrøm .... 268 232 14 39 23 42 34 49 116 63 81 57 154 56 59 51 481 357
Bornholm . ... 288 260 19 39 22 38 32 42 87 55 55 57 112 64 101 60 428 355

Hele lalldel 11 . 321 285 16 41 25 49 25 52 99 66 85 68 110 7/ 79 76 439 423
1991·92 . ..... 296 65 27 I 44 117 47 77 378
1990·91 ..... . 256 48 24 95 42 44 64 55 372
1989·90 ... ... 296 36 24 80 44 48 150 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 86 507

Il Frt:dtriksborg. Roskilde og Københa\"RS Amcs.kommuncr
%) F~g:nel Bornholm Ol lierne iKancp!.
(Kil&: Danmarks Melrorologiske Inslllut og Afd. for Jordbrugs MeteorologI. Satens Planteavhforsøg).
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Forsøgsarbejde og \lækstvilklr

ITab~/ 5. Ol'trsigl ollt:r vandbu/uncl!n /993. (Kifdl!: Afd. for Jordbrugsmeleor%gi. Statens Plu1lleuvls{orsøg). A
01..

19'1.\

Nordjylland . ....... .. -34 -2 -68 -20 -73 -30 8 -36 18 -11 38 30 63 56 -48 -13
Midt- og Vestjylland .. -29 -7 ...,9 -30 -76 -32 13 ....lI 30 -21 51 32 71 59 .J) -40
Østjylland. . ....... -29 -a -<,O -27 ...,9 -33 14 -37 15 -26 73 20 71 47 15 ...,2
Syd- og Spndcrjylland . -39 3 -57 -20 -57 -19 28 -30 38 -11 80 35 73 66 66 24
Fyn. . .......... -47 2 ...,7 -20 ...,9 -30 -2 -32 -6 -28 95 12 53 42 -43 -53
Sjælland og Lolland Falstcr -51 -8 -79 -34 -68 -35 10 -42 -7 -36 103 l 47 29 -45 -124
Bornholm . .............. -41 O -al -49 ...,7 -48 -11 -45 -24 -45 68 6 63 37 -94 -142

Gennemsnit for hele landet -38 -1 -69 -27 ...,9 -30 11 -37 12 -24 73 21 62 50 -18 -51

-. - --'

... ----

-.- --'

--;---'---'

----

---

__ 7_----

- ---

---;.--~

_:.--

----
_- __ o -

~~--

--

----- Fo~
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O+---:-::::-:-----------j
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0+--,..,..,.------------/

120 . 1985'
BO
40

O+--==-----------j
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4g L--'::-~=::::...----.:..._:-~~.=..- =---::.... ...j
120 "989~ "",

~ L~===::=====-:-::::;~:..:...J
120 . 1990'

BO

4g ~--=;;:;::::::.--.:_--.:=--_.:.....-~.~--.:-:...-::.~
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0+---.,.,=----------1
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40
O +---:-::~=....:::=------.:.:...._1
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BO _~--7-_~~_-_-_---7---

~ L.,=::;:=:::;::~r__r_-- =r-':...:...:"J
april maj Juni Juli aug. sept okt.

Øeme
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• Nedbør 1992-93

• NonnaJ 1961-90

•

• Ned>or 1992-93
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Figur 2. Nedbør Jylland og Øeme '992-93 og normal
nedbør '96'-90. (Kilde: Afd. tor Jordbrugsmeteorologi,
Statens PlanleavlsfOlSOg).

Ft{}ur 3. MAnedIig nedbør (fuldtoptrukken kurve) og for
dampning ,_,kUMJ) Io, _ iIlnd9/. IAfd. for Jord.
brugsmeteorologi, Statens Pfanteavfsforsøg).
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Forsogsar-bcjde og Væksl\'ilkAr

Vandbalance
I labelS er viSl \'3ndbalancelallene for 1993. Vandbalan
ccn er beregnet af Afdeling for Jordbrugsmeteorologi
ved Slatens Planleavlsforsog på grundlag af mAli nedbør
og beregnet daglig fordampning.

Vandbalancen er beregnet som forskellen mellem ncd
bør og fordampning. Hvis vandb.i1ancen er ncgmiv. be
tyder det. at fordampningen har værel stprre end ncd
~~ren. Vandbalaneelallene er vht for hele landet og for
de enkeltc landsdele. Til sammenJigning mcd årel~

\'andbalanee er vist "norm,llen" beregnet som gennem
snit for perioden 1969-88.

I figur 3 er valldbaJaneen visl grafi~k.

Vindforhold
Efteråret og \1ntcren 1992193 var præget af mere blæst
end normalt, især november og i særdeleshed januar \'ar
meget blæsende.

Der har ikke værel \'Oldsomme forårsstorme. h\'Orfor
der Slort set ikke har været problemer med jordfygning i
1993. Sommeren har værel dommeret af veslenvinde.
og især juli var præget af blæs!.

Arealanvendelsen
Pt't basi~ af Danmarks Stalistiks angivelse af arenlfordc
lingen • på ejendomme over S ha og et lillæg for arealer
fra ejendomme under 5 ha • er der i samarbejde med
Økonomisk1Statistisk Afdeling. De danske Landbofo
reninger. forelagel en opgørelse af landbrugsarealets
fordeling på afgrøder. Resultatet heraf fremgår af tabel
6. Tallene for 1993 er foreløbIge.

EF·reformen har bevirket. al der ialt har \'ærel omkring
205.000 ha. der har modtagel offentlig stolte lil brak·
lægning og dyrkning af nonfoodafgroder. Heraf har ca.
18,(00 ha va:ret dyrket med såkaldt nonfoodraps. Dvs.
raps. hvoraf olien skal gå til fremstilling af rapsmelh)'I
ester. der kan anvendes som brændstof i biler.

På Irods af del relativl store brakareal er arealet med
vintersæd gået frem med 4 pet. til iah 870.000 ha. eller
60 pet. af kornarealet.

Den Slore taber har været vårbyggen. der over en 5-årig
periode er halverel i areal. EF-reformens beMemmelser
om arealtilskud til majs og anden form for helsæd har
bevirket en fortsæuelse af Irenden med en stigning i
arealel med disse afgrøder. Til gengæld er foderroearea
lel i konstant lilbagegang.

Efter en kraftig stigning i kartortelarealel i 1992 er del
nu igen tilbage på det niveau. som har værel gældende

10

Tabel 6. Latldbrllg'iurealels befl}Uelse 1000 Ila.

Kornartakt

19""11""" 11",q 11'1\10 119'11 11""2119'11

Vinlerhvede ·1 7Y 2% 431 522 507 567 W1
Vårhvede .. 13 13 11 12 15 14
Vinlcrrug .... 131 81 100 109 80 88 76
Vintcrb)'g ... O 44 82 13Y 140 151 187
Vårbyg ...... 562 1119 916 770 804 765 536
Havre 262 .w

2~ l 24 24 31 32Blandsæd 277 4

Korn i ah .. 1311 15n 1572 1575 1567 1617 1452
Bælgsæd. 9 147 123 114 99 118 122

Rodfruglarealel

Kartoner ..... 104 33 34 40 43 53 45
Sukkerroer ... 66 68 67 66 65 65 66
r"Oderroer .... 411 110 107 102 93 81 71

I ah. _. _... 581 211 208 208 201 199 182

Græs- og gronfoderarealct

Helsæd.
lucerne og
gronfodcr. 38 62 58 58 68 78 78
Majs ....... 17 17 19 lY 20 27
Græs og klø-
vergr. i omdr. 677 258 256 252 253 257 255
Græs og
kløvergr. uden
for omdr. 402 223 225 224 216 213 203

Græs og grøn-
foder i alt .... 1117 560 556 553 556 568 563

Frø- og spccialafgrødearealct

Fr" 1;1 u<hæd.. 46 58 69 52 50 52 56
Vimerraps.... 12 27 78 160 203 liS 136
VAmps. . . . . I 172 153 111 76 63 26
Andel.. 19 5 3 2 I I 2
Garrneriprd. . . 9 27 27 28 27 29 29

Frø- og spec.
afgr. i alt ..... 91 289 330 353 357 263 249

Øvrige arealer
ind. brak ... 12 4 5 4 5 4 195

Samlet land·
hrugsareal .. 3124 2808 2794 2807 2785 2769 2763
• ForeløbIge lal

igennem de seneste år. Der har ikke været marked for
slor en stigning i kartoffelproduklionen.

Vinterrapsen har nu slon SCl erobret hele rapsarcalct.
En position. som \'årrapsen havde for blol 5 år siden.
Den for omtalte nonfoodraps er indregnet i det samlede
rapsareal.



Forsøgsarbejde ~ \'ækstvilkår

Dem.e braktype gil'er vildtet de bedste betingelser.
T'OlO: 8ent Lunt': Nit':lSt':fl

flt':r har man forsøgt at harve spildkomn
l'{l'/" Del er n{l'Sle" umllligt al opnå en 100
pct, effekt af en sådan lran'fUng.
Spildkormbrak kan git'e et -falsk s{l'dsl.i}
/C<', hlcf dc ol'er/el'em/(' /..uitllrplan,er /..I/tI
l'etiligellOlcle forskellige ,H~dskiftes)'gdom

mi'. Fora: Jorgen Flensborg

Forbruget af handelsgødning
Ifolge PlantedirckloralcI5 opgorcl..c er g,xtningsforbru
gCI faldct markanl fra 1992 lil 1993,

Ocr er to årsager hertil. For del fM!ltc har det relatlvl
Slorc brakareal Ikke 'ikullet lilforcs godning. For det
andet cr der mangc Indikationer på, <It der - inden for
de seneste år - er skel en væsenllig forbedring i ud
ll),ttcl<;cn af hu<;dyrgødningen, sMcdes at den hjemme
producerede gødning nu fortrænger l<lngt større mæng
der handelsgødning. end den tidligcre har gjort.

Lall(b,kontorcl:-. opgørelser vi:-.er. al mlUsa:tningen mcd
aklionsplanen for bedre udnYlIclse af husdyrgødnin
gens indhold af pl<llltcnæringsstoffer slort set er opfyldt.

Grll'sbrak. Fra og med 1994 skal t/er nable
res et grtf'sdlrkke på brakmarker, roralloll,
fll'L'; græsset uthtis som Ild/æg i den fore
gllent/e afgrøde, kan omkostningerne hol
des på el forholdsvis lCll't ni\'ellU,

Foto: Belll Lune Nielsen

Hvis man summerer det samlede k\'ælstofbehov for he
le landel i henhold lil arealfordelingen og fralnekker de
anvendtc mængder handclsgødning. fås den dcl af gød
ningsbehovet. som må være opfyldt ved anvendelse af
husdyrgodning, Denne mængde svarer i 1993 til ca, .w
pet. af den samlede mængde kvælstof i husdyrgodnin
gen. Del \'ar nclOp de 40 pet .. dcr var målsætningen
med al\lionsplanen. Der er basis for en yderligere for·
bedring af udnyttelsen af hw.dyrgødning. hvorfor del
kan forvenlcs. al forbrugcl af kvælstof i handclsgødning
vil falde )derligere i de kommende år.

Forbruget af fosfor i handelsgødning er nu kun 60 PCl.
af forbrugct i 1987. Også faldet i forbrugct af fosfor
gødning k<ln til en vis grad tilskrives en bedre udnyttelse
af husdyrgodningen. men del er dcsudcn cl Icgn på, al

II



Forsøgsarbejde og væksh'ilkår

man nu udnytter den generelt godc fosfortilsland, de
danske dyrkningsjorder er i. Også fosforforbruget kan
formentlig reduceres yderligere.

Omvendt har kaliumforbruget nu nået så lavl en niveau.
at det er betænkeligt. Med det nuværende braklæg
ningsareal bør forbruget af kalium i handel'igooning
næppe være under 100.000 tons kalium pr. år.

Den overvejende del af fosforet tilføres i form af NPK
og NP-gødninger. mens disse gødningstyper kun tegner
~ig for ca, 60 pet. af tilførslen af kalium. l takl med de
forårssåede afgrøders tilbagegang er der sket en væsent
lig reduktion i PK-gødningernes andel af markedet. De
rene kaliumgødninger har i de seneste 3 år dækket ca.
20 pet. af markedet. hvilket indikerer, al andelen af
mekanisk blandede gødninger har stabiliseret sig.

Tabel 7. Gødllittgs[orbrugel. Forbruget af
planteværnsmidler

1000 ton N. 381 367 377 400 395 370 333
TabelS viser. hvorledes salgct - og dermed forbruget - af

('rocem: plantebeskyttelsesmidler til londbmgs[ormål har udvik·
Kalkam.salp 26 24 28 30 34 38 38 let sig siden 1981. Mængderne er opgivet i tons aktivt
NPK, NP, NK, 49 47 48 49 46 43 45 stof. Udenfor denne opgørelse ligger et salg til brug i
Fl. ammoniak. 23 27 21 17 16 15 12 gartneri. frugtavl. skovhrug mv.. der er i størrelsesorde-
Andre N-gudn. 2 2 3 4 4 4 5 nen iO-IS pet. af de mængder. der er anvendt til egent-

ligt mark brug.
1000 ton P ... 47 42 40 41 39 33 28
Procelll: Forbruget steg fra begyndelsen af 1980'erne med bag-

Superfosfat 0.1. 4 4 5 4 5 5 4 grund i fremkomsten af helt nye og mere effektive

PK-gødn. 30 28 25 20 19 IR 15 svampemidler. som gjorde det økonomisk altraktivt at

NPK, NP. fi6 6R 70 76 76 77 81 bekæmpe visse sygdomme på korn. og behandlingen af
en stadig større del af det betydelige korna real rned~

1000 IOn K. 128 119 123 129 124 112 91 førte naturligvis en tilsvarende stigning i den anvendte

Procenr:
mængde af især fungicider frem til 1984. Siden har
mængderne af aktive stoffer været faldende, sclvom et

Kalium gOtln. 6 8 II 13 18 20 19 øget vintersædsareal påvirkcde forbruget sidst i SO'erne
PK-godning. 35 33 29 24 23 22 19 i opadgående retning.
NPK. NK., 59 59 60 63 59 58 62

1993-forbrugel opgøres i løbet af sommeren 1994. Pesti-
cidhandlingsplanens målsætning om hhv. en 25 pet. og

Af tabel 7 fremgår det. at forbruget af !lydende ammo- en SO pet. reduktion af forbruget af planteværnsmidler
niak er faldet særdeles meget, således at det nu kun er pr. 111 1990 og pr. 111 1997, set i forhold til gennemsnittel
40 pet. af forbruget i 1988. Faldet i forbruget af flydende af perioden 1981-85. er viSI med kursiverede tal i tabel
ammoniak skyldes f",not og fremmest tilbagegangen i Ro
arealet med vårsæd.

Det fremgår af tabellen. at målsætningen for 1997 synes
Forbrugets fordeling på de øvrige gødningstypcr synes inden for rækkevidde.
at have stabiliseret sig. For kvælstofgødningernes ved-
konuncnde dækker kalkammonsalpctcr 35-40 pct .. Ældre :.toffer er nu under revurdering, og arbejdet er
NPK-gødnil1gcrnc 45·50 pct. og nydende ammoniak JO. næ'itcn tilendebragt. En stor del af de ældre stoffer kan
15 pet. ikke leve op til de nye 'iundheds· og miljømæssige krav.

Tabi?IB S(I!g af bek.æmpelsesmidler tillolldhmg!>jormål (Kilde' Miljøstyrelsen)

Hovedgrupper
Salg; fra importør eller fabrikant hons akh~t Mof)

1981 11983119&< I0"' 19811851198611987 [1988 119891 \III 1/1 '90 11990 11991 11992'1 \III 1/1 '97

Herbicider ,,4671 4953 4079 4636 3810 3900 3762 3969
Vækstregulatorer . 97 240 323 238 360 :101 259 330
Fungicider .. 1094 1897 2199 /779 1682 1124 1082 1270
Insekticider. 253 375 262 3/9 233 158 150 226

I alt ......... "",,6115 7465 686) 6972 6085 54R5 5253 5795

3477
/79

/33~

239

5229

3128 2867 2824
867 189 281

1396 1426 1333
259 146 128

5650 4628 4566

23/8
1/9
890
[6D

3487

Kursiv angl\'cr dc politiske mAI. som Folkctinget vedtog 1 maj 1987 (Pesticld·handlingsplancn): Forbruget ~kal rt:ducere~ med hhv. 25 pct. før
1990 og med SO pct. føl 1997 af gennemsnitsforbrugct i IQ81·85
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Goc/t lanc/mandskab l

praksis. Sprøjtefri rondzo
n~. \?d marksprolllutlgen
er c/er holdt pll'll abrand
/II det omgil'ende miljø.
FolO: AndrelLf Ø.ftergallrd

Dc vil derfor udg. og .. kai aflO'>Cl<> af mimin: ~kadclige

allcrnalivcr.

Kon~henscme kan på det korte 'iigt hli"c en mangel
p~ effeklive losninger. rx til ukrudtsbekæmpelse i visse
fm- og specialafgroder.

De enkelte afgrøder
De vejrmæssige hctingelser for afgrudcrnc er be~krcvet

på de foregående sider. Hele landel og alle afgroder
hlcv p. virkel af torken. Værst gik del ud over del nord
lige Sjælland. I modsæming til tørke:\ret 1992 har for
dampningen været mindre intens i IgtH. hvilket m. væ
re hovcdårsagen til. at det knapt gik !>å galt med ud
b)tlel. som mange frygtedc midt på sommeren.
Nedbøren i sommerperioden rellcdc gevaldigt op p. af
grudcrnc. så det primært var hallnudb>lterne. del gik
ud ovcr.

Kornafgrøderne
S""in~ og vækst. Efter en våd august blcv septemher
1992 relativt nctlhUT!ofaltig. og vintef';~t:den kunne eta
bleres uden problcmer. Dct rcsuherede da også i del
silHMe vintersæd,an.:al nogensinde.

J det relativt kolige eflerår voksede vinlcrsæden lang
somt. men i den milde \'inter gil \'æksten slOrt set ikke i
stå på noget tidspunkl.

Frier en nedbøro;rig januar var både februar og marts
rel"livt nedbørsr"uige. og forårssåningen blev dc neslc
Meder gennemført i lpbct af ganske få dage.

Allerede ved udgangen af april var der et relativt stort
nedhørsunder.;kud i v;ntcrsædsmarkerne. I det vamle
vejr i Illaj begyndle lørkesymptomeme al brede sig farc
truende i de flesle overvintrendc afgroder. l slutningcn

....orsøgsarbejde og væksh'i1k r

af juni var der også kraftige lørkesymptomer i mange
vårsædsmarker.

Det varme vejr i slutningen af april og I mal hcvirkcdc
en sparsom huskning af vintersæden. Del gav kornel et
pisleni udseende. og da t0rkes)'mplomcrne kom. be
gyndte mange al frygte for endnu en katastrofehosl.

De lave temperaturer i juni og juli samt de få solskins
limer fra 19. juni bevirkede. Ilt den daglige fordampning
aldrig nåede de helt Slore højder. Som følge heraf og på
grund al. al pianierne ; forhold til situationen i 1992
havde en langsom lilvænning til l"rkesituationen. fik
tMken ikke så alvorlige konsekvenser som m:1nge hav
de fT')'glcl.

Netlbo~\cn.kuddet i juli og augusl sammen med del
relativt k"hge \cjr ga\' en lang kernefyldningsfasc. le
des at hostudh),ltet for landet ~om helhed blev nogen
lunde acceptabelt.

Dc s)·dligc dcle af landet - herunder Lolland-F3lster 
fik betydende nedbørsmængder lidt tidligere end resten
af landet. mens Nordsjælland fik nedbør nogct senere.
Denne forskel i t0rkeperiodens længde afspejlede sig
senere i høstresullatct.

H"Sludbylkl l'Onerede ikke bare fra egn til eg" som følg~

af forsk~lIt I nedbørsforhold~n~. men i IldprlPg~t grad
fra mark ,,1 marI.. som følge af jordtns bonilet. O...V!ralt i
lander blev der hostet små udb)'uer på lH'andet sOlIdjord.

Plantesygdomme og skudedyr. Del gunstige vinterklima
bcvirkede. :11 der Slorl SCl ikke var udvimring i vinler
sædsafgrøderne. og der var heller ingcn angreb af be
Iydning af udvinlring~vampe.

Selvom der i forårel kunne konstateres kn;ckkcfod~yge

i en del vimersædsmarker. fik denne sygdom aldrig af-
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For~gsarbejde og \'ækstvilkår

gørende betydning, idet dcn "tørrede væk" i den ned
børsfauige periode fra april til juni.

Tabel 9 Udb)'rte af koma[grøder

Mil!. hlog. kerne

t) Foreløbige tal.

Rodfrugtafgrøderne

Gns. for
alle arter." 31.7 50.5 55,9 60.9 58.8 43.7 58,6

Høsten siartede relativt tidligt. men på grund af det
regnfulde vejr strakte dcn sig over en lang periode. De
sidste korna reale r blev først høstet i Slutningen af scp
tember.

20,2 31.6 39.0 36.1 35.2 42.8
0,6 0.6 0.1\ 0.6 0.6 0,7
3,7 4.9 5,4 4.0 3,1 3,4
2,6 5.4 8.7 8.2 7,5 10,4

51,644,4 41,2 42.2 22.2 23.7

)2~ 12 12 1.3 OJ 1.4

41.6 81,0 88.1 96.1 92.3 69,5 82.4

1950-,..!\98ll \ \9891 1991l \ 19'11 1199211993<

,) 2.9

3.1

::} 19.5

8,5
7.6

Vinterhvede
Vårhvede .
Vintc.:rrug.
Vinterbyg
Vårbyg ,
Havre.
Blandsæd ..

l alt.

Roesåningen. Det tørre forår bevirkede. at roerne kun
ne sås rettidigt i løbet af april. Generell spirede roerne
godt frem. og på grund af den l<lngsollune start. disse
afgrøder har. nåede de aldrig at blive alvorligt skadet af
tørken først på sommeren. Derimod fik roerne megen
glæde af den rel<ltivt rigelige nedbør fra og med juli. De
klimatiske forhold i 1993 vil blive husket som ideelle
med hensyn til dyrkning af fodersukker· og sukkerroer
overall i landet.

UdbyuetalJene for 1993 er forel,,;bige skøn fra Dan·
marks Statistik. Delle skøn er foretaget den 16. novem
ber på basis af cn stikprøveundersøgelse hos ca. 1.600
landbrugere. Tallenc her er generelt lavere end Lands
kontoret for Planteavls høstprognose. der blev udarbej
det den 20. september. Denne prognose er udarbejdet
ud fra udsvingene i forsøgsresultaterne fra år til år og en
indberetning fra landets planteavlskonsulenter. Ud fra
samme areaJfordeling ligger landskontorets skøn for
den samlede høst ca. 4 pet. over Danm<lrks Statistiks
foreløbige opgørelsc. I forbindelse med udarbejdelsen
af høstprognosen viste der sig meget store geografiske
variationer i de angivne udbyuer. Der har generelt væ
ret en god høst på Lolland-Falster, Bornholm og Fyn.
mens udbyttet har været under middel på det meste af
Sjælland og for vårbyggens vcdkommende i det me~te af
Jylland.

Gennemsniulldbytte, hkg. kerne pr. hu

Vinterhvede ".')36,5 68.1 73,0 74.3 70.9 62,3 70,4
Vårhvcdc, 48.6 48.7 53,6 50.0 37,2 51.0
Vinlerrug.. 23,9 45.2 48.2 49.7 49.1 35,044,3
Vinlcrbyg, '.)34,3 58.7 65.8 61,8 57,9 49,6 55,4
Vårbyg .. 46.0 48.3 53,6 52.6 30,0 44.4
Havn: .)32.3 en 505 '9
BI d

' d 28 46,8 43,2 .~,I , _,7 43.6
an sæ .. . .1

I vinterbyg var det først og fremmest bygruslen. der
dominerede. Der var udbredte angreb i mange marker i
det tidlige forår. og sidst på sæsonen udviklede angrcbet
sig yderligere. Skoldplet var udbredt i det tidlige forår,
men på grund af det t0rre vejr. skete der ikke nogen
yderligere udvikling af sygdomsangrebel. Angrebene af
meldug kan betegnes som meget moderate. mens byg
bladplet praktisk taget ikke forekom.

l vårbyg udviklede melduggen sig usædv<lnligt kmftigt i
de mest dyrkede sorter bortset fra sorter med MI-o eJler
Ty-resistens. Også i vårbyg var der relativt kraflige an
greb af bygrust, specielt i marker med sorten Alexis. På
grund af det tørre vejr var angrebet af skoldplct og byg
bladplct uden betydning. I tørken udviklede kombl~d

billens larve sig til gengæld kraftigt. både i vårbyg og
havre. Derimod kom bladlusene sent. og de fik aldrig
nogen nævneværdig betydning.

Ukrudt. På de tidligt såede vintcrsædsarealer blev
ukrudtct bekæmpet allerede i dteråret 1992. De store
nedbørsmængder i november sattc cn midlertidig stop
per for ukrudtsbekæmpelsen. hvorfor det på nogle vin
tersædsmarker var nødvendigt at vente med ukrudts
bekæmpelsen til om foråret.

I nogle vinterhvedemarker var der igen i 1993 angreb af
hvedestinkbrand. Denne sygdom er primært uds..-edsbå
ren og kan være et alvorligt problem, hvis man anven
der ubejdset udsæd. Et angreb af hvedestinkbrand kan
gørc hveden ucgnet til både brødfremstilling og foder.
Hvedeslinkbrand kan blive et alvorligt problem. hvis
det bliver mere almindcligt at anvende egen udsæd. og
man ikke har tilstrækkeligt styr på udskiftning og bejds
ning.

I vinterhveden var der kun beskedne angrcb af gulrusl.
og septoria udviklede sig, ikke. fordi regnen kom meget
sent i vækstperioden. I de meldugmodtagelige sorter.
herunder den mest dyrkede sort Pepital. udviklede mel
dug sig derimod meget kraftigt fra omkring l. maj. Og
så angrebene af bladlus i vinlerhvede var relativt svage.
I denne kornart var dcr på trods af varmen kun modera
te afgreb af kornbladbiller.

[ den tørrc forsommer 1993 gik ukrudlets vækst ston sct
i stå. men nedbør i sensommeren i kombination med
"tynde" marker betød. at der nogle steder var ukrudts·
problemer ved høs!.

Med den stigende andel <lf vintersæd i sædskiftet er det
blevet mere og mere påkræve\ m bekæmpe græsukrudt
samlidig med bekæmpelsen af tokimbladet frøukrudt.
Det er en af årsagerne til at størsteparten af vinler·
sædsarealeme med fordel kan behandles mod ukrudt
allerede om efteråret.

Udhyltc af kornafgrlKlcrnc. I tabel 9 er vist de sidste 6
års udbytter af korn afgrøderne. Til sammenligning er
viSI geunemsnitsudbyttet i perioden 1950-54.
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Tabel II. Areal og IIdb)'ue af grollfoderafgroder.

A

1ll.X) ha Mill. a (. I

266 327 331 8.48 8.01 9.58

1991 11992119'''" 1991 11m 11993'1

Lucerne Il 11 15 0.84 0.72 1.17
Majs .......... 19 20 27 1.51 1.67 2.00
Helsæd. 5' 65 62 3.98 2.77 3.66
Andre gronLafgr. 3 3 I 0.20 0.12 0.05
hal. rajg.r. efterafgr. 62 61 61 0.7J 0.92 0.92
Slæt af udlæg o.lign. 117 167 165 1.21 1.8\ 1.78

I alt.

Frøafgrøder, industriafgrøder
og bælgsæd

Majsen kom tidligt i gang og "oksede kraftigt til i den
vanne majM>1.
Dc manglende solskinstimer og de relativt lave tem
peraturer senere på somllH:ren har imidlertid bevirket.
at der ikke er opn. et den rekordav!. som det en over·
gang så ud til. Derlil k.ommer. at dc manglende varme
grader fra og med juni har Dcvirkel en relaliv lav 101'

stofprocenl i den hOSlede vare. Ilo!>lcn indlr~Il..Itc rcla·
ti\"ltidligl pga. nauefrO\I den 15.-16. oktoDcr.

Hels•.'l'dsudbytlct af vintcn.æd blc, "tort SCl normalt.
hvorimod udbyllel af våbyghelsæd var under normalen.
Til gengæld groede cftcrafgroderne kraftigt til. ..ålede ..
at det samlede udbytte af hcJs.æd..m;lrkerne er blevel
acceptahel!. Dog h:lr det i det nedbN~rigeefterår været
vanskeligt al udnyue erterafgmdernc optimalt.

-) Foreløbige tal

Udb)'tlcl af græsmarks....fgrøder. majs. grønfoder~ hel
sæd. Gncsmarksafgrøderne5 udb)'ttc målt i mio. afg,,"
deenheder er vi"! i en forelobig opgørelse i label IO. I
opgørelscn i tabel IO indg. r lillige udb)'lternc af grdn+
foder. helsæd. maj!>. efterslæt mv. I tabel Il er vi5t area
ler og udb) Iler for disse afgrøder.

I

Udb~Hel af rodfrugwfgrodcrne cr visl i cn foreløbig op·
gorelse i tabel IO. Del fremgar af tabellen. al udbyttct
har været :o.ærdelc... lilfrcdsstillcnde. hvilket også var
vcntet som folge af de ideelle vækstbelll1gel"Cr. De høje
udb) tier er opnactl<\om folge af et hOJt rodudb) tte. idet
lørstofprocenten i foderroerne og suHcrproccnlcn i
sukkerroerne kan hctegnc:') 'lom nogenlunde normale.

TiIbelIO. Udbyue af rodjmgJ- og græsmarksafgrøder.

Mill a.t.

Foderroer ... 26.9 9.712.012.211.310.1 8.5 9,0
Roetop . J.5 2.5 2.9 2.7 2.2 1.7 lA 1.3
GnL~mark"-

afgT. m.m 42.9 29.3 35.1 14.3 35.4 33.2 29.S 34.3

I ,It . . 73.3 41.5 50.0 48.6 46.2 44.4 39.4 44.6

Sygdomme og skadedyr. I foråret 1993 var der relativt få
problcmer med rodbrand. Angrebet af bladsvampe var
p grund af det lørre sommervejr mindre end normal!.
Der var få problemer med bladlus. hvorfor virusgulsol
angrenene var relativt beskedne.

Ukrudtshd:æmpclsen. Del lorre vejr i forsonuneren gav
ukrucllsplanlernc Cl kraftigere ,ohlag eml normalt.
nauefroM i forbindcl-.e med I. "proJlntng og kraftig vind
i forbmdelsc med 2. sprøjtning bevirkede. at "i~

sprøjtninger blcv udført for l>Cnt. Derfor var der pro
blemer med atopn, en tilfredsstillende ukrudlsbekæm
pelse. men på grund af det tørre vejr. groede ukrudlel
kun langsoml lil. Derfor har t1krud!~problemernevcd
h()~! ikke værel !>\(lTfC cnd normalt.

F,briksrocr.. 22.6 26.8 33.8 33.1 35.3 32.3 29.7 36.2
Kanoner.... 19,9 9.4 12.5 12A 14.8 14.6 17.8 17.4

Udb)'ltel af kartoner har og" være! h"Jt. Selvom der
var el vanding!>tlchov i "tarten af kanonernes væksl
periode. blev afgrodernc reddet af nedbøren fra midten
af juni. Kanoffclarealet er faldel væsenlligt fra 1992 til
1993. og det vil fnrmcntlig falde yderligere p. grund af
dårlige priser og manglende afsætningsmuligheder. Det
hoje udbytte i kartoner har gi\el en professionel lil
fredsstillelsc. mcn ikke en tilwClTcnde økonomisk ge
vinst.

Frøafgrøder. Arealet med græs og kl~"'er til ud!>ædsfrø
har ,æret stigende i de l>Cneste r. I 1993 har der ialt
været ca. 56.000 ha. Froafgrooerne havde gode vækst
vilk. r 1 efteråret 1992. og den milde vinter gav gode
betingelser for overvintring. Va:k\tcn startede tidligt
om foråret.

Mange frøgræsmarker var lydeligt præget af for, rstor
ken. De !>ildige rajgf"æSscr fik dog glæde af den nedbør.
der faldt sidst i juni og i juli. Til gengæld var høslperio
den sa:rdeles nedbørsrig. hvilket forringede h~Htrc:')ulta

tet.

Græs- og grønfoderafgrøder
Gra.-sproduktionen startede tidligt. og kreaturerne kom
tldligl på græs. Første slæl blev godt. men derefter gik
væksten i SI på de: areal!;:r. der ikke kunne vandes. Med
regnvcjrel i midten af juni startede græsvæksten igen. og
det samlede udbytte blev over middel.

Udb)'ttel af rødkIØl't'r. der i de senere år har beslaglagl
el begrænset area!. har værel ca. IO pet. lavere end nor·
malt. H\'ldkløvtr blev hUSlet under besværlige forhold.
og udbyttet har været ca. 20 pet. under Io-års gennem
l<\nittet.

Rajgræneme har i 1993 Ocslaglagl ea. 27.000 ha eller
halvdelen af frøgræsarealcl. UdbylIerne har været me·
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Forsøgsarbejde 0J.t væksh'ilkAr

Tabel 12. Udbyrre af raps og ærter.

get varierende, men i gennemsnit er der høstet ca. 20
pet. under lO-års gennemsnittet.

Humlegræs vurdcrcs at have givet ca. 20 pet. lavere ud
bytte cmI nonnalt. mens rodsvillgel og engsvillge/liggcr
tæt på det normale.

Den tidlige an. ~fivhladef svingel, har som den eneste
givet et udbytte. der er betydeligt over det normale.

...) Bjærget mængde.

19841'9891 1990 [1991 1.99211993'

U) Ikke opgjort.

. ..... 170.9160.9169,9159.9130.3151.5

Korn. kcrne 92.6 87.8 95,9 92.1 69.4 82.'
Korn. halm·". 9.0 9.2 R.3 7,9 7,4 7,4**
Bælgsæd . 2,8 4,7 55 4.2 3.0 4.6
Rodfrugter. 28.7 24.9 24.8 22.5 21.0 23.1
Græsmarkafgr. 37.8 34.3 35.4 33.2 29.5 34.3

-) Foreløbige tal.

t alt ., .

lig kun [9.7 hkg pr. ha eller ca. 20 pct. under dct norma
le niveau.

l den refererede årrække er der cn del forskydninger
mellem de enkelte kullurers bidrag til den samlede
høst. Ved vurderingen af tallene skal der desuden tage..:;
hensyn lil udviklingen i landbrugsarealet. Endvidere
skal opmærksomheden henledcs på. at det betydelige
areal med raps saml arealerne med frø til udsæd og
frilambgrønsager på ca. 250.000 ha ikke er medrcgnet i
denne opgørcl:t.c af det samlede høstudbytte.

Mdl. a.e.

Det samlede høstudbytte

UdbYllcrne af raps og ærter er vist j tabel 12.

Markært. Arealet med markært har holdt sig på ca.
120.000 ha på trods af det kraftige prisfald som følge af
EF-reformen. I-Iverken svampeangreb eller sygdomme
og skadedyr har haft afgørende betydning for ærterne i
1993. Dog har der stedvis været relativt stærke angreb af
æneviklere, T~rkel1 bevirkede. at afgrøderne blev åb
ne, hvorfor der var dårlige udviklingsbetingclscr for
bladsvampe. De. relativt lave temperaturer sidst i vækst
prioden og den rigelige nedbør var ugunstig for ærte
bladlusen.

På trods af at ærtemarkerne var særdeles tørkeprægede,
blev der i gennemsnit opnåct ct nogenlunde acceptabelt
udbylIe på 38.1 hkg kerne pr. ha. men med store ud
sving fra område til område.

Det samlede høstudbyttc for 1993 er vist i [abel 13.

Tabel13 Der samlede Iløswdbyrre

Udbyttet af bjærget halm er pt. ikke opgjort. men skøn
net af landskontoret. Det samlede halmudbyne har i
1993 kun været ca. 2J3 af normalt. I et normalt år er
udbyllct på ca. 5,7 mio. tons, hvoraf de 3.5 mio. bliver
anvendl til foder, strøelse og fyringsformål. Det er
skønnet, at de bjærgede halmmængder i 1993 har s\'aret
til et normalt år, men at der i 1993 næppe er nedmIlIdet
halm af betydning.

På grund af del lavere ha·udbytte af korn og det relativt
store brakareal er det samlede hØSlUdbyttc noget lavere
end de 160 mio. afgrødeenheder. der hidtil har angivet
el normalt høstudbytte for Danmark, og 11 pet. under
rekordudbyttet i 1984.

Milt. hkg.

0.82 2.83 5.20 5.56 3.29 3.80
4.23 3.72 2.70 1.70 0.77 0.51
5.08 4.61 5.42 4.18 3.03 4.63

Gns, udbyttc hkg. pr. ha

30.1 36.1 32.5 27.3 27.9 27.8
24.5 24.4 24.5 22.1 14.6 19,7
34..1 38.6 48.0 42,1 25.8 38.1

Vinterwps.
Vårraps .
Markært .,.

Vinterraps.
Vårraps.
Markæn ,.

Vinter· og "'årraps, Nogle ... interrap:t.marker blcv såct i
et meget IØfl så bcd i første halvdel af august 1992. men
en del vinterrapsmarker blev sået relativt sem - først i
september - på grund af det storc nedbørsmængder i
sidste halvdel af august. DCI bevirkede, at der var stor
spredning i vinterrapsells udvikling forud for vinteren.
Der var lydelig forskel i markernes mulighed for at kla
re tørkeperiode n først på sommeren afhængigt af såtids
punktet i efteråret. De ~nt såede marker, MJm stod
med svage planter i det tidlige forår, kom aldrig rigtigt i
gang, Derimod kunne de tidligst etablerede marker. der
i løbet af vinteren havde opnået et dybt og velfungeren
de rodnet, generelt tåle tørken.

Der var ikke alvorlige angreb af sygdomme og skmjedyr
i rapsen i 1993, Dog blev en del vintcrrapsmarker rela·
tivt stærkt angrebet af skulpegalmyg.

På grund af den lave afregningspris for raps blev der
sparet på ukrudtsbekæmpelsen, og der var mange raps
marker. som var præ~et af ukrudt som valmuer og kam
ille.
Ca. 18.000 ha af det samlede rap~>8rcal var såk<lldte ud
tagne arealer med nonfoodraps, På grund af cn lavere
salgspriS af denne raps og på grund af. at de udtagne
arealer i det første af reformårene formentlig h<lr været
bonitetsmæssigt under gennemsnillel. har udhYlIct på
disse arealer generelt været beskedent.

Som følge af den store forskel i markernes tørkepåvirk
ning er der registreret ah fra mis\'æk':;l til rekordudbyt
ter i vinterraps i 1993. l gennemsnit har udbyncl været
på niveau med de senesle 2 år_ men 10-20 pc!. under
udbyttel i de foregående år.

Vårrapsarealcl er efterhånden meget heskedent - kun
ca. 26.000 ha. Vårrapsen blev sået rettidigt i et godt
såbed. men blev en del pr;cgcl af I~~rken i maj og juni.
Derfor er det opnåede udbyue relati\'l heskcdent, nem·
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Kornsorter og kornd) rkning

B

Kornsorter og korndyrkning
Af Jon Birger Pedersen

Forsøgenes antal og fordeling

I delle afsnit af beretningen omtales fe5.ultateme af
landsforsogenc med kornsorter og korndyrkning.

Beretningen rummer resullateme af 320 sortsforsøg.
Det er et fald på 27 i forhold til 1992. Der er afprøvet
156 sorter. hvoraf de neste har ,æret vårb)g- og vinter
hvedesortcr. Ud over sortsforsøgene er der gennemført
7 fors"g~serier med dyrkning af de enkelte kornarter.
Blandt andet er projektet vedrørende reduktion af om
kostningerne ,'ed vintersædsdyrkning 'iderefort i 1993
med forsog ; aJle 3 vintersædsarter.

Forsøgsarbejdets
grundlag i 1993
Vækstbetingelserne i 1992-93 er beskrevet mere detal
jeret i afsnit A. Forsommeren var prægct af stærk tørke
og eftersommeren af meget rigelige nedbørsmængder.
Udbytterne har derfor været noget svingende_ Der er
generelt høstet pæne udb)'tter i vinters.-cd og mange ste·
der også i vårsæd. Vårsædsudbyttcrne svigtede i de om
råder. der blev hårdest raml af forsommerens tørke.
Fælles for både vinter· og vårsæd gælder_ at der har
været ret udbredte angreb af meldug 1 1993. Det frem
går blandt andet af de pæne merudbytter. der er opnået
som følge af svampcbekæmpclse.
Vinteren 1992·93 var den sjette meget milde vinter i
træk. Det har betyde!. al der er store problemer med
gengroning og iblanding af vårsæd i mange vintersæds
marker.
Det er nu lykkedes at udvikle en metode til bestemmel
se af frostresistens i sorterne. Denne opl)'sning fremgår
for alle vinlersædssorler på den danske sortsliste. Der
er således skabt et bedre grundlag for valg af vinter
sædssorter. men der er desværre ingen sikker sammen·
hæng mellcm frostresistens og overvintringsevne.
Siden 1984 har der været et vclfungerende samarbejde
mellem Statens Planteavlsforsøg og Landskontore\ for
Planteavl om obsen'atjotlsparce/lerfle.
Obsen'alionsparetllerne anlægges op til 16 forskcllige
steder fordelt o"er landet. Der bliver udsået en prøve af
alle sortslistens sortcr og alle sorter i afprø,'ning hos
Statens !)lanteavlsforsøg ellcr i landsforsøgene. På for
søgsstederne vurderes sygdomsangreb, stråegenskaber
og modcnhed. Registreringerne samles og offentliggø
res hvert år i oktober i publikationen ·'Kornsorter". På
den måde sker der en løbende vurdering af sygdom'i
modtagelighed m.v. i næsten alle de sorter, der mar
kedsføres i Danmark. Dc mere normale vækst(orhold i
1993 i forhold til tørkcårct 1992 har betydet. at det igen
har været muligt at gennemføre en sikker vurdering af
sygdomsangreb og dyrkningsegenskaber i både vinter·
og vårsædsarterne.
Resultaterne af landsforsøgenes enkelte forsøgsserier
med sortcr vises i tabeller. hvor udbytte.lejesædskarak
ter og meldugangreb er angivct. Lcjesædskaraktcren
angivcs l en Olil IO skala. hvor Obetyder. at kornet har
været helt stående og IO. at det har været helt hggende I

hele parcellen. Ved beregning af den gennemsnitlige
lejesædskarakter medtage" alle forsøg. hvor lejesædska
rakteren er oplyst. Det betyder. at der også indgår for-

14
3
2
5
6
9

39

108
21

5
70
97
IO
9

320

Antal fooeg

4R
6
3

35
48
10
6

156

Opgaver vedmrende dyrkning af:
Vinterhvede
Vinterrug .
Vinterbyg . . .
Vintersæd
Vårb)g.
Havre ..

talt korn ..

lait .

Tabel J. Amal Jombforsog 1993.

Vinterhvede ..
Vinterug ...
TriticaIe .. . .
Vinterbyg .....
Vårbyg ..........•......
Havrc.
Vårhvede

I 19')3 er 175 af soTtsforsøgene i korn gennemført som
dobbelte eller tredobbelte fooog. I disse forsøg har for
scgsbchandlingen enten været bekæmpelse af svampe
sygdomme eller en vækstregulering. 1 forhold til 1992 er
der tale om et næsten uændret antal forsøg af denne
type. Forsøgstypen er væsentlig, fordi den giver ekstra
oplysninger om sorterne og dermed et bedre grundlag
for vurderingen af dem.
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..ug. h...or lier ikk~ h;tr "ærel lejesæd. I ObM:r...aljon~·
parcellerne amem.le.. ugså ell II lil lfI ...kala for I..:je:-.æd
og fm ncdkn:ckning i1f 'ilr;t og ab. Karakteren U be·
lyder Igen ing.l:n leje.....l,·d eller I1cdknækning ;.f 'lrå og
als.
Sygdom.wmgn-ht.'/ (IIlX'I(';) ,','d proct'1It dækllmglling\.
Wtld (procent dækmng af gmnne plantedele). Oenne
made at an~l\c s~gd,-lm"angrcbpå <tl1\cndc!i. hade i oh·
sel"\':1llonsparcellerne og i lanll..forsøgene.
AIl~rchsgradcn af "~gdommc ligger norm<Jlt la'-erc i
land"fursogenc end i uh~ervalionsparccllcme. Del ..kyl.
de:lo. :1t der I landsfor"øgenc ofte hel!~'mmes I forsøgs.
led. lier er 'pnljtel med s\'ampcmidler.

I dcn o/fiC"il'fft, daml..!' ~orrslisll" anwnun en karaktcr·
sli.ala fra 11119. Denne ..~ala anvende::> i det Inlcrn<Jtio·
nale :.fpro"lllllp,sarllCJdc. som I)anmar~ deltager i.
1 en~chc al for..ugent' er der udI aget prover af del h,,·
'ilede ~orn. Pnl\-ernc anal}'~re.. blandt andet for rApro·
tein. I.)ISSC an'lly:-.cr er i 1993 gt'llnemfprt som cn kcmisk
an<lhw. og i til/t' filfælde 51..er omregnitlge" ul rtll'ffllcitl·
tndhold \ t'(/ at gang" km'l!!JwjindJlUidt'I med [rlk10rl'1l
fi,l5. Vc:d handel med og afregning af hmdh\'c:de <ln·
,ende" pr. lr..jdiliun en omregningsfaktor på 5.70. Dc
raprutt'inprocc:mer. der er ang.i\el i h\('defuf:»'~enc.

..kai derfor gangc:lo med 0.912 for at ta den \:crdi. dt.'r
an\cndes ved handel mel! tmxth\ede.

_. . .

Udb~lte og mcrudb~ltc. hh kerne pr. hl Hde lilfKkl

" interh'-ede
(}.I· r \c<..l' '"ro·

Ud~,re
Pct.SJzl-

F~n
loU.- Bom· 0<"", J)ILaod hlg Kar. f. 1'<1

",.I:md Fabl holm J~UaDd j nlLrnd ,~ll.and li.... nIC k~~ mddug:
pr. ha M'

Seril' Ul·OI og (JI.(JfI
AnlOlllor"Og -' I l 15 " " • 6
SIClpncr .. 85.8 116,-t 88.2 91,7 82.1 (,2.2 79,6 75.0 79.7 O 4 O
Blanding 0.7 2A ~h.4 +IA "".l.ll 83 ..,.5.5 (1.3 . 0.2 O U.9 O
H:ncn. 5.1 7.-:' -;- l .(1 -,

.~.~ 11.1 :'.1 5.9 5.1 O Il.:! O.'.-
t\ov~ . 2.1 0.9 -C-).5 -;.-U.6 +0.8 lU I.Y 2.Y 1.9 I \ O
Pcpiw[ +1.\ 2.1 --'-15.5 -;-5.3 ":"::~.6 O.::! 0.3 +1.1 +2.3 I ) 0.\
I:lo,~ .. +h.O -;-x.9 -;-t'.4 -;-75 -;-3.Y YA lU 1.4 -;- 1.2 I \ O
Arum. 2.1 J.M ----;-2.~ Il.',) 404 7.2 6.4 5.7 4.4 O O.Y O
Obcli ...k +7.8 -;-1U.-:' -;-Y.Y -;-.M.\} -;.5.9 7.0 +3.\ +1.0 +3.3 I \ O
Kraka. :'.0 \7.) +0.4 -;-7.5 + \lU 4.0 +M -;-).-:. 5.Y 2 O.R O
LSD. ../ 5.0 .J,3 o/J 5.7 U 3,3
Scrie 01·02 01< OI·J(j
AnTal fOl'og ; l J) .' 11 'J " ~O ~I

Sleipncr ... M-l,5 89.2 99.8 78.3 85.8 SS.2 71.9 ~H.7 83.6 1l4.4 O 4 0.0\
Blanding ""2.9 2.9 +YA .-'--lJA .:...1...\ +2.9 7,\ -;-';.9 +U,I +2.4 \ \ O
Ht'reward. .:,-7.'2 -;-..\.5 +10.6 ~I7A H 2.:l \.1.9 1.2 ).0 ---'---3.1 O 0.7 O
Kono,ul ,0.4 7.0 ~.1A +S.O +0,\ \A \6.3 +1,2 4.8 2.1 n 0.0 o
HenoA· + 14.0 ..,..:".~ + 13.6 + 1~.7 -':- I~.X 12.7 o.R +1.1.1 +7.5 +10.4 I :! O
Forh> +7.9 0.9 -;-17.6 +16.R +1>.0 +8.0 7.1 ""S.O :1.1J +(,.1 2 2 O
Ekla ... ..,..1..\.1 ·1.3 -;-22A -;- liLl +13..1 +11.1 4.5 +14.9 +7.Y +IO.S 0.9 O
A~tr()n ~ IR.2 ...;.-13.7 -;-19.) -;-17.3 +17.1 16.Y 704 12.6 9.1 .:..DA 2 o
LSI) H U 9.9 3.6 3.5 -A 8,/ .J.O 2.8
SCT/(' 01-03 us: Ol ·11
Anlal forsøg • 11 b , 10 21 " ~(1 00
Sleipncr. 87.0 ~J.8 SS.2 85,8 87.1 78.9 94.8 87.0 86.4 o 4 O.Dl
ElIandlllg 1.3 3.0 -c-6.2 004 +2.h 5.3 . 2.9 + 1.1 +0,3 I 2 0.0\
TorfnJ<I .. -;"~.4 0.\ -;-1::!.8 +6,Y -;.-;;.) 3.) (1,5 -;-2.5 +4.8 O 05 O
Forcman 2.9 ~5 ~.L1 ~3 1.\ 5.1 .....HA 0.9 1.7 I 3 om
Se\in 6.0 7.0 -c-lIA 5,\ n.R ;;.7 1.0 1.9 .1.6 I 2 o
Rilmo. --0.2 7.2 -;-~.q 1.3 3.0 9.6 S.I:! 4.9 3.0 \ 2 O
Hu.."" 5.9 9.1 O.J ).- ·1.3 9,< 5,9 5.6 5.7 o U.6 O
~tar:1bll "i.5 4.h +\4A --'-.1.4 10.5 7.9 -;-5.1 -;-5.R -;-5.0 \ 0.8 O
LSD 3.6 5./ 5.4 l.V "". 3.9 L'i
Alle serier
I\nl:ll ((II'Og Ih I " 31 \R III , 36 61 67 -I/o ...
Slcipncr ... 1"5.7 89.9 99.8 84.9 87.1 85.5 68.4 86.4 1«J.9 83.5 0.1 4 0.0
Blanding 0.7 0,4 -;-'J,.t -;- 7.:; +1.0 .:.."2.1\ 7.3 -3.9 -'-0.1 + 1.0 0.8 I 0.0
BI:Hldin~: H,l\l'n ,

O!;lcli~l - PepilJI + ,"0\.1
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Vinterhvede Serie 01-06
Antal fOf"ltg .. .1 8 7 ,

I 1993 er der I landsforsøgene afprøvet .tB vinterhvede- Sleipncr ... 91.0 70.6 83.-1 63 O 0.3
sorter. Sorterne er afpro..el i 108 fors"g. De 51 forsøg er Blanding . . .,.4.9 .,.4.1 ",4.6 71 O 0.06

Igennem fort som Ircdobbclte forsøg. hvor der er 2 ni- Sideral ... _ .,.13.6 .,.17.4 15.0 73 O 0.08
veaucr af svampebekæmpelse og el ubehandlet led. Tarso... . .,.12.1 ~11.2 ~11.8 71 O O BRia!tn. .,.6.7 .,.8.0 ~7.2 74 O O
Landsforsøg med vinterhvedesorter Toronto . .,.5.7 .,.1.1 .,.4.0 76 o 0.01
Resullaterne af årets \'intcrh\'cdesortsforsog er vist i la- Leo. ~ll.5 .,.5.-1 .,.9.9 76 O 0.2
hel 2 og J. Age", . .. .,.1.2 0.3 .,.0.7 80 1 1

LSD . .... 9./ 11.9 7,1
Tabel J. LOlldsforsog med vimer"vetiesorler /993 (4-8)

Udhytte og mcrudh)'ltt:_

PdJVinter- hkg kerne 1)1' ha Slrålgd. Kar f.
h......

Ørerne IJ)'lland I'=1 cm lejesæd ~ldug

Serie Ol-().I
Antal fu .....ug 4 4 8 6 8 2
Slcipncr. 82.8 59,8 71.3 65 O 16
DIanding .,.1.2 5.3 2.0 75 1 5
Fresco. . 7.9 0.2 .,.3.9 69 O 3
Kuricr. .... .,.0.5 65 3.0 75 U 4
Urban. -;-14.3 .,.4.8 .,.9.5 82 O 0.6
Port,,1 .,.10.1 ~5.2 .,.7.7 89 2 0.5
Ure. .,.14.1 .,.10.3 ~12.2 92 3 4
Kosaek .... .,.6.6 .,.1.8 .,.4,2 "7 1 0.03
LSD ., 10.1 10.2 7.0

Sene 0/-05
Antal forw~ 3 6 9 9 9
Sleipner .. 85.5 64.8 71.7 62 O 2
Blanding. .,.6,7 +0.2 .,.2.4 68 O 0.6
Orestis .... .,.6.1 .,.6.1 .,.6.1 71 1 0.4
Xanlhos . . .,.17.0 .,.7.3 .,.10.5 79 1 0.5
Gawain. " 0.4 0.6 0.2 69 O 0.-1
Laki .. .,.7.8 2.4 .,.1.0 75 1 0.2
elan. .,.11.0 "'1.9 .,.4.9 n O 0.2
Florid<l. .,.75 .,.6.6 .,.6.9 74 O 2
LSD, 10,7 6./ S..7

Serie 01-07
Anwl fOf'lug 4 2 6 6 6 I
Sleipncr .. 81.0 86,2 82.7 62 O 0,6
Blanding . . .,.5.1 "'O.R .,.3.6 69 1 0.05
Contra ... . .,.5.8 3.2 .,.2.8 75 2 O
Lambros.. .,.14.3 .,.1.0 .,.9.9 83 3 0.03
Mars ..... . .,.18.2 .,.4,8 .,.13.7 83 4 0.2
Priamos .,.9.9 0,1 .,.6.6 76 2 0.03
Slru g] 1032 .,.5.4 75 .,.1.0 77 2 O
LSD., 9.8 10.0 7.1

Sene O/-OS
Anlal fOr'iOg , , IO IO IO •
Sleipner .. . 82,1 72.9 77.5 62 O 5
Blanding .,.2.8 3.9 0.6 69 1 2
Gro .. . .,.4.4 3.3 .,.0.5 79 3 2
Zodiac. .,.4.7 .,.0.7 .,.2.7 61 O 3
rvlobil .... . .,.10,7 .,.6.9 .,.8.8 78 1 5
Acier .,.7.5 .,. 1.2 .,.4,3 62 O 2
FertiL . . .,.3,7 2.4 .,.0.6 65 1 0.9
Hanllcl. .,.11.8 H,2 +8.0 78 2 3
LSD, 7.3 9.1 5,7

Alle sener
Antal forsng 21 20 41 38 41 11
Slcipner ... 84.6 68,8 76.9 63 O 5.2
Blanding . . .,.4.0 l.J .,.1.4 70 1 1.8

Blandmg Steipncr -f Nova + Obelisk + Pep'lill

Der arbejdes med al
lilpass~ forsogsleknik
ketl, sd der blil'er bedre
mulighed for al lu"rdrere
del .flOre antal :Jorter, der
o/ukes afprøvet. Eli af
mulighederne I fremtidelI
er am'~ndelseaf småpar.
celtekmk. Det gi~'er

mulighed for at afprøl-'t
betydeligt flere .l'Orter i
hvert enkelt forføg. men
det kra'l'er illl't'stering i
specialudstyr.
Foto: Carsten lJuskov
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- .•.
Udh~tte hkl pr. ha \f~TUdh. MCludb 1l.

,,·mter- for w. for sv me'·
h"ede

A I B I C bd.æmp. hek~mp_ dug i
B·A C·A A

Tahel./. Sl'Um'J{·"~·J..æmpds(' /l'/merlnedr' (9·/6)
\ "" Llkn '\3mrd'ICl.rmrel~og \if'k;,lrC~uknng
B-J-4'<U.'\lllllh'p
(' - 1-·1.>( II H. I Tilt top

5('r;(' Ol-Ol
Anlal jor'ol'~ " " 6 • " "Slcipncr 70.0 85A 81.3 I5A 11.3 15
Rlamling. . 8'!A 88.2 ~B,2 5.8 Il.R 7
Haven. 85 ..1 92,9 RR.O 7.6 2.7 3
:"Jova. 77.X 86A 81.6 8.6 3.R 7
Pepilal. 72.1 82.1) 79.9 10.8 7.8 12
Bo~~ 7f.:.6 8·1.8 8.1,3 6.2 4.7 R
Arum 74.7 80.7 RoS.I 7.0 ~.-1 5
Obelisk. 76.6 81.3 X2.6 4.7 h.O 8
Kr<tka . 7:',7 n.J 78.0 3.6 4,3 •LSD 3,./ 3A 3.4 3.0 3.0

Serie Ol-O:!.
\nlal f"r<.o'I! " li Il " li

SJcipner ... 75.7 90..1 R5.0 14.6 9.3 15
B1andjn~. ~ 1.-' 86.8 ~C.I s.." lI.X 5
I krcy.<trtl . 795 83.0 RUA 35 O.l.,! l
Konsul 85.4 ti8.9 S5.7 .1.5 lU 2
Ill:rLug . 70.S 75.U 72.7 -1.2 1.9 15
f-orby 7-1.2 78.7 76.R -1.5 2.6 III
Ekla 72.3 73,8 72,0 1.5 0.3 4
A"'ron fN.2 70.9 6R.9 1.7 .:.(1.3 6
LSD. 1../ 1../ 2,./ /,7 1.7

Sent-Ol·m

Anl:lI f"r",~ 7 J

Sk~ipner 77.2 9-1.-J Y2.-J 17.2 15.2 'I
lJIanJing.. 91." 93.2 93.6 2.2 2.6 4
lorfrida M.O S5.fl ~5.6 "'0.4 -;.-tl.J 1l.9
Foreman 8CJ.6 l,l.1.Y 4-1.'J :'i.~ 5.:l .\
St:\in. 93,6 96.3 1J5.9 ~.7 2.3 3
Rltmo. fN,9 94.3 94.6 4.4 4.7 3
Hu<;sar 94.R 995 9R.8 4.7 4.U
Marabu. S I.7 84.U 84.0 2,3 2,J 2
LSD. 2.6 ],6 2.6 [,4 1.4

l 199:l har Sh',pnerhl'edt:' v<erel mille..orl for I]erdc g:mg.
For <tndel ar i Ird."~ er Jer lagct cn son ...hlandmg med
som m:.'tlesort nummer 2. Smt,hlandingen har i ar be·
,1~t=I af lige !lIOfe mængder (lf ,\'nWJ~. Pepuul-. OI1(-/i~k·

og HOI·en/ll'ede. Formålet med al lage cn "Ort..hlandm,g
me-d i \imerhvcdcforsøgcnc er at underM'lge mulIghe
derne: for al anvendc en sådan ';Om m;ile,orl I fn:m
liden. Det hli\er leth:rc .11 !likre !..ominuitclen I fn"og..·
arbejdet. oM det er muligt kun dt udskifte ("n af ~Mter

ne i målebhllldingcn. AIISå samme prim:ip ~()rn 'Ul\'l..'n
de~ i landsfon.ugenc meJ \ imcrh) g- ol! \tlroyg!lllrtcr.
I Mct ... forsøg har Sleipner lldh~ f1emæ ig.t ligg.cl tidt
over ..orlsblandingcll. I Jt:' lOk rors0p.. h or Sleipncr og
sorlsblandingcn kan ..ammenlignc... har Skipnl:r i ~el\

llem ...nil givet 1.2 till.~ hk~ mere end mtllchlandl1l!:!cn.
Del er bemærkclsc<;va'rdigl, :il Sleipner pa 0CfIIl' har
gi"'cl ~ lil 3.5 hk,!!. mere end Illålehlandingen, mell\ mij.
lcblandlllgen i Jylland har gl\C..'t r.:t uJh~lle. der lIgger
me~el læt eller endog lidi o\'er Slclpners. Oewa.'rre ".:r
del ud lil. al uJllylldorholdene mellem SJcipncr og: Illa·
Ieblandingen har ,æret noget \(trlaende fra fl1n.u~ ...se
rie lil fur!M!!s~rie. DI."I er IHl' på dcl foreliggende
grundlag mulig.t al afgnre. om tlct er uJb~ tiet al Skip
ner eller af sonsblandmgcn. der har Lmerct mc... t md.
lem de enkelte forsog~'>4."ricr.

I genncmsnil af alle land\fun.øgene har Sleipncf i J'N.3
g.iwl ca. 81 hkg. Del er lidI m...rc end i )\192. h\tlr Skip.
ner gav 77.5 hJ..g pr. ha u~ i IWI. hvor udh)lIcl la P:l j()

hkg pr. ha.
Tabd 2 og.3 viser resultatet al :'Iret>; 1\ for"','g....cril'r med
\'mh:rhvede...orter. I lahel 2 ~r fun.øgsserierne sl.\.:t S:Il11
men 2 og 2. Ocr er sålcdc<; rc~ulla;er llaJe fra fON1g.S.
...t:rier. hvor sorterne er behandlet "'om den olllgivende
mar", og fr3 forsog<;<;cncr med uhchandleLle parcdler
og: parceller. der er behandlet med sVOJlllpemidlcr. Dc
resullater. der er tag.et llll..'d ....tammer fra de parcctler.
!lom er beh<1ndlcl 2 Iii 3 gange med ru:" I Till top pr. ha.
Rl..'sult.ucrne cr angi\t'lmed Slcipne.r som målc<;orl. og
dens udb~1leer anfort med fede Iyper. men, uJb\ Ilcl af
de "\iri~e sorler er angi\'ct som mcr· eller mmdr..'ud.
byller l forhold lil Skipner. Samme princip er ~ul\\:lldt i
tabel 3. men her <;tammer re<;ulllllernc !..un frll Jt' for·
!løg. h"'or der er gennemfon cn "vampchekæmpcl<;c.
ATCb. forsøg vi-.er. al Slcipnl'r ~tadig hører til blandl de
hUJest ~dendc sorlcr. mt'n den cr \.ed at blive o\erh:llel
af n~crl' og mere spændende ~rtcr. Den h~'Jc=sl ~Jt:nde

~rt i !lrels forsøg har \·ærer Hu<;.c;.:n. der har gl\<:t 7
procent mere end Sleipner.
HlamJt øvrige højt ydeIHJl: ~mll..'r !..an Ilæ\'lle~ Ila\en.
Sc\·jn. Kurier. Ritmo, Konsul og forcman.

Serie Ol-U./
Svampebekæmpelse I vinterhvede Anlal fOr'>Øg 5 5 ; 7
Ilabcl-1 briul!es rc<;ullalel af !lret ... 5J lrcdnhhel!c fON'g Slcipner hil. l 77.R 73.2 17,7 13.1 7
med \,lnterhvI:Je<;ortcr I dis!lc fnrsøg bchandks In'cr Hlanding. 72.3 78.9 76.0 6.1i l,7 4
tredie genlagc!...c med s\ampcmiddel i C..'n forh{)IJ"is Fresco. 675 74.4 7U,8 6.9 3.3 3
høj do~ring. Dl~r e-r anvcndl 11.:'1 nit IOP pr. ha. t\g der Kurit'r. 7.15 805 77.2 7.0 3.7 1l.8
er "pn1jlcl t·a. h\'t=r Ir..:dil.' u!'c. 11\'cr Irt'die genla!!l'ISc L;rban. 66.<,1 69.4 66.8 25 "'0.1 05
t:>chandles med wampcmiddcl l en væ't'nlhg I<I\efC (jo- Portal 65.3 7U.4 67.9 5.1 2.6 5
!lenn~. idelIc tilfældt' 0.25 I Tilt top. og der ...prnJlcs L~re .\8.0 65.9 61.6 7.9 3.6 2
og..<;:i h\'er ln'(hc uge. B..:hamlhn!!l.'n i di:-o~t." blokkt' ~Iar. Kos.ack . 68.4 n.:! 70.8 1.8 2,-1 7
IC'S f(\r'L nar der er !.;nnslJlcrC..'1 ,lllgreh af "gJllmme. LSD 3.S 3.8 3.8 3.7 3.7
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Tabel-1 (For/sal)

Udb)11t hkg pr_ ba ~krudb. Merudb. ::,,IVinler-

A I B I C

for $\ for ,\

Ih"tde bd:rmp. ~b:mp. dU; i
B·A C·A

Serie 01-05
Anlal f0""8 • • 6 6 6 4
Sleipner . (fI.2 81.7 78. 12.5 Y.6 III
Blanding. 74.6 79.1 76.5 4.5 1.9 3
Orestls 72.8 75.5 74.3 2.7 1.5 2
Xantho~ . 66A 68.9 65.6 2.5 -;-0.8 3
Gawain 74.1 BO.6 78.0 6.5 3.9 5
Laki .... 72.7 77.8 75.7 5.1 3.0 7
Clan 71.R 7·L2 72.3 lA 0.5 I
Florida .. 66.Y 72.6 71A 5.7 4.5 9
LSD .. 3.0 3.0 3.0 3.6 3.6

Serie 0/-06
Anlal forwg 7 7 7 7
Sleipner ... 6Y.6 82.4 80.4 12.8 10.8 14
Blanding. 74.7 79.4 77.2 4.7 2.5 8
Sideral . 62.9 67.3 66.7 4A 3.8 7
Tarso . .. 66.4 70.0 68.9 3.6 2.5 6
Riaho ... 71.3 74.7 74.3 3A 3.0 5
Toronto. 76.:'\ 79.7 78.8 JA 25 10
Leo. 70.1 73.6 72.9 3.5 2.8 5
Agent 73.9 81.2 BO.8 7.3 6.9 13
LSD 3.3 3.3 3.3 3,7 3.7

Snit> 01-07
AnlilI fOMg 4 4 4 4 4 4
Sleipncr . 72.6 81.8 81.1 9.1 8.5 24
Blandmg. 75.1 78.7 74.2 3.6 -;-0.9 19
Contra 76A 77.0 75.6 0.6 0.8 IO
umbra". 67,0 66.2 66,7 -;-0.8 -;-11,3 IO
Mar~ .... 65,1 65,9 64,3 0,8 +0,8 II
Priamo... 71.6 73.5 72.3 1.9 0.7 IO
Stru S1 1032 73.1 75.6 75,9 2.5 2.8 9
LSD. 1.6 1.6 2,6 3.2 1.2

Serie O/-Oll
Anlal forwg 5 , .1 S 5
Slcipncr . 60.0 81.8 77.0 21.8 17.0 13
Blanding .. 74.1 82.5 M.5 8.4 6.4 8
Gro. 77.1 82.5 81.0 5.4 3.9 6
Zodiac 69.3 77.4 76.0 8,1 6.7 8
r-.tohil 68.1 73.1 70.6 5.0 2.5 14
Aeier. 71.6 BO.8 77.0 9.2 5A 14
Fertil. 76,3 81A 7Y,2 .5.1 2.9 5
Hamlel .. fiII.5 75.9 73.7 7A 5.2 12
LSD. 4.9 4.9 4.9 3,7 3.7

Alle serier
Antal fOf~Og 51 51 51 li 51 '2
Sleipner ... 70,3 85,S 82,0 15,1 11.7 13
DIanding ... 77,6 84.0 80.8 6.4 3,2 6

Blandlllg_ Ha\'Cn + ;'\IO\'ll. + Obelisk'" Pepllal

Kornsorter og korndyrkning

Formålet med forsøgene er således b de at afprove sor
tcrnes potentielIc )deevne. når de er boldl fuld.'>lændig
fri for angreb af sygdommc. og deres ydeevne. n r der
gennemfores en forholdsvis moderat s\·ampebel..æmpel
sc. Del er desværre ikke muligt al gennemfpre en be
kæmpelse. som retter sig efter de enkeile soners behov.
og det ef derfor 'iladig vanskeligt at regne økonomi på
disse behandlinger.
I Illbcl 4 viscs udbytterne for gentagd,~rne mærl..et A.
som er helt uden plantcbcskytlelse. og dc gentagelscr
ma:rket O. tier er behandlet 3 til4 gange med 0.5 I Tilt
top pr. ha. og endelig for de gentagelser mærke l C. der
er behandlet 3 til 4 gange med 0.25 I Tilt tOp pr. ha.
Merudhyttet er anghet både for den intensi\e svampe
bcl..æmpclsc i B-blokkene og for den mere moderale
svampebdæmpelse i C-blokkene.
Det fremgår af label 4. at der i 1993 er opnået meget
vaTl~rende udslag for svampebekæmpclse. Del gen
nemsOltllgc merudbyltc for svampebekæmpelse i Sleip
ner er ca. 15 hkg. hvor del i 1992 med væsentligt 'ivagcre
angreb af "ygdomme kun var 8.2 hl..g. I 1991 var det
tibvarende gennemsnitlige merudbyllc 20,4 hkg, og i
1990 vaf det 42.6. Der er altså store årsvariationcr i del
merudbytte. der opnås \'cd sVdmpebekæmpelsen.

leipner. som cr modtagelig for langt de fleste s\·ampc·
'iygdommc. er den sort. der har gi\!et det Største merud
bytte for svampcbekæmpelse. I 1993 er der en ..Iribe
sorter. som næsten ikke har givet merudbytte for svam
pcbekæmpclse. Det gældcr eksempelvi!> M;lrterne Ekla.
Astron. Torfrida. Urban. Xanthos. Contra. L.1mbros
og Mar<;.
DC' Slore forskelle; memdbyut!r for smmpebek{l'mpelse
IIII{/cr.:llrt'ger. IB'OI' vig/igl det er al mg(' lIensYII Iii bdde
sonnI og llngrebsgradeT/ af sHunpesygdomme. IIdr mali
fasIlægger sill S\'ampebekæmpels~sindsafS . .Vdr der skal
\'lelges sort. kali mali spare indlil flere behandlinger med
H'{Jmpebekæmpeisesmidler v~d {JI ...·ælge sorler ml'd ringr
s)'gdomsmodlagelighed.
Der er en lr!od o\'crens~temmelser mellem de merudbYI
ter. som e~ opnået for svampcbekæmpelsen. og sorter
ne!> modtagelighed for meldug. Dette fremgår af tabel
.... hvor angrebet af meldug i de ubehandlede parceller
er vist længst til højre.
Igennem flere dr er III'edesorlemes reaktioll pd :,·\·ampe·
bekæmpelse bJerel afpro\'f!I. H\'(~rr år er der opIIAet pos/
lIl'e merudbyuer for behandling mod smmpesygdomme.
men disse merudbytter svinger meget fra son fil sort.
ligesom der er store årsforskelle i sorternes reakllon. Det
skyldes. at sorreme har for,~kellig re,~i.\·tells overfor de
fremherskefl{/e sygdomme i del enke/te dr. I sort.:ll'a/get
kan der tages heT/s)'II fil disse forskelIt. Plamebeskyuel
sesindsarsen skal mdlreUes mod sorlens ··sl'Oge" sider.
mens der /...011 spares pit bekæmpelsesilldsatsen ol·erfor
sygdomme. som sorten er reStstent imod.
Resullafane fmderstreger. hvor I'igtigl del er at folge sor
leme i del ell/...elie dr og lilpasse plallleWf'm.smdsatsell,
bdde Jn'ad angdr antallel af bektZmpel:it!r og doseriT/g.
Med de faldende kompriser bl/l'er der / fremlIden en
ddrligere økonomi i n·ampebekæmpelsell. Sorternes ind
byggede resistells bliver derfor stadig Vigtigere.
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Tabel6 cgt>nskaher hos V111tcrillledl:sorteme

I Ob!.cI'\Ol.tlonspar~ncr lW3 11 SortsJ.nte 2) Il)l,1:

! MocJ..
Pro- S«tiSort Sui·

~knd- "od· Grj- \fcldua F"",· "'I'" ",,",. Rum- mda- "d- 8"'"

l
Izn~-

Lqe-' \1cl-
re"l- 'gh<d

km·
od- ~olu

de nlO~ nlng !l.bJ J dug pk' maten gcn(er)·
,;tem f gul· "'llt ,~t ind· t""'" MUt "".,

"m bol. lv;crdl

Anl;1! ~leder 6 IO , 11 I

Acier 63 2905 0908 O.U 3.6 1.0 Pm5. Pmn ) • 6 5 5 7 •Agent 83 0406 1108 6.0 6,1 1.0 l'm2 " 2 9 6 • 3 3 l
Arum 66 0306 1008 4.0 1.3 1.0 P1I12. Pmo 3 ) 7 4 4 3 l I
A.. trnn 83 0206 1008 2.U 2.1 0.5 (Pm.b) 8 • 6 8 7 8 7 7
Blanding 63 0306 0908 5.0 55 1.0 POll. PmS. Pm6. Pm8
Bos~ 80 0106 1008 3.0 2.2 0.1 POl4b. Pm5 5 I • 7 • 6 5 7
Clan 73 0106 1008 1.0 3.1 05 Pm4b. Pm8 • 3 5 8 5 • 8 2
Contra 79 3105 1008 5.0 3.4 1.0 POl2. Pm~b. POlS. Pm6
Eklu 74 0)()6 1008 1.0 0,4 U.1 Ingen 2 4 7 6 6 8 6
t-cnil 66 3\05 0908 2.0 0.7 0.1 Pm2. U
Florida 75 U106 II9Ol< 5.0 IR.2 0.5 Ingl.:n 8 I 4 6 4 4 6 5
Furh)' 68 31.105 0908 1.0 LU LU Pm2 2 2 6 5 5 5 6 4
Foreman 73 0)()6 1008 3.0 3.9 05 Pm8 4 3 7 5 3
Fre~o 67 0)()6 0908 4.0 I.S 0,5 Ingen 8 l 2 8 5 9 7 5
Gllwain 71 0406 1108 8.0 7.0 0.5 Pml. Pm6 3 2 6 3 3 2 2 \
Gro 83 3105 0908 4.0 1.7 0.5 POlS. POlIl 6 6 6 5
Hamlel I!O 0406 0908 5.0 10.7 1.0 PmS 9 2 5 7 6 6 7 4
Haven 65 04lI6 1008 3.0 0.4 10,0 Pm8. U 5 2 8 4 3
I h:re.... ard 64 0206 1008 1.0 0,4 0.1 Ingen S I 5 7 6 6 7 7
Herl'Og 81 0106 1208 5.0 4.1 1.0 Pm-*. PmR
I-fu~ar 66 0106 0908 I.U 2.0 0.5 Pm2. Pm~h. POlH 7 I 5 6 J
Knm..ul 67 0306 0908 1.0 0.9 0.5 Pm2. PmS.Pm6 4 2 4 7 5 5 7 3
Kosack 90 06(16 1408 1.0 0,3 1.0 Pm4h 9 3 3 7 5 5 8 5
Kraka S6 0-106 1008 S.U 2.S I,U l'mS 6 4 4 6 5 6 7 5
Kurier 72 0306 1108 1.0 0.8 1.0 P012. PmS. Pm6 6 2 4 6 5 6 7 7
Laki 79 01116 1108 3.0 5.0 0.5 Pm2. Pm) 6 .1 9 6 5
Lambros 89 0306 1008 4.U 2.6 U,1 Pm5. Pm6
l,c.. 7.1 0206 0908 1.0 2.6 0.5 Pml. Pm6. Pm8 6 2 6 7 6 5 7 4
~'1arabu ll-l 0106 Inos 3.0 1.3 0.1 Pm-4h. PmR 7 J 6 7 5 4 4 3
Mars 91 .JOOS 0908 6.0 8.2 0.1 Pm2. Pm5. l'm6 2 2 8 6 7 6 7 5
Mobil I!O 2905 0908 1.0 10.7 0.1 Pm4b 7 I 6 6 5 5 4 3

o\'a ns 0406 1108 1.0 3.8 U.5 Pm2. Pmh M l .1 7 • 4 4 3
Obelisk 75 0206 0908 5.0 .15 0.1 Pm2. PmS 4 I 5 7 5 5 7 7
Orcslis 75 0206 11908 2.0 6.2 1.0 Pm2 5 2 5 7 4 5 7 4
Pepital 67 0106 0808 5.U 11.7 0.5 Pm:? P016 6 I J 5 4 6 5 5
Portal S5 0206 1108 2.0 1.3 0.1 POlS. MI·k 8 3 4 6 7 7 7 6
KU11t{l 75 30n5 1008 1.0 0,4 1.0 LI
RiullO 7. 0-106 1008 LU -*.~ 5.0 1'012. 1'015. Pm6
SeVin 69 0106 1008 1.0 4.1 0.5 Pm2. Prn6. Pm8 3 1 8 5 • 2 3
Sideral 78 270.' 0708 1.0 3,9 0.1 Ingen 4 I 6 4 7 4 4 2
Slcipner 60 04061008 2.0 1l.4 5.0 Pm2.Pm6, Pm8 6 5 5 7 4 4 6 4,Tar,n 67 0106 0908 1.0 1.8 1.0 (lmS
Tnrfrida 6~ 112060YOR '2.0 0.2 Ul l'm2. Pm4h. Pm.". Pm6 3 5 6 4 7 7 3I()f('lnlo 70 lfl1l6 llYO,s 2.(1 5.2 0.5 1:101 40. PmH h 2 6 7 8 6 6 5
Croan 78 0."l6 1108 2.0 0.>< 0.5 Pm5
Ure SS lI606 1008 5.0 7.9 0.1 Ill!-\CI1 7 6 7 7 6 7 (, 5
Xanthos ><7 03fl6 1008 ~.O 5.3 0.1 Pm5. Pm"
Zodlac 02 0-1116 1008 (J.tI J.U 5.0 Ingen

II S~~domSllngft'b an~l\c" ~m procenl dzlnmgs-grad
:!) Sl"!;1 1-9: I - la\ fr.-"'lrc<.is-ltn ... hlle lend.:", hl lel.: ....1."J. ~a\ lMn\zgl. la\ lum\a'RI. la\( pmlCIOlndhold. la\ ~dmlcntaIlOn~\a'rlh. lillem"rudb"llt' ~ hlle tlfl.-.J\lllumen
.) POl~ cr idcllll;l med \Ih L' lll.:ndl r...'i<,lcn~: CCI cller !len- ulcndlC l!cncf ("r funJC'1 I SOMC'n
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Tabt:! 5. Vimerlll'cdcwrrer enke/tvis og i hlrmding.
Ilden og med smmpebekll!mpe/~f!

A, Uden B. Med MeruJb.

\ inter·
s..-ampebclæmpelse s"<lmpebt'L:zmpebe fa,

wampe·
b'ede Hk« I R>rh Hk& I Forh. bek.lrm·

pr ha lal pr. ha lal pelse ~

Serie OJ·01-92
Anlal for~,,~ III III III III III

Blanding. 76.3 100 77.4 100 1.1
Sleipncr 74,4 9S 81.5 IOS 7.1
Nova 75.5 '1'1 78.4 101 2.9
Obelisk. 71.1 93 73.1 94 2.0
Pepital ... 77.2 101 82.1 106 4.~

Gns. af dc
-l sorter .... 74.6 9S 7 .S 102 -l.2

Serie 01 ·0/·93
Antal fOf';\\g h h h h h

Blanding .. 82,4 100 S3.2 100 0.8
Nova. ... 77.8 94 81.6 98 3.8
Ilaven .. ".2 103 88.0 106 2.8
Pepital .. 72.1 88 79.9 96 7.8
Obelisk 76.6 93 82.6 99 6.0
Gns. af de
4 soner 77.9 95 83.0 100 5.1

Sortsblanding i vinterhvede
Råde l 1992 og 1993 er del I forsøgene muhgl at ~am·

menligne sortsblandingen med de enkelte sorter. som
iru.lg r i hlandingen. I lahelS er rc!>ultatcl af denne sam
menligning Irukket frem. Ilabellen ses de udbYllcr.
som er opnået i blandingen og enkeltvis i de -l sorter.
der indgar i blandingen. håde uden og med :-vampcbe
kæmpcisc. Del gælder i begge. renc. ,li når dcr ikke
gennemføres en s\ampcbckæmpelse. !cl ligger gcnnem·
~nilsudhyllct af ...mterne i blandingen lidt under det ud
hYllc. Mllll er orn~el i selve blandingen. N. r der gen
nemføres en svampcbekæmpclse. ligger gennemsnittet
af de -l sorter på Ill\-cau eller lidt ovcr udb) Ilet i blandin
gen. Mcrudbytlcl. der opnå... for !>vampebekæmpelse.
ses længsl lil hejre I label 5. Her fremg. r del. al det
merudbytte. som er opnået i sortsblandingen.liggcr væ
~cntligl linder det. der opni\\ i de enkehc sorter. I vin
lerhvedc opnås dcr altså nogcl af den samme cffekl af
en sorl ...blanding ...001 i "årb) g. Sorbblandingen er min·
dre modlagelig O\crfor 'iygdommc. og som følge deraf
høstes der også mindre merudbyttcr for svampcbekæm
pel~.

Samlidig må del erkendes, at sort:-blandingen ikke kan
hamle op mc.d den bedste af de sorter, som indgår i
blandingen. Det "an dog være svært på forhånd af af
gare. h\-i1ken sort der vil ligge i toppen i det kommende
år. Det skal undcrslreges. at del ikke er lOVligt at sa::lgc
sortsblandinger af vinterhvede i Danmark i dag.

Hvedesorternes egenskaber
I obsermtioflsparcellerne er der i løbet af 1993 foretagel
bedømmelser og mAlinger af en del af hvedel>urteme5.
egenskaber. Bedømmelsernc gi\'cr mulighed for en di-

Kornsorter og kornd) rknin~

reklC sammcnligning mellcm alle sorter. fordi dc cr ud·
~c:t de :o.amme sleder. Dt.:r er vurderet ~ygdom...angreh i
de pareeller. der ikke er behandlel med svampcmidler.
mens parcellerne. hvor der \urdcre5. stråkaraktcr og
modning. er behandlet med wampcmldler 3 tl14 gange I

væk"I":csonen. J label 6 findes rcsultalerne fra årels ob
servationsparceller i venstre side. og i denlmjre ... ide sc!.
nogle af de karaklerer. der cr offentliggjort i "Sorter af
korn. bætgsæd og o/iep/anter J99T. h\or egenskaberne
er vurdcret af Statens P/anteadsforsøg I en to ng perio
de.
J labellen \'i3CS egen~kabernc hos de 48 h..'edc<,ortcr. der
har værCI mcd ; • relS landsforsog. Der mangler visse
oplysninger om II sorter. som endnu ikke er godkendt
lil nplagd...e på sort:-lisle i Danmark. Der kan ug...å være
lale om liOrter. som ikke er afprpvcl med henblik på
oplagelse på dansk sorlslisle. og de kan så markeds·
f~\re'j. fordi de er oplagcl på EF-sorl5li ..le.
I år er der tagcl oplysninger med om frostresisiens i de
enkelte !>Orlc:r. Dennc egenskab kan være mcd lil at give
Cl fingerpeg om. hvor god en vinterfaslhed Mlrtcrnc har.
Der er ingen direkle sammenhæng mellem frostfCsi
Siens og \inlerfaslhcd, men del er dog næppe heil for·
kert al gå ud fra. al sorter med en 101\ frostresi~lens også
vil have cn lav vinterfaSlhed. Mod ..al er der mgen ga
ranti ror. at sorter med en høj karakter for frost resistens
og\å er vintcrfasle under danske forhold.

I mange vlmerJII'eclemarker klInne man finde _mærkell_
ge~ aks. som formewlig skyldes vejrjorholdenf'. Sprøjt
ning har \'leret mistænkt. men det kali udelukkes. da
symptomerne kUJlIle jindeJ UDInel markens behandling.
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Angrebet af gulrust har, observationsparceUerne 1993
været d svagt og spredt. at det ikke har været muligt at
vurdere sorternes modtagelighed overfor denne syg·
dom. Derfor er karakteren for gulrustresistens taget fra
5OnsJisten.
De sygdomme. der er fundet i observationspareelIerne.

har primært været meldug og gråplet på bladene. Det
fremgår af tabel 6, Side 22. al der er meget stor forskel
på, hvor kraftigt sorterne har været angrebet af meldug.
De svageste meldugangreb er således fundet i sorterne
EkJa. Haven, Hereward. Kosack, Rialto og Torfrida,
mens de kraftigste angreb er set i sorterne Florida,

Tabtl 7 Ov~rsigr O~rf1er~ drs fors.g m~d vinrerhvtdaoner. Forholdstal for kern~udbYlle

Hele landet Jylland 0o",eVIn__

1"'9 I 1m 11991 11mliW; I"" [1900 I 1991 11Y92 11""3 19ls9 /1900 119911199:! T1""3

Sleipner ...... . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Gawtlin 97 97 103 105 100 97 95 98 107 101 96 98 106 102 100
Kraka. 83 89 103 91 93 84 89 100 90 93 82 90 105 92 92
SC\'in .. 101 98 103 104 102 101 102 102 100 97 105 106
Nova.. . 101 106 97 102 102 lOB 97 104 101 103 96 99
Boss . . 97 106 91 98 97 103 97 102 97 106 87 92
Pcpilal. 100 106 102 97 101 105 103 99 98 107 101 94
HerewaId 94 100 101 96 96 101 99 104 93 97 103 90
Obelisk ... . 96 101 90 96 96 103 91 99 96 100 90 90
Torfrida. 98 104 103 94 99 105 107 97 97 101 99 92
Marabu . . 96 102 104 94 96 101 109 93 96 103 99 95
Kosack .... _... 89 99 86 94 86 96 87 97 90 103 &5 92
Clan . . 98 96 96 93 99 97 100 97 98 96 92 87
Forby ......... 94 99 101 93 91 97 102 95 97 99 101 91
Orestis . . lO. 106 89 91 105 105 89 91 104 106 90 93
Florida. __ ..... 93 101 92 90 90 90 90 90 96 105 93 91
Ponal. 89 101 91 89 90 101 90 91 88 101 91 88
Herzog....... . 90 98 98 88 87 93 95 91 91 102 99 85
Ekla . . 91 98 'lI 87 91 100 89 91 92 97 92 84
Urban .... . 82 92 &5 87 80 89 84 92 84 93 86 83
Haven lOB 107 106 105 109 108 110 104 103
Konsul 100 101 102 101 99 106 100 103 100
Fresco 100 96 95 99 95 100 100 96 90
Arum . . 105 106 103 lOB 106 101
Ritmo.... 109 103 111 106 103 102
Foreman .... 105 102 100 101 107 103
Agent. . . 97 99 99 100 96 99
L'tki ... 95 99 97 104 94 91
Contra .... . 97 97 100 lO. 95 93
Toronto ...... 94 95 93 98 94 94
Lambros ...... 90 88 94 99 88 82
Astron ........ 90 84 88 89 91 80
Ure ........ . 87 3 86 83 87 83
Sideral. 95 82 93 75 96 &5
Hussar . 107 106 107
Kurier lO. 111 99
Gro. 99 105 95
Fertil 99 103 95
$tru 87 1032 .. 99 109 93
Zotliac. ~7 99 94
Acicr. 94 98 91
Priamos . . 92 100 88
Rialto. 91 89 93
Hamlet. . 90 94 86
Mobil .. 89 91 87
Leo .. . 88 92 86
Taf'i() . 86 84 87
Xumhos. 85 89 80
MaN . . 83 9~ 78
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Hamlet. Mobil. Sleipner og Pepital. Angrebet af grå. Slrålængden i cm er vist i observationsparcellerne. Der
plel på bladene var generelt set rel begrænsct. men der er stadig en del fo .....kel p sorternes strålængde. men
er alligevel en pæn forskel på de enkelte sorters an· der er en lendens til. at de nyere sorter er blevet væsent-
grebsgrad. Dc kraftigste angreb er fundet i sorterne Ha- ligt mere kortstråede, end man tidligere har set. Det

Iven. RitlIlo. Sleipncr og Zodiac. afspejler sig også i lejesædskarakteren. idet de fle~te

Efterhånden er mefdflgresistensge1lerne blevet korilagt i sorter er rel stråstive. Bde fleste vinterhvedesorter. Desværre er det megel få Blandt karaktererne fra sortslisten samler interessen sig
resistcnsgcner, der står lil rådighed i disse sorter. Det i øjeblikket om proteinindhold og sedimenl3lionsværdi.
betyder. al en stor del af sorterne har samme resislcns- Især sedimentationsværdien har fået stigende betydning
grundlag. Samtidig scr det ikke ud til. at det er muligt at l det seneste år. Der kræves en høj sedimentationsvær-
pege på et specielt resistensgen. som giver sikkerhed dl. før hveden kan sælges til intcrvenlion til EF. I denne
mod angreb af mt:ldug. sammenhæng bruger man det s kaldte Zeleneytal. der

n/bet 8 Oversigl OVf'r sorts/orsøg j "jmerhvede /989-93

1,- Hele landet I Jylland I Øerne I

Udh)tte og merudbytte. bkg kerne: pr. ha I
MAle· I ~I Ifur~<b'1 \{!~- I ....., IR>rbold>-I ~'I "'vel IFortlo'd>- ,
wt 50" 50" '" son tal

Sleipncr .. .. 100 100 100
Forsøgsdr 1989·93
Gawain . 83.0 0.0 100 78,4 +0.6 99 89.1 0.2 '00
Kraka. .......... 84.1 +7.1 92 79.5 +7.1 9' 90.2 +7.5 92

r'OrsøgstJr 1990·93
Nova .. .. ......... 84.5 1.5 '02 79.6 2.1 103 92.0 0.1 100
Sevin . 86.3 1.3 '02 85.3 1.7 102 87,1 1.6 102
Pcpilal . . ........... 81.6 1.0 101 77,3 1.5 102 88,2 +0.1 100
Torfrida . 85.5 +0,3 100 81.3 1.3 102 90,9 +2,5 97
Marabu . . . . . . ....... 85.5 +1.0 99 81.3 +0.6 99 90,9 +1.5 98
Orestis .... . BO.8 +1.3 98 75,7 +1,6 98 87.7 +1.1 99
Boss . 88.4 +1.9 98 78.3 +0.1 100 93.4 +4.3 95
Hereward . 85.0 +2.1 98 81.3 +0.1 100 89,4 +4,2 95
Forby .... 85.3 +2.9 97 BO,6 +3.3 96 89,4 +2.7 97
Clan. BO.9 +3.0 96 74,4 +1.4 98 89,3 +5,6 94
Obelisk .......... . 81.8 +3.4 96 75.4 +2.3 97 88,3 +5,2 94
Aorida .............. . 79.2 +4,6 94 74.8 +7.5 90 85.5 +3.2 96
Herzog ............. . 83.8 +5.8 93 79,1 +6,8 91 86.8 +5,3 94
Portal . .. · . . . .. . .. . BO.8 +6.1 92 74,6 +5,1 93 86,8 +7,2 92
Kosack. ............ 81.2 +6.7 92 74.5 +6,6 91 87,2 +6.6 92
Ekla . . 84.1 +7,0 92 79,9 +6,1 92 87,8 +7.6 9'
Urban. 79.8 +11.1 86 74,2 +4.5 86 85.8 +11,8 86

Forsøgsdr 1991·93
liaven ..... 77.7 5,6 107 72.7 5.2 107 85,1 5.0 106
Konsul .. . BO.O 1.0 101 79.6 1.5 102 81,1 0,8 101
Fresco ....... . 75.8 -2.5 97 70.3 +1,3 98 81,3 +3.6 96

Forsøgsdr 1992·93
Ritmo .. 82.7 4.9 106 84,1 7.0 lOB BO,O 1,8 102
Arum .. . 78.2 4,0 105 70,4 3,9 105 87,5 2,8 103
Foreman · . . . . .. . . . 81.6 2.7 103 76.4 0.6 101 84.5 4,0 105
Agenl. ......... 84,8 +1.8 98 77.1 +0,4 99 89,2 +2,4 97
Laki. .. . . . . . ... . . . 82,9 +2,8 97 BO,O +0,3 100 89,5 +6,5 93
Contra. ............. 88.4 +3,0 97 90,7 1.8 102 87.2 +5.4 94
Toronto. 84.8 +4,7 94 77,0 +3,5 96 89,2 +5,5 94
Lambros · . . . ... . ... . . 88,4 +9.7 89 90,7 +3,2 96 87,2 +12,8 85
Sideral . .............. 84,8 +9,6 89 77.0 +11.5 85 89,2 +8,6 90
Astron. 85,3 +11,1 87 83.5 +9,8 88 86,6 +12,6 85
Ure. ......... 74,0 +11.3 85 62,8 +9,8 84 83,0 +12,5 85
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er dCI 'lamme som sedimcntalionstallet. For sammt:n·
ligningens skyld er del ikke muligt at bringe sedimenta
tioostalJene. men derimod angi\'cs der en -.edimenta·
tionsværdi. som er et lal på en skala fra l til 9. Når
sedimcntation<;værdien er 6. så svarer del til Cl Zelency
tal på ca. 30 eller derover. mens en sedimentationwærdi
på 4 svarer lil ct Zeleneyl31 omkring 20.
Ved salg til intervention kræves et ZelencYlal på mindst
20. Hvis det ligger mellem 20 og 30. s.kal kornpartiel
igennem en s kaldt dejlcsl. for at del kan inteT"'encres.
Hvis Zeleneytallet ligger over 30. ~tilles der ingen krav
om dejtesl. Ved salg af h\'ede til mtenention er det
kornpartiet. der skal opfylde !..ra\'ene til intervcnllon.
Der er såled~ ingen garanti for. at man kan sælge til
intervention. fordi der \'ælges en son med en hoj sedi·
ment3tionsværdi. Del hO'ilede korn skal opfylde alle
interventionskravene om Zelene)'tal. rumvægt. indhold
af urenheder med videre.
Ud over at være vejledende for. OOl hveden kan sælges
til intervention. viser de sidste 4 karakterer også noget
om sorternes egenskaber lil brødbagning. Kar<lklcrcrnc
viser. hvordan sorterne har klaret sig relali\ t. De siger
ikke noget 00l. hvilke muligheder der er for at -.ælge de
enkelte sorter som brødhvede. Delte afhænger af en
analyse af det h"stede parti.

Flere års forsog med vinterhvedesorter
Udbylteresultaterne fra nere åT§ forsøg med \'intcrhvc
desoncr er vist i tabel 7 og på 'iide 2.t og 25.
l tabel 7 ses udb)'lterelationerne for de sorter. der har
været med i landsforsøgene i indlil .t år. hvor Sleipner
har været målcM>rt.
Tabellerne viser. at u<.lbytterelationerne mellem dr: en·
kelte ~orter svinger meget fra r til :'tr. Herudover er der
store variationer i udbytterelationerne. afhængigt af om
forsøgene er gennemført I J)lIand eller på øerne.
Ud O\er resultaterne af sorterne i de enkelte !Ir kan det
være af intercl>Se at se. hvordan sorterne har klaret sig i
gennemsnit af nere år. Dette fremgår af tabel 8. I den
øverste del af tabellen er vist gcnnemsnibresultatcrne
for de sorter. der har været med i forsøgene i alle arene
fra 1989-93. mens der i den nedersle del af tabellen cr
vist resultater for de U sorter. der kun har været med i
1992 og 1993,
Hvis resultaterne sammenligncs i IlIhel 7 ug 8. kan man
få ct indtryk af. både hvor stabil! udbytte I ligger i den
enkelte son. og hvordan de har klarel sig igennem de
enkelte år,

Kort beskrivelse af vinterhvedesorterne
Ud fra de oplysninger. som findes om de en!..elte vinter·
hvcdesorter i tabellerne og i rcsultaterne fra obser'\'a·
tionspareellernc m.v.. !..an man danne sig et rimeligt
dæk!..ende billede af sonernes egen~kaber. Del kan væ
re van~keligt al fastholde alle disse opl)'sninger på en
gang.
I tabel 9 er SOrlerne grupperel dter deres cgcnskahcr.
Der er kun medtaget sorter. som tilhører ydergrupper·
nc for de karakterer og egenskaber. der er omtalt. De
flesle sorter ligger normalt i mellemgruppen. For at øge
overskueligheden er disse sorter Ikke nævnt i tabellen.
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Tabel 9. Kort karakteriSllk af \'interlwedesorreme i
landsforsøg 1993. (Især Ild fra dm dal1sb
:,orullste /99J j. Kun sorterne i )'dergrupJHrne
er nævnt.

Tidli~ skridning Sildig skridning
Sideral. Acier. Mobil. Kosack. Ure
Forby. Mars. Rialto.
Cootra. Fertil. Gro

Tidlig moden Sildig moden
Sideral. Pepital Laki. Portal, Kurier.

Urban. Agent. Gawain.
Nova. HerLog. Kosacl..

KOl'tslrdet Langsll"åel
Sleipner. Zodiae. Marabu. Ponal, Kraka.
Torfrida, Acier. Xanthos. Ure. Lambros.

Hercward. Haven Kosack. Mars

Stråstiv Bloostl'åct
Zodiac. Acier Agent. Mars, Oawain

Storkernet Smllkernet
$evin. Ilaven. Mars. Fresco. Nova. Kosack

Laki. Agent

Høj sNimentatioRS\'ærdi La\ sedimentalioosværdi
Portal. Torfrida. Ure. Gawain. Se\'in. Arum.

Astron. Fresco Agent

StOl't bl'Ø4holumcn Lille bl'oomlumcn
Obelisk. Kurier. 80"5. Gawain. $evin, Amm.

Hereward. Astron Agent. Clan. Sideral

Opdelingen er derfor meget forenklet. men den giver et
fingerpeg om de væsentligste forskelle på egenskaber
og kvalilet sorterne imellem.

Valg af hvedesort
Der markedsfores el stadigt stigende antal '·l1lterhvede·
soner. Albgn'('l har størstedelen af h,'edearealet "æret
dyrket med er meger begrænset amal sorter, ligesom det
reelle udbj~d har lo'æret \'æsemlig mindre. end man fdr
indtryk af \'ed at se på al/tallel af prf)\'tde sorter.
Når der s/.;,al vælge.t 1fvede:wrt. er tulbylleporemialel en
væsentlig faklOr. Der bør dog tages hensyn til j1ert' andre
sortsknraktuer. som / "Ilmge rilfælde har mindst lige så
Mor mdflydelse pd det økonomiske reslllwt.
Sorrens ,'imerfasthed er ell vigtig egenskab. Den kendes
kUli for de ældste sortu. men du findes nu oplysning om
sortemes frostresiste"s. Den"e kan som tidligere omtalt
K"'e et godt fingerpeg om SOrtertIes "ml/gheder for at
klare m dansk \·intu. Det er dog stadig et dbem spørgs·
mal, luj/ke sorter der kan klare en almindelig eller lidI
:'lreng dems/.. ";'Uer.
Szråstwken bør nowrligl'is ogsd inddrages i overvejel·
sane. Der er ,~åledes muligt at spare pd ,'ækstregulerin·
ge1l i de meger Sfrdsfivewrter, ligesom en god smJstyrke
kan "ære en fordel pd arealer med store variationer i
kvælslOffor..yningell. StrtJlængde1l kml være afgørende
for. Iwor let sorten er at I,øste. og hvor meget halm der
kan hlærges fra den, De korte sorter, som ofte er meget
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Tabel JO. MUllmeriJlg af omkostningerne l'ed l'l1Iferln'fdedyr!.."mg. (17)

A: tV efler N·min på / gang, /78 kg N, d. lON.
8: l\l ('ffer N·mm ad 2 gange. 83 tV d. 30/3 og C).J N d. 5/5 sidsl i nUlm og føw i april.
C: N efler f\-mm - 50 N (ul 2 gange, 60 N d. 30/3 og 68 .V d. 5/5.
I: /nge" :H·wnpebekæmpelse.
I/" '-3 belumdllllger med O25 I Tilt top-

Udbync, hkg pr. ha

Vlntuh"ede Plantt'r
I "pr. ml

A I 8 I C I Gn~. A I 8 I C I Gns.

GClI1U'1JI1mlt af 3 forsog i Oreslis
11. 200 sp. k.erner pr. m: 187 5~.9 59.1 S7.~ 57.2 61.6 63.6 59.2 61.5
a. 300 lop. kerner pr. m: 262 55.9 61.~ 6(1.-1 59.2 64.1 64.-1 61.-1 63.3
a. ~OO <;p. kerner pr. m~ 358 56.2 615 60.3 59.3 64,0 63,7 62.7 635
Gennemsnit 55.7 60.7 59.4 58.6 63,2 63.9 61.1 62,7
LSD 0.8 Q,8 0,8 0,8 0,8 0,8

GellllelllSlril af 3 forsag / I'/m'en
a. 200 >;p. kerner pr. m~ 174 73.2 76,7 70,1 73.3 74.0 75.7 72,3 74.0
:1. 300 sp. kerner pr. m! 263 80.2 R3.3 77.9 805 79.9 84.3 77.0 BO.4
a. ~OO !op. kerner pr. m' 351 84.3 875 78,7 835 83.7 87.9 79,9 83.8
Gennem,ml 79.2 82,5 75.6 79,1 79.2 83.6 76.4 79.4
J.SO J,7 /.7 J,7 /,7 /,7 J,7

Ge"nemsnil af 6 forsog
a. 200 sp. I..erner pr. m 181 64.1 !>R.O 6.1.7 65.3 67.8 69,6 65,8 67.7
a. 300 'ip. kerner pr. m' 263 !>R, I 72.3 69.1 69,8 72.0 74.4 69.2 71.9
a. 400 sp. kerner pr. m' 35\ 70,2 74.5 69.5 71.4 73.8 75,8 71.3 73.6
Gcnnem'init 67.5 71.6 67.4 68,8 71.2 73.3 !>R.S 71.1
LSI) JA JA U J,4 U J,4

Nf'lIolldhy//(' I):
a. 200 sp. kerner pr. m: 5~.6 58.5 56.2 56.4 56.3 5S,2 56.3 57,0
a. 300 sp. kerner pr. m' ;7A 61.6 60.4 59.S 59.3 61,8 58.5 59.9
a. 400 <;p. kerner pr. m' 5R.3 62.6 59,6 60.2 59,9 63,2 59,4 60.9
Gennemsnit 56.7 60,9 58.7 58.8 58.5 61.0 58,1 59,2
Anlal forsog,behandlinger 1.0 2.0 2.0 3.3 4.3 4.3

l) 'clloodb~lle: '.h udgIftemt" III ro~handlingerne er bcl3h Udhri0llnmll el il e mdneJ!oel.
100 'P L.emt"f = L! hkg kerne
I-Sf) t\·B·C :!,4 hl..g. 1·11 3../ hl..~.

Tabel II Kerlll'kl'Glitef I'ed [UD'Øg med minimerer/e omkostninger i viwerllvede (17)

~\'int'rII'ed' II 'J
A I 8 I C I G... A I 8 I C I G" I

Gt'IJtlenum, af 5 forsag Tusindkom.rvæXI
a. 200 sp. kerner pr. m~ 53 53 53 53 55 56 55 55
b. 3(M) sp. kerner pr. m~ 53 55 55 54 55 55 55 55
c. ~OO sp. kernt:r pr. m 54 54 53 54 56 54 54 55
Gcnncm"mt 54 5~ 53 54 55 55 54 55

Genl/elllsni, af 6 forsøs % rt1proJein i lar.frof
a. 200 sp. kerner pr. m~ 12.9 12.8 II ,7 12.5 13,6 13.1 11,8 12,8
b. 300 sp. kerner pr. m~ 13.3 12.5 II ,4 12.4 13.7 12.5 11.6 12.6
c. 400 !op. kerner pr. m' 13.2 12,4 11,5 12.4 13,4 12.7 11.7 12,6
Gennemsnit 13,1 12.6 11.5 12.4 13,6 12.8 11.7 12.7
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strdstive, har III gCl/gæld den ulempe, ar dl' J...(mkurrerer
dlirligere mcd llkrudtet <'Ild de mere ilmgsfroede.
De jaldellde priser pa korn gor def sradlg l'i~tigere al

læ~ge vægt ru .wrtt'r/les s)'gdmmre.\blcIIS. \ 'ed mlg af ('II
meget Tt':o.islI:llt sort kan der ojte spares ell dier j7erf'

svampesprøJtniflger.
Sortens aln'endelighed lil !renl\'tillillg af brød hor også
blddrage:o.. \;alg af ell dedderet brodln'edewrt betyder
desværre ~Uldigl'(ek, ar der må accepteres et lidI ItII'ere
udbytte.
Endelig er del blevet af .~tige",le betydnillg, om sortelI er
I'degnet ril intenwuioll. Del beryder. Ol der hla"dr ,le
anItaiIe egenskaber skal lægges særlig vægr på protem
indhold Ol; .w:dimemmioll.n'ærdi.

Minimerede omkostninger ved
vintersædsdyrkning
11991 blev de! startet ct arbejde omkring minimering ~f

omkoslningcrne ved vintcrsæd:.dyrkning. Arhejdet er
videreført i ItXl2-9.'\. I ef!eråret If.,I9~ hlev der ~nlagt for
~'~g. ~om belyser ud'iædl'omængdens vekselvirkning med
kvælstofma:ngde og svampebckæmpelse i vinterhvede.
Der er genncmført fllr~o!! efter ~ fOf'ikellige forsogspla
ner.
I tabel 10 på side 27 vises rel'oulWlcrne fra for~g. hvor
betydningen af ud~ædsl1længden og kvælstoftildelingen
til vinlerhvedc er unuen.ogt. Forsogene er gennemført i
'iorterne lIaven og Orestis. Der er prøvct 3 uusæus·
mængder. henholdsvis 200.300 og -100 spiredygtige ker
ner pr. m~. Det svarer til uds..-rdsmængder på ca. 100. 150
og 200 kg pr. ha. Det optimale kvæls!Ofnive~u er fa.... t
lagt ud (nl N-min analyser, Der er pm\-et 3 !ildelings
strategier for kvælstof i di:.se forsøg. Ocr er pnwet til
deling af alt kvælstoffet på en gang ~idsl i april. en de
ling af kvælstof med forste tildeling sidst i mans og
anden tildeling sidst i april. Før~te tildeling af kvæl... tof
er reguleret ud fra mængden af N-min i jorden. Endelig
er der som en "idste faktor prøvet med t:n kvælstof·
mængde. der er reduceret med 50 l'\ i forhold fil de !o
andre led. Kvælstoffel her er delt ad 2 gange. Endelig cr
halvdelen af forsøgt:t dyrket heil uden anvt:ndelse af
svampemidler. Den <tnden halvdel af forsøget er spmj
!et 2 til 3 gange med 0.25 I Tilt top pr. ha.
Det kan være vanskeligt untldddharl at gennemskue
rr..:sullaterne i disse f()r~øg og få eje på. hvilkt.·n kumbi·
nation der giver del højeste økonomiske udhyne til
landm<lnuen. For at råde bod på dc (le problem er der
nederst i tahellen beregnet det 'iåkaldle netloudb~ tte.
Del er beregnet ved. al der fra det høslCde udnytte er
trukket uu!:!ifterne til forsøgsndwlIdlingernc. Det vil i
dette tilfælde ~i!:le lld~ifternc lil udsæd. godning og
~\ampemidkr de ~tedt'r. Inor det er anh:ndt. Der er
ikke regnet med udgifter lil udhringnin!l. fordi dct er
meget vanskeligt al fastlægge den rigtige prb på ud·
bringning. Prisen varierer stærl..t efter. om landmanden
"clv n:lder over uds!~'fe{. eller om landmanden skal leje
en maskin~tati(Jn til at gennemfore behandlingerne.
Nettoudbyttet giver alligevel mulighed for at vurdere.
om del el..'itra udbytte. der er opnået ved at satse lidt
mere kva:l'ilof elkr lidt flere kerner. er i ,tand til a!
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ne!ale de ekstra oml..ostninger. der er forbundel med at
gennemføre de ekstra behandlinger.
Resul!alCme af forsøgene vi~er. at der er opnået stigen·
de udbyncr for en ~lget udsædsmængde. og at der er
opnået det ~tørs!c udhyne ved en IOdeling af kvælslOf·
mængden. og især hvor delte er kombincrct med en
svampebekæmpel'ic.
Nettoudbyuet viser. al Jer ikke har været (·,konomi i at
så mere end 300 spiredyglige kerner pr. m~. men~ der
har været god økonomi i at anvendc den høje kvælstof·
mængde og bringe den ud ad 2 gange. Endelig har der
været god okonomi i at gennemføre de 2 lil 3 behand
linger med Tilt !op.
Kernekvalite.ten i forsi'\gene er vist i tabel II på side 27.
Tusindkornwægten eller kerneslI)rrelsen har være! V(C

~entlig.t højere. hvor der er gennemført wampebekæm
pelse. mcn~ IU~illdkorns\'ægten har ....æret næsten upå
virket af udstcdsmængde. og kvælslOfniveau.
Råproteillproeentcn har ligget højcst i de forsøg. hvor
der er anvendt de 2 høje kvæblofmængder. Det ~er ud
til. at der er opnået de hojestc råproteinprocenter. hvor
der er gennemført sv.ampebekæmpclsc. Dcr er sjledc5
ikke sket nogen fortynding !'lf råproteinct i forbindelse
med det hojere udbytte. som svampebekæmpelsen har
medført.
I !abel 12 bringes resultaterne .af en forsøgsserie. hvor
sammenhængen mellem ud"a:dsmængde og behov for
plantebeskyttelse i vinterhvede er bclpt. I disse forsøg
er der ogs<1 prøvet :I udsæd~mængder. igen 200. 300 og
400 spiredygtige kerner pr. mc. og de er kombineret
med -I strategier for plantebeskyttelse. I for~øgsled A er
plan!ehe~kyttelsellbegyndt. når Lier er konstateret mel
dug eller gulrllst. og derefter fortsat hver tredie uge
indtil stadium 69. Derudover er der i stadium 24 til 2R
sprøjtet med 0.6 1Cycocel 750 pr. hi:!. , gennemsnil er
der sprojtet 3.J gange i di ... !>e forsøg. J for~øgsled B er
der anvcnd! samme strategi imod svampe som i for·
søgsled A. men hcr er der ikke \'ækstreguleret med Cy
coed. Der er således kun sprøjtet 2,4 gange i disse for
sag. I for~ogsled C er svampehckæmpelsen fastlagt ved
hjælp af PC-Planteværn. Det fremgår. at det i gennem
~nit kun har været nødvendig! a! behandle en gang i
disse fors~'g. Forsøgsled D er behandlet 2 gange med
0,25 l Tilt tOp pr. ha. dels i sl3dium 32. dd~ i stadium
50.
Det fremg:'tr. at der er etableret nogenlunde det ønske·
de antal planter pr, m2 , Der er en klar tendens til, at de
højeste udbytter er høstet ved den største udsædsmæng·
de og ved den mest intensive anvendelse af s\'ampebe
kæmpeisesmidler.
Også i dette forsøg er neuoudbyttet bercgnel. Det vil
'iige. al der fra udbytlc! er trukket udgiflerne til plante·
beskyttcl'iesmidler og til udsæd. Nettoudbyttet viser. at
der har været dcn bedste økonomi. h\'or dcr er anvendt
300 spiredygtige kerner pr. ml, og det er uanset hvilken
stratcgi. der har været anvendt vcd svampt:bekæmpel
~en. Det ser ud lil. at der har \læret den beds!e økonomi
i led A. hvor der er gcnnemført. hvad man kunne kalde
en plansprøjtning.. Hvis mall indrcgner udgifterne til
udbringning af plantcværn~midlerne.er det mere tvivl·
samt. om der har været økonomi i denne behandling.



Kvaliteten af det ho\tede korn er belyst via tusindkoms
vægten, som ses nederst i tabellen. Der er ikke stor
forskel p~ kemeslorrelscn i den hostede ''are. men der
Cl' en lendens til. at de stø~te kerner er høsfet i for
søgsled B og forwg~lcd C. Udsædsmængden på, irker
ikke kcrnstørrelscn nævneværdigt.
I forbindelse med begge disse forsøgsserier er det også
unders~gt. hvordan ukrudtsmængden ved h~jst er på·
virket af de genncmførte behandlinger. Resulratet af
disse vurderinger. der bringes i labelbilaget til O\'cr
'iigten. er. al der iUe har ,æret den IItore påvirkning af
ukrudtsd:~kningen \cd høst. Der er en tendens lil. at
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der har været mest ukrudt ved hust i de parceller. h\'or
der er all\cndt den laveste udsædsmængde. og 11\01' der
er stanet forholds\'is sent med kvælstofudbringmngen.
Det stemmer godloverens med det forventede. idet en
rille uds.'Cdsmængde og en forholdsvi'l 'lcn gødskning gi
ver afgrøden en ringere konkurrenceevne overfor
ukrudtet. Den foreløbige konklusion at de sidste 2 års
forsøg med minimerede omko"lninger i vinterhvede er:
- de" optimale lulsædsmængde i vimerill'ede ser !,tadig

/Id til al ligge omkrlflg 300 111 4()() kemer pr. m". For·
søgene er \'ået I'ed normal lid, det Iii sige sidste Jw/l'del
af september.

Ttibel12. Mimmerede omkostninger l \·lIller!lI'l'dedyrknmg. (/8)

A: Ve,1 J. angreb af meldug/glllrust. Derefter IH'l'r 3. lige mdlll :il. 69: 0.25 I Tilt tOp.
St. U-28 0.6 I Cycocel 750.

B: Som A men IIdett Cycoct'l.
C: SWlInpebekæmpelse i JolRe PC·PhlJlfel'æm.
D: 0.25 I Tilt top i Si. 32 og ~t. 50.

Vin.t'rb'oo~

Ullbylle "kg pr. ha
G~nnem~nlt af 3 fooog meJ Orc\ll'h\c:Je

a. 200 ..p. kerner pr. m: 203 1.7 BO.7 BO.5 78.8 BO.9
b. 300 sp. kerner pr. m= 303 8U 82.0 1.3 81.0 82.1
c. ..wo sp. ~emer pr. m ·QI 85A 79.6 BO.6 8304 82.3
Gcnnem<;ntt il-lo4 BO.8 BO.8 81.1 81.8
LSD

Gc:nnem'nn af 5 forsøg mcd Ha\cnh\'ede

a. 200 sp. kerner pr. m" 181 89.0 87.0 85.0 85.1 86.5
b. 300 :o.p. kerner pr. m= 276 90.2 90.1 85.8 89.5 89.0
e. 400 IIp. kerner pr. m= 364 90.8 91.7 86.3 91.0 90.0
Gcnnem~nit 90.0 89.7 85.7 88.5 88.5
LSD /.7 /.7 /,7 /.7

G~nnCm\nll af b forsøg

:1. 200 <;p. kerner pr. m' 190 87.0 8-1.6 83.3 82.7 84A
b. 300 sp. kerner pr. m' 287 88.0 87.2 84.2 86.3 86A
c. 400 ...p. kerner pr. m' 387 .8 87.2 84.1 88.2 87.1
Gennemsnit 87.9 86.3 83.9 85.7 86.0
LSD J.3 J.3 /.3 /,3

Nettolldu)'tle. get/llemsrtlt af 8 forsog I)
a. 200 sp. kerner pr. m~ 82.6 BO.4 79.7 78.7 BO.3
b. 300 !lp. kerner pr. m~ 8204 81.8 79.4 81.1 81.2
e. 400 sp. kerner pr. m~ 82.0 BO.5 78.1 81.8 BO.6
Gennemsnit 82.3 BO.9 79.0 BO.5 BO.7
Antal fUf'o,øg..bchandltnger JA 204 1.0 2.0

1iuimU.ornswegt
G~nn~msnit af li fO~lg

.1. 200 sp. kerner pr. m= 51 .14 53 55 54
b. 300 sp. kerner pr. m! 52 55 54 54 54
c. 400 ~p. kerner pr. ml 51 53 53 55 53
Gennemsnit 53 54 53 55 54

I) :"Jctloudhyuc: '\lår udg\flc:rne ul rooogsbehundlingern~ er betalt Udgiftern~ til udbnngning er ikke indregnet.
100 "pm:dygllge kerner"" 1.2 hkg Beh. A • 2.0 hkg. B ~ 1.85 hkg. C '" 1.25 hkg. O "" 1.6 hkg.
LSD. A·S·CD :U hkg
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Kornsorter og korndyrkning

- der er ikke komrateret f10gen tydelig vekselvirkning
mellem udsædsmængden og heltavet for Sl'(mtp('be
kæmpe/se.

• rusindkomsvægten er svagt faldende med stigende ud
sædsmængde.

· indholdet af råprotcill i kemen er næJlen IIpAl/irke! af
ud~ædsmængdetlmen er ~lærkt ptJvirkef af hæ/srofni
vcauel generelt.

Forsøgene (ortsælter i 1994.

Vinterrug
I 1993 er der afprøvet 6 vintcrrugsorter i 21 forsøg. De 6
af disse forsØg er gcnnemf(m med og uden vækstregule
ring. PClkus II har værct målesort igen i år, og resuha
terne af årets forsøg fremgår af tabcl 13.
2 af de afprøvedc rugsorter er såkaldlc hyhridsorter.
Udbytlcniveauet i Petklls II ligger knapt 20 procent
over udbytterne i 1992. De højesle udbytter er endnu en
gang høstel i hybridrugsorlt~rne. Der har ikke været
nævneværdig forskel mellem de 2 pnwede hybridsortcr.
Blandt de almindelige sorter har Dominator givet godt
10 procent mere end Petkus JI.

Jåbel/4. Vækstregulering af rug.wr/er (20)

A::: Uden vækstregulering
B::: 1,0 l Cycocel 750 og 05 ICerone

Udbyne Merudb. Karakter Strtllængde

Vint~rrug
hl..g. pr. ha Io, for lejesæd cm

\1t~Mreg.

A I B B·A A I B AI B

Serie 0/·/2
Antal forsog 6 6 6 ; 5 6 6
Pelkus II 55.5 58.6 3.1 7 6 122 liS
M~rder* 71.0 72.6 1.6 7 6 117 109
Danko 58.2 58.7 0.5 2 l 130 121
Rapid* 67.1 70.1 3.0 4 3 IIB III
Dominator 6-1.7 66'; 1.8 6 4 IIB 111
Motlo 59.9 61.6 1.7 2 I 129 120
LSD 2.8 2.8 2,9

"') Hybndrug

Tabel13 LOlldsforsøg med v;f1lcrmgsorrer. (/9)

I forsøgene med og uden vækslregulcring, som er vist i
tabel 14. har alle sorterne givet forholdsvis små merud
bytteT for den gennemførte behandling. I forsøgene i
1993 har der været tilfælde af lidt kraftigere lejesæd end
sidste år. Trods dette har behandlingen ikke påvirket
lejesædskarakteren nævneværdigt. Vækstreguleringen
har medført en forkortelse af strålængden på 7 til 12 cm.
I tabel 15, side 31. vises egenskaberne hos de prøvede
rugsoner. Oplysningerne i tabellen stammer dels fra
obscrvationsparcellemc i 1993. dels fra sortslislen. Der
er ikke nogen nævneværdig forskel på sorterne. hvad
angAr skridningstid, men del ser ud til, at hyhridsortcn
Marder ligger i den tidlige ende af de prøvede sorter.
mens den anden hybridsort Rapid ligger til den sildige
side.
Igen i 1993 er de kraftigsle meldugangreb set i sorten
Marder. mens de svagesle er sel i sorten Danko. Mar·
der har ligeledes været kraftigst angrebel af brunrust.
mens Motto har klaret sig bedst. Endelig har der værel
meget svage angreb af skoldplet, og her er der kun be~

grænset forskel pli de prøvede soner.
Når rugen skal sælges til brødfremstilling, er det vigtigt,
al den har et h~~jt faldtal. og dcrfor er den såkaldte
faldl<llsstabi1itet en viglig egenskab. Hybridsortcn Mar~

der klarer sig bedsl. hvad denne egenskab angår.

Oversigt over flere års forsøg med rugsorter
Ved valg af rugwn er det særdeles vigtigt at se på sor·
lens udbynestabilitct igennem flere år. Denne egenskab
er belyst i tabellerne 16 og 17 på ~ide 31. Tabel 16 viser
forholdstallenc for udbytte i de seneste 5 års forsøg. Det
fremgår, at sorten Marder i de 5 år har ligget fra 12 til 22
procent over Petkus II. Dominator har derimod svingct
noget j forhold til Petkus II og har givet rra I procent
lavere udbyltf' og op til 11 procent højere udbytte end
Pelktls 11.

Valg af vinterrugsort
Igennem mere elld 30 dr har Perkus Il væreC IlOvedsorrcll
i rugdyrkningr" i Dmrmark. Igennem de senere dr har
afløserne værer på l'ej. De højtydende hybridsorrer er
således l'ed at fortrænge de a/mbuIelige rugsorter fra
marke(/ct.

1''"-
Vdbyne og merudbYlfe, hkg pr. ha Helt Iilndet

Vdb}1te
PCt p~ p".Sjæl- LoII.- Bom· Øst· Vesl- I\ord- hk, Kar. f.

laad Fyn Fait. holm Øcm, jyllJnd jylland jylland Jylland kerne lejesæd mel- brun· llkold-

pr ha d'g rus. plet

Serit> 0/-/2 og /3
Anwl forsøg J J 7 5 J 6 14 21 21 19 19 19

Petkus Il. 60,1 63.8 83.4 65,0 57.5 48,9 46,2 50,8 55.6 3 0.3 0.1 0.2
Mardcr* 12.2 13.0 20.8 13.8 II.B 8.6 12,7 11.5 12.3 3 0.5 0.08 0.2
Danko. .;.0.1 .;.0,4 .;.3.2 .;.0.7 .;.1.3 .;.2.1 -;- 1.5 .;.1.6 .;.1.3 I 0.2 0,Q3 0.2
Rapid· 10.9 12.5 20.0 12.9 12.0 5.5 11.6 10,4 l \,2 2 0.3 0.03 0,3
Dominator . 4.7 5.1 11.4 5.B 6.8 2.7 7.5 6.2 6.1 3 0.2 0.03 0.1
Motto. 0.3 2,6 .;.O.B 1.1 1,4 .;.2.3 .;.0.2 .;.0.1 0.3 I 0.1 0,02 0.2
LSD 7.5 6.2 ~.O 2,7 6.1 4.3 2.3 1,5

• Hybridrug
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Korn.·.orter og kornd)rkning

TtlbeJ 15 Egenskaber Ilos \'illlerrug

Obo<l"\i1tloosp3rcelkr 1993 I) SonJlIsIe I99J:) I
Sort SlIi I Skrid· I Mod· I Lt~· I MeI- l Brun ISkold- Kom- I Rum· I.Protein" Fa.khal"~ I

IIzrlgde nlnø. mog 5Zd dUJ nw: pk' \'ægl \'Z'gl Indhold uabililet

Antal ~Icdcr 7 , • • , • J B
Danko 132 :!W5 IIOR lA 0.1 2.6 1.0 S 7 5 ~

Donlln3lUr 125 2105 1108 ~.7 3.11 ~.6 OA • 7 ~ ~

Manier· 122 2105 JOOS 4.4 5,1I 7.9 0.5 6 7 5 7
Motto 135 2105 1208 1.9 0.3 l.l O.S 8 7 7 6
Pctku'l II 130 2105 120~ 6.0 2,5 5.1 0.5 7 7 5 5
Rapid· 123 21m 130M 2.9 2.7 4.3 0.5 8 7 5 5

• H)hndrut,:
'l Sygdoll1~angrch ,1IIt,:1\~~ som procent d;cknlllg"gr.ltl.
~l SkM~ I-II: I-Ia\ korn- og rUlma::g!.l;t\! protctnindhold og la\ faldtah~labilitcll h"stpcrioden.

Tabel 17 OH'nigl Ol'er wrrsforsøg f l'fIIU'rrug /989-93

:.-- Hede landet I J~llaod I Øerne

Ud~,lte og mcrtKIbylle. bkg k.erne pr ha

Peo.u' I Prøvet Ifur~kh-I Pe:~us I PrOWl I",rbo~'1 Pelkw. I Pr~'\I~_1 IForhokb-

" "'" "'" ul " ,,," ul

Petl..u~ II .. 100 100 100

ForsøgHJr /989·93

Marder 55.5 lJ.O 116 52.7 M.8 1\7 63.0 9.6 115
Dommalor ... 55.5 2.5 l~ 52.6 2.5 105 63.5 2.5 I~

Fom,gMlr /99().93

Motto. 57.1 1.1 102 5~.3 0.5 101 65.3 2.1 J03

l'orsog:Hlr 1992-93

Rapid .. 51.5 8.6 117 ~5.3 7.2 1\6 62.4 11, l 118
Danko ....... 51.5 -el.O 9S 45.3 +1.3 97 62,4 +0.5 99

TCibel /6 Flere drs for~og med rugmrrer.

I
, Fmh()Id~laI for udb)1tr
Vlnlc'1TlII

191<9 I 1990 I 1991 I 1992 I 109'

Petku~ II. 100 10ll 10ll 100 100
Marder . 112 1\7 1\8 1\2 122
Dominator 99 \(~) 106 IOR 11\
Motto 106 100 100 101
Rapid. 112 120
Danko. 99 98

Ilybridtorteme hur cJe.H·(f'rre 2 ulemper I forhold til de
afmindelll-W rugwrrer. ror det fonte er de lIoger mere
modmge!lge for angreb (If meIdroJer, og for der andCI er
lIl/sædl'" "'l'gL'r ll.være end I'NI de kOflVf.'rltiom:ffc .wrrer.
Mcn IUUI.lct (!It\'(, ulemper er der ('1/ klar tendens til, at

(mdele" af hybridrug sriger fru år fif Ar.

Minimering af omkostninger
ved rugdyrkning
I de seneste år har forsøgene med rugd~rkningvhI. al
der med ukonomi!'k fordel kan all\cncles en meget lav
ud.-.æd!-mængdc. I efteråret 1991 bic\' der ~tancl en for-

't'l!!-scric for at belyse !klmspillct mellcm kvælstof
mængde. \æl..slregulering og udsædsmængde.
I forsugene anvendes 3 uds..'Cdsmængder. henholdsvIs
ISO. 250 ug 350 spiredygtige kerner pr. m!. Del svarer til
cn udc;ædsmængdc på 52. 88 og ca. 123 kg pr, ha. I
..ammc fOr50g pr,,,es dcl!- en optimal kvælstofmængde
ud fra N-min analy<;cr udlagct i foråret. dels en kvæl·
"tofmængde. dcr hgger 40 N under det fon/cntede op
tlmalc ni\·eau. Begge kvælstofmængder er lildelt ad 2
gange ca. l april og i begyndelsen af maj måned. Derud·
U\er er der prøvct 3 forskellige mveauer for plantebe·
..kYlleIse. Der pruves en forholds\'is dyr losning med 0.5
I Sportak plus I I Cycoccl 750 sidst i april måned. og
dette følgcs op med 0,4 I Tilt 10p midI l maj måned. I
løsning nummer 2 er den sidste bekæmpelse af hlads·
vampe med Tilt 10P spnrcl væk. og endelig i løsning
nummer 3 gennemføre... der kun cn væksucgulering
mcd Cycocel.
Re...ultatcrnc af dcnne fors"gsserie bringes i label 18 på
... ide 32. Her er nettoudh) Ilet beregnct efter samme:
princip MIm omtalt undcr vintcrhvedefors~,gene.Det vil
lligc. al der fra del høstede udbyIIe er trukkct udgifter·
ne lil uds.-ed. godning og plante\oærnsmidlcr. mens ud
bringningen ikke er indregnet. fordi den er meget \'aria·
bel.
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Kornsorter og korndyrkning

Angreb af meldrøjer kan give alvorlige kvalitetsproble
mer i rugavlen. Hybridsorterne bliver ofte mest angreb
ne. Tidligt i angrebet ses den ~'dkaldte ..honningdug«,
hvorfra der spredes smitte ril nye kerneanlæg. Senere
dannes de giftige meldrøjere i stedet for kerner. 1/993 sds
kIm meget fd og svage angreb.

De klan højeste udbytter er høstet ved den store ud
sædsmængde. og delte forhold går igen i neltoudbyttet,
hvor det højeste Ilettoudbytte i årets forsøg er opnået
ved 350 spiredygtige kerner pr. m2• Der har dog ikke
været stor forskel på 250 og 350 spiredygtige kerner pr.
m2• Det scr således ud til, at man skal undgå de eks~

tremt lave udsædsmængder. Ulempell ved den høje ud
sædsmængde er, al den giver længere strå og mindre
kerner.
Neuoudbyttel viser tydeligt. at det ikke har været ren~

tabell at spare de 40 kg N i forhold til det (orventede
optimale niveau. Endelig viser resultaterne. at der ikke
har været økonomi i en behandling mod bladsvampc
midt i maj måned. De højeste nClIoudbyller er således
høstet, hvor der er gennemført en kombineret vækstTe
gulering og bekæmpelse af knækkefods)'ge sidst i april.
Den foreløbige konklusio" ud fra de 2 fprste drs forsøg
er, at:
- N-min a"alyser giver et godt udgangspunkt for at fast

lægge det optima/e kvæ/stofniveoll i flig.
- den optimale fuisædsmængde ligger i StØrrelsesordenen

250 kerner pr. m2•

- der har ikke været remabiliret i en intensiv planteværns
indsars i rugen.

Forsøgene fortsætter i 1994.

Tabel /8. Minimering af omkostningerne ved rugdyrkning (2/)
A: N efter N-min ad 2 gange. 2 april og 7. mllj. I att: B4 kg N
B: N efter N-min· 40 N ad 2 gange. 2. apnl og 7. maj. I ail 97lcg N
l: 0,5 Sportak 45 EC + \ ,O Cycocel 750 d. 3U4 og 0,4 Till top d. 1615

II: 0,51 Sponak 45 EC + 1.0 Cycooel d. 31/4
lU' \,0 Cycocel 750 d 3114

RUl
I II III

~~Mmsnitøf j fors" A I B I Gos. A I B I Gos. A I B I Gos

Udbytte i hkg pr. ha
a. 150 sp. kerner pr. mi 45,3 43,2 44.3 45,3 44,0 44,7 45,5 40,6 43,1
b. 250 sp. kerner pr. m! 50,7 47,6 49,2 51,8 48,6 50,2 49,7 46,1 47,9
c. 350 sp. kerner pr. m1 57.1 52,1 54.6 57,2 52,8 55,0 53,1 49,8 51,5
Gennemsnit 51,0 47.6 49,3 51,4 48,5 50,0 49,4 45,5 47,5
Nettoudbytte l )

a. 150 sp. kerner pr. ml 33,1 32,5 32,8 34.5 34.7 34,6 36,1 32,7 34,4
b. 250 sp. kerner pr. ml 35,9 34,4 35.1 38,5 36,8 37,6 37,8 35,7 36,7
e. 350 sp. kerner pr. m! 39,8 36.4 38,1 41,4 38,5 39,9 38.7 36,9 37,8
Gennemsnit 36,3 34,4 35,3 38,1 36,6 37,4 37,5 35,1 36.3
Antal forsøgsbehandlinger 4 4 3 3 3 3

Strdlængde
a. 150 sp. kerner pr. m! 94 94 94 95 95 95 97 97 97
b. 250 sp. kerner pr. m! 97 94 96 % 95 % 96 94 95
c. 350 sp. kerner pr. m1 99 % 98 % 97 97 98 95 97
Gennemsnit 97 95 96 % % % 97 95 %

Tusindkornsvægt
a. 150 sp. kerner pr. ml 38 38 38 38 37 38 38 36 37
b. 250 sp. kerner pr. m1 38 37 38 38 36 37 38 36 37
c. 350 sp. kerner pr. ml 37 36 37 38 37 37 37 36 37
Gennemsnit 38 37 37 38 37 37 38 36 37

II Beregnet efter at udsæd. gødning og Icemikalier er betalt.
Udgifterne til udbringning er ikke indregnet
\00 kerner/ml = 35 kg udsæd = 250 kg kerne.
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Triticaie
Der er j 1993 gennemført 5 forseg med 3 triticaJesoner.
Forsogene er gennemfort som dobbeltfor~"g med og
uden svampcbckæmpclsc. I forsogene er udover de 3
Irilicalesørler medtaget dels Pctkul) II rug. dels Ol,lc
sonsblandingen fra vinterhvede.

1åbel /9. l'Orsog med rri,icaJesoner og kornarter (22)
A Ingt'n 5'"ampcbcka'mpdsr.
B :!-3 gange O25 I Tilt lop

Udb. og mcrudb. Merudb. Au KM Po

ArtogSOl1
hkg pr. ha r, svam· for for rne'pebek. udb. h:,e. do,
A I B B. A B B A

Serie 0/·/4
Antal forsøg 5 5 5 5 5 J

Alamo. lntlcalc 55.8 55.5 -;-0.3 100 3 O
Dagro. triticaie . 57.0 55.4 -;-1.6 100 l O
Prcgo, lrilicalc . 56.4 57.3 0,9 103 l O
IlIanding. hvede 56.7 55.7 -;-1.0 100 O 3
Pelkus II. rug .. 58,6 58.0 -;-0.6 105 6 O
LSD.

Blanding 'Ill\tn - 'IIl)\';l - Ohelisk - Pepual.

Udb~1Icni\'cauct i < rets fOfS4'g har været furholdsvis be
skedent og har ligget p. ni\'cau med det. der er hostet i
sortsforsogene i rug. Den nye triticaiesort Prego har kia·
ret sig bedsl af de 3 afprøvede soner. men udb)1tet har
været lavere end i Pctkusrug. rels forsog viser i over·
cnsslemrncl~ m~d n~~ultalerne fr<! 1992. al der ikke har
været noget nævneværdigt merudhytte for den gennem·
fone sV3mpcbekæmpelsc.

Tabel 20. Ol'ersigt Ol'er flere års forsog med truicaiesorter.

Forhollhtal for k.:mc.udh)ue
Tritic:ale

I I I1991 1992 1993

Alamo .... 100 100 100
Ihede- 131 94 100
Dagro 98 93 100
PClkus II, rug. 79 105
Prego. 103

• 1991: Pcp4t.alh~de; 1992' Somblandmg Sleipncr'" l'\()\'3. - PCPI'
lal - Obeh'k
1993: Sonsblanding - lIa'~n + "J0\<I - Prpltal - Obelisk

I tabel 20 bringes cn o\'ersigt o\'Cr flcre års forsog med
triticale!>Orlcr. I tabellen er vis! forholdslallene for ker·
neudbytlCL Sonen Alamo er anvend! som nu\lesort. Der
er vist resultater for de 3 år. hvor der også i fOT""Ogene har
værel inddraget h'ede og de sidste 2 år rug. Resultatcme
viser. al tnticalcudbYlIct ~\;ngcr noge!. I gode år ligger
del på niveau med hvedeudbyttct. mens del i andre < r
ligger på niveauel for rug.
I label 21 bringes en oversigt ovcr egenskaberne hos de 3
prøvede lritic.alesoner. Resultalerne stammer fra ObseIVd
lionsparcellerne 1993. Del fremgår. al Alamo både er den
længste son og den son. h\'Qri der er SCl mest lejesoro.

Kornsorter og kornd)'rkning

Tabel21 EgerlSkaber hos trillcafe

Sort
Ob!;e1'\'3bonsparteller 1993

Strihmod< I SknJ>w>g I \I0d0ong I I.q<sod

Anlal ~leder 7 , 56 ,
Alamo . 111 2205 0908 4
Dagro. 108 2205 0908 3
Prego ... 106 2405 1008 3

Sammenligning af
vintersædsarter

I Qnsforsogelle med limersæd sal1u11enllgne5 dmerJIl'f!de.
nllterbyg. ntg og vinterha\rt. Deswure ud"iJltreM 11O\"
ren. fom det fremgdr af de txtre parceller på billedet

Igennem de scnere år har der værel en vis inleresM: for
dyrkOlng af vimerhavre. For al belysc mulighederne i
denne nye afgrodc. er der anlagt en for..ogsserie. hvorfra
resuhaterne er \ist i tabel 22.

Tabel22 Sammenligning af \imersædarter. (23)

Kar. Udb

for Tilf0l1 1'<1 og

O't'tr- kg l\ md·
ra, "",.
"'" udb.

"A- pd" du hk!!
5 ["".g

Ino,
p<ba

Blanding. hvede· ... 10 149 3 O 75,1
Solva. vinterhavre ... ti 100 I 0.1 -;-35.0
Blanding. vinterb) g . y 126 U,02 y -18,2
Pelku.'i 11. rug.... IO 105 0.1 5 ",,12.0

•. ~JMtal + 0l'lC11Sk + f';()\'3 t H3\~n

•• 1-rO!>t - Lad) - P3!lwral - Aoore3

I forsøgene er målesortsbll'llldingen i hvede :-,ummen
lignet med vinterhavresorten (Solva). målesortsblandin·
gcn i vinlerbyg og PClkus II rug. Desværre \'iser karak
teren for overvintring. al den afpr~)\'ede \inlerha\'Tcsort
Solvu ikke \'ar i stand lil at klare den forholdsvis milde
vinter 1992-93. På den baggrund er det ikke overra..ken·
de. at sorlen har klaret sig dårligl i forhold til hvede.
Det fremgår ligeledes. at der i vinlerbyg og i rug i disse
5 forsøger hostet henholdsvis 180g 12 hkg mindre end i
h'cde. Disse resultater er således med lil al understrege
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Fros!. Det er en n)' blanding i forhold lil 1992. idct
sortcn 'Irixi cr udskiftet med Pastoral.
Udbyllcniveauet har \'ærct omkring 60 hkg pr. ha, og
dct er ca. IO hkg mindre end i 1992 og ca. 20 hkg mindre
end i 1991.
Resultatcrnc af ,ret.. forsøg bringes i tabellcrne 2J og
24. Forsøgene i label 23 er gennemført i sf! stort antal.
at der mcd rimelighed kan foretages en opdeling af re
...ultaterne på landsdele. Forsogene i label 24 er kun
gennemført i:-.å begrænset antal. at der kan opdeles i 2
grupper: Øerne og Jylland.
De hojc!!ole udb) Her i årets forseg er hostet i den for
holdsvis nye 6-rndcde sort ·o\'eta. Den er tæl fulgt af
den 2-radede SOrt Hanna og den 6-radede sort Milva.
Herefter kommer en stor gruppe af 6-radcde sorter.
"Om alle har ydct merc cnd maleblandingen. Der cr

ledc'i lUe stor udb)'ueforskel mellem de ~radedeog
de bedsle af de 2-rodede sorter.

Vinterbyg
I 1993 er der afpro..ct 35 ",jnlcrb)gsoner mod 33 i 1992.
Der er således en ~tadigt stigende imeressc for al få
afprøvet vinterbygsorter. Sonerne blev opdelt i 7 for
søgsserier. og der er gennemført iall 70 fOfsøg_ I 28
forsøg har der været heil ubehandlede gentagelser. gen
tagelser. h..or der er gennemført 2 til 3 behandlinger
med 0.5 J Tilt IOP pr. ha. og endelig gentagelser. hvor
dcr cr gennemfort 2 lil 3 behandlinger med 0.25 I Tilt
top pr. ha.
Der er am-endt en sonsblanding som ··målesort". Den
har i 1993 bc"lået af \.Orterne Lad)'. Pasloral. Andrea og

Tabel23 Lands[orsøg med vimerbygsorcer. (24· J6)

vinterhveden\ store udb)'uepotclltialc. Resultaterne af
forsøgsscricn viser, at det med de nuværende vinter·
havresorter er en meget risikabel ~ag at dyrke denne
afgrøde i Danmark.

-
LJ~,lc O! mt'ruOto)lTe. M.l! \;l.'~ pr. hl Hele bndct

Vln....byl L'dtr.1Ie
Strå· Kar. Pl:I. PCI.

SJ:rI· LoU.' Bom· ().,I· \01- f'l,nrJ hki
13nJ

I,.
Fal~l holm Oeme

J~lJand hIllOd n ll4Ad J~llalkl lerne Iænld< "" md· b)g.

pr. ha cm kte-'>Zd d'& ru~t

Serie 01-/5 og 20
Anlal forsøg , 2 I 9 6 , 12 21 9 19 21 21
Blanding..... 57.8 60.6 6-1.1 70,1 61.8 60,7 55.7 ~5,4 56,5 58,8 75 l 0.3 0,9
Pastoral .;.0.1 1.0 3.3 .;.1.0 0,3 ~.9 2.0 4.4 3.8 2.3 68 l 0.4 l
Clarina .. 1,0 .;.0.8 2.1 .;.2.4 0.0 5.7 3.7 5.8 5,1 2.9 71 l 0.5 l
Astrid. .;.2.4 .;.3.0 .;.5.7 .;.7,6 .;.4.1 0.1 1.7 0.7 0.7 ,;,1,3 69 l 0.6 0.8
Bronze .. 1.0 .;.3.0 .;.6.4 .;.55 .;.2.2 3.6 45 4.1 4,0 1.4 69 l 0.5 0.8
Hanna....... 3,6 2.1 0.6 .;.1.5 1.8 5.9 10.0 7.7 7.6 5.1 73 O 0.6 0,5
Monaco .. ';'1,1 .;.2.9 3.7 +15 .;.1.l 0.6 2.8 .;.2.2 0.9 0.0 79 l 0.7 0.8
Lady. .;.2.0 \.0 .;.05 .;.3.4 .;.1.9 0.2 3,8 4.0 2.0 0.3 n l 0.5 l
Karisma ..... 2.8 .;.0.6 1.4 .;.6.5 +0.2 .;.1.6 5.1 .;.2,3 0.5 0.2 82 l 0,5 0.6
LSD J.4 2.5 J.7 5.2 2,8 2.0

Serie 01·/7 og 22
Antal fo~g ] I I 3 8 6 1 9 IJ 9 16 17 17
Blanding..... 66,2 71,0 64,2 51,S 61.0 63,4 62.7 40,7 60,7 60,9 66 1 0.9 0,8
Angora ...... .;.8.4 .;.9.0 .;.1.1 .;.11.5 .;.8.7 .;.2.4 .;.2.2 3.2 .;.1.8 .;.5.0 59 O 0.9 l
Freke ....... 3.3 ';'1,9 0.5 +6.2 .;.1.3 3.1 .;.1.5 5.3 2,3 0.6 61 l 0.7 0,2
Sitra ... .;.3.8 .;.3.2 .;.2,9 +5,4 .;.4,2 0.9 .;.2.9 M 0.4 .;.1.8 6-1 l I l
Bambi .. 0.6 0.2 5.7 .;.4.1 .;.U.6 6,2 0.9 11.8 5.3 2.5 65 l l 0,5
Giga .. 1.1 -+ 1.3 3.8 .;.~.3 .;.0.9 1.2 .;.1.4 8,4 1.4 0.3 67 l l 0.6
Inlro. 9.0 .;.2.6 ~.9 .;.3,9 2.2 0.5 .;.2.5 7.9 0.6 lA 71 O 0.8 0,2
Marinka ..... 0.8 +4.5 9.2 1.4 1.' - 1.2 0.1 7.2 0.0 0.7 71 l I 0.7
LSD 5.2 2.9 J.J 4,J J,J 2.5

Seri~ 0/·16 og 2/
Anlal fonog , , I 11 , 1 J 8 19 10 19 18 18
Blanding.. 58.8 64.5 69.4 -U,9 59.3 65.3 62,0 61,4 63,4 61,0 74 l 0.2 I
frost* . 1.5 O. ~0.7 0.6 U.9 0.4 2.2 0.9 0.8 0.9 79 l 0,2 l
Hamu* . ~.1 3.5 1A 0.8 3.1 3..t .;.3.7 0.3 1.3 2.4 n l 0.3 l
Princess· .. 2.7 ~.l 3.5 2.2 3.2 5.4 .;.7.7 .;.1.4 1.2 2.3 80 I 0.2 2
Loreley· . 0.2 .;.1.8 .;.3.3 2.7 .;.0.4 0.6 ';'<.0 ';'~.8 .;.2.0 .;.1.1 82 I 0.2 l
Jana·. ~.O .;.1.0 .;.0.3 .;.7.4 +0.3 2.3 lA .;.7.3 .;.1. .;.0.9 81 l 0,2 0.7
Ermo· .. 6.3 2,0 2.6 6.1 4.3 4.2 .;.~5 .;.1.1 1,1 3.0 82 I 0.2 0.5
Jcsko* . 8.0 3,4 3,5 9,6 6.2 5.6 .;.2.9 .;.0.6 2,2 4.5 81 l 0,2 2
L5V J.5 2.9 5.0 2,2

Blanding Lad, - Paslordl + Andr~a + Ffffil. -F1cmdede
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Tabel24. Lands/arsøg med vimerbygsorler 1993 (27-28) Tabel25 (FortJlIl)

de mest sygdomsangrebne sorter. dcr har været renlabi
lilct i at bruge den høje~te dosering af Till top. Hvis
man ~r på de opnåede merudb)uer for 2 lil J gange
0.25 l Till top. svingcr de fra 1.8 hkg pr. ha i sorten
Frckc og helt op til 10.9 hkg pr. ha i sorlen Jolanlc .

UdbytIe Merudbytte.
hkg pr ha hkg pr. ha

Vintub}g S\"3mpe- S~"3mpe. POl POl.

A U C """"". ""kæm· mel· b,'g·
",Ise ",Ise dag n,n
8 .... A C.... A A A

SnIt' Ol-IB
Antdl forwg 8 l'i 8 Il Il

Blanding 5.. .3 65.0 63.9 10.7 9.6
Paula 60.8 68.8 67.8 8.0 7.0
Jolanla 56.569.967.4 lJA 10.9
Marna.. 53.7 64.5 63.2 10.8 9.5
Jasmin 58.266.7 64.J 8.5 6.1
Linncl .6-l.769,869,1 5.1 4.4
Agrilo. .60,667.366,9 6.7 6.3
Teleno 59.5 68.1 67.0 8.6 7.5
LSIJ.. 1,4 1.4 I.~ 2,6 2.6

• •
3 6
2 7
2 2
5 6
5 4
4 4
3 l
3 3

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

2,9 l 18
3.2 0,4 21
6.7 I 19
7.2 0.2 25
4.5 l 22
4.5 0,2 16
3.4 0,6 3
7.1 0,8 28
8.0

• Flcrradede.

, ,
7.0 2 4
4.9 2 2
5.9 l 3
8,2 0,3 2
7.0 2 2
4.1 0.4 3
4.6 I 2
6,3

,4

Serie 0/-/6
Anlat f\l~(lg

Blanding 56.3 6J.6 59.2 7.3
Fro!>!· 57.964.661.1 6.7
Hamu· 59.3 71.066.0 11.7
Prince~· 5S.9 70.166.1 11.2
Lorclcy· 53.5 64,161.0 7.0
Jana·.. 58.265.262.7 7.0
Ermn*. ..63.1 69.4 66.5 6.3
Jesko· 62.773.769.8 11.0
LSD 1.7 2,7 1,7 8.0

Senr (}J-/7
Anlal fooog b lo; h g 8

B1andmg S5.3 61.7 59.9 6.4 4.6
Angora 52.4 57.7 56.8 5.3 4.4
Frckc 59.0 60,S 60,8 1.5 1,8
Silra 54.157.959.23.8 5.1
Bambi 61.8 62,9 64.4 1.1 2.6
Giga 56.8 58,7 60.2 1.9 3.4
Il1Iro 58.759.961.5 1.2 2.8
Mann"'a 57.959..1 60.5 1.5 2.6
LSD.. 2,3 2,3 2.3 2,5 2,5

nt;ln(hng~ Lidy.,.. P:'l:-Ioral + Andrea + Fro!>1

Sene 0/·/9
Ant;11 rOf<.Og 4 4 4

Blanding .... 56.5 65,2 63.5 8,7
Lilli· . ..59.666.1 64.5 6.5
Malissc· 61.570,767.4 9.2
Mi]V3· 61.872.370.0 10,5
No\'eta·. . . 63.8 70.3 70.8 6.5
ADD 14.3·7' 61.465.965,5 4.5
Nordic· ..... 59.163... 63.7 4.3
LSD.. 2,3 2,3 2,3 6,3

Serie Ol-Ui
Anlal fors(l~

, , > 7 , 6 6

Blanding .. .. 66,0 61.9 63,9 74 I 0.3 0.4
Paula. 0.3 7.5 3,9 71 I 0.3 0.2
Jolanta ..... 0.9 6,1 35 73 O 0,09 0,2
Marna ...... -;.-2.3 0,8 -;-0,7 71 l 0.5 0.4
Jasmin ...... ~2,7 3.4 0.4 75 O 0.2 0.2
Linnel . 2.3 8.1 5,2 72 I 0.7 O.OS
Agrilo. 0.6 5.3 3.0 71 I 0.3 0.5
Tclcno. 0.5 5.5 3.1 70 O 0.5 0.7
LSD. 3.8 5.2 3,1

Snie 01-19
Ania] forsog 3 , , 3 3 3
Blanding .. .. 67.3 53.9 61.9 69 l 0.01 0.6
Lilli· .... . . ~O.2 2.1 0.8 65 l O 0.4
Malisse· .... 3.9 4.8 U 72 l O 0.5
t\,'liJva· . 4.1 7.3 5.6 74 I O 0.4
Novcta· 7.~ 8.1 8.0 74 I O 0.1
ADD l-tJ..7* 2.4 1.2 1.9 83 I O 0.2
Nordic· . 1.3 2.7 1.9 75 I O (J,4

LSD 7.1 8.6 2./

Udb)1te og merudbyut.
hk!1leme rr- ha SIn!· Karf !'<t. ""Vinterb)g Igd kjc· mel- bl&'

Ile ~l dl Hd, om S<d d"" ru.rne J)'II&1ld landel

Blandm!!~ ud) ... P~toral + Andrc-a - I rlJ"t Ilcrrildt'dc

Svampebekæmpelse og vækstregulering
I vinterbygsorter
I label 25 er angivcl resultatcrne af de 28 forsøg. dcr
omfatter parceller uden og med l.vampcbckæmpehe.
Dcr cr prøVCI 2 nivcaucr for sVilmpcbckxmpclsc i 1993.
De største merudb~Her er naturligt no'" hoslet. hvor der
cr anvcndt dcn hojc'ilc dosering af Tilt IOp. Det er kun i

Tabel 25. Vimerbygsorler med og uden smmpe-
bekæmpe/:,e. (29-33)
A Uden s\llmpo:bckæmpclsc.
Il =2·3x051 TIllIOp
C =2-3xO 2..'li I I1It IOp

Serie 0/-/5
Antal forsng 7 , 7 7 7 7

Blanding. ... 51.3 55.S 55.6 4.5 4.3 3 5
Pastoral. .. 52.1 58.2 57.9 6.1 5.8 9 6
Clarine .. .. 53,3 60.1 58.1 6.8 4.8 9 7
A"lrid ...... 51.7 54.9 54.2 3.2 25 9 3
Bronze ..... 55.0 W.3 57.2 ·L3 2.2 7 2
Ilanna. ..... 57.S 61.5 60.5 3,7 2,7 ~ 3
\1onaoo. .. 47.655.5 53.7 7.9 6.1 9 4
L.'\dy .... 51.7 57.3 56.4 5.6 4.7 7 3
Karisma .... 51.855.054.5 3.2 2.7 4 I
LSD. 2,3 1.J 2.3 .l, I .1,1

Ldb\1tc Mcrudb)"ttc. •
hk,. pr. ha hkl pr. ha

\ int~rbylt Sumpe- Svampe- POl. Pt1

A U C bek<nn' bck:rm· mel· b)S-
",Ise ",Ise dag Mt
R+A C.A A A
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Sygdom~angrebene har værct meget varierende. Mel
dugangrebct i sorlsblandingen svinger således fra I til 3
procem. menS bygrustangrebet svinger fra 4 og helt op
tillS procent angreb.

VInterbygsorternes dyrkningsegenskaber
I obs~n'arionsparcl!lferne med l'illlerb)'g Cl' der bedømt
forskellige dyrkningscgenskaber samt angreb af mel
dug. bygruslog skoldplet. Resultaterne af disse bedøm·

Tabel26 Egenskaber hos 'l.'lmerbyg.

mcl~er er "ist i tabel 26. Samme tabel bringer oplys
ninger vedrørende frostresistens og andre egenskaber.
der er hentet fra sons/istell for kom.
Tabel 26 er opdelt. så de 2-radcdc sorter er omtalt i den
,,,,erste halvdel og de 6-radede i den nederste halvdel.
Dc 2·radede sorter er generelt sct de korteste og mest
stråstive.
Vinterfastheden bør tillægges stor vægt ved valg af vin
tcrbygsort. men den er desværre kun kendt for de lidt

Observa~par«:Uer IW] I) Son'h I~ 1Q93:J

SIri· '~krid-
'edknzknmg B~d- Pro-! T,... I SoSort \iod-

,(
\i~l· B~J· Stakl- Meldug· Frost-

I~... pio' Kom'I"''''I''''! "'~Igd. mtlJ ~I~n.... =- mod·
"og

,,<å I.h
dug nn' pl~t

~lIJe(r) \h;nS
sod

"g<' \ztt Ind Ind-J
an I

lighed
hold hold flng

Ania! steder 7 10 7 , 11 • ,
Toradet

Agrilo... . 71 1605 1207 4.5 6.0 6.7 3.0 3.0 Ra 6 3 4 5 7 4 5
Angora. 60 2005 1307 2.5 3.5 0.8 6.6 3.0 Ra. Ha 8 l 5 6 6 4 6
Astrid . . 65 1805 1-lO7 2.0 4.0 6.6 05 0.8 Ra 5 I 2 7 8 3 8
Bambi ... 65 1'lO5 1307 3.5 4.5 6.2 1.0 25 Ra 6 2 2 6 7 3 7
Bronze . . 68 1705 1507 3.5 3.0 3.2 1.0 3.0 Ra 4 I l 6 8 4 8
Clarine . 66 1805 0907 3.0 5.5 5.1 8.7 3.0 Ra 6 3 3 6 5 4 3
frekc .. 64 1805 1307 5.5 6.0 0.9 0.1 5.0 Ar 5 l 3 4 8 4 5
Giga .. . 68 1905 1407 35 3.0 1.6 1.5 0.8 Ra 7 3 3 7 6 3 7
Hanna. 66 1905 1507 3.5 4.0 4.5 0,4 0.6 Ingen 6 I 2 6 7 3 4
Intro .... . 80 2005 1607 3.0 5.0 I.3 0.1 7.5 Ra 6 I 2 7 6 4 4
Jasmin . . 73 2005 1607 3.5 5.0 9.9 2.6 0.3 Ar 6 3 2 5 7 4 7
Jolanlc ... 71 2105 1807 6.0 7.0 3.5 4.8 0.8 Sp
Karisma . . 78 2005 1607 2,5 8,0 0,4 0.2 0.8 Ra 7 2 I 5 7 4 4
Lady. 74 1905 1407 2.0 4.5 3.1 2.3 25 Ra 6 4 2 4 6 4 4
Linnet ... 68 2205 1407 6,5 5.5 1.1 0.1 2.7 Ra 5 l 2 3 5 4 5
Marinka . . 73 2205 2107 3.5 3.0 1,2 1.6 0.3 L)'. We. Ra 6 2 2 7 6 4 6
Marna .. . &J 1805 1507 6.5 4.5 9.4 2.4 0.6 Ra 6 2 l 5 7 4 5
Monaco . . 67 2105 1507 5.5 6,5 8.4 0.5 0.3 Ra 6 2 3 4 6 4 3
Pastoral . . 61 1805 1507 3.0 7.0 7.0 3.1 2.5 Ra 6 2 3 6 5 5 l
Paula ... . &J 1805 1407 4.0 5.0 4.0 3.2 0.2
Sitra .. 64 2005 1-lO7 2.5 35 4.5 4.8 2.7 Ra 7 2 4 6 6 4 8
Teleno .. . 68 1905 1-lO7 3.0 1.5 3.5 4.8 3.0 Sp 7 3 2 4 6 4 5

Flerradet

Enno .... 81 2105 1507 4.0 3.5 1.2 1.0 1.0 Ra. U
Frost. .... 74 1905 1507 6.5 8.0 2.0 3.7 3.7 Sp. Ha. Ra 6 4 2 3 5 6
Hamu .... 73 2005 1507 1.0 3.5 2.9 7.2 0.8 Sp. Ra 6 4 2 2 2 7
Jana 80 2005 1-lO7 3.5 4.0 1.5 2,2 3.0 Ra
Jesko ... . 7 1905 1507 3.0 3.5 3.5 10,3 0.3 Sp 4 4 3 3 5 7
Lilli ...... 65 1705 1307 2.5 6.0 1.8 2.0 3.0 Sp 3 l l 2 7 5
Lorelcy_ . . 79 2105 1507 35 8.0 2.0 5.9 0.8 Sp. Ra
Matissc .. . TI 1905 1507 4.5 6.0 4.8 2.2 0.8 Ingen 5 l 4 l 4 8
Milva ... n 2005 1-lO7 2.5 3.0 0.8 3.8 3.0 U 5 l 3 l 4 5
Nordic .. . 79 2005 1407 5.0 3.0 0.3 2.0 2.7 Ra 4 5 2 3 5 6
Noveta .. . 79 2105 1607 4.5 7.0 4.9 2.6 0.3 Ha. U 5 2 5 3 3 8
Princess. 79 1805 1307 4.0 7.0 2.9 7.6 5.5 Ra
Blanding. 1905 1307 5.0 6.0 1.8 4.2 0,6 Sp. Ha. Ra. U •

I) Sn:domsangrtb anp\'e~ som procent dzknmgsgrad.
l) Skala )·9: I - lal. rrosl~USlens, hIk' tendens lill~jeSZd. hll~ modla~ligh~d for bladpk'l. la\- kom,,"Zg1. Ian proccmmdhold. la\l

trzstofiodhokt. <!ATlig sonenng
.) Ar - ArablsM. Ha - Haul~f'jj. La ; Lae\lg:uum. Ra Ragusa. Sp - Sponlaneum. \\~ == \\elh~nslephan.

U ". ukendt resistens. en eller flere reslslensklllkr (undet I ~rl~n.
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Tabt-I 27. Flere Ars forsøg med \1Il/erbygsorrf!T.

Højt træstofindhold
Hamu*, Jesko· ,

Malissc". No\'ct<l*

Stn skridning
Jolante. Monaco.
Enno·. Lorele) -.
Novcm·. Linnel.

Marinka

Langt slrå
Princess*. ,ord IC·.

loreic) •. Novela·.
Jana·. Inlro. Enno·

Småkernel
Milva*. Matlssc*.

LilLi-. Hamu·

IJlodsldicl
Hanlu*. Lady. hosI· .

Jesko· . Nordic·

Sent moden
Intro. Jasmin. Karisma.

Noveta". Jolante.
Marinka

Scorkemet
Astrid. Intro.

:\Iarinka. Giga

Tidlig skridning
Agrilo. Bronze. lilli·

Kort strå
Angora. Pasloral.

Frelo.e. Sitra

L:"'I tr:estofindhold
Hanna. Bambi,
A~lrid. Giga

Tidlig moden
Clarinc. Agrilo. Lilli-.

Frekc. Princess·.
Bambl. Angora

$tråsth'
Angora. Freke. Lilli-.
A~arid. Ilanna. Linnet.

Brollle. Mih·a".
Malissc· • Intro

Valg af vinterbygsort
Der afpru\'cs og markedsføres efterhånden el meget
Slort antal vinterb)gsorlcr. For at skabe et overhlik over
de enkeile sorters egenskaber er der i tabel 29 lavct en
opslilling. h\or sorterne er grupperet efter de enkelte
egenskaber. Der er kun medtaget de 2 ydcrgruppcr.

få overbliklo.et over både udb)'ueresultatet i del !>eneste
år og udb) IIcstabililelen for dc enkelte sorter.
I de flesle • r har de 6-radede ydel et højere udbyue end
de l-radede sorter.

\ 'ed \'alg af \/luerbygsorr skal der ses pA flere andre for
Irold end fulbyttet. Den ~getlskab. som er meget afgøren
de, er sorlenf evne til at klare sig 'gennem \1Il/U~". Des
I'(ure er du for de fleste sarIer ingen direkte oplysninger
om oven'lIItringsel'nen. For al nedsæl1e risikoen for ud
vimring l etl "normal vlIIter" bør man derfor lagt' hensyn
fil frosrrfSisl(-/ISefl og gtlllden om de sarIer. som hM (len
dArligJte Ål/rakter for de""e egellskab. Stråslyrken bør
ogsd inddrages ved I'alg af I'mrerbygsorl. Der findes
mallge btlde 2· og 6-radede sorter; der er meget strtl...lll'e.
Udb)'uemæssigt klarer de 6-radede s;g normall lidI bedre
end de l-radede, men fordi de l-rad~de sarIer har bedr~

strtlegenskaber og V{rsentligt Storr~ kerner; er de bll!l'el
mest udbredte j dyrkningen.
Et nyt forhold, der kali I'ære af imeresse. mJr der skal
\'ælges I'lIlferbygsorr, er muligheden for at afsætte hosten

Tabel 19. Kort karakter/j'rik af viflterbygJorteme I

Itmds[orsog 1993. (Især med de" dal/SÅl'
sorts!iste som grundlag). K1m sorter I

\'dergruppe/l er næ\.'fIt.

ældre sorter. og de udger cfterh nden et meget Lille ud·
snit af de pnwede. I'\u gennemføres der en unden.ogel
se af sorterne.!> frostresisten ... RcsululIcrne frcmgår af
label 26. Froslresislenscn fortæller ikke nodvendigvis
hele sandheden om sariernes e\'lle til al klare en mere
normal dansk vinler. men den giver ct godt fingerpeg
om. hvilkc sortcr man ikke skal vælge i de mest udsallc
områder af landet.
Karaktercme for kornvægl \'i'iCr meget klart. at de 2
radede sorter har \<rsentligt storre og pænere "'emer
end de nerradcde. Delle forhold afo;pcjlcr sig ogs. l
lr:cslOfindholdet. som ligger væsentligt højere i de 6
melede end i de 2-rac.JL'de .!>ortt'r.

Oversigt over flere års forsog med vinterbygsorter
Tabellerne 27 og 28 (se .!>idc 38) giver en oversigt mer de
seneSle års fo~g med vinterbygsortcr. Her kan man

l) 2.radede
~) Fluradede

I"'"
Bl.mding .. 100 100 100 100 100
Enno b). 96 97 99 97 105
Pastoral J) . 106 102 103 110 l().l

Frost b) 107 100 103 I().l 101
~1armka =) 99 99 9; 99 101
Lad) ') ... 101 99 98 106 101
Hanna =) . 108 101 102 109
Jcsko 6) .. 102 I().l 105 107
IJmnbi !) . l().l 95 105 l().l

Harnu b) ......... 103 106 103 l().l

Monaco J). l().l 103 102 100
Astrid J) . 102 94 109 98

larine =) .. 99 108 105
Jana 6) ..... 100 107 99
Silra ~). 95 l().l 97
l'o\cta b) .. l().l 113
Agrilo =) •... 109 105
Princess 6) .. 106 l().l

BronLe 1). 106 102
Intro 2) 100 102
Frckc J) .. 103 101
Jasmin =) ......... 108 101
Giga ~) ... 101 100
Karisma J) ..... 105 100
Mama ~) .... 103 99
Loreley b) 100 98
Milva 6) .... 109
Linnet !) ......... 108
Matisse 6) ...... 107
Paula =) . 106
Jolanle 1). 105
Teleno J) .. 105
Nordic "). 103
ADD 1~.3·7") ... 103
Lilli 6) ............ 101
Angora 1) .. 92
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ril maitproduklioll. 1 Europa er der en stigcmfe hHeresse
for ogs" ar arrYemfe vinlerbyg rif produktion af malt.
I/vis man vil udnytte denne mulig"ed. indskrænker
sortsvalget sIg Iii 2·mdede soner, og det indskræ"ker sig
foreløbig Iii de sorter, "vor det er muligt pd forhånd ar
regne en kolltrakl om afsællling af den "østcde vare.

Minimering af omkostningerne
ved vinterbygdyrkning
Vinterbygdyrkningen ligger også under for del stadigt
stigende pres for al spare på omkostningernc til udsæd.
gødning og kemikalier.
For at undersøge mulighederne for besparelser på disse
3 områder og samspillct mellem dem blev der i 1992
startet en ny forsøgsserie. Forsøgene er videreført cher
en lidt ændret forsøgsplan i 1993.

7hbel28 Oversigt Ol'er sonsforsog i vimerbyg 1989-93.

I forsøgene indgår 3 udsædsmængder, henholdsvis 200,
300 og 400 spiredygtige kerner pr. m2• Det svarer til en
udsædsmængde på ca. 100. 150 og 200 kg pr. ha. Ud
sædsmængderne prøves i kombinalion med 2 kvælstof·
niveauer. et niveau der svarer til del optimale fastlagt ud
fra N-min analyscr udtaget om foråret. og et niveau.
hvor der spares SO kg N i {orhold til det f~)rstnævn1e.

Disse 2 kvælstofmængder blev tildelt ad 2 gange, dels
sidst i marts. dels i første del af maj. Ud over dette
prøves den lille kvælstofmængde ved en enkelt tildeling
sidst i april.
Der er også prøvet 2 nivcauer for svampebekæmpelse,
dels ingcn svampebekæmpelsc, dels et niveau h\'or der
er sprøjtct 2 gange med 0,25 I Till top pr. ha.
Resultaterne af årets forsøg er gengivet i tabel 3D. I
denne tabel bringes både de høstede kerneudbyttcr i
hkg pr. ha og det beregnede netloudb)'ttc. Dette er be-

Hele landet I J)lIand I Øerne

Vinterb)'g Udbyue og merudbync. hkg kerne pr. ha

Blandint I Prøvet If-OrhOh.b-\ Bil!; d :I Pnm:1 lForholds· IBl d I Pm\'<:\ lforh()\d5,.
sort lal n mg 0,0" lal an mg son lal

Blanding. 100 100 100

Forsøgsår 1989·93.
Pastoral ~) . ......... 66.1 3.1 105 60.3 2,S 105 70.3 3.0 104
Frost 6) .... 69.6 204 103 66.2 1.9 103 71.6 2.8 104
Lady 'l. 65.2 0.5 JOI 60.5 1.3 102 68.8 +O.S 99
Ermo 6) .... 70.3 +1.0 99 67.5 +004 99 72.5 +0.6 99
Marinka ~} ... 65.5 +1,1 98 60.9 +1.2 98 68,9 + 1.0 98

Forsøgsår 1990-93.
Hanna 1) ............ ' 66.0 3.1 105 62.0 4.0 106 71.9 2.0 103
Jesko 6) .. 70.1 3.2 105 67.7 2.7 104 73,6 3,8 105
Ilamu 6) .. 69,2 2,7 104 66.1 2.8 104 n.6 2,2 103
Monaco 2). 6404 1.6 102 60.7 1.2 102 69.8 2,1 J03
Bambi ,) . 67.7 1.3 102 64.5 204 104 n,2 0,1 100
A~trid ~) 65.6 0.3 100 61.1 1.1 102 70.2 +0,6 99
Forsogsår 1991-93.
Clarine ~). 61.0 2.3 IO. 55.6 2.5 104 66,1 1,9 J03
Jana t» 66.6 1.3 102 63.3 J.3 J02 69.8 1,2 102
Silra ~) . 59.8 +0.9 9S 55.S +0.3 99 65.2 + 1.5 98

For~ogsår J992-93.
N(Jvcta ~) . 65.7 5.3 108 60,0 .,9 IOS 71.3 4.5 106
Agrilo ') ............. 63.6 4.2 J07 59.0 5.4 109 70.8 3,0 104
Princess b) . . . . . . . ... 65,3 3,4 105 64.R 2.0 J03 67.3 5.2 108
Bronze ~). 61. J 2.7 J04 56.3 3,9 107 68.7 1.1 J02
Ja __ min ~) . 63.6 2.7 JO. 59.0 404 J07 70.8 0,9 101
Karisma =). 61. J J.7 103 .\6.3 1.3 102 68.7 2.5 104
Fn.:ke ~). 62.1 1.1 102 5804 1.6 J03 68.3 0.8 IOJ
Inlro 'l. o. ..... ,. .\6.7 0.6 101 52.9 +0.3 99 63.1 1,9 J03
Giga 2). 59.0 0.5 JOJ .\3.7 1.5 J03 63.7 -:-0.5 99
Marna ~) . 60.5 0.5 IOJ 54.3 2.0 104 66.2 +1.1 98
LorcJcy Il) . 63.5 +0.7 99 61.6 +0.1 100 65.2 +1.1 98
Angora ~) 62.l +2,7 % 5804 +1.\ q8 68.3 +4.6 93

~12-radedc

"l Flerradeue
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Kornsortl'r o)t kornd} rknin)t

regnet ved 3ttrækkc omkoslningerne lil forwgsbchand
lingcrnc fra det høslede udbylIc. dct vil sige udgifternc
til ud'ilcd. g{'dning og wampcmldlcr. Udgiftcrne til ud
bringning er iUe indregnet. fordi dc varierer megel
"Iærkl fra landmancJ til landmancJ. Dt.:t hOJc!)IC udhylle
er opnåct ,"cd en uds:cdsmængde på 300 spiredygtige
"crner pr. m'. I hl!) man ser pa nClloudb)ttct. er det
bcdqc okonomisk resultat også opn. et \cd cn udsa:ds
mængde på 300 spired)'gtige kerner pr. m~. og hvor der
cr ..pn'ljtct 2 gange med 0.25 I Till top. Endelig vi..cr
resultaterne. at der ikke har værcl okonomi i al rcdu
cere..· kvæl:-.lofmængdcn med 50 kg N i fmhold til det
fonentcde optimale niveau.
Kcrnek\alilelcn er hcl~M \'ia tusindkurns...ægtcn. Rc<,ul
tatcrne i tatJcl 30 \ ,"cr. at der er opn:\ct dc pæne,;;;1c og
stmMe !..eroer. når der er forelaget en svampebekæm
pt.:l ..e. -.::g der cr en ..\ag tendc", III. al de :-.!øn.te kcrner
er høstct i de forsøgsled, hvor der cr anvendt de lavcstc
ud-.::cd..mængdcr.
Indholdet af råprotcin i kernerne cr også analyserel. og
rc~ultalernc er \I~t nedcr..t i tallel 30. De hojcstc pro·
lelnprOCenler er hoslel. hvor der er an\'cndl den storste
"va:l'itofmængde. Der er en tendCll!) til c:t lidi sligende
protcinindhold vcd en stigende uds:cdsmængde. Del
~kal må!)kc ~c!!o i s;ll11mcnh4.l:ng med den s\'age tcndelll) lil

en faldende kernc"tørrel..e \lcd stigende u<hæd.. mæng
de. Med hcnblil-. på evcntuel anvendelse til mali byg vi
ser resultaterne. at prolctntndholdet er for h"Jt. hvis der
anvendes dcn normale optimale hælstofmængde. Del
:.er ud III. at der opnå~ et <Icccptabelt prutcinindhold.
hvis der spares 50 kg N pr. ha.
Resultaterne af de 2 drs fur!!·"1; med lUlstCds"/{~"Ncler i
kombulatio" med h'ælsto{ og pltllllf!\"ll'rtlsi"dwt\· I I'ill

terbyg llJer. 1Il.
- dell uptimolr IUI'iædsTnll·"t-:dl! Itgger omkrmg 300 ker

Iler pr. m!. lU!'r der sds ,,1 1I0rmal lid.
- det opumole kl'(elstofllll't~oll kali fa!!tlægge.\ l'et! hJælp

af V-mill allalyser.
- der er okOlluml I I Iii 2 belumdlinger m('ll s' lml/x'midler.
- JH'I.f da skal producere.f 1'11 mallbygkl'allll't. sJ..ul h'æl-

stoftlldelillgell reduceres l'lI'5ewltgl.
For~ug"l~erien er hermed afl)lutlct.

Vårbyg
I 1993 er der afprp\et ~8 va.rb~gsortcr I 97 landsforsog.
Ocr er tale om ct fald i antallet af sorter på 8. De 75
forsog er genncmført som dobbcltforsog. hvor hver an
den genlagel ..e er uden l)varnpebckæmpelsc. og Iwer an
den gentagelse er behandlel2 gange med 0.25 I Tilt top

rahe/30. \1l1l1merlllg af omkowlIngeme l'ed llllterb\·gd\'rJ..llillg. (3-1}
A ro. cf1t:r '1·mm ad ~ gange. ~'d .'Uf) og 92'1 d IZJ~

R. 'eftcr 'I-mm - 50 ro. ad ~ g..ang.e. ~h 'I d .3<Y3 og 67 ... d eJ;
I· Ing~n ~y!dom~bd;æmpt'he.

II' O25 I Tilt 10P d 29/4 og d HN'S.-
Vin1mYR

I II Total!

Gennemsnit af 2 forsog A I B I C I On~ A I B I C I Go> Gn.\.

Udbl'lte i hkg pr. ha

a. 200 sp. kcrner pr. m~ 57.0 50.5 50.9 52.8 62.6 57.9 59.6 60.0 56.4
h. 300 sp. kerner pr. m~ 61.2 54.3 54.4 56.6 685 63.1 64.2 65.3 61.0
e. 400 sp. kerner pr. m' 58.8 56.1 53.4 56.1 67.8 63.3 63.4 64.8 60.5
Gennemsnit 59.U 53.7 52.9 55.2 66.3 61.4 62A 63.4 59.3

Neuoudbyul' ; "kg pT. Ila

a. 200 l)p. kerner pr. m: 48.8 .w.3 44.7 45.9 52.7 50.0 51.7 51.5 48.7
b. 300 sp. kerner pr. m' 51.8 46.9 47.U 48.6 57.4 54.0 55.1 55.5 52.0
c . .wo sp. kerner pr. m ·Ut2 47.6 +l.8 46.9 55.5 53.0 53.1 53.9 50.4
Gennemsnil 49.6 46.3 45.5 47.1 55.2 52.3 53.3 53.6 50.4
Anlal fo~.!!sbchandlingcr , , I , ,
NI:.illllkonlSl'ægr

a. 200 sp. kerner pr. m: 55 54 49 53 53 56 53 54 53
h. 300 sp. kerner pr. rn~ 50 53 51 51 53 53 50 52 52
c. -KlO sp. kerner pr. m: 51 51 54 52 50 54 50 51 52
Gennemsnll 52 53 52 52 52 5~ 51 52 52

% rdprOlelll I tør~l(Jf

a. 200 sp. kerner pr. m2 12.7 11.8 10.8 11.8 13.U 11.3 10.6 11.6 11.7
b. 300 :.p. kerner pr. m~ 13.3 11.3 10.3 11.6 13.2 11.1 lU.4 11.6 11.6
c. 400 sp. kerner pr. m' 135 11.1 11.3 12.0 13.1 10.9 10.8 11.6 11.8
Gennemsnit 13.2 11,4 12.3 11.8 13.1 11.1 10.6 11.6 11.7

clloudbyltc; Udbyuct fratrukkct omkoSlnmgcmc lil f01W~behandJlngerne. udgJf1crne 111 udbringmn~ er lklc indrcgnct
100 kerner :....arer til 1.2 hlg u\l~ pr. ha
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pr. ha. Den sidste behandling er senest gennemf~m i
forbindelse med vårbyggens skridning.
Måleblandingen har i 1993 beståcl af sorlerne Alexis +
Caflut + Digger + SJUH1w. Udbytteniveauet af måle
blandingen har i årets (orsøg ligget omkring 53 bkg pr.
ha. og det er en stigning på næsten 50 procent i forhold
til udbyttet i 1992. som jo var meget slærkt præget af
den kraftige tørke.
Resultaternc af årets forsøg med vårbygsarter er vist i
tabel 31 og 32. J label 31 angives rcsultaterne af 2 (or
søgsscrier, hvor der er gennemført så SlOrt et antal for
søg, at der med rimelighed kan deles op på de 7 lands·
dele. De 6 forsøgsserier. der vises i tabel 32 på side 42,
kan kun opdcles på Øerne og Jylland.
Udbyttemæssigt har sorterne Cooper, Bartok, Goldie.
Abelanc, Lamba og Nevada ligget i IOP i 1993. Ocr er
tale om forholdsvis nye sarier, som derfor stadig mang·
ler at bevise deres udbyttestabilitet over flerc år.
For at belyse bctydningen af en svampebekæmpelse er
der gennemført forsøg, hvor hver anden gentagelse er
behandlet med 2 gange 0.25 I Tilt top pr. ha. Denne
behandling er ikke tilstrækkelig lil at holde sorterne
absolut fri for sygdomsangreb. Den er dog tilstrækkelig
til, at de fleste sorter har været uden betydende angreb
af meldug. Ocr kan imidlcrtid findes ganske enkelte
sorter, som også i de behandlede forsøgsled har været
noget angrebet af meldug. Disse sorter kan næppe klare
sig i en fremtid med stadig! faldende priser på korn.

Tabel31 Lalldsforsøg med vdrbygsorter 1993 (35-36)

Resultaterne af forsøgene med og uden svampebekæm
pelse er vist i tabel 33 på side 42. Der er i årets forsøg
opnået pæne merudbytter for svampebekæmpelse. Det
skyldes, at der har været ret udbredte angreb af meldug
i 1993. Samtidig er der fra flere steder rapporteret om
sene angreb af bygrust. Dette fremgår desværre ikke af
tabcl 33, fordi bygrustkaraktererne er givet omkring
skridning. Bygrustangreb kan formentlig være med til
at forklare de forholdsvis store merudbytter, der er op·
nået i sorter næsten uden angreb af meldug.

Vårbygsorternes egenskaber
t observationsparcellerne dyrkes alle de afprøvede sar
Ier i samme mark, og det er muligt direkte at sammen·
ligne de enkelte sorters egenskaber. t 1993 har det været
muligt at bedømme både meldug· og bygrustangreb i
vårsæden. Derudover har der været lejlighed til at regi·
strere Oere dyrkningsegenskaber.
I label 34 på side 41 bringes i den venstre side nogle af
dyrkningsegenskaberne samt karaktererne for angreb
af meldug og bygrusl. Disse oplysninger stammer fra
observationsparcellerne 1993.
t den hØjre side er der fra sortslisten 1993 gcngivet op·
lysninger om modtagelighed overfor sygdommene blad·
plet og skoldplet. Derudovcr vises en del kernekarak·
tercr.
De flesle sorter er efterhånden ret kortstråede. Der er
dog stadig Slor forskel på den længste og den korteste. I

Udb)'uc 08 merudbytte. hkg kerne pr. ha Hele landet

Vlrbyg Udb KIlT.
p" Pct.S)zl- Fyn Loll.· Born- Øerne "". Vesl- f\ord· Jylland hkg fot mel- byg-I",d Falst holm Jylland /yllaJld j}lIand kcrne leje:- dog rustpt ha sæd

Serie 0/·30 og OJ·38
Antal fOrs0g 7 3 12 3 13 25 25 22 22
Blanding ..... 48,0 62,0 55,3 52,7 52,6 50,1 47,8 50,5 51,6 I 0,6 0,1
Ariel. +-2.7 .,.4.3 .,.1.3 .,.2.8 .,.1.2 +1,5 3,3 .,.0,3 .,.1,5 l 2 0,2
Canut. 0,8 1.7 5,3 1.8 3.0 1.0 2.3 2.1 1,9 l 1 0,02
Blenheim. .,.2,2 .,.3.5 0.9 .,.2.0 +2,2 .,.2.2 .,.0,9 ,;,1,9 .,.2.0 l 2 0,2
Lenka. ......... .,.5.7 .,.8.3 .,.2.0 .,.5,7 .,.4.1 .,.2,2 .,.2,8 .,.3,1 +4,4 I 2 0,2
Maresi ...... 1.1 0,7 4.0 1.5 .,.0.1 2,1 1,8 1.2 1.3 l 1 0.2
Alexis. 1.5 .,.0,3 .,.0,9 0.7 .,.3,4 .,.4.3 .,.1,9 +-3,4 .,.1,4 l 0.01 0.4
Semal. ......... 5.1 1.1 "'1.0 3.1 2,4 .,.3.8 .,.0.8 .,.0,7 1,1 I 2 0,2
LSD. 2.3 4, I 4.2 2.0 3.7 3,7 2,2 1,6

Serie 01-3/ og 01-32
Antal forseg 2 3 I 2 8 6 3 4 13 21 21 21 20
Blanding. 57,1 62,6 60.1 48,6 57,4 61,4 39,4 45,2 51,3 53,6 l 2 0,3
Collie .. 5.3 \.4 .,.0.5 5.0 3.0 .,.2.2 .,.1.1 .,.0.7 .,.1.5 0.2 2 4 0,7
Digger ......... .,.2,4 .,.0,4 +5.5 1,0 .,.\.2 .,.0.8 ",1,8 .,.2,6 ",1,6 .,.1,4 l 4 0,2
Etna. ........... 6.9 3.6 4.2 5,9 5.1 2.0 0,4 .,.3,1 0.1 2.0 I 3 0,3
Lorna. 3.5 2.0 2.0 2,4 2.5 \.6 0.3 0,4 1,0 1.5 I 2 0,6
Jarck. .,.\.8 +-4.2 .,.1.8 .,.0.1 .,.2.3 0.1 .,.3.9 +-2.6 .,.\.6 .,.1,9 2 I 0,7
Princesse .,.1.8 .,.3.7 .,.1.9 1.6 .,.1.7 1,0 3.7 1,4 1.7 0,4 l 2 0,7
Segu. 0.1 1.4 2.0 1.1 1.1 1.5 .,.0,5 0.7 0.8 0.9 l l 0,9
LSD. 4.5 2.3 3.5 2,2 J.B

I3landlng' AleXl\ + C:mul + Dlggel - Shamu
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Tabel 34 Egenskaber hos vdrbyg

Kornsorier og korndyrkning

Obseo'lllOnsparcelkr 1993 I) Sorbh~len 1993 l) I
Nedknæk· Ha\'rtcyste- Modtagelig- ~ ~,Sort -ll ~ nina af Specifik nemalooe· hed for ~

~

~ ~ Mel· 8,g· '" f' < ~ a ;< ~ < meldugmislens ~sistenll" " " < ~ og
~ " > c e~

SlIi IAks
dog rust

8Iad'r:-\"", li ~
u .ilc "8 kilde(r)' ~ ~

, ~

"
~ >: ~1"'~2" • o: ,) ~ :: ~J'" plet plet '" '" "'

Antal steder , 8 6 2 2 16 8
A~lone. -l6 1306 07()l; 2,0 '.5 '.J 0,7 AI m m
Akxis. 58 1306 0908 '.O 8,0 0,0 11.8 Ml-o m m , , 6 5 3 8 7 3 6
Anel. S, 1406 0708 2.5 5.0 10.9 0.2 A< m m 6 4 3 5 3 4 7 , 4
Barlok . 56 1206 0808 '.0 5.0 0.0 0.2 MI-o. U , 5 3 , 6 , 3 2 8 8
Blanding. 50 13116 ll908 3.5 5.0 1.9 5.2 Ru. Ly. La, Ri. Ml·o
Bknhcim. 56 1306 0808 2.5 6.0 12.6 5.8 Ar. Ab m m , 4 6 5 2 5 6 5 6
Cahbra. 59 1506 - 3.5 7.5 U 1.8 Ru. We m m 4 2 5 5 3 7 8 3 5
Calypso 63 1506 0808 3.5 5.5 '.0 0.1 Ly m m 5 I , 5 5 5 7 3 5
Canul 56 1606 1108 3,0 '-5 5A O. Ly. La m m 5 5 , 5 2 5 6 6 7
Caruso 56 1306 -,,O 3.5 11.6 0,1 Ro m m 6 , 5 7 5 6 7 3 6
Chanot '9 1106 0708 2.5 7.0 0,0 0.1 MI-o. Ar m m 6 , , 7 5 7 6 2 5
Collie SJ 1606 100>; 2,5 5.0 11,3 2,6 Ru. We. K.... 3 , 3 7 2 3 6 6 6
Cooper 51 1406 1008 1.5 5.5 3.J 0,0 Al. K..... La m m
Delita 56 1406 09()l; 3.5 '.0 7.' 0.1 Ro m m 5 , 7 7 , 8 6 , 5
Derkado .. " 1406 0808 3.0 '.5 0.1 0.2 MI·o. Ly m m 6 6 5 7 , 6 7 3 6
Digger " 15116 1008 2.5 3.0 7,3 I.S Ro m m 5 2 5 6 3 8 5 8 6
Escort . 56 1406 0708 1.0 2.5 7.' 3,3 Ly. K....., La. Wc m m 4 , 4 , 3 5 5 3 7
Etna " 19Q6 1208 I.S 3.0 12.7 O,, Ru. La , , 2 3 , 5 2 , 6 7 7
Goldle SJ 1506 09()l; 3.5 '.5 0,0 0,1 Ar. La. U m m 5 2 5 6 6 8 6 3 5
lIeron 56 1506 09()l; 2.5 9.0 0.0 0.1 Ml-o. Ar m m , , , 5 3 , 6 , 8
Ja~k SJ 1306 0708 3.5 6.5 2.] '.5 U m m 3 6 6 5 3 7 6 , 6
Konnna 58 1006 0708 '.0 2.5 1.6 0.2 Ru. La m m , , 5 7 5 7 7 , 5
Kruna 61 1206 09()l; 4.0 ~.O 0.0 0.1 MI-o. Ar m m
Lllmhll . 49 1406 0808 2.0 4.5 0,2 I.S RI, Ty m m 5 3 3 6 2 4 7 , 8
Lenka 59 1206 0808 5.0 7.5 6.~ 11,0 Ru. Ab m m 4 6 6 4 2 8 7 , 5
Libelle. " 1406 0808 3.0 3.0 7,1 0.0 Ru. We m m 5 3 6 7 5 7 7 , 5
Lml~. 50 1506 1008 2.5 3.5 1.6 0.1 L, m m 4 4 5 5 3 7 5 , 6
Lom' 4J 1806 1008 0.0 2,0 2.5 6.0 Ru. La m 3 5 4 5 3 6 5 8 7
Marcsi. 56 1206 1l\lO8 4.0 7.5 1.0 0.1 Ar. Ab. W, m m 5 2 5 6 5 7 6 5 4
ManeIIe . 59 1406 09()l; 3.5 2.5 2.7 2.8 AI. La m m 4 3 5 7 4 5 5 7 8
Manna. 58 1306- 3,5 6.5 0,0 OA ~ll-o m m
Masha 58 1306 1008 4,0 1.5 11.0 3.3 Ro m m 6 4 , 7 5 7 5 3 5
Maud 59 1606 1008 2.0 7,0 2.6 0.3 A< m m , 4 5 6 2 7 7 , 7
Mellan -l6 1206 07l~ ] ..'i 6.1) 0,\ 0.1 U 4 2 6 7 6 7 6 5 6
f\hrah. 58 1306 1001> 5,5 7.5 '.0 0.2 Ar. Wc 4 3 6 5 , 7 8 3 6
Ne\'3da. " 1306 080Ii 4.0 5.0 1.0 '.1 AI m m
Peel. 45 1506 1008 1.0 2.0 7.1 '.2 Ru. Lil 3 5 6 6 3 6 5 5 6
I'rmccsse " LW6 0808 2.' U,5 8,7 3,5 Ri, LI, We "' m 4 , , 4 3 7 4 4 7
I'n~mll 611 1106 070" 4,0 6,5 I·U .L! Ar. Ah. Wc m m , 5 6 , 2 8 8 2 6
Rita 60 11«16 1208 3.0 9.0 12.7 SJI Ru. La m m l I 6 5 4 , , 7 7
Stgu 53 ,''''' ll708 1.5 l.O 0.1 tO.3 Ri. Ty. w~ m m l , , 7 3 7 , 7 7
Scmal. SS 1806 1300 2.5 7.0 9.9 4.0 Ly. La , , 4 5 \ 6 2 , 7 , 6
5<",,, 50 1306 U7118 5.5 1.0 ~O.3 5.5 Ru m m \ I 5 7 4 7 6 l 6
Shamu 53 1306 1008 5.0 5.5 6.l 3.9 R, m m , , 5 7 3 7 7 4 7

Ska 51 1506 1008 2.0 2.0 0.0 O.l U m m
~teffl 6\ 1106 (71)8 :'1.5 6.0 ru 10.8 U m m
re.11 '" l~" 1008 2.0 7,0 2.] 0.1 AI m m 4 6 4 6 l 7

Tl\:llIll1S. ;Ii ""'" - 3,0 6.0 10,3 3.2
Vinl3gC . :\;9 l'" 1008 5.5 8,0 0.8 0.1 AI 4 l 6 , 6 6 3 6

I) ~:-,gdom~ngrehangl\'e~ slim d:d;nlllg~gr3d

:, Skala 1-9: I - Lav modlagchghed for Bladpkl og koldplel,la\ korn· og rum~ægl, la\1 pfoleinmdhold, dårlig sonering. 111\1 cLSlaklud·
h)lIc. la\ \'iskO"llel ~ lavI mahudb~lIe

.,: Ab'" Abes.'ilOlan. AI'" Algenan. Af '" t\rabl~. Kw"" K....-an. La = Ue\ig.alum. Ly - Lrallpuf. \IC Monle OJristo. Ri RJcardo.
Ro Rupee. Sp Sponu.neum. T~ T)rkisk. We • Weihen~tephan. L '" Ukendt mlslens: cen dier Oerc te~~lenskllder fundet lsonen.
U): r '" resistent, m '" modtagelig
"'): RI = race I og R2 - race 2
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lahel 33. Snlf1I/Jt'bekæl1lpt'ls(', vårhyg\()rfL'f. (./]·./8/
A Cden s\'ampdx";t'mpel~

(J =." t:aoge O"s 1TililOp- .-

I\'irb~g
LJdb)'1U' \frrl.ldh\Uc 101 PCI. PCl

Mg pr ha wampd~k.itmr mddu~ hy~ru\1

A I B B' A I""" Il A A

_.
l;dlntll:

o~ mcnidb~1le Helt landel

\'irb~g
hk.g. pr. ha

lJdh .., I PCI.
ll<rnc J~U3nd bkg. 'or md·

pr. ha I,~~ dog

Tubel J') UmJfjorføg mccil'lirin'gsorter 1993. (~7--IIJ

SUII' 01-33
AnlallOl'oØg , , 1\ I' "Blanding 62.4 -16,3 53.8 " 0.7
Cal~pso +115 ..:..2.0 ..:..1.3 1 O.S
Scnor J.2 ~~.I -0-6.3 "Virltrtgc 2.11 l.i 1.8 I) 0.7
~1aricllC' 1.0 ..:..O.S 0.1 l 0.7
Calihra n.h J.\ ~IA I l
Krun:J -;'-~.6 ..:..2 A 2.5 O U.~

Pn...ma ~7.1 ..,-lO.J .~.~ l .1
LSI) -1.1 5.3 J,.
Sf.'riC' Ol ·3./
AnlJl f.u",g , 11 :J In
Rlant.ling 60.8 45.6 52.5 2 O.OJ
I::"corl 2.1 I.b I.~ 0.1
Riga 3.S +3,3 ~O.l 2 0.05
Mchan 2.3 J.J 2." O
I:ktrtnk h.l J.7 4.8 n
Lamh:t 5.0 J.6 4.2 O.O:~

Libell.:: . 5.0 ~3.7 ":"4.3 2 CIA
LSIl U 5.8 4.0

SeTh' (j/·35
Anlal forsøg h II II In
OlanJing 61.3 51,0 55.6 I 0.5
Korinna 0.1 1),2 0.2 1 0.1
Goldil.' 3.0 5.7 4,5 1 I)

('aru~lI 2.6 2.8 2.1:\ 2 0.7
Derkado .1.1 1.7 2A 2 O.nl
Peel ~0.1 +3.5 ~1.9 0,1
Maud .l.2 -;.-0.5 1.2 U.ll6
Shamu 0.7 0..1 0.5 U.05
LSD !,6 .J.tI 2A

Sem' 01·36
Anlal (or",,~ , II " li'
Blanding 52,1 5-\,2 53.4 1 05
Ddil,1 1.0 ~0.7 O.U I 1
Teal 2.4 ~U.7 0.5 2 05
~1a....ha ..:..0.1 ..:..6.:! ...,.4.0 1
Couper h.6 "'·2 JA 2 05
Sleffi 1.7 ~I.l O.U 2 0.06
NC\'<lda 6.tJ 0.6 2.9 2 0,4
Manna 1.7 ..:..0.5 0.3 0.1
LS/J 6.2 .J.5 3.6
Sale 01·3-
Anlal r,lr~~

" " " lU

Blandmg 62.4 54.4 58.0 I 0.2
Chanol ..:.. !,{l +3.3 .-;-2.9 I "Trcmol~ :;'0 +4.2 ~3.6 I 1.2
i\·tirali.x 1.7 .;.-O.fl ~1.1 Il 1.6
Llmoo 1.2 O." LI I 0.6
Ska ... 1.5 ...0.6 ~ 1.0 Il Il
Ikron 2.S 2.0 2.4 O U
Abelone 5.2 • .4 4.8 O 0.7
LSD ".9 .l.! J.6
81;IlI.hll~ ('anul I \IMmu , Ak~l~ DI~er

.2

S('f;(' 0/-31
Anlal for~g lU lU '" HI II' 10
Blanding, .K5 555 7.0 7 (I.~

Collie ... 42,2 55.2 IJ.O 6.0 25 0.9
DI~er. "".6 5~5 9.9 ~.9 22 11.4
"'_tna. 45.7 56A HU 3.i 20 U.8
Lom". .7.B 56':' R.5 1,5 1. l
larl.:l- .. .h.9 53.8 6.9 ~O.I 10 IlA
PnnccSSl.' 4S.n 55.R 7.2 U.2 16 11..1
SI.'!;u ..... .9,4 55.9 6.5 -:-0.5 l 1
LSD. :1, / 2.1 },1 3.2

Sn;e 01·33
Anlal fOT~ 13 n I:; 13 IO 1<1
Blanding. 49.3 53.6 4.3 S 0.8
Caljpso 4X.l,I 52.7 J.R -;.-0.5 5 U.5
S..:nor. .1R.R .7.• ".0 •.7 2R 0.9
\'inlage . 51.2 55.6 JA 0.1 3 05
Marielle .8.) 5:;.~ 5.5 1.2 8 U.5
Cahhra.. ~fd 52.6 6.3 2.0 15 0.6
Krona ·N.2 51.5 , .

"'2.0 U.7 0,5_.~

Prisma. 3XA 45.3 6.9 2.6 25 I
I.S/) . 1.9 1.9 ;.0 .J.O

Sem: 01·3.J
Anlal fOT\\lg '" lU II) HI Q Q

Blanding. 45.6 51.7 6.1 • U,3
F"'corl .5.1 535 8,4 2.3 10 0,.1
Riga .. 39.4 51.1 11.7 5.6 12 0,2
t'>.lchan. 52.2 5·L3 2.1 -:-4.0 0.03 0,02
Barlok . 53.6 5n.7 3.1 "'3.0 U.I 0.05
LIllIha. 5'2.7 56.1 ~,4 ~2.7 0,4 0,l17
Libelle. ~ 1.8 .S.11 6,2 0.1 12 U.116
LIlJ. 2.6 2.0 2." 2A

~{'Til! 01·35
AnIa} for~o~ IO III J(I II! Q Q

ijl:tnding . ·IY.2 54.h 5A ) 0.05
Korinna 5U.lI 54.M •.8 ~O.h 4 lUl2
Goklie . 55.9 59.2 3.3 -:-2.1 0.06 O.U'2
Caru~o ... .h. 57.4 10.6 5.2 l3 0.02
Dcrkado . '\4.2 57.1 2.9 -;.-2.5 0,1 0.03
Peel ... 41.4 52.1 111.7 5.3 12 0.0.'
"'laud. .9,4 55.6 6.2 n.~ • 0.02
Shamu. 47.h 55.0 7A 2.U 8 0.06
LSD !.J 2.3 4.1 V

.\l'r;(' 0/·31'1
Antal forsog "

, Q , 9 "Blanding. -!R.b 5.3.6 5.0 7 2
lJelila ~X.2 :'2.9 n +0.3 IS 2
Tl"al -IS.9 53.1 -1.2 ~0.8 R 2
\fa<;ha 41.2 49A 8.2 "~.2 18 •
Coopcr "i1l.1 56.5 hA lA lU I
Sldfi 49.IJ 52,Y 3.0 .;.-:!.O l 3
Nc\"ada .9.9 56.lI b.1 1.1 7 .1
Marina '\ 1.1 5:15 ~.4 +:!.6 I 2
I.SO. !.O 2,0 3.3 3,3
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F/{/Uf ,. Forskøl møHøm virl<nlngen sfsvsmp6b6kæmpeIsB 1993 J
rrM~ og/ de enklJlfe ptevede byg&offør.

mulighederne. der <Jfgor deltc. og det arhængcr helt af
maltericrs og bryggeriers kendskah og forventninger tl1
sorten.

------••••••I
I
I
I
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$hamu
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Bygsorter og bladsvampe
Sorten~ modtugelighed ovcrfor s)gdomme er en vigtIg
karaktcr vcd valg af v.1'lrbygsClrt.
I\llgrebt'lU' afmeldug i observationsparcellerne i 1993 og
i landsforsogenc har været rel udbredte. og der har væ·
ret stor variation mellem "urterne.
Del fremgår af tabel 34 pli side 41. hvilke mcldugresi
'itensgener der findes i de enkelte \-århygsoncr. 1en stor
del af sorterne finde" nerc resistcnsgcner. DCI fremgår
af tabellen. at de forskellige resisten~gener ikke er lige
effekti\'e O\erfor meldugsvampen. I tabel 35 er der fore·
taget en opdeling efter resistcns og mcldugsmiue af de
iah 70 !'Qrter. der var med i obscrvallonsparecllerne i
(993.
Tabel 35 viser, al resistensen kaldet l\'1L-o og rC'ii:;ten--en
Ty (Tyrkische) kan regnes fur at være fuldt effektive
overfor meldug. Derimod fremgår det tydeligt. at Ru·
pee-resistcnsen (Ru) ikke mere har den samme effckt
~m tidligere. Der findcs også forskellige typer af

Udh)1te \krudb}ue for p" p" ,l
VArb)R hLg pr. ha "",mpd>eltrmp. mddug l'l}gru\1

A I B B+A Ilonl. 1) A A

Serie 01-37
AnIa] fllr~"g '" IO IO IO IO J(I

Blanding. :;2.4 57.4 5.0 4 0.1).l
Chariol 51.9 5·1.2 2.3 2.7 0.1 0.05
Trcmoi!'> . 46.3 53.8 7.5 2.5 19 0.08
Mirahx. 48.2 57.4 9.2 4.2 15 O
Limbo 52.5 5S.6 6.1 1.1 5 O
Ska ... 53.6 56.5 1.9 -:-2.1 0.2 0.Q2
'-{eron. 57.7 59.S 2.1 2.l) U.l om
Abelone 57.6 62.1 4.5 ~O.5 6 O
I.SD. l.! 1./ 1.3 1.3

Snie 01·38
Ant..] fON,g " " " " II II

Ijlanding . 46.S 52.9 6.1 O 0.2
Ariel 40.0 4~.7 9.7 .1.6 19 0.2
C'lOut. 46.1 54.(, S.5 2.4 12 0.3
Blenhclm. 39.S 50.7 10.9 4.S 19 0.7
Lenka 38.5 4S.7 10.2 4.1 15 I

laresi ... 47.S 54.0 6.2 0.1 R 0.3
Alexi ... ... 45.8 51.3 5.5 +0.6 O.1).l 1
Scmal. 44.9 54.1 9.2 .1.1 19 l
LSD..... 2.0 2,0 U 4.3

Tabel33 (Fortsat)

året~ forsøg var den nye sort Sleffi læl1g~1 med 65 cm og
den kortcMe var ,orten Loma, der kun hævedc aksel 44
cm ovcr jorden. Modningstiden er og...A vurderet lob·
scrv3tionsparcelleme. Her er der Ikkc voldsomt store
forskelle på de afpro\'cdc sorter. dog s\ inger madnings·
tiden en lille uge fra de lidlig~le. der modnede omkring
den 7. august. ug til den "lldigste "Ort ctna. der forst vaf
klar lil h""1 den 12. ;1uguSI.
Karaklercn for ncdknæl..nillg af strå ~c, ligs. l lahcl 34.
Den svinger fra O i ,orten Lorna og helt op lil 5.5 i
:-.ortcrnc .senor og Vintage.
Tcndctl'icn tit nedl..næknillg af ah. Jer :-igcr nogct om
risikoen for afklipning af ah ved en lidt sen høst. svin
gc:r fril 0.5 i den tidlige 'iort Prineessc og helt op lil 8 i
..orten Vinlage. Angrebene af meldug har været fnr·
'ikellige. og del fremgår I..lilrl. al den ~;'ikaldte ML·o·
resi!)tcl1'!o Madig er fuldt effektiv.
Blandt de pro\ede .;;orter er der er ogs..'\ stor forskel på
modtageligheden ovcrfor blad pie I og o;koldplcl. Dc næ
ste 7 karal..lerer. '\Om knytter 'iig til kernen og dens mu·
lige amcndelse til maltb)g. varierer også slærkt fra sorl
til ~ort. Det er s:'ilcdes muligt at finde h:'tdc meget 5tor
kcrncdc og megct :-.rnåkcrncne "Orter.
I forhinddsc med anvendelsc som maltbyg I..ræves der
el lavt prolcinindhold. en goo sortering og et højt eks·
Imktudbytlc. Del fremgår. at mangc sorter opfylder
di..~c kriterier. men det er ingcn garanti for. al sorten
kan af~l't1es som m3Itb)g. Del er i sid'ile ende markeds-

Blanding: Alexis I Canul + 01~er-~hamu

) FOT'ikc] mellem ~lrLnmgen af s~ampd)eLlrmrelscl må1ehJandm·
gen og I de prøvede sorl;;-r. Jo ~"m'(' PO~IlI\ (11I'l.:d. JO ~rllrre \'Irl.:·
ning af hel.:æml}C]o;cn i den enl.:cl!e sorl.
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Tabel35 Meldugallgreb i observatiollsparcefler med vdrbyg 1985 1993·

r Virbl'g Proocnl m~ldul
Karakter for meldugang:reba

•Rc'l'tensgruodlag i 70 sorter 1993
I ~r\allon'ran::eller 1993.

Sef~~ 3 i tabel J..$
19 "'Il~ II~ liSl- 11%'<) 11m Anlallr Pa1991

~ner mddulli

Ingen resistens .................. 5.9 6.5 6.2 6.3 6.6 6.1 2.5 5 16.1
Al. (AI. La). (AI. Kw. La) 3.8 3.3 2.9 3.9 3.7 5A 0.3 7 2.9
Ar. (Ar. Ab). (Ar. We). (Ar. Ab. We) . ......... 3A 3.2 3.3 3.7 .1.2 4.8 0.6 8 7.8
Ly. (Ly. La). (Ly. Kw. La). (L). Kw. La. We) ... 2.3 2.7 3.7 3.6 4.1 4.4 0.8 8 5.3
Ri. (Ri. Kw). (R;. La. We). (Ri. We) ...... ",," "} 4.0 0.6 5 7.7

~;. ~~l..(*:)R\R~e~).(RU: ~e). (R.u.~e. KW):: 1.3 1.2 1.1 1.3 2.3 3.1 0,4 16 8.5
0.8 0.0 2 0.2

MI-o. (1.11-0. Ar). (MI-o. AI). (MI-o. Ll'). (1.11-0. U). 0.8 0.7 0.0 9 0.0
U. ( . La). (U. Ar. La) . . . . . . . . . . .- 1.7 0.3 \O 2.8

a) 1992 Ingen \"llfcktinger pi yund af tørke. .a) Karaktenhl. 0-10. hvor 0= mgen angreb.

ukendt resistensgrundlag. som i nogle tilfældc er fuldt
effektivc. og som i andre tilfælde faktisk ingen værdi
har. Dette fremgår tydcligere. hvis man studerer tabel
J4 i detaljcr. I tabel 35 er der nævnt 5 sorter helt udcn
resistens mod meldug ovcrhovedet. Det er gamle sorter.
som ikke dyrkes mere.
Betydningen af sorternes modtagelighed overfor syg
domme kan illustreres med figur l.
Figur I viser. at der er stor forskel på de opnåede mer
udbytter for svampebekæmpelse. De opnåcde merud
byttcr er sat i forhold til det merudbytte. der er opnået i
måleblandingen. Efterhånden er der et stort antal sor
ter. hvor merudbytlel for behandlingen har været min
dre end det merudbytte, der er opnået i rnåleblandin
gen. Det skyldes. at de meldugresistensgener. der er
repræsenteret i sonsblandingen, ikke længere er fuldt
effektive. Derudover ligger en del af forklaringen nok i
det forhold, at nogle af de sorter. som står øverst i figur
1. har en mindre modtagelighed overfor de forholdsvi!>
sene angreb af b)'grust. som blev set i 1993.
Afprøvnillgen af vårbygsortef med og uden svampebe
kæmpelse er gellnemført i mange år. MeTlulbytterne for
s,'ampebekæmpdse I'arierer fra år til år. a/h,rngigr af
angrt!bsllil-eaUet. og hvilke sygdomme der er fremher
skelIde, mell ikke mimist er merudbyttet meget afltællgigr
af sorlellS resittellsegellSkaber.
S.'ampelNkæmpelsen i sortsforsøgene er ikke en egenrJrg
behovsbekæmpelse. og det kan derfor "'ære ~'allSkeligr at
regne OkOllOl1l1 pd dell_ Trods dme forbehold gil'er resu/
laterne el godl udgangspunJa. ndr de enkelte soner skal
vurdert!s , forhold til hinanden, og ndr deres behov for
Sl.-'ampebekæmpelse skal fastlægges.
Med de stadigt faldende priser pd kom blil'er det endIlu
vlglrgere. at Sorterne er I Sland til "at stå alene- uden al
havf' behov for gentagne smmpebektrmpelsf'r.

Flere års forsøg med vårbygsorter
Tabellerne .36 og 37 giver en oversigt over resultaterne
fra de seneste 5 års forsøg med vårbygsoner. I tabel 36
ses udbyttcrelstioneme udtrykt i forholdstal for de en
kelte år fra 1989 og frem til 1993. Resultaterne er opdelt
på hele landet. Jylland og øerne.

Måleprøvcn har h\'ert år været en sortsblanding. og
grundlaget for hvert tal i tabellen er. at den prøvede sort
hvert år har deltaget i mindst 3 forsøg i Jylland. 3 forsøg
på Øerne og i mindst 6 forsøg i hele landet.
Det fremgår klart af resuhaterne i tabel 36. at udbyttet
af de enkeltc soner svinger stærkt [ca år til år. Det er
med til at understrege det væsentlige i at se på flere års
resuhater, når der skal vælges vårbygsart. I label 37 på
side 46 er vist. hvordan de enkelte sorler har klarct i
gennemsnit over de seneste 5 år. Resultaterne er igen
opdelt på øerne. Jylland og hele landet.

Valg af v~rbygsort
Der afprøves ct meget Stort antal vårbygsarter i lands
forsøgene i disse år. og det er vanskeligt at opnå et
overblik over de enkelte sorters egenskaber. Derfor er
der i tabel 38 på side 47 lavet en opstilling. hvor der for
hver af de omtahe egenskaber er nævnt de sorter, der
besidder dcn i meget udtalt grad eller næsten ikke. Der
er kun nævnt soner. SOO'l ligger i en af ydergrupperne.
For at styrke overskueligheden af tabellen er hele mid
tergruppen ikke nævnt.

Der afprøves ~t stort antal l'4rbygsorrer, men i praksis
InClsllUl,Irfr valgmulighedeme sig. fordi det kun er el me·
get lilJe antal sorter. som reelt opformeres og markeds
føres. I label 52 på side 51 kan man sdledes se, at sorter
ne Alexis og Digger rrLtamme1l dukkede 57 procelll af
v4rbygarealel j 1993.
Fed ~Yllg af vdrbygsort er det ikke alelle IldbYllemulig
hederne. der skal inddrages i vurderingen. Det er mmdst
lige sd vigtigt al tage htllSYII til, hvad den høstede WIre
skal all vendes ul.
Hns byggen skal sælges som maltbyg, er del ikke tl/
strækkeJigt, at det er en mallbygsort med gode malt
nmgsegenskaber. Sorten skal også VlZrt! kendt og accep
teret afmaltuiernf' i Europa. Det kan betyde. al mon md
vælge en lidt ældre son og derfor acceptere el lidt laveff
udbytte for al fd slOrre sikkerhed for at opnd en merpris.
Ved foderbyg bør dt>t oveTVfjes at a""·ende en somblan
ding, som i mange tilfælde kali gil'e en mere stabil pro
duktioll. end man opndr lied at satse på en enkelt sort.
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Tabel36 O\'erslgl Ol'er fJue drs forsøg med vArbygsorter. r'Orholdstal for kerwmtlbytte

MAlepru,·c .... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Derkadn. 9'! 99 % 98 10-l 9'! 97 95 99 103 100 99 % % 105
Canul . 103 106 103 10-l 10-l 102 101 100 103 10-l 10-l IOS 106 106 103

Escort . . . . . .. .. . 9'! 102 101 9.\ 103 99 102 99 95 104 99 103 103 95 103
Sem::tl .. 105 I().j 99 110 102 102 9'! 9.\ 112 99 IOS 107 105 107 106
$egu ..... 98 98 98 101 102 97 9'! 98 101 102 99 96 99 103 102
Princcs'iC 100 103 98 102 101 100 102 97 101 103 101 I().j 99 103 97
Collie ... 103 106 102 101 100 101 105 101 100 97 105 107 105 102 105

Digger ........ 103 104 103 95 97 l().j 107 102 95 97 102 101 I().j 96 98

Alexi~ ......... 103 98 97 101 97 103 97 98 102 93 l().j 98 % 99 101

Ariel . . 100 105 98 l().j 97 100 102 98 103 99 100 107 98 104 95

JareJ.. .. . 98 103 102 98 96 96 102 100 97 97 102 IOS IOS 99 96

Blenheim .. 102 102 103 100 96 101 99 102 96 96 I().j 103 104 103 %

Lenka. 96 101 1().j 9.\ 91 96 101 103 95 94 95 102 105 94 89

Mchan 100 100 99 106 100 103 9'! 107 99 97 99 l().j

Caru"o . 104 98 96 105 106 99 95 IOS 104 98 97 104

Elna . . 112 108 102 l().j 113 106 101 100 111 110 104 109

Lorna . .. 106 9'! % 103 106 97 99 102 106 101 93 104

Maresi 102 I().j l().j 103 101 106 I().j 102 103 101 105 103

Karinna .. 100 100 % 100 100 102 97 100 100 96 95 100

Riga. IOS 101 99 100 109 99 102 93 106 I().j 94 106

Calypso . . 10-l 98 95 98 104 97 94 96 104 98 96 99

Senor . 10.\ 106 101 88 105 104 101 80 10.\ 109 101 95

Vinlage . . 102 101 103 101 102 104 103 100 103

Mariellc 102 101 100 101 104 98 102 99 102

Goldic. 103 108 102 111 103 10.\

Maud .. . 102 102 101 99 104 105

Teal. 91 101 90 99 92 105

Shamu .. IU'\ 101 107 101 103 101

Steffi . ... 100 100 102 98 99 103

I)clita. 98 100 100 99 97 102

Calibra . 104 97 100 93 IOS 101

Peel. ......... 95 97 95 93 95 100

Chariol .... . 97 9.\ 98 94 97 96

Masha . .......... 98 93 98 89 97 100

Libelle ....... .. 90 92 91 92 90 92

Bartok .... . 109 IOS 110

Abelonc .. . IOS IOS IOS

Cooper ... IOS 106 113

Lamba .......... IOS IOS IOS

Nc\'ada ..... . 105 101 113

Heron ........ . l().j .04 l().j

limbo ..... . 102 102 102

Marina . . 101 99 103

Ska ..... 98 99 98

Miralix .... 98 99 97

Krona .......... . 95 95 %

Trcmois ........• 94 92 95

Prisma ... 84 78 89

45
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. ..

i'~·
Hele landel I J~lIand I 0<m'

Udb~1te OS mc:ruJl'l~ ttc. hk! kefM' pr. ha

Måle- I Prø~et IForholdy I ~fil.k· I PnN:1 IForbolili,· I Måle- I Pre'"el Irorholoh·
pro~e 'iOn lal pro\'(.' 50rt tal prtwe son lal

BlnmJing .

Forsøg<:år /9,";9·93
Canut
Semal , .
lollie.
Diggcr, .
Blenheim ., , ..
Ariel
Pti ru.-esse.. ..
l:.~nrl.

JareJ.. .
Segu ...
Dcrkado
Ale.. i"
Lenk..

Forsøgsår /990·~~

Elna. ,
Marc"r.
Riga, ..
Lorna.
Caruso.
MdlHn.
Sennr,
Cal>pso,
Korinna.

ForJ.ogsiJr 1'1<)/·93
VInlage .
Maridle

ror."(Jgwir 199]·(13
Guldu: ....
Shamu.
Maud ....
Steffi
Calibra
Dehla
Teal.
Pcd.
('h,trlOl

M..sha ..
Liht,.·lIc ....

54.9
55.9
q.O
54,5
)4.5
53.5
54.7
5·L~

54.5
56.6
SJ.3
52.1

."n.7
:'-J.2
5S.7
."0.3
56.7
55.6
55.\
54.8
54.7

.4.7
49.7

47.4
46.8
46.8
445
45.9
+'U
·U.5
45_n
~H.O

45.7
44_1

2.1
1.9
1.5
U.6
O.:'i
0.5
OA
0.3

+U.I
...,..0.5
-:-0.5
-:-05
~1.1

•• 1

1."
1.5
LO
O.K
0.6
UA

-:-0.3
+U.3

1.1
0.5

2.8
13
1.1
0.1
0.0

.,..()A
-:..1,3

~I.S

7:!.O
-:-2.5
--:-3.Y

100

10-1
103
1113
101
lUl
lUl
101
101
100
'J')

'J'}

'J'}

9K

107

lU3
103
IO:!
101
101
101
1Utl
'J'}

102
HlI

11)(,

1U3
IO::!
I(XI
IUtI
9')
47

""%
95
41

53.:!
5J,7
~5 ..l
53A
5.1.1
53.1
51.9
51. i
)J_O
5:'.1
54.1
52.\

.9.'
56.1
53.0
53.6
54.0
5-1.5
52.0
52.~

51.11
52.7

4-L1
435

43.5
4~.4

-II.I
-12.4
42.4
40.S
45.~

-15.1
JX.I

1.0
n.z
0.6
O.~

~OA

U.2
UA
0.0

~U.7

-:-11.5
+0.8
-:-O.X
'"'-i1.Y

3A
1.7
n.x
tI.8
1.3
U

+U.K
.... tl,6

0,2

0.9
0,4

3..1
1.5

..,...tU

.... O••~
15

-:-(1•.1
-:-1.9
-:-2.5
-'-1.0
..;..:1.5

100

lU:!
100
101
lOl
'i9

100
IfII
II")
'i9
9'J
99
4S
9

1116
lU]

101
l(lI
102
102
44

99
lOU

lUl
101

lO7
103
JOn
w
%
'J'}

'JO
04

%
92
41

55.0
55.7
56.S
55.::!
55.5
555
5n.O
58...
57.l
5n_6
W.I
5·1.3
5·1.3

57.6
55.6
5!'l.5
59.2
59.0
SY.l}

57.7
:'i7.Y
5(',9

52.9
52,l)

51.0
51.0
51.0
4b.4
51.6
4(1,4

46A
51.0
51.6
46.4
50.7

3.0
3.6
1.8
OA
1.3
0.6
tU
(1.7
1.0

..e,.0.5
U.3

-:-0.2
+1.3

5.2
1.6
2.2
lA
U.8

+U.l
1.5
0.1

-:-U.Y

1.4
0.7

2.1
1.0
2.5
U.7
1.9
ti.:!
0.5

~1.U

.... 2.0
0.7

-:-4.6

100

105
106
105
101
102
lOl
101
101
102
9'J
99

100
98

109
1m
104
102
101
100
103
100
98

103
101

104
1U2
105
102
10-1
100
99
98
96
99
91

Vårbygdyrkning
Fra 1990 tillW:! ok, der gennemført en lor'llg'<>Crle.
som hcl)'le llcI~dnin~cn .. f \(lrt. LJd~ælh- llg J..'ælstot·
mængde vcd dyrknin~ af maltbyg. Di<;"C fON'g t'f nu
af..,luttct Ol<"n \'idcrcf<ue.. III t:n \ is grad i den lorc.og'·
serie. "om afrapportcrcs i t;ihd 39 o~ ·10.
I dissc for..,'g indgar J udsædsmængder pa J:'O. :!50 ol!
150 planter pr. m!. DCT 'ivarer lil ca. 175. 1.2:' og 75 kg
ud'iil'c1 pr. ha. Derudo\o'er er der prøH.'1 .2 hæb.lofmæng
d('r. dels en der ,urer til ll...'ilo'·ct beregnel uiJ fra en
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""II-min analy\l.' (1m foraret. del<; en ..om W'-dfer lilO<"·
hm('! . 3U kg i\. Endelig er der .2 ni"caucr ror ~'dm~·
hckOl'mpcb~ Et uden "\'::lmpchck~t'mpebeog et mcd
sV:Hnpchck:l'mpeb,c: cfte.r PC-Plantc\'a.'fn.
Ilahd 31) "C, de opnacdl.' re)ul!ater. Del er knapt I) Ht:·
de, at nå dd Iiistrællie piantclal. De ~lvrste udnytter er
hO\ICI l Icddc:ne med den "lore k\'æl,tufmæn~de. og
h,or lkr er gennemIMI en ~\ampebckæmpcl,e,M~n i
.. tedel for at \lo' på del høstede ul1h~lIe er delmcrc inter
essant :11 \e pOl ncltolllJbyu('t. DCT fremkommer ved. al



Tabel3B. Kort karaf..U!risliJ.. af I"tirbygsorterne IIOlld40r.
.H'J,: /993. (Især med den danske sorlSliste som
gf/md/ag}. KUli sOrterne i ycJer/{wppeme er
1Ill'1'/lt

Tidlig modllin~ Sildig modning
Ariel. Jan:k. Pri..ma. Canul. Semal.

Sleffi. ChariOl. Korinna. Elna. Riga
Segu. Escol'I. Mellan.

Senor

Kortslråedl' Lan~'ilråede

Lorna. Peel. Senur. Pri..ma. Rlga. Krona.
Limbo. Mell:'ln. Lamba Cal) P~(). Sldfi

$lorkCflledc Småkl.'TIICdl·
Peel. Mcltall. Jarek. Lamha. Ariel. Collie

Riga. Libelle. Blcnhcim.
Alexis. Delila. Miralix.

Lenk.... Prisma

un1 pmtcinindhold Højl prOleinindhold
L..'Imba. Collie. Elna. Masha. Chariot.
Canut. Scma!. Maud. Calypso. ('MUSO.

Blenheim. Lenka. Maresi. Korinna.
Pri ..ma Lihdlc. Gnldie. Mellan

God .!>ort('rill~ Dårlig sortt.'rinl.:
Lenka. Pm.nla. Digger. Collie. Harlok. clna.
Alexis. l)c1ita. Goldic Sema!. Ariel. Heron

Højt e.kslraudbllte La\-I ekstrak1Udb)1le
Calibra. Miralix. Prisma B~lTlok. Segu. PrinceSM:

1,3\' \'iskosi1et Hoj viskositet
Chariet, Prisma 13~lrlok. Lorna. Digger

Hojt maJtlldbyue Lavt ekSlnlktudbytl('
Marielle. Lamba. Ariel. Marc~i

Barlok. Heron

Tt,bel 39. \ 'årb\'gdyrklllllg. (49)
A ..., dt~r ~·min. j.,") ""
R ..., efler ~·mm· 30 ~ ~9'"

I' Inj!cn s\goomsbekll'mpdse
Il S}gdomsbckll'mpclsc cfler pc.plantc\'ll'rn

Kornsorter og kornd)rknin~

man fra del høstede udbyne trækker udgifterne tl! fnr
spgsbchandlingerne. Dct vil i delle tilfælde liige. at der
er fratrukkel udgifterne riludsæd. gødning og svampe·
midler. Omkostningerne til udbringning af for~øg'ihc·

handlingerne er ikke medregnet. da de er stærkt vari·
erende fra landmand til landmand. Det ekstra nelloU(!·
bytte. d~r opnås \cd en ehlra behandling. skal ledes
kunne hctale de omkostninger. der er forbundet med
behandlingen på den enkclle ejendom. Det Mør..te nel·
touuhYllc er hpstcl vcd cn uds::cd..mængdc svarende lil
ca. 250 plamel' pr. m!. hvor der Cl' godskct efler N·min
og sprøjtet efter PC·Plantc\ærn. RC'iultatcrnc er ..åle·
des med lil al lInder'ilrege. al dCI ikke er økonomisk
renlabelt al spare alt for krafligt på udsæu~rnængdel1.

ligesolTl de understreger. al en kvæl\lofmængdc. der
fastlægges ud fra '1·min. kommer mcgcllxt på det oko·
nomisk optimale i marken. Resultaterne ant)der en
vcksclvirlo.:mng mellem udsæds· og kvælslofmængde.
Ved della\e pJalltetal har afgrøden ikke kunnel udn)t1e
den ..Inr..te hælslofmængde. Endelig vlscr nClloudb)t·
tet ogs.1, al man mcd I'C·Plamcvxrn har et godt værktøj
til fastlæggelse af det optimale ~vampcbckl.CmpcbeMli·

veau i v, rbyggcn.
Kernek valiteten af del høstede korn fremgår af tabel 40
på side 48. Resultalerne viscl'. at kerne<;lørrelscn
(TK V) ..tiger. n. r plantetallet reduceres. DCI svarer lil
de resultater. der blev opnåel i fooogene med mahb)'g·
d~TknlOg. DerudO\er fremgår det. al "Ortcringen mål!
ved procent kerner o\..-cr 2.5 mm bH\cr forbedret. når
der an\cndes svampebekæmpelse::.midJer. Proteinpro·
cenlen er naturligl nnk påvirke I af kvæl'itoftildclingcn.
Deruclover er der en svag lendens tLl. al den falder i
forbindelse med anvendelse af svampebekæmpelses·

I II 1 • III

Planter 89N 59 N 89N 59,.,

pr. ml
Udb. L'db

Go lidb Udb G"
Go> .1P". p" • db p" Pct . udb. oll'

meldug bk~. meldug hkg meldug hl, meldull hkg.
Gn~. 5 forsøg pr ha pr. ba pr ha flT ba

350 planter pr. m:. 288 I. 51.2 12 .9.7 505 0.7 55.0 0.6 54.2 54.6 52.5
2..~O plamcr pr. m" .. 208 I. 51.3 12 -18.6 50.0 0.6 55.5 0.6 52.5 54.0 52.0
150 plantcr pr. m! .. 13. 15 .6.8 12 47.2 .7.0 0.7 52.0 0.8 52.0 52.0 .9.5
Genlll:m~njt. 14 .9.R 12 4R.5 .9.1 0.7 54.2 0.7 52.9 53.5 51.3
LSI) . U /.2 /,2 /,2
Netlomlbylfe ')
350 planlCT pr. m!... ..1.4 43.1 .3.3 45.9 .6.3 46.1 -14.7
250 planler pr. m. -14.7 43.2 +.U) 47.6 45.8 46.7 45.4
150 planter pr. m:. .IA .3.0 42.2 .5.3 46.5 .5.9 ·1·U
Gennem~llIt.. .. . . . . . . .. 43.2 .3.1 43.2 .6.3 46.2 46.3 "'l.7
Ania] forsøgsbchandlingcr 1.0 1.0 1.0 2.2 2.2 2.2

I) NellOudb}lIe: UdbYllc!, når udgIfterne lil for~og,<;hchandllngcrne er hetal!. Omkmlmngernc III udbnngmng er ikke mdregnet.
l(l() kerner pr m~ ,. 1.2 hkg lem~.

PC·pllllltC\";rrn gens.: J.~ behandhnger
UiD A·H. 1.0 hl.l:. /·11: 3JJ hkg.

.7



Kornsorter og korndyrkning

Tabel40 Kemekvaliret ved vårbvgdyrkni/lg (49)

1 n

8<JN 59 N 89~ 59 ~

Pct. Pet. Pct. PCl PCl. PCl. PCI. Pct.
TKV kerner nl· TKV kerner nl· TKV ~erner ,l· TKV kerner ".

0.2.5 mm prOlem 0.2.5 mm proteIn 0.:!,5 mm prote;:1n 0.2.5 mm protein

Antal forsøg 5 , 2 5 , 2 5 5 , 2

350 planlcr pr. m!. 44 93 10.R 44 94 10.5 46 95 10.5 46 95 10.1
250 planler pr. mt .... 44 93 10.8 45 94 10.1 47 95 10.9 47 95 10.2
150 planler pr. m2•••• 45 92 11.0 46 94 IOA 47 95 10.8 48 95 10.2
Gennemsnit. 44 93 10.9 45 94 10.3 47 95 10.7 47 95 10.2

midler. Det skyldes, at der høstes el større lIdb~'tte ved
denne behandling. og der sker en fortynding af pro·
teinet i dCI større kerneudbyne.
Disse resullatcr cr mcd til at understrege konklusionen
af sidste års resultater i maltbyg. Det fremgik. ,n:
· den optimale Ildsædsmængde ligger omkring 300 spire·

dygtige kerner pr. ml.
· kemestørrel.H!1I [alder med oget fldsa'dsmamgde og

med en stigende kvæ/stoftilde/ing.
- sorteringen bliver ringere ved en forøger lIdsædsmæng

de og I'ed e/l forøger kvælstoftildeling.
· råproteinillllllOfder stiger med stigende kvælstofrilde·

/ing, melis en forøger udsædsmængde har ell usikker
effeJa pd råproteinindholdet.

· kemekv(llilerefl m/UI ved lusilrdkormvægt ag sorrcring
bliver bedre, når der geflnem[ores en må/rener .n'll!lIpe
bekæmpelse.

Forsøgene forts..-etler i 1994.

Havre
I landsfo~~gcne 1993 er der afprøllcl IO havresorter i 12
forsøg. I 1993 har Risehavre \'æret målesort for førslc
gang.

Tabe/42. Egenslwber hos Iravresorter.

Tabe' 4/ LaIUJsfom,c med havresorter /993. (50)

tavn
Udb. og mer· Hele landetudb. hkg pr. ha

Udb. Fo,·
0<",. JyIlaod hkg pr. hold~

Kar_ r Pct.

ha <al I~JCsæd meldug

Serie 01·39
Antal forsøg , 8 12 12 12 II

Rise .. 59,8 63,1 62,0 100 2 0.6
Ketty. +1.8 +3.3 +2.8 95 I 0.5
Galop. 0.7 +3,3 +1.9 97 I 0.6
Alf. +5.5 +6.0 +5.8 91 I 2
Sanna. +2,1 +5.0 +4.1 93 I l
Vital. 2.6 0.1 1,0 102 I 0,8
Adamo ... +4.4 +3.9 +4.0 94 I 0,6
Poncho. 3.2 0.2 1.2 102 I 0.5
Gramena . +3.3 +5.6 +4.8 92 I I
Maro . +3.6 +0.5 + 1.5 98 2 0.7
L.SD. 2.5 3.2

Resultaterne af årets forsøg cr vist i tabel 41. Der cr
forclagcl en opdeling på øerne. Jylland og hcle landet.

1-
Observatjon~parceller 1993 I) Sort~lislC 1993 ~)

"led· II1IHe~ lene·
StrA- Skrid- \(od· knæk· Meldug matodercsi~tt:ns· Leje. Korn· Rum· Protein· Skal·

længde nmg nl°1 nmg ",d \'il:gt vægl indhold andel
af ~tr~ Race J IRace li

Anlal steder , , , 5

Adamo .. 80 1106 0508 3.5 9.2 '" ni 4 7 5 5 6
Alf. 81 1106 040R 3.5 10.2 '" '"Galop. 76 1306 0508 2.5 8.0 ni ni 3 6 5 6 5
Gramena 83 1206 1J.l08 6.5 8.2 ni ni

Kctty. 76 1206 0508 3.5 2.6 ni ni 4 5 6 5 2
M::lro . 86 1206 0408 6.5 5,5 ni m 6 5 5 5 3
Poncho. 84 1206 0508 6.0 5.2 ni ni

Rise. 82 1306 0508 55 7.3 m ni 5 5 4 6 3
Sanna n 1106 0408 5.5 11.1 , , 4 5 5 6 5
Vital 74 1406 0508 2.5 4.2 ni rn 4 6 5 5 4

I) S}'gdomsangrcb angi\'es i procenl d:rknmw>grad.
:) Skala 1-9: I = hl\ Icndcn, llllcjesæd. la\ korn· og rumvægt. la\! prutelOindhold og la\' skalandcl.
-) r - resistenl. m - modtagrlIg
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Udbytlcni\'eaUCl på 62 hkg pr. ha er hUjlog ca. 50 pro
ccnt O1<er udb) lteni1<eauet i 1991. I årcls forsøg har Vi
tal- og Ponchoh;wrc været dc 2 højest ydende læt fulgt
af Ri!>C.
Dct er muligt al fa et uverblik over de enkeltc havrcsor
ters egenskaber \'cd at se på tabelol2. Iler er resultater
ne fra ob::-.ervation...parcellerne 1993 samlct sammen
mcd oplysninger fra sortslisIen, Sorlen Mara har det
længstc sIra af de afprøvede sorter. og soncn Vital har
det korlcste. Der er tilsyneladcnde ingen forskel på de
afprøvede sorters ffilldning<,tiLl. De afprøvedc sorler ad
skillen.ig noget. hvad angår lendensen til nedknækning
af Strå, Her har \,Qrteme Gramena og Mara de hUJeSIt:
kar<lktcrer. mens sorterne Galop og Vital har de lavestc
karaklerer. Modtageligheden overfor meldug varierer
også noget mellem havre'lOrlcrne. Kelt)' har Virret
mind'it angrebel. \ed d)rkning af havrc kan angreb af
havrcnematodcr være et "lori problem. Dene bn lInd
g;\') ved at vælge en haHencmatodrc..i'itcnl !tOft. Blandt
de pmvede sorter er det kun Sanna. der er re'ii"enl.
Str styrken varierer en del blandt de prO\ede soner.
Galop er den mc!,t stråsti\'c. og Mara er den mest blod
stråede.
De -t kolonner yderst lil hOJre i tabel "2 angi\'cr kernc
k,lTilktercrne hu!, surlerne. Speciel l ..kalandelcll er in
ICressant \cd produktion af haHe til gr)n. hvor der on
skcs en lav skalprocent. Her udmærker 'i(lrtcn Kell) sig
vcd at havc dcn lavestc sknlundel. mcns sortcn Adamo
har den højeste.

Tabel 43. Flere års forsog med hal·re.wrter.

Ha"re
1'Ml

Rise ... , 100 100 100 100
Maro. 101 99 95 98
Sanna. 94 95 92 93
Vital .. 95 95 102
Galop. 101 95 97
Adarno ... 104 91 94
Poncho. 102
Ketty .. 95
Gramcna 92
Alf. 91

Vcd \'alg af haHCMJrt er dct vigtigt at l>e på flere års
forspgsresultatcr og Ikke kun fokusere på et enkelt år. I
tabellerne 43 og 44 er resultalernc samlct for de sidste 5
, r'i afpmvning af havresortcr i landsfonoøgenc. Tabel
lerne \'iser. at de enkelte soner udb)1tema:s'iigt svinger
noget fra år til < r. Der er en stigende interesse for dyrk
ning af havre. hvilket afspcjlcr sig i de mange nye sorter,
der cr mcd i 1993, Olandl dc sorter, der har været med
Igennem flere år. scr det ud III. at Rise er højest ydcnde.
Havrearea(et har gemrem flere dr l'æret meget beskedetU.
De. er beklagelIgt. fordi hell're ik.ke angribes af gold
fodsyge og derfor er ell god forfmgl for eksempelvis vi/l
rerhvede. Delle forhold lIar sammen med de ændrede
prisrelariofler "frer EF-reforme" for fandbmgJa/groder
I'æret med ril al skarpe "",nt>.uen for dyrkning"" afhm're.

Kornsorter og kornd)'rkninJ,:

"label 44 O,'emgt Ow!r sorts/orsog ; lun re 1990-93.

Udb, og mcrudb, hkg

Ha'Te
k~me pr. hol 1'0,.

HeJe landtt

I
PI'0\'~t

bold~-

IR»: Son tal

Rise 100
B

Forsogmr /990-93

Maro -'8.1 ~1.0 98
Sann:l. ............. 58.1 +3.6 94

Forrogsar /99/-93

Galop .. 57.2 +1.1 98
Vital. 57.2 "'" 1.5 97
Adarno. ............ 57.2 "'" 1.6 97

For50gsar 1993

Poncho.. 62.0 1.2 102
KClly ............ 62.0 -;-2.8 95
Gramena .. 62.0 +4.8 92
Alf 62.0 ","5.8 91

r:n mere Ildbree/t dyrklllllg af heil-re ogu risikoen for
angreb a/llavrellemlltoder. Problemet kan (oses I'ee/ \'Qlg
af nemalOtleresistente sorter.
Rise og Ae/arno er de 2 dom/llerende sorter.

Dyrkning af havre
Havredyrkningen har været genstand for stigende inter
eS!le i de senerc • r. Dct har medført ct beho\' for at få
bely·;t sam~pillel mellem udsæd~mængde og kvælstoftil
deling til havre.
I 1992 ble\ der startet en forsøgsserie mcd hancd)rk
ning. I forsøgene udsås dcr 4 udsædsmængder hen
holdsvis 200. 300. 400 og 500 spiredygtige kerncr pr. m:.
Det ~varcr lil en udsædsm:cngde på BO. 120, 160 og 200
kg pr. h:t_ Det optimale k\'ælstofnivcau bestemmes ud
(ra cn -min analyse. der udtages i foråret- Derudovcr
pro1<es mcd et kvælstofnhcau, som ligger ca. 30 kg N
under det forventedc optimale kvælstofnivellu. og cn
kvælslOfmængtlc. som liggcr 30 kg N Olier det forvcntc
de optimalc niveau.
Rc...ultaterne af ~rets forsog er gengi\-ct i tabel 45 og 46
p~ Side 50. Udbynct stiger mcd ~tigende udsædsmæng
de. dog er dcr cn tendens til. at stigningen er størst ved
dct h,r"ilC spring i udsædsmængden. For at vurdere øko
nomien I behandlingerne skal man se på nenoudb)'t1et.
Det er bercgnet vcd. al der fra dct hoslcde udbytte er
trukket udgifterne til for~ogsbehandlingernc. det vil "i
ge til udsæd og godning. Både i 1993 og i gennemsnit af
1993 og 1992 er dct "t"rste neltoudb)tlc hostet \'ed den
IiUe kvælstofmængdc og ved en udsædsmængdc på 300
spiredygtige kerner pr. ml. Der har i disse forsøg ikke
været økonomi i at gå op på en kvælstofmængde svaren
de til N-min mctodcns anbefaling.

Kvalilctcn af del hoslede korn cr bcly~t i tabel ..6 på
side 50 vcd IUsmdkornsvægt. procent råprOlcin og skal
procent. Tusindkorns\'ægten cr faldet med stigcnde ud
sædsmængde og med stigende kvæl'ilOfni ...eau. Råpro-
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Kornsorler og komdydminJ:

TabrJ 45. Plametal og kvæfsrofmnmgde i hlJvre. (51)
A' "idterN-mm+30N 52N
B ~ dter f\·mm 82 N
C· ~efterr..mJn+30~ 12"i

!u.~
51 , K2' 112 "i Venncm~ml

Pbn.,
pr m' Udt>}I1C' ~I. Nelto· Cdt'l\'ltC' II Neuo- Cdh}ltc II 1\eIlO· Ldh}HC' II t\ellQo

hkg pr, ha udb}1IC' hkg p'r ha udh)1IC' hkg pr ha udh)"1tC' hkg pr ha udb)1t~'

Anlal forwg 9 9 9 , 9 9 9 , 9

3. 200 spd. kerner pr. m! 187 ~9.9 ~5.8 50.7 ~5.4 50.6 ~.I 50.4 45.1
b. 300 spd. kerner pr. m! 277 53.4 48.3 53.0 ~.7 53.2 45.7 53.2 4Q.9

c. 400 spd. kerner pr. m~ 363 52.2 4Q.I 54.2 4Q.9 53.1 44.6 53.2 ~5.9

d. 500 spd. kerner pr. m! 442 53.3 46.2 52.9 44.6 54.8 45.3 53.7 45,4
I-SD ... /.2 1.2 1.2 1.2
Gennemsnit ......... 52.2 ~.6 52.7 45.9 52.9 44.9 52.6 45.8

Gennemsnil af 1992 og /993

a. 200 spd. kerner pr. m~ 195 42.4 38.0 ~2.6 37.0 ~2.5 35.7 42.5 36.9
b. 300 spd. kerner pr. m! 280 44.6 39.2 44.4 37.8 ~.2 36.4 ~.4 37.8
c. 400 spd. kerner pr. m! 373 44.3 37.9 45.2 37.6 44.ij 36.0 44.8 37.2
d. 500 "pd. kerner pr. m' 463 45.0 37.6 44.8 36.2 45.9 36.1 45.2 36.6
Gennemsnit. .. .. ... ~.I 38.2 44.2 37.1 44.3 36.0 44.2 37.1

r..C'lIoudb}1te: !'tår udsæd og gødmng er betal!. Ldhnng.mng .nc mt'drcgnct
100 kerner S\"3rer III 4(l kg ud~. og det kosler I hk!

Tabel46 Kemeha/iret i havre (51)

52 N 82N 1l2~ uenneænil l
11bv~ n\' .1 ret ~~ l, Slal- n\ Ira. ri; l, SUJ- TI" 1~'~I/U1' Th\ I~ ~I, Skal.'

protein rn~t pfOkiO rnxent protein procent rrotem procent

Antal forsøg 9 9 5 , , 5 9 9 5 9 9 5

a. 200 spd. kerner pr. m' 41 12.2 27 ~O 12.5 27 37 12.9 2ij 39 12.5 27
b. 300 spd. kerner pr. m' 40 12.3 27 3ij 12.6 27 39 13.0 27 39 12.6 27
e. 400 !>opd. kerner pr. m' 40 12.2 27 38 12.7 26 38 13.1 28 39 12.7 27
d. 500 spd. kerner pr. m' 39 12.0 ~7 38 12.6 27 37 13.0 27 38 12.5 27
Gennemsnit. 40 12.2 27 38 12.6 27 38 13.0 28 39 12.6 27

Gennemsnit af 1992 og 1993

a. 200 !:Ip<]. kerner pr. m~ 36 12.8 36 12.9 34 13.1 35 12.9
b. 300 spd. kerner pr. ml 35 12.6 34 12.9 3S 13.2 35 12.9
c. 4(X) spd. kerner pr. m! 36 12.6 34 13.0 34 13.2 35 12.9
d. 500 spd. kerner pr. m 34 lU 3~ 13.0 34 13.2 34 12.9
Gennemsnit. 35 12.6 34 12.9 34 13.2 35 12.9

tein procenten er næsten upåvirkel af ud~d!oOlængden

men stiger ved en for"gct lilde1mg af kvælstof. DISse
tendenser går igen både i forsøgene 1993 og i gennem·
snit af fOTSPgenc fra 1992 og 1993
I 1993 forsøgene er der ob'Så analyseret for skalprocenl.
Der har ikke været nogen udslag for forøgsbchandlin·
gerne.
Den foreløbige J..onllusiunen efter IO å~ for"og er. aL
· den optimale IId.wl!dsmll'/lgdt' i lIm're ligger pd omkrmg

]00 plmlter pr: m~.

• kemt'suJrre/sen red/lures. nar h'æLfito/tildelitrgt'n
øges. og når fld.<;ædsmætlgde" stiger:

- pro/t'illindholdel stiger med sligel/de hæl.\·llJfttldell1lg.
• slaJ/proct'lllet/ er IIpåvirJ.../!l af ud.<;æds- og kvælstof

mællgtie.
Forsøgene søges fortsat i 199.t.
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Vårhvede
Lmdsfors"gcnc med v rhvcdesorter har i 1993 omfauel 6
sorter. Sorten Dragon har været målesort for anden gang.
Resultaterne af årets landsforsøg med vårhvcdcsoner er
angivet i tabel 47. Dc er opdelt på øerne. Jylland og
helc landct. Udbyttcnivcauet har ligget ca. 17 hkg over
udbyttet i 1992. Den n)c sort Cadenza har været den
høje<.;t ydende i årets forseg.
Kcrnekyaliteten af de afprøvede \'årh\-edesoner frem
går af de 2 J..olonner længst til højre i tabel 47. Det ses.
al råpTOleinprocenlcn svingcr noget mellem de prøvede
sortcr. Højest har den været i Hanno. Råproteinprocen
len har betydning. når kornet skal sælges som brød·
h\'ede. Kerncstørrelscn og/ellcr tusindkornsvægten har
værel højcst l sortcn Cadenza.



Kurnsorler Cl}.: kornd)rkning

n,bel -17. Landsforsog med ,drlll'edesorter 1992 (52)

Udb)!te og mcrudb}'llt.
Pa

\'lrh\td
hkl kerne pr ha Kar.

ri· TKVro<
Øerne IJ ilandIHele """'"

prtJIcin B
) landr:1 ,B

Sene O/-·U
;\nl.ll fON~~ ; ; HI HI 6 5
Dragon. 59.0 Slt.5 58.7 O 15.9 41
Caden7a . I3A +3.5 5.0 O 14.9 46
Baldus. B +1.9 0.6 O 14.9 39
Jnndolar . 1.5 +1.0 0.3 I 15.2 44
Hanno .. +1.8 +4.6 +3.2 O 16.1 42
Munk 3.11 4.0 3.6 O 15.1 45
LSD 3.8 U 3.4

soner er opgivet i label ~9. Stralængdcn :!Ivinger fra 69
cm i den kortstr. ede Baldu!o og op til H5 cm i den for
hold:o.vis langstr~edc sort Dragon. Denne sorl er sanlli
dig den tidligst modnende af de afprovede.
Det er kun 3 af de 6 afpruvede soner. der cr på dcn
dan~ke \ortsli!ote. For disse 3 kan man længst til h~,jre i
(abcl-tY SC, hvor velegnede de er som brødhvcdc. Talle
ne ,j~er. at mel udbytie og scdimentalionsværdi ligger
på nogenlunde ~amme niveau. men der er en for-.kel.
hvad angår brOOvolumcn. Her skiller Dragon <;;ig ud
med det hujeste brødvolumen.

Tahl'! 50. Flere drs forsøg med mrhl'etleJurter. /99/-93.

1'191

Tubel.J8 SI'cmrpebt'lal'nlpelse, l·ur/,H:df.'Jorter 1993. (51).
;\ L'den wampcbdæmpelse
B: 2-) gange (J,5 I Tilt top.

l Udbytte Mcrudh. Pd

1"'Arhnd~
hkg pr ha f wam· ITk:ldu,

I
p<b<t ,

A B B·A A

Dragon ..
.\'Iunk ....
Jondolar.
Hanno
Cadenz3.
Baldus

100
104
IU8
103

100
109
108
IU4

100
106
101
~5

109
101

~A

3.0
0.1

5~.7

5~.7

54.7

\Ule~rt I Prov~t
Dragon Sort

VArh\ede
Ilele landet

Tabel51 Tabel mer sonsforsog i \'lldll'ede /99/-/993.

Udh. og mcrudh. hk~

kerne pr. hl

M~lcson

For.\·ogsår 1991·1993
t\lunk.
Jondolar.
Hanno .

Og.~ \'cd valg af vårh\edeson er del \ igligt al se på
fler!,.' års resullater. DI~ fremgår af lahel 50 og 51. Der
er -I \orter. som har værct med i forsøgene i mind!'>1 3 år.
og det fremgår af tabel 51. at "Orterne Munk. Jondolar

Serie 01--1/
Anlal fONlll. IO HI HI IO

Dragon .. 59.0 58.7 +0.3 3
CadenZl:l. 62.5 63.7 1.2 3
Batdu'\ 56.6 59.3 2.7 4
Jondolar 56.3 59.U 2.7 4
Hanno 53.2 55.5 2.3 3
Munk. 58.6 62.3 .1.7 2
LSD .. 3.4 3.4 2.3

rets fOf'.og med vfirh,edc!>Orter er genncmfnrt med og
udcn ~varnpebekælllpcJsc. Re<;ultateTllC af svampcbc·
ka'mpelscn frcmg:\r af label 48. Der er hl"lel rel be
gncnscde merudb)'t1cr for den gennemfone behand
ling. Del \k~lde:!l formentlig. al I11cldugangrcbel har væ·
ret næSlen liden br.:lydning for dCI opnacdc udbyttc.
Dyrkning.:!Icgcnskabcrnc hm, dc 6 afpmvede vårhvedc-

Tahel -19 E~f.'''!ikabc'r hos H'lrln'el/esorter:

ISort

Obsen·ationsparcellrr 1993 ') SomliSIC 1993~) l
Sml· !ltrldug- HaH~ntrnc· lodla Pm· \le!- Sc.dl' UrO<!-Sknd· \lod Md- m.11()(J~lens Le~· Fh,:· Korn· Rurn- lem· ~·nta.
Izng-

dog
ft'S,l\!ens-

""' cd fo u:g1 Ind- "". !Jono;.- \t>IU;i
de mng mDg gcn(er)- Rac< dR,,,, 2

\Z{!t bylte m,"

I
ulrusl hold 'znll

;\o'al ~tcdcr J 7

Baldu"i. 69 1106 l111m 0.2 l' m m
Cadenza 78 1506 1908 U.I U m m
Oragon . 85 1206 1608 U.I Pml. Pm5. U m m 2 J j 7 5 7 7
Hanno .. 78 13U6 1808 lU U m m
Jondolar .... 83 1206 1908 U.9 l'm4b. MI-k m m 2 2 7 5 6 5 6 5
Munk 75 1006 1808 1.1 MI·k m m 2 4 6 5 5 4 7 4

l) S)gdorn~l,"grebangl\'cs i procenl dlrkmng~grad.

1) Skala 1·9: I '" la' len\len<; III lejesæd. la' modlagehghed for gulruSt. la\ korn· og rum"irgt.lavt prolcimndhold. lav ~dlmatlon~ ..:rn.h. 1;1\1

rneludh'ttc og I1l1e hroovolumen
-) Pm5 er ldenll"" med MI·i. U: Ukendl reS1~lens: ect eller flel't' ukendte ~cner er fundet Isonen

.. ) r - re",SICnt m '" moolagelig
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Kornsorter og korndyrkning

og Hanno alle 3 som gennemsnit i denne 3- rs periode Omsætning af sædekornhar ligget på niveau eJler m'er Dragon.

I efteråret 1992 og Vinteren 1992·93 er der under den
Valg af vårhvedesort officielle sædekornsordning. som Plantedirektoratet ad-
Der er, de sellere dr kommet flere tlye l'drln'edesoner tti ministrerer. plomberet 225.6-17 t sædekorn fordelt på
og dues udb)'tte ser ud til at ,'ære pd ni..'eau m('d el/u lidt 98.(X}7 t vinterhvede. 89.918 t vårbyg. 24.178 t vinter-
højere end målesortelIS. Afhængig af de enkelte sorters b)'g. 7.898 t rug. 3.870 t havre. 1.662 t vårhvede og 114 l
ege'lskaber er der slf/et/es mulighed for et skift i sortsl'al- Irilicalc.
get indenfor \'t;rhl'ede. Ved l-alg af vårhl't!desort er dtot Med et komareal på ca. lA mill. ha svarer del lil. at 85
viglIgt at l'urdl're mulighedeme for at afsætte dell hostede procent af arealet har kunnel tilsås med kontrolleret
vare som "brødhvede", I de" [orbllldelse skal der foJ..u- uds..~d. Det ser således ud lil, at der er en vis bevægelse
seres på karaktererne /Dr mellldb)'ue, sedimellUl1iollf- i retning af en stigende anvendelse af egen udsæd.
I'ærdi og brpdl'olumell. Disse skal alle \I(fre høje. J label 52 bringes en oversiglover sortsfordelingen af

Tabel52. KOTlfSortemes udbredelse i procent.

Ldl.,.. eftenl. Udlagt rorir

Vimerhl'ede Vdrbyg
Pepital I 17 39 50 Alexis 3 21 J6 :l4 33Sleipner 45 61 62 39 16 Digger 6 17 2u 27 24Haven l 15 Collie I 7 9
Oresli~ 5 3 Blenheim 3 7 8 7, ova 3 3 Maresi 3 6Marabu 2 3 Canul 3 5 5Gawain 3 8 6 I I Elna 5Obelisk 4 5 5 I Ariel l I 3 2 2Florida 4 4 2 I Escorl 6 5 3 l IHerzog I I Lenka 2 2 3 4 lKonsul I Scmal I IHereward I Prince~e I IFresco [ Senor IASlron l VilHage lArum I Meltan IAndre sorter 52 22 6 2 l Andre sorter 82 50 18 7 2

Villferrflg /-Iovre
Pctkus II 42 44 44 43 32 Rise 24 21 40 43 44Dominalor 40 39 31 31 30 Adamo IO 21 33 39Marder 6 16 26 1aro 2 7 6Danko 12 13 15 7 6 fl~mingswit 4 4 6 6 3Humboh I 2 3 Dula 48 49 25 5 3Motto 3 Galop 2 2 4 2Andre SOrter 6 4 3 O Sanna 2 I I

Roar IVift{ubyg Andre sorter 24 14 2 IPastoral I 6 24 38
Marinka 26 15 22 26 22 Vdrhl'ede
Clarine 4 14 Dragon 14 61 8(j 70FroM 7 9 6 Baldus 12Sitra 2 6 4 Hanno 3 IILady IO 18 12 3 Jondolar 2 3Enno 21 16 10 3 2 Munk l 3Kira 1 2 Andre sorler 100 !l6 39 8 IGron.le 2
Andrea 32 25 13 2 l
Hanna I
Jesko I
Bamhi I
Astrid l
Andrc ,>orter 21 33 22 13 2
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den solglc udsæd gennem de sidste 5 år. Del fremgår
!)deligt. al sonsvalget reeh er begrænset lil ret få soner.
Derudover \'i~r tabellen. al sortsudskiftningen kan gå
mcgel hurtigl. hvi'i fON)gene afslører nye og spænden
de &arter.

Forædlerbeskyttelse
Efter loven om forædlcrreltighec.1cr lil planter har for
ædlere af bc...kyttede sorler rel til al opkræve en afgift.
For ojebltJ.kel skol alle. der beflyuer udsæd lIf besJ.yttede
komsorter. hetale m",dsf 13.5 kr. pr. 100 kg formermgs
mmuiale af kom og højf'w 27.5 kr. pr. l()() kg.

Kornsorter 0A korndyrkning

Tabel 53 viser de sorter. som i øjebhkkel er beskYllet.
J--orædlcrafgiften for de enl..eJte sorter er ogsa angivet i
tabellen. I løbet af vinteren kommer der ncre sorter til.
cflerhånden som de optages p ~ort ...li~te.

Oversigt over afstamningen
af sorter af korn
I label 54 bringes i alfabetisk rækkefølgc sorterne in
denfor de enl..elte kornarter. For de neMe af sorterne
findes der oplysninger om forædlere. afstamning og
daml.. repræsentant.

Tabel53. Forædlerbeskyuede sorter 1993-9../.

Vinterhvede Obelisk ~) Bronze l) ('anut C) Segu I)
Acier I) Oreslis C) Clarine S) Caruso I) Sclim l)

Agent ) Pepilaii) Ermo ~) ChariOI I) Scmal l )

Anja C) Pluton \) Aameneo \) Collie \) Senor I)
Ansgar ') Portal ~) Frel..e I) Dclibes I) epae I)
Aposlle ') Rd;I(lr l) Fro~t ~) Dclila I) Scwa l)

Arum l) Rialto I) Giga 1) Derkado 1) Shamu I)
Astron ~) Rltmo I) Hamu I) Oigger ~) Ska I)
Balder I) Rotl \) Hanna T) Esron ') Steffi \)
Boss I) Sevin I) Intro I) Elna I) TeaII)
Brigadier I) Sidl:ral l ) Jasmin l) Fortune I) rexanc I)
Caprimus I) Slcipner l) Jesko I) Goldie I) Vinlage I)
Citadel C) Tarso I) Karisma ') Grosso ~)

Contra I) Tl:rra I) Kira C) Heron I) Ha\'f'C
Ekla ~) Torfrida ~) L.ldy I) Idina I) Adamo I)
Florida \) Toronto l) Linnet l) Jarek 5) Alf I)

Forb)' ~) Ure I) Marinka C) Korinna I) Dula ~)

Foreman I) \\a.~ C) Matls!>e I) Krona I) Galop \)
Frc"Co l) ~Ililva I) Lamba I) Gramena I)
Gawain ~) Rug ,,"'lonaco l) Lenka C) Mara I)
Gro 1) Amando l) Novela I) Libelle l) Rhiannon 5)
Haven I) Danko \) Pasloral I) Limbo I) Rise ~)

Hercward l) Dominator \) Princess I) Lina 5) Sanna ~)

Her/og C) Marder I) Scapino ') Lorna I) Vital ~)

Hunter I) MOllo S) Sitra ") Maresi I)
I-Iussar I) Rapid I) Telena l) Marielle ~) Vårh\cde
Kau7 I) Marina I) Baldu~ I)
Konsul \) l'riticale Vårbyg Maud I) Cadcnza I)
Kosack ') Alamo 1) Abelone I) Mdtan I) Cornctte ")
Krflka ~) Dagro C) Alcxi~ I) MIralix I) Dragon I)
Kurier I) Prcgo I) Alis ~) Nevada I) Hanno I)
Laki I) Apex \) Pecl l ) Jondolar ~)

Lakona I) Vinterh~~ Ariel ~) Plaloon I) Munk I)
Lone I) Agrilo I) Baronesse I) Pnnecsse I) Vitus \)
Marabu I) Andrea ~) Bartok I) Prisma ")
Mars l) Angora I) Blenheim ~) Ragtime I)
Mobil I) Astrid ~) Calibra l) Regana \)
Nova J) Bambi I) Caljpso ') Reggae I)

Forædtcrafgifl: I) '" 27,5 b pr. hkg.. l) 26.CJ kr. pr. hkg. l) - 25.5 kr. pr. hkg. l) := 2~.O kr. pr. hkg og 'J := 23..~ kr. pr. hkg.
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Kornsorter og kornd)'rknin~

Tabel 54, Komsonernes oprilldelse.

Vinterh\-ede

Vtdlig~boldc:r

Acier
Agent
Arum
ASlron
Boss
Clan
Comra
Ekla
Fcrtil
Florida
Forby
Forcman
Fresco
Gawain
Gro
Hamlet
H3\'Cn
Ilereward
Herzog
Hussar
Konsul
Kosack
Kraka
Kurier
Laki
Lambros
Leo
Marabu
Mars
Mobit
Nova
Obelisk
Orestis
Pcpital
Portal
PriaOlos
Rialto
Ritmo
Scvin
Sideral
Slcipncr
Tarso
Torfrida
Toromo
Urban
Ure
Xanlhos
Zodiac

Vinlcrbyg

Agnlo
Angora
AllItrid
BaOlbi
Bronze
Clarine

S4

RPB SI-15xPcmel
Boxer x Metra!
Galahadx487
Blaukorn AbkoOlmlingxMonopol
Aquila x Kronju\\oel
Kronjuwcl x Marksman

Wizard x 1425 x 1144 x Talent xCampxCamp-Remy
Avaion x Moulin
Caribo x Disponent
(Camp-Rcmy XGaIahOld) x Camp-Remy
Mitras x Hobbil-Hedgehog line
Moulin XMonopol
Dunn derivative x Brigand
Armada x PF 8253

Linie 880 X Linie 909 • Pcdigresilcklion på aksbasis
(Hedgehog x Norman) x Moulin
Norman ..Sib.. x DI~JXmenl

(Weihenstcphan Stamm 616167 x Komloran) x Kronju\!'el
Squadron X Rendezvous
«ErlUS x arre) x Holme M) xCere. re<;.
(Mironovskaja 808 X Starke M)x Holme M.
Kranich x Caribo
((Ertusx orrc)x Holme) XCerc. res.
Kraka X Norman

Krist<11I X Marksman
(LP6077.1 \ x Monopol) x Kronjuwel
(Mexikancr x Prinz x Juwcl) x (M. Huntsman x Diplomat)
Kronjuwcl x Roason
AngelaxTJB 370 1491 x Armunda
Linie udvalgt af compositc cross
Composil cross 22539 fra en linie af Obelilll~
ROC 1IJ9-75xVDII 0-10-71 B
LP 6289.65 x LP 2361.69
Obelisk x Orcstis
Ha\'en x Fresco
«(Hobilt x (Linc 1320x Wizzard)) x Marksman) x Vinue
840x Brigand
Arminda x Festival
W20102-CB.149-llunl<;man x Bilbo
Taras x Hadm 13313-80
Rendcvous x V\lloulin x Mercia)
Disponent x Whsl. 616167 x Kron}uwcl
Kranick x Diplomat
Selcktion i Vuka

Hammcrx Panadc

(228811' x Igri) xQ -1030
Breun Slamm 301 II x Whcinsl. W 5901
Weib.8264 x Wcib.5907
IgrixMoni:\
MonixxNRPB 80-5201
Igri x Mogador

'\Iick. Fr.
, ie~. De.
Nick. Fr.
Strube
II. Sehw.
H.Schw.
Breun
Unisig
Scrasem
H. Schw.
Unisig
IC\. GB
PBtC
pBIC
Pajbj.
pn. O
pBlC
PBIC
Dreun
ICJ. GB
Wcib.
\Veib.
Pajbj.
Weib.
SeJel
Strube
Strengs
v. LP
Engelen
v. LP
v. d. H
Zel.
Strube
v.d.H.
v.LP
Strube
pBIC
Ccbeco
Scjet
Benoisl
Weib.
Agrar
PI:IIC
SIrengs
Oocrner
Hummet
Strube
Nick.GB

v. LP
Dreun
Bay. PIf.
FD

RpB
Secobra

Shcll
Shell
Shell
DI'
Superfos
Supcrfos
N&S
DI'
Pajbj.
Supcrfos
DI'
Sejet
Asm. E
Asm. E
Pajbj.
Superfos
Asm. E
Asm, E
, &S
Scjet
AN&Co.
AN&Co.
Pajbj.
A &Co.
Sejct
DI'
$upcrfO'i
Superfos
N&S
Supcrfos
Pajbj.
DLG. Qvade
DI'
Pajbj.
Supcrfos
DI'
Asm.E.
DLG/Qvadc
Sejel
. &S
AN&Co.
Asm.E.
AsOl, E
Prodana
Superfos
Hummel
DI'
Pajbj.

$uperfos
Pajbj.
Superfos
Pajbj.
Pajbj.
Carlsb,



Kornsorter og kornd)Tkning

Af t.l.nuung D.1Il'oL reprzscntant

Enno
Frcke
Frost
Giga
Hamll
I tanna
Ini ro
Jana
Ja~mlll

Jcsko
Jolantc
Kari,ma
Lad~

L.lli
Linnet
Lorclcy
Marinka
\ttama
Matisse
Milva
Monaco
\lordic
Neweta
Pastoral
Paula
Prince~!>

SitTa
Teleno

Hug

Danke
Oominalor
Marder
MOlto

PClku'" II
Rapid

1'rilicnle

Alamn
Dagro
Prego

V:'irh~~

Abelone
Alexis
Ariel
Banok
Blenhcim
Calibra
Calypso
Canut
CarUM)
Chariol
Collie
Cnopcr

(Duri:l XScnta) x Vl)gclsangl:r Gold
Igri xWR264
Pella x A'ilnX
Rumker 2U5x \ttalla
Mammut X Ilas~o

\Vcib.H26~ X tvlammut
ZePSOxAamcnco

lIegc 1379/86
I.P 22603 x LI' 22SSIP
(Wcihcn~t. 22nQ x Weihcml. 24n9) x Jgri
\ttoni, x Panda
(S\. 75726 x Jgri) x Alpha
(A.192J.19x Vogelsangcr Gold) x K. 403.4.4
Mog<ldor x NRPB FiI.5233 I)

(AJpha x SvP 67.4) x Malla
Metro x 5275 EH 3
I:.xprc~~ x Trixi
Ermo X Corena
\ttogadur x 1055
FL 7022 x Gaulol'
(Birgil x Bantcng) x Capri
Igri x Mogador
(Igri x Monix) x1130

Igri x Sonja
(22881 x GIIIC) x Ign

Udvalg i Danko",~kie Zlolc
PetkusxCarokurt
Topcru\!>hybrid
Dankowskic x Fungasle Dankowskic Zlole x rb 1168167
Dankowskic no.....c
Udvalg i gI. Pelkus
Hybrid (L30I-PxL 312-N)xSR II

Dagro x Lasko
Vintcnrilicalc 6..1 :NSX\1nICrh\edc 9S4n2xvintertnlicale 11310172
Lasko x C749S79

BrCUIl St. 1622 dxTriumph
Triumph x All 3109
Flute x (Joline x Apc")
Trillmph x Egmont
(Lauda x Seru) x (Triumph x Gula)
(Grit x«Hipr. x Mona5)x Mul. 7)
Triumph x Magnum
(Rupal xTerrax) x Gril
DeraxCSB 626-12
Aute S.'itcr x RPG 178-79

v. LP
1i.lUer
Wcib
PO. o.
SCJct
Docrner
Wicr,um
Oippc
I lege
v. LP
I lege
PBIC
Serasem
Mallon
Nick. GB
Firlbek
CB
Secobra
Scra~m

Nick. D.
Sccobra
~O

Wicrsum
Sccobra
V. Jorinn
Lcmairc
SES
\. LP.

Rolimp.
PHP
v. LI'

Hodowta
v. LP
11)'bro

Hodowla
Hodowla
Danko

'IFC
Brcun
Weib.
'IRPB
PBle
Carlsb.
Carlsb.
Carlsb.
Carlsb.
PBle
IRPB

NFC

Pajhj.
Superfos
A'&Co
Supcrfoo;
Sejel
Supcrfo'l
Pajbj.
OP
DI'
Supcrfos
OP
ASIll. E
SCJct
Pajbj.
Pajbj.
DP
OLG/Qvade
OP
l'aJbj.
SlIelI
Carlsh.
1\&5
Pajbj.

&5
Toft
Tofl
OP
Supcrf(K

FAF
l':ljbJ.
MK

OP
MK
Pajhj.

N&S
N&5
Pajbj.

Shcll
PaJbj.
AN&Co.
I'ajbj.
A~m_ E.
Olrlsh.
Carlsb.
C.arbb.
Carlsh.
Asm. E
PaJbj.
Shcll
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Kornsorter og kornd)'rkning

Afstam01ng

Delita
Derkado
Digger
Escon
Etna
Goldic
Heron
Jarck
Korinna
Krona
l..amba
Lenka
Libelle
Limbo
Lorna
Marcsi
Marielle
Manna
Masha
\1aud
~chan

Miralix
c\'ada

Peel
Princesse
Prism:l
Riga
Scgu
Scma.l
Senor
Shamu
Sb
Steffi
Teal
Tremois
Vintage

Havre

Adamo
Alf
Galop
Gramena
Keuy
Maro
Poncho
Rise
Sanna
Vil<ll

Vårhede

Baldus
Cadenza
Dragon
Hanno
Jondolar
Munk

56

843f79 (Gum 1235 x 806175) x 1805032179 (ladax832176)
Kreuzung Salome x Lads
(Magnif E 105 x Univers) x Aramir
aaret x RPB.256-75
Magnum x Alis Abed
PL 3286-85 x Ariel
Corniche x Stanza
(Km 1192 xSladar) xOpal
26 B15·78XDorina
FI(Neb;x 11827-80xGimpel)
Canu! xSJ 854320
5013 Index 74xq 496 Index 72
Linie 1747xGS82lxLinie 1622
sv 80200 x Grit
Magnum x Abed 8456
(Ccbeco6801 xGB 1605)xH. 46459
LadaxUN 25
l 1424n9 x Salome
(Triwnph x UN 84-2) x Prisma
V 813 x Flarc
OP 8Q..20xTell mmm DDl
Grit XAlis
Delta xTriumph
Regalla x (VSB 10-15-8Ox :'<FC 1-1-10-80)
Univcrsexl-427
(Triumph x Cambrinus) x Piccolo
MagnumxAlis Abed
Sewa x Gunnar
Sj. 746570 x Trillrnph
Canor x Dig,ger
Sewa xCanor
(240-79xHEO 448)xApcx
AC 721722/14 x AC 701210115
(NalashaxNI-C 461 181)X "leet

«HVS 1461 XNFC 81020)xNFC 7485-1)

Baldo x Brutu~

Leanda x Sang
AS 64 x Alfred
Selma KMN x Sang
Selma x Romuluc;

Selma x Sv. 60409
BondvicxSol1l6xCondoTxSelmaxSv.71549
SangxSclma

SiccoxScl (Scccox(N66xMGH 653) x Kolibri)
ToniexAxona
SiccolW\V 125022131Sappo2l5 Kadctl
Banjo x Hcrmcs
(SiccoxTilly)x\'dH I I66-76-m
Ralle x (Kolibri x Somara) X Star

Langen
VEB
ICI
NRPB
Abed
Wcib
ICI. GB
OSEVA
Agrar
Agrar
Sejcl
VEB
Breun
Sv. Weib.
Abed
Anhalt
ICI-BElUnisig
v. LP.
ICI&Unisig
Weib.
Weib.
Sejet
Secobra
:'<FC
Nords.
Wiersum
Abcd
Sejet
Sejet
Sejet
Sejet
Vdl!.
Ackcrmann
NFC

NFC

Scmundo
\'.LP
Weib.
I\ordsaat
Sv. Weib.
PO. O.
LcmalTC
Scje!
Sv.
Sv.

Cebcco
CPB
Weib.
I\ick. D.
Weib. L.
v.LP

Asm. E
Asm. E.
Sejet
Pajbj.
Abed
A &Co.
Sejet
OP
ASffi. E.
Asm.E.
Sejel
Asm. E.
N&S
N&S
Abed
Asm. E.
OP
Asm.E.
OP
AN&Co.
A &Co.
Sejet
DLG/Ovade
Shell
Sejet
Pajbj.
Abed
Sejet
Sejel
Sejcl
Sejet
Pajbj.
Pajbj.
Shell
OP
ShelJ

Pajbj.
MK.
AN&Co.
Asm.E.
AN&Co.
Superfos
Tofl
Sejel
N&S
N&S

DLG/Ovade
OP
AN&Co.
Shell
Pajbj.
Superfos



Bælwoa-'Cisorter og bælg~cdd)·rkninJ.t

c
Bælgsædsorter og
bælgsæddyrkning
Af Jon Birger Pedersen

Forsøgsarbejdet indenfor bælg~æd har i 1993 omfattet
sonsafprøvning af rnarkæncr og hestebønner samt
dyrkning af ærter. Forsogsantallet fremgår af tabel l.

Tabel J. Forsøgsamal J993.

Markæn·soner .. 31 52
Hestebcnne-sorter .. 5 4

lait bælgsæd-soner . 36 56

Opgaver vedrørende
dyrkning af markæn . 6

lait ........ 6

Markært
I landsforsøgene mcd ærtesortcr er der igen l 1993 an
\-endt 2 målesorter. den normalbladede son Bodil og
den halvbladløse sort Solara. Resultaterne af årets for
søg er vist i tabel 2. UdbytiC resultaterne er opdelt på
øerne. Jylland og hele landet. Derudover er der på
landsplan vist råproteinprocent. tusindkornsvægt. af
grødeh'~Jde ved høst og dato for modenhed.
Udbyttet i Bodil har i gennemsnit liggct på 38.2 hkg pr.
ha. Det er en stigning på godt 14 hkg i forhold til 1992. I
alle 5 forsøgsscricr har Solara givct et h~jjere udbytte
cnd Bodil. ~erudb)ltet svinger lidt fra serie til seric.
men gennemsnittet ligger 'På ca. 25 procem.
De høJestc udbytter i rets forsøg er høstet i sorterne
Erbi. LOlO og Pror.. Der er tale om 3 forholdsvis nye
sorter. Dc laveste udbytter i årets forsøg er høstet i Bo
dil og Trille. Den højeste råproteinprocent er fundet i
sorten Juna og den laveste i Odin. Råprotcinindholdct
ligger generelt lidt lavere end l 1992. Tusindkornsvægtcn
varierer stærkt mellcm de prøvede soner. Højest har den
værel i sonen Chantal og lavcst i sortcrne Julia og Orb.
Det er vigtigt. al en ærtesort er ncm at høstc. For at
vurdere delle er der målt afgrodehojde ved host. Der er
stor forskel på sorterne. Bodil er dcn laveste sort \-'ed
host. og den kan derfor være vanskelig at samle op.
mens SOrlcrne Accord, Allure, Odin. Profi og Eiffel er
forholdsvis høje ved høst. og de skulle derfor være nem
mere at bjærge.

Tabel 2. Lands/orsøg med markært 1993. (53·57).

• Hde landetUdbyu(: og
merudbytte LTdb og p" Af· 0.10

Markærl hkg lltT1er "",rudb. (Apro- grede· for
pr ha hkg leln TKV

hø)de mo-
I:n(:r , g

\'. høst den·
Øeme~yUand pr ha tlntof an h,d

Serie 01-42
Antal 10008 , • IO IO 7 g IO

Bodil- . 41,1 38,1 39,3 22.2 352 13 1418
Solara ... 7.7 12.0 10.2 24.0 375 23 1818
Chantal" .. 7.4 11.5 9.9 23.7 400 20 1818
Messirc- .. 11.5 10.1 10.7 23.0 327 24 17/8
Bohatyr" . 7.7 7.7 7.7 23.9 315 23 1818
Celestc· . 9.8 10.4 10.1 23.4 312 21 1118
Antonius- 7.0 8.1 7.6 23.7 271 15 15/8
LSD. 5,/ 4.6 3.3

Sene OJ-43
Antal forsøg 5 • II II 9 9 9

Bodil· 35.2 41,2 38,S 21.8 332 12 12/8
Solara . 9.0 6.0 7,4 23.5 359 23 1818
Julia ... 10.1 7.2 8.5 22.9 254 19 15/8
Saxo ... 12.2 0.3 5.7 23.8 364 22 2018
Aceord. 14.4 3.7 8.6 23.6 316 37 19/8
Profi .. 14.6 8.4 11.2 22.3 289 37 1618
Eiffel. 11.3 6.0 8.4 22.6 321 38 15/8
Tenna .... 10.6 5.3 7.7 22.0 281 19 1618
LSD. 5.2 5,/ 3.8

Sene 0/-44
Anlal forwg l 7 " " 10 g 9

Bodil-. 38.6 35,6 ~,8 21.9 320 11 15/8
Solara . 11.8 9,0 10,2 23.7 351 28 20/8
Renata 10.4 6.9 8,4 22.9 303 23 1618
Encore . 9.5 3.1 5.8 24.7 286 27 1918
Odin ... 10,3 4.7 7,0 21,9 266 23 15/8
Alfctte .. 15,0 7.2 10.5 22,0 318 27 1618
Carrera. 14,9 7.8 10,8 22.5 3Q.l 28 1818
Focus 16.8 5.7 10.4 23.5 302 32 19/8
LSD. 4.9 3./ 2.9
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Bælgsædsorter og bælWoædd) rkning

Tab~/2. (Fortsat)

Hde landet
Ldb}ltt" ~
merudb}1tl:

l db. '" PCI. Af· 0 .. 10
'1arIurn b l! rrkr rudb. rolrro- "'.... fo.",ha hl, leo.

TJ(\

ho"" ..,.
irna , ,

\, h~ I <1<•.
I"ha tontof an h,d

Serie 01-45
Antal forsøg , J , 8 ,
80(111· .... -13,8 4-I.~ 4-1.1 22.9 332 lY III!!
Solara . 9.0 11,6 10.0 2~.7 3~5 27 1618
Madria . ~.8 9.0 6.4 23.8 280 20 14/8
MOllt3na .. 9.4 10.8 10.0 24.6 323 2~ 14/8
arb ... 7.4 4.1 6.2 24,9 265 2~ 12J8
Sobcl ..... 10.7 15.4 12.5 24.9 298 27 15/~

Juno ., ... 6,8 Y.I 7.6 25.5 358 27 1818
AI1UTC. 8.\ 9.4 8.6 25.2 291 36 1618
LSD .. ... 6,1 4.5 4./

S~rl~ 01-46
Anlal forsøg 6 5 11 11 • • 10
Bodil· .... 35.3 33.2 .l·U 22.0 ~I 12 1~/8

Solara . 13.7 10.2 1:!.1 :!304 368 25 17/~

Sandra ... 10.0 6.2 8.2 23.4 312 16 16/8
Loto .... 15.3 12.2 13.Y 23.0 370 23 loIR
Terese . 6.9 6.3 6.7 2·L2 321 13 17/~

Trille ... 4.3 4.6 4.4 23.8 304 1.1 1618
Azur. 14.3 8.4 11.6 24.0 303 28 17/~

Erbl .. 17.6 9.9 14.1 2404 ~ 2~ 1818
LSD. 6,7 6.9 4.6

Antal fooog 25 :n " 52 " 'I' '2
Bodil. 38,6 .17.9 38.2 22,1 334 13 13/8
Solara . 10.5 9.5 10.0 23.8 359 25 17/~

.) l\orm:de blade

Tabel 3. Opdeling af resultater med sammenlig"ing af
artesortertlt? Bodil og Solara 1993

Pct. UtJh)lle~

Th\". ' """>db",,,'la"""" I!'....I råprD(l:ln ..",..ID_

e. 80dd ISo1ar.l Bodil ISlIlar.l H....J.! ISOI3~

Sjælland., .. \2 21.6 22.4 353 355 29.7 9.6
Fyn. 5 22.5 2~.0 352 367 44.8 10.0
LoII·Falsler . 3 24.0 24.3 342 ~I 55.2 10,5
Bornholm 5 21.9 24.3 ~ 370 43.5 13,0
øerne ... 25 22.3 23.5 349 359 38.5 10,5
Ø~tjylland . 10 21.5 23,6 318 370 35.1 12.3
Vcstjylland. IO 22.0 24.6 304 358 38,3 7.6
Nordjylland. 7 22.7 24,6 327 343 41.6 8.2
Jylland ... 27 22.0 24.2 315 360 37.9 9.5

Alle forsøg. 52 22.1 23.8 334 359 )8,2 10.0

do. 1992 .... 55 22.5 23.4 283 289 23.8 2.6
do. 1991. 71 24.8 24.8 312 322 ~9,0 3,6
do. 1990. 72 24.0 25.2 329 ~ 54.4 4,0
do. 1989. 69 22.1 21.9 306 297 ~3. 2.0

Tubel 4. Ege"skaber IIos ærte.sorrer.
lfø/g~ sorn/ute 1993 Ild(lTbejdet af
State".s Plameav/sfor.søg

lSort
Tl:n· Af. Pro-Mod· "'" ~~. Irø· rn~ Rum- lcm· Skal·nmg.'· lil farve \'ægt \'lrgt ind· antJel"4 leJl"

h~t holdsæd

Accord. 6 3 7 gr 5 6 4 5Datoen for modenhed viser. at der iUe er slor forskel AJfctla 4 5 4 g 5 6 3 4
på de prøvede sorter. Det fremgår. at sorten Orb er den Allure . 4 3 7 g 5 6 4 4
tidligst modnende. mens sorterne Accord og Saxo Iig- Bodil* ... 4 9 2 g 6 6 4 4ger i den sildige ende.

Bohaty~ . 5 5 4 g 5 6 4 5
Der er gennemfcrt 52 forsøg. hvor Bodil og Solara kan Carrera. 5 5 5 g 5 7 3 4
sammenlignes. og dee er derfor muligt at opdele resulw- Chanlal· .. 5 5 4 g. 5 6 ~ 5lerne på de enkehe landsdele. Denne opdeling fremgår Encore .. 4 5 4 gr ~ 6 5 5af tabel 3. Julia ... 4 5 ~ g 3 7 ~ 5Solara har givet dct højeste udbyuc over hclc lande I. Juno 5 8 4 g 6 6 6 5De h"'jesle udbytter er hostet på Lolland·Falsler. hvor Loto ... 5 4 4 g 6 6 5 4
dcr cr opnået 65.7 hkg pr. ha I Solara. mens de lavc!llt= Madria . 5 6 5 g 5 6 4 4
udbytter o\'erraskende nok er høstct på Sjælland. hvor MOnIana. 4 5 4 g 6 7 4 4
der kun er opnåel 39.3 hkg i Solara. Det lave udbjUC Odin ... 4 5 6 g 4 6 4 4
skyldes. at store dc le af Sjælland blev meget hArdt ramt Orb. 2 5 4 g' 3 7 4 4
af forsommerens tprke. Nedersi i tabel 3 finde" udbyt· Renata. 4 5 4 g 6 6 4 4lcrellllionerne mellem Bodil og Solara gennem de sidstc S<lndra .. 4 5 4 g 5 6 3 4
5 Ar. Solaras udbYIIe har generelt ligget o ....er Bodib. Saxo ... 6 5 4 g 8 6 4 4Merudbyttet har varieret fra 5 lil 26 proccnt. Sobel. ~ 4 4 g 5 6 6 5

Solara .. 5 5 4 gr 7 6 5 4Markærtsorternes egenskaber Tenna .. ~ 6 5 g 4 6 2 5
22 af de 31 prøvede sorter er optagel på den danske Trille. 5 7 4 g 5 6 6 4
sor~lisle. I tabel 4 ses et uddrag af de karaklerer. der

•. normalbladedefindes i soru.listen. Hvad ang~r modningstid. tendens lil
1= IIdlJg. liUe tendeos 1I11e,,:sæd. la... afgrede \td hosl. la\ ho- oglejes.'ed og afgrødchcjde vcd host. svarer disse karak· rum\-.:gl. Ian proctinmdhold. la\ skalandel

lerer pænt lil de resullater. der er gengivet i label 2. Frøfa....e: g ..,. gul og gr - gren.
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Frøvæglcn e1lcr <cncstørrelsen svingcr mcgct mcllem dc
prøvede ~ner. og karaktererne fra Mlrtsli~len bekræf·
ter. at wrtcme Orh og Julia har de mindste frø blandt
dc prøvede. mens sonen Solara har de storste. Protein
indholdet ~vingerog!o en del mellem dc pmvedc sorter.
Hvis man dyrker ærter til opfodring i egen bes..Ttning.
bør delle forhold tages i betragtning \cd sortsvalgct.

Oversigt over flere års forsog med
sorter af markært
Der er tydelige variationer fra < r til år med hensyn tIl
sorternes ydeevne. Dc:tte frc:mgår af resultaterne i tabel
5 og 6. Her bringes en oversigt over dc sidste .5 ~rs

landsfor!>øg med marl..æn!>orter. SOt1l noget nyt er fur·
holdstallene for udbyttet bcrc!!.nct ud fra et gennemsnit
af udb) Ilet i Solard og Bodil. Denne ændring er gen
ncmfort for at skarre et mere 'itabill målcgrundlag. n<lr
de enkelte Mlrter 51..al ~urdercs i forhold til hinanden.
Rc"ultatcrne vi"cr. III ...ortcn Bodil cftcrhanden er o\'cr
halct <lf samtligc andre sorter i forsøgene. I den nedcr-

Tabe155ars forjog med SQrler af "wrJ..ærl

Iht.'lgsædsorter og bælgsæddrrknin~

ste del af tabel 5 ses. at dcr cr mangc nyc udbytte
mæs.... igt spændende Mlrter på vej. Det bliver interessant
at stifte nærmere bekendtskab med dem i fremtiden.
Ved \'alg af æneson er der ingen tvi\ lom. at udb~ ttesta
blliteten over Oere ar "kai tillægge, ..tor væg!. Det er
derfor væsentligt at læse tabel 5 p;\ tværs og at skele
kraftigt til tallel 6 på side 60. I tabel 6 er beregnet gen
nemsnitsudl1yltcrnc for 'iortcrne i indtil 5 r. Blandt de
sorler. der har \æret med i alle .5 !Ir. ligger wrternc
Solara og Odin udb)'tlemæ!>sigt i toppen. Blandt de MIr·
ter. der har været med I J r. skIller Julla sig ud med Cl

forholdstal på 110 og ligger ledes klart O\er de 3 andre
sorter. der har været med i samme periode. Hlandt de
....Ufter. der I..un har været med i 2 år. ser Loto meget
spændende ud. idet den har ct forholdstal på liR.
Af tabel 5 fremgår del. at der er stor forskel på. hvor
dan 'o(lrternc klarer 'tig indbyrdes i de enkelte år. Del
kan skyldes. at der er 3 kritiske faser I en ærtenfgrødes
udvi"ling. rm't ug fremmest skal der sikres en god af
grødectablcring. og her skiller sorterne !>ig na:ppe ud

Forholebal for lodb)'ue

\tarkært (Xme Jylland Helt landet

191>'1 11'1'10 11991 1,992 11993 1'Itl'I 119911 11991 11992 11993 19M 11990 11991 11992 [1993

Solara . 102 105 103 101 112 103 103 104 106 III 102 I[).l 104 105 112
Renata, 102 99 97 110 110 101 100 99 104 106 102 100 98 107 108
Bohatyr· III 102 96 118 IO'! Y7 105 91 125 104 102 104 93 122 106
Odin. 106 100 99 121 110 I[).l 100 101 IU8 IlXl 105 100 101 114 105
Madria 100 101 99 86 101 105 102 96 90 106 103 102 97 89 103
arb. ......... 107 97 112 12~ 106 98 IlXl 'I'! 103 97 101 99 I[).l 110 102
TrilIc ... 113 102 99 105 94 105 9R 100 113 99 108 100 100 110 96
Bodil-. 98 94 97 94 88 97 Y7 96 94 89 9 96 96 95 ll9
Chantal· . I[).l 9R R4 108 1114 100 98 112 l[).l 100 91 III
Saxo .. , 110 94 131 119 % 100 105 94 101 'I'! 112 105
Mes~ire· . 101 104 117 98 118 109 99 III 113
Accord ,. 9R I'lJ 125 97 IO) 102 97 10R [12
Julia 114 126 114 105 104 110 108 110 III
Montana .. , 1110 1IJ6 110 100 105 110 100 106 110
Loto. 112 120 IlY 119 116 119
Solx:1. 120 113 104 ilY 110 115
Celestc" , 109 113 126 110 liR III
Allurc .. IIH 107 97 107 103 107
AnlOniu,· 113 IU7 122 105 118 106
Juno .... .. 107 105 LU3 107 105 105
Sandra 1111< 107 114 103 112 IOS
Encore . 122 108 109 97 115 IU2
"'crese, 104 100 106 103 105 101
Erbi. 126 113 120
Profi. 125 112 118
Azur. 118 IO'! 114
Carrera 120 108 114
Alfetla 120 107 113
Focus 124 103 113
Eirrel. 1[7 107 III
I'enna 115 105 10'1

Som _måk\Ort_ an\<nlk., go:nnem,mllel af 8l)(J,1 ~ Solara I de enkelte sener
-) I\ormalhtadel SOrt
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8æl~sK"dSQl1er og hælgSH.>dd~ rkJlin~

Tahplb OH'nigl OlU sortsforw'g i markll'TI

Pc1 Tusind.. Udb)'ue og
meruJb.dproceln kom'~zgl. hLg kerne For·I tflfto.l(lr TKV g\I.rlurrt pr. ha hoLh

lal
Måk~~Pr" ...ct ~~f~Prø\~' ~~.~Pr,,\et1;md' ....n ne:!. 'iOn od. <.on

fnnngsar 1989-9.i

~lIlara . 23.1 23.15 J·15 310 .j..l.l ' , 105
OdIO . 12.9 21.9 3U6 c-W ";3.0 Lo IO"
Dohatyr· :?~,2 D.\} J29 290 -W.7 1.5 103
Orh 23.9 2....11 ..110 '" ";5.0 1.1 IO::!.. -'..'
Renata 22.9 2:.9 30S 286 ";2.5 \.0 102

,-ErIer eT ",eg('/ folsomme fOT \"{.Uldma,,~el i blumsTrings..Trine. 22.1:l :n.K 3ClY 259 ~";.3 0.9 lO::!
ftllell. der ("T på drUe ,/d~plmkt. mali ka" ..ikre dt'/I sront('Madria . 23.9 2-',8 JOS 2.'\6 ~.t ..7 -:-0.2 <)<)

Bodil- . 2:\.1 2:.1 315 3{)9 ..... 1 ' , 45 del (Ir /ldhyltn I'ed etl må/rt'llet mndif/l{.

forsogsilr IWO·/99.l hgt at be...'are overblikket I..\\'cr alle "orterne... egenska-
Chantal· 1:';.2 23.7 332 365 -W.l 1.2 UP tler for:ll gure d~t1c mere merskueligt er der i label 7
Saxo 1:.7 :?3.b 320 339 -I-L:' 1.2 103 gi\1.'1 en kort J..araktcristik ,tf dc ærte..orler. der har ...æ-
Forsogsår IW/ .. /CJ9.i ret med 1 1:ln<J:-fon.~"'!.c:ne IWJ. I tabellen er der under

Julia. 11. , ':2.9 .115 226 .W.l 3.8 IIU dl' I..'nkehe egenska~r kun nævnt de !otlner. som ligger i

Mcs!oire* . 23.2 23.U 325 287 3Y.I 2.5 ]()6 ydergruppen til den elle eller den anden side. Hele mu.l·

Montana. 23,9 24.6 307 28:' ~2.5 2,1 105 Icrgruppcn af sorter er ~J.I~L1cs ikke nævnt.

Accerd . 22.7 2..1.6 311 276 .j().0 1.9 105 Tabt'! 7. KOT' J..araklaistik af ærIe.wrteTfle i /mu'-'foTsog
Forsøgsdr 1992·1993 /99.1. hær !Ile(l den danske sortS/iSfl' ,mm
LolO 22.S 2..1.0 310 328 3J.2 6.2 ll~ udgangspunkt. Klin wrleTfll' i ydergTllppeTfl('
Celestc· . 2..1.2 23.4 J2ft lSI ..13.5 -1.5 ILJ ('r I/(l'\ flt
5obcl. 23,9 24.() JUJ ni ..17.3 5.0 liJ

l\'ornmle blade nal~'hladhhcAnloniu.. '" 23.2 23.7 3D 2"9 36.2 J.S 110
BoLliJ. Chantal. Mcssirc. Solar~l. Julia. Saxo.Sandra 22.8 23..-1 310 279 ..1-1,2 2.7 108

Rohlllyr. Celc!otc. Accord. Profi. Orb.Encore 22.9 24.7 20~ 2fiO J2..-1 2.1 100
Allun: . 23.9 25.2 30, 266 38.0 2.2 100 Antonius Sobel. Juno. AlIurc.

Eiffcl. 'lennCl. Renala.June 2..1.9 25.5 30..'\ 310 37.3 1.9 ](I,
Encore .. Odin, Sandra,Terese. 22.8 2-1.2 310 278 3-1,2 1.1 10.1
Loto, Tcre...c. Alfclta.

FoTsogstJr IW3
Carrera. Forus. Madria.

Erbt. 22.15 2-1.-1 3-1tl 33J .j()'" :';.0 120 MonIana. Trille.
Prufi 22.7 22.3 331 274 42,2 75 liS Azurc, Erhi
Azur. 22.8 2-1.0 3-10 290 "O... 5.5 Il"
Carrera .. 22.9 225 32-1 ::!Y3 -11.9 ).7 11 .. Tidli~ moden Sildig moden
Alfetta 22.9 22.0 31-1 305 "1.9 5.-1 113 Orb Accord. Saxo
Foeus ... 22.9 .:.'u· 32-1 291 "1.9 5...1 113
Eiffel. 22.7 22.6 J32 30ti -12.2 ".7 III Høj argrøde \"ed høst La," afRrooe \"Cd høst
Tenna 22.7 22.U 332 267 ";2.2 •.0 Ir" Odin. Allure. Profi. Hodil·

0) "lormalbladt'l Eiffel. Accord
.0, \UlehlanJIIlj1:. (jenncm~nll af B<xIiJ og Solara t den enkelte

forwgs~nt" og .ir Sm froede Slorfrøedc
Orb. Julia Sohua. Saxo, Juno.

fr:! hinandcn Ocrefter er del meget kriti~k. om dc:r er
LolO

tørke i blomstringsperioden. SOrTerne blomstrer på lidt
fur.. kclligc tidspunkter. og det kan \ære en del af for- Gule rre Grønne rrø
klaringen på. at de udh~ttema:-."'Igt'\lOger meget fra ar Julia. Tenna. Odin. Orb. Eneore. AnlOmus.
til år i forhold lil hinanden. Endelig kan "Chc ho<;tcn AJfclta. Sandra. SoOcJ. Challla'·. ACl,;ord,\:ære krilt~J... I de fugtige år er der en lendl.'ns til et Erb.. Bohal~T·. Trille. Solara
væsentlig.t "'OfTe spild i de <;orTer. der liggc:r ml'gel ned Carrera. ~Iadria, Allure.
ved høst.

!-lodti". Focus. Tcre..c.

Valg af markærtsort ~tonlana. Renata. Juna.

Der afprc\'cs og marJ.:cdsfnre" efterhånden c:t "tort an .. Loto. 5a:\O. Eiffel. Prof!

lal ænesorter i Danmark. Det kan derfor være ...·i\n<;h·. k \Iorlll:llhtadcl
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Nt;r mtlll Jku/ I'æ/Ke ærte<;ort fka/ der bdde sef pit 1It/·
byttet og ptiIU/bYIIl'5tt1bi/ite".'1I. Udhyttel af mallge ærle
fOrter sl'/IIger stærkt fm ilr li/ år.
Dt't er og511 lIigligl at flige 11(:"5Y" lil ærlanes !I"jde I'ed
!lØS1. E" Jort. der fulr op n-d h"st. I'ilofte Hue /e/ære Ol
fd tor og Ol /luske,
FrøstorrelselI skal l·urdere'f. It/et f't for!lo/ds.·u lille fro
betyder, ti( der kan atll 'endes en lavere udsædsmængde.
og derfor !..arl der gelll/emfores en hIlligere elab/ermg.
Udhudn af sorter er meget stort. og tier er mulighed for
til vælge 1'11 SOrt /lied "etop tie egem'kaber, der ollskr,\'.
Ndr det ret1f' sOrlwalg komhmeres med en god etable
rmg. er du mulIglIed for Ul opnå el TImeligt økonomISk
lU/bJlle af a:rtea, len Wl11lf1dig med. ut der sikres etl god
forfmgt ti! en efter/o/gem/e Iwma/grode

Frøstørrelse og udsædsmængde
i ærter
I forbindelse med dyrkning af æner er udsæden en stor
post på hudgetlCL '-hi~ det oplimale antal splred)gligc
frp pr. m: er det samme for både Slor- og småfroede
ærtesorter. kan man reducere Qmko~tningernc til udsæd
ved at vælge en sm:\frøet SOrl. I 1993 er påbegyndt en
forsøgsserie, der skal bely~e del oplimole antal tl(båedc
frø i en storfroct og en småfroct sarI. De første resulta
ter af disse forsøg gengi ..es i tabel 8.

rabelB. Frostorrt'lse og udscrd5mll'lIgde i crrter, (5B)

Af· Dato lid· l'etto-
us:~PI gmde· fo,

b)'lIe ".. korn..
pr. hOJde m.· hkg bVlle

~~m' "d "'n· pr. ha hkg
hø>l hod pr, ha g

Antal fo"Ug 6 6 6 6 6

Solara 30 pI. pr. m" 31 29 1218 37.5 3-4.8 337
olara 50 pI. pr. m~ 46 27 1218 43.2 38,7 341

Salum 70 pI. pr. mZ 70 25 1218 -13.9 37.6 335
Solara 90 pI. pr. m~ 88 25 1118 ~2.9 3~.8 329
Julia 90 pI. pr. m~ 95 18 9/8 ~1.8 36,4 274
Julia 70 pI. pr. m: 75 17 9/8 ~I.I 36.9 279
Julia 50 pl. pr. m~ 50 21 101 -lO.O 37.0 283
Julia 30 pl. pr. m: 34 22 101 36.2 34,4 284
LSD 3.3

TKV i udsæd; Solat3: 297 og Julia: 2OJ.
IO pI. af Solara :::: 0,9 hkg æner. IO pl. af Julla:: 0.6 hkg ærter.
.) NenoudbYllc: Udbyllc fratrukkct prisen for udszd

I fOT"Ogene indgår den storfroede Solara og den meget
småfrocde son Julia. Der pruves 4 forskellige udsæds·
mængder. JO. 50. 70 og 90 plan ler pr. m~. I Solara svarer
det til en udsædsmængde på 99. 165.201 og 297 kg pr.
ha, mens del i Julia svarer lil 68. 113. 159 og 204 kg pr.
ha.
Af resultaterne i tabel 8 ses. al del er lykkedes at eta·
blere nogenlunde det ønskede antal planter pr. m~. Ær·
terne har læret højest ved hoslog lidt senere modne.
hvor der er anvendt den laveste uds<rdsmængde. Sligen·
de udsædsmængde har givet stigende udbytte indlil ca.

nælASæd~rlel'" OJ: bælgsædd~ rkning

70 planter pr. Ill~. Derefter har udbyllcl ligget "tabilt.
eller dct er faldet lidt. Ser man på det økonomiske net
loudbylle. når der fra det høstede udbyllc er trukket
udgifternc til ud"'lCd. ændrer billcdet sig nage!. f-or beg
ge sorter gælder. 31 det optimale plantetal så har været
50 planter pr. m--. elloudhyllet er faldet lidt hurtigere I

Solara end i Julia. ,\1en fælles for begge sorter er del. at
der må anbefale .. en udsæd..mængdc p. mellem 50 og 70
spiredygtige fru pr. m". Tusindkorns...:egten. der viser
størrelsen af de hostede ærter. afslører. at fn"''',rrel ...en
falder med sligendc udsæd~rna:ngde.

Dcn foreløbige konklusion efter I åN forsøg er. al der
ikke !ocr ud til al ... ære fOT\kel i det optimale plantelal
mellem <;Iorfrocde og småfroede ærter. Det ser således
ud til, al man kan spare på udsæd~l1længden målt i kg
vcd at vælgc en "m, froel Wrt.
Forsøgene fortsæner.

Hestebønner
I 1993 er der gennemfort -I forsøg med hestebcnnesor·
ter. I di ...sc forsog er der afprmet 5 sorter. Resultaterne
fremgår af labcl9.

Tabel 9 Lallds/orsøg med Jrestebølltlesorter 1993 (59)

• Udb

"..... H.... \lod· l'\'K .,. ". øg

bo..... an nlO' g pn>r'" mer·
udb.
hkg

Serie 01-48
Antal fOr5l)g 3 J

Cargo ... 80 2619 595 29.7 61.1
Caspar .... 60 2019 614 26.4 +10.3
Victor 72 2~19 706 28.4 +6.5
Titan 85 2619 603 28.7 +3.3
Geo 91 2719 548 29.7 3.3
LSD.

Målesorten har igen i 1993 \'æret Cargo. Den har givet
el udbytte på 61.1 hkg pr. ha. Det er en stigning på ca.
-IO hkg pr. ha i forhold til 1992. Resultatet illustrerer. at
udbyllct af hestehonner er ~tærkt afhængigt af ..ejrfor
holdene. I årels forsøg har sorten Geo klaret sig bedst
udbynemæssigt. mens udbytterne i Caspar. Victor og
Tilan har ligget under målesortens.
Tidligheden er Hrsentlig for en hestebonnesort. Resul·
taterne viser. al Caspar er den tidligste af de afpm,ede
sorter og ca. en uge tidligere end Titan. Geo og Cargo.
Fn)størrelsen varierer nogel mellem de prøvede sorter.
og de største frø er høstel i sorten Victor. hvor tusind
komsvægten var 706. mens de mindsle fru er høstel i
Geo. hvor tusindkomsvæglen var 550. Råproteinind
holdet svinger også væsenlligt mellem de prøvedc sor
ler. Hujest har del værel i Cargo og Geo. mens det var
lavcst i sorten Caspar.
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Bælgsædsorter og bæl~drrkning

Alfred ')
Caspar ')
Geo ')
Troy')
Victor I)

Renata I)
Salome ~)

Sandra ~)

Saxo ~)

Sobel ')
Solara l)
Tagora l}
Tenna ~)

Te~t)

Trille ~)

Hella 2)
Julia ~)

Juno 1)
Loto I)
Madria =)
Me~H"C 1)
Montana l)
Monlcgo )
Niva 1)
Odin 2)
Orb ')
Prof! I)

Accord 3)
Alfella I)
AJlure I)
Antonius J)
Ascona I)
Bodil ')
Bohatyr ~)

Rondi ~}

Carrera I)
Chantal ')
Eiffel ')
Gelesra ')

Oversigt over bælgsædsorter
Efter loven om ford.'dlcrrclligheder til planter har for
ædlere af beskyllede sorter ret til at opkræ\'C en afgift.
For øjeblikkct skal aJlc. der benytter udsæd af beskytte
de bælgsædsorter. betale mellem 40 og 42 kr. pr. 100 kg
formcringsmatcriale af bælgsæd. t tabel li er opført de
sorter. som i cJcblikkct er beskyttede. furædlerafgiften
for de enkelte sorler er også angivet i tabellen, (løbet af
vinteren vil der komme nere sorler til, efterhånden som
dc optagcs på SQrlslisten, I label 12 er vist alle de prøve
de ærle- og hCSlelx}nnesorter. deres afstamning og deres
vedligeholder samt danske repræsentant.

7ldJelll. ForædlerbeskYllcde bælgsædsorter 1993-94.

') Fonrdlerafglfl kr. -12 pr, Hg.
:) For:rdlerafgifl kr. -II pr, hkg
1) Forædlerafglfl kr. 40 pr. hkg.

1993 :

6/./

100
105
95
83
89

I'orhol<btal for uJhYII~ ,
HesltMnner

I I1""1 1m

Cargo. hkg udb)'l1t' 57.8 20.4

Cargo. forholdstal 100 100
Geo ... ......... 98 107
Titan 103 100
Caspar .. .. -...... 98 72
Victor.. ............

Udbyttestabiliteten er afgørende ved ....alg af hesteb"n
nesor!. og her giver tabel IO Cl overblik over de sidste 3
års landsforsøg med he~tebønnesorter, Del skat under
Ijtreges. al den forsøgsmæssige baggrund for disse resul
tater er ret begrænset. AUigevel viser resultaterne klart.
at der mellem de enkelte \Orter er slore uds\'ing fra r
til år,

Tabd IO Flere drs forsøg med heslebøllnesorler.

Valg af hestebønnesort
\dr der skal "trlges hesrebøfJIleson. spiller udbyuel en
~'trselltlig rolle, mell lIdligheden er fltrSlefl lige ~6 ~'igllg_

En tIdlig sort gh'er bedre mulIgheder for at etablere ell
ef~rfo(ge"de \'mterscrdsa!grode og dermed mIlIIghed for
at udll)'l1e forfruglSwudien af hestebølllIerne.
Dyrkllillgssikkerhed og tldbyrte5labiluel er også l'æseJlf
lige faktorer, som bør rages i betragming l-'ed \'Olg af 11f'
stebømleson. Cargo Åan regnes for ell dyrknillg!>'Sil..l..er
son. Demdover ser del ud til, at sorterne Geo og TiulIl
ligger udbytlemæssigl pd ml'eau med Cargo. bdde Ildr
"dbytlen/l'eauct er "øJt. og IIdr del er lavl.
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Tabe/l2. Ærte- og II('Hebørmesortemes opmulelse.

8ælgsædsortel" Ol: bælJ,:!>ædd)l"kninJ,:

Afslllnlning VeJhgch('lJJer Dansk reJ"r~$enlanl

l\lal"kært

Aeeonl Bohal)'1"x f\SA 211 Nid.. F ShclJ
Alfella Solar.. x Miranda CR Tofl
1\lIure D212.' x ffi)IX \/iek. F. Sildl
Anlomu" LaFile. E KFK
Azur Nick ... ShclJ

IBodil Rc..c1cklion i Bine RJM rajbj.
Bohatyr Ul1i~um x P}rarn x Did. T OSIoVA DI' CC'arrcr;J Belinda x Ccbcco 756·q21 CR Tort
Celcste f\lck. E Shcll
('hanlal (Ma'l\\ x Progrcla) x Flavanda CB Tof!
Eiffel Solar.. x (80hal)r x MD -L2(065) Marhc, Mal"iho
Encore Finale x (EXP 203 x 11 102lH7fiS/4 HI) Sharpcs !'rodana
l:.rbi (Lu.. j x Agn) x (Finale x Rus~c 11)- supcrro~

Focu~ Solara x (Ga"lro x Progrelll) Maribo M"lriho
Julia Filhy x Binc Prodana I'rodana
Juno SV U 501 I X Finale Wierlum :'>1aribo
Lolu (USA ~11197 x Fmalc) x Finalc FD 1&5
Madria Finalc x Filby R1M Pajbj.
~Iessire (Frimas x Rondo) x Progreta Seræ.em Pajbj.
Mnnlana Belinda x C'eb 7.5h-92 1 CR TOrl
Odin Birlc x (Filby X Birlc) PrOdrinOl I'rodan:l
Orb PROCO x Jl/PG RO 4 Booker DP
Profi BOhatyr x FM 42(X)62 Maribo Mal"ibo
Renata :-.1iranda x (Ccbcco 4.9-L756 x Paloma) CB Toft
S.mllra (Filh) x Bodil) x Garficld DP DP
5:1\:0 I'rogrcta x FM 410019 Maribo Maribo
Sobel Belman x (Opm x Filb) DP DP
Solara (Finalc x Cebeco 2.38-6 x hnale) X (Finale x rC"c1cklion) CB Toft
T~nlla M 199-77 x W~I 137 Pajbj. I)ajbj.
Ibcse hnalc x Filby Pajbj. Pajhj.
Trille Finale x Filb) Pajbj. P3jbJ.

Hestebønne

Cargo Ud\alg i østeuropæis~ materiale DI' DI'
Caspar Ccbcco 7707 114 x Alfred CB Tofl
Gco Minlca x HCrl? ....cya pn. O. Superfos
Victor Miniea x Cocbficldspring, CB Tofl
Titilll Kri~lall x Sving Maribo Maribo
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Ilælgsædsorter og bæli/,sædd)'rkning

Fortegncls4! o~'er "edllgeholde~ og repræsentanter:

Abe<!
Ad.

Agrar
AN&Co.

Asm.E.
B.uer

Bay.Plf
Breun

CambIer
Carls!>.
CD
CPB
Danko
Doerllc,

DP
Engelen
FAF

FD
GDS
Hege
Hodo\\la
H.Sdl\\

Hummel
J-lybro
ICI.GB
Jonon
LeMarie
MK
NFC

Nick.oE
Nick.FR
NRPB
N&S
!'oros.
I'SOO

0"''''
PajbJ.
PBIC
PflO.
PHP
Prodana
Rohmp
Serobno
Se,..
Semundo
Serasem

SES
Shell
Slrengs
Strube
S\o,Weib

Su~rfO$

Toft
Unisig.
\'.BE
\·.d.H
v.LP
\Vier,

lol
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- Abed Fonden. Abed\'ej 39. 4920 Søllesled
- Dr. J. Ackcnnann & Co. SaalZuchllrlbach. Ringstrasst 17. DE-8444 Irlbach
- SaauuchH\gra GmbH. Klosler HadmenJeben. OE43234 Hadmenleben
- A. I\ielsen & Co AlS. 4800 Nykobmg F.
• 1. Asmu~[lS Eflf. AJS. Ærtebjer~'ej 29. Lund. 4673 Roch'ig Ste\'ns
- Saatzuc:hl B. BatKr. Hofmarbu. 1.DE~ Obenraubl1ng

· 8ayerische pt1anz.enzuc:ht~lIschah eG Co. KG. Ehsabethsu. 38. DE-8(Ø) \Iunchen
- SaalZuchtllr'ntschah Josef Breun. Amsel .....eeg. OE-8512 Herzogenauroch
- Est. Cambier Freres. BP 28. Auch~. FR-5931O Orchles
- Carlsberg Forsøgslaboratorium Rimatena~r. GI. CarlsbctgYeJ 10. lSOO Valby
· Cebeco-Zadeo BV. P.O. Bo\ IIXXX). 'L-5250 GA \1iJmen

- Cambndge Plant Breeden Ltd.. Church Stree!. Triplo.... Nr Ro~~lon. GB·Hern SGS 7RE
- Danko Plant Bm:ders, ChOl'}ll 35. 64005 Rarot. Polen
- Saatzucbtv,'lrnchah lang Doerfler. ~Iedenraubhng. DE..s.w7 Obertraubliog

· Dansk Plameforrdling AJS. BoelsboJ. HOJerup\'C'j 31.~ St. Heddinge
· SaalZuchl Engelen Buchhng oHg. 8Llchhng 8. DE·g.l·H Oberschneidling
· Fyns Andels-Foderstofforretning AmbA. Ha\'negade 18. 5<XX) Odense C
· Flonmond Oesprez. FR-592J2 Cappel~ par Templeu\"c
- Gebruder Dippe SaalZucht GmbH. Postfach 32 6-1. DE-J901 Bad SalzuOen 3

· Hans L'lrich Hege Saarzucbt Dr h. c. Hans Hege. Domiine Hohebuch. OE·7112 Waldenburg
- Poznanska Itodowla Roslin. L"I. Sarmacka 7. PL-61-616 PolOan
· Hans Schw6ger & Co oHG. Feldkirchen 3. OE·8052 Moosburg
- Peer Hummeluhr.•Sandagergård... Sko\'VCJ 3. I\r Rmd. 8832 Skals

· Hybro GbR. SaaUUcht Langenbnicken. Lussharduiedlung. oE·7525 Bad Sc:hOnborn 2
- ICI Seeds Limitcd. Marsh Lane. Boston. GB-Lincolnshlre PE21 7RR
· S.A.V Jorion & Fils, rue du Vlcinal19. BE·79l1 Frasnes Lez An\-alOg
· Le~lane DeffontalOes. FR-5931O Acuhy Les Orchles
- Møllers KoncesSIonærer ApS. Poslbok~ 24. 6100 Haderslev
- New Farm Cmps Lid .. Market Stainton lIaIl. Market Slainton GB·lincoln LN3 523
- Nickerwn POanzenzuchl GmbH. Westerende S. Poslfach 8021. 0[·3160 Lehne-Arpkc
· NlCkerson SA 22 rue dc I'Arcade, FR-75008 Pans
· Nickerwn RPB Limned. Rothll.ell. GB·LlOcoln LN7 60T
· NIelsen & Smilh AfS. $yd\'cst\'cj 88. 2600 Glostrup

· Nords8at Saatzuchtgesellschaft mbH. oE·2322 Waternc\'trstorf. Post LLlljenburg
· National Seed De\~lopment OrganisatIon LId" Newton Hall. Cambridge CBl 5P$. England
- Oseva Sclechtitelske S. Semenarske Podmky, U Toplrcn 2. CS-170 37 Praha 7
- Pajbjergfonden. GersdorUslund\'ej I. Hou. 8300 Odder

· Plant BrtedlOg Intcrnational Cambridge LId. MatIS Lane. TrumplOglon. GB-Cambridge CB2 2LQ
- Pflanzenzucht OberILmpurg. Postfach 590. OE·7170 Schwabisch Hall
· P. H Pelersen. Poslfach 6. Post Langballig. OE·2391 Lundsgaard. POSI Langbalhg
· Prodana Seed AIS. Fåborg\~j 248. Postboks 84. 5250 Odense SV

Rolimpex. Fortign Trade Enterprise. AI Jerozohm\kle J4. PO 8ox~. PL-00950 Waruawa

- Sea:>bra Recberchb. Centre de Bois Henry. FR·7 5&1 Mau~
· Sejet Planteforrdhng. Sørremarks\'ej 67. Jet 8700 Horsens

Semundo BV. Poslhus 2. KL-9970 AA Ulrum

- SelllSC'm Recherche el Stlecttons. 1M2. Rue R~r-Lettrf. Premesques. IR-~ Pertndlles
- Sooetl! Europ«nne de Semences. Induslnparlr. I~. BE-3300 Tinen
- AJS Dansk Shell. SheIIhUSCl. Kampmannsgade 2. 17~ Kobtnha\'n \
- Saauuchlgesellschaft Strengs Erbtn. Aspachhof. OE·8704 Uffenheim
- Dr Hennan Slrubt in Fa. fr. Suubt. Postfach 8.3. oE-3338 Schomngen
· S\'3k1f Weibull AB. Internanonal ol\ISlon. SE-168 00 S\'1lo\

· Superfos Kom AlS. Forsogsglrden. Sondcrgårds\ej 3. ~580:-'r Åb~

- Axel Toh Grovnrer AlS. T0ndemn~'CJ IJ. Durup, 7870 Rosle\
- G.lE, U. ISIGt.iA. Route de Oermont. FR-6Q..$8(I Fmlss~

• W. ~on Borries-Eckendorf oHG. Postfach 12 06. OE.JSII LeopoldsMhe
- OJ \'ln der Ha~e BV. PO Box I. NL~20. Kapelle

• F. von L.ocho\lo-Pelkus GmbH, Poslfac-h 1311. OE·3103 Bergcn I
- BV Landboulllburtau Wiersum. PO Box 20"'..8. "IIL·970: CA Gromngen
- Zelder BY. PO Box ~6. "L-6590 AA Gennep



Kultur1cknik

D

Kulturteknik
Af Bente Andersen

T(Ibell. En nge for:'log med }ordloWlitlg. (60)
Anlagt efterår 1992.

H\'crken første. andCI e1lcr trcdie år hardcr været sikre
udbytteforskelle som følge af den forelagne jordløs
ning.

I 1993 blev der målt udbytte i 2 forsøg på Samsø på lB 2
og J 13 6 i hhv. kartoner og vinterhvede og i 1 for~~'g i
VendsY'iscl på JB 4 i markærl.

3.3

58,2

UdbYHC og merudb)'ltc
hkg kerne pr_ hil

Vinlerb\'ede

Gns. 3 forsøg

Ubehandlet. _.
Jordløsning med
Springer Meliorator ....

Ligesom i 1991 og 1992 blev der ikke opnået sikre ud
byttcforskellc mden for dc samme kvælstofnivcauer i
forsøgene i kartofler og vinterhvede.

Nu og da er der blevet frcmsat teorier om. at jordløs·
ning kan accelerere mineraliseringen af kvælstof fra jor
den" organiskc puljc_ Derfor blev dcr l eftcrårct 1990
anlagt Oerårige forsøg. hvor formålet V3r al undersøge
Jordlo'inmgcn'i effekt på udbyttet. når afgrøden blev til·
ført forskellige kvælstofmængder. Jorden er kun løsnet
en g<tng \'ed fo~,g~nlæg.

Jordløsning
J label I er vist resultater fra 3 forsøg i vinterhvede i
Thy. hvor der er foretaget jordlosning i efteråret 1992
for pløjning og ..åning.
For..øgcnc er udfør! på JB nr. 5 og 6. uden al der var
mistanke om. at der var pakningsskader p~ for~g~arca·

Jcrnc. Forfrugtcn var hh\ .....interhvede i 2 forsog og
mark ært i dct trcdie forsøg.

Jordbehandling
l 1993 er der l alt udfcrt 9 forsog med Jordbehandling.
Omkostningerne til jordbehandling udger cn bctraglC
lig del af de samlede d)'rl-.ningsomko~lningcr., forbin
dejse med dCI nye prissy.acm ; EU er dCI afgørende. al
udgiften lil jordbehandling reducercl>. Del er dyn og
arhcjtbkrævcndc al gennemføre jordbchandlingsfor
søg. men forsøgsområdel vil blive fOfM)gl oppriorilcret i
dc kommende, r.

I delte a[sfIIl omtale." Jordhehandling. 1'(IIId;IIg og læ·
p/allfning. A[SIIillet om læp/alllllillg er .skreW!1 af Kjeld
Vodder Nie/wlI.

t 2 af fOfS"gene er der opn. et hh\·. 7.8 og. 3.6 hkg pr. ha i
merudbytle for jordløsning. hvorimod der i del tredie
forsøg er et negativt mcrudbync på 1.6 hkg. pr. ha.
Mcrudbytlct på 7.8 hkg er signifikanI.
I gennemsnit af de 3 forsog er merudbyttet for jordlo~

ningen 3.3 hkg kerne pr. ha.

_.
ForhoJillotal I

'l-mm forir
IForskeUige algnMIer kg ro; pr ha I kerne Udb).1te af I\l.wWprodULl

1991 I 1992 I 19) I, ir 1991 12 ar 1m Il Sr I9'JJ l. Ar 1991 I2. ir lem 13. Ir ICJtH I

Tabel"} Ffertfrig~ forsøg med jordlo5111"g A"lagl efrerdrlfordr 1990/1991

Antal forsog , 2 , , 2

Nurmal N-mængde:

Ikke jordlosncl.. 100 100 100 100 100
Meliorcret ... ..... 100 98 102 98 104
Almindelig gruber .. 101 96 99 % 104

Hall iV·m~"gdt'~

Ikke jordlosnel .... 59 45 5\ 68 65 8J 89 95
Mc.hoTcret. 62 44 49 75 66 79 87 92
Almindelig gruber. 64 47 49 75 69 81 811 85
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Kulturteknik

Første år var der i el af forsøgene en tendens til cn lidt
..tørre kvælslofoptagelse.lwor jordcn var løsnet. Denne
lendens udeblev j 1992. I 1993 er afgrøderne.. kvælstof
optagelse ikke målt.
Heller ikke N-min-indholdet i forårct har været påvir·
kCI af. om der var forelagcl jordl~~sning eller cj,

De ner rige forsøg med jordlø!>ning afslulles hermed.
idet tre års forsøg ikke har afsløret en effckt af jordløs
ning på udbyttet og p~ kvælstofmineraliseringen.

Ud fm dell hidtidige forsøgserfllrillg med jordlosnl1lg
kan del konk/ullere.\', III der ikke er noget gl'llere!f beJuw
for løsning ofdansk landbrugsjord, J llOgI" forsøg er der
nItlIt betragtelige ml'TudbYl1er for ]ordløsning. hvorimod
der i andre forsøg ikke blel/ ",dlt merudhytte. !lell/om
num i flere tilfæ/de forventede. ll/ der vil/e l'(t're et meT/u/
bytt(· for jordIM"illg.
lillis der er skel skade på ]ordstmkturen, således at der
er opstå"t et kompakt lag ullder pløjedybdt'lI. kali man
forsøge m genskabe jordens dyrknillgsegenskaber Fed en
dyheregliellde jord/øsn;"g. Det er vigtig/o Ol jord/ø.mlll
gen kun foretages. fIlir jorden er tOr. De hidtidige for
.\'øgsresftlw/er giver ikke grumlltlR for ar anbefale en 11Il/

skimyp" fremfor e11 (Ulden,

(Øvent) Gfflblling bør kUli foreragl's. mir jorde', er ril
strækkellg 10r. Fom: Enk Mlltllit'se"
(JVt>derst) GmblliJlg forud for 1I1,,,d(' gal' SlOr ~Ylllig effekt
i den løm' forsommer 1993 Effl'kfen fJ,i mlbyrrel kemlps
ikke. Foto: Mllrti" Am/ast'1I

Halmnedmuldning
Der er gennemført 2 forsøg i vinterhvede på hhv, JB l
og JB 6. som belyser vekselvirkningen af pløjedybden
og en forudgående nedharvning af halmcll. Resullater
ne j di~se IO forsøg svarer fuldstændig til resultatet af to
forsøg. udført i 1991 i vimcrbyg på JB 7 og i IW2 i
vimcrhvede på JB 5, Se tahel3.

Hvor halmen er nedharvct forud for pløjningen. har
udbyttct været upåvirket af. om pløjningen er sket til 15,
22 eller 30 cm's dybde.
Hvor halmen ikke er nedharvet forud for pløjning, har
det ikke været tilstrækkeligt at pløje lil 15 cm\ dybde.
Udbyltct er stege!. når pløjcdybden er forøget til30 cm.

Tahel3. Pløjedybder og Iwdllllrv"illg af komha/m forud
for villll!fsæd. (61)

UdbYllc ogmerudb~lllt (hkg kertk rr ha)

Vinterb~'g _I Vint~rhveJe IVinterhvede
1991 1992 IlNJ

Anlal forsøg 2

Ha/men f1edhlJn't'I:

15 cm pløjedybde 72.9 52.0 51,9
22 cm plojedybde 0.2 0.8 0,3
30 cm pløjedybde -;-2.0 1.8 -;-0.2

HalmelI ikke lIedl/UfI'ef:

15 cm pløjedyhde -;-6.2 -;-2.6 -;-3.7
22 cm pløjedybde -;-0.6 -;-2.0 -;-1.2
30 cm pløjedyhde -;-3.0 -;-0,4 2.5

Vanding
Vandingsbehovet
Vandbalanceunderskuddet var voldsomt stort i april.
maj og juni og mange frygtede. at 1993 skulle blive en
gentagelse af lørkeåret 1992.

Men l juli skiftede vejret. og nedoøren var Mørre end
fordampningen i både juli. august og september,

Fordampnjngsint~n!>itetenvar ikke så høj i 1993 som i
1992. Dette bctød. at det var lettere at følge med med
vanding. Langt de fleste landmænd fik også startel merc
rClIidigl med vanding i 1993. end de gjorde i 1992.

Belingelserne for Cl stort merudbyttc for vanding i 1993
var således lilstede.

Vandbalanceunderskud og
vandingsbehov
I tabcl -t er vandhalanccunderskuddel i månederne maj
seplember anvendt som et tilnærmet udtryk for dct gen·
ncm<;nitlige vandingsbehov på sandjord i 1993. Del skal
imidlertid understreges. at der. på grund af forskelle i
afgrtldernes udvikling og "lore lokale udsving i nedbørs
mængden specielt i vækstsæsonen IW3. er store forskel-



Ic I vandmg.."bchovcl fra mark til mark. selvom afgrøde
og jordtype er cns.

DCI er vigtlgl ,.t være opmærksom på. at de fordamp
nmgstaJ. der ligger lil grund for laocl ..t. og som offcnl
Iiggorcs I Tck...t-TV (sidc 532). fagpressen .. plantcavl·
skonlorcrnes telefonaviscr eller Afgrøden)'l .. udlrykker
fordampningcn fra en kortklippel gra:o;mllrk. der er vel·
fon;ynct mcd vand - den s!ikaldlc potentielle fordamp
ning. AOlængigt af f.ch. argrødell~bladdækkc og vand
for~yning vII den aktuellc fordampning herfra afvige fra
dc officiellc fordampningstal.

Græs OK "inters((,l/
Allercdc I slulningen af april var dcr udbredt vandings
behov i gnc.. og andre overvintrende afgrotlcr på ktten:
Jord. Del "c:-. i label 4. at vanding<;bchovel i Ill(lj og juni
var mcgcl Slort i hele landet.

Vdrsæd
MIdt i maj var dcr udbredt behov for vanding i v• .-s.-cd.
Vandingsbcho\-'ct i ,år&-rd blev liges!! stort som i græs.
hvilkel var ~pccielt for 1993. Del :-.kylde... at der var
Iledbørsovcro;klld i juli. august og o;eplember. hvor van
dingsbchovcl i græs oftc er betydcligt.

Kartofler
Dc stedcr. hvor kanonerne var lagt retlldlgt og frem
spiret midt i maj. var dct aktueII at ~larte vandings
n:gn~kabel I perioden 24.·30. maj. h\-or kartonerne var
ca. 12 cm høje.

Kulturlcknik

Den 6. juni 'ar der mange ... leder behov for al vande
karioner.
Vandingsbehovcl var størst på Dornhulm og minuM i
S),uJylJand.

Roer og majs
Mcd hcnsyn til vandraklorell havde roer og majs ideelle
betingelser.
Udfra den gennemsnitlige ncdbørsmængde var det såle
des kun på Bornholm. der var vandingsbehov i rocr og
maj~.

Styring af vanding i
frilandsgrønsager
Oplimlll vanding er afgørende for udbYllcts størrelse og
iI.\'alilcten. Sclv korlvarig vandmangel kan medføre for
ringe lilvækst og d rlig kvalilel. Qver....anding er og..å
uheldigt. idel der kan udv3'ikcs næring<;sloffer og opSlå
iltmang.el.

11m, 199\ og 19Y2 blev der gennemfor! under'iøgelscr
hul, avlere af frilandsgrønsager. Formålel var al under
:-~'ge, hvorledr.:s vandingen mcst hellsigt~mæssigt kan
slyres igenncm vækstsæsonen.
Unden.øge1serne I både 1990. 1991 og 1992 viste. at len
..iomClrel er Cl udmærket red~kab. sammen med el van
dingsregnskab. lil at fastlæggc. hvor ')Iort vandblllan~

cr.:undcn.l..uddcl er i frilandsgrønsagcr. og h"omår van·
dingen bpr påbegyndes.

Jåbe/ -l. \-ålldba/al/Cl'Ufuh'nklld lU/l'emil tom udtr\'k for gl'''''l'msmt/igt \'UlldmgsbellOl' (mm) p4 gro\'sam/et jord;
19'iJ

Q"" Vlrwd KanofJer RoerJauop
L.ancIsdoI

M'J Ilu. I Jul IAug ISep
!.ah

M'J IJuu I Jul IAug
lah

Juu I JuJ IAug ISep
Jah

Jul IAu. ISep
lal'

Nordjylland 68 73 O O O 141 68 73 O O 141 73 O O O 73 O O O O
Midl- og
Ve..ljylland ... 69 76 {J O O 145 69 76 O O 145 76 O O O 76 O O O O
~thlland 60 69 {J O O 129 60 69 O O 129 69 O O O 69 O O O O
S)'dj)lIand .. 57 57 O O O 114 57 57 O O 114 57 O O O 57 O O O O
}-yn ...... 67 69 2 6 O 1M 67 69 2 6 144 69 2 6 O 77 2 6 O 8
Sjælland og
Loll. Fal"'lcr . 79 6il O 7 O 154 79 6il U 7 154 68 O 7 O 75 O 7 O 7
l:Sornholm. 82 07 Il 24 O 184 !!2 67 II 24 IB-! 67 Il 24 U 102 II 24 O 35

Gits. lude hmdet
1993. ...... 69 69 O O O 138 69 69 U U J38 69 O O O 69 U O O O
J'192 .. ...... 73 122 63 O O 258 73 J22 63 O 258 J22 63 O O 185 63 O O 63
1991 .. ... .. . 53 O 61 35 O 149 53 O 61 35 149 O 61 35 I 96 61 35 O 96
1990. .. . ..... 55 O 57 13 O 125 55 O 57 13 125 U 57 13 O 70 S7 13 O 70
1~89 .... ..... 68 65 73 13 17 236 68 65 73 I.J 219 6S 73 13 17 168 73 13 17 lUl
1988. .... 57 54 O 18 U 129 41 52 O O 93 41 O 18 O 59 O 18 O 18
1987 ......... 34 O 33 5 4 76 O O 26 4 30 O 28 5 4 37 4 5 4 13
1986 ...... ... 34 69 60 26 O 189 4 73 43 O 120 61 57 28 O 149 55 30 O 85
1985. 43 33 39 O O 115 37 II -lO (I 88 4 :J6 I) (I -lO 34 O O 34
1984 . ....... 55 21) 56 SI O 182 O 19 15 O 34 21 44 51 U 116 J2 57 I) 89
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Kulturlcknik

Dcr er nu udviklet et PC-program VANDREGN lil sty
ring af vanding i frilandsgrønsager. Progra.mmet er ud
viklel efter de samme principper. som blev anvendt i
den praktiske afprøvning.
Programmet er lellilgængeligt og lelter papirarbejdet
vedrørende styring af vanding.
Programmet kan fås hos de lokale konsulenter.

Klimaspyd
Et klimaspyd er en klirnaSHltion med en nf:kke sensorer
til registrering af fOl":>kcllige klimaparametrc: Vindha
stighed. overtladefuglighed. globalstråling. lufllcmpc
ratur. luftfugtighed. nedbør m.fl. Klimaspyddet place
res ude i marken. Hver halve time overføres målcre"ul
taterne til en mOdtagcr (gårdslation) via radiobølger.
Sendeafstanden kan være op til 5 kilometer. Gårdsultio
nen kan opsamle data fra 20 klima...pyd. Gårdstationen
er tilslullet en Pc. N r datalageret er fuldL tændl::!<> au
tomatisk for PC"cn og alle data overføres hertil. Land
manden kan nu anvende klimllrcgiMferingerne til ,II

træffe beslutning. om der f.eks. skal udføres cn ...pmjt
ning. Registreringerne kan også indgå i prognose- og
varslingsmodeller for diverse skadegwcrc.

Et klimuspyd er CII k/imastarioll /lied ('11 række JenWJrer
ril regisrrerillg lIf /onkellil;{' k!imapllfCIlllt'ln'. FOIO: Mar
grethe HosrgJrd
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11993 blev klimaspyddel (Im'eT/dl i forbindelse med vllrs
lil1g for keiflof[elskimmel i Aulllm. Der har værel ell del
uregelmæssigheder i klimaspyddellcs registreringer. Når
de tekniske problemer bliver løst, kem kli"wspyddel blive
el vigtigt værktøj Iii mere præcise progllo.\·er og varslin
ger. Afprøvffingm af klimaspyeJ i lilkT/ymitlg til mrs
IingsprogfCImmer m. v. vil blil'e /onøgl j/ltef/sivercr.

Læplantning
Loven om læhegn er ændret. Hensigten mcd lovændrin
gen er al fremme plantningen af brede hegn med mere
end:; nekker og at etablere lægivcndc løvtræplantnin
ger op til 20 meters brcddc eller 05 ha. Lægivende løv
træplantninger omfauer beplantninger af overvejende
(mindst 75 proccnt) løvfældende træer og buske. der
etahlerc~ ~amtidig med og i tilknYlning lil anlæg af læ
hegn for at frcmme læhegnets lægivende virkning. sam\
virkning for landskabs- og naturforhold. Ved læhegn
forstå~ cn ..ammen hængende plantning 'If træer og buske
med indtil7 planter;ckkcr og en bredde på ikke over IO m.
Kollektive læplantllingsprojckter kan få tilskud til pro
jektering. rydning af gamle plantningcr. jordbcart>ejd
ning. indkøb af plantcr samt plantning og renholdelsc i
3 år. Til!>kuddet er fastsat lil65 procent for læhegn med
6 eller 7 rækker og 50 procent for øvrige kollektive
plan!ninger.
Vcd individuel læplul1tlling ydes tilskud på hf~jst 50 pro
cent af det beløb, der bruges til indkøb af pl<lntcr. Plan
terne sl-.al købes hos cn række særligt udpegede plantc
skoler. <jorn udleverer ansøgningsskemaet og trækker
lilskuddct fra på regningen.

Læhcgn og lægivendt: løvtræplantninger fremmcr dyrk
ningssikketheden og høstudbyttet i jordbruget. skaber
land'lkabclig variation og fungerer som ophold~tedcr

for dyr og plantcr.
[ forbindelse med braklægning er dcr udvist interesse
for plantning af hegn eller løvtræplantninger på de ud
tagne arealer. Indtil videre vil plantninger på arealer.
der er udtaget efter den l eller 5 årige braklægnings
ordning. ikke kunne medregnes til bedriftens omdrifts
areal og opfylder dermed ikke bctingel:..cn for at modta·
ge hektarstøttc. Det forventes at der ktln fås tilskud til
læplantning på arealer. der modtager tilskud eftcr dcn
20 årige udlagningsordning.

Aktiviteterne i 92193
Den kollektive læplantning i 1992193 omfattede 626 km
3 rækkede læhegn mod til 792 km ret før (figur D7).
Den indi\'iduelle læplantning er i samme periode øget
mcd 13 procent til 945.000 planter. I den kommendc
sæson cr der ansøgt om tilskud til plantninger svarende
til 755 km 3 rækkede læhegn. Indenfor dcn afSlIltc til
sagnsramme har plantningsiaugene mulighed for at om
b:.-ttc nogle af de 3 rækkcde læhegn med 6 eller 7 række·
de læhegn.
Sct over cn åmekke har læplantningsaktivitetcn været
faldende. Årsagen hertil tilskri\'C!<> landmændenes usik·
kerhed overfor den fremtidige landbrugspolitik. falden
de pri<:cr på planteproduktcr. brak1ægningsordninger m.v.



Figur 2. Omfanget af den kollektive plantning {J6nnem
16~r.
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Kullurtl'knik

Tabel 5. Læplam","g fordelt pli (mla/lullg. 1..()l/eJ..m' og
mc/hidwd p!alll1ling.

Kollrkln Udle\trcdl:"

Antal
3·nrU:t"t plaillcr m.

fog;·· plnnlntnp læhegn Ilbkud III
planlel indi'id""'l,..,.
1992N3 læplantrllnlt

km I()()) stk.

Vcndsy...sd. 53 116
Ilimmaland 27 67
Viborg. 2 70 lig
Århus ... . 2 JO 66
VeJle .. . I -l() 73
Ringkøbing . ...... 5 173 195
Ribe . . J 93 70

I·ondcfJylland. J 89 39
F,n . •..•..• o, D D 26 DØerne ø ..., . l .11 47
Central-kassen 129

J Ide lalU.lcl 92J9J . .. 19 626 9~6

Hele landet 91192 ... n 7lJ2 8-l1l
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Gødskning og kalkning
Af Leif Knudsen og Hans SpeIling østergaard m.fl.

Delte afsnit er resultatet af et /eam ....ork. Hans Sperling
Østugård har /orfatt~t afsnittene om brak og k H~lstof

prognoser og om gradtlu~t planteavl samt a/snittet om
nitrat"dvaskmng. Sidsmævme aImit er udarbejder i sam·
arbejde med Claus Jensen fra A/deling for Arealdata og
Kortlægning under SlalellS Plameavls/orsog. Henrik Ør
!enblad har opgjort IllIsdyrgødmngsforsøgcne. mens Ri
ta florfarter IUlr medrirket ved opgørelsen af[or~ogene
med stigende mængde hoælstof og Bellle Andenen \'ed
opgørelsen a[ bl.a. s\'Ol'/[orsøgfme.
Rigtig anvendel!ie af sdvel husdyr· som handelsgødmni:
tf en [orudsællling for økollomi,)'k plameprod/lkrion.
Gpd/lings[orsøgenes I igtigste [ormål er al /,,!lysc. IlI'or·
dan gødningsstof/eme lulnyttf!!l bedst mulig/. Negativ på·
virkning afmiljøet kalI opstå, In:u godlllngsstoffeme en
der uderl for planternes rodtotle. LandokotlomlSke og
miljømæssige interesser er derfor i \'id udstræk",ng sam·
menfaldefIde, idet tab af næringsstoffer medforer foroget
indkøbsbe1lo\ og dermed ogede Ildg/frer.
De numge forsøg, der gemlem drPlfe er udført med sti·
gende mængder kvælstof til forskellige afgrøder, har væ·
ret forudsæmmgetl for udarbejdelse af objektive tlormer
for til[ørsel af kvælstof til de fonkeJlige afgrøder. Des
nur~ er amalIn af[orsog med stigende mangder kvæl·
stOf i 1993 sd lal't, ar de Ikke gner et Sikkert Ildlryk for
årets behov for kvælstof. I fremtiden bli~'er det "odt'en
dlgr at sikre. at der udføres et lilstrækkdigt amal forsog
til at sikre grundlaget for at udarbejde J;vælslo/flomler i
henhold til de ændringer i dyrktri/lgsprahi~, ~om loben·
de finder sted.
Igen i dr er du udførl el SIOr! antal forsøg med lillS
dyrgødning. Mange spørgsm.dl \'edrore/lde bedre udnyt
telse af husdyrgodnillg er be/Jst led [onog gennem de
sidste 4 dT, men der er stadig en række llløsle sporgsmdl.
11992 blev der konstateret udbredr<:l'ov/mangel i mange
vintersædsmarker lundet ol'er. Del har medfort en .Hor
illtere5se for al helyse behovet for S\'OI,/til!orsel til korn.
Der er slJledes udfort omkrlllg 50 fors'OK med sl'ol'l Iii
korn OK marl..ærl.

Hele forsogmrlNJdet Iii Iler på en engagt'fel lill/salS fra
komlllellter og medhjælpcre I d" IUI/dol..onomiske [or
enillger. der stadig føler. at [orsog.wrbejdet er en forud
sæmmg for ell korrekt [aglig rtldgil'fling.
I det følgende Vl.5es· og OIJ.mmfl·s restiltotal/e afgødnings
forsøgel/e i wbelopstiIJmger. EnJ.eltforsogelle kcm [im/es
i wbelbilagt'l. hlis mUllmer er angi\,et j pammes ol'erst i
tabellerne / tabeloren/gu'n. Hl'()r der er beregnet netto
merudbyue. er beregmllgertle foretaget Ild fra dl' priser.
fom er aflgil'('t bagest j ol't'rsigu'/I
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Kvælstof
StigelIde mællgder kvælstof til v rbyg
uden tilførsel af husdyrgødllillg

I 1993 er der gcnnemført 10 forsøg med stigcnde mæng
der kvælstof til vlirbyg. hvor der ikke er tilført hus·
d)'Tgødning ti' afgrøden. t 6 af fo~genc har vArbyg
.....æret forfrugt. og I 4 af rorsogene har roer været for
frugt. Resultaterne fremgår af tabel l og figur I. Det
lavc forsøgsantal i 1993 bevirker. at resultaterne i 1993
i"ke umiddelbart kan sammenlignes med de lidiigere
års rcsultater.
Udbyttet i det grundgødedc fOrM,g~led har været højere
end i gennemsnit af tO års perioden. Det opnåede mer
udbytte har værct lidt la\'Cre.
For hvert af enkeltforsøgene cr beregnct den optimale
kvælstofmængdc vcd cn kompris pli 95 kr, pr. hkg og en
kvælstofpris på 3.80 kr pr. kg kvælstof. I beregningen af
den optimalc kvælslofmængde er der ikke korrigerct for
ændringer i kornets protcinindhold. Dcr er f.eks. ikke
taget hensyn lil. at korn. som anvendes til svinefoder.
har en højere værdi ved ct stigende proteinindhold. cl
ler at tillægget for maltbyg kan falde. hvi:. prmeinind
holdet bliver for højt.
Den opllmale kvælslOfmængde har ved forfrugt korn
\'æret 142 kg kvælstof pr. ha og vcd forfrugt roer 93 kg
kvæl.!>tof pr. ha.
I tabellen er der også beregnet et neuomerudbyttc. som
fremkommer vcd at omrcgne udgiften til kvælstof og
udbnngning lil hkg kerne og trække dct fra merudbyt
tet.
Den gennemsmtligc optimale kvælstofmængde dækker
over en stor variation. Hvis der I hvert cnkch fo~g

med forfrugt kom var tilført netop den optimale kvæl·
stofmængde til enkeltforsøget, er nCHoudbyttet for de 6
forsøg i genn~msnil beregnet tilll.S hkg. Hvis der der
imod til alle forsøg var tilført den gennemsnitlige op
timale kvælstofmængde på 142 kg kvælstof var netto·
merudbyttet "un 9.3 hkg.
DCllC undcrslrcgcr. at gennemsnitlige optimale kvæl
stofmængder kun cr vejlcdende. og at der kan opnås en
betydelig gevinst ved at tilpasse k\'ælstofmængden lil
den enkelte mark~ behov.
Itabc12 er viSI dc oplimllle kvælstofmængder til v rbyg
med forfrugt korn for dc c;idstc 10 år. Af tabellen ses. at
den optimale k\ælslofmængde har varicrct mcllem åre
ne. I forhold til de nC.<;IC år. har den optimale kvælstof
mængde \'æret høj i 1993.
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Vårbyg, forfrugt korn
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Vårbyg, forfrugt roer
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Fl{JUr l. Virlcnlng af kvælsloftiJfOlS8l til vdtbyg

Tf/hd I. SUlfe"dr ma:llgda k\'{1!l!iWf III \ tirb\'g (61}

i""
l"')

1l,ll\J-92
hkll kerne pr hahk, POl. Udb"IIe:

kerne: Kar. for rfrprolein kit' lIeJC!>iCd t;db}'Ue o~ I l\CtlOi Le:me kerne pr. hil merudb}'ttl: merudh)'lIc

For/mgt kom
I\nlal forsøg l:?.'i 5 6

Grundgodl'1 29.1 Il 9.7 ~I 32.7
40 N. ........... 10.6 Il 9.8 ~9 6.6 U
80 N. 175 O 10.3 60 12.0 7.7

120 N. ......... 21.1 O 11.3 71 15.1 9.2
160 1\'. ........... 22.3 U 12.5 83 16.8 9.3
Optimal "l-lllfor'icl. g"\.
142 ~g pr ha 17.2 11.5

furjrugl rnl'r
Antal forS()~ Jsq ,
(jrundg~){kt ~O.I U IU5 57 ~.I

-l()I'. 10.0 O 11.2- 67 4,2 15

60" . 16.1 O 11.9 77 7.6 3.3
120 ................. 18.5 U 12.8 5~ 8.4 2.5
l~N. IY.I O 13.0 88 12.5 5.n
0plimnl N-lilførsel. gns.
93 k.g N pr ha. 9.5 5.9
LSD .. 4,5
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Gødskning og kalkning

Tabel2 Optimale halstofmængder til vdrbyg

Vlrbyg
hkg kerne pr. ha, udbyllc og merudbytte

1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I 1991 I 1992 I 1993

For/rugr korn
Antal forsøg 81 JI 25 li 18 33 21 13 21 21 6
Grundgødel ... 21,0 33,5 29,0 30,2 32,8 29,9 37,3 38,3 32,3 23,5 32,7

4() N . 9.5 11.9 12.8 11.2 9.8 lI,5 9.9 11.9 11,5 6.2 6,6
SON ....... 16,7 19.9 22.0 17,8 16,2 18.4 13,4 19.2 19,1 8,4 12,0

120 N. 20.8 24,0 25,4 20.7 18,3 21.9 15,6 23.3 24.2 9,3 15,1
160 N .. 22.9 24.9 26,4 21.8 18,6 23.3 15.9 25, l 25,5 9.9 16.8

Optimal N-tilførsel
kg pr. ha 142 128 127 123 116 130 103 129 137 87 142

Tabel3 Stigende mængder kvælstof ril Illlsdyrgødct vdrbyg (63)

PCI. Udbyne L'db~1Ie og f';elto

Vlrbyg Kar. for protein kgN i merudh}'ltt merudbytte
lejesæd i keroe- kerne hkg kerne h):g kerne

tørslof pr. ha pr. ha pr ha

l fon'øg 40 Ions gylle, l forsøg 18 tOnS afgasset gylle
Udbragl eflerdr
Antal fOrs0g 2 2 2

Grundgødet O 10.6 59 41,0
40 N i kas før såning. . . . . . . . . . ... O 12.1 76 5.2 2.5
80 N i kas før såning. ......... O 12.9 88 9.4 5.1

120 N i kas før såning. O 14,2 100 10.9 5,0
Optimal N-tilførsel (gns. 60 kg N pr. ha) 11.6 8.1
LSD 5,6

ens. 30 rOns gylle pr. ha.
Udbragt fordr
Antal forwg , , ,
Grundgødel ..... O 13.4 91 49,7
40 N i kas før såning. I 14,9 100 +0.7 +3.4
80 N i kas før såning ..... l 15.3 109 2,3 ~2,0

120 N i kas før såning .... 2 15.9 109 0.5 +5,4
Optimal N-tilførsel (gns. Okg N pr. ha) . 0.0 0.0
LSD 2,7

3x 18 tOIlS afgasset gylle pr. ha.
Udbragt I x efterår og 2 x ,. væh'lsæson
Antal fOni"K I I I

Grundgødcl .. 10.6 67 46.3
40 N i kas før såning. 11.3 80 5,8 3.1
80 N i kas før såning. 12,4 93 8.6 4,3

120 N i kas før såning. ........... 13.3 114 10,9 5,0
Optimal N-tilførsel (gns. 116 kg N pr. ha) 12.2 6.5

40 tOflS dybsrrøelse pr. ha.
Udbragr efrerdr
Antal forsøg 2 2 2 2 2
Grundgødct ................ O 12.0 57 35,2
40 N i kas før såning. O 12.5 69 5.8 3.1
80 N i kæ. før såning. O 13.3 83 11,0 6,7

120 N i kas før såning. ......... O 14.9 93 10.8 4,9
Optimal N-tilførsel (gns. 9Ikg~pr.ha) 12.0 7.3

n



Kvælstof til vllrbyg med tilførsel
af itllsdyrgødllillg

Ocr er gennemført 9 forsøg tilvårbyg. hvor der er tilført
hu ...dyrgødning cn!cn i efteråret, (pr såning om foråret
eller i væksts.rsonen. Resultaterne af forsøgene er viSI l

tabel 3.
I de 2 forsøg. hvor der er lilfprl husdyrgødning om ef·
teråret. er der opnået et reliHI"t stort merudbytte for
tilfnrsel af supplerende K\'ælsIOf om (oråTe!.
Derimod er der ikke opnået rentable merudbytter i de 4
fors\~g. hvor der er tilfprt gylle om foråret. I gns. for de
4 forsøg er der tilført 40 l gylle pr. ha. De 4 forsøg er
gennemført j Vestjylland på ~andjord. Del har ikke væ
ret rentabelt 31 tilføre supplerende kvælstof i handels-

Gød.'ikning og kalkning

godning. nAr der i (or\'cJcn var tilforl 40 1 gylle pr. ha.
I I forsøg ved Lemvig er der tilførl afgasset gylle ad 3
gange. hvoraf den ene tilførsel er skel om cfler~ret og
de 2 andre i vækstsæsonen. Der er opnået små men
rentable merudbyuer for tilfMsel af 120 kg kvæl"lof pr.
ha i handclsgodning.
Resultaterne fra 1993 er i o\'erenstemmelse med tidlige
re års re~ultatermed 'itigcnde mængder kvælstof til hus
dyrgødct vårbyg og med rcsultatcrne fra gylleforsoge·
ne.

Den sikreste effekt af rilførsel af husdyrgødnillg til n'k·
byg opllå~' I'(:d udbrill8Jljflg og nedlwn"'illg eller ned
pløjning 0111 fordrer fø, sdlling. Udbringning af flydel/de
}Iflsdyrgodning i v(l'ksuæsonen vil ,. mange Ijlf(~/dt! og~d

Tabel -1 Srigeflllc mængder hælswf III villler!Jl'ede (6-1)

1993

1985-92 hkg kerne pr. hal'iDlom.- bkg Kar for Pa. Udb)1tc
k,,,,,

I<pæd
rlprotcin kg N l

Udb~1tc 0& I 'e!toi kerne Leme pr. ha
meruJ~ytle tneruclb)ut.

For/rllgr kom
Anlal fo~g " I I

Grundgødcl .. 3R.0 O R.9 79 63.5
50 N. 18.0 O 9.0 99 19.2 16.1

100 N. 30.2 O 10.1 132 32.3 27.2
150 N. .......... 37.0 I 11.1 1~9 36.0 28.9
200 \I .. .......... -10.6 l II.R 162 37.8 2R.7
250 N. 42.1 2 12.2 168 38.5 27.~

Optimal -tilf~,n.el. gns.
173 kg :-I pr. ha 36.3 28.3
LSD .. 6.9

Forfrug1 olieplamer
2Anll!l forsøg 6' 2

Grundgødet 44.Y O 9.4 50 39,4
50 N. 15.2 O 10.1 68 10.2 7.1

100 N. . . . . . . . . . . . . . . . . 24.7 O 10.7 77 13.5 8.4
150 30.0 O 12.1 90 15.5 8,4

200 N .. 32.1 I 12.8 % 15.6 6.5
250 ......... 33.8 I 13.8 103 15,4 4.3
Optimal ·lIlforscl. gns.
106 kg;"ol pr. ha 14.7 9.4

Forfmgl bælK~ætl
7Am:!l forsøg R6 7 7 7

Grundgødet ............ 47.0 U 9.1 59 46,9
511 N. . . . . . . . . . . 15.2 O 9.8 81 12.7 9.7

100 N. 25.2 O 10.8 97 18.5 13.5
150 N. 30.6 O 12A II~ 20,4 13.3
200 1\ .. 32..- O 13.2 123 20.7 11.7

250
,

32.9 O 13.8 129 21.0 10.0
Optimal N-lilfnf'icl. gns.
125 kg N pr. ho 20.5 14.5
LSD. 4,0
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give el godt resuliar, men virkningen er mere usikker.
naV/lfig i ell I'arm og tør periode.
Ved udhringlling om fordret før såning skal mængden af
IlllJdyrgød"iJlg tilpasses markens beho" for kvælstof. Ef
fekten af hflsdyrgødJlitlK ,,{ vårbyg er beskrel'cr nærmere
i n/sl/illet om hu.~dyrgpdllilJgsmlvf!"del.\·e.

Stigende mængde kvælstof Iii villlerhvede
Ilden hIlsdyrgødning
Ocr er gennemført 12 forsøg med :)tigende mængde
kvælstof lilvinterhvedc. hvor der ikke samtidig cr tilført
husdyrgødning. Resultaterne er vi~1 i tabel'" på side 73.
3 forsøg med forfrugt korn har alle været placeret i øst·
jylland. I 3 ar de 5 forsøg har der ikke været udbragt
hllsdyrgødning i de foregående 5 år.

Udbyttet i det grundgødede forsøgsled har været meget
højt. Det kan ~kyldes. al vinterhvcden har haft et meget
veludviklet rodsystem !-.nm følge af den forholdsvis tørre
vinler og tørre forsommer. Den oplimale kvælstof
mængdc er som gennemsnit af dc 5 forsøg beregne l til
173 kg kvælstof pr. ha.
Hvor forfrllgtcrne har værel olieplanter eller bælgplan
lcr. har den beregnede optimale kvælslofmængdc værel
betydeligt la"cre. Således er den beregnet til 106 kg
kvælstof pr. ha vcd forfrugt olieplanter og til l25 kg
kvælstof pr. ha ved forfrugt bælgplanter.
I hovedpartcn af disse forsøg har der værct ti/fMt hus
dYTgødning indenfor de sidstc 5 !Ir. Opdeling af forsøge
ne i grupper med og uden husdyrgødning giver ikke
noget entydigt billcde af eftervirkningen af husdyrgød
ning.

Tabel5 Stigende mængder kvælstof filllflsdyrgodct vinter/tvede (64)

Pct. Udb~' l"db~tlc ~ Netto

"interh\'ooe Kar. ror ri rotein kR. i merudbytte rKrudbytte
Iej<sæd irerne-- kerne hkg kerne hkg kerne,......, pr. ha pr.ha pr. tut

Med Illl.sdyrgødning efierdr
Anlal fOl"Silg , 2 2

Grundgødcl .................... O 9.9 67 49.~

50 N ikas ........... O 9.~ 88 16.9 13.8
100 N ikas. .......... O 10.6 110 26.5 21.4
150N ikas .. ......... . . . .. . . ... l 11.6 129 32.6 25,5
200 N ikas l 12.3 143 35.8 26.7
250 N i kas . 2 12.7 156 35,2 24.1
Optimal N-tilførsel (gos. 184 kg N pr. ha) . 35.5 27,1
LSD 4.7

Med Jwsdyrgødllillg efterår + forår
Antal forsøg l l I

Gruodgødct O 10.2 121 87,0
50 N i kas . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . l 10.4 138 10.5 7.4

100 N i kas . .. .. . . . . . . .. 2 11.8 157 12,8 7,7
ISO N ikas ......... 3 12.5 170 13.1 6.0
200Nikas .... 5 12,9 174 12.3 3.2
250 N i kas .......... 7 13.0 172 10.0 " 1.1
Optimal N-lilførsel (gns. 94 kg N pr. ha) 13.2 8,4
LSD

Med husdyrgød,,;ng forår
Anlal fo~øg 6 6 6 6 6

Grundgødct ......... O 11.1 108 71,2
5ONikæ.. O 11.5 124 8.1 5,0

100 N i kas . O 12.2 133 8.6 3,5
150 N ikas .. l 13.2 142 7.9 0.8
200Nikas ... 2 13.7 144 6,0 +3.1
250Nika..... ............. 2 14.1 158 6,1 +5.0
Optimal N-tilførsel (go... 66 kg N pr. ha)
LSD 5.2 9,3 5,6
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Ved bercgningcn af dcn oplimale kvæb.tofmængde lil
vill!erhvede er der ikke lagct hensyn lil ændringcr j

kornprisen <;om følgc af ændrcl protcinindhold. Speciclt
vcd anvcndelse til brodproduktion er dct vigligl med Cl
hujt prolelllindhold i kornel. Derfor skal der til vintcr·
h\cde til brodfremstilling lilføres mere k\ælstor. end
o\cn~tåcndc bcrcgnlllgcr giver udtryk for. Kvalltcls
gødskning af vlntcrhvedc er omlalt i et senere afsnit.

SJigf!/Ide mængde kvælstof fil hllsdyrgødeJ
I'imerhl'ede
Igcnncm dc ~ncrc år er dCI blc\'cl almindeligt at lilføre
husdyrgodning lil vinlerh ...ede. Del er derfor af intere..
"C at få hcl~ ...1 behovel for <;upplcrcndc mængder af
kvælslof i handelsgooning.
Der er gennemfort 9 fOf'S('g med lilfø",cI af sugende
mængdcr kvælstof lil vinterhvedc. som har f~et titføfl
hu~d)'rg~'dning i eflcnhct forud dier ()JT1 fodhel. Re~ul

lalerne kan 'Cs i tabel 5 p, side 74.
I 2 af forsøgene er tilført !:t) Ile om eflerarel. Der har
\'æret store merudb~lter for <;upplercnde tl!føn;el af
kvælstof l h:llldelsgpdning. og den optimale kvælstof
mængde er beregnet til 184 kg kvælslof pr ha. Der har
til~)'ncladende ikke været nogen mærkhar kvælstofef
fckl af dcn cftcrårsudbragle gylle.
I 6 forsøg er der tilført huMlyrgudning om for rel. De :;
forsøg er lilfurt winegylle. mens der i l forsøg er tilført
ajle. Husd)'rgooningen er lilført i april eller maj.
Som gns. af dc 6 f0('<;08 er kun opnået hcgræn\ede mer
udbytter for tilførsel af supplerende hælslof i handel<;
g{xJning. Den optimale mængde kvælMnf i handeh,gud
ning cr bcregncl til 66 kg kva:lstof pr. hil. Af ncl1o-

merudb)'uerne fremgAr. al der er en ...tor gCVin"il vcd at
værdi<;a:lIC husd)'rgødningen rigTigt. idel nettomerud
bylte t er stærk I faldende ved tilfør~~1 af kvæl~t()fnHcng

der r~ ovcr 100 kg hæl~tof pr. ha.

K,'ælslO! lil villlerbyg
Dcr cr gennemført 2 for'Opg mcd 'Hlgende mængde
kvælstof lit vinlcrb)'g. I del ene forsøg har udb)'ttclli
VtlUCI været ck'Olrcmt lavl, og dcr hllr derfor ikkc været
mcrudbytte for tilførsel af kvælstof. I del andel forsøg
er den nplimalc kvæhtofmængde hercgnct til 173 kg
kvælslOf.

Sammendrag af forsøg med optimale
kvælstofmængder til korn
Ilabct 6 p!! side 76 er ViSI resultaterne af dc sidste IO ~rs

forsøg med kvæl~tof lil korn. Der er ikke tilført hus
dyrgødning til afgrøden. men der er i mange tilfælde
lilført hu~yrgodning til (orfrugten.
H\or der er tilstrækkehgt mange fOJ"M'g_ er der fore
taget en opdehng efter oS< vcl forfrugl som Jordlype. J
vårbyg er merudbYlIerne for kvælstoflilførsel p. ler- og
:,andjord mc~len de sammc på trodl> af. at udbYlIcni·
veauel p. lerjord er højcre.
I vinterhvede er den optimale kvælstofmængde nogct
lavcre på <;andjord end pA lerjord. Del skyldes en Slor
forskel i udbyllenivcauet. fordi man p. sandjordcn ikke
har kunnet udn) Ile \'interlnedens store udb) tIcpotenti
ale.
I vinterrug er udb)'lIerne uden kvælstoftilførsel belyde
ligl lavere pil <;andjord end lerjord. Derimod er merud-

50
Vinterhvede, forfrugt kom
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Figur 2. Virkning af kvæ/stotrilfofSBl til vintertJved6
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bylterne for kvælstoftilførscl betydeligl højere på sand
jord end p. lerjord.
Dc angivne l..\'ælstofmængdcr <;kal generelt vurderes ud
fra det udb)lteniveau. h\orved de er fundet. og for visse
gruppers vcdkommende ,kai man \'ære opmærksom på.
at der er tale om få forspg. Resultaterne herfra skal
derfor tages med forbehold.

Gennemsnitlige optimale
kvælstofmængder
I tabel 7 er \'ist en beregning af de optimale kvælstof
mængder vcd forskellige k\ælstof- og afgrodepriscr p,i

Tabel6 Stigende mcrngder hælstof lil "'orn 1984-93

grundlag af de sidste IO års forsøg i de landøkonomiske
forcnlnger med kvælstof til raps. korn og roer.
Det er kun i grupperne vårbyg med husdyrgodning og
foderroer med hu<;d}rgodning. at der er tilført husdyr
gødning til afgrøden. I de andre grupper er der tilført
varierende husdyrgodningsmængdcr til forfrugtcn og i
årene forud herfor.
Dc beregnede gennemsnitlige økonomisk optimale
kvælstofbehO\ dækker over cn mcgct stor variation
imellem årene og Imellem enkeltforsogene. l materialet
Indgår således 3Ue årcne i dc sidste IO år. og derfor også
år mcd stærkt afvigende vækstforhold som f.eks. i 1992.
Tahdlen kan derfor ikke ukritisk anvendes til at vur·

Forfrugl

Kom

PIoa lU.." Ohtptanter F'"J"" Brlgplanu~r

l<lJOrd SW""d

Udb'~I,~"" Udb. ~Il Seno- L'dt! ~1[!"Octlo- Udb ~ I, Neuo- L"db. ~II NCllo- Cdtl ~ l, Sn!o-
mtrulI:I. merudb. merudb I.."udb. IMrudb. merudb menodb merudb. ~rudb. mendl merudb. mmd:l

Vårbyg
Antal forsøg 162 8(, lJ1 • •
Grundgodet. .. .M.I 28.2 41.9 31.2 35.7
40N .. 11.5 9A 10.1 7.9 9.9 7.8 ilA 9.3 10.1 8.0
SON 18.2 14.8 16.9 13.5 16.0 12.6 17A 14.1 15.8 12.5

120 N. 21A 16,8 20.5 15.8 18A 13.8 20.8 16,1 19.0 14.4
160 N 22.2 16.3 21.8 15.9 19.1 13.2 21.8 15.9 19,2 13.3
Oplimal N-tilførsel
kg N pr. hu: 119 125 III 117 127 126

Vin(cm.,(odc
AnIa! folWg 6J 8 , in 16 99

Grundgødcl. .. 40,0 37.5 49,0 46,4 44,0 46,8
SON 18.8 16.5 16.2 13.9 17.7 15.4 15.6 13.3 15,7 13.4 15,3 13,0

100 N 31,9 28.1 26.1 22.2 29.2 25.4 25.5 21.6 26.3 22.5 25.2 21.3
ISO N .......... 39.3 33.9 29.8 24.4 35,1 29.8 JO.9 25,5 31.5 26.2 JO,2 24.
200 N 42.8 35.9 31.8 24.9 37.0 JO.I 33.0 26.1 33.7 26.8 32,0 25,1
Optimal N-tilførsel
kg N pr. ha: 189 159 176 171 172 169

Vinlerbyg
Anlal fOfSOg Il ,
Grundgodel. . 40.4 38.3
SON ....... 20.2 17.8 14.2 11.8

100 N ...... 29.2 25.2 24.1 :!O. I
ISO ............. 33.5 27.9 28A 22.8
200 N .... 35.5 28,4 28.9 21.7
Optimal N-tilførsel
kg N pr. h3: 161 155

Vinterrug
Antal fooog b 13 ,
Grundgudd. 35.2 21.1 32,0

40" .... 8.3 5.7 13.0 lOA 14.8 12.2
80 N. 15.2 10.9 23.4 19.2 23.5 19.2

120 N ... 16A 10.6 29.1 23.2 22.8 16.9
160 15.1: 7.7 31.3 23.9 21.1 13.6
Optimal N-tilførsel
kg N pr. ha: 102 145 99
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dere en konkrct marks kvælslOfbchov. Kvælstoftilfl'lr1oo
Icn til dcn enkelte mark bør vurderes ud fra jordtype.
tidligere års lilførsel af husdyrgodOlng. det fOf\cntcde
udb)lIenl\Cau og [ueb "\ælstofpro!!nosc. En mere n<lJ
aglig rorudsigcl~ af mrlfkcn.. kvæl ... tnnx-hO\ kan opnås
ved hrug af N-min-metoden. hvor Jordens indhold af uor
g:misk kvælstof om forarct miHe~ forud fur g()dskningcn.

/'('''1'/7, Opll11w/e Å.læ/j"w!mællg(/u

Gødskning og kalknin~

Det fremg. r af tabellen. hvorledes. for:-.kclligc kombi
nationcr af afgrodepriser og "vælstofpmcr p:h irkcr den
oplimale I..v:clslofmængdc. Af tabellen kan f.d.~. ses. at
en ændnng af kornprisen fra 110 til 70 kr. pr. h"g lcd en
kvælstofp"" pil ~.OO kr. pr. kg hælstof p:hlrker den
optimale kvælstofmængde I vinterhvede med forfrugt
korn 13 kg kvælstof pr. ha i nedadgående rctll1ng .

OptImale N·gødmngwngder. I.g f\ rr ha I
Udbytte Merudbytte 11.8 N k~ter Iaf grund·An-
1O'd"

hkg kerne. a.e.. hkg 5ukh'r
I1~ H,r. ~ lr. 5hMg..... for· hkg pr.

SOl
ha eller An\-endlt gødOln~~der I hk! kerne I hk, kerne l hl, kernea.e.
pr ha tg ~ pr. ba kllSter b. kO!otCr kr. kmler kr.

25 I 50 I 75 1100 1125 lilO 701901"0 7<J I 'IO 1"0 7<J I ~) 1"0

l'ln'de, kerne

IForfrugt korn 80 ~2.3 9.9 18.0 2H 29.H 33.7 36.5 184 190 19. 175 183 I 167 176 182
"'orfrugl oliep!' 108 50A 8.5 15.320_524.4 27.1 28.9 154 160 163 1~5 153 15H 137 146 152 EForfrugt bælgp!. 122 49.6 8A 15.3 20.6 24.7 27_6 29.6 161 167 171 152 160 165 143 153 159
Fnrfrugt rrøgra~ .. 17 43.6 R.R 16.2 22.1 26.H 30-3 32_8 176 IR2 186 168 175 180 160 169 175
Forfrugl rocr. R 49.5 9.H 17.H 24.1 2R.R 32.1 34.3 167 173 176 15R 166 171 150 159 165

Rug. kerne

Forfrugt kom 21 26.4 7.5 13.9 19.0 22.7 2~.9 25.5 127 130 133 121 \26 129 116 122 126
Forfrugl olie p!. . 4 32.0 10_R IR_O 22.0 23.6 23.3 21. 9R 102 105 93 98 101 8R 93 97

Vinll'rh)g, kerne

Forfrugt. korn ... 22 42.9 7.1 12.7 17.1 20.322.624_1 139 146 15U 130 138 1-14 121 131 137

Vurhyg. kerne

Forfrugl korn:
Jylland 154 30.5 6.6 lU 15.5 IH.I 19_8 2U.7 117 122 125 110 117 121 102 111 116
Øerne. 109 34.9 7.9 13.6 17.5 2U.0 21.2 21.6 112 117 121 105 111 115 98 105 110

Forfrugl roer. 136 41.6 6.H II.H 15.3 17.5 IR.6 19.0 106 110 113 99 105 109 91 100 105
Forfrugl oliep!. . 11 34.6 6.611.2 1•. 1 15.7 16.6 17.1 9R 103 106 91 97 101 84 92 96
Grundg. m. hu..dyrg. IR3 .1.6 3.2 5.4 6.7 7.3 7.5 61 64 68 56 61 63 51 57 60

• I hk, frø koster I hl, fre koster I hltg (re bJlSIU

BO lilO 1160 80 lilO 1160 BO lilO 1160,

VinICfnlp<i. frø 34 22.0 2.6 5.0 7.1 8.9 10.5 lU 142 163 m 127 148 163 106 137 151
Vårraps. frø ... 16 1•.2 2.U 3.7 5.2 6.4 7.2 7.8 105 128 137 73 113 127 56 98 116

I I.e. kO'itcr I •.c. koster l I.e. kmtcr

7<J I 90 1"0 70-' 90 1"0 7<J I 90 1"01
Fodcrsukkerrocr
Grundg. m. huMJyrg. 26 137.4 4.6 6.2 6.0 5A 48 53 54 46 48 53 44 46 47

I I hkø sukker t hkg iUkker I hk. sukker ~
kOSler koster "Ofiler

BO 1160 I'''' BO 1160 I'''' BO 1"'0 12'" I
hlbrik!>rocr. sukker. 24 RI.I 6.0 11.2 15,3 18.0 19.2 18.6 107 113 115 104 III 113 95 109 112

·1.1 J a,t'. er regnet 1.03 hk! 1"(Slof l bederuer eller 12 hkg bederoeiop. Af hensyn III opbc\'llringslab er fr.ldragelJO pet af 10pudbyncl.
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Generel kvælstofprognose
Når man i gødningsplanlægningcn tager udgangspunkt l

de retningsgivende normer. skal man ved beregningen
af hælstofbchovct i det konkrcte tilfælde korrigcre
normerne for pumaneme forskelle forårsaget af jordl)
pc. og klimaforhold. Disse korrektioner bygger på. at
der i gennemsnit over nere år er målt et forskelligt N·
min·indhold på forskellige jOflhyper og fon.kelligc ste·
der i landet. Korrektionerne er vist tabel 8 og forud
SB:t1er samme normudbyue på aJle jordtyper.

Tabel 8. Ge"erel k1'ælsrofprogflose. Afvigelser i hæl·
slOfbehm'et forarsaget afJordtype og geografisk
plaaring, Prognosen ga!lder for korn og for
drssdede afgroder. Kg tV pr. ha

Prognosen i label'} gælder for den dominerende jordty·
pe i de pågældende amter på marker. hvor der ikke er
Udbragt husdyrg~x1ning eller lignende inden for det sid
ste år.

Prognosen på forskellige jordtyper
Ud fra 6 års resultater af jordmålingcr i KVADRAT·
NElTET er der udarbejdet generelle sammenhænge
mellem afvigelserne i kvælstofbchovct på forskcllige
jordt)'per. Af\'igelseme fra normbehovet er større jo
sværere jorderne er. I tabel lOer vist. hvordan afvigel
serne angivel i prognosen kan omregnes fra ~n jordtype
til en anden.

Tabel IO. Omregningsfaktorer mellem jonlryper. Fak/o.
reme am'endes til omregnulg af prognosens
atlghelser af af\'igelser fra In jord/ype ril en
anden.

Normal
Normalt pldt:ndc InJen Gro,· IFm·

~'~,nedber
for 5okal.ilekr sandet saiXkt JO'd1A-3W-j lB I J81-4 18 ().1

500-600 Jylland exd. 0MJylland +20 +10 O
4Q().500 Østjylland ..,..20 O -:-10
375·400 0cmc excl. Vestsjæll. + 20 O·dO
350-375 Vestsjælland -20 -:-5 -:-15

.) Normalncdbarcn cr angJ\ct 'iOm llIl~. af 19'77·88.
Fra Grovsand
Fra Finsand ..
Fra LerJord.

1.0
0.5
0.3

1.9
1.0
0,6

2.9
1.6
1.0

Årlig kvælstofprognose

1.81,41.2

Prognosen hvor der er udbragt
11lIsdyrg9Jt!1l iIlg
På grundlag af målingerne i KVADRATNEITET er
der udarbejdet generelle sammcnhænge mcllem afvigcl.
..ernc på marker uden husdyrgødning og marker med
husdyrgooning. Generelt vil afvigelser fra normbehovcl
fra år til år være ..tørre på husdyrgødede marker end på
marker uden husdyrgødnillg. I tabel Il er vist, hvordan
kvælslofpmgnosen kan omregnes til husdyrgødcde
marker.

Tt,lJeI II. Omregmllgsfaklorer Iii husdyrgødede arealer.
Rest organisk N-mæ"gde angiwr, hl-YJr m~g~t
orgamsk ki-'ælsrof der er lilbage af husdyrgod
",ng tilført for/rugten. Rest organisk N pd 100
n'Qrer til, at der er tilfort ca. 30 lOns fast sIaId.
godr,i"g fra kl1æg eller ca. BO tons svine· eller
hæggylle til forfrugl/m.
Kl"alslofprognosens angh-elser af drlig~ afVl·
gelser i behovet sJ..al multipliceres med angn-el
Jerne t tabellen for at fd prognosen pd hits.
dyrgødet lord

Fm
Ingen busdyr
gødning

I TIl Td
~, T"-.... _ .... N
~~- - .......

L 100 k~ Nn,a 100 kg NIha cfkrir 'Cl.!

+5
~5

.,.10
.,.5

O
O
O

+5
O
O
O

..:.5
~5

Finsand
Lerjord
Lerjord
Lerjord

Grov!oand
Grovsand
Grovsand
Lerjord
Lerjord
Lerjord
Lerjord
Lerjord
Lerjord

lA"
Ah'lgebe, l

1oodt>'P'
_til

øonnbroo..,

Kvælslofprogn~n for 1993 (tabel 9) er baseret på re·
suhateme af målingcr i KVADRATNETfET. Prog.
nosen forudsagde ct lidt lavere kvælstorbehov end nor
mah i Nord- og Midtjylland 'iaml i Storstrøll1s amt. I
resten af landet blev kvælslofbchovet vurderel til at væ
re normalt bortset fra i Sønderjylland og på Bornholm.
hvor lIet blev vurllcret til at værc lidi ovcr normbehovcl.

Tabel 9. Årlig kll(~/stofprog"use for 1993 på den domt
nerellde Jordtype i dl' enkelte amter. Prognosen
angh'er afvigelser fra flormbehOl'e/ korrigerer
for defl generelle kvælstofprognose. Prognosen
gælder for kom og forJrssdede afgrøder !Ulder
forudsæ/ning afet normair "bytte Kg N pr. ha

Nordjylland ..
Viborg .

rhus _ _, _ . _..
Vcjle .. , _ .
Ringkøbing.
Ribe .. _.
Søndcf)ylland.

Fyn .
Vestsjælland _ .
Frederiksborg/Roskilde.
StoTStrøm .
Bornholm ..
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Nitratudvaskning under
forskellige dyrkningsforhold
AI ClaIIs JellSell. AldelillK Ior Areatdata og
Kortlægning. Swtens Pltmleavlsforsøg,
og HallS Sl'ellillg østergaard

Re!>ullatcrnc fra landbrugsarcalt:rne i KVADRATNET
TET kan an\'cI1l.Jc~generelt for landbrugsarclllcr i Dan·
mark. hvis der er ovcrcns'ilcmmclse mellem de dyrk
ning,forhoILl. der reg.istrere') i KVADRAT~E1TET. og
dem der er g:c1dcndr.: for landet :.om helhed

TabL'! /2. Fordl'llllgell af {l/gmt/n tJil dl: mllr/..('r, da ll/d
gar I mo(/dberegllilJgemt' af "itrarlldwuÅlIi,,·
gert i I\VAf)RATNEITET og ijlg. /hmmarb
Statut,J..

K\ADRAThI:.l D.nmarls
Slall~lll ,

Antal I I'cl. PCl. I
Vårkorn 635 33.1 J3.l
Vinlcrkorn . 579 30.2 29.1
Rap, . ......... 2~8 12.9 11.8
Bælgsæd 119 6.2 4.5
Rodfrugt. 154 8.0 8.1
Græ<;afgroocr. 182 1.).5 13.3

I KVADRAT:'IIElTET er 56 pet. af markerne beliggen
de p~ sandet underjord. mens del tilsvarende tal for
hele landel er 59 pet. For..kcllen er ikke stati"tisk ..ik
ker.
l tabel 11 er \ i<;1 afgrodefordelingen på de JrcaJer i
KVADRATNETn:. r. der er amendt til modelhcrcg
ninger og fordelingen ing. Danmarh Statistik. Der er
god overcnsstemmebe mellem tallene. bort~ct fra at
KVADRATNFTI'FT angiver en mindre 3ndel med
gf"!r',mar~erend i landet som helhcd.
FOrbruget af ~\'æl~tof i form af handelsgooning på de
marker i KVADRAT ElTET. der indgår i modclbe
regningerne. var 137 hhv. [38 kg pr. ha i 1989 og 1990.
134 kg pr. ha i 1991 og 127 kg pr. hl! i 1992. Ing. Dan
marks Statistik var forbrugel I Danmark (korngeret for
forbruget i ha\cr mv.) i de samme år hh\'. 133. 141, l-W
og lJl. Så de kvælslOfmængder. der er anvendt i model·
beregningerne af udva<;kningcn. er meget nocr de <;am·
me. 'iom generelt er anvendt i Danmark.
Den samlede mængde hælstofgødning inel. organisk
&,:KJning i modelberegmngerne i KVADRATNElTET i
årene 1989-1992 var hhv. 199. 191. 199 og 204 kg N pr. ha.
Der foreligger ingen tilsvarende statistiske opgørelser
for hele landet.
Generelt kan det konkluderelo. at der er god overens
stemmelse mellem de oplysninger. der er am'endt ved
beregningen af nltratudvaskmngen på markerne i KVA
DRATNETIET og de statistiske opl)'sninger. Den ene
ste undtagelse er andelen af græsmarker. som indgår
med en lavere andel ved beregningerne af nitrutudvask
mngen i KVADRAT ETfFT end i landet som helhed.

G9d'ikning o~ kaJkning

Nitratudvaskning
Afdeling for Arealdata og Kortlægning under Staten,
Planlea\ Isforsøg har gennemf,m modelbercgninger
med vand- og ~\æh.tofmodellenDAISY. som er ud... i~
let på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole.
F~)r modelberegningerne ble\' gennemført. blev model
len indstillet og afprøvet ved hjælp af m linger gennem
forl af Statens Plltntcavlsforscg på nogle såkaldt for·
skudte KVADRATNET- punkter.
Udover nitratudvaskningen beregner modellen Jordenlo
indhold af mineralsk kvæl<;tof ug afgmdeudbytlct. De
beregnede værdier er sammenlignet mcd måhc værdier.
og der er gennemført statistiloke \ urderinger ar maleria·
kl. der genereh viser en god overcnlostemmelsc. men
her vil kun rCloultaterne af beregningernc af nilratud
va:'>~ningen blivc oml:llt.

lahel 13. Nitmflldl"{lskning (kg V pr. ha) beregm'l med
DAISY p la"dbrugsoreoleme J KVADRAT:
NEnE'!: Resultaleme er opdelt pd marker.
der ('T rii/ørt IllIsdyrgød"lfll; fm kvæg hhv. .fvill
eller !JOfl/ udelukkende er tilført lumdeisgød
IIhlg. Resultaterne er opdelt I sandet (jan'eko
de 1·3) og leret (forl'dode .J-6J undergrund. ()
= amal

I K""
K\'itgbrui S"'lnl~brug hnndels· G.,

gødning

t989
Sandjord 109 (58) 1~5 (38) 73(111) 96 (207)
Lerjord. 57 (31) 74 (43) 33(108) 47 (182)
Gns.. 91 (89) 108 (81) 53(219) 73 (389)

199Q
Sandjord .. 85 (56) 99 (38) M(112) 76 (206)
Lerjord 63 (25) 67 (40) 32(126) 44 (191)
Gns.. 78 (81) 83 (78) 47(238) 61 (397)

1991
Sandjord .. 109 (57) 113 (. ) 67(113) 87 (208)
Lerjord ... 60 (26) 73 (43) 28(II~) ~3 (183)
Gns. 94 (83) 92 (81) 48(227) 67 (391)

/992
Sandjord 133 (60) 172 (50) 101 (91) 128 (201)
Lerjord 80 (25) 93 (52) 42 (98) 63 (175)
Gns...... 117 (85) 132(102) 71(189) 98 (376)

GIlS. 1989·92
Sandjord .... 109(231) 135( 164) 75(427) 97 (822)
Lerjord 65( 107) 78( 178) 34(446) 49 (731)
Gns. 95(338) 105(342) 54(873) 7~(1553)

Tabel 13 viser den beregnede OItraludvaskning fra mar·
ker med hhv. sandet og leret undergrund. og hvor der er
tllfort husdyrgødning fra kvæg hhv. s\·ln. eller hvor der
udelukkende er gødet med handeb.godning. Resultater·
ne viser. at nitraludvaskningen I gennemsnit ar de 4 år
har været 74 kg N pr. h'l pr. år. Udvaskningen var lotØrst 1
vinteren 1992-93 og 30-40 kg lavere pr. ha i både 1990 og
1991. I gennem'inil af de 3 brugst)'pcr var udvaskningen
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Tabel U. I\lfratlldvask"mg (kg N pr. Ila) ,"regnel med
DA IS Y. Resultaleme er opdelr eftef /or/rugt og
('fler om markeme I'ar be\'Oksede eller "bel'ok
sede om ejtertJrer. Desuden ef/er om under·
grunden var slllleJer (farvekode 1-3) eller ferel
(/ar"'fkode 4·6). Markerne er ikke til/øn II/Is-
dyrgødning del pdgaldende dr. () - antal

1989
Sandjord 87 (57) 60 (33) 43(11) 34 (7) 71(108)
Lerjord. 40 (55) 28 (43) 24 (5) 34(103)
Gns.... 6-l(112) 42 (76) 37(16) 37 (7) 53(211)

1990
Sandjord 66 (50) 6-l (36) 48 (6) 36( IO) 61(102)
Lerjord. 38 (SO) 28 (64) 24 (S) 32(1\9)
Gns..... 52(100) 41(100) 37(11) 36(10) 46(221)

1991
Sandjord 72 (53) 65 (39) 47(10) 26 (7) 64(109)
Lerjord. 30 (36) 24 (60) 17 (8) 25(104)
(jos 55 (89) 40 (99) 33(18) 26 (7) 45(213)

1992
Sandjord 112 (35) 105 (41) 62 (5) 35 (7) 100 (88)
Lc~ord. 52 (30) 38 (66) 42 (96)
Gn•..... 84 (65) 64( 1(7) 62 (5) 35 (7) 70(184)

G,IS. 1989-1992
Sandjord 82(195) 75(149) 48(32) 33(31) 73(407)
Lerjord. 39(171) 30(233) 21(18) 33(422)
Gns..... 62(366) 47(382) 38(50) 33(31 ) 53(829)

jord udvaskningen med 34 kg N pr. ha sammenlignet
med ubevoksct jord. På lerjord blev udvask.ningen redu-
cerel med 18 kg N pr. ha. I gennemsnil for begge jordty-
per reducerede gr.esudlæggct udvaskningen med 24 kg
N pr. ha. Udvaskningen var lavest på elabierede gr~-

arealer. hvor den var 33 kg N pr. ha på ~andjord.

-

I Korn - Kom· Komm I
uhc'VO \el \mkl"l.æd m<d-- G<Z> G.. I

ca. 2 gange så Slor på sandjord som på lerjord i aJle
årene. bortset fra 1990. Nilratudvaskningen fra svine
brugene er i gennemsnit af årene ca. 2 gange større end
fra de handelsgødede marker. Nitraludvaskningen fr<t
kvægbrugene er ogsr. større end fra de handelsgødede
arealer. men mindre end fra svinebrugene. Når udvask
ningen er lavere fra kvægbrugene end fra svinebrugene.
kan del bl.a. skyldes el andel afgrødevalg. Kvægbruge
ne har en glorre andel af afgrodcr med en lang væksl
periode.
På de kvægbrug. der er mediagel i ud\'a.'!.kningsbereg
ningerne. blev der i gennemsnl1 udbragt 32 t fast hus
dyrgødning om årel. mens der på svinebrugene blev
udbragt i genncm...nit 27 t om året. På både kvægbruge
ne og svinebrugenc blev der i gennemsnit stort set ud
bragt de samme mængder ved forårs- og ved efleråf't
udbringningerne.
Hvor der blev anvendt fast g.ødning fra svin. blev ca. 30
pcl. udbragt om ror rel \ 19 Q-Q\. mens ca. 60 pct. blev
udbraglom foråret i 1992. Hvor der blev anvcndt fast
gødning fra kvæg. var der i perioden en ~tigning fra
50-60 pet. lil knap 75 pet. udbragl om foråre!. Hvor der
blev anvendt nydende husdyrgødning fra kvæg eller fra
svin. blev der i hele perioden udbragt 60-70 pc!. om
foråret.
Tabel 14 viscr den beregnede nilnHudvaskning rra kom
og græsmarker. der .ne er lilfort husdyrgødning sam
me år. Resultaterne er opdelt i leret hhv_ sandet under
grund og efter be\'uL."ningem L.llraktcr. Resul1alerne vi·
ser. al udvaskningen i gcnnemsnit af rene var mere end
dobbelt så Slor. h\or undergrunden var sand. end hvor
den var ler. 1 gcnnem..nit af ~rene var udvaskningen 40
kg N pr ha slørre på sandjord end på lerjord. men for
skellen mellem !kInd- og lerjord varierede fra år lil år fra
29 til 58 kg N pr ha fra år lil år.
Nitratudvaskningen var størst på ubemk'>Ct Jord efler
korn. Den var 7 - 9 kg større. end hvor der var sået
vinteT'iæd på hhv. So1nd- og lerjord. l gennemsnit for
begge jordtyper. vægtet efter afgmdemes fordeling p
jordtypeme. var den 15 kg N hOJere på ubcvokscl jord
efler kom, end hvor der var såel vintersæd. l gennem
snit af , rene reducerede udlæg af græs i korn på sand-

Tabel 15. DaflGøllllllfg llll'mier/m'de_ f65}

Råprotcln pet i lidb. uø: merudb.
li'lrslllf hkgJba

, 3 3 3

8.9 32 26.1
9.6 70 27.2 22.1

10.8 88 34,2 27.1
12.0 105 38.5 29.4
11..3 91 33.0 25.9
11..3 95 35,4 26.3
11.1 95 36.6 29.5
11.5 99 37.2 28.1

11.3 96 36.5 29.4
7.8

Vint~rh\ed.e

Alllal forwg

Okg N.
100 N i 25-3-9 .
150 N i 25-3-IJ ' .
200 N i 25-3-9 ..
165 N i DanGødning uddriblel
219 f\ i DanGødnmg uddriblet. .
178 f\ i DanGødning punktnedfældcl.
190 N i DanGodnlOg punktnedfældel.
144 f\ i DanGødning punktncdfiddel
+ \O kg Dan-mix punklnedfældel .
LSO.95 ..

DanG+K1nlngst)lX' 15-2-6 ('r an\'endl
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Ttrbel/6./. DallGodni"g uddrtblef (1/ vinrerln-ede 199/-93.

gødning. og hvor effekten af bhldgmhkninll med den
nydcnde ">l-22 er undersogt. ~
Sammenligningen er foretaget \-ed 2 k\ælstofni\cauer. I
fur..ngcne er der i det tidlige for5r udtagct jordpruvc III

N-min-analyse. I gns. af de 4 ro.....øg blev der målt et
indhold af ;-.J-min i rodzonen på 37 kg uorgalll ... k kv:cJ
stof pr. ha. og ud fra denne mængde blev der beregnet
cl hehm for l\ælstof på 178 19 1\ pr_ ha. S.lmmcn
ligning af effdlcn af NPK-godnillg og DanGodIlIng er
foretaget ved det forventede oplimale kvælslofnivcau
og ved cn mængl.lc 1'''40 kg N pr. IHl under det optimale
niveau I h\'crt enkelt fm'W'!!.
12: af de 4 forsøg er ~PK·godningcnudhragt ad ~n gang
nudl i apnl. men.. den I 2 forsøg er udbragt ad 2: gange
hcnholds\ is ca. I. april og l. m"J. DanGødningen er i
alle fon.ugcne uddriblet midt i april. N·22 er bredspnlj
tct sidst i maj (...1. 39) og midt i juni (SI. 51)). Der er
udbragt en stnrre hæl510fmængde i de fo~'gsled. som
har fået DanGodning end i de tilsvarende forsøgslcd .
..om har Hi.et TPK-gødning.
Ved det laveste kV<ell'llofniveau har NPK-gpdningen gi·
vcl et l'IUHre merudbyttc end OllnGødning. For<;kcllen
er dog kun stati"'ll~l sikker i el af de 4 forsøg.
Ved den lave kvælstofmængde har ud..projtning af 30 kg
1\ ad 2 gange i N·22 givet Cl hlle merudbyue og en
stigning i protcinprocenten på 0.6 pet. enheder. Ved den
111* kvælstofmængde har udspmjtning uf N·22 haft en
mindre indflydcl!>C på udbyttet. men har beVIrket en
"'llgning i proleinproccnten på 0.5 pet. enheder.
I de ..idsle 3 år er der gennemf,," 15 forsog med Dan·
Godnlllg. til \'lIltcrh\'cde efter forskellige planer. I lubel
16. l er vist en sammenligning af effekten af en fast gød·
ning med uddriblct DanGødning ved el kvæistofniveall
på omkring. 150 19 N pr_ ha til vintcrhvede.

Kvælstofformer
DanGødning
D<IO(j~)dning er betegnelsen for en nydende goonings
Iype. som h<lf været markcd~fun i Danmark ~idcn midt
i M'erne. G~,dnillgel1 er normalt sur med ct pH på 1·2.
Den blandes af urca, fO'.foT'-)TC. ~\'oyls)re og vandoplø
seligc former af kalium. mag.nesium og ffilkronænng:!>
"Ioffer.
I cfter~ret 1<)lJ3 har finnacl IJanO"dning. AIS meddelt.
al prm.lukl~oflil1lelllcl er ændret således. al salllmcn
s.1:tnmgcn af D:mO'xJnmgcr er ændrel fra surlvirkcllde
nydende gødninger til nCUlralc n~dcndc godninger.
Ioorsøgent'. wm er ge"nemforl I 1993 og Ildligen! år. er
IIdforl med lh' hidtidige Sure godninger. og r(,w/ulleme
kOIl tlnJar Ikkf' umiddelbart ()\'u!"'l'J på (/e "ye typer,
~om markeds[ort,s fi/I æksl$æ5QIJt'1l 199-1.

I ItlbcJ IS er \"1 rc,u!laterne af 3 forSOl! i vinterh\-'ede.
h\'or effekten af henholdvis uddriblet o~g punldnedfæl
det DanGodning er ...ammenli~nct med effeklen af I)K
25·3·9. Punktl1edfældercn placerer g"dningcn i 3-5 crn's
dybde i en af\t<llU..I p5 ca. 5 cm mellelll punkterne i ræk
ken og Jlled ca. 30 cnl's afstand mellcm rællcrne.
Af de J forsog er de 2 forsøg gennemfort j ~t.J)lIand og
I forsøg i Ve..t..lylland. Alle fONlgene er gennemfart på
:-'lIldjord. Slivel NPK·gødningen som DanGodningen er
udbragt mich i april. Jorden var pli dette tidspunkt tør, og
der faldt ingen nedbor i dagene fur og dter udbringning.
Ud fra anal~ ...en af DanGodningen og rcgj..,lrcringen af
den udbraglc mængde cr den altuelle mængde udbragt
lv:elstof beregnet. Kvælstofm;cngden er bleVCl lidt stør
rc cnd forvcntet. fordi den kemiskc analy'ic af Dangpd·
ningen visle et lidt h~1jcre indhold af lvælstof I den bc
n}lIcde DanGodmng end det deklarcde indhold.
I for~01~cne har der illc været statistisk ..ikre forslelle
på virl~ingen af de IO godnlng.'>I) per. Der er en lendens
III. HI NPK-g,'dllingen har givct et lidt højerc udbytte
end uddriblet DanGødning. mcnl'l punktnedfældet
DanGodning har gi\et næslen .;amme merudhytte ~m

PK-gl1dningen.
Ocr er ikkc opn. et merudh~Ile fur tils..Ttning af mikro
næringsstoffer lilDanGødnlngen.
I tabel 16 er \'i~t rel'lultatet <If 4 forsøg, hvor effekten af
DanGodning er "ammcnlignct llIed effekten af NPK-

Vinlerhn.-de

Anlal foNt!

! i l~ eller NI'K ...
N i DanG~Klnillg uddriblet
LSD.

Udhylte og merudbyue
hk! kerne pr_ ha

"
70.8
-2.R

Tahel/6. DanGodlll"g og N·l2 (il limer/n·ede. (66)

Vinlerh,-ede RJprolem Udb)ue kg N Udb. og mcrudb.
pcl i wr5l1'1f i kemelhll hki/ha

Anlal fonog , , ,
137 i 25-3-9 12.1 104 63.0
157 N 1 DanGI~dning ...... 12.2 100 -:-2.8 +3.9
137 N i 25-3-9 I 15 N i N-22 !tI. 39 og 59 12.8 112 1.2 + 1.1
155 N i DanGodning + 15 N i N-22 !tI. 39 og 59 lU 107 +1.8 +4.1
J74 i 2.'5-3-9 . ......... 13.0 112 0.1 -:-2.6
197 l i DanGodning . _. _. . . . . . . . . . . . . 13.1 III + 1.0 +3.7
174 i 25-3-9 + 15 N i N·22 SI. 39 og 59 . 13.5 117 0.7 +3.2
11)5 N i DanGødning + 15 N i N·22 sI. 39 og 59 13.6 116 +0.4 +4.3
LSD.95 . ... ........ ...... ........
D,mGødmng 15-1-6 er an\'Cndt Beho\ cftrf I'\·mm metoden er bcrcgnrt 111178 , pr. ha
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Gødskning oJ: kalkning

Andre forsøg med flydende
gødninger
Der Cl" gennemført en del forsøg med n)'dendc gød·
ningcr eftcr egne planer.
Landbrugets R dgivningsselskab i I-Iolbæk har gen
nemført 2 for"'8 (nr. 2700019393-002. 270019393-(03)
og på Lolland·Falster 1 f0l1i08 (nr. 2700019393418) i
vinlerhvede med sammenligning af en O}'dende NPK
gødning med betegnelsen Flexgødning med cn fast

PK·godning. I dc 2 førstnævnte forsog Cl" der opnået
en dårligere effekt af den O)'dende gødning. mens viek·
ningen i del 3. fo~g var ens.
Fyn~ Slifts Patrioti..ke Selskah har gennemført 2 forsøg
(nr. 21000\9393·056. nr. 21(x)()19393-059) med en sam·
menligning af nedhan'ct NPK·gødning med henholds·
vis ncdharvet DanGødning og nedfældet DnnGødning
og nydende ammoniak i vårbyg. I det cnc af de 2 forsøg
er der opnåct Ct megel stOrt merudbytte for at nedfælde
gødningen.

Af de 2 års forsøg med N-32 til vinterhvede kan konklu·
dere~:

- Der er en u?fldens lil. ar effeklen a[ N·32 har I'ærel lidi
ringere end af kalkammomolpeler. r'Orskellen er ikke
slMjSlisk sikker. NeslJl,ateme er i overensslemmelse med
remiraler af lilsl'arendt: [orsog i 70'erne.

- I både 1992 og 1993 er der opndel en lal'ere k\'fElslofop·
rage1st og prolejnprocent I~d a""''endelse af N·32.

. S~'lgodsJ..,,;ng med N·32 har hofl samme indfl}'dels~pil
prOleltlprOCetllen som en anl'endelse af kalbalpeter.

- 1 1993 er obs~nerel svidninger efler ttdsprøjlning af 25
/..g J..l'lrislof 1/\.'·32 I SI. 39.

S vcl ·32 som kalkammonsalpeter er udbragt ad 2
gange. I. udbringning er foretaget ca. L april. og 2.
udhringning er foretaget ca. I. maj. ·32 er uddriblet p
begge tidspunktcl". Som 'icng"dskning er der i et for·
M)g!tlcd som supplement til godskning med ISO kg kvæl·
stof i kalkammonslllpcter gødsket med SO h.g kvælstof i
kalhalpcter i ~t. 59 i begyndelsen af juni. mens der i
tilsvarende forsøgs led mcd N-32 er 1o.cngødsket med
bred~pr~)jl1ling af N·32 2 gange i henholdsvis SI. 59 og
st. 65 l begyndelsen af juni og medio juni.
Ocr har il...ke \-æret merudbylttJ for tilførsel af kvælstof
udovcr 100 kg pr ha. Ocr Cl" ikJ..e fundet statistisk sikre
forskelle på effekten af de to gødninger. Vcd sammen·
ligning \'ed de la\'e hælstofniveauer har såvel merud·
bytiet som optagelsen af kvælstof været højest ved an
\cndelse af "alJ..amffionsalpctcr. Samme tendens blev
obscT\cret i 1992.
Sellgødskning med 50 kg kvælstof i kalksalpctcr har be·
virket en stigning i proleinprocenten på OA enheder i
forhold til samme kvælstofmængde i Iwlkllmmonsalpc·
ter udbragt i april og maj. Sengødskning med N-32 har
bevirket en sligning i protcinproccnten på 0,6 enheder \
forhold til samme h.\'ælstofmæn2de uddriblet i N-32 i
apnl og maj. I begge forsøg er-observeret l>vidninger
efter udsprøjtning af N·32 i st. 39.
I 1992 blev der p grund af den ekstrem lorre vækstsæ
son iUe opnået nogen stigning i protcinproccnten ved
sengo<b"ning.

Tobell7 f\.jl tlll'lIlterhl'ed~ (67)

N-32 til vinterhvede
N-32 er en trykfri flydende neutral kvælstofgpdning.
hvor SO pet. af kvælstoffet Cl" p amidfonn. 25 pet. på
ammoniumform og 25 pet. p. nitratfonn. I 1970'crne
blev der gennemført et stort <lntal forsøg med sammen
ligning af kvæl$lofcffcktcn af denne type g"dningcr og
kvælstofeffekten i faste gødninger. I disse forsøg blev
opnået en lidt ringere effekt af de nydende gødninger.
I 1993 er der gennemført 2 forsøg på Sjælland. h\-'or
effekten af N·32 er sammenlignet med eCfel..ten af "al"
llmmonsalpeler. Forwgene er gennemført i ~rtcn Pcpi
tal på JB 4 og JB 6. Resultaterne er vist i label 17.

2 forsøg 1993

Uden kvælstof. .... ....... 9.2 57 45.9
50 N i kas ca. 114 og 115 11.2 47 22.8
75 N i kas ca. 114 og 115 .... 12.6 59 22.1

100 N i kw. ca_ 1M og 115 ..... 13.0 65 23.3
75 N i kas ca. 1/4 og l/S

-SO i kas ved skridning IH 68 22.8
50 1\ i N·32 ca. 114 og 115 .... 10.7 39 21.0
75 1\ i N·32 ca. 1/4 og 115 .. 11.0 40 18.7
100 N i N·32 ca. 114 og 1/5. 11.8 58 26.0
75 N i N-32 ca. 1/4 og liS

+ 25 N i N·32 v. fuld skridn.
og ved hvedens blom~lring 12.4 57 21.7

LSD. 7. /

3 forsøg 1992

Uden kvælstof .......... 9.5 69 5-1.6
50 N i kas ca. 1/4 og. 115 11.7 114 17.9
75 'J i ka.. ca. 1/4 og. 115 12.2 123 19.9

100 N i kas ca. 1/4 og 1/5 12.2 125 21.7
75 N i "as ca. 1/4 og liS

+SO ' l k:b \ed skridnmg 11.3 112 19.0
50 l 1'\-32 ca. I/-log 1/5. 10.6 100 15.1
75 N i N-32 ca. 1M og 115 .. 10.9 106 17.2
lOO N i N-32 ea. 1I4 og 1f5. 115 114 18.2
75 N i N·32 ca. tl-l og 1/5

-t 25 N i N-32 v. fuld skridn.
og ved hvedens blom~trillg 11.7 114 18.8

LSD. ............... 3.9
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I de 15 fors"g er der opmJet en lidt mindre \irJ..ning af
DanGpdning end af fasl gødmng.
På baggrund af nere års resultater ar forsøg med Dan
G<-ktning kan ft~lgende "onkluderes:
. effekæn af DanGødning uddrihlel lil I/llterhl'ede IInr

I'ærer lidt ""gere end uf NPK-gødlllflger.
. effekten af J}/lflklnedfælde/ DaIlG"dni/fg i 3 forvcg I

1993 IIor hafl ell effekl pli lillie med NPK-godl/inger.
- bredsprøjmin8 l gange med 15 N I N·ll bladgødning

IIur bel'irket en stigning i protein;ndlloldel pif ca. O,j
pet. enlleder / " forsøg I 1993. BredsproJl",ngen med
N-22 hor ikke [remJ..aldr bladsddn;nger.

-
I Ri· Ldl>~d~lldb'me """,d

rintmvede protem kg'~ hk,"". pr. ha kcmrlønlof pr ha



«;ød.'il,"in~ ()~ kaJkninl-:

Sengødskning af vinter
og vårhvede
Sengødskning af vinterhvede
Ved afregning af vinterhvede lil brodproduklion og lil
inlCI"Cnliul1 er prolcinprocenlcn afgørende. Derfor er
del vigtigt al anvende en '.lralcgi fur hæl~loftildeJing.

!>Om !.it..rer del nodvendige protcinindhold.
På baggrund af -l fONng I 1991 med I,cngodskning af
...urten Pepilal. som visle relativt Slore stigninger i pro
tcinindholdCI vcd "cng.(;d~kning. blev der i 1992 p~bc·

g)'ndt en (or50ogsserie Iii belysning af. om denne -.an har
specielt bcho\ for sengodskning.

I 199:1 er gennemført 7 forsog med scngødskning af vin
lerhvede med kalkammon ..alpclcr(kas) og kalksalpclcr
(I..s). se label 18. 6 af forsogcnc er udfOr! i sonen Pepilal
og l for-og i Fresco. Forsogene er gennemført p. JH
6-7.

I marts måned er dcr udwgcI '\l-min-prøver. Inoreftcr
kv:e1..lofhchovct er beregnet. I gns. er dcr m. It ct
min-indhold p. J4 kg uorgani..k kvæl~tof pr. ha. og det
optimale bælslofbchov er beregncI 111 i gn<;. 167 ! pr.
ha med en variation fra 109 til 190 l'\' pr. ha.
Omkring \. april er allc forsøg... lcd tilfMt 40 p4.:t. af mar
ken .. forventede k\ælstolbeho\'. 2. tildeling af kvæl5ilof
cr forelagct ca. I. maj. I 3 af de 7 forsøg er der foretagct
!>engod~kningomknng SI. 39 ca. 1. juni og igen omkring
st. 61 ca. 14 dage ..enere. I de 4 forsøg cr der kun fore
taget scngødskning omkring "t. fil.
Tilfon-cl ;.If 30 kg kvælstof under og ovcr dcl beregncde
optimale niveau har ikke haft nogen væsentlig indn)'
dcl-.c p;' udb} tiet. hvilket t}'der p • at dct heregnede
optimale tilforscl..bchov har \'æret rigeligt SIOrt.

Tilh~ThCI af 30 kg kvælstof umler det optimale hehov har
bevirke I 0.4 pet. enheder mindrc protcin i kornct. men:.
en tilførscl af 30 kg kvælslof udo\cr det beregnede be
hO\ har bevirket en stigning i proteinindholdc\ p!J. 0.2
pet. Dette "itemmcr merens med resultaterne fra 1992.

55

55

54

06

53

4R

45

47
46

13.3 138 107 lA 1.9 319 292

13.5 15R 1.5 314 279

13.7 162 2.2 320 266

13.5 137 156 -eOA OA 320 307

13.6 137 157 11. 0.4 319 317

JUprotem lldb)1le kf! ' Udb. a, mcrudl>.
pc1. 'te~of • k<:~ pr ba hkg Lerne pr ha

3 7 7 3 7 3 7 3

11.5 12.7 128 146 14.9 76.9 341 368 42 51

11.9 13.2 133 155 0.2 1.9 308 292 43 52

12.3

12.1

12.4

'fllheI18. Se1l8ødskmllg af brødln-edt' med /..a/kammotlsalpeter og /../I/k.salpe1t'r. (68)

Anl•• 1rONlg

Rc:.tbehov efter N-min.
30 cfter l_min.

ca. 115 .
Re:-lbehov cflcr -min.
ca. 1/5 .
Rc~tbchov eftcr N-min.
+ 30 N eflcr -min.
ca. 1/5 ..
RCMheho\' cfter N-min.
ca. 115 + 30 kg l i ka" ..t. 39 ..
Reslbehov efter N-min.
ca. 1/5 + 30 kg N i k~ ~1. 39
Restbchov efter N-I11Ill.

ca. 115 + 30 kg i k.. "l. 59 ..
Re~lbeho\' efter N-min.
cu. 1/5 + 30 kg N i ks SI. 59 .
LSD.

" ror..og 1992

RCMbehov cflcr -mm.
-e3O eflcr I\-mm.
cu. 115 . 105 120 76.3 36 369
Re:-thchov dIer N·min ca. 115 .. 11.2 130 J.7 37 375
HCSlbchov eflcr N-min.
+ 30 l'\' efter -min.
ca. liS ......... 11.6 135 1.5 41 382
Rcstbchov efter I\-min.
ca. 115 + JU kg N i ka" "I. 39. J1.3 129 -eO.J 39 3RR
Rcsthcho\' cher N-min.
ca. 1/5 t- 30 kg N i k.. :o.t. 39 J1.3 129 OA 40 395
Restbeho\' efter I'\'-mm.
ea. 115 + 30 kg N i ks SI. 59 .. J1.3 128 cO.1 39 388
Rcstbchov efter N-min.
ca. 115 T JO kg N i k<; SI. SY . J1.1 128 0.7 37 3R7

• ....7 kg protein pr kg ~
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Gødskning og kalkning

Det samlede kvælstofni\'eau \ed de to tidlige tilførsler,
hvor \'interh\'ede normalt færdiggpdcs. har 'i ledcs haft
afgorende indn)delse pa proteinindholdet.
Scngødskning i sI. 35 (ca. I. juni) har givct \<lmme mer
udbytie som tilfprsel af den samme kvælstofmængde
lidligerc. Kalksalpcter har givet el lidt Sotmre merudby\
te end kalkammonSt1.lpctcr og har samtidig givcl en
meroplagelloC af kvælslof. Stigningen i proteinprocent
er således ogs ')tørst for kalk ...alpeler sammcnlignt=t
med kalkammonsalpeter. Ocr er opnåct cn stigning i
proteinprocenten på 0.2-0A enheder \ed gpdskning i SI.

39 i forhold til samme gødmng.\lImendel.se ca. l. maj.
Sengødskning i SI. 61 (ca. l·t juni) har ikke forøget ud
bYllc!. Stigningen i proleinprocent har !>varet til slig
ningen i proteinprocent ved tilfprsel i SI. 39.
I 1992 blev der hverken \ed ~ngødsk.ning i ~I. 39 eller
Sl. 590pn et sammc udbyttc som \'ed tilførsel af samme
kvæbtofmængde omkring I. maj. Forskellen mellem re
sultuternc i 1992 og 1993 kan forklares ved. al der i 1992
ikke kom tilstrækkeligt nedbør til at få maksimal cffckt
af sent udbragt gødning.
I 1993 er dcr cn tcndens til dcn stprsle marglllaloplagcl
se af de sidste 30 kg kvælstof vcd tilførsel i sI. 39. Ved
lilførsel af kalks.alpcter p delte tidspunkt er der opnåel
en marginaloplagclsc på i gns. 23 pet. Dcn samlcdc
optagelse af k\":ristof har dog \'æret relati\t uafhængig af
III fønielstidspun kterne.

16 forsøg i 1992 og 1993. hvoraf de 15 for!>Og har været
udf,," i Pepltal. har \'is!:
- Der har kUli værel er begræ/lst'1 mt'flldbyltt' for ar til

føre 30 kg kvæl.Hof Ildo\'er del f)cregnede optimale be
hov.

• Proreillprocentell har \'leret ~Iæsetr/ligl IUI'ere I'ed lilfor
se/ af JO kg hælstof under det heregnede optimale be
hov.

- Knrlswfmallgden har haft større mdfl)'def.~e på pro
teinprocenlen end Iilforselsridspullkt.

- 11993, InVJr nedbøren har Hrret tilstrækkellg,,1 al sikff
effekl af st.'rlgocb:kllllu:en, hllr ,i/forsel af h~lsto/;SI.
39 gil'et de" højeste pmtt"nprocent.

- 11993 er der regislrerel en lidt bedre ('/fekt af kalksalpe
ler end af kallwmmollsalpeter.

- RCSlllllllcm(! fra 2 års forsøg med sengodsktlillg af sor
ten PepIlal udsklfler :o.ig iHf! væsentligt fra lidligeT(! drs
resultater i andre sorter.

Kvælstofgødsknin!:l og
sengødskning af varhvede
Vårh\'cdc udmærker sig ved gode bageegenskaber.
Derfor betales der normalt en god pris for vårhvcde af
g.od kvalitct. Ved dyrkning af vårh\ede er det derfor
\"igtigt 31 sikre kvaliteten \ed al 3m'cnde en strategi for
hæl'lloftilfor'ilen. som ~ikrer både et optimalt udbyue
samt et højt proteinindhold.
I 1993 cr der gennemfnrt 2 forsøg med sligende mæng
der kvælstof (il v!lrh\'cdc. Bcgge forsøg cr gcnncmført
på mineraljord. heraf 1 fOMg på lB 7 og I forsøg på lB
4. Før s. ning blcv dcr m. It et indhold af uorganisk
kvælstof i jorden på lB 7 og lB 4 på henholdsvis 63 og
36 kg kvæbtof pr. ha. I fOTS{)get på ro 7 blev der lilført
fjcrkrægødning til forfrugtcn. mens dcr Iii forsøgct på
J8 -l ine er tilfort husd)rgodning de sidste 2 år. I for·
søge I på 1B 7 hlev det okonomisk optimale kvælstofbe
ho\' beregnet lil 61 kg kvælstof. mens bcho\'Ct på 1B 4
blev beregnet til 130 kg kvælstof.
N-mm- melooens angivelse af det oplimale kvæls,tofbe·
ho\' har været i rimelig o\'erensstemmelse med den i
fors~,genc fundne optimale kvælstofmængde. I det ene
forsøg. hvor del optimalc kvælslOfbchov vnr bercgncl
lil 61 kg kvælstof pr. ha. cr den økonomisk optimale
kvælslOfmængde beregnet ud fra fOrs0gsrcsultaternc til
53 kg og i det andet forseg til 173 kg.
Sengødskning med 30 kg kvælstof i kalkammonsalpetcr
i sI. 50 er foretaget midt i juni_ Der er opnået et be·

Tabel/9 Kwzlstofmængder og sengfJdsknmg af \'århede (69)

! Karakler Pet. Udb)'ue Udb og ""elle>- Sedimen-

lVirI""" for protein kg merudb. mcrudh. lallon... Faldtal

II;J~d
i kerne l kerne hkg kerne hk@: kerne

~"rrdl
(!iCk)

tøntof pr. ha pr. ba pr. ha i
Antal fo~g 2 2 2 2 2
Grundgødct ..... •••• o ••• • O 10.9 62 41,6 36 335
50 N før såning ......... O 11.1 81 11.9 9.5 39 312

100 før såning. O 12.1 93 14.9 10.9 44 325
150 N før såning .... . . . . . . . . . - . O 13.3 III 19.8 14.2 48 335
96 N før såning .. .......... O 12A 96 15A 11.5 45 341
96 N for såning + 30 N sI. 50 O IH 115 2104 IS.7 S2 328

Økonomisk oplimal -tilfor-.el: (113 N) 19.5 IS.6

J fs 199: J J J J J
Grundgodct .. O \1.9 58 32.6

50 N for sånmg .. O 12.5 7 2.1 1.3
100 N før såning .. ....... ,. O 12.7 9 2.6 1.8
150 N f"r s ning . O L1.l 13 3,9 3.1
N efter N-min før såning. O 13.0 II 3.1 2.3
N efter N-min for såning -;- 30 N ...1. 50 O 13.0 14 4.6 2.9
Økunomisk optimal N-tilfoN:l: (44 N)
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Gudsknin~ og kalkning

Svovl og kvælstof til brødhvede
S,ovl indg r lige.,om kvæblof i protelller. Derfor kan
mangel på svovl være bcgncn'>Cnde for proleindannel
sen. og derfor og..å Uevirl..e cn for dårlig kv,cl'lofudll) t
leise Del er derfor af inlerc..-.e. om tilførsel af <;\'ovl
p.l .... lrl..er pmlcinproccntcn og hagchahtctcn af hrud·
In,ede.
I I<lhcl 20 er ,isl resuhalerne af 7 for.;~'g med tilfoNC! ..r
s\'Ovl til hmdh....el!e vcd forl'ol..ellige kv;cl\lofniveauer
Surten har l alle forsøgene .... ;rrel Peplta!. og jordl) ren
har 'arierel fra JU 41il JB 6. Svovl cr Illforl i beg)IHJd·
sen af april l form af blium.. ulfat. mens kvælstof er
lilfml ad 2 gange· j bcgyndel<:cn af april og omkring I
maj. Scngmhkning er foretaget først i Juni.
I gn!.. blev der nl. II 35 I..g uorganisl.. kvælstof pr. ha I

rodlnncn i mans. Herudfra blev beregne I Cl optimall
kvælstofbchov på 179 I..g hælslof.
Der er ikkc opn Cl nogen effekt af at tilfdre svovl.
Svovl- og hæl\tofindholdcl i planterne er besteml \cl!
en plallleanalysc udtagel af 10-15 cm høje planler i maj
måned. H\·crl..en ~'o"lindhold eller kvæll'olofindhold har
....ærel på\"irl..et af .....ovllilftlrscl. og derfor har f\/5- for
holdcl været konsrant. Der blev målt Cl l'ovovlindhold på
0.16 pet.. hvilket var sanllllC niveau som i "idMe års for
...og.. ormall angl\'cr man. al l'ovovlindholdct skal \'ære

Svovl

TlIbel 20. SI'od og hæl\lo! lil brod/liw/e. (70)
Forsog~pl .. n

Faltor I
a Ingen \\(l\llItf\)rsel
O 25 kg S

F~llor 2:
/\:, dIer I\-nlln-anat)sc mmu~ "O "Il lIahdclcn sidst i m..rls rt'~Il'n fm"'ll maj. Gns. tilført 127 kg N.
B \i dier 1\-mm·anat~sc::. Hahdclen sidsIl marI) reMen fN'it l maj Gn~ tilført tn I.g /'Ii
('. Som B .. SO '" i Las \~d 'iLndmng

mærkclsc"\":crdigl højt merudb) Ile for sengodskmng.
og proteinprocenlcn er forogct med 0.9 pet. enheder.
Forsøgenc I 1992 var præget nf den ekslrcmt lørre
\'æl..slsæ~on. Derfor k:tn re"uitatcrnc fra 1992 iUe
umlddelh~rt .m\'cndes lil en gencrel vcjledning.

Siden milli i gO'crnc er der gennemf"rl ca. 250 for~øg

med tllfør..c1 af ,vovl til forskellige afgroder. HIdiII har
LIe fleste for'iog værel udfort i 'ar· eller ,interrap~. Ud
fra dc relall\t ~Iurc merudb) Ilcr. som er opmtCI l de
fleste af disse fOl"mg. har eJel i LIe ~encrc ar værel anl:lc
falet al tilføre s\O\'I til rap<; uanset Jordl)pe ug tilførsel
af husdyrgndning.
I 1992 optrMtc der svovlmangcl i mange' inters..'l'dsnmr
kcr. Der hlc\' l 1992 genncmført 4 fop.>og med tilh)f\C! af
wo,,1 til vinterhvedc. men i gennelll,nit af de '" forsøg
blev der iI.. I..e npnåctll1erudbyttc for wo\'llllfm·...cl. Den
udbredte s\'ovlmangel har imidlertid ugel interessen for
for<;"g med lilfør.,e1 af 'i,ovl til korn og marl..æn. SMe
de~ er der I IW3 gcnncmfnrl 43 fON)~ med sVO\'hllfnr
,elli1 korn. 6 forsøg i mark;en. 1 fON'g i frogræs og 1
forsøg i lpg. Derimod er der I..un gennemført m f(l .....~,)g
med tilfor!>C1 af s'o' I lil raps.

-
Planleanaly)t Pet. proCcm l

h\"l~(Ie 10·15 CnI høj Karnkter kcmctørstof. lJdbync kg Scdlmen· UJb)'lIe
Vlnlerb"ede fo' (l.Hg f'iltcmC' l'aldlal lalIOns· hkg keme

Pet. 101.111-5 I NIS
~-

prol«' pr. ha \<etUi pr. ha

• Itef'lof forhold pr kg~) •
Anlal fo~,g ; ; 7 7 7 7 7 7

Aa ........... 0.16 12.2 O 11.4 IOS 343 41 61.5
Ab .............. 0.16 11.9 O 11.4 IOS 330 41 61.5
B•. 0.16 12.7 O 11.8 109 361 44 61.9
Bh .......... 0.16 13.1 O 11.8 109 362 47 62.2
Ca . .............. 0.16 12.7 O 12.0 112 347 53 62.4
Cb U.IS 12.8 U 12.1 113 361 52 62.6
LSD (A-Cl
LSD (a-h}}

4 forsøg 191)2· J J J J J J J J

Aa .. .......... 0.16 16.2 O 11.0 ll6 406 34 5·U
Ab . . . . . . . . . . . . ... . 0.19 11.4 O lU 87 39-1 32 5-1.9
B•. ......... .. ........ U.IS 17.2 O 11.1 93 383 34 57.1
Ilh ............. 0.19 12.3 O 11.7 98 395 35 57.2
Ca. U.l6 14.7 O 11.4 95 396 3~ 55.7
Cb 0.21 12.1 O 10.9 92 408 38 56.4
LSD (A-C).
LSD (a-b)) 3 6.1

• 1 1992 I..UR II kg 5\0\'1 pr 001
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Gødskning OJ.: kalknin~

Tabel 2/. /ndkredslling uf J\'Odnumg~/;korn og mark·
ært. (7/-72)

samme forsøgsplan som \'cd tilførsel af svo\'l tiJ korn.
Resultaterne fremgår ligeledes ar tabel 21.
I gns. af de 6 forsøg er der opnået pæne merudbyttcr for
~\'Ovhilf0rsel. Merudb)1terne er dog ikke signifikante. I
3 af de 6 enkehforsog er der opnåel signifikante merud.
bytter. 2 ar disse 3 forsøg er gennemført på JB 7 og l
forscg på JB 4. S\'ovlindholdct i planterne i disse 3 for
søg har ikke adskilt sig fra gennemsnillet.
SVOVlilldholdct i planleme er ikke blevet forøget ved
tilfcrsel af svovl.

Resultaterne med !ovov! til forskellige afgrødcr L987
[993 giver anledning tir følgende anbefalinger:
- SI'OV/ bør altid filføres li/I'infl'r- og vilrmps. Der allbe.

fales en sl'Ovlmætlgde pil 30-40 kg pr. ha.
- Der er ingell for'logsmæuig dokumemalion for at fil.

føre f\'OV/ Iii komafgrøder. Da sl'Ovlmangef kUli opsuJ
under I'isse klimatiske forhold. bør mafl forsikre sig
mod s\'Ol"/mange/ i korn l'ed ullllfore /0·20 kg svovl pr.
hu.

- / markæn har 3 /Id af ti forsøg i /993 gi\'et merudbytte
for s\'ovlti/førse/. Del anblja/es derfor af tilført' 20·30
4.g :)I'W/ pr. ha Iii markært forud for sdmng.

Forsøg i period~II /989·9/ Forsog i /993
Vinrerhv~de

Anlal forwg , , , 11
"OS. 0.24 15.3 52,9 0.24 71,8

20 S 0.27 12.8 1.0 0.26 0.4
4Q S . 0.26 0.5
LSD.

Vimerbyg
Anlal fooog , ,
OS 0.21 52,2

20 S ... 0.24 +0.3
4QS 0.26 O.g
LSD ..

IO

~5,1

0.1
0.4

O

37,7
2.8
4.3

7

0.28
0.33
0.31

,
0.22
0.22
0.24

IO

49.7
0.6

13

49,1
0.4

"
13.3
11.8

7

18.6
15.7

I'

0.30
0.34

7

0.30
0.35

Udb. og Ldb ..
Ih m<nd>. '" """"llb._, - hkg ...,., hka

o 1<. kcrne Ol..... hm<
",ha ",lu

Vårb)'g
Anl;)1 rooog

OS
20 S
4QS
LSD ..

I 1989-1992 er der anvendt 25 kg S pr. ha i delle led.

Markært
Anlal fo~og

OS.
20 S .
40
LSD.

Indkredsning af svovlmangel i korn
I 1993 er der gennemfort et "tort antal enkle s....ovlfoNog
i korn og markært med del formål at fastslå omfangct af
svovl mangel. S...ovl er tilfort i form af kaliumsulfat i
april måned.
~!hdt i maj er der i alle forsogsled udtaget prpH:r lil
analyser af bolde jord og planter. Analyserne er udført
ved en rpntgcnspcktralanalysc. hvor en lang række
grundsloffer i jord og planter kan beMemmes. Analy.
serne er udfort på In"titul fUr Planzenermi.hrung Und
Bodenkunde i Braunsch\\eig.
I vinterhvede er der genncmf,,)rt 19 forsøg. $vovlinhol
det i planterne har været relalivl hojt. og svovhilfprsel
har i gennemsnit foroget s...ov!indholdc:t fra 0.24 til 0.26
pet. af tØrslOf. Som gn~. af de 19 forsøg er opn~et et
begnenset merudbytte. Merudbyttet er ikke Signifikant.
og der er ingen af de 19 fon..øg. hvor der har værel
signifikante merudbytlcr for svovhilførscl.
lvinierbyg cr der gennemført 4 forsøg. Ligesom i ror
søgene i vinterhvede er der kun opnået et mindre mer.
udbyue for svovltilforsel. Svovlindholdct i vintcrb)'g er
oget fra 0.21 pet. uden s\'Ovhilførseltil 0.26 ved tilførsel
af 40 kg svovl. Der er ikke opnået signifikante merud.
bytter for tilførsel af s\'ovl i nogen af fONOgene l \'inter
bl'g·
I vårbyg er der gennemførl IO forsøg. Som gns. er der
k.un opnået begr.ensede merudbytter for svovhilfcfSCl. {
et af de 10 forsøg er dcr opnået et signifikant merudb)t
Ic. Dette forsøg var placerel på lB ~ i Vestjylland.
143 forsøg i 1993 med tllforsel afn'ovl til kom er der J..WI
0IJIIAet sigflifikatll merudbyrre for s\'QI,'ililjørsel i el/or
fØg. / løbet af ItrkStsfPSOfle" blev der kWI obst'n'ut't
meget få marker med s\'mplomer pil n'ol'lmangel. For.
~J..cllclI mellem /992 og /993 pI! udbredelsen afsl'ovlm(lII
gel kun skyldes. lI/ jorl!rt't /992 V(Jr fllKli!:t og mdlll/vik.
lingen derfor re/mil,t uVl'rfl(uhsk i foråret. melis rodlId.
11Mingen i /993 I'ur meget god plJ gm"d af en
lIedfJors/allig v"'ter og fordr.

0.20 pet. i kom. for at s...ovlfoJ'S)'ningen er i orden. NIS
forholdet har værel omknng 12. El IS forhold anses
for kritisk. hvis det er over 20.
KvælSlofoptagelsen og udb)'uet har ik.k.e været påvirket
af 5\'ovltilforslen. hvorfor også proleinproccnten er up _
\'irk.et.

En forøgelse af kvælstofmængden med 50 kg har kun
medført et lille merudbytle og en stigning i proteinpro
centen p 0.4 pet. enheder. Scngødskning har for rsa.
get en yderligere stigning l proteinprocenten på 0.2-0.3
enheder.
r begge årene er der en lendens til. at tilførsel af svovl
har en positiv indn)'delse på fald lallet i de forsøgsled.
hvor der er tilf~m oplimale eller kvæbtofmængder over
det optimale.

Svovltilførsel til markært
Markcert optager normalt 25-30 kg s\'ovl pr. ha l mod
sætning lil korn. som kun optager 10-1.5 kg wovl pr. ha.
Der er gennemfort 6 fo"ug mcd svo\'1 til mark ært efter
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Svovltilførsel til andre afgrøder
Ocr er gcnncmfml I fo~)g (nr. 07026lJ3lJ3-(xII) pa Mur:o.
på JB 6 med lilfprscl af \Vov I lil alm. rnjgræs til (rø.
Svovl er tilført i "'aliumsulfill i bcgyndcl'-Cll <tf april. Ocr
er opn. Cl ct \Iali..ti,k :o.ikl..erl merudb~tlc for lilr"r~l af
40 I..g !<oVO\!

I RO'ikildc og KI\hcnha\ n~ AnliS Landboforemng er dcr
gcnnclllføn l forsøg (nr. 070479393-(01) med tilførsel af
gip" og magnc\ium\ulfat lil \iilllcrrap.. , Der er ikke op
nået ~ig.nifikanlcmcrudo) Iler fm lilfon.el af 5\'0\'1 i gir'
eller I magnc"lUm..ulfat.

Forsøg med anvendelse af TASP
TA$P er Oclcgnclscn for Cl restprodukt (løn afwml
"mg.. prooul..l), s.om frcm"ommcT \ed n:n~ningen af mg
på kmftværkcrnc. På landsplan er der en poh:ntiel pro
dU"lioll <tf delle produkt 1';1200.000 t pr. ~r. Ocr er ..tor
inlcrc ..se for at rinde anvendelse af dettc rc~tprodukl

frem for al deponere det. Siden 1989 er der gennemfl)rt
fun.og med det formål at hcly\.C. om produktet kan an
....cndc<; som ...vO\lg,kJning. ResulwTerne af fo .....ug i 1989
og IWU vi"ile. al virkningcn af :o,vovl i TASP var ligc:-.å
god ...um af vandopløseligl 'ivovl.
TASI' er el h\idl meget finkornet pulver_ ...om indehol·
der 16--18 pet. svo\'1. Den O\cf\cjende del af svovlel fin·
des I form af kalciumsulfit. nlen<; en nllOdre del findes
~om knlciuJllsulfal.
Når TASP'en tilføres oveni den øvrige gødningsmængdc
før ~ning kan den forøgede sallkonecntration i prin
eippet virl...e spirehæmmende. Del er derfor vigligl at
undersøge. hvorvidt tilhm,el af TASP før ctablering af
afgrøden kan hæmme frclmpiringen og medføre cl rc
dueeret plantclal.
1 1993 er der gennemfort 3 forsog med tllfpr...c1 af TASP
til vårrath. Forsøgene er gcnncmfprt i et St1.marbcjde
med Slaten... Plllfucavlsforsøg. Elsam og Miljøstyrelsen.
2 af forsøgene er genncmfurl i Nordjylland p& J B -4. og l
for<;ng er gennemført i øq}~lIand på Hl 7. TASP hlev
udqrøet og ncdhar.-el for ......mng.
Det optalte pluntctal henhold<;\'I" 3 og ~ ugcr efler s:'
ning er lidi laver..: i de for:o,øg~led. som er lilf,)rt TASP,
mcn forskellen cr ikke "'Iali ... li ... k sikker.
For al folgc {)m~'l'lningen I jorden af ...ulfit til sulfal har
Statens Planlc:l\ohJorsog udlagct jordpro,er 1 forsøgene
Il! be..tenunelsc af sulfil og ~ulfaL Indholdet af sulfit I
jorden ca. 1 uge efter udstrøfllngen af TASP var redu
ceret til ca ... ppm sulfit i torrede jorclpmvcr. hvilkel

r"hd 22 TASP III \'ormp5 (71 /)

G"dsknin~ Ol-: kaikniIII-:

svarer til. at mere end 80 pel af del ud<;predtc ...ulfit har
\ærel omdanne l III 'iulfal. I det ubehandlede fo~'g"led

hle' der rc:gblrercl ct <;ulfillndhold pa GI. I ppm.
Tilfør<o,cl :tf"IASP har hævet svovlindhoJdcl j planternc
fra 0.39 til 0.53 pcl. af \(lf'-tuf bestelllt i en planlepnwe
udlagcl I dct tidlige knopsladium. Tidligere år); for~og

med tilforscl af s\"o\ Ilil rap~ har 'ist. al Cl s\ovlindhuld
pa OAO Pl·1. i dette stad ic er til .. træUeligt til vcd Cl
udbyltcnivcau på nI' til 3500 kg fn1 pr. ha.
Tilfm....e1 af TASP har medført et lille merudbyttc. '-Om

dog Ikke er ... ignifil...ant.
Sidelubende med marHofwgene cr der gcnnmfort kar
forsog pa Statens Planlcavlsforsl,g. Rc.. u1talernc herfra
er j overcn<;slemmcl'ic med resultaterne fra rnarkfor·
""gene. I I...arforsøgene har man \cd forskellige fugllg
hed<;jndhold I jorden og 'ed forskellige }ordt)per iUe
fundet nogen spireh:cmnlllg af TASP.
TASP er Cl fini pulver. hvorfor det ikke vill...unllc spre
des i ren torm med almindeligl udstyr til spredning uf
gudmng. En mulighed for en jævn og billig udspredning
kan være at blande TASP i gylle .
1 1993 er der gennemfort '* forsøg i vllllerhvcdc. hvor
effektl..'lI af !ovovl i TASP hlandel i gylle er sammenlignel
med <;\"(wl i gip~ og i svovlsyre.
I forsogene er TASP lilsat g)lIen I gyllevognen og op
blandet med g)"lIe\"Ognen'i ommnn~)stem. Der hk,
il...ke I...on<il:lterct nogen tekniske prohtemer ved til ....'l'I·
ningen. og pulveret er~!1 finkornet. al det ikke udfælde:o,
i gyllen.

Tavel23. 'fA 5P i gylle III viwerlll'('(/e (73)

Planteilnal~ Vdb}ttt:
pnmo Juni "I

\'inlrrhndr ""',.
ro.:rs I Pet. S udh~lle

forhold i I~rstof hkglhll

Anlal forsog J 3

a. 80 ~H-4--N i gylle. 1.1.6 0.12 56.6
h. Som a + 20 S i gIV" 13.5 0.12 J.2
c. Som il + 40 S i gips 12.8 0,14 1.1
d. Soma+-40S

i TASP ibland. gylle. 12.7 0.1-1 0.8
c. Soma--WS

i s\oovl<;)'re ibland. gylle 12.5 0.13 +0,6
LSD .. .........

r\iJTaps
Plamer 1'1,lOter Plantean,II\''>C Udh)'ue 08
pr. m· pr. m pnmo Juni Pct.ohc mtrudho.ne

ca J u~cr ca , UEcr IIU,..loI kit <;t kul
ehcr sining cher ~ntnl t','S forbold Ipct. S II!)nlof '" h.

Ama! forsøg

:1 Uden TASP.
b 50 S i TASP for ning ..
c 100 S i TASP for såmng ..
LSD.

3 3 3 3 3

101 114 11.5 0.39 45.7 3239
86 105 9.3 0.50 -45.4 61
96 101 1';.9 OS" -*5.6 lP
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I forsøgene blev der ikke konstateret s\'idninger i nogen
af forsøgsledene. Der blev heller ikke observeret symp-
tomer på svovlrnangel.
Tilførslen af svovl hnr ikke øget svovlindholdct i kornet
væsentligt, på tfods s\'ovl.indholdct i det ubehandlede
forsøgsled var relativt lavt.
TASP og svovls)Te kan have effekt på kvælstoh'lrknin
gen af gyllen. TASP har et hejt pH. men vil næppe have
nogen målelig indO)"delse på pH i g~ lien på grund af
gyllens buffersystem. En evt. stigning i gyllens pH vil
ege risikoen for ammoniakfordampning. Svovls) re for
surer derimod gylle. og vil derfor sænke gyllens pH.
Der er tilsat ea. 31 koneenlreret svovlsyre pr. ton gylle.
hvilket er nok til at sænke pli i l'ovinegyllc med 0.5-1.0
enheder. En sænkning af gyllens pH reducerer risikoen
for ammoniakfordampning fra gyllen.
I gn... af de .a forsøg cr der opnåct ct lille merudb) Ile for
tilførsel af svovl t gips. Merudb~t1et er iHe ,ignifikant.
TilføNeI af TASP i gylle har gl\'et samme merudb) tie.
mens iblanding af s...ovls)'re har medfør! en lille ned
gang i udbyttet. Rc!'>uhaternc tyder på. at til~tning af
TASP i gylle ikke r virker gyllens kvælstofeffekt i nega
tiv retning. og at der ikke er opnået nogen forbedret
kvæl,tofeffekt af til"ætningen af wovlsyre.

Der er gennemf~m t fOl"50g i vimcrraps med tilsa:tning
af TASP til gylle (nr. 07~393-(01). SvO'<hndholdet i
planterne i det ubehandlede fo('"ogsled var hOJt. men
tilførsel af svovl i glP" og TASP har alligcvel øget svovl
indholdet. I lighed med forsøgene i vinterhvede er der
ikke opnået udbytlem~igeud..lag for noglc af forsøgs
behandlingerne.

Ud fra dc tidligere års forsøg og forsøgsre.sultaterne fra
1993 kan drages følgende konklusioner:
- 51'0'1'1 i TASP har samme effeli.l ~om srm-t , mndoplø
selig~ godmnger.

- /1993 har udsprl'dning af fASP før sanillg kun med·
førr en uvæsemlil-: nedgang i p/uf/lctaller i I'årraps.

- TAsr kunne blallde~ i gylll'lluden fekniske problemer.

. IblandlIlgen af TASP i gylle har ikke pdvirket gyllens
kl'ælstofeffekt.

- Iblanding uf sl'Ovlsyre i gylle har ikke forbedret gyllens
kvælstofeffekt.

Mikronæringsstoffer
Bekæmpelse af manganmangel
i vintersæd
I begyndelsen af SO'eme blev der gennemfør! en for
sogsserie. h\or mangans indnydelse på vintersædens
overvimringscvne blcv undersøgt. Konklusionen af dis
\c forsøg var. at der kun i marker med for højt reak
tionstal elJer p!i humusrig jord ble\' opnået merudbytter
for tilførsel af mangan.
I de senere år har der pletvis i mange vintersædsmarker
optrådt al ....orlig manganmangel. I mange tilfælde har
\'lOtcrsædsafgroocn lidt så stærkt under manganmangel
i det tidlige forår. at denne manganmangel ikke har
kunnet afhjælpes. fordi afgrøden har været for svækket
111 at optage udsprojtet mangan.

Mallga'l mangel i '·inltrbyg i det tidlige forår.

I 1993 er der gennemført 3 forsøgssericr til belysning af.
hvordan manganmangcl forebygges og afhjælpes bedst
muligt i vintersæd.

Tabel U Bejdsning og udsprojtnjng uf f1Umgwl l vmrerbvg (74)

IVlaterbya

MlInganmangc:l (()'IO) PLiQte~tand (pIlm:) Ldbytte
tidliB mrir Ol

3 uger efkr 3 \18Cr dur ~~,te

efterår.- foråB- lc>..... I Død, hkglctnC

• ~hanJhng behandhnB planter planter pr, ha

Anlal fOl"S0g 5 5 5 5

a. Ubehandlct ... O 2 286 51,7
b. Bejdsct med 200 ml Cutonic Mn. Primer. O 2 285 1.9
c. Bejdset med 200 ml. Cutonic Mn. Primer

+ 3 kg mangansulfat udspr. i no\ember .. O 2 289 0.4
d. l:lcJdset med 200 ml. Cutonic Mn. Primer

+ 3 J...g mangansulfat udspr. tidligt forår. O 2 29.a I 0.4
e. 3 kg mangansulfal udspr. I no....ember. O 2 287 2 +0.8
f. 3 kg mangansulfat udspr. tidligt forår. O 2 287 2 +0.9
g. 3 kg mangan,ulfat udspr. i november

+ 3 kg mangansulfat udspr. tidligt forår. O 2 289 3 +1.2
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Vcd bejdsning af uds.'Cdcn mcd CUlOnic Mn-Primer lil
f"res 100 g mangan pr. 100 kg udsæd eller ca. 180 g pr.
ha. Ved udsprøjlning af 3 kg mangansulfat tilføres ca.
900 g mangan. Til sammenligning optager en kornaf
gr0dc iah ca. 100 g mangan pr. ha iah.
I label 24 er visl resuhatet af 5 forsøg i vinterbyg. h\'or
cffekten af bejdsning med mangan er sammenlignet
med udsprøjtning af mangansulfat på 2 tidspunkter.
Mangansulfal er udsprojlcl om efteråret omkring l. no
vember og om fonlrel ; første halvdel af april. Der har
som gennemsnit af de 5 forsøg ikke været stalistisk sikre
merudhytlcr for nogen af behandlingerne. I et af de 5
forsog har der været et stalistisk sikkcrt merudbyue for
bejdsning med eutonic Mn- Primer på 6.0 hkg pr. ha.
Et lilsvarende merudbyue for udspmjtning af mangan
sulfat i samme forsøg er ikke opnåcl.
Som følge af den milde vinter har der ikke været ud
vintring. og mangan mangel har heller ikke medført no
gel bortfald af planter. Der har ikke optrådt synlige
symptomer på manganmangcl om eflcrårel. og om for
året har bedømmelsen af manganmangel været ens uan
sel forsøgsbchandhng.
I tabel 25 er \iSI resultatet af 3 forsøg. hvor effekten er
undcrsøgl af mang<lI1\ulfat udspnljlel henholdsvis om
efteråret og om foråret. Dc 2 af de 3 forsøg er gennem·
førl i vinlerhvede og 1 ; vinterbyg.
I de 2 forsøg i vinterhvede er der ikke opnået merudbyt
le for udsprojtning af mangan. Der er hverken regi
strerel manganmangel om efteråret eller om foråre!. og
der er ikke konslateret nogen forskel i plantetallel mel
lem forsøgsleddene om foråret.
Derimod er der i det cnc forseg I vinterbyg opnåct Cl
stort mcrudbylte for udsprøjtning af mangansulfat om
efteråret. Forsoget er gennemført på sandjord med et
relalivt højt humusindhold (4.1 pcI.) og et for jordtypen
relativt højt reaktionstal (6.6). Et højt humusindhold og
et hOJt reaklionstal øger normal! risikoen for mangan
mangel. I forsøget er der registreret svag mangan man
gel om efleråret. Ved begyndende \'æksl om foråret er

Gødskning og kalkning

der regisIreret el højere pianielal i de forsogsled. som er
lilført mangan om efterårcl.
I tabel 26 på side 90 er gengivet resultalerne af 5 forsøg
med udsprøJlning af mangansulfal henholdsvis om for
årelog om efteråret i kombination med forsog<;led med
og udcn tilh"'llel af svovl om foråret. Svovl er udsprojlet
om forårel i form af sprøjtcsvovl. Ved udspm)tning af 3
kg mangansulfal lilføres samtidig 0.5 kg svo\'1.
Ocr er gcnnemfort 1 forsøg i vinlerh...ede. I i vinterrug
og 3 forsøg; vinterbyg.
I forsøgene i vintcrrug og i \'interhvede er der ikke op
nåel Illerudb)'ltcr for mangantilførsel. 1 gns. af de 3
forsog i ...'interbyg er der opnåel merudbytter for til
forsel af mangansulfat om efterårel. 2 af de 3 forspg
ble\' gcnncmfoTl på JB 3 og 4. og her ble\- der opnået
5>talistis!l. sikre merudbytter for mangantllf"rsel om ef
terårct.
Der er ikke i nogen af forsøgene opnået statistisk sikre
merudbyttcr for at tilføre s\'ovl i det tidlige forår.
I 1993 er der iah gennemført 13 forsøg med udsprnjlning
af mangan i form af mangansulfal til vintersæd om efter
året og om efteråret. Der er gennemført 3 forsøg i \in
lerhvede . I i vinterrug og 9 i vinterbyg.

- I 3 af de 9 forJog i vinterbY8 er der opmJet statistisk
sikre merudbytter for udsprøJtnmg afmangan om efter
året.
- Jforsøgene pd Jordtyper med et lerindhold pd o'er JO

pct. er der ikke opndet stutlstisk sikre merudbytter.
- Der har ikke kunne konstateres nogen sammenhæng

mellem merudb)'tterne for Illførsel af mangan og det i
jorden mdlte mangantal. reaktionstal eller hll11114sin
hold.

- Forebyggende beltandll"8~r mod monganmange/ i "in
It!rs~d md anb~fales om efterdrel l marker. h''Or man
erjarlflgsvis har problemer med manganmangel. Det
l'il oftest sIge pd lord med et relativt højt realaionstal,
en høj humusprocent eller pd løs jord.

Tabel25 Bejds11l1fg og IIdsprojming af mangan i vlmersæd. (75)

Lin_ Manganmanp;t:I (()'IO) P1aDte~tlnd (plJm1) Udb)1lt
lidliø fortr og

J uger efter 3 uger efter merudbyttc

I
cfterln- form. Lc\'Cndc I [)ede hk, kerne

~handling behandhng planlCr planter pr ba

2 forsøg i vill/erhw(/t,.. Ubehandlet . .. ........ O O 197 O 63,8
b. 3 kg mangansulfal ud~pr. i november ... O O ZOO O + 1,1

c. 3 kg mangansulfat udspr. tidligl forår .. O O ZOS O +0.1
d. 3 kg mangansulfat udspr. i novcmber

3 kg mangansulfat udspr. tidligl forår. ... O O ZOO O +0.8

I forsøg I vlluerbyg

a. Ubchandlct. ............ I O Z86 Z ZI,6
b. 3 kg mangansulfat udspr. i november .... O O Z94 O 7.4
c. 3 kg mangansulfal udspr. tidligt forår ........ I O Z85 Z Z,J
d. 3 kg mangansuiful udspr. i novcmber

3 kg mangansulfat udspr. tidligt forår. O O Z98 O 7,7
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Andre forsøg med
mikronæringsstoffer
Der er gennemført 7 forsøg i vinterhvede med tllforsel
af en mikronæringsstofblanding med betegnelsen 01·
lingsoe Micro.

Blandingen er udstrocl I mans måned. Ocr er 0;001 gns.
af de 7 fo~'g ikke opnået merudb)lle for tilførsel af
blandingen.
I Landboforeningernes Rådgivningscenter i Bramming
er der gennemfon I for..øg (nr. 0702793930-(01) med
tilførsel af kobber til vårbyg. I forsøget er slImmenlignet
effekten af tilf~~rscl af kobber i kobberoxydchlorid, kob
berchclat og kobber i PK-gødning. Der er iJ...ke opnåel
~tatistisli. sikken merudb)'tte for tilførsel i1f kobber.

Husdyrgødning
Siden 1989 er der gennemfcrl omkring 250 forwg med
husdyrgødning. Dc fle<;tc af forsøgene er udfort med
g)lIe. men i de sidste 2 år er der også udfort forsøg med
fast 'italdg,Ktning. FoTh{lgene har gh:et værdifulde infor
mationer til brug i rådgivningsarbejdct. og dc har værct
forudsætningen for. al landhrugel Så radilalt har \æret i
stand til at ændre anvendel~n af husdyrgodning i lobet
af de 'iidste 3-4 år. Resultaterne fra husd~ rgodningsfor·
sogene er også uundværligc. hvis man skal kunne over·
holde de krav. som lovgivningen har stillet til udnyttelse
af kva:h.lOf i husdyrgødning.

Udover selvfinun..icring er forsøgene muliggjort af til
skud fra bl.a. Miljøstyrelsens renere teknologi midJer.
Energistyre1sen. Promilleafgiftsfonden. Soren Chr. Sø
rensen og hustrus Mmdcfond og Legatstiftelsen Peders·
holm.
En stor del af forsøgcne med husdyrgøc.Jning har været
placeret på de 15 dcmonslrationscjendomme. som blev
udvalgt i 1991-1992 med det formål at \'ise. h\ordan ud·
n) lIeisen af husd)'rgødning kan forbedres p eJendoms
niveau. Resultaterne fra disse ejendomme omtales i et
særskilt afsnit.
Udbringningen af gylle er i de flestc forsøg forctaget
med Landskontoret for Planteavls to forsøgsvogne. Dis·
..e vogne er j stand til al udbringe nøjagtigc gyllemæng
der og til at foretage en bredspredning. udlægning med
slæbeslaoger. udlægning mcd slæbesko eller en nedfæld~

ning af gyllen. Slangeudlægning og nedfældning sker
som standard med 30 cm's mellcmrum. men den ene af
vognene er opbyggct. s afstanden kan v3rieres fra 15til
ro cm. Ved bredspredning af gyUen monteres en spre·
de plade under hver af slangerne. Herved opnås en
brcdspredning af s>l1en. men med en meget bedre for·
deling end ved brcdsprcdning i praksis.
I de flesle af forsøgene er beregnct et l'ard;",I. Værdi~

tallel svarer til det tidligere benyttede udtryk "udnylteJ~

seSprocClll'·. Beregningen af \'ærditallct er i de nCSlC
forwg foretaget ved at sammenligne marginaloptagel~

sen af kvælstof i den tilfprte g)'lIe med marginaloptagcl
\.Cn af den tils....drende mængde handelsgooning. år der
i forsøgenc rcgnc,; med virkningen på optageben uf
kvælstof fremfor virkningen p!i merudbyttet, skyldes

Tabel J6 Mangon og SI'O\lllill'imersæd (76)-
I\'int~rsæd \hnpnmangcl Plantebcstand Udb)llt

\1.mganmangd Planlcbt~t;lnd
'db\tlC 'ltr·(0-10) (pl.lOl·)

og..rner-
(().lOJ (pUrn')

""'.m<'
udh~tl

IlJh!! forM IldhJ( fndr
lr",\~3 uger 3 uger udllHIC 3 ul!l'r 3 uger Wb\lIc

r~
dl.:r Le· hk!!: efter efter

Le· J""" .... hl.g,. fl.lr.us- ,,"'" ""'" "mt tft ;\r.. for'etrS- lerl1l.! .,""
I "'-""'" "'-""'" pWJl.:r

,.,..,« 1" .... h<'-l h<1w>d =r planter 1" .... 1" ....

J forsøg i \'interln-ed~ Uden sml1 25 kg S i spr"Jlenm'[

". Ubehandlet ................ O O 205 O SO.O O O 205 O 49,3 +0.7
b. 3 kg mangansulfat udspr. i november. li O 199 O 1.0 O O 191 O J.3 +0.4
c. 3 kg mangansulfat udspr. tidligt forår. li li 203 O 0.8 (I O 196 O 2.1 ·0.\
d. 3 19 mangansulfat udspr. i nO\'ember

3 kg mangansulfal udspr. tidligt forår. O O 261 O 0.6 O O 209 O 3.6 1.6

J forsøg i limerrug.. Ubehandlet. li O JS9 4 31,4 (I (I 362 O 29,5 +1,9
b. J kg mangansulfal udspr. i novcmhcr. 11 (I 337 (I -;-3.4 li li 338 O +0,1 1,4
c. 3 kg mangansulfat udspr. tidligl forår. (I O 351 2 +2.3 li O 359 O 0,4 0.8
d. 3 kg mangansulfat ud~pr. i november

3 kg mangan~ulf,lt ud..pr. tldligl forår. li O .167 O +2.1 (I (I 3&> 4 J.1 J.3

31emw: i l'U1rerbyg•. Ubehandlet. O O 2.'iR O 52.7 O O 256 l 53,9 0,8
b. 3 kg mangansulfat udspr. i november. (I O 262 li 2.8 li O 2.'8 O 2.5 0.9
c. 3 kg mangansulfat ucbpr. tidligt forår. li O 257 O 0.6 (I O 258 O 1.8 2.4
d. 3 kg mangansulfl1l ucbpr. i nm'embcr

3 kg mnngansulfm udspr. tidligt forår. (I O 2'i8 O 3.6 11 O 255 O 3.6 1,2
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dct. at kvælslofoplngcJsen normalt hlivcr ved med at
Migc udover del niveau. hvor der ikkc længere er stlgen
dc merudbyttc i kcrne.

Værdiraffpt /ldlryUer del alllal k.g hælslO[ i halldels
gødIlIng. som t(JO kg total-N j husd\'rgødllmg kan {'nUlr
tl'.

Værdiwllel kan i nogle tilfælde p~virkes meget selv af
relnlivl små forskellc i kvælstofopwgcl!-Cll. Når man
vurderer de opnåede værdita!. bor man samtidig se på
merudbyltct for hU'idyrgødningcn 'iammenlignet med
handeb.gudning. Et lavt værdital for husd)'rgødning 1 ct
forwg. h\or mcrudh)'th:t for den tilsvarende mængde
K\ælstof i handelsgødning er la\'1, er ikke afgørende.
<;om hvis mcrudb)uet fur k... ælstof i handclsgødmngen
er meget højt.
I for'iøgcne er gyllelll<cngden norru:.llt <tfp:lsset efter ~1n

skct mængde tilført ammonium-kvæbtof i gyllen. For
udbringning er gyllens mdhold af k\"icl<;lOf miHt med en
Agrm-kvælstofmåler. h\orefter del noo\'endige anlal
ton pr. ha er beregnc!. Værditallet i forsøgene er be
regnet ud fra labonuoricls angi\el'ic df l(nalkvæb.lOf l

proverne.

Gylle Iii vårbyg
Der cr gennemfor! 2 fOl"'6g med g) Ilc til \'årbyg. heraf I
med s\inegylle og I med blandct kvæg- og <;vineg)lIe.
Begge forsog er udforl på lerjord Pil 6). Resullalerne
er vist i label 27.
I forsøgene er virkningen af gylle udbragt om forarel
før såning sammcnlignct med gylle udbragl i vækstsæso
nen. Ved udbringning for såning er i forsogcl med svi·
negylle lilforl 3 for'ikellige gyllemtcngder. Ocr har i det
te forsog ikke været merudbytte for kvæhwflilforsel ud
over 80 kg kvæhluf pr. ha i handrlsgødning. Nedhanet
gyllc før ning har gl ...'CI 'iamme eller slOrre merudbYI
tcr end den lilsvarcnde kvælslofmængde i handelsgød
nIng. Optagrl~n af kvælslof og prolcmprocenten er
den ~ammc fur de handcbgødedc og hU'idyrgødedc for
sog!loled. V:crdilallct for kvælstof i husdyrgødningen er
beregnel til 100. Ved udlægning ,If gylle i bcg)'ndelsen af
jUni er der o~å opnået cn god effekt. og der er trod'i de
meget torre forhold upn et el merudbYllc for den ~ne

g)'lIctilfprscl.
I for~"get med blandet g)'lIe har der Ikke værel merud·
byllcr for tilførsel af kv:cl~{of i handelsgødning udo....er
40 kg kv"l'lstof pr. ha. Tilførsel af gylle 0111 foråret har
givel 'iammc merudbytte som ved tilførsel af handel:.
godning. I delte fON'!! er effelten af bredsprcdt og
I1cdhanet g~ Ile sammenlignet med cn udbringning med
<;Iæoc'ilo. h\or gyllen blandes mcd Jorden ,",cd udbring
ning. An ....endelsen lIf ~Iæbes"'o har ikkc givet signifi
kant fon.kclligc resultater i forhold lil nedharvning af
gyllen lige efter udbringning. Ogs. i dcuc fors,;g har
udlægning af gylle med ~la:beslanger i bcgyndelsen af
Juni givct et merudbyttc på trods af de meget tprre for
hold ved udbringningen.
I Brande-Thyregod Landboforening er dcr udført I fur
Mig (fs. nr. 0700693-001) med g)'llc lil en O\cnintrende
gr:t.''iafgmde. som er pl~*t om for. ret. hvorefter der er

Gødsimin): o~ kals..ning

Tabel 27. GJI/e lill'årbyg. (77)
Leda: Ot\
Led b: 4() 1\ I k:l~

ud c: SO 1\ i las
Led d C.O Ih~

Led e: 4() 1\1l~-f\ I gylle nedhJrwl r,u <J.ning
Led f; RO 1'\H~·N 1 g)lIe nedhan-et rØf dmng
Led Ir bil f\1I-t-- lInIle udbl3g1 med slrbcskø før såmng
Led h: 40 1'\ 1"as + .w :-IH-t--'I: I gylle nedhal'\'el ror ~mng
Led I' JO' I kas rorsjmng +.w NHH~ i ~lIc slangeudlagt i maj

~"b,..
Meldug Rliprott"m Oplaget lIdh, Oll

PC" pct, i kg N i merudb.
daoklllna 1~~IOf kemclha hl:~a

S"inegyl/e, I ff. S.. 51

a....... IO 13.7 62 J3.2
b. IO IJ.O 66 4,2
c. IO IJ.6 75 7.3
d. IO 14.1 77 7.1
e. IO 13.5 78 9,4
f. IO IJ.7 78 8.7
g.•.. IO 14.0 85 11.5
h. IO IJ.7 67 2.8

II. IO 14.0 80 8.6

EL5D 95. 5.5
Merudbyltc vcd pkonomisk optimal
N-lilførsel (83 kg/ha) 7.4

Blandel KJI/e. t Is. $1. 55
a. .. ....... O 11.3 70 ~5.5

b. O 1t.2 76 4.1
c. . ........ O 13.0 llll 4.J
d. O 14.1 95 4.2
c. O 11.1 80 7.5
f. O 11.5 81 6.1
g. O 13.J 87 2,.l
h. O 13.1 Y2 5.9.. O 12.3 llll 7.1
LSD 95 . 5./
y1crudbytlc vcd okonomisl optimal
:--;·tilforsel PO kgfha) 4.1

I Gl:nn~m~llilh81 udbragt pr hu
Tørstof

Vedr. lUllen kg Ion gyUe kg Il,)(al .""
pr 100

kdr.h IIc:dlg led •.h I"" L,

S\'ineg)'lIe. april. 21 12 25 46 95
Blandet gylle. april 78 II 23 61 127

Før såning M3J\'- 4(1 ~ i
~) .,,....~ 'II~ od>gt

Sl'inegyllp

I99J. I r,. 100 lUl If»' o 100
Im.4 f'i. 79 68 87 53 9

Kl'lFggylle

1993. I f~ &\ 42 54 100 6.3
1992.2 f'i. 100 81 3 80 40

.) r~h;IIl(Il,"g 120 :H-t--"III g)'Ue ror sarong
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Tabel 28. Gylle til nllll'rIH'edl'. l'ftudr. (78)

Tor'>tof t:dbragt pr. ba

Vedr. IlY''''' rH kg
ton! Itg J kp:pr. Ion

&,\ tic tolai·" am~·S

I P\an\tPTQ\e Ri·
Hø~tel

lIdb)'nc

\inlerb,ede optagel l~ \ ·113 pml...in
I.g /'Ii I

.,.
l'Ill\'hr I l!l3fb

pct. lerne/ha
mcrudh

lør.lllf hlFJha

for tilførsel af gylle om efteråret. Resultaterne tyder på_
at det er andre egenskaber \'cd gyllen end hælstofcr
fd.tcn. som foråf\3ger mcrudb}"ltct for tilforsel af gy Ile
om efteråret.

<2
35

65
65

13
19

forår
'\ efter /'Ii-mm anbefaling
Som a mmu~ .ro '\
'\ efter /'Ii-mm anbefaling
Som a mmu~ JO 'J
~ dter N-min anbefaling
Som a minus -40 N

7.5< <6.7
HfJ 53,7

• Kun I forsøg

Udbringningstider for gylle til
vinterhvede.
Tidligere års fors",g med ..ammen ligning af udbringning
af gylle i april med udbringning først i maj har vist. at
der opnås den største og sikreste effekt ved udbringning
funot i maj. I 1993 er gennemf"rt 6 fOfM'g med det for
mål at undersøge. om der ogs< kan opnås tilstrækkelig
effekt af g) Ile udbragt i juni.
Virlmngen af &)'lIe tilført i begyndel..en af maj er ~m
menlignet med gylle lilført i begyndelsen af juni. På
begge tidspunkter er undersogt virkningen af bred·
...predning ng slangeudlægning. Forsogo;planen og resul·
taterne fremgår af tabel 21).
I de -l forsøg med svinegylle er gyllen i maj Udbragt i
perioden 5-17. maj. mens den i juni er udbragt i pcno-
den 7·18. juni. Den sid'HC udbringning er s:'lledes fore
taget vcd vinterhvedcns skridning, som i 1993 var for·
hl.lldwis tidlig.

Svinegylle .
Kvæggylle

Snne,l{yl/('. l fs.

a. 17 2~ 13.0 136 73,2
b. 12.3 131 .;- 1,7

c. 12 30 13.0 1<1 3.6
d. 12.2 132 0,0
c. 21 30 13-< 1<3 1,2

f. 12.1 12~ +1,9

Kvæggyl/t', l [s.

a. 28- 9.9 l.w 72.1
b. 95 129 2,4
c. 33' 9.6 1<7 3.8
d. 9.4 132 0.8
e. 33' 9.9 147 0,7
f. 9.. 127 0.0
I.SIJ.95 alft" [orsog 2.5

efterår
LW a lnl!e-n l\zblOf
Led b; lngrn hrlstof
ud c: JO 'J1I-4_'J 1 &\lIe
Lcd d; ..w ~H-4·~ i gylle
Lt:d co: -W N l ka$
Lcd d' :ID N i kn$

sået vårbyg. Der er tilført -lO kg amm.f\ pr. ha i kvæg
gylle d. 21. oktober. Virkningen af denne gylle er sam
menlignet med virkningen af forårsudbragl g~ Ile og
med kvælstof i handelsgodning. Virkningen af så\c1 den
efterårsudbragte som den furårsudbragte g~ Ile har væ
ret stor. Værditallet for den efterårsudbragtc gylle er
beregnet til 55.
Forsøgene i 1993 med gyllefilforse/ til \'århyg Olll fortirl't
før såning !'iser som tidligere drs forsog, al da kali op
nås en meger sikker effekt ufgyllen. Udbrifl8111ng afgyf/e
i maj-jun" mdlled har; de 1 forsog i 1993 gll"el et hOJl
IltUdllal, men tidligere tirs resulltller lIar ,'ut, af \'irk
Ilillgen er mere ILSikker end \'ed udhrmgnmg før ~titllllg.

Gylle lil l'ifllerlll'ede
Årets for..pg med ~nllc til \intcrh\ede belY'I.'r effekten
af gylle udbragt ved forskellige udbringning... tid..punk:tcr
og udhringningsteknikker. Desuden er undersøgt virk
ningen uf lih:ctning af ..yrc og urea til gyllen.

Udbringning af gylle om efteråret
Udkørsel af gylle om efter. rCI til ...-imerh\cdc er ikke
tilladt. Alligevel har der været illleressc for at fa belyst.
h\orvidl tilfur-.ei af !>må mængder gylle: om efteråret har
en positiv indnydclsc pa udb~nel og gl\"Cr ct tihtr..t:l..I..e
lig højt \o'ærdital.
Derer gennemfort -l forw~ i 1993 dter den forsøgsplan.
som fremgår af tabel 18. I for'i"gsled c og d er der tilfort
gylle før s!'lning. og samlidig er der tilført kvælstof i
kalkammonsalpcter i fOTM'g~lcd e og f. Om ({)fåret er
der udtaget N-min-prøver i marts m~ned. hvorefter
kvælstofhehovct er beregnet ud fra N-min-indholdel i
de ikke efterårsgodede forscgsled.
Af de -l for!>o!; har de 1 for!>"g med k\ægg}'lIe og l for
søg med wincgylle Iiggel i Ve... tj)-lIand og I f(lf",og med
svinegylle i Nordjylland. 3 af forsøgene er gennemfort
på ]B <og I på ]B 3.
Planternes h:clstofoptagcl'ic er malt i no\emocr og
marts. Tilførsel af kvælstof om efteråret har øgct \o'inter
hveden~ optagelse af kvæl!o(of med -l "g pr. ha i sa\'ei de
handelsgødede som de husdyrgødede forsøg!oled. I de 2
forsøg med svinegylle blev N-min- indholdel målt til 31
kg uorganisk kvælstof i de ikke eftcrårsgødedc forsøgs
led. mens indholdet i de efler5~gødede led var lidt la·
verc. Derimod var der i det cnc af de 2 fOf'<øg med
kvæggyllc et betydeligt højere indhold af N-min om for·
året i de forsogsled. som lik gylle i efteråret.
Tilføn.el af gylle eller kvæl ..tuf i kal"ammon..alpeler um
efteråret har næsten ikke haft indflydelse på proteinpro
eenten i kernen \ed host.
Alligc\'el er der opnået et 'iignili"ant merudby tte for
tilfor..c1 ilf g~ Ile. mens der ikke er udslag for tilførsel af
kalkammoll!>alpeter om dteran:::t.
TidligL're år-. for~"g med tilfuN'1 af hæl~lof om efter
året til vinterh\ede har vi..t. at der generelI ikke er be
hov for tilførsel om efteråret. 5 fOTheI:! i 199:! med efter
årwdhragt winegylle til vinlerhvede \istc i overens
"temme!'>.: med resultaterm: fra IY93. al der kun l;'llev
opn:kt en beskcden kvælslofoptagelse af dcn tilførte
g}'lIe. men al der allige\d \rIr tenden:- til etl1\l:ruJbyttc



Gød!'knin~ l~ I...alknin~

T~l'\tul
Gn\ udllragt pr. ha

\edr. jOllen pH 10..
Ion I k, i Ii k~pr t<Jn
g~lI( ")lal·' amm·"

I forsøgene med l\"æggyllc og med blandel gylle er der
opn:\ct ,amme \<,ndiwl som med ~vlOc!!)'lIe. Dog er der
en tendcns til cn lidt bedre virknlllg cnd i wine1!yllc af
den ~ene udbringning.

100
n

53
50

Tabel 30. Se" udbritlgwllg lIf g~'lIe i ~'iwl>rllI'edf'

Gemuww/II affor~og(,'le
~\'ineg)'tle. maj 7,(Ml 2R 27 121 86
$vinegylle. juni 7.07 3~ 23 102 77
Kvæggylle. nMJ R.27 33 14 152 66
K\ægg;.-lJe. juni 6.% ol 31 78 oJ
B1andct g~llc. m.IJ 6.98 76 :!:! 137 95
DIandet g;.-lIc. JUIll 7.10 92 20 In 78

g
K\"ægg) Ile. 1 fOr\Øg. 72
Blandet g~ Ile. l fop.-og. 77

Der har V:l:rel \ligende rncrudb~lIc for tilfør<:d af op til
150 kg lv;l'!stof pr. ha i handcl\gmlning. I hor halvdelen
af kvæhlOfma:ngden er udbragt SCnt. er udh) Ilet lavere
end \cd den lidlige udbringning. Til ~cngæld er pro·
lempr()l:cntcn IHJJcre.
Stl.\cl merudhylle \001 I... vælstofoptagcl"e er hade for
den bredspredlc og den ...Iangeudlagte !!~ lIe den samme
<;om for den til ... \arcnde mængde h:lIldehgodning. Vær·
dilallenc er beregncl til henholdsvis 7q og 73 for hred
~rn:dt ug slangeudlagl gylle.
Den sene udbringning af gylle i juni rn~ned har givet Cl
betydeligt lavere ud bylte og lavere k\:.cISfofoptagcl\c
c;.ammenlignet med tildelingen i maj måned. Ved den
sene udbringning er opnåel den bcd"tc \-lrlnmg af den
...Iangeudlagtc g~lIe. Den <;ene tihJeling af gylle har ikke
hævcl proleinproccnten i forhold til den ...amme tilfprtc
kvæblOfmængdc lidiigere.

Udbringning med slæbesko
Ved udbringning :lf gylle med :-.Iæbcslo læggc~ g)lIen
ned lige bag leJ et skær (slæbc~lo). !>Om bearbejder
jorden ovcrfladi.. l. Dette kan "ikre en hedre::: infillr<lIion
af gylle i jorden. idet jordskorpen bryde".
Der er gennemført 7 fOT"Og mc:d ~\"ineg)'lIe. 2 fop.og
med k\ægg~lIcog I forsag mcd blandet gylle. h\or virk·
ningen af f!;;.-lIc udbragt med ~Iæbeskoer sammenligne I
med virkningen fif slangeudlagt gylle. r(Jrsøgsplan og
resultmcr fremgår af tabel 31 på "ide 9-J
KvælSlof i handclsgodnmg er tilfort omlring l. apnl og
omkring I. mtlj. Gyllen er udbr:lgt I l. halvdel af maj.
I de 7 forsøg med winegylle er der opn~ct samme kvæl·
stofoplagcl...e og merudbytte ved 'iåvcl begge kom bina·
tioner af kva'l"tnf i handelsgodning og i gylle ~m \-cd

Mal Juni

VærditaJ
BreJ· ISlanke- 8~d·.1Slang~·
~predt udIJJt 'predt LKfla~t

Slineg\lIe.3 fOr"ø 79 73 27 38

fllhl,119. Sen tldbrill}:llinK (lf gylle ril\'illtf'rhl'f'(le. (79)
Led ;)' II
LeJ !'l: :'il. I 'Il i kil§. uh mJn~ + :'il.1 '11 ka... ull. apnl.
Lcd c: "i 'I I b ..... uh marl~ . 7;' l kas ull apnl
LcJ d: 75 'Il kil§. ull marl.lo'" ,~ 'I , ka.~. Juni.
LcJ (' IIXI '11 k:,~. uh nlans + 100 'Il k,l!> uh apnl
Lcd ( ~o, 1 kil~. uh m:lrl, + Itll '1H4.'l i gylle brcdsprcdll maj.
1.l'd ~ <.(11\ I kas. ult. man' + Il" r-.II~' I gylle '\lan~udla!!t I maj
Lcd h ,~, I kil"'. uh m.lrl~ • '~'1H"" i ~'lIe bredspredl' JUni

LeJ, ~5 1'\ , las. uh martlo - .,~ 'II"'N I g,\l1c o;J.lngcudlagl 'JUni

!Vinlerh\ede
Meldug Råprotein Oplllgct Udh)ttc=

1"" pt.:t.1 kg ~ i og mer·
dzkrung udb)llt'

" ~<
10f\tof kemdba

hklll"

S1'lfll'~rlle. {milli [S. , 3 J 4

a .1 ItU 58 ~].I

h. 4 1J.R 96 21.2
c. 5 D.J 119 27.5
d. ~ 1.1.0 119 2J.~

c 6 13.7 122 17.9
L. 4 11.3 112 27.4
g.. 4 11.2 110 16.5
h 4 12.1 97 19.-J
1. •• 4 IlA 103 ~l.:\

LSV 9< 5.6
t\'lerudb)lle vcd pkonumi,k uptimal
N-titfnr..el
(gns. 161 kg '\l/ha). 2R.4

Kltl'g\lIt'. I for~og

il. 0.01 9.9 95 70.3
b. O,UI 9.7 110 13.IJ
c. ........ .. 0.01 11.2 130 I-J.S
d. 11.111 l J.7 121 5.~

c. 0.01 l J.7 1.16 15.1
J.. .............. (I,Ill 11..1 128 I~.I

g. lU) l IlA 12S 11.1
h. 11.01 l J.O 118 lt9
1. •• 11.1)1 IlA 117 11.:\
UIJ q5 6.5
Merudh) Ile \cd øknnl)nll~k optimal
N-tilfpr~cl

(gns. 134 kg f'/ha). lU

Hlmllln gl-/ll'. I forsog
,. 0.6 IL) 66 57.6
b. l 11.2 116 IS.6
c. 2 1.1.6 143 19.7
d. 2 I-J.I 151 21.3
e.. J I-J5 148 17.:!
J .1 1:!.9 137 20..1
~. 3 13.1 141 21.5
h.. 3 13.0 128 15.0
L. 3 13.6 140 18.2
LSDQ5. 5.9
Merudbyllc ved økonomi~l uplimal
N-tilfør..c1
(gns. 114 kg N/ha). IlJA
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1abe131. Udhrlll};lIiTlg tlf gylle med \læhc.\ko til mller-
Im'de. (80)

Lcd a: O/\'
Led b' SO 1\ I k,,~

Lcd c: 100". h~
Lc:dd 1'iO'lka,
Led e 50 1\ 1 ka.\ ... HXJ :'\H-J-K i g~lle slangcudlagl l apnl
Led f; 1011'. ~,l~ - 'O 'HoS.' •1(.\lIe ,1;mgeuJI.agll arnI
Led g' 50 , l k.:c. ... ll(ll\ H-J-l\ i gylle med slil'besko l apnl
Lcd h; 100" ta-~'" 50 "HH~ i g\lIe med \I~~~o. apnl

Meldug Råproteln Opla~
Udb\Ue

Vlo....._ pct.
pct. i k, i og mer·

dzknm! udh\1h:
• 61 IPnhll L.eme:ba h1g/ha

S\'lllegyJle. 7 forsøg
,. 2 10.2 b7 .18,0
b. 4 10..1 AA 14.0
<. 4 lU 109 :!3.3
d. 4 11.9 1211 26.7
c . .. 4 11.8 121 27.2
L. 4 11.8 121 ~75

g. .. ....... 4 12.2 123 26.0
h. 4 12.0 122 26.9
/.5D.95 U
Merudb) Ile ved uk()nurm:-.~ uptlmlJl
N-lilfprscl (J.t4 kg/ha) .............. 29.9

K \ ægg)'/f!', 2 lon"x.. 0.2 9.7 50 37.7
b. lU 1.1,:; 69 16.1
c. 0..1 lOA 02 27.6
d. 0 ..1 I~.~ 122 35.5
c. . ........ 0.3 I LU lUl 29.8
1'... . . . . . . ... U.3 10,9 101 30.1
g. 0.3 11.7 IO>; 30.1
h. .............. U.7 Il.() 11(1 32.3
LSD.Y5. 10.7
Merudbylte wd nldmomi ...k optim<il
N'lllforscl {l8} kg/hal 38.7

Blwuh'l gr/ft" I {iJf.\og
,. .2 7' 65,9
b. 9.2 lOb 18.7
<. W.6 l32 255
d. .. . . .. ... . 12.6 16,:\ 19,2
c. .............. 9.1 11I~ 21.0
1. .. lO.n Ul :.1.1.3
g. 10.2 1~'" 23.5
h. 10.5 Ul 26.1
LSD. 95 .>.9
Merudh)tte "ed I,knnomisk optimal
.(ilfM~el (12,5 I.g/ha) 28.7

de :! udbring.nln~ ..mcloder. Der er imidkrtllJ lilinn me
rl' ~\æbtof med g~lIc:n \ed udhnngnmg med "Iæbcsl.o
cnd \cd udl;cgOlng med ~Iæbcsl<logcr(~c till\el 32). Da
marglnaloptagd:-.eo af hælslOf har ... æn:t faldende \cd
tilføn.el af l. ... æhlormicngdcr mer 100 I.g kv;d'itof pr. ha.
kan de npn!ledt: \":l'r(liwl ikke samll1cnli~llcsmellem de
2 udbrin).:llill~~ldl1il.~a. D('rfor hlivl."f ... ærdil.lllc! af
g~11c og"a I;l\cre fllr de fnr"Ogsktl. ,,1m..:r lilført en huj
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Tlll)('( 32. LhlbrUlKflillX IIf Kyff<' med slæbesko til '·"lIer·

''''ede.

Kg total-f\ pr h..
\rdr. gyl.... pH

Led, I Led! I Led, I Led b

S\megylle .. 7.14 128 69 15-1 lO
~101'lc-mmdsle

\:rrd. ... _7A.!-6.17 151-10:" "''''' I"I-Cn YX·tl7
Kvægg)'lIc ..... 6.91 17M ll5 21-1 HI)

B1andel ~}'lIe . I-W 77 l73 92

sw...odlagt lidbra81 mrd

\'- slzbnko

Led, I Led! Leda I Led b

"\IIll'gl"l/e

IW3. 7 lorsøg 62 5l 56 43
l<)t)~. 3 f(,~øg . 6) /iR

KI'/l'ggrlll'

IQ9.,. 2 fOf<;og . J5 21 36 29
IW2, I forsog. ... 46 41

Bhmdt'l gl' fil'

191.)1. I fUN)!! 4 O 2(1 ()

IlN2, I to~øg . 5g 52

l. va'!-.. wfmængde l h3ndchg,x1ning. og en l:w hæl"lof·
mængde i gylle.
I [.\n:-.. er der opn~O;:I lilfr.:J ...~tillende vænJilal af ~\'æl

~toffel j winegyllen.
I de 2 forsøg med kvæggylle har virkningen værel di"trli·
gl.'n.: t'nd af svinegylle. I gll"'. <tf de 2 forsøg er der ved
udhringning. CIf den lave gylle mængde opnået Cl v;l'rdilal
for b'ælqof i kvægg)Ile på om~ring 35.
I del fu~"g. ~om er udfMl med hlandcl g~llc. er dcr
(\pnåCI en meget darlig ellekt af gyllen.

Afstand mellem slæbeslanger
Ved an\endelse af ..la:hc'>langcr anbefales en afMand
imellem .;Ia.'bcslangernc på fll:l,,:imalt 30 cm for ~lt UIH.lg5.
~Iriocr i mar~en. I 19<)1 bk\ gcnnemfl)rt o fur,,"g. hmr
\ nl.ningcn af gylle led f(lr<.~elligeafslande mellem ...Ian·
gerne blev undersogt. I disse forsog blel der opn<lct
~amme hælsto(effc:'~1 uan~l ...Iangeahtand.

I IW3 er der udfOr! -I fooog med svincg)lle meJ fur·
"~elligc afslande mellem :-.1'llI~erne. Forwg...plancn og
r"'''ullall'rne fn:mg;Jr <lr latlel 33. Kvælstof i handel')·
gWlllng hh:\ tilført ad :z gange. fm"'t i april og for')l i
mit' I for"og"lcddenc. hvor der blev tilført g~lle. blev
d"r liltort 50 kg hælslof pr ha førsl i april i hlJndt:l..
~udning ug 100 ~g amm.'-II, g~lIe fOr<;;( i maj

Den okonorni<;k optimale h:l'1slofmængde er l gennem
\nil ..r fur~"g('nc bereg1ll.:t lil 122 kg kvælslof. Der er
opn;icl 'amme I'irkning af g~ lien uanset afslandcn mel·
km \1;cbe..lanp.eTll(,. ah~:J '''Hllmc rc... ulll:ll ,om l 1'N2.
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Gennemsnit af
forsøgenc. 7.1. 57 2. 1.16 97
SI'H~le og mllld~lt'

\'a·rdi .. .. 6.91·7.J9 46-lU IS·!'} 151·122 10lJ·')(J

Tp~lOf
Udbra!!t rr, ha

, ...... IY..... r" kg
hM I k, I ..rr. Ion ~\II( tut.d·'Il ;tmm·"'/

Meldug
Råprolem OplageT Udb}'tlc

Vinterh~ede p<I J'Ct. I k!):" j
og mcr-

dtkmnj/ udb\'lIe
<;t.o..,\

101')101 k,('mefba hk';'"

"-lddufI Rårl\ltcln Opl.lll.ct
Udtoytt~

Vinlerh\'l~ck Oll mcr·
p<I 1'" , ke' l udbyncdækmn! lorstof kernclha hkglha

Tabel 3-1 Syre UK Url'tI I g~1le "/l·mter/u'ede. (8!)

leda Il"
ll."d b 5U 1\ • la_
Le.l c lOON I b,
leJ d 15()'l I Ll.
Lcd c 100 ~H.J-~. &,...lIc
Lc:d f 100 'Il1l.J·\ 'g\lIe .hlandel ~).e

Lcd g 100 ~H.J·'\I. g~'lIc .blandet 511 N. UTt'a
Lcd h 100 'IlH.J" • g)11c Ihlandel 50 N • urca og ~yrc

u-d 1 50 '\Il kas - 100 Wl.J·" • ~lIc

Virkningen af ren gylle er ..ammcnligncl mcd gylle lil'ial
syre, gyllc lil..al urca og gylle lilsal både ..yre og uren.
Forsog..planen fremgår ar label 34.
Kvæl..lnf i handcl<o;&ødning cr udspredl ad 2 gangc, fØrSI
i april og fOrsl i maj. G) Ile er tilferl fOrsl i april.
S) re er tilsal til gyllen i form af koncentreret w(l"hyre l
en mængde. s. ledes pH l svme- og kvægg}lIe ble\' redu
ceret lil ca. 6.0 og ca. 7,0 i afg~1 gylle. I alt hlc\'
anvendl 3 I svovlsyre pr. Ion gylle som tils.ctning III svi
neg) llc. 5 I til kvæggylle og 4 I pr. ton til afgas!!ct gylle.

S\'o\ls)ren er lilsal direklC til g)llcn i gyllcvognen. Ved
tilsætning ud\ lklc<.. der kuldioxyd. hvilkel mcdforcr, al
g~Jlen skummer kraftigt.
Urca ble\ ligelcdc~ lilsat direkte i gyllevognen. Ved til·
sætning af bade gylle og urca er an\'endt ,amme "yre·
mængde som vcd tilsælning af syre uden urca. Dcr er
ikke kon..tatcrel prohlcmr.:T med at opløse ureaen i gyl
lcn.

SI'illl'KI'lJe, 3 Is. st. 58

a.. 1 IO.:! ~(l 51.4
b. • 10.3 116 24.8
c... 4 IlA 132 27.9
d. , 11.7 139 30.0
o. .. .. . . . ... . . 4 10.9 122 25,1
l .. 4 10,4 liS 2.1.6
g. ........ ... 4 10,8 125 27.4
h.. , 11.1 126 26.1
;. 4 II.U 127 27.8
LSD 95 5.6
~terudbytte vcd okonomisk optimal
N-ttlf"r..cl (15R kglha) .. . ........ 30.3

KI'tl'ggylle. 2 I~. ff. 61

a. 4 1U.~ 65 -14.2
b. IO 12.8 105 16.U
c. 14 14.2 119 17.8
d .. 21 I'.U I~) 19.3
e. IO 12.9 III 19.2
f.. 11 12.0 102 18.3
g. 1.1 12.3 109 21.2
h. .. " ....... 12 11.9 104 19.9
i.. 12 12.5 104 17.0
LSD 95 6.9
Merudb) Ile \cd olonomisk oplimal
N·Illforscl (121 kg/ha) .... 18..1

95

66
02

,1
61""67

Slan~afst;,md I

5.
6~

IScm I lOcm I .J5cm I 60crn
\-lrnlitaJ

1Y4.J3. 4 for;og.
19Y2, .5 for~øg.

SI'frll'J.:ylfe. -I [s.

.1. l Y5 9, 73.5
h. 2 IU.U II. 10.6

" ............. 3 11.0 139 19."
d. • 11.9 155 22.4
< 3 11.;\ 1.7 22.5
l .. 3 11.-1 155 26.6
g 3 11.2 1.6 22.4
h. 3 11.6 155 25,)
LSD. 8.1
Mcrudbylle vcd økonomisk optimal
N·lilfm..d (122 kg/ha) ... 2.1.0

'tåbel .H. Sltmgl'apltlful I'cd gylleudbrIll8";"g ; \'imer-
III·rt/e. (8/ J

Leda" (1\1

Lcd b: 50 '1 i kas
Lcd c: 11I0'" la.,
ud d' 150'. kas
Lcd e: "tI r.. l la~ 4 Hl' \;IU-'. ~}lIc: ,I;lngc:udlagl' maj. l.'i cm
lc'd f' .'i(l • las ~ 100 "H.J·:'\ i ,gylle ~Iangcudlagll maj. 30 cnl
Lcd g: ~Il N • la..\ - 100" HH' • g} Ile \timgcudtagll maj, .JS cm
Led h' Sil 'Il • kas - IllO ~H.1·~ I g\llc slangcudlagl j maj 60 cm

Tilsætning af syre og urea i gylle
til vinterhvede
Ved udtmngmng af g) Ile kan C,'n del af ammoniuml..\'æl·
stoffet tabes lil ,llmosfæren i form af ammoniak. Delle
alllllloniilklab aO'<l:ng.er bl.a. af gyllens pH. Vcd al til·
,ælte ~yrc lil gyllen kan pll ..æn~es. og risi~oen for am·
moniakfordampnmg alt andel ligc reducerc...
Ved udbringning af gylle vil man normalt dækkc af·
groden..; fo\for og kaliumheho\ med g)lkn. mens der
normalt ..k<ll suppleres med kvælstof i handcl'igødning.
Ilvis kvælstofgpdningen kan tilsættes og spredcs sam·
men med gyllen, vil man kunne !!p'lrc en ud!>predning af
handelsgødning.
I 1993 cr der markedsførl et produkl mcd belegnelscn
Acidlinc. ~m både indeholder syre og hælstof (urea).
For at undcrsogc effekten af s~rc· og kvælsloftilsætning
til gylle er der gennemført 5 forsøg i vinterhvcdc og 2
fu~g i ~helgræs.
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Tabel35 Syre og Ilrea i gylle til vimerhvede

S\ine· K\æg- Afgas.setl\edr. gyllen gylle ID'llt g~'lIe

]Jo"'. 1 ru",., l fOrsir

8

7,5

G)lk G}lIe G) Ile G\lIe
VlltrdltaJ G~\lc.' + syre: ~50"+ s~re + urea ... urea ikas

tabenr. 001 . Iobenr. 005 • løbenr. 0041
Fl{}ur 3. TIlrering sI SVJnegyfIe

Gennemsnitlig pet. tørstof. 5.1 8.1
Største og mindste \'lerdl 6.2-4.1 8.5-;.9

Gns. pH i gyllen 7.08 7.00
Største OB mmdste ~;rrdl 7,45-6.85 i.l()..6.90

Gns. pH i g)'lle + syre. ..... 5.81 5.93
Største og mmdsle \-;rrdl 5.95-5.65 5.65-6.20

Gns. pH i gylle" urea + syre 5.88 6.08
Største og mIndste \"l:rdi 5.95-5.80 5.~5-6.20

Gennemsmtligt udbragt pr. ha

Ton gylle. . . . . . . . . . . . . 33.:t5
Total·N 157 198
Ammonium-"....... 117 110

~.6

7.90

6.90

6.75

22
108
82

7

pH

6,5

6

5,5
O

, ,
"

1 2 3 4 5 6
liter kone. SVOYtsyre pr. ton gyI$e

Svinegylle. 3 fs. . 81 65
Kvæggylle, 2 fs. 68 55
Afgss!<tet gylle. l fs.. 93 100

f>l
52
79

66
~5

89

55
J.l
83

Virkningen af gylle har været høj. I såvel svine-o kvæg
og afgasset gylle har virkningen af gyllen været højere
end det tilførte amm.N med gyllen. Dette tyder på. at
ammoniaktabet fra gyllen har været minimal. hvorfor
der ikke kan forventes effekt af syretilsætning. Tilsæt
ning af syren har bevirket en lidt lavere kvælslofoptagel
se og et lidt lavere merudbytte i forhold til ren gylle.
men forskcllene er ikke statistisk sikre.
Tilsætning af urca til gylle kan bevirke en lille pH slig
ning i gyllen. Efter udspredning af blandingen af gylle
og urea kan der forekomme lab af kvælstof ved for.
dampning af ammoniak både fra gyllen og fra ureaen.
Tilsætning lil gyllen af 50 kg kvælstof i urea har givet
samme kvælstofoptagelse og merudbytte som, hvor gyl·
len er suppleret med 50 kg kvælstof i udstrøet kalkam
monsalpeter. Dette tyder på, at tilsætning af urea til
gyllen ikke har forøget tabet af kvælstof.
Tilsætning af S)TC til blandingen af gylle og urea har
hverken haft positiv indflydelse på kvælstofoplagelsen
eller merudbyttet.
Ved lilsætning af svovlsyre lilsættes 0.6 kg svovl pr. I
svovlsyre. Svovlindholdet l gylle er i sig sel\ ikke højt
nok lil at dække pianiernes behov for 5";Ovl.

For nærmere at undersøge. h\'or meget syre der skal
tilsætles gylle for at ~nke pH i gylle. er der i laboratori·
et gennemført tilrering af de gylleprøver. som er ud.
taget i forsøgene.
Af figuren ses. at der \ed tilsætning af 2 I koncenlreret
svovlsyre pr. ton SVinegylle er el fald i gyllens pH på I
enhed. mens der skal anvendes 4-6 I svovlsyre for at få
pH under 6. Ved litreringen er pH målt umiddelbart
efter tilsætmng af S) re.
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Siden anskaffelsen af Landskomorers to gyllevogne i
1989 har de udbragt gylle i ca. 250 forsøg over hele landet
i en række forskellige afgrøder.

Afgasset gylle til vinterhvede
Gylle. som er afgasset i et biogasanlæg. er karakteri.
serct ved et højere indhold af amm.N i forhold til ind
holdet af totalkvælstof sammenlignet med ubehandlet
g) Ile. Samtidig er pH i afgasset gylle omkring I enhed
højere end i ubehandlet gylle. hvilket øger risikoen for
tab af ammoniak ved fordampning.
I 1993 er der gennemført 2 forsøg med afgasset gyUe
efler forsøgsplanen. som fremgår af tabel 37.
I de handelsgødede forsøgsled er kvælstof udbragt om
kring 1. april og omknng L maj.
Virkningen af bredspredt. slangeudlagl gylle og gylle
udbragt med slæbesko er sammenlignet ved udbring.
ning midi i april. Der er opnået det højeste værditaJ for
gylle udbragl med slæbesko og lavest værdital for brcd
spredt gylle. Merudbyttet for såvel udlægning med slæ.
beslanger som med slæbesko er højere end for bred.
spredl g)'lIe.
Ved udbringning af g)'lIe midt i maj er der opnået el
lavere værdital end ved udbringning midt i april. Midt i
maj er der opnået et Slørre værdital ved slangeudlæg.
ning end ved bredspredning.



TabelJ? Af..t:fLHet gd/e tI! \·",rerhllede. (83)

I.eda '"
udb: ~I'

LcJ I.: 1fJ(J 'I
Lcd d [~)'1

Led e lin 'III.! , l g~lle med ,Ia,-besku I ilpnl ... 'il! 'II kas 1 maj
Led f 100 'IH.!·' 1 J!.~lIc btcd..predt i apnl f :'O \; I ka.~ i Illa)
Lcd 8: HK} 'J-1J\ 'g\lIe ,/al1!!-cudl,tgl' apnl - 50 f\ I kas l maj
Led h 'iO" kas i april 100 '1H.!-'1 i g~11c bred\predll maj
Lcd I' 'iO , i \..a., i apnl - "I' 'IH.!·' I g'Jle !>Iangeudlagtl maj

T0rMof GII\ udbragt pr_ ha I
'edr. R,lUtn pH ,~

Tlm.J Kg J "-ilpr, tun
g) Ile total·N amm-f\

Udbragt april JAS -lS 39 135 107
Udbragt maj 7,22 JI JO IJH l)J

Arnt
V......11OI Sb<b<. Bred- SIanKe- 8 ..,,-

,ko prt'dt udl:t~t spredl

1993.2 fs, 62 ~I 56 J~ .JO
1991.2 fs, :55 56
1990, I fs. 2~ ~(]

Gødskning og kalkning

Sammendrag af flere års forsøg
med gylle til vinterhvede
I lahcl 3~ er vi.;t cl sammendrag af rC\UllaICmc fra for·
sugene llleJ lilf~,rsd af gylle Iii loinlcrlncJc i pcnoJcn
19RY tit IWJ, "1cd wincgyllc er der LIM,,,, <t;\ mange
for.seg. s~ de opnåede værdi lal for udhringninJ; på fur
..."t.'lIigc: Il(hpunktcr ug med fnr... \..c1hg udbnngmng"ld
m" kan tagc" ~m Cl udt~ k for. h\ilkc ,ærdilal der kan
opn5s for ""æl,tof i svllleg) lic. r"Or de andre gyllelypcr
er re ...uhatcme mere u<;lkrc. fordi der cr gennemført
færre forsøg,
I (;Jhcllc:n "an man iUc umiddclhart 'i.lmmenhgne vær
dltallcnc for forskellig udbringningstdllI" og lid'ipunk
ler. da alle behandlinger ik.k.e indgår i de samme for'!tøg.
2 c1r( fOrJog med eftertlrmdbrmgning af gylle hor gnlet t't
he.l'J..l'tiefll filer/u/bylte, Ilt/eli al kvælsrofolJwgel.H'If i ka
lle ,-ed lUHf er hlt!\'et forøger.
Det hOJej/e nudiral er opnåef I'ed filforre/ af gylle i be
g' ndeJ'ien af maj. Ti/forwd afgrllt! i april har 811'('1 ellldt
illl"t!H' værdital, mens tilførse! i JIlIIi har resul1erel i el
'·fJ'w'rlllig Im'fre I'{l'rdlfal.
Værdiwlfef for kvælrfof i gylf(' /lflfngl med s/æhe,\'/anger
har \'(('ret 5-10 e"hecler højere l'IId \'ed ',ret/spredning af
gyllen i april.
En afswnd pa op ti/W <m mellt'm slcrbeslallgeme hor i
cm'. af l ar'i fonog ikk,' piiwrkel "ærdiwllel.
I furJage1/(' i 1993 er der ikke oplllJel forbedret l'ffeJ..l af
ti/\fl'lfUllg ofwre. l'irJ..t1l1lgell tlf Im?lllJ1f1ndel nlt'd gylll!
IllJr i forrogel1e \'æret pd hOJde med "d'prelJI kajkam·
mOflsalpelt'r.
llmllfwne/l I l'Cerdiwl J..a" iJ..J..f! forJ..ltlT('S I'l'd de regi
Strerede J..Um"",;kl' for/IO/d omkring Ildhrlllglllllg.

Gylle til vinterbyg
I vlIllcrbyg er der udfmt 2 forsøg mcd sammcnligning af
slangeudlagl gylle og gyllc udbragl med .;Iæhcsko.
Kvælslof j ue handelsgødede forsøgslcd er tilført i be
gyndelsen af :'Ipril og i ..Iutningcn af april. Gylle er i
begge forsog lilfØrt midi i april.

Tubel i8 Gell"emwlIlJlge I"lf'rcllfu/ for gylle udbragl I I'tllter/llede J990-93

Svineg}'l1e Ku::(Wlle Blandet m-Ue AfgasM::1 gylle
"interhvt'de Antal Anlal Anlal Anlal

fiJfI'~ fo""B fOrJ'~ "'fI,g
Udbragl I aprtl

f\cdfældct 25 59 , 33 , ~H , .2
Udbragt med slæbesko , 41
Bredsprcdl OS -lS , 2~ , J7 , ,.
Slangeudlagl. OS 56 , 27 , 52

Udbragt i maj

Udbragt med ...Iæbc...ko . ,n 60 I ~ -l4 1 4J
Brcdsprcdt ., JU 64 8 J4 ~ S. S 40
Slangeudlagt .. _. . . . . . . ... . . . 59 67 Il 40 6 49 • ~2

Udbragt i jlUu

Bredspredt . . . . . . . . .. . , J 27 l 53
langcudlagl. J 27 1 I()()
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u","'" Oho: Rå· UdbylI!."
Vinterraps før sUr-

P'"
pr\)lo:m Oft ,mcrudb

lægning
"mlof P'" kg \1.

kar. O-W I,milof kva.fha

Gylle til vinterraps
Der er udført 2 forsøg med tilførsel af svinegylle lil
vintcrraps. Virkningen af slangeudlagt gylle er sam·
menlignet med virkningen af hredspredl gylle. Der er
udsprcdl 25 tonS gylle med Cl indhold tlf 5.2 kg lotal
hælslof pr. ton. Såvcl gylle som kvælstof i handels
gødning er tilførl omkring I. april.

Dcr cr lilført en større mængde gylle med slæbcsko end
ved slangeudlagt gylle. Der er dcrfor tilført lilsvarende
mere tOlalkvælstof. Værditallct for kvælslof i gyllen kan
ved udbringning med slæbesko derfor ikke sal1unlllen·
lignc'i direkte n\ed værditaBet for den slangeudlagtc gyl
le.

ulbel 39. Udbring"illg.l'måder for gylle ,il vimerraps.
(85)

Led a: ON
Lcd b: SO N I ka~. mart~

Lt:d c: 100 N i ka~. marts
Led d' ISO N I k;b. marts
Led c; 200 !"ol i kas. mart~

Led r 50 N l kas. marts + 100 NI-I+'N i gylte bredsprcdl. april
Lcd g' 50 N i b .. mariS + 100 NH4-N i gylle slangeudlagl april

j forsøg med gylle lil I'i",erbyg i 1992 og 1993 har vis/o at
der kan opm'ls sanune værdiw{ for kvælstof i gyl/e ved
anvendelse i vilJlerbyg som i hvede. Værtiitu//et for hen
holdvis slallgeudlagl gylle og gylle udbragl med slæbe·
sko kali ikke stlmmellliglles direkte, mell resllllareme ty·
der ikke pd, ar der 0p/l(h ct slarre værdirnl ved tllll'cmlel·
se al slæbesko.

RApro!CiD Oplagel UdbyIlt' og
\'.ltrbn procent kg ~ merudb}'lIc

i tørslof i kcmeJha hkØ'

Svitlegylle. I ff.
a. 8.1 34 31,1
b. 8.8 5R 17.7
c. 10,5 79 24,4
d. 13.2 105 27.2
c.. 11.0 84 24.8
f. 13.3 106 27.5
g. 12.7 JOI 27.3
h. 11,7 90 25.6
LSD. 95 3.6
Merudbytte ved økonomisk oplimal
N-Imørsel (121 kglha) ........ , ...... 26.9

Kvæggylle . J Is.

a. R.J 30 26,1
b. 8.6 57 22.8
c. 11.5 83 26.8
d. 14.7 J05 26.3
e.. 12.0 92 30.0
f. 12.4 94 29.5
g. 13.5 102 29.6
h. 12.3 91 28.4
LSD. 95 .U
Merudbytle ved økonomisk optimal
N-lilførsel (82 kglha) 26.6

Tabel 38. Udbringning af gylle med slæbesko fill'ifller-
byg. (84)

Led a: ON
Led b: 50 N ikas
Lcd c: 100 /Ii Ikas
Led d: ISO N i kas
Led e: 50 N ikas + 100 NH4-N gylle slangeudlagl i april
Led f: 100 N i kas'" 50 NH4-N gyllc slangcudlagl I.tpril
Led g: 50 N i kas + 100 NH4-N gylle med ~Iæbesko i april
Led h: 100 N i kas + 50 NH4-N gylle med sla:besko I april

Ved tilførsel af den lave kvæblofmængdc i handclsg~k.I

ning og den højc gylle mængde er der opnåct såvel Cl
større merudbytte som en SlØrrc kv:t'I"lofoplagclse \'ed
udbringning mcd .. Iæbcsko i forsøgcl med winegylic.
mens c.ler er opnået ..amme ml:rudbyltt: i kvæggyllc.

lede I led f I ledg I Iedh I

Tørslof Gcnnemsnllhgt udbragl pr. ha
V...'dr. gyllen kg

Ton gylle lKg IOlal-N IK~ amm-Npr. Ion

Sl'Inl'gødnmg, 2 forsøg

a. l 52.0 17.0 3122
b. l 51.6 17.9 372
c. 2 50.6 19.4 1015
d. 2 49.7 20.4 1\60
e. . . . . . . .. . . 2 49.2 20.9 1285
f. 2 50.0 19.7 1158
g. 2 50.0 20.1 1246
LSD.95. 242
Merudbytte vcd ~konomisk optimal
N-tilh'rsel (165 kglha) 1275

Svinegylle . 36 25 129 93

VærditaJ l'l'Jl

Anlal forsøg 2 , 3

Brcd<;predt . 57 oR 65
Slangcudlagl. 03 82 72

87
134

36
30

56
5:'

167
253

75
60

72
\\2

Kg 100al·N udt-ragl pr. ha I

139
21\

Vedr. gyllen pH

Værdital

K\læggylle
1993.1 fs.
19'12. 2 fs .

Svinegylle. _. 7,19
K\'æggyUe ... 6.18

Svillegylle

1993. I fs.
1992. l Is.
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Tabel 40. Gyfl~ t,l siMgræs. (86)

IS1r'llf1l'$

RAprotem Oplaget Udh)'1le og

prt_ll"DIOf kg Nlha ~nJdh)lIe

•. e.1ha

2 12 +3 ~ 1
1;:_ ~ J2~-Wrt s1Zf

/993:
2. slæt ...... 3/'. 44 48 38 46 43*
2. + 3. ,Iæt .. 3/.. 71 72 63 60 62'

/99/:
2. + 3. slæt _.5 fl. 38 59 32

/9990:
2. + 3. slæl .. 3/s. 28 53 21

• Kun 2 foMg.

Slange'
udlagl

ON
5(1 N i ka" efter I. slæt.

100 N i kM dtcr I. slæl
SO ~H4- ~ , CUe ~Iangeudlagl dter I Siri
50 ~H4-~ i gylle nedfældel cftcr l. slzl
50 ~HJ-\J t g) Ile bredspredi dter l slæl
50 :"'H-V\ i gylle udlagt med slzbts"o dier I \1%1
50 NH4.f\ I g)'lIe med SA \-tSOro.-nedfzlder efter I slzt.
50 N i as dier 2 slæt

VærdilaI

Lcd 3;
L~d b;
l<d ,
l<dd
l<d,
l<d'
~d g
l<d h
AII~ led

3 !orfog

a. 9.0 10.5 43 101 11,7 43,8
b.. 9.8 11.0 72 133 11.6 12.6
c. 11.2 11.3 105 168 21.5 24.0
d. 9.8 11.0 f>l 131 6.5 10.2
e. 9.9 10.9 66 131 8.8 11.6

If. 10.5 11.5 61 126 3.9 5.5

Eg.. 10.5 11.3 67 132 7.0 10.3
h'. 13.0 13.1 68 152 4.6 15.1

UdbnnR1l,njt<;,meltXk

Vedr. g)lltn Slange-
udl<.~l

Gennemsnil af3 forsog

Udbragl lontha .. 23 23 23 27 31
Tilfort,
kg totrll-N/ha .... 81 81 81 97 126

De opnåedc værdital cr næslcn ens for slange udlagt og
nedfældet gylle. mens de er lavere for gylle udbragl med
slæbe!oko og fur bredspredi gylle.

I tabel ~I p side 100 er vist resultaterne af 4 forsøg.
hvor nedfældning af gylle til 2. slæl er sammenlignet
med nedfældning af gylle både till.. 2. og 3. slæl. I alle
fnrsøg~lcdenc burtset fra del ugødede er der uclbragl
sammc mængde uorganisk kvælslof. I (orsøgslcd c er
halvdelen af kvælstofmængden til 2. slæl udbragt \'cd
nedfældning af g)'lle. mens der i lcd d er nedfældel gylle
lil alle 3 slæl, og halvdelen af kvælstoftlldelingen II) alle
3 slæl er tilført i form af nedfældel gylle.

Gylle til slætgræs
Tidligere ån. før~.øg i iolætgm.·, har "iSI. at del er van
~kcligt al opnå Cl hOJI værdital for bredsprcdl cller slan
geudlagt gylle. Derfor har der gennem årene værel in
leresse for nedfældmng af gylle I græ'imarker.

Den okonomi')k optImale kvælslofmængde har ~m
gns. af de 2 forsøg været 165 kg kvælslOf pr. ha. Ved
kombinatiUIlt:n ,If 50 kg kvælstof i handelsgødning og
100 kg amm.:\' i gylle er der opnået samme merudbyllc
'lOm vcd tilførsel af 150 kg kvæl~tof i handelsgooOlng.
De opnåede værdilal er høje b. dc for slangeudlagl og
bredsprcdl g~llc.

Tilførsel af g.ylle.: har Ikke påvirkct olie procent og leje
s:.cd"kamktcr ;'tnderledcs end veu tilfl1rM:1 af samme
mængde kvæbwf i hllndclsgødning. Ocr er opnåel ct
Ildl højere mcrudbYllc for slange udlagt gylle end for
bredspredt !nlle.

Gylle til alm. rajgræs
I de senere år har der været Migende intcresse for al
amcndc g.ylle.: til frogræ<i. Der er udført I forsøg med
gylle 111 alm. rajgræs i 1993 (nr. 070379393-0(2) "ed Fa
milicbruget Center Syd prl Sjælland. I fOf"'ioget cr virk
ningen af 80 kg arnm.N i slangcudlagt eller bredspredt
kvæggylle sammenlignet med virkningen af kvæl'j1of i
handcl"gooning. Gyllen cr udbragl l. april.
Der er opnået el lidt mindre mcrudb) lIc for tilføT"C1 af
gylle I forhold 1IIIilforsel af samme mængde uorganisk
kvælstof i handelsgødning. Værditallel for IOlalkvæblof
i gyllen er beregnel III henhold'iovis -l7 og 50 for bred
')predt og slangeudlagl gylle.

7 forsøg i d~ Jleuw 3 år med ulfonl'1 afgylll' Iii mIterraps
i aprilltar "131. al der kem opmJs høje I"lI'rcJiwl for J.\æl
~Iof j gylll' IU/spredl pd dette ticl."/JUflkr. Der er en te"dens
fil. at da er opnåef er hojere I'ærdifat for slolfgelUllogt
8ylle elld /01" hl"edspr('(11 gylJe.

I tabel 40 er viSI resultaterne af 3 forsøg. hvor virk
ningen af kvæggylle vcd forskellige udhringnings!d\nik
ker til 2. ~Iæt er sammenlignct.
Alle 3 forseg er udfeT! p. sandjord. og 2 af forsøgene er
\'andel i \"ækslsæsonen.
Der er udbragt 23 Ions gyllc undlagen ved udbringning
med "læbcsko. hvor der er udbragl 27 lon~ pr. ha. 12 af
forsøgt:ne er der et fOf\øg:-.led. hvor gyllen cr nedfældc!
mcd cn Samsonnedfælder af den lokalc maskinstation. I
modsa:tning lil landskontorets nedfælder. M>1l1 be~l<'ar af
en nedfældertand. sker nedfældningen med en Sam<,on
nedfælder \-cd 2 vinklede skiveskær.
Merudbynct i afgrpdeenhedcr målt i 2. slæt har værel
la\~t for bred~predl gylle og hOJesl for gylle udbragl
med ~llCbeskoeller ncdfældet gylle. K\'ælslOfoplagelscn
har været ells ved forskellig udbringningsleknik. und
tagen for bn:d~predt gylle. hvur den er lavere.
Summen af udbYllct j 2. og 3. ::.Iæt er lavcst for bred
spredl gylle. Ocr er ikke opnået nogen udbytlercduk·
lion i 3. slæt i forsogsleddene med nedfældning af gylle.
hvilket tyder på. al nedfældnmgen ikkc har skadet
græsmarkcn.
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Nedfaldning af gylle; gras m~d Samson-nedfaldeT.
FOlo: Anden Kjær

Alle forsøgene er udfort i Vestjylland på JB I til J8.J. 3
af de 4 forsøg er vandcl i l"hct af \'æ"'stsæsoncn. Ned·
fældningcn af g)lIe er foretagct af lob le mæ."'ln~talio

ner med en S.lm'ionncdfælder.

Udbyttet af det ugøtlcde forsøgsled er højt. tordi fOr
søgene er udføn i marker med en betydclig dcl klover i
græsblandingen.
Der er opnåct samme udb~ tie for kvæ!stoftilførsel i
handelsgodning. nedfældning af g)'lIe til 2. slæt og ncd
fældning af gylle til <lllc 3. slæt. Ved nedfældning af gylle
til allc 3 slæt er der opn et Cl værdital på 53 for kvæl
stoffet i gyllen.

Rc!<ouhaterne t)'dcr p•. al nedfældningen ikke har ska·
del 8ræsmar~en_Der er ikke observcret nogen stigning
i nl.a."~eindholdel i afgrøden liam felge af nedfældnin
gen.

15 fOTl"Dg ial1 i arene 1m, 1991 og 1993 med tilførsel Df
gyllt- ril slætgras har \·isl. at den sikresre udnyuelu af
kw.l'lsw{ i gylJ~ Iii grtesmarker opnås "'ed nedfte1dning af
gylle. 8redsprednmg afgylle resullerer i de fl~ste Ii/fteld~

i Iw't.' I'ærdita!' Udbrmgmng af gylle m~d slæbt'sla"ger
gll~r Ikke t'1I okker nrkning af gylJetl. Forsøgt'fle I'iser
ogm. (It en nedfældfling af gyllen ikke har skadet gra.fI
marken.

Tabel 41. /\t'd[tt!ldmflg af i:.\/Ie lil slæl?,ræs f1n~ gange.
(87)

SbrtInn
H~kr kg ~.'ha,"'" I Z.... I l..... 1'"''·3'''

s.......... lrdb~Ul:: 8.\:.1113

t ,lot1 I 2. ,Iæt l J. ~Iæl !Jall J.•J. ,hl'

Gylle till. slæt er tilton ; begyndelsen af april. til1. slæt
I slutningen af maj og til 3. slæt fra ~id'il i Juni lil midt I

juli.

I forsøget med kvæggylle er der tilsat 6 I koncentreret
,>\ovl-,,}'re pr. ton gylle. Dcrved faldt pil fra 7.80 til 6.30.
Ved udbringning af g)'lIe alenc er dcr opnået et værdital
for "'vælslof l gyllen på 45. Tilsætning af syre har ikke
gi\'el et højere værdital. og merudb),ltet for tilførsel af
gylle er reduceret \cd syretilsætningen.
Ved ulforsel af 25 I..g "'vælSlof vcd iblanding af urea i
g~ lien er opn~ct en marginaloptagelse af kvælstof på 40
pet. Dette tY'der på. at der er opnået samme effekt som
af udsprcdt hælstof i handelsgodning. Selvom pH i gyl
len stigcr svagt \'cd tilsætning af urea til gyllen. er der
iHe opnået en forbedret virkning af gylle og ureablan
dmgcn ved lil!>ætning af syre.

Tilsætning af syre og urea til gylle
islætgræs
Et alternativ til nedfældning af gylle for at opnå højere
\:erdital af g)-lIe til slætgræs kan være al forsure gyllen
ved til'iætning af syre. En nærmere oml3le om for~;uring

af !n'lIe findes i afsnitlet om gylle til vinterhvede.
Der er gennemført I forsøg med kvæggylle og l forsøg
med afgasset gylle. hvor der er tilsal svovlsyre for al
nedhringe pli i gyllen. Desuden er undersøgt effekten
af tilsætning af urea og urea plus syre. Resultaterne
trcmgil.r af tabel 42.
Begge for"'~'g er udfort på sandjord i Vestjylland.

I forsogcl med afga....st:t gylle "'ar pH i gyllen 8.05. Til
sætning af 16 I svovlsyre pr. ton g)'lIe reducerede pH til
6.05. Ved tilsætning af svovlsyre til blandingen af urea
og gyllc blc\' pH reduceret lil 5.55.
Værditallet for kvælstof for den afgassede gylle er be
regnet til 30. Det tyder på. at der har været tale om en
relati\ stor ammoniakfordampning fra gyllen. TiI~t

nin~ ar syre har forbedret \ærditallet for gyllen fra 30 til
75

til 3. sllrl

80 f\ • I.:'t~

8Of\ika.'i
-Wl\ ll.!''''
.w l\ H4·l\ i gylle

~o.13

lil 2.•1

SON.kas
80 NII4-~ 1 g) Ile
4ONll.:as+
.ro NIU "'. g~lte

til I, sJæl

ltda ON
ud b: 120 N Ikas
Led c: 120 N • kas
Led d' 60 N • I.:a<. +

60 NH~"l i gylle
Al 1:\\ Ile er ncdf't:ldct

4 forsøg

a... 2R.4 21.7 24.8 74.9
b....... 40.4 J.l.2 31.9 106,5
c. 395 32.Y 34.8 107.1
d.... 37.6 30.9 37.8 106.3
LSD 95 .. lI..I

4 forsøg

a .
b.
c...

Udbragt ton/ha 40
Tilfort
tOlal·"\i/ha. 167

'00
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Tabel 42. Syre og IIreD til gyl/" i slælgræs. (88) Tabel -13. Gyl/e ul.wkkaron.

Leda ti,
u-d t> 50 , i k,u cft<:r I. sl:r!
Lcd c: HK)" k:h cfl~r I ...Iæl
Led d 150 r.. i ka~ efter l sla'\
Led e: 50 I\H,·' i 11\111=
Led r ({I 1\11,-' t g~11e 1t>landt'1 s\'o\b~rt'

ud 2 50 I\H,·" i g~llc plus 15 1\ I urea ihlandet
Led h "C, '\111,.1\ I !!~lk plus!.'i 1\ I urea Ibland!:'1 s\()\ls~ri.'
Gylkn !:'f slang!:'udlagt cfll:'r host efltr I ~lJrl

Der er opnaet en marginaloplagelsc af 25 Ir.:g N J urca
ti bat gyllcn på 50 pet.. hvilket t~L1cr p;'t,arnrne uLlll}ttcl
"C som af k\'æl"lof i handehgudnmg. uthprcdl ...cpawL
Tils.'l:lning af ~}rc Id blandmgen af urca og g}lIe h:u
hævcl \ærdilallcl fra 51 lil 87
Den bt.'dre ,,\ ..el"lofoptagehe i fON)g..lcddenc med lil
sætning af!'>~ re har gl\ct !>ig udl>lag i cl ~torrc mcrudb~ l
IC.

O'
"ill ... , l..,,' før ~mng
I~O 'I i ldS fur s.ånmg
I(ll} 'II ika., ('lr ...'nmg
~I '.: i k'l~ ~ 80 r..1l4·N I e\lIt' (DT ":Jnlni!

NI "I i l3~ • SO 'HJ-' I g~ilc f,lr \åmng"
~o ... ,k .... fur såmng -.w '1I1J_'II1 g\lk mf~Iil't'C\ko I Jum

.",mano-' Suu,tr Udb. ""
Sukk rrwr mg pr. ",.".db

100 8 Pet. I I lun/lJa I0"
,uHer rå\3re roerlhil

Ltd a
Led h
Led,
Led J:
Lcd e'
Lcd L
I ed 11-

2 forsøg

a. 70 16.6 R.39 50.6
b. ~9 16.5 Y.70 ~.4

c. 112 16.3 Y.65 8.7
d. 115 16.2 Y.71 Y.4
c 99 16.4 9.69 8.7
r.. 110 16.3 9.63 R.7
g. Hl5 16.4 'J.75 Y,I

II"edr. Olien
Ldhragt Ion ~\I1e rr. Ila 1 ilført 101ld·N pr ha

Eled ~ I Ud g led e I Led g

! JonnIt 2R 30 1~6 129

I l forsøg på F<ll ..lcr (nr. 070449393-001) er udbringning
af gylle med slæbcsko sammcnlignel med ..langeudl<lgl
g~lIe. Dcr har iHe \ærcl merudb)ltc for lilførsel af
~\"æl"l(lf I kat"ammonsalpclcr på defle lid~pun~t. Ud·
bringning med ..Iæbcsko har medfør! ct bcgr.:cn~l ud
bYltclah. mens slangeudlægmng har glvct et Illte merud
hYlle.

hlanLll't g\ Ile. I gn ... af dl.' Io forl>og er der lilfort 27 ton..
g~ Ile pr. ha for ...ming.
Ocr har lUC værel mcrudb~ tiC for tllfmscl af hælslof I

Ildndt.::l ..godning udover KO kg pr. ha. Der er opn et
~:Immc merudhYlle for lilfør..cJ af uorgilni~k "\æl'>tof l
g~lIe som I handclsgodning. Tilførsel af g~11c har iHc
pavir"ct planlclallct og indholdet af arninohæl"lof me
re end den lilsvarende mængde ha:l~tof i handclsgod·
ning.
Udbringning af g)'lIe med slæbesko er foretaget midt i
Juni. G}lIelilforscl på dclle tid"punkl har ikke påvirke I
udb} Ilel. suHerproccnlcn eller aminokvælslofindhol·
det i rncrnc.

50
R7

52
51

.16
75

~5

.10

hm·gg\He. I forsøg

<I. Iro ~O lOA
O. 13.2 5~ 22.5
<. 17.0 S8 29.1
d ~O.5 110 31.U
<. 10.9 ~I 19A
r. 11.0 37 17.6
g. .. " ................ 12.2 SI 22,7
h. 1~.1 50 21.5

Afgaswt gyl/e, 1for.'iO~

a 7A 39 2·"9
h. 9.7 75 36.0
Co Il.~ IU~ ~IH

d. 1~.8 117 3~.0

< N.J SJ .:!9.Q
r. S.Y M .'1.1
g. 9.2 6(, 32.0
h. 9,F: RI .17.R

K\ægg~llc ..
Afgm.~cl g~l1c.

I Rarrocein
'Slætgræs pcl. i

!('If'otl.lf

Gylle til sukkerroer
Ilidtil har '\tor... tcdckn af g:y1lc til ..ul..."crrner \ærct uLl
bragt 0111 efter!lrcl. Delte er I"kc la:ngere tilladt. og dCI
er derfor inlert',\<"ant at afpm\e effektcn af gylle tilført
om fmarc! forud for ..:lning. men og:-;') ..enere i væhll><l'
sone n
11993 er cl':T gennemfort 2 for'oOg efter den fOl'\ogsplan.
"om frcmgar af lallel 43.
Begge forsøgene er udført pfl JB 6 . Af de IO for:!log er
der i del cnc fOf'"g <Imcndt ...\incg~lIc og i del andet

3 års forsog mrd gylle Iii sukkerroer har ~';st, at gylle pd
tit' flesle Jordtyper ÅOIl udbringes for sAl/mg ude'II al hOl'e
Ilegaril II/dflydel.{e på plamewf og safthalltet. Normall
Iltlll)'((e'\' gylleIIs indhold af ammonium-N lige sd godl
.\0111 hæf\tof i fllllldefs·gotlllJlIg. Tidligere llrj forjog hllr
I;st, Ol t1edftl'ldw!lg af gylle j rtl'1c.stftrWllell Ållll gll'e en
god fu/"yttelse uf gyllell Ilden al IIal'e !legatil' IIIl/flydel.H'
på km!lMell. l 'ti fra fOrloIJertt' 1 1993 Ålm jUl' u/gore\.
0111 udbring/fillg med <;/(I'Ot'I'1..0 er t'l f.:Of/r (Ilten/ari\, fil
tlel/fældning.

101



Gødskning og kalkninJt

Gylle til foderroer
I forsøg nr. 070429393-001 er virkningen af 80 kg
amm.N i kvæggylle sammenlignet med virkningen Df
den tilsvarende mængde kvælstof i handelsgødning.
Gylletilførsel har resulteret i et større merudbyuc end
handelsgødning. Derimod har et forsøgled med en
kombination af en tilførsel af 80 kg amm.N i gylle sup·
plerct med 80 kg N i kalkammonsalpeter ikke givet
samme merudbytte som den tilsvarende mængde kvæl
stof i handelsgødning.
På biogasanlæggct i Lintrup Ydr det meningen. at den
afgassede gylle skulle opdeles i 3 fraktioner: En fiber·
fraktion med et tørstofindhold på ca. 30 pet. rent vand.
som direkte kan tilledes en recipicnl. og et produkt.
som kaldes RO-gylle. Det er imidlertid ikke lykkedes at
opnå den ventede opkoncenlrering af gyllen.
for at afprøve gødningsvirkningen af fiberfraktionen og
den opkonecntrcredc RO-gylle har der siden 1991 været
gennemført en række forsøg. I 1993 er der gennemført 2
forsøg i fodersukkerroer. hvor der dog er anvendt nor·
mal afgasset og ikke opkoncentreret gylle.
forsøgsplanen og resultaterne fremgår af tabel 44. Fi·
berfraktionen dels i fTisk og dels i komposteret fonn er
udbragt før såning. Afgasset gylle er tilført før såning
og i juni måned.

Der er opnået en bedre virkning af den komposterede
fiberfraktion end af den friske. Med tilførsel af fiber·
fraktionen er der opnået samme merudbytter som for
tilf,~rsel af handclsgødning. Ved tilførsel af gylle med
slæbesko før såning er der opnået sanllue merudbytter
som for tilførsel af handclsgødning. men en lidt mindre
kvælslofoplagelse.
Tilførsel af 40 kg kvæh.tof i kalkammonsalpeter før så·
ning og 80 kg amm.N i gylle udbragt med slæbesko i
juni har givet det største merudbytte.

Resultaterne af RO forsøgene bliver udgivet i en sær·
skih rapport.

Tllhel45. Gylle til sifomajs.

Led a: ON
Led b: 50 N i kas før s.~",ng

Led c: 100 NIkas før såning
Led d: 100 N i kas før s&nmg ... SO N primo juni
Led e: 100 NH4-N i gylle nedbarvet før s;\mng
Lcd f: 100 NH4-N i gylle nedh;l(\oel før såning + 50 N primo jUni
Led g: 50 N i kas før såning + 100 NH4-N i gylle med slæbesko
Lcd h: 50 ~ ikas fGr såning + 100 NH4-N i gylle med slæbeslange

Silomajs
Udb)ttc Råprott'in Optaget Udb. og

hkg p<l. ,
kg Nlha mt'rudb.

grøntJha tlou$tof 8.c./ha

Tabel 44. Afgasser gylle og fiberfraktiollrif fodersukker·
Kvæggylle, J forsøg
a . ...... ...... 476 9.0 123 68,0

roer. (89) b. 515 9.7 199 8.7
Lcd li: Grundgooel (N-mm anbefaling minus 8U N) c. 544 9,8 163 17.1
Led b: 80 N i kas før såning d. ............. S09 11,0 168 9.0
Led c: Hil N l kas før såning e. 542 9,7 155 12.5Lcd d: 160 10tal·N l frisk fiberfraklion udbragt før såning .........
Led c: 160 101al-N i komposleret fiberfraklion udbragt før såning f. ......... 507 10.2 160 12,8
Led f: 80 NH4·N i afgassel gylte. udbragt med ~Iæbesko f~r såning g. 530 11.2 178 13,3
Lcd g: 40 N I kas ved sAnmg 't" h. 516 9,2 146 13.180 NH4-N i afgasset gylle. Lldbragt med ~Iæbl,'sko i juni

PlaDletal Opt,1g~1 N Udb. og merudb.

F....rroer ved b0';1 pr. ba a.e. pr ha
1000

Rod 1 Rod 1pUha Top Top

2 forsøg

a.. 79 57 62 103,8 26,6
b.. 75 76 97 17.6 8.1
c. 69 90 III 17.3 12,7
d.. 73 70 69 15,0 2.6
e. 75 69 76 21.4 5,4
f. 64 77 80 17,0 5,8
g... 77 91 104 JO.3 12.9

FiberfrllkllOn Afgasset gylle

IVedr. gødningen
edharvtt før sånmg udbragt mlslæbesko

Fri~k lKomposl. Vlsåning I JUni

2 forsøg

Udbragt, Iontha . 27 27 21 20
Udbragt, tOlal·N/ha. 192 168 106 118
Udbragt,
NH4N·N/ha 80 43 83 94
Værdital 16 25 61 84
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Afgasset gylle. } forsøg
a. ........... 315 9.7 132 74,8
b. 355 9,2 132 5.6
c. ........ . 333 10.0 139 6.3
d. 311 9.3 133 3,7
e. . . . . . . .. ... 315 9.7 135 4,7
f. 311 9.8 134 1,9
g. 31 I 9,7 132 0,2
h. 310 9.9 138 3,5
L50.95 30

Vedr. LvDen

Kvæggylle. I forsøg
Udbragt tonlha . , 57 57 45 38
Tilført total·Nnla. 212 212 208 175
Værdital 1993. 35 18 40 I
Værdital 1992. 23 20 32 32
Værdital 1991. 65 65 35

Afgasser gylle. } forsøg
Udbragt IonIha .. 39 39 43 36
Tilført total·Nlha. 148 148 207 173
Værdi tal 1993. 40 O O 32
Værdi lal 1992. I()() I()() I()() 59



GødskninJt ~ kalkning

Dcr har kun \'ærct mcrudbytlc for al tilførc op til 100 kg
kvælstof pr. ha j i handelsgødning. Tilførsel af 100 kg

fv.....
GenntmsRllligt udbra~t pr. hs

Tpt')lof
Ton \laJdgednlDg Kg lotal-~k,

godulngoa pr 1011
l"'()\br. I Apnl 1\0\ l'Ir. I ArnI

arnrn.1\ i gylle fm ":'lning har resultcret i et Jilit mindrc
merudbyttc. Vccltilforsel af 50 kg kttJkammon~alpcler I

bcgyndclsen af juni som ~upplcmcnt lil gyllen har ikke
forøget merudb)'ltet.
Ved lilførsel af g) Ile i begyndelsen af Juni er der opnået
et merudb)He j f()r~"gct med hægg)'lIe. mens der ikke
har været cffekt på merudb)'t1et i forsøget med afgasset
gylle. I forsøget mcd kvæggyllc har anvendelsen af sla:
b6ko rc~ulteret i en bedre effekt end af udlægning med
slæhcslanger. n~r der ses pli kvælstofoptagelscn.

I aJle 3 forsøg er der anvcndt staldgodning fra svin. I
den ene forsøg har der været lale om dybslrocl~ fra
slagtes\ m og i de 2 andre slaldgødmng fra WlCr.
I 2 af fON"gene har kon~ulen[erne registreret. al der
har været rester af uomsat halm i slaldgødningcn. I gm.
af de 3 forsog har "laldgooningen mdcholdt 7.3 kg to·
lalhælstof og 1.4 kg amm." pr. ton.

Slaldgudningen er ~prcdt med land~l..ontoret~ forsøgs
staldgooningsspreder. Staldgodningen er spredt for
pløjning om forårct. I l af forsøgene Indgår ogs. ct cf
tcrår!lgødcl fors,'g:-.Ied.
Der har ikke været udslag for mere cnd 80 kg kvæl"tuf i
handel~godnjng. Tilfo~e1 af i gns. 138 kg total kvælstof i
fa."t "taldgødning suppleret med 40 kg k\'ælslof i kalk
ammon~alpcler har gi ....et samme merudbytte og kvæl·
stofoplagelse som tilførsel af 80 kg hælstof i handels
gødning.
Ud fra optagelsen IIf kvæl<;lnf er værditallet for kvælstof
i staldgødningcn beregnet til 40 pet. Der er sålede~ op·
nået et højt værdi tal for staldgudningen lil trod... for. at
dct har været vurderet som uomsat med halmrester i.
I tabcl46 Cl" og vist resultatet af 2 forseg med tilførsel
af fjerlrægpdning fra kyllinger til "årh)'g. For't08ene er
udfOft l Slrucr-egnens Landboforening. 148 kg total
kvælstof i gødningen er udbragt henholdsvis forår og
efterår. Der har lun været merudbyllc for lilføf\cl af
kvælstof l handeh,gødning op til 40 kg pr. ha. Der er
opnåct størst udbytte for tilførsel af fjerkrægødningen
om foråret.
Bercgnlllgcn af værdilal ud fra hælslo(oplagcl~n viser.
at der er opn. et gode værdLtal for så\'el udbringning af
fjerkrægødningcll såvel efterår som forår.
13 af de 5 fOI"S4:,g. '>(lm blev udf~m med f3.')t staldgooning
i 1992. er der målt eflcrvirkning i 1993. Forspgsplan og
resultater fremgår af tabel 47 på side 104.
Indholdet af uorgani"k kvæhtof i jorden om forMel har
ikke værel væsentligl påvirkcl af tilforsel af staldgød·
ning til forfrugtcn. 1 forsøgct med eftervirkning af fjer·
kr.cgodning Cl" der beregnet et 2. år;. værdi tal for fjcr·
krægodningen udbragt årel før for henholdsvis efterårs

Forsøg med staldgødning
Fasl swldgodl/il/g lil l'arbyg

I 1992 hle\ gcnnemfør! 4 forsøg med fast staldg~)dning

lil vårbyg. I 1993 er der udfort 3 forsøg efter en lignende
plan. 2 af for~"gclle er udf~m i VesIJyll:'lOd og ti er
udført i Ø~tjylland. AJle forsøgene er udfør! på sand·
jord. I-orsogsplanen og resuhalernc frcmgår af tahcl46.

138
147

97
148

19
8

Gødmng udbra&1 I
r\O\-Cmlx; T Apnl

18
7

'/{,beI46. SIlI/dgøtllllllg li/wjrh\'g. (90. 9/)
Lcd a' 0;'\'
Lcd b: .;(11\ I ),3'1

lJ.'d C K11\ l kas
Led d: I:!ONlbs
Lcd e: 161:1 ~ l as
Lro f' 121110131·', "lJIJC$'tJmng. nedpkl,el 11('1\ br -.;(J ~ , kas forår
ud g 1~1I , , ~akJwdnml! ~JCI april apnl + .;()' , kOb forar
ud h: 8., ~ ikas. plllJCI forir

Meldug Rlpmlcm OpL.1~1
Udb)'ue

V'rbyg IXl og mer-
dit'kmng

pct. , kg" j udb}'lIC
Sf 54 10l1ilof kcrnc!ha hkglh. ,

SliflegoJlllng. 3 [(}nog

.1. I 10.7 -l.J 29.9
b. .......... 2 9.6 I 5.4
c. . . . . . . .. . . ) 9.9 13 13.--'
d... } 10.8 18 IH
c.. 4 12.9 }} 14.8
f· ... ......... 10.0- 10- 6.7-
g.... } 10.1 14 I~.R

h· .... 9.5- 41" ....(l.q.
Merudb)lle ...ed ol..onomlsk opllmal
]\-I;lf.",,1 (120 kglha) 14.6

Fjerkræg,u/llillg. 2 fi)I"I"('g

a.. 0.4 9.9 ,I 37.8
b....... 0.5 10.2 62 7.1
c......... 1.0 11.1 71 9.1
d. 2.0 11.8 76 9.8
e.. . ........ 2.5 LUI ~ 9.0
L. :U IO,} 72 9.5
g. 2.9 11.8 84 14.4
h.. 1.2 11.6 76 9.5

Sl'Itlegødllillg

199} .. . .... 3 forsøg 43" 40
1992 .4 forsøg 75

Fjerkra:got/t1mg

/993. . ... 1 forsog 51 86

• Kun el for'og.

SII;lIi:gOc!lIIllg. 222
fjerkrægodllillg. 491

Gylle til silomajs
Der er udført 2 forsøg med stigcnde mængdc gylle til
siJomajs. hvoraf I forsøg er udført med I.. væggylle og I
forsog mcd afgassct gyllc. Rcsullaterne er visl i tabel
45.

IO)



Tabel 48. Staldgødning til \illterh~'ede. (93)

Led I: 0'1
ud b: 50 " l kil$. forår
ud c: 100" I kll'j. forår
Lcd d: 150 N l kas. forår
ud t:: 200 f\ Ikas. forAr
Led f: 250 f\ l kal>. forAr
Led g: 200 tOIlII·N i staldgødnmg. efterår før sllning

.,. 50 f\ Ikas. forAr
Lcd h 200 101al·1\ i slaldgP<1nmg. forår + 50 !'ti i kas, forår

Gedskning og kalkning

Tabel 47. Eftervirkning af staldgødning. (92}

uda 0'1
Led b: .so' i kas
Led c: 80 ',I i kes
ud d: 120 N l ka$
Led e: 160 N i kali
Led f: 40 N i kas. sig udbragt til fotrrugl eflcrAr
Lcd g: 40 N , ka$. SIg udbragt til forfrugl forAr

!'·mm tora, Udbyne og mcrudbylte
o.7~ cm hkg pr. ha

V6rb11l
Fjerkrz.. I Svme· lFrerkf'Ro I S\Ute.._, _i.,
gødnl~ ~ninl!

Vinterhvede
RjprOlcin
il .

lenlof

Optaget
il

l kerne/ha

Fjcrkf1tl'dmflg I S\lnccødninlV_
Ud1JnIt ni romu",.

Ehcrtr I Fod< I Forb

Anlal fOf'Øg 2 l

a......... 66 39 32.9 26,1
b.......•. 11.1 6.0
c......... 13.6 10.9
d........ 11.6 14.0
e... 11.1 14.6
r. 70 9.5
g... 79 40 8.7 9.5
LSD.95. 5.8 7.9

7 17 22

SWflegødning. 2 Is
a .. ...... 28 9.9 41 JO,2
b. · . . .. .. . . . . 10.5 60 11,7
c........ _... 11,4 71 15.6
d. .. ."" . 13,4 8S 16,6
e........... 14.1 93 18,4
r. ·. . . . , .. . . 15.5 101 17.8
g. ·. .. . . . , . . 27 10.9 69 16.2
h. .. ......... 12.1 81 19,1
LSD.95. 9,6
Merudbyrre \'ed økollomisk optimal
N-t"/ømt (/08 kg/ha) .. ............ /6,7

Gc1IDelDslutbI1-... '" ha
\,'edr. T.mol

1Cz--"..,0' IrD i, Toa 9 t hlat%IQI
pr. ton

EftuU I Fodr E"'rir 1. Fodr
udbragt og forårsudbragt gødnmg på 7 og 17. Bercg·
ningerne er foretaget ud fra oplageisen af kvælstof. For
den forårsudbraglc staldgødning fra svin er opnået Cl 2.
års værdi lal på 22. Værditallel i åreL hvor staldgød·
ningen blev bragt ud (i 1992) var lavt.
~ålingerne af eftervirkning vi~er. at man skal indregne
en eftervirkning af husdyrg0dningen i næste års god·
ningsplan

Sv;rregød"ill8, 3 forsøg
227 33 35

21

292

41

288

Sraldgødning til vinterhvede
Der er gennemført 2 fon.og med fasl slaldgødning lil
vinterhvede. Slaldg0dningen er tilført forud for sånin
gen om efteråret og nedpløjet eller spredt ovenpå af
grøden om foråret. Om efteråret er' staldgødningen til·
ført midt i 'ieplcmbcr og om forltret omkring l. april.
I begge forsøgene cr anvendt fast ~t8ldgødning fra svin.
Staldgødningen har indehold I 8 kg total kvælstof pr. Ion.
Der er opnået s[Ørst merudbytle og størst kvælstofopta·
gelse. hvor staldgødningen er udspredt oven på afgrø
den om foråret. Ved udsprednmg om efteråret er der
risiko for udvaskning af del tilferte kvælstof. Det vil
navnlig gælde for sandjorder. Omvendt er ri!>ikocn for
et ammoniaktab SIØrst om forårct. Resultatet af for
søgene tyder på. al der kun ved forårsudbringing har
været et begrænset lab af ammoniak om foråret.

Demonstrationsejendomme
Med stette fra Miljøstyrclsens råd vedrørende genan
vendelse og mindre forurencndc leknologi er gødning..·
anvendehen på IO ejendomme (heraf 5 med svin og 5

104

med kvæg) blevet fulgt intensivt i 1991 og 1992. I 1992
blcv antallel af demonstralionsejendomme udvidet med
5 planteavlsejendomme. som modtager husdyrgødning
fra andre ejendomme.
Resultaterne af registreringerne på disse demonstra
tionsbrug er offentliggjort i en særskih rapport. l det
følgende gives ct sammendrag af denne rapport.
Ud fra mark- og gødningsplaner samt registreringer af
dc an\'cndtc mængder af husdyr· og handelsgødning cr
de opnåcde værdilal for kvælstof i husdyrgødnjng beo
regnel for de 15 demonstrationsbrug. Resultaterne for
dc 5 svine· og 5 kvægejendomme er visl i figur 4.
Af figuren ses. at der for såvel kvæg- som svlnebrug er
opnået meget store forbedringer i værditallet for kvæl·
stof i husdyrgødningen. For svinebrugene er værditalJet
i gns. af de 5 ejendomme forøgct fra 35 i 1990 (året før
projektet starlede) til 54 i L992. De 5 svinebrug lever
allså som gcnnemsnit op til de krav. som lovgivningen
stiller tit udnyttelsesprocenterne.
På de 5 kvægbrug er værdi tallet hævet fra 29 i 1990 til45
i 1992. Kvægbrugene har sværere ved at opnå dc 45 pet ..
som lovgivningen kræver fra 1998.
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.HandeIs- • Udnyttet NI. -rest" N1--Værdital
goming husdyrgod. husdyrg. for N

Figur 6. UdvikHn(/BflI værd/taJ samt kvæfstohilførsell
handels- og husdyrpødnlng IlIfnterlwedø". de 5 .vIrle
ejend0mm81 demonstratkJnsprojektet.
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I figur 6 er vist. hvordan husdyrgodningsall\'cndeJscn
har ændret sig på de 5 svinebrug, Ocr er anvcndt den
samme mængde husdyrgødning i de 4 år. som er vist i
figuren. \1an har opnået ct højere og højere værdilal for
gyllen. og kvælstoftilførslen i handeJsgødning er redu
cerel. Derfor er der opnået en \'æsentlig reduktion i den
totale tllferte k\'ælstofmængde til afgrøden.

50
1990 1991 1992

F''flUf 5.~ 1kvotIstolfildsllng,_han
dels- og hllSdyrpødn/ng". do 5/Mogø/e11domme1_
stratioflspro/eklot.
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Z
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190 •••••••••••• I •••••••••••••••••••••••• '"

170

Forbedringen i udnyttelse af husdyrgndning har også
medført en større værdi af husd)'Tgødningen. I gennem
snit er der opnået en forogelse af værdien af husdyrgod·
ntOgen på 60 til 70 kr. pr. dyreenhed.

19931992

Varde Tørring Korsor Assens
(00. svin)

Ros- Holsle· Brønder- Kalund·
kilde bro slev borg

Kvægejendomme

løg
slø,

.,989 .,990 • 1991

70

60

50
]j
'E 40æ
>

30

20

10

O
Ribe

Svineejendomme

Figur 4. Værditaf for rota/kvælstof I husdyrgodnlng 1989-93.
For Arene 1989-92 er de, tale om registrerede værdier.
mens tallene lor '993 er de planlagte.

Dcn forbedrede udnyttelse af hu">dyrgodningen har
mmdsket bchO\ct for indkob af k\':cJslOf i handelsgod·
ning. På s\'inebrugene er mængden af indkobl kvælstof i
handch.godning gennem de 3 ar reduceret med 20 pct.
I'å hægbrugene er kvælslofbchovcnc både reduceret.
fordi man har opnået en markant bedre udnyllclse af
kvælstof i husJyrgødning og fordi man i øget omfang
anvender klovcrgr:L'" lil afgræo;ning frem for rene græs
marker lil slæt. På hægbrugene er indkobet af kvælstof
reduceret fra 132 k~ kvæbtof pr. ha lil 86 kg. hvilket
svarer lli en rcduktion i indknbet r"' 35 pcl (se figur 5).

rsagen til den store forbedring i udn~ nclsesprocenten
cr. at udkør,;cl af hu-.<I)'rgødning er fiYlIct fra om cfter
året lil om foråret. Dette er llluliggjOfl af en kraftig
forogc!"C af opbevaringskapaciteten. så den i dag er sva
rer til mere end IO mdrs produktion af gylle. Desuden
er udbnngningslelnikkcn også forbedret. således ud·
bringe,; ho\'cdpartcn af gyllen i dag med ..læbesJangeud
Sl~ r.
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ulbe!·N Forsog med .\pildel'alldHlam. (9~)

IVirbyg
'<t. raprotein Opla~cl Udbytte ol!

; kg N merudh)1tt
kemc:tørslof pr. ha bkg kerne

Fo~for Slam
\ h;\nd.~.

U
0.5
O
I
I
I
n Slam .... anlæg
U Slam ~. anlæg
l Slam v anlæg

K\'æl~lof

l hand ~.

O
I
I
O

0.5
I
O

05
OS

Lt'd <I:

Lcd b:
Led t::
Lcd d:
Led e:
Lcd t·
J.ed g:
Lt'd h'
Lcd j'

Slanl Slam Slam Slam Slam Slam
udspr. Ulhpl. ud<;pr. udspr. ud~pr. ud~pr.

forår eflerår for.\J efterår forår eflt:rår

Antal forM'g J I J I J

a.. 11.1 Y.3 45 26 29,9 20.7
h. 12.8 12.1 n 55 11.2 12."
c. 13.2 11.6 74 57 11.2 15,4
u. 11.1 10.0 46 35 0.5 5,1
c. 11.4 lU.7 60 55 R.7 17.0
f. 904 13.2 54 70 12.2 18.3
g. 12.0 12,3 69 49 12.3 8.3
h. 12.8 lU BO 58 10.2 10.0
L 12.6 LU 78 58 15.5 11.7
LSD. 3.4 5,6

Vedr. slam

Kg pr. ton <;lam 231.5 lU.6 6.6 5.3 0.7
Udspredt pr. ha . 5788 2"7 166 135 18
(25 Ion pr. ha)

V...-dilal

AnliJl for~~g I

Værdital for slam. l" 36

Samfundets biprodukter

Spildevandsslam
Spildevandsslarn fra kommunale rensningsanlæg inde
holdcr store mængder fosfor og kvælstof. Mængden <lf
~Iam fra rcn..ningsanlægggene er steget i de o;enere ar.
fordi mere spildevand ren<;es. og rensningen forcIageo;
mere effeklivt. Fosforindholdct i <o;1<lm er :-.legcl betyde
ligt efter. al der nu normalt gennemføres cn fo..forfæld
ning ved rensning af spildevand. Der er derfor stor in
teresse for at afsætte;: ... Iam som gødning lil landbrug..
jord.
Der er i 1991 :-.Iartet en forsøgsserie til umkr~(IIgehe ar
..lammeis nedrige kvæl...tof- og fllsforvirkning. I IYYI
hle\! der påbcgyndt l forsøg, i IY<.J2:" fom'g og i 1993 er
der påbegyndl 4 nye: forsøg. Forsøgene fra IY91 og fra
1992 er fortsat. så der nu måle:-. :-.Jammets ner{lrige .... irk
ning i di ....e fOrM1g. mens der i fONøgene anlagt i 1993 er
måll l. i'tn. virkningen af ~Iammet.
I tabel 49 Cl' .... ist for<o;øg~planen og resultalerne af de 4
for"øg. !>om er anlagl i 1993. Der er anvendl <o;lam fra
kommunale ren..ning:-.anlæg. I gns. har der \ærel 23 pet.
tørstof i slammet og henholdwb 10.6 ug 6.(1 kp. tOlal·
kvælstof og totaJfosfor pr. Ion i foreliggende vare. Af de
6.6 kg IOlalfo..for er det r.:itratopJøsclige fosfor be..temt
lil 5.3 kg. hvilket vil ~ige. at den citratopI0~elig('del af
fo~forel har udgjort 8U PCI. af {olalfo<;forcn. PIa nierne
kan udnytte den eilratopløselige del af fosforet. men ...
resten er bundet i utilgængelige forhindeIser.

I det omfang biprodukterne fra byen og inciu... trien kan
am'endes uden hyg,icjn\sk~ n:.ici og uden et for stort
lungmetalindhokl. kan de bidrage til planternes næ·
ringsstofforsyning samtidig med. at landbruget hjælpcr
del øvrige :-.arnfund af med ct miljøproblem
I år er der udføn forsøg med spildevandsslam fra kom·
munale ren~ningsanJægog slam fra Novo Nordisk. Des~

uden er der efter lukalt udarbejdede planer gennemført
forsøg med andre re~tprodukter.

J alt er der tilført 267 kg lotalk\.a:btof og 166 !I. g totalfos
for pr. ha. Forsøgsplanen er opbygget salcde.... at hade
merudbyttet for "' ....æl:>\of og fosfor i slam kan beregne" i
forhold til virkningen af hall(..IeJsg,~ning.Der er således
en referencekurve for kvælstof i handel<;gødning besla·
ende <lf O. 0.5 og I N _ hvor l N S\'1Her lil afgrøden:-.
normale kvæl<O;lofhehm. Tilsvarende er der en referen
cdurvc med O. U.5 og I P. hvor I P warer lil afgmden~
normalt· fo..forbehU\. I gns. svarer 1 N i for..pgene lil en
tlllørscl af 12:1 kg kvæl ...tof og I r lil tilførsel af 18 kg
t"osfor.
I dt' .3 fors\,g.. hvor ..J:Hnmct er mhpredt om fora re!. er
der opllilet ..amme merudbytte lor ..lam ...om for ud
<o;predning af fuld mænp,de kvæblof i handcl<;gødning.
Beregnet ud fra ortagcl:-.en af kvæblllf har ~lalllT11et haft
Cl værdilal p<'i 36.
I for<;!"gcL hvor ~1l.llJ1lT1d er udspredl om ehcrarel. Cl'

udspredningen sket midt i n()v~rnher. I delle forsøg er
d~r ornat'! en betydelig mindre virkning af ~Iarnmet i
forhold lil de :\ andre for ...r.,.!!. V.nditallel er beregnet til
16.

J de 4 forsøg har der ikke været o;ikkcr\ m\:Tmjbync for
fosfor i hi:lntlelsg~~dnillg. Derlor kan effekten af fosfor i
slammel ikke beregne~. Heller ikke i Cl forsøg. hvor
fosfortallcl var 1.6. blev der opnået nogen sikken mer
utlbytl~ for tilførsel ol' fosfor.
13 af de 5 forsøg. som blev etableret i 11Jl>I2. er der mål!
eftervirkning af slam mel i 199:1. Forsøgsplanen er den
~ammlTle som vist i tabel -lY. I{csuitaternc af forsøgene
fremg"r af tabel 50.
Om foråret hlev dcr malt N-min i et handclgøde( for
"pgsled og i el for<;I'Jg<;led_ <;om var lilført ~Iam året før. I
I af de 3 forsøg kunne ses en <;tigning i N-min·indhuldel
,;om følge af tilførslen af slam sidste år.
I gns. <Il' de :2 for<O;~lg i vårbyg har slam lilført :"trel før haft
en bcg.rænset eftcf\,jrkning. itlet der ikke er opnået no·
get merudbytte j delle forsøgslcd i forhold til ugødcl. I
forsøgene. hvor afgrpden har været markærl eller kar
tofler. har der heller ikke været nogen <o;ikker virkning af
"lammel.
I de l(1r<;øg. '>om hb anlagt i 1992. er del' heller ikke
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Tobel50. I. dr... e!rerv"kll1t18 uf spildt!wmdsslam. (95)

IVirbyg
Udb. og Udb. og Udb. og
merudb. merudh. merudh

hkg h'me hkg keme htg knolde
pr_ ha rr. ha pr. ha

V~rbyg Markæn Kartofler
Anlal b. I I

a. 32.8 14.6 -l+l
b. 10.0 0.5 121
c.. ............... y.y +U.Y 75
d. . ............ 3.1 +0.2 +24
e. 10.0 +0.1 85
r. .............. 12.1 U.3 IU7
g. ... ............ 2.4 +0.6 RI
h. R.U l.U 71
1. •. 10.7 1.1 +99

·min forår
kg 1 pr. ha ( 1 fl..)
Lcd c. 33 60 24
Led i.. 33 79 14

konstaterel nogct mcrudbytlc for tilfor~1 af fosfor i
handelsgodning. hvorfor effeklen af fo:o.for i "lammet
Ikke kan beregnes.

Forsøg med slam fra
Novo Nordisk
hil Novo Nordi<;k " fabnk<;anlæg l K:"Ilundborg frem·
kommer en :o.tor mængde <;1:"I111 - årligt omkring I milt.
013 - der udbringes på landbrugsjord over "tore dele af
Sjælland. Slammet består primært af mikroorganismcr
fra produktionen af enZ)nH~r 01.\. Del mdeholder ca.
1.5 kg N pr. ton.
Sidcn 1989 er dcr gennemført en lang række forsøg for
at m le gooningsvirkningen af slammet. Vestsjællands
Landboforening står for udførelse. (il~) n og ledelse af
fON-'genc. men" Land<ikontorct for Planteavl "Iar for
beregninger og opgørcbcl1. Forsøgene finansieres M
Novo Nordi~k. Resultaterne af forsøgene udgives i en
....cr"kilt rapJX)fI.

Ocr er i IW3 gcnnemført 1-1 forsøg i \llltcrh\'cde. vilHcr
hH~. varbHt. vinterrap~. fabril-..sroer og rodsvingel. her·
under fOT"'Og for at m Ic dtcn irkningcn af Novo·"lam
mel. fOf"ogene \ iser. at der generclt kan opn. s en god
l-..\<elstohirl-..mng. når slammet udbringes om foråret.
Dt.: tidligt.:rc år-. fon.~'g vi ..cr oW-å. ut lier normalt godt
kan opnås en god gødningwirkning på lerjord vcd ud
bringning i efter~ret eller vinteren.

Forsøg med
Cheminova-fosfat
I Th)' og Mor-. er gennemhlrt et fo~)g med \ irl-..ning og
eflervirkning af Chenunov:1-fosfat (nT. 270019393·()..JO til
-0·12).
For<iøgct er de..ignct p!l den m,\de. at der i samme mark

Gødskning og kalkning

er genncmført 3 forsog mcd stigende mængde fosfor I

superfosfat. De 3 delarealer er siden foråret 1990 hvert
år tilf~)n henhold~vis0.2.5 og 5 ton Chcminova-fo<if'H.
Forsøgcnc er fastliggcndc. og 1993 er således 4. for
søg~år. Afgrøden har i 1993 værel vårb)'g.
Ocr har været størst mcrudbyttc for tilførsel af fosfor i
superfosfat i delforsøget. der ikke er tilført Chemill()V(l
f()<;fat. \1erudbyucI er dog ikkc statistisk sikkcrt. I de 2
delforscg. h\or der er tilført Cheminova·fosfat. er mer·
udb)'ltct for 1I1forsel af fO<ifor i superfosfat mindre.
Dcsuden cr dcr genncmført I forsog (nr. 270019393·
058) i vintcrh\ede. hvor dfekten af fo..for i Chcminova
fosfat cr sammcnlignct mcd cffckten af superfosfat. Ocr
er opnået el statistisk siHcrt merudbytte for tilfur...c1 af
fO<ifor isAvel <iupcrfosfat som Cheminova-fol>fal.

Jordforbedringsmidler
Tidligere års afprøvning af jordforbcdringsmidler i 1-2
årige forsøg har il-..ke afsluret sikre merudb)'uer for an
vendelse af dl<iSC produkter.

Dc firmaer. som markcd... førcr jordfnrbederingsmidler.
Cl' af den opfauclsc. al den fuldc cffckt førsl nås eftcr
gentagne anvendelser år efter år. Derfor blev der i 1989
anlagt IO forsøg i roc-sædskiflcr på JB 4. Afgrooerne i
\æds.l.. ifterne på de IO forsogs1o~alileter i hhv. Aalborg
og Ars har været følgcnde:
Aalborg 11)89: roer. 1990. 1991 og 1992: vårbyg. 1993:
roer.
Ars IYSI): roer. 1990: byg. IWI: æner. 19t12: hvede. 1993:
roer.
Dc afpHwctlc f()fS~lg<;pncparaterer hhv. 2 x 1.5 t Mediml
og 2 x 2.5 I Algifcrt. dcr er ct algcpræparat. Der cr
foretaget en sammenligning dels lied det normale NPK·
nt\-eau og dels \'cd 75 pet. af det nonnale niveau.

UdspH,jtningwaloerne for Algifert har i 1993 "ærel
hhv. den IO. maj og 3. juni. Medinasprøjtningerne er
udført hh\·. den 19. april og 15. Juni - 28. Juni. I 1993 har
der \cd 75 pct. af normal NPK·mængdc været Icndens
III h~'jcrc udhytte. hvor der er anvendt Medina og Algi·
fen (sc lahel 51).

Tabel 5/. j·tingt fwtl,ggelf(Je forsøg med ..jordforbed·
ringsmidjn.... Roesæmkifre. (96}

Forwgsled
Led a; Normallil(0~1 af NPK.mzngdc
Lcd b' /liormallllf0rstl af /liPK-mængde + 2x2.5 kg AI81fcfl pr ha
led c 75% af normal NPK-mængdc
led •.t 75% af normal NPK·mængdc 2 x 2.5 Algifen pr. ha
led (' 75% af normal NPK.m:C'ngde 2)( 25 Medma pr. ha

Jurd Rod Top
Foder-

poT9'oI1Cl
Udb. ol! merudh. Udb. ~ mcrudl\

sukkerroer ~at. 0-10
hkglba I-.c!ha hk&fha Ia,c /ha

Anlal foTS0g 2 2 2 2 2
a. 7 990 183.3 614 54.9
b... 7 +4 ~3.6 II 4.9
c. 7 +51 +15.2 O +U.9
d. 7 II +7.9 25 0.1
e. 7 24 55 16 +0.1
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Gødskning oJt kalkning

Jordcns POrøSilCl har ikke ændrel sig vcd anvendelse af
jordforbedringsmidlerne i 1993.
5 års anvendelse af jordforbcdringsmidler har ill..e hafl
nogen nævnc\'ærdig indfl)delse p~ udb)'1lct og jordens
porøsilel.

Kalkstrategi og
nitratophobning
I 1991 blc\' der påbeg) ndl en forsogsscrie med det for
mål at belyse. om dcr i langvarige forsog er en sammen
hæng i mellem reaktionslallct og k\ælstofudvasl..omgen
samt at belyse behovet for I..alkning gencrel!.
Der er anlagt 2 forsøg i henholdwis 1990 og. 1991. I 1993
har der \æret \'interh\cdc på beggc arealer.
Der har il..,",c værct udslag for tilforsel af kalI... og der
har ikke \'æret nogen forskel i det opnåede merudbyuc
for tilførsel af kvælqof i forsøgsieddene med og. udt:n
I..alktilførstl.

Udvaskningsrisiko på
brakarealer
ROIoriollsbrak
På grundlag af de opl):!>ninger. der forelå ved ar,~kiftet

1992·93. blev der i KVADRATNElTET udpeget 2.J
arealer. som var brak lagt indlil efter. ret 199:\. Der var i
alle tilfælde. oorlsel fra et. lale om spildkorn~brak.

Spildkrmubrak. Brakareoll'ls udseende ca. I. maj 1993.
Plallteafltollel bln \'Urderellll al \'(ue mellem I og IO pr.
",. Foto: Kllrt Rasmussen

Bral..arealernes f":-min-indhold till m's dybde ble\! mAlt
I efteråret 199~. I december 1992. i foråret 1993 og i
august 1993. Plantedækket på de braklagtc arealer i for
; ret 1993 hlev vurderet af de lokale planteavlskonsulen
ter. og der blcv indhentet oplysninger om forfrugt. jord
behandling og husdyrgpdning'!'>anvendelse. De indhen·
tede oplysninger og resultalerne af nogle af
jordm. lingerne er \ iM i label 52.
Af labellen fremgår. at der i efteråret 1992 var meget
\torc forskt:!le i N-min-indholdet fra mark til mark.
Normalt er '\j-mlO-lOdholdet på kornmarker lavt i au
gu~t måned. og når indholdet lil tider var meget hojt i

Tabe/52. 8rall.marker i KVA DRATNETTET. lv!arkerm' er brak/agIl' .W)fll rouuiombrak i I!fterllrer /992. I tabellen er
WSI reslI/uw,!me afN-mifl-mIWngl'I' Wlml ind/II'/lledt, clyrll.lliIlRsO{Jlysfljllger. Markerne er sorlerel ejler rem/

talerne af N-mUl-måliflgerf1(! i august 1993.

IN=""
PlankdlEkke H...t"".

Jordheh "'-min. l.g pr. ha. ~It.I~-m

J8 nr. _"'gt HU>dy<g
antallm·. maj ,.., tidll,ere Mo;jJUD;/Juli M••flem 11 11 II. 1IW~ Dec. 92 For1l9J AUI. 9.

I , vårrap<; 0.100 ja Ja. lidt 52 14 18 6
2 l \'årbyg 10-100 nej nej 43 IB 9 6
3 3 \'årbyg 10-100 nej jD. lidt 19 13 15 7
4 l \'interrug 0.100 nej n<J 122 13 26 B
5 3 vårbyg nej Ja. lidt 56 17 II IO
6 I vårbyg nej nej 42 13 16 12
7 6 vinterh\'ede 0.100 ncj nt:J 39 19 18 21
B 4 vinterh\"ede 10-20 nej ja. m. lidt 7B 54 56 27
9 6 v~rb)g 0.100 nej Ja 2 66 33 36 2B

IO 6 vinterb~g I-IO nej nt:J 16 12 14 29
II 3 havre nej ncj 157 14 20 33
12 6 vinterhvede 0.100 nej n<J 2 n 31 12 40
13 6 vinterhvede 10-100 ja Ja 105 80 28 41
14 4 vinterbyg nej ncj I 60 22 24 41
15 6 vinterhvede 100 nej ja 2 95 40 34 41
16 3 vimcrraps ja l" 31 17 23 70
17 I vIOlerrug 0.100 ja l" 123 25 27 71
IB 6 vinlerhvede 50 nej nej 2 77 77 26 74
19 7 vinterhvede 10-100 Ja ja. meget 2 53 35 24 88
20 6 vinlerhvede 10-20 nej nej 2 64 64 36 92
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efteråret 1992. skyldtes del den IOrre sommer. som for·
hmdrede en cffckllV udnytlclse af jordens kvæh.tof. 1
december 1992 'ar t"--min- indholdct mcgel la"cre. Is.ær
på de grU\~andt:dcJorder. h, i1kel i ahmer\'ejemJe ~rad

må ti!<;kri"es u(h:ao;kning. I forarel 1993 var der kun me·
gel små forskelle i N·min·indholdet fra mark til mark.
If,)lge reglerne kunne de brak lagte arealer jordbehand·
les fra maj 19lJ3. og brakpcriodcn på den p, gældende
Illark ophonc i juli 1993. I august 1993 varierede -min·
indholdct fra (} ul 92 kg \l pr. ha. Dcr ,ar allo;a ()g~å i
augusl 1993 tale om lx:l~delige forskelle I i\-mm-ind
huldet. mcn de ....Ir mindre end i <lugust 1992. Ved ,li

God~"'nillg og J..alkniuR

sammcnholde ncttoncdnøn:n i perioden fra I. juli till:'i.
august kan det vurderes. at der ikke var ..kel en 'æ..cnl
lig mlralud'~dslming. for prO\ctagningcn fandl stcd i au
gust måned.
Fur den gruppe marker. hvor N·min·indholdel var me
gel lavl . mellem 6 ug 12 kg pr. ha . er del knrak·
teristisk. al de ston <;el ikke var lilføn IHI ...dyrg.'Klning l

1992 og årene før. og at de overho\edet ikke var Jordbc
handlel pa provctagnmg....ud...punktel. De ..uden er der i
alle lMælde lale om s.andjorder.
For dcn gruppe. hvur N-min-indholdet 'ar hØJl i augU"i1
IW3 - mellem 70 og 92 kg pr. ha· var det karakteristisk.

T(lhe! 53. \-mi" "It/hoidet fil J III" ,S) bdl.' pti /orj·kl.'lIigl.' dri[tHYPf'r.

Orift.!"t)pt:

natO /988189 12 21
I\fgræ~ning 20 21>
SOT1hrak 17 9
Gmnbr:1k 2-1 32
Traditiunel drift
(fuhri k...kartoner) -l8 36

Dwo 1989190 -I /I
Afgræ<,mng. 1-1 59
Sortbrnk 105 R2
Gronbrak 2X 45
Iradllioncl dnft
(,arb)g) -13 79

Dato 1f)<J()191 .10 18 6
Afgræ-.ning 3-1 13 II>
Sortbrak 1205 25 26
Gronbrak 13 9 1-1
Iraditlonel drift
(a:ncr) 102 29 20

Dato 1991192 " 27 17 2
Afgræsning 19 12 29 9
Sunbrak 7 "9 15 9
Grpnbrak 20 R 31 IO
Traditionel drift
(vinterhyede) 38 055 15

/)(110 1W2193 20 19
Afgræsning 27 39
Sorlhrak 92 :'i..J
Gronhrak 2R 13
Traditionel drift
(fahrik ,kartofler) 13] 29

Dato 199319./ 31 27
Afgræ-.ning 13 9
Sortbrak 31 12
Gr~)Ilbrak 12 IO
Trnditioncl drift
(v:irraps) 21 21

• Marl..en gødet med 1\.5 l..~ , pr ha d ~1 0",1}1
•• Pr0\tn uJtagt'1 J lU INYI

Ih
16
IO
1-1

]J

1-1
21
15
2-1

3-1

22
12
27

I19

E
2"

5 28
15 20
12 27
18 22

12 211

5 3 U
Il 13 1-1
1-1 19 35
15 IR 12

17 i\R' 6-l

-I 18
20 1-1
IO 31
16 H

21 1M

15 23
15 7
n 27
IR 6

31 35
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at der i betydeligt omfang var udbragt husdyrg~Olng i
1992 og også i årene forud, selvom der også var marker i
gruppen. der ikke var tilført husd)rgødning. Desuden
var markerne i alle tilfælde jordbehandlet mindst 2 gan
ge før provetagningen. Der er især tale om lerjorder.
mcn der var også sandjorder. der ha\de et højt l-min
indhold i august 1993.
For de marker. der havde et N-min-indhold mellem 21
og 41 kg pr. ha. gjaldt. at de ikke var ti!rørt hus
dyrgødning i 1992, men i nogen grad i rene forud. Næ
!'oten alle arealerne var jordbehandlede mindst en gang.
og der var overvejende tale om lerjorder eller sandblan
dede lerjorder. men der var også sandjorder imellem.

Yd grundlag afet drs mdlmger kan dn foreløbigt konklll
deres. ar "edpløjllillg eller "edllarvning af ell brakafgrø
de øger N-min-indholdet ; det tidlige efterdr. Det gælder
især, h,'is jordbehandlingen foretages tidligt. Forøgelsen
af N-min·mdholdet er .særlig slor pd marker med en STOr
".;',eroliseringsevlle, feks. fordi der jævnligt ti/fore~ 11/1\"

dyrgødning til marken. Det "ormale N·min·indhold i
august mdned efter ell kornofgrode er 20-30 kg pr: Ira
Eli forøgelse af dette indhold med feb. 50 kg N pr. ha
\~d tidlig }ordbeholldlmg po husdyrgødede marker be
tyder en ,'æseIJtlig forøgelse af IId\'asktJinKsrisikoen

Permanem brak
l'lanteavlskonloret i Aulum har i samarbejde med
Landboorganisationernes LandborelSudv31g i Ringkø
bing Amt og mcd økonomisk stØllc fra Ringk~'bjng

Amtsråds "grønne puljc" startct et marginnljordprojekl
i 1988 omfattende ca. 25 ha øst for Aulum. Projeklet
..kai belyse. hvorledes fOTl'kellige hrakfonner pavirker
kvælstofomsætningen i jorden samt registrere ændrin
ger i nora og fuglebestand samt kødtilvækst hos amme
kvæg p grønbrak. Der sammenlignes med traditionel
landbrugsdrift. og efter 5 års braklægning afsluttes pro
jcklct med klarlægning af Jordens dyrknings\"ærdi efler
de forskellige brakformer. Dcl er planlagt al anlægge
fo~"g med stigende mængder I..vælMof på de forskellige
marker for at belyse kvælstofvirkningen af de forskelli
ge brakformer.
Udover planteavls- og k\ægbrugskontoret i Aulum del
tager Omithologisk Forening. Jagtorganisatjoncrne~

Fællesudvalg saml Landskonioret for Planteavl.
De foreløbige resultater er samlet i en rapport. som kan
få .. ved henvendcl..c til Mnskin- og hygningskontorct i
Vildhjerg. Her "kaI udclukkende omtales resultaterne
M jordmålingerne.

DriJ/sJormer
I undersøgelsen indgår 4 forskellige arealt)'per. nemlig
et afgræsningsareal. en M>rtbra". en grøn brak samt et
traditionelt dyrket landhrug"",rcal.
Sortbrakarealet holdes Ubc\'ol..scl \cd jæ\-nlige han !lID

ger. mens der Ikke forctag.e .. jordbehandling. pa ~n~n

hrakarealet. AfgrOC'ning..arealct afgræo;;<;,c<;, af kodkvæg.
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og på landbrugsarealet dyrkes traditionelle landbrugs.
afgrøder.

Resultater
Jordtypen er J6 1 på alle arealtyper og i alle dybder.
øverste jordlag af afgræsningsarealet er dog i øverste
jordlag JB 3. Resultaterne af N-min-måJingerne siden
1988 fremgår af labet 53 pl,ide 109.
Resultaterne af N-min målingerne viser. at der i som
mer- og efterårsmånederne ofte har været meget store
forskelle mellem de forskellige arealtyper. Dette har
dog kun i begr;cn~t omfang været tilfældet i 1993. Om
foråret har forskellene været meget små i alle årene.
Især sort brak og det traditionelt drevne landbrugsareal
har lil tider haft høje N-min-indhold. Forskellene fra år
til år afspejler forskelle i vejrforhold og afgrødevalg.
F.eks. skal det meget høje N-min-indhold på det almin
deligl drevne landbrugsare~1 i juli og august 1992 {or
mentlig tilskrives den udsædvanlig tørre sommer. hvor
marken blev vandcl 7 gange med ialt ca. 200 mm. Fra
juli til august faldt N-min-indholdet fra 184 til 03 kg pr.
ha. selvom marken blev gødel med 47 kg pr. ha sidst i
juni måned. hvilkel skyldes. at kartonerne sladig op
tager kvælSlof på delte tidspunkt. I 1989. 1991 og 1993.
hvor der blev dyrkct korn- og rapsafgr~er. og hvor
\ejrforholdene var mere normale. blev der kun måll
moderatc -mm- mdhold kort efter host.
Jordmålingerne afslører. al der ofte har været meget
sture forskelle i N-min-indholdet på de forskellige are
ahypcr tidligt p efleråret. Det gjaldt dog ikke i 1993.
Afgræsningsarealet og grønbrakken cr de arealtyper,
som bedst har holdt N-min~indholdet nede på et lavl
niveau. Sorlbrakken og det dyrkede landbrug'iareal har
haft høje N-min-indhold i sommermånederne og tidligl
på efteråret. men der er store forskelle fra år lil år. På
denne jordtype kan jorderncs nitratindhold falde meget
hurtigt. hvis nedbørsforholdene betinger det.

Kvælstofudnyttelse på arealer
med frilandsgrise
I ct samarbejde mellem Danske Slagterier og Lands
kontoret for Planteavl og med økonomisk stotte fra Mil
jøstyrelsen er der i foråret 1993 iværksat Cl projekt med
det formål al regisIrere kvælslofophobningen og nitrat
udvaskningen fra arealer. hvor der jævnligt er frilands
grise. Ob~ervaliollcrlle sælle~ i relation lil besætnings
tryk og græsbestanden.
I projektet udtages jævnligl jordprøver til N-min-analy
se i 4 lag til I m's d)bde. Der foretages målinger. både
når der er grise på arealet og i de mellemliggende perio
der. Der indhentes endvidere oplysningcr fra cjcren
"edrørende besætningsstørrelse og mængden af foder.
-.om d~ rene er forsynet med. Også tilvæk'iICn af kød på
arealet registreres, På baggrund af jordmålingcrne og
klimuTegisucringcr gennemføres der en beregning af ni
tr:tlud\'askningen fra arealerne.



Ved udendørs svil/ehold
går Xl'ine'le Ilarelolde
og drægtighrd<i/olde.

Hyt/eme slwl KI1'e læ,
skygge og UUI leje for

so og lultfegrlSt'_ Paffe-
grisene [mvællllf!\'

/furmalt efter ca. .J lige';
"I'ore/l('r h ,'tteme

/lyues.

Gradueret plantedyrkning
Ideen i gradueret plantcd)'rl..ning er, at forskellige land
brugsmaskiner \'.h.a. en computer imhlille.. automati.. J..
alt efter. h\or på marken dc befinder 'ig. H\'i't heho\et
for ct ukrudt~middcl eller en gødning forsl..ellige stedcr
i marken er kcndt. så bn elektronikken ~urg.e for. :11
Iljælpcstoffl:TIIc tildeles i henhold hertil.
Siden 1991 er der gcnnemf"rt en pral..ti~k afprovning af
:! forskellige sy'tlemcr III cnmpUlef'tlyrel lildeling. af
hp.'lpe!oloffcr. Desuden er deT gcnncmfon Jord- og
plantem. !Inger i faslliggcndc fo~g.

UndcTSPgclscrnc er intcn~iveret fra 1993. idet der er
iværksat et projekt. som gcnncmførc'i i et samarhcjde
mellem Slaten.. !)Ianteavlsforllog, Forskning..ccntcr RI
<"0 og Landskonioret for Planteavl. Projdtcl består dels

Gødskning og kalknin~

af en r.cl.l..e grundlæggende undcrss)gelscr, som gen
nemføres på 2 marker. ug dels af en række praktiske
afpruvnillger af systemerne.
Her skal alene nmtalcs den pral..tisl..e afprovning af
computerstyret plantcavl.

Afprøvning i praksis
Det O\erordnede formål i projektct er ilt afkhuc mulig
hedcrne I gradueret planted)'rkning. herunder den øko
nomiske og miljømæs..ige effckt. Et vigtigt clement i
pruJcktcl er al demonsIrere compulcn.t)'ret planteavl I

pmksi'l. at mdh"ste erfaringer på omr. dct og III inspire
re til cn tcknisk udvikling på området. Afprøvningcn
g.ennemf~)rcs i samarbejdc med Landbo- og Ilulllllands
foreningerne i Bjerringbm-Langaa, Hammcf'>hoj og

MllrkwlT/a1toll. Dl"l
'jf(l'rkf' mrkt· I [orårt"

/WJ bt'l'irkede, lU

/onkel/e i /unl/.\ peme
mden for mmme marI..

gtl\' sig t....,de/ige udslag I

afxn'deme.
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GJK1skning og kalkning

Kjellerup. Nordfyns Landbofmcmng. Ro...kih.k og Ko
hcnhavns Arni'" Landbofurening. Aalborg Amls Land
boforeninger. LandskonIoret for Bygningt:r og ~1~1..1

ncr ~amt de involverede maskinfabnkanlCr.
Der er elableret for<;og~markcrpå -t ejendomme til af
prøvning og demonstration: Ved Vimlum. Nr. Søby. på
Ris~' og på E!!.holm. På Egholm er der hidlil foretaget
færre målinger emi på UC \1vrige, fordi Jer anvcndcs
maskiner og udstyr. som netop er under udVIkling.
Ved Nr, Søb~ fa."llægges mm.l..incrnes position i marken
med Agnmatic·systemel. som er baserer pa gennL'm
kNScI af marken i fæ.llagtc klHcspor. De øvrige sledcr
an·.endes GPS- systeme!' ~m baseres P;I "i~mdlcr fra
\atdlittcr. lkr kredser omkring jorden.

Markillddelillf(
Dc udvalgtc markcr cr pi' grundlag af lIdbyllckofl.
jordmålinger ...aml la[]dmandcn~ og konsulenlens erfa
ringer inddell i ct antal ddmarker. Delmarhrne~ af
grænsninger er registrerCI mcd Agrimaric-"y"lcmct eller
med GPS-:..y"ICmel. Agrim<llic-systcmet cr lIdvikki :"If
J~,rgcn I:.lkJxr Knudsen i ...amarhejde ml.'u BF('-dala.
Den nøchendige clektronik III amcndcl-.c ;,tf GP~· ...~
!>lt:mel \~d Vindum og pa Riw l'r ud\iklct afThoU\lrUp
og O\·ergaard. mcns LH Ag,rn er g,icl ind i udviklingen
af eleklronikken til det ud..,t~ r, der anvcndes pa l:.g
holm,

Risø. '·ed 'lIldum er dc:r under hosten udtaget prøver
fra de en~elte delmarker lil bc,>temmc1-.e af kernestOr
reise og protcin pct.

Ved i\r, ~~hy har NlmJfym. Landboforening ved host
foretagel udbyttemaling<..rmedfoN-tg:..mc:jelærsker i
udvalgte "por i marken. I de indhø~tcde pnn:cr er he
Slemt kcrnc~lørrcl~c og protein pet.
Udover jordprøverne i delmarkerne er der ved Vin
dum. p'l Rl">C) og pa Egholm sy!'>tcrnatisk med 30 m's
afsland udlaget jordpr0\Cr i plpJelagct med 30 m\ af
'iland. PH\ve\tederne er regisrrerel med GPS-systemel.
og i samarbejde mcd }-"AL (Bodcnfor.chung:"'IIl\talt rur
l.aml.... irb.chaft) i, Braun5Ch\ltei~ udarbcjdc~ cn mark
opdeling pa grundlag ;tf d.,,\c målere..ul!alcr

Resultafer

På Rl"'i er der måll udhyltc:r m~d forsø~mejetærskcr i
parceU~r l det spor. hvor kvælstofgnd'ikningen var gra
dllen~1 efter delmarkcn:.. behov og i de spor. hvor gødsk·
ningen var ens ovcr hele marken. lhlbyllcrl.':"llhaterne
er \·i..,\ i lal1c15-t. Af labellen fremgår. at der blev opnået
cl lldh~ Ile lidi h{'Jere. hHlr g\x1mng!'>mæll~derne var
gradueret. end hvor dc ,"af ens o,cr hele marken. God
ning..fnrbrugt:t 'ar lidi la,ere 'cd den graduerede til
torse!. '\eltoudb}lIer \tlr ca. 380 kr. 'itNrc ved den gra
duen':l.lt: g~x1ningslilfof'S(:1 end \'ed at tilføre den So."'Imme
mængde mer hele mar"'cn.

Tabd 5-1 Host med jorsøgsmejNa'rsker i ca. 150 par
C1'((er il fl. 25 m: i I'P0r, hmr kl'æl.\lO/mængdc/I
var etls ol'er /u'/e markell. eller IH'or de" var
Kril/fueret e/ta behol'l'll dell enkeffl> t11.'fmork,
()emoflstratlOf/<:mark w!d RL'·O.

Ved hø" af m~rken pa Kisa blev udh~ttcrnc regi ... trerel
med foitImeter. og de tilhprende koordin<"llcr fastlagt
med GPS·syslemcL På g,rundlag heraf blev der tegnet
udbyltckort over marken. og du de gradul.'rcdc og de
ikke-graduerede spor blcv hø<;let hver for 'iig, var del
muligt at tegne udb)ttl.'korl på grundlag af h~tstresulta

ternc fnl de 2 sportypcr hver for "ig. En ,'urdering af de
2 udb~ IIckort viser, at områder med megel la...e udbYl
Ier t:r mmdre, hvor gooningen t.:r graduere!. t.:nd h\or
den er en" over hele m'lrkcn. Endvidere cr de mak'Slma
Ic udbytler sters!. hvor gødningcn ble" graducrel (figur
7).
1 label 55 på side 114 er v; ...1 re ...ultatcrne af de 4 fOT"i0g i
henholdsvis demonstralionsmarken vcd Nr. Søby og
'ed Bjerringbro. Fon.øgcnt' har værel placerel i forskel
lige dclmarkcr,
I gennemsnil af dc 4 l"arsøg har den graduercde gødsk
ning bevirket en mindre kvælstoftilførsel pa knap IO kg
pr, hd 'eJ Nr. Søh) n,g. godt 30 kg J'\ \cd Vindum. Ud-

Gødskning
På grundlag af N-lOin-målinj2;cr saml forvcnlcdC udb)l'
ter i de cnkelte dclmarker er der udarbcjJet g~X.lllil1g!>

planer for alle markerne. I marken ved Vindum er god
ningsmængdcrne gradueret meJ en Bøgbnlle spreder.
mcns den p:l Fyn og på Ri\" er gcnnemfnrl med en
Bredal spreder.
Ved :-.ll'. ~b~ og Vindum er der af de lokale plante
avl"kontorere I 4 ;,tf delmarkerne anlagt for"ug. med .1
forsogsled:
A: en kvælslofmængde. der S\iarer lill. gang.... lildeling..
B: Gennem\mlligt k\ æhtufhehm fm marken og. (': Dl'l
beregnede hæl"lotbehov idelmarken.
På Risø er marken tilført graduerede mængder k\a:btof
ved 2. tildcling i hvert andel :..por. mcn:.. de øvrigt: 1'opor
er tilført en "landardmængde for helc murken. "ålede..
al del S3mlede kvælstofforbrug er nogenlunde del sam
me j begge ~itualioner, Gmbkningen blev gcnncmf~lrt

med Agrimatie-systemel.
Før høst har Forskningscenter Risø. Afd for ~iljo

furskning med fo"Ogsmejctæ"ker i et anlal ...por pa
lvær.; af kørc<;porcnc høstel iah ca. 150 parceller i del
markerne, Iler er bestemt udbyHC. kerncslørrelsc og
pmtein pet.
l juni måned er der udtaget p\'aO\eprover til hc..lemmel
se af N-optagelse i delmarkerne samt j forsøgene.
Markerne ved Vindum og på Risø er hØ:..td med en
Drunningborg mcjctærsker og udhyltct løbende rcgi·
streret med foldmercI'. På Egholm er der og..h foretagel
løbende udb)'ueregistreringer over marken Der er ud·
arhejdet et lid hYlle kort mcr marl..en ...ed VlIldum ug på
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Risø 1993: Varieret N-tilførsel (2. gang)

(ulige spor)

Gødskning og k:llknin~

Risø 1993: Ensartet N-tilførsel (2. gang)

(lige spor)

Fixltr 7 Udbyuekort i nml'r1H'~d<,. Risø. Kortel ni nmJlre u regnet pa grundlag af udbyrremalmgn med fuldmeter i
tpor, "mT hæ/'}IOIgødskningerl ('r wmere{ eJler bel/ol'ef del et/Åd/e Jled i marker, Kortet (il hojre er ,egIlet på
gnU/d/ag af /ldhwwrt'8Btrerif/ger i ~P(lr. hl'OT god"iflgl11/ængdeme Ikkt, l" gnultu'rer. /'onklllllglcelllt:r Risø Irar 1m et

kor/c'f.

ID



GfKiskning og kaJkning

TOMl 55. Forsøgsresultater i .J forsog i demonstrations
marken \'t!d hh\". Nr. Søby og Vindum.
Forsøgene \'ar plaaret i forskellige de/marker.
Forsøgs/ed A blev gødet med en mængde
kvælstof \"Om SWlrer I. gangs tildelingen. Letl
B blev tilført en tflsarrer mængde for hele mar·
ken. metU led C den mængde, der "ar bestemt
for dm pdgældellde de/mark.

t\r. Set>y \'lOdum
fooog5J<d fo<wpI<d

A' I B I C A' I B I C

Gødskning
Kg N pr. ha
Forsog nr.
1. ...... 57 182 168 100 lBO 172
2. 93 182 187 100 lBO 171
3....... 103 182 139 100 lBO ISO
4....... 95 182 1119 100 1BO 100
Gemremsllit 87 182 J7J I(}() /80 148
Udb)'uer
IIkg pr. ha.
Forsøg lir.
1. . . . . . . . . . 70 79 78 IH 77 76
2. _. 59 67 66 63 76 77
3.......... IH 69 66 68 65 IH
4......... 55 57 57 65 H2 69
Gennemsnit 62 68 67 63 -5 72
Nt!ttomer·
udbJue
Kr.pr.lw.
forsøg lir.
l . . . . . . . . . . 6293 6751 6672 5620 6525 IH19
2. 5105 5540 5482 5517 IH31 6571
3......... 5561 5754 5657 SOlO 5374 5384
4.......... 4718 4636 4602 5691 7007 6071
GemJelllSnit . 5419 5670 5603 5-160 63H 611/

• Ved "r, Søby er der gødel op lilIJO kg 1'\ pr. ha
(N·mlO+l'-gødnmg)

• Ved Vlndum er der tdføn 100 kg 1\ pr ha.

byllenivcaucl har været lavt i begge marker. og is.."l:r ved
Vindum har der i gennemsnit af for..øgene været ct lille
mindreudb)tte \ed at graduere tilfurslen.
Ved ~r. Søb) har den økonomiske indljening \ed al
graduere tilførslen og ved al gDdske ensartet mer hele

marken været nogenlunde ens. Ved Vindum har der
være et økonomisk lab \ed at graduere på ca. 200 lr. pr.
ha. Mindreudbynet kan her henføres Iii forsøg nr. 4,
M)ffi lå på en humusjord. Virkningen af det høje N·min
indhold, dcr blev målt her. har værct sat for højt.
Der var i maj og juni måned iøjnefaldende brandpletter
eller misvækst i dele af alle 3 marker. I en dan ..ilua·
lian er det usandsynligt, at en mere eller mindre kor
rekt gødskning vil sIh kraftigt igennem. Efter 1992 og
1993 er der derfor behov for en vækstsæson med mere
normale vækstvilkår.

PlantebeskylleIse
I foråret 1993 cr dcr gennemført ukrudlslællinger ved
Vindum. Nr. søby og på Risø. På grundlag af antal,
!<olOrreise og arts~mmensælninger del med EDB-mo
dellen "PC-Planteværn" beregnet. hV<>n:idt ukrudtsbe
kæmpelsen kunne afpas~s lil de enkelte delmafker.
Selvom såvcl aniaIlet af ukrudtsplanter pr. m~ som
uk.rudtsplanternes størrelse varierede mellem deImar
kerne, belød en udbrcdl forekomst af visse enkeltarter,
f.eks. agel"Stcdmoder. at den nødvendige dosis uf
ukrudtsmiddel blev omtrcnt ens for flertallet af dehnar
kerne.
Ved optælling i de samme delmarker igen i 1993. 1994
og 1995 skal det belyses. om forskellen fra år til år vari
erer.

Tel..niHen til positionermg af landbrug,'lredskabemf og
ril graduerfludhrillgnmg af gødning findes og /tmgtrer
tilfredsstillende. Det samme gælder den am't!ndte tckmk
lif må/i"g af lulbyltet forskellige steder l marken og til
/ldtegning af tlflbyltekorr.
De meget torre vækstforhOld i forårs- og sommermdlle
deme i 1992 og /993 har gjort det \'QllSÅeligt at vurdere
økonom/f" i en gradueret gødningstilfør5el.
Sideløbende med afprowmgerne af de" graduerede
godskning er der sker eli Ildvikling af lUisl)'r ril gradu
ering af udsæd og kalk..

Afprøvning i forsøg
Parallelt med demom,lrationen af computerstyret plon·
tcavl er der gennemført nogle grundlæggende forsøg i
..amarbcjde med Nordfyns Landboforening og Fyns
Stifts Patriotiske Selskab. Resultaterne heraf er med
delt i O\'cf"iigr over Land~fo~genc 1992.
I 1993 cr fOrs0gsarbejdct videreføn i den ene mark.

Tabel56. I\-mi", N·mineralisermg, N-optimum ~umtlldb~lIe led O ,,," og optimum i 4 forsøg i 1 mark i 1991.1992 og
1993 119911'ar afgroden vmterhl'ede og i 199' og 1993 olm rajgræs.

N-min, marts Minerali!oering Udbyne 01"1 Udbytte N' N-liICene'· I NcuomcrudbY11C'

y...... o. Hl) cm. kglba Apr.-lug. kglNlha/d hkgllu hkgllu kgllu ......ør.

19'11 119'1, 119'13 I'NI I1'N2 j IWJ 19'11 119'12119'13 19'11 11992119'13 I"'" IIWl 11""3 1"'1 119921''''3

24 33 46 22 0.21 0.13 48 2 6 92 2 11 175 O 144 3415 02803
25 31 43 23 0.28 0.17 54 3 7 87 7 18 l77 126 176 2362 2181 682\
26 56 78 SO 0.41 0.36 61 9 12 86 lJ 16 188 125 1BO 1560 2185 1976
27 34 38 20 0.14 0.12 46 3 6 92 7 17 206 I·H 180 3487 2109 6806

• Ved optimal k\'idSloftilførsel.
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I marken blev der i 1991 placerel ~ fastliggendc kv;cJ·
'Sloffor..og. I 1991 var afgrooen \'intcrh\cde. mens af·
grøden i 1992 og 19Q.1 hilr været alm. rajgræs.
I fOf'iøgene er der målt N-mm. udb~tte ug økonomisk
optimal kvæl~tofrn;cngdc.

Formtdd med I.!c faslliggcnde fur~~)g er at afklare. om
de forskelle. der Cl' mellem forskellige omr der i cn
mark. er de samme fra år ul, r. og hHlrl.!an de givcr sig
udt~ k I fo ....kcllige afgrøder.
Resultaterne fra I9YI. 1992 og 1993 er vist i tabel Sf!.
Rllngfølgen af N·min·lndholdct og ud hyllet i forsøgs
Icddcne uden kvæl"lofgødning var den samme i alle tre
:ir. På grund af torken 'iikai udb) !ter og okonomisk op·
tlmale hælstofmængder i 1992 vurdere, med varsom·
hcd.

ctlOlllcrudbyltct for N-tilfør'icl har I alle, rene værct
mind... l i fursogcl1e. hvor N·min·indholdel var høje,t.

Fortog'iremlwtl'rtle \'Iser. ar i de" pdgæidellde mar/.. Iwr
rll.'U~folg~1l i Horrel'if'1l af N-mm. 1{Tlmdgodf't /ldh.wf'
og flt'1tomerudbyu('I I'({'ret elis fra tfr til år. DCI (w/er pu,
lit (/e ,,"ke/,e dl'lmar/.."n N-behol' i f'mksis vil kWllU'
IflI'NlUl"SIt'rl'S lUl 1m fd ddige mlJlmger.

Jordbundsanalyser
Omfanget af kemiske Jordanal)M:r i 1992193 fremgår 'If
latlel 57. Antallet er rcaktionstal<:;be"'Cl1lmel~rer fOr!
sat faldet. I forhold til ... ids(e r er faldct på 20 pet.. og
omf'lllget af reaklion ... lalsbe<itcmmcl,er er ved at nil Cl

krili'lk lavt ni"'CiJu.

li1hd 57. Jordl"md.IUfwlyser 1~3. lmwl.

Bornholm 6lJ2 6-15 6-1. " Il
l.oll.· ..;II<iter. 3-156 111 3106 ~lt16 115~ K~

Sjælland .. MM J. S&!3 !<l<3K 2968 563
Fyn .... 8153 320 5149 5-45 2~12 5~

0stj)'lland 19932 20 I~S51 I~SIi7 .951 2336
Nordjylland. 1'1(133 .8 1&451 IK.S6 5821 .SOIi
Vc... tj) lIand .. 16733 l. 1f!544 16628 -W82 2.1O-l

Hclchmdt=t. 76865 5~7 72589 73014 21899 10165

Antallet af analy...er for fosfor. kalium og magnc~iurnCl'

faldet med 15 pct. Dc nC<ile anal~~cr udforcs <iQm 'Ian
dnrdanal)~r. h...or både rcaktion<ital. fmfor!al. kalium·
tal og evI. magnc:-Olunllal bCSlemme'ii I :-.amme pro....e.
Derfor er der <ilor! :-oct lige mange fosfor- og kaliunllal.
Del lidt w~rre alllal af reaklion ... tal,bl.:,tellunc1scr <ikyl
des. ;H der udtage~ en del reaktlon... tal i marker. hvor
der er mistanke om. al pil er for laH. Derfor gJ\er
fordeling.en af rcatktlonstallene lUke et repræsentati\1
indtryk af jorden ... kalkIiisland. Denmod cr gpdnings·
analyserne. del' ovcrvcjende :-lammcr frtl systemati<ikc
jord:tnaly<;er af helc ejendommc. nog.enlunde repræscn-

(;ødskninlo: ~ k:t1kning

tativ for landbrugsjordene. Den procenti~ke fordeling
af godnmg... tallenc i de enkelle landsdele kan derfor gi
'e indtr)k af godnmgstllstandenc. Se tabel 58.
Den proccnt\ii~ fordeling af reaktiono;tallcnc i de en
kelte landsdele Cl' stort \C( idcntisk fra r lil r.
Som del frcmg:ir af tabellerne. er fO<ifor-. kalium- og
magnesiumlilslanden i lIan,kc jorder gcnerell i en gou
godning!'tibtand. Det betyder. at for de ne~le Jorder er
der er relall\ t ,lort inter\'al. der kan betegne' ...om op
limalt for reaklionslal1c1. Nilr reaklionstallet er over
5.5-6.0. er del lIerfor ikke s~ meget :-r~)rg,mfllel om
reaktioll'itallets 'aørrel!.c. der er intcre"sanl. lllcn ul.!
viklingen i reaktionstallet. H acceptabelt reaktionstal
kan normalt oprctholdes \'cd h\'cn 4.. 5. år al Illfore 2
ton kalk pr. ha.
Kun hvi.. Jurden er slærkt Ierel. ... ;\ der cr bello, for en
slruktureffekl af kalkningen. eller hvi<i der uyrkcs af·
gTi~der med specielt Slort krav til reaktionsWllel. kan
der være nehov for. al der tilførc... mere kalk end nævnt
o\enfor.

Fosfontlllct (Pt) angiver den let tilgængelige fosfor
mængde i jorden. Fosfortallel anses for lav1. n~r det er
under 2. Af wbcl58 fremg. r det. at mellem S og II pct.
af jorderne har en la" fosfortilstand. N. r fosforfallet er
over 4. er jordens fosfortIlstand o;å god. at der l.an til
føres mindre foo;for_ end afgrøderne bortfører. Det be
tyder at der kan spares p. fu"fMlilforslen på halvdelen
af de dan:-oke marker. Her ligger en reel besparelses
mulighed i en lid. hvor rentabiliteten i planteavlen bli·
vel' dårligere.

Tabel58 JordhulIdsanat.ueresultarer 1993.
procenu'ik forddmg

Bom· LoJl SJæl-
0.,. Nord- v.,,;1Fal- F~n jyl lyl· ))'1-hulm sier land
liIlId l.nd land

Heakumulal (RI}

Under 5.5 6 O l I 3 5 II
5.5 - 5.9 II O 3 3 II 18 34
~.O·IiA 2~ 3 II II 25 38 38
6.5 - b.\} .3 8 30 32 37 30 15
7.0·7.4 11 .1 42 :J8 22 S 2
7,5 og dcrO\cr O .8 13 15 2 l O

FosforsJrewl (Ft)
O· 1.9 O O O O 4 O
2· 3.1) O 9 I O 19 O

•• 5.Y 5 35 12 2.' 2J 7
6· 7.9 19 6 29 30 13 l.
R· 9.9 45 29 31 10 R 29

IO· 11.9 I~ 12 14 25 13 43
12· 13.9 6 O 6 5 li O
I.· 15.9 • O • 5 2 7
16·17.9 l 3 l O ! O
18· 19.9 O 6 O O • O
20 og derover I O 2 O 6 O
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Tabel 58. JordbundsanlllysereslIJtarer 1993,
procelltisk fordeling

Bom· loU SJzl- "". !"'urd- """hl- Fyn j~·1 nl· nl-holm
5tcr

laod
la"" la"" land

Fos/orml (PI)
0·0.9 O O O O l l
l • 1.9 9 5 Il 7 7 6 5
2 - 2.9 29 21 31 25 23 t9 15
3·3.9 23 :ul 27 26 30 26 25
4 - 4.9 19 22 16 18 21 23 24
5 - 5.9 8 12 12 10 13 15
6 - 6.9 6 5 3 6 5 6 8
7·7.9 3 3 2 3 2 3 4
8- .9 l l l l l l l
9 - 9.9 l l O l O l l

10 og dero\'er l l l l O l l

KalillltJlol (KI)
O- 1.9 O O O O O O O
2 - 3.9 O O O O l 2 7
4 - 5.9 O 2 3 2 6 7 10
6· 7.9 8 12 14 Il Il 14 23
8 - 9.9 15 26 :ul 23 17 19 18

10 - 11.9 24 25 23 22 19 19 12
12 - 13.9 18 15 14 15 16 14 8
14· 15.9 10 8 8 10 II 9 4
16·17.9 8 5 5 6 7 6 3
t8· 19.9 6 2 2 4 4 4 2
20 og tlcr(lvcr 11 5 3 7 8 6 3

Maglli?iiwntal (Mgt)
0·0.9 O O O O O O O
1·1.9 O O l l 2 l 1
2 - 2.9 9 2 8 8 7 7 8
3·3.9 18 8 16 17 16 16 19
4·4.9 19 18 20 19 20 20 22
5·5.9 18 23 18 17 17 19 18
6 - 6.9 18 17 13 12 12 12 12
7 - 7.9 9 14 8 10 9 8 8
8 - 8.9 9 7 5 6 6 5 5
9 - 9.9 O 4 4 4 4 4 2

IO og dero\-er O 7 7 6 7 8 5

Kobbertal (CIII)
0·0.9 O 3 3 O 4 2 2
l . 1.9 82 16 :ul '" 35 21 21,o
2 - 2.l) 18 23 39 45 32 35 33
3·3.9 O 35 15 16 18 23 22
4 - 4.9 O 15 8 11 6 10 12
5 - 5.9 O 2 4 2 3 5 6
6·6.9 O 3 l 3 l 2 2
7 - 7.9 O O l O l l 2
8 - 8.9 O O l O O O O
9·9.9 O O O O O O O

IO og dero\cr O 3 O O O O O

tl6

KaliumlalJene~ (Kt) 'torrel!>e varierer mellem lamhde
lene. '\Jiveaufor~kelllen skyldes først og (remmest jord
type forskelle. Iler skiller Vestjylland sig klart ud. idet
50 pet. af pn"'crne har viq et kaliumtal under 8. fA
Bornholm er det kun 8 pct. af prøverne. der viser et
kaliumtal under dette niveau.
Tidligere har magnesiumtallene (Mg!) afspejlet jordty
perne. sålede~ at der var en tendens. til lavere magne
..iumtal på de letle~le Jorder_ f.eks. i Ves[jyUand.u er
forskellene ..ed at \-ære udlignet. idet en udbredt an
\cndelse af magne<;;lUmholdige kalkningsmidler har be
\·Irket. at magnesiumtallene i Vestjylland ston set er på
linic med tallene i det øvrige land. Udb)1let og især
kvaliteten af mange landbrugsafgrøder er afhængig af.
at planterne har til~lrækkeligl magnesium til rådighed.
Derfor skal man \'ære opmærksom på. at knap U4 af
alle prø\'erne har udvist magnesiumtal under 4 og der
med behov for !llfon.e1

Kobbcnal under 1 angiver risilo for kobbermangel på
...i~!>e jordtyper. f.eks. lavbundsjorder. Der er en relativ
"tor del af prøverne. som har ud\'i5t lobbenal under 2_
Specielt i på Sjælland. Fyn og i Østjylland er der mange
pn"cr under delte nivcau. Hvor kobbertallet er lavt.
kan der være l.>chov for at anvende kobberholdige gød
ninger. En del af prøverne udviser kobbertal over 5.
hvilket betyder. al man skal være opmærksom på ikke
al tilfnre mere IIf dette tungmetal end nødvcndigt.
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Frø- og industriafgrøder
Af Svend Fuglsang

AfnlllU't om(attt'T fonog I"t'dn,relltft' ll\orJ..IlUlg uf frø·
Kræssa. nJr- o~ l'illtl'TTI7p" saml enJ..l'fre forsog med hor
og SPil/lit. ("!Ir. Ilufdmp har lorfatte/lt'hle" \'t'l/rorem/t!
plWUelll'I"IISeml/crllc All/al gt'""em/orte /0(\(')8. som I'r

OUltu!t i a(Hlitt('/. er l·i.H / w/wl I.

Tabel 2. UJ..rudl i [rogrtFS. (97)

Ir...,.. Bchand· Ukrudt pr. m' .\!!~r- Ldt'o. og

tm~ld Eftcr.1r! Forår
I 'lrd- tne"Tud.

mod~r k(: rent frøl

-n,bl'l I. ForsOXllIltul

I a/sJ/if F om gO(/",f,;/IIlIg er omftl!t !onw; l/ll'll gylle /Il
alm. rtlJgræs 0R ,illtt'l"rtlp~'. SI'Ol'! fil alm. rajliJ"{FS WllI/t

/orsog med afnm1IlJng"pmdflf..ref TASP ti/I·ur· og 1'ItI

terrap~. i al/ - [OrHJg

(jræs~r .....
Raps: Sortsafpro\mng.

Andre.' fur'og
Olich,)r .
Spinat

I all

Antal fnoog

17
5~

.H
I
4

liS

I forsog /993. rajgræs

a L"behandlcl 41 20 l~ 388
h, .15 I Stdlnn .. Sep!. 5 5 .J6
c, :-.510,,1001- Scp!. 7 7 ,B
d, :'5 l Ariane S April ~ g 2
c . .1.5 l L-K IYI April 5 5 -:-23

351 SteIIon Apnl 3 , 54
g. ~5 I OXlOol_ April 6 6 42
Uf), "

I\1ælf,;e·

FI fon()g 1'193. rodw/"gel hOlle

a. Uhehandlet . l~ 14 14 1922
h .1.5 I Stdlnn .. SePI O O .J6
e..1.5 1O\inol. SePI l I ~30

d. 1.5 1 Ariane S April 3 3 ~ 17

c.J5IEK I~I April 3 2 +10

f. :L:'i I StelIon . April 5 5 55
g. 3.5 I O"inol . April .I 5 122
LSD

Græsser
S:\lidens bet)'dning for rajgræsl'is:nl"')'~e i alm. raj~ræs

lil fro. Rajgra"S\isnes~gc blilcr og!)å kaldt gulslribe<;ygc
eller Cephalosporium li~ne~H!,e, I alm rajgræs har S)g
dOlllmen mcd mcllcmrum optr:idt si(!o.:n 196()\:rne. I ell
kche år har dcn p!l noglc lo~a1itc'cr oplddl mcd ('tk

læggende angrcb i forårsudlagtc rajgræsafgmdcr. Der
for er der anlagt fon.ug. h\ur :.:.\nin,!!. af alm. rajgræs i
augu<;1 er bicvel ..ammenlignet mell ..antng i lvll~d (Jm
furåret
Dcr cr gcnnemfl'1fl cl fUrM)g nr. 0511079393-()OI. Dcr er
ikke kon(,,(atcrct angrch af vi,nco;ygc i for'l('gct.
Sammenlignet med forårsudlagt rajgræs er udbytlcl af
fro ca. Hl procent I,i\cre vcd ..aning den 31. aug.ust 1992
og ca. ~5 procent lalvcrc vcd s ning dcn 27. ~ptemhcr_
Der er lk~e npnacl merudb)ltcr for lilforsel af kvælstof
om cftcrrtrct. hverken efter forårlIudlæg eller efter så·
ning i august og :.cptcmber.

t:krudt i rrogræs. I 1993 er dcr udf"rt I forsog i rajgræs
og I forllug i mdsvingel. Der var henholdsl'is 41 og 19
uknl(lt ...plantcr pr. m~ om efter, ret. Agerstcdmoder har
været dominercnde i rajgræsforsøgcl og mælkeb"tlc i
rodsvlOgcl (lahel 2).

Agemcdmoder er bekæmpet med S3nllne effekt. uan
SCl om 'SproJlnlOg er sket eflerår eller forår. ~tælkebotle
er hekæmpet bedst om efterårcl mcd SteIIon e1lcr Oxi·
noL men Ariane S og EK 191 hnr forårsagcl cn ligc så
god hck,cmpcl ..e om fm:.\rcl. I tidligere års forsog har
der ellcrs "ærel en tenden.. til hedr~ bdæmpclsc af
ukrudlet \ed erterårsbehandling cnd \-'cd fon\rstx:hand·
hng. I begge forsag har de malte udb)IlCudslag for hc·
handlingcrne ikke værel ..tati.. ti ..k l'oikre.
FOfMlgenc fOfls;:ctlcr.

Eflllrig rapgræs er genercndc I græ<iifmproduktionen.
Fmcne er van~kelige at rense fra. især I cngrapgræs og
rodwingel. men og'" i de "\'rige græsarter. Derfor er
der behov for al finde midlcr. som kan hekæmpc cn!i.rig
rapgræ:. effektivt uden al skade afgrødcn væsentligt.
Der cr i 1993 udfort I fo~tg i mdsvingel og I forsog i
engrapgræs. Resultaternc er \-ist I tabel 3 på 'ilde 11ft

I rodnillgel[orsø8n har der været R5 enårige rapgræs·
planter pr. 1l1~ om eftcrårct. mcns dcr i~kc er forekom
mel enårig rapgm..... i t'"grapwæ:.[on.Øg('I. Om forårcl

ll7
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har der ikke været enårig rapgræs i nogen af forsøgene.
I engrapgræs er et forsøgsled behandlet med 0.125 I
Roundup pr. ha. Ocr er ikke konstateret skade af be
handlingen. h\"ilkel er interessant. men der bør udføres
flere fo~'g. for der drages sikre konklusioner. Ocr er
ikke målt sikrc udbyucforskelle.

l forsøg 1993, ElIgrapgrll'!>
a. Ubchandlct. O 967
b. 3.5 kg Tribunil Sept. 4S
c. 1.5 kg Tribunil. Sep!. 68

1.5 kg Tribunil Okt.
d. 1.5 kg Trihunil Sep!. 6R

1.5 kg Tribunil .. Marts
g. 0.125 I Roundup Sept. 53
LSD..

Tabel3 Endrig rapgræs j frøgræs. (98)

Sntdomme i frllgraos. I tabel 5 på side 119 er vist resulta
terne af 2 forsøg mcd svampcbekæmpelsc i rajgræs. l
M>rten Trani har der ikke været angreb af hverken rust
eller meldug. UdbYllcniveauct er lavl, og de opnåede

Tabel .t viser resultaterne af ~ forsøg i engrapgræs og 5
forsøg i rødsvingcl. hvor der er afprøvet forskellige mid·
ler imod enårig rapgræs. Der er ikke foretaget udbyttc·
bestemmelser. men i stedet er der givet karakter for
afgrødens tilstand.
Tilsvarende forsøg blev udført i 1992.
I de 4 forsøg i engrapgræs har Stomp se givel den bed
ste bekæmpelse. l 1992 var Stomp se også blandt de
bedst virkcnde. Tribunil. udsprøjtet i septcmber plus
oktober eller i september plus aprit. har gi\'et samme
bekæmpcl"C af enårig rapgræs. l 1992 var der en lidt
svagere bekæmpelse. når Tribunil ble\' udsprøjtet cfter
~r og forår end ved to gange efterårsbchandling.
l de 5 forsog med H'Kis\'ingcl er det Gallant og Round
up. som har bekæmpet enårig rapgræs bedst. og der er
en tcndcns til. at effekten er faldende med faldende
doseringer. hvilkct også var tilfældet i 1992. Ved efter·
, ro;anvcndclse udviste Gallant den bedste virkning imod
enårig rapgræs. Ocr har været samme effekt afTribunil.
hY<uJ cRlcn den er udsprøjtet to gange om efteråret eller
en gang om efteråret plus en gang om foråret. I 1992
blev der opnået den bedste effekt vcd to gange efterårs·
anvendelse. Stomp se har virket lidt dårligere i for
søgene i rodsvingcl end i forsøgene i engrapgr.es. hvil
ket og!>å var tilfældet i 1992. Avcnge har givet bedre
bekæmpelse i rødsvingel end i engrapgræs i 1993. Det
var omvendt i 1992. Alle dc prøvcde midler har været
"kånsomme overfor afgrøden i 1993. mens Roundup
skadede afgrøderne i 1992.

..;-1 t2

Udb. fl"

"",rud. Ikg n:nl
frø pr, ha

85

1 forsøg /993. Rødsl.·;ngl'l
a. Ubehandlel..
b. 3.5 kg Tribunil. Sept.
c. 1.5 kg Tribunil .. Sept.

1.5 kg Tribunil.. Okt.
d. 1.5 kg Tribunil.. Sept

1.5 kg Tribunil.. April
c. 2.0 l Gallant .... ScPI.
r. 2.0 l Gallant Maj
LSD.

1

8<>
hond..
Iings.

I tId

Tabel 4. Endrig rapgræs i frogræs (99)

Enårig ropgr.o
Kar. for En!lng rapgrtli

Kar. for
FrtlK"l'S rlanl~r pr. ro'

rlan~.
pJdnter pr. m' plante

Eft~dr I Fortir I:lCstand-
l-herår I Fo'"

bestand-

/993 .J forsøg engrapgræs 5 forsøg rodsvinge1,. Ubehandlet 20 03 7 47 59 9
b. 1,5 kg Tribunil. sept.

1.5 kg Trihuml. ... _. 01..1. 36 H 9 9
c. 1,5 kg Tribunil. sept.

1.5 kg Tribunil .. april 3-l 8 IO 9
d. 7.0 I Avengc. sept. W H 17 IO
e. 5.0 l A\cnge. sept. 30 19 IO
f. 4.0 I Stomp se ......... sept. 20 8 23 JO
g. 2.0 I S,omp se scpl.

2.0 I S,omp se okt. 22 H (24) 9
h. 2.0 I Gallan!. ... lIept, 6 9
i. 1.0 I Gallant. ... sept. JO 9
j. 2.0 I Gallant. april 38 9
k. 0.5 I Roundup. sepl. 7 9
I. 0.25 I Roundup .. scpt. 26 9
m. O. 125 I Roundup ... sept. IR 9

r )] f{mOf!..
- Karakter· IO t:tl bclofand af frl'8fie-., fl - Ingen fr0g.ræspl:lOtcr.
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..
&. Pet. p1ank.r med

"_1Engnpgræs han<!· R~ IMeldug Ru'l I·\feklu, ""'Jing fr.
SI. Eherår CII. 1. Juni pr, ha I

Tabel 6 Svgdomme; [rogræs

l [orsog 1993

a. Ut>Chandlt:t 100 O 90 O 952
b O.S I nit 10p 30 23 o 25
<- DA I Tilt 10p 30 23 o ~15

d. DA I Tilt top 30
DA l Tilt top ~5

, o -:-29
1:. DA I Till top Sep!.

DA I Tilt 10P 30 2S o 17
LSD...

l [orsog 1991

a. Ubehandlet 100 O 21 O 711
b. O.H I Tilt IOP 30 l O 20
J. 0.8 I Tilt tOp Sep!.

0.8 l Tilt top 30 O ~3

c. OA I Tilt 10P 30
DA t Tilt top ~5 0.5 O 75

LSD

<I forsøg 1991

Ia. Ubchandlel 100 S 3S O 743 Fh. O.R I Tilt top 30 :'il O .;.30
d. 0.8 I Till IOp Scp!.

0.8 I Tilt top 30 36 Il 27 O 15
e. 0.8 I Tilt top 30

0.8 I Till top 45 25 Il .;.1
LSD.

":irra~rter.Udbyttet har \';rret meget højt i tic ne~le

af forsøgene med \" rrapssorter. 5 af de 9 for'mg er gen·
ncmhm p<'l øerne. Et er gennemfør1 i Vestjylltlnd og el
i Nordjylland. Udbytlenivt:auct er betydeligl lavere i de
2 jyske forsøg end i de øvrige forsøg. hvilkel præger
gt:nnem~nitsudb)l1ernel serie 11500893 ovcrst I latlcl 7
pa ~ide 120.
Hello.. har værct med i ...amlligc forsog i 1993. da den
skal anøse Glob<ll som m~lesorl.

Surterne i ~erie 0500893 øverst i tabel 7 har dchaget i
mllldSl -I års land,foN,g. 1m har "æret hojest}dcnde.
Sonen har Cl hOJI olieindhold. De pvrige soner har gl'
\'ct udh~ Ite p ni\cau med udh)uct for Global.
Resullaterne fra 2 for.,øg, fOf"pg nr. 115fKl99393·oo3 og
050099:'\93-00-1. med MJrterne JIIKlIar. MtlrillJ..{/. Sltlr og
Li.m""t' er ikke medwgcl i tanellen.

Der er I alt gennemført II fon.og med 21 v!lrrap<isorter
og -17 for-..og med 28 vintemtp'!>Orler. I afprøvningen er
medtaget sorter. som er på den danske son~lisle. pa
...mlsli ... le i ct andet EF·lantl og sorter. ~11l har deltaget
mindst Cl år i den officielle afpmvning for optagelse på
den dan~~e sortshsle.

Rapssorter

Pc. Udb. 08 merudh. I
Alm. I"IIjgrzs <b:lnmg k, rrnt rr.

rus' pr. ha

l Jonog 1993 Scorr "'ra,,; Score

". Uhehandlet 6 5U 1176
b. 0.5 I Tilt top . I -:-24 5
c. 0.25 I Till 10P .. O IS IS5

+ 0.25 I Tilt IOp.
d. 0.25 I Tilt top. 2 52 103
c. 0.25 l Twin/Pluton . O II 158

+ 0.25 I TwmlPlulon .
r. 0.25 I T\\inJPIUlon ~I 65
I.SD.

merudb}'lter er beskedne. I sorten Score er der 6 pro·
cenl dækning af rust I ubehandlcl. I forsøgslcd c og
forsøg'iled e. h\'or der er am·endl IO gange henholds\'is
0.25 1Till top og 0.25 I TwinIPluton. cr rU'itcn bekæm·
pet. og de Slørste merudbytter er høstel i disse forspgs·
led. l fon,~'g!>lcd b. d og f har der været lidt ru ...! dIer
bekæmpelsen. og merudb~1lerne er lidi mindre. f-or·
s~ellene er do~ iUe slatisli ..~ si~re.

Rusl pa l'/lgrapgræs ka" optræde så m/dsoml. (1/ beo
kæmpt'!se er ptlJ..ræw!( om Jordr('/.
EJ(eriJr~a"grt.'11. \Om liM pa llil/edel. l",befa/es normal(
Ikke bl'J..æmpl't
Afpud\/Il11g af lI[grøde" kan hl'Cm'fI\'{' .HlIIl1I'ln·kkel.

'/åbd 5. ~):gdolllme pd rajgræs (/00)

Lc:d b·f hl,'h,mdlcl c:t lt\J5
Lcd e og c hehandl.·! igen e:l 3 uger ~cncn:.

Ilahel 6 vi"C, de <;ahle 3 ar.. rc!oullah:r af for..ug mell
svampcbekærnrclse I engrapgrx.... Der cr i alt udfurt 7
forsøg. og i alle forsøgene har der \'ærel megel kr:tflige
angreh af ru:-.t OIn cflcr~re'. l t.:fll'rarcl 1990 var der ogs~
lidi meldug. Om fon\ret var der mindre rU"langreh. dog
har der været ~raftige angreb i 1993. Bedste bekæmpel·
-..c af ru ... t er opnået \cll IO g'JIlge he~ælT1pel~ om for
årel. En gang bekæmpelse om efteråret fulgt af en be
I.æmpche om fmåret har il.~e givel bedre resultat end
en behandling om foråreT. I for..øgene er der ikke hl'
slel ~tali~tisk sikre mcrudb~lter.
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Tabel 7 Latldsforsog med \'drrapssorrer /993 (lOl~/04)

Udb~,tte O! merudbytte

Kar.• Oalo p" log pr. ha ,
"irnlb (o, 'o, olie

fro al. I~;,
,k""" 1. h1n,1of F,. Ob, ,Ulndard-

kvalitet

Sene 05-008-93
Anlal forsug 3 3 3 3

Global .. 1616 ~2.8 2312 900 2282
Helio!o. 15/6 43.0 34 18 39
Bingo . . 1616 -t2.3 .;-69 .;-37 .;-81
Forte 1616 4.1.2 .;-79 -:-22 .;-66
Ins .. 14/6 44.8 313 170 369
Sputnik. 1</6 44.1 8 31 42
LSD. ]./15 lr

Serie 05-0/0·93
Antal forsøg , J J J

Glohal . .. FJ6 44.7 3364 1369 3393
Helios flJ6 44.6 -:-112 .;-48 .;-116
Nimbus. ] 9/6 45.3 ·35 3 -'-13
Spok. ((V6 44.1 .;-364 .;-164 -:-387
Slarlighl. 2 9/6 4-a.2 -:-129 .;-68 .;-150
Ester
(WW [555). 2 8/6 44.8 .;- [47 .;-56 -:-1·G
lambada. 3 FJ6 44.6 -:-156 .;-67 +161
LSD.

Sene 05-011-lJ3
Anlal for..øg 3 J 3 J

Glohal .. 6/6 45.2 3655 1505 3708
Helios 7/6 45.1 .;-246.;-104 +253
Sprimcr
(SV 02050) . 616 44.9 -:-55 -:-33 .;-69
Sponsor
(SV 02051) . 1 7/6 44.5 -:-252 -:-116 -:-28-l
SV 02079 ... 2 616 46.8 .;-157 -:-15 . 98
DP 3121186 2 616 45.7 .;-240 .;-84 .;-225
DPI0396187. I 7/6 45.3 .;-411 +167 -:-415
WW 1590 2 5/6 46.6 .;-261 -:-65 .;-211
LSD .

• Karakter ().IO IO hdll kje

Ocr er cn bctydelig ftf'\\'ariation mellem sorterncs rcla
ti\'e udb)'lIer. som er vist i tabel 8. I de 5 å~ for..øg_ !>Om
cr \'ist l tahellen. har sorten Sputnik ydct et udbytiC tæt
på udbytlct for Global.
Tabcl9 \'iser dc udbyttcr. <;om cr opnaet i gennem..nit af
nere års forsøg. t.:db) lterl1e er her bercgncl som ct \'C
jCt gcnncmsnit. Udbyttcrne af de få forsøg i 1993 p;\_
virker således ikke gennem~nitstallene så mc:gel M)m
\ed en simpel gennemsnitsbcregning.
I label IO er dyrknings- og kvalitetsegenskabcrne be
skrevct for de soner. som cr optaget på Mlrt'.lislen. Sor
terne er inddelt i grupper ud fra resultatcr i land"for
sogcnc og dcn officielle afprøvning.
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Global ... . 100 100 \00 \00 100
Iris. 101 107 97 102 116
Sputnik 100 103 101 103 102
Fone. 102 104 97 t07 97
Bingo. t01 106 97 92 96
Jaguar . .. 105 99 t03 98
Helios .... III t07 t05 97
Li~onne .. 101 106 104 94
Star III 104 106 93

imhus . . t05 89 100
Marinka 101 106 100
Starligt. . 102 112 96
Spok 108 t07 89
Sprilllcr . .. 94 98
E"ter . . . . . . . . .. . 118 96
Lambada . . 110 95
DP 3121186. 97 94
Sponsor. 98 92
DP 10396187. 95 89

Valg af vårrapssort
FOrlogene I"" ikke vis/ væsemlige forskelle pd JOrtemes
dyrklJingsegenskaber. Det mest afgørende for valget af
t'årrtl{Jssort(er) i /99./ er derfor del udbytte, der er opndet
i forsøgene, .mmt k\tu/itelsegenskabeme. F.eks. kan el
fII('gel lalll indhold af glucosi,tolaler øge muligheden for
al afw~tte rapskageme efter afpresning af olien. Et højt
olielIldhold ønskes af oliemøllerne.
Sortcme I-Jelios. Marinka, Forte, Iris, Ester og Spok har
dSllløje udbytter og el/aVl til meget laVl indhold glueos;
nolarer. Lisonne har el meget højt olieindhold. højt ud
byt/e og el megel lavt ;ndhold af glueosinolater. Bingo,
Jaguar og Nimbus har visl høje udbyuer og et meget lavt
indhold af glucosinolater. Suu IuJr visl høje udbytter af
frø og olie.
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Tabel 9 Sorter tlll'årrup,· landslorrog 1989·1993.,

t6rnPS
Udb}1le og merudb}ue kg pr hil

Antal Kar. Pct. Ølle I t0rstO{ For·

ro"", f., F", Olie Std.k" hc>lds·
kJ"Z(!

GIoh<J J""'-., S Global JPro\1:t S GklbaJ_JPrø\'tl S Global_I Pr.vel S
..I

Global 1110

Fonøg:.ar 1989·1993

Iris 48 3 44.3 45.9 2436 +4 982 34 2413 60 102
Sputnik 47 3 44.3 -t5.1 2442 16 984 25 2418 39 102
Bingo . . 53 3 44.4 44.6 2472 17 998 13 2484 24 101
Forte ........ . 47 3 44.3 45.2 2442 2 984 21 2418 27 IIH

Forsøgsår 1990·1993

Stnr. 23 3 -t4.5 45.1 2409 100 975 54 2423 118 105
Helios .. 32 .1 44.4 44.8 2614 64 1055 36 2626 77 IU3
Jaguar .. 23 4 44.3 44.0 2420 36 976 8 2430 37 102
Lisonnc . 18 2 +t.S 46.7 2546 +27 1031 39 2562 36 101

Fonograr 1991-1993

\1arinka 12 2 44.8 44.4 2337 74 953 22 2360 16 103
Spok. 17 3 43.9 43.8 2200 52 879 18 2199 48 102
Stl:lrlighl. 12 2 44.1 43.7 2297 65 921 18 2299 55 102
Nimbus. 17 2 43.9 44.5 2200 +I-l 879 6 2199 O 100

Forsogsår 1992-/993

Ester (\VW 1555) 8 I 44.3 44.8 2195 101 885 52 2203 117 105
lambada ... . 8 O 44.3 44.8 2195 101 885 52 2203 32 101 FSprinter . .. 8 O 44.9 44.2 2576 +74 1053 +47 2604 +% %
Sponsor .. . 8 O 44.9 44.1 2576 102 1053 +60 2604 +126 95
DP 3121/86. 8 I 44.9 45.9 2576 +148 1053 +38 2604 +122 95
DP 10396187 . R 1 44.9 45.0 2576 +211 1053 +84 2604 +212 92

Tabel IO. Opdeling af Idrrapssorru eftu dyrkmngs· og
kvallletugenskubu.

• ~UJt \cd oplagcJsc på sortJaSICn, ~lIk.romollg lufmmcl fr0 (HPLC
metoden,

Plnntehojde
Under middel:

Over middel:

lÆjlilbtljclighed
Under middel:

Middel:

Modningstidspunkt
Tidlig til rniddeltidlig:
Middehidlig:

Middeltidlig til sen:

Bingo. Ester. Spon!>or.
Sprintcr
Forte. Global. Iris, Jaguar,
Marinka. :-.!imbus, Sputnik,
Star, Starlight
Helios. Lisonne. Spok

Nimbus. Lisonne .. Marinka.
Starlight. Sponsor, Sprinter
Bingo. Ester. Forte. Global.
Helias. Iris. Jaguar. Sputnik.
Spok. Star

Sponsor. Sprinter
Bingo. Ester, Fone. Global.
Helias. Iris. Jaguar.
~arinka. Sputnik. Star.
Starlight
Lisonne. Nimbus. Spok

Tabel IO. (Foruat)

Frøvægt
Under middel:
r·..fiddel:

Ovcr middel:

GJu('osinolatindhold·
6-8:

9-11:

12-14:

Lisanne. Nimbus
Bingo. Forte. Spok. Sputnik.
Starlight
Ester. Global. Helios. Iris.
Jaguar. Marinka. Star. Spon
sor. Sprinter

Bingo. Ester. Global, Jaguar.
Lisonne. Marinka. Nimbus
Fone. Helias. Iris. Spok.
Sponsor. Spnnter. Sputmk
Star. Starlight
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Vinterrapssorter
Resultaterne fra årelS fOl"SCg med vinterrapssorter er
vist i tabel II (næste side). Udbyttet er højere i 1993 end
i 1992. Ceres har i gennemsnit af landsforsogene gi..et
3.746 kg pr. ha. hvilket er 14 procent over gennemsnits
udbyIlet for samme sort i forsøgene i 1992. Tendensen
til lejesæd har været meget svag for samtlige sorter. og
der er ikke fundel forskelle i dere.. evne lil at o\'er·
vintre.
De fleste af sorterne i serie 0500193 har givet et sikkert
memdbytte i forhold til målcsorten Ceres. Bmwl. E/l

1'0/ og Idol har Cl højt olicindhold, og de har givel et
megel højt udbyue af fro af standardkvnlilel. De 3 nævnte
sorter i rels forsøg har været tidlige i blomstring.
J 'icric 0500293 er afprøvct cn række surter. som er miet
deltidlige til scne i blomslring. De har alle gi\l.:1 et be
tydeligt og sikken merudbytte af frø i forhold til male
sorten. Samtlige sorter i denne serie har et h~'Jt olieind
hold. Lirajet har klaret sig særdeles godt i året.. fOf'.øg..
Serie 0500393 viser resultaterne for en række nye sorter.
Pr~stol er tidlig i blomMring og modning. Dcn har ct
meget hØjl olieindhold og har gi"et et meget hOjt freud
b)uc.
Sorterne Areal. Saxo" og Amazo" i serie U5ll()J93 er
blevet optaget på son~li'iten l 1993. De har et hojt olie
indhold og har i årets forsøg givcl Cl hejt udbytte. De
øvrige soncr i serie 05()()...193 og de afprøvcdc "Ortcr i
~rie 0500593 er bicvel færdigafpro"cl i 1993 med hen
blik på optagelse på sortslislcn i 1994.

Tabel 13 Sorter af villlerraps I""dsforsøg 1990-93

l tabel 12 er sorternes udb)'ue over en 4-lirig periode
\'i~t som forholdsla\. Ingen af sorterne har deltaget i
merc end 4 års forsøg. Dc nye M)rter. som Cl" markeds·
ført i de sidste 2 eller 3 år. har o"'enaget den S1crste del
af markedel. De fleslc af de n)e sorter har ud\'ist gode
egenskaber og stabile udbyttcr på et h~* ni"eau. Der er
årsvariationer mellem ~rlernes relative udbytter.

Tabel 12. Overligt owr -I drs larldsforsøg med sorler
af l'illferraps

Vlnlerraps
I'ornold,tal for udbyue. ~ld. k\

'9\10 I '991 I 11)112 I tIN3

Ceres .. 100 100 100 100
Falcon .. 100 105 110 105
Lirajcl. 1lJ.l 110 118
Idul ...... 106 112 117
Han\:. 105 106 112
Senta ..... 103 97 110
Tarok. 102 100 lOB
Accord ... 1lJ.l 107 lOB
Bri~tol .... 115 118
Vivot .. 1lJ.l 112
Amazon 105 106
Alligalor. 102 1lJ.l
Collcttc .. lOB 101
Madara .. 95 98
Impala. 105 95

Pet. olie Udh)1lt og mcruJb~lle. kg fT0 pr. hOl

Kar
,

" iDlrrraps
Antal In, tøNof F,. Oh(' Frø "f ..utnd3rdhahtl:l
Io"", kJ<"d

C IPm\l:l Ce~ IPre\'C:1 Ccre!> I Prt1\tl Ce I Pr"\-t~1 I.Forb. IAI!em sort .,,,
"''' ~ 'Ort "hl k\"3\

Ceres ...... 100

Fom,gsår 1990-93

Falcon .......... 78 3 -16.9 -16.7 3353 160 1430 62 .w;5 157 105

Forsøgsdr 1991-93

Idol .. 48 .1 -16.7 47.9 31S3 374 1354 1% 3284 432 113
Lirajet . 45 3 -16.8 -16.9 3199 351 13<\2 154 3301 369 III
Hank .. 42 2 46.9 47.5 3324 257 141S 13' 3434 292 109
Accord. 45 2 46.8 47A 3199 212 1362 110 3301 242 107
Senta. 37 2 46.8 47.3 3348 123 1425 ffJ 3455 148 104
Tarok. 37 4 40.6 46.1 3321 122 1409 .16 3422 106 103

Forsogsår 1992·93

Bristol .... 28 I 48.1 48.8 3.138 551 1461 267 .1495 609 117
Vivol .. 22 1 48.0 48.6 3W 277 1461 142 J.l99 315 109
Amal0n. 17 1 47.9 48.8 J.l85 2m 1520 119 J<H3 252 lO7
Collctlc. 16 2 48,0 47.4 3606 150 1574 46 3771 131 103
Alligator 17 2 47.9 48.2 3512 98 1532 53 3<\71 114 103
Impala. 16 2 48.0 46.3 3606 .,.9 1574 59 3771 .,.78 98
Madora 2S 2 48.1 48.2 33311 "'"8 1461 .,.49 3J95 .,.119 97
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Tabel II. Londs/orsøg med I'imerrapssorter /99]. (105-/09)

Fro-- og industriafgrooer

Karakter for: UJb)llC og merudb)1te kg pr. hil I
Vinterraps 8~gynd Pet. olie i

I rI" af

ILej~' IQ\-ef\,ntnng"
blomstring !inslof F.. Olle ~tandard-

k"aliltl

Srrie 05-00/-93
Antal for~,g " " l! " " " "erc!'> . 2 9.9 4/5 48.5 3390 1497 3567
Falcon ... I 9.9 3/5 48.0 162 55 15U
Bristol . ... I 10.0 l/S 49.3 616 301 685
Tarok . . 3 9.9 4/5 47.4 287 87 252
Madora. 2 9.9 4/5 48.2 +64 ·;-]8 +80
Em'ol. . 2 9.9 1/5 49.4 561 280 630
Idol __ . 2 9.9 l/S 49.5 579 291 653
LSD .. /67 /85

Serie 05-002-93
Antal fo~~ Il IO HI Il 11 Il Il

Cere~. I 9.7 6/5 48.6 3437 1521 3620
Vi\'QJ I 9.7 6/5 49.3 -no 210 472
Liropa. ......... I 9.S 5/5 48.5 357 152 368
Senta. I 9.7 5/5 48.9 342 161 372
Aecor<l . O 9.9 5/5 48.9 281 134 308
Lirajct. I 9.9 5fS 48.9 602 276 646

IHonk . . O 9.7 .tIS 48.8 413 IR!! 441
LSD .. 177 189 F
Serie 05-003-93
Antal for""R • • 7 7 7 7

Ccrcl-. 2 lU 4/5 48.5 3906 1724 41U8
Rosette 2 IO 215 48.4 37 12 33
l)reslOl. 2 IO 29/4 49.9 505 279 601
Collene (EN 90/9) ... 2 IO 4/5 47.9 45 +1 21
Gazelle (2-9021) .. 3 IO 3/5 46.8 +503 +275 +595
Impala (2-9028). 2 IO .tfS 46.3 +188 +157 +290
LSD. 269 182

St'rie 05-()O.J-93
Antal fOlWg 8 6 7 8 8 8 8

Cert:s .. . .......... I 9.9 51S 48.4 3719 1639 3908
Areol (J)~V-CHD If159) 2 9.9 5/5 48.3 482 207 500
Saxon «(,PB 20289) 2 9.9 4/5 48.1 282 114 283
AlligalOr (D 768) ..... I 9.9 6/5 4S.6 133 65 147
Chang (Pro 9447) I 9.9 7/5 48.1 388 160 394
Amalon (epB 896(6) . 2 10.U 7/5 48.9 235 121 268
LSD 220 236

Serie 05-f10.'i-93
Antal fon.og. • 7 7 ,
Ceres . ..... IO 4/5 .t8.5 3568 1576 J754
DP91-3. . . . . . . . . . . -. . 9.9 4/5 48.4 78 31 79
('I'B 902UI IO 3/5 46.8 295 68 232
NI'Z 04. IO 4/5 50.0 385 224 472
E 828. IO 3/5 47,1 92 +9 35
E 816. lU 3/5 49.0 74 47 95
LSD .............. 268 184

• La\' karakter ::: ~Ior ~t;rng~lsl)Tk('

•• (h·~l'V1ntnng Kard.ter IO 100 pet o\~rvtntredc planter
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Tab!'1 J.I. Opd~/",g af \'lIllerrOpS5on~refrer dyrknltlgs·
og halirersegenskaber.

ujelilbejelighed
Tendensen til lejcs.Td har '\-'ærct meget svag for
S<1mtligc sorlcr j forsogene.

Valg af vinterrapssort
Du t>r etl rtdÅ~ gode sorrer ar "ælg~ imellem. ,'dr man
:.I..al I'(l"lge lmterrapJ.wm. sÅal \'Qlget træffes ud fm Ild
h,\'II(!( og Åltllilelell af frø i mere end et drs forsøg, Alle
lIfprolede fOrtpr lrar l'ur god(' dyrklliJlgsege'lSkaber. Der
er tHe fIlIIdet forskelle på ,wrremes l'imerfastlrt'd. Der
bør \·ælgl'.fwrter med et law indhold af glllcosinolater.
Idul. Limjl"l, Accord, 8riswl, FakolI og Ama;:oll har et
lal'r ",d/10M (If gllfcosinolarer og har l'i.H gode reslIllOrer i
2 ,il flere /ir,{ for,H'?. 1:J(er 8ri5'01, Idol og Lira/et har
\'{eTCf hø/tylle/Ide.

\'trlt~sy~t. i ~'im~rrap~. Det! 11ll1s1lll'I-redt rod brtt1uer
wl'ksren. {Q pla11femt' udlikles for ddrflgl, Hdrdr allgr~b·

fle plallfu luner allerede l efrut1rn Vælresrgen ses istrr i
.'il'1If fiiede mllrÅer.

Bristol. Idol. Prestal. Saxon
Ceres. Em·ol. Faleon. Hank.
Llrajt:t. Rosene. Senta.
Tarok. Vivo!
Accord. Amazon. Arml.
Liropa

Idol. Pre... tol
Amazon. Areal. BriMol.
Ceres. Em'ol. Falcan ..
Hank. Rosetle. Tarok
Accord, Lirajet. I iropa,
Saxon. Senta. Vi....ol

Vinterfasthed
Middel til hOJ for samtlige sorter. som er afpro\et.

Plantchujde
Under middel:
Middel.

O\er middel

Middel til sen:

I tabel L3 på side l22 er vist sorternes udbytte:: i forhold
til målesorten Ceres, Sorternes tendens til lejesæd og
deres olieindhold er også \"ist ilabellen.
Ud fra årenes resultaler og afprovningen ved Slatens
Plantcavlsforsog er dyrknings· og kYaliteLSegcnskaber·
ne beskrevet for de sorter. som er på den danske sortsli·
stc 1993. Sorterne er grupperet i indtil 3 grupper (tabel
14).

~Iodningslidspunkf

Tidlig til middeltidlig:
Middeltidlig:

Frovægl
Under middel:
Middel:

Bristo!' Senta. Vivol
Accord Areal, Bristo!'
Em'ol. Falcon. 1I0nk. Idol.
Lirajet. Liropa. Pre~lol.

Rosette. Saxon. ramk
Amazon

Kvælstof til raps
K\ælslof til vårrup~. Et forsøg. nr. 050129393-001. er
gennemført med stigende mængder kvælstof til vArraps
om foråret. Der er målt cn pæn stigning i udbyttet vcd
3t ege mængden kvælstof lil 200 kg pr. ha.

• Målt \'ed opt3f!tbe pa sonh~lC'n 'h~romoLI!! lufttNT'C1 fra HPlC·
lJlC'lodC'nl

Forædlcre og rep~ntanter for de afprmedc rap!>sor
ler saml afpro\nmg<;årene \cd Statens Plantea\!';;(uf',øg
er vi "t i tabel 15.

Olieindhold
Middel:

O\er middel:

Glucosinolalindhold
Under l~:

14·16:
Over 16:

Areal. Ceres. Falcon.
Lirajct. Rosette. Senta.
Tarok
Accord. Amazon. Bri<;toJ.
Em'ol. Hank. Idol. Liropa.
Prestol. Sa'(Qn. Vi\ol

Aeeord. Amazon. Areol.
Bri<;lol. Em'ol. Faleon.
Liropa. Prcstol. Ro!>Ctte.
Sa.\on. Tarok
Ceres. Idol. Lirajcl
Hank. Senta. \'i\ol

S tider ror og k\ælslof lU \in1erraps. Tabel 16 på side
126 \iser resultalerne af ~ forsøg med såtidcr for og
\...\'a:btof til \interraps om efteråret. I årets forsog er
udb~ tterne reduceret ganske betydeligl vcd en udsæuel·
se af tiden
Der foreligger N-min bestemmelse i 3 af forsøgene, som
er gennemfurt på jordtype 5 til 7.
I det ene af forsøgene har forfrugten været vinterb)'g.
"\l-min i 50 em dybde er målt til91 kg N pr. ha. h\'.lket cr
mcre end normal!. Udslagenc for tilførsel af JO.. og 60
kg '" pr ha er USikre både efter den tidlige og den sene
~ning.

I det Jndet af forsøgene har forfruglen \'æret en middel
lidlig "Ort af alm. rajgræs. Her er N-min målt til 39 kg
pr, ha. Dcr er målt el pænt merudb>1tc for 60 kg N pr.
ha \ed s::\ning lil normal lid. Udslagene for de ovrige
hchandlinger er små og usikrc.
I dellredic jjf forsogene efter forfruglcn h\'ede er N-min
målt til 56 kg pr. ha. I delle forsøg er der hostet pæne
lllcrudbyller for tilførsel af 30 og 60 kg N pr. ha. hvor
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Ti/bel/5. O,'ersigt OI'er rtlp!JSOrters '''hon/ofhold.

Frø- og induslriargrooer

'SortL
\'tlrmpJ

Bingo
Ester
Forte
Glohal
Helios
In..
Jaguar
Lamllada
I Nmne
Marinka
Nimbu"
Spo'
Sputnik
Slar
Slarlighl
Spon"Or
Sprinter
DI' 31:!lIxfl
1>1' 10)%/1-:7
S\ 02079
\\ \\ 151.}(1

\ 'iluerrfl/lI

Accord
Alligatnr
Ama70n
Areol
Bri... lol
('cres
ehang
Collclte
Erl\"ol
ra1con
Galcllc
Ilunk
Id(ll
Liropa
1.• raJct
f\ladora
Prc... tul
RChCIlC

Sa\on
Sr.:I\!il
I;.rnk
\'i\ol
CrB 90201
DPYI-~

E ~16

E lQR
NI)/. (l4

Impala

N;n nerorslag
\'urra/l:'
OP .1 L! I:SO - Ok
OP Hl.1w..·:-,~ On~ln

Afprll\onmg"'ilr
for oplngt'be p.i

'iOrhJj~lcn

i Daom"rl

1987·89
19~1-92

19XH9
19XJ-R5
lWO·91
1987·S9
19X1)·~

IWI-~2

1%<)-90
19<)(1-91
IWO-9l
II)tX)·91
1987·~9

19R9-90
1<J<~l-91

IWJ.l12
\I)9!-l}:!
1l.)l}2-9)
1992-93
IlJY2·l)3
1992-93

1989·9(1
1l)<):!·93
IlJ91-Y2
1l}9!-1,):!
IlJl)(I·l)I
1%1·86
1992-93
199J-l~:!

1991·92
191':9-90
1991·92
1"NII-YI
19X9·<)(1
I99(l-9I
1%9-(~O

IlJYl·92
11)l) 1-92
I \)lJ I-l):!
IlJ<Jl-92
19<)11·91
IlJlXl-Y I
ItNl.1-9 1
191.)2-9_'
IW,?-lJ3
1992-93
1992-93
11}92-lJ3
I'1'-Jl·9~

\ '/fllerrllps
[ Xln
I X~N

'PLI

Fonrdler ogIellcr sonsejer

I)rodana Seed AIS
S\al<if Wcibull AB. S\crigc
KWS. Tyskland
SvaliH Wcibull AB. Svcrige
Dansk Planteforædling rVS
PajhJcrgfondcn
\1anro Fm
l3orrit' ...-Cckendorf. Ty.. ~lllnd
Dcut'iChc Saat\"ercdclung. T, ~kland
f\.lariho Fro
Prodana Seed AIS
[):tn<;k PIanieforædling AIS
KWS. T)'!I~land

f).ln ...k Planteforædling AIS
s\'alof Wcibull AB, S\eri~c

S\alt)f Weibull AB. S\c:ngc
S\illc)f \\'cil'iull AB. ~\erigc

D~nsk Planteforædling NS
Dan.. k Plantcfoncdling AIS
S\"alof Wcibull AB. S\crigc
S\J.IM \\'cihull AB. S\eri~,w

'!orddcut'!IChe pnanLcnlut:ht_ T),kland
KWS. ry<;kl:md
Cambridge PI<1rH Brccder~. GB
DcUbchc Saal\r.:reddung. Ty...l..land
Cargill. Frankrig
f'\orddcutsche rnanzenzuchl. Tyskland
Prodana Seed AIS
Gebrudcr Dippe Saatzuchl. Tyskland
Cargill. Frankrig
7'olorJdcul!o.Chc PfhmJ_Cn7udll. Ty"kl:md
~:triho Fr,'
Grocnbroek. Holland
Cargill. Frankrig
Dc:ul ...che Saal\crctldung, T),,~land
Dcut"chc Saal\crcdelung. (")sklant!
JOF. T)l>kland
Cargill. Frankrig
Nickenson. GB
Caml1ridgc Plalllbrceder... GB
Gchri.idcr Dippe Saat7llcht. Ty~kland

Prodana Seed NS
Cargill. Frankrig
Camhridgc Planthrecdcf\. (iB
Dans\.. Planlcforll:dling AIS
K\\'S. T)~l..lafll.l

,,"WS, Ty"l.;land
Norddcut'ichc Pflanzenzuchl. Tys~lilnd

f\.lariho Fro

And\
- \r~;td'l

t'"rn.·~,

Prodana Seed NS
DLF·Trifolium
Dansk PlanlCforædhng AJS
Nielsen & Smilh AIS
Dansk Planteforædling NS
Pajbjergfonden
1\tJribo Fro
Dansk Planteforædling AIS
IloUi Fro AIS
f\.lll.ribo Fm
Prodrlna Seed AJS
Ddll~k Plantcforædling AJS
Dano;k Planteforædling rVS
Dansk Planteforædling AJS
DLF·Trifolium
!\.Iclo;cn & Smilh AIS
f\lelscn &; Smith AIS
Dansk Plantcfora~dlingAIS
Dano;k Planteforædling AIS
Nielsen & Smith NS
DI r-Trifolium

piJ)bJergfondcn
Dansk Plrlnteforædling AJS
Dal1~k Plantdorædlillg AIS
Ilolli fro AIS
Abed Fonden
Dan!lk Planteforædling AIS
Prodana cd AIS
DLF·Trifollum
Abcd Fonden
PaJbjcrgfondcn
\tariho Fru
DLF·Trifoliulll
Abed Fondr.:n
!loUi Fm AIS
Holli Fro N
Dansk Planteforædling NS
Ahcd Fondr.:n
Shcll
Dansk Planteforædling AIS
DLF-Trifoliurn
Prodana Seed AIS
Abed Fonden
D..n~k Plantefonedllng. AIS
Dansk Planteforædling AIS
D,ln~k Planleforædling. i-VS
lJan"k Plantcforædllflg AIS
Pajlljcrgfonden
f\.!"ribo Frø

I
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Tabel16 SlIlider for. og kvælstof til ~'irlterraps (110)

Karakter PCI. renhed Pet. olie UdbYIIe og merudb)'ne IVln.......po fo, ; , Kg pr, ba.

le~szd rå\lIren tørstof Fm I Olie I Frø af std. hl
4 forsøg 1993

a. Normal såtid. ON .. I 97.1 49,7 3172 1435 3381

b. Normal såtid. 30 N . 2 97.5 ~9.8 228 105 245
c. Normal såtid. 60 N. l 97.2 ~9.3 487 20~ 503
d. Sen såning. 60 N. O 93.7 42.6 .,.2210 .,.1062 .,.2433
e. Sen sAning. 30 N. O 91.4 42.6 .,.2140 .,.\035 .,.2365

f. Sen såning. ON .. O 9~.8 41.7 .,.2246 .,.1084 .,.2478

LSD .. 623 744

G1Is-sådato: Normal :i'åIid: 2218. Set/ såt/it/g: 1319.

der er såct til normal tid. I alle forsøgene har merudbyt
terne for kvælstoftilførsel været små. når r<lp..cn er sået
sent.

Kvælslof lil vintcrraps om fordre!. I tabel 17 er vist re
sultaterne af forsøg med stigende mængde kvælstof om
foråret samt deh gødskning. Ved delt gødskning. for
søgsled f og g, er halvdelen udbragt ca. 2 uger før en
gang udbringning i de øvrige forsøgsled og anden halv
del 4 til 5 uger senere. Ocr har ikke været Icjesæd i
forsøgene i 1993.
Procent olie i tørstof er faldende med stigende mængde
kvælstof. Der blev opnåct pæne merudbyttcr helt op til
240 kg N pr. ha i forsøgene i 1992 og kun op til 120 kg N
pr. ha j 1993.
Vcd 180 kg N pr. ha har udbyttel været upåvirket af. om
kalkammonsalpcter er tilført ad I eller 2 gange. Kalk·

salpeter bevirker ct højere udbytte cnd kalkammonsal
pctcr. men forskellen er ikke statistisk sikker.

Udsædsmængder af . kvælstof til • og svampcbekæmpel·
se i \·intcrraps. Tabel 18 vi::.er resultaterne af 2 forsøg i
19Y3 med behandling mod svampesygdomme i stadium
65. hvor rapsen er i blomstring. Behandlingen er kom·
bineret med 3 såmængdcr og 2 kvælstofniveaucr. Der
har hverken været angrcb af knoldbægersvamp eller
gråskimmel og derfor heller ingen sikre udslag for en
svampebekæmpclse.
Der er målt pæne merudbyltcr ved at øge udsædsmæng
den fra 2 til 4 og 6 kg pr. ha. Merudbytlcrne er større.
hvor der er anvendt en moderat mængde kvælstof, 175
kg N pr. ha. end hvor der er anvendt 225 kg N pr. ha. l
gennemsnit af forsøgene kan meromkostningeme til den
største mængde kvælstof ikke dækkes af merudbyttet.

Tabel I7 Kvælstofmængder og delt kvælstof til viflIerraps (lll)

Karakler Pet. ohe Udb}ue og nlerudb)'-1le kg pr. ha Nello-
Viøterraps ro, i

I I
rntrud-

lejtsl.t:d tørslof Fr.ø Olie Sid•.k... byue

2 forsøg 1993

a. ON. O 51.5 2250 1055 2443
b. 60Nikas O 52.0 793 385 877 642
c. 120 N ikas . ......... O 51.~ 1198 557 1295 898
d. 180 N i kas O 50,9 1180 534 1258 698
c. 240 N j kas. O 50.5 12-W 540 1305 582
r. 9O+90Nikas. O 50.1 1181 508 1226 595
g. 90 N ikas + 90 N i h'" . O 50.1 1490 650 1557 784
LSD. 427 430

7[o"øg /992

a. ON . ................ O 51.9 1817 851 1973
b. 60 N ikas . . . . . . . .. . O 51.3 552 251 590 307
c. 120 N ikas . .. . . . . . . . .. O 49.6 1050 438 1072 589
d. 180 N ikas I 48,~ 1407 565 1~1O 727
e. 240 N ikas. l 47.7 1667 660 1658 774
f. 9O+9ONikas. l 48,1 1424 564 1418 6S1
g. 90 N i kas + 90 N i ks .. I 48,3 1353 536 1346 579
LSD.. 0,6 239 1/7 265

Dato for. udbringning ad en gang: 30.3 i 1992. 31.3 I 1993. ·l\i b = 6.00 kr. pr. k.g
Odl gødsk.ning: Dato for f"nlt tlldelmg: 15.] i 1992. 13.3 i 191J3

03(0 for anden tildeling: 14.4 i 1992. 19.4 i 1993.
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Vtllmlle blev år/,t.... hlmm'( i J993. Mange arenler med vi,,·
tamps eJler l'iml'fsæd sprang i ojm'nf? m('(/ de rode \l{1!~

miler, Juli mmu:d.
[)e" Ilsædl'a"ltge frodIghed hos l'olmue i op'jg/(' sæsoll
mlJ rilsl..riv('s særlige \'ll..kst· og w:jrforIUJId.

31R7 3520
187 -;-13

3711 .1721
89 lU5

391~ 3983
-:-15 59

36M 37~1

87 51

ngl 3514
475 260
020 ~99

303 158

.I<M8
119

3119 3377
309 243
~18 343

77 77

3361
261

75

175 kog N .
225 kg N
LSD ..

12fon.o/: 1991·93

2 ~g ud..ætl
4 kg uchæd
6 kg tlCb:cd
LSD.

2 kg u(bæJ
4 kg ud...cJ
(, kg ud'kctl
LSD.

UhchllnJlct.
0.7 l.g Ba\ il>tin* .
I.SD.

2 fimo/; 1993

Uhchandlct. 2
0.7 I-g llavil>tin* .. 2
UtlChandlet , . , . , 4

0.7 I-g Ba~istin* 4
Ubehandlet, . Cl
0.7 kg B:l\istin. , (,
LSD

-
tJdh~lI~ og mt:rudb)lle

\inlerraP'l' Kj! utJ-.zd Kg fru pr ba lild. k\.
P' bo

115 l.g N I 22S kg N

175 kg ~

225 kg f'\
LSD ..

7abel 18. Udsædsnllf'lIgtler af hll'L(lo[ til og SI·ompe·
bekæmpelsI' i I'Iwerraps (IP)

~ llehanllll'l , "ladlum 6~

Som del fremgar af den nederste del af tabellen. er
konklu..ioncll dcn samme. n. r man betragter gennem·
snitsrc~ultatdaf 3 cl", fON)g. Vcd en rap",pri .. på 1.40 kr,
pr, kg. en kvælstofpris på 3,l:)() kr. pr. kg N og en ud
sædspris på 50 kr. pr. kg k~1I1 meru<.Ibyltet veJ anvendel·
se af 6 kg udsæu pr, ha rigeligt d'l'kkc mcromkoslnin
gerne i forhold III 4 kg ud.,.cd pr. ha, Hvis rapsfrøet
afregne", til 1,00 kr, pr kg. er der n~tcn balance mellem
meromkostningernc til de 2 kg Ud~l'd ug meruubyttcl.

Kamille behandlet med Matrigon i fordrer 1993, Planre"s
rap med knopa"læg l'r 1ll'/1 deformeret. De"ne gode ef
fekt k"lI opnå,l', /Uir bdulIIdll/l8 "fl'enle,. gode vlI'k.'ir[or·
llOft/ for k"milleplaflU'n1l',
I 1993 kom dell gode ,'æ/\sl fOrlt I gung I s/urllm~i'/l af
"prll.
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Planteværn i vinterraps
Ukrudt i \'intc......aps. Vinlerrapsen har udviklet sig for
holdsvis svagt nogle steder. Delle skyldes dcls sen så
ning og dels angreb af væltes)'ge i efteråret. Nogle raps
marker forblev åbne hele årc!. Kamille. valmue og hyr·
detaske forekommer mange steder. hvilket har kunnct
ses i løbet af foråret og sommeren.
I label 19 cr vist resultaterne af 4 forsøg. Trenan. Devri·
nol og Ravine er alle udsprøjtct før såning. mens Lon·
tranil og Matrigon er udsprøjtct på rapsens 3·4 bladsta·
dium.
Forsøgene ligger i 2 blokke. og i den ene blok cr de
oV'ennævnte behandlinger fulgt op af en behandling
med fusilade X·tra ca. luge efter, at Lontranil og Ma
trigon er udsprøjtet. Både Treflan. Ravine. men især
Devrinol har givet en god gnesukrudtsbckæmpelse. Der
var dog enkelte spildkornsplanter tilbage. Hvor beo
handHngernc er fulgt op med Fusilade X-tra. er såvcl
spildkornsplanter som græsukrudt bekæmpet. I forsøgs·
led a og b. hvor der ikke er anvendt jordmiddel i for
bindelse med såningcn, er spildkornsplantcme bekæm
pet med Fusilade X·tra, men der har været en del af det
øvrige græsukrudt tilbage.
De 4 forsøg er delt op i 2 forsøg med merc cnd 100
ukrudtsplanter pr. m1 om efteråret og 2 forsøg med fær·
re end 100 ukrudtsplanter pr. ml. AntaHet af ukrudts·
planter om foråret er faldet til under 100 pr. m2 i alle
forsøgene. I forsøgcne med meget ukrudt cr ukrudts
mængden ca. halveret i forsøgsled d. e og f. men dæk·
ningen ved høst har for alle behandlinger stort set været
ens og ikke tilfredsstillende. I forsøgene mcd lidI u·

Tabel19 Ukrudt i vimerraps (J13)

krudt er ukrudlsmængden reduceret meget. hvor der er
an\'cndt jordmiddel. (viest. hvor der cr anvendt Ravine.
Ukrudtsdækningen ved høst er også reduceret betyde·
ligt, hvor de tre jordmidler er anvendt. Derimod har
Lonlranil haft cn ~å wag effekt. at dækningen ved høsl
ikkc har adskilt sig fra ubehamllet.
Der er høstct ganske pæne merudbytter for ukrudts
bekæmpelse i forbindelse med ~ånillg. mens dcn senere
bekæmpelsc ikkc har forårsaget nogct merudbyttc,
Nedcrst i tabel 19 er vist resultater af forsøgenc fra 1991·
93. og i gennemsnil af de 8 forsøg med meget ukrudt er
der opnået et sikkcn merudbytte for ukrudt..bckæmpel·
se i forbindcl!)C med såning. mens der ikke cr noget
sikkert merudbyttc for en senere bekæmpelse med Fusi
lade X-tra.
I label 20 er vist rcsultaterne af 2 forsøg, hvor der har
værct mere end 100 ukrudtsplanter pr. m2 Oul cfteråret.
og 2 forsøg. hvor der er mindre end 100 ukrudtsplanter
pr. m2•

I 19\;3 er der ikke opnået merudhytter for anvcndelse af
Lontranil, Bladcx og B1adex + Matrigan. selvom beo
handlingen h~lr mere end halvcret mængden af tokim·
bladet ukrudt. Bckæmpelsen af græsukrudl med Kerb F
har været tilfredsstillende i 3 af de 4 forsøg. I det fjcrde
forsøg har der været meget store græsukrudtsmængder.
som ikke er bekæmpet tilfredsstillende. Længst til højre
i tabellen scs effekten på kamille i de 4 forsøg plus 2
forsøg. hvor udbyttct ikke er med i tabellen. Denne
effekt er tilsyneladende bestemt af den udbragte mæng
de af cyanazin og clopyralid.
Kamille er bekæmpet med 76 procent med 200 g cyans·
zin. 50 g clopyralid i forsøgsled Il har bckæmpet 79 pro·

Anlsl planter
p" )(~ fm Anlal planter

P". Kg ""
Vln'emps

pr. m; rorår
dækning pr. ha pr. m: forar

dækning pr, ha

G~ J Tokimbl
\'. hø\t Sid. X\a1 Græs !Toximbl. \, hØ\t ~ld, kval

1993 2 forsøg, meget ukrudt· 2 forsøg, lidt ukrudt
a. Ubehandlet .... 15 75 66 2681 26 59 58 3106
b. 1.0 I Lontranil. .......... .St. 13-14 16 52 52 55 27 29 59 ~205

c. 1,81 Trenan" ., . .. .. . . . .Før sån. 6 50 59 129 8 16 11 588
d. 1.8 I Trenan u* .. . . Før sån. 6 35 52 281 8 15 14 901

1,0 I Mstrigon .. .. .... SI. 13-14
e. 1,5 I Devrinol .. ......... .Førsån. 2 36 52 346 5 10 20 669
f. 3,0 I Ravine...... . .. Før sån. 4 43 52 306 6 8 16 957

a. 0.35 Fusilade X·tra..... .St. 14-15 2 44 4 227
LSD. ........... 635

1991-1993 8 forsøg, meget ukrudt· 7 forsøg, lidt ukrudt
a. Ubehandlet 68 99 65 2836 48 48 71 3423
b. 1,0 l Lontranil . . ..........St. 13-14 58 44 52 122 25 21 57 +93
c. I. l Trenan" . . .. Førsån. 38 58 41 232 21 II 19 201
f. 3.0 I Ravine··· . . .FØr sån. 35 48 37 3S4 20 8 22 326
8· 3.0 I Ravine·" ........... Før sån. 30 48 37 450 7 7 11 354

+ 0.35 l Fusilade X·tra···· SI. 14.15
LSD. /58

.) meget ukrudl :: mere end 100 ukrudtsplanter pr. m:. ved oplælling om efteråret
••) Tretlan. LSI \'ed J8 1-4.2.21 \'Cd J8 >.J.

•••, RU\lOt 3,0 l ved 18 I··t 3.51 ved 18 >.J .
.....) Lissapol lil~t
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Tabel20 Ukrudt i l'if1u'rmps (//01)

Anlal planlcr Kl. (re Anlal p1anl(r K•. fm % Litmlll~
\'inlaT8P5 pr m'. furlr ",lu 1". ml. k>rar '" h. ""mn-~d d

G= I Tok.mhl. Lul. G"" I Tok.mN hal re""

1993 1 forsm!" meget ul.mdt ] forsog, lidt /lkrl/dl 6 forsøg

a. Ubehandlet. 76 70 -1250 212 -IH 3!J16
h. 1.0 I LOlllmnil. ...1. 13·14 HH 19 -;.-31R 214 IH .13 95
c. 004 I Blade« 500 se <.. 13-14 n 20 'n 157 26 HK) 7<>
d. DA I Glade\. 5(XI se ,.. 1.'\-14

+ O.2ti I \1:nngon 1>-1 2:t t't 140 27 -I Ht
<. OA I l3Iade;x SCX) se ,.. !J-I-I

+ o.s l Malrigon Ht 2J 1·16 IT, JO 31 H5
Som c. " !J-t-l
- n.s I Kerh I no\. .1 26 ~IM 0'1 26 .lSI X5

g 0.5 J Kerh 1-. 110\. O -16 t7 27 29 1M3 2Y
h. U.5 I Kcrh r. no...

... 05 I \1alrlg.on O 25 LN t2 2.l IH 7Y
LSD.

cenl al k.lOlIllcplanlcrne. 25. 50 og 1011 g dor~raJid t

2(1) g C)Jll<lLin har bcl..æmpet I..dmil1t'n med henhold"\ I~

HI. SS og lJ5 procent. Di"'ie ror'iøg .... I'icr. al der cr gode
muligheder for <l.tlilpassc c1op)ralid-do'lcrill!!cn (t>.tHri
gun) til den øll'ikede kamillehckæmpcl'ic.
I tabel 21 ... ises gennelllsnitsre'lultaterne af forsøg fra
19lJO-IW.l. Re...ultlllcrne er deh op."''' lallene under hin
anden er dirdlc ~al1l111enligndi!!1;"

Anlallel af ..avd tnl..lmhladet uLrudl ...om ~r.t."'>ul..rudt

VISC'; S<lmmcn med udo) tlct og merudl:l) tie!. Der er ..a
ledes 26 for"'ø~, hvor ubehandlet. I I LUlllntJIII of!. U.4 I
Blade\ bil ...ammenlignc.... og. 14 fON)g._ hmr di ...se mid
ler er smnmenlignct med OA I Blade\. - 0.25 I Matrigon
(1."'.\.

Antallet af tol..lmhladede ul..rudhplantcr er ca. hahcrc!
\cd a",endelse af Lontranil. Blade« og Bladcx + Matri
gun. Mod græsukrudt har de kun haf! ringe dfcl..t,
men>; Kerh E ...om er med i fO"I,plcd e. har haft gud
effekt. I)cr er 'it Dr variation I udhyltcnivcauet fOf"øgcne
lluellem. mcn der er I..un opnået ~ma. og usil..rc ud"lag
for de ftml..cllige ochandllnger.

Rc"ul!atcmc af furwgenc med bel..ælllpclse af tol..im·
bladct ul..rudt og "plidkom er \ 1'1 ilalxi 22 pil "Ide UO.
Dct wl... mbladedc ul..rudt er i forsog ... lcd h bekæmpet
lige cller 'i:'lning med Dual. Delte er 'ianllnenlignc! med
hcl..:trnpd...c: på ralN.":lls 3-4 bladstadiulll i forsøf!.'llcd b.
c og. f I foro;øg'iled f!. er der hehandlet i novemher. og i
fONlg... lcd d og c er der behandlet \'cd beg) ndende
væk...! om forMet. I for.,,,g~lcd c. d og e er der de..uden
spruJtet med Gallant i spiJdL.orn<;planterne<; 3·4 tllad..t:l·
dlllm. Splldl.:ornct er hckæmpct tilfrcd...~tillendc i led
c-h. I\ndel græ<;ukrudl er hekæmpet hcd>;t med Dual
lige cftl·r saning.
Der er nogen vanatlon i hcl..æmpcl...en af tnl..llnhladet
ul..rudt. Mest bcm:crl..c1scs\ærdig! er del. al der er cn
hcdrc hdæmpcbe af sa\c1 tol..imbladet ul..rutlt ')Olll
gra...ukrudl. hvor der er ::tn\'emlt Gallant ca. I uge dtcr.
at der er sprøjtet med Lontranil. Den "gede cffcLt pa
ul..rul.!tet, SOlll ~allds)'nligvi... !lkyldcs, :'l' op[ø~nillg~ll1id

lerne ; Gallant er med til at ~i,,'e cyanazinen i Lontranil
cn hcdre indtrængning. har "'''lmtidig oc\irkcl. at ri.lp~1l

er skadet. så der i genncm<;1ll1 er hO'!et et negatl .. t mcr·

filbel2J. Scmlmefl~lilliflgaf resulflIter med flkrJIdtsbt:k(('mpd~ei l'ifllefrtl[H', 1990·93.

\' interTIIl"

1'J'}()-93

il Cbch'llIdlet.
h. 1.0 I Lontrantl .
c. OA I Bladcx soo se
li OA I Blade« S(X} se

-+- O.~;ci I \1dlrignn
e 0.4 I B1adc\. 5110 se

- 05 I MatrigolI .
r. OA I llIallex 500 se

+ 0.5 I Malrigoll .
0,5 I Kerb F .

lSD.

Anlallolr;imbl.dct ukrudt Udhytlt og JDC'1'Udh\,Ut
pr. m·. for., k[t (f1I pr ha. ~td h

16 fs Ufs. 16 f'. 18 f •. 16f'l· 18 fs. 16 f\ 14 f> 16 b. 18 f>
95 IU-I 7Y YJ 50 54 3173 4170 3261 3321

13-14 SO <>t 32 'O -It -IR Jt 35 -30 27
13-ld 50 (lH 24 ,7 .12 3R 10-1 106 3R H2

13·14 "" )-1(,

13-1-1 3<1 7t

13-14

no\'. -I, lU IS,)
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Dc: lllålle udslag cr ikke statistisk sikre og langl fra ren·
lable.

PC-PlalHt>t-'tl"m, der med hensyn til ukrudtsbekæmpelse
udvikles af Afdeling for U"rudlSbekæmpclsc i Flakke
bjerg. er afpnn·ct i 3 forsøg i 1993. og resuhaterne er
\isl i tabel 23.
Ukrudhhcstanden på forsøgsarealerne er oplalt om ef·
teråret. og midlet er \'algt herefter. Der er i alle 3 farseg
\all.!t Dimcfuron WP. som endnu ikke er markedsført.
Midlel er afpn)\-l:t i Ul dosis. 2 :< 1/2 d()<;i.. og en tilpasset
<.Iu,i!o. ,;om i alle 3 for:og har været lavere end Ul dosis.
Den delle dosi.. er udsprojtet i rapsens 1·2 bladsladium
og ca. 14 dage sencre. Til <;.ammenligning er i 1993 an·
vendl Rcna...alox SC med 0.5 og 0.7 I pr. ha. Der er
opnået cn bedre bckæmpel<;e af såvel tokimbladel
ukrudt ,om af g~ukrudt med del af PC-Planteværn
\'alglc middel. Imod græsukrudl er der næsten ..amme
effekt ..tf fuld dosis ...om 2 x In dosis. mens effeklen er
lidi 'ivagere ved tilpasset dosis. Imod tokimbladet
ukrudt er dcr opnåct bedsl effekt \-cd I x fuld dosis.
Lkrudl ..<.Iæknmgen ved høst er mindst. hvor der er an·
...endt 2 x 112 do..i,. og \1I1fSt. hvor der er anvendl rcdu
ceret dm,is. Der er opnået et 'iikkert merudb)ue, hvor
der er 31l\cndt 2 x lI2 dosis. 1de øvrige PC-Planleværn
lcd er dcr ikke h~""le\ ~ikre merudbytter.
I f()fM}g~led d og e er prøvcl Cl nyt mi<.l<.lel. Musler. som
herer lil ..ulfonyl-ureagruppen. DCI lokimbla<.lcde
ukrudt er bekæmpel lige så godt M)m med Benasalox:
SC'. men dækningen ved høsl cr lavcre, og merudhyttet
er megel større, end hvor de øvrige midler er anvcndt.
Mu~ter hcl..ærnper ikke græsukrudt. men i fon.øg~led e
er der fulgl op med cn Kerh F-behandling. som har
rcduccrt:1 mængden af græsukrudtct mcget. og ':om og-

Tabel n Ukmdt og spildkom i mlfermps. (1f5)

Led h hdandlellige efler s,ånmg
ud b. e og f hchandlet qadium 1j.14
Lcd g behandlet I nO\l.·mher.
l.cd c. d 0l. e behandlet på splldkomll!.ra~ ... mo.:~\ ,.~ b\:\lk.
Lcd d og re hchandkl \cd begyndende \-ækst. forar

1993. .J forsøg

a. Ubehandlet .... 5 33 33 .wJ8
h. J.O I Lontranil. 5 16 14 18
c. 1,0 I LOnlrdnil. O 5 9 .;.136

1.0 I Gallant
d. 1,2 I Lontranil. O ~ 11 33

1.0 I Gallanl
c. 1.2 I Malrigon II 7 15 61

1,0 I Gallant
f. 2.0 k~ Dimefuron

\\P 10 9 155
g. U kg Dimcfuron

WP II 7 18 14
+ 1.75 kg
Carbclamex 70 WP

h. 3.0 I Dual. , 8 .111
LSD

udbytlc. nel tyder på. al der skal holdes god af... tand
imellem sprøjtning med et cyamu:in-holdigl produkt og
Gallant. Anvendelse af LolltHmil cllcr Matrigon om
for<rct har givct en lige .,Ii go<.l ukrudtsbekæmpel'iC som
en ~prøjlrling med Lontranil om efterårct. Dl:r t:r dog,
anvendt en ~tørre dosi:-i Lunlrallil om foråret end om
efteråret.

Tabel23 UJ..rutllSbl'kæmpelw! II'ilHemtfJ~' (116)

__ o

Antal pLl.IlIef pr m:. forh Kl/. frp

V........... pr ha
Sfttki IG lToklm- •••
kom "" bl \."a\

Bch Anlal rlanl~r %dæ - Kg 1m
Vinlerraps u" pr_ m·. forar

nmg \~d pr hJ
S,

G"" I Toli.lmhl ""', ~td .....aJ

3 forsøg Jfi93

a. Ubehandlet. . ........... 157 85 81 3639
b. 0,7 I Bcna..alox SC· ....... ,. 13·1-1 152 34 60 206
c. 0.5 I Benasalox SC· 11-12 1.10 30 53 271
d. 15 g Musler" .. .. _. _ ..... II-L! 119 ,9 45 60,
c. 15 g MuMer··. ............ Il·L! 16 36 43 800

+ 0.5 Kerh I- no\.
f. 1/1 dos. PC plantcliæm. ~I 10 52 323
g. 2x In do<;. PC plante\ærn 76 =." 47 433
h. Tilp. dos. PC plilnlcværn ... ......... AA 30 6-l 334
LSD 392

/5 [unog IWI-/WJ

a. Ubchandlcl. . ............ 97 70 51 J098
b. 0,7 I Ben~'\lox sc- • ........... 13-1.1 ~5 23 33 li7
r. l/I do... PC plante\'ærn ,6 16 ,8 no
g. 2x In do... .,C planteva~rn 30 15 27 195
LSD

w lils.:ltl1.5 I Agrirob. u 111~1 UA Ill''oJpul Bill.... 111"31 SanOO\il
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-
Antal plamer pr ml Kg frø Kg frit

j\'inlerraps l"Orår pr. h3 pr. ha
sId ud.

R,I" I CtTr.'l ,ah I Kom lEnin!:! rapgnn \:\"31 '",I

Tabel '.J Ukrudt I Vllllerrap\' (l17)

1 [or~oJ.: I 1993 A /I A II A B B A fJ
a. Uhehandlet. . 33 67 15 260 12 " 17~ 29-l9 1.364
b. 0.5 I Fu"ilade X-Tr:..t* 43 (,() 2 165 (I (I 113 +105 176
c. l_O I Gallam 46 67 5 14 O O ~ +101 ISO
d. 1.11 I FCX,'u!> 42 73 4 116 O (I SO +'Jtl 134
e. n.75 I Agil. 39 ~3 4 3 O O 2 "; 202
f. 3.0 "g Carhelame'\ WP ."R 63 4 1.1 O O 6 147 139
g. I.U l Kah F . 41 (;' 4 O O O O -:-I{):! 27M
I.SO

KI;rPcmtlkkl \,1<;.3\

....'1 har resulteret l clstorre merutlh}ttc. De,\a:rrc "ti
MustL'r iUL' hh\c IThlrkel.hf'lrt. og fOT<;ogcnc indstilles.
:"icdC'r... 1 l tahel 23 cr \isl genneltlsnitlct af 15 forsøg fra
1lJ91- lJ3. ukrudlel bkv bekæmpet lillI hedrI.:. InN PC
Planlc\ærn \ill!-!tc nudlet. I.:nd mcd m:llcmidlcl. Det
...k~ldc, et andel og \ariercndc middch-alg aOlængl.!!1 af
ukrudlSaTlcrne. Den lidt bedre ukrut.ll~bd,.L'mpcl...e gi!\

et lidi "tørre mcrudh\tte. ,om dog 1I.. I..c er qaustisk sik
I..crl.
Tabel 24 vb,er rcsultall:rIIe af 2 fONl!; med hekæmpelsc
af græ..ukrudt. rU"llade X-Il'a. Gallant. Focus og Agil.
som oplages af bladene. er ud!>pr~'Jlcl i midll:n af .;ep
tcmhcr mancd. Carhclamex WP og Kerb F oplages
gcnnem lOdderne. og bc:ggc midler er ud"pmJlcl i mid
len af Ilo\'l:mher. l del ene forscg. A. har dcr værcI en
heskcden mængdc græsllkruJt og, 15 spildkornsplalller
pr. m!. Alle ..,pilt.ll..orll!>planternc l:r hekæmpct. meno;

Tabt'115. C"'nulr I mllurapf (IISJ

Antal rlanter pr m' K~. (ro

'101 rra.. Forår pr. ha
"d

Rtlp<i ICiræs l Korn hal.

der har ,:eret nogle f<l græ'iukrudlsplanter lilbage . Dc:
målte udslag er ikke !>talisti... J.. ...ikre. I del andel for-ug.
Il. thlr Jer om fora ret 1 det uhehandlede for-~'gslcd V,l'

rd 266 gr:c,ukrudt"plantcr pr. m!. primært enårig rap
gra:s. Bedsl hekæl1lpd.,e er opnået met.l Kerh r: Agil.
Carlll.·l:..tmc,\ WP og Gallam. F-"ocu" og Fusiladc X-IT:"I
har virkel darhgere. I (orsagcl med mange græ-.ukrudl!>
planter er der hoste I I1lcrudh~ Iler i alle fO(\i)g..led. men
ut.l,lagene er dog lUC ..tall"II"1.. sikre,
I tabel 25 "es resullalCrllC af J forspg. hvor Kcrb F og
Carhclilme'\ WP er all\l.'ndt med for-I..dlige do'>Cringer
og pil lor"kclhge tidspunkter.
AntJllel af r:..tp..planlcr i fmarCI er iUe p,j\'irkcI af mid·
lerne. Græ-.ukrudlct cr bekæmpel bedsl med Kerb F
med I kg pr. ha. <Ill\cndl i november. men... der er en lidi
\Vagere virkmng af (),5 I 1 novcmber og 1 I anvendl i
februar.
Carhelamc\ WP har il..ke hcl..:cmpel gra.·..ukrudlct lige
...i gndt '-Om Kerb r \1idlel har \irket bct.l.,t \'cd ut.l·
sproJtning i februar. SpildkoTJl!>planternl: er hcl..æmpcl
godt i alk fOf'>og!>led. dog med en lenden.. III lidi ., ....a
gere \ Irkning vcd de laveste doseringer. Der er hø~let

merudhYller for de OeMe bl:handlingl.:r. men ut.l!>lagl:lIc
er ikke Mali.,li ...k :o.ikre.

3 [orfog 1993
a. Ubehandlel SO '16 31 3810
o. 1.01 Kc:rbF ... ~ 3 O 47
c. 0.5 I Kerb ..- 76 " 2 177
d. 1.01 Kerb F .... 77 8 1 2(,1
<. 3.0 kg Carbclamex WP 77 31 1 +"
f. 1.5 kg Carbelamex wp 78 JO 3 170
g. 3,0 kg Carbelamc:'\ WP 76 17 2 5"
LSD

5 [orsoK 1991
a. Uhchandlel iH ~ 11 2707
h. 1.0 I Kerb r . 66 8 O +33
c. 0.5 I Kerh r 65 7 l 71
d. 1.0 I Kerh f- .. 6, 33 I 61
c. J.l) kg Carbelame'\ WP 62 22 O 40
f- 1.5 kg Carhct;:1R1C\ \\ P (i5 .13 I ~

g. 3.tl kg CarhClallleX \\'P 67 32 2 ~33

I.SIJ .

~d b. (. c~ f hchandlcl no\o;mh<.:r
leJ J 11! g tk-handkl Iehru,lr.

Strategi /99./
mod IIkmdf i limerraps

I. Kend de 3-j nl(!st betydende IIkmdrsarter
den cnkelle mark.

2. Vælg cl ukrudmJliddei. som har god og
sikker el/ekt mod de aklllelle /lkrudtwrter.

3. Ia'ærksæt bekæmpelsen ca. I mdned effer
:JanilIg. når afgrøden har udl'/klel 3·4
")I'hiade, fJlifreul1 fugle,.væs. hurresnerre.
agfrscllIICP elit'( kamilIl' optræder.

4. Bckæmpdse af ,-'",'rige græHt'r. ~pi"'kom
og fuglegræs kan en. IIdsæl/e til sem
eflndr. 'Il'is afgrøden ikke er trællg'lIr i
,H:,plember.

5. Rekælllpe/.\l' Oll/ jndm'l er ,\jW/dl'lIl

rcmahel og kali derfor ikkl' anbe/aln.
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Tabel 26 Effekt af ud)'Olgte mIdler mod ukrudt i )'Interraps

I , " ~
, o 19 c. ~ " ~7~

" o
~ 1\'Inlerraps o. o

"E
, E ~

"00. 0- ~ ~
"O ~ o ;:.

~~
~~ Z ..

~.
o ~

o~ "
,~ Ej

, o

" ~" .. " "~~
~ .. • C- o

0." " " .: .. r: '" V'

Før sJ"mg
l, Trcflan 1.8 100 • .. •••• • • •••• •••• .. ••••
2, Ravineii, " ....... 3.0 390 • .. •••• .. ... •••• •••• .. ••••

Raps 2·3 I"vblatle
3. Benasalox se + SDndovit 0.7 + 0.1 510 •• • •••• .. •••• .. .. • •
4. Bcnasalox SC + Bladc:< 500 se 0.5 + 0.4 400 •••• • •••• .. •••• ... ... • •
5. Bladex 500 se 0.4 50 ... • ... .. .. ... ... • •
6. Loniranii ....... .......... 1.0 .190 •••• • •••• .. •••• ... ... •

NOI'ember-decemher
7. Carbetamc:( 70 WP ............... 3.0 290 •••• • •••• ••••
8. Kem F. .......... . 1,(1 305 • ... •••• • • .. •••• ••••

April
9. Malrigon ..... 1.0 370 • • • .... • • • •

IO. Lontranil 1.2 470 • .. • •••• .. .. • •
Effdtru\"tau: .... o\er .... ••• i()-8..l.% •• ~"'o • under ~I'\, .
Fn streg an&l\-er. at lilslr.d:.l.:e1i~ olxcJ''3.lioncr savne\

Ra\lIK udttår. når lagR er udsol~t

Effekt af uk.-udtsmidler i ,intern.ps. Tabel 26 vi"cr.
hvordan en ræl-.ke midler har virkcl overfor de \'igtigstc
ul-.rudtsarter i vintcrrap<.. Kun hvor Cl lilstrækkeligl an
tal obSClY"dtioner foreliggcr. cr der angivet en værdi for
midlernes virkmng.
I labellen er medt<lgct midler. som vcnles markedsført i
1994. Midlerne cr placeret i gruppcr cfter det normale
tid'tpunkt for anvendc!'iC.

S)gdonune og skaded)'r i \'inlcrrups. Vinterraps V"dr i
efterårcl 1992 mange stcder angrcocl af væhesyge og
~ålskimmel. V;cltcsyge gi\-er en indsnøring pit nx.len li·
ge i jordmerOaden. ligesom det kendes fra roerne.
Oven i dclte var mange af de angrebne rapsplanter også
angrebet af rodhalsråd. Phoma. Delle medforte nogle
tynde og !'ovagt udviklede rapsmar~er. I foråret 1993 var
rapsen mange steder påvirket af frosl. efter at den var
begyndt at strække !)Ig.

I efteråret lW2 var flere rapsmarker i Sønderjylland an
grebel af rapsjordloppcr. Skadedyret kendcs fra T)'sk
land og Svcrige. hvor der har været dyrket vinterraps
igennem de sidsIe mange år. Rapsjordlopperne skader
dels vcd de \-oksne dyrs gnav på planternes blade og
senere af [<lrvcns minering af bladstilke og stængler.
Ocr er udførl 3 forsøg med bejdsning og sprøjtning
imod rapsjordloppcr. Resultaterne cr vist i tabel 27. I
forMtg A og C h<lr IO procent af planterne været an
grebel af rapsjordlopper i efter ret. I fors"g B var alle
planter angrebct i eftcråret. I forsøgsled a og d er der
ikke udført nogen skadedyrsbekæmpelse. Her var hen·
holdsvis 40 og 50 procent af rapspianierne angrebet af
rapsjordlopper om forårel. I fors.ogsled e har 50 procent
af planterne o~ \æret angrebet. selvom froene Vaf

bejd~t med Vitava'( RS. Bejdsningen alene er ikke i
"tand lil al forhindre angreb af rapsjordJopper. da de
flyver ind i markerne i hele cfteråret. En behandling

Tabel 27, Bejdsning og spn'Jlll1ng af l illlerraps. (119)

\·iOkr...,ps Ikbamlhng\' % planler med Jllrdlopper
tKbpuo I ca. l april

3 forsøg f·A fs. B fr. C fr. A fs. B fs. C
a. Ubeh<lndlcl. 40 O 2677 3883 4638
b. 0,3 I Oeci~. SI. 13 8 O .;.9 140 112
c. 0,3 l Decis si. 13

+ 0.3 I Decis + 8 dage .1 O 87 220 .;.4
d. 1,5 I Sportal-. ... SI. 15 50 O .;.85 50 lOB
e. 20 mJ Vitavax RS. bejd~ning 50 O 221 .;.121 .;.57
r. e + b. .......... IO O In 248 91
g. e + c ......... 5 O 438 403 82
h. e + d ......... 18 O .;.132 122 176
I..5D. 275 /59

132
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Taht'I19 Sygdomme i ""/tamps

angreh af knoldhicgcr"vamp. ug mt...lagcnc fur hchand
lingerne er ikke "talisti.s'" ,ikre. og dct er ikke muligt al
drage nogen kOIl~lu:-ion på de foreliggende re\uIWh.:r.

171
2.12

171
:45

2 3690
I 205
O 23~

O
O

U .159
117

l tanel '::9 er vist re~ultalcrne af 1 fON)g mcd hdæm
pd~e af Io.nolc.JhægcfSv3mp og ~kulpcli'amp, Ocr har
kun læret svage s)'gdom'iangrcb i (orsogct. og mIdlerne.
der er afprO\CI, har virkel cns, Der er hoo;tet pæne mcr
udb~t1er. Mlm dog I"'ke er ..tatistisk si~rc.

Rl',ultlllcrne af et betydeligt antal for~~)g i IWI og 1992
er vlq i sanllllC tanel. Mens det i 1992 ikke \ar rCnwhcll
al foretage hdæmpclse.lIlftlle,", i IY91 sikre merudh)"tlcr
pa C.1. IO procellt

Pet. rl.Jnlcr med ...
d•• Kg fr"

\Inwrraps Sla"hum vrå KUllIJ- nlOg pr ha
~kJm· N-(!cr- ...kulpc, !>IL, LI
md ~"amp \Iamp

med Decis \-cd rapsens 3-blad~ladlUmhar reducerel an
grellel lil 8-IU procellt. og vcd IO hehandlinger har del
værel muligl al ~cllke angrehet lil .1·5 pro<:ent angrebne
plalltt:T i forttrct. J fl)TM~gct med "raftige angreb er der
hH"lel pæne merudh) tier for hekll'mpcl!>C af ra~Jord

lopper. Dcr er hOO;lel ..101"\1 merudb)'lIe. hvor der håde
er hcJdo;cl ol! ..enen: "proJtet Io giJngc.

1[onøg 1993

3. Lhchandlcl .. 63 O I
b. 1.5 Io.g Ronililn 63 O O
c. 0.71 Dcrosal n. 73 O O

R(jp~jordl{jfJfJl'T optrJdt(, mml1-Wlu:dn i det 5.\'iilige lv/· d. 0.71 Deros.lI n. 63
la"d i l'flt'rarl'1 IWl. Dl' .Iorti' l!.'il/wndl' fOfJfJl'T hegl/dl'pr 0.71 Dermal n. 73 O (I

de lI11ge mprpIWIlf.'r. 111('11 dell \'æ:H'lfIitl{5U' ,·/.:.cule gOT('~ af e. 1.01 lop"in F1 63 O O
lan·emc. ~()m IlIll1err>r hltulj,tI/.:.e oS Hll'f1l:/t'T. r. 1.111 Topsin FI, 63

1.0 I TOpoiin . 73 O O

I lahcl 28 er vbl rc,uliaterne :tf 2 for..øg lllcd hdæmpcl· g. 2.0 I Cali<lan . 63 ti (I

"C af rodhahrad og "'noldbægl,'r..\amp. h. 2.0 I Calidan . 63
2.01 Calidllll . 73 O O

LSD

C) fimø!; 1992 7(1 8.[,

3. Ubehandlet 2 O 0.5 32Jl
b. 1.5 IRonijan. 63 I (I 0.3 .;.-21
c. 0.71 Derosal n. 63 0.7 (I 0.1 114
d. n.71 Dcros.11 n. 59

O,7lDcrmall1. 7(1 2 O 0.2 57
e. 2.0 I Calidan . 63 2 (I lU 100
r. 2.0 I CalidiJn .. 59

2.0 I Calidan . 70 O lU 3~

LSJ)

5 [onøg 1991

3. Ubeh;'tlldld. [2 3 17 3277

b. 1.5 IRonilun .. 63 3 I 12 320
c. 0.7 II)Cro&11 n. 63 5 I 12 3(]1
d. 0.7 I Derrn.al n. 59

0,71 DcrO'ial n. 70 5 12 :!..H
e. J.O l Calidan .. 63 2 II 36J
LSJ) .. Ml

-
8<h Pcc. rWakr L.dh)1tt ~

\Iaternpo u,- """ l.ooId-
mtrudb\tl~

~gcm:amr k, frø lolrJdium
I~d hr.t halit~1

Tt,I,e/ 28. Rod"(l/~rlld og klloldhægl'r/!'mmp I 1III1erNlI''i.
(PO)

l forrøg 199J " IJ " h

3. Uhchandkl. 5 (l 4213 3(136

h. 1.5 I SpoTla" ~5 ec. 63 IO O +2·B - 108
c. 1.0 I Srxm .• '" ~5 ec,. 15 O O 152 +213

+ 15 I Spt.ma'" ~5 e,: 63
d. 0.7 I Dcro:o.al n. 63 5 O +101 4
e. 0.7 I Dem....11 n. (5 IO O +185 +239

+0.7 l Dcro~al n. 63
r. 1.0 I TOJhin Fl. 63 IO O +229 .-lO
g. 1.0 I Top"'lIl FI. 15 20 O 110 +235

+ 1.0 I Top<;in A. 63
h. 0.7 I Dcrosal O. 63 5 O .1-1 9

+2.0 I alican. 73
LSD. 288 265

Der har iUc \<erel angreb af rodhalsråd i forwgene. I
den megellorre forsommer hM knoldbægefSvamp kun
ud\ iklet sig fa steder. Angreb er SCl i marlo.er I ky mære
omr der. hvor der hyppigt har været dyrke I vinterraps.
I del cnc af fOfSl,)genc har der \æret el meget o;"'lgI

Med de 1(11'1' afregflitlgspn~er er wlwlpehekæmpelsl' i
I'illlnraps sjældent /cm,wm. U(lbyuel(lb('Il(' \'f~d /.:.onel i
l'llllerrul" mt'd ell 16 m 5prOltebom er 3 Iii 9 proce'" al
Ildb'IIel af1lætl,r,:ig, 1I( /.:.on·r>/rtid.'lPIIII/.:.U'( Herul/.:.ommer
Ildglften/(' ul hi·l!.ll'mpl.'lsl'jmul!eT og lulsprOJftlmg
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'tklllpf'K{llmyg kUlI gørl' a!l'orllg sk'lde pil I'UI/t'rmp' , Anwcb St',\ i~ær i randen (lf
mark",. Ti/H'f/Hre ,"es \klllpega/lmX.f:ellJ æglæglllflgjJIIIIlt'r - b{'fl/cuk OgHl de ujæl'
rI(' .Ikull'c'r. Ttllldjft' iC'\ ell }klllpt' lUed lIllIlIge lan't'r.
\lIr IlIn nnc' /'r IIdH,k 'ede. l1odmodl/t'r \'kll/p('" og sprltlJ{l'r up. so hlid('/arl'er og f'\f

I'I) la!>l" /IU jar'/.'II

Dl'r.::r udtllrt ilur"'ll!,!. Illl.:d hd,;l'mpo.:!'>L' 'If '>J.ulp.: ...nuJ.::
hilkr (l~ ...l.uIIK'I.!"lm~g I \ lI11.::rrOlp"', lur"og nr.
n9t1~7').N-,.ntJ1 lkr har \;n.::t "'\Olg.:: :1l1gr.::h af ... l.u1fX:
"'Iludebilkr (II.! "kulpq,~;tlrll\l! \'e~l to ~projllHnger, llL'n
1.", Ol.! <kn 21 rtlill Illed 0,3 I "",,mie pr. h;J. L'r "\..ade
dyr..'nL' hL'k~l'rI1pl'l. Ikr er hlhh:l "nla. lII",n u"i\..r~ mel"
udb~{1l:r

Andre afgrøder
SMlcr af ulith",·. I 1'1'),1 ~I -' lor"'(lg ,1llJ<t~t til alpnl\ Iling
,d 1,1il'lhlr"ort..·1. lllt.'n \..Ulll·l fOl "og er IH, ... lel. For mak·
...or!t.'ll \// (irn!or ..'l fnludh\tlt.'l 1l1<'111 III 1.(1.17 I.!!- Ir,~

rr h.t. 1\11 "lllh:n \flrllll har \Idh~ttL'l \ærCI X rntt'l'nt
Ja\'L'r..: oJ.!. for lo/du fIfa l-l pln..·crll h~~J(.'rl'. En n~ "or!.
RI1l,J/. h.lr l.!1\L'1 ,,;unllk' udtl\lI ..' "om m:·lll.'"or1l'll. RC"llj·

1.111.'111<.: ;tl 1Idllgl.'r\.·.II"" atprll\nrn).' af de -' r'ur"IJI;t'\n1e
"ortL'1' Lill lindt'" i O\LT..il!l tl\t.'1' LlIlthfor~t\gcnl' II}\J~

I h.rudt i '!lpin:ll til fruho'it. A"ulo'\. har r ..:n ;Jrra:I..I..c
\;tT..·1 ,1Il\l'ndl III hl.'J.;l'llllx'I....:' .11 ul.ruth i "runa I. ~hllkl

\'1' "J.;ln..ollll ~1\l..-ltH J.ulturl·1I o~ har t.·n gull dfe!..1 moet
~1.·lIl'r('lltk ukrudt

\IiIJlht\ll'l"cn har lur 1\/11.1 ~1\Cl di"pL'lh.tliOll Iillml"at
,,;tIg ;11 A, ..ulll'\. Iii dll\l.·ndl.·l ....· i "'pm,1l III lHl;J\ I. ",,1\ om
I!I\dl....:n~kl"cll I.·r lil\lag.cJ..lldl \L'J re\ ul'lkringen. Till<l
JC].,L'lll'l ~1\l'l umkr It.rud....l'tning:.lL.il t..'f! ordmng J.an
..,l..r.....1l J.un ;I\kr\' OlL'J "pinat lit Im:l\l lal' udk\'crt.'l
\"uln'\., Ilg <il ll1,l"IH.!~kn ..·r Itlp.I""l·( Ml'alet m..:d "pinat

Kr,,\,,;t l'r ttk\,,;t (lphlul \l'II.;U ,1\lcr<.: moo lore\r"ll1ng
.d .t\ 1"I.."llIr'IJ.tl'n h,lr filCt utlle\l'rCl ""' ...ull)'\ tlilekte ho"
Rlh.lOt..' POUIc.:I1l" \g.rp ~\lrd....n A/S
t\ 1I1'll"l~ rd..... n har ...llIllidi~ r;llagt lI..' ill\oh ...'rcdt.' r,m... r
al 1\.1'rl.. t·1I\' t.'N'~ for ,Il unJI.'r",-,gc allL'nl<lll\c.'" nudler
dk·r m hldl"l. "om l"f nlllltlrl' "I..;I(!clig.: III r lIlili\l<.'t
Dl·r .... 1' gl.·nnL'Il1I~lrt -l kll"'llg. h\"r 'I lllldkr L'r am ..·ndl
p.1 for,,!..dlig l1ud..' dlL'r ";Ining ;\1 "rlnal. I ;111 h;lr da
\;n..'1 2~ fOr"HI! ..kd \f1dlc.:rnl.'" dldd pa ~pill;tt o!:!

ul..rwJt L'r pedornl og samffil.'nligncl med ubt.'handlct og
med lllc!.lInisk pd:æmpel:.c.
Cit.'IIt:relt har rdtlren~ning ...aml b\::handlinger med Aw
lo\: mcdhlrt en h.:urc pekæmpdse af tukimbladcl
uJ.rudt end dl.' ovrige pr~"t:de behandlinger. BClHue:\
'laml Awlo\: hlandl.'l med I-Ierlxl~an har mt.'uforl min·
dr.: <lff:lT"\1\ill)Uwidnrng af ~pinalhlaJene end de øvrig.:
midler. Udbyttel er ikke malt i Jisse fm...og. Arbejdet

hm":t:tlL'''' med dl.' mc"t lovende lo:-.ningcr.

AIl\l'ndehe af horfibre, I d furprojekl. "om \.'r finan<;i·
en;1 Hf Landhrugsmini<.lcricls ....()rsknillg~sekretarial, er
tI.:r g"'llnl.'rnfOrl for"øg og ulldersøgcl ...t.'r med fril:qwing
af tmrfibrc lil L'cllulo~e,

l-or... \..t.'lli~c lllctndcr er afprøvet. Hørfibre kan frilægges
ved en Oll'kam;;;!. prol"l'~, De forclphigc undcrsc'gcber
\ i"cr, al lkr led (;n termnmckani<;k ht:handling kan
fr"lll"liile" c.'"1 rrodul..l al sammI.' !"'valitet q)m lræ... ulfal
cl'lluhhL'

[n melodI.: ffiL'd J.ognlng med all.ohol untler Iryk Cl'

llllt1l:r Ulhr"ling 111 fremstilling af l.:dlulose af Iræ. halm
mfl. f\kloul.:ll .... r Pf\\\CI pa all.oncde hurfibf\::. Dc fme
11'\l1~c.'" under..n~c1S('r \ iser. 111 uen her givcr t.'n fiberk\a
Iil .... l pa hujdc med Ir.:t....uliatccllulll!>t.'.
I-mclnhlgc I~rl'~ningl'raf ukolll1l1lien ved <11: forsl..elligc
fur;Jrl"lcjdning"mL'lot!er er genn.... mforl I ...amarbeJdc
mcd JorJbrug"llkonomisl.. Inslilut. Dl: antydcr, al hpr
cdlulo"l· k<ln fremstille .. lil en konkurrencedygtig pri<;.
C.... llulo"era\;tr....n fra l~)rsogcncer afpro\ct hm for:!>l..dli·
gI.' \ irJ."ulIlhcdcr. "lill er intere<;<.,t:ret i n}e miljlJ\enlig....
fa\Mer ug cn \lllcrelnr-.d ,If proJcktcl.
PhlldlCI lor\t..·nlc.'" ... af...lut1cl i 1990.

l nd(".....n~l'bcr. lluncl~,mlfJrkt:1l 1'11 Koftlkærl!lIrtl er der
i\il'f~"ill ..·n um.1cr-.ugc!"C ,tf fur~I..dligt.' u\..rudbmitllcr~

.... !!lll·lh..~d lil hrug I fH'~ræ-. Arhl·juel har og":! Omf;Jllel
lur"u!! III hd~"lllng ,tf. om 1!ra""fr{l uuen al s!.adc... kan
utl,,;I" um fUr;lll·t p<'1 ilrcakr. S\1l11 om dlcrarcl l'r be
h;Jllllkl ltlc.'"d ~r;t:,h .... rhicilkr
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Pro\edr midler. Tabcl.'tl \i~r. h.. ilke midler der i 1993
er an\('mIL I fOf'\ugcnc med plantc\"ærn i frøafgnKkr.
Eftcr de enkeltc midler.. halll.:.Id"llilvn dier fnr..ug..be
(cgnd..(' er anr~Ht firma ..amt arI og mængde afvirksoJllI
:!olOf. for dc midler...om er rnarkcdsf~)rt. er Jer og...a
anført en farckl:l'iscbclq:nelsc.

Dc ga:ngse græsmidlcr cr prO\ct. o~ de fnrclohlgc resul
later er 100cndc:. Kun Stnmp se I høj dosis har medfart
en llllcccplabcl :-,kadc"irkning p~ de unLlcr..pgh: gr:C:-'4
artcr rajgræs og rcd~\ ingel. '-<)1Il indgar i dette fOf'\Cg.
l'ndc",,!!cl\crnc fOrl~t'lle...

\1:ltrigOI1
\lu_ICJ

Rcdnnc
Roundup
C;;tdlt)n

\ lt'k'I~llhltIJrer:

("c:rone
(\cocd ehllJ

Slump ~(

Trcnan
Trioullll \\'1'

Terpal
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Planteværn

G

Sygdomme, skadedyr og
vækstregulering
Af Ghita Cordsen Nielsen

Forsøgsarbejdet i 1993 har været en vidcrcford~ af tId
ligere f'S fors.og med s: vcl marl..edsfone som nyc mid
ler. I dCI forløbne år har der \-æret en )dC:TSt begrænsct
tilgang aI nye for;øgsmldlcr.

ret~ forsøg omfatter hovedsageligt for:wg med anvcn
delse af ncdsat dO'iCring og gentagne behandlinger. el
'iJ>t:)rgsmål. der er særdcles aktuelt ikke mindst med æn
drcde afgrø<..lepriser. der mcdfører et fort~t behov for
al reducere plantcavlerens omkostningsnivcau. Åre(~

fONøgsarbejde må også 'iC~ i relation lil diskussionen
om miljø og handlingsplanen om rcdukllOll af landbru·
gelS anvendelse af plantcbesk) uelsesmidler. Ocr er ud
fon et !ltort forsøgsarbejde med afprøvning af PC-Plan
tcværn til vejledning i såvel ukrudts- som \Vampe- og
skadcdyrsbeklCmpcl~e .
Ved onllalc af Arefs fo~"pre.sultaler benyttes 1 'itort
omfang gennemsnitstal. lJi5se tal dækker over betydeli
ge v"riulioner. der bl.a. skyldes forskelle i angrebsgra
der (ra forsøg lil fon.~)g. Resultaterne af de enkclte for
,5,"& kan studeres nærmere I Tahelhilaget Iii O\'ers;gten
I forbindelse med omtalen af de enkelte fon.øgsserier er
der for markedsførte præparater. som er godkendt til
formålet. i mange tilfælde beregnet et menulbytte minus
kemikalieomkmtlll/lger.

De anvendtc pri~r på I..cmikalier er visl bagest i Ovcr
sigten. UdbrlllgmllgsomkQ,ftll;ngeme er ine medregnet
i labellemc. Disse omkostninger varierer fra landmand
til landmand. Det O\erlades dcrfor til læserne at md
drage udbringnmgsomkostningcme. ~ed faldendc
kornpri-.er er del blc\'ct endnu vigtigere og~a at ind
drage omko..tnmger lil udbringning.
I mange tat'lcller henw..e... ug>å til beJrandlingsindd:r.
Bch;ulIJlingsindck<; I \\'arcr lil cn llehandling med fuld
do~i ... ilf f.el..~, I I Tilt Megalurhn udbragt OH"r I ha, En
deling ilf Tilt Mcgaturoo i IO I)chandlmgcr med 0.5 I
eller Ir..: gange mt.:d 11.3_' I pr. ha gi\'cr derfor og"" nc
handling<;indd... 1 For del ...amlede landbrugsareall..an
d ht:h.Jl1dling...mdds ( Ixhandllng...hYPPlghed) I"lercg
ne.. og angi\er. h\ur mange gange delte areal I..an rn.:
handle<;. når den ...olgt..: mængde planteværn\middcll'or
dele... pOl de for.. l..cIligc "lgrøder '(1fmald()...erin~cn "a
rer ..nm regel III dcn ancrl..cmjtc dosering fra '\Iatc",
Plantea\ I<;for..\lg. Plante\ ærn...celltrcl.
Flere af aret ... fuf',og. er udføn l ...amarhejde med ilLa
Staten... PI,llllc\;crn"l"l'nh,.'r. D('/l I..gl \'ctC'Tin;cr- ug.
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Landbohnj~kole samt hovcdparten af kemikaliefirmacr·
ne. der p. forskellig ",is har le\'Crec prø\'CT lil forsøgene.
pJatlleul'utekmker Søren Jakobsen har medvirket \'ed
udarbejdelse af taheller ffi. \'. i plantcvæmsafsnitlet.

Re<;ultatcrne af for..."g med plantc\'ærn er fordelt på føl
gende afsnit;
Frø og indu\triplanter: Afsnit F.
Korn og ærter: Ahnit G,
Kartofler: Afsnit I.
Fabrik<;~ukkerroer: Afsnit J.
Korn med udlæg. hyglænehelsæd, foderroer og majs:
Af..,nit K.

Vækstsæsonens angreb
Som de foregåcnde 5 vintre var vinteren 1992-93 mild,
og vinter\æden overvintrede godt.
Knækkefodsyge optrådte med svage angreb l vlIlteT'.æ
den. Det meget tørre vejr i april-juni hæmmede svam
pcns udvikling.
I plantcavlskonsulenterne<., regislreringsnet ble\' an
greh...graden af skadegørere i vinterhvede. vinterbyg og
\'årbyg bedømt ugentligt i vækstsæsonen . se figur J.

I vitllerlnede blevangrebsgraden registreret på ca. 55
lokaliteter. Det fremgår af figur I. al meldug optrådte
med kraftige angrcb og var den dominerende skadc
g."rer i hvede. Angrebene ud\'ikJede ",ig i de modtageli
ge ,,<,"cr fra slulningcn aI april. Der '"aT store sortsfor
!okeIIe i modtagelighed. bl.a. i Hereward og Haven s
...\-age angreb. mens der i Pepital og Sleipner \ar kraftige
angreb.
(iulru<;t \'ar ikke -.ærlig udbredt. Den modtagelige sort
Sleipncr dækkede i 1993 ca. 16 pet. af h\·edearealcl.
Scploria udvil..lede sig ikke. fordi rcgnen fø~t kom me
get ..enl I \';d...t~nen I vandede marker sås dog sted
\'is en del ~eptoria

Angrebene af bladlus må betegnes som wage, men der
fordom moderate angreb af korn bladbille r I hvcde.

I luuerb\K blc\ angrebsgraden af skadegørere bedøml
pOl ca.."llokalitetcr, Det fremgår at' figur I. at bygrust •
Ijl2~<;om i 1'Nl') - var den me t udbredte sl..adcgørcr. Ud.
hrcdtc an~reb li.unn~ finde i mange marhr allerede i



-- Meldug -- Bygrust -- Skoktplet
Bygbladplel

Hvede

I wlfbyg hlc" der registreret på Cil. 40 lokaliteter. Mel
dug udviklede .,ig meget tidligt og med usædvanligt
kraftige angreh. Bort'ict fra sorter med ~kaldt \110
rc"i ..tcn.. mod meldug (bl.a. Alc"l"). hlev der sct krafti
ge angreb i alle de me... l dyrkede 'iorter.
B~ gru... t optradte også med meget kril flige angreb i
mange marker. N,a. i Alexil>. Angrchcne bredte 'Ig fra
begyndelsen af luni maned.
Skoldplct og hyghladplct forblc\ uden hctydning I det
tmTc ,cJr
Kornhladbil1cn.. I<lf\'cr var meget udbredte i vårhyg og
hil\ re. Dc vohnc kornbladbiller.. <Inflllgc gnnv og de
..må. or<lngc æg kunne findes udhredt i mange marker
allereue fra !>Iulningcn af april.
lJIadlu ..angrehcne kom sem og \<lr o\-cf\'cjende wage

Hcjdsninl-\. I tabt:! I ~e~ rC~lIll11lCrnC af 5 forstlg rtlt:d
bejthning mod "unkbr:lnd Der ble\' bcn~ Ilet ud..a:d.
'-(lm var meget <;tærkt smittet med 'llnkhrand. En analy
\C ved PI:lntedireklori.llel vi<;{e Stl520()(J ~tinkbralld ..p()
rer pr. gram fnl.
I fOT'Ogene ble\ ben~llct SOTlen Krab med en ..pire
e\ne ptl95 pet \Icd en ud....cd..m;cngde på 139 kg pr ha
tilstræbtc!> J(Xl"'pircdygtlge kerner pr, ml.

l>1anle\ærn

I ært{'/' forekom Illgen 'i,\'3mpe 3f bel~dlllng i del torre
\eJr. Sen! i \'æk'lt-.æsonen ltås dog angreb af ærtc'l)'ge i
nere marker efter den megen nedbor senere. Bladrand
hiller og æTlel:lladlus optrådte med udhrcdle angreb i
mange marker. Angrehcne af æTlc\iklere \-ar o\cncJen·
dl' ...\age.

delildhge fodr. Især ~idst pa ....e-.tlncn (Juni) ud\I~lcdC'

angrebene c;ig )derligere.
Skold plet var udhredl i del tidlige forår. men ud\lklcdc
sig ikke i det tørre \'ejr. Bygbladplcl forekom med me
get svage angreh. Meldugangrebcnc m~ betegne!> "Om
moderate.

Del frelll!?ar ar t:lhellen. at der forekom kraftige angrcb
,If ~tillkhr;Jnd og ..tore merudb)lIer for bekæmpd\C.
Det mC'it effektl\-'c af de prøvede midler t.:r I lighed med
lidi igere år Sibuto! 280 LS med en bckiCmpclsc~effekt

p~ R7 pc!. Herdter følger Beret FS 050 (R2 pct. dfekt)
og Vita\-a\; 20ll (8(1 pet. crfekt). Diw.~ midlcr havde ogs~

n:cstoed!>1 effekt l fon,ogcne i lW2. Mod stinkbrand 011
..kes i prahi... en effekt nær 100 pet. Ved de ek'ilrcmt
kraftIge angreb. der forekom i fo ....ogcnc. kan det være
vanskeligt for ~I\ de t>cd..te midler at opnå en tilfrcd<;
..tillende effekt. Hvcdc med så kraftige angreh \'Ille i
prak<;i'i heller ikke ha\e \æret am'endt "Om ud~.'l·d

Af de afpnnede midler er kun Slbutol LS anerkendt og
markcd... fur! III hcjdsning mod stinkbrand.

Fif.:w· I.
(ldl'ikJing af 51Ulllpe Ul{ .\l..mled\T
; kom I llbehulldlt'llc !mT("rller
i l..omlllt'/ltemr5 r(,~;Slr('rtm:~f/('1

315 1015 17/5 2415 1/6
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Planlc\';\'rn

.131 76.4 22.3
:n~ 9.~ J~'"

.;32 I~.O .13.9
~~S 15.11 ~4.J

3[0 13.5 Jl'iJI
11R .':\3.9 23.0, 'c_

~~J fl2.0 ~.9,-l-l O.h .':\6.5
~21 ·UI '~.n

~~J 2.0 J.L::!
236 ~.o 3:'.X
2:;0 I:' .0 :;lU

6. (I

2....7 :,~J, Jl.(,
2'Jx 3.7 35.7
292 6.2 3.1.2
::!YI 17.5 2li,l

5.7

!ahell IJtidSllill~ 111{){! .Hi,,/..brwu! (/]1).

/Q()3 5 forfø;;

,l. L:l:ldwndkt
o, 1110 ml Sibutol 2~J I \ .
L 200 ml Fungalil C
d :::!tX) ml Vila";1\ 2011.
l:". 200 ml Ikrl:"1 rs 0511
f. ~OO ml Pannclllll:" 30.
I.!>[J

IW251iwwg

a. L'hdMlIdlcl
b. IIXI ml Sihulul ~bU I ~ .
L'. 2011 ml "un~;l/il C.
d. 20U ml ,'ila\"\ ~0I1

c. 201,) ml Bcrct FS 11:'11
I 200 ml ');tllOCllll": .;11
I \/J.

.
In:-m· P...'1. aks Hkg

\ iDlerb~tdt
I \rin=de """ kernepl.JOI....,. 'lmk· pr hapr, m· hrand

IW/·f)} 1-1 lil/'c'~

,I L'bchandkl
h, 100 ml SibtJlol ::!HO I.S .
d 200 ml '·lIaL~I\. 2lKl
I. 200 ml l';trlocll1lC .;0.
lSI>.

"I A~~'n\' ~'I '''h' hll;dJjgt uJtil;:l.'1 Iln a U,h.l>!\'! ffil'U'llkdll:'"
,Ib til hn.l('mml·l'l'

Igl'" i !9()3 jcm'kolll der af/greb af .\fillkhrllllcJ i j7eTt' III c',
dC'll/ur!..",: AIII:r('/J III )f/!/khrand ('I' meget 1I1fnold('lldc,
/lild,' ){I"wlde/ ('11 \'OId.HiIl/ I..,·ali(c/\!ol"rmge!)" flg '-erI

"'{lj/i,i:.t'I"(' /1/I~I"('h og'lI ('i IIdhytt('wb. Pa RI/md fI{ '1\1/..0'
/'1/ for 'fmklmll/d jl'uTadt'l der IN/ del kmjf/){)/(' lir (1/1'

lell/J.' u1Jc'ldl!'/ Illcde/ldlll'd. KUli )c1j'r1'11If ('Il 1J('ltil('h("
1Jf/\-I/Il/(/!I'\/' \';H'r de/, /...(/1/ hejd\/Irt1K l/I/(JJc/(II;'~.

at ,tlll"brand i IwC(1..: l "t"~t~æM)nen \l.JY2. SunJ ud~"l'J

. ;tllah ..~rl.'l hOl> rlillllcdircktnr'llcl - el herefter ud"acl
pa lr,ldilll\lld \I~ cfler pk'Jlling. Hf..:kten af to for-."c!ll
gc hcj<..f"'cllli<..flcr og bClyunin!!cn :lf for-.kcllig "Hid eT
bchq.
Det lrcmgar af lahdkn. at jnrd~mltl~ fordommer. Ocr
er fundCl ..mille I :llIe:; fur"og . .Iordsmllh: af s(in"brand
(.'r Ol.!\;t hc'''re\'cI i Iiuer<tlurcn. 1IlC"1l har i"ke h.dul \',l'

rct tillagt nogcn tx'l~dnil1g unda dan~l..t· "Iim::lforhold.
Dl·t ...kal bl:·mærl..c.... al <..fL·r \ed bcdømmd'>\: af an~rcb5'

Ol\l.'uael l""l' er uJlagcl lllfæIJl~r: af..s. men dcnmud
"llIi ... la'nkcligc aJ..,". Dl:HC s.kyldc... al fnnnalet med for
"'''genc f~'",,~ og fremme"'l l'r al bcly",. om jmd,mitte
forL'J..ommcr. rOldom~1 af "plld"ornsplalllcr ",m iUc
\',l'IL' forklanngl:"n pa linkbranclfore"ulIlsten, Spild·
"mn..plalltL'r bn \"a~re mlltedc med 'lmkhrand. fordi
Ji .....l' er "uhejtl,cdt:··.

I":1 frem~ar af lahc12. al Sihulul28U L~ har \æret mest
clld.ll\ mod jurdh;\rcn "'mlllc af ..tin"br"nd, Dclte er
(I~';l lilfa'Idel i dik enl..dlfof'<;('lg.l.'nc. IhtlgL'liuer:llUrCn
.... r df\'''l\'1l af ~lhulOl ~~O LS mod jonlh<lrl.'n ~l11ine la·
L'L·rl.' I.'lltl 111(1d U(!o.:I'l!sh,lrt:n ...millL'.

293 --\1).2 ~O.~

J02 :.1.1 2lJ,6
}Y4 \4,4 ~I ,ri

7,1

I lahl:1 .2 ...(..') rC\UIl:lh~rnl' <.If:" for..og, "nr-.o~l:"llC er dll'

lagl pa .lfcillcr. Il\or d..:::r \i.lr kOll<,,{all'Td J..rallige .mgr..:h

IlJl)()·93 I" jil/wg

;1. lJbl.:l1andkt
b, 200 ml SihulOl 280 I.S ..
L 200 ml P;lnf~'llll": JO.
1.sJ) .

IQC)J. -' !onog
il. lllJch;lIH.lkl 2b5 p,J 11.t 2..'
~. 1011 ml liilhutul 2~O I.~ ~07 lU, ~~(I 0.11
<. ~Otl ml Panoc:lilll' 30. ~fl:; IS.I) 212 11.-1

1I,/lt'l 2 H")d~nmg m(ld lordhlu/'II H//IUI' uf _HI/I/../>nmd
(In)-- .

A. delta,~ B.let " ,....1Ii
Frem-

'lo ,~,' Fn:-m,
'lo ab,l

, int~rbu~. ",,- med
~piIl.:,de

m<d

pJilD1C'r
..hn);· planl... , ",n ~

!"m'
b,ond

".. m'
b...nd

juli Juli

./ord.wni//l', 1:.1I...·r el1 1I\ fors"g,plan 1.:1' lier i dlcrarL'1
lyn anldgt fON'g med henhli" ptl ;lI t-cJ~w cn L'\1

fore"olll'l ;lf jnrdh'.lren ...mittc af ... Iin"hrnnd. I lor<;ugc
n\.' er heil) Ilel ",orll'n Pqliwl mel! en ...pire~Llh: på 4"
pcl ~k<..f cn utl ...a'd<;nungde pa L,q "g pr. h:l Cl' Id'lra.'bt
JlXl spirl:"dygllgl:" h'rIlcr pr. m .
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69.0
1J.{1

15
1.2
{1,3

33

""30

~1}7

317
301

Tabel ? Hll"'''llfl~ af goldfodnge nll'd nUUlgu" (P?)_. --
r

Frem· \-led i'lldflld!;}gi:

~p,rel,/C'
% rod 1% plant.

Hkg
VinlerhH~dt' kerneplanter pr, hapI m;

I Juni

ICJf).l, .' fonog

a. UbchanJlel .
b. 200 mil ,AP 91/6
c. 3.UI Cutoll;C
LSD a·c
I.Sf) b·c.,

J kJ b a dl'r tlI:jdscl med mang;11l
IIcJ c er m,lllll,ln IlU'puI/lr! I dlcrilr~1

I tabel 4 p:l "idc 140 ses rcsultaterne af 3 for..ng med
bckæmpelse:.· af knækkcfcxh)'gc på fOT"'kellige lid~punk·

ter. F()~ngenc er udfpn både uden (hlok A) og med
vækst regulering (blok Il) for at ~c. om denne behand
ling c\entucJt påvirker renlabilitelcn vcd bekæmpeJ'>C
af knækkcfodsyge. Forliogene er udfurt i sorterne Ha·
vcn (2 for~ug) ug Pepital.
I uhchilndle1 forekom der 18 pet. angrebne plantcr i
forMCI. og angrebet ut.l\lklede ..ag Ikke I lobcl af !lOm
l11l'r~n pa grund af dCI lørrc \cjr. AngrebsgraLlen af
knækkcfod..yge har værCI på Sdnllnc ni\eau. uan\C1 om
der er \xk'itrcgulcrct eller ej,
Dcr er opn{lel ~amme effekl vcd dc for~kelligc hckæm
PCI~C"'lid<;punklcr, Dette gælJer ns...å effekten at Der
o~al n i for..øg..led f. Mnd Dcro"al n forckommcr LIer i
nogle marl..cr resistcn~ hos svampen.
I I af forsøgcne har lier været 14 pet. nodmOlbl1: 1I/..!j i
ul~handlcl l juli wm felge af knæHcrod~)·ge~lngrcb.

f'et. nodmodnc aks er reduceret tIl 3-~ pc1, afltængigl af
behanLllingen.

Kn:ekkefods)ge. I 19IJ.J er der anlHgt forsøg med be
k;.empcl-.e af knæk.kcf{)dlj:~ge l h\cdc cfter 3 for..ng...pla
ncr.

Af tabellen frcmgår også. at der er fundel meSl slink
brand \cd det tidlige 't:'lll<!"punkt. Dctte er også tilfæl
dd i .alle cnkcltforsogcnc. Forklar;l1g~n herpil kan væ
rc. al ~tinkbrambpor~rne klin har cn bcgr:l'mct lcvctid i
jorden. Jf(.,Jgc udenlandskc angivelser skulle ..porerne ha
vc den længslC o\~rlevel-.c .. tid vcd lime forhold i jorden.
FOrM)~Wll~ fllrt"kctlcr.

Hlct/c hor u/tId he,tiw'.{ mod udHf'lLsbarm'H-gtiammt'.
Ihcdcwmkbrm/ll l'r dCIl ml:\f wbgllcllt!e. St'I\ nage (U/
greb gl)r l..uTIlel ddelugtem/t' og ueStlt'l til brod, \'t'd !jUN
I..e (Ulgreh h/iH'r I..fJmer //l'gfll't til upfut/rlllK (/1 WiHd ,\TIII

I"Om kl'(l'g.
Kwr MI/reml CI/ hl'/t/,H:,heluJI l'wwlYH' l'ed P!mrtedire!..to·
mtet l'/IN det, l\tlll b<'jdsllmg /U/llfmle:-.. Blot der komm·
tues [OTl'/...(J/fl\( uf "mk/mllltl \e(/ ell hejd~<'hdlOl'S(IIIt1h

.H'. ullhl'falet hl'fdlllin.':
Smittellld!j(t'd er dt,,, \'l,r:lf~\tt' ml/ttekilde. Jord5l1litU., Ål'"

dug ogsa forekomme, og dyrl..m,,~ uf Itl'l:t!e efrer m,,/"
hrluu/allgrt'be" hlede bør fmt/ga.l.

RI'/d.willg mot/ f{oldfod~rge. Efter en n~ fOr"og"plan er
der udfort 5 fon.ug. hvor effekten M bcjebning med
mangan mod goldfodsyge Cl' bcJ)'~1 - ~e tabel J. I for
liogcnc er benyllet ~rtcn P~pilal mcd en "pircevnc på
95 pet. Med en ud<;ædsmængdc på 152 kg pr. ha er III
"lræht 300 spjrcd~g.lige kerner pr. Ol'. FON'gene er an
lagt i 2. cller J. oH" hvede pa arealer. som jUl' er di ..·
pUlleret fllr m;tnganmangel
Der forckom kun ~vagl' an~reh i1f goldfmhyge i alle
forsogenc. og LIer hlev iHe '-Ct nogcn effekt på angreh..
graLlell af gnldfod..)ge af hvcrken rnanganhcJLI~ning el
ler ucl<.,rrøjtnlng af mangan, D~r t.:r dog opnttct ct ~II..

kerl mcrudbylte for ucJ.,prujlning :lI" mang.an. hvorfor
manganmangcl rntt være fordommel 1 mlOdre omfang i
forsøgene.
Teorien hag fOr..øgcl Cl'. at en bl'dre l1lallg.anfor<;y ning
omkring roden ..kulle gure den mere motJlitandsd~gtig

moLl angreh af g()ldfods~ge.

For'iogenc fOrl<;:ctler.

\-ed hOH af ('n kraftigt
(1IIgl"d}('fI Illurl.. ,\C.\ ell

\J.. \' Ilf ,\tlllkhrmu/l'porer.
rra lIIHItil'de hrwull..om
fmder ltl'r:-.I..IIIIlK \predes

5wIl..brund.\fwreTlle til
HU/dl' 1..,'rlll'T. Smlltt' na

udwl'lle" er !lmK' den
1'i,r:tlgH(' :-'IIIIfIt'kilde.

me" m'e {mw,!: / IW3
har l'I.H. ar lorel.Hf/iul'
Of{51; Ålm forekomme

1'(.',[ t!\'rl..lIl1lg af l/lede
e(ter nI H/IlJ..hr(Uu/·

lm.~rdJl·1l 11I('(le.
f NHa: !luricia I.wuldaftll

IJY
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Der er opnåel sm og usikre merudbytter for hekæm
pelse af knæHefodsygc. I forsogslcd h c:r der behandle l

mcd 0.5 l Tilt IOP for al belyse effekten på blachvampc.
En del af merudb)'t1ct for behandling med Sponak 4S
ec kan sl')'ldes en sideeffekt på bladsvampe.
l 1991-9'2 ble'" der og..å lun opnåel små eller negalive
merudbyltcr for bekæmpcl!J>C af knækkefod~)ge. når ke
mlkalieomlO'itningcme er fnHruHet. ~terudb)tterne i
forsogsled h kan ben~t1es lil at vurdere en eventuel '\i
deeffelo.t af Sportak 45 ee mod bladsvampc.

I tabel 5 ~'i rc: ...ultatct af 2 forsag mcd bekæmpelse af
knæUefodsygc på forskellige lidspunkler i PepIlal og
Gawain.

I fOr!~ogslcd h er lun bekæmpel bladsvampe. og der er
opnåel et sikkcrt merudb}11C på ·k5 hlo.g!ha.
I forsøgcne forekom kun svage angrcb af knækkcfodsy
gc om foråret. og angrebene udviklede sig ikke i del
torre vcjr. Af kolonne 4-6 se... derfor ogs•. al der ikke er
opnåel ..ikre merudhytter for bekæmpelse af knække·
fodsyge. IigcMlIn merudbylleme er negalive. når kemi
kalicomkoSlnlOgemc fratrækkes.
Yderligcre 2 furseg er udf~)rl efter samme fooogsplan.
men de er ikke mcdtaget i labellen. fordi knækkefodsy
gcangrcbcne ilo..le er bedomt i juli. Af labelbilagel frem·
går del. al der i de 2 forsøg er opnået sikre merudbyuer
for hckæmpelsc af knækkefods)'ge.
Ilabellen SC't o~ resuhaler fra 1991-92. l det lorre år

Tabe/.J KnækkefOl/!i\'ge og Hrkstregftleri"g (/1-1)-
A. Llkn \;rlsll't"guknntt B. \1cd u;kstreguknnf'

% planter " 'Ib pl. 'I. ,le,·
""d crfd.1 Hlg \ler·

m,d rf(c~l mg \kr· uJh\Il<:
\ inlerb"ede SIJ.dlum m.rk~dud:'\gc pa k,"", udhmc nkLkc· pi l,"", udh,tlt B \

forar
nzUr·

P' ha 1+ kemi r(ll.h)~e Dzkke· ",ha k,""C3. -li7 fod:i)gC' ,,-1f7 fodi}~

I 2 3 , < • 7 • , 10

/993. 3 [o"og.. Ubehandlel IR 15 96.0 14 96,9 0.9
b. 0.5 l Sport uk nov. og 25·29 17 9 -lO 1.9 +0.9 3 79 3.4 0.6 2.4
c. 0.5 l Sporwk nov. 10 33 I.R 0.4 5 64 3.0 1.6 2.1
d. 0,5 l Sporluk 2'\-29 7 53 1.1 +0.3 IO 29 0.1 +1.3 +0.1
e. 0,5 I Sporlak 25-29 og 30-31 ,; 60 2.8 0.0 II 21 2.4 +0,4 0.5
f. 0.5 I Dcrosal O... 30·31 7 53 0.9 0.2 2 86 O.R 0.1 O.R
g. 1.0 I Spoflak . 30-31 R 47 1.5 +1,3 • 57 2.2 +0.6 1.6
h. 0,5 1Till top.. 25·2<.1 1.2 +0.5 1.1 +0.'; 0.8
LSD.

/992. 5 forsog.. Ubehandlet .. 17 4 65.0 3 64.4 0.6
b. 0.5 l Sporlak nov. og 25-29 2 3.4 O•• 3 3.2 0,4 0.8
c. 0.5 I Sportak no\'. 14 O :U 0.8 3 3.• 2,2 0.8
d. 0.5 l Sporlak . 25-29 2 2.0 0.6 2 3.4 2,0 O.R
e. 0,5 I Sportak 25-29 og 30-31 2 1.9 . 0.9 3 2.2 +0.6 +0.3
f. 0.5 I Derosal fl. 30-31 2 2.6 LY I 3.0 2.3 +0.2
g. 1.0 I Spoflak ... JO-31 2 2.2 +0.6 I 3.0 0.2 0.2
h. 0.5 I Till IOp... 25-29 2 1.5 -0.2 2 3.4 1,7 1.3
I.SO 1.6 /.6

/99/. 5 for ..og.. Ubehandlet -lO 44 51.8 26 51.3 +05
b. 0.5 l Sport••.. _ nO\. og 25-29 I. 29 :H 1,7 +1.1 29 O 1.8 +1.0 +0.4
c. 0.5 I SPOrlak .... nov. 30 32 0.2 + 1.2 35 O 0.7 +0.7 O
d. 0.5 I Sport.l . 25-29 27 39 1.6 0.2 30 O 1.3 +0.1 -0.8
e. 0.5 I Sportak ..... 25-29 og 3().31 ,- 4R 3.0 0.2 15 42 2.2 +0.6 +1.3._'
g. 1.0 I Sport••... 30-31 \9 ;7 3.2 0.4 22 15 1.5 +1.3 +2.2
h. 0.5 I Tilt top.... 25-29 30 32 2.5 0.8 34 O 0.6 +1.1 2.4
LSD o-h 1.5
LSD b-h 1.5

• 1993: 0.6 l C\"C~ocd 750 ~I !$.!9.
1991 0.6 l C}l'()Ce1 no og 0.7 l T('rpal.
1991; 3 forwg 0.6 I Cycocel 7~O og 0.7 l Terp,,1.

2 for.og 0.6 I Cycocc1 7~1
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Tabl!15 KllæHt'[odS\ge e[u:rår og fordr (/25)

Mer- Merudb.•!

% angreb af % df~kl lUg udb)llC ,O<
knzkkdocbyge '" '0' knæ ke-

\'inlerh"ede i.nzkkc- loerne kn.rUe- fodsyge-
Iod"",

pr. ha flXbygc- "'.fodr " 111'7 "'.. + kemi
SI 37-45

E(tetår ".25·;:<1 "I. jl·"~ "1,,71 1 2 3 • l •
199.1. l [or:-.o~

a. Lbchandlct l-hch.mdlct Ubchi.lndlct L'behandlet , 7 92.5

b. Ubehandlct Jja~ fidan Tilt IOP Till IOp J ~7 ~.5 91.0

c. llhchandlcl Da\ ridan , Tilt top Tilt 10P , ·jO 5.:" 1.0 +I.~

1.0 ~portak

d LJheh.mdlcl Ba~ fillan ... Tilt 10P Tilt top (J IfXI 5.0 U.5 -:-0.9

0.5 Sportak
c l'behandlet Ha~ fillan Tilt IOP , Tilt top (J 1lI0 3.6 +0.9 ~.1

l.O Sportak
f. 11.5 Srortak Ba,ndan Tilt top Tilt 10P ,1 RI> 4.H 'U +1.1

g. 0.5 Sportak I-ta~ fidan ~ Tilt top Tilt tup M 5.3 O.R 2.D
0.5 Spurtak

h. 0.5 Sponak Da~ fidan + Till top + Idt 10P 5.X 1.3 +3.0

0.5 ~rortak 0.5 Sport""
LSDtl-h l.li
L!:if) b-h

Fftcr<lr ,,',~I "
.,

'I J;'-}l}'.
1991, 6 [ol"l'og og ~1-59

a. Ubehandlct Ubehandlel Uhchnndlct Utx'hanlllct 26 7 66.9

h. Uhell<llldlel Bayfidan Tilllup Till top 1 57 .1.6 70.5

c. Ubehandlet Ba)fidan + Tilt top Till top 4 4J 3.6 O 2.X
1.0 Sporlak

Id. Ubchil1HllL't Baylldan + Tilt top ., ih top 4 43 ,5 1.9 05

11.5 Sportak Gc. Ubehandlet Bayfidan Till lUp + Till 101' J ,7 ~,~ 0.6 -:-2,2

1.0 Spnrta\..

r. 0.5 Spona\.. l3ayfitlal1 I ilt top Tilt top 14 3 51 2.3 -:- 1.3 +2,7

g. 1).5 Sporta\.. Ba~ lida n , Tilt top Tilt top 3 57 :U 1.5 -:-~.3

0.5 Sportak
h 0.5 Spurta\.. BayfiLl:lIl ... 1 ilt top • Tilt lUp J -'7 H -'-0,2 -:-~.S

0.5 Sportak tl5 Sporla\..
I.sO 1.tI

Erlcr:lr ~l. 3(1 " " SI. ]7-]9

199/ 7fono~ og ~1-5'1

a. Ubehandlet Uhch.tndlct UbchanLlkl Uhchandlcl 59.0

b. Ubehanlllct Hayfidan Bayridan TilIlOP lO W 16.0 75.0

c. l 'hchandlel Ba~ ridan -t Hayfidan Tilt top 30 19 18.2 2.2 +(J.6

1.0 Sporta"
d Ubehandlet Ha~ fidan ... Ba~ fnlan Till 101'''' 27 27 IH.9 2.9 1.:"

0.5 Spurta"
c. Uhchanllkt n..yfidan Ba~ liLIan + Tilt 101' 24 35 ~O.O 4.0 1.2

1.0 Sportak

r. 1l.5 Sponak Bayrid.tn Hayfidan Tilt top 41 {\ 18.7 2.7 1.3

g. li.:' Sp'lfIak na~ lid;tn + Ba~fillan Till 10P 26 30 19.1 3.1 0.3

0.5 SIx1rtak
h. 05 Sportak Ba)lidan - Ha~fidan + Tilt tup 2.1 :l8 21.0 5.0 1>.7

0.5 SrXxla" 0.5 Spoflak
LSDb·h J.7
LSDc·1l J.H

O~a behamllcl sladlum 71
i991-t}J; Ba\ful,Ul 1I.2~ I pr hil Till lop (l.~ I pr ha
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"labi'l 7. Afprovnillg af PO;lIfs/';enw og ~klUleUl!rsklerfor
knækkefodngt'

·\nlal \lenll.lb. for
\'Inlerh\'ed

ro"""
lnæ" bd..mlp
bk. kerne: pr. ha

1992 blcv der stort set heller ikke opnået rentable mcr
udbytter for bekæmpelse af knækkefodsygc. I 1991 blev
der opnået små. rcntable merudh)t1er for knækkcfod
sygebckæmpt:I~.

I tabel 6 ses resultaterne af 5 forsøg efter en ny for
-.øgsplan med bekæmpelse af knækkefodsyge. Effekten
af Sportak 45 ec cr <;ammenlignct med effektcn af Lyric
(nusilazol). .!>Om er et ny t. ikke godkendt. middel. I.) ric
skulle - fortiden effekten på hladsvampc - ugså have
effekt på knækkcfodsyge.

1993. /0 forsøg

Vejledning:
Beh. ikke anbefalet.
0.5 I Sporlak anbefalet.

9
I

1.7
4.9

Beh.mdlingernc Ilahcllcn er udfcrt både uden (hlok A)
og med (blok B+C) bekæmpelse af bladsvampe. I bfo~

C er anvendt Plulnn!f\\in, som er en blanding af Lyrie
+ Corbcl. Forsøgene cr udfort i sorterne Pepital (3 fnr
"og). Sleipner og Konsul.

/993. 8 fonøg

An~rt'b.

Mimlre end 15% angr. pI.
rvlcllem 15-35 % angr. pI.
Mere end 35~/O angr. pI.

5
2

1.1
3.4
3.9

ta~ pr. ha. I 9 ud af IO fOfS,'g blev bekæmpelse ikke
anhcfalel. mens tildeling af 0.5 I Sport<lk blcv' anbefalet
i det sidste forsøg.
Ilahel 7 er resultalerne fra 10 forsøg vist. hvor al/e lcd
er bchandlet mcd 1.0 I SpOrlak pr. ha. Forsøgcne er delt
op efter point-skemaets vejledning. Der var 9 forsøg.
hvor der ikke blev anbefalet nogen bekæmpcl~,ug det

Af kolon nc I. ~ og 8 fremgar del. al der I forsogene
forekom s\'age angn:b af knækkef<x1syge om foraret. og
at angrebene ikke udviklede Sig i sommerens lob (kn
lonne 5). I ingen af blokkene er der dcrfor opnået sikre
merudbytter for behandlingerne.
Af kolonne II og 12 fremgår det, al der ikke er opnået
..tatistisk sikre merudbyttcr for tildeling af hverken 3 x
0,25 I Tilt top eller 3:< 0,25 I Pluton(f\\in.

I tabel 7 er det af Planleværn"centrct udviklede point
skema for knækkef(xh)'ge (se figur 2) sammenholdt
med ~rets fo~,~resultater. Det bør bemærkes. at det
er Cl revideret poinl·~kema i forhold lil skemaet, :-,om
blev anvendt i væksIsæsonen 1993. De indkomne data
fra 1993 er eftcrfølgende leslel på dt;:1 revidcrede point·
skema.

Poillf·skemm:t kan om foråret ud fra satid. sædskifie ng
aprih;cjrct anbefale Ire muligheder. nemlig udeladelse
af bekæmpelse, tildeling af 0,5 l Sportak eller 1.0 I Spor-

/991. /I fonog

Vejlcdning:
Beh. Ikke anbefalet.
0.5 I Sp<Jrtak anbefalet.
1.0 I Sportak anbefalet ..

/992. // fonog

Angreb:
Mindre end 15% angr. pI.
Mellem 15·35% aogr. pI.
Mere end 35% angr. pI.

3
3
5

2
6
3

+0.3
0.1
2.3

2.7
2.1

+2.2

1abel6 Kllækkefodsyge og S'l.'ompebekæmpel'ie (1'6).

I .\ B C.
In!!cn ~~amprbd;.rmp. 311 11.25 I Till IOP ,\( 0.25 l PlulonfT.... in

... ... "" ;m~n:h af ... ... 'l:; 'l.kr· \kr-
an~~b an~ret> ud· ud-

\'iDlerh'nk St;M!llIffi 1/
<klo. IIL~ l.nzUd'*~8~ de"'n I-I"g ol <!zk. Hk.

tt}11~ b\lIc:
Dzklte af k,"" .f k.cme

ozUe ol ke~ B+A <:' A
fod~\j!:e

meldug pr ha mddug PI' ha fO<h\l!c mddl.llil pr ha

I lu'"
ca. tn fod< '" In '" In bh ,,117

I 1 3 • , • 7 h 9 IO II 12

/993. 5 forfJog 3 [5. 1 {\. 2 [ •.
a. Uhehandlct , IO 67.2 7 O ~ 70.1 8 2 71.0 2.9 3.8
b. 1,0 I Sportak 25-29 15 2.7 I 2 fl.7 2 +0.3 0.9 0.8
c. ::!xO,5 l Sportak 00_ og 25-29 JJ 2.0 ti 2 1.2 2 0.8 :U 2.6
d. 0,8 I L)ric ..... 2."-29 14 2.3 3 I 0.4 2 J.3 1.0 2.8
e. 2xO.J I L) ric . nO\'. ng 25-29 14 (I.f) 1 2 2.2 2 0.7 45 3.9
LSD a-e
LSD b-e
LSD

Blok B og (, hehandlet sladlum\l ' 11 dagl' l'g J:' J,H~e '>l.'nCfl·

1~2
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R".lo 'ol;.lt'r

S;\11U\punlt 'ør ~IN
,

lIN . 3(~\l -I
rh~r ',(~'9 I)

Forfru~( lor·forfrultl

IIH'UC Iht:dc +J
HH:uc lEner +J
H\~'~k Rap<i ( ... ph1Jnm,!! I .J
lhcd.... lrø~r~ -J
11\t:d~' Roer H
lEn.... r(; plojnrnll.) \ IO{Cr",l'U +J
\-illlt'dng R" 'J

B\g Ro'" +,
B~g \ mh.'Nl"J .,
HH'J", Rap!> ( phlJnllllll .,
R.lp' (-+- pl\lJnlOg) \ mIe l'K'lI .'
Ro", l-hede .,
-I rlo:r (- p1ølnlngl R" .,
.frkr Ro." I)

1)" Ihg 11
Fr.;erJ:'> 1)" O
(jr.\-.. B\~ I)

Rdp<- f plolnln~1 l.hg l)

.fner (- pl.IJmnel Korn l)

I hlgra'" I-mlU<r<o I)

Græ' tir'; I)

R,tl" ("'" pløjnrng) ,,"om I)

G.·nnenhllll.ICllll'<r;tlUr 1 ;rpr11: OH'ro.:! C -,
..J.O· fl.2Q

( lJ
Lndcr ·Uf C ,

NC'dhllr l april: (her 50 mm l'37· SOmrn lJ
L'mlcr:n mm ,

Sum'

T
J.--~llngcn hclil"m~l'oI: I

tI
~11l11ndk.7! J,'-.[ \ 'lI'k~trcgulere~',' ~J.I

t' 't'
Sum s'.' I Kon og ~trå.stl\ J,--. SprøJl med Il,.'i I Sporlak I

"tlrt~

I
j, t'
I • Sprøjt med l1.0 I Sponak

Figur l, I'ointsy<.,lem Iii vurdering af hchO\ fur I..nækkcfod~ygchd;cmpcl..c, \'Inlcrhvcde. byggende p:'t
up-.ummeTing af ri"ll..nl •• 1.



Planleværn

kan ses. al dcr ble\ hnstet 1.7 hkglha. når der <1lligc\cl
blev anvendt 1.0 l Sportak pr. ha i di"se forwg. TiI
svarendc cr der høstet 4.'.:.1 hkglha for 1.0 I Sponak. hHJr
dcr blev anbefalct 0.5 I Sponak pr. ha.

Del fremgår. at point<;,)stemct har anbefalet rigtigt. Idet
mcrudb)ttet er større i for-.oget. hvor dcr er anbefalel
bekæmpelse. end i for.;øgene. hvor behandling ikke er
anbefalet. Delle var også tilfældet i 1992. Kemikalieom
kosIningerne for 05 I Sporlal.. belpber sig til lA hl..g
hvede.

Dc lejledemle skadetærskin for knækkcfodsygc er af
prøvcl på lilsvarende vis i årets forsøg !'>Om poinl-skcma
Cl. Resultatet frcmgfir og>å a{ tabel 7. Om foråret. når
strækningsvæksIen begynder. anbefales bckæmpcl~ i1f
lnækkcfodsyge i h\'edc. såfrcml ~kadclærsklen p. ovcr
15 pet. angrebne planler overskridcs. Til bcki.cmpelsc
anbefales 0.5 ISponal pr. ha. Fr mer3) pc!. af plantcr
ne angrebne. anbefale!- 1.0 I Sponak pr. ha. Dct ses. at
dcr i 1993 - i modsælning til i 1992 - er opnael cn fin
sammenhæng. ~Iedt::" at stigende angreb har medfart
ct '\:tlgcnde merudbytlc for ht:l..æmpelsc.

Ikke kun kntZkkefods.\Ige. men ogsd Fusaril1m kan \"tut'
årsag til en mis/an'IIing af Jlrabasis i kom - her (mgreb l

Im'df!. Slråbasis j Iwt'de kan ogwi HErI' mufunef af {karp
øjeplel. BektZmpel.{e af disse Io slrdbasissygdomme tlll

befa/eJ ikÅl! under dmL{ke for/w/d.

1+1

Bcslutning om bckæmpcl<·.e af lnækkefod..,'ge skal træf
fe~ på et lid~punl..l. h'or mulighederne for wampens
vidcrc ud\ illing. ikke kendes. Dellc cr en af år.;agcme
Lil. at en bekæmpel-.e i henhold lil sl..adetærskleme se
ncre allige\el kan \'i~ "Ig at \ære urentahle_ Af points)"
~lemCI frcmgllr det dog. at man \ed at afvente april
vCJret bedre kan vurdert: risikoen for ..tærke angreb.

I mange forsog er tier Å/Ul opndel små eller IlrC>IIlable
merutlb\,tter for bekæmpelse af knækkefodsyge i III ede,
Poim-skeman og skac/('(ærskleme er en hia!lp til at af
gøre bellol'er for hekæmpebe samt tlo.\'ering.n'alget om
fordrer. Til bekæmpt'/.{e af klllekkefodsyge u/lhefa/es
SIJorwk 45 f'C, ~eI\'Om der i mange forJog kiln er opnået
beskt't/ne bekæmpel<;('\'ef/ekter med dellt' middel,
De sdkaldæ l)t"lZimidazoler (nelIlUll.', Dero_ml (J, lign,)
unbefales generelt ikÅe til bekæmpeL<;e af klla'kÅefodsy
ge, fordi def / prakslj' Ikke er muligt at \'ide. om der er
0pslt1ef resistens mod disse midler.
Storre mb som følge af /...IItZkkefodsygeangreb Op!ilar, ndr
angrebet resulterer i le/esad. Via dyrklllllgsleÅllik (ud
weibmængl/e, k\'ælflof,m'Cau og -fordeling. som,'alg.
l·æl!.sfreguleruu:} Åun risikoen for lejesæd som følge af
Ållæk.kefodsyge(IIlgreh reduceres,

Blads,·ampe. I tabel 8 og 9 sc'\: resultaterne af en ny
forsøgsplan med hd.æmpelsc af svampesygdomme I

hvcde om efteråret hcnholdwi!l i midten af april.

TabelS fJiut/51'fllnpe ('frerdr. forår saml blad/liS (127)

l""··'~
% da-klltn!! af

"kl· IGul- I Sep-
IIl..g 1\Icr-

kero\' ,Jb. +1dug ru!>t tom pI ha leml

ca 5n

1993. .J forsøg J [s.

a. Ubehandlet, 14 53.0 2,0 59.8
b. 0.151 Ba)'fidan

3xO.3 I Tilt top 3 1.0 0.6 6.0 2.5
c. 4x0.3 I Tilt IOP . 3 OA 0.5 7.7 3.7
d. 0.3 I Plutonff""in

3x0.3 I Tilt top. 3 0.8 OA 7.7
e. 0.2 I Kamtc

3x0.3 I Tilt tOp 3 0.0 0.5 75 4.1
r. 0,15 I Bayfidan

3x0.3 I Tilt lOp . 2 0.8 0.6 7.2 3.7
g. 4xO.3 I Tilt top, 2 1.0 0.4 .2 4.2
h. 0.3 I Plulonffwin

3xO,3 I Tilt IOp . 2 0.6 0.4 R.3.. 3xO.31 Tilt IOp. 3 0.8 0.7 6.7 3.7
LSf) a-i 3.6
LSD b·j ...

I. behandling led~ 01.1"00\-. I. behandling led f·h ca, 11. arnI.
~ . ..J hehandllOg It'd b-h ~ led I 'ladlUm .3O-3J. 37--15 og 11

I tabel 8 er Tilt 10P i.Jl1\endt. mens PIUlOnff\\1O er an
vcndt i tabel 9, I fOlsogsled e er der foretagel en skade·
d) r.;bckæmpcl-.e om cfler:'lret.



Illant('\ ærn

"Ii1bd IO. Blad.HulJlpe (129).Fabel 9. lJIadsl'fll/lpe effen/r. fOrilr ,!>lIIlIl b/(ullw (PS)-

:'_.~
'!(, dakninlt ar

'I,' IG.'· IS<r>-
lU...

dug ru~t I()rr.t k,""
1".'"

ca, 117

1<;93. .J fOn'og

•• Lhch'lndlet 'N " .~.(1 71.0
b. 0.151 Ba~fidan

3 xU..\ I Plutonfl ""in. 7 " 1.(1 ':;.H

<. lU' nlllOP
~x(U 1 Plulonrr.... m. h li 05 n.n

<l. .lx() ..11 Plutonfl\\'in. 5 li 0.5 6.4
<. O.:! I Karalt:

3xO.J I Plulonfh'ln. , n U.J ti.:'
f- O.IS I Bayfidan

3xO.J I Plulonrr,\in. 4 O 05 n.,
g. 0.3 I 11IIlOP

3x0.3 I Plulonn-win. 3 Il U.5 7A
h. -txO.J I Plul<mrrwin. 4 O 0.3 6.6.. 3xO.J I Plulonrrwin . , n 1.0 6.'
LSD a-I 3,3
LSDh-/

l. behilnJlmg. lcd hc okt ·no... l hchandhn~ bl f-h C'l ::!l. 'lpnl.
2.-4. behJndhng led I'>-h og led I \IJdium 3O-Jl. 37-45 o," il

ror"øgcnc i labd ~ og 9 er udrprt i I'cpilal (7 forsøg) og
l Slclpncr. og der cr opnact ..ilre mt'rudb~ller for be
læmpc:l\C af bladwampc i begge 'iCrier. Gulrust fore·
kom kun l fon.~)gct med Slt::ipner. og her er opm'tct brul
tomerudh}ttcr pa ca. 15 hkglh<l.
Der er iHc opnået !likre ud<,lag i nogen af for!>"gs~rier

ne for \\'ilmpe- dIer sl..ildcdyrsbckæmpclsc om efter
arc!. Dcr forckom Ikke angreb um dter ret i forsøgene
l tabel 8. mens der i forc;,'gcnc l tabel 9 forekom ret
udbredte angreb af meldug
Vcd at sammenligne fON~g:-,1cd f-h med i fremgår det. al
~rr0jtning midt i april i gcnnem:-,nit af for:o,ogcnc ikke
hnr givet noget c;iKkcrt mcrudbyttc.

~ammcnholdtmed tidligcre ;lf"" resultater kan det I..on
lludcrc:-,

- lit oeJ.,æmpelse af hladsmmpe om eftf'r{jrel i !ll'ede Ikke
('I" rellf/lhel.

• al meget tidUg h('k(l'mp('/~f' af bla((.\I'ampe om foråret
kun llf/l/tage!sesl'ls u retltabel og ku" \'ed mere ud·
bredt#' angreh.

Forsog mt.>d forskellige midler mod blllds\am~. f label
1(}..13 <i,C~ resullatcrne af cn rækkc fOThog. h...or gooKcnd
tc midler er !><l.l1l111cnligncl med nye. cndnu ikke god
kcndtc. midlcr.

1 -~ t'l:h,IOJhng: leJ h·h ,taJlUm ::!().::!\}..'1-l! 1I~ .W-lc;
.. ho.:-handhng kd ,", , o~ g ~laJlum 71

Alle bdlandlingcr g,\\, ...,mmc bckæmpel'iC af meldug.
der \'ar JClI dominerende 'l\~lrnpesygdom i fOT\\lgcnc.
Gulru'il forekom i et enkelt fo .....og i S1I:ipncr. ug her er
opn[II;'1 up til "napl l:! hkglha i mertldp~llc.

Tabel 1/ 1JIadslOmpe" 10'

"" dzknmll aJ \1er·

Mtl-I GUI-I Sep-
Hk, .<l.

Viotcrh"ede dup: ru,t tona kerl\<: b)ue
rr ha -

Ca. m kemi

1993 7 [UT!iog 3 J,
å. Uhl'hamlkt .. 3 17 I 82.~'

h. ~x05 I rilt top. lU O O,J 5,t) o.l)
c. -txO.25I Tilt top. 0.3 O lU 6.S 3.2
<l. 3xO.:!5 I Til! tOp. ()A O lU 5.1 2Jl
c. 2xO.25 I Corhcl

2xO.2:'i I Tilt tup. lU O lU 5A 2.6
r. :2 xO.S I Ri ....al

2xO.25 l Tilt HIp .. 0.3 II 11.2 ,.7 1.5
g. 2xO.5 I Rival

2x 1.0 I Alto Elite. lU () 11.1 n.7
h. :!x051 Ri...al

2xO.S I riptor ... 'U O lU 8.2
;. :!xO.25 I Lyric

2xO.25l Pluton!1\'in 11.6 O 0.3 n.9
LSD cl-i 2.2
LSD b-t U

I tabel IO ses rc~ultatemc af 6 fON"lg. hvor de nye mid
ler eR 18960 (prochloraz + fcnproplmorph + fcnpropi·
din) og Tlplor (prochloTill + cyproconazol) er afprøvct.
ForH)gcllc er udfør1 i Slcipncr (J for!>øg). Pepital, I-la
'cn og Nova.
Dcr cr opnåct "lkre mcrudh)tter for lilie behandlinger.
men ingen sikre forskelIc mellcm hchandhngcme.

\.-". hchanJling,1c'J 1'>-1 sladlum ~:=tI . ..P::! log l!J-lc;
~ Nh.lI1Jhn!! led c Ol C'I c;laJlUm 71

I tabel II \C'l re!lultaterne af 7 forsøg. h\"QT de nyt.: midlcr
Atm Eille (chloTOlhlllunil .,. c)prOConalOl). Tiplor. Ly
ril' (flu<,ilazol) og Pltllonflwin (flu\ila/ol + fcnpropi·
morph) cr afprmel. Fo ....ogcne er udført i Slclpner (4
fOf'oOg). i Havcn (2 for~"g) og i Orc~ti:-,.

14,



,,,gene er udrert i Slclpner (2 fOfM'g). i Pepital (2 For·
søg) og i Haven.
Der er opn Cl sikre merudbytter for alle behandlinger.
men ingen sikre forskelle mellem behandlingerne. Alle
behandlinger har medført en effektiv bcklrmpeJse af de
forekommende svampc'iygdomme.

I 13bcl 13 ses re"ultalel af 5 forsøg. hvor de nye midlcr
eR 18959 (prochloraz + fenpropidin) og PlulonITwin cr
afprøvct. Fursøgene er udført I Pcpital (3 fo~'g). i
Sleipncr og i \Jova.
Der er opnåel sikre merudbyucr for alle behandlinger.
(\'Iellem hchandlingerne er der ingen sikrc forskelle. De
ford.ommende sygdomme blc\ bekæmpet ensartet ..·ed
alle hchandlingcr.

\lddllg oplradu' m"d megc" kraftig~ angreb i bdd~ Itl'ed~

01.: mrhl'g I /993. Ol'ent \"e.f angreh af meldug i bunden
Il} en "ledt'aJ.~ro(le_ ltod b~kæmp~ls~ af blads\'Qmp~fra
wnJ..rmg læl...)wudwm .U lil~'rl~bes det iUe ut nu lidt
nl'd I hllnde" afufr;røde". men derimod "OI'~drageliglal
he\"J..ytft' d" on.>rsu' 2-3 blad~.\le/duggm i bumlen udgor
du~ en pamanetlf :Jl1l1llekild€
/ndrørrr'1 hrufI meldug 1 akset (nederst) klInne OgfO wgt
Ulge~; "'/1118(' marker i IWJ. Bekæmpelse afdel/Ile inak·
111(' ",eI(llI~ hin ikke Il/rut/t'l. :J(lfrt'l1ll fri:Jl... In id ",e/duK
IU~" \lIIl1t1di[.: kfll"lf' Iagttages pa himle/le.

frotn ment AI/dreas Orrergaardl

Tabel}J 8Jad.numpt.' (HI)

I label 12 !>el> resultaterne af 5 forc;og. h\'or de n)e mid
Icr Tiptor. Altu Elite og Plutonff"in cr afprO\cl. For·

li/heil ~ Hladnm""l' (I;))

..
, drkniD,,,

\1(r-

\I,~ I"'" ISe~·
HJ., ud·

\'inlerh"ftle k(mc b'tI:ldUl!! ruq [ona
p"'...

c•. -" Lo:ml

Der er opnåcl sikrc mcrudh)lter for alle behandlingcr.
Svampe~ygdoltlmenecr bekæmpel en~rlet i alle for·
søgslcd.
Det største merudbync cr opn et i forsogsled h. Da
Alto Elile, Tiplor. Plulonffwin og L)'ric ikke er på mar·
kedcl. cr merudbytte minus kemikalier ikkc udregne!.

- .

~ ~",ng af
Mer·McllGU'~l Sep-

H,g ,d·
\ intt'rhlede

dug rU'l t'lna ',roe b}'lIe
pr. hit ~

Ca. 1M kC'm.

1993. 5 forføg
a Ubehandlel 4 (J 2 69.~

h. 3 xO.5 I Tilt top. 0.6 (J 0.2 4.7 ~03

" JxO.25 I I ilt 10P (U () O.S 4.H 1.5
d. JxO.~5 J filt (OP o.() ti 0.7 5,5 3.0
<. 2xO.25 I Tilt top

~xO.2'i I 11plor (1.7 (J OA n.;S
JxO,251'111t (OP
J xO.5 I Tiplor
I x 1.0 t AlltI Etile. 0.6 II lU 6,4

~ 1x(J.:'i I 1{'\O11
.'!xfU I Ilptor
I x J.O I Allo [hh:. 1l,4 II 0..1 7.6

Il. ;lxO.25 I 1til top
0,4 J Tilt 250 EC +
0.15 I Bra\o 500 I (J.7 II 0_5 4.6 0.3

L 4xO.25 J Pllllonr"~lIl O.S II 0.6 4.9
I.SD. 3.-1
I.SJ)

, , tx'h,IO,III1l!o! Inl b-l ~l.tdlllln '::f>.~lj. '].'':: Ilt .N·_t'i, lx'handllng kJ c ~Jg l"l 'l.lJlum ""I

/QQ.? -' ron,)~

" l'hchandlcl l, II ~ 72.1
Il .lxII.:' I Tlh top ~ II n.2 ~~ ..,.fI.t:r,. 4xll.25 I Tilt wp II 0.3 ~.X ""U.5
d .1.xn.25 t I tIliOp. ~ II 05 ,.1) lA
<. 2x (>.75 l eR 1"1454

2 )odl.2:" I Till top. II ilA V
2XO.7:' I K"al
2xO.25 I Illt 10P ~ (I 0.3 -Ul +lI.h

" ~)( O.~5 I Pluwnfl," \Il ~ (I 004 ~.1

Il 1. '<Il,2:' I rluumfl \\ In , (I n.h -L:!
LSD a-/' 2,5
I.SD b·It.

, \ hch..llldlllll' led Il-h ~l,hhulll ::'0-2'1. 11_ t~ HI! _~<,I-..J', h<hiJndltnc !nll' "l,! ("!= 'I".hum ~1
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P.g.a. del lnrre \cjr forekum Jer kun wa,gc angreb af
Serlona r>lcldug var den mC~1 udhretlle \\amp. ug der
er ()pn<'l~1 ..ilre merudh~lIer i de nestc af for;;,'g<..Icddc
ne hOfhCI fra led e. g og h. I for..og...led e og g hle\ der
til sid'ite ,>proJlning kun anvendl Bm l~tln henh(lldwl~

Daconil :'iOO r. Fralml..J...es I..clllikalic<Jmkoslning.crne.
er der j n:r~lcn alle for""g..lcd opnael nr.:g.atiH· lIlerud
b~t1er.

I gcnncm..mt af .5 forwg \ I~J2 ble\ dcr iUl' opmkl
o;ill.rc rnerudhylh:r.

It,hd /5. Oe1r d()u~ uf \\·ump(,ullddel ttl mQcJf/lgdi~t'

sorter (/14)

Heil doscrinJ!. Tube! 15 ,"ber rc ... ull<'tIcrnc ar Il forsog
med bekæmpel<;e af btadwampc pa fnr...kclligc lIl,h
punllcr o!-! med forskellige dO'iCringer. Behandlingerne
er I whcllen urc.lnt=1 efler aftagende I..emlkalieforbrug.
For""gellc er udfort med 3 fOf".kel1igc midler. og i label
16 Cl" pnt'<,('lltcret resultalerne tor de enkehe midler.

rm'>ogene er lilslræbt udført iwrrrr. def rr modragellgr
ol'erfor ml'1dmJ eller gf,Jrm·(: Pepilal (9 forsøg). Slelpner
(3 forsøg). !--lerlog og Ha\'en (denne 'url cr dug iUe
nmdwgclig).

1993. Il fur~()N 3F
a. L'ht.:hamllcl 13 7 2.(1 X2.2
~. 5x 1/~ do<;is 1.25 2 Il 0.2 6.2
c. ~x 1/~ do:.i~ I.(KJ 2 Il 0.1 5.3
d. 2x In tlo.. i.. 1.00 3 Il (lA 4.9
c. J x 1/4 dosis 0.75 .1 Il 0 ..1 3.2
r. 1x 1/4 du.. i!> 0.75 2 Il 0,4 3.8
g. Jx 1/g dO'ii~ 0.38 4 li 11.6 • .4

LSD u·~ 1.3
I.SD b·g..

1992. 15 forsog

a Utlehand1c1 21 l 1.0 73.l,
~. 5x 1/4 dosis 1.2:" c li 11.5 1.7

" ~x 1/~ dosi.. I.(KJ 2 11 lI5 :!.6
r. Jx 1/4 dos... 0.75 6 Il Cl.:" 2.2
LSD (I-g. 1.7
LSD h·~

'l,a....I()\,;'NC hlad Il}l;I~ I uld tJo..l~ UII.
Lt'd h hehJndlct ~13dlUm ~6-~I. ~]I '~-]7 . .('i 'il. 71

Lcd c ht'handlet ~ti!dlUm 30-31 .'~-J'i . .('i·51. 71
IcJ II h.,;hand1ct stadium 1()..]1 ..\'i·:lil.
Lcd c bdlilndlcl \ladlUm .'~·37 . .('i.:lil. 71
I.cdfogg behflndlet \tadlum m·J!. .'~-:\7. ...\'i·51.

Af tabel I." fremgOlr del. at <.ler ('r opn:tcl "Ial"tl~k "'Ihe
merUl..lb)lter for alle hchandling.er. men i gennemsnit af
for.."gcllc er der ikke fundet sikre for-.kclle mellem be
handlingerne.

i'--
% da:kmn~ af'

Bo· m.g
h.md· "Iel-I (11.11·1 SeJ}- lo:ml.:
lin~· du~ rusl loni!

pr. ha~"""'. ca In

Tabel f.I BllId:i\'lllll/U' (/ U)

I label 10-13 er J x 0.25 I Tilt top i væk'it'itadium 26-2lJ.
31-32 og. 39--t' '!oammenlignel med ~ x 0.25 I Till top.
hvor den <;ld<;lc hchandhng er udhm I \æk.. l.. tadium 71
(I..erncn gron. indholdcl I~ktnydcnde). I gennemsnil af
f()f!>()gcne i alk ~ fon.ug!>...crier er der il..I..e opnået sil..rc
mcrlldh~ Iler lor en tlchandling ~cncrc end væk'il..ta
dium :W·~5 (faneblade IS sl..edc opsvulmet). Fralrækkc'i
lemilahenmlmlmngernc. har J ug ... behandlinger
med 0.25 l Tih IOp 'iton "Cl medfUr1 <;amme "konoml
.. ke rc~ultat.

fvlcldtlg har væn:l den domlllerende ~~gdom i alle for
sog<;scflcr.
Sammenligne.. fon.\)g!>kddt'ne med Tih IOP (led b-d) I
l'lbclll).IJ. fremg:lrdet. al hchandling med J x 0.51 Tilt
IOP har g,1\CI del d,\rligste olonomi<;kc rC'iult.ll.

I tatlel 14 'ie<; re~lIltatcrnc af 6 for~(\g med ældre og ny
ere midkr-. cffc:lt mod l"<t'r Seploria

-
% dzlminR af· Mcr·

Md-I GUI-I Scp-
llL:g ""\'inl rhude 'orne b~t~dug 01)1 ION pr hit

Ca. m leml

/993. 6 forsog

a UN:handlct ..... 10 Il 1 82A
~. 3x0.5 I Tilt IOp. c II 0.1 4.3 +0.7
c. ~xO.15 1Tilt 101'. 2 II 0.1 .1.1 11.1
d. 3XlI.151 Tilt lop. 2 II OA 1.5 1l.0
c. 3xO.25 l Till IOP

0.5 I..g Ba\ l"lin c II {lA ::!.O 1.2
r. lxll.25 I Tlh IOp

2xll.l5 I Tilt tup
+11.::!5 kg Bavl~lln. 2 II 0.3 4.1 0.0

g. 3xO.25 I Tilt tup
0.5 I Daconil 2 (I (J,5 (1.7 2.3

~. 2xU.:?5 I Tdl lOp
2 xO.25 I Tilt tup
+tl.25 l Daconil. 2 (I (1.2 1.8 +2.0

LSD a-h. 2.5
LSD I1-h.

/991. 5 forsøg

a. Uhchandlel 3 O (I. l 67,6
b. 3XU51Tilllop. 0.4 O 0.2 4.6 +(1,4

c. ~ xO.l5 l Tilt IOp 11.5 Il Il 3.2 +(1.1

r. 2 xO.2.S 1Til top
2Xl).251 filt IOP
+ 0.2..'1'\ J...g Ba\'islin .. 0.5 n o 4.8 11.7

~. 2xO.25 1Tilt top
2xO.25 1Tilt top
+ ().2.~ I Daconil . tI.3 n o 6.0 L!

LSD ti-h
Lf)Dh-h.

. ~;f~h'H'r'l': hlarJ l 1'1)2.
1-3 bdulOdhng kd b·h ~\;lJlUm ~t>-~9. JJ.J~ og 39·-l~

·L behandlmg leJ ( llg e-h '1.ldlom 71
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Planlc'æ.-n

Meldug var den dominerende 'tygdom. Ved dcn fore
kommende angrebsgrad er meldug bekæmpet en~artet.

selvom bchandlingsindcxet har varieret fra O.3N Till.2S.
Der har været talc om relatIvt smtl. merudbYllcr. selvom
forsøgene er udføn j modtagclige sortcr.

I tabel 16 ses de opnåede merudbytter for de enkelte
midler. ligesom resuhaterne efter PC·Plallfewpr"s H'J'
ledning (sygdomsdelen) er medtaget i forsogsled h
Kun i serien med Phnonfl win cr der i gcnncm.....nit af
fo~pgeneopnået ..... ikrc mcrudbyttcr. PC-Planteværn har
i denne serie anbefalel cl lavl kcmikalie.forbrug (bc
handlingsindex 0.56). I forsøgsleddet med PC·Plan te
v;crn er det tir"tncbl at anvende samme middelvalg .;om
i de øvrige forc;"gsled. Delle er dug ikke tilfældet i alle

fON~g. h\'Orfor der henvi"Cs til tabelbilaget. I nogle for
søg er i stedet amendt andre midler og doseringer. -.om
PC-Plantc\'ærn har anbefalet.

Tabcl17 "iser resultaterne af 10 forsøg med bekæmpelse
af blad~\"ampe på forskellige tidspunkTer og med for
skellige doseringer. Bl:handlingerne er j tabellen ordne(
efter aftagende kemikalicforbrug.
Forsøgenc er udfort med to forskellige midler. og i tabel
18 er resullaterne for de enkelte midler præsenteret.

Forsøgene er Illstncbt udførl i sorter. der er mindre
modftlgelige ovcrfor meldug og gulrust: liaven (5 for·
:.øg). Ore!o.ti:. (3 forsi~g). Nova, Agent og Herzog (Agent
og Hcrzog er dog rct meldugmodtagelige). Sammen.

Tabell6 Delt dO!>l!> af !>wlIItpemiddellil modU1gelige vorter (H4)

f 'I" drlnin~ af" T
8c:h.•od· I I

Hk,

I

\t(f, inlerb\ede
hog"'lOdc\ \ldJug Gulru~t Scplona kerne uJh~tte

pr. h, "nuca In

1993. .~ ((m;o"{ 1[<.
Ol. L;hchandlet S l 2 73.9
b. =' '" U.25 I Till IOP 1.::!5 0.7 O O 6.0 1.9
<. 4 x().2:5 I Tilt tup. I.(KJ 0.8 O 0.1 4.1 O.R
d. :>-.0.5 I Till lOp .. 1.00 ~ O 0.5 4.2 0.9
<. :; x(J.25 l Tilt top. (J.75 ~ O 0.3 lA +1.1
f. 3 xCl.25 I Tilt top. 0,75 2 O 0.6 3.5 1,0
g. :1xO.13 1"lill top. O._'K .> O O. 2.1 0.9
h. PC Plnmc\ærll 'Y~ . (l.Xl) 2 O 0.7 3.9 J5
I.Sf) fI·/,.

I.~/J h-h.

1943, 4 [onog

n L:hcll:lndlcl IS O 0.5 89.1
h. :5 )<.(1.~5 I TiplOf 1.25 4 II O 6.6
c 4 x(l.25 l Tlptnr. 1.011 " II O 4.6
d. 2"'05 I TipIOT. 1.00 4 II O 3.9
<. .'h:O.15 I Tiphlr. 0.75 5 O O 4.0
f. :;" 0.25 Illptnr 0.7<; 4 O O 4.2
~ 3)(11.13 l Tiplor 11.3:-. 5 O O 4,4
h. PC-PI;.lIlle,,"'a:rn \'g . 0.77 7 II O 5.J
I Sf) 11-/'

I SD a·h

1993. -I forsos: 2 fl-.
u. Uhehamllet IO 10 2 ~1,5
h. 5xO.25 I Plutonflwin. 1.25 l II 0,5 6.0
c. 4x().25 J PlulOnfrwin. LOII 1 Il 0.5 7.0
d 2xO.5 I PJutonfT" in 1.00 2 O 0.9 6.5
<. JxO.25 I PlulOnfT\\m. 0.7." O O.h 3.8
f. 3xO.25 I Pllllnnrrwin O.? ... O 0.8 3.7
g. _'xll.U I PJuton!f\\lIl lUl" " f) 1 6.0
h. PC· Planlcv:ern \) ~ 0.56 2 O 2 5..-
lSD /I-II. 4.1
1.5/J b·h

lkhamJlmg'\l1dspun\..lI:r: Se IJ~115

'a.·'lI'h:"'IC hbd l 11N~

I.S



..

Be·
I.... <!z,o af

\1cr-
halld· Mel· I~~ I-Ikg udb.Vin1E'rh'ede kernelillgs- du!! tOrlJ pr ha +
inde"( k~mi

1,.'3. In

Tabd 18. Ddl dO.H;} af ;}lml1IJl'lIIiddel (i/ m;l1c/r1'
modloltehge WNl'r (/ ~{jJ..

% dzLnlOg aj'

B' IILg
Vinlcrh,ede band- Mel-I (jut'l r- kerne

lings- dUi! 1'\1)1 lona pr. ha
inlle\

ca. In

Thbell7. Delt dmil' af smmpemiddel til mindrr
modtas:ellr:e soner (IH)

Del frcmgar <lf lahe! 17. ,II l p.ennerl1'llit af for'tOgene
har klin 1 \; 11.2" I Ikke n..: ..ul1cro.:l i .. i\..ro.: llIerut.Jh~llcr.

lignet med fors,,~cne i de mOlilagehgc "'oner (tahcl 15
t6) er der (krfm ,Illlendt CIl laltre }..clm}..alicind'i:als.
I forsog'i:led I;l ul d og I for'(\g... lcd g I l<lhd 17-IR er der
udført f:l'rre og f.ene behandlinger. Idet dcn tidhg..tc
hchmHJllng hele tldl..'1I er uddadL

I label It: -.es de opnacdc mo.:rudh~Iler for dc en}..el!e
lIlidier. ligesom rcsuhalcrnc af PC'-Plaf/(el'{N'11\ \"('jll'd

m"g f"lgt.lom\<.kkn) er medtaget i fur"ngslcd h I begge
\Crier er dcr OpMCI "IkTe mcrudbllll'r fur de nc~te af
behandlingerne. Tildeling al I \; 0.25 I har dog l\..ko.:
rc~ullcrt:l i ~ikrl..' rm;rutlh~ lkr. hvilket kan skyldes en
dårligere mcldugbd'l"mpcl"e
For Tilt IOp er merudb>!te lIlInus }..(,lIIlkalieomko"min
ger udregnet. og der er fur alle beh.mdlinger kun op
Ih el sm3 menldb~ Iler. "lar udhring.llln~N)m}..t)... ttlinger
inddrage... har l x 0.5 I Till top klnrel ')ig bed"!.
I o;ericllllled Tilt IOP er hehandlingWldc}..sel \cd vejled
Iling ifølgc PC-Plall1c\,ærn 0 ....0. h\'llkel er furhnld~... is
lait. I -.cnen ml'd !'lulonf[l\lll har Icjlednlllgen der·
Imod iHc I gcnnem<;lllt af for..ogcnc resulteret i si}..re
merudhYllcr på truds af sanlIne behnndlingsindcx. Del,
IC kan ...k)'ldc~. i11 ocr i 2 af 4 forsøg ikke blev udlft"l
nogen hchandling.

1993. 6/tm,og
a. L'lxhandlct. IO I 67.0
h. 4 x 0.15 I Till IOP, l.OU 2 0.2 3,$ n.2
c. 3 xO.2"i 1Tilt IOp .... 0.7.' 2 lU 2.7 0.2
cl ~ x (l.:!:; l Till IOp. 050 J 0.2 l.J OA
c. I xlL"i I Till h'p. . . 0.50 3 n.J 3.5 l.S
f 3XO.111 TillU.lp . .. O.J~ J lU J.I l.9
g. I x n.:!5 l Tilt top, ... 0.25 , 0.3 Il.Y (J. I
h. P("-PI:llllclærn ">g .. .n.-16 2 I 25 l.l
L!}DII-I, ;U
I.SD h-h

IW3. .j .IiIHøg
~t. UbclHlndl('l. h fU 71.1
~. -t x 1I.:!5 I Plut()llrr\~in 1.00 I n •. 1
c. 3 x o.:!:" I Plutonff"'lll (1.75 2 n :!.7
cl :! x 0.25 I Plulonfl",m 0.50 2 n .1.2
c. I x 11.5 I PlulllllfT",in 11.50 2 n 2.7
f. 3 x 0.13 I Plulon(f",in 0.38 3 n. I :\.1
~. 1x 0.25 I l'lulonrrwin 0.25 • n O.h

h. P("-PlanIC\'l.l'rn ~}'g ... OA5 2 n n.s
LSD li-II 2.r.
l_SD h-h

Iich.mdllll!l,rltl,punllcr Se (ahd l7

EJI l'l'J..æmp('{~e af bllldn'lImpe i IIIWll' (meldug. ~I/Irtl\l

og SepumaJ kllll I'ære a"fueI. fra af1!.rodl'lI er i hegy,,
dt'lUie 1'(1'''51 i 1'«''' (madItIm 19 og fn'", fil 1"fl'Å.H\lmli/lm
71. d. I. \ l'ed afblomstring og hegy"detlfll' mlPIÅt'''lOd~lI
hed. Be"æmpe/w af blad;} I lImpe al/erl'lit' i 1'l1'1..sl\wdi/lm
"29 er hllfr wlritagdW'.H'is lIødl'{'mlig OM "1111 i I1lOtiWXeiif.:('
I(}rler og ÅHil i Jrmed megellidlige ox lIdbrf'llfl' angreh.
\i-,J ef WITI smifft'lrYÅ af iWl'r guIrlIst og SeplOria (I.pd

honris:t' cJrJ ka" ht'/...æmpt'lu· l"lue aJ..uu:! lidt IIell ul
1ll'J..Sl\fmtlllm 71

InHog('fll' lillI' til' lelU'n" ar I'Hf:

• {/l fortielingen aJ 1·\·omp!'lIl/d/t'me i \'U'ÅSfSWH)f/('" lIar
.\/Orrt' ht'IH/lIillX for ef/t'Åu'lI elld dn u1/ale Åi'milwltl'
forhrug.

• til tia ('r ell Ilt'dr/' ':1'(1'11.11' for, III'or IIII'e dOJumger der
kmltll/H'tlde'i.

- til ti('/" , etl Ulll'C'lldel.w! Cif r('dI/CCI"t'(/c, dOlerillgl'f Iknl hl'
J..æmJlt'.\ ),('tl ~lugl'fe mrgreh.

- tit der n't/ brll.l{ af ret/U( t'fedl' dosl'rtttger ofll'(I \kalln.
rl'lOge{ {lere utlhrmG"ms.;er.

- (I( Ire Iii fire hehnlldlit/gu metl ru~tlS(jf tlo~e""K hur I'/;}I

god eflt.'Å/I motlwgelige sorter i dl' medlwjl \llI/uetr)'/....
- ar i ar med lal'( {mil/nn" dier i ruilUlre lIIodwgl'ligl'

SONt'f Åtll/ mllll nDjes med f«'rre Delull1tllm~:t'r oX!ellt'r
Im'ere timermger,

- ar der /.;011 I·l,.,l' ,Hor forsJ..e/ pa smiuetr.\J..J..el fra dl' til dr.
- at meldug er milldre wDI'oldl'1rdl' 1,,,tI glllfllll og Sep-

toril/.
- ar ml' ('ffekli\'f' tIlIdier t'r pli ,·ej.

.1<;-\1 ~I

45·51 -I
4<;·"1. ":'1
45-51.
-l.<;.-"1. 71

71

1993. /O forsog

a. t...:hehallolel S li O.Y 6S.6
h. 4xO.'2:i I t1m i.... 1.I~1 " O 0.1 J.7, 3xll.:!5 I do.. i.. 0.75 " O 0.1 2.7
cl. :!xO.:!51 do...,..... 050 J (] lU :!.l
c. l x(l.5 I dosi .. , .. 0.5(1 " O n.:! 3.:!
r. 3 xO. D I dO"I" O..1S 3 O ti.:! 3.1
g. I x(J.25 [ dO"I" . 0.25 .' O n.:! O.S
LSD a-h 1.6
I '\0 h·h 1.6

1992. 9 (onog

a. Ubehandlet Il Il 2 77,4
h. 4xO.25 l do..i... l.11O O O 0.3 O.Y
c 3xlI.2."i I do..." . 0.7:"1 O O 03 O
cl. :!xO.:!5 1dosi') . 0.50 O O (U J.J
r. 3xlUJ I dIN". O.J~ O (] (U +0.6
LSD ti-h
LSD h-h.

• 1\a-..111\<:l"ll· !>lolll 199.:! rulll dil'" 1.0 I
Lcd b behandlel '!dUlum ~"JI. '~ ..l:'
Led C" I>ch.lntllel 't.ldlUm •.,~ ...r:
Led d behandlel stadium
L~d c hch;Hldkl 'la,lium
Led f Ilt:h.lndkl 'l'll.lium ,~ '7.
I ed!! l-ehandkt ~IJJlUm
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rtanle\ærn

Tab~1 19 Bladsl'ampe

I % dzknlng af"
Hk, \ter·l\"in...h.....

Md- (jul II)ep· IU~fnt
""h.

d", ru'l lona pr. ha kemi
ca In

1990 "'Ir gulru~t meget udbrcdl. Ved al \ammenholde
merudbytlernc for bckæmpel;,e i 1990 og 1993 fremg r
det. at gulrusl er mere labvoldende end mcldug.

I figur 3 er illuslreret et eksempel med omkostninger
ved IO forskellige stratcgu;:r for svampebehandling i hve
de.

Omkostning. hkglha

12

95 kr106 kr 85 kr 75 kr
Kr/hkg hvede

- 4 x 1/4 dosis - 2 x 113 doslS

120 krlha

60 kr"'"
120 krhla
60 kr"'"

10

8

6

4

2

O
2 66.0
l 3.9 ~ 1.1
0.1 4.2 +2,4
0.2 2.6 +1.7

I.~

l 75.7
0.2 5.1 0.1
0.2 5.0 I.7
OA 4.7 2.1

I..l

4 fl.

N
2 O

O
:! l)

14 .5
2 O
2 n

o

1991. 30 forsøg

a. Ubehandlet.
b. 3 xO.50 I Tilllop.
c. 4 x 0.50 I Tilt top ...
d. 4 X 0.2'5 I Tilt top.
LSD a-d

1993. 29 forsøg

a. Ubehandlet..
b. 3xO.50 I Tilt lUp.
c. -I x 0.25 I Tilt IOp.
d. 3 x 0.25 llilt IOp.
LSD a·d
LSD b·d

1991. 34 for.rog

a. Ubehandlet.
b. 3xO.5 J Tilt top.
c. -I x 0.5 I Till top.
LSD b·c.

1990. 16 fonog

a. Ubchandlcl.
b. 3 X 0.5 I Till lOp.
c. 4 X 0,5 I Tilt lUp _.
LSD b·f ...

1989. #) fonDI{

a. Ubehandlel .
b. 2 x 1.00 J Tilt top.
c. 3)( 0.50 l Tilt top.
d. 3 X0.25 I filt top.
LSD b·d

1987-88. 39 fonDS

<l. Ubchandlct.
b. 2x 1.0 I Tilt IOp.
c. 2 x 0.5 I Tilt IOp.
d. 3 x 0.5 I Tilt top ..
LSD h-ti

12 D 22
:!. l IO

o 6

7 43 R
I 2 2
0.9 0.5 2

5 24 2
0.7 4 0.4
0,4 1: 0.3
0.9 J 0.3

5 9 12
0.3 0.1 2
0.5 0.2 2
0.2 0.1 l

M.5
12.2
15.0
O.H

54.1
28.9
31.3
0.9

69.8
11.3
13.6
12.1
1.1

55.7
16.7
14,4

16.6
1.8

7.':!.
8.4

23,9
24,7

5.7
8.6
9.7

10.1
11.1
11.6

Figur 3. Omkostninger III svampesprojtning udtrykt i
hkgl/la ved 1.1dende kompriser. Be,.gnel ved en
udbnngn.ngspns pi 60 luiha hhv. 120 luiha

Omkostningerne er udlrykt i hkg pr. ha og er beregne I

\,t:d forskellige hvedepriscr. Kemikalieprisen er sat 111
30n kr pr. ha for normaldoseringen. Omkostningerne
er håde beregnel for udbringning via mlL\kinstalion (120
kr. pr. ha) ug ved egen udbringning. Udbringningsom
kostningerne varierer megel fra landmand lil land
manJ. men er her sal lil 60 kr. pr. ha.
Omkoslningerne millt i hkg hvede pr. ha kan i figuren
sammenlignes med de opnåede merudbytter i forsøgene
mcd "vampct>ekæmpel\oC.
Det fremg. r af figurcn. al dcr med faldende hvedcpri
M:f ~kal højere merudb)uer til. fpr de afbildede SlralC·
gier for wampcbekæmpclse er okonomi.!,k rentable.

Vf"ril'olg afh"etlesorl er rlel ikke J..UII udby"ellil-'t?mu'l der
sJ..al rages hellS)'fI ril, men også de fon'emede omkosl·
1l1llKl!f ved fil dyrke sorten.
Afll'l!l1del.H' (l! res/sll'llIe sorter b/i\'er derfor endml mere
pdkræl'el ved faldendp 1I1'f'depruer. Sorlerne.!! utlbyuellf
I'em, spiller imidlertid fortsat ell afgorefl(lt! rolle for sorts
\'(//gl't.

I labcl 19 'te.., en ..,ammt:n~tillingaf opnåede lllcrudb~Hcr
l for..ng... lcd mcd Tilt IOp. ""om har "ære! med l fur·
sogene i nere tlr. Del fremgIk al der som f'\lgc af for
..,kel ptl ..urtc:r og ~lllillclryk i for..,,!!cne frrt ar til t\r er
opnåcl meget 'aricrenc!e mcrUlJh}lter. I 1993 optrådll'
meldug. med kraflige angreb i mange marker med mod
tagdig ..orter. I 1991 \ar Septoria rcl uJbrcdL I bl.a.

19b7..,so,l·
19R7-90:

''''''199I-Y.'
19'1I-Y.'

~ x IxhamJllnl! SI
., x heh:lOdlmg SI.

-l", Ixh.IOJhnl! ~1.

J " Ixhandhne SI
-l "hehandlln~ ~t.

l!.31 ''1·ol~

JO.31 32-37 47-5u
~5-~ .'0-.'1 12-31 ·f?·'ijl
~~.~ 31-J~ JI1----15
25-::9 .'1·.12 39----15 -I

I tabel 20 ses en sammenstilling af de opnåede mcrud~

hyucr for "\'ilmpebehandhng (3-4 gange 0.25-0.5 I Till
top pr. ha) i forskelligc hvcdcsortcr i 1993 og tidligere

".
Ocr cr \algl en slor kcmikalieindsals for at måle sorter·
nes potentielle mcrudbyttcr. Merudbyllcrne er samlet
fra af~ninel "Kornsorter og korndyrkning" samt nær
\-ærcndc af~nit. Del ..kal papcges. al der ligger forskelli·
gc antal forsøg til grund for mcrudbyllcrnc i de enkelte
sorter. h\-orfor tallene ikke er direkte sammenligneligc.
Sortt:rnes udbyne i uhchandlelie parceller er angi\cl i
tabellen.

L'O



Tabe/lO, Meflu/bw/e \'l,d 3-../ x 0.25-0.5 / Ti/t top i l'ill/(:rlJ\{'de~Orl('r.

''''''' :Wl l'" 1993 Irintcrh.ed. Anl,11 Hk~
M~r~ Anlal lilI!- Mer Anlal Hlg \1er -\nlal m~

\1".ej
f(l~g

kerne udhync for.øg "eme udb}tte fOl'$flg kem~ udb)'lle fOMg I.eme udb)'uepr. ha pr. ha pr. ha pr, ha

Slcipner ..... 65 ~5.8 ~1.9 122 'X.9 19.6 5~ 67.7 7.~ 6-l 69.6 1tI.6
Agent .. . , 75.n ~.I 9 (,7.~ 6.7
Pepl1al. I~ 74.9 15,3 30 73.1 IJ.H .'-' 71.3 2.9 30 73.9 6.1
Obeli\~ . .... 12 74.7 7.9 IO 6S.0 9.X II ~.2 2.1 " 76.6 (,.0
Arum ...... , 73.1) J.O " 79.7 5.~

Ritrno . .. ... ~ Sfl.7 S.H 7 XY.9 ~.7

florida IJ 75.0 HU 9 7J.1 X.9 IO 6(l/, 2.5 6 66.9 ....5
'\lova .. l~ 7t,lA fI.9 1.' 7J.J 2.2 'J 73.2 ~A

Kra~i.l .. .. ... 50 5R.9 15.5 .7 61Ul 7.J " 7l.J 0.5 6 73.7 ••J
l lu!'...ar. . 7 l)~.8 ~.O

Oresti ... .. 7 7J,/o: XA IO 1>1<.7 0,8 10 70.S J.7
Ha\~n ... '! 7.1.1 11.0 IO 76.9 1.0 22 ~.O J.J
Fresco ..... 9 ]2,y. 7.(1 IO 7~.1 J.J 6 71.2 3.2
Kusa<,:~ 10 6'.X lOA II 71.1 6.3 , fl9.0 1.5 , 6SA 2.-1
M::mlhu. 13 7.,5 2.-1 j 70.0 J.2 7 S 1.7 2.J
ller.wg .. ....... IO 67.2 7.5 IO h6.1 ~A j flY.:' 2.H L\ 72.1 2.1
Sortsl:\l;lnding .2 73.5 2.6 51 7X.S 2.1
11erc".lrd IJ -6.0 ~.O IO -:S.l1 lA 12 >;(lA 1.0
Kon",ul . . " 7J.~ 8.5 11) 75.5 ~OA II ~5A O.J
"-..tron. <) (lY.-I 5.-1 j 67.7 2.8 II 69.2 +O.J

Det frcmg:.Jr af tahd 20. at d..'r i 199.1 l,,'r upnat.'t relati\ t
"'Ola nh..rudl:\~ Iler ...ammenlignel med IlMl n~ 1'1'--)1. \ler·
udb~tlcrnc i I~)J er dog. hUJere emIL ll,rkearel 11192, I
lY91 forc~orn cn tkl Scploria i ~oncrne, lil-!c...llm md
dug nplradlc i h,ldc N\)II og lY91. I SI..:ipner forekolll
meget !!ulrust i...ær i I~I m..:n og....1 l IWI.
Ol..:I frcmgar af I.lhcllen, dl l g..:nnclmnit af fnn.ogcnc- I
11)93 har kUll Sleipner ~unncl belak for en hUJ mdsat .... l
de ovrigL' ...mler har ~n \a:\t"lltlig la\erc llll..hab værel
lil~træUclig. dier hek:l·rnpcl ...e har ...kl iUc v~crL'1 a~llI'

d.

Pet. dækning
af mekjug
20

:~ 11111111••._-
! E: §; ~

ri; 6' §; e <O e §; e
c 8' - e ,

.~
~ '3 E li.. ~ ~ .. e> !!!

~
c • ~l- e> ~ j

> c ;;; ~

~ •« ~
o " ~ .. li: > ,
Z • ~J:

~ o :> J: '" J:
Q. ~

'" J:

"Jl
Fl{}ur 4. Pct. dækning af meldug i ubehandlet i forskelfige
sorter I slutningen afjuni '993. Taj i parentes angiverantal
forsøg.

I Ilgur -J .......... ;/Ilgrchgr'llkn af mddug I ... Iutningen .If lum
II}9J i fm"'~t:lIi~e '>Orter i en ræ~~e fOl">ug. l::km;crk, al

(ler Iiggcr cl for-.kclhgt antal forwg. til g.rund fnr bc
<IolTlJl1cl'lcrnc.

Del frcmgdr. dl der cr megct ~tor for.. h'l på ..oTterne"
mcldugrnodwgelighed. Gulru"'l og Seploria ..ar iUe
-.ærligt udhredt i for"'ogene i IW.3. Derfor er en tllwa~

rende 0p"'lllling for dl""'c ",}gdul1lme iUe udarbejdet.

Vflrmrlertl('.\ r('~i:J{t"B I'urdt'n',\, lkaf modragellJ.:llf'dl'II
fm bade tllt'Mil':. gu/nul og SerJlOrtU (hn!debrmlplerJ
1/1('(h'gruph'/1 lurdere.s, Sorlefllf' har klUl .rJll'ldrlll en
gtJd r{'\isrt'"s (Jw:r!f}r l/Ilt' {re b('/w/end(' \\'tlI1/I'e\)'gdom.
111(', l5Qrter. ~om l'r milldre lI/otilllgeilK(' OlerJor mdl/IIX
o~ x"/nUl, kllll S\'(lI1lpt'\prø/flllllxr" frllr/(' W'lIl'r{'.
Fra ar u/ ar er del JOf\kellixe H-gdoll/nu.'. der (Or dnm/·
flat'tldl'. "':l'"d derfor WJrtell{ \I\rke ug H'llglll.'der
Følg rt'gi.ltrerillgfJlIl'lll'h opl.ntllllger ".1!fU{lblllft'I('1I uf
,\OI'WrlU'\ 1'l'\/.I/l'fH.

PC·I'lan\e\ærn er cl cnmputcrprogrdlll. dcr ~all \'~jlcde

l hehO\et for be~a:mpel~ af u~rudt. "'ygdnmme og "kd'
dcdyT. Ilalx'121 ptl \ide 152 'oC\ resultalerne Hf Hfnr\og.
hvor ...ygdommc og ...kildcd~r i Inede er bekæmpel iføl
ge 1)('-PI::l11teværn, vqledning. PC·Plantcværn er her af·
pro\'c1 ~()III el rad~ivllillg!>værkløj. 1 for<,(~g"led e er af·
pm\'ct en lu... lcrcl udg,l\c af PC·P1antc\ærn. \'ejlednin
gl'n er sammenlignet med mar~ens plantc\ærn ug den
lokale plillllc\'::crn ...gruppc.. for-.lag i fOl">ogslcd f og g,
Endelig er vejledningen ifølge P(-Plantc\,l'rn ...amlTlen·

ligncI mcd lO ... lr<Jtq!ICr i fON'.!!. ... led b" (. FON'gcnc cr
O\ ....r.qcnde udforl i m(ldlagdi~e ~rtl'r

lSI



Planle\ærn

Det fremgår af tabellen. al der er OpnaCI sil..re merud
bytter for alle behandlinger. men mgen sikre forskelle
mellem behandlingerne i gemlcmsnit af forsøgene. Af
kolonne 2 fremgår. at la\"c~le kemil..alieforbrug er op
nået vcd bekæmpelse ifølge pJantc\'æmsgruppen\ for.
slag efterfulgt af den justerede udgave af PC-Plante
,'ærn. I tabeJbilagcl kan studeres. hvordan de enkelte
vejledninger har klaret sig i cnl..ellforwgene.
l 1992 blev der i gennemsnit 3f forsøgene ikke opnået
sikre mcrudh)'ttcr. Det la\'e~te I..cmikalieforbrug fand
les ved brug af PC-Plantcvæm. Opmærksomheden hen.
lede.. på tabel 16 og 18. hvor vejledning i svampebekæm
pelse i hvede ifølge .,C'·PlantcviCm og..å er afprøvet. I
skadedy~afsnittet findes ligeledcs resultalcr med af
prøvning af 'ikadedyr-;dc:len i PC·Planteværn.

På baggrund af de -.eneste års forsøg med PC-Plante.
værn i hvede kan det konkluderes:

- at h~'edemodelletl i P -Plome,·tt:m har Maret sig godt,
- al der efter modelIelIf omism'lger er opnc.il"f merudb)1·

ter, der er på ""Jde med tit' bt'dste af de Oi'Tige afprøl't'
de bekampt'lsesstrategler.

• Ol modellens am'islJlII~erofte har ~'(f'rer forhulI(let mrd
rt la1'l kemikalieforbmg.

PC-Plantc\æm er tilgængeligt for all~ imcrcvicrcdc.
bl.a i Markstyri"gr-modll/f'1 l RFDRIFTSI.OSV/V
GE/\

Tabel21 PC-Plawl'I'æm (/36)

Det fugtige l'ejr fra juli gal' gode betingelser for angreb af
soruÅimme/~lclmpe.jom mørkfon'edt" aksene. S.'ampe
lU' IIee/sæller lÅke tulhyrtet. De optræder ofte wuler fugti.
ge betim:eI!>t!r. IIur pitmtt'me "odmodner. eller "oHen
trækker i langdrag.

I Be· B, % dæ~nin~ :lf"-

Anlal hand· hand· Ilkg \-kr-

l0/"!o.l('f hnglt- hnf"- Md· IGul· I ~r' kerne udb.IV;nlerb..d< "xl<" dug ru I ilina pr. h.l 1- k,mindex nu,· ca. Ion

1 2 ; 4 I ' I " 7 •
/993. 8 forsog JJs... Ubehandlet .. :n 14 15 65.1
b. 4 x 0.25 I Tilt top .... ....... - . 4 ff7 1 0.6 IO 6.Y 3.6
c. 3 x 0.25 I Tilt IOP

1 x 0.25 I Tilt tup + 0.15 ~g Pirimor . 4 1.6 13Y 18 0.7 8 5.9 2.0
d. PC-Plantc",æm d)'f/"Y8 .. _. 1.6 1.15 100 14 0.8 5 7.2 3.4
e. PC·Planleværn dyr/syg jusl. 2.11 1.04 90 I~ 1 7 7.3 3.9r. f\tarken~ plan(e\'ærn 3 1.54 l30l 16 0.7 8 6.5 3.0
g. Pl3nlc\'ærn'igruppc 2.3 0.86 75 19 0.8 8 4.2 1.8
LSD a-g 2.5
LSf) h-g

IW!. 7/0H0J!,
a. UOchandlcl .. ............ .. ........ I~ O O 58,2
b. ... X 0.25 I Tilt top. 4 167 H O O 1.0 +2.3
Co :.)( 0.2) l Tih top

I X0.25 I Tilt IOP t- 0.15 kg Pirimor. . . .. . . . . . . . . 4 2 333 8 O O 3.2 +1.1
d. PC-Plantcværn dyrf'iyg 1.6 0.6 100 II O O 1.5 0.1r. ~'1ar~ens plame\'J'rn :U 1.46 243 I~ O O 1.3 +1.9
g. Pl<tnte\'ærnsgruppc .. 2,4 0.98 163 I~ O O 2.... 0.1
LSi>

• P(-·Planleu:m 1m.. ....æ<;10\C....t" I:llad 199~

led h ()~ c ~h.mdkt '1;\(Ill1nl !.~.2'1. ,lI-t!. _1f,l-1~ lig 71

L;2



Planlc\ærn

O~'erslg' J Re/lIl/I lirkIIIlIg lIf H-atllpe11lid/er. der amefUles i J..om

B.t}1idan Cørbd Daconil S[X'lrtak Tilt Tilt Tdll0P R.\81
4~ ~{' 2~EC Mcgaturoo

I 2 1 4 5 • 7 ,

--

_. -

--- O () fI .-
( ----- -( ---- --- -'- ..- U(.)

- --. .-- --- U(.)-_. --. --- ...._. u',,, ••• .- ---••• '-' --' ..- •••.- O O II
II O fI fI O

l.1I 0,5 I.fI 1.0 1.0
:!70 200 290 .l,l~ 240

" Bill ikke: 'IOn:ndc'\ "UMt'ro: langIllJ\\lrkmng

Skadedyr
P;"I lrod.. at den tørre og varme ~nlJncr forelmll der
lun ~"ag.e angreb <.If hladlu.. og moderale ~lngrch af
kurnhladhillcr l h\'cdc.

I tahel 2:! pOl ...dc 154 er \'l'ii! rc.. ultalernc af'" fo"""g med
I:'ldæmpel"c af græsnucr. Bdæmpd..e ~r udfoT! cfleritr
eller fmar med cl p, relhrnid (SumlcldlO II) hcnhold"\'l'ii
cl fmformiddcl (Pcrlcklhion :,(Kl), (jra'..Oul:rnl: l:r hed..,1
hda'mpcl vcd <lmenllcl ..c af Sumiddin F1 om efteråret.
men der er i~~e apnth:t merudhytter for nogcn af hc
llaml]i nge rlll.:.
I tahr.:llcn er og..a \j"l rc ..ulwter ;11' lilwarcndc for'iog i
penoden 1%~-~3. Fo""ugene er opddl i forsøg med og
uden all~rch af græ..nucr. End i~~c I for...ugcne med
iJngreh af græ.. nucr er der "Om gcnncm ..ni! opnåct 'iita·
li'iili ..l ~ikrc mcrudl:'l~lIer for 1:'Ichandlingcrne.

Gnesnuer. Gr;l'SnUcr lægger æg p3 \inlcrsæd i luhet af
eflcr<'lrct. ICy.gene lla.·Uer om fnrare!. og lanerne"
gna" rC'iultcrcr 1 gule hJene"lud. Ofle,,! er i"ær ..ide
"kuddcne anj!.n::bne. Græ.. nueangrcb ..c~ h....er! forti r i de
ne,,!e .... lnter..i.l·d~marker i 'itNrc ellcr mindrc omfang.

P:t baggrund af :; års for..øg med bdæmpclsc uf græs
nucr kan del konkludere'i:

· al f.:rll'sj1/ll'CUlf.:reb i 1'III1l!næd normalt IJ..I.:.(' red/ltl'rer
lUlh.Hfet mærJ..bart, mIr "jf/ter,{æril'lll'r I god I æl.:. \1.

• at da Iii tieter pll'f1'i\{('\ ttle.r.:l'l J..ra{tlge angreb. 111('" at

\/Idmlt/c 11I1l.:rt'h er \Tærl' at /nTlldHfJl', IH is fln fI"'g,.fI
IHr"' /ølge\ I Ul /anghal..ker,

· at d('l ln't/.\Il' ',eJ..ll'lIIflt'f\('lfiehpwlJ..lcr om ('/taarel.
· al I't IH'Tf',llmul flC/r l'l\t hetlrl' r1fl'Ål /'Ild l'1 f()\fomlld

d/'f.

II

II
fI

2xl5
2 x 150

Snllt/'gi 1C)f.).J
mod .\ l'lImpl' I III {'{Ip

I h('m/ ~ort('fI.\ n'\I~(('1l\ Ol'crfar h,idr 11ll'ldug.
gulrll5t og St'p/oria.

2. f)u er,1U Horre spred",,,g I sorl:1H1lxet. o~ del
..kaf IIdll.\"lfj·,\, u, "ogh' \orter kil" er mUleIre
moclfa/.wligt' OI'erfor mefdug og gu/nm

3. Folg n'glstrl'ml~5IleUl't.\ ophnlltl,!er om drets
Smlff('lryJ.. OK .HJrls!onJ..dft,.

4. Undersøg jtl'l'flfiglllwrkclI fra hegyndl!luJe
m'J..1"t I Sta(/iflm 29 o,: frc'm liJ lu.'gwulell//e
mcrll.:.nllod"mg i.,1 71

5 hl1tl'kke/od.\\'~c' hekæmpl',., l/ol,!l' pnUlh'Hlem og
sJ..adt,ttl'rsJ..la

6. Jlllle/H'flmpc bel.:.æmpes n-d S\lt.~t· lIll~reh. I de
tidligt' wl!k'\"'wdier l ed
Meldug

OI'er I per angreb/le p/tlmer I modwNcftge
.HHf(>r

Ol"t'r IO pc/. al/grelmf' pIcmier i IIIlIId1'(' II/nd
wgt>iigt' Wrlt!r.

GI/fru.\"{:
- l'I!d J..olHllllerel /orl,ko"u1 i mIJdraf.:t·ltgl'

joru.'r.
.Seprorm:

nekæmpt'I\(' IUIlOJe\ tøm fra stræJ..flmg5!flse"
og i \'itl~le del all'll'kHlII'W/lfll ng kUli H.'d
h.\pplg Iledflor eller lcd a,,~rC'b po. 3. OI'erue
blad

7. \It'd !Jl'fr \mitte/ryk (aj1/(f't1gig af klima og SOrl)

a 3~ belralllJ/mger med JI.J.//3 dosermg ofte
"Ot1l ('Ildigt'
\~d Ir,.., mllflc'IrYÅ C'r J·2 helllllUJlmger m(,d
JI.J.lI.f rimer",,'! o/le tilrrrll'ÅÅeJig

.\ AIIH'nd Ild1hoJere dlJ\"j'rmg I ('ti rislÅn f()r megn
St'jJtUrtll.

9 Vælg el middt'! 111('(1 ~O/I C'/ft'J..1 I1Iml dt' tlmm
t1ere"de~ygd(jml1le

Knækkcfodsygc O II
I hedemcldug -
B~gmcldug --
Gulru'!t. -'- ..(.)

Ryg.ru"t. . --- ..(-)

Scptoria. .. -
Skoldpkl . . . . . . . . . . , . --
Hygbladplct. • •
Sne..kimmcl. II II
"radkollc -' O

Anerlcndl du.. i.. pr. ha . 05 1.0
Ca. pri .. pr. ha. 175 :!IO

"" (;\x! \HknlO~ 'ogcn \Irknlng



Planteværn

rabel22 Græsj1ucr (137) Tabell3 BllldllL~ (138)

'" pbnter HL.e
\'iDl<rII_ med ""'rne

Jrr.nuer r' ha

Bladlus og kornbladhilll!r. I 1993 er der udførl (or~ng

med bekæmpelse af bladlu~ og kornbladbiller i hvede
efter IO planer

199.? J for.~øg

a. Lhchandlcl. . 32 0.8 R6
b. 0.2 I Karatc. 69 21 OA 3.8 3A
c. 0.2 I Karate... 51 28 0.0 0.5 0.1
d. 0.15 kg Pirimor ... 69 21 0.2 2.7 2.1
e. 0.15 kg Pinmor 51 24 0.3 0.9 0.3
r. 0.13 I DLG Cypern 69 11 O') 2.R 2..1
g. 0.2 I Ded... 6'J 12 0.3 3.1 2.7
h. 0.13 I Fastac 69 16 0.2 4.R 4.4
LSD

1991, 3 forsog
a. Ubehandlct. 73 7·"2
b. 0,2 I Karate. 69 21 +1.5 -;-1.9
c. 0.2 I Karate .. 51 42 OA -;-0.8
d. 0.15 kg Pirimor ... 69 12 -;-2.1 -;-2.7
c. 0.15 kg Pinmnr ... 51 33 -;-1.0 -;-1.6
r. 0.131 DLG C~pe,h 69 22 0.5 0.1
g. 0.2 l Deci~ .. 69 24 4.5 4,1
LSD

% ~U"II K,,",-
Mer-med Nad-

SIa- b""· I>olie- n4 od
" inlerb\edt mom I;'; ....,. L.enIC:

""''''pr ha ~

<3-1317
kcqu

I fon.ugcne blc\ bladlusungreb bedømt løbendc (se ID
bclbilagct) . i tabcl 23 cr vist angrebet vcd del scneS1C
bedølllmclsesticbpunkl. hvorfor der selvfølgelig er fær·
rest hludlus i de sidsl behandlede forsøgsled.
I gennemsnll af J forsøg i 1992 blcv dcr heller ikke op·
nact ...ikre merudbytter for bekæmpelse af bladlus.

Angrl'h af komb/tldflums larv~ pd faneblad uf h\-~d~.

Kombladfluer har de siti.lle 1 ar wut't "æsemUgl mer~
Ildhredte ellelnormalt i kom. men beJ,;æmpelse Irar dog
iJ..J,;~ I'(l'rt't aJ..wd

72.6
0.5
0.7
11.6
I.R
1.7

( 1.5)

RU
11.4
0.5
0.6
0.7
O.R

(0.3)

81.1
-;-1.4
-;-1.7
.;,.1.1
+ 1.2
-;-1.0
-:-0.7

/989-93 8 forsøg m~d græJ{luer
a. hchandlet. . . 13
b. 0.75 I Pcrfckthion 500.... 11
c. 1.0 I Sumicidin foL..... :'
d. 0.75 I Perfel..lhion 500.. 10
e. 1.0 I Sumicidm FL. . . 3
f. 0.75 l Perfckthion SOU.. IO
g. 1.0 1Sumicidin FL (5)
LSD

1989-93. IO for.fog ude" græsj1uer
a. Ubehandlet..... O
h. 0.75 I Pcrfel..lhion 5tXl. O
e. 1.0 I Sumicidin FL. . . O
d. 0,75 I Perfcklhion 500.. U
e. 1.0 I Sumicidin FL. O
f. 0,75 I PerfckthiOll 500. O
g. t.O J Sumicidin FL. . . . O
LSD .

/993. -I forjog
3. Ubehandlct. IO
b. 0.75 I Pcrfckthion 500. 6
c. 1.0 I Sumicidin FL. O
d. 0.75 I Pcrfekthion 500.... 5
e. 1.0 l Sumicidin FL. O
f. 0.75 I Perfel..thion 500. 6
g. 1.0 I Sumicidin FL. tl
LSD

Lcd b og c beh'lndlel Madium 9 i efterårel
Led d og e !lchandkl Sladium 111 dteråret
ud r og g behandlet ultimo mans
O2 fono~ fa:m.
1989 Pt:rfekllllon Fe. 1990-91 Perfeklhlon I'L

I tabel 23 ses rcsuhatel df 3 forsøg. hvor pyrclhroidcl
Karate henholds\'is dct hladlusspecifikl..e middcl Pin
mor cr afpro\el på to tldspunktcr (heg)'mknde sl..rid
ning hcnholdsvi.. blom~lring afsluttet).
I fOf\o~led f-h er afpro\cl andre pyrclhroider.
Ocr er iUc i gennemsnit af forsøgcne opmict \ilre mcr
udb) tier for bckæmpcl\c af skadedyr - hoved"Clgeligl
bladlu... Der er dog en tendcns til. al det sene bckæm
pelSCSlidspunkl har gi":t de storstc mcrudb) Iler. I I af
(orSoj;)genc. hvor bladlu~ngrebene lom tidligt. er der
opntlCI "Ikre merudb)IICr for bck.cmpelse (op til 7.2
hkglha).

154



Pluntc\ærn

...C. HllIdlu,,:mgreb er bedmnl I~,hende ('>C lahclhilagcl)
1-2 uger efler !oidslc ..prøJtning l fOl""Og"'led d og g er der
i alle for'l~'g~lcd opnået en jævnbyrdig hdæmpcbe.
I forsogsled II er skadedvT.wIl'!('I/ i 1'( ·I.I/al/li!\'tl'm af
PHl\'CL PC-Plflnleværn har ikke tilrtu.kl CI1 bekæmpcl\C
1 nogen af de 6 forsøg, hvill..et cr en ngug be'>lutlling,
idet der kun er opnticl "'01:\ Illcrudbyller i de ~wrig.c

for.."gc:lcd.
Og.... tl i tlrene 1990-91 cr dcr npnacl forholds\·is ,nhl mcr
udh)"!lcr for hckæmpcl<;e. og der har il..I..e I..unnet laglla
ge'" for"I..e1le p<.\ \irl..llln~cn af Pinmor og ··Cl andel mid
lkr·.
Ud fra tahcl 25 kan Jer hel kr iUe ..c~ fllT~kelk mdlcm
de enl..elte midler.

Url..æmpe/\l' al blcullm IllIede Imr H'lUI.. \lr!tlt'\' I,,,d (111

~re" pti mUl" {'Ild -IO pn af /1I"l'dl'flkSl'tIl'. Jo 51'""re (III'

~rt'ht'1 HOTler I relmi01I lif l/l'('dem mod"mg. dl'\ mmilr('
\I../ld(' ~or blm/fuselll'.
l:d fra InrW'1!-:ell(' 111('(1 tIIIl'elll/l'Ise lIf lU'd\lIf11! dOJ('rlll~er

I..ml der ('fU/lill Il..l..e ciTClj{CJ Jll..rt'l..oIlI..lU.\IOII('T po Krwu/
t/f (('I(I//I( \wgP 1I1lgrph i forsogene I dr J{'flerl' (jf De
twd:>'I(' lIJuli}{lteder fur (1II1'endel.w: af II('(/.Hlfte dn\"t'ri"Kt'r
j'unell/t'J {I/ I-æT(' I'ed ,'II ~en hltu/fllsbl'kæmpl'ls('. ItlUr
der Il..ke er h(,hOl for IllI/Kfitlseffcl..1
t.n fOrlu/Jfl'lnmg for WlI"t'"d"I'it' afell tlPll\(Ir dosl'rlllg er,
til /ld:'ll'm{u'I\t'1I gf'fUfllW~. II\'i~ der !"isa _\/g ('I be"ol' "a
lor (ilY mdj1nllill.':/.
Blm/fw l I,,-ecie er teller" at lwl..ll'mpe end blad/w I lur
b\·s:.. DNtt> 11.."/0('5, flf 1>flll/ff(\('fI(' !lidda i IlIw/et/h{'1

7lJA
U.~ -0.9

-O.S -I.]

0,4 "C 1,5
-0.1

1.5
1.1
U,O

7S.6
15 OA
2 1.5
l,S 1.7
1.6
1.1
2.J
1,5

17
b

IO

"H
IO
10

~b

16
16
Ib

"

o

Tabell'" B/odllH (/19)-
% Ira med

bl,ldlus' H'g Mcr-
loer· ud·

Vinterb,ecIe Fl._Ir l-l "' b}lIc
!>prøJI· "," P' +

m"1l: efler h. kemi
~I. 5J sl,6Q

JY93. 6 [onog

il. Uhehandlel
b. I xO,:!5 I..g. Pinmor
(;. I xO. U kg l'lnmor
d. 2xO.I::i kg Pirilllor
c. l x III uo..i.. andel middel.
f. 1X J/2 dO"I'> andel middel
g. 2 x 1/2 dosi'> anJel middel.
h PC-Planle\<l'm J~r .

/.Sf) 0-"
LSDb-"

/992 /I {onos:.

rt. Ubclwndlt:1.
h. I x(l.25 kg !'mlllor
c. I XlI,U I..g PirimOl
d. 1xCI. D kg I>mmor
c. J x III doc:j, ;1l1det middd
f. l x I/:! dosi~ ..lIIdel middd.
g. lx 111 dO"'I'" andel middd.
I.SJ)(l·~

LSD f'-g

lW~-""l LeJ ti O!! g Ixhandkl 'taJlUm 51
Lcd b-g Ixh.lndlct 'l'l.hum M

19tXl-YI l..t'd \ll'lch;IIl<lkl ,[,ldIUm 111 LcJ I->·f l\I.·hanJkl \lJdium ~1

• I'd, p];mlt'r 1 I'I°H·9~

JW/. fjlon()~

il. Uhchandlcl J
h. I xO.25 I..g Pinrnor
e. I x().1 J kg Plrunor
d. lxII. D I..g l'lnrnor
c. I x III do!>i andl.'t middel
r. 1x 112 do..i andel nuddL'l.
/.If) .

/OVO. 2 [nm)$;

a. Uhl"!l<lnd/c1. 24
h. J Xli.!." kg I'lnmor
c. 1xli. D I..g Pirillll>r
d lxO.I;\kgPlrimOl
l Sf) .

7

R2,~

0,4

(lA

U._l
OA
0.7

SO.6
.1
1.7
1.9

-1),7

-0.1
U.t\

l.~

2.2
O.R

Tril)'" l tahd 26 ses re<;u1talerne af ~ fur ..og efter cn Il)

pIall. hvor bctydnillgcll af trip\<lngrch i hvcde cr hcly\t.
Trip' 'var i 199.' mere udhrcdl end normalt, hvorfor for
\ugcne hk\ Iværksat.

Bckæmpcl"Cn er udfurt undcr hlnm'tnngcn og \ar ho
\ed,agdigl reuel mod mps 1 h\'cdcak~ne. I for'log'lled
d cr del hladlu"specifiHe middel Pi ri mUT amendt for III
bcl~'>C, OlU el e\'cnluch merudh)"llc kan <;kylde, hlrtd
lu,hdæmpd..c.
Dcr er Ikke 1 nogen af forsøgene regiMrcrel bladlu"~ln

greb. s.c1\OIll da i 2 af fo,",,'gellc er opnikl sikre mcrud
b~ Iler for Pmmnrhehandlingen. l Cl enkelt forsøg fore
kom der og....a kraflige angreb af I..ornbladbiller.

Tnpc:angrel;\enc er iHe næ'vne\ærdigl reducercl <lf de
enl..elle behandlinger. og der er Ikke opnået sikre mer
udb)lI~r. rl,r ..pmjlning hlev der fundet Irips i gennem
~1ll11ig :\1 pct. nf blad..kedcrnc.

Jlabcl24 cr vi~1 re~ult(ltcrncal (llorsog med hdæmpcl
~ af ,ka(il:d~ r med Pirimor henhold" i.. ··cl andel mid
del··

1 label ~5 ptl side 1~6 er \l't re..uhOJlernc fon de cnl..elle
nudler. P~rclhrllldcrne SllIlll-Alpha =' F\\. Decis og
b..,wc ....lIllt fosførmidlet l\:rfl.'I..tl!iull 500 .... r afpro\cl.

Dl:1 frcmgar al t:lbcl 24. at der i gL'lIl1CnNIlI af for·
,ugelle iUe er n]1nkt ~ikrl' mcrudh~Iler fnr hd..æmpel-

~\~CI·~lIc$!.lc, I~.flcr en n)' for<;øgsplan cr der i oklob~r

IW} gennemfort J for')og «()l)l559393-(X)\-OOJ) med
:!.nt'f!.It'h~I..a.'l1lpcl~ i hH:de og rug (J forwg) mcd ud
'1mIlIng af I'LK-Mctaldchyd 5 G (granulal) henhold!'
\"is ud...proJlning af bl,hlt'l1. I I for.og forekom lX ...negle
pr. m-o og planlcbe"'landen bic\" forbedrel som følge af
... ncglebel..æmpclsen. me~1 \cd :lll\'endche af granulatet.
I dl' \1\ rigt' fON'g hkv der opn:lcl en ensartel bcl..a:lll
pche med ,ncglemidlcrne.
For,ogellc fnrt ..ætlcr.
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Planle\'ærn

Tubel'5 Bladlus (/39)-
Korn· 'It "trA t(j'm· ll. ui Kum· 'It "nl '.nn- 'Il"tr.\
blaJ- mw mg bl J. "",d

HkJ
blaJ· m,d

Hk.
blad- ...d

HkJbille blad· NlI< "lad- btllc blad· '"II< N<ld-\ in.~rb\tde -' ",," k"D<
P"" h. t • k".. -' h,," le... -' "".. k,,,,,

",,, rr. ha r' " 1","
<a. m '" m ca. ~n (.1 '"

Sunu-AlpJUJ 5 fl\' PerfeJ\fhion 500 D~cis Faslac
/993 2 for!>'o,; 2 forsøg I for!>"og I fonøg
a. Ubt:handlct .. 0.2 ~7 79.0 6.2 O 77.9 2.5 5 78.6 0.0 O 84.0
b. l X0.25 kg Pirimor .. 0.0 1~ 0.2 3.0 O .;.0.6 2.1 O 1.4 0.0 O 0.8
c. l x 0.13 kg Pirimor 0.0 28 .;.0.9 2.U O .;.2.1 1.9 O 3.6 0.0 O -;.-2.2
d. 2 X0.13 kg Pirimor ... 0.0 25 O.R 2.8 l -;.-0.2 I.R O 0.5 0.0 O .;.1.1
e. l X 111 dosis andet middel . 0.2 14 0.0 2.4 I .;.0.8 l.l O 6.2 U.O O .;.5.2
f. I x 112 dosis andel mic.klcl . 0.5 19 1.7 3.2 O 1.3 1.5 O 0.5 0.0 U 2.2
g. 2 x 112 do<;i~ andCI mjddel . 0.0 19 2.1 3.0 l U.2 0.5 O 6.2 0.0 O .;.4.2
LSD ".g 3.3 3.8
LS/) h·g

1992 .J for'iøg 2 for'iog 3 forsøg 2 forsog
a. Ubehandlel. 39 73.8 32 117.1 30 73.5 85 70.9
b. l x 0.2.';; kg Pirimor II 0.9 IO 1.3 15 1.7 32 2.3
c. l X0.13 J...g Pirimor ... \O 2.0 13 2.0 16 1.1 30 3.6
d. 2 X 0.13 kg Pirimor ... II 3. 15 2.5 13 l,.l 27 3.3
c. l X Ul dosis andCI middel. h 4.3 IO 0.8 22 0.9 55 3.5
f. l X In dO!lis andel middel . 13 2.t> 16 2.6 26 0.1 55 3.1
g. 2 X 112 dosis andel middel 14 L! IR 3.6 19 -;.-0.2 M 3.6
IS/) .

/99/ 3 forsog .J forscg 1 forsog
a. Ubehandlet. 16 81.9 6 86.6 7 83.3
b. I x U.25 kg Pirimor . O 0.2 O 1.0 I 0.2
c. I xO.13 kg Pirimor. O O.h I 0.4 U .;.0.3
d. 2 x O, 13 kg Pirirnor O U,.l I U.9 l .;.1.1
e. l x Ul dosis andel middd . O O l .;.0.1 5 .;.0.6
f. 1 x It::! do~is andet middel. li 0.5 l 0,4 O .;.0.2
LS/) ........... ..

1lJl.r--Y3· Ud d og g Ochandlel stadIum 51 L~d b-~ behandlel stadIUm ~
1991 Ud d Ixhandkl 'l..dlUm 39. Led b-f behandlel ~t3dlunl 51

• I'CI dælming 0\'er:5le blJd
.t Pet. planu:r I 19'9!·l/:!

Knækkefods}~c. t tabel 27 ses resultaterne af 3 forsøg
med bekæmpelse af J...nækkcfodsyge. I forsøgs led h er
mc:dtaget behandling med Tilt top for at belyse hvilken
del af et eventueh merudbytte. der !lk)'ldes angreb af
bladsvampc.

RugTabel'6 Trips (l.JOJ-
" 'olrA med MeJ

Sia· BIad- ~~Jl5- Hk. ud-
Vinkrl,,·"flIe

JlUm lus greb k.rne bylle
rr. ha

ca. 'Y7 kemi

1993. 4 forsog

a. Ubehandlel. O
h. 0.3 l Sumi-Alpha .(i!-IW O
e. 0.5 l Pcrfekthion 5(X). 60-69 O
d. 0.2 kg Plrimor . _.. .00-69 O
LSD.

:; 71).3
5 1.6 1.0
4 "0,3
6 I.7 0.9

I fOThogene forekom klin <;:"age angreb af knækkefodsy
ge, som ikke ud, il..lellc sig i den tprre Mlmmer. Der bic"
derfor heller ikke opnåt:l sikre merudbytter for behand·
lingeme. Behandlingcme blev udfpn både med og
uden væl..!.lrcgulcring for at belyse remabilitcten af
knækkefo<hygebekæmpelsc afhængigl af væl..slregule·
ring. Forskellen mellem blokkene "ar dog usikker.
h\'orfor re~uha{erne af '·æJ...slrcgulerede og ikke ....æk·
sIregulerede fnT'S4~g...led er "1st sammen.
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Tabell7 I\llæÅÅefodsygl' (/-11).

! "n tra ii1Dj:rd"ft af
IIkg ~kr·

Vint~rrug
l.n;clLl:rll(~~!e kerne ud~1t~I
Forår. Lea, an P' ... :+ eml

1993. .l/cmog

a. Lhchandli't ~ ~ .8.0
b. lxll.5 I Sportak O , 2.1 -0.7
c. 0.5 I Sporl;-tk. , 2.5 1.1
d. 0.5 I Sport .. )... 2.5 1.1
c. 2xO.5 I Spnrl:tk .. ~ 4.2 lA
f. 0.5 I l>Cro~al 1'1 , n :'\,6

g. 1.0 1 Sporlak . , :'\.0 11.2
h. 0.5 l I tit lop 2.2 0.5
I.sn
leJ b oe 1.: t>chJndkll n(l\l:ml;~:r

Lcd Il. J.~, lIg h l'II.'holnd1et ,.aululIl ~5·~1I
L...d C. t tig g tlchan~II('1 (t.:nhum jO·Jl

S)gdom.!>· og ~)..Udl'd:, I'sbt!kæmpelSt'. I tallel 2~ -..e!'> n:..ul
wtcrne i1f 1: fo,""ug. h\or ockæmpd,e af hade knække
fod<;~gc. bl;-tds\'ampe ug .. kaJedyr cr bcl~st, I fo~g!'>kd
h og i er ('1 flU PC·program 111 \cjkdning um hckæmpcl
'e i1f "~gdomll1c og ~J...aded\r l rug afprll\CI. I forsog~led

h cr kUli "hllnpcdekn afpro\CI

Det frcmgar ;11 tahellen. al der i gennem ..mt af fOf"ogc
nc ikke er opn:1"::1 ..ikre merudhytlcr for nogen af be
handlill~crne. I uhchandlcl fandlc'lngen kmt'Ucfod,y
ge l neg.) ndcl<;cn af juli. I fun.llg:-Ied i anhefnlede PC
l'lanteværn i begge fON)g hchandllng med (1.3 I SUl1li
Alpha Illod trip... l det ene forsøg ble\' d~r derud(J\~r

anbefalet lildejing af 0.3 I Tilt top mou meldug.
t-:or"~;gcnc fon~;l·ltl.:r.

1genncm!onit af 6 for~()g i 1991 blc\ ucr opnået statistisk
sikre I11crudh)'ltcr for bekæmpelse af bJad~...ampe.

f der \'Urme, rorre vejr i maj l'ar trips (ogs" kaldet tordelt
/luer. gnol'ponder) meget Ildbredte i flere ofgrøder. Iler
angreb i fflg. I/I'or de sm" .wrte mps kan findes inde i
bladskedeme. Senere kali ',vidlige eller rodlige lan'er
filldes. Tripse"es sugning kan medfore bf/mfan'ede blad·
skeder og el'efl1tælt ogs" faneblade. Bekæmpelse af mps
, rug anbefales )'fd forekomst af}.j morke mps pr. aks·
bærl'nde strd. Bedste bekæmpefsl'-slIdsptmkr er umiddel·
bart ford.ridning

l'lant('\ æl'lI

8run·
I.... ~lri

Vinlerrug Skold- med mg \t~rud·

Mt pkl InJ"i-
'erne

b)IIC
.greb

P' .. •
ktml

ca, 1("W)

1l.JQ3 ] funog
a. Ubchandlel 11.111 0.9 52 59.4
h. 0,4 I t\lcgaturll\l o II.~ 1.7 0.5
c 1.0 I Sporlak O OA 0.6 -2.2
J. 2xO.4 I Lyrie. .. (O) (0.1) (7.3)
c. 0.5 I Sportak

0.5 I Rival ........ (O) (0.1 ) (1.9) (-O.~)

r. 2x0,4 I
Megaturbu. O 0.4 1.6 -O.~

~. OA I t\lcgaturbo
03 I Sumi·Alpha O OA JI 3.8 2.0

h. PC·I'lanlc\ærn

'H!.· dyr. O 0.6 2.7 2.2
PC-I'lanlc\æm
"l)g1dvr . O 05 3.5 2.4

I .\f) a-c li
L.ID b-L [-, /.9

IW]. 3 fon'og
a Uhchandlet . 0.7 :\3 51.7
c. 1.0 I Sport'k lU O.h -2.0
r. 2x0.4 I

Mcgi.llurbo . II.R 3.6 -6.0
UD.

IWf.6/tmog,. Ubehamlkt • 58.1
c. 1.0 l Sporlak . 5 LO I.~

j. 2x0.4 l Tilt tOp. 0.8 4.9 2.2
LSD. 2.8

l, t>chJndlm!( led c-f .,1;ldlum 31~JI ~ behandlmg d-f ~tJJllJOl ]7·JI
l ~h,mdllOg kd b og S Sladiunl J7...JI.
~ Ilchandhnll lcd Il 'ladIlIm J<'··;O
l l'" lfor"Ul! ~

Stralegi J99.J
Plamenl'm i rug

I\fIll'kkefodsyge
hllll beJ..æmpe/se It'll:

rug efter flig eller rug efter alfdell J..Orrlllrt
r,d/u: {(ining
mi/d og fugrig oklOber'lwl'emba
der l",l'endt's 0.5 l Sporrak i nOll'mber og i
aprlllurderrJ. om befumdlillg('ll skal gemagl?s

ntadsl'Ol/Ipe • meldug - skolt/ph" • Imlllrll.W:

beJ..ll!lIIpelsl? led merl' udbredle lIngreb. Ofll'
omkring stodillm J5·50
1Il1l'emf redl/cerel dosis af el middd /1/t'd effekl
mod dl' dominerende Sl'(fmpe.

Skadedyr· hOl'edsagelig rrips:
. bekæmpes l'ed 2 trips pr. strit lig(' for sJ..rid'l;nl:

Vll'kstregulering:
, Stodium JO·Jl og stadIUm 37-39 ll/rdffl?S om
l'æJ,;,sm?glllerillg er pllJ..rtrl·et
reducerer doseritIg er tilstrækkelig
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P1anteværn

63,8
0,2
0.2
2.0
1.7
\.0
0,7

Jabt'110 Delt do.sis af 5~'ampemiddel(144)

1993. 8 forsøg. Med meldug og bygrusl. efterilr.

a. Ubehandlel ... 308 42 56
b. 05 I Corbel okl. 312 27 43
c. 0.25 l Carhel ok!. 310 28 46
d. 0.5 1 Bayfidan okl. 302 30 40
c. 0.5 I Corbcl nov. 309 21 38
f. 0.25 1Carbel 110V. 308 22 39
g. 0.5 1 Btlyfitlan nov. 305 25 36
LSD a·g
LSI) b-g

-

8<-
•'" ...,..",.1

1w><J. Planter
\teJ IB~J' m·BI\inlerb,~ tin... pr ro: dug rUM

kem<

tid !om 1'"ha
ca ::!~)

rrcm~rired~ .~ ah med IIkg
\'Inlerb~g rlanlel DI'gen kcm~

pr m: t'lyghl'llJld pi ha

Vinterbyg

Hl'jdsning. I tabel 29 scs rc~ultaleme af 4 for..ng efter en
ny fon.ogsplan med bejdsning af vinterbyg mod nøgen
b)'gbrand.

Bygru5t '<ar den dominerendc skadegører I \-'lnterb)g
gen i 1993. Allerede tidligt I foråret kunne der i mange
marker findes udbredle angreb af bygruSL Meldug op
tr. dte med moderate angreb. Bygbladplet ''ar uden be
tydning i det tørre vejr. ligesom skoldplet og blc\
hæmmet i løbet af '>Ommeren .

'{(,beJ 29 Bejdsning mod nogell bygbrand (l43)

/993. " fonøg
a. Ubehandlet 274 3 60.0
b. 200 ml Raxil 03:' ES. 252 O 0.6
C 100 m t Raxil 035 J:-.S. 267 O 13
d 200 ml F-ungaLil-C ~57 O -0.7
c. IOn ml Funga7l1-C'. l54 1 ·O.X

1011 ml Sihutol 2t'«1 L.S 276 2 -0.7
g. 50 ml Slbulol 2xO LS ~7.' 2 -OA
LIl) .

1993. 1 for:.øg iJdt'n meldug og bygrusI, efrudr

a. lJbchandlet .. 340 3 O 59.2
b. 05 I Corbel okt. 338 2 O 1.4
c. O.':!S I Corbcl . . okt. 338 2 O 1.6
d. 05 I Ba,r.dan okt. ~7 2 O 1.3
c. 0.5 I Corhe! .... nol'_ 342 2 O lA
f. n.!5 I Carhel . nO\. 336 2 O 2.0
g. 0.5 I Ba~fidan nO\. >tI 2 O 2..1
LSI) a-g
LSD b-g.

[ fUf'llJgene er bell}t1et sorlen PH~toral mcd en \plre
c,ne pa 95 pct. Mcd en ud..;:c(,lsmængde på 136 kg pr. ha
t'r 1iI<;lræbl :;00 ~pireJ) gtige kerner pr. m:. I uhehandlet
forekom 3 pet. al.. ... mcd n~)g.cn hyghrand. SOIl1 hlev he
).,;cmpct med Ra'.:il 1135 ES i begge do...cring,cr og med
<.len heje do..ering ;lI l-ungil/il·C. De eHige hehand·
lil1~cr har hafl min<.lre god effekt.
I il hcj<.l ..ning mod nugen h~'g.braJ1d Ixnytlc.. i dag 200
ml hmga./II-C
Før<;pgcne f()rha~lIer.

fOrehygge/se mod ,rddkol/e kan vært' aktuel ptJ arealer,
"~'or vbuerb},8 !wr \'ærer dyrker indenfor de .~e/leste C(l. 3
ar. Storst risiko for angreb er der i tæfte og kraftige af·
grøder. Ud.~prøjmi"g af Bayfidan foretages om eftertlret
5{j sent som mft/igl. d.I'.s. ind I november.
8ekæmpe/st' af bladsl'ampe om efteråret i lIimerhyg har
generelt ,Åh I'{l'ret r('llIabel/il/rods for forekumst afan
greb om efteråret.

S,ampe.~J.:domme om cflcrurCl. I ehcraret 1992 \-ar der
meget meldlIg og IH'grll.H I mange vintcrbjgmarkcr.
hwrfor for'>Ogenc i tahel .lO ble\- I\-a:rbat. Forsøgene
Lin ...amlidig bely-.c mcru<.lh}ItCI for """handling med
H,,~hdan mod grtl'\lnldkolft'

I lahd 30 er de i alt IO for~og opdel! cfter. om der
fordom <Ingreb af tll<ldsVllmpe om drcrhret. Det frelll
g:.Il. at der i gcnnem~nit <lf gnlppcrnc il..ke er opnael
... ikre meruJbytler for heka:mpelse eh·om der forekom
udhrcdte angreb af Illeldug/h}gru t om eftcrl'tn.:t I lit.: S
fur'illlg. Om foran:l var der !..1I11 lidt minJre llngrcb i de
hdwndledc forsøg... bJ ..amrnenlignct med ubdlandlel.
l"radkullc forel..om kun i 2 fONlg og mcd s'age angn:h.
f'or'idgcne fOrl!>ætlcr.

I Cl f()~ug (1)9lJ.t~~WJ·()(I:!) Cl' bel} ..t bchanJling med
~uI1l1-Alpha i ol..lobcr hcnh(Jld~\'is behandling med
Ba~fidan i no\emhcr. Der forekom lkl..e an[!reo af blad
hl'" l t:fteraret eller tr;ldk"Ih:. og der bic' iUe opnilct
mcrudhyuer for behandlingerne.

Blads'':lmpe Com og sommer. I tabel 31·32 ses resulla
terne af forsøg. hvor godkendte midler er sammenlignel
med nfe. endnu ikke godkendle. midler.

I tabel 31 se~ resultatcl af 6 forsøg. hvor de n)'c midler
PlulOnfT\\in (nu~ilazol-fenpropimorph), Tiptor (pr()
c1maz+cyproconazol) og CR 18959 (prochloraz+fcn
propidin) er afprøvet. Forsogcne er del! op i forsøg med
og uden megen b)'grust. Kun i fp~lnævnte lilfælde cr
der i gennemsnit af forsøgene opnåcl sikre og ret høje
merudhyucr for behandlingerne. Bygrust har været den
dominerende ..ygdolll og oplrådle med kraflige angreb.

Ved anvendcl ..c af CR t895Y cr bygrusl ikke bekæmpet
tilfredsstillende. og. der er som fs>\ge heraf opnbe\ et
la\ere merudb~ne. O,s I Ri"al i forsogsled g har også
bekæmpet hygru!>t dårligere end en behandling med 0.5
I af de resterende midler i tabellen. De o\Tige midler
har klaret 'tIg lige godt bade med hcnsyn lil effekt og
merudbytte.
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'1{lbe/3J. B/arJHtlmpe (/./5).

... da:~nmg af

VinterhlK Bllld-ISkOld'l Mel-I AlE
H'g

(llet rkl dug rust ~cmt

pr. h

Cl. Q/il

/9<J3 ./ f()r~o,:. mc'~ell h\};ruw.
a. Uheh.mdlcl 0,5 I 0.1> 5l) 54A
h. J xO.5 I fl.lcgalurbo Il..' n.x n I JL:!
c. 3 x O.~5 I Mcgaturho 05 (I.X U ~ S.I)
d. Jxll.5 I Plulonrrwin ll.~ O.R o I 11.1
c. 3 x 0..::!5 1PlUlOn{fwlIl OA n.x u s 1).2

f. l xtl.5 1 Rival
~ x 0.5 I Tiplor (J.:! n.x U I 12A

g. ] xO.5 I RI"I! 0.1 O.X n ~ 9,4
Il 3x05 I eR IX959 0.2 ll.~ o 15 6.1
I..f;)/J IJ-h 3.3
UD!>·" !J)

/IJlIJ. ! forsog. li,11 hygrtHt
a. Uhl:handlet li n J 2 61.7
h. JxO.5 I i\okgaturbo (1 n (1 0.7 1.3
c. 3 x (J.25 11\'1egHturbo n li (1 lU 2.J
d. 3x05 I p!ut(lIlrrwin n li U 0,4 2.9
c. J x 0.25 I p!uhlOrr..... in n li (1 0.2 1.6
I. l x lI.5 I Rj\al

~ x C1.5 I rlplOr li n U n 1l.1
g. J x 0.5 I RI\aJ li n n n.1 ~.5

h. 3 xII':; I C'R IXlJ)I) li n (1 tl.~ 1.2
J.SIJII-h
LSD b-h

I cd h-h heh:mdlcl ~1,tLllllm JII·31. 37·.W og 59

1:'lanlt'\ærn

l'abel 32 \i\Cr re~ultall'rncaf ~ fOl"iog. h\or de ml.' mid
ler Pluton{f,\tn og ('R 18960 (prochlmaL-rfcnpropi
Olorph+fcnpropidin) er afpnH'ct. Der forekom "un
svage angreb af bladwitl1lpc. og dcr er i gCllncm"nit af
fOfMlgc:nc ikke apn. Cl sikre merudb~ tIer for hcka:mpcl
'C. Heller ikke for va:hlrcgulcring med TerpiII er tier
opnået mcrutlhyltcr. I I forsog i ~laril,"a er der dog
opnacl Cl "Ili.kcn m~rutlh~lle pa 55 hli.g pr ha for
\:l'''~lre!!.u!t.:rillg.

/uhl'! i! mat/nampc' (/ol6J

[,_o % dækmng al

811ltJ'ISlokl'l Mrl-I BH~-
Hkg

lern...
plcl plc:1 clu~ ru~( pr, bil

C3 151ft

/993. 4 fon"g.

a Lt'lchaIl(JIt,.'( Il I 2 7 61.2
h. 2 x O.2:Ci I \1cgmurbo U U.9 Il 0..1 1.5
c. ~ x 0.25 I Megalurho O lI.X Il 0,1 2.0
d. 2 x 0.15 I Plulonfrwin U U.H li 0,2 l.S
c. J x 0.15 1 PlulOnf'\\. in U U.R O 0.1 0.0

:1 xO_5 l C'R IH%() O II.X li 0.2 II.~

g. ::! x O..Ii I Rl\at Il O.H li 11.1 n.J
h II.) I I{l\;ll

tI.5 I Ri\al
+ :!.O I 'lerpal U lI.H li 0.1 1l.9

I \f)

l ,)~ 2. hch3nJling leJ h·h _laulUfll\(I,.'1 tl~ :'1·w

It bl'll:ludhng led C. l' og t ~wdium :'9

G

TrlldÅ"lIe 1111llt'rh\g. / enÅ('ltmarker ÅWlfle ,[urorel pll(le~ gu/e områder 1marken med angreh a!trlJllkøl/e. Gulfurl'
IlII1J:P" j()rH'OtIl!1 diJ.r.: igell dl' (le:j('\/eder. Se.\ "æmlf're pa p/alllf'rtlf'. p"de5 de brwle 'nl/{·/",IOIt/e. Tradkolle har de
\('lIert' ar /"l/IUIl'/ {i"de.,· rn w/hredr j I'jwl'rh_\gmorkeme om forart'/. Vmll'rhvggel/ er de j1ef;!r (feder (log iH.e hlel'et
,/"ndet fif /JIIgrt,hf'lf(', fordi dl'lI I(U I gud I {{'h, cita dl'lI ",,/d(' !"iwer. Irat/kølle c'r ell s(}/"a/dl ~1·/I'/"/"d~c'!JI}lfra.'If.

JH ,//"et hC'lydn, t/t \I'/ml"l'lI nær ,I..adl'r næJ.J.et/e pimlIer. BI·J.æmpe/w \J.a/ nUt' fort'fn'gJ:t'"dl' og /ldførl" \('I/t'S/

1l1I11i).:/ om e((('rlm'r. dl·s. fm I/(Hell/her. (rotm: Jor).:f'll .~mlO'lH'lI og A I'mm Nie/\etl)
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Plunleværn

Tabel33 Delt do:.·i~ af smmpemlddel (47)

..",. dz"nln~ ar-
Ik H',

'·....rn)R
11:..,,1- BIAd·I'i"'oId'j Mel-1 B~g· k,";,
Iinp- "'" plCl .... M'
.nd<> pr. ha

ca tj{h

1993. IO fOT'iog
a. Ubehandlet 0.1 2 3 IO 54.0
b. 2x In d(}~is LIX) o 0.7 11.1 3 3.h
c. 3x 1/4 dosis 0.75 o 0.5 o , .l.!
d. I x In dosis n.50 o 0.5 n.l 3 2.0
e. 2x 114 dosi'!> O.5U o 0.6 0.1 4 I.
f. 2x 1/4 dosi~ 0.50 o 0.6 0.1 3 3.2
g. 3x liS dm.is 0.38 n 0.5 n.1 4 2.6
LSD Q.g 1.8
LSD b·g

1992. IO forfJO/:.. libchandlet 7 12 .1 11 54.8
c. Jx 1/4 dosis n.75 J 5 0.1 n.9 ' '.. ..'
r. 2x 114 dmis 0.50 J 6 n.l 2 2A
g. 3x 1/8 do..i .. O..'R J 7 n.l 0.9 lU
LSI) a-g J.7
LSD b·g 1.2

Lcd b behandle l .. ladlUm 311. " -l.'.
Led , behandlet SladlUm ."ll. I!· .'1. 41 ·-15
Lcd d behandlet mdium l' :n.
Led e bchandkt 'tadlU01 X.'!· .H. ..lI -..l,
1.<d r lxh,mJlcl stadium )ll..l~ ..'1.
lcd g bchandlt:l .. laulum 30.32· :n.-II ", Nlt.'''''W(:~lC bind 1'}lj2. hid do.. i~ l.U I

'!hoel34 De/f dosis af svaml'emiddd (/47)

Delt dosering. Tabel 33 lii~t.:r resultaterne af lU forsøg
med hekæmpelsc af hlads\'ampc på forskellige tids
punkter og med forskellige d01>eringcr. Behandlingerne
er i tahellc:n ordnet cfter aftagende kemikalieforbrug.
Forsøgene cr udfcn med to forskelligc mIdler. og i tabel
34 cr pr~ntcrct rc~uhalernc for de enkelte midler.

Af tabel 33 fremgår dcl. at b}grusl har \<eret den domi
nt.:rcndc s:vgdom. og at dcr for alle behandlinger er op
n et "Ikre merudbytter. Der er i gcnnemsnit af fo~ge
ne ingcn 'ilkr..: forskelle mclkm behandlingerne.

I tabel 3-' ...e ... de opnaede merudbyncr for de enkeltc
midler. ligec;om resultaternc efter PC-Plaflfl'I'fl'rm W?l
l~dtJmg (\H~domsdclcn) er medtaget i forwgslcd h.
Kun i sericn med Tilt Megalurbo er der i gennemsnit af
forsøgene upnåct sikre merudbytlcr. men ingen sikre
fo",kcllc mellem behandlingcrne. Tilt MegalUrbo og
PIUI<lnrr\\in har bekæmpet !lygdommcnc en5.artet. PC
Plantc\,ærn har i'!>ær i forsogsscrien med Plutonffwin
Oc'llrkc:t et la\'t kemikalie forbrug (behandlingsindex
0.6:-; hcnholdwi!> 0.20 i dc to 'ierier). I 3 af dc 5 forsøg
med Plutonrrw;n udh'ste PC-Planteværn ingen behand
ling. I (orsogslcddel med PC-Planteværn er det tilslræbt
al anvende samme middelvalg "om i de øvrigc fof")"S!>
lcd. Dt:tte er dog ikke tilfældet j alle fo"",&. hvorfor der
hCI1\'l'icS til tallelbilagct. I nugle forsøg er i ..tedel an
\Oc:nJt andre midler og doserlngcr. <,001 PC-Plameværn
hlir anbd:Jlcl.

" dzknmg If- Mer· % dæknillg af-
D<.

IIk8 ud- 8<- Hk.
VIIIIerbya hand· Bild· jSkcHd'l Mel· IBy!- kerne byut- hand· Blad jSkOId-1 Mel· IB~B" kt:meu.,.. plet plet dug OP! pr. ha b"l" pkl plet dug NSI pr ha...... .nde>

u ... Ir.t'ml
U.c..'Il>

/993 5 forsog Tilt Megarllrbo 5 forsøg PfwonlTwin.. Ubehandlct 0.1 0.1 5 10 55.0 O 5 OA 9 52,9
b. 2x 112 dosis 1.00 O n 0.1 3 .1.6 0.6 !.IX) O , o 2 4.1
e. 3x 114 dn..i~ 0.75 o 0.1 O J 3.6 1.3 0.75 O l O 2 4.5
d. l x 112 dOSIS 0.50 O O 0.1 4 1.2 '0.3 0.50 O I O 2 2.8
c. 2x 114 dosis ............. 050 o O 0.1 5 :U 0.6 050 O I O 3 1.4
f. 2x 114 dOSiS 0.50 o O 0.1 .1 .1.9 :!A 0.50 O I O J 2.4
g. 3x 1/8 do~il> 0.3 O o 0.1 4 , 1.7 O.JR O I n 4 2.4
h. PC-Plantc\lærn ....,g 0.65 O O 0.2 2 .1.8 1.8 0.20 O J 0.1 , 2.0
LSD a·1r 2.3
LSD b-I,

/992 3 [onog Tilf .\Icgtllllrbo 4 f()r<;og Plmon/TIH".. Ubehandlet .. " " O 34 5"&,1 0.5 3 7 l 6\,1
c. 3xt14 dosis 0.75 8 6 O l 2A 11.1 0.75 O I O 0.2 1.1
f. 2x lf4 do..i..... 0.50 9 9 O 6 2.0 0,5 0.50 O I O 0.2 1.0
g. ~x 1/8 dosis O.3R 7 9 " l OA ·11.7 O.JX 0.1 J O (l.2 -OA
h. P('-Plante\'ærn ~)~ . 0 ..19 9 17 " 4 0.8 (lA
LSD

'(lrmaldosi~ Tilt "tc:galurl\o. Plu!\ln. T\l.1O I.U I pr. hJ
- ~~10\'t",..,tC hlad 19')2
Bchandling"tld..punllcr ~, lat.clll

l(~)



Phmlt.'\1crn

I tabel.'=' hringes en ..ammenstilling ar opnåelJe mt.'fud
hYller I fOf<;og..led med Tilt Megaturbu eller lill turbo.
..om har \ <rret melJ i fllN~gcne i nerc Ar. Dct frcmg!lr,;)t
der er opn1'tct variercnde mcrudbytter fra ~r til .'1' ~orn
følgc nf forskelligt srnillctryk. l3 de i 1993 og I(.M) op·
trådte en del bygru\1. I 1991 optr. dtc cn del skoldplct.

'ftlbel 3' B/adn'tlmpe- .
" dltkning af'

mg Mer
Vinlerbyg Blad· IMeJ-JU}"S' udb.

plct dug rus,t kcrnc

":'1pr. ha

ca. 116

/993. 9 for~og

• L:bchandlet 0.1 ~ " 57.~

b. 3 x 0_2':; I f\kgaturbo 11 Il 2 2.9 11.6

" 2 x 0.2.." I \1egaturbo 11 0.1 2 :!.8 1.1
LSD II-(' 2,1
LSD h-c

/993. 6 forsøg.. Ubehandkl . O,.", 1 J~ 56.8
h.3xO.5 l Mcg'l1urbo 0.2 11 1 7.9 1..1
c. 3 x 0.:!5 I ~k~alurb() OA O J 6.7 4.~

LSf) a-c "."L\/J h-c

lCJ<Jj, 5 [or:!lot:.. Ubehandlet. 0.1 5 1t1 55.0
b. 2 xO,5 I Megaturbo O 0.1 .1 J.6 0.5
c. J x 0.25 l Megaturbo O O J J.6 l..1
d. 2 x 0.15 I Mcgaturbo O 0.1 .1 3.9 :!.4
LSDa·d 2,Y
/.SD h·d .

/CJ<J2. /5fonoJ:.. Ubehandlet 11 7 1J 51.2
h. 3 xO.5 I \lcg"turbo . 6 O 1 0.9 .;.3.7
c. 2 x 0.5 l Mc:gaturbo . 5 O 2 1.3 .;.1.8
LSD

/W2. 7 forsøg
<t. Ubehandlet. 9 4 17 57.1
b. .3 xO.5 I Mcgaturbo J 11 1 2.4 .;.2.2
c. 3 x 0.25 I \Icgaturbo J O 0.6 1.5 .;.0.8
LSD
/991. 7 fon·og

• behandlet 11.7 14 1 60.9
b. 3 x0.51 Tilt turbo 11.1 0.1 O 7A 2.8
c. 2 X0.5 I Tilt turoo n.2 0.4 0.1 4.9 1.8
d. l x 1.0 I Tilllurbo 0,1 0.6 11.3 3.6 0.5
LSDlI·d /.8
LSI) h·d . /,6
1990. 3 fonog.. behandlet 6 12 11 61.0
b. 3 x 0.5 I Tilt turbo 2 2 3 8.4 3.5
c. 2 x 0.5 I Tilt turbo J 3 J 6.2 2.9
d. I x 1.0 I Tilt turbo . 3 4 3 5.7 2.4
LSD a·d ... 5.0
LSI) h·d /,9
/989. 5 forsøg.. Ubehandlct ... l 4 0.1 72,6
b. 3 x O,S I Tilt turbo 0.8 0.3 O 3.7 .;.1.3
c. 2 x 0,5 I Tilt turbo . 0.8 0.3 O 3.6 0.3
c. I x 1.0 I Till turbo . 1 0.9 0.1 3.2 .;.0.1
LSD.·d /,6
LSD h-d ..

• Næsl,,~-eo:le blad 1989-92.
Dc lrc behandlinger cr udføn ca \lrkststadlUm JO. ]2-]7 og ~5.

Fn og IO bchandlin!lcr er udforl ca. lpefloden 'I,t(tnlln 30-45.

I tahcl 16 cr udregncl omkostninger· i form af hl..g
\intcrbyg . \'ed forskcllige ~projtc!otrategier og vlOlcr·
bygpri!>Cr. Omkostningernc er bådc beregnet for ud·
hringnmg \'cd maskinstatIon (120 kr. pr. ha) og \'ed egen
udbrinf!,l1ing. Udbringning!oomko!otningemc v<lficrcr
meget fra landmand lil landmand, men Cl' her Sl.lt til 60
kr. pr. ha. Kcmikaliepri'scn er sat til 300 kr. pr. ha for en
normaldo'-Cring.

Tahe/36. Omkost1lmgn til n'ompf'hf'/umdlillg af viwer·
byg \-'ed ændrede kompri~er, "kg pr. IIu.

Vlnlcrhyntri~ kr.Jlll.l

105

2XO.5 dm/s:

I60 kr. udbr. ........... 4.0 4.4 4.9 5.6
120 kr. utlbr. 5.1 ~.7 6,4 7.2 G
3xO,25 dosis:

60 kr. udhr. J.9 4.3 4.8 ;,4
120 kr. udbr....... 5.6 6.2 6.9 7.8

2xO.25 timif:

60 kr. udbr. ......... .. 2.6 2.S 3.2 3.6
120 kr. udbr. J.7 4.1 ~,6 5,2

l xO.5 dO:!lis:

60 kr. udbr. ......... 2,0 2,2 2.5 2.S
120h udbr. 2.6 2.S 3.2 .H

Der fremgår af tabellen. at det med faldende kornpriser
!okal højere merudbytter til. for wampebckæmpcl..e
mcd de "istc stratcgier er økonomis!. rentabel. Oml..05t
ningenH: I..an sammenholdes med de opnåede mt:rud
byllcr i fors"gcnc.
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Planteværn

Strategi 1994
mod sl'lImpe i vimerhyg

/. Ke/ld Jortens resisteIIs o\'erfor bile/e meldug,
skoldplet, byglJ1adplet og bygrusI.

2. FØlg registrering.metlelS opJy.fIIiJlger om lin'u
smittetryk.

3. Vllden'øg jævnlig' markelI fra swdium 29-71.

4. Trddkølle. Forebyggende bekæmpeJ.~e om
efierltret ved:

- dyrkning af \'illterbyg del'ic/Sll' 3 tlr
- i tidlig, såede og kraftige afgroder.

5. Ritld.H'tlmpe bekæmpes ved H'lIge fmgreb. / de
lidJige l'ækswtulier \'Cd:

Me/dllg:
- m'er J pct. ol/grebne pltlll/er.

Bygmst:
- Ol'er 25 pCI. tmgn'hlle pItUlI(·('

SkoMplel og bygbladplet:
- l'ed hyppig Iledbor.

6. Ved højl smil/e/ry/.:. (af/Itlmgl).:f af kli//UI og WJrt)

er 1-3/ll'htllll1liIlRl'I' /1li'd 11.J-I/3 do.... i.... OJIC
nOt1J'emJlge.
Ved ItII,t ~mitte/n'k l'r 1-2 I>elumdlingt>r ml'd
II.J-IU dusis offe ril.\·/,-ækkelig.

7. Am't,fltl en hOll',-e dosering l'etl ri~i/.:.() for me/?et
....koldplt·t og byghlildplel.

R. A/llelld er eHe/.:.liI (middelll/od de dominereIlde
SI'flllIpl'.

Skadedyr
l tabel 37 "c<; resultaterne af 2 for~øg efter en ny
for'iøg\plan med bcjd\ning og ~pmjtning mod sk<lde
dyr i vinlcrhyg. Der forekom kun wnge angrch ar
græl>nuer. og der er i gcnnem ....nil af forsøgcne ikke
opnHcl sikre rncrudb)'lIcr for nogen ilf behandlinger
nc. Græ"nucrne er hekæmpet bcd~1 vcd Dcei:-.·be
handlingcn om cfleran.:1.
Forsøgene forts<cller.

Tclhel3R. Plwllewcm (/-19/.

Tabel37 Bejdsning og sprøjmillg mod Skadedyr (/48)

Frem- % planter med
'PI- Hkll-red< (:r~'1 Blad- 111l\'fC·

Vinlerb)'g plan- nuer lu." rød!>()( kernl;

'"
pr ha

pr, ml April Juni

/993. 2 forsøg

a. Ubehandlet. 294 , O O 50,5
b. 5()() ml

Promet 400 es . 29~ 2 O O 1.5
c. som bog

0.3 I Dceis. 316 O O O 2.1
d. 0.3 IDecis. 315 O O O 0.5
e. 0.3 I Dceis 301 O O O 2.4
f. 0.3 I Dceis. 309 5 O o 1.7
LSD.

Led d hehandlct i stadium 9 i efterårel.
Lcd c og ( behandlel i ~t3dium 11-12 i efteråret.
led r hehandlet ca. 20 mart~.

Der er udført el enkelt forsøg. nr. 091539393-001. med
hekæmpelse af ,Tips. Sumi-Alpha 5 FW henholdsvis Pe·
fekthion 500 er udsprøjtet på IO forskellige tidspunkter
(umiddelb<lrt før skridning eller undcr blom:.tring). På
trods af trips i 56 pel. af blad:-.kederne før første be
handling er der ikke opnået merudbytter for bekæmpcl
"en.

Vinterhavre
Vintcrh"vre dyrkcl'I i et lille omfang i enkelte områder
af landet. Der er udført forsøg efter I forsøgplan_

Af tabel 38 fremgår. at i gennemsnit af 2 udførte forsøg
har ingen af behandlingerne resulteret i et sikkert mer
udbytte. I 1 <IC forsøgene med en dellejcs..'"ed har vækst·
regulering alene resulteret i et sikkert merudbyllc på
4.7 hkg pr. ha.
Fon.øgcnc fOn5.T:lter.

I % Slrå mtd I '" dækmng Karnkter Ilkg
VinlerhQ\,rt bladlus af meldug fo, kerne Merudbytt,,;

lejesæd pr. ha +kcmi
CaI2f7

/9<13. 2 for~os

il. Ubeh<lndlct . 3Y 2 5 77,8
h. 0.25 l tvh:gaturbo ......... 43 O 4 ,0.2 ,1.0
c. 2xO.25 [ MegaturllU :W O 5 l.6 0.1
d. 2xO.5 I Megaturho 38 O S 2.2 -0.9
c. 0.2'; l Megaturbo

0.15 kg Pirimor. , O 4 l.1 -0.3
f. 1.8 I Cyeocel 750

..j. 0.25 I Megawrbo .. .w O 5.6 4.3
LSD a-f
LSD bI

l. behandling led b·hlil(liumlf)·JI.
2. behandling led c og d stadIUm }7-.\<1 ~ ht;'hanullll~ lcd e stadium 51)
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Taht'! 39 Bejdjllmg (/50)

Vårbyg
I mange varb)gmarkcr forekom der i IW3 usædvanligt
tidlige og kraFlige angreb af meldug. I sidste del af sæso·
Ilell optrådte bn;ru:.l ogo;. med kraftige ungreb i mange
marker. Hyghladplcl og s"oldplct forblev uden betyd
iling i dct lørre vcjr.

Planh:\ærn

Tabel.JO. 8ejlLslllIIg mod stribesyge (/51 j.

Fre.m- .,. pl.p,. Hk,
Vårbyg rede med l..erne

planter w-ibe- pr ha
pr. m'

sygt

/993. 3 for.IOg

a. Ubt::jd~ct - renset. 221 17 ~J.H

b. 100 ml Fungazil bcjd'C· ren"el 227 O 6.H
c. 100 ml Raxil bejdse LS . ren~t 218 ° R.6
d. 160 ml Funga7il-C - ren",,!. 20S ° 6.6
c. 100 ml Bercl Combl FS. renset 218 1 8.5
f. 200 ml Di\'idend LS 37.5. renset 207 O 8.7
g. tOO ml fungazil beJdse· urcnsct 225 I 7.3
h. libejdset - uren~1. .. 233 15 2.7
LSD a-h 3,0
LSD b-h . ........ 2.2

1991. 2 forjoK

a. Ubcjdsct - rensel. 222 9 38.9
b. 100 ml runguil bejd!>e - rem,et 228 O 1.3
c. 100 ml R~IXil bejd'ic LS - rcnsel 21t) ° 2_3
d. 160 ml Fungazil-C - rcnset. ... 219 O -U.2

~. 100 ml FungaLil bcjd!>C - ureru.et 22S ° 0.7
h. L:bcJdscl - urenscl. 2-l7 I~ CJ.2
LSD ...

I forsøgene er bell)'ltet ..arten Triumph med en ..pirc
evne på 95 pet. Med en udsædsmængde på 132 kg pr, ha
er til .. træht 250 ~pircd)'glige kerner pr. m~. Byg~trihc!lY·

ge var ble\et opfonnerct lil forsøgene. og en bcJdscbc
hm\analy\.C ho~ Plantcdirdtor3tct 'vi!ltc. som fon'cn
tel. al der var bchov for bejdsnmg. Der blev fundelolO
pcl. med h)g'ttribe~~'gelh)'gbladplctog 3 pet. spirc!ll..a
dende svampe. B~gslribcsygcog hyghladplet kan lUC
adsl..illcs \cd anal)~mctodcn.

Det fremg r af label 40. al der fordom 17 pcl. planler
med strihc'i)'gc i ubehandlel. som forårsagede ca. 17
pcl. udbytletab. fl,'lidlernes effekl mod bygstribcsyge
har været cn~. dog har Beret Combi FS efterladt I pet.
angrchnc plnnter. Der er I gennemsnit af forsøgeIle ikke
fundcl nogen sikker forskcl på. om det uhejdscdc korn
var renSCl eller urense!.

50.3
0.2
0.0

-lA
.,.0.2
0.1
1./

F~m- Ifi,- k~m~
planl~r pr_ ha.pr. m:

2Ifol ~5.9

23U .c0.3
230 ,o.1
210 .0.1.3
218 OA
2U 1.0
BO 1.2
222 1.0

1993. 2 forsøg

a. l!hcjdsct· renset.
b. 100 ml Fung.ml bejdse - renset.
e. HXI ml Raxil bejdse LS - ren:.c!
d. 160 ml FlInga7i1·C - ren~e! .....
e. 100 ml Beret Combi FS - rensel.
f. 200 ml Dividend LS 37.5 - ren..ct
g. 100 ml Fungazil bejdse· urenset.
h. Uhcjd...el - llrcn">Cl ..
LSD

Hcjdsning. Igen j 1993 har der været anlagt for~øg dier
2 planer med hcjd<;;ning af vårb~g.

Ilanel :W "C'i resultaterne af:2 forsog. h\or forskellige
bcjd~cmidlcr er 30\cndl. Effekten af rcn..ning er lige
lede... hclp,1. I for.."gcnc er "Cncn Alex;.. ocnYlIcI med
en spirccmc på 9) pet. Med en udsædsmængde på 130
l..g pr. ha er 111..lnent 250 "'pircdygugc kerner pr. m~. en
bCJdsebehov':lanal}se \cd Plantedirel..lUralel viste. al
hcJlhnmg ikke var nødvendig (kun l pet. tlygslribcsygcl
bygbladplcl og l 1>C1. spireskadende svampe).
Ocr er i gt.:nnenl'..ni! af fo,",,,,gene ikke opn:\cl ..,kre mer
eller mindrelIdbytter.

1991-91. /I fanøg

a. Ubejdset - rensel. no
h. 100 ml Funga7il bejd...e - ren..ct. 267
e. 100 ml Raxil bejdse LS - rcnset 263
d. 160 ml Fungi\zil-C - rem.ct. 262
g. 100 ml Fllngil/ll hejd...c - urcn~ct. 273
h. Ubcjd"cl - uren ..e! . 277
LSD

I gcnncm'ionit af 11 forsag i perioden 1991-92 var der Cl
... iHcrt udb) ltdah på I A hl..g pr. ha fur OcJdsning med
FlInga711-C.
V{trh~g bejdses i dag. med Fungazil bejdse. Fungazil-C
er en spccialbcjdl'>e. MIm bCIl)'ttcs ...ed angreb af nøgen
bygbmnd.

I tahel 40 "'Cl'> rc ...ultalernc af 3 fo,",og eftcr ...amme for
sogsplan som j label :W. men her er anvendl uds..~d smil
let med bygstribesyge.

1 3 drs foneg med komparrier. der llOr l'll'fet markkOlI
trol/eret og wulenogl for beJd.ub(·hol'. har partierne 1'lSt

{Ig am'etldf'ligr .mm ubeJdset udJ.ll'd. Am't'tlde!J.e af
ubejdset udsæd fra samme parti I mere md 1 dr katl fore
Ifl etl I'oldsom opformerillg af bJ:gstr;besyge. der er me
get tahmldf'nde. \'drbyg kan am'elldes ubelclset el enkeIr
år, såfremt det er avlet pd sund utlstrd

Blads\·8mpe. Af tabel 41 fremg~r re~ultaterne af ~ for
'I'g. h\'ur Tilt ~egaturhoer sammenlignet med de n}c
endnu iUe godkcndtc midler TiplOf (prochloral tc)'
proconazol). !lllllon(fwin (flllSilazol+ fcnpropimorph)
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IJ!anleværn

44,4
2.1
1.2
2.4
2.1
3.7
2.4
1.1
1.0

43.6
8.7
9.0
9.0
9.0
9.9
9.7
8.4
6.3
1.5

3Q.9
1.1
0.2
0.7
0.8
1.6
1.5

5-1.2
4.8
4.6
5.7
3.8
1.6
0.9

49.8
6.5
6.0
2.9

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

0.4
O
O
O
O
O
O

0.2
O
O

0.1
O
O
O
O

0.1

2
0.2
0.3

II
4
4

0.9
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O

2
0.1
0.2
0.1
0.2

Tabel.JJ Bllldsmmpe (/5")

• 'ZShHcl'tt: bfaJ i 199()..9~ Led b-l bchandl~l stadium 37

/990. 7 [or50g.
a. Ubehandlet .. _ 3
d. 1.0 I Tiplor . 0.5
c. 0.5 l Tiptor . 0.5
LSDtH ....
tSD b-i!

1991.6!orsøg

a. Ubehandlet. 1
d. 1.0 I riplor. 0.2
c. 0.5 I Tiptor .. 0.5
f. 1.0 J PlutOnfTwlll . . 0.1
g. 0.5 l PlulonfTwin . 0.2
LSD Q-g
LSD h-g

/993_ 5 forsøg. megttfl meldug.

a. Ubehandlet... 0.1 12
b. 1,0 I Megaturbo. 0.1 0.6
c. O.S \ Mcgaturbo. . O. \ 0.9
d. 1.0 I Tiplor _ 0.1 0.9
c_ 0.5 I Tiplor . . 0.1 l
f. 1.0 I PlulonlTwin.. 0.1 0.9
g. 05 I PlulonfTwin. . 0.1 l
h.1.0ILyric ....... 0.1 I
i. 051 Lyrie. 0.1 2
LSDlI-'
LSD h·,

/993. 3 [orrog. lidi meldug.

a. Ubchandlet. U
b. 1.0 I Mcgaturho. O
e. 0.5 I Megaturbo . O
d. 1.0 I Tiptor . O
e, 0.5 I Tiplor . . . O
f. 1.0 I Pluton!T",in. O
g. 0,5 I Phllonrrwin. . O
h. 1.0 J Lyrie. O
i. 0.5 l l.yric. O
LSD.

/992. 8 forsøg.

<J. Ubchand!et. O,S
b. 1.0 t Mcgaturbo. O
e. 0.5 I Mcgalurbo. O
d. 1.0 I Tiplor. O
c. 0.5 I Tiptor . O
r. 1.0 I Plutonff\\iin . . O
g. 0,5 I Plu!onrrwin . O
LSD.

- .

% dæ~;,niog af·

rirb'l SkoJdplct! \feldug 18)gru~t
Hk,
k~m~

pr. ha
ca. 1510

og Lyrie (nusilaml). Alle midler er afprøvel i hel og
halv normal dosering.
I 3 forsøg (Metlan. Alexis. Krona) forekom der ikke
nævneværdige angreb af hl<tdsV'"dmp~.og der er ikke op
nåel sikre mctUdbytlet for behandlingerne. I de rc~te

rende fOr'if'8 forekom der derimod megen metdug (Et
na, Digger. Sortsblanding. Collie. Peel). og der er op
nået sikre. ret høje. merudbytter. Meh.lug blev
bekæmpet cn'iarlel med Tilt Megaturbo. Tiplor og Plu
lonffwin. mens bckæmpcl'ien var en anelse dårligere
ved anvcndeJ ..en aI Lyrie.
Der er i gennem'inil af fOr<iøgene ingen sikre forskelle
på effekten af hel og halv dosering af de enkchc midler.

....orstJJ,: i muUb)gsorter. I tabel 42·43 -.es re~ultalerne af
for<:Øg udf~m i maltbyg~rter.

I label-l2 ses resultatcrne af 6 forsug i Alexis (3 for;.og).
D1enheim (2 forsøg) og \1arc",i. Bygru~l var den domi
nerende svampe.")'gdom i forsøgene. og der er opnået
sikre mcrudbyltcr for aJle behandlinger. Især i 2 fOf""ng
forekom der megen bygru"'l - her cropnåel op til godt 11
hl..glha i merudb~lle.

Der er ingen sikre fOf'ikclle i mcrudb)'tterne \'ed an
vendelse af 2 x 0.5 I af produkterne Ri"al henholds\ is
Tilt Megaturbo. Ved amcndelsc af 2 x 0.1$ I af pro
dukterne er der derimod opnået et sikken la\'erc mer
udbytte ved an\'endcl'iC af Rival. h\ilket tillægges en
dårligere bekæmpelse af bygrust. PIUlonff" in har \ed
begge d~ringer givet et højere merudbytte end Rhal.
Saneringen er høj i del uhchandlelle forsøgsled. og der
er ikke i gennemsnit af forsøgene opnåel nogen næ\ nc·
værdig forbedring af ~()rteringen. I forsøgene med mc
gen bygrust er sonenngen forbedret fra 93·95 i ube
handlel til hUJ~1 98.

Stribesyge ; l.'drbyg. Undlodes bejdsning I 11/ere emIl eJr;
træk. kali n'ompen opformeres \'ofdsoml og \"l1'rI.' åTSlI~

11/ s/Ore fulbyttetab. Strihe5yge ko" kUli bekæmpes \.'ed
bejdsning. Nogle ~orter. bl.a Cama. Regatta og St'~m.

Iwr en god resistens mod \-mbt'H'ge.
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Ta/}{'fP Pfllflrntl'm i maltbY8 (/53)_.
% drlnmg ar'

%
I

'" k~m~ Hkg Mrr-U

Vlrblg StadIUm Skoldpl~1 I \(r1dug l Oygru!>t TKV
o\er råprocrm kerne udb)'uc

g 15mm l lerne·
pr. ha +

ca. In t0J)tof k~ml

1993. 6 {or.H'Jl:
a. Ubehandlet. O 4 13 50.2 95 12.0 ~2.5

b. 05 I Rival. 37-39 (O) (2) (21 (49.U) (96) (12,U) (3.4) (Dl
<. 2xO,.\ I Rival .. ~ll I 37-39 " 0,3 0.7 49.2 96 II.Y 5,3 3,1
d. 2 x 0.205 I Rival. 30 + 37-39 O 0,3 0,9 49,4 96 Il.l) 4.3 3.2
c. :2 xO.5 I ~kgalurho .. 30 + 37-39 O 0.3 0.2 50,3 97 11.9 6.4 3,8
f ~ x O.~S I f\legaturbo .. JO + 37·39 O 0,3 0,4 -18,7 95 11.9 6,0 4,7
g 0.5 I RI\'al

1l.5 I riPlur . J(I I ~7-39 O 0.2 Il ~9.o5 % 11./\ 7.4
h. 2 xO.5 I PlulunfT\.... in. 30 t 37-39 ° 0.2 lU ~9"" % II.R 6,9.. 2 x 0.205 I Plutlln!T'win. JO + 37-39 O 0,3 1l,6 ~9.:2 % 11.5 6.5
LSD a. c-i /.9
f')IJ c·i /.6

ICJ9J. 5 for~og

a. Uhchandlcl. Il lU O 4-' R5 13,4 33.5
h. 0.5 I Ri\al ... 37·39 O 0.2 O 4' 84 13.2 -2,9 4,0
c ,'! x 0.5 I Ri\al. 31"1 + 37-39 O O " 4-' R5 13,3 -L5 J.7
d. 2 x U.25 I Rival .,() + 37-3Y O U O 4-' 84 13,3 -1.5 -2.6
c. 2 x 0.5 1 Mcg:llurbo. 30 t 37-.W Il O O 43 79 13,6 -1,4 4,0
l. 2 x 0.25 1 Mc~aturh(}. ~O + J7-~9 ° ° Il 44 S2 13,6 -0,4 1.7
g. 0.5 I Rival

0.5 1 Tiptnr . JO ... .17-39 O O O 44 R.I 1.1.7 "0,7
LSD

lm-9/. J.I fon'og //1 f' /O f' IIJ f'. /O f'.
il. Ubehandlet ... 1l,7 2 O ~5 90 10.5 56.5
b. U.5 I Ri\'al .... 37-3lJ 0.2 0,1 O "'5 91 10,4 2.9 I.S

Ic. 2xO.51 Rival. JO + 37-39 0,1 0.1 ° 45 92 IfU 4.3 2.1
g. 0.5 I Rival G0.5 I Tiptor . ~I .... :\7-39 0,1 0,1 O ~5 93 10,3 5.1
LSD. 1.5

( )4 forsøg. • ~a"SW\(rsle blad lml,l~. Mallb}gpn, 110 h/M.!/..

TlIbt:l.J3 PIlIf/{ewf'rt1 i maftbvg (/54)

'Jl dæknIng af
% strå % % Hkg 'ler·-

VArb}g med Kornbla~-I Mcldu 1 0 \ I lKV ~eroe rårrllt~jn
kerne

udb)ue
bLadlu' t'!Il1CgJld\ 1l.. pus g 0'"' i kerne·

pr ha +
.,.. In 2.S mm IIH·"tof kem.

ca. In

1993. 3 forsog.. Ubehandlet. 27 2.6 9 111 4.\,R 93 10,9 50,1
b. 0.25 I Till Megalurbo . 25 2,S 2 IO 47,R 95 lUI 4,3 J.h
c, 2 x 0.25 I Tilt Mcgalllrbo 15 2,5 0,6 5 47.9 96 IO.l) 7,5 h.2
d. 3 x 0.25 I Till \-fcgalUrbo . IR 2.3 Q,8 4 49,0 97 11.0 9,6 7,6
c. 0.25 I Tilt Mcgaturbo

+ 0.15 l.g p.rimor ... 2 3 R -H.3 96 10,9 6.2 5.0
f.. 0.25 I Till Mcgaturbo

+ U.2 I Sumi-Alpha. 19 1.2 3 S 4S,0 96 10,9 5.1 4_1
g, 0,2 I Sumi-AlphCl

0.2'; I Till Megaturbo .. (15) (0,3) (2) (2) (50,0) (97) ( lO,S) (K3) (7,»)
LSD a-f, .. . ........ 1,0 3,6
LSD In-g) ......... (-/
LSD b-f.
LSD (6-g) ., .. l-j

I behandhg led c. d O(t g stadium ::!b-!9 ud bog behandlet stadIUm .l~·17. .l i>o.'handhng led d stadium Sq ( I Kun:! fOr'iØg
• \f:lllb~·gpris 110 kr./hlg
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% dzkning af'"

SkoldplctIMeldug IBygru~t H'g
VArbyg ktrne

pr ha
(':lI. ::!.t'b

O

O

0.3

-cO.8

6.3
8.5
4.1

5.5

·0.3
0.9

JO.3
-cO. I
·0.5
~1.8

"1.0
-cO.5

44.0
7.0
6.2

(5.9)
6.0
6.1

O

O
O

0.2
O
O
O
O

0.1

O

O

0.3
O
O

(O)
O
O

0.1
O
O

0.1
O
O

O

O

10
0.7
0.6
(3)
0.5
2

OA
OA

o
O
O
O
O
O

0.3
0.3

Tabel4-1 Bladsmmpe (/55).

1993. 2 forsøg.
a. Ubehandlet.. 0.3
b. 2 x 05 t Megaturbo 0.3
c. 2 x 0.25 I Megaturbo 0.3
d. I x 0.5 I Megaturbo (0.5)
e. 2 xO.5 I Rival..... 0.3
f. 2 x 0.5 I Sportak. 03
g. 2 x 0.25 I Corbcl

+ 0.5 kg Bavislin_.
h 2 x 0.25 I Corbel

..... 0.25 kg Bavistin.
L 2 xO,5 I Lrric.
LSD a-c. e-i
LSD b-c. e-j
/992. -I forsøg.
a Lbchandlet ...
b. 2 x 0.5 I Mcgaturbo
e. 2 x 0,25 I Megaturbo
d. I xO.5 I Megalurbo
c. 2 xO.5 I Rival ..
f. 2 x 05 I Sponak.
g. 2 x 0.25 I Corbel

+ 0.5 kg 8avistin ..
h. 2 x 0.25 I Corbcl

+ 0.25 kg Bavistin ..
LSD

l tabel 43 på side 165 er vist resultaterne af fOrs{'g efter
en ny forsøgsplan. Effekten af forskelligc stratcgier
med TIlt Megaturbo mod mcldug og bygrust er belyst i
sortcrne Ale:,<is (2 forsøg) og ennu!. I forsøgslcd e og f
er der foretaget bekæmpelse af skadedyr i stadium 32
37. Forsøgsled g er medtagct for at belyse bel)dningen
:if dc meget tidlige angreb af kornbladbiller. !lOm op
trådte i 1993.
Del fremgår :lf labellcn, al der i atle forsøg.sted i gen
nem"lnil af forsøgene er opnåct sikre merudb) ner. Der
er IOgcn sikrc forskelle mellem behandlingernc. hvilket
betyder, at der i forhold til for-.øgsled b ikke er opnået
sikre merudbytter for behandling mod skadedyr eller
ydcrligcrc svampcbchandling. J et enkelt forsøg mcd
meget tidlige angreb af kornhladbiller (20 pet. strå med
bladgna\ 2U5) og tidlige meldugangrcb blev der opnået
sikre merudb)'1tcr 1 alle forsogsled i forhold til lcd b.
Sorteringen er hPJ i ubehandlet. og der er kun opnået
'imA. men sikre forbedringer "'cd de forskellige behand
lingcr.

I tahc:1 ~ se3 re3ultaterne af .2 forsøg. hvor formålet er
at sammenligne ældre og nye midlers effekt mod skold
plet og bygbladplct. På grund af den tørre "ommer op
tradte dh.~e s)'gdollune ikke. og det cr i stedet effekten
mod meldug og h)'gru"lt. d~r er belyst. Ved allc behand
linger er der opnact ..ikre merudhyucr. I gennemsnit af
forsøgene er der ingen sikrc forskelle mellem hehand
linger",-:. Meldug er vcd to behandlinger dårligst bc
kæmpet vcd anvenclel<;c af SpoTlak 45 ~c i fur30gsled f.

ud b< og e'l behandlel ~Iadium 30 og 37-39.
Lcd d behandlet stadium 37-39. • :"olæSI0\oersle blad i 1992.

'1il"el.f'i Bladn'ompe (156)

% %
% dækning af-

TKV 'em< råprol Meldug IBladplet IBygrul>l
Hkll.

kerneVArbyg tadium g o\~r I kerne pr. ha2.5 mm 101")tof
ca.7n

J<J93. J forsøg I Is.
a. Uhchandlet 43A 93 lU 14 O 37 44,4
b. :! x 0..25 I Corhel 30 + 37-39 45.8 96 lU 4 O 15 5.4
e. Ix05 l Tilt Megaturbo .. 30 46.9 97 10.9 4 O 16 6.9
d. 2 x 0.25 I Tilt Megaturbo .. 30 + 37-39 49.3 98 Y.8 4 O 7 6.2
c. 6 x IIXI I Ihl.lcriepræparal 46.0 95 10.9 13 O 37 0.2
LSD li-e 2,2
l.!:>/) h-e 2,2
1992. 4 !orH'K
a. Ubehandlcl 4.2.0 79 13.2 O.R O O 34,7
d. 2 x 0 ..25 I Tilt l\kgaturhn 30 ~ 37-39 .(\.0 R:! 13.0 0.5 O O -0.4
e 6 x 100 I Baktcricpræparat 41.0 82 13.0 0.8 O O -0.4
I.S/) a-c>
LSDh-{'

I()(JI. 3 !onøg
a . Ubehandlet 41.0 3 JlIJ) ]J 2 O 5~.6

f. .2 x O.J I CalixlO JO - J7·J9 4-I.lJ fl.l Y.h 3 2 O 4.2
g .2 x 0.5 I Tilt turoo 3(1 - 37·39 J5.0 Y.Y 0,4 0,4 O 6.2
c. 4 x 100 I Bal.lcricpræparat 4.<i.n fl.l 10.2 7 2 O 2.3
LSD li-l' .... 1.3
LSI) b-e 1.7

1WJ: Led c Ixhandkt 7/~. 1~·5. ~~'5. nm Iq,l) og ~ilb IQoy~ L~d r I"<handlrl ~7i~. hl6. 15!6. ~416. In og Ion.
IWI. Lo:d e h<handl<:l ~-.I :\. n-b. ~I!f> o~ w:

......."1Il\<:r"1~ hl,1l1 IINI·~~
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"" dz..nlng af"
Il<.

Hk.V rbyg hand· 8\8·1 :\lel·1 Sko'- k'm<hngs- ru~ dug p1CI pr. ha
indet

ca, 3f7

Tabel46 I DIt' doser af Hm'lpnmcJdef (/'i7}

35.5
1.2
Il.?
1.3
1.0
1.0
1.0
0.5

-J-t.5
7.-1
6.6
5.2
5.2
5.0
-1.7
5..1
1,3
I.R

5J.S
-1.8
·Ul
3.5
2.9
:\.1
1.0
0.9

U
U
O
O

"O
O

"

0.6
0.1
0.1
0.1
11.2
II,:!
U.I
0.2

J
O.J
05
O.J
0.5
0.6

5
O.J
0.-1
0.6
0.1
0.7

0.6
O
O
O
U
U
U
O

1-1
0.5
0.5
O.Y
2

0.6,
2

O
U
U
O
U
O

II,
O.Y

I
I
2
2
6

0.1
O
O
O
O
U
O
U

1.0U
U.75
0.50
050
0.38
0.25
0.25

I.()()
0.75
0.50
0.50
O.JR
0,15
0,25

I.()()
0.50
050
0,25
0.25

/993. eJ fono/:

a, Ubehandlel .
h. 1 x I~ lIo... i .
c. 3 x It.. oo..i .
d. 2 x "" do.. i~.
e. I x II:! do.-.is.
r .3 x 111:') dosi..

g. I x "" dmi .
h. 2 x 1/8 dosi .
LSDa·h
LSD b-Ir

/99/.21 !on01-:

a. Ubehandlel.
/:I. 2 X 112 c\mi.. , .
d. 2 X It.. dn i .
c. I x Ir.! do ,.
g. l x II" dll i .
h. .2 x 11~ Liu ..
LSD a-h
LSD id,

1992. 15 faTløg

:t lJbchandlet ..
b, 2 x 112 dOlii'i ..
c.3xlI-Ido .
d. :! x 11-1 dmi .
c. 1 x 112 dm...
f. 3x IIhdml ,
g. 1 x 11-1 d<N .
h. 2x lI$do..i .
LSDa·'I.
LSD h-h

JJygm'll ptl ni,.bl'.!: I,/gt'mm I /990 fon'kom da I /993
km[IIIW tUll{rt'!J af bl I{rllH 11111111:1' ;Hedl'r, /or5' i I-ill/er/n'g
og fm I"IlI ogm I I'/uhl g. Aret,\· [tJnoJ.: I n('r, at wampl'u
!'t'd J..mfti,l{t' (",,,,rdl J..lUl I ært' mnwt IlIlhyul'lIl'dwl'tll'lIdt,
{jHml/Jf,-'1I trll'e,l' ht't/\lt lllrmt Hfl' - .1/w,<-prQt/ul..t;Ot/l·" er
\fW\I l ed ](f(

t--Icllcr ikke i lørkcarct IW2 optr.llhc ...kuluplcl elkr
il) ghlallplct. Øvrige ...vampe 0plradtc heller ikke i næ\,
nn"l·rui!.?1 ornfanj!._ (J~ un blev iUc opn:\el mcrudh) 1
lee

1990. 1/ {(mOK

a. UhchalllJlet.
h. 2 x II:! dO\i .
u, 2 x II" du!oi .
c. I x 1f2 dosis.
g. I X 114 do.. j .

h. :! X ItH dml .
U,D a-h
LSD h-h

I.(J(J
05U
U.5U
0.25
0,15

II
0.6
0.5
2
2
2

0,9
0.2

I
lU
0.6
0.5

SO.6
7.J
6.-1
5.2
-1,3
5.6
1.3
/,/

iI"I..tl'rlt'prll'parar I ..amMbejue mell professor \: Smc
dcg:13rd, Landtooh"J...kolcn. t:r lier Igen I ,Ir foretaget en
"illllnlcllligning af hchandling af vMbyg med Cl haktc
rieprrcparal og tradltloru:lIc sl,oampemiuler. Se tabel ~5.

Teorien bag forsøgene er, at behandling med bakterie
præparat skulle forbedre plantens Illodslandskrafl mod
meldug, Selvom planterne eflcr tn:hlllu.lling med bak
tcriepræparal bliver angrebet af meldug. "kulie planter
ne l1cdrc kunne tolerere angrebel.

l\z:...lll\O;'''ll· hlad 11)9()..~ Behandlinger se label ,n
Fuld dO"I' Ul I
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Det fremgår af tabel -15 på side 166. at der ved behand
ling med baktcripræparat ikke er opnået sikre merud
bytter i mOdsælning til behandling med svampcmidler.
Meldugangrebet er heller ikke reducerel ..om følge af
behandlingen med bakteriepræparat.

I 1992 forekom der ikke nævneværdige angreb af svam·
pesygdomme. og der blev ikke opnået merudbytler.
I 1991 blev behandlingen med baklcripræparatel afprø
\'Cl efter en lidi anden forsøgsplan. Her blev der opnåcl
et sikkert merudbytle for denne behandling. men mer
udb)'uet efler Tilt turbo \'ar højere. Delle år bb mel
dugangrebet øg..å reduceret \ed behandlingen med bak·
teriepræparal.
Forsøgene afsluttes hermed.

Tub~/ 47 La~'~ dos~raf s~'amp~middel(/57)

3 års forsøg har "ist, Ol be/lOndling m~d bakteriepnr
paraf fil tider kun gin~ merudbytter i I'drbyg, men al fra
ditlonelle H'umpemid/cr er langl mere effektive.

Delt dosering. l'dbel 46 på "ide 167 viser resultaterne af
9 forsøg med bekæmpelse af bladsvampc på forskellige
tidspunkter og med fon>kellige doseringer af svampe·
midler. Behandlingerne er i tabellen ordnet efter af
tagende kemikalicforbrug. Forsøgene er udført med lO
furskellige midler, og i tabel 47 er resultateme vist for
de enkelte midler.

Det fremgår af tabel 46, at der i gennemsnit af for
søgene Cl" opnåct sikrc mcrudbyner for alle behand·
linger. B)grusl og meldug var udbrcdt i forsøgene, og

,. dælnmg af-
'iCf-

~ dækmng at'"
Bchand-

B)&M1 I ~1clduR
IIkg

udb}lIt'
Beh.and·

8ygtu-.t I \leldug
Hig

Virb)g hnp:s· 'erne hn~-
.~.,ode< 1"'" "cmi

mdex pd
ao. 3f7 caV7

1993 .J forsog I ilt Megawrho 5 forsog PlwonlTwin
a. Ubehandlel . 0.9 23 -1'.2 I 8 42,3
b. 2 X 1/2 dosis. U)() n.J O.~ 9.7 6.6 1.00 0.5 0,4 5.5
c. J X 1/4 d{)si~. 0.75 0,4 0.6 9.0 6.7 0.75 0.5 0.5 4.7
d. 2 X 1/4 dosis. 0.50 0,5 I 7.1 5.6 0.50 0.5 0.6 3.6
o. I X 1/2 dll:.i~. 0.50 U,5 I 6.6 5.1 0.50 0.3 2 4.1
f. 3 X 1/8 dosis. 0.38 0.6 0.7 7,5 6.4 0.38 0.4 0.5 3.0
g. l x 1/4 dosis. 0.25 Il.:' 2 ~.9 6.1 0.25 0.3 2 2.9
h. 2 x 1/8 du:.i~ .. 0.25 0.5 I 7.0 6.2 0.25 0.4 2 3.R
i. PC·IJlanlcværn S)'g . 0.~5 0.7 I 7.R 5.9 0.36 0.9 I 3.3
LSD a-i 5,n 2,2
LSD h·,

/992 4 forsog Ti/t Megaturno 6 forsøg PllUmllTwill
a. Ubt:handkt 0.2 I 40.7 O 0.3 35,3
b. 2 X 112 dosis. 1.00 O O 0.7 .;.2,6 1.00 O O 0.5
c. 3 x 1/-1 dosis ..... 0.75 O O I.7 4.2 0.75 O O 1.3
d. 2x 1/4 do~i!>_ 0.50 O O 0.3 ~I.2 050 O O 1.2
c. I X 112 dosis .. 0.50 O O 0.3 1.2 0.50 O O 0.8
f. 3 X 118 do!>is ... 0.38 O O 0.1 ~ 1.0 0,38 O O 2.0
g. l x 11-1 dosis ... 0.25 O O 0.0 ~O.R 0.25 O O 1.8
h. 2 x 118 dosis 0,2."\ () II 0.1 0.9 0.25 O O 1.3
i. PC·Plantevæm sH~' 0.18 O O 0.5 0.1
/-SD

1990·91 J2 for:'(Jg Tilt fIIrbo 7 forsøg PlutonJTwin"
a. Ubchandlel _. O 5 47.8 O 7 51.3
b. 2 x III dosis .. 1.00 O 0.4 5.7 2.~ 1.00 O 0.2 5.4
d. 2 x 114 dosis .. 0.50 O 0.6 4.0 2.5 0.50 O 0.2 4.9
e. 1 x 112 do!>is .. . .......... 0.50 O 0.6 3,2 I.7 0.50 O 0.8 4.8
g. 1 x 114 dosi.. _. 0_25 O 0.7 3.R 3.0 0.25 O 2 3.8
h. 2 x 118 dosis ..... 0.2..') O 0.7 ·L5 .U 0.25 O 0.5 3.0
LSD Q·h 1,0 2.3
LSD 10·10 1,5

• Næ:o.lj)\(fste blad 199(1-92.
Ikhandlmger 1993'
Lcd c og f stadIUm 16-:9
Led g og e ,Ia.hum
Ud d og h stadium
lcd b 'IJ.hum .:!f>.29
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dcn dårligslC Ilelæmpel'C er fundet \cd det la\cstc kc·
mikalIeforbrug. Dct lavcstc mcrudb~ Ile fandtes ved en
cnkelt tildeling af 0.25 I. MlITl \ar sikken lavcre end vcd
bdlandling Il og c.
I Cl enkelt forwg i Collic er der opnået op til 20.1 hkg
pr. ha i merudh~ tie fur ::! \. 0.5 I. Sorteringen hlcv her
forhedrcl fra 14 i ubchandlet 111 73 i for~ogsled b. Sor·
teringen er m.llt I for~"gel. -.elv om ColIIc ikke er en
m;tllbygsort

I talleJ 47 ..e.. de opnaedc merudbytter for dc enkelte
midler. ligc<;olll rc~ultalerne efler PC·P'mlfl!l'ærnl n'j
!t'dlliflg ( ..ygdolll';lklen) er medtage I i fnr<;~'gsled i. I
begge serier cr dcr opnåcl sikre mcrudb)Her for <lHe
lxh.mdling.er. men ing.en ... ikre forskelle mellem hc·
handlingerne. I 'Cnen med PlulOnrrwin er bchandling<;
Indcxct vcd amcndclsc af PC-Plante\t('fll lun 0.36.
mens det i ..erien med Tilt Megaturhu er O.tl5.
I leddet med PC-Plantc\ærn er dct III~træbt al amende
"amme middcl\alg som i de \)\ rige forsog~led. Dette er
dog ikke !ilfældet i nile fnr:-ug. hvorfor der henvise" til
labdhilllgCI. I nogle for~~'g er i stedct anvendt andre
midler og doseringer. som PC-Planteværn har anbefa
let.
Sorteringen er og<;å mål! 1 de to serier. selvom forsøgene
Ikl~ kun hle\< udf"rt i mtlllh)gMlrter: i -.erien med Tilt
Megaturbo er sorteringen forbedret fra 78 lil 86 i for
\"gsled b og i \ericn med PlutonfT\\ in fra 95 til 96. I
~rien med Tilt \1cgaturbo <;k~ Ides forbedringen det for
omtalte fors\)g. h\or sortcnngen er kraftigt forbedr!.:!.

p:, baggrund af forsøgene l v:lrb~g i de \encre år I...an
lonkludere,;

• (J( fordeli"Ken af sl'ampl'mu//eme i l'tekS1Sæsonen hllr
~lØm! betyd"",g for effeJ.u:" eml der fOUl'l' kemika/i{·
forbrug.

- ClI der er en /If'dre græm'l" for In'or lan> dowrmger. drr
kfl/lafl\'(Jfldr\·.

- ar (Jer I'ed 111l1'et/(ll'Ise al r{'lll/ærede llmt'rlllger ska' lu'-
kæmpe,\' \'l'd wflgere Clngreh.

• (J( der \ed hrug af reduCl'rt'(lt' doseringer oftest skal ud·
f"res flere helumdlmger.

- al/ 111 2 hl'lllIt/(//mger med lIl'dwt dO'it'rmg "ar \'Lft god
t'ffekt i modwgelige sorter I iJr med ""11 smiltetr}k.

• (J( i ar med Itll" ~mi1feln/... d'er i mmdrl' modtageligt"
fOrter katl matl floje'i med færre belul1ldlmger ogtellt-r
1m enJ dost'rlt/ger.

- al der kali l'IUl' .1·WrJon'kel IHi .l"miUl'fryAkel fra år III år.
- (1/ lIye efJl'kfll't' mid'pr rr ptf l·ej.

I lahcl" er hragl en <;ammcn ..l1lling af opnåede mcrud·
b~lter i forsogsled. som har været med; forsøgene i
nere år. Del frcm}!. r. at der er upnået vilrierende mer·
udhytter fra ar til r som følge af fOnikelhgt <;mitlelryk
og forskelhge sorter. l l\)';)) forekom megen meldug og
bygrust. hvorfor der er opnået relativt hoje merudbyt
ter. I 1990 forekom ogs~ megen bygrust .

Planl('\;ern

råbel.Jb Bladswmpt'

rVirb)g
% dzknlnjlt Hkg ~kN~;1

Meldug IUygrusl
kerne bylte
pr. hl! kl:mi

/993. 8 fonog

a. Ubehandlet 6 JO .J2.9
b. 2xO.5 I ~egaturbo .. 0.-1 (l,2 6.5 JA
c. ~ xO.~5 I Megaturho . 0.-1 O... 6.1 4.6
LSDa·c 2./
LSD b·",

/993. 8 fOrf0f:

a. Ubehandlet ~ IJ.l 43.9
b. I x 1.0 I Megaturbo .. 0.-1 ti 6.2 ... 1
c. l xO.5 I Megalurho .. 0.6 O 6.1 4.6
LSDo·c 2.8
LSD b·,

1992. 13 forsøg

a. Ubehandlet 0.5 0.1 32.9
b. 2xO.5 I Megaturbo. 03 O -05 -3.6
c. 2.xO.::!5 I \1eg<Hurho. 0.2 II -0.-1 1.9
LSD iH 2,8
LSD h-l

/992. 8 for.\Op.

I3. Ubehandlet 0.9 0.-1 JO.3 Gb. 2x 1.0 l iI,·lcgaturoo. O O 1.1 -2.0
c. l xO,5 I i\lcgaturbo O II 0.2 1.3
LSD/H.
LSD h-c.

199/. 7 fonag

a. Uht:handlet 5 O 51,1
b. l xO.5 I Tilt tIIrbo. 0.8 II 2.3 1I.~

c. 1x(l,25 l Tilt turbo. l O 2.4 1.6
d. 2xO.5 l Till turbo .. 0.-1 O 4.2 1.1
c. 2xO.25 I Tilt turho. 0.8 O 3.-1 1.9
LSD a-t'. 2.J
LSD h-l'. / .-1

11.J9(). 5 forsøg

a. Uhehandlet ......... 4 38.~

b. l xO.5 I Tilt turbo .. 0.3 4.5 3.0
c. 1xO.:5 I Tilt turbo ... 0.3 5.7 4.9
d. 2xO.5 I nit turbo. 0.3 7.8 4.7
e. 2xO.25 I Tilt turbo. 0.3 4.7 3.2
LSD a-e. -1.8
LSD b·e.

I bchimdhng udfllrt I Cil ~IJdlUm 30.
2 behandlmger udført lea, mdium .30 og ]7·]9
• N;C'!lWCr..IC hl,ld 1990·92.
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PlantcVIt:rn

Figur 5. Angreb af meldug (overst)~ bygrust (nederst) I
forskeflJge sortfN i forskeflige forsøg I slutningen al juni 1993

l figur 5 ...c ... angrebsgraden af meldug og b~grust i slut
ningen af juni 1993 i en række soner. Bemærk. at der
ligger et forskelligt antal forsog. til grund for bedømmel
serne.
Skoldplet og bygbladplet forekom ikke. hvorfor en til
svarende figur for diSse sygdomme ikke er udarbejde!.

Meldug

e §: e §: §: N §: ! §: <O

~ E " li ;; .. m•• c c " ~ f
c -liw .c • .. • '" • 2

c '" O "' ::; lo: ~.. CJ
~al
0

~
Bygrust

20

15

10

5

O
ff
!
"

2

O

Pet. dækrung
30

25

Pct. dækning

10

8

6

4

Såkaldlt! fvsiologiske p/eller optræder po bladene af
Alexis. IIdr a/grøde" er stresse/, f t·!..!>,. af torkr eller s/mk·
furs/.:.ade. Andre SO rier kan fd en ollden type fyswlogiske
hladpletter. Plellerne Åall {Åke bekæmpes mpd .Hwnpe
midler.

I tabel 49 er udregnet omkustninger - i form af hkg
vårbyg - ved forskellige sprøjtcslralcgier og \årbygpri
scr. Omkoslningerne er både beregnel for Udbringning
via maskinstation (120 kr. pr. hu) og ved egen udbring
ning. Utlbringingsomkostningcrnc varierer (nI land
mand til landmand. men er her ~at lil 60 kr. pr. ha.
Kemikaliepri'ocn er sat til 300 kr. pr. ha for nurmal do
sering.
Det fremgår ar labellen. at der med faldende kornpriser
skal højere merudbytter til. for s\'ampcbckiCmpcl~

med de viste strategier er økonumisk rentable. Omkosl
ningerne kan sammenholdes med de opnåede merud
bylter i forwgenc.

Tahel49. Omkos"lIIlger til s1'Ompebe1lalldling af "årbyg

l'(~d ændrede kompruer. IJkg pr. 'la. Tahel50. O,måede merudbyuer for svampebekæmpelse
(forskellige jtrategier) ; I'drbyg 1993

lIN)

"" 75
VårblR Mcr· IAnlal Udh,'ue

lxO.5 dosIs: fo~ hkg.1u udb\ue
bkilba

60 kr. udbr. 4.0 H 4.9 5.6
120 kr. udbr. 5.1 5.7 6.4 7.1 Peel .. . . . . . . . . . . . ....... .. Il 41.3 10.9

Collie .. . . .. ...... . . 15 43.6 10.1
JxO.5 dosis: Elna 12 45.9 8.2
60 kr. udbr. 2.0 1.2 2.5 2.8 Blcnhcim . . . . .. . . ... . 16 43.5 7.9

120 kr. udbr. 2.6 2.8 ' , 3.6 Ariel. 13 44.0 7.8.'.-
SenOT ...... ,- . .......... . 14 41.7 7.5

2xO,25 dosIs: SClIlal .0.0 •• 0 '0 •• 12 46.0 7.2
60 kr. udbr. 2.6 2.8 3.1 3.6 Canu! .. 16 50.1 7.1

120 kr. udbr.. 3.7 4.1 4.6 5.2 Diggcr. 19 45.0 7.0

IxO.25 dosis:
Alexis .... 27 44,8 6.9
Sortsblanding.. 77 48.3 5.8

60 kr. udbr. 1.3 l.4 1.6 1.8 Marcsi. .......... 14 47,3 4.8
120 kr. udbr. ......... 1.9 1.1 1.3 1.6 Krona ... .. ....... 15 49.6 2,6
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I tabel 50 <;.C<; merudb) ttemc for <;vampebekæmpclsc I

fOl'kellige \' rb)g~mlcr l 1993. Der er \<llgt en relaliv
høj kemikalicind'ial'i for al måle \.Ortcrncs pOIcntielle
merullbyllc. Udb) Ilel i ubehandlel er og~.å \ i!>t. Merud
bylterne er samlet fra for<;og i af\niltCI "Kornsorter og
kornd) rklllng" <;amt fra næn <erendc afsnit. Det skal på
pege.... al der ligger el for.-kclligt <llllal fors~g lil grund
for merudby"ernc i de enkeiie sorter. hvorfor tallene
ikke er direkle <;ammenlignclige. Soner. der er modta
gelige for b:\dc meldug og hygrusl. ligger øversl. I Alex·
i<; er der og!>å opnået relativt huje merudbyner for
spmJlning p.g.a. sorten!> modtagelighed for bygru'il.

7i:,bd 5/ PC P/alltl'l'(UII (/58)

l'lante\ ærn

PC-Plante\ ærn er ct computerprogram. der kan \cJlede
i bcho\'ct for bckæmpcl'ie af ukrudt. !»'gdommc og 'ika
ded) r.
I tabel 51 <;cs resullalerne af S forsøg. h\'or !>}gdomme
og ..kadedyr i vårb)g er bekæmpet i henhold til I'C·
Planlcværn'i vejledning. PC·Planteværn er her afprøvet
som et rådgivningsværktøj. r fors~)g'iled f er afpHM~t en
justerel udgave af PC-Planleværn. Vejledningen er !>am·
menligncl med markens planicværn og den lokale plan·
tcværn..gruppcs forslag i fon.~)gs!cd g og h. Endelig er
\'ejlcdning ifølge PC-Plante\ærn sammenlignel med tre
sIraiegier i fOf'\ng<;lcd b-d.

Det fremgår af tabellen. at der er opnaet ..ikre merud·
b) tier for alle behandlinger.

8ehand- 'O dæknmg ar-.
Mer. I

Antal Behand- lings. % strå
Meldug I Burust ISkoklplet

Hkg

Vårb)'g køl"ler hngs- index med kerne udb)'lIe
index bladlus pr. ha ... lemlCht- ca. In ca. HY7

l 2 3 4 5 I 6 I 7 8 • I
/993. li forsog
a. t.:behandlel ~7 • IO 0.1 -18.7
h. :! x 1l,5 I Ri\'al ... ~ 1.0 111 ~6 0.3 ~ 0.1 6.8 4.3
c. 2 x 0.25 I Rival . .......... ~ U.S 56 25 0.7 4 0.1 5.6 4.3
d. 0.25 I Ri\'aI

0.2S I Rival
+ 0_3 I Karate. ~ 1.5 167 22 O•• 3 0.1 7.5 5.6

Ic. 1'('·Planteværn dyr/...yg. l .• O.• 100 23 0.9 4 0.1 7.3 5.7
f. I'C·Plantt:y:.cm dyr/syg Ju..t. 1.8 1.0 111 23 l 4 0.1 7.9 6.3 G
g. Marken') Plantcværn 1.8 1.1 122 21 0.5 3 0.1 9.0 7.1
h. Planteværnsgruppcr. 1.8 l.J 144 ~1 0.5 3 0.1 9.2 6.9
LSDa·IJ. 2.5
L(j,Dh-h .. 2.3

/991. 6 [orfog
a. Ubehandlet. 30 3 l O 34.4
b.2xO.5 I Rival. ~ 1.0 167 31 0,4 O O 0.7 .;-1.8

c. 2 x 0.25 I Rival . ......... l 0.5 83 28 l 0.5 O 0.2 .;-1.1

d. 0.25 l Rival
0.25 I Rival
+ 0.25 kg Pirimor . 2 1.5 250 12 0.4 0.2 O 0.7 .;-1.7

c. PC-Planlcvæm d)'r/syg .. 0.8 0.6 100 10 0.6 0.6 O 0.6 0.0
LSf) ..... ................

/992. 3 forsøg
a. Ubehandlet. 53 O 0.5 O 34,8
b. 2 xO_5 I Ri\'a! ... 2 1.0 111 56 O O O +0.2 +2.7

c. 2 x 0.25 I Rival. ~ 0.5 56 51 O O O 1.3 0.0
d. 0.25 ) Rival

0.25 I Rival
+ 0.25 kg Pirimor 2 1,5 167 22 O O O 1.2 .;.1.2

c. PC·Plantevæm dyr/syg.. 1.3 0.9 100 15 O 0.5 O 0.8 - 0.3

g. Markens planteværn. 1.3 0.9 100 22 O O O 1.6 0.5
h. Planteværnsgrupper .. 1.7 1.2 133 17 O O O 0.9 .;-0.5

LSD .
• PC·Plante\'ærn ""O Il(} Lcd b·d behandlet sladium 30 og 37·39

•• N:t<;I\)\en;le blad 1992
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Jllanteværn

Tabel5 7 Skadtd)'r (/59)_.
r ,.. loui Mm·

""d bl"'-
Hk~

"irbYlt IS........
blad· ~lIc' "c:m.='u<

_N
pr b.

Uo. lf7

Skadedyr
p trods af det varme vejr Optr!tdtc bladlus i 1993 kun
med relativt ~""dge angreb. Kornbladbiller optrådte der·
imod med meget tidlige og usædvanligt udbredte an·
greb.

Dct største merudbytte blev opnact i forspgslcd f-h.
Disse behandlinger har givet et sikkeT! højere merud
bytte end behandling c. Sammenholdes kcmikaliefor
brugct med merudbyttet. har disse tre behandlinger og
så llarct ..ig bedst. Af tabclbilaget fremg r. hvilke be
handlinger dcr er udfort i fOI'S')gsled e-h i de enkelte
forsøg_
Opmærksomheden henledes p tabel 47_ h"OT vejled·
ning i svampcbckæmpel.se i v rb~g ifolge PC-Plante
værn også er afprøvct. I ~kadedyrsafsnillet findes lige
ledcs resultater med afprøvning af skadedyrsdelen i pc.
Planteværn.

o 2.0 2.6
l 2.0 3.3

(O) (0.3) (3.3)
/,6

På baggrund af de seneste års forsog med PC-Plante
"'orm i \'årbrg kan det konkludere!>:

. at bygmodtlIen har Mart'( rig godr.
• tit der efter modf'llens anl'isninger er op,,/Jet mtrudbl/

ter, der er på /røjde med de bemre af dt O1'fil{e afprø~'t.
dt bekampelses~lrategier,

- ar modellens llllvimilll-lt'r oflr hor I'ærel forbulIdel med
ti low kemikalieforhmg

PC-Plantc\;cm er tilgængcligl for alle intercsserede.
bl.a. i \1l1rkJtyrmgmlOdu1t'1 i BEIJRIFTSLOS\'/V
GrV.

1993, 5 fonøg. kraftigere angreb af bladlus

a. lJhehandlcl.. 20
b. I xO.15 kg. Pirimor . _ 37-39 O
c. 0.5 I Pcrickthion 500 , 37-39 O
d. 0.131 DLG C)'perb 37-39 Il
e. 2.0 I Zolone Flo _.37·39 7
r. 0.13 I Fastae 37-39 3
g. 0.5 I Perfekthion 500

+ 0.1 I Sumi-Alpha _37·39
h. 0.21 Sumi-Alpha 37·39
i. 2xO.ll Sumi-Alpha 30-31+37-39
LSOll-h
UiDIJ-h ...

8,4
8.1
4.6
2.3
2.0
1.9

44,8
2.7
2.8
3.2
2.8
3.2

Strategi IW./
mod h/adwlllllp(' i I'urh,,!:

I\('//{I ~orfl'tH f{' ..i.ltem ul'l'fjnf badf' mcldl/~,
skoldl'It'I, b.l'gb/adplt,t og !JVWftSt.

2. Følg r('gr,lrt'mrl!,~II('f(el\' oplnlli/ll-:l'r om llrel~

~1Ittf(l'lryk i (Orskl'/IHW ~ort('r_

3. lJ1/(It'r~o~ Ja'I'/Iligt Illarken fra SUldiulIl 29-71.

.J 81(/(/\I'(11llpt' ht'Åll'lIlpt'J I'ed H'age lme;rt'b. I de
tidligt' \'æÅft\'wlher H'd:

Aleldl/f{:
- OH'r 1 pu_ wlgrebne ploflter i mOdtagelige

,\o,,('r
- ul'er JO p("(_ angrebne "Illlller i mmdre mod-

tal{eli.,:l' ~orter
8ygrust:
- OH'r 25 pet. ungrdmt' plallll'r.

Skaltiplet og h\-ghludp/et.
- aktueIt.fra ffrll'J..nmgs/tLH'n
- I'rd Inpplg nedbor
- I'('d angreh pu 3. ol'ente blad.

5. 1ed højl ~",if(e'f\k 'lIf1ul'm~ij.~t af k/"lIo og WinI
er! hehandlinger med JI.J·1f3 do~u ofte "od.e,,
dige.
\l'd 101 t ~mlltetryJ.. er I helltl1ullmr: med JI.J-Jl3
dom ofte 1l/~/r{eJ..J..t'!lg

6 Am'end lidt hOltrl' do~eri'le; \'ed ri~lko for
"Wl{e" ~koldpler og hn~bludpler

7. Vælg et mItIdel med god Pffekt mod dt' domi
lU'rem/t> ~Iampesrgdomme

/993 l for,søg, Hagen' allgreb af b/adiflS

a. Ubehandlet. . . I
b. 0.15 kg Pirimor . .37-39 O
c. 0.5 I Perfckthion 500 ..... 37·39 O
d. 0.13 I DLG C)'perb. .37·39 O
c. 2.0 t Zolone Flo .. .. ..37·39 l
r. U.J3IFa'ituc, .37-39 2
g. 0.5 I Perrckthion 500

t 0.1 I Sumi-Alpha . . .. 37-39 l
h. 0.2 I SUllli·Alpha. . .37-39 I
.. 2xO.I' Sumi-Alpha 30-31+37-39 (O)
L~J) a-h
LSD b·II

1992. 3 forsog

a. Uhchandlel. IO
b. 0.15 ~g Plrimor 37-39 4
c. 0.5 IIJcrickthion 500 37·39 6
d. 0.13 I DLG C)'perb 37-39 5
c. 2.0 l Zulone Flo 37-39 ~

i. 2xlI.1 I Sumi-Alpha 30-31+37·39 6
LSD u,"
/.50 b·II

IWO·9/ 9 forsog

a. Ubehandlet. .... _. . . . . 28
h. 0.15 ~g Pirimor· .. . 37-39 9
c. 0.51 Pcrfekthlon 500 37·39 IO
e. 1.0 I Zolonc Ho 37-39 26
J.Sf) o·"
LSD b-It

• IY91)-91: U.!./ii lr Pm mor.
•. I'et dzlnmg i993. pet planlt'f t990-9::!
O I for..eg mlotlre.

5.3 51,1
4.7 1.3
2.3 -OA
0.6 0,2
0.3 -1.2
0.2 "0.2

0.1 "0.8
0.5 0.5

(O) (2.1)

61 24,4
45 0.2
45 0.4
45 1.1
46 004
d7 OA

~ [s.

7.0 52,6
1.0 0.8
1.0 lA
1.0 0.6
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P1anh.·\ærn

AI/greb af hl'5sisk galmyg i I'tlrbyg b/el' synlige omkring
I lilli. L/ln'eme~ ~lIgn;ng medfører, (1/ Slmel knækkt'r
I'('d dl' nel/ri" knæ pa plalllPr {predtl morkel/. I-'Q hlllel/el
hllr lan e" forpupp", sig. og de" brtme. hørfrølig"emle
puppe 's('.) j hrtl(/~/('de(.

label H SJ..lId(·d\·r (16th

I 1993 er der gennemfør! forsøg efler 3 planer med ...ka
dedyrsbekæmpclse i v~rh)'g.

I label 52 ses n: ...uftaternc af 7 forwg. hvor forsl..cllige
midler er sammenlignet. J forso~lell i er hely... t cffcl..tcn
af Io bchandlmger med nedsat dO'iCring. Kun i forsøge
ne med nes( bladlus er der opnået sil..re. men reluti\l
små lllcrudbyuer for alle hehandlinger. I gennemsnil af
for'iogenc er der ingen ...iUer fop.kel mellem behand·
lingerne.

Kornhladhiller er blnet bedre tldæmpcl \cd bru~ af
pyrclhroider (Jcll d-il cnll \ed hru~ af Perfekthlon. p)
rethTt>lderne h.lr til gengæld eflerladt tlere hl adIU".
Den tidlige I1ckæmpcl'C i forsøg\led i hnr hd.l·lIlpet
kornblaJbillcrnc bcd\!.

..
....~ "lrI KDm·

\f~r·Br· ""d blad· H'. •d·hand- blad· bille-VArb} g hnl!\- lu~ gna~·
k(rne h)'ttc

indl-X pr ha +

" In kemi I

1993. IO formt:
a. Ubehandlet q 3.7 50.5
h. I xCl.:!5 kg PmmOf. 1.11 2 S 1.3 Il.:!
c. l Xtl.13 kg Plrimor. 0.5 ·L) 1.2 n.7
<I. 2xtl.1J kg Plrimor. LU 4.1 \.0 n.1
c. 1x III do'*

andel middel I .0 2.9 O.S
f. 1x 1fl do... i...

andel middel 1).5 .1 2.9 0.9
g. 2x Ifl do~i...

andet middel 1.0 l.X n.8
h. P('-I>lanlev:l'rn d~ I' tUl 1J..1
LSD II-h

LSD"·"
1992. 7 fursø?
a. Uhchandkl. 7, -'6.2
b. l xO.25 kg I'irilllor. 30 1.0 -0.1
c. l xO.13 kg I'irimor. +l 1.5 1.0
d. 2xO.13 kg i'lrimor. 27 2.0 0.9
c. I x III dosis

andel middel 29 1.1
r. 1x In dosis

<lIH.k! miJJeI 57 1.5
g. 2x In do"i"

andet middel .10 1.5
LSD ..
1991. 8 forsøg
a. Uhchantllcl. 6 53.4
b. I xO.25 kg Plrimor. O 0.5 "0.6
c. IxO.13 kg Pirimor. O 0.5 0.0
d. 2xO.13 kg I'irimor. O 1,1 0,0
e. I x III dosis

andet middel O 0.9
r. 1X 112 dosis

andet middel O 1.0
LSD ............

• PCI. dækmng ~H"CI"MC blad 1993. PC!' plllntcr 11J91-fn.
ud Il. cog e. fhl'handlel ~ladturn 32-31.
Led d og g behandlet ~tadium 31·)7 og stadium 51

I t:tbcl 53 "le"l rcslllt31erne af IO for!>øg. hvor I>irimor er
oioammenlignet med "Ct andl.'t middel" I tabel)" på !tll.k
17.. se.. rc... ultaterne for de enkelte midler.

Det fremgar af tahcl 53-S". at der i genncllhlllt af fl)r·
~'gene ikke er opnåel "likre merudb) Iler for bchand
lin~erne. Dette gælder og.:.~ for samllige enkeltfor"og.

I forsøg!>led h i tahel 53 er 1'('llt'dumX ;foIX(' P('·{-'lml1e
\{rm (skadedYN.lclen) ligcledc... arpmvc!. Kun i 4 af dc
IO forsøg har PC-I'lanleværn tilr det bekæmpehe af
skadedyr (behandlingsindeks 0.32). Af merudbyllerne
frcmg~rdel. at en la\ kemikalieind~t!>har "æret rigtig.

I tatlel 55 ...c~ re..uhatcrnc af 5 for\og efter en ny for
"øgsplan med bckæmpcl!'C af ~kadedyr i mHlthyg~ortcr
ne Alexis (2 forsøg). Ariel (2 forsøg) og ('anu!. For
...I..ellige midler er afprp\cl i to doseringer.
Dct fremgår. al der i gennem...nit af fon.øgene er opnJcl
::.ikre merudbyttcr for alle behandlIngcl'. hvor pyreth
midel Sumi-Alpha indgår. Behandling med del spcci
!ikke bladlu...middcl Pirimor i fon.~)g!>led d og c har il..l..e
givct sikre merudbylter. hVilket lader til at kunne for
klares ud fra forekomsten 3f kornbl:tdbiller.
BladluS Cl' bedøml 2 uger efler sid~lc behandling. h..or
for dcr vil være nc,;;t bladlu'i. hvor hehandhngcn er ud
ført meget lidligt (b·e).
Sortcringen i uhehanlllel er h~,j. og der er i gennemsnit
ar forsøgene ikke opnået nogen sikker forbedring ved
de enkclle behandlinger. Delle er heller ikke at for
\cnle ud fra de rel lavc merudbyuer.
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Tabe/54 Skadedyr (160)

1,- 'O; I~
Kom· % \Irå

Kom-
" I~

Kon>-
Behand· m<d

!>bd.
Hk, ""d

!>"d· Hl, ""d
blad· H g

"'Ile· bol~· bd1<.
tiD~' bladlIn ""... k'm< b13cllU5 gn.l". k'm< "laJllK

&f\3\ •
kC"m(

'lOtadium ",ha pr_ ha ",.ha

"In .. II'

Pirimor +
Pt!rfdahion 50(} Sum/-Alp/w 5 FW Sumi-A/plla 5 ftV

1993 3 {ms'og .J fOn'''K J fonøK
a. Ubehandlet. . 7 60.2 ~7.9 8 • .-1 44,'
b. l x 0.2'i kg Pirimor ........... 32-37 I 1.7 1.0 I 8.2 2.0 5 •. 1 0.7
c- l xO.13 kg Pi ri mor 32·37 2 2.2 0.3 I 7.1 1.6 O 3.6 1.7
d. 2 xO.13 kg Pi ri mor . .12-37 + 51 2 1.. 0.0 I 6.9 2.1 O 3.1 0.5
e. J x l/I dosi~ andet middd . 32·37 3 1.-1 -0.5 I 5.• 1.1 O 1.1 1.5
r. l x 1/2 dosis andel mIddel . 32-37 3 1.3 -0.1 • 5.~ 0.8 O 1.0 1.9
g. 2 x 112 do..i~ <Jodet middel 32-37 T 51 I 1.2 0.0 3 5.5 0.3 O 0.9 :!.I
LSD a-It
I.SD h-h

1992 ! {or'iog 3 forsøg
il. Uhch<Jndlet. .2 37.5 72 38.9
!>. I x tl.25 kg PInmor , '7 24 1.5 35 1.2, l x 0.13 kg P'lrImor . :;~ ~3 1.-1 5~ 1.2
d. 2 )( lI.13 kg PlrImor 32 - 37 33 1.9 26 1.6
". I x 1/1 rJO~I'" ,Illdet middel 37 3.1 1.3 22 1.-1

I " IC rJosi~ andct mllldcl . J2 31 l.n 56 1.0
g. 2- 112 Jos.i ... i.lnd~1 middd . '\2 T 37 " 1.3 Q 1.2
LSD

1'191 .~ forsog 2 [or'iog
a Ub~handlcl. ; JJ,3 2 68.9
b. I )( 0.2:' \"g PirilllN .17 O 1.6 -1.5... l x 0.1.10 kg Plfirnor . 32 O 1.6 0.8
J. lxlI.13 kg Plrirnor. .12 - .17 O 1.5 0.3
c. l x III Josi~ andet middel .17 O 1.-1 -0.6
I. l ;x 112 dOS1~ andel rnidJd 32 {j 0.9 0.4
LSD 0.9
, J ~ IOf'Og • Pli J~lnlng Il'o;l"Il<: "I.ul

Hlndlm i l'Cirh\}: hl'kæmpe!, for skridning led Ol'er 20-.J()
pct. angreblie urli Jn St'liere allgrPbet srartl!r i relation til
b\Kf{t'/lI modll/llg, des mlt/dre skade gor hladllLsf'Iif'.
p grund af re/CllII'I.H'Ugf' biarlfusangreb i !orsøge", kall
c/er enc/nu iHe e/rages sikre konklusioller med hensYI/ lil
u/II·l:lIdd.\(' af 1IedjofIt' c/ouringer mod skadl'd\'r. De
bl!d~fC m"ligheder lor «mcmclelse uf tf('clsaue doseringer
forl'ell(e~ at \'{l're I'ed 1'''~P'' biadlusbekll'mpelse. /wor
der I/..J..e er bellUl' ((Ir IOllgllllseffekt, Eli !omd_fæmillg for
amnldelw af ('11 lU'd.fat dosermg er. al bekæmpdsell gel/
lages. Inis da I'ISN sig et hehov herfor (ny indflyvni"g).
f'l'r{,fhrOfdl'r e/fn/lida u/tt' flere bladlus e/ler heholld
lingen end Ol'rigl' midler. men pyrl'tltroider l/lIr ikk{, i
jorsø!?t'Jll' givt'! 'm 'en> "'t'rut/bYlIer elld øvrig" ,,/Idler.
Kumhludbilla bl'kæmpes ~'l'(/ O.5-U) larve pr. abbfl'
rendt' wrå. Smd !tIn'er er h'ltes! al bekæmp{'. Pyr(,fhrui
da hor l'isr bed.w eflrkf

~6 :'i.R 95 -I~.S

\Il Il '\ 'l6 " LY
211 lU % 1.9 1.7, 3A 97 U.:-: U.3

" •. 1 97 li .." O.:;

• lU <JO 2.2 1..1

7 lU 96 I.X 1.5

7 0.1 97 I.x 1..1
lA

...
... I~ Kom·

MC"r·""d bbd· 'O; mg ....!>(>d. bille- k'm<VArbyg
I... "",,' ",., k,,,,, ytk··

",.ha -~~ k,""a 17/6

/993. 5 {(mog
,l. Uhehandlcl
11 u,~ I ~uml-AlphCl.
c. 0.1 I Sumi-Alpha.
cl. 0.15 kg Pirimor .
1.',0.05 kg Pirimor
l. 0.2 I Sumi·Alrha

0.15 kg Pirimur .
g. U.11 Sumi-Alpha

tJ.O." kg Pirimor .
h.2xO.11 Sumi-Alpha

+1l.O'\ kg Pirimor
LSD
Lcd ".( tig f·h behandlet stadium '1·3~

I C"cl ,I·h hch;lOdlel 't;,dlUlll .'9-1'i
• '\ (J"C'kmnt! OWI"IIt' br.ld

H Mahh\fprl\ Ilrt lr/hl~
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fabel;6 1~/a"/(!\'{l'm i havre (/67 )- .

Bchand- ~ )trA med IKomblad~ I0.0 dzLmng

\'ArhaH't hn~·
bladh15 bilkgn.n· af mddu! Hkg kerne .",rodb"'"I

pr. ha + kemi

"""" Ca.1Wb

IW3. 15 [cmc,g
a. UbclulIIdkl. 6" 5 8 (,3.1
h. 0.25 I lill Mcgaturho . 0.25 65 5 3 2.0 1.2
<. 0.25 I Tilt Megalurbo

0.15 kg Pirimur O.~5 lQ ".6 2 J.~ 2.0
d 0.25 I Ilh \1cgaturbo

+ 0.2 I Sumi-Alpha
0.15 kg J-Jirimor . l.k5 6 0,5 l 7.5 5.7

<. 2xO.251 Till Ml'~[llurbo 0.511 62 ".l) 0.2 3.2 I.7
PC-PI;llltcværn. ~)'g.. d~r. 0.12 6" ".3 J 1.0 0.6

g. PC-Plante\ærn. d~r/!>~g 1.lM'1 2h 1.6 5 5.8 5.1
I.SJ) a-g 4.1
LSD b'R 4,3

'o dæLnlll/! ,,\t' f""" hllld.
l t>chantlling led tH' ,tallIUm 111 .lI I't'h;tndlin~ kd .. _ladium :n·.'I)
2. hchandlmg led c og d \ladlum 59

Vårhavre
Ilavrc kan angribe.. af meldug og h3vrehladplct ~;lnlt

\kadcdyn:l1l' bladlu... kllrnbl<ldhitlcr og frilnuer.

S~J.:domm(' o~ !lkad<'d~r. I taocl 56 "es rc~ull;lterne af 6
fnr.."g efter en n~ plan mc-d bekæmpelse af !» g.dommc
og skadedyr l havre. I fo~øgsled f og g er l'1 n)1 pro
gram - PC-PllUtll'\'u:m I lunre - "fprC\C't (s)gdom~dc

lcn. he[\hQ'd~\i~ bade I,)'gdom ..- og .,l.aded)'f',d~letl).

Del frcmgM af t3bellcn. al der i gcnncrn'inll af forH'ge
Ile kun er opnået sikre merudbyltcr i fOfM)~lcd d og g.
Ved 31 s3mmenholde behandling b og d frem gal' det. al
bekæmpcl"C af bladlus og kornbladbiller har værel år
.,ag lil lllerudbytterne. Der er Ikke 'iikre fnr~kel1e p<'t

tor'log'ilcd d og g 1 genncm!lnll ... f forsogcnc. og kcmil.a
Iieforbrugct har \ærel lavest I fOf"Ogslcd g. hvor .,vam
pcbdæmpd3c- er ulllo!l( i 2 af forsøgene og ~kaded)',,

bckælllpcI'ic I 5 tlf fm..øgenc.
FOf!løg.cne fonsætter.

Be"'æmpt'l~t' af H'iWIPl!'i.vgdomme ox Jkaded\" i !lalrt'
forewf!,e\ efu" sammi' remi"gf/"lIer'iom l l'orhyg.

Va·k3tf'<').:ul('ring. I label 57 '>C.. re~uhalcrne ;:af 2 for:)ug
med vll"k ..trcgulcring i ha\'re. Forsøgene er udføn htule
uden (blok A) og med svampchekæmpcbe (blol. B). I
gcnnclI1.,nit af forsøgene er der i ingen af hlokkene op
n. et ~ikre merudb) tier for vækstregulcring. Heller ikke
i 2 forsøg i 1992 ble" der opnåel mcrudbylter. Svampe
bekæmpel'\(' med Plutonff"'in har ikke resulterc( i sikre
merudbytter.

Tabel)7 Væh/regulerillg (/61)

A Ingen s\'ampebekæmpelse. 8.0.25 I P1utonff.... lO ~t. ~31

513· % pI. Kar ... pi Ka, Mellld·
\ årha, re

dium ...d r", Slri- Hkg Merud- ...d r., Siri· Hk, Merud- b)11C

meldug Ieje- længde k,,,,, b\ll~ meJdug 1<:". ~ngde k"'K bytle B-A
ca. 19/6 sæd "" pda + kemi ca. 1916 sæd "" pr. h. + kemi

1993. 2 [onøg.. Cbchandlet . "" " 73 53.1 38 6 n 59,6 6.5
b 1.8 I C'ycoccl 750. 30--31 "" 6 71 lA O.S 38 5 72 1.0 OA 6.1

<. 0.9 I Cycoccl 750 .. 30-31 "" " 71 2.1 I. 38 5 71 0,4 0.1 4.8
d. 0.9 I Cymcel 750 30·31

1.0 I Terpal. 39-"5 "" " 6Y 2.8 U 38 3 69 0.8 -0.7 4.5
LSD.

1992. 2 forsøg.. Ubehandlel ... " SS 2".3
b. 1.8 I Cycoccl 750 .. JO.3l " 56 0.7 0.1
c. 0.9 l Cycoccl 750. JO.3l 4 55 0.8 0.5
d. 0.9 I C)'cocel 750 JO·3l

LO I Terpal. .. 39..5 2 50 O.Y -0.6
LSD.
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l.I'cl!r i ",'rbyg og hQlre oprrddre kornbfadbillellS laner
igen i 1993 med ILsædwlIlligr udbredte angreb, og be
kcrmpelsl! blev iltrrksut i mange marker. De mksne
karnbladb,lIers uflallge gllQl' og de smu, oran.':e a'g klln
fil! findes udbredt i maflge marker allerede fra flfltrringen
af april.
Oe sfleglelig"t!lIde laner llIrbeJu/es bekæmpet I'ed JOrl'
komsr af0.5-/.0 lar\.'t pr. smt. Især pyrerhroider har god
effekr mod larverne. Smt; (url'er er lettesr at bekæmpe.

Vårhvede
Vårhvedc angribes af de samme skadegørere som vin
terhvede. Angrebene af svampc5)'gdomme er dog ofle

Tabe/58 B(adsI'umpe (164)

svagere i vårh"ede, og der opnås derfor normalt lavere
merudbytler for svampcbekæmpelse i vårhvede.

I tabel 58 ses resultaterne af 2 forsøg mcd svampe- og
sl..adedyrsbekæmpelsc. Angrebene af skadegørere var
svage. og der er iHe opnået sikre merudbytter.
I forsogsled f og g er l'ejledlling ,folge PC-P1Unlel'ærtl
afprøvct hygdomsdelen . henhold5vis både s)'gdoms- og
skadcdyrsdclen). Kun i l for<.øg ble\ bekæmpelse af syg
domme tilr;\det med 0,25 ITilt lap. men delle resuhere
de ikke i nogcl sikkert merudb)'lIc.
PC-Plante\'æm til vårh\'cde er Cl n~l program. der er
under ud"ikling.
Forsøgcne fortsætter.

Bekæmpe/.\"e af blud~ l umpe og skadedyr i l-'dr/n't'de fore
rages efter somme retll/llgslinier som i vmterhH!de. Vur
h\ede hur dog normalt behol' for en lavere lIldsuts ~1Jd

limer/u'ede.

Ærter
I den lørre '{Immer foråom der svage angreb af svam
pesygdommc. Det fugtige vcjr senere på sommeren
medfortr.: dog forekomst af svampesygdomme ved høst.

DladS\'umpc. Der er kun udført et enkel! forsøg med
wampchckæmpclse i ærler. nr. 09L259393-00l, To be
handlinger med Dilhane DG henholdsvi~ Trimangol
DG. Derosal. Daconil 500 F eller sukker tilsat gær er
ufprøvct. Ingen af behandlingerne har medført sikre
lllcrudbYltcr.

% dlrknmg af Kom % "lrå

BehantJ·

I I
blad- m,d

Hk, Mc:rud·\"1r1...... Jings- Mtl· Gul S<p. bille- blad· kerne bHl(!
index du, ru.. lona gna\· lu> pr, ha + kemi

ca::!OI7 C., ZOI7

/993. 2 forsøg / f'·
a. Ubehandlet O 0.8 4 I 34 59.6
b. 0.25 I Tilt IOP 0.25 O 0.6 3 I 35 0.9 0.1
c. 2xO,25I Tilt 10p"., 0.50 O 0,4 4 O 36 0.5 -2.0
d. 3xO,251 Tilt top .. , ... 0.75 O OA 4 I 35 1.7 -0.8
e. 2xO.25 I Til! lap

0.15 kg Pirimor. ......... 1.10 O 0.2 4 30 OA -1.9
f. PC-Plantevæm syg. -:- dyr. 0.13 O O 3 35 0.1 -0.3
8· PC-Pl3nlevæm syg/dyr. 0.13 O O 4 -lO 0.2 -0.2
LSD Q-g
LSD b·g

1992, 3 forsog

a. Ubehandlet O O O 44 30.9
d. 3xO,25 I Tilt 10p .. O O O 1.2 " 1.3
LSD ..

l. behandling lcd c-e stadIum 30-31.
2. behandling led c-e SIOldlUm 37
3. behandling led d,c stadIUm 71
Led b behandlet 'tadlUm :\7
• Procent dækmng

176



Plantc\a'1"1l

!-igur 6 vi"cr en ~ammen:-'llllingaf I alt 126 forsøg med to
sV<lrtlpcbchrllldlingcr med maneb eller manco/ch i ærlcr
i ~rcnc 19R2·93. Der er bclHlndlcl ved begyndende
blomstring og ca. IO-I~ d.tgc 'icnere. Regne... kemikalie·
llm~o... tOlngcme til IO behandlinger til i alt 120 kr. pr.
ha. en koreskade ptl ~ pet (12 m 'proJle). en ærlepm på
ICXll..r. pr. h~g ~amt el udb)lIcni\'eau pa -Ul hkg pr, ha.
beloner oml..o,)lningcrnc vcd ..pmJtningcrnc "'lg til l alt
2.~ lil..g pr. ha. S\<ll11pcbeka:--mpelse har med di')'ie om
kOMninger kun vær!.:l rCluahcll 17 pet. af forSI~gCll~" ~e

figuren. Dct ~I..al påpege'i. al mange af udhYltclld... lage
ne I f<ll....,'gcne ikke har 'æret ~tati:'lisk sikre.
Er der samtidig behov for oc"-æmpcl"C af hladlu.... er
om~n-.tnlllgcrnelil-.,ampcllcl..æmpclse mmdrc end ~.h

hkg, pr ha. fordi kore... kaden .. lligen:1 \ il Op~liJ 'cd blad·
lu...hel..a'mpcbcn.

SI'llltlpl'/'l'l..fl'mpelse i Wr1f'I" IUlr i de fleste for.H'1-: OK tlr
.-æret for/milt/et ",ecl t!(/rliR ol..OIwmi. Rem(lhilitetl'lI er
II/e,:et aflur'lIs'g af amalleIlIf 1/t:dllor~tlllgei mllf og jlllli
Med l/e IIII1'æremle ll'rfepnser \ II n'wlIpehekæmpelll!
klin ,-ære al..wel I lir med netJlJonmængder I'(rsemligl
Oll!r KefmeUUlliul!1 og da 1../111 ,,1P" de b"It~He "lIdler_

Skadcd)'r. A:.rtcbladlus optradle meJ ret kraftige an·
greh i mangl' marker i IW3. l"idligl p, 'iommcren var
bladrandhilIer ogsa rcl udhredte. Ænc\'iklcrc optrtldle
med relatl\ I svage angreb.

l tabel 5<) p~ "ide 17R -'c'" rc~ultaterne af 5 forsøg med
bC~;l'mpdsc af bladrandhilter ved sprøjtning eller
hcjd...ning. I forsøgsletl d er der yderligerc udfNI cn
behandling med Pirimur mod hladlus. Det fremgår af

Hkglha

20

15

'0

Ogwj i (~rter fordom du matlge bladitH I 199.~, især I
l..oftSeTll!SarteT Rladlllsene gemmer Jtg 1.' pisk mel/em
hiadent' I Iopll..lUJcJene. \'tod ulldenøgel.~e af marken er
del derfor etl god /f/e lit ballke IOpsl..uddellt' hdrdt mod el
fim //fldallll?
Vær opmll'rk.WJI1I pfl midlernes bimærke ,'ed~pn'jt1r//lgi
blum.}lrmgsliden

tabellen. at der i gennemsnit af fOf"'\ogene il..h er op
naet ..ikrc mcrutlh~lter for nogen afbchandlingcmc. II
af forsogene er der dog opnået ret hOJe og sikre mcrud·
h)"ltcr pa op III 5.8 og 5.2 hkg pr. ha i fOI;)"g:.led C
hcnholds,vis fo"ug~ted f.
Bejdsning med !'romel har bek.cmpct bladr<lndbillernc
hedn: end spmjtning.

5

°
·5

1982 1983 1984 1985 1986 1987' 1988 :1989:199Q: 1991 1992 1993.10 .L._----'- '---__---'- --'

Figur 6. Meroc1Jytte for to behandlinger med maneb eller mancozeb i 126 lorsøg I ærter '982'93.
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,

Udbyue ~1erudbytte kemI-
og kalicomkostmngcr'

"",.
uJb}ltc Småfr0C1 Slorfroct
hkgfhll SO" SO"

71l/lel60 Bejds/lit/I!, ox sprøjl'liflg mod bllldramlhtUcr.

% planter med Kar.ll;·
tcr for

Ærter Blad- Blad· blad· Hk~

I", gnav gna,·· pr. ha
\:,1.

15/6 ca 116

lilbt" 59 Bejdslling og :Jprøjming mod b/adrlJ1ll/hiller (165 j

/993. 5 forsøg

a. Ubehandlet 58 100 , 51.1
h. 0.12~ l Fa:-lac . 56 100 2 1.3
c. 2xtl.125 I f-"astae . 54 100 2 0.1
d. 2xO.125I Fastae

0.25 kg Pirimor .. 15 100 2 0.7
e. 450 ml Promet F 400 es 53 7' 0.5_.'
f -150 ml Promet F 4fXl es

O.1~5 I Fastae . :'\-1 41 0.4
LSD .'

1992. .J f(}rsø~

a. Ubehandlet 71 75 16."~

b. 0.25 I Dn'is "" 72 O.i
c. 2xO.25 I Deci<;. 50 74 O."
d. 2xll.25 I Decis

0.25 kg Pirimor. 14 74 2.5
c. 450 ml Promel 4fXJ es . '7 75 2.1.1,,;.

f. 4:'\0 ml Promet -10(1 es
O.:'i I Dcci... D i5- i.7

LSO.

/99/. f.J j'nr~os

o. lIhchiln<lkt ,X 75- -13.2
b. O.J I Dl'ei" 35 (l~ O.lI

C. 2xO.J I Dt'ci~. Jl 57 O.X
c. 450 ml Prom et -IU(J es . Jl 55 I
f. 450 ml Promct -t.O(J es

0 ..1 I Dcci:-. '7 44.'-
/.SD.

Led ]:l c og u t>eh;mdkl Sl,IUlUm IO
Led c. d M. f t>ehand1e1 XJage senere.
I.ed d hch;ndlel mod hla,llu~ '1,ldtum 611--01.
* Kar;lkll'r for bladgna\': ]II "" ]I~)'~;, nongrl<1wt bl,ld,lr('al

Heller iUle i 1991-92 er der i gcnnem~nil ;.If fOrS(lgelle
opnilel ..ikre merudbYlfcr for hchandlingerne.

Ilabcl 6U ses en sammenstilling af i alt J3 for"øg i arene
19S9-93. hvor en eller Io pH1jtninger meJ d pyrelhruiJ
er sammenlignet med hejdsning med !'rornel hh\'. med
bejdsning + sprøjtning. Der er i pcriotlcll anvendl tre
forskdligc pyrethroitlcr ug to for~kdhgt: flJnllUleringer
af Promet.
Pri ...<.:n tor Promct er blevct nedsat til 70 kr. pr, hkg
ærtcr. nCle firmaer tilbyJl'r derfor Prolllclhejtlset ær
teud:-.æd af dc <;milfmede ~orter i 19'-)-1. Regnes med ca.
55 planler pr, m:. en TK V ptl 250. en <;pircc\'nc på I}O
pct.. bliver uJ!!iften 107,1X) kr./ha for ProllH_'\. Er TKV i
!>leJe\ ~50. bli\t:r udgiflen 150.00 kr.lh<l for Promct.
Ved :-pn*nmg er der og...a udhringningsomko<;tningcr.
som skal inddrages i regnc!>lykket. Dissc a111a'nger bl.a,
af. (Jill Ur.:f :-.amtitlig er hl'hov for ukrudl:-.hek,cmpebe.

/lJt!oCJ.f.)3. 33 fonog

a. Uhehandlet . 41.1
o. l x pyrelhroid . 1.5 1.0 LO
c. 2 x pyrelhroiJ . 2.J 1.3 l.J
d. 450 ml Promc\ -t.()(1 ('S. 2.Y 1.8 lA
c. 450 ml PrulIlcl 4lXI es

1 x pyn:lhroid. :u 1.5 1.1
LSn (l-e f,3
/.SIJh-e 1.1

I cd h Ll~ l ht.'h,lIldlcl \l,Il.!lurn HI I~d t: o~ l' heh,mdlet stJ,llum II.
"So.: lå:!. Pyrethrnid .'i0 kr.lha .

I tahcl 01 er \; ...1re ...ultaterne af h fONlg med heka'mpel
"'C af l:lladrandbiller Horsøgslcd c-f) henhold"vj" :erlc
hlaJlu!> (foN)g~IcJ h-dl. I for!>0,[.l!>h~J g-h er bcgp.c ska·
dL'd~ r hckæmpel. Del fremgar. al hekæmpelse af hlaJ~

hl" alene i gCllnclll:>nil af for!>øgcne ikke har v:crct for
humlet med noget ~iUerl rnerudhyllc. To behandlinger

TClhd 6/ BlllrlrcuulfJiller ug Mil/hH (/66)

IÆrte'
Kamk·

~.i. planter med

ter for B1ad- Blad- Hk!!.
blad· gnav l"

pr. ha
gnav"

Cll. 2515 ea. In

fW3. 6 forsag
a. Ubehnndlcl 2 g4 67 29.1
h. n.25 kg Pirirnor. 2 x/ 44 -1.0
c. I).I~ kg Pirimol". 2 x3 4:; O/l
d. 2xU.13 g Pirimor 2 RO 31 (J,4

c. 2xO.2 I Sumi-Alp ha . 77 50 3.6
I. 2xtl.1 I Sumi-Alpha .. 77 56 1.9
g. 2xtJ.2 [Sumi-Alpha

0.2:'i kg Pirimor, 7" 43 3.R
h. 2xOJ I Sumi-Alplut

1l,1 J kg Pirimor , 80 42 2,4

LSD u-h 2.5
1.5ilJ h-h 2.-1

IYV2. .J forso!?
a. Uhehantllet (1) 94 18.9
h. 0.25 kg Pirirnor. 89 2.1
c. 0.13 kg Pirimor , 86 1.4
d. 2xO.13 kg Pirimor . 4R 2,:;
c. 2xn.2 I Sumi-Alpha .. "1 90 2.5
r. 2xU.l I Sumi-Alpha. 61 94 1.5
g. 2xO.2 [Sumi-Alpha

0.25 kg Pirimor . 76 3.R
LSD a-g 2, J
LSD h-g

• KJrakter for hladgn,I\: IO 100% h<lrt!!,ml\et hl;\UaH:a\'
I cd e. f. g og h tJ.:handlct \laJium IO llg ~ dage ~cnere

LcJ n. c, d. g og h behandlet stadium 60, og lcd d igen 1U-14 dage
\Cllo.:rc.
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I tahcl 62 \c\ rcsult;llernc <lf::\ for-,,,g mcd hek:cmpelse
af bladlus. Det bladlu-,speeifiUe middel Pinmor hen
hnld,,\i.. pyrcthroidcl ~llmi-Alpha 5 FW er afpro\et I
fuld og hah dosering. I ingen af hchanJlingerne er der
opnaet \Ikre mcrudh) Iler - delle cr heJler ikke tilfældet
I nogen af enkeltforsogcne.

mt:d 0.2 I Suml-Alpha har derimod resultcret i sikre
merudbyttcr p~ 3.6 h~g pr. ha.
II af fon.~~gene meJ ~raftige angreh af blaclrandbillcr er
der opnftct relativt høJc og si~re merudb7ltcr - op til
godl IO h~g pr. ha i furwg!lled g.
I 1992 var der ~raftigere angrcb af bladlu'). og hcr rC'lul
terede ikke ~un 2 ~ lU I Sumi-Alpha pr. ha i sikre
lllerudb~ tlcr. men og,:i hchandllngcn med Pmmor i for
\"g\lcd h og d.

Pct. pl. Mer-
Ærter med Ilk~ udtry'lIt

bbdl.. P' bo +
",n kemi

IW3. 3 forsog

:1. Ubehandlet. ............. 57 -15.9
h. 0.25 kg Pirimor 2~ O,] -1,4
c, 0.13 kg Pirimor 26 "11.7 -1.2
d, 1 x 0.13 kg Pirimor " 17 cO,9 -2.0
c, 0.15 I Sumi-Alpha ~ FW . 15 I.~ 1.5
f. 0.08 I Sumi·Alpha 5 FW . 23 (lA 0.3
g, 2 x O.OS I Sumi-Alphi! 5 FW 14 OA 0,1
UD,

Mer·
udbytteIIlg

pr. ha

Pet. pI.
mod

bladlus
"In

Ærter

Tabel 63. BllUI/U,) (168).

lQ(;j. "forsog

a. L:bt:handlel . 76 25,3
h, 0.25 ~g Plrimor. 49 25 lA
c, U.13 kg Pirimor. 511 3,3 2.8
d. :2 x n.u kg Pirimor 47 2.5 1.4
c. 0.25 kg P.rimor

+ 0.15 l Sumi-Alpha. " 3,S 2.5
f. 0.13 kg Pirimor

+ O.OS I Sumi-Alpha .. 43 4,3 3,6
g, 2 x 0.13 kg Pinmor

-I- O.OR I Sumi-Alpha . 2S 4.3 3,0
LSD li-g . /,9
LSD b,g,

Bladlll~cncer bekæmpet bed.;t I forsøg.;led g. Fratr:ck
~('s omkostningerne til kcmikalier. er del højcste mer
tlClhyuc opnåct vcd en udllprøjtning af en blanding af
PiriOlor og Sumi·Alpha i nedsat dosering i lcd f.

lt"d ~~ t>chandlcl Sf3dlum 60. ud d og gNhandlcll~ dagt !i('ncrc

På baggrund af forsøgcne kan konkludereo;:

Angrebfgradm af bladliLS wlr/erer meget fra ar Iii lir ug
fra n/llrk. til marI... III'or[or da er 0Plltil't //leget variere,,
de mcmdhyupr for hekætlllJ(!I\·e. Bek.æmpelse bør derfor
forst ;1'(l'fÅsælfes I'ed ol'er co. 15 pCt. angrebne planter.
\'lod beguldende bldgudl'lk./",g er de" \'ejledemle skade
tærskel co. 50 prt. angreb"e plamn

"0,9
OA

cO,6
0,9
0,6
0,3

22,8
0.2
0,9
05
1.2
lU
0.6

40
.'\5
33
IS
13
24
17

·'(jbel62. lJIadhis (/67).

1993. J forsog

a. Ubehalll..IIel.
h. 0.25 kg I',rimor
c. 0.13 kg Ilinmor
d. 2 xO.13 kg Pirimur ...
c. 0.15 l Sumi-Alpha 5 FW .
f. 0.08 l Sumi·Alpha 5 FW ..
g. 2 x 0.08 I Sumi-Alpha 5 FW
LSD

led b-g behandlel ~.ad,um {lI1 og lcd d og !! Igen Ill-tJ dage \enere Anvendte midler
I tabel 63 ~ .. en lignende forwg:.plan. J-ler g:\r behand·
IIngerne h-d Igen. men l ~tedet for Sumi-Alphu alene er
der bcn)'llet en blanding af PiriOlor og Sumi-Alpha i
forsøgsled e·g. Del fremgår. al der her var kraftigere
angreb af hladlus. og der cr i gennemsnit af forsøgene
opn. et sikre merudbYller for alle behandlinger. Imel
lem behandlingerne er der ingen sikre forskelle. DCI
~tørste merudhytte I cnkeltfo~,genc er et 'iiikken mer
udb~ tte pft 8.1 hkg pr. ha i forsøgslcd g.

I de omtalte forsog mdg:\r der forskellige præparater til
bekæmpelse af s\·ampes)'gdomme. skadcdyr og lil
væhtrcgulering. I tabel 64 på næste side findes en over·
sigt ovcr midlcr. placeret i alfabeti:)k orden og med op
lysning om procentisk indhold af virksomt slof S<1mt fir
manavn.
Såfremt midlerne er godkendt af Miljøsl)'rclo;cn. og der
dermed er gi\'el tilladelse (il markedsføring. er der også
anfort farcsymbol.
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n,be/ tH. Midler prøl'el mod .\')'gdomme. skadedyr og fil I'ækslrt'glllering /992·93.
,

HanckMna'\-"II Handelsna\'A Finna

8ejdst/tlld(l'f Rl\'31 Schenng X, 37:'\ fcnpropimoll'h +
Berel Pi O~ Ciba 5(l fenplclonll 225 prochloraz
Ekrel Combl l'S C,,,, 5(l fenpielonll + Spunak .15 ee Schenng " .150 prochloraz

5(l direnoconazol Tilt !.<;() Cilla X. 250 proplCOn3101
DIvidend L~ ('iha 37,5 difenocon3101 Till ~legalurbo CIlla X, 115 proplCOna:w1 +
Fungnil bC'~ Cillu~ T 50 imazalil JOO fcnproplnlorph
Fungal11-C Cilius XI ~< Imazahl .. Tilt IOP Cltoa X, 125 propleonazol +

"" earOOxlO 375 fcnpropimorph
LAB 911'" RaunkJa:'r mangantx'Jæ.e TrplOr Schcring '" C\"procona7.ol .,.

(.5{f.'..o \In) 300 prochloru
Panoctine JO Agro-!\onlcn " 300 guazatlne Inman!!"1 DG BASF X. lIOO maneb
Iwmel400CS Ciba ,

-IO' furalhlOcart'l Tv, In BASF 160 Ousilazol +
RaX1I 035 1:.5 Rol\er 15 Imazaltl + 37:'i fenpropimorph

'" lebuconazol
Raxll bcJd-.e LS Ra\er " lebuconallll + Ijprlfltt'ltlld/er. s4adt"d,rr

'" lriazoxide 1><0> Hocehsl 'n ~I deltamethnn
~ll:tulol W'\15 Ba\er Xi "., bIIenanol .,. DLu Cyr-erb DLG Xn 100 c)1K'nnethnn

'" fuberidazol f-~Ia..: Shcll Xn 100 alpha-\ Ila\ax 2'l1O Cilius ]"1 c.1rbo\rn + C)pcrmclhrin
~OO Ihiram "'.Irale 7..encea Xn " lambda·

Spr"JlttrIlJI<f. fl'(1m~ C)halothrin
1'c:rfeklhlOn 'i{X} BASF lOO dlmelho.uAho Elite So.:henn~ .li) C\pr(X'On31ClI t Prrimor h'neca X, 500 plnmicarb

375 ehlorothJIl.lnrl PI K- \lclaldch}d 5 G PLK Xn 50 melaldeh}'dBa\'isun IiAsr 500 carbcndazrm Suml-Alpha ~ F\\ Du I\mt Xn 50 esfen\'3leral
Rayfidan Bs\cr Xn 0...... lnadlmenol SumrC'idin FL Du Pont 100 fen\'ak:r:u8ra\0 50:11 ('l~a X, SOl chlorolhalontl lolone Flo Agm-'l'orden " lOO phosalonCorbcl IiAsr/Ciba '" 7~O fenproprmmph
CR IIN'N Schcnng ., 250 fenproprJlIl +

~'(rblrrgllkrjIl1;:imi(lIt'r250 prochloraz
eR IS9fiI Sehering 105 fenpropI,hn + Cerone AtTO 'torden Xi .oso elhephon

~50 prochloraz ... C\'cot-el 7:'iU IlASF X; 75(l chlonnequal
l-l'i fenpropimoq)h Terpal 13I\Sl Xi 155 cthephon t

Culonic RaUllkjær mang,m\Ulfill. Il. JUl meplqual-chlorid
(9% ~'ln)

Daconrl 500 r BASF X, ~KI chloro\halonil klabrmllifrr
Daos,1tfl. Hocchst SUO carb<:ndilzlm Citol'.cll IlASt klæbemiddel
Dithanc DG KVK-Agrll X; 700 rnancozch t~ohlclle Hocchsl klæhenllCldd
Lyrie Du Ponl '! 25(1 f1u'rtillol
Plulon Du Ponl 160 f1usilazol + I ardd,,'>:>c' . hel}der. al nmllet er lldm for fartk.las.s~.

375 fenproplrnnrph " tx-tyder. at midlet tlldllll ikke er 8mu..tndl
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Ukrudt
Af Hans Kristensen

GOlIc thrknin,g,hclingd...cr og \e!t.:(,lhlcrclic planter gi
\er afgmdcn en forbedret kon"'urrcnccc"nc overfor
ukrudtet. f\langc f{J~ug. har vi'>!' at en wludviJ..lcl af
gmdc I..un hclillcr lidi l mcrudh}ltc for en J..cmi... 1..
ukrudl ..ockæmpcl-.c. i~("r h\j.. mængden af ukrudt er
hc~"cdcl1. Alll.lrc fun."!:t \ j'eT. al ... lurc nH:rudlwltCf l..al1
npmh. nar ukrudtet er vcd <11 lage ovcrh:\nd.
Dcl Cl' \a'rdifuldl. <l.l11YC midler afpmvcs mel' 3-4 tiT for
al fa cl ..ikkcrt hillede af effekt og skam.omhed linder
forskclligl.' klimilli ..kc og \ ækslma....~ige betingelser
Ved omtalen af arc~ for'(lg..rc..uhatcr hcn~ tic.. l ...wrl
omfang Kt'"m·t1lwilstal. Disse dækker ofte over en bc
I~delig \anation. hvilket er naturligt med den ..ton: for
..kel, .,om gør sig gældende i forudsa:t1l1l1gerne for de
opnå~lk n.:~ultawr.

RC'iult;llcrne af de enkehe for"t(),!! "an >;tuderc\ nærmere
I Tabelbi/lIr( fil Lwulsfon"gef/f'.
De prmede midler... IIHJhold af akli\e ~tofrcr fremgar af
labcl35 hagcN I delle af'nil. Her kan dd ....Imlidig '-C'i.
om midkl er goJkendt til markcd~foring

Ukrudt i vintersæd
Det rne... tr.: af \'lllter~ædr.:11 ble\' ...fid i ~ilhte hahdel af
"icptcmbcr IW:!. Plejning var \'an.."clig under de meget
IOrre forhuld, o~ ptl s\ærc jorde ble\' sabcdct så "nol
del. :ll en en..... rtl:\ frem ...piring bkv himITl'!.
Slorre arealcr cnd tidligerc hlc\' bchandld mod ukrudt
allerede (,·a. I måned efl':T såning. ~ogen dl~l..us<;ion ud
"pandI "Ig om middcJ\'alg under de tnrre jurdbun<.h,for
hold.
Bt'kæmpd~n rl·ttede 'tl~ primært mod (,fIllrig rtlp~ræs.

l'illr/ak..\,\ff'f/modn: lI'l'(lIIul. kfllllllft' og jllglegrtl'.\. Fra
ca. 211. oktober "kiftcdc \cjrcl 111 hlæ>;! og rcgn ...om
hindrede) derhgcrc spmJtning.
Vintcren hlc\ meget nuld og ",nlen udcn ...ncdækkc.
men i Januar faldt dcr slore nedhorsmængder 'iOm regn
og ~Iud. Alkrcdl" midt I rnafl~ l..unne de forstc forårs
bchandlingcr mod hl.a. gra;~u"rud' iva:rk:'<l·tlc~. F(H... tc
halvdel af april hlev kølig mcd mange fro'itnætler....om
generede forårshcl..æmpclsen af ukrudt Fra ca. 20.
april bIc\' \'cjrellllcg..:( ...armt og. ,"ul rigl i ca. 2 maneder.
Dcrfor bu..;kede afgroden <;Ig. generelt for lidt. 11\ ill..~1

betød en mm,in' I..o,.I..llrrl'IIC(' overfor ukrudtet. l:lI1g.e
marker \ar mere gencrcl af ukrudt ...ed hO~1 emJ lkcd
vanligl. En dcllandmænd "anklagede" dc anvellcl!e Ifll't,

doser af IH?rblC1d for at bære hovedsl..ylden for den
manglen dc rcnhed vcd hU";I.
Resu1talcrne af !l.r('ts forsog \'iser dog, al problemet \'ar

mere gcnerclt. 11\1'> dcr ... l..<l1 \':l're rent \'ed hU"'I. kim
afgrodt'1/\ !..Of/!..urre1lce IHe IlIIllvfl're.( • uan..;el hcrbi
ciddo... i!>.
I hu\'edpiJTtcn af de gennemfoTtc for",'g har der \ærel
rdati\ I Ocskedne meTlldby tier for ukrudl .... llckæmpdsc i
"'lIIlcr...æd.

Gr:l'sukrudl. I dcl fplgende behandles rcsultaterne al
fONlg med hck.cmpcl ..c af gnc'>ukrudl. F:mmg rtlpl{ræ!:>.
lillda!..!:> og IlKerrfl'w:lwle er eksempler på egcnllige
ukrudl ....g.r.e-.-.cr. h\oraf ~pceiell de IO for!>lnæ ... nle op
Irædcr pa mange arealcr. Spild/ro af kul1urgr:L",-.cr kan
og \æR' generende og medføre bcho\' for bekæmpelse.

Tabel I \iser resultalcrne af 3 forsøg. hvor.5 for<;"gsled
er hehandlct ... lral.. .. eher ...åning. rOT~,'g...lcd g og h er

hIneii. GræH,I..md, I 1'/1/wrurtl. (/69)

Anlal ul.rudl p" IIk8
Vinlcrh'·l.'de pr m' forår dækn. kerne

G"" IA,,,,, \ host pr. ha

3 fonøt: 1993

il. l-~handlet 38 132 75 65.8
b. 4.0 I Bo'\cr .. 3 67 ~, 0.7

c 4.0 I Bo,\cr
JO g Ally 20 DF 3 63 25 5.0

d. :2.01 TrcOan
2.0 I Ariane S .... 9 53 21 0.9

c. :!.O I rrl"Oan
+ (l, I I Ac'\idor. 7 66 ].l .'.9

r. 3.0 I BO,xer
-+ 0.1 I Fle'(idoT. 2 40 27 2.9

g. :2.0 I Stomp se
+ 1.0 I Graminoll . 2 2~ 15 6.1

h. 1.0 "g: rnl'tuml
+ 151 0pl;ca MP . 2~ 35 16 1.2

I.SD.

6 fOrJ,og IW2

a L:bchandlcl JO ~7 ~ 5),)

d. :2.0 I TreOan
2.0 I Ananc S II ~9 3 0.4

h. 1.0 kg Tribuml
+ 1.51 OplicH MP .. 15 31 3 +U.3

LSD.

Lcd b-f tx-handlcl lige efter sånmg. og led c og d Igen I mitrh·apnl
I t'd g~ h hehanJlet , \ladlUm 11-12

I~I



PIanieværn

behandlet i efterårcl i ~tadium 11-12, og forsøgsled c og
d har fået en supplerende behandling næste forår. I gen4
nemsnit var der ~n beskeden græsukrudtsbeslund domi·
neret af enårig rapgræs, og bestanden af tokimbladet
ukrudt har været p. 132 planter pr. m=.
Generelt har de Oeste behandlinger \rirke\ me,get til·
fredsstillende overfor gnesukrudtet. Derimod blev det
tokimbladede ukrudt ikke bekæmpet tilfredsstillende.
hvilket er o;;lået Igennem \ed host. hvor ukrudtets dæk
ningsgrad har været for hOJ. Boxer er her prøvet for
fpT"'IC gang. og effekten overfor tokimbladet ukrudt har
"ærel lidt skuffende. EFfeklen er forbedret. hvor Boxer
er suppleret med Ally næste forår. Herved er c..Ier samti4
dig opnåcl et pænl merudb)tte.
F1exidor i blanding med henholdsvis TreOan og Boxer
har virket omtrent ens og medfort beskedne merudh),t
ter.

Tabel2 Gr~5uJ..rIIdr i 1;lIters~d (170)

Stamp i blanding med IPU (Graminon) har virket godt
med cn ret tilfredsstillcnde renhed ved høst og har med·
fon Cl pæn! merudb)'t1c.
Tribunil i blanding med Gptlca MP har levne l mere
græsukrudl end de ovrige behandlinger. men alligevel
er der en ganske goo n..:nhed ved høst.
De opnåede merudbytter er meget forskellige i de 3
forsøg, hvorfor gennemsnits udslagene ikke er stalir"lisk
..i\...re.

l ~'int('rbyg er der gennemføn 2 forsøg efter samme
plan. En beskeden mængde ukrudl er bekæmpet helt
tilfredsstillende. uden al udbyttet er påvirket.
For~}gcne forlS<rtlcs.

Tabel 2 viser resultaterne af 4 forsøg. hvor forsogslcd b
og c er behandlet straks efter såning. Forso~led d·f er

Antal ukrudt
Pet. Hk~

Anlal ukrudt Pet Hk,
\"interh'ede pr. m:. forår

""lo lorne pr. m', forår
""lo k('fD('

Gr~ I Andc:t \. 0ø\1
'" h. Gnrs I Andel ' h I pr. ha

/ forsøg. meget ukrudt··

58 80 49 74,0
O 55 35 0.5

/993

a. Ubchanrllt:t.
b. 2,0 I Treflan
c. 2.0 I TreOan

3,0 I Ariane S
d. 2,0 I TreOan
e. 2,0 I TreOan

3.0 Ariane S
r. 2.0 I Slomp se

+ 1.0 I Tolkan
g. 1.0 I Puma Supcr

+ ),0 I Ariane S·
h. 3,0 I Ariane S
LSD.

\:cd saning.
vcd såning
forår.
SI. 11-12 ..
SL 11-12
forår.

SI. 11-12 .

forår ..

3 for!log, lidi uk rudi

52 fi2 23 73.8
9 36 Y 1,7

9 14 4 +2.fi
4 14 4 +4,4

5 4 2 +2.7

2 4 4 +3.9

29 17 17 +2.9
33 11 21 +3.7

o
O

O

27
21

9
32

2

4

31
IO

16
S

2

39
29

3,7
5.2

9,7

7.1

5.0
4.6
5,7

3 !orføg m. niårig rapgræs

76 122 IO 80.1
6 78 2 1,5

I 30 +1.4

/992

a. Ubehandlcl. ..
b. 2,0 I TreOan
d. 2.0 I TreOan
g. l.0 I Puma Supcr

+ 3.0 I Ariane S·
tSD..

ved sånmg .
SI. Il-L! .....

forår 96 n 7 +4.0
1.7

3 forsøg m.

145 90
II 48
34 21

58 IO

l·i"d(1kslr(1jgr~s

31 54,7
7 12.5
6 9.2

14 3.6

\~d såning ..
\cd ~aning

s\. 11 4 \2 ...
\1. 11-12

4 13 l +1.3 13 II 3 12,7
10 20 2 +0.2 35 22 8 8.9

8 15 2 +1.0 olO II 6 7.5
/.1 7.2
/.2 3.4

/99/-92

a. Ubehandlet..
b. 2,0 I TreOan
c. 2,0 I Trenan

1.0 I Mylonc Power
d. 1,0 I rreOan
e. 2,0 I Treflan

+ 0.75 I Mylone Power SI.

LSD a-c .
LSD b-e ...

11-12

8 forsog m. enarig 'Qpgr~s

50 75 R 75.7
7 36 2 1.3

6 forsøg m "'indablrajgr~s

153 77 33 59.2
14 J4 6 12.1

• lsobl('lt(' Ulsal
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A. 8
Ingen forAr<;behandling 15 g Ally 20 DI + 0,61 ~taranc It#>. r~ltår

Anlal ukrudt P<I. Hk~
Antal planler

P<I. Hlg. Mer·Vinlerh'edc pr. m~. foril dzkn. ',rne pr m .lornr "'kn .,,.. o>db

G"" Andel \" høst "..Iu G"" Ande, ' ..... ",lu B+A

I 2 3 , , 6 1 8 •

hehandlet j 'itadiurn 11·12 i ol..tobcr. og led g.-h er bc
handlel i del tldlig.e forar. h'or der ..amlidig er gennem
forl en 'mpplercndc behandling i led c ug. e.
I for~g('ne optrJl!lc l.'n bl,'..I..el1cn mængdc gr,t'<iukrudl.
100m prima:rl hc"lOd .11 cnarig rapgr~. Dc! lol..llllblalk·
de ukrudt forekom ligelcde!> i bc~I..('dcll llul'ng.de i de ~

for5C,!:l. lUcn .. del l l fnr..ng nplradle l litor mængde I
cheraret. Rc..ultatel af dcm: fo .....o~ er derfor' j..t fm "'g
liCh.
I gennem ..mt er der nrnacl cn megel lin effdt o,crfor
græ.. ukrudt af Trenan og Stump + IPU (Tolk:tn). Der
Imod har Puma Supcr il..kc 'irkel helt så god! ..\100
tokimbladet ukrudt er der generelt upnået en gan..I..c
god dfdt. ug 'cd h~"t har marken været tilfredsslilIen·
de renholdt. l gennem~nlt af de 3 for!>ng med en be
skeden ukrudhmængtk er lkr Ikke opnilc! mcrudhYI
ler. men.. Cl r~cnl merlldb~ Ile er opn"'el for Oertallet af
behandlinger i for..ogcl IIll'd en ..lI)m: ul..rudt ..mængdl· l
efterår... t. Iler har del ..amtldlg værel renlahcll al "ur
plcrc TrcOanhchandhngen med Ariane S na:-.te forilT.
Ilulll;! Super i blanding. med Ariane ~ om forarct har
vi:o,l en lidt .. I..uffcnde endt (nerfor ...:\,cl gr;{'sukrudt
..om lUkirnbladel ul..rudt Den mall!!lcl1lk virklllng kUll
ne !>Ioldig !>..... \I~'d 11\)\!. R.....ul1alerne af 6 for'og i IW:!
med denne hchandtlng er lisl l "amme label. !-ler "'l'lte
Puma Super j blanding med Ariane S ()g~å en ..kuffl'ndc
effekt.

Rl' ..ultateme af :2 formg mdgar ikke l gcnncll1snllslaJlc
nc pj grund af Cl meget IUH udb~1tClli,eau. I det CIll'
rors~)g 0plrfldlc "mdak" i ... tor mængde. Bck~l·mpcl..en
har ";l'rCI bed~l med TreOan og. SlOrnp T Iru. og .. ture
meruLlb~tltT er opnac1.

Tuhe/3. Delt mdwr.{ mod ukrudt l l'lm{'T{lPd (F/J

Vitlllah Im:,ler ~ig til ~/(l(lil!. flere' llrecllcr mcd I'illfnsæd I

tll\\'e ur.
Alle grwulIidler har god effela, IIdr beJ...æmpelu wærJ...
\tl'lle~ j efrerarel, fllvr beS(CIllc!l'lI af nm/aks er meKt'(
~tor. J...(III tier \,(f're bl'hOl' for en 1'1I{1{1lerclIlle ",dlal\- "tf'
lU' fortil:

I wrrertng er LIer gennemfo" l for..og efter pianc n ,i ..1 l
tahel :!. rn hc..keden mængde ukrudl ...: vel græ__"Cf
'Om 10kimbladcI . er generelt bekæmpel ganske godl.
og :o,m.l Illerudhyul'r er opna~l.

....of"ogcnc forl-;:Cl1e...

2 forjog /993
a. L'hehanl1lct. 62 II il 21 -lY.O ~~ 10 13 49.2 0.2
h. 1.5 Iloll..an I 1),75 I M}lonc Po\\cr-d. .w ~l II 51.5 41 19 1 53.0 0.5
c. 1.5 I Tolkan + 1.0 l Q"inol. 35 39 <) 51.9 31 11 3 53.1 I.R
d. 1.5 I Tolkan + 0.1 I FlcXldor T Ul I Tillm.. 31 31i X 55.2 :17 18 3 53.6 + 1.6
c. 1.0 I Tolbn ~ 2.0 I Stomp se 3~ 38 5 56.8 30 16 3 59.5 0.1
r. J.U I Boxer - 0.1 I nCl:itJor 26 31 7 56.6 2.l 15 3 59A 2.8
g. 2.0 I Tren ..n + 0.1 I FlcxidoT.. ~3 32 1 5-l,7 36 12 5 60.4 5,7
h. 2.(11 Stomp se t 1.0 I Duplosan MP. 35 21 ~ 56A 31 9 ~ 56.5 0.1
LSD 4.8 4,8

IJ fon'og 194/·93
a. Ubehandlet. .. 112 88 35 58.3 121 35 21 60.3 2.0
h. 151 IPU· ... 0.751 ~1)lonc Power·d ....... 29 21 12 61.7 ~l I~ 8 60.9 +0.8
d. 1.5 I IP •• + 0.1 I F1exidof + 1.0 I TillO\ 22 I~ 'I 6:!.7 .w 7 7 61A ~1.3

LSD .. I.~

[PU lo,(lprulurnn'nluJdcl.· [lll~,m IW[.l,l:t. • "rdoll n E jIJI}I·1}2. Tolhn !9<J3.
Lrd h-h hehandkl stadIum 1l·1~ dlC'rår

!lU



Tabel 3 på side 183 viser re~ultaterne af 2 forsøg. hvor c:t
lPU·middel . Tolkan - er sammenlignet med Boxer.
Trenan og Stomp se til bekæmpelse af primært enårig
rapgræs ved udsprøjtning i efteråret i kornets stadium
11-12. Den relalivt beskedne mængde "gra:smiddel" er
suppleret med forskellige midler mod tokimbladet
ukrudt. FOfM,gene \'ar anlagt i to blokke. h\'or blok A
er forblevet ubehandlet næste forår. mens blok B ble\
behandlet med halv dosis Ally 20 DF i blanding med
Starane iSO. Denne !>upplerende behandling blc\ gen·
nemført i april. Hensigten er ilt undersøge effekten af
en efterårsl:x:handling med reduceret do\is og at belyse
behovel for at supplere denne indsats med en tilpasset
dosi~ næste forår,
I gennemsnit uf de 2 forsøg har der været en beskeden
mængde græsllkrudt. som helt mervejendc har bestået
af enårig rapgræs. Ved forårsbcdommclsen har de pro
vede behandlinger virket omtrent ens og hahcrct gr~
ukrudl.!>mængden. Bedst virkning pa delte tidspunkt er
opnåct med Boxer i blanding mcd 1-1c~idor. Det tokim
bladede ukrudt optrådte ligeledes i en beskeden mæng·

Tubelol Græ:Hlknult i I'ifl/erw~d (/72)

de. og ved forarsbedpmmelsen har behandlingerne også
her haft omtrent samme effekt. Ved høst har der været
en tilfred.,stillende renhed. idet dog losningerne. hvori
Stomp se cr indgået. har været bedst p" delle tids·
punkt. Pil trods af den beskedne ukrudtsbcstand er der
fur flere af de pr~wede lo~ningeropnåct merudbytter på
godt 10 PCI.

I kolonne 5·6 ses effekten af en supplerende ind~ts i
foråret. All} 10 DF ..... Starane ISO har generelt medført
en forbedrcl bekæmpel~e af det tilbageværende tokim·
bladede ukrudl. Græsukrudlet er ikke påvirkct af den·
ne behandling. Den supplerende bekæmpelse har sam
lidig medført cn lidt bedre renhed ved høst. Kolonne 9
viser. at en 'iupplerende bckæmpellte kan \'ære rentabel.
I forsøgslcd a. som ikke er blevet behandlet i efteråret.
er der i dl\Se forsog ikkc opn et merudb, tte for en for·
årsindsats.
IPU i blanding med Mylonc Pov.er-d eller i blanding
med Flcxidor og Tillox er sammenlig.net over 3 år. Re·
\u1taterne af 13 forsøg fremgår af samme tabel. Effck·

Hel dos~ H.ah 00<'1)

Antal ukrudt \fcr· Antal uknrJI Mcnxl

pr. m: forår P" H'g. ...u.,1lC r~ m'. fonr ,"'- HkJ. byt..Vln....._ ..... te,"" """.. te,"" R A
, 1<0-. pr ha hkg , ...., 1""G= Aod<. r'" G= I"ode.

I 1 .1 4 , 6 7 R 9 HI

5 [orføg 1993
a. Ubehandlet. .. .......... 44 83 31 81.3 39 59 30 ~1,3

b. 4.0 I Stomp se ........ akt. 4 6 3 85.3 4.0 6 11 4 85.5 0.2
c. 2.0 I Slomp se

+ 1.0 l Tolkan .. . ... okt. 2 3 3 85.1 3.8 11 10 4 84.6 +0,5
d. 2.0 I Kugar ......... ..okt. I 4 3 84.9 3.6 IO 7 2 8.\.1 0.2
e. 4.0 I loniz .. . ...... _._. .okt. 3 7 4 83.1 1.8 12 12 5 82.9 +0.2
f. 4.0 I Boxer ...... . ....... okt. 2 19 6 85.4 4.1 2 25 7 82.7 +2.7
g. 2.0 I Tolkan .. . .. akT. 9 32 12 82,4 1,1 29 64 14 82.7 0.3
h. 2,0 I S.omp se

+ l.0 l Tolkan .. . ...... akt.
2.0 I Tolkan. .. april 4 5 2 83.7 2,4 5 IO 2 ~3.8 0.1

LSD. ............. 2.9 2,9

6 forsøg 1992.. Ubehandlet 1()() 92 9 62.6 95 109 8 61,9 0.7
c. 2.0 l Stomp se

+ 1.0 l IPU . . . . . . . . . . . .okt. 14 13 o 63.1 0.6 25 18 l 64.4 1.2
g. 2.0 I 1PU' .. okt. I,~ 54 3 62.5 +0.1 34 65 3 60,6 +1.9
LSI). . . . . . . . . . . ..

14 [orsøg 1991-93
a. Ubehandlet . . . . . . . . ... 7h 79 23 68.7 71 79 21 68.8 0.1
b. 4.0 I Slomp se ........... okt. 10 12 2 72.0 3.3 14 17 3 71.8 +0,2
d. 2.0 I Kugar. . .akt. 3 6 2 71.0 2.3 12 8 3 71.9 0.9
e. 4.0 I lonil. ... okt. 6 9 3 69.4 0,7 18 IO 4 70.8 1,4
g. 2.0 IIPU' . . akt. 13 43 7 69.2 0,5 20 37 4 70.1 0,9
LSD a-g /.6 /,7
LSI) b·g 1.3

• Isoblellc - ~prede-klæbemiddelllls31 1991-92 IPU", IsoprolUron.midlcr (Arc::lon. Tolhn mfll
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Planlc\ærn

len overfor ~~vel gr.c,ukrudl ..om lokimbladet ukrudl
falder ud lil fordel for II'U + Flexidol' .... Tillm:. mcn
for..kcllen ved host er beskeden. og de npntlcde merud
byller er helt <:11'. I gennem')nit af disse forsog har del
iUe \'ærel renlabelt :11 gennemføre en !>upplcrcnde hc
handhng med "hah do~i..·· om fora re!.

I mllerh"g er der gennemført 2 for!>og.. 11'01' en rel be
.. kede n mængdl.' ul..rudl er hckæmpet tilfredsstillende
med de pH1\'edc kt,ninger. Trods den beskedne ukrudh'
mængde er der opn;'acl pæne mcrudhyller.
For!tOgene furt,ætler.

Tabel ~ \ l...er re..u!talcrnc af S for..og. h...or cn ræUc
midler mcd effd.1 mod græsul..rudl er udbragt i efter·
.rct i kornet~ "Iadium 11-12. For·mg..led h er behandlet
Igen mc"le forar. ror<;øgenc V3r allIngi som bllJ!..for...og.
Iwor henholdsvis hel o~ hal\' dn..i.. er pmvcl.

III'/ dfHi,\ h;lr generelt medført en fin cHdl m'erfor
græ"ukrudlel. MOtJ lIel IOl..imhhldcde ukrudt har

Slump. Kugar og loniz virl..ct meget dfel..livl. men .. de
øvrige behandhnger har kvnel lidI mere ukrudt. Ved
host har der gcnr.:relt værel en tirfred<;qillende rcnhed.
og der er måll rel beskedne mcrudbytter.
Hab' do.m har I årets for~o,g Ic\nct lidI mere ul..rudl \'cd
oplælhngen i forårer. men \'cd host har der kun \æret
ringe fo"kel på renheden efler hel og hal ... dosi~ af de
forsl..cIligc midlcl'. Derfor er de opnåede mcnldb~Iler
da og...~ af '>tImmr.: størrcl<;esorden <;Qm for hel dosi~.

Re..ultfllerne af. relS forspg S\'arcr i More Iræk III del.
som blev opn~cl lidiigere.
Re..ultateme af I~ forsøg over 3 r med fire af de pm\'c
de I:\chandlingcr er \ ist i ..ammc tatlel. Kug.ar og loniz
har \cd uptællingen i foriirel \'isl den bedsle effekt mod
,å\c1 gr:csukrudl som lolimbladct uhud!. Ved hml er
der opnået en lllfrr.:dsstilknde renhcd eflcr alle behand
linger. og. de be<;kedne merudbytlcr er da ogs<'l af sam
me ,tWrelsesorden. Med hah' dosi~ er der opn~et om
trenl ...emme gode effek!. Selvom virkningen ved for!lrs
hcd"mmciscn er lidt svagere eflcr halv dosis, s)ne~

rcnhcden allige\'cl at bli\'c helt lilfred3sl1llende \cd

Tilhl'/5 /)('/t indsat:, I/Iod l/Amdi J I'J1Ifl'næd (/73)

/ [onøg /993
a. Ubehandlel .J.1 250 2 54.0 4S 16 O 55.r. 1.6
b. 2.0 I AreIon n.p' · ....1. 11-11 22 1% 2 55.2 1.2 29 6 II 611.8 5.6
C. 0.8 I I)umil Super· .. ....... <;1. 11-12 l3 198 12 58.8 4.8 IO 4 O 66.1 7.3
d. 0.5 I Puma Super

+ 1.2 I Areion n.E-. · .... ~t. 11-12 11 174 10 59,7 5.7 14 8 II 66.1 6.4
C. 1.0 I Arcloll n.E* ......... sI. 11-12

1.0 l Arclon n.lc.* . · ..... for. r 16 170 5 59.1 5.1 21 8 O 61.8 2.7
r. 2.5 I Arelon n.E* · . forår 17 169 6 57.9 3.9 23 5 O 61.9 4.0
g. 1.0 I Puma Super· . . forår 22 186 8 57.9 3.9 23 2 O 6-1.5 M
h. 0.6 J Puma Super

... 1.2 I Arc10n n.E· .. .. , .. , .. fodr 14 163 9 57.6 3.6 IO 2 O M.O 6.4
LSD ... 3.5 3.5

() Jono}] 1992
a. Ubehandlel . ......... 151 93 35 74.0 193 54 27 75.3 1.3
b. 2.0 I Arclon n.E* ... · .... SI. II-Il 31 70 8 79.5 5.5 39 30 6 1'11.2 J.7
c. n.8 I Puma Super· .. · •. SI. 11-12 39 90 IO 78.5 4,5 56 46 6 81.8 3.3
d. 0.5 l Puma Super

+ 1.2 I Areion n.E· .... ... M. 11-12 32 M 7 80,2 6,2 35 35 5 80.5 0.3
C. 1,0 I Arc10n n.E· . · .... SI. 11-12

l.0 I Areion n.E· . ......... forår 49 57 9 79.7 5.7 43 31 6 80.5 0.8
f. 2.5 l Arclon n. E· · . forår 63 71 9 77.3 3.3 73 24 6 79,2 1.9
g. t.O I I)uma Super· , . · . forår 58 81 9 75.4 lA 65 45 8 78.< J.1l
h. 0,6 I Puma Super

+ 1.2 I Arclon n.E*. ... forår 62 76 8 78.6 4.6 71 60 6 79.9 1.3
LSD. . .........

Spredemlddellilsal, •• 1992 :W I Arial\(' S

IR5

..

r A. B.

Ingen fora~behandllng 3,0 l Anline S. forår

\'inlt.rb\tck Antal ukrudt Pa. lU.lI!
\kr- Ant~J~lrudt Pa "'g. fer-pr. m-, forar ""kn. kwx ud1')ue pr. m. furte

""'" l<me udb.
v. ho"-t rI' ha hkg v. h~t pr ha B~A

O"" Andel rI'· ha Or"" Aod<t

l , J , 5 6 7 g 9 IO



h'ht. De opnåcde merudbyller er da heller ikke for·
skellige fra det. som er opnået med hel d0'51\.
Forsøgenc med loniz afslulle<, hermed. mens arbejdet
fortsættes med de ,wrige produkter.

Tabel 5 p<1 "Ide 185 viser en forsøgsplan. hvor Puma
Super sammenligne~med Areion n. E \ed behandling
henholeb' i!l cfterar og forn.
Forsøgenc har været anlagt l to blokke. h'-or den ene er
forblevet ubehandlet næste forår. mcn~ den anden blok
er behandlet med Ariane S. Den supplerende behand
ling skal afl'llure. om dct er rentabelt at gennemfore en
ekstra indsal'i retlet mod det tokimbladede ukrudt. Der
er gcnnemfcn :2 forwg. h,oraf resultaterne af det ene
er vist i tahcl 5. En beskeden bestand af enarig rapgra...
og en meget stor m:l'ngde tokimbladet ukrudt er ine
bckæmpcltilfredsstlllende. Dc opnåede merudb~tter er
da ogSå bc'ikedne. Det tokimbladede ul..rudl t'r til gen
gæld bekæmpet godt med den supplerende behandling
næste forilr med store merudb) ner til følge. Resultatet
af årets forsog .,"arer ret goot til del. -;om bic' opnået 16
for\og i 1992. h....or emirig rapgræs også var det domi
nerende gr.L....ukrudt _Og'i<'l her var der en eHdt af den
\upplcrendc ind"... t.. mod tokimbladet ukrudt næ~te for·
ar. men de opnåede merudhvtter var beskedne. Beho
\Ct fnr en .. uppJerendc ind"at" har i begge ar vxret
MOf',!. hvor Pum<l Supt'r bic, anvendt alene.
Endnu I !llr"'"g er gr.:nnclllfort eftcr denne plan. I ler
nplradte llKcrræl'elwle i be:-."r.:dt.:n mængde. Bckæmpel
...cn hilr Ikke været unponcrcnde. og beskedne merud
bylter er opn:1CI.
For...,'gcne lon<;.:rtlc..

Dl' XCW/l'lIIj'''''(' !on('K IllIr 1'/1'. ar gr(nllknu/, I I'imer
~(l'f/ klll/ ,,('kll'III/U!1 ('fldril-I med /onl..ellige IllId/er OK

kowhlll'1lI0/l(" !Jau!.
Behandling i 1·/tl'r(IJ"I'/ . e~·(. ul/acdl' _Hrah I'/wr WIIIIII; _

!Jf/r gel/aell Xin'l nI III('J"I' \lkker I'fk'" clld CtI foraH'
hl'lwIIII/IIIK

/" /\ hurrevlerre Op'flFdf'r I nllrerwrd. kutl detl Ht:re
nlt'gl'l r.:em·J"I·IIde lcd me]elæn""illgell P/amen .. I../am'r
o~'el1ll(/lIJ lljgrodt'II. og d,' i;rOlltle pltll/tl'dele I del af
lænl..ed,' ÆOrtl "lItI ml'dfore ('ti !Jo/ert·/orritlg\lldgi!l. Be.
"'I''''pelw' lÆn tlormul1 bed31 o", foruret. I/I'or h. SflJru
lU' 11IO 1"rAer lIlegN I'flf'klil-l.
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V/lUlaks. raJgræ!l og llgerræ\'elrale er tabsm/dellde grt~s·

f,kruduorter. og beJ..æmpelse kan være meget/O/150m.
Et/drig rapgræ!l. SOIll sjældellt volder store tab. kali be
J..æmpes lilstrækkelig! rnf'd lIedsat dosis af midler med
f'fJeJ.., mod græsllkrlldt.

lbkimbladcl ukrudt. I det følgende omtales resultater
ne af forsøg med bekæmpelse af tokimbladct ukrudt i
vintersæd. AgeTsledmoder og burresnerre har de senere
<'Ir bredt 'iiig til mange nye arealer. og disse planter har
derfor ....æret i fokus i flere af forsøgene.

Tabel 6 "'iser rC'iultutcrne af 8 fo~g. h,or tre doser af
Kugar og O:~inol cr udsprojtet i oklober i afgrødens
:,tadlUm 11-12. Forsugene har været anlagl i to blokke.
h\Onlf den ene er forble,et ubehandlct næste forår. I
den anden hlol.. ble, efteråt'iindsatsen suppleret i april
med Ally 20 DF i blanding med Starane 180. Ilensigtcn
er at bcl)M: behovet for ae 'iuppJere en efter. r.;;indsats
med la, dosi'i.
I gennem.~'lnit har der været 101 ukrudtsplantcr pr. m~

ved optællingen i efter ret. Dcn bedste bekæmpelse er
opnået med Kugar. ~m uanset dosis har virket meget
effektivt og medført en helt tilfredsstillendc renhed \-cd
host. Oxinol har levnet mere ukrudt. i~ær "-ed de lavc'ite
t1u\Cr. hvilket slår igennem også ved host. Alligevel er
der opnået pæne merudbytter af helt samme 'it0rrcIMl\
orden uan'Ct dosis. En supplercnde indsats næstc for r
har rcduccret mængden af ukrudt ydcrligere og mcdført
cn næ!'oten ren mark vcd hp!'.1. Det er ovcrraskcnde. at sd
rclativt pa:nc merudbytter cr opnfJct for den suppleren
de indsats - <;pc:ciclt efter Kugar-behandlingcme.
I 1992 blev der genncmført JO forsøg efter samme for
søg~pl:ln. Her blev der ikke opnået hclt samme renhed
og heller lUC helt 'iamme merudb)'t1cr for cflcrårsind·
sal,cn. og allige\o'el var der cn ringe økonomi i cn sup
plercndc fora ....ind!.llls.
F()f~ogene fortsættc'i endnu l ar.

Tahcl 7 viser rC!iultalcrne 'II 5 for~g efter en plan. hvor
en ræHe midler til hrug om foråret er afpro,'ct i heJ og
hah' d()si~. Fon.øgenc har været anlagt i to blokke. hvor
blok A ikke er behandlet om efteråret. Til gengæld blev
de provede midler her anvendt i fuld dosis om forårel.
Blol.. B blev behandlct i efteråret med Stomp se i ncd
...at dmlS. og her er fon"trsmidlcrne anvcndt i halv dosis.
Hen..igtcn er at under-oge. om forskellige losningsmu·
lil.!hcdcr lil forarsanvcndelse kan give en tilstrækkelig
errcl..t med nedsal dosis. såfremt der om efteråret er
gennemfort en behandling med en ncdsat dosi.. af et
e!!nct middel.
I gcnnem"llit har der i for rct været 98 ukrudtsplanter
pr. 01-. ~m knapt er bekæmpet tilfredsstillende med hel
dosi .. af for;:'tr;;midlcrne. Ved host har der ikke \'ærct en
tilfred..~tillellde renhed. De opn ede merudbytter er da
og'ia rCI hc\kcdnc.
rOT'\o~sled h er behandlet med halv dosis Stomp se i
c(tcrarCI. og der er ikke fulgt op med nogen forån..
ind'ii;lK Her har der \æret en helt tilfredsstillende hc
kæmpelse af uknldtct i (omret. og 'ed host har ren
heden været væsentligt bedre end den. som r.:r opnået



Planlclærn

Tube/IS. Delt illdsats mod ""'mdt i m'terSlFd. (IN}

A IlI:'igAllv20DF
Ingen for~h3nJhng + 0.6 I Starane 180. forår·

Antal uk.rudt P<t. Hlo •.
Merud· Antal Pet Hkg. \icr·\'interh\ede pr. m'. forår b\'llC ukrudt

dæ"n. kerne h"kll· pr. m'. dækn kem< Udb., i
Efterår Fod, v. høst pr. ha pr ha forAr l'. høSI pr ba B+A

I 2 3 4 S 6 7 8 9 I

li !oriøK 1993
a L;lx'handlct 101 '!9 J7 7X.7 36 1-1 83.0 4.3
h. 1.25 I Kugar . 6 l 3 ~3.5 -1.8 I I ><6.9 3.4
c. 0.63 I Kugar. X -I 2 82.6 .1.9 2 l 8..".7 3.1
d 0..11 I "ugar 11 1> 6 X·U S.1l 2 I 86.5 2.2
c. 25U l O,inol 20 13 9 3.0 4.3 3 2 8-1.0 1.0
r. 1.25 I n\:inoJ 27 2\1 Id 83.-1 -1.7 6 3 85.8 2.-1
g. 0.6.1 I Ox;nol 36 33 19 S2.R -1.1 13 .. 83.7 O.l)
UD 1.5 2.5

IO fimc'K 1992.. Uhch"ndlet. 150 121 23 6-1.6 62 19 66,4 1.8
b. 1.25 I Kugar .. 3 6 (>6.-1 1.8 l 2 68.-1 2.(1
e. 0.63 1Kugar. -I 6 67.6 3.0 l 3 68.1 0.5
d. 0.31 I Kugar. 12 8 67.2 2.6 2 5 67.9 0.7
e. 250 1Oxinol 12 12 67.8 3.2 6 7 67.6 ...0.2
r. 1.2510xinol ........... 29 15 66.9 2,3 13 9 68.0 1.1
g. 0.6.1 l Oxinol -17 17 66.-1 1.8 30 II 68. 2,4
LSD. 4.7 4.7

• 19")2: 0,4 J Slarane \Ilxer. Alk 1c.1 hehanclk. '1 II-I:!

, Vinterh,ede
Antal ukrudt

Pet flkgpr. m'
llltkning kerne

Fflcrå"bchandhng t-ormbchand!ing Eherir I I'orår l'W høst pr ha

Tabel7 DelJ mdwm mod ""'rud, i l'III1l'rsel'{/ (175)

5lori'øg 1'193
a. Ingen
n. Ingen
c. Ingen
d. Ingen
e. Ingen
f. Ingcll
h. 2.0 I ~lUmp se
I. 2.0 I Stomp se
j. 2.01 Stornp se
k. 2.01 Stomp se
I. 2.0 I Stomp se
m. 2.0 I Slomp se
LSD

Ingen
2 tab. Express + 0.61 Staranc 180
:! tab. Expre,;s + 1.5 I Duplo~n MP
1.75 I Mylone PO\locr-d
3.0 I Arianc S
30 g AlIy 20 D~

Ingen
I tab. E:\prcs!> + 0.3 I Staranc IRO
I tano txpres!> + 0.75 I DuploSClll Ml'
(UP I Mylone Powcr-d
1.5 I Ariane S
IS g Ally 20 DF

186

116

98 62 68.0
33 36 3.2
-II 37 :!.R
26 -II 2.3
36 33 2.5
22 26 3.X

8 19 4.3
O 11 4.2
l 12 S.7
I IO 4.6
l ~ -l.7
O 6 6.7

./.J

G

ved bekæmpelse i for. ret. Merudbyttel har da også væ
ret fuldt stort som dct, der har kunnet opnås for en
forArsindsats.
I forsogsled i-m er cftcrårsbchandlingen med Slomp
supplerct med cn for rsindsats med halv d()~i,:>. Der er
heJ"\-'ed opn ct en -.ærdelc'i god bekæmpelse ved forårs
optællingen. og ved høst er der en tilfredsstillende ren
hed. ::.pc<:iclt hvor Ariune S og Ally 20 DF er anvendt.
Dc opnåede mcrudb)"tlcr fOf"lO halvc indsatser" er ca.
dobbelt ..:t \tore som det. der er opnået for hel dosis om

foråret. I forhold til det merudbytte . ..om er opn~iel for
Stump uden \upplcrende bck:cmpcl<;c. er der dog .kke
tale om statistISk sikre forskelle

Resultaterne af årets forsøg svarer til det. ':>001 tidligere
er opnact efter ..amme forsøgsplan.

I \'IfHerhyg er der gcnnemfprl 1 fOf<;Og efter o;amme for
søg"plan. En stor ukrudtsbeSland er bdæmpet rel ef·
fektivt i forM,g\led h-m. Store merudbytter er opnået.
FOT\ogcnc fmhættcs endnu I år.
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Plante"a~rn

'fabelS Delt ;,utsars mod ukrudt i I'iflfenæd (176)

Antal ukrudt p" Hk~

Vinterhvede
pr. ml

(L-ekning k~rne

Eflt:dr<obehandling Forårslx:hllndling Efterår I Fonh \~d hø-.I pr. ha

3 forsøg 1993

a. Ingen
b. Ingen
c. Ingen
d. Ingcn
e. Ingen
f. Ingen
h. 0.5 I Mylone Power-d
i. 0.5 I Mylone Power-d
J. 0.5 l Mylone Power-d
k. 0.5 I Mylone I)O\~'cr-d

l. Q,5 I Mylone Power~d

m. 0.5 I Mylone Power-d
LSD

Ingen
2 tab. Express + 0.61 Starane ISO
2 tab. Express + 1.5 I Duplo~an Mi>
1.75 I Mylone Power-d
3.0 I Ariilne S
30 g Ally 20 DF
Ingen
I tah. Express + 0.3 IStarane l80
l tab. Express + 0.75 I DupJosan MI'
0.87 I Mylone Po......er-d
1.5 l Ariane S
15 g Ally 20 DF

138

16

163 39 65,3
32 25 3.8
20 25 3.3
13 25 4.2
lo 13 3.7
4 15 3.4
5 14 5,9
2 II 6.8
3 II 6.7
I IO 6.2
2 8 4.9
2 6 5,1

4,2

Tabel K vi~er resultaterne af :1 for~øg efter en forM)g~

plan. hvor en ræl..ke forArsmid1cr er ulb.projtet i hel og
halv unsb aOlængig af. om (kr i eft..::rtlret er g~nnemført
en behandling rn.:d Mylone Pow.:r-d i nedsat dosis. En
rclati\ 'tor DC<,land af ukrudt er nekæmpet ganske ef
fekt1\ t af forarslllid1crne i hel dm.i... ls..'t'r har Ariane S
og Ally 20 DF virket godl - ogsi\ ved hed~,mmclscn til
h~,,1. De opl1C'icde merul1h~ Iler er omtrent I.:n, for de
prm..:dl.: fon1.rlolo~ninger. !--"orwg:-.led h er behandlet med
Mylone Po\\cr-d i efterårct og ild,e ,uppl.:r~t mcd be
h<lnl1ling i forare1. Her er hekæmpelsen helt lilfr.:dsstil
!ende. og renheden ved hø'it er fuldt pO højde med del.
som er opnåt'1 for en for:'!r"indsah. Det sanuue gælder
det opnåede merudbyu.:. l fOr100gsled j-m er .:fter!lrs~

ind~.... t:-.en suppleret i foraret med halv dosis. hvilket har
reStIIIeret i en lidt forbedrer rcnhed \ed holo!. specielt
hvor Ariane S og All) 20 DF er indgael i b.:handlingen.
Denne "uppierende ind'i"h har tlog ikke prlvirket mer
utlh~lll't nævneværdigt i forholtl til kd h.

Tabel 9 srt1111er hovcdrc:-.ultaterne rtf 11 forsøg. som er
genncmf"rt o\er 2!tr i \interh\'ede efter de forsøgspJa
ner. "om cr \ l't 1 tabel 7 og 8.

Tahel 9. Ukrudt i \·imenff'd.

l 7 forsøg har der været mere end 100 ukrudtsplanter pr.
m~ 00} efterårel. mens der i 4 forsøg var betydeligt fær~

re. I tabellen er vist de gennemsnitlige udslag for an
velldelse af Stomp se eller Mylonc Power-d om efter~

året og af Ariane S om foråret.
I forsøgene med meget ukrudt har dCI værel rentabelt
at gennemføre en beka:mpelse. Mcrudbyllcr på ca. 5
hkg kerne er opnåel. uanset om bekæmpelsen er gen
nemført med halv do!.i~ om efteråret. med hel dosis om
fodrcl eller med halv dosis s vel efterår som forår.
Sel\'om effekten af en efterårsinds<"l!s kan forbedres ved
en supplerende behandling næste forår. har denne ikke
været rentabel.
I gennemsnit af forsøgene med lidt ukrudt er der kun
opnået besked nc merudbytter. Også her er det bedste
økollomiske reSllllal opnået. når bekæmpelsen er
i\'ærir:.sl:I\ med halv dosis om efrer~rcl. I denne sitll<ltion
har det - na1Urligt nok· heller ikkc v:eret rentabelt at
~uppJere med yderligere Ilckæmpelse om foråret.

.J fin forsøg har vist. Ilt {()kimbladel lIkrudr i vinter.\'{ed
bør Iwkæmpl!J allerede om efteråret ca. J mAlled e/ter
sdmf/g.

Antal uk rudi p" mg. Antal uknldr
Pct. Hkg.

Vin1erh\'ede pr. m' dækn. ke.rne
r_ ml

dækn. kerne

Efterår I Forilr
\". hest pr. ha

Efter.h I forår \'. h"..t pr. ha

4 forsøg, Iidr ukrudt

88 57 17 67,9
46 4 1,6
19 4 0.3

/992-9.1

a. Uh..:handlet .
b. 1/2 do"is" cftcrar.
c. J,O IAriani:: S. forar.
d. 112 dosis*'" efterår

1,5 I Arian.: S. forår .
LSD.

9 ~kJo\('t llkrudl O\l'r lLKl ukruuhplanter pr. Ill~.

188

7 forsog. meget Ilkmdr*

210 U2 5~ (,5,6
18 18 '.6
35 2P> 4.2

4.8
3.0

u 2.0 I Stomp Se (Iler O.S l ~lyl<1n(' Power-d.

7 2 1.9



Lcd t>-e behandlet i rnm..:> april
tCll f , l>c:h,lIn!lel ulllmo arnI.

Tabel Il Vl~er rc,u1tatcrne af J f(lf'l)g. hvor :\1ylnne Po
wl:NI og Ariane S er afpr~wel l IO do...er og p. IO tid ..•
punklcr l forMel. Forsogsled b·e er behandlct i foTSle
hah tid af april. mc:n~ led f-l er behandlet ca. :\ ugcr
-.enere. I gcnncm'llIl af de 1 forsøg cr den bedsle bc
kærnpcbe opnåcl mcd Mylone Power·d j full! dOl>i~ P:l
tiet titllige tilhpunkl. Denne bchalll.lling har ng...tl ~ivel

Jen hed..te renhed vcd h~}'il. hvor Ari:mc S i heggc do
'ier p:'l del ,cnc Ild~pllnkl dog har værel næsten p.... højde
hermed. Dc opnåcde mcrudb}'llcr var mcget fOf'lkellige
l tic .'\ fur,ug. ug gcnm.'ml>llll'tlallene er tIerfor iUe sta
ll'li,,," 'Ikrc.
IlcllSig.ICll cr at bclyse. om effckt og !lktlnsomhed over·
fllr afgrmlcn kan relalere~ til en tidlig eller en ,en hc
handling I forarcl.
FOTSogcne fOTl~'{'tter.

fO.W:llrl .UUIl.
fIa...1

~ft~.M 111,1••'
l1li, ... 1

k'''''''._J'd.'"
1loI.\ 1 'Ul......'

P(-P,..,cw-n.
u ........,.....,ul

J~-.' ftf, •••r.
~ Ul~I ••""'d•

Plalltelærn

7i:1!)('/ II. UkrJldt I 1'lIl1erwed (/78)

Amal Pa. H'g
Vintem'ede ukrudt dleLn. ,,,..

pr. m,' v, bOSI pr ha

3 forwg IW3

<l. Ubehandk:t .. 12~ 28 87.3
h. 2.01 Mylonc Power·d. JO 7 2.9
c. 1.0 1~ylone Power-d. 51 10 2.8
U. .1.0 I Ariane S .... 1>2 12 2.0
c. 151 Ariane S ... 74 21 1.7
r. 2.0 I :'-tylone Power-d. 69 13 0.8
g. 1.0 1 ~l~lonc Po\\-cr-d. 67 13 1.1
h. 3.0 I Ariane S 51 9 1.2
L 1.5 I Ariane S .. 70 Y (I.Y
I II)

Anlal Pa.
Hkg I' intrrb\ede ukrudt ~kn. kerne

pr. m; , ""', pr, ha

2 {orsag ICJ<)]

:1. Uhch,mdlcl l-O 5:! 68.7
h. 2 tah. [\prl:.... :'1 35 ' ._..'
<. :2 lah. F ..prc.....

+ 0.61 Staranl' ISO 7S 35 :U~

u. 2 lab. E-.:pre... ,
~ 151 Dtlpl<Nln MP. 106 3(, 2,8

c. 20 g Ally 20 DI

- 1.51 Duplo...m :'-1P. IIIJ ~7 4.1
r. 0.75 10\lIril

+ 0.6 I Starane 180 61 22 4..1
g. 3.0 I Ariane S . S7 29 2."1
I.SD.

8 forsø!: 199/-93

a. Ubehandlet 163 44 62.1
h. 2 tah. [xpre...... 1>, 21> 5.5
c. 2 tab. F'(pr~.. '

+ 0.6 l Staranl' ISO 1>(, 20 1>.8
U. 2 lah. I~_ .. prc.....

- 1.5 I Duplu'tan ~1P. 7Y 22 6.3
c . 20 g Ally 2001-

... 1.5 1 Duplo..an ~1P. 74 22 4.7
LSD 3.5

{{,bel W_ L'J..nnlt l l"lllterwl'd flll}

I1l'11yftl'l' et mirJdd 1'0111 l'r ('!fekril1r II/od dl'( forekom
m('fule /lA mdl. 1.(111 {'II f/"r/.w( dO!>I!> KU'('('1l IIelt ribu{l'k
kdig ('ffi'J..r
Om !omrn kali der wpplerl''s med et ('1:'/(:( mu!del l ul
PllSft'1 dm/s. me" i dt' jle:ift' '''(æ!dt' er del træppt' rema·
bebo

• Sprcdc-ldæh..-middL'llih:ll. l.....d I'l.~ I'lchandlcl i april

I)C-I}lanteva~rn. PC-I'lanlcværn er et værktøj III "t,mc
fur valg af uJ...rudt5>llliddel j forskellige afgrøder. Model
len er fort'i<tl under udvikling ved A{dl'lmS for lJkrudl\'
bekæmpe/se. FlaJ..kebierg. Med oplysmng om ukrudls-

PC-Plaweltrm kml lU bllSIS uf oplys1Imger om IIkmdts
artl'T, l/erl'S ml/al pr. III! og dl'Te.~ swrrell;e bl'T('1;IIE den
~lIol!I'(·"dig{',. dosis {or alf(' llflt'rkelll!(t! IIknldmuidler.
Programmet Opdalt!ref JzI'I:rt ur med de" m'este j'lden om
plaml'l"ll'TII. Sdl'el plawea\lfko1l.wlemeT mm lam/mæ1ld
kll1l (lfuem!t' dette ".li! ...·ll'rJ..roJ.

, .. l
l. ".. w
~. ,~

I. 11.. ,.
b l'

M

l"'l htc· 1 'C11
\:.nc ..

.1 .•
l,' t_.
1./ 1..
l,'. I.~

LI 1.1
1.1 l.l

O••

t. ..
.h 1 'II... ;Tabel HI viser rC'iultalerne af 2 for"iog. hvor en række

forån.ll1idler er pm...et o\crfor en ret stor ukrudtsbe
'land. Effekten er ikke impollcrende. og ved hu!!t er der
ikke opnået en lilfrcdS~lilIcl1de rcnhed. Dc opnåede
mcrudh~ Iler er ikke statisti...k sikre. Flere af de provedc
lu~ningcrer nu pru\el O'er 3 år. og re~ultalerneaf i ah 8
forsog er vist i "amme label. Effcklen IIf Expre..s er søgt
forbedret \-ed at tl1s.'Ctle hcnholdsvis Starane 180 og Du
plosan MI'. Di~~e midler vil sikre en god effekt mod
f.eks. burresnerre, hvor b:press h:lr en svaghed. I de
gennemfurte for..og er der opnået en beskeden forbed
ring af renheden \cd host. mens dc opnåede merudhyt
ter er ar ~mme størrelse~rden uanset middel\'algct.
En lil'\varende dfckl er opnået med Ally i blanding
med Duplosan f\IP.
l II1Ilti!rhv[.: er der gennemførliforsøg efter sanlIne for
søgsplan. En be~keden ukrudtsbc"tantl er bekæmpet
godt. men udbyttcl er ikkc p. virkct.
Afprøvmngen af di~ losninger afslulles hermed.
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Plantevæl'"n

Lcd b·e bchanuh.·l 'laJlUlll 11·12. o~ I~d f og g behandlet furM

Tabel12 PC P/antl!væm i l'imenæd (179)

Pet. af Anlal ukrudt Pet Hk,
\iinterh,cde normal

pr. Dl; forår dirkn. k,,,,,

""'" G"" IAn<!.., '. bø" pr. ha

art, ania I og ...Imrebc kan PC-Plante"ærn udpege et cf·
fdlivt middel og -'i:lmlldig beregne en dosis, som kan
medfMe en tilfred~slillel1de bckæmpcl~e. PC· Plante·
\'ærn er atprU\et i Lamhforsøgenc over flere :'tr, og ge
nerelt er der opn:'let gode og. upmuntrende resultaler.

Pet .•[ Anl31 ulrudl Pet Hkg
Vinterh"ede normal pr m; forår dækn. icrnc

do!.i~ rterarl Forår \, bø~t pr ha

Tabe/l3 Ukrudl i wlff'sæd. (l80)

3 fom'g 1993.. Ubchandlet . 39 43 35 77.9
b. l tab. Express..... 100 19 12 17 1.4
c. 2,0 I La.æril. 100 12 8 11 0.5
d. 3.0 I Lazeril. \00 4 7 0.9
<. PC-plantcværn, 70% . 31 20 6 II 1.2
r. PC·Planteværn, 90%. 85 3 9 1.9
g. PC·Plantcværn, 90%· 90 4 9 1.9
LSD

6 forjog /991.. Ubehandlet .. 116 122 14 77,0
b. 2 lab. Expres~· ", . 100 39 34 4 1.6
c. 2.0 I Lazeril.. 100 2 3 I 2.6
d. 3,0 I LaLcri1.. 100 4 2 1.8
I.sn.

18 fem.øg /99/·93.. l:bdtandlet. 110 107 21 71,2
c. 2.0 I Ltl.'eril. 100 13 12 5 3.4
d. 3,(11 Lazeril. 100 8 3 3.2
LSD 2.2

• I\hm:tLmng('rcL .. Sp~de·klit'bcmldddtll~t.

I..J:d b.c ~ li: llc:h.lndlcl ~tad,um 11·1'2
L:d d. f ~ !! behandkt Ildligt rorar

lahel U \'I'oCr rt:'ultall'rne af 3 forsøg. hvor PC-Plante·
værns anbcfaling \'cd valg af middel er afpnh'el o\el'"for
tu(..lmhli.tuet u"ruJI i hvede. t-ol'"Sogsled c er behandlet l

cfterarcl. mem, Icd ( og g er 1l4:handlet i del tidlige forår.

Ved høsl har renheden været nogenlunde lilhedsstiUen·
de. idet Stomp + IPU dog har været bedre end de ovri·
ge, Dc opnåede merudbytter er beskedne, specielt når
det gælder forårsbckæmpelsen. De opnåede merudb)1'
ler for cfterårsbekæmpclscn er ca. 3 gange højere. og
denne fOT'Sli.el er statislisk sikker. Den anvendte dosis
har \ærellavest i fOT"i(~gsled e. Olens den i de to forårs·
behandlede led har været næsten tre gange så høj, Et tal
o\-er 100 -fonællcl'"", at der er anvendt en høj dosis af to
eller flere midler i blanding.
Resultalerne af årets forsøg med PC·Plantevæm som
hjælpcmiddcltil bekæmpelse af græsukrudt falder fini i
tråd med det, som blev opnået i de nærmest foregående
år.
Resultaterne af IO og 16 (OfSPg i henholdsvis 1992 og
1991 er vi ... t i l!oamme tabel. Overfor en fuldt så stor
ulrudlsbesland blev del'" - med lavere dosel'"· opnået en
god renholdelse \-ed høst. Det er værd at bemærke. at
effekten i fo~,g~led d og e har væl'"et omtl'"ent ens i alle
3 forM>gsår uansel den betydelige forskel i dosis.
R>r~ogcnc fortsællCS.

effekt dog opnået med PC·Planlcværns løsninger 111 for·
å~anvendelse.

81 27 70,.
17 9 3.7
27 11 J.8

1.8

/6 forsøg 1991

a. Ubehandlel .
U. PC-Planleværn. 90 '\, 05
1.:. PC·Phtl1lt'værn, 70 (~l) 42
un . ..

9 forsøg /993.. Ubehandlet 50 76 38 65,8
b. 2.0 I Stomp se

+ 1.0 I Tolkan ... 100 -I II 8 4.6
c. 0.751 'A)'lone Power·d

+ 2.0 I Tolkan ....... 107 20 14 16 3.2
d. PC·Plante,·ærn. 'KI% R6 19 22 13 -1.0
c. PC·Planle\'ærn.70% . 72 21 30 15 3.8
r. PC-Plantc,'æm.90% . 182 37 7 14 0.9
g. PC·Plantc\-æm. 90%

korre~tion for klima 191 37 7 15 1.'\
LSD Q.g .. 2.6
LSD b·g 2.5

/0 fors"g /992

Il. Ubehandlet .... 36 155 34 65.1
d. PC-Pluntc\,æm. 90 (O/o 95 8 25 6 7.1
c. PC·Planlevæm, 70 ~IO 65 8 26 6 7..1
r. PC·Plal1tevæm,90% 122 13 16 8 4,2
g. PC·Planlcvæm,90%

korrck\lon for klima 133 13 12 8 3.7
LSD ... 4.3

Tabt:! l:! \I\('r resuh:Herne af 9 for-."g. h\'Or PC-Plante
\a:m!l \alg af middel overfor gr:csukmdt og toki mb lade I
ukmdl er pru\l:1. nier optælling og artsocslcmmebc
om eftcrarel er del \-'algtc middel pro\et i IO doser. som
l.'r fæ.tlagt dier en I:leregning af hcnhold<;vis 90 og 70
pet. "n..kel c:ffekl i ,!!('nnemsnit p:t det forekommende
ukrudt. Om forilret er der (oreta~ct endnu en oplælling.
og modellen.. \'alg af lo..nmg pfOn.:\. idet 90 pct. 's effe~t

un~kes opnaet. I forår"<"lluationen er samlllJig afpn)\,ct
en do\i... h\or der er laget hens~n lil klimafaklorcmc p'l
udbl'"ingmng'lld"'punldet. Di!l~ l,,,,ninger er ,>ammen·
lignet med tO meget populære I"..nmger til Ilc:kæmpel~

af en hlamJmg af græ.....er og. lokimbladet ukrudt i "in
tCf'æd
I gc:nnem,nil har der \ ;eret 50 græ-'iukrudl...plantcr og 76
loklmhladedc: uli.rud",planter pr. m: \'ed optællingen I

furo.'tret, Bcu'iil effckl (Herfor gr.c..uli.rudlel· primæn t:Jl

arig rapgra:.. - er der Illc\l't opnael med SlOmp + IPL '
linikan). /\lnd dCI lol..lmhladeJe u~rudt er Jen bedSle

1\10



lilbe! U. Ukrudt I \'uucitl:d (lRI)

fVinterh\edC
PC!, df Anlal ukrudt Pct. H,.
~rmf\1

pr, m~ forM ""," kerne

""''' ~f"mj ro,... ho<' pr, ha

\~ torso!!, IfJ93

.1. UhehandlCI. 17~ n )5 78.2
b. 1.1I l Ti1l0\

+ 0.1 I Flcxidor 100 Z8 13 16 ·L:'
c. 2 wb. E\pres~ llKJ 19 16 2.lJ
U. 3.0 I EK 191. 1m 31 Il 2.2
c PC·I'I.lnle\ærn. 70"0 29 .w 27 21 3.1)
l PC·PI,ulle"ern. l)(J~o. 101 21 l' 1.9
~. PC-Pbll1c\'ærn, t}l)'\, HJI 24 16 1.8
LID 1,0

JJ [orsog IWl

" Ubeh'IIHJlct .. 115 1IlO 15 65.5
c. PC-Pl:tnlc\ærn. 7U%. 46 .w 24 6 1.9
f I'C-Planlc\'ærn. \~f~'o. 123 14 2 -0.3
LSD.

5 for~og /'192

.a. Uhch:mdlct. 9) lIl) (, 7~.O

b. 1.0 l Tillox
... 0.1 I Flcxidor . IlKI 27 7 l 0.7

c 2 lab, E\pre"S .. •. 100 11 O 2.0
U. J.Ol l-K 191. 11M) 11 l 1.6
LSD

IH tOHOI!. !W/-r.)3

". Ubch;llll.lIct 126 83 J3 77.2
h. 1.0 l TIl!u...

+ 0.1 l He... idor . 10lI 26 411 111 3.7
LSD 1.5

• KlimakornFUCI. .• Srn:dc·LIJ.·to..:mllhklllkll
h'd h og ~ I'Ch;lIldlcl '1;I\hum II·C
[ cd Co d ('g f·~ hch>lndlct lIJligl f"r.lr

Disse behandlinger er ...arnlllcnlignct Ille:d I::.xprc'>s i cl'
tcrarct og med l.ul.erl1. der er nnvcndl henholdv.,j., cf
tcr:'lr og forår. f-orllrsbedmnmelsen h,lr vi ... t. al cn he
skeden ukrud(she:~tander hckæmpcl hcll lilfrcd,stillen
de. Vcd host hur renhcdcn ligeledes været tilfrcd~til

lende i de neste forsogsJed, I gennem\1ll1 cr der opnael
..ma og '>1:tlISll.. l. u'iikre merudbytlcr.

La7aril har dcllaget i for'iøg ovcr 3 3r, og resultaterne af
IS for ...øg er \iSl I samme tahel. I gcnncm"'lllt af di ......e
for~llg er der opnael en meget lilfrcd""lillcnde hekæm·
pelse. Mde n"r vurdcringen er gennemført i fonire:t u~

for hU')I. Der er !..un ringe fo,,!..e1 p;t eftcr:iT"'- og foraf'>
hc!..æmpcl<..cn. De opnåede mcrudb)t1cr er iUc stati
stis!" "l!..rc.

label 1.1 \-iser rc ...ultaterne af 8 forso~. h\'or PC·Plante
\iærn~ \itlg. af I~''''lling er ...tlllll1lenlignel Illed trc f""ogs.
hchandlinger l fuld dosenng. For""g~lecl b og e er be
h:ll1dlcl i eflerllrCl, mens de øHige kJ er behandlel i
fur~ret, I gennem ..nit af de R for.ug har der \æret en
... lOr u!..rudt,m:l'ngdc l c(lerilrct. Ved forårsoplællingen
er uhudlSmæn{!den generelt reducerel. og de for...kelJi·
ge hehandlingcr har \ir!..ct omtrent en... Ved ho.., har
renheden ikkc \ærct hcl1ll1fred<;stillcndc for ncrtnllel af
Jc pn-wedc h1~ninger. og de: opnacdc lIlcruJhyucr er rel
hc... kcdnc.
I)C-PlantC\ærns \alg af do.. i.. i efteriln::t har \'ærel ca. JO
pet. .If det. ~()m modellcn "mallc" dO\Cre I for;lrct
Sch'om renheden \'cd host lUe har ,æret så gOll. ~m
den. dcr er upnact med en fmarsind ..<lt .... er merudh)1
(Cl alligcvel ,torre. f-or'ikellcn cr stallsllsk sikker
Resllllalcrne af <'\reis forsøg llled PC-Plallleværn ~\'are:r

fint til del. ~orn hlc\' opn:'tcl i Il fONlg. i 1992. Rc"ulta
ternc Olf dissc fo ....og er vist i samme labcl. Selvom for
~!..ellen i do~is iUe var heil ~a stor ...om i I99J. er len·
demoen meget klar.
I illox + f-lc'llidor er prø\et o\er 3 år, og resullaterne af
18 for.-.og er \ist l samme label. J .!!cnnemsll1t er der
opnact t.'11 lilfrcd...,tillendc he:k;.cmpche: o\'crfor cn rcl<t
tl\ ..tor uLrudt..be::-.land. og dcl opn<'lcJc mcrlltlhyltc er
<;1::1I1<;t, ...k 'iikkerl.
Afprmningen af t..Icnne blanding af~lullc3 hcnnnl.
Fo,....,'gcne: med PC'-Plante:\,:crIl vil forl"-<Ctlc.

lilbel H f...'J..nulll l'lIlfeTSll'd 081}-
Pd. af Antal ubudt

P<.:I H,. PCI. af Antal ukrudt
Po' IIkg

Vinlerh'ede norm,,1 rr. m; for,}r tJltkn. kerne normal pr m· forar ..,'" kerne
do..,

OrtS IAndel \, høst pr. hil dosis G,a.'lo IAndet "~o ho\t pr. ha

1993

n. belWlldkt. . .
b. PC-PI,tntc\'ærn. hd do:-.i .
c. PC·I'lanlc\·ærn, tilpa"sct do<;is ..
d. PC-PI~t1l1cværn. 2/J af led 1,.' •

c. PC-Plallll,:v-crn. (ilra~M:1 dn... i....
f. PC-Planlevæm. 1)) af led C •.

LSD a-f
LSD bl

ud b·f l'lehandlet stadium 11·12

-I fonog med gr«flllkmdt 4 jorfiog udeu gr«wkmdt

50 6J IS 71.5 3 61 16 7·U
100 2 S -' 35 1m ] 6 4 -'.8
64 12 25 7 25 50 -' 21 7 2.1
43 18 36 7 3.0 34 -' 2. 8 4.9
7.' 22 19 6 J.n 73 2 3 2 2.7
62 29 30 (, 3.8 41 2 5 2 4.4

t.R

IlJl
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TiJhel 15 på side 19\ ,iwr n:~ult<ttcrne af l': for~!2. hvor
PC-Plctnteværn er alpn,,-et !>om rMgivning..\ær~lnj
Progr<tmmet har \ærcllilgængchgl fm ~a\"e1 konsulent
centre .'tOm landmænd dl' "l'nestc 2-3 ar. f)l'r har været
bctyd(,.'lig interesse for ;1.I afpm\t~ programmet.
De 8 foro;øg er ddl i -I med græsukrudl og -* forscg. h\nr
græsu~rudlkun har Oplfildl i meget beskeden! omfang.
l3ehandling~rneer alle gennemført i efteraret I stadiurn
11-12. Forwg... lcd b. (,' og d er tx:handlel med samme
middel. mens lcd c og f l'r behandkl med r.:l andet mid·
del med en libvarendc ctfekt. l f"n.~g~leJ c og c er
<lll\cndt den dosis. "iQm P('-Plamev<nn ··fon.:..lJir·· lil de
forekommende u~rudlsarlerefta deres !>(orrdse l)g dr.:
re!> ilnlft!. I fon-~'g...lcd d og f er dosis reducl'ret til 213 ;tf
PC'-Planteværns forslag. Di ......e hdl<3ndlingcr er ...arn

menlignet med Ir.:d h. Inor del valg.le middd er alH'l'lhll
med fuld dosering. Hen"lgten har værel at "ammenhgl1l'
PC-I'lanleværm, dosis-for<;l:lg mi..'d henhuld... \i" en hoj
cre og en lavere dm i.. af det pagældende nlllJiJd. Ilå
denne måde er opnael cl mtll')!.. af ··sil-.~erhedt.'n·· I

P(·-Planlcvæm:. dosisfol"l:.\g.
Effc~tell af de genncmfllrlc behandling.:r har "æret no
genlunde cns. uanset om græ"iu~rud( har indgået I fllr
sagcne ellcr iHe. Ved forårsoptælhngcn t.'r dt.'r k ... net
lidt mere ukrudt efter dt.' la'.ere doser. men ved hU~1 l'r
der llln"'lalerel en helt lllfred.... lillcnde renhed U3n-.cl
dosis. De opnacue merudbjtlcr er af samme ...tonebe~
orden. og der er ingcn ... tall:.lisk ..ikker fOf<'kel. Del vi
ser. al PC-Plantt.'\ærn I sin nu\'ærcndc form hCh~!211cr en
dosis "til den "ikre ..idl'·' .
Forsøgene forisættes.

5 ar~ afprøWIIIIF: af PC-Plllllfel·æm hur l·i:>l. III dellc pm
gram kali 5toIle I'llll;ct uf midde/lil hekl1'/III}('/\c' {If Hil'c/
grll':>ril..rudr som IOkimh/(I(!r'r "krudI i l'illlt'l·sæd.

GenI/em el af\'lt'lIIf HI'.': flf middel kan dml\ reducerr's
l·æsl'fltligtudm al ,\ætte l1fel..t og merudbyut' po -"ptl.
EF-reforlllens I..nn om mllllmerJIlg af IfIpII' kllll pli
ukrudtwmrådct "nodekOttllllt?s \'ed brug uf rc-rltH/U'
\'ærn

Strall'gl 199-1 l
mod ukrudt j ,';lItu:>tnl

I. Kend Ill..rudtsarteme pli de" enkelte nIurl..

2. Vælg n llkrudtmitltlel. som har god ng \·,kker
effekt mod de 3-5 I"gllg:>te frollI..rruffsarrer.

3. !lærhæt beJ..æmpl'fw't1 (a. I mafled ({ter
s(lIling. IIlir llkrlldr.I/1fulI(emt' hur udl'iJ..lr'l
',imbfai!e - max. I Im'himl. ,\li/n'mt
- der er mt'rt' end f(KJ /lknult\{Jla1/la pr m:.
!'I/rr ~afr,'ml

. 1-:ræsuJ..nulr, 1l,'umr! dh'r :>1{'(Jrnod('r 0l'lffl'dn:

-I 8('ny/ Ol //lIIL d(Hi\ I dt!'rarl'( vg fol~ lIl' (:rter

ht,hm nU't! l" C1!,11.'f middel i fljl'as~I'"' 11m" j
Ilu'stl' 1nmr.

5 Nlfe({l!! kUli ('1/ dl',ktlt.:l'lIdt' ht'J..ll'mpdw i
jtmln't. lilI'> da c'f t'f f\'delt,!:t h('hOl· ha./ur.

192

Effekt af ukrudrsmidlt'r i ~ inlersæd_ Tahcl 16 vi~r den
effekl. "nm ~an foncnlc" af en rækl..e midler mud '-<nel
græ~ukrudt som mod lo!..imbladel UKrudl I ... intcrsæd. I
lahcll~n er ml'dtagel midler. ~om "ente marked:.fllrl i
I~l.l-*. \1idlcflll' er ordnel efler del (id punkt. hvor de
dO\t.'ndes. l:.ffdlen mod ...ah.'1 græsukrudl \(>In mod IO·

!..,mbladel u~rudl er rel fOf'\~ellig midlerne Imdkm.
Flere aner kan Ilt'~æmpcs meget eHeltivt H stjerner).
mc:n... andre. r.ck~. :tgl'Nc:drnoder og ttum:... nerc. i~k.e

be!..æmpe tilfredsstillende mf..'tJ cn~eltl~ ni de nævnle
midler. H or effekten l'r angivel med fire ... Ijerner. k'lIl
do...i ... normalt reduceres va.-..enlligt uden al &.1:lIc effek
tcn på spil. ...Mremt bdæmpelse iværk<;:cltcs ()m (1fl'r
år!"1 pli lIkf(/{lf med /l/aksimalr to ,,,vblade.
Følg den anvi,,!c indramlll('de strategi.

AgerpaddcrokJ..c l'r e/ rodl/krudt..wm \'iser siR stadig
j7at' steder. To tlrl .HJmmertørkc. hmr u/grodeme blt'\'
rynde og I1bu(', "ar begll1migel detfe flJ..rlUlr. M{ 'l-'A har
ret gnd effekt. mir bl'!umdfillg .\"frues ind på "/IlIgt' og
blode.. skw/ af paddl'mHl'''. Del bor Iil/".'"e~ i de af
grøder. !Jom ((iler del/Ilt' bl'handling.

Foro: 10rgen F(em/,or~

Ukrudt i vårsæd
I 1\jt}3 blev \aNt'dt:n ..ael fra midten af mari:. til lidI md
i april. Generelt var dl'r en hurtig frem"piring. og dc
nt: ... te arealer bic\' hchandlcl mod ukrudl før midten af
maj. Ckrudl~he~crmpel~nforloh prohlcmfril. men ge
nerelt betoo det varme og ...olrige vejr. at ukrudtet var
"hårdført" og salle de valgte lø...ninger på en vanskelig
opga"e. I del varme vcjr udviklede våf'\æl.hafgmderoe
Sl~ tyndt. og derfor "manglede·· der konkurrence fra
argn,derne overfor ukrudlet i den ~id:.le del af vækst
pcfloden. hvor fugtigl vejr gav mulighed for. al Ll~rudt

i,gcll kunne udvikle ... ig. Dt'rfor var en del marker ved
h~' ..t mere ukrudtsfyldle end ventcl. u~ cll~che 'iteder
voldle ukrudlet gener "cd hostarbcjdel.

FI)\chavn' ~an \'ære generende I ... ån-a-tJ. F1pdHl\rclo
\'cn... hc:.tcmmdser Olll. at der ikke mfl være a~"b'trende

ny\eh:wrcplanler j perioden fra I. juli til 15. augu"'L
1...111 lIod\endiggorc en hckæmpd-..c med ~elllisl..c mid
ler i f.ds. \;)rb~g.
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Tabel /6 Effekt af IUlvlIlgte midler mod det Iljgtig51e græs- og tokimhfadede froukrudt:ilIrler i vinlersæd
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90
320
200
110
100
Ib5
140
135
170
140

155
320
110
350
260

2.0
4.0

2.0 + 1.0
2.0

3/4 d(t'..

15
2.0
1.0
2.5

1.0 + 0.1

35
4.0
2.0
3.5
4.0

\'f>d sållit,~

I. IPU-midler.
2. Stump se.
3. Trena,\.
4. TribuOlI.
5. Boxer

Ejterdr

6. IPU-midl~r.

7. Stomp se.
8. Slomp se + Iru
9. TrefIan .

IO. l\.techlorprop-midler
II. M)lone Power.
12. Oxinol .....
13. Oxitnl... . .
14. Tillox.
15. Ti Ilox + Flexidor..

Fordr

16. IPU-midler. 2.8 115 •
17.AII)20DF. 30g 170·... •
18. Exprcss............... 2 tab. 110 ••
19. Herbalon 62OfStellon 3.5 210 •••••••
20. MPD·midler.. 111 dos. 110 ••••
21. Mylone Power. 2.0 230 .
22. Oxinol.. 3.0 210 u.
23. Ariane SfDLG Flux 3.0 ISO'" ••••
24. All) Slarane ISO. 202 + 0.6 235 .
25. Exprcss + Starane lSO .. 2 tab + 0.6 230 ••••••

Efkklni\·~au ",a o\'cr 85 pet. ... 70-RS pcl .. 5().70 pcl.
IPU·mjdl~r""l'iOprOturon·midler= AreIon n. E. Tollan. Grnmlnon.

• under 50 pc!. dfch

Antal "' Antal Hkg
Vlrb}g ftp-ehn. kerne: f1}'\-ehav. kerne:

pr. IO ml pr. ha pr. 10 m: pr. ha

• Over/under 20 f1}....'t'ha\·r~planter pr. 10 m:
.. TIlsal lsoblett~ ~pr~d~-khrbe:mldd~l.

Led b be:handJ~t stadIum 31 og led c stadIum lJ-15

Tabel/7 Fl\wha\'re i \'dTs(('d (183J

2 Is < 20'

I 39,0
O 1.2
O -0.2

Tabel 17 viser resultaterne af 4 forsøg. hvor HOE 6092
er sammenlignet med A\enge 00. l 2 forsøg har der
\æret cn stor mtrngde ny....ehavreplanler. som begge
midler har bckæmpcl megel tilfred~stillende. Dcr er
opnåct pæne. men ikke SlaliSlisk sikrc mcrudbYllcr for
behandlingerne. I 2 andre forsøg har der været en me
get bC!lkeden mængde n)'\ehavre. og hcr har behand
lingernc ikke påvirket udbyttct.
Forsogene søges fonsat.

Det er lo\-bestemt. af uksb~rt'nde flJvellll\-re ikkl! må fin
des i afgrøderne fra I. juli u/15. august.
F1Yl'ellllvrl' kan bekæmpes med kemi:Jke m;dler. mell
merudbyttet k"'l normalt ikke dække omkostllingeme til
middel og fldbrillgnmg.
El f1JloelJlI\'reproblem bor derfor erÅrmle!> sd l)t,tull. {f/

del er ow!rkommel,gt al gt'tlllemfore ell heka'mpf'/{e l'ed
gemagIle lugninger

< lO·

32,2
-0.1
-0.3

4 Is.
I
O
O

2 Is. > 20'

139 37.8
6 l.2
4 4.9

1993

a. ubehandlet
b. 5.0 I Avcngc 150 L ...
c. 0.8 I HOE 60 92'"
LSD.

1992
8. Ubehandlet
b. 5.0 lAvenge 150 L ..
c. 0.8 l HDE 60 92'·
LSD.

193
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Tabel18 Græsukrudl i I'årbyg (184)

AnLaI pr m.' % dækfllnll .... h~~1
Ilkg

Virbyg Stadium G"", I Tokim· Gr.t>- I Tokim-
kerne

ukrudt bl;idel ukrudt bladet pr. bil

3 forsøg /993
a. Ubehandlet.
b. 3,0 I Doublel
c. 2.0 l Graminon + 15 gLogran .
d. 2,01 Trenan + l tab. Express.
c. 2,5 1Stomp se + l tab. Expre~s

r. I tab. Expres.....• ..
LSD. . .

3 forsøg /992
a. Ubehandlct. .
b. 3,Q I Doublet .
c. 2,0 I Graminon + 20 gLogran .
d. 2,0 l Trenan + 1 lab. Express.
e. 2_51 Stamp se + I tab. Expre~s ..
f. l tab. Express·
LSD.

4 forsøg /99/
a. Ubehandlet. .
b. 3.0 I Doublel
c. 2.51 $tomp se + I tab. Exprcss ..
LSD.

12-13
12-13
12-13
12-13
12-13

12-13
12-13
12-13
12-13
12-13

80 139 50 27 45,5
50 19 44 IO 2.7
33 14 3R 9 "0.7
40 39 39 IO 0.8
40 33 41 9 1.8
48 37 42 IO 2.8

16 R6 47 32,5
6 19 23 "0.1
4 17 20 -0.2
5 20 29 "0.2
5 23 31 0.9

14 28 35 2.0

2R 212 42 SO.5
22 71 8 9.2
17 12 6 9.1

Tabel19 Ned~'(1I dosis af IIkrudrsmiddel i byg (185)

Uk.rudl
Hk, Ukrudt HL,

Virblg Anlal !% thknlll!l
kc...

Antili \ "'0 dæknin~ kerne

pr. ml v'cd hø~1
pr ha pr. m' \~d hw.t pr. ha

/993
a. UbehandJet ..
b. 3,Q I Dantril·d.
c. 1.5 I Danlril·d ...
d. 0,75 I Danlril-d ..
c. 2,5 I RPAN 30064
r. 1.0 I Excl ..
g. 20 gLogran + 0.1 I Banvel 4 S.
h. 10 gLogran + 0.05 I Banvel4 S.
LSD.... .. .......

1992
a. Ubehandlet _.. __ ..
b. 3.0 I Dantril-d _.
e. 2.5 I RPAN 30064
f. 1,0 l E~.c1 ..
LSD. .. ..

/99/-93
a. Ubehandlet .
b. 3.0 I Dantril-d. . .
e. 2.5 I RPAN 30064 ..
LSD. .. ..

/990-93
a. Ubehandlct
b. 3.0 l Dantril-d.
c. 1.5 l Danlril-d.
d. 0.75 I Dantril-d ..
LSD....

sI. ]3·14
sI. 13-14
sI. 13-14
SI. 13-14
st. 13·14
st. 11-12
st. 1I-12

SI. 13-14
SI. 13-1"
SL 13-14

SI. 13-14
SI. 13-14

SI. 13-14
51. 13-1-1
st. 13-1-1

3 [or"og, megel ukmd,·
302 52 32,3

70 21 4.9
80 34 4.3

112 26 3.3
50 30 7.1

121 25 2.6
72 29 7,2

103 34 3.2

3 forsøg. meget UkrlUJt
370 74 31,7
30 20 2.2
31 II 1.9
63 36 1.5

IO [iJr.wJg. mege/llkrlUll·
256 43 43,0

-15 15 3,3
45 l3 4.1

2.9
IJ [o",""g. megel ukmdt·
225 38 47,5

41 13 3.0
63 18 3.1

100 20 1.9
1.7

3 forsøg. lIdI ukmdt
22 18 54.4
3 9 0.6
6 11 +1.5
8 12 "I.O
3 9 0.1
4 IO O~

4 8 0,6
3 8 0,5

I [or.H,g. lidI ukrudt
91 24 36,8
O O l, l
8 2 1.2

II 8 1.6

8 fors~}g, lidi ukmdl
51 18 53,0

3 4 1.4
7 4 1,8

14 forsøg. lidi ukmdt
53 20 53.6

5 4 1.5
IO 6 1,3
19 8 1.7

J. /
• Meget ukrudt over 100 ukrudt...plaIller pr. m!

'94
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Græsukrudl i ,'årb)'g består primært af el/arig rapgrll'{.
Selvom dette græs ikke konkurrerer særlig voldsomt
med llfgr'x1en. kan deT være pnskcligt at kunne ge-n·
nem føre en bcka:ll1pelse. :o.ft problemet ikke 0rsuml1le·
re, og hliver til gene i f.eks. en eftcrfplgende ærleaf
grøde.

Tabel 18 "'iser resultaterne af 3 fON'g. hH)r Oere midler
med effekt mod græsukrudt er afprovct. I gennemsnit
hOlr der I ubehandlet ,æret W græ:o.ukrudt"lpltmter og IJ9
tokimhladede ukrudhplantcr pr. m~. EffekTen mod
gr:c"ukrudt har lUe "æreI Imponerende. Bcchl har IPU
(Graminon) værct i blanding med Logriln. Denne lø..·
Iling har også v:crel mest effektiv mod det tokimblade
de ukrudt. Ved høst er der opnået en en ..artct og til·
fn.::d ....ltlkmle renhed efler dc fOf"kclligc behandlinger.
Trod.. dcn relativt store mængde ukrudt er c..Ier kUli (Jp.
nåel hc!>kcdne ug u..ikrc ud..lag fur bck:cmpclscn.
I ,amme- tabel er 'ist resultaler fra de nærmest fore·
g~iende :\r. I IW2 "ar der ligeledes meget hc"lkednc ud·
slag. men!> der I 1<)91 bic" upnåct ..tore merudbytter.
Endnu 1forsøg er gcnnemfoTl efter denne plan. Her har
der i~~c værel ~ræsukrudt. men en del IOkimhladel

ukrudl. hn god bekæmpelse er opn. Cl med bc..kcdnt:
merudbyttcr til følge.
For"lllgene ..ugc:o. fort"a!.

Tokimbladet ukrudt 1 v,irbyg be"tår primært af /llgle·
græs. pileurl. II1'idm('it'l gtb('fod. ham'kro og 111,o:t!rsted
mmlcr. I3dæmpel<,r.: af c.li,-;c arter cr helyst efter nere
fOJ'\Øg<;planer. hvor også reducen>de dQ!>t'r pro,'c"l.

Tabel 19, ."Ier resultalcrne af 6 forsøg. h,,'or Danlril-d er
prøvet i tre doser. Rc!>ultaterne er ddt cftr.:r mængden af
u~rudt Pd ()p(;rlling~lidspunklet ea. J ugcr efter be·
handlingen. I 3 for~,\g har dcr ,æret en slor ukrudt..·
mængde pi'l :l02 planter pr. rn~ ...om ikke er heka:mpel
tilfrcd""tillcnde. Ved hø<;t har der da også værct en for
høj dækning!>grad. Allige,el er der fur nere af dc PTI)\c·
dl' IO"lnillger opnået pænc merudhYllcr. "Om dog Ikke er
<;tatl'itisk ,ikrc
I J forwg med en he'ikec..len uKrUdl ..oc!>tand har allc
midler, irket meget crfdll\ t. Ogs.: "ed h"'''1 har ren·
heden været i orden. Her cr der opn. Cl meget beskedne
ud:.lag for hekæmpel'iCn.
bel deltog og" i for'W'g i 1992. og rc"u!talerne er vist i

Tabel JO "edsal dosis (1/ ukrudamiddd l brg (/86)- ..

I m.rudl
Hlg

Ukrudt H.,
f'ArblR Antal I'" dzkmng

orne Anlal I'" d. "".
k.erne

pr. m~ \'ed host
pr. ha pr, m: 'ed hmt

pr. ha

1992 3 fon·øg. meget ukrudt·· 5 forsøg. luilukmdt

I<l. Ubchamllct 191 39 ~~.I 53 18 47.9
b. 2 lab. Exprcss· SLll-12 39 8 U.7 28 7 "0.2 Gc. I tab. Expre~· . 51.11·12 66 II OA 2J 6 O.X
d. 05 tab. Exprc~s· 51.11·12 &I 13 1.3 3U 7 0.6
c. 05 I Oxitril .. St.lI-12 ~2 8 1.2 12 6 0.1
r. I tab. Exprc~ .... 0.3 I Q,itril 5t.11·1 ~ 3~ 6 1.8 I~ 6 0.2
g. 20 g Ilarmony St.II·ll 6.' y 2.3 22 7 1.6
h. IO g Hnrmony· . $1.11·1 :! lUI 12 ~.4 lY ~ 1.4
LSV 1,5

1992 3 jnf'w,g. mt'gel ukrud," 4 forsøg. lidr IIkrudl

:I. UbchandlCI 214 75 22,2 51 21 24.1
h. 2 lab. Exprr.:~· . 51.11-12 ~2 37 0.7 7 R 1.1
c. 1 tab. Expre~~· . 51.11·12 46 ~O 1.7 6 7 I.U
d 0.5 lab. E~pre"S· 51.11·12 68 ~5 2.6 7 8 2.7
c. 0.5 I Oxitril .. $1.11·12 22 3~ 3.6 ~ .' 2.0
f. 1 tuh. Expn:-;., --- O.:l I OXllril . $1.11-12 :J.l :\5 2.5 ~ 5 2.6
g. 2U g Harmony· .. St.I 1·11 ~5 36 2.8 ~ 5 1.7
h. IO g Ilarnl011)· . $1.11·12 51 -'7 2.0 6 6 1.0
LSD 2.0

1989·93 lO funog. meget tIÅr/lli," 29 fonol{. Jidt ukrudt.. Ubehandlet 127 28 ~S.9 52 17 50.4

h. 2 tab. Exprc~.. 51.11·12 3U II 1.5 9 4 O.~

c 1 lab. h~pre.... SI,II·12 ~I 12 1.6 12 ~ 11.6
d. 0.5 tab. Exprr.: ..... 51.11·12 57 12 l.R I~ 5 11.9
ISf) 1/.7 0.7

• 1989·'12 E:ma\un uha! LIssapol BIO 11l~a! 1%'J-lJl1 Ev:press "75 OF Ill-5':!.5 g pr, ha
.' MCSCI ul rudI mcr 100 ulrudl~rl~nll'r pr. 11l
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s3nllne label. Effekten har i begge forsøgsår ikke været
på h~)jde med Danlril-d i fulcl dosering.
RPAN 30064 er sammenlignct mcd Dlllltril·d over 3 ~r.

og resultaterne er vist i samme tabel. Effekten af de IO

midler har været omtreni cm. overfor såvel en stor som
en mere be~keden ukrudtsbesland. Blade effekt og mer
udbylter er i helt samme størrelsesorden.
Dantril-d er afprøvet i tre dOM:r over -4 år. og rcsultater
ne af 26 forsøg er vist i samme label. Selvom der er
levnet væsentligt flere ukrudtsplanter efter de lave do
ser - og renheden ved høst har været påvirket heraf· så
er der ingen statistisk sikker forskel på de opnåede mer
udbytter efter de tre doser.
Forsøgene med Danlril-d og RPAN J(J()()4 afsluttes her
med.

Tabel 20 på side 195 viser rcsuhaterne af 8 forsøg, hvor
Exprcss er prøvet i tre doser og sammenlignet med Ox
itril og en blanding af de to præparaler. Samtidig er
Harmony afprøvet i Io doser. De 8 fon.øg er delt eftcr'
mængden af ukrudt på optetllingstidspunktct ca. 3 uger
efter behandlingen. I 3 fOr'søg har der været Over 100
ukrudtsplanter pr. m:, menS der i 5 fOf<;øg har været
betydeligt færre.
I gennemsnit af forsøgene med meget ukrudt har i ube
handlet værel 191 planter pr. m~. som er reduceret væ
sentligt med de prøvede behandlinger. Mest effektiv har
behandlingen været i de lcd. hvor Oxitril er indgået.

Tabel21 Nedsar dosis af IIkrudhmiddel i bYI: (187)

Ved høst har renheden været nogenlundc tilfredsslillen
de i alle forsøgsled. De opnåede merudbyttcr er be·
skedne. men st~rst for Harmony.
J gennemsnit af de 5 forsøg med en beskeden mængde
ukrudt. er der opnået en ganske god effekt. som ved
høst har medført en helt tilfredsstillende renhed efter
alle behandlinger. Her har der været tale om meget be
skedne udslag for behandlingerne. Resultaterne af årets
forsøg -:;Yarer godt til dem. som blev opn~et med de
samme behandlinger i 7 forsøg i 1992.
Exprcss er afprøvet med tre doser over 5 år. og resulta
lerne af i alt 49 fors~1g er vist i sanune tabel. Med redu
ceret dosis er der IcvnCI lidt nere ukrudtsplanter ved
optællingen ca. 3 uger efter behandlingcn. men ved høst
hllr der kun været ringe forskel på renheden. og de op
nåede merudbytter er af helt samme <;tørre1sesorden
uanset dosis. Dc beskedne merudbyttcr er ikke forskel
lige og kan knapt dække Udgifterne lil middel og ud
bringning.

5 års "fpr{)vlli1l8 af Expren IIl1r \'ist, ar der er gode mu
ligheder for til fastholde stIveJ effekt SOIll memdbyuc,
selvom dosis reduceres I'æselltligt.

Tabel 21 viser resultaterne af 8 forsøg. hvor Duplosnn
Super og Ariane S er prøvet i lre doser. Resultaterne af
de 8 forsøg cr delt efter mængden af ukrudt på op
ta.:llingstidspunklet ca . .3 uger efter behandlingen. l 4

IVilrbyg

Ukrudl
1Ikl!.

L.kruJI
Hk2 I

Antal I% da~kllm8
kerne Antal l% dæknjn~ ktrne

pr. ml vcd høst pr. ha pr. m~ ~'ed høst pr. ha
I

-4 forsøg. lidi ukrudt
54 37 55,4
16 13 -0.9
22 14 -1.3
30 15 -1,3
13 10 0.0
20 12 0,3
31 20 0,5

6 [orsog, lidt ukrudt
71 28 32,9
5 3 3,3

Il 4 3.3
15 6 3.1
7 2 3,7

13 3 3,3
20 7 2.7

2,3

/993
a. Ubehllndlet
b. 2.0 I Duplosan Super.
c. l.O t Duplosao Super.
d. 0,5 I Duplo~an Super.
e. 2,0 I Ariane S
f. I.Q I Ariane S.
g. 0.5 I Ariane S .
LSD .

/992
a. Ubehandlet , .
b. 2.0 IDuplosan Super.
c. 1.0 IDuplosan Supcr.
d. 0,5 I Duplosan Super.
e. 2.0 I Ariane S ...
f. 1,0 I Ariane S
g. 0.5 I Ariane S
LSD ..

/99/·93
a. Ubehandlet ..
b. 2.0 IDuplosan Super ..
c. 1,0 IDuplosan Super.
d. 0.5 l Duplosan Super.
LSD ..

13·14
13-14
13-14
13-14
13-14
IJ-14

13·14
13·14
13-14
13-14
13-14
13-14

13-14
13-14
13·14

4 forsøg. meget ukntd,·
139 23 39.5
55 9 3,4
72 11 2.7
89 14 1.3
27 Il 3.6
65 14 2,1
98 17 0.5

I forsøg, meget ukrudt·
1039 3 31,H

7 l -0,5
54 \ 0.4

161 l 0.1
81 l -1,8
51 \ '2.4

122 l +2.2

5 forsøg, meget ukrudt·
319 19 37.9
45 7 2,6
68 9 2.3

103 Il l,l

61
9

15
20

J2 fors{)g. lidt ukrudt
31 45,6
6 1,6
7 1.3
9 1.2

• Meget ukrudt - o\'er 100 ukrudtsplanter pr. ml.
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forsøg har der været o\·er 100 ukruul'lplanlCr pr. m'.
men .. der i andre 4 for~øg har \':eret væsenlligt færre.
I gennemsnit af fon,~'gcne med megel ukrudl har der
værel 139 planler pr. m'. De lave doser har levnct nere
ukrudl..planlcr \ed oplællingen ca. 3 uger efter behand
ling. og ved host har der ligdede~ værel lidt mere
ukrudt Innel I dl"'" fo""gslcd. Dc opnåede merudbYI
ler. "'Om Ikkc er Stall';I1Sk sikre. \ Iser en lenden.. lil. al
de Sh,r.. le Il1crlldb~ Iler cr opnael. Iwor den me"l dfek
live nC"':'l·mpd..e er furet:.lgcL
l genllem~nl1 af de 4 forsog med en bc~kcden ukrutlh
mængde er der upnact cn nogenlunde en",lrlel hc"':Cffi

pcl't:. \Om dog iUc har medført en lilfredsslillende ren
hed ved hO"I, Vtlb~ tlcl cr pa\lrkCI med megel t'tc..ked-

ne uchlag. Resu\[alerne af MeiS forsog S\'arcr nogen
lunde lil dem. !lom blc\ {)pn~lel l 7 fnf',øg i \992. Her
mcdf~1TlC bekæmpelsen dog en særdeles ,ilfred""lilcnde
renhed \'ed hO~1 efler '11Ic behandlinger.
Duplu..an Super cr afpmvcl over :\ :iT. ug rc.. ult:lIerne af
17 fON\g er \1\1 l samme tabel. J gennemsnil af 5 forsøg
med en stor u"'rudl~flI;:l'ngdeer der. III (rtxJ... fur nogen
fl>f'-"'d I dfekl \cd f"f'-le optælhng, alligevel opnaet en
lllfrcd".. rillende renhed ved høsl. Dc opnåede mcrud
byttcr er beskedne og iUe ~l<llb,li:." ~i"'rc.

I gl.'nnermnil <.If 12 for.;ng med en mindre ukrlldt.-..rn:cng
de er dcr opn~el en tilfredsstillende bckælllpcl~ dter
alle dmer. og ..ma mcrudll~t1cr er opmicl.
Afprmningen af Duplo...," Supcr af..hlltcs hermed

labeJ 2" PC-P/tllllelæl'll /IIod IIJ..nuJr i 1'lIrIJl'g (/8BJ-
Ulrudt Ukrudt

Pet af Efter Ved Hkg Pet_ af Ehel Ved Hkg

\'Arbl. normal
"fINJlnm, bos, kerne o,mnal

~prøJtnlD& """
k,rne

""',' antal

""
1". lu do<~ lolal pct. pr ha

pr. ml dækning pr. m· dæknmg I

I 2 3 4 5 • 7 8 I

/W3 I forsog, "lI'gn ukrudt"· I formg. lidi ukrudt

d. l:hchandlct .'\82 35 ~7.0 35 2~ 58.2
h. \1odcl • normal do<.l'l . .. ..... 1lI0 60 ~ 5.0 IlXI 7 5 0.2
<. ~hl{)d - 70% cffe"'l "n...kcl . 00 100 ~ 5.5 Sil 21 8 O.B
J. ~Iodcl . 7U l

\, effekt ønskel- .. 100 66 5 0.3 611 21 H 0.5

Ic. Model· 70% dfckt ønsket· 60 f>.l .1 1.1 H3 15 7 1.3
L Model· 50% effekt ønske! . 36 123 lU ~0.7 63 18 7 1.3 Gg. Modcl - 50% effekt ons"'et* . 56 78 8 2..1 ~x IJ 10 lA
h. Model· 50% effekl øn<ikct 36 120 7 1.2 65 7 8 0.7
LSD. 5.H 2.5

1991 3 forsøg, meget IIJ..r/lCJr··· 6 fimøg. lidi IIJ..rudt

". Ubehandlel .. ........... .7.1 27 27.3 ~l 21 40.0
b. Model - normal do..i... 100 8 O 1.0 100 7 ~ 0.2
c. Model· 701>!.. effekt ønskel 71 18 O 2.2 5~ l~ 6 ~0.5

d. Model - 7U'Yu cffekt onskel· 45 66 ~ 0.7 52 IJ 6 0.2
c. tvlodel - 70% effckl (ln~kel" . li8 16 l 1.1 5. " 6 lA
L MlxJcI ·501>0 effekl on,ket . .\1 20 l 0.6 2" lU 7 ~0.6

g. Model· 50°" effekl ønskct- .... 36 75 l 1,2 2~ Il 8 ~0.9

h. Model - ~(J% cffekt l>nskcl·· ~7 35 I O•• 31 10 8 1.0
LSD.

/W/-YJ Il !or:;og. ftle"iI!/lIkmdl"'u 13 fim'vg, lidt uknlllf
a. Ubehandlet 248 18 -IS.2 54 23 ~9.0

h. ;\lcxJcI . normal d(N" .. 100 30 2 ' ' 100 IO 5 1.I_ ••1

c. Model - 70~'o effeklonsket .. 58 ~7 2 2.6 53 19 7 0.3
d. Modd - 70~'", dfdl ~,"..kt:t* .2 51 J 1.9 18 20 7 0.6
r. Model· .'\0% effekl onsket ~O 53 ~ 1.9 33 18 8 0.3
LSD. . ........ 1.3

/988·93 -II fonøg, meget llkrudr· u -16 forsøg, lidi ukrudt
a. Ubehandlel 214 29 ~9.4 55 20 55.~

b. Model· normal do~is .. 100 ~2 6 3.1 100 10 5 0.8
c. (vlodcl . 70°10 effekt (mskel . 55 66 9 2.4 .w 20 7 0.5
LSD. 0.9 0.6

• KhmakorrigcTCI •• Sonskorri~crel. ... \lcgct ulrudt t"'er 100 ulruJL~pl3nlCr pr. m~.
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PC·Plantc\'ærn. der indeholdcr modeller til støttc for
valg af ukrudtsmiddel. er under fortsat udvikling ved
Afdeling for Ukrudlsbekæmpelse. Flakkebjerg.
Oplysninger om ukrudtsaner. antal pr. m~ og st0rrelsc
kan "behandles" af modellen. så et effektivt middel kan
udpeges. og samtidig kan modellen beregne den dosis.
som vil medføre en tilstrækkelig effekt. PC·Planteværn
er afpnn'et i vårbyg siden 1988.

label 22 på ..ide 197 viser resultaterne af 2 forsøg. hvor
det valgte middel er afprøvet på to effektniveauer. og
samtidig er der afprøvcI en klima- og sonsli.orrigcrct
dosis,
Forsøgene er delt efter mængden af ukrudt på optæl
lingstidspunli.tet ea 3 ugcr efter behandlingen. I 1 for·
søg har der været en stor ukrudtsmængdc. mens mæng·
den af ukrudt i det andet forsøg har været meget be·
skedcn, I begge forsøg er der opnået en tilo;træUelig
bekæmpelse. selvom det ved optællingen ca. 3 uger ef
ter behandling så skuffende ud. Ukrudtsplanterne var
så svækkede, at dcr ...cd hust var en tilfredsstillcnde ren
hed. De opnåede merudbytter er ikke statistisk sikre.
I 1992 gennemførtes 9 forsøg efter samme forsøg....plan.
Resultaterne er ogs. vist i tabellen. Der blev opnået cn
særdeles tilfredsstillende renhed ved høst uanset
ukrudtsmængden. De opnåede merudbytter var i 1992
meget beskedne.

Siden 1991 er det afpmvet. om en kHmakorrigering af
doseringen kan medføre en forbedret effekt. Resulta
terne af 25 forsøg i 1991·93 cr viSI i !>amme tabel. Af
kolonne t fremgår del. at klimakorrektionen i gennem·
snit har medført. at dosis er hævet en smule i forhold ti!
dct. modellen har beregnel uden denne justcring. Hver·
ken effekt eller mcrudbytte er dog påvirket af denne
justering. Det fremgår af de samme 25 forsøg. at en
væsentlig lavcre dosis har medført en effekt på linie
med de højeste doser.

Resultaternc af 87 forsøg er vist nederst i tabel 22. I
gennemsnit af 41 forsøg med en stor ukrudLSmængde er
effckten afdct valgte middel helt tilfrcdsstillende. hvad
enten midlet er anvendt i frlld dosis. ellcr der er be
nyttet PC·Planteværns forslag til dosis på 70 pet. ni·
vcau. som i gennemsnit har været 55 pct. af den fulde
dosering. I gennemsnit af 46 forsøg med en beskeden
ukrudtsmængde cr der opnået en tilfredsstillende effekt
med kun 44 pet. af den normale dosis. De opn?tedc
merudbytter for de to behandlinger er helt ens i begge
situationer.

Side" 1988 er der gem/emfort forsøg med PC-Plullte
)'(un. Den beregnede do~is tlls1rt~ber en gennml.Snilhg
90 pcl. 's effekt ol'erfor de forekommende IIkmd/jtlr(er.
Gennem 6 dr er der ogsa gennemfort forsøg med en
fremtIdig motiel, der lilstræber el effel.:.tflll'eulI pli 70 pct.
effekl på det oplrædcnde flkrlldl. Resllltateme af denne
afprøl'ning har vist, ar en helt tilfredsstillende bekæmpel-
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Tubel23 PC·Plalltet'æm mod /lkrudl (/89)

rVl'b~g "'af Ukrudl
ULK

normal
Anlal 1% Wto.

L~me.....
pr. m; ~, bØSt pr ha

5 forsøg 1993

a. Ubehandlet. 70 30 39.4
b. PC-Plantevæm .. 100 14 15 -0.5
c. PC-Plallteværn .. 60 21 15 0.7
d. PC·Planteværn ._ 40 19 17 0.8
e. PC·Plante..-æm ._ 62 35 16 0.9
f. PC·Plantev<rrn .. 41 35 18 1.0
L.SD.

12 for!Jøg 1991

a. Ubehandlet 102 23 27,3
b. PC·Planteværn .. 100 2 I 0.8
c. PC-Plantevæm 75 2 I 0.3
d. PC-Planteværn 50 3 2 0.5
c. PC·Plantcværn . 64 8 3 0.5
f. PC·Plantevæm .. ~7 13 4 0.5
ISO.

se kan op",Js på delle relarivt lave bekæmpelse.mil'eau.
rC-Plamevæm blil'er derfor opdateret fomd for træsft!
I'ækstsll"\'oll til (/f beregne dosis efter 70 pct. 's bek(l!mpel·
ses/lil'eau.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 23 viser rc..ultaterne af 5 forsøg, hvor PC·Plante
værn er afprøvet som rådgivningsværktøj. Arealcts
ukrudtshc.. tand er bedømt. og PC-Plantevæm har "ud·
peget" et effcktlvt middel. som er afprøvet i tre doser i
fors(}g<;led b-d. Det valgte middel i sin fulde dosering er
sammcnlignct med PC-Planteværns beregnede, lil·
c;tr.ekkelige dosis samt . i lcd d . 213 af modellens for
slag. I forsøg~lcd e og f er et andet middel med en
tilsvarende effekt afprøvet pA ~mme vis som i led c og
d.
I gennemo;nit har der været en beskeden ukrudtsmæng
de. som blev reduceret væsentligt. uden at det har med·
fort en tilfredsstillende renhed ved høst.
Der er kun ringe forskel på effekten uanset den prøvede
dosis er d lav som i led d og r. nemlig kun ca. 40 pet. af
de valgte midlcT'i fulde dosering.
Forsøgene fons..'ttter.

6 års fnnøg med PC·Plamevæm har "isl, al modellen
kan hiJndtere op(vs",nger om ukrlldlSan, amal og slOr·
reL'ie sådun, at det lalgte middel kan gil~ en effeJa" be·
kæ",pel~e. se/l'om dosis reduceres væsemligt.
Ud"yut!lse af P(·Plomevæm kali gio,.'t et o!gdrende bi·
drag rd ""'linJerede omkoslllinger I'ed ukrlldtsbekæm·
pelse. J/I'ilker er kærkomment som følge af EF-reformell.f
Itll'e kOrt/priser.
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Tabel].l tffekt af udm/gte "lid/er mod fr"llkrudtsarter I w)rb\g

~

"'O' I ·c ~ ii:
j-, ~
~IV'rb~g ~S E il 11\'~llr. :;;; "li ~ y e e.- ~ E v ""P' ha "

~ ~ ~ E ~~oi
~ r u g ~ ; c

E~ v .. .,; " "" "~~ ~
~ • '" :f •< - '" .. c: ..

UJaudr med /-2 blade.

l. Expre~~ . 2 tah. 110 ... '" •••• ."'.'" ..... ••• ...... "'.... ...... ••• ."'...
~. F~pre" .. . . . . . . . . . . . . . . . I 1:10. 55 ."'... ... .."....... .. ..... ... •••• .. ...
3. Oxilril. ~.O 270 ..... .... •••• •••• .."'. •••• •••• •••• •••• ••••
4. O;xitril ... ............. 1.0 135 ... ..... ..... ... ... •••• ... •••• ••••
5. DPf\I·midlcr l/I dos. 110 .... ... .. •••• .. ... •••• ... •••• ...
b. DPM-mldler I/:! dos. 55 .-. .. ... .. ...... .. ... ..
7. Oantnl J.n 125 • • ... •••• ..... .. •••• •••• "'... .... .....
H. Danll'll 1.5 65 .... .. ... •••• ... •••• ... ••• ..
9. Ariane S/DLG Flux. 2.0 120 •••• ... .... '" .."'. .. •••• •••• •••• ..... ...

IO Ariane SfDLG Flux. 1.1l Hl ... .. ... •••• • ... ...... •••• ... ..
II Bas.agran \175lBasagran ~tCPA .'\.ll :!::!5 ....... ... ........ .... ... ••• •••• •••• •••• •••
I~ Bæ..agran 480. J.O 560 ..... .... .... ... .... ...
Hfdl Rl\o.:.lU ,.,. owr K." po.:l ,., iO·!\.' p..:1 , under 5t1 pcl. effd"

Effekl af ukrudtsmidleT J d.r~'ed. Tabel 24 \iser den
effekt ...om kan "cntc~ af en rækkc midlcr mod tO!..IIU
bladet u!..rudl i vårs..'t'd. 1 tabellen er mcdtagct midler.
..nm \·ente.. mar!..ed~forl l 1994
folerc midler \'Irker meget effcku\l (fire ..tjerner) O'er·
fDr en ræUe u!"rudtsarlcr. men for ncre lllidlcr er der
"'huller' i effekten. I-hor effektcn cr iJngl\.ct mec.l rirc

Rodukrudt - !ler gråb\"llke i (Uler - udgor el stigende
problem pd mal/ge aren/er. ridlig ukrudl.\·,\'prø/Inirtg. f/c)l'
dt'l fOkimlJlcu/t'dt' u!"rudt højsl !lal' udvi!..11'1 2/p\·blade.
helvder. (Il mdukrudtet næ~len ikl..e pål·irkes. En supple·
remle· og mtJ/reuel • im/sars l /.;ofllmarkeme i begymle/·
Jen af juni k(lII l"(l're ptlJ.ræ\·et \falrigon og Expreu har
gmlSke god (·ffekt. Foto: Karsten K/orker

stJcrncr. kan dm.i.. nonnalt reduc:ere~ væsentligt. uden
at sætte effekten på spil. blot bekæmpelsen iværk ..ocllc"
på ukruc.lt med maks. 2 I~}\ blade.
Folg den anviste indrammede strategi .

5lf(1{('gi 199-1
mod ukrudl i wlrwed.

hel/d ukrudlwrteme på defl enAe/It' mark.

2. \ 'æ/g et llkrudfsmiddl'l. som har god og fikker
effe!..t mod de 3-5 \ igllgste froukmdtsarter.

3. /I"{f'rksæt hekæmpe/(t'fI ca. / "'lined efter
siJl/mg, IIlfr ukrudt.5l'lameme har lUll'iktet
kimblade - "'CIX. / forblad.

-I. Til/UlS (/tJSIS ('fler llrtemes fotsomh('d og dere~

(torre/(e.

Ukrudt i ærter
Ukrudtsbck:t:mpcl<ien i ærter blev i 1993 gennemfort i
sidste halvdel af :'lprilog bcgyndcl<icl111f maj. Solrigt og
varmt \-cjr bcll,d. at ukrudtet var voksbelagl. og det var
vanskeligl at bekæmpe. For"le del uf en planlagt Jpttlbe
humJllllg l..unne gennemføres rcltidigl . ofte med god
effckt til følge. !-h'or u!"rudtel var større end onsl..eligt
\'cd førstc behandling. blcv bladcffel..ten Im'lig svag.
Delte !..endes også fra tidligere r. I s<~danne tilfældc
kan den opfnlgende behandling vansl..eligt "gøre arbeJ
det færdigt"'. I stedel bør der så ..nt~es på en ellkcft/)e·
lumdtmlf, med fuld dosis.
Bekæmpcl<;en blev i 1993 generelt utilfredsstillende, og
mange 'jteder bic\" afgnKlen ukrudbf~ldt i den fugtige
eftersommer. hor hosten mange stcder trak ud. Enårig
rapgnc.. \"ar mangl' Mt:lIt:r medvirl..cnde til. at der \'ar
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Tabel25 Ukrudt j (urer. (190)

fMartoort
Ukrudl Ul<rud.

I" "",",a,
Hl, Hl,

Anw p< h. Antal I'4 dlrkmnl p< lu

I
pr 11): ><d_ pr. ar \Ied!MK1

/993

a. Ubehandlet , .
b. l x 1,51 Stomp se 2.0 I Basagran M 75 ..
e. 2 x 0,75 I Stomp se + 1.0 I Basagran M 75.
d. I x 1.51 BI.dex 500 SC + 0.3 I Shel1 M-750 ....
c. 2 xO.75 B1.dex 500 SC + 0.151 ShclJ M-750
f. 1x 2.0 I Treflan + 0.3 I MCPA. 75%
g. 2 x 1.0 I Basagran M 75. . . . . . .
h. 1 xO.3 I MCPA. 75% ..
LSD....

1992
a. Ubehandlet.. . .
b. 1x 1.5 J Stomp se + 2.0 I Basagran M 75.
e. 2xO.75 I Slomp se .... 1.0 I Basagran M 75 .
d. I x 1.5 I BI.dex 500 se + 0.3 I Shcl1 M-750 .
e. 2 x 0.75 Bladex 500 se + 0.15 I Shcll M-7S0 .
g. 2 x 1.0 I Basagran M 75 _.
l 2xO.151 MCPA. 75% ..
LSD.....

/99/-93

a. Ubehandlet .
b. 1x 1.5 I Stomp se 2.0 I Basagran M 75.
c. 2xO,75 I Stomp se + 1.0 I Basagran M 75.
d. I x 1,5 I BI.dex 500 SC + 0.3 I Shcl1 M-750 .
c. 2xO.75 B1.dex 500 SC + 0.151 Shcl1 M-750 ..
LSD a-e.. . .
LSD b-e .

4 forsøg med raps·

76 40 38,2
24 21 1.7
19 18 5.3
24 18 4,3
24 15 4.7
48 24 1.4
36 24 3,0
67 27 0.9

2.7

3 forsog med raps·

102 41 26,6
13 7 2.3
II 6 4_9
24 9 5.3
8 5 5.2

21 7 4.5
47 16 3.6

2,7

/ Z forsog med raps·

106 40 37.7
35 12 2.6
23 11 5.2
29 II 3.9
19 8 3.4

2.0
1,5

2 forsøg uden raps

(II 25 38,6
26 8 2.7
21 7 3,7
36 5 2,7
38 8 2.0
35 13 1.7
36 13 3.1
47 9 2.7

8 forsøg Ilden raps

107 40 23,4
41 24 -0,6
40 21 0.3
44 26 0,4
34 23 0,4
42 25 0.4
64 34 0.6

/5 forsøg uden raps

113 31 30,9
38 15 0.6
35 12 1.5
39 16 1.4
26 14 1.3

0,8

• Ra~ "" \'Anaps. agrrsenncp. o.a. labs\tlldende ukrudt
Lrd b. d. f og h behandlet på ukrudl mrd 2 I"..blade Led c. e og g behandlet på ukrudt med kUTlbladc og 8·10 dage senere.

behov for "høslhjælp" i form af en ncdvisning med
f.eks_ et glyphosat·produl..t.

Tabel 25 p~ side 200 viser resultatcrnc af 6 forsog. hvor
Stomp se + Basagran M 75 er sammenlignet med Bia
dt:'( 500 SC + MCPA (Shell M-750). Splitbehandling er
sammenlignet med samme mængde udsproJtet på ~n

gang. Trefian + MCPA udsprøjtcl på en gang er prøvet
for første gang. og disse behandlinger er sammenlignet
med Basagran M 75 og Shell M-750.
Forsøgene er opdelt cher forekomst af raps. agcrsen
nep eller andet tabsvoldende ukrudt. I gennemsnit af 4
fnr'iøg med "grådigt" ukrudt har ukrudtsbestanden \'æ
rct beskeden. og dc prø\'ede lø'ininger har ikkc virket
heil (ilfred....stillende. Ved høst har jorden været uJ..rudts
dækket i fur slorl omfang. Dt:r er en tendens lil. at
splitbchandling har virket bedre end cnkeltbchandling.
På trods af den dårlige effekt er der for Oerc af be
handlingerne opnået pænc og 'ilau..tl'~k l>ikre merudb)1tcr.
I gennemsnit af 2 forsøg uden tabwoldendc arter er der
kun opnået en beskeden errel..l ved l. optælling. Allige
vel er der opnået en lilfn:d'istillendc renhed \'ed host og
relativt pæne mcrudbytler. Re'iult:ucmc af arel .. forsog
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svarer nogenlunde til det. som blev opnået i 11 forsøg
efter samme forsøgsplan i 1992.
Stomp se + Basagran M 75 og Bladex 500 se + SheU
M-750 er nu afprøvet over 3 år. og resuhateme af 27
forsøg ses nederst i samme tabel. De to kombinationer
er afprø\et dels som enkelt- og dels som splilbehand
ling. I gennemsnit af 12 forsøg med tabsvoldende
ukrudl er der opnået en god effekt og en tilfredsstillen
de renhed ved høs!. Der er opnået mcrudbytter på 3-5
hkg kerne pr. ha. I gennemsnil af forsøgene er der op
nået den mest sikre effekt \'ed splilbehandling. Merud
bytterne er belt ens efter Bladex-Iøsningerne, mens der
er opnået et højere merudbytte for en splitbehandling
med Stomp + Basagran M 75 i forhold til en enkehbc
handling. Forskellen er slatistisk sikker.
I gennemsnit af 15 forsøg uden tabsvoldende ukrudt er
dcr ligeledes opnåct en god bekæmpelse. selvom ren·
heden ved høst her ikke har været heil tilfredsstjHende.
Merudb)tteme er mere beskedne. men også her er
merudbYltcr for splilbchandling med Stomp-Iøsningcn
hojere end for enkeltbchandlingen.

Sammenligning af disse Ipsninger afslutles hcnncd.



Tabel26 Ukrudt I (urer. (/91/

Planlc\ærn

Ukrudt t..1crudt
Markærl IIkg Hkg

Anlal 1% dzknmg pr. ha AnlaJ 1"4 dæknin& pr. ha
pr. m~ ved høst pr. m· lied høst

5 10 10.8 8 6 2,4

3 9 11.5 10 6 2.7
26 16 10.0 40 10 2.5
30 15 9.6 25 10 2.2

4.4

3 forsøg med mp_r· J forsøg uden raps
115 31 23.~ 72 29 29.9

12 3 3.9 17 4 0.9
15 2 2.9 21 4 +0.1
9 2 2.5 4 2 .,..0.2

II 2 2.0 4 2 +0.8

5 2 2.9 9 2 +0.2
25 4 2.5 31 9 +2.5
25 3 2.9 23 5 +1.1

1.6

/993
a. Ubehandlet
b. 2 x 0.75 I Stump se .... 1.0 I Basagran M 75 ..
c. 2 xO.75 I BI:ldex 500 se + 0.15 I Shell M·750 .
d. 2 XO.75 I B1adcx 500 se + 1.0 I Ba~agran M 75.
e. I x 0.75 l Bladc" 500 se + 1.0 I Basagran r>t 75

l x 0.75 l Slomp - 1.0 I Basagran ~1 75.
r. I x 0.75 I Stomp se + 1.0 I Dasagran M 75

l x 0.75 I Bladet 500 se + 1.0 I Basagran TIll 75.
g. 2xO.751 Stomp C + 0.151 MCPA. 75% ..
h. 2 x 1.0 [Trenan + 1.0 I Basagran M 75 ..
LSD.

1fJ<i2
a. Ubehandlet
b. 2 x 0.75 I Stomp se + 1.0 I Basagran M 75 ..
c. 2xO.75 I Blade.' 50DSC + 0.151 Shell M·750
d. 2 xO.75 I Bladex 500 se + 1.0 I Basagran M 75.
e. I xO.75 I B1adex 500 se + 1.0 I Basagran M 75

I x 0.75 l Slomp se + 1.0 I Basagran M 75..
f. 1x 0.75 l Stomp se + 1.0 I Basagran M 75

l xO.75 I B1adex 500 se + 1.0 J Basagran M 75.
g. 2xO.75I StompSC + 0.151 MCPA. 75% ..
h. 2 x 1.0 I Trenan + 1.0 I Sasagran M 75 .
LSD .

4 forsøg med rapr·
liR 45 JO. I

7 14 9.8
8 II lOA
4 9 10.8

4 fonøg lIdeli raps
103 25 35.4

13 8 0.5
13 6 1.3
6 7 3.1

• Raps \årraps. agclltCnncp O.a. tllhs\'Oldendc ukrudt.
Lcd b·h behandlet p~ ukrudt med kimblade og 8·\0 dage senere.

Tabel 26 viser reslll!aterne af 8 forsøg. hvor en række
splitbehandlinger er afprøvet. Forsøgene er opdel! ef
ler. om der har været raps. agersennep eller andet tabs
voldende ukrudt på forsøgsarealet.
I gcnnem~nit af -t forsøg med tab'iVoldende ukrudl er
der opn et en særdeles tilfredsstillendc bekæmpelse.
som har holdt sig helt til høst. Re!loultatet er da også
"tore merudb)'1ter.
I gennemsnit af 4 forsøg uden tabsvoldende ukrudt er
der ligeledes opnået en tilfredsstillende bekæmpelse.
mcn med mere beskedne merudb)'uer til følge.
Stamp se anvendes normalt i blanding med Basagran
M 75. mens B1adcx ortest anvendes i blanding med
Shcll M-7S0. Di"se hehandlinger . fars"gsled b og c - er
her sammenlignct mcd dc "omvendtc" blandinger. Ef
feklen har værel helt ens; alle forsøgslcd. hvor Basa
grun M 75 indgår MJffi blandingspanner lil Stamp se og
Bladcx 500 se. H\'or Stamp er pmvct i blanding med
MCPA. og hvor Treflan er prøvet i blanding med Sasa·
gran ~'l 75. er der levnet mere ukrudt ved optællingen 3
ugcr eftcr behandling. ligesom der er cn tendens lil en
højere ukrudtsdækn;ng ved høst. Allige\'cJ er der op·
n. et mcrudbytter i helt samme størrelsesorden som cf·
tcr dc øvrige behandlinger.
Resultaterne af årets forsøg svarer godt til det. som blev
opn,kl i L992. hvor 6 forsøg hlev gennemft)rt efter sam
me forsøgsplan. Resultaterne af disse forsøg er V;SI i
"amme label.
Forsøgcnc fonsælles.

• 'L

Splldplamer af raps, agersennep og hddmelet gdsefod er
meget rabl'o/de"df ukrudt j ærter. Store netwmenuthyr
ter kllll opnås )'ed bekæmpe/se. Med ")' - og Icn'ere .
nfregni/lgspris er dl't fortsat refl1ah,,1t at bekæmp" del/Ilt'
Iype /lkrudr i Il'ftl'r.
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Tabel 27 viser resultaterne af 7 forsøg. h\'or PC-Planl/?
"'tm cr benyttet som støtte for valg af middel til
ukrudtsbekæmpelse i ærter. Modellen. der fortsat er un
der udvikling hos Afdeling for Ukrudtsbekæmpelse,
Flakk~bjerg. behandler oplysninger om ukrudLSarter.
deres antal og størrelse og udpeger herefter den mest
effektive løsning. Det valgte middel - eller blanding af
midler· er prswet i het og hah' dosis som enkch- og som
splitbehandling. Desuden er del afprø"CI. 0111 en "cks·
tra" udbringning af Blade.x 500 se straks eher såning·
forsøgsled f og g • kan medvirke til. at ukrudtsbekæm·
pelsen totalt gøres mere effektiv. Forsøgene er opdelt
efter. om raps og andel tabsgi\'ende ukrudt er forekom
met på arealet.
I gennemsnit af" forsøg med tabsvoldende ukrudt har
der været 1St ukrudtsplanter pr. m~. som er reduceret
væsentligt i antal ved de pro\ede behandlinger. Vcd
høst har renheden generelt været tilfredsstillende. kun

Tabel 17. PC-Plame\'{tm mod flkrudt i lUler (/91)

efter de laveste doser har der været lidt for meget
ukrudt på delle tidspunkt. De relativt pæne merudbyt
ter er størst, hvor ukrudtsbekæmpelsen har været mest
effektiv.
I gennemsnit af 3 forsøg uden tabsvoldcnde ukrudt er
der ligeledes opnået en god bekæmpelse. som dog ikke
har været helt tilfredsstillende \'ed host. Også her er der
\evnel mest ukrudt efter de la\oeste doser. l gennemsnit
af forsøgene er udbyttct ikke påvirket.
Resultaterne af Arets forsøg svarer ganske godt til det,
!>Om blell opnået i gennemsnit af 16 forsøg i 1992. Disse
resultater er vist i samme tabel.
PC-Plante\'ærns valg af middel til bekæmpelse af ukrudt
i ærter er prøvct ovcr 3 år. og resultaterne af 37 forsøg er
vist ncde~t i samme tabel. l gcnnemsnit af 22 forsøg
med tabsvoldcnde ukrudt er der opnået en god bekæm
pelse med pæne merudbyltcr til følge. Hvor hel dosis er
anvendt som enkelt· eller som splitbchandling. er der

l.·krudt lJ'krudtiM.........
1Ik. Hk.

Anl..1 I% da'''nin~ pr. ha Anlal 1.-<. dækmng pdu
pr m) \~d_t pr. m; \I::d~t

.J lor50g med raps·

151 41 33,4
41 R 3.0
·B 12 2.6
46 8 4.0
55 10 3.2

3 forsøg uden raps

111 41 38.9
62 13 ~1,6

54 19 -0.1
38 Il ~1,6

54 16 0.8

II fOrJog med mps*

156 41 24.9
31 10 4.9
.al 14 5.0
31 II 5.1
:;9 14 4.8

5 forsøg uden raps

115 19 16.7
47 7 -0.1
24 6 -0.4
13 3 -0.5
23 5 -0,2

1993

il. Ubehandlet
h. Model·valg.. I x III du~is.

L. Model-valg. I x 112 do""'.
d. t\lode\-valg.. 2 x 112 dosis.
C Model-valg.:! x 1/4 do~i~ .
r. 1.5 l Bladex 51Xl se

Model-valg. 2 x 112 dosis.
g. 0.75 I BI<luex 500 se

~odel-valg. 2 x 1/4 dosi~.

LSD

IY92

a. l..'bchandlel .
b. ~1odel-\alg. J x 1/1 dosis _
c. Model·".atg. I x II:! dosis
d. Model·valg. 2 x 112 dO~I~.

e. Modehalg. 2 x 1/4 dosis.
f. 1.5 l Blade- 500 se

Model-valg. :! x Ir.:! d{)...i~ .
g. 0.75 I Bladex :":(X) se

Model-valg. 2 x 1/4 dosIS.
LSD

56

,l
41

5

7

15

6.5

5.3
3.0

5.9

4.9
J.8

22

30

8

24

10

15

6

+0.2

0.0

~.8

J99()·93

a. Ubt:handlet ' .
tl. Model-valg. 1 x 1/1 dosl~.

c :'Ytodel-\'3lg. 1 x 1/2 dosis ..
d ~todel·\'alg. 2 x 1/2 dosis
e. \todel-\'alg.:! x 1/4 dosis .
I.SV lH ...

LSD b·, ..

• Rap!' \~.rraps. IgtlWnntp o .• tab\'Oldtn<k ukrudt
Led f l,.>g g beh:Jndltl ~Ird., efter -J.nmg
Ltd d·g bthandkt pol ukrudt meJ ~;Jmbladt' og g-IO dage \Cnl::re
Led h Og c llehandlct på ukrudt med ~ [o'bladt.
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12 forsog med rapJ·

144 43 3·U
32 9 5.0
-13 12 5.1
~:! IO 5.5
41 14 :U

U

J7 forsøg Ilden raps

111 31 38.1
37 6 0.4
34 9 "0,2
19 5 -0.4
36 7 0.3
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opn.1et den me..t tllfredsstillcndc rcnhcd. I gcnncmsnit
af 17 fo~'g udcn ulbs"oldcndc ukrudt har bdæmpel
'>Cn gcnerel! mcdført en tilfrcd'istlllcntlc renhed vcd
hu'a. uden at (kr kunne opn. ~ merudbytter.
For"'f)gcnc fort'iæltcs endnu I år.

Med Itll'ere afn'g/llflg~pri~er for ærra bør dt·t ol"t.'rw!JI!.\'
grwuJigt, om 1'f111J..mtitJbekæmpd.\(' i ærter er pnkT(('ll!l,
K/l1/ Iwar wb.\I'oldcl/df' ukrudt 50m mps, agerSI'1l1U.'p,
llt:1'rklilog IIddmeier gelsefod foreJ..ommer. kal1 del for
I'ellle!), tll bekæmpdw nll,trrt, rf'lIwhd

Effekt af ukrud ....midler i ærter. Tahcl 28 \ i'icr den cf
fdl. ~m kan foncn!es af cn ræUc midler. som I.'r til
rjdlghcd (il ukrudtsbekæmpebe i ærter. I tahcllcn er
mediagel de midler. "om vcnle... markedsført i IW4.
Flere midler bekæmper ukrudtCI meget effdlivt (fire
"tjerner). men enkcl!c af behandling.erne har dog "hul
ler" i effekten overfor visse <trter. Viden om slyrke og
-.vaghed hos de enkelte løsninger bør udn) Iles. Il:'tr ..Iret

tcgi for ukrudlsbckæmpeh.e i ærter fa~tlæggc'tug midJer
vælges.
Felg den am;iste lIldrammede 'ttralcgi.

Sfrlllegi /99-l
mod ukrudt i ærter.

I. Kend IIÅrlld15arteme pil de1/ el/kelle mllrk,

2. Vælg el effektivt micldel- eller ('1/ billlIdilIg lIf
mitlIer - mOl/ Illbvoldende ukmdtsarter. som
raps, agersellfrep og 11I'itlmell!r gasefod.

J "'ll'rksa't hekcrmpfdsen. melis ukrudtet er /
k/mbladswd,t'I • uansellFrreml'S slorrelse.

-l, Del bekæmpelsen, sd der belllmdles med C<l

110Iv dos'J på ukrudt i kimblatlsl(l{llf!t og
supplere5 m,.d endl/u ca. ha/l' dosis, "dr
"yfrenupUl'l flkmdl har Ålmblaell!.

5. OI'en,'eJ om bekæmpelse kali Imdlade.f, hl'Or
llIbsvoldende ukrudt ikke [tndes,

Brak i'ilFdJkiflel kOll gin' op[omreri"g af uonskede
uJ..rud/Sarter. JStl'r kamil/I! ug ItlllerrU/H f1urer/!de po
mlmgl' brakarealer I 1992-93. In'ur det 'ar tilladt Ilt lade
J'pildpltmrer af aff:rod<' og lIJ..rudt lU/Kor/! pllmtedæJ...kel.

Foto: Alldr('(L" Ø ..rergdrtl

'ltlbel28 t1fekl af /U/m/glt! midler mod [røukruduorfer t markært

]I
p"W~t > ~a..... ":l. e

Markærl doo.
~ i

It
kg/hr. ~~ & " l e

~
.. .. fr ~ ~ ~pr. ha ]~

~ E o

~ ] 1: " ~
o <:

!.l u
~ ~ ~u" tf • o !i"o- • :I: " v- Ul

For ~ål/illg

I. Trenan . 15 80 • ...... .. ..... •• ...... ...... .. ..... •••• ••••.........

Ef/a sal/mg

3. Bladex 500 se . , 1.5 190 .. ... •• .. • • .. ... ...... ..
~. Afalon disp. 1.5 180 .. ... ..... • • .. .. •

Vkrudl/-2 cm Imhiode

5. Basagran ~80 + Bladex I X I + I 305 ...... •••• ... ..... ..... • .. •••• •••• ..
6. Basagran ~80 + Bladex 2 X 0.5 + O.S 305 •••• •••• •••• •••• •••• .. .. •••• ..... •
7. Bastigran ~80 t Stomp se Ixl+ 1.5 300 .... .... .... .... .-. ... .. ... .....
8. Basagran ~80 + Stomp se 2xO.5 + 0.75 300 .... ..... ..... •••• ... ..... .. •••• •••• •
9. Ba..agran M 75 + Swmp se , l x2 + 1.5 295 ..... •••• •••• ...... ... •••• ... ..... ..... •

IO. Hasagran M 75 , Stomp se, 2 xl + 0.75 295 ...... •••• ...... ...... ... ...... ... ..... •••• •
II, MCPA + Bladex 1 xO.3 + 1.5 210 "'".'" "'"." "'''''''''' ... .."'.'" ... .."." .".. •••• ...
12. MCPA + Bllldcx 2xO.15 + 0.75 210 ....." ..... .".. ........ ......" ...... ....... ..... ..... ..
Effcll nl\eau .... u\"~r ~~ pcl ... 7n·l.'l.~ pct . •• ~O·70 pcl • undl'1 ~(I pet dfda
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Kvik
I Danmark er kvik fortsal et udbredt græsukrudt, som
ogs<~ kaldes senegræs. Planten optræder i mange for
skellige afgrøder (kom. mps. ærter og roer). og alle
sleder kan den være af afgørende belydning for udbyt·
tet.

Tabe129. Kvik i kom før høst. (193)

Tabel 30 viser resultaterne af 2 forsøg. hvor eftervirk
ningen af en bekæmpelse gennemført i 1991 er bedømt.
I [992 var kvikma:ngJen reduceret væsentligt efter alle
behandlinger i forhold til det ubehandlede forsøgsled. 1
1993 har der stadig værel en tydelig effekt af de gen
nemførte sprøjlninger. Den bedsle langlidseffekt er op.
nået eflcr de højeste doser af begge glyphoS<'lI-produk
ter.
Forsøgene søges fortsat.

f Kvil",kud pr. m?

Vlr>æd Ved Efter høst

spr. 1993 I 1994

I forsøg nr. 090609393·002 er en ræk.ke græsmidler af·
prøvet til kVIkbekæmpelse i ærter. Kvikbestandcn var
meget beskeden. og udbyttet er ikke påvirket af be
handlingerne.

• Teamup tilsat. •• Teamup + sprede-ktæbemiddcltilsal.
Led b-g behandlet 10-14 dage før høst

2 forsøg 1992 (bell. ;/991)

a. Ubehandlet ... 66 74 92
b. 2.0 I Roundup 2000· . 1 13
c. 1,0 l Roundup 2000* . O 13
d. 0.5 l Roundup 2000· . 5 24
c. 2.2 I Roundup*'· .. O 5
f. 1,1 I Roundup**. 1 20
g. 0,55 I Roundllp**. 6 26

K"'ikbt=kæmpdse fOl" høst. Tabel 29 viser re~ultaterne af
JO forsøg, hvor tre midler mod kvik cr snmmcnlignet i
IO doser. Midlerne er udhragt ca. 2 uger før hos( af
kom. I gennemsnil var der 159 kvikskud før sprøjtning.
og i del ubehandlede forsøgsled var denne mængde 0g~t

til 175 skud vcd optællingen efter høst. I gennemsnit har
Roundup 2000 givel den bedste effekt. mens Touch·
down har levnet væsentligt nere kvikskud. For alle tn:
produkter gælder det, at den fulde do~is har virket viC
sentligt bedre end den halve. Udbyttet er ikke m~lt i
disse forsøg. men eftervirkningen af kvikbekæmpelsen
opgøres i 1994.

Kvik i kom før /røst. (/94)

Vårsæd
Kvihkud pr. m' \"i""ia~ ~

Ved ~pr. IEfter høst
nlt'>IC år

9 forsøg 1993 (belL i 1992)

a. Ubehandlet. . . . . . .. . . 47 110
b. 2,0 I Roundup 2000·· _ 5
c. 2.5 I Touchdown 330 .. 5
d. 2.0 I Touchdown 440· . 6
c. 3,0 I Roundup... 4
f. 2.5 kg Roundup Dry .. 4

l forsøg /992 (bell. i 1991)

a. Ubehandlet. 163 155 88
b. 2,0 I Roundup 2000·*. 17 Il
c. 4,0 I Touchdown 330 . II 8
d. 2.5 1Touchdown 440* . 11 6
c. 3.0 IRoundup. II 9

1 forsøg /991 (bejl. i /990)

a. Ubehandlel. .. ....... 694 lr/6 583
b. 2.0 I Roundup 2000" . 67 178
c. 4.0 1Touchdown 330 .. 37 107
d. 2.5 I Touchdowll 440" . 86 83
e. 3,0 I ROllndup. 33 55

Led b·r behandlet fl)rst i oktober i stub.
• Alplu~ (9)) og Frigllte (91-92) tilsat. .. Tllamup 2(0) tilsat.

Kvikbt=klClllpelse i stub. Tabel3! viser resultaterne af 9
forsøg. hvor forskellige glyp!losat-produkter er sam·
meni\gnet i doser. som skul\e sikre en ensanet effekt.
En beskeden mængde kvikskud ved sprøjtning i efter
året 1992 har efter høst 1993 været forøget til 110 skud
pr. m!. En helt ensartet og god effekl er opnået af de
prøvcde midler. Udbyttet er ikke målt i disse forsøg,
men eftervirkningen bestemmes i 1994.
I samme tabel er visl eftervirkning i forsøg nr.
090229293-002 behandlet efter samme plan i 1991. Her
var en rel stor kvikbestand bekæmpet ganske godt 
90-95 pc!.'~ effekl efter høsl 1992. I 1993 har kvikmæng
den i forhold til Aret før været reduceret i såvel del
ubehandlede som i de behandlede forsøgsled. Der har
fortsat været en meget tydelig forskel på de behamllcde
led i forhold til ubehandlet.
Forsøgene søges forisat.

Tabel31 Kvik i sf/lb (195)

16
4
4
4

175
5

17
IO
35
33
74

Kvikskud pr. m: V' I.' If-----,-'-----1 Ir..nmg I
Ved spr. IEfter Imst næste Ar

/ forsøg /991 (bell. i 1990)

a. Ubehandlet... 1)9 70
b. 2,0 I Roundup 2000*' . 27
c. 1.0 I Roundup 2000· . . 26
c. 2.2 I Roundup. 30

Led bog behandlet 10-14 dage fN h0f>\.
• Titsal 2.0 1Teamup 2000.

.. TJIl>lil 2.0 t Teamup 2000 + O.~ t SprcdemiddeJ

/O forsøg 1993

a. Ubehandlet. 159
b. 2.0 I Roundup 2000*.
e. 1.0 I Roundup 2000· .
d. 2.2 I Roundup" .
e. 1.1 I Roundup" .
f. 2,5 I Touchdown
g. 1.25 I Touehdown .

Tabel 30
r

Korn
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Tabt'132. Kvil.. i stub

Lcd n.g behandlet f""'il l o"tober l stub
, TlI",11 2.01 Tcamup 211(1).

•• TilS:l1 2.0 l Tcamup 211(0'" U.2 I ~prl'dl,'nlllltlcl.

Tabel 32 viscr rcsultatct af fur..."g nr. 090109393-001.
hHlr IO midler er afpro\'et i Irc doser. En mcget hc
.,keden mængde kvik er bekæmpeI heil lilfredsslillende
mcd alle de pro\-edc dQ<;cr. Ldb)'llCI m, Ic... ikke. men
langlid~ffcklcn heuul1unes i 199....
I samme tabel er vi ...1 eftervlrl..lUll/:: i forsøg IH.

090219293-002. En meget Slor kVIkmængdc. ~()m ikkc
hlev hekæmpcr effl-klivt vcd behandlingcn i 1991. cr
ydcrligcrc vokset til cl mcgel hUJI niveau i Iubel af 1993.
Dcn effekt. som trods ah kunne \c... efler behandlingen.
er i 1993 hastigt \led al udviskes.

Skadcbillcuel har i 1993 for dc nC"lc midler. vedkum
mcnde værel en ah'orllg. IIU'Il afragende sl..(l(le l lakt
med faldende dosis,
Arbejdet fortsættes i de kommcnde Ar mcd henblik på
al samle Cl billedmateriale. SOm kan være til hjælp vcd
e\'t. frcmtidlge diskussioner om. h"orvidt Cl givcl mid
del er år.ag lil en apst Cl ..prøjteskade.

.'"
KI'ik er ~tadig el meget almindeligt rodukrudt•.\0111 kan
volde hetydellge tab i alle afgrøder. Lige før høl·t er plaf/
tl'lI IIU'Xl't følsom for beJlOlldlb,g med el glypllOl'lIt-pro
dukt. f)(HU' bor afpas~esefler kw'kmællgdell, og hehand
linge" m" 'ielle~f ski! IO dage for høst Alle afgrøder kali
sas efterfolge"de.

L__K_\'i_k'_k_"rd~p_,._m_'_-IVirlcninJ
r I nZ:S1e .'IrVed ~pr. Ehil".r høst

Korn

I forsog J993 (belt. I 1CJ92}

". Ubehandlcl ... ].l Jn
h. 2.0 l Roundup 20()O 5
c. 1,0 IKalIndup 2tn.) 4
d. 0,5 I ROllndup 200W . l
c. 2.2 l ROllndup*l ... l
f. I, l I Roundup". l
g. 0.5:; I Roundup'" 4

1 fonog 1992 (bel1 I 199J J

". Ubehandlet 283 S94 3863
h. 2.0 I Roundup 2000". 431 1575
c. 1,0 IRalIndup 20()O*, Jol 2313
<i. 0.5 I Roundup 20CI(I* . 59Y 393S
c. 2.2 I Roundup**. , . 447 30(\()
r. 1.1 I Roundup·· 121 2115
g. 0.55 I Rounduph. 352 3750

I for-.øgene nr. 090129393·001 og nr, <N0129393-002 cr
Rcglonc. Basta. Man'cl og ROUlldup ~ammenligncl lil
apl'ic/lli/lR af ukrudt i sti/b fpr (Itrell./l' \'lil/lIIg. I begge
fnr...øg er der opn~et en god bekæmpelsc af s:'\veltokim
bladel ukrudt som gr.csukrmh. I)å for..ogsarealernc
bic\! der sået henholdsvis hvcdc og ... tivhladet svingcl.
\tIcn!'> effekten har holdt sig frem III næstc forår I hvcde
forsogct. har behandlingerne iUe kunnet hindre cn, rig
rapgræs og spild korn i al oplræde i ...lor mængde næ-;Ie
fnr, r l !'>tivblaucl wingr.:l.

Andre undersøgelser
Afgrooeskade. I 1993 har ForsøJ:~ufdel".g Koldkærgdrd
anlagl Cl antal demollnralloflsparceller. h"or \issc af·
gr~xlcr er behandle l med "forkene" ukrudbmidler. Ud
bringningen cr skel med en sprøjte. som kontinuerligt
fortynder sprøjtcvæ:-ken med rcnt vand. Doseringcn er
herved reduceret til ca. 2 pet. af udgang....dosi~ uver en
ca. 20 m lang ... tnrkning.
DcmonstrationsparceJlerne er en forl-.æltel!>e af et ar
beJde. \Om lOg ~in begyndelse 1 1m, Formalet er at
vise, hvordan en skade kan se ud. når ukrudtsmidler
kommer på afveje, f.eks, i forbindclse med vinddrifl.

Inte~rtrt't planteværn i "inferh,·ede. I 1992 blev dcr med
støtte fra Milju~lyrelsen iværk<;,al Cl proJckt. hvor Inie·
grcrel plantcyærn ~ammenlignes med "norma'" plame
værns-praksis i vinterhvede. Ved integreret planieværn
søges prohlemerne forebyggel genncm kulturteknik og
anvcndclse af sm. mængder bekæmpelsesmiddel. Målel
er på markni\-cau at demonstrere. at el acceptabelt dæk
ning..hldrag kan opnås på trods af ct mimmalt forbrug
af bl.a. plalllcyærn ...midler. I modsælning lil tidllgerc
aktiviteler forsøges det i delle projekt at minimerc såvcl
fungicill-/in~ekl icidan \'endel'icn som herhicidllnvendel
sen. Dcrfor indgår og!>å mekanisk ukrudlsbekæmpelse
som en metode lil al mindo.;ke hrugen af bekæmpelses
midler.
ProJcktcl foregår i et ~marbcjdc mellem Statcn... Plan·
tcavlsforsøg. L:tnd..kontoret for Planteavl og MIIJosIY
relsen.

Tolv Iwcdearealer på hver ca. I ha er udtagel til for
m Icl. Arealcrnc er opdeh I storparceller. hvor inte·
grcrct og "normalt .. plantcværn sammenligncs under
praktiske forhold. Den tnlegrercde markdel sås 2-3
ugcr o;cnere end de øvrige delmarker. og J\-mængden
reduceres lil ca. 80 pet. af mængden i dcn "normalc"
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Tabel33 Ukrudt" integreret Il\.'eded)'rkllillg. (/96)

!'<to!
Anl.J

p~ Hk,ukn>dt
v__

""""'" pr.lrf da:k.n. kr""..... for.i.r .""" p<h•

/O /O'5og 1993

a. Ubehandlet ___ . 53 36 69.2
b. PC-Planlevæm.

90%. forår. _.... 53 1-1 IO 0.7
c. PC-Planlcvæm.

50%. forår. ......... 30 23 II "0.6
LSD

5/0'5og /992

a. Ubehandlet .. 21 3-l 75.3
b. PC-Plantcvæm.

90%. efterår ........ 8 6 -2.2
c. PC-Plantevæm.

50% efterår
PC-Plante',ræm.
50%. forår ........ 9 8 1.3

LSD

markdel. Planteværnsindsatscn sker mcd SIOUC af PC
Plantevæm.
I den intcgrerede markdel er der gennemført fOI"'log
med ukrudtsbekæmpelse og med sygdoms·/skadedyrs·
bekæmpelse.

Tabel 33 viser resultaterne af IO forsøg. hvor PC-PJante·
værn er anvcndl ved valg af middel til den kemiske
ukrudtsbekæmpelse. Forsøgslcd b cr behandlct med cn
dosis. hvor 90 pct:s bekæmpelse af de opgi\'nc ul..rudts
artcr tilstræbcs. forsøgsled c. hvor en 50 pct:s bckæm
pelse tilstræbes. er behandlct med en lavere dosis af

samme middel. Behandlingerne er gennemført i for
ret. Dosis blev i gennemsnit henholdsvis 53 og 30 pet.

af normaldosis.
I gennemsnit af de IO forsøg har der kun været en be
~keden mængde ukrudt, som er bekæmpet ganske godt
uanset dosis af dCI valgtc middel. Ved høst har der \'æ
ret en tilfredsstillende renhed. og de opnåede beskedne
merudbytter er ikke 'ilatistisk sikre.

Tabel 34 viser rcsultaterne af 6 forsøg. hvor PC-Plante
værn er benyttet til fastlæggelse af behov for ind..als
mod bladsvampe og ..kndedyr. Denne behandling er
sallllllcnlignet med en forud fastlagt behandling med 4 x
Tilt top og I x Decis. Meldug har optrådt i ct vist om
fang. og bckæmpelscn har i gcnnemsnit været helt ens
for de prøvede behandlinger. Gulrust forckom ikke i
årcls forsøg. men .. Scptona har været tilstede i et be·
skedent omfang.
Forsogsled b og c er i rets forsøg behandlet helt ens,
idet angreb af bladlus og andre skadedyr ikke har op
(rådt i el omfang. som har udløst bekæmpelse med in·
sekticid. I forhold til "nonnal"' praksis er der i gennem
snit anvendt 20 pet. mindre fungicid og -kort" el {:ene
antal gange. h\'or PC·Planteværns råd er fulgt. De op
n cde mcrudbytter er ret beskcdne og ikke statistisk
sikre.

Efter samme plan er der gennemført endnu 3 forsøg.
h"or behandling af forsøgsled d dog af forskellige årsa
ger har afviget fra det planlagte.
FOf<;øgene fortsælIer.

Amendte midler. Tabel 35 viser i alfabetisk orden de
præparater. som har deltaget i årets forsøg med
ukrudtsbekæmpelse i korn og ærter. Indholdet og
mængden af aktivt stof er angivet sammen med firma·
navnet. Såfremt midlct er markedsført. er også angivet
faresymbol.

Tabel34 Sygdomme og skadedyr; illtegruet II1'ededyrktl'tlg (/97)

Anlal
~Itr_ pr_ ha " d2:kning af H'g

Vlaterl"..... ki'f'!Iikr
Tlltlop I Gulrust I Meklug ISepIoria

'r.em~

O<ci, pr. ha

6 forsøg 1993

a. Ubehandlet. . ........ O 18 2 67,2
b. PC·Plantevæm syg. 2.2 O.R O 5 2 -1.1
c. PC·Plantcværn syg/dyr 2.2 0.8 0.0 O 5 2 3.7
d. 4xO.25 l Tilt top

l xO.2 IDecis ... -1.0 1.0 0.2 O 5 5.4
LSD

9 forsog /992

a. Ubehandlet. 0.7 2 75,6
b. PC-Plantcværn syg. 0.9 0.7 O 0.9
c. PC-Planteværn syg/dyr .. 0.9 0.6 I 1.9
d. 4xO.25 I Tut top

IxO.21 Decis .............. -1.0 0.6 O 2.6
LSD /.6

Led d ~handlel stadium 30 og J. 6 og 9 uger senere
Behandling mod skadedyr stadium 53
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7ilbel 35. Midler pr(H'l'l mod ukrlU!I /992-93.

Hand~lltml\'n Handelsnavn Virksomme sloffer
g pr kg eller htu

t'JmllJilmulfu Logran CIlla "" triasulfuron
Agil Clba 1111 pnlpaqul13ftlh 'iane! Mon.....nlO 1~1I ~1~ph<Nt

AII\ :)) Ol Du Ponl :00 m('t~ullurun "t::lecIHI Agro-l\ordcn ~ l\lOprowrun +
rndh\1 I~" m('chlorprop·P -t

ArdllO fl F Hocch't :'(11.1 t'lOprucurun 12.'i hlfeno~

Anane ~ I>C1W rlan~u Xn ,. c1op~ralid + M~llInc I'o",;;:r-d Agr<r-Nordcn Xo "'" mechlorprup-I'-

200 /'.1('1',\ + eSler t,.
fluroxyp~'r "" ioxyrul

A~l.'nge 15111 BASI Xn ll7 dlfl.'n/oquJt 0plica MI' JI;;:rt' 'o f,11I mechlorprop·P
l!:ln\~1 ~ ~ ~ilndtll " "'" dicamba O'\Inul K\'K Agro Xn ., 10l\0I1 ...

Ra~p:ran 'I -', BAS> 'o ~<o ~nl;)lOn t ~I bromo~yml +
:; ,,('PA 1\ dup~rahd +

Ra\tJ HCX"ch,t 'o 2'-XI ~lukl\m3t-amnltl- .lU mechJorprop-

nlum t'\tu
Blade~ :'(111 se Shl'lI 'o :'00 cyanalln OXltnl Agro- "orden Xo !OU lonml -
J1o~cr Z(:neca X, 800 pro)ulfocilrlJ :Wll tmlmmyml
D:lntril·d A,gm·Nordl'n " :>R iO~~lld + Pumil ~u[)Cr (S7") Hc~ehq 15 fenox3prup-Clh\'1

2JS MCPA + R3\l1lC ZcnccCl 2·tO lrinuralin +
OJ hr(\mo\}ml j

l~) n,lprorJmld

'''' c.hch[orl'rop-P Reglonc Lt'neca '" !IK) diquat
[)('\nnol 7.cncI:J ~50 naprop<lmld RountluJ' \Ionsanto "'" ghphll\dt
DLG ~kl~c:tilt -~ fI DLu 'o -so 'tC'PA Roundup ~1I()1I \IOIl~nlO ." glypoo..al
Douhkr A~ro-'\i\"lrdcn 'o ''" l'lOrmlun>n - Roundup D~ \Iomanto ~:)l ghphosal

'" it'lnnil • RP.\' 111{!fW Agro-'lJordcn \ dltlufltmcan -.-

'" lJromo\\ntl !(K) MCPA +
Duplu\iUl ~ul'cr Fkrl.' Xn lJO Illl"chlorpror I' + .17~ diehlorpmp-P

.1[0 dichlorprop-P ~ Shdl M7_~lJ SIlc![ Xo 7~1 t.K·I'A
l-K IC}I Esbjerg Kl'llll 35 fJunJ\~PYI • Slaranl" HU) Do", ElanCtl X" 1~1 Ouro.\)'pyr

2<J dopyrilhd + SIOIllP se BASF ." pcndimcthahn

~50 \lePA Tillo~ Schering Xo ~l(J mechlorprup +
1\0;1 AIitl'\l-"otocn "'" I:'>lfeno\ - 'I-l bromo~OlJ ...

~"7(J m...chlorprop-P '" ~nawlm-eth\ l
I \pr~ ...., Du PoOl 5{KI ln~nun>n

T(\lot3n ("lba "7~ isoxaben -

Oleth\1 "~'i lcrhuly lazin

Il""ldor Do.... Elanco ~" 1"l1\;Ih.:n Tolkan Agro-"ordl.'n ~K) lsoprowron

l"OCu~ I)Asr '00 cydox)dlm TOIIChdtl'" n 3.~J Zcncca Xo .PO gl~phnS31·1nml"-

IrU'II'ldl.' X-Tra Zcncca X,
~'" rJuallfop-P-hut)1 'Ium

vIllIanI Do" Flane,} Xn 1~5 halo~)fup· Touchdo....n ~"O Gclh\l'(cthyl IIISI) Zcncca ,., gl}'pho""I-lnmc-
Grillllln(ln~.1 FW Cilla "'" l"arnllUmn Slum

lIarmon~ Du "ool ;50 lhifcnsulfuron- Tren..n Do\\ Elanco Xo ~~I lnnurahn
m... th\1 TnbunJl \\ P RAYFR n" 1llC'lhall<'nl1hla-

1101;. hU'/! Ilo(;ch,. -s fcno'(aprup- '""'"clh\1 KltrMmullrr. Of/ff ug altdlfu~,
Illml Shdl ~"Cl l'oOrI0111rtlll -

[!.5 diflufcmCim + ACllprnn BASF JX'nclrermgsollc

71 ionnll t Alplu, Zcneca kI.chcmlddcl
1:;(1 mcdlloJrpror-P CilOWCll BASF kl:ei:Jcmlddd

hoprulumn (II'U) FICf~ son hoproluron !\Ohlctte Iloech\1 klæbemiddel

Kugar AgJ\1 'urdcn 'W l'iOprocuron - LI"',lpol BIO Zcneca I.læhcmiddcl
If(l dlnuknlC30 Teamup !flOll 'lon~nlO J\}() ammomum\ulral

l...aLenl Shdl 17 dlflufem\;3n -
1-16 io'(\ml -
233 mcchltlrpfop,p

l'lrek!a"t'· hCl~def. 31 Imdk1 er uden ror farel.la~~

"' hcl~dcr, .11 mldlc1 enduu Il.kc er godl.cndl
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Økologisk og biodynamisk dyrkning

H

Økologisk og biodynamisk
dyrkning
At Anders Borgen og Maren Korsgaard

I 1993 er der gennemfml 17 forwg med ukol(lgisl.. d~ rk·
ning. I)et cr en nedgang l forhold lillW2. men 'varer til
antallet i 1991.
DCI lave ,mia l for"øg hctydcr dcwærn.:."1I rC~IlI':l1cr og
konklusioner på forsøg.ene må læses med "'ore forbe·
hold for luk'lle \'anationer.

Plallh:a..lskon~ulenterne og de økologiske konsulenter
har udfor! for~~gcnc. der er afrapporteret i denne hc·
retning. Specialudvalgct vil hermed lakke forsøgsvær
Ier. rlanleavl"knn~lJlenICr og l.and'lkorllore\ for Plante
avl for det gode samarbejde. dcr har gjort disse forsøg
mulig.e.

-råbe! 1 Villrer!Jvedesorrrr, Forsøgsplall 020019393 (198)

Hkg kerne pr. ha

Vinterhvede
Der er udfprl fire "Orl'lforsøg i ....interhvede. Ingen <,Or
ter har givet sigmfikanl højere udbytte end sonsblan
dingen. men Hc:rLOg. og Kun!>ul har \i~t tcndt'n~ til det
højeste udbytte. se tabel l.

Blanding .) ........ 53.4 59,6 48,5 45.9 51,9
Pcpital. ........ -3.8 3.9 -R.7 -2.7 -2.8
Kon...ul :1.0 2.3 -1.(1 6.5 2.7
Obelisk ... J.6 -D.2 -1.5 0.7 -1.2
llere\\ard. ......... -4.9 -0.6 -0.7 1.5 -1.2
Armlie .. . -lU -2.3 -{I.B -O.B -3,1
Herzog. .... -2.3 2,3 -J.2 4.6 (lA
Urhan .. -4.5
LSI! .. ' 3.Q 6,2 6.0 J.6

'l PeplTal - Obdl'k - 1I<I\I:n - "IO\a

Sortsfur..~)g er det primærc for!>og!>omnidc. Rc:-ullater·
ne viser igen i ik at sortWillgcts bclydning for udbyttet
ofle bliv'er overdøvet af effektcn af andre d}rknings
m~<"gc fakturer "Om gOlhkning. forfrugt og vanding.
Dcn tørre forsommer har medf"n mindre angreb af
svampesygdomme. men ogs~ lavere udb) Iler. Økologi·
ske afgrødcr gJkJes kun med nrgani<;k kvæl... tof. og da
kvlclslofmineraliscring i jord hæmmes af tørke. har især
vårsæden haft en dårlig kvælstofforsyning i 1993. For·
årslørken har også givet prohlemer mell etablering af
udlæg.

Det faglige arhcjdc indenfor okologi<;k og hlodynamisk
jordbrug er organiseret under "Specialulll,-alget for
Økolugi·'. ct nydannet flIgligt udvalg. under Landbru·
gets Rådglvningsccnter i Skejby. SpeCilllud\'alget for
Økologi erstatter Fællesud"alget for Øknlogi... k ug Bin
dynami"k Jordbrug.
Spccialudvalget for økologi har 5 regionale konsulenter
og en landskonsulent speciali:-crct i ~1kol(lgi ..k jordhrug.
Spørg"m, l vcdrørcnde "hltlemulighcdcr udgør en sti·
gende dcl af arbejdsopg:wcrnc øgså indenfor økologisk
rådgi\'nil\~.

Vi.nlerbvede Ib_nr_'llbnr_: Ilb.nr_-llb_nr_: ICns. ~
003 004 002 002 Ifo~

I 1l}9~ har lcdsagcforan"Ialtningcrnc til EF-reformen
udmøntel 'lig i en sløHcordning til miljø\ocnligt land
brug. herunder 0kolo!!i~k jordbru~. Alle l)kologiske
jordbrug \ II i perioden Il)l)-t. 199R kunnc ml,<Itagc en
årlig drift<;<;Hute. Delle er en ændring I forhold til den
hidlidige "lOtlcordnin!!. Jer kUli har omialtet omlæg·
ningsshJtte

Spedalud\algcl har 1'1 fOTl~a' godl "amarhCJdc med Cil.

2(1U kOll"ulelllcr i det t\ærfalllig.e n\dAi\l\i"g...projek\:
ØKOTRAJ). I 1993 er ~afl1drhcjdel uUviJt.:t ornknng '}
udvalgh: hcdnftcr. Di....c g,\rde har mdg:'tcI i el radgiv
ningsfor',,'g. [ et samarhejde med LI K er Jet fON,gt at
tilpa~e modellen for Ll.lng.. igtt'l Bedriflrad!;l ....nmg til
ØkCllof!l~kc garde.
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PepIlal. <;()m de 'Iid~IC to år har givel del højcste ud·
b) lIC. hin i år klaret sig mindre godt. Herzog har en slor
udbredelse i l)kolor.i"l.. jordbrug og er fmtlooat el godl
!"lud pil en okologl ..k \lIlterh\'cdesorl. Sonen hører sam
lldlg til de bed~t(' bagch\-cdcsoner.
SortelI Konsul. som er med for h~r!'ote g.ang i de ul..ulogl
~"'c ..ort ..fnN1g. kan anvende'" til hade bagning. foder
og helsæd. Sorten er kortstrået og har ~odc resisten~

gen~kalJero\-erfor ...yg.domme.

T:Jhcl 2 på side 2lN Vl~er store forskelle i sorterne!> ra
pflltc:inindhold. Raproteinindholtlet er il1tcn.~"!'oant af
hcn"yn til foderværdien. men har endnu Slorre betyd·
ning tor bageegenskaberne. De "'tore forskelle i nipro-
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"abel 2. Vi"'ahi'ed~sorter, r'Or:wg:.pltlll 020019393.

Vinle:rh'ede Ib_nr.:
003

Pet. råpro(eln

Gos
3 forsøg

Vårbyg
Der er gcnnemfoTl tre forsog med \"årb;.g~rter.

Del meget lOm: forår og forsommer har !!:i\"ct srore ud
hyttdo!"'>kellc all efter jordens vandholdende ('\ne. Det

leinindhold mellem de forskellige forsøg skyldes anta
geligt tilførsel af for;"c1lige mængder nydende husdyr
gødnmg om furfIret.

Blanding .) ..
Pepnal ..
Konsul.
Ohclj~"

Hereward.
Apo!>llc
Hcrzog.
Urban

12.3 10.9
12.4 9.9
11.7 9,6
12.6 IU.O
13.4 10.8
12.Y 11.6
12.5 12.2

12.9

16.3
16.7
16.3
18.7
16,9
17.3
16,9

13.2
13.U
12.5
13,7
1.1.7
13,9
13.8

Tubel -l Varbygwrter. Forsogspltm 0200.J93lJ3 {/(j(}J.

IIkg l.eme pr. ha

Vdrbyg lb.nr.; Gns.
001 3 fOlWg

IlIanding j. 53.8 36.9 39.8 .a3.5
Segu ... 1.8 5,1 2.9 3.3
Digger -3.3 -55 1.9 -2.3
Lilla .. 2.6 -lU -2.4 0.0
Elna. ............... 2.0 3.1 -1.7 0.9
("ullie . -1.7 -1.1 -6.0 -3.9
Alcxi,. -t.5 -3.7 -3.0 ·3.7
LSD .lA 3.3 4,0

Vinterrug og triticaie
Ocr er kun udført et cnkelt sonsforsog i vimerrug. I
forsøget er ogs:: medtaget Dagro. der er en triticaieson.
Resultaterne frcmg. r af tabel 3.

ret\ fon;øg viser en negativ sammcnhæng mellem r~

prolcinindhold ug udbyttc. Delle kan formcntligt bed!>1
forklares p. den mftde. al den sene tildeling af flydende
husdyrg,K1ning har oget kvælstofindholdct l kernen.
men tilførslen er sket for scnt til af kunne hæve ud
byttct. eller. at kVil.:I~lof ikke har v:eret den udbYllehe
grænscmle faktor.

Pa. riprocein

Tahel5_ VlJrbygsorter. Forsøgspia" 02()()..19393

pæne udbytte. for"",g I (efter okologi...kc forhold) er
s lede'i opm'tel på en lerjord med højr humu\lndhold
I årels forsøg er Segu den ene\te SOrt. der har gi,ct
:o;l"rre udbytte end s()rt~blandingen. Forskellen er dng
lille og ikke statistisk sikker. Segu lå og~å ~id\tc år over
hlandingen i udby"e. Segu er en meget konsIdet \ort.
der belegnes som ret modlagelig for b)'gru~1. Angrebe
ne af denne sygdom har begge år \æret sm•. og denne
uheldige egcnskab er derfor ikke kommet lil udlryk.
Alexis har ikke klaret sig så godt i årcts fors,'g. mens
den sid!>te år klarede <.,ig megel finI. Alexis har MI-Q
resistcns mod meldug. hvilket stadig beteg.nes sem den
\lkreste resi"tcnskilde. Lina. der i nere år har "Irret
megel udbredt i økologisk jordbrug. ligger ... tadlg pænl I

udbytte. Sorten er langstr;\et.

VdbYllcog
merudbyllt

hkg kerne pr ha

"abeI3. \/i",errllgsorter og /rI/leale.

Vinlerrug og triticaie

Da der "un er udfon Cl cn"elt forsog (020029393-001).
skal resultalel tages med forbehold.
Trilicalcn har glvel ~ignifikant højere udbytte end ru
gen. l dc forcg~cnde år har lTiticalcn ikke skilt sig af
gørende ud fra rugen. Udenlandske erfaringer vi!>er. at
tritiealc er mere torkeresislcnl. og det kan være den
egenskah. der har slåel igennem i år. Udhyttct i for
søgel cr pænt og h~,jerc end i forsøgene i 1991 og 1992.
Fors~,gel er har harl lucerne som forfrugl uden tildeling
af husdyrg,kJning.

Petku!> II (alm. rug)
'larder (hybrid rug)

Donunator (alm. rug)
Dagro (triticaic).
LSD.

50.1
4.3
1.6

12.5
5,0

Vlrbyg lb.nr.: Gos.
001 3 rO~i

I:llandin~ .) . ......... 10.5 11.0 12.8 IlA
Scgu ... ............ 10.9 lU,7 12.0 11.2
Digger 11.5 10.8 12.9 11.7
Lina .......... 10.9 11.4 12.5 11.0
Etna. 10.9 11.6 11.8 11.4
Collie. 10,7 11.0 11.5 11.1
Ale:<i·,. 11.4 11.2 12.0 11.5

Gns. ............. 11.0 I I. I 12.2 11.4

., Segu + IJlgger + AleXI~ + Collie

Fon.kt:lIcne p. sorternes proteinindhuld er generclt \må
og vi"er ikke nogen entydig tcndens. Se tabel 5. lJyrk
ningsforholdelll: har ovcrsk}·ggt.:! forskellent.: i :loort'i
cgetl!>kaber.
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Tabel 6. Vdrbygsorter, Forsogsplan 020049393

Mddu, ISkoldpkl1 Bladplel I B~·grust

Pet. S~gdomsaDgreb
Vlrbyg

Gns. 3 forsog

Blanding .). 1.0
Segu.............. 0.1
Digger. 6.0
Lina 3,0
Elna............ J1,0
Collie....... ... J1.0
Alexis.. 0,3

*) Segu I Digger + AkxlS )( Collie.

0.7
0.3
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3

2.0
0.2
1.0
0.7
0.3
3.0
1.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Som det fremgår af tabel 8. er dyrkningsforholdene dog
af størrc betydning for proteinindhold og andrc bage
egenskaber end sortens egcnskaber. På baggrund af dis
se forsøg cr dcr ikkc umiddelbart grund til at ændre
soTlsvalget.

Der er ikkc konstateret angreb af Septoria eller rustsyg
donuue i forsøgene. hvilkel utvivlsomt hænger sammen
med det megct tørrc forår og forsommer. Der er regi
slrcrct ct mindre angreb af meldug i alle forsøgene. og
her har sorten Munk hafl det mindste angreb og Jondo
lar det størstc.
Dcr er kun registreret ubetydelige angrcb af bladlus og
uden lendens til sortsforskclle.

$ygdomsangrebenc nar værel på el lavt niveau (~C tabel
6). og der nar ikke været angreb af bladlus i forsøgene.
Delle nænger bl.a. sammen med de torre forhold i den
første del af vækstsæsonen. Etna. Collie og til dcls ogs.
Digger har været angrebet af meldug. Elna og Collie er
resistente overfor havrenematodrace J og 2 og er kun
relevante, hvis nematoder er et problem i sædskiftel.

Ukrudtstrykket har generelt værel slort i fors~'gene

med op til 55 procent dækning af jorden ved host i for
søg l. Der er en tenden.; lil. at Munk og Jondolar i det
ene forsøg har klarcl sig bedre mod ukrudtet end Dra·
gon og Hanno. Del er den modsatte tcndcns af sidste
års resuhater. Det cr' Icdes ikke muligt på baggrund af
di~ fo~g al konkludere noget om sorternes konkur·
rcneeevne overfor ukrudtet.

Vårhvede
Ocr cr i år gennemført 2 forsøg med sorter af vårh"ede.
Udbytter og merudbytter er gengivet i label 7.

Havre
Ocr har kun været udfort to forsøg med havresorter.
Sorten Ri~ har klaret sig godt i årets forsøg og bedre
end Adamo. dcr sidsle år gav det højeste udbytte. Se
tabel 9.

Hkg kerne pr. ha

Havre
lb.nr.; j lb.nr. l Gn~.

001 002 l fol"tØg

Rise 41.7 36.9 39.3
Sanna. -Q.S -9.1 -7.8
Adamo -9.1 -2.7 -5.9
Alf .. .. . . . . . . . . -<i,0 -4.6 -5.3
Kett) ......... -11.8 -1.4 -<i,6
Rhianon (nøgen havre) ... -14.5 -12.6 -13.6
Selma .. .......... -8.0
LSD. . - . . . . . . . . . . . . . . . . 8,7 3,8

Tabel 9. Hnvresorler, For:-"øgsplall 020059393

Sorten Rhiannon er en nogen havrc. Nøgen havre er
karakleriseret ved. at avnernc ikkc sidder så fast p
kernen og derfor normalt ikke høstes med. Afskalnin
gen. som er nødvendig ved fremstilling af havregryn.
bliver derfor lettcre.
Dyrkningsmæssigt betegnes nøgen havre normalt som
spildsom og med et højt halmudbyue. I de gcnnemførte
forsøg har nøgen havre ikke vist legn på spildsomhed.
Derer ikke målt halm udbytic i forsøgene. men en evcn
tuel større \'cgcl<ltiv vækst har ikke givet sig udslag i
bedre konkurrence over for ukrudt.
Fodrings- og ernæringsmæssigt adskiller nøgen havre sig
på nere punkter rra almindelig havre. En lavere skalan
del betydcr en højere fordojelighed af foderet. Skalud
byttct i almindelig havrc liggcr ofte omkring 25 procent,

63
56
53
63

37,9
-0.6
-1.6
-2.7
5,1

42
34
39
38

25,9
6.2
4.8
2.0
2.3

lb.nr.: 003 j lb.nr.: 002

12.7 15.0 300 296
12.0 14.0 258 275
12.1 14.4 320 ZSI
12.3 15.0 281 344

Vårhved.

Dragon ........•.•.
Munk ............•.
Jondolar .
Ilanno .
LSD .

Tabel 7 Vdr!lvedesorter. r'OnØgsplflfl 020069393 (200)

Hkg kerne pr. hil

Pet. råprot..:in Fallltal Sedimentation1
værdi

Vårh\'ooe
lb,nr.: llb.nr.; lb.nr.: Ilb.nr.: Ib~~.: Ilb~.:003 002 00] 002

Der er ikke nogen en lydig tendens med hensyn lil ud
byttcrne af vårhvedesortcrnc. I de sidste års fOnij,& kla
rede Dragon sig bedre end de øvrige sorter og må be
tegnes som hovcdsoTlen. Dragon har igen i år haft del
højeste proteinindhold. El højt protcinindhold er øn
skcligl af hensyn til bagcegenskabcrne.

TabelS Vårhvedesorrer. Forsøg:-.plall 020069393

Dragon.
Munk.
Jondolar .
Hanno.

Ønskelig 'ærdl for brødh\-edc; Rliprocein O\'er U pet
Faldlal O\'er 220. Sedimenl:Ulons'·ænlf mellem JO-J5 ml.
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og denne andel har meget hegra:n ..el fodring'imæssig
værdi. Samtidig er prOtcilllndholdcl I m~gcn havrc nor
malt meget hOJ!. nemlig omknng 15 proccnl. og fetlt
indholdet er U\'cr dohhclt 'tå hOJt som lillmindelig ha'
re, ca, Il procent.
Dcn mlgne havre .. kaI alt~å ikke kun 't<llllnlenligne.. kilo
lil I-.ilo med andrc kornarter. mcn kan I hUJ grad ogs:!
bcgr.en ..e forhrugel ilf andre fedl- ug proleinkilder i fo
deret. <;(,m i..kt ofte er "'''cn al ~kaffc l 'lkologi<;k kvali
tct.
SOrlen Rhiannon er en ældre \Ort af nogen havre. og
n)cre 'iortcr h.lr bedre udh~ltc'lllæ<;<;ige og balit.uivc
cgen.. kaber.
Sct pa dennc haggrund ~~r l'n udh)lIdurringclsc på J~

proccnl. 'iom delle for"",!! har vi<;{ for nugen havre i
forhold lil den h~)je .. l)'dcnde :-on, ikke fjerne intere~!>en

for m'gen havre::. da udhyllelabct i vi .....e :-,itU<llioner må
formodes al blive opvejel af den bedre kvalilet.
I et <;alg'tafgrodc ~cd .. kifle betyder det I:l\crc udhytlc i
den npgne ha\re dog. al der ..kaI opnå.. en væsentlig
rncrpri .. for. al 'iorten Rhiannon er konkurrencedygtig
overfor dc "vri~c soner.

Der er Ikke konstalerel "'H!,uomme af hcl)dning i arcb
fonoog med ha,re. Sorten Sanna er re~I~lenl overfor ne
matodcr, men uet la\t.~rc udb}tte I)dcr på. al wrlen kun
er al-.wcl i de tilfælde. hmr nernruoder er et problem.

Oybstrøelse til økologisk vårsæd
Der cr gennemforl IO for"",!! med d)bstHlche til v. r
s..'Cd. hvor dybslrøcl ...cn er tilført fri ... k dier kompo~teret

og sammenlignet med g) Ile eller "upplercl med gylle.
Resultaterne 'C, i label IO.

Tabel IO. Oyb_\/roelse fill'llfm:d.
Forsøgrplllll 02mN39J (201 J.

O<J'
m.g k~~ pr_ ha

nisk Vir- VAr- Gn~.Vårsæd .....
hvede b)g 2·nmg lb.nr.: lb.nr.: for-i DEt) 001 002 ",q

Ingcn gudning ..... 0.0 26.3 37.3 31.8
180 t i fri,k d~ bstrøcl...c . 1.8 ~5 1.4 3.0
IlID N i frisk dyru.tfØelsc. 1.8
+ 60 N i svine g)'lIc . 0,6 IO. I 4.9 7,5
60 N i ""ine gylle. O.b 10.1 4.8 7.5
180 :-J i komro~terct
d}bstroelse .. ;\-1.5 .) 5.8 2.1 4.0
LSD .. , 1.3 /.7

.) Dl:. "" Jvrcenhcdcr.
U) Anslået værdI Jusleret efter kllmposlcring\IJh.

Form. let med dellc for...",!! er al bely-.e. hvordan for
skellige gødnlllg'tt~per \'irker pa en afgrodc med kort
vækslsæ<>on. Forsøg 1er et forsog I v. rlwcdc. mcn~ for
""g 2 er i v:\rhyg. Gødningen er i 31le tilfælde udbmgt
umiddelbart for sanmg.

Økologisk 014 biod) lIamisk d~ rknilll4

Re~ultalerne vi ..er. al våf\æden har h3fl ""ærl \ed al
oplage l..'æl~lof fra de tungt omsætteligc godnlng."lyper.
I d)bslroclscn og i den komJX),tercdc d)h"lmclsc er
nærings~lofferne pnmært på orgam...k furm. og de ...k31
fmst frigive,> \'cd nedbrydning i jorden. f\)r pl3nternc
k3n udn) tiC kvæl"loffcl.
I det megcl ICrre forM og fOf',(lmmer. "nn har karak
teri ...eret 1993. har umsælningen af d~ l'K1fCk:I-.cn haft
dårlige h~tingel\Cr. G~){]... kning mcd d)b..trocl ...c har
derfor kun gi\c1 moderatc mcrudb)'ltl.'r. men, god.. k
ning med svincg)'lIc. hvor cn .. lorn: del af kv:c1.. loffct cr
i vandopl'l'tdig form. har gi"'cl \ig ud\la,!! I pæne merud
b} Her.
Angrehene af ~ygd()mme og 'ikilded)r har I tlcgge for
!>øg værCI ubel~delige og uden tc~nden.. III for~kellc mel
lem behandlingerne.
DCI kan på baggrund af forsøget konkluderc,.•11 til
deling af ...c1v begræn<;cde mængder O)uendc husclyr
gødning giver ~ig uirekte ud'ilag i mærl..h:lre merudb)'l
ter. men ....dv Slorc mængder d}h..tn>clsc kun har en
bcgræn')cl effckl p.l afgrøder mcd sa kOrl v,ck'>tsæson.

Komposterel dyb.Hroelst" er let lit sprelJe ell:ilIr(t't. men l

(Jrel.\' for.\Ojf cm' dell il..ke /IIenulhvtle i I'lJrsæd I forhold
Iii frisl.. d\'b!>troC'ls(·.

El af pnncipperne i okolugisk gødning\h. ndtcrillg er al
...kabe optimale bClingcl"er for jorden.. mil-.roliv og apn.
en ~tor levcnde pulje af organi!>k material~ i jorden.
Planternes nærings"lofforsyning ..ikres dermed vcd fri
gi\-else fra jorden og Ikke direkle fra gødningen. Reg
lerne for økologl,k jordbrug "lilJer ingen særlige krav til
gødningen!> h~ndlering. men mange okologi .. ke land
mænd har Vi.t'r~1 Skcpli~ke overfor al anvende gyllc.
Gylle har el 'ilOrt indhold af let tilgængelige kvæJsloffor
bindel!.Cr saml organisk maleriale. der er oms.al udcn
lilgang af ih. og de mener. al danne gødnmg\sloffer
kan have en mindre PO'III' \·jrkning på Jorden .. mikro
li\,
Del er ikke muligl ved el enkelt ;\~ forsøg al vi!>e 13ng
lidseffeklen på jorden, frugtbarhed ...ed brug af god·
nmger med fOl'\kellig kvælstoftilgængehghed og hen
holdsvis aerob eller anaerob omsætnlOg.
Rcsultatet af di,,!.C forsag kali ,åledes Ikke alene afgme
den optimale håndtering ;lf hu...dyrgødningen i økolo
gisk jordhrug.
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Tabe/II Virkning af Amafgero/ og Biodynamisk b/andmgspræparar j Selta wirbyg med forfrugr havre.

a. Ubehandlet. . .
b. 200 g hlandingspræparaL 2 gange.
c. 2 l Am.. lgeroL 3 gange
d. 21 Amalgcrol. 5 gange
c. 2 lAmalgerol. 3 gange .
LSD .

Led b: Behandlel; stadie 13 og 31.
Led c: Behandlet ved dning og I ~Iadie 13 og 41.
Led d: Behandlel \'ed såning og i stadie 13. 31. ·U og 59
Led e: Behandlet i stadie 31. 41 og .<;l}.

Plantebeskyttelse i vårbyg
Der er gennemført et forsøg med økologisk plantebe
skyltelse i \·årbyg. primært for at afpr~~ve produktet
Amalgerol. Amalgerol er en olieemulsion af bl.a. rap~

olie. der hævdes at have gunstige effekter på jord og
planter sam\ forbedre virkningen af andre sprøjtemid
ler. Amalgerol gav i 1992 ingen signifikant virkning på
udbyttet i fo~,g i vinterhvede. Rc!>ultatet af forsøget i
1993 ses i tabel IL

Behandlingerne har heller ikke medført signifikant
virkning på udbyttet i Ar. Amalgerol-behandling i
vækststadie 59 (fuldt gennemskredet) har reduceret
meldugangrebeL Behandling med blandingspræparat
eller Amalgerol har reduceret angrebet af kornbladbil
lens larve.
Der er en tendens til lavere råproteinprocent i forsøgs
led d og c, hvilket måske kan være en forklaring p det
lavere meldugangreb.
Forsøgets relativt høje udbytte er opnået uden gf~sk

ning. men byggen har i sædskiftet været placeret 2. årcr
efter 2·årig lucerne.

Konklusionen på to års forsøg med Amalgerol er. at
produktet har en vis reducerende effekt på ang.rebene
af svampe og kornbladbil1e1arver. men ikke tiblnekke
lig stor effekt til også at påvirke udbyncl. De to for
søgsår h"r begge haft tørre forsomre og dermed lavt
smiuetryk. Amalgerol vil måske kunne påvirke udbyt
tet i et fugtigt år med højt smittet ryk.

Det biodynamiske blandingspræparat har i begge for
søgsårene vist tendens til merudbytter og et højere to
taludbytte af protein. dog ikke stort nok til at opnå
økonomisk merudbytte.

Gødskning med råkali i gulerod
Et forsøg er anlagt med mineralsk kaliumgødning til
gulerødder. Formålet har været at afprøve en mineralsk
kaliumgødning. der er tilladt i økologisk dyrkning, den
såkaldte råk"li eller magnesiakainit med 8.6 proccnt ka
lium. Kaliummangcl opstår især i grønsagssædskiftcr på
sandjord. og forsøget blev derfor anlagt i gulenxldcr på
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Udb)'1le og På. aflgRb af

tm:rudb\'ue
Kornblad : l I Meldug I 8ygruMkg pr. ha billen lane Bladlus

~3.8 44 O O 16
1.5 22 O O II

-0.1 34 O I 10
-0.6 33 O O 5
0.3 26 O O 5
4.0

sandjord. Der blev tildelt r kalium i to doseringer. hen
holdsvis 2.5 Tlha (215 kg K) og 5 T/ha (430 kg K) til
fremspirede gulerødder i juni måned. Sammcnlignende
parceller var henholdsvis ugødct og gødet med patent
kali.
På billedet kan man se. hvorfor forsøget ikke blev h~)

stet. Planterne gødet med råkalium visnede simpelthen,
sandsynligvis på grund af sallSkade.

R&ka/ium til gulerod gav stor effekt p& afgrøden: den
visnede p& grund af sa/tskade! Foto: Mare" Korsgaard
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Patentkali har "jensynligl ikke .. I..adel gulerødderne sa
megcl. men der forekom "pire...kade i alle fo~"g!>par

eeller. angiveligl på grund af ovcr'itæbning mellem par
cellerne under radreTl'.lling. Derfur har man ikl..e I..un
nel he"lemme evcntuel "'plrc<;k:tdcr I palcntkali- pilr
cellen.

Saltskaden er egcntlig iUe ovcrraskcndc. Idct der er
ca. 56 procent NaCl i denne ral.. ... li. og dermed er der
udbragl henholds\is 1400 I..g og 2XOO kg NaCl/ha i de Io
doscringcr af r[lkali. MCII furM~gct har :,Ittet fast. al r~-

kali ikke kan :lIlvendc l dosennger. der upfylder gu-
Jcroddcrs kaliumbcho ptt kaliumfatllg jord. seh om
gulemdder normall regne.....om rel ...alttoleranle. Råkali
syncs efter delle forsøg merc velegnct som ukrudt,nud
del end :<.om g~x111il1g. men) derIigere forsøg kan rn:l.ske
afdækl.c cn mere velegnet melode liludnyltcl\C afr:U,a·
li. og"'" ...om g~x1l1ing..

Plantebeskyttelse i
gulerødder
Oer Cl' udfør! et fOf'>ug med hcjthning af gulerOlbfro
mcd ct biologlsI.. bcjdscmiddel: f\l)eO'lop. f\1)co,top
he~lår af wampen !.trcptol11j'ecl> ~pp .. der udskiller anti
biolika og dcrmcd hæmmer mange planlcpatugcne
!.vampc. blandt andct Ahcrnaria, M)'coqoP er god
kendt 111 am'cndcl,c i ttkulogi"k plantea... L
I forsngct Cl' dcn anbefaledc do...' P:I 2 g \1)l'o...tup pr.
kg fm .....lmmcnligncl med ubehandlcl. Resultatcl ...c'i I
lahel 12.

Myco,wpbejd"Cl fm har .,pirct ,ignifikant bedre cnd
ubehandlet. S\'arnpcangrcb pj gulerod'iloppcn er regi-

OkolOJ.:i~k OJ.: biod~ namisk d~ rl.niuji;

Tabel r.J. Ilejdstllllg med MyCfJl'tOphl'Jd.H':- _

Gulerod 1 P...:d_.-,,-_" frtmsprin~

UbcjdscI .
2 g Mym topbcjd c pr. k~ fro.
UD

...trcn~t I -.eptemhcr og ol..tober. men der er ikke fundet
nogen for'ikcl. UdbyttcI er ikke malI. Idet en frclll"pi·
flng. ~Hlrrc end beregnet. "'an givc ct ringere hoslresul
tal. da guleroddemc S;l hh\er for .,må.
En bedre fremspIring he\'Ifker. at froudgiften kan redu
cerc.... \1cd det opnaedc rc~ultat "'unne man ha...c sparet
23 procenl fro ......arendc III ca. 46.000 fru. Der kunne
dcrmed \ære sparet ca. J.\)U() kr. pr. ha.
Oct anvcndle fmparti af \,{)r!en I\'ur var kun let inficeret
med frobamc s"'<lmpe: Ca. IO procent Altcmaria ...pp.
og ti procent Septoria ...pp. Det "il \'ære imcrcs&1nt at
-.c. om MycoslOp har en god virkning og.,å på ~tærkt

lIlfieeret fru og cventuelt i jord med høj jordsmitte.
I positi\t fald \'11 del uge ..ikkerhcden for en en~artet

frcm~pirlllg. som er del vigligstc grundlag for cn god
gulerod'i3\1.

Plantebeskyttelse i hestebønner
Ocr blev p. beg) ndt et fOf"."g med bekæmpelse af blad
luS i he..tcbønncr. Ocr var planlagt hehandling med
henholdwi... vand. sæbevand. naturligt pyrcthrum saml
karrc. DC'5værrc for fOf'>oget udehkv IU~lIe fra forsøgs
marken. ug forsøgct er derfor ikkc fuldhm. Na~tc ;\r
lykke... dcl forhåbentlig al få afprøvcl nogle alternalive
sprøjtemIdler mod lu!. i hesteoonner. h\-'or dc normalt
gul' relatl\ slor skadc.
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Kartoffeldyrkning
Af Jens V Højmark

Tabtl J. Sorlsforsog mtd fabrikskanofltr (202).

I 1993 er der i alt gennemført 41 forsøg med kartoner.
fordelt på 13 forskellige opgaver indenfor områderne
dyrkning, gødskning og pJanteværn.

6 forsøg 1993

Posmo. 4.8 18.7 476 19278
Calgary N.. 10.6 18.1 100 3163
Provita N . 14.5 [6.0 21 -;-2628
Olr.:va N 35 11>.9 121 2107
LSJ) .. 31

18 forxog 1990-92

Po..,mo. 4.9 \9.7 379 15918
TlV3 11.2 18.0 33 307
FeCU\'3 N U 19.2 21 462
Saluma N. 3A 17.8 17 ~ 1127
Oleva l\ 10.3 18.4 97 26Qh
LSD. 18
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Sortsforsøg med fabrikskartofler
1 samarbejde med og finansieret af de fem kartoffel
melsfabrikker i Jylland er der gennemføn fOf<;og med
fabrikskartoffclsorteme Pmmo. Calgary. PrO' ila og
Oleva.
Læggematerialel til fOT!>0gene er dyrkel og opbevarel
på samme sted og under samme forhold. I de enkelte
fon.og er der anvendt samme amal og samme vægt
mængde læggekartofler af de fire soner.
Resultalerne af 6 forsøg gennemført i 1993 er visl I label
l s..'lmmen med resultalerne af i alt 18 forsøg fra perio
den 1990 til 1992. Skurvtallel er et udtryk for knoldene...
modtagelighed for llkurv, og de fremkommer vcd ~t op·
dele 200 knolde i grupper eher angrebsgrad. Ud fra
anlal knolde i de enkelte grupper beregnes skuTVwllct
ved at gange med forllkeJlige talstørrelser.
Omregningen af resultaterne i tabel I til kr. pr. ha er
skel ud fra kartoffelmelsfabrikkernes afregningsskala
minus 3 kr. pr. hkg til fragl og 5 kr. pr. hkg til for
remning af leveringsrelten. N efter sortsnavnel betyder.
at sorten er resistent mod kanoffelnematoder.

OmregneI lil kr. pr. ha har den nye Vandel·sort Oleva
og den hollandske sorl Calgary klaret sig særdeles godt i
forhold til målesonen Posmo. Med hensyn til knold ud
b) tie har Provita været jævnbyrdig med Po...mo. men
omregnet til kr. pr. ha klarer den sig ikke på grund af
den lave stivclsesproccm.
Til de enkelte sorter er der følgende forhold. der bør
med i ove"'ejelscme ved valg af son.
C~dgary: Den hollandske forædler oplyser. at sorlens
modtagelighed for viru!) og kartoffelskimmel er lille.
Den har lang spirehvIle. hvilket gør forspiring af lægge·
kartoflerne aktuel. Knoldene har gode lagercgenska·
ber.
Fecu\"'a: Angribes sjældent af virus. men knoldene er
megel modlagclige for skimmel og blødrAdsbnkterier.
Sorten kan være vanskelig at opbevare efter sen op
tagning. Den bør leveres tidligt og direkte (ra mark til
fabrik.
Olel'a: Sorten er meget spirevillig. hvilkel kan give op
bevaringsproblemer både ved avl af fabrikskartofler og
læggekartofler. K"lelagring a( læggekartoOerne er næ·
sien en belingeIse. Oleva er ret modtagelig for skurv.
Posmo: Meget spireviUig på lager. hvilkel ofte giver pro
blemer med opbevaringen i milde vintre. Kølelagring af
læggekanoflerne er en fordel. Den har høj stivelsespro
cent og er velegnel tillidlig Icvering. Angribes sjældent
af virus og bakieriesygdomme.
l:trol'ila: Lille modtagelighed for virus. men meget mod
tagelig for kanofifelskimmel og skUf\'. På grund af den
lavc sli"elsesprocenl er sorten ikke egnet lil melproduk·
lion.
Saturna: Sorten angribes sjældent af virus. Den er let at
opbevare. SalUma er meget lorkefølsom. hvorfor den
lykkes bedsl på vandet jord. Den har for lav stivelses·
procent lil mdfabrikation.
Tiva: Angribes sJældcnt af virus og bakteriesygdomme.
Rel modtagelig for skur\'.

Kvælstof til fabrikskartofler
Ocr er gennemført 5 (orsøg med stigende mængder
kvælstof i kalkammons..1lpcter til fabrikskanofler. Alle
forsøg er gennemførl med sorlen Posmo og på vandede
arealer. Rc!)uhaterne af de 5 forsøg er vist i tabel 2.
Økonomibcrcgningcn er foretaget ud fra Kartoffel·
melsfabrikkernes afregningsskala med fradrag af 3.80
kr. pr. kg kvælstof. 100 kr. pr. ha for udbringning af
kvælstofgodmng og 5 kr. pr. hkg kartofler lil forrenlning
af le\·eringsrelten. I gennemsnit af forsøgene har det
været rentabelt at lilfore ca. 200 kg kvælSlof pr. ha.

L'db)"1te og mtrudb)ttt

% lI\d!l(: pr. ha

hk! knoltk I kr.

SLun~1



KlIrlorrcld~ rl..nin~

Tahel 1 ~el/godfkllillg af fahnhkarlOf1t'T ('0-/1

2 fursøg }993

a. Grundgodel. lR.S 466 O
b. Grundgodcl

+ .10 N I "ru. 19.8 16 O
c. Grundgodcf

+JxI0~iN-21... 19.1 -2 O
Ull.

... -
LJb. og

'" m~rudb. knold<
slI,dse l..nolde. med

• hkglha I ,l..lmm(l

R.\'gl..mwler forbedrer l'elltillUiollell i I..arroffelk/ller. I\u
1/(/le,,~I..(l1 pluCt'l'c\' m'ell på dfl'khalml'lI. II/cl/llnda pla
J/ieen IJcmærJ.. lægft'Tlle ; blllldel/ of !..alloh'tI - dl' for
IlIndrer. 1lI I..mwlnl HIIl..er "l'd illalmen.

Foto. A<;h}om \fmhlf.'\l'II

Tahel 2. Sllgcm/(' fml'''l-fde I.. \'æb,wf It! (lIbnJ..)!..arlOjla
(203)

Udb:-ue og m~rudh~1te pr ha

hkg kollOIdt: I kr.

me I..\'æl,wfmængde i form af N-22 - cn llydende Dan
godning - ud~prnJlet i 200 I "and pr. ha ad tre gange hh\.
30. Juni. 12. Juli og 18. juli.
Dc 2 fo"og \ar grundgødet med hin. 160 og. 180 kg
"væl<;lof pr. h<l. Rc~ultatcrne i tanel 3 \ i~r et lille posi
li\ t merudbytte for scngpdskning med kalkammon~al

petcr. mcn intet for den nydende Dan-gødning N..22.

5 for50~ 1993

Okg 'J l "a... 19..1 159 10888
100 kg \j 1IJ,2 97 .1469
1;0 kg \j 19.0 11t-. 4369
200 kg , 18.0 1<;1 -l65R
2;0 kg N IR.7 1;4 4689
LSD 35

Der er fnr anlæg af fo['\ogenc bestemt ~-min i 0·75 em's
dybde - dog kun 1)..50 cm', d)hdc p<l JB l jord. Ved
beregning af kvælstofbehov efter ;'IJ-min-melOden er
den optim<llc kvæbIOfror~)llillg til "artoner sal lil 190
kg h:c1"lOf pr. ha. I J <lf cn"eltfor-.ugene er der o\er
ensslcmmel<;e mellem dcl optimale I..\æblolbcho\ fUll
del i forwgenc. og kvær~lofhchm .. ng.i"cl cftcr. -mlll
neregningcn.
I de 3 forsøg angav ~-nlln-hcrcgllin~cn el hælstolbc
ho" på hhv. 163, 176 og 137 kg kva:I'ilof pr. ha. I 2 af
forsogcnc er del rentabelt at lilfore mere hæl~tof. end
j\-min-bcregnmgen angl\Cr. I dct cnc af diS3e forsøg er
forklarlJlgen s::mds) nligvis. :\1 der er "andct for megt,.'t i
vækslpcnodcll,

Sengødskning af fabrikskartofler
med kvælstof
Mange fahrihkarloffclavlcre tilrettelægger kvælslof
gødskningcn således. al hovedparten af gndningen lil·
fort=~_ for "artonerne lægges. mens en mindre ..idste del
IIlfpre~ som <;engoo'ikmng umkring 1. juli.

I 1993 er der genncmførl 2 forsøg. hvor virkningen af
scng"d~kning dcn 30. juni med 30 ~g kvælstof pr. ha i
form af kalkammonsalpcter er ..ammcnligncl med ~am-

Godskes der med fhdellde N-godning , ~'ækslpt'T;ode"

I'r t/('r risiko for hladsntlnmg. 1J\"l~ der pr gang am'ellt/es
mal' ('lU1m. /5 I..g tV pr. 11lI. eller 11I'i~' gOtllllllg('ll lUl..
Imnge.) I ~()bl..i". !-oto: A\'h}pm Mat1I1l'Sell

Kalium til fabrikskartofler
Fra praksis hævdcs det jævnligt. at de anvendte normer
for kaliumtilforsel er for lave. n r del gælder njere fa
hrihkartoHehorter som f.eks. Posmo. For al unde~ge
om der er hold i denne påsland. er der med kanoffcl
~onen Posmo som måleson i 1t)Q1-93 gennemfort i ah 15
for-øg med 'ligende mængder kalium i kaliumsulfal.
Resultatcrne af for'i~)gene cr anhm i tahcl4 på side 216.
Inor der ligeledes er visl en okonomihcrcgnmg over
kaliumlilfol"ilen. 0konomiberegningcn er forcIagel ud
fra Kanoffclmclsfabril..kcmes afregning~kala mcd fra
drag af 5.30 "r. pr. kg lilfprt k:llium. 100 kr. pr. ha for
udbringlllng af kaliumgodning. 3 kr. pr. hkg kartoncr til
fragt og ~ kr. pr. hkg lil forrentning af le,·eringsrellcn.

I I
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Tabel 4. Stigende ma'ngde kalilIm til fabnkskarrofler
(205).

I Udb)'ne og mcrudbyne pr. ha
% ~tivelse

hkg knolde I h

Tabel 5. Gylle udbragt j l'æksrperioden til
jabrikskarlOjler.

% Udb~lle~ ,Imerudbytte
stivelse knolde. hkg/ha

I 1993 har del gunstigste læggetidspunkt været i april
m ned, hvilket er i overensstemmelse med tIdligere
gennemforte forsøg vcd Stalcns P1amcavlsforsøg. I 1992
var det bedste læggelidspunkt i denne forsøgsserie om
kring I. maj.

Som vist i labciS er der opnAet positive udslag for "sen
gødskningen" med såvel gylle som kalkammonsalpcter.
I fors~,gsled c er gyllen udlagt med slæbeslanger og j

forsøW-1ed d nedfældet mellem rækkerne.
Forsøgene søges fortsat.

Gylle til fabrikskartofler
Ocr er gennemført cl enkelt forsøg med gylle udbragt
t7. juni kort lid efter kartonernes fremspiring. Virk·
ningen af gyllcn er sammenlignet med \'irkningen af
kalkammonsaJpetcr udbragt på samme tid.

Læggetid for kartofler
Læggctidspunktcls belydning for udbyucl af kartoner
er undersøgt i t forsøg med fire forskelligc læggclids
punkter. Førsle læggetidspunkt var 1.-7. april. hvilket
ro betcgncs som en nlcgellidlig lægning. Sidl<tle lægge
tidspunkt var 14.·21. maj. der må betegnes som en me
get scn lægning. Resultaterne -.es i tabel 6.

38

46

49

53

55

49

355

SOl

Udbytt... Ol ,Imerudbytte
lnolde. bl......

label 6 Læggetid for kartofler.

2_ års kartofler
Især blandt avlere af fabrikskarroner er der interesse for
al dyrkc kartofler 2 år i Irork. f.eks. i et 5·marks sædskif
IC. For at belysc, om der i et sådant sædskifte er ud·
b) ueforskelle mellem I. og 2. års k.artofler. er der gen·
ncmført 3 for<;øg. FOfS"gslcd b med 2. års kartofler blev
ctablerel i 1992 ved i en bygmark at lægge kartoner i
b-parcellerne.

/ forsøg 1993
a. 100 N i kas fpr lægning. . . . .. 18.2
b. 100 N i køs før lægning

+ 50 ikas 12. juni.... 17.5
c. 100 N i køs før lægning

+ 50 kg NH.-N i g)'lIe
udlagt 12. juni.... . .. ... 18,5

d. 100 N i kas før lægning
+ 50 kg NH4-N i gylle
nedfældel 12. juni. ..... IS.7

/ forsøg /993

a. Lagt 1.-7. april.... 16.5 368
b. Lagl 14.-21. april.. 16.5 O
c. LagI1.·7. maj.. IS.7.,.9
d. Lagt 14.-21. maj 17.6-64

3 forsøg /992·93

a. Lagt 1.-7. april........... 15.7 399
h. Lagt 14.-21. april 16.1 16
c. Lagtl.·7.maj 16.8 32
d. Lagt 14.-21. maj. 16.1 -31

1 forsøg 1991-93

a. too N i kas for lægning 18.3
b. 100 N i kas før lægning

+ 50 N i kas 12. juni.. 17,7
c. 100 N i kas før lægning

+ 50 kg NH~·N i gylle
udlagt 12. juni. . . . . . . . . . .. 18.3

d. 100 N i kas før lægning
+ SO kg NH4-N i g)'lIe
nedfældet 12. juni........... 18.3

14186
873
611
423

14702
538
272
343

.l4O
25
39
49

323
37
4-l
55
14

20.0
20.3
19.5
19.8

20.9
20.5
20.3
19.9

15 fo'Søg /99/·93

Okg K .
100 kg K
200 kg K .
300 kg K .
LSD .

Forsøgene viser i overensstemmelse m~d tidligere gen·
nemførte forsøg. al kalium sænker stivelscsproccmen. I
gennemsnit af forsøgene har der ikke været økonomi i
at tilføre mere end godl 100 kg kalium pr. ha. Opdelcl<t
forwgene efter udb)'ueni\'eau i to grupper. er der i gen
nemsnit af de 7 højest ydende forsøg hoslet 39S hkg
knolde uden tilførsel af kalium og 257 hkg knulde i
gennemsnit af de 8 forsøg med lavesl udbytte. Opdelt
på denne måde har der heller ikke i nogen af grupperne
værct økonomi i al tilføre mere end 100 kg kalium pr.
ha.

3 forsøg 1993

Okg K
100 kg K
200 kg K
300 kg K
L D.
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Tabel 7. Udhytte af l. henholds,,';s
2 drs JWflofler. (208)

Forfrugl
'l(,

livc!se

Udbyue og
merudb)1te

koolde. '"'Wl"

Tabel 9

I

KartofTeld)'rkning

I"eddsnmg af karto[felrop - læggekartufler.

Spltt Spire· Spire-
anlaU VErgt \'ægl
knold g/knold g!"pire

3 fonog 1993

a. I. års kartoner.. v!i.rbyg 15.7 574
b. 2. års kartoner .. kartoner 16.1 -23

FOl1oøgsresuhalcrne. der er anført j tabel 7. vi~r Cl

SV'"dgt udbylIefald 2. år. der er dyrket kartoner. I 1 af
forsogene er der d~rkct Bintje. og her har der \æret
kraftigere angreb af net ..kuT\ i 2. år; kartoflerne (in
dch 61) end i I. års kartonerne (indeks 48).
Forsøgene <;~'ges fortsat.

Planteværn
Nedvisning af kartoffeltop
Til nedvisning af kanoffeltop er der I 1992 markedsfort
et bladherbieid med handelsnavnet Basta. Al..ti\'stoffet I

Ba~ta er glufo... inat-ammunium. Sammen med BaMlI
kan klæbemidJel Isoblettc anvcndes.

Ved anvendel~c af Basta til nedvisning af læggekartofler
<;kaltoppcn ca. I dogn fonnden \ ære afloppet ned til en
stublængde på ca. 15 cm. Aftopningen foretages for at
hindre. al midlet transporteres ned i knoldene. h\or det
antages at kunne skade ..pireevnen.

Ba'ita er sammenlignet med det velkendte nedvisning..
middel Reglone. Resuit.uerne i tabel 8 viser. at Basla
virker lidi langsommere end Reglone. Med hensyn III

sprojteskader er der ikke fundel sikre forskelle mellem
Basta og Reglone.

Tabel8 Nedvisning af karro[felrop - læggekartofler. (209)

2 forsog 1992

a. Ubehandlet. 2.04 1.98 0.97
b. 3 I BH~la efler uftopning .. 2.16 2.46 1.14
c. 3 I Basla

+ 2 I Isoblettt: dt. aftopn. 2.45 2.34 0.96
d. 2 I Basta

+ 2 I Isoblellc efl. aftopn. 2.36 2.54 1.08
e. 3 I Reglone efter aflOpning 2.32 2.20 0.95
f. .3 I Reglone . ingen aflopning 2.39 2.45 1.03
LSD 95 0.2../ 0.21

For al belyse. om nedvisningsmidlerne har nogen ska·
delig indn~ delse pfl kartoflernes spireevne og grokraft
del folgende år. er knolde fra 1992·forsogenc chcr vin
leropbevaring i kølerum lagl lil forspiring i væksthus i
foråret 1993.
Som del ses i tabel 9 har bladherbiciderne Basta og
Reglonc ikke hafl indflydelse på spiree\ nen. Knoldene!>
grokrafT er testet ved al plante 6 knolde pr. forsøgsled i
po"er. plaeerel i væksthus. Den II. maj 1993 havde lOp
pen på dll>se planter en højde på hhv. 22 em (Feeuva) og
32 cm (Kaptah). Der har på inlcl t\dspunkt været for
skel imellem forsogsleddene. h\-'3.d lophojde og fylde
angår.

Forebyggelse af virusspredning
Af de mange bladlusoverfl.mc virussygdomme er virus
y langl den alvorligstc. Virus Y er årsag til omfallcnde
kassationer i læggekartoffelavlen og giver storc udbytte-

3 [orlog 1993

a. Ubehandlet ........... O O O 99 I O
b. .3 I Basta efter aftopIlIng ............. 69 % 98 99 I O
c. 3 l Basta + 2 I IsobicIle efter aftopning .. 68 % 98 100 O O
d. 2 I Basla .... 2 l Isoblcllc efter aflopning. 67 % 98 99 I O
e . .3 I Reg[one dier aftopning. 79 99 99 100 O O
r. .3 l RegIane • lOgen aftopning .. 76 88 91 99 O O
g. 3 I Basta - lOgen aftopnmg. . .... 62 81 87 99 O O
h. 21 Regiane - ingen aftopning + 31 Basta 6-7 dage senere 58 90 97 99 O I

5 forsøg 1992·9}
a. Ubehandlet. O O O 99 l O
O. J I B<6la efler aftopning. 75 94 98 98 l O
c 3 I Basla + 2 l IsobieIIe efter aflopmng .. . . . - . . . . . . 75 94 99 99 l O
d. 2 I Basta + 2 I IsobietIc efter aftopning. ......... . 74 94 99 99 I O
c .1 I Rcglonc eftcr aflOpmng ... ................. 86 99 99 97 2 l

3 I Reglone - IJlgen aftopning. 114 93 94 98 I I
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tab ved avl af spi~· og fabrikskar'lOner. Spredning og
infektion med virus Y afhænger af mængden af bladlus.
Desto nere bladlus. desto større spredning og infektion
af kanoflerne. Spredningen sker primæn i juli og første
del af august måned.

TabtllO Forebyggende sprøjmillg mod \'irU5 i kartofler.

I\, "1M l ,. ViTU' I .afkom
~("ma'

BI>drul1< II~nak Y

I forsøg 1992 j Diolll'l/a

a. Ubehandlet ... JO ~ 91
b. 0.3 kg Pirimor

In. 817. I7n og .lIn .. JO 98
c. 0.3 kg Pinmor

Imog3In ... JO o 97

I forsog 1993 i BlIJtll!

a. Ubehandlet ..... 36 O 6~

b. 0.3 kg Pirimor
Jn. lin. I7n og .lIn. 36 o 6~

c. 0.3 \..g Pirlmor
I7n og .lIn. 36 O 79

På Grindstedegnen er det i 1992 og -93 undersøg!' om
det ved gentagne sprøjlninger med insekticidet Pirimor
er muligt at begrænse eller forhindre smillc"prcdnin
gen. Forsøgene er gennemført i fabrikskartofler (Dia
nella med IO pct. virus) og i spi"ckartofler (Bintje med
36 pet. viru~). Dato for sprøjtning ses i label IO sammen
med resultaterne. Fur at opnå sikre udslag i forsagene
er der bevidst valgt marker. h\'or læggel..arloflerne har
\'æret kraftigt inficerede med \'iru"i.
Som det ~e~ af tabel IO. har insekticidet Pi ri mor ikke
været i sWnd til at hindre spredningen af virus Y. At
spredningen har værel slørre i 1992 end i 1993 "ik~ Ides.
al der var langt de nC!lte bladlus i 1992.

Bejdsemidler og afsmag
i spisekartofler
I de senere år har der \'ærel nogle tilfælde med afsmag i
enkehe kartoffelknolde i et parti af eJlers velsmagende
knolde. rsagen til denne afsmag har ikke været kendt,
men de bcjdscmidler. der anvendes mod rodfiltsvamp.
har været under mistanke.
Fra forsog i "Samso Landboforening- er det kendt. at
bejdsemiddel udsprojtct i furen i forbindelse med læg
ningen kan gi\o'e kraftig afsmag hos tidlige kartoner. Fra
Samso er dct ligeledes kendt. at denne afsmag aftager
efterhånden. som vækstsæsonen skrider frem.

år aO\endelse af hejdsemiddel i furen kan gi\'c afsmag
i samtlige \..artoner. er det nærliggende at antage. at de
kartoffclknolde. der ansættes tæt ,"ed eller lige op ad en
bejdset læggekartoffel. vil \okse i en høj koncentration
af bejd.semiddcl og som folge deraf kunne få afsmag.
For at undersøge om denne teori holder. blcv plustkug·
ler af samme storrelse som læggekartoner bejdset og
placeret i ~artoffel\..ammen ca. tO cm fra den rigtige
ubejdsedc læggekartoffel. De bejdsede plastkugler blev
afmærket med en pind. så det i sommeren" løb var mu
ligt at finde dem og udtage nyansatte knolde til smags·
bedommebe. Der blev udtaget knolde. der var ansat
tæt op ad den bejd"ede plastkugle og lilsvarende knol
de. der var ansat lo-L5 cm derfra. Knolde til smagsbe
dommcl"c blcv udtaget ca. 1. juli. ca. 15. juli og ca. I.
august.
I 1992 er der gennemfon I forsøg i sorten Sava og i 1993
I forsøg i Sava og l forsøg i sorten Folva. Knoldene er
efter I-.ogning bedømt for afsmag efter skalaen: Ingen
afsmag O. lidt afiiomag = t og kraftig afsmag = 2.
Resuhaterne af bedømmelserne er visl i tabel U.

Tabelli Bt'jdsemidler og afsmag' spisekartofler.

K.aTaLler fur af\mag

co In co 1517 "'. llll

lQlP-ly~n 199' 11993 199' /1"".1

Tæt I'(:d bejdsl!middel

Ubcjd<cl. ... O 0.1 O 0,2 O 0,4
Rizolc:c SO FW .... 2.0 0.2 0.7 0.5 0.3 0.5
Rizolex IO D ..... 2.0 0.2 1.0 0,7 0.3 0,5
Thiabcndazol 5 P . O 0.3 O 0,4 O 0,6
Ronal 50 WP .... O 0.2 O 0.5 O 0.9
Ro\ral Ao ...... 0.7 1,1 0.5
Moncut 1.5 ....... O 0.1 O 0.3 O 0.8
Monceren DS 12.~ . 0.3 0.5 1.4

Læggekartofler angrebet af "irus Y kan gi,'t" afkom med
revner. Pd bil/edel ses kItoide eJf sarren Bmlle med d) bl'
rnnn fordrsagl't af "ims }: Foto: Ghita C. Niel.H:"
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10-/5 cm fro bejdsenlIddel

UbcJd;e1. . . . . . . . O 0.3
Rizolcx 50 FW .... 1.5 0.0
Rizolex JO D . . . . .. 1.5 0.0
Thiabendarol 5 P . O OA
Rovral .50 WP O 0.1
Rovral Fia 0,2
Moncut 1.5 .... O 0.0
Moneeren DS 12.5. 0.1

O 0.3
O 0.5
O 0.9
O 0.9
O 0.9

0.8
O 0,7

0.1

O 0.7
O 0.7
O 0.8
O 0.3
O 0.6

0.5
O 0.0

0,3



I IlJ92-for<;oget hlc\ der konstaleret tydelig afsmag efter
et :lf de prøvcde bcjdsemidler, og del specielt \cd fUnolc
pro\iesmagning af knoldcne an..:!t tæt \lcd de bejdsede
pla..tkuglcr. [ gennemsnit af 2 forsøg i 1993 er billedet
mcre uklart. og der ~yne!> at være en lenden-. til. at alk
bcjd"Cmidler kan forringe ..m'lgen.
1993-resuhalcrnc i tabel II er gcnncmsnil af 2 furspg og
tre ..magsdClmlllere.. bedl)lllmcl~er, medcn~ det i 19'12
kun drejer ~ig om I forsog og to smag..dolllmeres he·
dummel!>er.

Midler mod kartoffelskimmel
Der er gennemfllrt 4 forsøg med forebyggende sprøjt
nin~ mod kanoffch.kimmd. FlJn.og!>plan og re!>ultaler
fremgtlr af lahell2. Forste "pwJlning er foretaget sidsl l

Juni - lige for rækkerne lukk~dc. Dc eftcrfnlgende be
handlinger er genncmfnrl med ea. 10 (tige.. inlerval. I

ah olle behandlinger.

I tatlel 11 er - ,,\eN ilahellen \'isl gennem~nit af :l
for..og uden hCI}dende angreh af kartoffebkllnmel pa
toppen. midI I tllhellen I forMlg med kraflig.1 angreh pt\
toppen og neder'" gennem.. nit af 7 fON',!! fra lY92 lil
IW3 uden bct~dende angreb pi'l lOppen.
Bon..ct fra dct cnc foJ",ug. har de pro\edc .. kimmelmid-

Tt'/JI!l/l. Jl,dler mod karIoffl'l~kmlmel. (113).

Kartoffcld) rkllin~

ler og de arl\cndlf' sproJlcinten-aller \æret i ~tand III at
forhindre angreb af kartoffchiklmmcl ptl lOppen og l

knoldene.
De smi'l udhyttereduktioner. som dc afprøvcde midlcr
har givct i forhold tir Dilhane DG. bor ikke tillægges
betydning. da de ikke er signifikante.
I for~ogcl med kraftigt ~kimmelangrch på toppen har
midlernc Taltoo og Shirian været i stand lil at forhindre
..kimmelangreb. De IO midler er endnu ikke godkendt
til brug I Danmark.
På baggrund af s3\el 1993- M>m 1992-fo~'gene mi'l del
konkludcre~. at pris pr. behandling bm være bc~lCm·

Illende for valg af middel mod kartoffcl!>kimmel.

Ukrudtsbekæmpelse
1 ridligere fOr"Ogsscrier med ukrudr..hckæmpelsc , kllr
raner har der ikke været ubehandledc led med i planer
ne. Cbehandlede led har \æret udeladt. fordi det er
velkendl. ,II kanoner er meget fol<;omme overfor kon
kurrence fra ukrudl. For at opfriske delte faktum er der
i ;,\I"el:-. for"'lg medIagel cl ubehandlel forsøg ..led, ug

'lom del ~C<; i tabel 14, er udbyllct her mindre end del
ha"'c af udhyttet i fors~,g<;leddene med kemisk ukrudt<;
hekæmpcl ..e.

I AntaJ .,. knolde SkImmel pi .,. Vd~. Oll ;l
behandlInger m. skimmel top 1, sepl 'itndo;e merudb hkl

% dæknln~ knolde pr ha.

3 forspg 1993

a. 2.0 kg Dithane DG R 2 16.7 5~3

~. 2.0 I Tnmllngol DG X 2 16.9 -16
C 2.0 I Trimangol DG - dog

2.5 I Dawnil \'ed 2. og 3. heh. R 2 16,2 -~

d. 4.0 I latloo X 2 16.9 "X
c. 0.4 I Shirian R 2 Ib..l IO
f ~.O kg DIthane DG - do~

2.5 "g Ridornll MZ veu l. ug 2. bell.. R 2 16.9 2J
1.sJ).

I for~oK /993

I Ia. 2.0 kg. Duhanc DG . X 3R IR.O .j()9

b. 2.01 Tril113ngol DG R 2 ~3 16.R "36
c. 2.0 I TrimunglIl DG - dng

2.) I DacoOlI vcd 2. og 1. hch. 32 17,2 -3
d 4.0 I Tanoo R 2 1 16A 17
c. OA l Shirlall R 1 16.2 18
r. 2,0 kg Dllh;me DG - dog

2.5 kg Ridomil MZ vcd I. og 2. bell.. R 2 32 17.X 4

7 for~og /992-f.J3

a. :!.lJ kg DIthane DG .. 5-X 10.0 .j83

b. 2.0 I TrilOiIll,!!ol DG . duv.
25 I Daeollll \'ed 2. ng 3. heh_ . S·R 2 16.1 -R

c .l.UI Talloo $-X 2 163 -)

c. 2.0 "g Dllhanc DG - do,!!
2.5 kg Ridomil MZ \ed 1. og 2. bell ... S·R 2 16.6 -R
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Kartoffeldyrkning

Visse kartoffelsorter reagerer ptl ukrudtsmidler Sencor
med gu/farvni"g af bladllt!n'eme eller gl~/fimllting of
bladkoder mellem nerverlll'. FOIo: Ghiw C. Nielsen

[ tabcl14. forsøg~ledb og e. er split"prøjtning med Sen
cor sammenlignct med fuld do!>is. Seneor før frcm...pi·
ring. Der er en tendens til cn lidt bedre u"rudtseffekt

ved splitsprøjtningen. Der er ikke opnået bedre effekt
af Senenr ved tilsætning af pcnetreringsolien Binol (for
søgsled c og cl). Splitsprøjtningen med Sencor og AJaIon
har været jævnbyrdige. hvilket fremgår af forsøgsled d
og c.
På arealer. hvor der t:.r problemer med burresnerre. har
Boxer interesse. Boxer er i f()r~gene anvendt sammen
med Rcglone og SCllcor og har i denne kombination
virket fuldt på h"jdc med de 0vrige midler afprøvet
efter pIallen.

I label 13 er vi:.t resultater af 4 fOl"iøg med aktuelle
ht:.rbicidcrs effekt overfor græs- og tokimbladet ukrudt.
Der er ikke bestemt udbytte i disse forsøg. Virkningen
af græsmidlerne Fusilade og Agil har været god og jævn·
hyrdig. Dog er forsøgsmaterialet for spinkelt til at beo
lyse. om der er vekselvirkning mellem græsukrudtsmid·
ler og midler mod tokimbladet ukrudt. og derfor er re·
sultaterne ikke tagcI med i Hlbell3.
Ca. 14 dage efter sprøjtningerne har virkningen på to
kimbladet ukrudt været god for alle midler eller middel-

'1åbel14 Ukrudtsbekæmpelse i kartofler. (2/)

I Antal % jord S\'idning IIf afgrøde·

'"
Udb(lg

to.lkimbl. dækl..el af
stl\-ebe

m("rudb.
ukr./m1 ukruut ~eu 2 uger l 4 uger i knolde af knolde
ca. 2016 optagmng e!t.beb dl.heh. hkg pr. bJ

3 forsøg /993

a. Ubehandlet ..... .. .................... \17 78 O O 17.8 209
b. Uge før frcmsp 0,6 kg Senear. \3 7 \ \ 17.9 240
<- Lige før frcmsp. OA kg Sencor

8-10 dage senere 0.2 kg Sencor . R } IR.O 255
d. Lige før fremsp. 0.4 kg Scncor og 1.0 I Binol

8-10 dage senere 0.2 kg Sencor og 1.0 IBinol. 13 4 17.1 255
e. Lige før fremsp. 1.0 I Afalon og 0.5 Ilsoblctte

8-10 dagc senere 0.5 I Afalon og 0.5 I boblclte. II 7 17.3 247
f. Lige f,'r fremsp. 4.0 I Boxer og 1,0 I Reglone -+ 0.2 I Lissapol

8-10 dage senere 0,2 kg Sencnr 13 5 O 17.7 243
LSD. ...... ... ............. 117

• Karakler 0-10: O= ingen s\·idning. IO total afS\"lumng .

'1abellJ Ukrudcshekæl1lpel\'e i ktJr(o/ler (JU)-

I Tokimbladet ukrudt % jord d;l.'lkct af
planler pr. m' tolimbladCl ukrudl

14 dage efter Sprl'Jtrung flu optagning

~Græsmidler Ingen lFusilacle I Agil Ingen lFusilade l Agil

4 farsøg 1993

<I. Ingen ukrudts-bekæmpelse .. 117 114 104 60 65 64
b. Lige før fremspiring. l l Binol + 0,7 kg. Scocor WG . 25 30 19 5 12 12
c. Lige før frcmspiring. 0.5 I lsohlctte + 21 Afalon disp.. 23 22 22 6 7 9
d. Lige før fremspiring.

1 I RegIanc + 0,2 I Lissapol Bio + 0.5 kg Sencor WG . 21 39 13 7 7 8
e. Lige før frcmspirillg.

0.5 l boblette + 2 I Basta + 1.5 1 Afalon disp .. 24 22 30 7 8 9
r. Lige før fremspiring.

l l Reglone + 0.2 I Lissapol Bio + 4 l Boxer. 29 29 31 10 10 16
g. Lige før fremspiring, 0.2 I Lissapol + 2.5 1 Reglonc 32 35 46 11 14 20
h. Lige før fremspiring. 2 l Isobleue + 1.5 I Bæ;t3 . 34 42 41 16 19 24
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kombinationer. Med hensyn lil ul.rudt om efteråret for
optagning vi ....:r for~,)gene en tydelig tenden... lil den
hcd..lc effekt. hHlr Cl af Jordmidlcrne Afalon cHer Sen
cor har va.'rel :1I1\ell<l1.

r:{,rr kl'muk ukrIUIHhekæmpei.H· 'AlIl l'irAI1UlK('" l'ur
d('T('s lobene/e. Fr der r('g" på for dt/rlig ,/rknlfl{t. hor der
\trllA \" e{ærf1e/ultlcll(', med redm('n'l dU.m. Til hOJn' I bil·
lt'tif'l er ukrtu/rl't w'd ar lage "111/<:11'/1, og der kmtn lIl'Im
del /1lI/n' lU/llY1f('. FrIlO: Martm AlldnJI'//

Bekæmpelse af spildkartofler
De ...eneSle ar... meget milde \'mlr..: uden frml har ~t1rt

spildkartoncr til Cl StOrt problem. Ud ova at genere
..om ukrudt i afgrmkrne. der fulger efter ~arlOncr, gi·
\'er spildkartoncr Cl falsk sæd'kiftc med mulighed for
opformering af f.d ... I.anoffeJncmaloder og andre ska
degørere.

Karlofft'ld) rknin~

ler Som det fremgår af labd l:', har der ca. III. 'cplcm
ber fur anlæg af rur!o~,gcnc været ~napl 20 !opildl.artuf
fclpla11lcr pr. IO m2. Vcd optæJling C:l. I. novcmher har
anl:IIl~1 værel kraftigl reduceret. Eftcr hOSl del fol!!en
de ar (ca. L augu'l 199.1) er antal 'pildkartoffclplanler i
ubchanlllel feduccrellil .3 planler pr. lU 012 og III I plan
h: pr. IO m:!. h\nf lier \'ar (orelJgel ~eml'''' hdæmpcl:.e
del foreg3cnde ar ~edul.;lIoncn fra ~ III I "pddl.'lrtof
fclplnnlc pr. IO m:! <;varer lil ell cffc~t af den ~cmi..~e
hda:1llpd~c pa 00-70 pc!.
I for<;~lgcnc bic\' mellcm .10 og 60 knolde pr. f()r,og~lcd

gf<I\c.:1 op i ol.lOher mftned 199:! o~ '>t.'11(.h lil undcNl~el·
"C \ed \'æk"thu ..kontrollcn I Sl.andcrhorg.
I tah.:1 I:' s.;:<;. al en \æscnlhg del af I.noldenc (ildnede
under lagringen. ug alle de rc~lerende \'ar mærl.cI af
kel11j~alicskadcr'l:llcdc'l. al dc.: ..pi rede \Vagt.
En direkte be~:l'll1pclscscffdlved sprøjtningen om cf
tcr!trel med Roundup c1kr Slarane Il«) på 60·70 pet.
I.uml'lineret mcd, al d~ reslerende O\cn'inlrende knolde
er ,I.adel pil "plrecvnen. g~)r det anhefalesc!o\ærdij!t al
ta!!C ~cmien lil hJ,('lp. h\'or splldkarloner er el prohlem.

I\ra(tig efterdrsfledbor gav problemer i maflge kartoffel
mtlrAI'r. Suir kartofler Ul/der Hind ellu I I'Ondmæltet Jord
I lll'fl8nl' tid, odelll!gw.~ de. Foto: i-bbjort/ MlIthiesen

I cfterarel IW2. h\or der i 'lluhmarkanc \ar en I.raftig
frclllspiring af spildl..artoner fra I.artoffelhosten i 1991.
er der anlagt 6 ro~~'g med bel..a.-mpelse af 'lpildknnof-

l"åbel15 1JeA(f'n,peL,e af splIdkartofler I slflb (!16J

Antal ,"piklkartofltr pr. IO m:

cn. I" I c•.
1~-92 1/11·l)2 1/8-93

Pet_ af afkomnKl

Rådnede I Spm:dt' ISpirede
p~ la~er I svagt normalt

I I
6 forsog 1992193

a Cbehandlel . . . . . . . . . . .. . ......... 18 13 3 15 O 85
h. 6.0 I Roundup 2000 + ·LO I Teamup ':WOO .... I~ 2 1 65 35 (I

c. 3.0 1 Roundup 2000 + 4.0 1Teamup 2000 . 20 2 1 66 .J.l O
d. 1,5 I Roundup 2000 + 4,0 I reamup 2()('() . 15 2 1 56 -14 (I

c. 1.5 I Roundup 2000
+ 4.0 I Te311lup 2000 + \.01 M-Acetal 75 n 19 3 ~8 52 (I

r. 1.5 I Roundup 2000
+ 4.0 I TCtlmup 2000 + 0.751 Slarane ISO. ......... 16 2 72 28 O

g. 1.5 I Slaranc 180 . 20 5 61 39 (I

h. 0.75 I Slarane ISO ... ........... 13 6 62 38 o
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KnrlofTeldyrknin~

7åbeJ /6. Midler prøW!I ,. kanaJler ,. 1993.

H3nddsna\"Il Vlfk.:sommc \IOUc:r
g pr. kl!: eller liter

Agil Ciha 100 propaqUlzafoh
Afalon Disp. IIO«hst 450 Iinuron
Basla Hocdlst Xn 200 dufO\mat-arnmomum
Binol Ba\C~r - Penetrenng:solie
Bo~er .Zcncca X; 800 prosulfocarb
Dacoml 500 F .BASF X; SOO chlorothaloml
Dlth3ne: DG. KVK Agro Xi 700 mallCOle:b
DLG M-acelal 's n EsbJ. Kemi Xn ;50 ~fCPA

Fusilade: X-Tra Zc:ne:ca Xi 250 f1uwfop-P-bu~1

lsoblelle . H.,d,,' • klzbC'middcl
Li~poI BIO z."= - klæbemiddel
Monctrcn DS 1:!.5 B3\'cr x" 125 peOC)curon
Moncul 1.5. .Agro "'orden 15 f1Uloanil
PJnmor . Zc:OKa '" 5()J pirimKarb
Reglll~ z."", Xn ~dlquat

Rtdorllll MZ Ciba \1 5ro manoozcb -
75 metabx,l

Rlzole, IO D Du POn! 100 tolclofosmelh)'1
Rl2ole~ 50 DW Du Pom 500 IOldofosmclhyl
Royral50 WP .Agro 'iordeo 500 Ipnxhon
Rml1l1 no. APO 'orden 250 iprodion
50""" Ba~er 700 metnhulm
ShIrian Zcncca , 500 f1uazinam
Starane 180. 00.... Elaneu X" ISO f1urox~·r~r

TilllOO . Schcring , 301 mancozeb +
2.18 propamocarb-HCL

111lahendazol 5 P .. Raunkier 50 thla~ndazol

TrimangolDG BASF , &X>mancb

Fareklasse:: - betyder. at midlet er uden for fareklas-.e
1 betyder. at midlet endnu ikke er godkendt
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Sukkerroer

J

Sukkerroer
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning
af sukkerroer
Sorts- ug d~ r\..ning~f{lN)gcnc med "ukkcrrocr er udfer!
I ..amarhCJde med For\Pgsudvalgel for SuUcrroeu) riv
ning på 11/Ifl'dwuml.
LClf Kll/u/\"f1 har forfaltet lCJ.."ICll ,edrorende g.od
Olngsamcndcl\C.
Ham Kn\fl'f1H'1I. Chrw/l1Il Haldml' og (iJlIttI ("orme"
Vie/sc" har .. \..rc\'cl CIm planlc\':l'rn

D('lIe af...nll llldcholdcr:

l. Snrt<;for"~~g.

2. Tidlig og ~n 0plag1llng~tidaf for.. "elligc ...mter.
J. l'lacenng af godnmg
4 K\ælsIOf- og natriullll11ængdcT.
5. Blad~hlmpc.

6. Bejdsning
7. Ukrulll.

Sorter af sukkerroer, 1990-93
Sort'3.fprovningen af ~uHerrocr er gcnnem(urt I el for
<;~)g ..dcsign. der ghcr mulighed fur al have alle ..orier
nH:t1 I cen plan.
Sorl<icjcmc eller rcpra-..cntanlcr tor r"ort<;CJcrnc hrlT le
vcrcl froet lil Alsu!(Jguord. som har foreståel ulb~nill'

gen.

I'lrtnlea\"I""onc;ulenlerne i de landll"onomic;"c forenin·
ger. som ligger i suUerf..briHerne.. (Jpland. gennem
forer lib.yn i v:rkslpenoden. \'ed roernec; opt:lgning er
h\er parl'el':o pnH'e fOr~)llel med cl kodenummer. Førsl
nflr anaIY~l.:re,ultall·1 er "endt. hryue, kuden. Oplag
mng. forc;cndcl"C og anal~'ering er udfon :lf ..ukkerfa·
bnkkens medarbejdere.

I ah igle ar hk\ der ;Jnlagl 'Ck" forwg. hvoraf de fire er
gennemforl. NJr"cgene har værel placeret p~ Jordl~ per
ne JB 5. 6 o~ 7. Jort.lbUluhanalp;,:rnc vist:r. at fors~,g~·

lln.:alerne er i god gJ1dnlllg,krafl og. kultur. Der er i gen
nem"nil lilfml 130 kg N pr. ha. Forfruglen har værel
vinterhvede i alle for"ug,cne.

I fUN}genc er ,ukkerrocrnc Ud...f\cl \11 blivende bestand
\ed 50 cm ræUeafstand og i gennemsnil med 18.6 cm
froaf!>tanu.

Bekæmpcl'C af u"rudt og skadevoldere er s"el med "c
miskc midler efler behov. S ningen er udhm i perioden
.\0. m<Jr!':o til 2. apnl. og optagningen er udforl mellem
den 11. og den 27. o"tobcr. hvil"el giver en \æ""tpcrio
de pa ca. 200 dage. ng vækstperioden ma belegnes 'lom
titfrc(h.~lI11endc lang. UdbYIlCI er højt i fors~,gcne. ca.
15 pet. Slorre cnd i 1992.

I ",bel I !>eS resullatct af de anlagh~ f<lrwg. Dl"r har
\ærel 17 \{lrler med i afpmvmngen. og m:\le<;orlen er
Perma.

Pl<lntcl:lllct er p:\ ct middelhøjl niveau. Plantclallel er
høje~l i ~orten Carla. og i ...urterne Balder og Univer... er
den 111\1'"'1.
Renhed.-..procenten er la\ i af\:iglC år. Sorten Ulll\l"r':o er
den rl"ne... lc. mcden\ ~larion og Sannc cr de <;orter med
mest vedhængende jord.
Del mcgcl lune forår har meuforl. at der "'lOrI ~t i"ke
forekom 'lOklobning. Angreb ;If bladsvampe "an have
"lor betydning for wrtens udb)lte. I ~r er der bedulIlt
ang,reh af ru,1 ug. hl adp let (Cercn~pora ug Ramularia) i
de afprmede sorter. I)er er regi'ltrcrcl belydelige an
greb af ru~l. og der er signifi"anle forskelle mellem nc
r~ :o.Oftcr. Angreb af hladplel har ...ærel bcgræn~t. og
der er Ikkl" rcgiqrcrct belydehge for'lkelle mellem <;or
terne.

Sukkerpro<.:cnlcn er i genncJIl!>nil 1.0 p(.'(. lavere t:llt.l l

1991. S:.ftkv<Jlilclen har ..Ior belydning for fahrikken ..
udb~1te af hvidt '-"ukker. \1ængden af aminokvæl<;lof
indgår ~m en faktor i den økonomis".: afregning lil
a\len:n.
I bcregl1lng af I ~ '·tollet urenhedsindeks IOdg:\r også
mængden af ""liuUl og natrium.
IV ~ W'"' }5) + (K ., 25) + NH,·N • 10)1 1000.
beregnel p. grundlag af indholdet i mg pr. 100 g sukker.
SOrlerne~ indhold af aminokvælstof er v~ntligl højere
end i 199:!. hvilket lil\kri\'cs de klimali~ke forhold. Sor·
len Unl\cr<; har Cl <;ignifikanl hOJere indhold af amino
k\ælslOf end ovrige sorler. Det la\esle indhold er fun
det i dl"1l I\}C M>rt Dalder.
Del hOJe'tl" og dermed dftrlig"le lV·lal har ..arierne I'cr
ma og Univers.
Udb~ lIel af rod og ...uk!o.cr er hcnholdsvi~ 19 og 14 p<:1.
hujere end ...id~tl" ~T. Udb} tlel af ..ukker er ston.t l Mir·
lerne Oden og Freja. Del la'eqe rodudbyIle er heslel i
de n~e ~orlcr Cordelia og Amulel. "Iarions suHerud
h} tiC l"r ... igmfikanl la\ere end de øHigc <;ortcf'>.
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Tabel/Sorter af :mkerroer. (2/7)

1000pl. Dlads~'&ilornme SaftkV"dlit~1 Udbyne. og me.rudbyne

pr. ha Pot. Pot. pcl P".Sort stok· bladdlr:kning arni- IV", ton pr. hA
><d renhed 10bere

sukker
"o-N urtn- kr. pr.

rust I bl.plet I suJ,:ker
b,'optagn. mg hedslal ..d

/993. 410".g
Perma (DK) 87.4 77.9 0.0 31
Amulet (DK) 82.6 77.9 0.0 38
Armada (DK) ..... 88.2 77.5 0.0 35
Maraton (DK) 87.3 77.2 0.0 29
Matador (DK) ..... 85.3 77.8 0.0 31
Marion (DK) . 81.1 73.9 0.0 34
Margot (DK) 79.7 76.3 0.0 35
Carla (D). 91.4 74.1 0.0 32
Gaia (D) . 80.8 76.2 0.0 39
Cordelia (D). 81.6 76.2 0.0 36
Univers (NL) 75.0 82.0 0.0 39
Saxon (S) ... 87.6 77.6 0,0 35
Sanne (S) ... 82.1 73.8 0.0 39
Freja (S) .. 85.0 79,6 0.0 33
Oden (S) .. 87.2 79.2 0.0 35
Tilde (S) 87.2 73.6 0.0 35
Balder (S) 76.0 74.8 0.0 39
LSD ...... 3.9 4.3 0.0 4.5

• Merudbytter i kr. er beregnet som C-roer af Alstedgård.

8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
7

/.7

16.3
16.7
16.4
16.6
16.8
16.7
16.8
16.8
16.5
16.3
16.7
16.9
16.3
16.5
16.1
17.2
16.2
0.2

98
90
90
93
79
84
86
81
78
80

105
89
92
93
97
85
73
6.0

3.6
3.4
3.4
3.4
3.2
3.2
3.4
3.2
3.1
3.2
3.6
3.2
3.4
3.3
3.4
3.2
3.2
0./2

68,1
-4.8
-d.2
"0.4
"3.5
"6.8
~4.8

-3.7
-3.2
"3.4
"2.4
"1.9
"2.0
0.8
2.9

-3.5
0.0
2.0

11.12
-0.55
-0.13
0.14

"0.25
~0.90

-0.46
~0.32

-0.42
_0.54
~0.18

0.08
"0.34
0.24
0.33

~0.01

-0,07
0.36

23518
-596

97
205

"5
"1427

-576
-433
-495
-878

221
426

"921
428
210
169

-279

Det økonomiske udbytte er anlængigt af saftkvalitet og
udbytte af sukker. 0konomiberegningerne er baseret
på kvoteroer med sædvanlig fabriksafregning, som om
fatter parametrene rodmængde, sukkerprocent, amino
ral + 30 mg og jordprocem og salg af affald samr trans
porromkostninger tif fabrik.

Det økonomiske merudbytte herefter er beregnet som
C-roer. Beregningerne er forctaget pA AIsredgaard.

Tabel2 Sorter af sukkerroer.

Forholdstal for I
Sort udbt1te af pol.-sukker

t990 I 1991 I 1992 I 19931

Perma (DK) 100 100 100 100
Maraton (DK) 97 105 102 101
Saxon (S). 98 103 99 101
Annada (DK). 99 102 102 99
Matador (DK) 95 101 95 98
Univers (NL) 101 105 94 98
Freja (S). 108 IOd 102
Carla (D) ... % 102 97
Sanne (S). 105 100 97
Gaia (D) . ............ IOd 99 96
Oden (S) . ......... IOd 103
Tilde (S) .. 103 100
Marion (DK) 100 92
Balder (S) . .. . . . . . .. 99
Margot (DK)...... 96
Amulet (DK) ... 95
Cordelia (D) . .......... 95
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l tabel 2 ses en oversigt over sortcrnes udbytte af pol
sukker igennem de seneste 4 Ar. Udbyttet er sat i for·
hold til Perma.
Sorter. der ikke findes dyrkningsværdige på grund af et
lavt udbytte eller uheldige egenskaber· som f.eks. et
højt IV-tal eller stokløbningstendenser, udgAr hurtigt af
forsøgene og dermed også af dyrkning til fordel for an~

drc sorter med bedre egenskaber,
En sorts udbyltestabilitet gennem flere afprøvningsår er
en væsentlig faktor. Sorten Maraton er nelOp en repræ
sentant for en 50ft med en god udbyttestabilitet. Derud
over er der en række nye svenske sorter som Saxan.
Freja og Oden. der viser lovende resuhater.

Ved valger af sukkerroesoner bør man lægge
vægt pd følgende egenskaber:

højt udb)'lte af sukker

udbyttestabilitet

lav andel af vedhængende jord, d.v.s. høj
renhedsprocent

høj sukkerprocent

lavt aminotal

begrænset modtagelighed over for
bladsvampe



Tabel 3 Tidltg og sell oplaglllllgstid for /orskellige sorler.

Sukkerroer

Amlno-S'. mg Sutter pel Ton fOIJ pr ha Udb)'lIC pr. ha Forholds-
Sorl

tldhgt I tidligl I senl lldhgt r
Ion sukker tal for lien

"'Ol <enl
tldligtl optagmng

"'Ol

/992·93. 3 fim'øg

Perma (DK). YR 107 16.25 1u.H9 61.1 63,2 9,93 10.fi7 107
Armada (DK) . .......... H7 95 16AR 17.13 61.3 62.8 10.11 10.76 106
Maraton (DK). R9 96 16.68 17.30 60,.1 62.5 10.08 10.81 107
Malador (DK). ......... 7u 81 16.75 17.4-1 56.5 59.1 9,.17 10.30 109
\1;:Jr1on (DK) ... l<.l 93 16.73 lUR 58.0 61.0 9.70 10.5-.1 109
Carla (D) ..... ......... RI 87 16.79 J7 .ll) 59.5 60.5 9.99 10,.17 105
GaIa (D). 76 80 16. 5 17.3-1 5R.3 60.3 9.82 10.46 107
Urll\ers (N L) . 1Il'! 115 16,49 17.23 59.0 62.1 9.73 10.71 110
Sa~on (S) . R3 93 16.RO 17.53 59.2 61.1 9.95 10.71 lOB
Sanne (5) . Y·I 99 16.38 17.00 59.9 62.2 9.80 10.58 108
hej" (S) ............ Ry 99 16.57 17.19 62.0 63.2 10.27 IO.&; 106
Oden (S). Y:'l 102 16.29 16.~ 63.2 66.2 10.30 11.15 108
T;lde (S) . RIl 86 17.30 17.97 58.7 W.R 10.15 10.93 10R
G//\ .... RX 95 16.64 17,26 59.8 61.9 9.95 10.69 107

Tidlig og sen optagning for
forskellige sorter, 1992-93
Udhyltct af sukker Cl' afhængigt af vækstperioden...
længde. Ofte blhcr fo~kclli~e sorter anhefale( IiiiltIlig
clkr ...en oplagning. For Il! bekræfte eller afkræfTe den·
ne anbefaling er enkehe af sOrlsforsøgene udvidet med
et tidliglog et sent optagnlllg~lidspunkt.

"Sen optagning" er udført omkring l. november ca. 3
uger efler "tidlig optagning".

Hcsultatel af tidlig og sen optagning "'c'" I tabel 3. Da
der kun er gennemfcJn et fONPg i IW.'. er resuhalet
mdregnet i resultaternc fra 11J92.

I alle de afpm\ceJe ~orter er der lcnden.. til stignmg l

mdholdct af ;:Iminobælqof \cd sen oplagning. I gen·
nemsnit er amino· hæl"tofinJholdet forugct med 7 mg
pr. 100 g ...ul..l\er.
Sukkcrpmcelllcn Cl' forøgct med ca. 0.6 procenl i for·
hold lillidlig optagning.
Udbyttet af rueJ og sul..l..cr er fomget l alle ...mternc. I
gennem...nlt af alk afpm..-ede "'(lrler cr m,cngdcn af suk
kcr uget med 0.7 Ion pr. ha \'cd 31 udsæltc optagningen l

J uger.
rorhold~tallene for ~n oplagning \ i"Cr Iydclig.t. at der
Ikke l de Io ar. f(lrq)gcnc har været gcnnemfol1. er cn
ud b> lIemæS5ig. begrundelse for at \ :rIge en !>peciel wrl
lil henhold\\b tidlig dkr "'en nptagmng.

f)t' fort'lolllgl' rt'l/lI(C1(t'r \'Her. (lf der 1/1 \'i1l'eI fldlig wm
...ell optagmllg hor \,{l'lgt'J df' .\·oner. du i wns/orsøger/e
"ar ud~'isf del "ølesre udb)'rretr;veall.
Eli IIdMeffe!.\·C' af OPlllK//illg.H/d.\jJlwkrC'( fm /JC'gYlIllel"C'1I
af okloher III omkring I. llOw'mber har med/on er ogt'l
sflJ..J..ertldb.\lIe på ca. 0,7 ton pr. Iw sall/( en sliRfllflK i

ummoJ..nl'I,·(o!- ag .'JukkUllldho!def.

Placering af gødning til sukkerroer
Tidligcre. rs forsøg mcd placering af gødning til fabriks·
roer har \iSL at der kan opnås ct SWrre mcrudbytte end
vcd bred ..prcdnmg af den lilsvarendc godnmgsmængde.

I 1993 er der gcnncmhm seks forsøg. hvor effekten af
brcd"prcdning af cn NPK-gødning i form af 16-5·12 Cl'
sammcnlignet mcd placering af salllme gødning. Sam
menligningen er foretagct \'cd fcmkcl1igc kvæl"'lOfni·
vcauer. og for at eliminere effeklen af forskellige til
delinger af fm..fur. I..alium. og magnc... ium ved for...kcllige
hæl~lofmængder. er 16-5·12 godnmgcn i nogle forsogs
led ~uppleret med en PK 0--5·13. Al gødning er udbragt
vcd ...aning.
Ved placering af gødningen er der ikke opn~el merud·
byttcr for tilforscl af kvælstof udo..'er 100 kg kvæl~tof pr.
ha. men:. der \ed hredspredning er mcrudb} (te for lil·
fpl"'Cl af op lil 120 kg kvælstof.

p~ allc kvælslofniveaucr er der et sikkert merudbyllc
for placering af gødningen. Det ':.lorre sukkerudbylte
for placerel gødning er opnået vcd ct større udbytte i
rod. men... <;ukkerprocenten næ"'len Ikke er påvirkel af
udbringningsmcloden.
Aminotallet er lidt storre. Iwor gødningen er placeret.
'>Om f"lge af den bedre ~ødningsvirkning. PIanletaJlet
er ikkc påvirket af metoden.
~længden af den placerede fosfor og kalium har ikke
haft indnydcl",.= p:'i udhynct.

Flere drs fonog med placering (If gcdfllng fil 'iJ4kkerroer
har ~'is(, at den bt'liste og sikreste e/feJ..t op"ås, lIår god
/tll/gnl plllcen~., I'/'d \lillillg. Fon'øge/le hllr og.\·J vi.\·(, af

placeringen af godtrillg('ll gil'er et ",emt/byrr!!, 50m iJ...kl'
kali UfJlIlv" \'t'd al OKt' k \·tl'isfUfmtl'llgdcII \'t'd l)fet!\IJretl.
Ilmg.
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Tabel4 Placering af gødning lil sukkerroer. (219)

llMXlpl. Amino-N mg Udbytte Resultat-Sukk.......,. Pct. sukker hkt suk]u~rpr. ha 100 gsukker pr. ha
b_ pr. ha

/993. 6 [o,,"g
a. 60 N 38 P 94 K placeret .. 79 66 16.9 106.6 215

b. 80 38 P 94 K placeret . ........ 79 71 16.9 111,1 577

c. 100 N 38 P 93 k placeel . ........ 79 77 16.8 115.5 679

d. 120 N 38 P 90 K placeret 78 90 16.7 115,0 460
e. 120 N 38 P 90 K udstrøct. 75 ~9 16,6 108,4 O
r. 80 N 25 P 60 K placeret 79 74 16,8 \ 10.7 634
g. 80 N 25 P 60 K udstrøet. ... 78 72 16.8 102.2 ~590

h. tOO N 31 P 75 K placcret 79 73 16,8 114,8 745
i. 100 N 31 P 75 K udstrøet . 76 79 16,~ 105,8 ~61

LSD. 95 . 3.0 5,0 0,/ 0,3

/99/-92. /0 [o".g
3. 60 N 38 P 94 K placeret 58 17.2 99,3 215
b. 80 N 38 P 94 K placeret 63 17,1 103,2 979
c. 100 N 38 P 93 K placeret. . ............. 70 17.0 105,0 1203
d. 120 N 38 P 90 K placcret . 7~ 17,0 106,2 1409
e. 120 N 38 P 90 K udstrøct. 72 16,9 100,4 O
r. 80 N 25 l' 60 K placeret .. 63 \7.0 102,7 1095
g. 80 N 25 p 60 K udstrøet . 60 17.1 99,5 279
h. 100 N 31 P 75 K placeret .. 76 17.0 103,4 1452
i. 100 N 31 P 75 K u(\strøet. 65 17,0 99.0 ~ II

-) Økonomital beregnet af .AI~ledgård. på følgende parametre: K\'Oteroer. rodmængde. peL sukker. aminotal. pct. jord og affald. transport
III fabrik. Renhed R3 pcl. N '" 3.80 kr. P = 7.50 lr. K - 2.75 kr.

••) Kvælstof tilført i NPK 165 12. led a-c er supplerel med PK 5 13

Nalriumtllførsell ko~c-,alt kg pr. ha
Sukkerroer I 60ksNa 11OOkSN,oN..

Amino-N, mg pr. /00 g Juk.ker
60 N. 56 54
80 N. 60 62

100 N. ......... 64 66
120 N. ......... 76 74 73
160 N .. 95

ResIIltlIf. kr. pr. ha·

60 N. -57 302
80 N. 475 272

100 N . 537 638
120 N. O 446 505
160 N .. ~112

/992. 5 forJøg

Udbytte. "kg sukker/ha

60 N. 90,4 88,9
RO N 90,5 90,1

100 N. 93.5 92,8
120 N 90,1 91,6 94.5
160 N. 88.5

.) Økonomi beregnet af Alstedgård ef1er følgende parametre.: Kvc-
leroer. ro<lmællgde. pc1. sukker. aminOlal. pe!. jord og aIfald. lrans-
pon til fabnk Renhed 83 pct. N ,., -'.80 kr.. Na = 2.50 kr.

17.2
17.2
17.0
16,9

102.3
102,8
107,5
107,9

17.1
17.0
16.9
16.8

99,1
102,7
106,1
106,7

16.7
16.4

103.1
lO4,3

~atriumlilførsel i kogesall kg pr. ha
Suklu!orroe:r I 60 kg I\ll l 100 19 NaONa

n,be! 5 Natrium og kvælslof lil sukkerroer. (220)

Sukkerproællt
6ON. . .
RO N.

100 N.
120 N.
160 N

Kvælstof og natrium til sukkerroer TabelS (Fonsat)

I de senere år er der udført et ston antal for..øg med
natrium til fabriksrocr. l nere af forsøgene har der været
merudbytter for natriumtilførscl. Merudbyuet frem·
kommer dets ved en stigning i sukkerprocen\cn og et
øget rodudbyttc.

I 1993 er der gennemført scks forsøg. hvor vekselvirk
ningen mellem natrium og kvælstof er belyst. Resulta
terne fremgår af tabel 5. Natrium er tilført i form af
natrium i kogesalt.

1993. 6 forsøg
Udbyue. hkg sukkett1m
60 N .
80N

100 N.
120 N. . .
160N.
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K'lhumtallene har i forsøgene varieret mellem 6 og 16.
og der er tilført mellem 100 og 200 kg kalium pr. ha.

Dcr er opn~et rcntabclt merudbytte for tilførsel af
kvæbtof op III 100 kg kva:I"'lOf pr. ha. tlllcrlldbytlct for
tilførsel af hælstof har været uafhængigt af tilfll .....d af
natrium.

Der er opnilct ct rentahelt mcrudbytte for I(X) kg na
Inum pr. ha. fl.lcrudb~lIct for tilfo~1 af natrium har
været en:o. \ed dc for:o.kdhge kvxl..tnfni\·caucr.

Mcrudbyllct for tilførsel af natrium er tlVOllct ved ,,:\vcl
en forngcl~e af rodlldhyllct "om en forøgelse af sllHcr
procenten. Aminotallet er sleget ved ~Iigende hæl ... to(
tilfof\cL Illen har været uaillæogig af tilførslcr al 0:1

trium. Plantctallct cr iHc p:1...irkct af II\'l;,rt..en hæbtof
ellcr natriumlIldding.

Nat' drs fono.,: mt'll lilfor.wl tlf /ltlImun ul juJ..J..errot'r
lU/r l/st. lit der j manSl' af fonoge"e er OP/Illi'l rt'ntable
mnl/db} tier for tl/forst'l af mltriulII NatriumtlJforiel
iJ..a/ajplljjt'.\ efter nwrke/l.l' kah/llwa/ og I..allllmtilforrler.
1 tlforsel lIf 50-70 kg nl/tril/m pr. IIfI I..ll1/ a/tid lU/bl'Fllt'i
som slIpplemem fil en kaflllllllilfoTl'l'l mriercru/e fra 0
/50 kg ka/lIlm pr. ha af1rtl'"gig af lordem /.;aJiumral

Bladsvampe
Siden 1990 har Sukkerfahnkkcrne udfnn for",,!! med
bck:empcl"C af Ramularia (plct"kimmcl) og andrc
bladsvampe (meldug og hederust) i suHerroer. For~o

genc viser, al hlad~vampc kan være meget udhyl1cnccl·
s;:cllendc vcd tidligc og mcre udbredle angrcb.
I 1993 optrådte Ramularia med moderatc angreb. mell'!>

dt:r Med\ i~ ...å\ megel heueru... t.

fabe/6. 11/adsmmpe. (22/)

SukkefnK'f

1 tahcl (] -.e" rc..ultalerne af ~ks forsøg med bekæmpel
se af hl3d..wuupc. Roerne i forspgenc er lagel op ca.
2-U10. Bederust har værct den me"t udbredtc wamp.
mem der er forekommet moderate angreb af Ramu
laria. I forsogsled d-g er det Ilye, ikh godkendIc. mld
dd L) ric (f1u\i1a101) afprove!. Del fremgår. at b (sprøj·
tc",'ov) + Maneb) og f (en behandling med 0.25 I Lyric
pr. ha) ikke l gennem..nit af forsøgene har givet sit..re
mcrudb) ner. De storste udb) tier er opn:1et ,ed lu til
delinger af 0.5 henhold... \ I'" 0.25 I Lyrie pr. ha. Dcn hed
ste bekæmpelse af bcderusl cr ogs..~ opnået ved JI~

behandlinger. I fors~)get med mesl hederuM er opn, cl
et merudbYllc på 16.9 hkg ..ukkcr pr. ha i lcd c.
Saftkvaliteten (NI-l~-N mg pr. 100 g suHer) er og:o.å for
hellrct \I,~lI hehandlingcrne.

Tidligere resultaler med het..æmpel~ af bladsV"dmpc I

hcdcrocr er it..ke medtage I i tabellen. fordi en hdl an
dcn forsøgsplan er all\cndt i 1993. I 19tJ2 cr IO behand·
linger med 0.5 l L)ric pr. ha dog og...å afpruvcl mod
hedenl... t og meldug. Denne behandling har givet del
højeste merudb) lIe (9.-t ht..g sukler pr. ha) i gennemsnit
af ".:b fON'.!!' hvor ...yv fonokellige hehandlingcr cr ...am
menlignct.

Forskellige bekæmpelsestidspunkter
I tre forsøg er sprojtetidspunktet mod bladsvampc be
Iy"l. 0,5 I Lyrie pr. ha er udsprojte, cn gang på for·
skellige tidspunkter i perioden ca. Isn lil 15/9. Behand
lingerne er udfurt med 14 dage~ mellemrum. Behand
ling midt I juli. augusl og september er og udførl I et
forsøgsled.
Bedenl"" har været den dominerende ~yg.dom i for~ugc
nc. mcns Ramularia er forekommet i ct forsøg. Dcr er i
gennemsnit af fo~gene ikt..e opnået sikrc merudb} Iler
eller nugen forbedring af ...aftt..valitelen.

Karaktl:f for an~b HU! l:dbYII~ og m~rudb}'le

Suk.......... .c' pbnlcr
Amll)()·!'oI' hlg pr_ ha FIlt
m~lIl(t g suk.k~r

Ramularia I hrdcrusl
\cd høo,.t rod I sukker

1993. 6 forsog

Ia. Ubehandlcl .. 2 ~ 81 90 ~ 11 1.0 100 Jb. 2x5.0 kg Spfl1jtesvovI, 2.5 kg Mancb. ......... 2 ~2 ~) lU 1.2 101
c. 2x2.S kg Maneb 2 82 83 26 ~.3 I ().l

d. I xO.5 I Lyne. 1 82 78 19 -t.2 I ().l

c. 2xO.5 I L)rie O ~3 80 36 7.~ 107
r. IxO.2.51 L)ric. 1 83 80 14 2.~ 103
g. 2xO.25 I L)rrc. O 82 80 28 5.7 105
LSD a-g /7 3./
LSD b-g. 3.2

Hchandhng~tld~runklcLCa. 1411\ UR ca 719 .
• {l-IO. hvor IO 100 pct. angreb

227



Sukkerrocr

Forskellige midler
1 to forsøg med angreb af bederuslog Ramularia er de
nyc. ikke godkendle. midler Lyne og Scorc (difcnoco
nazol) s....mmenlignel med Mancb og Maneb + sprøjtc
svovl. Der er udført en eller to behandlinger ca. 15/8 og
619. Kun i forsøget med de kraftigste angreb er der op
nået et sikken merudbytte og kun for to behandlinger
med 0.5\ Lyrie pr. ha. Saftkvaliteten er ligelcde~ blevet
forbedret. Roerne er taget op 25/10.

På baggrund af forsøgene de senere år kan konklude
res:
- at lIngrebss/yrken af b/ud.l'vampe (Rallwluria, bede

mst. meldug) varierer //leget fro dr til år.
- al ved tidlige og IIdhrn/te angreb i juli-august kllll aUe

tre ~lIampe være drsag Iii re/mivI store udbyuetab .
. al rellfabiJiteten \led s\lampebekæmpe/se afl/ænger af

U/ule/ell af A-, B- og C-roer SlImt af optagflingsrids
punklet.

- al sufth'(lliu?fe/l forril/ges I'ed mere udbredte angreb. Et
evemue/t km/itebtiUæg kommer btJde A-, B- og C
roer Iii gode,

- at nyt! og mere e/fektil'e midler er P/l I'e/.

Bejdsning
I label 7 -.es resultaterne af rire forsøg mell bejdsning
med Prol11ct 400 es henholdsvis Gaucho (imidachlo
prid) imod skadedyr. Klin Prornel er godkendt til brug.
Promet 400 es er en ny formulering af Promet 800
seQ. Sukkerfabrikkerne bruger i dag Promel 400 es til
bejdsning af roefr" mod lidIigere Promcl 800 seQ.

Tabel 7. Bejdsning og sprøjfflillg mod skadedyr. (222)

I forsøgslcd b er Prometbejdsning ..uppleret mcd en
sprøjlning med Sumi-Alpha i forbindelse med dcn an
den ukrudtssprøjtning (ca. 10/5). I alle forsøgsled. bort
..el fra forsøgslcd g. er der udført IO bchandlinger mod
bladlus med det bladlusspccifikke middel Pirimor cller
del nye, endnu ikke godkendte. middel Aztek, der skal
hcnyltes sammen med olie.
Det fremgår af tabellen. al dcr ikke i gennemsnit af
forsøgene er opnåct nogen sikker forbcdring af hverken
plantetal. sukkerudbytte eller saflkvatitet. Heller ikke i
enkehforsøgene er der opnået el sikkert højere suk·
kerlIdbytte. Delte er i overensstemmelse med. at der
klin p~ IO lok<llitetcr er registreret angreb af bcdeblad
Iw; - på den ene af disse lokaliteter forekom også rUIl
kelroebiller. Runkelroebiller er blevct bedst bekæmpet
ved behandlingerne. hvor Gaucho indgår.

Dedcbladluscnc er blevel bedst bekæmpet i forsøgslcd
d. hvor det n)'e middel Aztck indg{lr. Heller ikke på
lokali terne med angreb af skadedyr er dcr opnået ~ikre

merudbytter for behandlingerne.
Resultater fra tidligere år er ikke mediagel i tabellen,
fordi en lidt anden forsøgsplan er anvendl i 1993. Pro
mel 400 es og Gaucho blev i 19 forsøg sammenlignet i
årene 199(pn. Her forekom kraftigere angreb af skade·
lI)T. Gaucho bekæmpede i gennemsnit af disse forsøg
skadedyr bedre end Promet 400 CS. og bejdsningen
med Gaucho gav også det højeste merudbytlc.

De senere års forsøg Iwr I,jst 100Iende resulta'er med el II)"

bejdsemiddel med ell meget lallg Virknings/id mo{1 ska
{/('(Iyr i roer.

% planter 1000 Udbytte og

Sukkerroer Ak\i\" ",,4 planter merudbytte

Slof g bede- \'Cd hkg pr. h'l

bladlus Opla!!mng rod I suHer

/993. 4 forsøg 2 j.,.

a. UbelMlldlet . . ..................... 84 9Q 645 105,6
b. Prornet 400 es og I xO.2 I Sumi·Alpha

og 2x0.3 kg Pirimor. -lO 88 9Q -16 -2.3
c. Promet 400 es og 2xO,3 kg Pinmor . . . . . . . . .. . . -lO 88 89 +13 1,9
4. Promct 400 es og 2xO.4 1 Aztek·. ........... 40 48 88 -6 '1,0
e. Gaucho og 2xO.3 kg Pirimor. 40 (100) 90 -5 '0.4
r. Gau(,:ho og 2xO.3 kg Pirimor. 60 83 89 d5 '1.6
g. Gaucho 60 87 9Q '18 +2.7
h. Gaucho og 2x0.3 kg Pirimor .. 9Q (95) 90 _3 -0.1
LSD. . ..........................

o l forsøg.• Supcr olie Illsul.
Led b behandlel !>ammen mcd sidslC herbicidspmjlOlng ca. 1015.
Led b-f og h beh~ndJt:1 Cil. '19/6 og ca. 1617.
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Ukrudt

111hel 8 viser rc~ultaternc af ~ch fors~)g. II\-or syv for·
'~,g."lcd er hehandlet tre gange med hladrnidlcr. Første
behandling er udfort p1\ ukrudt med kimblade uanset
roernes "'wn:l-.c. og anden hehandling er gennemført
5-1{ dage ",enere lrcdic behandling er gennemføn 7·10
dage efter anden sprøjuung.
rOf"',upled h er hchandlct Ir..: gange med la... dosis. men
eflcr beho\- er der "upplcrcl mcd en fjerde behandling
Dc:tle er skel 1 fire for..og.

lilhe/8. Ukrudt I HIkkerroer (223)

Sukkl'rrot'r

Efter ..id"lc behandling er der fundel en ret god dfd"! l
alle lcd. Skånsomheden er på dette tidspunkt god. "'Ull

behandlingen. h\ori DPX 66037 indgar. har \irkel en
ancl ..c h:\rdcrc.
Ved optagning har effekten været helt lilfred&Slillcndc i
alle ICl.L
I 19112 gennemfone", 'oCks fOf'iog cher en til,;\-arcndc
plan. men med andre millier. Kun' i....e behanlllln~er er
fort ..al afpnwcI i 1993. Rc,ultatcr ;:If di,..c behandlinger
er visl nederst.
AfprO\nm~..lf akluelle u~rullt:.midler fOrlsætlcr.

Sukkerroer
lltC'r 'Kbl( 'iJ'roJlnrn~ Pct

hr for I ukru.f1
ubudbdzknmg

sundhed pr m: før optlplmg

IW.? 6 /OTfog

<l. Ubch<ln<1ICI. . . . . . . . . . . . .
h. 4 X 1.25 I Ilcrha...an + 0.1 I Ethos<ln + O.S kg Gollix .
c. :1 X 1.5 I Herhasan f 0.1 I clhosan +- 1.0 kg Gohix ...
ti 3 X 1.5 kg Betanal OF "'f'" Il. l ;-.Joruon + 1.0 kg Golt."
c J X 1.5 I Bcta"ilna - 0..:!5 I Elhumn + 1.0 ~g Gohi"
f. 1 X 0.63 J Hclanal Progn.:, Ol- + 0.95 I Belanal OF + 1.0 kg Cinll.:\.
g. .:; X l.O I Belaron 50 + U.9.l1 Betanal Ol- - l.O kg (joltix .....
Il J X 1.0 I Belil.....ma Comh. + 05 I BCla",ma + 0.25 I ElhuNn T I.O~!! Golti."

J X 1.5 kg Belanal Ol- I 0.1 '\Jonron I \.0 kg GOlt1x + JO g OPX h6037

l<Nl. 6 forsog

il. Ubehandlel.
h. J X 1.5 I IIcrh.L'an - n..:! ll:thuron + 1.0 ~g Gollix
g. J x 0.5 I BL'laron + 1.01 Uefanal + 1.0 kg GOltl\

IO
'J
'J
'J
'J
'J
'J
'J
R

IO
R
'J

27
4
3
4

.1
4,
4

3

fi2
4
'J

)

2
2
2
2
3
I
I

'J
17
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Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Td.sten om planteværn er forfattet af Hans !\nstellSen.
Christian Hafdrup og Ghita Con1sen NielselI.

Forsøg med dyrkning
af foderroer
Dette afsnit indeholder:
1. Monogerme Mlrter af foderroer.
2. Bekæmpelse af bladsvampc.
3. l3ekæmpehe af stankelben.
ol. Bekæmpelse af bladlus.
S. Bekæmpelse af to-kimbladet ukrudl.

Monogerme sorter af foderroer,
1990-93
Foderroer kan give et meget højl udbytte. hvis de får
tibtrækkelige mængder nedbør eller mark\'andcs. I af
vigte år kom der betydelige mængder nedbør i den sid
ste dcl9f væk"tpcriodcn, hvilket resulterede i de største
udbytter af foderroer. som er "Ct gcnncm mange år. Ud
bytlct i rod og top er omkring 20.000 FE pr. ha.
Frømaterialet til sortsforsøgene er Icveret af "Ortscjerne
eller deres repræselllanter. Frøet leveres pillcrct og
bejdsct med Promet.
Jordbundsanalyserne viser. al forsogsarealernc er i god
gødningskraft og kultur.
Roerne er sået til blivende bestand med en froaf!"tand
p 15-18 cm og med en rækkeafstand p henholdsvis 62
og 50 em.
Gødskning og bekæmpelse af ukrudt og ..karlc\'Oldere
er udfort efter behov. Fjernelse af ukrudtsrocr og stok
løbere er eneste håndarbejde.
I år er der skel den ændring. al ruden er forbt:handlet
på Koldkærgaard. inden prøvcrne er udtagcl og "endt
lil anaJyse på Centrallaboratoriet på Forskningsccnler
Foulum.
I O\'ersigten er allc m:rngder af rod og top .samt torstof
procenter i rod og top korrigerel for indhold af "and.
Tilmelding af mesorter til afprøvning i landsforsøgenc
er stor. og der er i o;;idste periode afprøvet l-t sorter for
delt på tre [orS(]g.splaner.

Efler plmr I er der gennemført olle forsøg. Dc seks af
forsøgene er anlagt påjordtypcrne J8 1til4. de o;;idsle to
er anlagt på JB 6 og 7. Forfrugten er korn og græs i
henholdsvis seks og IO af forsøgene. Et forsøg er sået i
første halvdel af april. tre forsøg i midten af april og
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øvrige forsøg i sidste halvdd af april. Optagningen er
udført sidst i oktober og f0f1!it i novcmber.

Efter pia" /I er der gennemført seb forsøg. De fem
fOlWg er anlagt på jordt)'perne JB I tiJ 3 og et forsøg på
JB 4. Forfrugten er kom i fem forsøg og klovergræs i et
forsøg. Såningen er sket mellem den 15. og 26. april.
Optagningen er udfon sidst l oktober og forst i november.

Efter pia" 11/ er der og gcnnemfsm sels forsøg. To
fotM'g er anlagt på jordtyperne JB l og 2. et forsøg på
JB 4 og de øvrige Ire p JB 6. Forfrugtcn er korn i de
fire forsøg og henholdsvis græs og maj~ i de øvrige.
Såningen af de fem fotS0g er sket midt i april. kun ct
forsøg er sået sidst i april. Optagningen er udfort sidst i
oktober og f~,rsl i november.

I tabel l ses en samlet oversigt over de sorter. der er
afprø..'et. Tabellen giver en oversigt over plantetaJlet
vcd frem50piring. egenskaber og udbytter. der knytter sig
til roden. Derudover er sorternes tendens til stokløb
ning vist samt indholdel af ukrudtsroer.
Fremspiringen har været tilfredsstillende i aUc forsøg.
Renhedsproecnten i roden er besteml ud fra den mæng
de jord og side rødder. der er frasoneret i en flerborg
roctorvaskcr af S'lmme type. som anvendes i det prakti
ske landbrug.
Målesorten Kyros er blandt de sorter. som har den høj
este renhedsproccnt og får den højeste karakter for
glathed. Bet)dningen af dette viser sig igen som ct lavt
sandindhold i roden. Sandindholdel i roden er bestemt
efter. at roden har passeret gennem den foromtalte toe
lon·asker. og er meget afhængigt af roens form, antal
siderødder. Jordtype samt oplagningsteknik. I plan III
er sandindholdet megel højt i alle sorter. Det skyldes. at
halvdelen af de gennemførte forsøg er gennemført på
megct svær lerjord. og optagningen er gennemført i
regmeJr eller umiddelbart efter en lang nedbørsperio
de.
Ved mekanisk host af roctoppcn er det bedst, al roens
lnp50kh·e befinder sig i ens højde over jorden. Karak·
teren IO for cnsartelhed give!>. hvis alle topskh-er er pla
ceret i samme højde over jorden. I afvigte Ar har alle
sorter faet højere karaL.terer elJer en karakter på ni\'C3u
med malcsorten.
Tendensen lil stokløbning er stærkt p virkct af lave
temperaturer under fremspiringen. Mængden af stoklø·
bere i de forskellige sener er derfor l>tærkt påvirket af
forsøgenes geografiske placering.
1plan log 11 har der været en del stok løbninger. Sorter-
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Tab~/1 G~n~IlSÅ monogame bederlH"SOrler (n-l 1J5 }}()J-- . -- . --
11I~ pi Kar.. for

Pa p" p" P". Udb. og mcrutJbyu~

Son pr. Ila P".
~ok- ukrudt-- I""lof ",od pr. ha

"d renhed g.Ial- f ens· I"'"
j Wldfn af lørslof

hk, rod I J.t. rodfrtmsp. hed Bmlhrd
ro,,,

rod rod

Plarl I

IYC)3. AI/wf fonw:
Kyros.
Neslor .
lIugin. . .
Zorba.
Magnum
Vcrmon ...
I.sO . ..

6
79
&l
S2
IN
7"
Sf>

7
96.5
93.1
94,7
95.3
93.8
95.1

8
9
6
7
~

6
S

8
6
7
7
6
7
7

8
0.3
O.U
0.2
0.4
0.0
0.1

8
0,0
U.O
0.0
0.0
0.0
0.0

8
17,6
21.6
19.1
18.6
19.7
17.7

8
5.2
8.4
7.9
:'i.Y
7.7
7.3

8
~~

-77
-86
-36
-5S

3
J5.0

8
156,3
17.9
J.6
1.7
6.R
0,3
8./

Phm /1

1</93. AI/lill forsøg
Kyrus.
I1ho .

Jumbo
DI' 4077.
Rhodos .
I.SO.

.I
R7
~7

R4
"I
Rl

6
97.0
96.3
94.6
94.4
95.1

6
R
~

7
7
R

6
7
7
R
~

R

6
0.3
U.O
0.5
0.4
0.7

6
0.0
O.U
0.1
0.0
0.1

6
17.R
1~.7

19.7
20,8
IR.O

6
4.6
5.3
6.2
7.3
7.R

6
791
-17
-75
61

dl
J/.2

6
144.0

3.5
0.1

10.9
-0.6

PI,,,, l/I

/993. 6 forsog
K) ro....
Makro
Mat'>hal
Tro)'a ..
Amigo.
LSO ..

9·1.(,
94.5
92.S
94.7
9....9

R
7
6
7
8

7
7
7
7
7

0.0
O.U
0.0
0.1
O.U

0.0
0.0
0.0
0.0
O.U

17.8
1~.6

19.7
18.R
17."

7.5
11.9
15.2
9.9
~.~

862
20

-60
12

-14

156.8
2.8
4.3
lU
2.0

ne Zorha. Kyro... Ilugin og Vermon cr ntllcrel for ..!()

klohninger. I plan II er nummcrmncn Jumoo og Rho
Jos noteret for den st,')fSIC andel.
Ukrudtsrocr med <;lærk t forgrenet rod og tnp forårsages
il..l..e af la\'e temperaturer under fremspIringen. men af
lIlJkf)dsning af \ilde arh.'r i de lande. h\Or froet er pro
duceret. Der er i • r en meget lille andel af djs~e u"n..kc
de ukrudtsroer. Ocr er sket en klar bedring gennem de
looCne<,tc :'r. og nivenuet cr nu \-cd:.lt nærme ..ig det ~ilm

me l:lVe niveau. ~m gennem mange :ir har været nor
mult i ~uHerroer til fabrik.
Rodens wrstofproccnt har va.·rt:l liut 111tjcrc cnu del ro
rcg~cnde k Gennem de 'lenere år er der afpmvel flere
n)c "orler. som har et betydeligt højere tørstofindhold
end målco;onen K)ro:-. Sorten Nestor cr den mest tor
'itofrige son. der dchager l afprovningen. og betydelig
mere torSlofrig end Magnum. som dyrkes i større og
stUTTe udslrækning. Dc:-\';nrc er det ~ådan.'1I de meget
mr'llnfrige o;orler også har en mindre glathed og dermed
en større mængde s,1nd i rodtorstoffel.
UJhytlet af rod har \ ;eret særdeles højt i afvigte år. I
111. lcsorten Kyro.. har udhyltcl værel 10-15 procent over
udbyttet i 1992. 1 plan l og. II har de tØfStofrigc sorter
Ne·;tm, Magnum og nummen,orten DP 4077 givet cl
meget højt rodudbytte. I plan III er der og'). lenden.. til.
ni de mere lut'>tnfrige !toTter har gi\-ct de størsle ud
hYller.

I. Kymf. 2. Troya, 3. IIho. -I. \1arshal. 5. Magnllm. 6.
,Veswr.
Sorter affoderroer 0lwlllel efter slIt:emle lorswfitl(l1lolt!.
fil "etlSlreWf forle" Kym....fom har del Im'esle ron"w[
,,,dhold. Læl/gsl Iii hoye f t'S som'lI Nf'flOr. der har el
meg('l høJ' lørslofincUlolt!.
Df'S'·ærrl' er del O/II! således. al sorler med el hop tørslo!
illdllOid sidder dybt I Jorden og har e" form. der gør dcm
wmskeligl' III n'Ilse for \'edhæ"geJllit' lord.

I lahcl 2 på :-idc 232 :-c:- cn nversigl over planletallet ved
optagning. karakterer. egenskaber og udbytter som
knytter :-ig til den afpn",ede sorts top.
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Tabel 2 G('netisk mO/logerme bederoesorter.

I(kM) pI.
K.ar.• fnr Pn. dZ'knm! af l'ilade PCl. Pct. ~nd t..:db~ne ~lI m~rudbyn~

Sort pr. ha fmk løl'tof af lø~lof
pr. ha

"'d mddu ~IRa".lU-1 bede· sand!n lop Iopta~.
IOp g lana ru~1 tup hkg lop a.c. top

7 8 8 8 8 8 8
77 8 0.2 2 2 10.1 4.1
81 8 0.1 2 1 11.4 4.4
80 8 0.2 2 2 10,4 5.0
82 8 0.2 3 1 11.1 6.4
74 8 0.5 2 1 10.8 4.8
78 8 0,4 2 1 9.9 5.5

74 7 0.0 5 3 9.9 3.6 469 40,5
80 7 0.0 7 3 [0.6 3.3 '41 ·1.0
82 7 0.0 5 2 10,3 4.7 38 4.8
80 7 0.0 5 2 10.4 3.3 '21 0,1
74 7 0.0 5 2 10.0 3.3 61 5,4

29,7

74 8 0.2 O 2 10.2 2.7
74 7 0.0 I 2 10.6 3.1
76 8 0.2 O 2 10.5 3.9
81 7 0,4 1 11.2 3.8
78 8 0.3 O 10.7 3.4

Plall I
1993. Alltal forsøg
Kyro .
Nestor .
Hugin ........•.•.•....
ZOrba .
Magnum .
Vermon ......•.•.•••..
LSD .

Plan II
1993. 6 forsøg
Kyros .
1100 .
Jumbo.......•.........
OP 4077 ....
Rhod", ..
LSD ...

Plull III
/993. 6 forsøg
Kyras
Makro .
Marshal ..
Troya
Amigo.
LSD .

•) ().10, 10 - mcs! grøn og frisk top.

8
563
.30
61
8

11
11
40,8

475
·13

16
·13

5

8
44,4
2.5
6.3
4.9
3,8

.0,3

42,0
0.8
3.0
2.8
2.7

Plantelallet ved optagning har i gennemsnit været mel
lem 74.000 og 80.000 planter pr. ha. hvilket er særdeles
tilfredsstillende. og plantetallct er kun lidt mindre end
ved fremspiring (tabel I). Dette tilskrives særdeles gode
vækstbetingclscr i begyndelsen af vækstperioden.

I allc de afpnwcdc M>rter er der givet pæne karakterer
for tappens friskhed. Angrebene af meldug. Ramularia
ug bederust har været begrænset og uden betydning for
tappens foderværdi. På grund af det lave smittetryk er
der ingen forskel mellem <;orterne.

Tabel J. Genetisk monogerm~ bed~roesorter.

• Kyros.. . .
• MAgnum ..
• Zorba .
·1100 .
• Vcrmon .
• Hugin .
• Troya .
• \o1arsha1. .
• ~akro .

Jumbo .
• Amigo .
• Nestor .........•.....

OP 4077 .
Rhodos ..

232

r'Orholdsral for a.~. , rod
100 100 100 100
lOB 99 101 104
t01 99 97 101
10-1 106 IIKI 102
109 103 93 100
102 98 93 98

104 95 107
lOB 95 103
104 95 102
101 100 100
100 97 99

106 111
lOB
100

Tabel 3. (r'Orrsm)

Sort

Kyros.
• Hugin .
• Zorba .

\o1agnum ..
• llbo .
• Vermon .
• Ami,go .
• Marshal.

Jumbo .
Tro)'a .

• Makro.
• 'cslor.

OP 4077.
Rhodo\ .

Forholdstal for a.~. l top
100 100 100 100
119 123 106 114
104 105 9-l 111
122 120 106 109
92 93 99 102
95 96 97 99

93 102 113
92 106 112
91 99 107
89 9-l 100
88 97 98

91 106
107
106
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I malc"Ortcn Kyra.. cr dcr høsrc( mellcm ..w og +J af·
grodeenheder pr. ha l toppen. h\ m.CI ()g~ er 15·20 pro·
cent o\er udh)tlel I 1992. I oHigc "Ortcr har \'ærct Cl
loplldb}ttc pa niveau med målesortcn dier lidI over.

I tahel J "cs en "amlet ovcrsigt over sorternes udbytte i
argrødeenheder i rod og top. YI[tk:-,or!crl Kyrm er ~al til
100. Et lu\jt og "'lahdt udhyllc o\'er en længcre årrække
og under forskclhgc \'ækslvilkar er kcnJclegnel for en
god ~rt. Sorter "o(lm \1agnum og Ilhu hilr v<erel med
gennem cn længere :lrrække. og har netop disse egen
..kaber. Troya. M"f'.I1<l1 og Makro har kun værel med l
lre ar. og dc har lldw;;1 Cl \"3ricrendc udo) tteni\'cau.
Sonen eSlor. der er megel IO"tofrig. har kun \<.l'ret
med i lo ar. men har ocggc år gi\'ct ct megct hO)1 rodud
1:1) tiC

VI'd mig af hedem('IQrler bdr "/fm lægge l'tl'gr pli
folgef/(/c l'Rl'fuJ..alll'r

l. Højt rodud(1) Ile af afgrodecnhedl'T.
2. Gocl frenl''>pmng.
J. Sorlcn skal værc cgnct lil mekani"k optagning.

dvs. rodcn 'Ikal \' .ere glat og fObhiddende med
IUp~ki\en plm:erct l cn~rtel hUJde O\cr jorden.

~ lille tcnden" III <;Ioklobning.
S. Frøpartiet <;kal "ære fri for ukrlldhroer.
O. God resi..ten.. mod hladsygdomme.
7. Hpjt tprstolindhold i roden.

Bekæmpelse af stankelben
Stankclhcn "C.. fortrins\ .... i de Jy..ke cgne med græs
dyrkning og er tIl stor skade l n~ctablerede bederoe
marker. Prognusen for qankclhenforekom... t i cflcr~rel

1992 lød P:l w:lge angreh. hvilket vis le sig at være kor·
rek\.
I 1993 er udfort rON'g med hckæmpehe ar ... Iankelhcn
eflcr to for..og"pklllcr.

I tahel S "c... re ...ultateme af fem forsøg. h\"or fO'iformid
lel Dimethoal og pyrethroidet Sumi Alpha hhv. Vec
tnhac er ucb.pmJlct i oklober. Vectobac er et biologisk
middel. som består af stoHer fm bakterien Sacil/iH f/lU'

riflgu!fl5u. Del fn:mgar. al detle middel har bekæmpel
lan'crne bcd'il. men der cr dog ikkc tale om stallslisk
:-.ikre furskelle. Kun i et af de fem forsng forekom der
næ\'ncværdige angreb ar qankclncnlnrvcr. nemlig 175
larver pr. m! i ubehandlet om ron'irct. Yeetobac har be·
kæmpctlar\'cTIlc bedslog redUl;crel antallellil O. Dette
er i o\'cren""tcmmelse med fcm forscg fra 1992. hvor
Yectobac og..., bekæmpede slankclbcnlarveTlle bedsl i
<;amlligc enkcltroT\og.
I forsøgsled b og c er el pyrcthrold tIldelt cn hhv. to
,gange efter \'al~ling (ca. 17. september). Hensigten her·
med er at bdy..c effeklen af at bekæmpe de \ok'ine
'iilankclhcn for æglægning. Stankelben nyvcr normalt i
august-september. Effekten af behandlingcrnc har væ·
ret darhgerc end hckæmpel!>Cn reltet mod lanemc med
Veetobac og Dimelhoal senere p~ cfler!lrcl.

I de !lCflClr{' (() ar.\ for!l·"g cr der opl/eJet ;1I1eressaflte resIII·

Uller med l'erroba(".
Forsøgene fortsætIes derfor I Il)<n-l)~.

36
2.
15
6
6

18
l

36
36
J4
28
16
12

28

27

Anur! ~lan"dhcnl;tn~r

cftenrr I runr

I..c::d h og c hch:lndlcl ved varslmg op, led b igen 14 dage senere
Led e. f og g ho:h,mdkt i oltnl~r

1992. 5 fonDg

a. Ubehalllllel ...
b. 2xO.3 IDecis.
d. Ubehandlet. lang stub
e. 2.0 I Dimethoat 28.
g. 2.0 I Yectob<lc 12 AS.
LSD.

1993. 5 !orwK

a. Uhchandlel. .
b. 2xO.5 I ()cei .
c. l xO.5 I SUllli-Alpha 5 FW ..
d. l)bchilmllcl. lang slub
e. 2.0 I I)imclhoal 28.
r. 0.5 I Sumi·Alpha 5 FW.
g. 2.0 I Vcctobae 12 AS.
LSD

Tahel5. Sta"kelhenlaner I græ!l (228)

Græs

Il -16

l -.

916 SI>l

o
O

--
% dzknrngar

M1 I~
Hk! !fil

Fodel't"Oer rod '''Ppr. ha pr ha

1~10

Bladsvampe i bederoer
Siden 1m har Sul-kcrrabrikkerne udlort rorsog mcd
bekæmpelse af bl.H.I<;\ampe i sukkerroer. I 1993 er der
og";,'\ I de landokOllllml...kc forenmger udført fOT'\og med
bdærnpclsc af blads\"ampc i fodcrroer.
J label ~ ses resultat~rne af tO forsøg efter en ny for·
...og..phm i foderroer. Der er forelilgel lo bt:h<tnJlinger
mcd en hlanding af ,,\lovlog rrimangnl og i ror.-øgsll.:d c
med Lyrie. Der rorcli.olll kun svage angreb af blads\'am
pc. u).; der er ili.li.c:: OPll~ct merudbytter.

IW], :1 forsøg

a. Uhch<tnJlt:1 2
h. 2x5.0 kg $pTOJtc<;"ovl

+ 2.5 kg Trimangol DG 0.1
c. 2xO.3 ILyric. O
LSD.

Lcd Il og c behandlet ca 1/'-) og 3 uger senere
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I label 6 ses re.. ultaterne af IO forsog. hvor efterar..
bekæmpelse er sammenlignel med fnrår.t'tek.æmpelsc.
Dcr forekom kun meget svage angreb ;lf "'tankelbcn·
larver (ca. 30 larver pr. me i efteråret). ug e\·1. forskelle
mellem bchandlingane beskriver derfor iUe en red
forskel på e(fckl.

TlIbf! 6. Sta"J..C'lbe"lanw i græs. (119)

Anla! 'JUnkdbenlan'C1'
G....

<ftc.... l ...,
/CJ93. 2 forsøg

a. t.;behandlcl 31 ()
b. 2.0 I Dlmctho<tl 28. . . . . . . . . . ti
c. ·l.0 1 Dilllt.'lhoal 28. 3
d. 2.0 I Vcctoh<ll' 12 AS. ti
e. 3.0 I Dimclho;u 28.. . O
r. 0.0 I Dimelhual 28. II
LSV.

IW2. 7 jOI'f"8

il. Uhchandkt. :! IO :! I
O. 1.111 Dimc'hn,. 18. 29
c. 4.0 I Dimethoat 21:L.. 1~

e. 3.0 [ Oirnt.:thual 28. 30
LSD.

l de senere rir er lkr opnået en meget varierende - og
ofte ringe - bcka'mpclsc~cffckt mod \.lan\...dhen. Od
bør dog erindr6. at forsøg af denne karak:lcr er be
h:e(tel med meget :-Iorc variiJtioner på gru llli af de V;lI1
~I...elige oplælJingsmetodcr for larverne. Fugtig.hed"i- og
kmpcraturforholliene !lamt ~tublængden på sprøjtetids·
punktct spiller også en slor rolle for dfekh.:n.

HI'or der skal dyrkt'.( ..ærligt lUImIle afgr"c1l'T 3lls0m r()u
t'[rer ~rll'S, af/beJtlles e[terårsbt'kæmpelse plf (lrealer ,w'd
traditlollelt .\·lOr('!orekom:'ICf afstanke/bt'fl. Om cfrerån'l
er l(ln'('rf1(' små og derfor lefleT!' af bekæmpe.

Bekæmpelse af bladlus
Fersl..en. (lg oedc!:ll<ldlu'" h'l\"de gode h..:lingclser j dcn
IOrrt~ forsommer i 1993. men forekom bcmærkclses\'ær
digl nok kun i <:l liUe omfdn~ l maj u~ indtil midlen :lf
Jum. Fra ffillltcn af Juni og mdhl beg.}nliel..en af auguM
forekom der mere udbredte angreb af fcr~ken- ug. hr:·
debladlus. I 1993 er der udfort Cl forsog. med llckæmpcl
~ af bladlu~ i roer.....ist i ldhd 7.
FC'rskenbl:ldluscnc er fundet n.:lall\ I sent i det uhehanli
lede forsøgsled. Forsl i mIdten af juh er der angl\'ct
s.-\vcl fcr:-kent'tlddlu~ som \irusgulsol. I for~og.:s.Jed b og C'
er der udført IO l1chandlingcr hh\·. den J. ug. 2:;. junI. og.
i forl>ogsk'd li er der yderligere udfort en behandlmg.
den I.... Juli. Den h<:dsle hladlu..bekæmpc:l...e er opnåel i
forsøgsJed l", hvor Sumi Alph:l og Pirim()r er hlandel.
hvilke:l ogs:\ har resuheret i den bedste \'irusgulsol-bc
kæmpcisc. Bladlu'-Cnc elg \·iru!'ogul~()t er bekæmpet en't i
led bogd.

ntbef 7 Fa~k.e'lbf(ld(us I fodffrOfr. (230)

Amal 'llo 1000
rero.l.en· lanlt "'" H'~ ...

F.........,... bladl.. """ p< rod p<bpr,:5 ~""" ha
p<.ha rodplanter guhoC ",'

ro. (J7 oL.l. "",,

/993. I ftmog

a. Ubehandlet. 6 -IR 71 1026 159.-1
b. 2x03 I...g. Pirimur 2 S 61 Ih.< 16.8
c. I xO.2 I Suml-Alpha

+ 0.3 I...g. Pirimor
IxcU I..g. Pirimnr 3 b8 :!2f1 2·L5

d. 3xO.3 I..g Pirimor . 1 R OS 1+1 305
ISf) a·J lO
LSDI>·d 47

19W·IJ] q forsøg 7 (s. of';.
,. Ubehitndlcl -II 5J 66 787 112,4
b. lxO,J kg Pirimor . l .f5 o; " 3.2_.'
c. -lxO.3 kg. Pirimnr .. O 27 67 -1-1 6.3
LSD 3/

l.behandllng: Pirimor \"ed \-arsel. 1'.N:> J/f·.II1tJ:!: ~/n_ t'Nl 1.1Ib.
IWI): 21/5.

2.1)(h3ndling: Led '-'o{' tll:h,mdlel 1U-1~ llagt' ,;;ellere.
3.hch:ludliuj!; Lcd d og t' ht'handlel tU-l~ da~{' :-.enert'
..l.t>ehandling LeJ l: ~h,lI1dlcl 1O-1~ Ja.!!" "':llefC.

Ocr er hl,<;ICI størSI merudlwtte i f(lr~~,g.sled J. hvor der
blev spr')jtcl tre g.ang.e med Pirimor. men th:r er i\...ke
",tali... ti ..k \ikn: for~kclle imellem forsl'lgsled C' og d. I-or
søgsleli b. hvor der ble.... udfort IO hehandlinger mcd
Pirimllf. Imr ikkc gi ...el noget slatistisk sikkert merud·
bytic. DCI er dog ~tadig de Io h,rslc behandlinger. som
giver M~)r~lcparten af merudbyttct. 11993. hvor fcr;ken·
bladlu\ent' kom sent, \'ar det I"n~oml al bekæmpe blad·
lusene ilHJli! midten ;lf juli.
NedeN i lahdlen :-e~ forsøgsresulwtcrne fra 1990·t}2.
DCI kan ses. al fire ttchandlinger har givel en lidt hedre
bekæltlptl~af ferskenbladlus. en noget bedre hckæm·
pelse af viru"gul\tll og et stali~(isl.. siUert merudbytte.
H\or der er behandlel Io gange imod hladlu ... er der
ikke hoslel el stalistlsk sikken merudb)'ue.

t--"or .It umlt:rso2c. om der er en !lammenhæng imellem
ibl3ndl/lg :lI sk;ded~r",middcl i ukrudtssprojtningerne i
roer og angrebel af vlfUsgulsOl, er kon"'ulentcrnc l efter·

rel 1993 ble"et bedlom at bcdpmme virusgulsol-an·
greb i nogle marker og oply-.e hvilken skadedyrsbe-
kæmpelse. der var udfort. Resultaterne eT \'i~1 i labelS.
Del rremgM. al el ~tigende antal behandlinger har givet
en bedre og hedre bdæmpdse af virusgulsol. Kun i 19
p'.-l. 3f markerne. hvor der ikke har \';l'ret udført nogen
~kadeli~,",hdæmpel~....ar der mindre end 10 pet. vi
rusgul\tll-angrcb l mldlt'n af !>t:plembcr. I marker. h\'or
der var ~proj(et fem gange imod skadedyr. \'ar ""irus·
gul~ol·ang.rc:bet i alle tilfælde unlicr 20 pet. i midten af
~plcmhcr. Der er if(llge di~e orn.cr\'ationcr en god
sanunenhæng imellem anlal af sk.<ldcdyrshch<tndlinger
ng \ Iru"gul~Ol·angreb i roer.
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Tuln'18. Samml'lIhll't1g meffem (ullal helumdlinger mod
skadedrr og lIff1sgltlsutaflgrt'fJ

Bekæmpelse af ukrudt
I IW3 blev de neSle foderroer sået i ~lutllingen af april.
Del 'arme og torre ,r.:Jr gjorde. al rocrnc "pirede hur-

UndersogeIsen !iigcr dog ikke nogcl om økonomien I

..proJtmngeme.
Ocr 'il i det kommende eU bli,e udfort egentlige forsøg
for III undersøge. om der er sammenhæng imellem ska
dedjrsbckæmpebe i lnaj maned og senere viru'igul..ot·
angrch.

tiglog enSartel frem. Vejrforholdene tillod. at ukrUlJt!i'
bekæmpel~n kunne udhm:.. rettidigt. Da der lklc kom
nedbor efter ..Aningen. spirede ukrudtet frem mcr en
lang periOlIe. Derfor var der behov for cn fnrhnldwi ..
<;cn afslullende ukrudtsbekæmpelse i mange marker.
Det varllle og l«)rre vejr bevirkede ()g!i~. al planIerne
hurtigt dannr.:de meget vok... og der var derfor behov
for tils.."Ctning ar olie. selvom vejret vaf varmt. I ftlf
M~g.t=nc har dr.:r \'æret til~<ll ullr.: i allc hchandlingernc de
<;id"le Io ar. og der er ikke konslateret skader på roerne.
selvom '·cjret har været varmt.
Sprøjtning. udhm l forbindclse med Cl vejrskifte fra
fugtiglog keligl \cjr til \,3fmt og solrigl \ejr. !>kader
undenide-n roerne. h\is dr.:r tll!kl:IIC" olie. Såd,mnc vCJr
forhold med forer en gejl vækst. h'·or "okslagct bll'cr
t~ ndt. Temperaluren og den relali\e luftfugtIghed er
hej. og dcr en ..tor Iysindstr~ling. Under 'i~danne (or
hold optager roerne og ukrudlet meget middel, hvilkel
giver ri:-.iku for !ikitdcr på roerne.

Forsøgene med bekæmpelse af frøukrudt i foderroer
'ikal hcly.;c mulighedcrne (or at opnå cn <;iUer rcnhol-

Ulie bør altid ri/sættes led IIJ.rudrssprøjmjllga I roer,
IIlldUlgell lilI\' der sprøJtes, de for.He J·ol dage efter et
lel'skifr(' fra køligt og fugtigt 1'('Jr Ii/mrmt og solrigl l'ejr.

19
33
~t

75
R2

100

, marker medJ
mmdre ('od 20%
",ru~gubotangreh

ca. ISN ~

JC)(H 110 obunarion('r
Ubehandlet. 17 markr.:r .
I x Sl.:adcdyr'iocl.:æmpclsc. 20 marl.:cr
2 x Skaded)'rsbckæmpel!ie. 22 llHul-cr
J x Skadcdyr'ihckæmpclse, 28 marker
4 x Sk<ldedyrshdæmpebe. 17 rnarkr.:r
5 X Skadcdyr..hckæmpclse. 6 marker

Iilhel9 Ukmdr i foderroer. (2~1J

I Anlal planter

c ~r., 2·J ug('r efter ol! E
t. 5Jlr sidste IIJ)r.

~! ~
~

2
"Foderroer .l!~ ~.2 ;Os

§ ,!i.~ t.s li'lc ]-;;
E E '- ~ -:I'.2," ..

" ." 'i] g. ~5. n .~

~ ~ ~

il~
-:!!!o.;

~ ~
2

"~] ~;
E~

~ :Ii ..• • ~.IJ =~

I l J , 5 • ,
.J forsøg /993
3. 3x 1.0 kg Golli\ + 1.5 I Betaron·" ~S 63 23 6 77 %6 1290
h. Jx 1.0 kg Golli'\( + 1.0 l Betanal Prugrcss Op· .... 60 25 ~ 80 15 1210
c. 3x 1.11 kg Golli'\( + 15 I Herba<;;Ul + 0.2 I Elhosan" 62 23 3 76 'II 1330
d. Ixl.OkgGoltix + 1.0 I BCladcx

1x 1.0 kg GOIt1\ + 1.5 I Betadc'\( . 66 23 R 74 -3 1160
c olx 15 1 BClannl I"rogres.. OP·" 09 15 .1 77 IO 1070
LSD.

7 forsog /9Y2
3. 3xl.0 kg GOlli'\( + 1.5 I Bet~ron" 2lJ7 54 18 IS 53 715 1290
h. -",x 1.0 kg Gohi'\( , 1.0 I Belanal Prn~rcss· ......... 55 IR 19 53 -24 1210
c Jx 1.0 kg Golli'\( -i 1.5 I Herbasan I 0.2 l EthO'an" . 5J II 16 51 -15 1.130
d I x 1.0 kg Gohi\ + I.0 l Betadc'\(

2x 1.0 kg Golli'\( + 1.5 l Betade... 53 2~ 22 53 ·29 1160
c. -l x 1.5 I Belanal I'rngrcss· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 15 19 53 .. 13 1070

ILSI) .

IH forsog 1991-93 K
3. 3x 1.0 kg Golli,; + 1.5 I Betaron· . 168 65 17 10 6.1 795 1290
d. 1x 1.0 kg Gollix + 1.0 I Bctlldc'\(

2x 1.0 kg Golti'.: + 1.5 I Bctadcx ......... .... ......... 66 21 14 b2 26 1160
LSD. . .......... 21
°l SUllCr Ohe IIIS;l!. U) Renol S lil"'11. Kun n.ll Elhos3n H'd 1 ~pH)J(Olng. ~'~I Agriroh tll~31.
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delse. så ",Ile betydende ukrudL<;arter bekæmpes til·
fredsstillende under alle jord· og vejrforhold. 13ekæm·
pelsen skal genncmf0re~ med midler og doser. så be
handlingen bliver skånsom overfor afgrøden og over·
kommelig i pris.
I tabel 9 på side 235 vises resultaterne af fire forsøg.
hvor de fire første forsøgsled er behandlet tre gange.
mens forsøgslcd e er behandlet fire gange. I alle for·
søgsled er første behandling gennemført på ukrudt med
kimblade uanset roerne størrelse. og anden behandling
er udført 5·8 dage senere. Tredie behandling er gen·
nemført 1·2 uger efter anden behandling. Forsøgslcd d
er behandlet fjerde gang endnu 1-2 uger senere.
I gennemsnit har der været cn meget beskeden ukrudt~

bestand· kun 48 planter pr. m2 ved første sprøjlning.
Effekten af behandlingcrne er bedømt 2-3 uger efter
sidste sprøjtning. og på delte tidspunkt cr der optalt fra
15 lil 25 ukrudtsplanter pr. ml efter behandlingerne.
Procent jordoverflade dækket af ukrudt ved optagning
(kolonnc 4) er i årets forsøg tilfredsstillende i alle for
oogsled. Bedst renhed vcd høst er der dog opnået i for
søgsled c og c. hvor kun 3 pet. af jordovcrfladen har
været dækkel af ukrudt. I 1992. hvor der generelt var
langt mere ukrudt i forsøgene og en dårligere renhed
ved høst, var der også bedste renholdelse i forsøgsled c.
I forsøgsled b er 11 Bctanal Progress OF blevet prøvet i
blanding med Goltix. Det er første gang. al Bctanal
Progress OF er prøvct, og i årels forsøg har midlet givet
en lidt mere ren mark ved høst. end hvor der blev an-

Tabel JO Ukrudt i foderroer. (232)

vendt Belaron. Betanal Progress OF. som kommer på
markcdct i 1994. er en 11)' formulering af Betanal Pro
gress. Iwar der også cr justeret på indholdet af virkstoffer.

Med I I Betanal Progress OF udbringcs der ca. 60 g
phcnmedipham mcre og 40 g cthofumesat mindre. end
hvis der anvcndes I I Betanal Progress.
l 1992-93 blev 1.0 I Betanaj Progrcss formulering sam
mcnlignct med 1.5 I Belaron i blanding med Gollix,
ligesom de blev afprøvet alene. Ocr er en tendens lil en
lidt bcdre effekt af Betanal Progress OF såvel i blanding
med Goltix som alenc.
Bewdex i blanding med Goltix er nu afprøvct i trc år, og
resultaterne er samlet nederst i tabellen. Der har i gen
nemsnit af 18 forsøg været en lidt større ukrudlsdækning
vcd optagning, og der er høstet el statistisk sikkert min
dreudbytte. hvor Betadcx + Gollix er anvendt i forhold
til, hvor Betaron + Goltix er anvendt. Kemikalieud·
giften pr. ha er vist i kolonne 7.
Forsøgene med Betadex afsluttes hermed.

Tabel 10 viser resultaternc af to forsøg. Forsøgsled a-d
er bchandlct tre gange. og forspgsled e er behandlct fire
gange. I alle forspgslcd cr første behandling gennemført
på ukrudt med kimblade uanset roernes størrelsc. og
anden behandling er gennemfør! 5-8 dage senere. Tre
die behandling er gennemført 1-2 uger efter anden be
handling. Forsøgsled e er behandlet endnu engang 1-2
uger senere.

Antal planter
"r., 2-3 uger dter c ..u

~ ~

l. spr. 'Id..te ~pr. .e-§
~

Foderroer J!~
2 '"• ~E ~ ....9 E~ :g.~

~ ~ ~
'E': .~ ~c ~B. ~-;
~~i R[ t~ .:~~ ~ .~ o

~i
Ea2

~
2

Ji~'8 "'~
~ ~ ~~ u., ,

-~, "'~

l 2 J 4 , 6 7

2 forsøg /993
a. 3 x 1.0 kg Goltix + 1.0 I Betanal Progress OP· 58 72 10 7 70 1015 1210
b. 3 x 1.5 kg Goltix + 1.5 I Betanal Progress OF" 71 15 5 68 "1 1800
c. 3 x 1.5 kg Goltix

+ 1.5 I BetJnal Progress OF + 0.5 I Matrigon·· . 75 9 5 69 "17 2350
d. l x t.5 kg Goltix + 1.5 1 Betanal Progress OFu

2 x 1.5 kg Pyramin DF + [,5 I Betanal Progress oru .. 70 16 7 70 -71 1560
e. 4 x 1,0 kg Goltix + 1.0 I Bctanal Progrcss OP· 73 5 3 72 33 1610
LSD.

3 JursOI4 1992
a. J x 1.0 kg Gohix - 1.0 l Betanal Progress· . 272 58 17 21 66 682 1210
b. 3x 1.5 kg Goltix + 1.5 t Betanal Progress". 53 16 12 64 17 1800
c. 3 x 1.5 kg Goltix

+ 1.5 I Betanal Progress + 0.5 I Matrigon* .. 61 IO 7 63 31 2350
d. l x \.5 kg Gohix + 1.5 I Betanal Progrcss·

2 x 1.5 kg pyramin DF + 1.5 I Betanal Prugress·. 57 12 15 62 13 1560
e. 4 x 1.0 kg GOllix + 1.0 I Betanal Progrcss· . 54 14 9 68 Il 1610
LSD. . ...................
"') Surcr Olie 111,31. U) Agriroh liisa!.
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I gennemsnit blev der kun optalt 58 ukrlldt~planter pr.
111.' fM f~'NC ~rn-ljtl11llg. Effekten er bedømt ca. 2 uger
eher sidslC sprøjtning. h"or der er levnet imellem 5 og
16 ul..rudt ..planter pr m~. Ocr er en tilfrcdsstillendc rcn·
hed \ed optagning 1 atle fnr'tng...h:ddc:nc i årcl.\ forsøg.
Bedstc effekt imod ul..rudtet og bedste mcrudh~ttc er
opn:ict. hH)r der er hchandlet fire gange. Doseringcrne
afGolt;\ og BcwnaIIJrogrc<;'j OF er fOHlget llled 50 pct.

i fur""'g~led b i forhold til forspgslcd a. Der er ved op
tællingen 2-3 uger efter ~id ... te ~prøjtniT1g ikke opnåct cn
bedre u"rudtsbckæmpel<;e vcd den h~~je do..,ering. mcn
ved optagning \ar roerne lidt rencre, Kenukahcpriscn
er derimod stcgct gan.. "..: hctragteligl. Ukrudt...bckælll
pcl~n er ikke blnct forbedrcl i formg.. lcd c. 11\'01' dn
er til ..... t 051 Matngon. i forhold lil forspgsled b. I 1992
var der en stor mcrcffckl for tilsætning af M;llrigon. Da

falw/ /I. l 'krudt '/odl·rrol'r. (33)

AnUlI ~.nt.:r

r., 2-3 uler dIer
c•~

L ..pr. ~ltbte 'pr. rg-5
~•

Foderroer
!;I2", ~~

~~• t:i ~ :
'8

~
~c

~-.;'s .~

." ." H .~

~ ~ '<2] go
'§ o. i2

~
2

Æ~] ~i~ ~ ~.:, ,
I 2 3 • l 6

1330
700

1330
700

1330
2590
1730
2570

A. hlgell bt'lalllldli"g ligt' e/ter 'lånmg
7R 128 27 68
S2 42 II 69
80 62 14 74
80 16 6 72
81 40 II 73
7R 15 6 73
7Y I 5 67
75 29 13 70
74 20 IO 70

Y7

114

106

6/orsog /WJ
a. Ubehandlet.
h. ;\ x 1.0 kg Golti ....... 1.5 t Hcrbasan -t 0.21 Flho...an*
c. 3 x 0.5 kg GOItIS t 0.75 Illerba~n + 0.1 I Ethosan* .
d. J x 1.0 kg Golt;); + 1.5 I Hcrbasan ~ fI.2 I Ethn...an* .
c. 3 x 0.5 kg GolIls + 1l.7.". I Ilt:rba~n + 0.1 I EthOS:ln*
f. J x 1.0 tg Golti + 1.5 I Hcrha'ian + 0.2 I Etho~an*
g. 3 x 2.0 kg Golli + J.O I llerbasan + UA 1 Elho<;an* .
h. .2 x 2.0 kg Goltix + 3.0 I Hcrhasan + OA lEtllosan·
l. 2 x 3.0 kg GUItIX -I- 4.5 lllerbasan + U.61 Elllo..an* .
LSD.

a. Ubehandlet ..
h. 3 x 1.0 kg Gulli, - l.) I Ilcrbas..1n + 0.11 Ethosan· .
c. 3 x 0.5 kg GOItIX ~ (l.75 I Herhasan + 0.1 1 Elhosan* .
d. 3 x 1.0 kg Golti.\ - 1.5 I Herba"3n +- 0.11 Elho~an* .
c. 3 x n.5 kg Goltl.'" .... 0.75 I Ilerbasan -+ H.I I Elho...an* .
f. 3 x 1.0 kg Golllx + 1.5 I Ilcrbasan -+ lU I Elhos:m* .
g. 3 x 2.0 kg Goltix + 1.11 J Hcrha..an + OA I Elhosan·
h. 2 x 2.0 "g Goltix + 3.(1 I Herhasan j ilA I Elho~an*
I. 2 x J.n kg Golli, -1- ... .5 I Ilerbasan -t 11.6 I rlhO'.3n·
LSD

8. 1.0 Åg p.\(tl/lli" DF Ilgr l'frer\tlfll/lg
82 146 2Y 70 180

'i9 81 39 II 73 1510
7Y 45 IO 73 880

100 83 8 4 77 1510
81 27 7 76 880

95 82 12 5 77 1510
78 2 4 71 2770

94 74 18 14 67 1910
74 12 II 67 27711

a. Ubehandlet.
b. 3 x 1.0 kg Goltix - 1,5 I Herbasan I lU I Elho~an* .
c. 3xU.5 kg Goltix t (L75 J Ilerhasan -+ 0.11 EthOSi\n*.
J. 3 x 1.0 kg GOllix + 1.5 I Hcrba..:m l 0.2 I Elhosan·
c. 1xll.5 kg Goiti ... - 0.751 Herbasan + 0.1 I Elho...an·.
f. 3 x 1.0 kg GollI'" • 1.5 II-Icrbiban + 0.2 I Ethosan·
g. J x 2.0 kg Golt" 3.U I Hcrbasan + OA I ELhosan* ..
h. 2 x 2.0 kg Goh" 3.0 I lIerbasan + O.... I Etho...an· ..
l. 2 x 3.0 kg Golllx 4.5 I I-Ierha!lan + 0.6 lEthosan· .
I.SI). . .

C 1.0 I Hnha.5ll"* ca.
77 115

84 81 40
81 51

79 81 13
80 30

96 81 13
77 l

112 77 16
76 li

·1 PCIll'!rcnng..olic RC'nol tih31
Lkrulll

kImblade
ud b og c et bt-handlel
ud d og e er behandlet
I cd r OJ g er hchandlct
Lcd h og I er beh,trldtel

... 1 u!ll' ... .2 uger + J .ugcr ... J uger ... 'i uRcr

IO dage pfler såning
29 70 70
lU 73 1400
12 74 77U
5 71 1400
Il 73 770
5 76 1400
5 66 2660

11 68 1800
IO 65 2660
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Tabel 12. Midler /Hol'el i bederoer i 1992·93.

Farellas.se: bel}·der. lil midlet er uden for fareli.lasse.
'"! bet}der. al mKi1e1 endnu ikke er godkend!.

Am'endte midle,.. Tabel 12 viser i alfabetisk orden de
præparater. som har deltaget i årets forsøg med plante·
..-ænl i bederoer til foder. Indhold og mængde af aktivt
... tof er anghet sammen med firmanavn. Såfremt midlet
cr markedsført, er ogs. fares)'mbol angivct.

pcoetrtringsobc
læ propaqUlzafob

pcnetrtringsoht
phenmedipham +
IrialIal
phennv:dipham +
-plwn+
ethofumesal
rnenmcdlpham +
-plwn+
elhofumesal
phennK(bpham +
etho!urnoal
ddtamclhnn
dIrnf:lhoal
ethoiumtsal
cycloxydJm
f1U3Zlfob-~I)'1

halox}fob
ctho~Clh)'1

'](X) metamllron
160 p~nmedipham

klæbemiddel
flusillllOl
clopyralid
plrimicarb
chloridazon
penelrenngsohe
$\1)\'1

csfemakrat
mane!>
Bac
thun~l\SIi

Virksomme "10ffer
g pr, 19 eller hier

x,

250
100

X, 500
650

94
16J
62
16
I~

120
20
ro
ro

100
Xn 25
Xn 18>
Xn 500
? :ro
XI 250
Xn l2S

x,

Agro·kemi
KVK Agro
Zeneca
DuPont
Dow Elanro
Zeneca
BASF
KVK Agre
nere
Du Pon,
RASF
Cilius

Schenng

H"",",
17k~

KVK Agro
BASF
7.<"'"
Dov. Elanro

BASF
Ciba
Schenng
F~jerg Kemi

Sdw:nng

Actipron
Agil
Agnrob
Bcladex

Bclanal Progress

Handelsnavn

Iklaron

Rel31l31~ OF ~nng

"""I>'memool.~
Elhasan

""'"FlJSllade X·Tra
Gallanl

GollI~ WG
Ilcrbasan
u"'lpol Bio
Lyn<
~1:lItigon

PInmor
Pymmin DF
Renol S
SpruJle$\"O'o1
Sumi-Alpha 5 FW
Tnmangol DG
V""_

let med PYTamin lige dter ning. I forsøgene. h..'or der
er am·cndt Pyramin lige efter ning. er forskellen i re·
!luhatcme imellem de to doseringer meget IiUe.
I forsogsled h og i er der udført to behandlinger. som
næsten må betegnes som katastrofe-sprøjtninger. På
trods aL at der fpf't er behandlet 3 uger efter. at ukrud·
tct stod i kimbladstadiet. er det lykkedes at opnå en
næsten tilfredsstillende renhed ved roernes optagning.
Der er behandlet Io gange med I uges mellemrum med
store doseringer i forsøgsleddene h og i. SIØrst dose·
ring. 3 kg Goltix + 4.5 I Herbasan + 0.6 ] Ethosan +
0.3 I Reno] S lIdsprøjtet ad to gange. har givet den bed
ste ukrudtsbekæmpelse. Antallet af roer vcd optagning
har været lavere efter disse behandlinger, end hvor der
er udført mere skånsomme behandlinger.
Forsøgene fonsætter.

Stralegi 1994
mod Ukrtlllt i bederoc'r

I. Kend de 3-5 mesl dominerende ukrudtS3rter i
den pågældende mark.

2. Vælg et effektivt .programoc mod det aktuelt
forekommende frøukrudt.

3. Iyærksæt bekæmpel!'tC1l på ukrudt i kimnlad.... tadi·
et . uanset roernes størrelse.

4. Følg op med 2. bladmiddclsprcjtning 5·8 dage
efter I. behandling..

5. Suppler efter behov· h: efter nedbør - med en
3. bladmiddelsprøjtning 1·3 uger senere.

var kamille dominerende i forsøgene. I forsogslcd d.
hvor Pyramin indgår i de IO sidste behandlinger. er der
høstet ct mindre udbytte i 1993. Det sk)'ldc~. al der 1el

af fo~gene forekom liden nælde. som P) ramin ikke
bekæmper tilrredsstlllcnde.

Tabel II på side 237 viser resultaterne af seks forsøg
efter en ny fOnij,gsplun. Der er lre bloUe i forsøget.
Blok A er ikke behandlet inden de egentlige forsøgsbe·
handlinger. I blok B er der udsprøjtct 2 kg Pyramill DF
pr. ha lige efter såning, og i blok C er der behandlet
med 11 Herbasan pr. ha ca. 10 dage efter såning. Oven
på disse behandlinger er der behandlet på forskellige
tidspunkter og med ncre doser af Goltix. Herbasan.
Elhosan og Renol S (olie). Tidspunkterne for de for·
skellige bch;lRdlingcr er vist nederst i tabel II.
Antallet af ukrudtsplanter før første sprøjtning er vist i
kolonne I. Antallet af ut.rud~planterer Meget. jo læn·
gere tid der er gåct. inden f~)fste ukrudtsspmjtning er
udført. Det gælder dog ikke. h ..or P)'ramin er udbragt
lige efter såning. I kolonne 3 kan det sc... at der ved
optælling 2·3 uger efter sidste behandling har været lidt
færre ukrud~planterefterladt i alle forsog5.led. h\or der
enten var blevet anvendt Pyramin lige efter såning eller
Herbasan 10 dage eftcr nlOg. Ukrudtsdækningen ,"'ed
optagningen er bedømt. og resultaterne kan.!>C!l i kolon
nc 4. Den bedste og ydc"'t tilfrcdsstillende ukrudtsbc·
kæmpclsc er opnåct i forsøgsled d. f og g uanset dc
forudgående behandlinger. I forsøgsled d og f er der i
alt anvcndt 3 kg Goltix. 4.5 ] Hcrbasan og 0.6 I Etho
san. medens der er anvendt det dobbelte i forsøgsled g.
Mængden af kemikalier hur påvirket rocrne i forsøgsled
g. hvor dcr var ca. 5000 roer færre pr. ha "'cd optag·
ningen end i forsøgsled d ng r.
I forsøgsled c er der anvcndt halvt så meget kcmikalie
som i forsøgsled b. og tilsvarende er der amendt halvt

meget i fooogsled e i forhold tit fOfS0gs1cd d. Dclte
har bevirket en Hdt dårligere ukrudtsbekæmpelse '"ed
optagning i forsøgsled c og~. h..or der ikke er bchand·
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Forsøg med dyrkning af græs
og andre grønafgrøder
Delle afsnit indeholder:
I. Soner af alm. rajgræs under praktiske forhold.
2. Sorter af lIal. rajgm.... udlagt uden dæk..axl.
3. Sorter af ital. rajgræs og "'cslcrwoldisk rajgræs udI ag!

i juli mallcd.
4. Stigende mængder kvæblof til hvidklø\'crgræs i for

..og og p" pmvcnadcr.
5. Stigende mængder af gra.....fro og fOr'ikclligc mel<xicr

lil etablering af ~Iøvcrgræ·s.

h. Udlæg..mclodcr fur lucerne.
7. Ukrudt I lucerne.

J delte af~mt er "I R·metoden anvendt III nc~tt=mmcl~

af græs~t!> fudcrværdi. (Nær Infrarød Reneksion). Be
stemmelse af lIfgrødeno; foderværdi FK in vi/ro
er l..alibrcrcl efter in \';tru og ~orrigeret lil ifl vil'o.

Bcgrcbcnc AAT er mllJllosyrt" ahmrhert'l I tarmen. og
PBV er pmtembalullc('1I I mmm('n. Normen til en hUJt
)dcndc malkeko er 90 g AAT pr. FE. og PBV balancen
l den samlede fodemnion er mellem Oog 50 g pr. 1·+.

Sorter af alm. rajgræs under
praktiske forhold, 1993
Afgræsning af hvidkl"vcrgr.c\ I;cnncm :-,ullIlIlcrperio
den prakti~res i storre og storre udstrækning. Mcd fal-

Tabel 13 Sar/er uf ulm rUJ!:ræs lUIder pral..riske forhold

Grovfoderproduklion

dendc indtjening 'ved produktion af kurn til modenhed
og ved dyrkning af sædskifleafgrøderne ærter og rap" er
el 1;..I\'omko~tlling~syslcm med græsproduktioll lil af
græsning særdeles akilIcIl.
Et h"jt udbytte og en cffcl..tiv udnyuclsc af afgræ<;mngs
arealet er afhængigl af \Orlcns egnethed lil afgrObning
og af \...cnctskab til SOrlens produktionsprofil gennem
væk\tpcriDdcn.

I 1990 blev der i de landø"'-onomis\...e foreninger Sl<lrtcl
Cl udvikllllgsartlCJde med det foml~1 al finde ct nyt for
søgsdesign lil afprøvning af soncr af alm. rajgræ~ linder
prakli,kc forhold.
1 1993 er der gennemf,," ni for~øg efter Io planer. og
forsugMtesignct betragtes nu som gennemprøvct og fær
digudviklcl.

På hvilke måder er det nye forsogsdesign forskellig
fra den traditionelle slætmetode?
I. For og efter udbyttcmålingerne afgræsses sonerne af

malkekøer. Herved sker der en del ...Iid og tråd på
gr;:~\CI salllt en tilbageførsel af næringsstoffer fw de
græ..scndc dyr.

2. Sorter af alm. rajgræs afprø\'e~ ~ammen med hvid
kløver. d.".~. som de anvendes i praksis.

3. Sonerne afprovcs ved Cl kva:lslOfnivcau. som ;:lIl\'cn·

des vcd afgræsning af hvidkløvcrgræs.

brugsår. 1993 (234 235)

lid-
Pet, af IØrsIO{ rK ...., FE Udb og mcrudh.

Sort liS' ,I·
_J

;0 pr. ha

''''' kg I g ford."'d' r"" Slot
\IITO lØn.lof riprol. hk! Ittr.:lo{ I .,

Pltln I
1993. ../ ftmog
Blanding ......... 17.2 24.2 76.6 1.15 149 120.6 105.3
Borvi (D..). 175 24.B 76.0 1.15 15-4 2.0 0.9

ondesa P''') . IB.3 23.9 77.2 1.13 159 -10.9 7.9
Herbie (D) 16.7 25.1 76.1 1.16 146 1.6 0.0
Tivoli (T) ...... 17.1 24.1 77.2 1.13 146 -2.lI -0.5
Chanlal (D). llIl 15.8 25 ..J 75.2 1.20 141 7.7 15
TO\c (T). .......... m' 16.5 24.B 76.U 1.16 143 7.0 4,4

Aktun (D) Oll 16.9 25.1 75.5 1.16 148 S.S 3.3
Bomta (n. llll 18.lI 23.4 77.1 1.12 153 B.2 4.7
LSI) . . . . . .. . . . . . 7.0 6.3

'''hm II
/'193.5 fOr'iøg
Blanding. .. ........... 18.4 23.1 76.2 1.13 160 1-14.8 128.2
L;pondo (D) .... s 19.1 23.2 76.6 1.12 165 11.0 -8.6
Mcb. (T) ..... , 1B.3 23.7 76.4 1.14 159 -25 2.8
Trani (D) .. , 1S.0 23.5 765 1.13 156 0.8 05
MeIIra (T) ... s 18.8 2.1.2 76.5 1.12 162 5.4 -4.1

ILiprinla (D) , 17.8 23.4 7S.B 1.15 155 4.4 1.9

KMerlinda (T) . m' 17.8 23.4 765 1.13 153 7.0 5.6
Sambin (D) . 17.3 24.1 75.5 1.15 151 12.0 8.1

lapoleon (T) ._ m' 17.7 23.7 76.3 1.14 153 -1.0 "2.1
LSD .... /1.5 8.9
., Ttdhghed.\kl.b.'>e.l - lidlIg. ml middehidhg. l '" sildig

Ul Ploidi. D Dlpohd.l '" lelrnplold.
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4. Fo~,g med 8-9 sorter dækker el meget stort areal.
ca. 0.7 ha.

5. Udbyttet måles. og prø\erne udlages pi\. el ~rskih
areal. der har ca. -I ugers hviletid inden udbyttemå·
lingerne.

Hvilken betydning har det nye forsogsdesign?
I. Sorlsafprøvningen tilnærmer sig herved de forhold,

som sorterne udnyttes under i praksis.
2. Der er mulighed for at finde typer og "Orter. som

egner ~ig Iii atgr.esning.
3. Det skærper interessen tor soTl"ivalg at gm,....marks

planter betydeligt og græsmarkens drift i øvrigt.
4. Det giver forædlerne mulighed for at pr.æsenlcre n}e

og højtydende sorter for brugerne og dermed for al
få sorterne hurtigt i dyrl..ning.

Billede ses p side 28t.

I afvigte ~~n er der afprøvel 16 sorter fordelt på IO
planer. Måleblandingen er sammen!>at af følgende
mængder og soner af alm. rajgræs: 5 kg Borvi, 4 kg
Chantal. .. kg Tivoli. 3 kg Bonita. 3 kg Merlinda. 4 kg
Condesa samt 4 kg Milo hvidkløver pr. ha.
Udsæd~mængden af diploide og tctraploide soner af
alm. rajg~ er henholdsvis 20 og 2~ I.;g pr. ha I hlanding
med 4 kg hvidklover.
Afgræsning sker med malkek{~r i et reguleret "Imfold
system. Udb)"ueresultatet af 1. års afproming ses I label
13 p 'iide 239.

Efter plall / er der gennemført fire forsøg. Forsøgene er
anlagt pil jordt}perne J6 3 og 4 med vanding. Forsogs
arealerne er i god g0dningskrah og I..ultur. og der er i
gennem..nil tilført 120 kg kvælstof pr. ha i handelsgø<!
ning.
Efler pIa" /I er der gennemføn fem forsøg. Forsøgene
er anlagl på jordtype JB 3 med vanding. Fon.øgsarealer.
ne er i god gødningskraft og kultur. og der er lilført 95
kg N pr. ha.
l plan / er der af alm. rajgræs afpr~vet fire sorter af
sildig Iype og fire sorter af middeltidlig t)'pe.
Indholdcl af råprotcin har værcl mellcm 15.8 og 18.3
proccnt. og der er tendens lil. at tetraploide soner hM
haft det højeste indhold af råprotein indenfor hver tid
lighed..l..lasse.
Træstofindholdet har værel lavest i de tetraploide sorter.
Foderværdien har været hpjest i de Ictraploide sorter
inden for hver lidlighedsklas!>C.

I måleblandingen er der h~)stet 105 afgrødccnheder pr.
ha. I de sildige soner Borvi. Herbie og Tivoli har ud
bylteniveauel været på ni\'cau med målcblandingen.
medens sortcn Condesa har givcl cl signifikant lavere
udbytte.
I de middeltidlige sorter Chantal, Tove og Akton har
udb)'uct \'æret lidt Q\-'er måleblandingen. Sonen Bonita
har gl\'ct et signifikant lalrcrc udbytte end TO\'e og AIr..
1011.

Tabel J..I Sorter af alm raJgrt~s lU/der praktiske forhold / brugsdr. /993

ISort

IW. ... V.... GnolIIlIjcIo: EoIriI.....n. ..._ IapoedIcd IdidItyrU I -I =. IIqb
2.... I .... ';es",.ha

Plan /
/993. Antal fonDS: ~ 2 3 3 3 2 4 2 2
Blanding .. 5.S ~ 9 8 3 -1.2 8 ~ 7
Borvi (D) ......... 5.7 5 9 8 3 3.2 8 5 6
Condesa (T) ...... 6.9 5 IO 8 2 0.9 5 ~ 12
Hcrb;c (D). 6.2 5 IO 8 3 ~.O 7 ~ 6
TivolqT) ......... 6.2 ~ 9 8 3 2.0 6 ~ 6
Chantal (D) 5.9 5 9 8 ~ 65 9 6 7
love (T) .......... 6.1 ~ 9 8 ~ 4.3 9 5 IO
Akton (D) .. 6.4 5 9 8 ~ 7.1 IO 6 7
Bonita (n. 6.5 5 9 8 3 3.7 8 4 8
L.SD ........

P/ml //
1993. Alltal forsøg 5 J J J J J 5 5 3
Blanding .......... 7.4 7 9 7 ~ U 7 ~ 9
upondo (D) ...... 6.8 7 9 8 3 3.1 6 5 II
'Aeba (11 ........ 7.0 7 9 7 ~ 3.0 6 5 13
Trani (D) ......... 6.6 6 9 7 ~ 3.0 6 5 9
Mehra (T)........ 7.2 6 9 7 ~ 2.8 6 ~ 13
Liprinta (D) ....... 7.9 7 8 7 5 3.2 7 5 II
Merlinda (T) 7.6 7 8 7 5 3A 7 4 12
Sambin (D)... 704 7 9 7 6 6.8 9 6 9
Napoleon (T) . 7.1 7 9 7 6 3.9 7 5 II
L.SD ...........

Kar. 0-10. IO .... 100 pct dækning af klø\·er. mCSI opre!. størst slidstyrke. lt'des gerne og mest vraggTlrS
.) gns. af 2. 08 J. \Iæt ..) 8Jl~. efler:! og.!. S1æ1 .._) hostet eh~r J. slzt.
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For"Cgcne fortsættcr i 2. brugsår.

Pltm II

Blanding. 91> 113 iii 7R 27
Lipondo (s) 87 I()<} 56 76 23
Mch.. (~). 87 113 59 77 29
!rani (~) 'JO I:!I liO 79 25
Mellra (I) 91 110 6/1 75 27
Liprlllla (I) .. 108 119 63 75 22
Merhnda (mt) III III 1i3 RI 2S
S:Il11bll1 (I) 12Y 106 63 IW 23
Napolcon (ml) ... 118 95 59 76 24

-, Tldh~('dskla~'iC.t tidlig. ml = mlddcllldlig. s \lll,h~

Sorter af ital. rajgræs udlagt
uden dæksæd, 1993
Fonl"udlagl ila!. rajgra::o. giver et let fordøjeligt og ener
girigl foder til ... Iilldfodring. Grd....produktioncn er ens·
artet og høj fra begyndelsen af juni og lil ..Iulningen af
augU'~t maned og supplerer på denne måde !!ræspro
duktlonen fra de o\'crvinlrcndc græ..marker. Pfl arealer
med markvanding cller jordtyper med god \'andholdcn
dt: evne kan forån.udlagt ilal. rajgræs give et mcget højt
udh~lIe.

sorternes produktionsh,Nigheu har I 1991 ligget i dcn
føNe del af væk"'lpcrioden. hvor lidlige og middcllid·
lige "orter har cn betydelig su~rre \':r1..3Iha~tlghed end
sildige 30rlt:r. rra midlt.:ll uf 'iommcrpcrioden og rcslcn
af vækstperioden har vækslhasligheden værel næslen
cns. Sonerne Condesa og Bonila har hafl en mindre
foraf',\æk\t cnd dt: andre <,orler II1dcnfor "amme lid
lighedsklasse.

r(llldl5. U(lbyut!projil i JOrler af li/m rtlJgr(l';>'.
I. brugwir /993.

1 1991 er der anlrH!.1 fem fON~i!.. De fire af for5-ogene har
værel placerel ra~ Jordt\J'C lB log Cl for..cg på lB ~.
Alle for~g er marhandcl I væk<itpcrioden. Der er i
,gennt:m~nit lilhm 360 kg l pr. ha i huwyr- og handels-

I plall /I er der fire ..ildige ~()rler. IO mlddcllldtigc sorler
og lO tidlige sorler af 31m. wjgræs.
Indholdct af råprotcill har været lidt højere end i 1'10" I
Blandt de ..ildige ..orler har wrlcn f\lcba haft det høje
..tc tr;C~lofindholdog den !<t,e..,te fordojehghed. Blandt
de middeltIdlige og tidlige !'Orter har de tctraploidc sor
tcr "æret de mc"l fordoJelige i h'cr "in lidlif!.hedskla....~c.
Udb)'IlCI af måleblilndingen har I denne -.eric værcl 128
afgH'dccnhedcr pr. 113. Blandl de sildi!lC Iyper har ..or
tcn Lipondo gi",:! del lavc..le lldh~ Ile ug "rani dCI huj
c~lc udh~ Ile.
De midde hid lige og lidlige ...orlt.:r Liprinlll. Mcrlinda og
Samhin har gl\'et mere end måkblandingcn og Napole
on mindre.

[ 13bel 14 ..cs en ræHc "'araldercr og egen.. kaher. der
10.1\) lIcr "Ig til dt.: enkelte sorh:r.
Ved 2. og 3. slæt er der bedolllt ovcrnadcdækning ilf
I..I"ver. Der er h::ndt.:ll!o> til. al lclraploide ..nrter har \';c

rt.:t lidt mere skan<;ommc merfor klovcr end diploidc
\Orter....anullenlignct mdenfor h'er t1dlighed~kla~-.c.

Den rclatl\e lille fur!o>kcl i ahiglc ar til ..kri\'C'i. al dcr har
..lcrel en megct hOJ ..:cksthasllghed i gr~c'i<;cl indtil mld
len af juni måned.
Karaklererne for ..miernc.. oprclhcd er glvCt i juli ma
ned. En hPJ karaklcr er viglig for sorler. der også an
\ende:o.td ..Ilel. I ah'lglc ar er dcr Ikke fundel hclydcndc
fo~kelle mellcm sorterne.
Ved ..æk..tpcriodcn ... oph"r er kiHal-tercrnc for ..lid..tyr·
ke og smag vurdcrel. og anlallel af u"'rudlct ena rig rap
græs er optalt. Slil"tyrken er efter I. brug""" fundel gud
og na...tcn cn~arlcl I allc sortcr . Der er lenden" lil flerc
planter af enårig rap!!ræs i de IClraploidc ~orter.

Karakterer for mængden af vr:lggr:e:o.. hkg 1(l~lOf hjl'ICI
og målinger af græ.. højde mel/cm buskgræs cr bed"m
melser og målinger. der be:o.temlllcr ~rtcn ... egnelhed III
afgr.rsmng. ~længden af vraggræ.. er og':I under 'ilær'"
indflydel\C af belægnlllgsgrad og mængden af tilskuds
foder til be~ælnin!:en på den enl-cltc ejendum.
KlIraktcrt.:r fur vfCI~græ~ er giH:t \cd 2. og 4....kel. Der
har værel tClldcn" lil de ..IOf',IC mængder vraggra... i tid·
ligc og nuddcllidhge ~ortcr.

Mængden af vraggræ"l er bt"ltCIIH \ed J ...læ I i juh md
ncd. Ocr er mere \ raggrd.... l malehlandlllgcn end I de
Sildige sorter.
I plull / har der v<erel megel vrag,gm.'s i de l1liddellidligc
diploide ,orler Chantal og Akton.
I p/till /I har der værel meget vraggræ.. i den lidlige
dipluide 'orl Samhill.
Græshnjden er m~ll mellem lJu,kgræsscl p. det afgræ..·
.:,ede are.:.! \cd Inerl ... Iæt. Her er "'un "i~l græsh~Jder

\cd 2. og 4...læ!.

I label 15 "cs udbyllcprufiler gennem væk:o.tpcrioden for
d~ afprøvede "oTlcr.
Produktion ..hastighedcn har v;cret ...a:rdele... høj i maj og
juni måned. hvilket til~krivesde gode væksIbetingelser i
hcgyndclscn af ,æk"lpcrioden.
I seplcmber og oklober måncd har produkllon..hastlg
heden værel mindre end forventet. h\ ilket lilskri'es den
manglende ..olindstrahng. Den \lore fon.kel mellem
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Grm'foot'rproduktion

Tab '/16 S rter af ital rajgræs udlugt uden dæksæd /993 e36), o -
Pet. af t"l'lilOf p" Fe Udb. og merudb. pr. ha

Pet Tygge· Fl<
Sort IØf· d- ""- lid In kg g. ford. hk.

IOf a·e.P"" Slof
mm. ~Iro

lel'lilof riprot
grønl 1101'\10f Iripro!.

/993. 5 fon,.,~

Ninak. [2.8 20A 211.1 4h 79.6 1,06 170 995.2 127,8 26.\ 120,5
Ajax. 12.S 20.5 20.4 4S 79 ..1 1.05 1(,"1 .,.4 '1.3 .,.0.2 -0.2
Robcna .. .......... 12.5 21.2 21.0 50 7SA 1.07 179 -25 '6.3 'OA -7.3
Emely. 12.9 20.3 20.4 4S 79.5 1.06 I(~ -SJ -6A '1,4 '-5.7
Sahalan 12.8 20.7 20.0 47 t:tl.2 1.05 170 -44 -0.3 , 1.0 -4.2
Bartnli 13.0 20.7 19.8 40 RO.7 1.1l5 170 col -6.0 '1.0 -4.1
LS/) . . . . . . . . . . . . J~.()

g~'lllling. Ud~ædslll;cngdcn har I alle ~llrter været 35 kg
pr. ha, som er ud~ål.:t p~ fasllromlct jon.!.
Afgrøden er høstet VC"l' en græ"højde ph ca. 30 cm. 1 de
firl.: af forsøgene er dcr høst C! fire sla~t og i et rm~l1g fcm
slæl.
ItabeJ 16 ses resultatet af de :.lOlagte f(Jr~og. Der er seks
tctraploide ~orter med i planen. og afpmvningen er skd
efter tilmelding af sorter.
Proleinindholdet har været højt i alle ,nrter. Sonernes
strukturværdi er beregnet som tyggetid og har va~ret lidt
større i sorten Roberta end i de øvrige soner.
Sorternes energiindhold har værel ensartet og højt i alle
de afprøvede M>rler.

lJtlhyttet i ~orterne Ninak og Ajax har ....ærd 120 af
grødcenheder pr. ha. hvilket er særdele~ højt. i betragt
ning nL at de lire forsøg ud ilf fem har V'l'f1.:t pl<.l\:erct p:'\
JB I. De 'wrige ~orlt'r. som har værel med i for<,øgent.:.
har givet et lavere udnytte. men de malte forskelle er
ikke signifikante.

Dl' oplloede lu/bYller er på SWlll1lt' I",}I.' f/il'eml mm w'd
lidliKe afprøvIlinger. Sonet! Ni/lak Ilar oJle (idrug!?! og
har .\()m tid/Igere: klaret sig galt/.

Sorter af ital. rajgræs og wester·
woldisk rajgræs udlagt i juli måned
Enkelte sorter af ital. rajgræs og westerwoldisk rajgræs
kan ved udlæg sidst i juli måned h~ve en meget stor
produktion i efteråret. I forlængelse af de gode udbyt
lerc~uhater. som blev opnået ved såning sidst i juli må·
neJ i 19Y2. hl e\' det ht.:sluUd at afprøve anmeldle sorter
af ita!' raj!!ræs og wcsterwoldisk rajgr.:es i 1993.
Dyrkning af disse afgrøder er specielt inlerc~...ant på
arealer. hvor der har været dyrket helsæd uden udlæg af
gncl), dvs. efter hvedehclsæJ eller eftL'r en ikke planlagt
hcls:cd..afgn'll.!e.

I afvigte år er der anlagt fem forsøg. Kun to er gennem·
fmt p{1 grund af de klimatiske forhold i etableringsfasen
og \'ækstvilkårene i efteråret.
FON1gcne har været placeret prl jordtype JB L Der er i
gennemsnit tilført ISO kg N pr. ha. Forsøgsarealerne er
tilført ekstra fosfor og katillmg~1dning fur al sikre op·
timal vækst. Udsædsmængden har været 35 kg pr. ha
uds:tet på fasuromIet jord.
Hdc forsøgsarealet er behandlet mod fritfluer pil græs
sets 1-2 blad..tadium.
r tabel 17 sc.s resullatel af de genncmf~,rte forsøg.

Tabl'/17 Sorrer af ita/ og wesfCTwo/disk mjf:m's efter Ilelsæd IW1 (? ~7).. _.

Pet. af turSlOf Pr. FE Udb. og mt'rudb. pr. ha
K3r.·* 1',,- TY8i~' IK

Art Sort 1'1. IØr- d· lid In kg g ford hkS
1><>.. .of lræ-- mm. \"IlCO 10r· a.e.

I prol. Slof Slof råptot. tørstof IriPTOt

1993. 2 fan'''~

hal. rajgr. Ninak (T*) IO 11.4 21.0 20.4 4S 84.9 lJ14 171 19.9 4.2 \9.1
lIal. rajgr. EF 486 Das", (D) IO 12.5 20.1 21.7 57 82.2 1.17 18; -05 '0.3 c2.6
lIal. rajgr. Ajax (T) IO 1~.3 ~I.O ~L" 54 83.0 1.13 187 O.S 0.2 -O.S
v./w. r~jgr. Rimbo ("1") IO 11 ,5 .24A 2lA ;4 7Y.J Ll2 220 2.J 1.2 0.7
\VW. rajgr. Liqualtro (T) III 11.h 2."i.2 20.7 ;4 77.(1 1.15 2J5 2.9 1.6 0.7
\Vw. r:ljgr. Ihrern (T) III 10.8 22.7 21U> ."i2 82.4 1.10 ZOO l.J 0.6 0.0
WW. rajgr. Linoria (D) IO 12.2 24.2 20A 56 753 1.23 lolO 7A 2,4 3.1
\Vw. TaJ gr. Barspectra (T) III 10.9 ~ 1.7 20.0 5J Bl.!) 1.17 202 4.1 1.0 1.2
LSD

*) PIOlOl. T ~ 1elraplul{L D '" tliplPl{l.
Ul 0--10. O.. ingen planld'('tJnd. ]l) -"- lull! hC~land
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Plantebe..tanden har været god i de anlagtc forwg. Tor·
stofprocenten har v(crct lav i det eftcrår..hø~lcue græ'.
IndholdCI af r:\protcin har værct mcget højt i afgrødcn.
og westerwoldisk rajgræs har tendens til dct hoje!>tc inl!
hold. Afgmdcns "Irukturværdi cr bercgnct '\Om tygge·
tid. Sorten linak har haft den laveste t)'B,gclil! og l!cn
Imjestc furdnjelighcd. I gennem.. n" af dc UHlgC "Crtcr
har dcr "~tll1ct mcllcm 1.10 og 1.23 kg torstof til en
foderenhed.
Ocr har va~rd Icncicn.. lil Cl "IØrrc tØrstOflldbyltc i wes
Icrv..oldj...~ rajgræs end i ita!' rajgnc!>. DL:! ... tur!>!e ud
h) Ile af afgmdcenheder er hO"let i "oncn L.iflona. mcn
dc malte forskellc er lUC signifikame .

D" 0p"iJn/r Ildbylter , græs ('r ((I I. 2{j()·/.JOQ 10"1:: mim/re
pr ha (''''/ l /991. Delle Ith.krn·e\ de" ff1l11drt, \Olllldstm
/mg og dl' {(/\'I' tempemwrer i ('!rerlJrel /C)<J3, Ab'igte drs
1'(t'!o,!>/IIi/f"l/r og dn hl'gnl'/fSede (UlIllI !or.wg g/l'er ikke
lilltrækkeligl' oplysm"gl'r om de ('lIk,'/re sorters IIdbyffe
pot(''''ia/t'.

Stigende mængder kvælstof til
hvidkløvergræs, 1992-93
Kvælstof III hvidklm'ergræ<; er med til al ..tahili..ere ul!
b~ltet i mar~en på ct højt niveau. og kvæb.tof anvendes
(II at Sty rc halitet ug prodU~(IUn gcnnem ,æ~~tperi()

den.
Forsøgene cr anlagt for al øge ~endskabel til ~,,\'ælstof

f(:t~ indflydelse på fodcf\,ærdien ug indhiJidet af AAT
og PHV i ~"æbtofgudcl h\';dlo.lmergræ.. gennem væk"t
perioden i for!>kellige udnytlelscss~:'>terncr. Genncm et
'1~\rrC kClHhkab til gnc~~ets foderværdi kan der anlæg
ges den rigtigc strategi med hens)n til valg af supplc
ring,fodcr og tilskud,fodcr under afgr"d""nmgcn. Q'er
fodres græ<iscnde d~ r med prolcm. udskillc" dcn over·
~k)'dellde mængde '0I1l kvælslof gennem urinen. Det er
til skade for græ<;markcn. ko<;tcr energi ho... del enkelte
dyr og øger rniljobcla"tl1ingen.
For at efterligne de fa"liske forhold i marken er for·
'logene :mlagt efter!-amme fOP.'ng...dc!-ign ,om III afprov
ning af sorter af alm. rajgræs.
I ahigte år er der anlag.t fem for,>"g med fem slæl. Dc
fire fOT'>og har værel placeret Pii JOTdtypcrne JB 3 til .5
og et fors,;g p. J B II. f-orsøgene har været anlagl i ek~i·
'Ilcrende I. års græsm:lrkcr med hvidklø\'cr "om enestc
klll\'crarl. Ocr har V<Lore! vandel på alle fur!>og!>arealer.
f-Oderv:crdihcstcmmcl'en i fOf'oogcne ..bl betragte,
~m græs fra ct rarioll.H1[græs",,,gssysrem. Spccielt i I.
og 3. slæt, h\'ur græ,~el har fåcl fire ugers hviletid og
produkllonen har' ærel ca. ::! Ion tor..tof pr. ha eller hdt
dero\er pr. ~Iæt.

IlilknYllling lil fOThI)gclle har der været placeret prOI·('·

/7tuler med ..tigende mængder kv:cI,IOf. På di ...~c prøve
nader er der praktiserct kontinuerlig afgra-sning som i
Cl regll/prn "i/orfold.sv'llem. Der er ikke foretaget ud·
byltcmålinger p. pro'efladerne. kun foderværdihc·
"temmeJ!>C.
Som fOT'>ogsgodning er der anvendt kalkammonsalpe
Icr. Kvælsloftildelingen fremg r af nedensl:\endc plan.

Gro\ rodcrprotluklion

FOrs<l1lsloo
Kg~pr ha III

I ah
~h('d2. ~1:f:tl3 ~læ114 slæd5. ...Ilrt

a. O O O O O O
h. 25 25 25 25 O HK)
c. 50 50 50 50 O 200
d. 75 75 75 75 O 300

I lahel I~ ...c~ gcnnem"nil,re,ult.ncrne :lf alle høstede
slæt. Med stigendc mængder kvælstof cr ~1\1'eraIHjdcll

faldet ... ta-rIo.L t>.l:.cngl!en af vraggræ.. p,i dc afgr;c~-.cdc

arealer har kun \ æret lidt p;'nlr~el af hæl~lofmængdcn
I gennemsnit er afgnxJens indhold af råprotcin på ~am

me ni'cau i ug'x1el klmcrgr.e<; og kl{)\-ergr:t.'<;. der har
fået JUO ~g N pr. ha, hvilket tilskri"cs den større kl,,·
'crandel i de ugodcdc for~"gslcd. I kluvergne... "om er
tilført 100 til 200 kg N pr. ha. har råprOlcinindholdet
været lidt hl\cre. Bctydningcn af delle "i"er ~ig igen i
græsscls I'BV-indhold.
Gr<b~ts fodcf\'ærdi har været huj. I ~Iø,ergr.es ho... tet
med fem ..Iæt er der medg. et ca. 1.15 Io.g torstof til en
foderenhed.
Udhyttct har og,5 'æret højt. Dcr er h""lel IOR afgnx1e
enheder i ikke kvælstofgodct kløvergra'\. Trods delle
høje udbyltenivcau har der v:eret stor respons for sti·
gende mængder kv:.cblof.

Merudbytte a.e. pr. ha

10
1. slæt
2. slæt
3. slæt

8 4, slæt
S.slæt

6

4

2

O

25 50 75
kg N pr. ha pr. slæl

Figur ,. Merudbyt1e for s#gende mængder kvælstof fjf
hvIdkJDver. Gennemsnit af8 forsøg, '992·93.

I figur I ..c.. merudh)'t1e for ~'il'blof lil h"er slæt. Kur
...-en er tegnet på grundlag af olle forsøg. 1992·93. Re
~pon:;cn fur ~ ...ælstof har speciel \'æret stor i l. til3. slæt.
For al tilpasse tilskudsfoderel efter græ!lM:I.!> foderv;t'rdi.
AAT og PBV·indhold er det nødvcndigt 3t se p. foder
værdien i dc enkeltc slæL

I tabcll<:1 er der en oversigt ovcr karaklererne for kløver
og \ raggræs samt afgrodens fodcr\"ærdi og udbytter op
dcl! på ..læl.
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Tabel 18. S"gt!nck mcrngd~r hcrlsloj Id h"jdk/f",~,g'crs. 1993. (138)

"" Io<
l\.1. af ltJr\tof "'. FE Udb. OIlIItrudb. pr. ha l

Kg" p" FK .. Ilør· •• ~ hq
pr....

k I 'BI SlO!
,.. .....

\111'0 ... lord • •
. ~r· græs·· P" lof tlf"'lof r.iprOl

AAI PH\ l~f'lotvt I r'rn>!

1993. 5 forsøg
AIl~ slæt

O 8 3 15.5 19.4 23.1 76.2 1.14 172 90 54 123,5 24,0 108,0
100 7 3 15.6 18.5 24.3 75.8 1.16 165 92 43 10.5 0.8 7.4
200 6 3 15.4 l .6 24.8 75.6 1.16 166 92 4, 23.1 3.3 18.2
300 4 4 15.4 19.6 24.3 76.1 1.15 114 90 56 35.0 7.1 30.3
LSD 5.8 2.0 4.8

.) (}.IO: O tngen kJø\'Cr, IO - 100 pc! O\'Crfladedrknlng af UOH'r
") 0-10: () Ingrn H3ggt'ti. IO - mrgrl vraggrr;.

..
KgN Kilt for PC!. af tørstof FK "'Fe edb. og mcrudb

pr. ha i.

I
rr ha

pr. slæl k10· I "'e' ri· I trl:- \'Itro l~ I I ford I I e
hl, b. IH:r- gr1r:li-- rrOI. '!llf lør.tof rapM MT PBV a.c.

Tabel19 ~tigl'/lde 111lc/Igder Å.1'ælslO[ tilltl'idkløvergra:!'> 1993

/993. 5 forsog
l. slæt

O 9 2 20.1 18.1 83.0 0.99 156 84 43 2O.S 20.6
25 8 3 20.2 l .7 ~.5 1.00 159 , 45 3.3 3.1
50 7 3 20.1 19.6 2.~ 1.01 158 85 44 7.2 6.9
75 7 3 20. 19.4 82.2 1.00 163 84 51 10.7 10.5
LSD /.6 1.9

2. sl(l't

O 8 2 15.4 25.4 73.2 1.23 139 99 9 39,4 31.9
25 7 2 14.5 26.9 72.S 1.26 132 102 -l 2.9 1.7
50 6 3 14.7 28.1 72.1 1.28 137 102 3 4.1 2.0
75 4 3 16.2 27.3 ~.9 1.24 149 99 20 5.4 4.2
LSD

3. slcrt

O 8 3 21.0 24.7 RO 1,18 195 ll8 81 24,1 20,4
25 7 3 1M 25.9 73.7 1.21 184 92 65 3.2 2.2
50 5 3 19.5 26.2 74.0 1.20 182 92 62 6.7 5.3
75 3 4 20.3 25.7 7,.4 1.16 184 89 67 8.7 7.9
I,SO 1.3 1,1

4..vlæt

O 9 5 22.0 23.2 76.9 1.12 196 85 85 28,2 25,1
25 7 5 20.3 24.7 76.3 1.14 181 89 65 1.5 0.8
50 6 5 20.4 25.0 76.6 1.14 182 89 66 3.3 2.4
75 4 5 :!H.9 24.9 75A 1.18 195 ll8 80 6.7 4.4
LSD 2.J 1.5

5. sltZt

O 7 22.5 20.5 77.3 1.14 203 83 96 11.3 10,0
25 5 21.6 21.7 76.1 1.15 206 83 99 -0.5 -0.5
50 5 22.1 21.4 76.1 1.13 199 84 90 1.8 1.6
75 3 22.6 21.2 76.7 1.13 204 83 96 3.6 3.2
LSD 2.7 2.4

-) 0-10. O '" mgt:n kh)\t:r. IO - 100 ret (}\~rfladcdæknlng af 1r:10vtr.
Ul ~IO.O Ingen naggnn. 10 - mrgct \r.aggrzs
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Tuln'/20. AfKrodckm/iter I IIl'U/I..IOI·erWI.t!\ ,ni
pr(}\'('flader "ed wgl'lIl/e 11/f1'lIgt/er kl'{rhrof

5
5
5
5

7

6
6
5

13
13
73
73

•
4

5
5

221
219
216
219

S
6
6
6

7
7
6
5

•
4
4

•

210
215
213
217

5
5
5
5

•
3
3
3

110 17
111 13
7. 7.
72 71

<.I" 110 127
105 120 12.
113 117 120
126 123 12-l

1911
:!l17
210
219

Anl..1dage ehc:r
~I)lng §Ommcr

5
5
4
5

3
4
3
3

182
18'J
1115
205

2
3
3
3

6
7
6
7

77 72
W 82

10Il 77
116 103

IR3
lY.
205
211

2
3
3

6
6
6
7

61
73
117
96

Antal dage dier
gøehkning fOl'irKg

pr. ha
pr. slæt

g ford. rtlpmft'1II pr. FE

O 175 18.1 171
2'; 186 I~ ISO
50 202 205 190
75 205 212 196

K P/JV pr. FE

O 13 83
2'i AA 103
50 111 112
75 115 123

J: AAf pr. 1-1:.

O 76 75 S2 SO SJ
2; 73 71 RO 711 81
50 /fI 70 78 7. 82
75 6Il 6Il 16 n 78

Kar for ,.,agsrll'S

O 2 3
25 2 3
51) 2 3
75 2 3

af!frodt'hoJde cm

O 3 5
25 J 5
50 4 6
75 • 6

f...f.{ Ml'I'lOf pr. fE

O 0.9-1 0.93 1.01 UO 1.06 I.U7 1.06 1.05
~ QWO$IÆ I~I 1m læ 1m lill
50 O.YI 0.Y3 1.00 0.'1'1 1.05 1.01 1.02 1.02
75 0.92 0.93 0.99 0.9R 1.05 1.01 1.00 I.U2

N·; /II Il1ro (kornger(,f)

O &1.6 S5.1 S2.2 SI.S 78.5 77.7 77.3 77.2
2.; II·U &lA 112.0 111.1 79.1 7704 71104 711.0
50 83.Y S-1.3 35 81.. 78.9 79.3 79.1 711.9
75 &l.2 &l.1 81.9 111.7 78.3 79.2 79.6 79.0

r.1I.~. af 5 ullder\·ogl'/.I'er. 1993

p('( rtiprou.'in af (ørs/of

O :!:U 2-lJ liA 22.9 11.7 2.1.1 2.4.5 2'i.9
l) 25.0 26.2 22.6 2.1.0 22.7 2-l.2 15.9 26.0
50 27.1 26.R 13.6 25.6 22.2 25.5 25.S 25.9
75 27.2 27.8 2-l.6 26.3 24.2 26.5 26.5 263

Kar.·· for orl'rj1adedækmng af klon!r
071111787

25 II R 8 7 7 7
50 8 II 8 7 6 6
~ Il 1\ 7 666

-, 1I-1f): Il '" Ingen Hag!!ræ<-. IO mC!CI \'raggr:rs
..t) 1l-IO: ti Ingen k1o\er. IO '" !(f}pct_ overflatkrJæLnlng

I J. sJæt har andelen af kløver kun været svagl påvirke I
af stigend~ mængder kvæl"lof. Fodcn :crdien har værd
h"j. Der er kun medgået 1.0 kg lø~lof til en fodercn
hed. og indholdel af fordoJeligt råprotein er meget højt.
Indholdct af AAT og PB\' har værel tæt på gældende
normcr for en højtydende malkeko. der skal havc en
høj daglig foderoptagcl ..e :tf frisk gnc...
Den l. s/æt er høste I 31 dage efler l. slæl. Klo\'crande
len har \iCrcl ..ta:rkl ahagende med "'llgende mængder
bælstof Produktionshastigheden har ,æret belydelig
~Iurre end fur\'cntel. I il.l.e k\'æhlnfgudcl h\'idl.lu\'cr
græs er dcr produccrel HJO FE pr. ha pr. dag eller ml'Slen
J.lOO FE pr. ha i perioden. Delle IH)JC ud b) Ilc er mcd
virkende III den lidt la'e fodcn'a'rdi. der medgår mel
lem 1.2 ug 1.3 I.g tor~tof lil en foderenhed. Gnt'\l>Cts
AAT-indhold har værel hOJI og PBV-indholdet lavl.
Den 3_ !l1r~r er udført den .B juli 3-l dage cher ~. slæt.
KI,)\erandclcn har \'ærel meget .:;t:crkt p;inrkel af I. \ :cl
~loftilfø(";len. I'rodukliono;hastighcdcn har I.un 'a.·ret 60
FE pr. ha pr. t1ag.
Afgrøden.. proleinmdhold har været forogel og fnder
\'ærdien lidt højere end i 2. slæt. Græ'i.:;cts AAT-indhold
uan-.et lildeling af I.\<chluf har \ærel på et pa....~ende
niveau som fuldfoder III malkckocr. mcns PBV Iiggcr
uver n1a.'.imum græn~en.

I afviglC ar er der også ~kel en betydchg ~llgning i gr:c...
S('t~ indhold af pav i midten af juli måned. Græsseis
prolein- og PHV-mdhold er øget grad\'i~t re... len <lf
væksIperioden. Tilfpn;el af I.vælstof har ikke haft md
fljdcl!<>C pa delle.
1 .J. og 5. !l/æt er der medgtlCI e3. 1.I kg tO~lof ltl cn
fuderenhed. AAT-indhuldet har \I:erel p:"! el ni\cnu. der
ligger I<cl p. bcho\'et 111 højlydende mitlkck~~er_ men...
afgrødens I'BV-indholdel har været for hojt. Di.:;sc for
hold er næsten uden indflydd...e af likkling af h,\æl!>tof.

Foreloblg ÅOllkilmoll: Sf.' mej/e for!log med !II/gnu/t>
nllPllgd(>r kwp/~tof til hl'f{/l..lm·ergm'\.

Analyser fra proveflader
I'ro\'cfladernc har \'æret placeret llhrel.tc Illknytnlllg III
forsøgene med stigende mængder hæl-aof til h\'idl.lo
\'ergræs.
Arealet på pro\-efladen er fire gange ..å Slort -.(,m area
let på en normal hostparcel. d.v.s. ca. 50-60 111~. I mod
sætning lil for.:;ogene er pr"lVefladcfllc anlagt uden gen
tagelser.
På pruvefladcrnc er der II!fort sligende mængder kvæl·
Slof. Der er praktiseret I.onlinuerlig afg~l1ing (reKII
ler('t jlOrfoldJ gennem hele vækstperioden. Pro\'cme til
an<ll)'se er udlaget mellem buskgræsset j ca. 4 cm hOJde.

Den I. tildeling af kvælstof er udført den 15. april. og 2.
tildeling er ~I.cl umiddelbart efter den 22. maj. h\'or den
1. prp\eudtagning"'periodc har været tilendebragt.
Den 3. tildeling af førsøg'igooning er foretaget den 18.
juni. umiddelbart før den sidste prøvcudtagningsperio
de cr påbcg) ndl.
De" [(usfe pro\'eudtagning'\periodc er påbegyndt den
21. april. som er normal udbindingslid for malkeh~r i
en regulerel slorfold. Derefler er der udlagel prp\'cr
In'er IO. dag indlil den 22. maj.

2.tS
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De" anden prøveudtagningsperiode er påbegyndt den
18. juni. Derefter er der udtaget prøver In-er IO. dag
indtil den 22. juli.
Stantidspunktet for tildeling af forsøgsgødning og tids
punkt for proveudtagning er synkroniseret mellem de
fem fOr'SØg!>Stcdcr. Kon!r.ulent Jørgefl Krisrensen, Varde.
har været koordinator.
Analyseprogrammet fremgår af teksttabellen.

, forårsperioden har græssels indhold af rf/protein været
hOjt og qærkt påvirket af stigende mængdcr hæ/stoL
Ved periodens afslutning har råproteinindholdet været
på samme nheau i ikke kvælstofgodet klp\'crgræo; ug i
kvælstofgødet klo\'crgræs. også på de prp\cnader der
på dette tic:bpunkt er tilføn 225 kg pr. ha.

Afgrødcns foderværdi har været meget hOJ i fodrspc
rioden og høj i sommerperiodcn. hcnholdsvi!r.lidt under
1.0 kg to~tof pr. foderenhed og lidt over.
Mængden af fordPjeligt råprolein pr. Æ har \æret me
get høj i kvælstofgodcl græs i for. rspcriodcn. Ved som
merperiodcns afslutning har nheauet været det sammc i
ikke gødet kJo\-ergræs og stærkt kvælstofgødet I..lover
8ræs .
I forårspcriodcn har gra:ssets indhold af AAT været lavt
i ikke kvælslofgødct hvidkløvcrgræs. J bcgyndebcn af
'iOOlmerperioden har AAT-indholdet også værCI lavt og
er faldet )'dcrligcrc ved periodens afslulning.

Græssets indhold af PS V har v:erct højt. I fon'lf<ipcrio
den er PBV stærkt stigende med stigende mængder
kvælstof. ( sommcrperioden er græssets PBV-indhold
stærkt stigende gennem prøveudtagningsperioden. På
prøvefladcrnc er dcr kun fundet begræn~edc for~l..ellc

mellem ikke kvælstofgødet og stærkt kvælstofgødet kl~~

vcrgra......

Græshøjden er m~1t med cn plademåler. d.v.s. al de
gennemførte målinger viser en højde. der er ca. 2 cm
lavere end målinger foretaget med en tommestol...
Græshøjden har været megct konstant og har gennem
det meste af perioden været mellem 4 og 6 em.
KløverandcJen er bedømt visuelt. og der er givet karak
teren IO for 100 procent overfladedækning. J forår;.pc.
rioden har kløverandelen værel hoj og kun svagt faldcn
de med ~tigende mængder k.vælstof. I sommerperioden
har kløvcrandelen ,æret svagt faldende med stigende
mængder kvælstof. Dog ikke så meget som på forsøgs
arealet. h..or græsset har fået fire ugers hviletid for slæt.
Vraggr;es.~t er bcdomt visuelt og mængden har værel
størst I sommerperioden. Under'iCgelsen vi'ite ik.ke he
tydende forsl..eUe i mængden af vraggræs. som kan rcla·
lere.. III "ligende mængder hæhtoL

I label ::!I er re'iu1t<Jtcrne fr" for-.ogene med stigende
mængder "vælslQf til hvidklo\ergræs (falIgt græ5J1,am
menstillcl med resultaterne fra proveOaderne (A.ort
græs).

Resultaterne kan direkte S<1mmenligncs. I forårspcrio
den er det resultaterne fra l. slæt i forsøget. der er 5<101

menhgnct med re~ultatemeog fra provenademes sidste
afhugning dvs. 45 dage efter l. tildeling af kvæl<otof.
I sommerperioden er det resultaterne fra 3... Iæt i for-
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Tabel 21. Afgrodehalitet f IJvidklø~'ergræs i forskellige
af8ræ~;nmgssystemer. /993

Ilt ·12. maj ~I 22 JuliI... :-. lorår """"'<,
pr. h8

I lan!!, I .0"pr. !Itrl lan~t korl

'OZS - ,ozs
'"'

/993. 5 forsøg
per rdprorem af tørstof
O 20.1 22.9 21,0 25.9

25 20.2 2~.O 19.6 26.0
50 20,1 25.6 19.5 25.9
75 20.K 26.3 20.3 26.3
FK. in "itro (kOrrigeret)
O 3.0 81.8 74.0 77.2

25 82.5 81.1 73.7 78.0
50 R2.2 81.4 74.0 78.9
75 82.2 81.7 75.4 1'J.0
A.g tørswf pr. FE
O 0.99 1.00 1.18 1.05

25 1.00 1.01 1.21 1.03
50 1.01 0.99 1.20 1.02
75 1.00 0.98 1.16 1.02
g ford. råprOlc", pr. FE

() 156 183 195 221
25 159 194 184 219
50 158 2115 182 216
75 163 211 184 219
gAATpr. FE
O 84 !IO gg 73

25 85 78 92 73
50 85 74 92 73
75 84 72 89 73
g PBV pr. FE
O 43 77 81 127

25 45 92 65 124
50 44 lOB 62 120
75 51 116 67 124

søget og fra den sidste afhugning på provenaderne.
d.v.s. 30 dage efter 3. tildeling af kvælstof.

Gr<t='~t.s foderværdi på prcvefladerne svarer til det,
som produccre~ i el ratiDnsafgræs"itlgssy:uem med langt
græs. Dct har fåct ca. fire ugers hviletid. og der er pro
duceret 2 tons torstof i l. slæl og lidt mere i 3. slæt.
Græo;.<>els foderva:rdi på pmvenaderne er. som det pro
ducercs i Cl reguleret storfold.system (kontinuerlig af
græsning). med k.onstant ÅDrt græs.
Gf3:<iscts fodcrv;crdi er meget afitængig af afgræsnings
systemet . specielt indholdet af protein cr meget afhæn
gigt uf græssets ud\ ikling.

I kort hvidkh}\ergræs har indholdet af råprotein været
fra 3 til 6 procent højerc end i langt græs.
, forårsperioden har foderværdien været meget høj i
både ~ort og langt græs. I !lOmmerperioden har det kor.
te græs stadigvæk været meget let fordøjeligt. mens
langt græs er blevet væsentligt rungere fordøjeligt.
Indhuldel af fordøjeligt råprotein har været væsentligt
hojerc i korl græ-. end i langt gra=s.



I langl græs har indholdet af AAT pr. FE na:~tcn værel
på niveau Illed gældende behov for fuldfoder til højt
ydende malkekøer. I kort græ:-. har AAT \ærcl for lavl.
og delle \Ililcr ltlorre I..ra\ lil valg af suppleringsfoder.
Kvælslofllldclingcn har kun haft begrænscl indn)debc
på AAT-lIiw<luel.
Græsset:. IOdhold af PH V pr. FE er typisk 40-80 g højere
pr. FE I kort græs som i langt gTa"l>. der har haft fire
ugers hvilelid og pnK.lucercl ca. 2 Ions t"r... tof pr. ha.
En uhensigl<;mæssig virl..mng af kv:rlslof. som f.cks. et
meget hOjt r:.lprotl.'in- og PBV·indhold ltOJml ~t I:nl
AAT-imJhoIO. kummer kun til udi ryk. når græsscl er
kort. I I:lngt græs p~virkes græssel'" indhold af råprotcin
ikke så ... I;erkl af "'Iigcndc mængder kvælstof. l langt
græs omsætlcs kvælstoffel i en SHure plantcproduklioll.
og dCf'\cd furtynde, mængden af I..\ælstof I planten.

Rcsultalernc fra provcnadcrne er meget O\crbcviscndc
ug. sammenfaldende med rCltultatcrne fra g.r:l'...undeN'·
gclser p. UK-brug. som er onllalt I afsniltct om under·
ltøgdl>c.\rtrhejdct .\idc 27.1.

For"dgene med slIgende mængder kvælstof lil hvidldu
\crgræs ...i~r:
lU det er færddes lønsomt lU gn'e 1..1ll'lstof ullll/dkIOlrr·

grlPS I/'d rarionsa[grtl'sflmg.
ar der bor 8il'e~ IIlOt/ertlr~-l1lælJgdcrkl'll'!:,wf i 1Jl'g)'lIdd

fef! af I'(l'kstperiode".
at l~dIlYII('lses",etode" er den ultafgorem/e fal..tor 111{'(/

hensJ" til grll's:,eb fi}(len-ll'rtil. inclllOid af raprou-'n.
AATog pnv.

III I..Ort græs med kOfllifl"erlig afgræsning lIar et prote;,,
IIldllO/d, der er 3-6 procefIl hOlere f'1ld ..Iallgl græ.\
/lO/lSt'l "I'lPlsLOfrildelblg.

al "lallgt 8'({':' .. m('d .J Jlgers IIl'lh'lull'iler ('II produktioll
på ca. 11011 torstofpr. ha. har el mdllold, dl" \'I'arer ul
be1101 I.'t for AAT ul en hOJrydend{' mall..{'l..u

al kort grrrs med kOfllllllU'r/ig afgræ.mmg lIar et lawmd·
lioM af AAT OIJ t.'111{'jl indhuld af PBV i forhold til
beluJl't't fil ell IInjtydl'1ule malkeko. hl'ls der Ikke gil'('~

f/lpplnmgf:[odl'r ml't! I't pk<;tra hOj! AAT-",dho1d og
f/('gllt/Il f'B \'-imJhoM

Grmcroderprod uklion

Stigende mængder af græsfrø
og forskellige metoder til etablering
af kløvergræs, 1993
UdbytlcI af græs og speciell I..lcvcrgræs er mcgel af·
hængigt af en \'ellyHct etablering. I udlandet ;:IOVCI1<1I.:..
der oftc 15-40 kg g.r;e..fro pr. ha. I Danmark anbefale..
der cn betydelig mmdrc mængde græsfrø. Gennem de
~enere år er der og>t'I produceret og ~olgl .. fm..åka....-.cr..
lil mon IC ring på rad.._maskmcr. Såning af d:cks..-cd og
græsfrø kan herefter udføres i en arbejdsgang.
De praktil>kc erfaringer med fr"..å.l..asscr har været mc·
gel forskelllgc, og i et løn for~r har elabieringen af
klMcrgræ.\ ofte været mislykke1.
For al forbedre erfaringen med frosåkasscr og under
~ge uds;:t"dsmængdens bet)dning. er der anlagt forsøg
med tradJlionel "rilles;'i.ning" og såning med fro~ ka~

ser.

Begge metoder til etablering er søgl gennemført på den
bed~lc m de. D ... !> .. al nllesåll/"I:: er genllemført på fast
Iromlet jord. Såning er gennemhm med moderat hil
slighed. så ..Arillen er eflerladt markeret. og jorden fra
hagen.lc ..<'ttragt il..l..e har dæHet sporel fra den f"rsle
s!Hragt. !:.fter ningen må der gerne være 10-20 procent
~Ylllige fro. dvs .. at såningen skal genncmføres uden
hrug af dierharve og uden efterfølgende lromling.
S. ning med !rosdkllSSl'r er udfon sammen med ..:.lning
af dæksæd og efterfulgt af en tromling umiddclban efter
:o.aning.
f-of<;ogene har været placeret p. Jordl) pcme J B l. 2 og
3. De IO af forsøgene er vandet i første halvdel af maj
måned.
Som græsfmblanding er der anvendl blmlfJillg lir. 6 fra
de anhefalcde froblandinger 1992. llIandingcn indehol
der 7 kg dlploid sildig alm. rajgræs. 14 kg IctraplOld
alm. rajgræs og 5 kg hvidklo\cr.
l label 22 ses resultalet af de gennemfprte fon.øg. Dc
herværende resultaler omfaller kun udbytlel i efterårel
efler host af helsæd. Som opfølgning af forsøgene for
...elles der med cl slæt I foråret 199~.

Tabel22 Forsl..ellige ",noder til erabft!rillg af græs- og klol'ergrlP5 fW3. (239)

Kg Kar.- for Kar.-- for Pct, af tørstof PrÆ
·dh. og merudb.

.d·
pl. best. af græs lløvcrbcstand FK pr ha

!\teiode
sæd '"

pr. ha eftrr Ived gn:s efter I I\ocd gra:s ri· I UOJe \IITO kJ rl~ford hkS .1
""..... .Jzt dtbzd slrt prot. stof IUNof riprol t0f\tof a.e.

f99J. AlItal fOHog 3 2 .1 2 3 3 3 3 3 3 3

Rilles. Iling R 4 R 4 7 2U.6 21.1 75.9 1.22 198 21.4 17,5
Frøsåka'i'C " 4 8 4 8 20.0 21.2 77.3 1.17 183 0.2 0.9
Rillesånln~ 16 6 8 5 8 18.7 21.1 75.8 1.25 180 3.0 2.0
Fn,såka~:o.c 16 -' 8 6 8 19.1 21.5 76.8 1.23 181 1.6 1.2

IRille ning 26 7 9 6 7 17.9 22.4 75.3 1.26 171 3.0 1.9
Fmsåkasse 26 7 9 6 7 18.6 21.2 76.6 1.25 179 3.9 2.7 KRlllesåmng J6 8 9 6 6 18.1 22.0 75.8 1.l8 178 4.4 2.6
Frosåkasse 36 8 9 5 6 19.9 21.9 75.0 1.31 203 3.7 1.7
LSD

• ) ij.I(I: O d.\rhg he"'l.and. IO '" fuld l"lC'Sland .
• 0) 0-10: O lOgen k1OH'r. IO 100 pet O\'t'rfJackda'Lnmg.
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Plantel'>eslanden af græs og kløver er bedømt efler host
af dæksæd og for 110<;;t af g.æs. Ved bedømmelse af plan
tcbcslDnden af græs efter høsl af d;cksæd har der været
betydelige forskelle mellem metoderne. Vcd host af
græs har denne forskel været udjæ~et. hvilket tilskri
ves græsscb store buskningsevne under nedbpfl)rige for
hold.
Ved bedommeise af klovcrbcslanden er der ikle kon
SWlerel bcl)'dende forskel mellem de (O metoder. Ved
host af græs har der været en tendem. til. at en relativ la\
udsæd~mængde på 16 kg markfrø pr. ha har gi ...et den
bedsTe udvikling af klo...er. Med h.ensyn til afgrødekvali
tet er der ikle konstateret betydende forskelle som fol
ge af ændret uds<t(.h.mængde og metode.

db)'uet af afgrDdeenheder målt l eflerårel har været
hOJt for en klo\ergræsblanding. Der er tenden<; ul <;11
gende udbytte med stigende udsæ<.h.mængde. men der
er ingen betydende forskelle mellem de anvend le meto
der.

Forsøgene fortsærrer ti/næste lir med høst afførste s/æt i
dl' ekswtremle forsog og med nye fOHOg. De her op
naede udb'itteresll/ta1('r gU'er ingerl begrundelse for 0/

hæl't! misælismængdeme af græ.~frø tl/ !ilær, (\"(utimod
amyder de ,.n nwllghed for lJt nedsætte Ildsædsma!flg
de". Forholdene LlIlder afgræ.Wli"g er dog a"derledes.
Her skal der tages hensy" ril ol'erj1adedæklling og for.
urening mell endrig "'pgræs.
Yderligere forsøg vil afklare. om del er betimeligt li! fIlod·
stel/e mlsædsmængdeme.
T'Or.søgefle I'i.\'er ogsd. ut frostikasser ko" am'e"des. hvis
dl' l'tjmræssige forhold er 0pufr/ale. og mlslimflg Ildforc:,
mellomtanke.

Udlægsmetoder for lucerne, 1991-93
Lucerne er megel \'degnel til ~Iæt og let at forarbejde i
tørnn&-sindu!>lrien. For at opnå Cl højt udbytte skal der
etableres en læt og ensartet planlcbestand.
Problemer med hensyn til etablering har været begrun
delsen for at genncmrl~re denne fon.øgsserie med sti
gende mængder udsæd af halvbladløsc ærter. hesteoon·
ner og en blanding af dISse som dæksæd.
I udlægsåret er hele afgrøden h,)stet :.om helsæd i for
sogsleddcne a-e. I led f er der kom hostet lil moden
hed.
Forl>"gsplanen og udsædsmængden af dæksæd fremgår
af teksllabcllcn. Lucernesonen Resis er anvendt i beg
ge forsøg.

I tabel 23 ses genncmsnils~ultatetaf årets forsog med
d)'rkning i to brugsår.

Uan~cl de fo~kcllige udlægsmetoder er der fuld plante
he~tand. Der er i gennemsnit høstet 114 hkg torslof i 2.
brug..M. h\'ilket er lidt mere end i I. brugsår i 1992.
Dette tilskrives vækst vilkårene i 1993. hvor der er høstet
3 <;;Iæt. I gennemsnit af de gennemfone slæt medgik der
mellem L.28 og 1.35 kg t0rslOf PY. FE. hvilket er godt i
lucerne.

Resultaterne fra udlæg'lårct 1991 og I. brugsår 1992. ses i
O\'/!r:'ig1<'1l 1991 og 1W2 på henholdsvi'i side 247 og 268.
Fon."gsscrit.:n afslultcs nu. indtil fornycl interesse for
nyc udlægsrnetoder af lucernc pnskes afprøvet.

Det begræll.H!de antal forsøg har vist, at bælgp/amer eg
fler .rig godt mm dæksæd for lullæg af luceme. I ud
lægsdrer har ærrer og hestebønner med henhold.lvis 70 og
.JO p/l/Ilter pr. ml gi~let de største udbyuer. En plame·

Tabel 21 Udlægsmetode fur lucerne ? bruf{sdr. a.JO), _.
Kar-t PCI afl0l"!itof Udb. og merudh. rr ha I

for PCI K,

"l
Lod

luu:mc lør r.of "'. rå· IØl"!ilof b'g.no- pr. FEbestand pro. lof a~ke
gren! Itørstof Iråpm!

/993. 2 forsag

a. Lucerne
+ 30 æneplanter pr. m. Odin IO 20.3 17.0 35.3 8.5 1.34 559,0 113,5 19,3 84,9

b. Lucerne
+ 50 ærl~plantcr pr. m~_ Odin .. IO 21.2 17.0 35.4 8.6 1.34 -4.0 4.3 0.7 3.0

c. Lucerne
+ 70 æneplantcr. pr. m· Odin IO 21.3 17.9 33.6 9.0 1.29 -8.5 3.7 1.6 6,0

d. Lucerne
+ 40 hestebønnepl pr. m~o Blandine IO 19.9 17.9 D.2 S.7 1.28 25.0 ::U 1.4 5.9

e. Lucerne
+ 30 ærtepl. pr. m~. Odin
+ 20 hestebønnepl. pr. m:. Blandine IO 20.7 16.9 36.0 So2 1.35 15.0 5.3 0.8 2.9

r. Luccme
+ 250 vårbygpl. pr. m~. Sewa· .. lf) 20.8 17.3 34.4 S.5 1.31 -11.5 0.4 0.3 2.0

LSD

..) lløstet 111 modenhed I udlæg-..lrel
•• ) 0-10. O mgen besland. IO - fuld bestand
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antal tJoo dælen.
pr. m; I Y. ho,t I. Ar I 2_ ar I

Vårbyg ml'd
luCt!rneudlæg

Tabel2-1 CÅ.rudt I ,drbyg med udlt('g ti! lllceme (2-11J

Ukrudl Karakter for
lucernebc=stand

:1 forsøg 1993
a. Ubehandlel 12 I IO
h. 3.0 I Ba\agran .aSO- ... I 2 IO
c. 15 I Basagran 4RO·. I I IO
d. 2 X I.S I Basagr:m 480· O 2 IO
c. I.S l Basagran 480

- 1,0 l SlUmp se . y

r. 2x 1.5 l Hasagran 480
- 1,0 I Stomp se., O O 9

l farsøg 1992
a. Ubehandlet 23 20 IO IO
b. 3.0 I Basagran 400·. , 4 R IO Y
c. 1.5 I Ba..agran 480"-. 4 \O lU
d. 2 x 1.5 I Basagran 480· 4 S \O 9
c. 1.5 I Basagran 480

+ 1.0 l Slamp se . 2 5 IO 10
r. 2x 1,5 l Basagran 480

-I- 1.0 l Stomp se . 2 4 Y Y

3 forsøg l CJ91
a. Ubehandlet 403 2R 7 7
b. 3.0 I Ih..agran 4&0· 24 12 S 7
g. 1.0 I Ballagran 480

+ 1.0 l Stomp se .. 175 6 S 7
h. 2,0 I Basagran 400

- 1.0 I Stomp SC ., 21 5 R 7.. :2 x I ,o I Basagr:m 480
- I,(J I Stomp se: IS 3 S 7

.) Actlpron tilsat
l hehandlm!! på luCt::rn~ mt:d ~raJ.:bI3J

~ behandlIOl! ca. IJ dage: <ocnC'TC
Karakter: IO fuld be~land af lucerne

Afgroden har ikke været negativt p. virket '-cd bedøm-
melsen I foråret. Alle behandlinger tåltes lige godt af
lucerneafgrndcn.
"orsøgcnc fortsættcr.

b,..fUUld pli 7f) æneplafllrr pr. Ul! i udlæg5tirer Å.lUl hll'm
UI(' udbYfll'1 i I. brugslir. I 2. hmg'!dr t'r t1l'r kun smtf
[orlJÅ.elle mellem dl' mU'f'1Idre IIdlæg5melotler af bælg·
plallter.
I ge1lnemHII/ af l, og 2, hmgs()r l'T der hO'lIe/ el s/orre
m"'lOfudbytl(', Ildr da lil/r været lIIH'emlr fUl'lgplalltf'r
'W,Het tl/ hel.\ll'd, elld udr du har I"æret aun'udI Å.Orll 11/
madenhed

Ukrudt i lucerne 1991-93

Tabel 15 ,iser rClluhatcrnc df lU fu .....og med hdæmpel'>C
af gra.....ukrudt I lucernc. Kcrb .. og Cnrbctamc:\ 70 WP
er udbragl i november-december 1992. mens Fu~ilaJe

X-Ira og Gallan! er udhragt i oklOhcr ,amme ,ir. Fn
gnc..ukrudl ..m,cngde p, 1 gcnnelll<mit 124 planler pr. m= i
oklober hal' næSle fOI':1r V:l'rel rcduccrd v;l'~cntligt - og
.., i det ubehandlede fON'g... led. Der har prim;cTl værel
tdle om cnang rapg~. Kcrh .. hM virket Ole..t effd,
IlVI. Idet all græsukrudl var bekæmpel uan!>et dosis. Ef
ler behandling med fU"llade X-Ira har der lun ,æret
ringe fOT\kel i forhold lil ubehandlct.
fl.l;cngdcn af tokimbladet ukrudt har \æret l-iegrænscl.
og lun Kerh f har haft en effd...t o..erfor denne type af
ukrudt. Mc..t virksom har den h~'jc do..is v;:ercl.

Tahel24 vi'icr re'iullalerne af IO forsøg med bekæmpelse
af ukrudt i v:lrbyg med IIdla'g {lf IlIeeme. Udhyttet er
iUc målt. men efter hu.. ' er dCI vurderet, om behand
lingerne har haft negatlv indn~dels.c på lucerneudlæg
gel.
I gennem'i",1 lIf dc to for'iog blcv cn meget beskedcn
ukrudtsbestand bekæmpet cHeJ..ti,t ,·ed de fun.J..ellige
behandlin.!!er med Bæ.agran 400 ug med delle mIddel I

hlallding med Stomp. Hier hu"t er det vurderet. at ud
lægget ikke har lidt ovcrlast ved hehandlingen.
Midt i :o.ammr.: lahel er vi..t re'julwtct af ct for'ipg gcn
nemfon i IW2, Hcr cr lueerneudlæggct igen \ urderet i
forårct 1993. hvor hehandlingerne heller ikke h;l\de på
virket udlæggel.
Fur..ogenc- ~'ge .. fort""1 endnu et ar.

Tabel ''j GræHtkrudr j Juume (J,P)_.. . -
Planttr pr m:

Kara ~r

r,"com< I tollmbladcl I tuk.mbbdet
ro<.... P'" pLJnte-

nklobcr april bl:..wnd"

2 forsog 1993

a. Ubehandlct . 1:!4 S' 21 83 9.'
b. 3.01 KerhF. II 7 9

I< 1.0 I Kerh F ....... (l 4'1 'I

Kd. 3.0 kg Carhctamc'< cl) \\ P . 4 78 9

c. 1,0 I Fusiladc X-Tra IH 7 9
r. 2.0 I Gallanl ......... 4 '~l 9

') Spred(-kl:ebc:mt~kkl!.h.1l
Ul Karakt;:r for plantcb;:~tand: III fuld b;:stand af lucerne.
Lcd I'·d beh:wdlet nU\(lIlhef-dc[(tnhcr og Il'd t' ol:! ( t ukwbc:r
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Tabel 26 viser i '1IfaOcti.!>l... orden de præpårat~r. 30m har
deltaget i årels forsøg med ukrudtsbekæmpelse i græ-.
og grønafgr,-x.lcr. Indhold og mængde af al...liv( stof er
angivet sammen mcd firmanavn. Såfremt midlcl er mar
kedsførl, er der også angivct et faresymbol.

For III Ocly:.e forskellige sorte~ egnethed til helsæd er der
iall gcnncmf'"Ht lirt: forsøg. Forsøgene har værel anl:tgt
"<1m dllbhcltforsøg for desUl.lt:n al bel~'SC forholdet mel
lem udbyttct af afgrødeenhedcr ihcl~ og l...erneudb)1tet
til modenhed.

Tube126. Midler prøvet I græs og grolla[grøder i /992-93.

Actlpron Bt\SI' peoc:t~nngsoh('

Basagr,In ~J BASF X. JSO h<owon
CamclalTK"X 7U WP Agro /'IoOf&n 700 cam:l<nTle\
IINla&: 'i:.Tr:1 Zeo=, X. ~...O l1umfoh..P-bu~1

Gallant I:>ow Flant'O Xo l:!; halo'vfob-
i.'lhoxcth\·1

Kcrb F KVK Agro Xo ,<fj pn~l:u;lId
"i1~"lllIPSC """I -KYl pendlIDC'thalm

Fiird.k'lS..'<· ~"'~r. al mIdIel er u<kn lor fJrd;la<,.'..:
, tlelyder. al ml(l~1 endnu ikke er godkeotll

Forsøg med dyrkning
af helsæd
I 1993 er der arbejdet med følgende for.;ø~rit'r:

I. T)"IXr af vllllcrh\'cdesorter til hcls.1Xl og modenhed.
2. Typer af varbyg:;oncr lil hel!>æd 01? modenhed.
3. Stigemlc mængdcr kvælstof lil hd:-.a.'t..I af vårh~g.

4. Ukrudl i vårhyg mel! l...1~",verudJæg.

5. Blandinger af vårbyg. og ærter lil helsæd.
6. Stigende mængder l...vælstof til hlandinger af h~g/ærte-

hels.'Cd.
7, RI;:ltlralldhiller j byg/[l'rtehels:cd.
g, Ukrudl j hyglænehd...ed med udlæg af kkw('f.
9. Udlæg..r forskellig" Iypcr af rajgræ~ i ærtt:hd:-..'Cd.

Typer af vinterhvedesorter til helsæd
og modenhed, 1991-93
Vinlerhvede til helsæd er el godl <;'llpplcmcnt 111 fout:rfor
syningen lil malkekvæg. Ilelt: ufgrøden bjærges på en
gang, h\'ill...cl er f3tione!l og rcs....oun:ebc!>par..:ndc. Tid
ligere fnN~ har Vi3L at der ved v:tlg nf de ngtlge ~rlt'r

kan hOSles Cl slon udhytte af fOlkr med en hOj ford~Jc

lighed.

Hø,'\I lJI JU'l'l/elJe/sæll. l helsæd af I'imerh\'l!de kali d~r Ilø·
.\(('5 omkrl1lg JO.flOn FE pr. ha i et slæt. Ved (" målre/let
HlrtSI'(lI,~ er lordojeliglll'dell hoJ. I t'll ujbalarlcuc't fod"""·
(i(m kil" lotlrlllg med I/{'Isædsemi/age Kil'c ligt' .\0 1101 mæl·
keydl'l{t' mm IodmIg med grll'sensilage.
OI/jke,1 ('l/ Mor j(Jderopwgel{(! Il! he/~æd, skal helsæd al
kom hJllIIfJt'.\· med hdsæd af ærter.

FolO: GUIlnar Schmidt

rOfM'gclll: er gennemføn på jorcllypcme JB 3 til JB 7. På
J B J er der udført \·anuing.
F'OrfruglC'1l har va'rcl kom i Cl fun.øg og marJ...æn. majs
eller gr,l'" i In: fon.øg.
I alle lire ti:}['søg er dcr anvenul husdyrgødning, og lor
"'''~l.:Ill.: er g~,del som hvede til modenhed.
R"lrsøgcnc er sået rettidigt fra den 17. lil den 29. septem
ller o~ er hostet SOlll helsæd til nomlal tid fra den 17. til
den 30. Juli. Tre af forsøgene er hØslet til modenhed i
perioden fra den 23. til den 31. august. og et for-;øg er
høstet dl.'l1 20. seplember.
Da er fUfCla!!ct lIV3mpcbcl...æmpcLse efter behuv.
..ofS'1g....plall og re~ulta(er er visl i tabel 27.

- -
Kar,' Pct. af lØrslOf Pr. Il lldb. og mcrudb. pr. h.1 I",·

Slrå· ... Pa Pa. '" ""1_
Sor< Iznc,k kj<>- md· ..,.

<i. m kJ ,1onJ hl.g .., tror a.\: .---;..
an dug·· ~0I - fiL hkl.... pM. 001 \ltro

"""'" <ipnx """"'l-
a.,

ke~ k,"",

Tr.Jbe/'7 Vi1Jlnlwedrsoner honet tl/ helsæd Ul{ til modet/lu'd (J.J3)

lW.l .J forte'.!?.. Slclpnl'r {<, ti 40.6 9.0 IlA 72.1\ L!2 65 132.1 II.M 10ll.J lIS.S 1.1~

h. PepItai 69 I • +1A Y.I 11J.4 70.9 1.2R HI -lO,:! -0.8 -12.6 :!A LlJ.l
c Arum. HI I ~ +1A li.:' 19.8 11.3 1.:!7 7. 7.0 lA 1.6 0.6 1.15
d. Obcli.. l... 82 I I .6.6 \J.J 21.4 h7.0 1.38 78 4,0 0,9 ,:.9.S "7.9 1.15
C Nova 7J I .1 .11.7 ~.~ IY.t} 7(U 1.30 08 0.8 -0.1 ·6.1 J,O 1.11
f. OreSlis ~:! I I -'7.1 Q.2 :! I.i} 67..1 I.:W 7R -.1.1 0.0 -l5.- .,.b.':) LOh
LSD .. /1.0

il O-Ul. O ingen li.',.:s-a'd
") \'t'd ,~mJntng

.uI Cd~)-ttcl df argmtkenhl'lkr l hd<.ælk:n <:r ri.'Juc.:r~'1 med et "'lnJ~~llhgl c:n"knn~~lah Jl~ III proccnl.
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Indholdet af råprotein og Iræslof har været lavere end
normalt.
Fordojcligheden af dCI organis~e slof er angi\'el ved for
dOJcligheds~oefficienlell. F/\ ill-~'ilro. wm er korrigerel
lil in-vi\o.
FordoJclighcden har va~rCI faldende med "'tIgende ,uft
længde. Sortt.:J1 Sleipncr, der har det korteste slrå. har
haft den højeslC' fordøjelighed. mell~ 'Ilrlcrne Obelisk
og Orestis. der har dCllæng·;tc strå. har haft den lavest!.'
ford"jclighed. I o\ercnsstenunelse med del lidt la\crc
Indhold af uæstof har forduJcligheden ... ;eret lidt højere
end nurmal!.
Udb)'t1enivcauet beregnel i afgrodecnhcder har \'æret
hOJt. Ocr er h"",tet del hojeste udb) Ile j ~rterne Arum
og Sleipncr. Sorterne Ore~ll~og Pepltal har gwet ..igmfi
~anl mindre udhytlc end Slelpncr.
De højeste udbytlcr af mudenl korn er og... hØ"lel I
Arum og Slclpncr og dc laveste udbytter I Obelis~ og
Ore'ltls. men udb)'ttcfors~cllcneer iUc \lgnlfikant for
skellige.
Ved beregning af udbyllcforholdet lIldkm helsæd og
kerne er udbyttet af afgrødecnheder reduceret med et
sand'ljnligl cn'lilering'it:tb p, IO procent. Udb)ltefor
holdet har varieret fra 1.04 i Pepital lil 1.15 i Arum og
Obelisk. og forholde I har "Ilede" være! meget ens for
,orh:rnc. Det gennemsnitlige ud bylte forhold i de enkel
te for'iOg har varieret fra LO lil 1.3. Som gennem<;mt af
sorter og forsog er forholdet 1.1 L
Tahd 2S \I~r udh~ t1cforholdcnc for 1992-93.

Tabel 28. Villfcrlm:desorli'r 1/1 helsæd.

forhold for

Son a.c.· pr"8 leme

1992 I 1993

4 forsog

Slclpncr .. 1.17 1.14
Pepital ... 1.15 I.Il1
Arum. 1.15
Obl:li'k. 1.07 1.15
Nova 1.13 1.11
Orcslis ... 1.10 1.06

-) Udbynt'l af afgrl'dL'('nhcdL'1 , hc1u'dL'n \'1 II:JUlClCI med Cl ~anc.l

\\nh~t en\llerm~'tah pil lU procent

Udh~ttcforholdet har i begge år i gellnefll5.nil været 1.1.
og der er iJ...J...e entydig fm:.kel mellem de forskellige
t)pcr af ""orter. Omregne.;; udbynel af kerne til afgrpde
enheder. er der i 1992 og llJ93 høstet henholdsvis 7 og 8
procent nere afgTfldeenhcdcr i helsæd end i modne ker
ner t.:xct. halm. Mcrudhytlct IHlr været påvirket af sort
og dyrkningsbctingelser.
Tahd 29 vi ..cr tre ar'l re"ullmer med hvede..orler lil hel
sæd.

(; rovfoderprod uk t ion

Tubel29 VUlterhl'edt>50ner lil ht'/Jtrd

Sort
Kg !"mof pr. FE FoIhoIcblaJ for a.t:. I

1\191 119'12 l,w1 1991 1'992 119911

Antnlfonog 6 JO 4 6 IO 4
Sleipner. 1.29 1.13 1.22 100 100 100
Pepital. 1.33 1.31 1.2H 103 lll1 HH
Arum. 1.27 101
Obcli'lJ... IAO lAg I.3R 110 RR 91

o\a lA3 1.30 96 94
Orcstis ... l.4-1 1.3Y Yl 85

Blandt de afprøvede s.orter har Slcipner forhat vist en
god komhination af et hoj!. slllblh udbytic og en høj
fordoJclighcd. Dc langslråede s.orter Obelisk og Ore~ll"

har gi\cl de la've'le udhytter og har haft den laveste
fordøjelighed.

lalg af l'i'f(erll1('tirsorrer ri/helsæd

l. God vinterf'L'lhed.
2. ... K lO vitro skal være hoj. hvilket ofte er

tilfældet i de kortsuåede I) per.
3. t.;db)uct :.ka] \ære hOjt og 'itahilt.
4. God str. slj'rkc.
5. God re:.istcns rnoo :.vampc:.ygdumme.

Typer af vårbygsorter til helsæd
og modenhed, 1991-93
I 1993 er der gcnncmfpTl to forsog med forskellige sor
ters egncthed til hels..-ed. Forsogene har været anlagt
som dobbehforscg for al bely~ forholdet mellem <ror
terne' udbyuc af afgmdecnhedcr Il! helsæd og kerneud
byttet lil modenhed.
Interessen samler ~ig hovedsageligt om sorter, der har
en høj foderværdi. er stråstive og :.kånsomme over for
udlægget.
For<;øgene er genncmfoTl på jordlypcrne JB 2 og 4. og
der er vandet på den letteste jordl)'I>e.
rorfrugten har været henholdsvi, roer og græs. og kun
dCI ene forsøg er godet med husdyrgodning. Forsøgene
er iovrigt godet som den omgi\cnde mark.
Fo~,gene er. el den 29. marts og den 22. apnl. og
helsæden er høstet dCR 23. juli og den L august.
Der er foretaget svampebekæmpel<,c efter behov.
Målesort~b]andingen er sammensat af 'Sortcrne Sewa.
Digger og Alexis.
Græsudl:cggel har v[t~ret kløvergnc'l i del cne fnr'~~g og
itat. T<ljgra.·.. i del andel.
Forspgsplan og rcsultaler for hel....-eden fremgår af tel..5.t
tabellen.
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- o

Pct afwNof Pr FE Udb. og m('rudh. pr. ha Ru

", s.rio- ~r:"" p" I"
hold

Sort 'lZ> I,d in 'g
, bkg hO. fur

kJe. lør.
d· ''''. ,,- forJ .. .c···,

",d ~tof 'ernemv·-- 'm pn" 101 .eI" Hlm h'r· ra- ter· I rå- r' hk!>uf pruc. 1. \I(>f prnl ktmc

Tabt'! UJ VårlJl'g~()rter hC\,tet fil hel~æd og til I1wde"/u:ll ('.14)

1993. J forsøg

a. I31<Jlhling- ,- 69 " 35.6 11 .Il ::(1':\ ~:;,J 'l'l.:! 1.17 41 86.9 9.6 68.3 36.9 1.67o.'
b. $,;,*" Ih M o .~.~ IH.IO< ~O.5 ~:'.5 i LI-- 1.:!7 'Xl -2.6 -05 -1.8 O.:' Uil

'- Digger .. 10 6(1 " .H.7 11 ..'\ 2U.~ 21.0 71.1 1.27 4' 6.h -0.5 -:-5.3 ·3--' UH
d. Arid 15 ,- o 33.7 II .11 20.6 ~".I 71.1 1.27 92 -6.:'\ -0.7 -H -0.3 156
<. Ali... 15 M " 32.6 IlA ~2.3 14.9 6.1.1 1.3"' 104 -1 ..1 U.2 5.9 -,1.S 1.69
f. Akxi~ . 10 M lt 3..1,0 11.1 ~~.1 :! 1.3 t:N.3 1.36 'I'i JA "OA -6,8 ..-U 1.64
g. Rq!;JIt:'l IH h-l " 34.9 11.0 ~11.6 2J.O 67.Y 1.37 9'J lI.Y 0.0 -".5 4.7 I.JH
h. Collie 1~ (,3 II :n.') 11...$ 2(U< 1~.: olj.~ 1.33 102 1.3 (15 -2.2 5.1 1.~7

I.SD.

-) Snl,t + n,lt~('f Aktl'
W_I \ 'Utdt'rel umlJtklh:lrl fl,r h.~'1 31' hckt"d

'~'I ti \ll. li in~l'n kJCM'd lI",·,loml ufIllllJdnan fN 1l'''1 dl Ild..."I\.
.~.. , l Jl1\Ht'I,ll.' ,'~' f!c'hK...·rl·1 meJ lir'.. 1.11 "ll1m.h\Jrl' cl ...md.. \nhgl""'Iit-nlltt'Ul1

vnt'''"ntldcn er ...urd~r~l umiddeIbari 1m hu...1 af h~l ..a··

den. Græsandclcn cr I :,Ik 'I()rler "'urdercl lt1 at udg~ln:

oml..nng en f~nll~dcl al ;l(grndcn i hcl....'{'den
Der h;'!r Ikke \;t'rct le)c...æd l nogen af "Orternc.
Indholdet af 10r"'øf har va:rcl lidt lavere end normalt.
Inc1h(1ldct af rilprutcin har værel hl1jen: ug illtJholdcl af
stivt.'!se lavere L'nd normalt. hvilkel kan sk~ Id ...·... indhol·
det af gr:t's i hcha:dcn. Indholdet af træstol og ligeledc..
ford,~jL'lighed("1l har liggL'l r:i et normalt niVt'":H1.
I afgH\dccnhed...'r er der lIo""ct h\\jc"l udhytt · i ~orts·

blandingen og Imc'i[ tH.lhytte i sorterne- Akxi Ali ... og
Digger.

KernelIcIbyttet har gCllll""lllgacndc værct lavl. Ved bL"
regning :I( forholdet mcllem udh) ttct af afgrodecnhcder
og lldh~ltct af hl.g kerne lil modenhed er udhyttet iII

afgr~)decnhedcr reducer":l med el fnrvcntct ellsilcrin~... ·

tah P;l Hl pnK~lH. Udh~lh ..'forhuldct har ligget pa Cl h"JI
niveau. dc!vi ... p.i grund af dct forhnld ..."i::. hllje. indhold
af !!ræ... i hels.."Cucn. og d..:t har været I:wcst , l{L'gallu o~

høJc"'l i Collic .
Tahel 3J viser rc ...u1taLL'rtIc f(lf efteralgrø(kn.

I fON)gct med kImergræsudlæg var LIer ingcn fo .....kcl 1':'1
bestanden ;1f udlæggel l'fter de for... kcl1ige h~g~urtcr. 1
det allLl~·t for..pg med ila!. rajgm~s var grR'<;hc'\land~1l

bcd ... t efler Dlg!!t'r og darligq efter Ali~.

Udb~ Itet bcrq;.nct i afgmJeenhcdcr har i genncmsnit af
de to for"'l:)g været omkring 30 afgn)(leenhedcr. Hag del
te j!.ellncm~nit ~kjuler dcr sig en variation fra et ud·
h~ttt'ni\~au i for""gcl med kl~"crgræsudlægpa ca. 25
;1fgrodeenht'(ler pr. ha til ca. 35 afgmdcenheder i for
"'Ø~d med it~lt. rajgræ....

1ilbC'l31. \ 'urhrgH1rter IW.\/<'/lill/i'lsa·(/ og,,1 mmlell/u·d
E!If!rufwode.

;~
K.u.··

Pct. af tø(!;tof p, Æ l;db~11o.' Ol merudh,lIc. pr ha I
Io,

p"pbnte· toro;;to!
'g r1~f'Ud I g I ' hk< hel'::.! .1bo=nd nl- II tl'2:'

lentof Iråprtc.
'.e

ol.,.. prot.:iD ..tof ttU'illl( ~pnll AAT POV cft.a1gr

19CJ3. .2 !nnOl!.

a. Blanding." . 1:-.1 :!2.h ~J.l 1.15 ~u... -:"IJ 105 34.8 7.9 ,'0.-' %.6
b. SC"il. , \-1.1 ~5.0 2:!.1 1.10 2~J 7'J J:!~ 1.4 1.2 1.5 9Y.2
c. Di~L'r. 8 13.5 2J.6 2~.U 1.06 21)1 76 lUI Il.J OA 2.X %.1
d. And 6 1J.l:\ n,

~~.3 1.15 ~03 79 9'J -~.3 -0.7 VI 91.H.. Ah... 6 I·U 2.3.~ ~ J. "i I.J~ ~~6 76 12h -1.:- U.O -2.1 9O.h
f. Ak'] .... 7 I-I.! '" n' l. li 206 79 HU 1.2 II. I OA 1J2.2__ ..l

g. Rcgalw. (, IJ,fl n' 2~A 1.13 20\ 7H 9~ ""2.9 ..:.lI.M '2.1 92.0~_ •. l

h. Cullie 7 13.6 ~J.lI ~ I ..~ 1.1(\ ~1~ i:'\ IP -3 l 0.3 -lA 95.(1
LSI)

"l S('Io\" .... ))I,*~'r • A.Ic:<:lS
Ul O·!ll. Il _ ingen 1........lanJ 111 - fuld tocslanJ
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VaJg {lf l·tJrhygmrrer ul hflsæd

l. UtJbyllct ~kal være højt og ..li.Ihilt.
2. Furd~,jehghcden skal være IMj.
3. Sorten ~kal værc kort. stra"'i, og have lille

tcndens tillejes.'t'd.
~. God rc... I ..len.... mod ..."ampe!.\'gdommc .
5. Tolcranl ovcr for udla.-ggct.
6. Vælg C\t. en sorlsblanding af sorter med

dc n.cvnlc cgcn..kaher og med fOf'ikcJligc
resislell~gener mod meldug.

Tabel 3~ \'arh\'gwner hOffet,iI helsæd.. .
Kg lø.... lof pr. FE Forhold\tal for a.e. r

Sorl
1'1'1" II'm.ll9'J3 1991.11992.119931

Alltfll for~o1!. 7 -I ! 7 -I !

Blanding 1.33 1.23 1.15 100 )!lO 1110
Sey,a ... 1.30 1.27 I.:!S 98 93 97
Digger . 1.33 1.15 1.06 95 9-1 92
Ariel 1.29 1.24 1.15 99 101 93
AIi~ .... 1.34 1.25 l.IH 99 I(J(I 91
Ale\is .. 1.32 1.20 1.17 99 11-1 \IO
Rcg:Jlla . 1.15 1.25 1.13 48 105 43
Collic .. Ul 1.19 1.10 10-1 110 97

I Se....a • DI~er i Ale:m

I label J...t er wrlsblandmgell samllll:lllignet med gcn-
nl:m"nlltet ,,/ de tre q)rter. <;om blandingcn er ~ammcn·
sat af.

JilbeJ J-I \orfsbl{lfldmg af w1rbyg til helsæd

Sort
K~ 1"'....I(,f pr, FE M.lrhold~I,lllt'f a.C'.1

I....,J ''1'1' 119'13 I"'" 11992.1199'..1

AmuJ fono8 7 -I ! 7 -I !

Alexis .. 1.32 1.20 136 71.6 5S.H 61.5
Dtggl:r. U3 1,25 1.27 (*lA 4i:L6 63,0
Scwn ........... 130 1.27 1.27 70.3 -IS. I 66,5

Gennemsnit 1.32 1.2~ 130 70.1 51.8 63.7
Blanding. 133 1.23 1.27 72.1 5'5 61U

!'iulen'tl'rfli og /lt/h.vlft' tlr~orf{hJafldlllgt,,, har i {lJle trp ar
m'ret pli ",,'l'ml med ella m'er gem,em5lltfU!1 afde wrter.
,mIl bJllIld/llgell er .\·lImmelf\·a! af
I forhold ril mtJlesorfsbJm,t/i"ge" Iwr Collie 1'ISI t'1I god
ÅombllltlflOfl af ef højt udhwre og e" hOl foderwudi.

hlrhold for a.c. pr. hkg k"rnc I
Sort Wlt gnrsmdcl ~tor j!nt:Sa.ndc-1

1'1'11 lIw:! ''191 I 'W:! I •993 1
A 1I1{11 fOrjog ! -' !

Blanding"' .. 1..:!4 IAO IA6 157 1.67
Scwa. 1.26 1..13 1..\9 1.0) 1.60
Digger. ......... I.IS 1.27 1.30 1,61 1.69
Ariel. 1.29 1.-10 1.-17 1..\7 1.56
Ali...... 1.31 1.3-1 1.('1 IA7 1.69
Alc'll:i., . I.~S 1.5~ 1.60 1.7. 1.6.J
RCg3tt3. 1.1~ IAJ 1.66 1..19 I.3S
Collir.: 1.26 1.53 151 1.70 I.S7
Cm. 1,]6 lAl J,51 1.57 1.f>.J

·1 Se.... a + DIJl.~cr + Alc~l'

•• , Udhytll'l lif ,lfgmdccnhcdN 1hds.rdl'n cr n~duccn~l med lO pC1.
for at moJ~\':trc cl ~:lnd,\nl1g.1 CI1~lh.'ll11gq.lb

for"'øgenr.: er ddt op l fOf',øg med hlle græ'i1ndel og
for...ng med \Ior gra...andcl. Der cr kun for"log mcd lillc
græsandel fra 1991 og 1992. men... dcr i alk tre ar er
rc"'ultaler fr .. fOf',()g mr.:d ...wr ~mc"andcl.

ldb)ltcforholdct har været bCI~deligl 13vere i byg med
lidi græs i C'HJ i bH\ mcd mcget gne....... klml der hade
ml:llem ~ortl:r og mellcm dc cnkelte ~r er ~tor variation.

[ tabel 33 er vi ... t fm.lcfvocnh og furh(lld~tal for udh)'uc
fra tre års for-mg med varhyg'lorter.

Tabel 32 \ iser forholdel mellem udby nCI af afgrpdeen·
heder og kerneudbyltct vcd modenhed for årene 1991
iJ3.

fahel 32 VarlJl'g:,or!er hOHel til helsæd og riJ modenhed

...odcfværdlen har for alle de Mpn}\'edc SOrter liggct på
Cl lilfredsstillede niveau.

dhytlcmæ-;<;igl har 'lort'lhlandlOgcn klarcl 'lig god!.
Collic og Alc\is er de enesle soner. der som gennem·
'Oll af de Irr.: ~r har givet h"jcre ud h) Ile end den an·
vcndte sortsblanding.

Pil baggrund af disse tre år... fON)!:. k,..lll tler derfor kon
I..lutlt.:rcs.
(I( IUlbYlleforholder mellem af.e,rod{·c"hl'd('r l hd!.ll'de"

UK J..erne/ldhrllet rll modenhed Miler hf'("deh,:' HarrI'
jo mere græs, der er l bygge"

(I( lIdb.wefiJrlJOldel har IlIrieret l fonJ..{'J/IKe ~ortt'r og fm
(ir fiJ ar.

{/( der som geJlt/emSI/;f {lf sOr/er, i forsog nU'd Imder 10
pCI. Kr(('\ i he1.lætlen, t'r J",sref ",eJlem 27 og -12 pro·
cem flere foderenheder I "el{æde" end i modI/e kerner
('xci. haJm

Ul Iler !lom t:etlr1f."'U1/It af mrter I forsøg med Ol-er IO pCf.
græs er hOHel mellem 5-1 og 59 procem flere foden'n
heder I hel.Ul'd end I mod"l' kertl('r ('xeJ. hllJm.

af kertlelldb\'UN I mrhyg med udlæg af gmt'· ,kÅl' er et
godr mål for. hmd udhWfet ; afgrodeellheder l"illf' nl'·
re, "\"is (lfgroden bJf." hO!ltt'f fiJ h('Jsæd.
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Stigende mængder kvælstof til
vårbyghelsæd, 1992-93

Formålet med denne forsøgsplan er at finde de oplima
le kvælstofmængder lil vårbyghelsæd med udlæg af græs
ved to udsædsmængder af byg. KvælstoflildeJingen er
bestemt på grundlag af N·min analyser.
Der er gennemfØrt fire forsøg efler planen på jordtyper
ne J8 l til J8 4. og der er udført vanding i alle forsøg.
Forfrugten er roer i to forsøg, ktøvergræs i et og vårbyg i
et forsøg.
Forsøgene er grundgødct således. at kvælstofforsynin
gen er 40 kg kvælstof under N·min anbefalingen lil vår·
byg til modcnhed. Kvælstofforsyningcn er incl. N-min
og incl. eftervirkningen af tidligere udbragt husdyrgød
ning. Forsøgsled b. c og d er gødet med henholdsvis -IO.
80 og 120 kg kvælstof ekstra. Forsøgslcd e. f, g og h er
gødet på samme måde som lcd a. b. c og d. To forsøg er
grundgødct med husdyrgødning.
Forsøgene er sået i perioden fra den 13. til den 16. april
og er høstet i perioden fra den 23. juli til den 6. august.
Forsøgsplan og resultater er vist i teksltabcllcrne.
Tabel 35 viser resultaterne for helsæden.

Græsandclen er bedømt umiddelbart før høst af helsæ
den. Der har været mC~1 græs i helsæden ved den lave
udsædsmængde af byggen, og græsandclcn har været
faldende med stigende kvælstofniveau ved begge ud
sæd....mængder af byggen.
Der har ikke været lejesæd i forsøgene i 1993,
Tørstofindholdet har været lavest ved den mindste ud
sædsmængde af byggen og har været faldende med sti
gende kvælslofniveau.
roderværdien er i denne forsøgsserie beregnet ud fra
træstofindholdc\ ,'ed hjælp formlen: Procelll træstol x
0,03 + 0,6.
Den beregnede foderværdi har været lavest ved den
mindste udsædsmængde af byggen og har været svagl
faldende med stigende kvælstofmængde.
Udbyttet beregnet i afgrødeenheder har ligget på ct
højere niveau ved den største udsædsmængde af byggen
end ved dcn mindste udsædsmængde. Der er sligende
merudbytlcr for kvælstof op til det højeste niveau ved
begge udsædsmængder af byggen.
I tabellen er nelloudbytterne beregnet ud fra priserne
250 kr. pr. hkg bygudsæd. 3.80 kr. pr. kg kvælslof og 100
kr. pr. afgrødeenhed.
Tabel 36 viser resultalerne for efterafgrøden.

Tabel 35. Stigende mængder kvælstof lil vårbyghelsæd. (246)
Helsæd

Pet. af lønlof udb. og merudb. pr. ha "~lIo-
Kgb~g Kg Nefter Pct. KUl.·... Pct. Kg merud-

Ud 'dsæd N-mtn- S"" , fo, (pr·
,å· tørstof hkg b~lte"'''

pr. ha anal}'5e afgr.·· ~j<>æd ~Iof
n... pr. FE a.e a.epm!. stof

tørstof Iråprot pr. ha

1993. Antal forsøg 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4

a. 60 Grundgødet* 31 O 33.4 8.0 22.1 1.26 72,9 5,8 57,7
b. 60 + 40N 20 O 33.9 8,4 21,4 1.24 12.2 1,4 10.9 9,4
c. 60 + 80N 17 O JO.9 9.4 22.7 1.28 13.0 2.3 9.3 6.3
d. 60 + 120 N 15 O 31.0 10.8 23,9 1.32 18.5 4,1 11,8 7,2
e. 120 Grundgødet* 25 O 37.3 7.8 20.4 1,21 4,0 0.2 5.8 4.3
f. .. 120 +40N 13 O 36.8 8.2 21,6 1,25 16.5 1.6 14.0 11.0
g. 120 +80N \0 O 34,7 9,5 21.9 1.25 19.6 3.0 16.1 11,6
h. .......... 120 + 120 N 8 O 33.4 10.5 22,1 1.26 23.2 4.3 18.6 12,5
LSD. 12,7 1,6 9,5
1992·93. 7 forsøg
a. 60 Grundg,ødet* 2B O 33,8 8.2 1.27 64,8 5,3 SI,1
b. 60 + 40 N 22 O 33.0 8.7 1,25 7.8 1,0 7,0 5,5
c. 60 + 80 N 20 O 31.3 9.5 1.27 12,0 2,0 9.5 6.5
d. 60 + 120 N 20 O 30.8 10.7 I.JO 14.7 3,2 10,1 5,5
e. 120 Grundgødcl* 22 O 36.5 8.1 1,24 2.0 0.1 2.7 1,2
f. 120 + 40N lS O 35.6 8.5 1,26 11.7 1,2 9.7 6.7
g. .. ........ 120 +80N 13 l 34.0 9.4 1.26 14.8 2,2 12,2 7,7
b. l20 + 120 N 1\ l 32.7 10,5 1.26 19.3 3,5 15.5 9,4
LSD 7,7 1,1 6,2

') Grundgooet S\'3.rer til N-min anbefalingen til vårb)g lil modenhed minus 40 kg N pr. ha
U) Vurderet umiddelbar! rør høst af hel'>ltdcn .

••') 0-10. O- ingen leJcsæd .
•••• ) D~r er r~gne( med priserne J.RO kr. pr kg kvælstof. 250 kr. pr. hkg bygudsæd og 100 kr. pr. afgrødeenhed.
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Tabel 36. StIgende mængder ha>/stoj til Idrb)'ghel~·lrd.

Efterafgrøde

G ro' foocrproduktion

Kar·· Pet. af tel'\tof Udb)11~ og mtl'\Kl:l)1t~ pr. ha
K,t>rg K. 'l efter ,.,

Pct. K,
Led "<bz. N-min- plante<

tØDlOf
riiprolelnItnestof

'''Nilof hig l:te. hclsrd
pr ha nnulyse be~tand pr. FE

lø~tof IråproItln
a,e. +

af gr.r. dlcrafgrødc

1993. 4 jtm"'8

a. fil Grundgodct- 8 13.8 16.9 22.2 1.16 31.3 5.3 26.9 IlU
h. fil + 4U Il 13.7 16.3 12,1 1.19 U.1 ~.2 -0.5 10.4
c. (,() + HlI 8 1-15 15.4 20.3 1.17 2.6 "0.1 2.1 11.4
d. fil + 1201\ ... 8 13.5 16}) 22.7 1.18 0,2 0.0 -0.1 11.7
c. 120 Grumlg~KJcl- 7 15.5 16.1 :!O.O 1.16 0.9 -0.1 0.9 6.7
r. 120 + 40 N.. 8 14.4 15.2 19.4 1.14 0.5 -0.6 0.1 14.1
g. 120 + SO N.. 7 14.6 16.2 19.1 1.12 0.4 "0.1 1.4 17.5
h. 120 + 120 7 13.1 17.0 19.0 1.13 .0.2.2 "0.3 1.1 17.5

19')2-93. 7 forsøx

a. IJO Grundgødet* 15.0 16.4 1.15 32,9 5.4 28.5 79.6
b. fil + 4111\ . 14,2 17.0 1.12 -l.7 -0.1 -0.7 6.3
c. 6(1 + 80 N..... 15.3 16.0 1.15 J.5 11.1 1.3 10.8
d. 60 + 120 ,

14.8 16.7 1.16 0.6 0.2 0.4 10.5
c. 120 Grundgødct t 16.0 16.0 1.15 0.3 -0.2 0.2 2,5
f I:!O + .w N.... 15.4 15.3 1.15 -0.9 ~.5 -0.6 9.1
g. 120 I XII 15.3 16.2 1.13 '11.8 "0.2 0.1 12.1
h. 120 + I:!OI 145 16.2 1.13 1.5 .0.0,] -0.7 14.8
LSD.

t} Grunllgødct ,,"<Irer IlI"mln anhcfahngen III \Mbyg minus 40 kg \l
to) 0.10. (I Ingen bc~l:lJld

Udlægget har værct klovergræsudlæg i et fursøg og iwl.
rnjgræs i tre forsog.
Gr.e-.bc~tllndcn har klin ,'ærct <;vagt på"irkct af udsæds
mængdc og kvælstofnivcau. I forsøget meLl kløvcrgra::-.
uLllæg er kll'lverbe.;tandcn bedømt eftcr hø.;t af hcl~æ·

t1r.:n. Kløverhcq;mdcn ble" markant dårligere med sti·
gende kvælslofmængder. idet kl0"crbeslanden fH.
karakteren 7 ,ed la"t.:..le kvæl\tufmængdc og karakleren
2 og l vr.:d hojeste kv:ehtofmængdc ved henholdsvis den
lave og den hoje uds.."Cdsmængde af byggen.
Udby IIct i afgrooccnhcdt.:r ligger på ~mmc ni"eau i alle
for~og<;lcd.
l cderst I tabellen er vist gcnncmSnittCI for de to for·
søg r.

Re\'ultnteme fra de to An forsøg tyder pd, (1/ defl opliJ1ll1h.'
kvæbuoJforsYflirlg figRf.'f pli el højere nll'eau i vårhyg
heJ.\æd end i vdrb)'g til modenhed. Eri forøgelse af ud
sædsmængdell Iwr gil'(-" er lil/t.> rleuomerudbytte.
Forsøgene fortsæt ter.

Ukrudt i vårbyg med kløverudlæg,
1991-93
I 1993 er der gennemført forsøg efter tre forsøgsplaner i
vårbyg med uLllæg af klt1vergnc:-.. Ilcr undcrst,gc:-. det,
om en effektiv ukrudt.;bek:cmpcl~ckan opnås S<lmtidig
med en lilstr:ckkclig sk:\ns.om \'irkning o"erfor hllidklø
I·er. der indgar ..om en v;e.enllig hc..tanddel df dc fore
trukne hlandmger til gr.csmark .... udlæg.

Tabel 37 pa .... idc 2% viser rc'\ultatcrnc af II forsøg. hvor
der i gennemsIlIt har været en beskeden bestand af
ukrudl på 63 planter pr. m~_ De prulrcLlc bchanc..llinger
har reduceret mængLIen af ukrudt v:L""cntligt. og \cd
da:bædcns hø'\t harder generelt været en lilfrcdsslillen
dc rcnhed efter alle behandlinger.
Efter h~)st er kløverbestanden vurderct, og hchandling
med Basagran 4&1 har som vcntet været mest llkånsolll.
Dc ~)\'rigc behandlinger har påvirkel kl,wcrbc!>tandcn
lidt i negativ rCllling.
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Tabel37. Uknldr i vdrbyg med udlæg af kløvergræs. (248) Tabe138 Ukrudt i vårbyg med udlæg afklOl't!rgræs (249)

l Uk rudi Karakter for

Virbyg med
kI0...e~tand

%klønrgræsudJæg antal dækn. l.årI2,år~
I

pr. ml
v. h0~1

Ukrudl K,lrakter for

Vårbyg med klø\'C~land

%IkI,\'ergræsudlæg anlal dækn.
I. år 1 2. lir Jpr m~

v. hØ$1

.) AClipron lilsal. ••} LI\Sapol Bio liIsa!
K3rak!er 10 fuld besland af kløver
ud b·k lll:h:mdlel på ll0ver med 2 l\l\'bladl'

Midt i :-.alllmc label er vist rcsultaterne af IO forsøg.
behandlcl i 1992. Og:-.a her var der en ganske god effekt
ovcrfor ukrudtct af de prøvede behandlinger. som ViSlC
cn beskedell negativ effckl på klw...·erudlægget efter
høst. 1 fonircl 1993 t:r det igen bedøml. hvordan be
handlingerne har påvirket udla'ggel. Tallene længst lil
højre i labellen viser. at kløvcrbc·aanden :>tort set har
forvundet den negalive effekt fra cfteråret forud. og at
der nu ikke er forskel p~ indvirkningen af de forskellige
behandlinger.
Forsøgcne ,øges fonsat.

9 forsøg 1991
a. Ubehandlet............ 123 17
b. 3,0 l Basagran 480"40 . 16 4
e. 2,0 I Basagran M 75. 34 5
r. 2,0 l Basagran M 75

+ 1.0 I Stamp SC.. 24 3
h. 10 g lIarmony". 36 6
k. 15 g Harmony" ... 29 7

7

7

8
6
7
6
7

6fs.

7
7
7
6
6
7
7
6
6

9
5
6
5
6

7
7
7
5
6
7
7
6
6

7
6
6
6
6
7
7
6
6

21
6
9
7
g

15
10
10
9
9

10
11
10
12

18
3
3
3
5
5
7
8
9

I gcnncnl'init har der været 79 llkrudlsplantcr pr. m2.

Bekæmpelsen har ikke været effektiv ved bedømmelsen
ca. 3 uger senere. men ved høst er der alligevel opnået
omlrent en tilfredsstillende renhed. Erlcr høst er klø·
verbestandcn kun i hegnenset omfang påvirkcl af de
gennemførte behandlinger. og dN lmr værel Ildefl be
tydning for skå1lsomhede", hromår behandlingen er
gennem/eJn.

4 forsog 1993

a. Ubehandlet. 79
b. 3,0 I Basagran 480· . 35
e. 1.5 I Basagran 480- . 39
d. 2.0 I Basagran M 75. 43
e. 1.0 I Gasagran M 75. . ·13
f. 3.0 I Basagran 480'" . 51
g. 15 I Basagran 480· . 58
h. 2.0 I Basagran M 75... 56
I. 1.0 I Basagran M 75. 55

Tabel 38 viser resultaterne af fire forsøg. hvor Basagran
480 og Basagran M 75 er prøvet i to doser på to lids
punkter. Den tidligste behandling er gennemført i kor
nets stadium 11·12. hvor ukrudl';.hekæmpelse finder Sled
på arealer uden isåcl udlæg. p~ dette tidspunkt har så·
vel ukrudtsplanter som kiMerplanter ofle kun udviklet
det føo,te I"vblad. I klover kaldes dette blad for spa
debladet. Den !>Cne behandling er gennemført i sladium
13·I·t hvor såvel ukrudt som kl~wer er større. Det har
været antaget. at udlægget bedre låler en ukrudtsbe·
kæmpeise p::'l delte tidspunkt. hvor kløverplanterne har
udviklet mindst Cl trekoblet blad.

.} Actlpron lil~1.

Karakter: IO = fuld best:md af kløver.
Led h-e behandlet på kløver med l lø.... h1ad.
Led f-i behandlel på kl"ver med 2 løvbillde.

5 forsog 1991

a. Ubehandlet. 196
d. 2.0 l Basagran M 75.. 101
e. Lal BasagranM75.. 110
h. 2.0 l Basagran M 75. 46
i. 1.0 loasagran M 75.. 64

8 forsøg 1992

a. Ubehandlet......... 53
o. 3.0 I Basagran 480" . 3
c. 15 I B<lsagran 480· . 5
d. 2.0 I Basagran M 75. 7
c.1.0IBasagranM75. IO
f. 3.0 I Basagrdn 480· IO
g. 1.5 I Basagran 480" . 15
h. 2.0 I Basagran M 75. II
I. 1,0 l Basagran M 75. . 18

7

7

7
7

7
7

7

9 fs.
8
7
7

5

5
5

5

5 6
3 3
3 2

6
5

6

7
6
6

Bfs.
7 g
6 7
6 6

5

6
7

8
8
7

6
5

5
5

7
8

5

6
6

5

7

9

6

9

g
12

19
5
6

11
5
6

16

52

31

39

36
72

31
33

13

15
23

63
18
20

29

32
37

98
7

22

II forsøg 1993
a. Ubchandlet.
b. 1.5 I Basagran 480· ....
c. 2.0 I Basagran M 75 ..
d. 1.0 I Basagran M 75

+ 1.0 I Slomp SC ....
e. 0.2 I DLG-M-AceI3t 75 tl.

+ 1,0 I Sromp se.
f. 10 g Harmony" ..
g. 0.21 DLG-M-Acctal 75 n.

+ 8 g Ilarmony
h. 1.0 J Basagran M 75

+ 5 g Harman)'
i. 0.2 I DLG·M-Acetal 75 n.

+ 5 g Harmany
j. 0.21 DLG-M-Acctat 75 n.
/O forsøg 1992
a. Ubehandlet .
b. 3.0 I Basagran 480· .
c. J.5 I Basagran 480·
d. 1,5 l Basagran 480

+ 1.0 l Stomp SC....
e. 2.0 I Basagran M 75.
f. 2.0 loasagran M75

+ 1.0 I Stamp SC.
g. l.0 I BaS<1gran M75

+ 1,0 I Stomp SC ...
h. 10 g H'lrmony".
i. 1.0 I Basagran M75

+ IO g Harmany ...
j. 0.2 I DLG M-acetat 75

+ 8 g Ilarmon}'
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Resultaterne af årels forMIg ... lemmer godt overens med
det, som er fundet tidligere. I foråret 1993 er dcr gCIl

nemfort ell \ urdcring af J,.1"verhe... tanden i 8 forsøg dter
...amme plan gennemfurt I 1992. Resultatet heraf er \'i<;t
l:engst tillll)jfc. hHlraf det fremgik at Basagmn -lSO har
virket me..t "k!insolllt. Illen:-. Ba"agmn M 75 har påvir
ke! kJo\'crbcstanden t,:n :lllclsc ncgali\ 1. Dette gælder
for begge hchandling<;tllhpunJ,.tcr.
FClN~gene soges forhal.

Jabel39 ('kmdl' mrhvg med mllll'l: uf klOl'('rgræs (150J

Lkrudt Karakler
VArbHt mtd fo,
klfmergræsudlæg antal I,. da'kn k)ø\-er-

pr m· \'. hø~t bestaod

3 forsog 1993

a. Ubehandlet .. 91 14 7
b. 1.5 I Ha~agran -tS() 42 8 7
c. 1,0 I Basagra1\ M 75 .. 57 R 7
d. IO g Harmony· 50 7 6
c. n.2 I OLG-i\I-f\ret,lt

+ 8 g Ilarm<lIl) 57 7 6
r. 0.2 I ni G-M-Acetat .. 55 8 6

., ACllprnn IIh'll ··lll......apul HIl) Ul",ll
l.A;:d t>-l behandlet pJ lll}\\:[ mt:d :! lo\blJde
Karakter: 111 fuld tx'l,md lIf klo'('r

I w.hcl 3Y se" resultaternc af tre fOf"og, hvor 5 aJ,.tuelle
behandlinger er ...ammenlignet og har \irkel hclt ens.
En gennem:-.nillig uJ,.rudt'he:-land pa 91 planter pr. m! cr
halveret. og ved h~':-l har rcnholdcl~Cllvæn:l tilfrcd ..:-.til
lendc. Efter h"SI er der ~un fundct mindre forskelle i
'l~ånSOlllhed.

Det er hen ... igtcn i di,,"lc forsog at måle udn) Ilet af græs
og kløvcr l J. "Iæl i 1994. Samtidig hcdømmcs midlcrne:-.
<::ki\n~omhcll (I\oerfm kl"vcrhco::tandcn.

Bll.\agra" -INf) er for/I(/f dl'/ mC\/lkunmmm(' uJ..."ldr.)
mIddel o"erfor ({{/læg af kIØl'er.

8t1Sllgrtlll M 75 har '·'N'PI rel skwuom j flert! ar.1 forsag.
DO!>/!i bor hOI(,H l'fUl' 2 I pr Jill Dl'I !lumme ,·il gældt> for
Bl1.'iograll MCHol.
lIormo"-,, i bhllle/llll: med ,\1C/~ t'/It'r Bflsllgrall M 75
l/fIr i lan fono~ I'm Hl: ret 5kti'Oom Dims af IltlmIon.\'
bor Iza/eu lær(' 5-/:{ g pr. Iw

Blandinger af vårbyg og ærter
til helsæd, 1991-93
Formålet med denne for'iogsscrie er at bely~e betyd
ningen af hlandmg"forholdet S<lmt kvæl~tofmængdcn

for udbytic og kvalitet af b)'glærtchclsæd. K\'ælstoflil
delingen er beslemt på grundlag af N-min analy!>Cr.

G rO\'fodcrprodukl ion

I 1993 er der gcnnemfurt fire fnr:-('g dIer planen på
jurdtyperne JB Itil JB 5. 110 f(lf<;og på henhold~vi~ JB I
og JB 5 ~r der udf"rt vanding.
Forfrugten har været rocr i IO fOr'>og og korn i to for:-.og.
FOf\Ogene er grundg"det "aledes. at k\æl!>tof(nr..ymn
gen er 70 kg kvælwlf under N-min anbefalingen til vår
byg til modenhed. K\ælstoffo('l,ynmgen er inel. , ·min
og inel, eftenirknmgen af tldligcre udbragt hu'idyrgod
ning. FOf"ug... led c. f og g er gudet med 50 kg kvælslof
cbtra pr. ha. og fON}g;.led h er godet med 100 kg hæl
~[Qf c\..slra.
Vårh)go::orten Dlggcr har værct all\endt I tre forsog og
sonen Collie i et foro.og. I alle fire fO(M)g er anvendt
ærte!<...,rten Odll1.
Forscgene er !lået l perioden fra den 2. april til den 14.
april ug er hO~lel l perioden fra den 20. Juli til den 2.
augu"l.
Græsudl;.cggcl har v;.crct ital. rajgræs. i tre fUN)g og klo·
\ergræ" I et forsog.
I label .!O på :-.idc: :!5f( er vi'it re"lullaterne for helsæden.

UmiddeIhari fur hu\! af hcls.-cden er der foretaget en
'vurdering af andelen af græs og af andelen af :ener.
(jræ~andclcn har været bct)dchg høJcre i ærterne end l
b)'ggen. I hyglærtehel~l:den h"r græsandelclI liggel pil
:-tamme niveau. dog med en tcndcn:-. til faldende gra.'s
andcl mcd stigendc ud:.ædsmængde af byg.
Æncandelen er naturligt nok faldcl med faldende ud
~'lhlllællgde :lf ærter og har været lidI lavere vcd del
huje kvælstofni\'cau.
Der har ,".crcl mc\t ICJes.'Cd i ærterne, mcm. der kun har
v;eret ~por af lejesæd i byglænehcl....cden med den slør
Stc ærtcandel.
Indholdet af IOrstof har værcl l;tve~1 i ærlerne og har
værel slIgende med "tIgende uds.:cdsmængdc af hyg.
Indhuldct af tOf',(of i byglærtcblandingcmc har liggel
pa samme Olveau ved de lo kvæl..tofmængder.
Indholdet af råprolein har \'æret hujest i ærterne og er
aftaget med faldende uds.'Cdsmængde af ærter. IndhClI
det af r. protein har hggel på ~ammc niveau vcd de IO

I..vælstofma'ngder.
Fordojeligheden af del (lfg~nio::kc stof har været hoje'i1 l

ærter og er aftaget med faldcnde udsæcbma:ngdc af ær
tc:r.
Der er hostct lidt la\crc udb)tte hcregnet I afgrodeen
heder i b)glærtehcl!kCden ved dct lave kvælstofniveau
end ved det hojcste hælstofni\oeau, Udb)'t1ct i hygæne
hct'iæden ,cd højeste kvælslOfOl\eau har liggct på sam
me niveau !>Om i ærterne og l byggen. Dette er og.
tilfældet for gennemsniuel af 1992 ug 1993,
Som gennemsnit af nere år er dcr \'cd S<1.mmc hælstof·
ni\'eau mgen sIgnifikani for.>k:c1 på udb)1tct af de for
loJ,.ellige hyglæneblandinger. Olen der er opnået et siJ,.*
ken merudbytte for ehtra 50 kg kvælstof pr. ha.
Tabel 41 p~ ..ide 259 \ i"Cr re~ultatcrne for efterafgrøden,

Der er J,.un hostet cfterafgr~Kle l Io "r dc fire forsøg. og
cflcrafgmden har l hcgge forsøg værCI ita!' rajgræs.
I fo~'gene I IW3 har der 'æret den bed<::tc be<::tand af
græs cftcr ærterne.

257



Grovfoderproduklion

Tabel 40. Byglærteblamfinger til helsæd. (251)
Helsæd

l'et Pet lKar.... Pet. af tørstof p,. fE Udb. OS merudb p,. h~

'. bl.'
Æ.rte:· KgN Pet. IK

Lod ........ planttr dur N-min ."" æ<"" r kje' t,r- '" hk.
",,,, '" m' an.a!,~

i ,
sæd "ol

oi· .1''''' \llm ti rl~ ford a.C.afgr •• afgr.·· proteut ,tllf tø~lof råprol. ter.1'A)f l.råprot

/993. 4 forsøg

a. O 70 grundgødet* . 25 75 4 27.4 15.2 22.2 73.6 1.21 135 75,8 II,S 62.7

b. JO 55 grundgødct. 17 40 l JO.8 12.5 21.8 71.3 1.29 110 ,3.3 -2.5 -6.3
c. 60 40 grundgpdel. . 15 32 l 32.5 11.0 21.5 70.4 1.31 95 1.8 -3.0 -3,6
d. 90 25 grundgødet . . 15 18 O 36.1 9.6 21.1 68.2 1.38 82 4.7 '3.8 '4.3
e. JO 55 .... 50 ...... 20 35 I JO.9 12.6 21.2 70.9 1.28 112 6.0 '1.2 1.1
r. 60 40 + 50 ....... 18 26 I 32.5 11.9 21,4 69.1 1.34 109 9.8 "1.3 1.1
g. 90 25 +50 .. 17 15 O 36.1 10.5 21.4 67.6 1.39 94 11.0 "2.4 "0.4
h. 120 O + 100 13 o O 36.5 10.2 21.g 66.3 1.44 94 13.2 -2.4 -1.0
LSD .. ......... 9./ /.9

/992·93. II fo'sog

a. O 70 grundg,Klet* . 33 67 2 28.1 14.7 22,2 75.6 1.18 126 66,0 9.7 55,9
b. JO 55 grundgooct. 22 39 I 32.0 12.1 21.8 72.8 1.25 103 -0.3 -1.8 "3.6
c. 60 40 grundgøder. . 20 28 O 34.6 10.6 21.6 71.3 1.29 88 2.4 -2.5 -3.1
d. 90 25 grundgødet. . 19 17 O 37,6 9.6 21.0 70.4 1.31 n 4.3 -3,0 -2,6
e. JO 55 +50 .. 22 35 I 32.0 12.5 21.4 72.8 1.24 107 6.6 .0.7 2,4
r. 60 40 +50 20 24 o 33.6 11.3 21.5 71.0 I.JO 97 9.0 .1.3 1.8
g. 90 25 + 50. 19 14 O 36.6 10,4 21.5 69,8 1.33 88 10,5 "1.8 1.5
h. 120 O + 100 ...... 16 o O 36.8 10.4 21.5 69.0 1,35 90 13.2 "1.5 2.6
LSD. 4.6 /,0 4,8

1991-93. A mal forsøg 15 /5 /6 16 /6 /6 /6 /6 /6

a. O 70 grundgødet* . 27 74 3 26.1 15,0 1.18 73,4 11,0 62,3
b. JO 55 grundgødet. 19 48 l 29.0 12.7 1.25 -1.1 d,8 +4,4

c. 60 40 grundgtKlet. . 18 34 O 31.2 11.1 1.30 0.3 "2.8 -5.5
d. 90 25 grundgødct. 17 Zl O 34.6 9.9 1,32 2.3 -3.5 "5.0
c. JO 55 • 50 19 44 l 29.4 12.8 1.25 6.2 -0.8 1.5
r. 60 40 + 50. 18 JO l 31.8 11.3 1.3f) 9.9 -1.6 1.9
g. 90 25 + 50 17 17 O 35.0 10,4 1.33 11.2 .2.2 1,4
LSD .. 4,8 0.9 4.3

•) Grundg0de1 svarer ti! N·mm anbefalingen til drh)! til modenhed minus 70 kg hælslor
U) Vurdc~t umJ(kklbart r"r høst af helsorden.

...) 0-10. O." lOgen lc:Jcszd.

Højest udbytte er høstet efler ærterne. og der har ikke sig"'/ikalll~ merudbytter fra 4 lil 7 afgrødeenheder pr.
været store forskelle på udbytterne i de øvrige fON0gsled. Ila.
Som gennemsnit af to år er der h~)stet de laveste ud- at ærreandelen falder med faldende udsædsmængde af
bytter i efterafgrøden efter den svagt gødede byg/ærte- ærter.
helsæd. mens udbyttet efter byg/ærtchelsa:den \ed høj- al tzneandelen falder med sligende lo. vælsloffoTSyning.
cste kva=lstofniveau har ligget på sammc niveau som al fOderværdien er højere; byglærtehelsæd end i vdrbyg.
efter byggen. at foden'ærdl~lI stIger med stigende {rrteandel ; helsæ-

den.
ar lørslO/indholdel er faldende med sligend~ æneandel

Dc tre fOfS0gsår har budt på vidt forskellige vækstbe· og græsandel.
tingeiser. og resultaterne fra de tre forsøgsår har vist: al rdprOleinindholdet slIger med stigende ærteandel.
at blandlllgsforholdet meJJem byg og æner lil en "is grad al ærtf'T I byglænehelsæd er mer~ lorkefølsomme end

kan styres via udsædsmængder og kvælslofnil'eau. byggen.
at forsk~Jfjge bygltzrrebIandinger dyrkel \t'd samme al grtr!jQndell'n fliger med stigende il'neandel.

kl'tzlslOf"i\.'tall gil'er udbYlte på sanIIne nj\,·eall. al be.flanden af græslldlægg~t ef/~r høst af helsæd~" er
at en forøgelse uf kvælslofforsytllngen med 50 kg kw~/- ens efter de forskellige Iyper af dæksæd.

SlOf fra et niveau, der !Il'arer til 70 kg kvælslOf under at udbyttet i efterafgrøden er højesI efter ærlehelsæd.
N-min anbefalingen Iii \'drbyg til modenhed. har gi l'er at fldbyttet i efttrafgrøden ltgger pil samme niveau efter

bJglænehelsæd og I·drbygllelsæd.
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Tabel4/ IJyglærreb/alldlllger tillu'/sæd
E/rera/grøde

K,u....• Pet. af lilt'SIOf Udh)ltt 0& merudb)1te. pr- b. I
g bH:' .Ene. Kl~ lo< Pc! ~.

I

lUd ud!2d planler efter N-min plante- løJSlOf tenlaf hk.
pr b. p...n' .nal}:.e bestand ~. I ..... pr. FE

tørslof I Iiprol.
'.e..1_ pmtcln slof

D.O 22.2 21.9 1.18 25.7 5.7 21,7
12.5 20,9 21.1 1.32 "'2.4 .0.8 ·4,U
D.9 2[,0 21.2 1.19 3.3 d.O -2.9
13.8 19.8 21.1 1.29 -2.5 -l.l -J.8
13.5 20." 2U.9 1.29 -0.9 0.5 -2,5
D,4 2U.2 20.9 1.20 3.5 -1.2 "3,2
13.7 17,8 19,7 132 "5.0 -2.0 6.0
12.6 20.4 21,0 1.12 -5.7 1.6 -a.O

J99j l/onø/!.
a. O 70 grundgodet· .
h. JO 55 grundgl·)dcl
c. 60 40 grundgødct
d. 90 25 grundg'~del

c. .\0 55 T 50 .
r. 60 40 + 50.
g. 'Xl 25 + 50 ..
h. 120 O + 100.
LSD

1991-93. Antal/orsdg

a. O 70 g.rundgndct
h. :10 S5 grundgodct
c. 60 -lO grundgudel
d. 90 25 grundgodct .
c. :10 55 + 50.
r. 60 -lO + 50.
g. 90 25 -+- 50.
h. 12U O - 100.
LSD.

/99/·93. /2 !onog

'L. O 70 grundgødc(·
h. JO 55 grundg\,det .
c. 60 -lO grundgodct
d. 90 25 grundgodct
c. :1<1 55 + 50.
f. 6(l aO + 50.
g. 90 25 + 50
LSD.

9
8
7
8
7
7
7
7

9

"9
9
9
9
9
9
9

9
9
9
9
9
9
9

8
15,9
15.9
16.1
15.8
16.5
16.6
16,4
16,4

16.0
[5,1)

16.1
15.9
16.3
16.5
16,4

~

15.5
15,:!
15.1
15.a
la.6
lU
la.O
14.9

15,7
15.3
15.1
IS.Y
15.2
la.9
la.O

8 8 ~ 8
1.27 32.2 5.0 25,~

1.28 "1.3 0.3 -1.2
1.27 -2,4 .,.0.5 -2.0
1.31 -2.9 -0.5 3.1
1.26 1.3 -0.1 l.l
1.27 0,4 -0.3 0.2
1.26 0.8 -0.6 .0,4
1.22 0.0 -0.2 1.0

2,7

1.23 30,5 4,8 24,7
1.25 1.8 -0,4 "1.7
l.2a .2,1 -0.5 " 1.8
1.26 -4.1 -0.6 -H
1.23 0.5 0.1 0,5
l.2a .0.3 .0.3 -0,4
1.22 -2.7 0.9 ·2.0

2,7 0.4 2,3

.. ) Grund~uJ('1 ~\3ICI lil N·mm anbd;lhngen III ..årbyg mmus 70 1..1: hzl\lI)f
... ) ()..IO. () - lOgen besland. IO - fuld be~land.

Stigende mængder kvælstof til
blandinger af byg/ærlehelsæd, 1993
Formålel mcd denne for~,.ug~plan er at findc den op
timale kvæbtofmændc til to forsl<.:cllige blandinger af
byglænchcl-.:cd. KvælstoftildelingclI er be!ltcmt på
grundlag af N-min analy~cr.

Ocr er kun gcnncmfNt et for<;øg cfter planen. Forsoge!
har nummer n:;OOSIl3lJ)-()(15. og rcsultaterne er vi!>t i
Mfltk/on'øg fW3.
Forsøgel er gCllnemf~)fI på jordlypcn .J H l. og dcr Cl'
udfort v3lll.lil1g. Forfruglcn har værrl roer.
For",'gcl et grundgødct således. al k, a:1~luff()f',)mngen
Cr 120 kg k"æblof under j\-min anhdalingcn lil vårbyg
lil modenhed. Kvæbloffor'i~ningcn rI' ine!. N-min ug
inel. eftcrvirknmgen af tidligere udhragt husdyrgød
ning. Forsog\lcd b. c og d Cl' godel med henholds\ is-+O.
fX) og 120 kg kvælstof dSlra pr. ha. For~,,~lcddence, f. g
og h Cl' godet på ~mmc m.ldc 'o,()m fON)gslcd a. b. cog d.

Blandingen af b)g og ærtcr. <;om er anvendt i forsogsled
dene a til d. er sammcnsat af 60 kg byg pr. ha og en
uds.'l'dsmængde af ærter. der gher 35 planter pr. kva
drrllmeter. Blandingen anvcndes I praksis, hvor b)glær
tchd....-ed cr cnestc hclsædscnsilage. B)glæneblandm
gen anvcndl i forsøgsJeddcne e til ( er ..ammen~at af 30
kg byg og en udloædsmængde af ærter, der givcr 70 plan
tcr pr. kvadratmetcr. Dcnnc blanding er egnet til dyr\.:
nmg af hygl;crtchcls.~d til blanding med hvedehcl<;æd.
Æneandclcn vurderet ved høst uf hclsæden var kun
svagt påvirkel af kvæh,[ofmængdcn.
lJdh) Ilel I dct grundgødcde forsøgslcd var 62 afgrøde
cnhedcr pr. ha. Udbyttet i b)'glærteblandingcn mcd 60
kg b)g pr. ha har ligget på 'iamme nivcau ved allc kvæl
..tofmængder. I byglæncblandingcn med størsi ud~ds
mængde al ærter. var der ..må merudhytter lor stigende
mængder ~"æl<;tol.

Forsogcne fortsætter
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Bladrandbiller i byglærtehelsæd,
1992·93
I 1993 er der udføl"t forsøg med bekæmpelse af blad
randbiller i byglænchclsa:d med kløverudlæg. Angreb
af bladrandbiller er lit kraftige i kløverudlæg efter byg!
æl"tehelsæd. fordi bladrandbillerne har forpuppet sig i
selve marken efter angreb i ærter. Når den nye genera
tion kommer frem af jorden i juli-augu:'>t. kan kløvcren
straks angribes_
I tabel 42 ses rcsultaterne af fire forMJg eftcr en ny for
søgsplan med bejdsning og sprøjtning mod bladrand
biller. Forsøgcnc er udført mcd cn ~Iigende intensitel af
bcjdsning med Promet 400 se - fra al både ærter og
kløverfrø er ubejdsede til, at alle frø er bejdsede. Samti
dig belyses effckten af sprøjtning med Karate i de tid
ligc væk'astadier i ærtcr og i k.løver eftcr hcl~edshøsl.

I ær/er har begnavningen af :crtcplanterne været min
dre. når æncudsæden har værct bejdset. Sprøjtning har
rcduceret angrebct yderligere. men kun i mindre om
fang. Bejdsning af kløvcrfrø. men uden bejd..ning af
æner, har ikkc reduceret angrcbcl ilerter. Resultaternc
frcmgår af labelbilagct.

I kjøller er angrebet på sammc niveau. uanset Om ærter
ne er bejdset cllcr ej_ lig~~om behandling med Karate i
juli har været omtrent uden effekt. Bejdsning af kløver
frøene har heller ikke medført svagere angreb. hvilkct
frcmgår af tabelbilagct. Anlal kløverplantcr pr. m~ er
reducerel vcd bejdsningen med PromeL hvilket ikke var
ventet. rsagen er ikke klarlagt.
Ocr cr ikke målt udbytte i fors~jgclle.

Forsøgene fortsætIer.

I tabel 43 se~ resultaterne af Io forsøg rned bekæmpelse
af bladrandbiller både i ærter om foråret og senere i
kløver efter helsa~dshøst. Karate hhv. Surni Alpha er
benyttet. Forsøgene er en videreførelse af forsøgene fra
1992. mcn i 1993 er der også mål! udbytte af I.løvergræ<;
ca. I-L oktober.
Det fremgår. at angrebene af bladrandbiller b~de i ær
ter og klover er blevet reduceret ved bcha11l.llingerne.
men der er ikke opnået sikre merudbytter.

Tabel.o BJndrtmdbilJer i byglærteheJsæd (254)

% planler med Udb.
I;oa.. 14 dage Kar.- O!!

Byglærtehelsæd m.
dter ~ldsle for Imerudb

k1e,ergræsudlæg
sprøjtning klllver- kl. gr

forår laugu,.
bestand a.e.

~n kløver
pr. ha

/993. J forsøg

o. Ubehandlet 55 ~I ~ 19,9
b. 2 x 0.2 I Karate. 9 44 3 1.1
c. 2 x 0.2 I Karate. 8 2 1.4
d. 4 x 0.2 l Karate. 6 2 4.4
LSD.

/993. / {orsog

o. Ubehandlet. .18 80 2 21,4
b. 2 x 0,2 l Sumi-Alpha 9 73 2 1.6
e. 2 x 0.2 I Sumi·Alpha 21 2 3.0
d. 4 x 0.2 I Sumi-Alpha 20 2 -0.5
LSD.

/992-93. JO forsøg

a. Ubehandlet 61 48 7
b. 2 x PyrethroiJ 36 45 7
c. 2 x Pyrethroid ... 30 7
d. ..) x Pyrethroid . 29 7

-) Karaktcr for klø\"crbestand: ](I = fuld bestand af kløvcr.
Led b og d behandlet i ænern(~ ~Iadium JO og ca. 8 dnge senere.
Lcd c og d behandlet efter he1sædsh~st og ca 8 dage senere.

Ukrudt i byglærtehelsæd med
udlæg af kløver
Siden 1992 er der gennemført forsøg i byglænehelsæd
med udlæg af klovcrgræs. I disse forsøg er udbyttct ikke
målt. men efter høsl af helsædsafgrødcn er det vurde·
ret. om behandling mod ukrudt har haft en negativ ind
nydelse på bestllnden af kløver. Næste forår er det igen
bed(lml. om der har været en synlig påvirkning.

Tabel 44 viser resultaterne af otte forsøg. hvor fire bc
handlinger er prøvet på 10 tidspunkter. Første behand
ling cr gennemf~,rl. da kloverplanlcrne havde udviklct

TabeJ 42 BejdS/Jing og sprøjmltlg mo(1 bJodrmldbiller i byglærreltelsæd (253)

Ært ubcjdscl Ært Promcl F .uK) es Ært ubej<lse:l Ært Promcl F 400 es
Kl0~er ubeJdse. Kløver ube,dset Kløver ProIllet F400es Klø\-er Promet r 400 es

8}'glærtehel~

med Kløver
Bladrllndbilkgnav Bladr.andbillegnay BladrandbiUegna\

K\ø\~
Bladl'andbiJlegnavIkJe.<.græsudlæg pr. m: ",,' .rt' kJ0\er· ... pr. m: klf,l\t!r*"

2II11 % planterIkarakter % planter 1 karaktcr % planter I karakter 21/8 % planterIkarakter

1993. .J forsøg

a. Ubehandlet. 57 86 3 4.1
b. 0.2 I Karate. 58 8l> 2 35
c. 2xO.2 I Karate .. 61 86 2 3.1

95
95
82

3
3
3

49
48
41

91
89
88

3
3
3

" ca. 24fS . ... ca. 2l/8.
Led b behandle. stadium 10. Lcd c beh.mJlcl stadium IO og igen i juli.
Karaktcr for bladnlndblller: 10 ..,. 100% bortgntl\'ct bladareal.
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et enkelt 10\ hlad - sp(I(leMadel - men~ den sene hehand
hng er gennemfør!. da I.lø,·crplanlerne ha,de udviklel
min,h! lU tmhlade - tIn. mindSI ('I Irel..oblel blud. En
gennem~nlttlg ul..rudtsbc!o.tand pa 101 planlcr pr. m~ er
reducerel ,'a:~·l1thgt. Mc...1effd"i\"c har behandlingerne
været i for"ogslcddcnc b. c og d mel! kun Ci.!, 20 ukrudl~

planter kVllt'1 wl! opl;dling ca. 3 uger eller behand
lingen. Denm: for... kel i effekt er og~~ !>~ ntig ved Il()~l.

'-Clvom for<;kcllcn fON)g<,leddene imellem dug er mini
mal. Ved hcdommcl...cn ca. I m;\ncd cher dæl.sa-dens
hO<;1 har der kun været rill,ge fon.kd pa mrdlerne... ~k{lll

,omhed (I\erfor kimer I -igclede<; har bchandlingstids
pllllklel \æret uden indn)delse pa ,kan...omhedcn.
I\ede"'t l ...amme lahcl er ... 1<;1 re~ullalcrne af 8 forsog
hch,lndlel l IW2 cflcr en lidt ahiv.em..le: fur",g...plan. I
for,\ret 1993 cr "'mcrhc... tandcn \urdcrel. og læng.st til
hl\Jrc "'C'" det. al der "un er ringe for~"el behandlingerne:
Imellem.
for~ul;enc f(ITl:-.a:tler,

TlI"d ·N, Ukrllll1 i "rglwrrelll'/\'lI'(i med lul/æ'!
af klOiergra'\ (255J

Gro, rodcl'produkl ion

lilbel 45 MuUer prolet I mrb\'g og l h\'glærlu fll
heb'll:d l 1992-93.

Handeisna\"ll Virksomme noffer
,pr. Lg elltr bier

Aellpron RASf pt'rK'lrcnn~'>Ohc

1I;I-';lgrJn .h'«l U,\SI Xi 4.'«1 henlal.tlll
Bi~'Jgran ,., 17:- BASF X, :!50 hc':nl;ILlln ...

75 MCPA
[)eo' Hoceh~t X, "< delt.arnelhnn
DLG \!-ac\:lal 75 n F.l.hj, Kemi " 750 ,\lePA
Il.lrlllon~ Du POnt 7';0 thifen<,ulfUlI)l1

1IIt'lh)1
"'.lr.lIt' 1::.\\ .lcnc:ca X, "< laml'rJa-

C\h.tJoIhnn
[ I'-.JpoI BIO UO<C Urhcmlddel
RI\a1 Sclk;nng X, -'75 ft'npmpunonh -

;:15 prochloraz
Stomp SC BASF -lU, pendnllclhJlin
SUIIlI-A1rhJ 'i F\\ Du Pool " <o ('Sfen\-alt'ral
I Ilt top Ova Xi 17:- fcnrro["lmorph +

I~'i rrur lCOn 'I/.o1

hll\'~la',<: t'k.·l\d... r. ,Ir I1mllo.'l er uden for fMå1assc
'l bcl)Jcr. at midlel endnu ikke er godkendt.

Hf()r~o.I: /9Q!

a. lihchandlCI 101 R 7
b 1.5 I Ba..ngrnn ~SO~ cO .1 ,
c. 2.0 I Ba<,agran M 75, 21 > 7
d. I .U 1Stomp se

0.2 I DLCI-M-AcClal 21 > 6
c. 0.2 I DLG-M-AcClal 5:! 4 6
f. 1.5 I Ba..agran ~S(l· -lO 4 7
g. 2.0 I Ba"':lgran f\1 75 37 4 7
h. 1.0 I SlOlllp se

0.11 DLCi-.\t-Acct<l1 "I " ".. 11.11 IJLG-t\t-Acelal 55 " 6

8 fonog /991

<I. Ubehilndkl Hi'I U R 8
h. _"\.0 I Ha....'lgmn .!SO· 6 I ~ 8
c. 1.5 I Ba'iagran .!SO· 9 l 7 7
d. 2.0 I D<l~<I~rall M 75 . IO l h h
c. 2.0 I Ba<;agran rvl 75

t 1.0 I Stomp se 8 2 6 6
f. 3.0 I Da~dgran ...00 12 .1 7 7
g. 1.5 I Ba...agran -180' 19 4 7 7
h. 2.U I Basagran Nt 75 .. 29 4 7 7.. 1.0 I Bæ.agr<.an \1 75

+ 1.0 I ~tomp se 24 " 6 7

t) ACllpmn llhat Karal.ler IO - fuld bcst,md af kl\w('r
Led b-c behandlet p~ Ido\~r meJ I hnh1aJ
l..~d f-llleh;lndl~1 på k1uH'r meJ ~ 10\ blade

Tabel ~5 \li~e:r i alfahctl"''' orden de præparater. wm har
dellagcl l årels forsøg med pianieværn i vårhyg og i
bygJæncr med udlæg af k!l)ver. IndhuhJ og mængde af
aktivl ~(Of cr anghcl ...ammen med firmanavn. $, freml
mIdlet er m:trkcdsfort. er der også ang.ivet Cl fares}m-
hol.

8)g1ærtehdsæd .....
kl.,ergræsudlæg

Ukrudr

antal l"IkLn
pr. m' I \- hø"

Karakter for I
~\'trbe~tdod

l, ir I 2.:lIr I

.A
F(l~fonllal/gt'!i majs. Stnrtgødni"g bor klin IIl1dltu/es i df.'
mi/des!e egne af 11Iudet, og kIm sd[rtwl/ lordl'lI er 1'('18m1el,
d".\'. lit der el' I/edlwn'l.'t Itlllfdel.\- d/er IlIIsdyrgot/nUlg I

wlhedet for ~tl1lillg af majsen.

Udlæg af forskellige typer af rajgræs
i ærtehelsæd, 1992-93
l-ormålcl med fOMgs.."Cricn er at bcly'iC. h\'ordan forskel
lige typer :tf græsudlæg på"irker udb}1le og foderværdi af
a:rtt:helsæd.
Der er kun udført et fo~g efler pl:tnen. nr, 03lX."lW393
001.
Ftl~)gshctin~d:-.cr og re:-.ultater kan <;e~ i tatx.:lbilagct i
Markforsog /993.
Resultatet af fo~get i 1993 giver ikke anledning lil at
a'ndre kun"lu:-'lonen i O\'enlgtell 1992 p. side 267.
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Gl'ovfodcl'produktion

Ak,tsi E (6)
Ampli T (5)
Apache E 6 DK. F
Astrid T 6 DK. F
Atis E 5 DK.B
Aura T 8 DK.D
Aviso T 7 DK. B. D. F. NL
Bangu) T (7) F. B
Bermador T (5) D
Calypso T 6 DK, F
Challcnger T (7) D. E NL
DK 183 D 8 DK
DK 250 T (5) ED
Erlevo E (7) F
EM:udo T (7)
Facct T 8 DK, D
Ferm T 5 DK. F
Facto T 7 D.F
Folio E (6) NL
Fronica T 5 DK. F. GB. NL
Gamma E (5) F
Hiro E 8 DK. F
Janna E 8 DK
Kid T (7) B,F
KX 1103 E (7)
LG 20.80 T 7 DK. B. F. GB. L
LG 21.90 T 6 DK, B, F
LG 22.15 T 5 DK. B. F
Linska T 6 DK
Mandigo T (6) NL
Maori T 4 DK. F
Mephisto T (6) D.B.GB
Nu'w" E (6) D. F
Pnnses T (6) B
Quanta E 5 DK. D. F
Rlvcr E (6) B. E GB. I
Soma T (5) B, D F, GB. L

hvilket kan medføre en forbedret bestøvning under
"cJrforhold. som ellers ville være ugunstige herfor.
I o\'crsiglen cr der anfort karaktcrer for lidlighed. Ka·
raktcrcme fasl~lIesud fra kolbernes indhold af tøTStof
"ed normal høsttid for ensilering. Sonen LO 20.80 er
placeret i den tidlige klasse mcd karakleren 7. Klasser·
ncs bredde er sat lil 2.0 procentcnheder tøTStof i kol
berne. t\'led kolber mcnc~ her kerne plus spindel med
kulbe~\'ob.

fOrsogsbetlllgeiser. Forfrugten har været majs i 48. kom
i 36 og rocr i 16 procent af forsøgene.
S ningen er udfort i perioden fra den 15. april til den
20. maj. Totrcdjedele af forsøgene er såct i april måned.
Der cr såCI 10 kerner pr. ml med 75 cm rækkeafstand.
Der er tilført husdyrgooning til alle forsøg. og vcd så·
ningen er dcr i de neste forsøg placercl 1()().ISO kg P
gødning.

• 0-10. O '" sildIg. IO "" Ildhg. () ...., foreløbig.

o s'gt o 't a ssorrer.,Iler. I ',) r In I

ISort, land
På \Or1~i$lrn

Hybnd lidlighed· l aOl.11

EF-Iarwk

Majssorter, 1993
Sorter i a/prOVntllg. I r er der kun tilmeldt soner til
ensilering. og de afprovcde sorter er "ist i den felgendc
ovc~igt.

Sorter af majs til ensilering, 1989-93
Majs er l!n af de afgroder. der kan leve op til kra"ene til
ralionel grovfoderproduktion. sAfreml der findes frem
tH soner, som under danske forhold kan producere et
stabilt og højt udbytte. Dette er ~n af grundene lil. at
der er Slor interesse for afprøvning af majssoner i Dan·
mark. En anden væsentlig grund er. at forædlerne øn
skcr majssorterne afprøvct i et grænseområde for maJS·
dyrkning.

Majssortcr tilmeldcs forsøgene cher Cølgcndc regler:
l. Sorter optaget på den danske sortsliste.
2. Sorter. som har dcltaget i værdiafprøvningen i mindst

el år "ed den officielle danske sortsafprc"ning.
3. Sorter optagel på andre EF·landes sonslisIe. og som

tilbydes til dyrkning her i landet.

l forsøgene måles udbytte. foderværdien beregnc:<l. og
sorterne bedømmes for relevante dyrkningsegenskaber.
Udbyttel er målt i grønt. tørstof og råprotein.
Foderværdien er siden 1983 beregnet ud fra pianiernes
indhold af tørstof og organisk SlOf. Prøver til analyse·
ring og beregning af foderværdien er. for at sikre en
ensartet gennemsnitsprøve. taget i finsnittct grønma~!>e

efter majshøsteren.
Udbyttet af kolbe er beregnel ved al plukke kolberne i
en pareelrækkc.
I 1993 er analyserne udvidet med en analyse af ind
holdet af stivelse og sukker. Indholdet af stivelse er et
indirekte udLryk for kerneudviklingen.
Sorternes følsomhed overfor kulde er nOleret. ligesom
der er registrerct lejesæd, blomstri.ngs\id for hanblom
sten. angreb af fusarium i kolbe og på stængel saml
angreb af majsbrand.
Der er herved søgt en vurdering af SOTlcrnes egncthed
til dyrkning under de forhold. der er gældende i de en·
kelte egne af landet.
Siden 1979 har målel'ourten været Fronica. I 1992 og 1993
er en sortsblanding af middehidlige soner mcdtagct
som parallel målcson.

Forsøg med dyrkning af majs
I 1993 er der arbejdct med følgende forsøgsscrier:
l. Soner af majs til ensilering.
2. Sortsblandinger af majs til ensilering.
3. Placering og bredspredning af kvæls.lof lil majs.
4. Ukrudtsbekæmpelse i majs.

Navn og oprindelsesland er henlet fra EF-SOTlslistcn
1992. Cra andre landes sortsliste. Cra afpmvmng.wlrk
!>Omheden her i landet eller fra anmelderens oplysmn
ger. Benævnelserne E. D og T betyder henholdsvis en
kclf., dobbelt· og trcvcjskrydsede hybrider. De "id~t

nævnte har den mcst uregelm::o.sigc væksl med hoje og
lave planter i !>amme række. Det betyder f.eks .. at han·
blomsterne kan levere Sløv o"cr en længcre periode.
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Forsøgenes plejc og pasning har s\'aret til den omgi\'cn
dc mark. da rorsogene har liggct i bcst. cndc majsmar
ker.
Størstcdelen ar ro.....ugenc er hO'ltcI af landskontorclS
rcj'>Chold. Hosten er udrort i perioden rra den 12. okto
ber til den 4, nov~Jl1hcr, For~øgenc er "li vidt muligt
IHhtCI. når måle"orten" tørstofindhold har været 25 pel.
eller derover.
VæÅ5rb('f/llgel~t'r. Varmen kom omkring den 22. april,
og i IUbel af el par dagc passerede jor<hempcraluren de
Hgrader. som majs mind... t kræver for at spire tilfredsstil
lende. En ..!CIr del ar maJscn blev sået i den sidste uge af
april måned. Del "arme og solrige \ejr rort"alle indul
midlen af juni. og IT1:1J'oCn spircde hurligt rrem og ud·
viklede "ig hurtigt.
MaJS. der var l>,åel hmt i maj. blev mange '\leder kraftigt
angreOcI ar frl1f1uer med dannelsc af sidcskud til røl,!!e
(se billede),

MaJS lll/greb(,t af fritfll/er. Frllfl/ler lægger æg t majs pc'
W.··3 blad}'wdtet, Ill'orefrer de kla:kkede lanw gnaver i
hjt'rteskltddel. Delle Wl(Il' viser sif.{ sellere som revne bia·
de. Side,klldsdtlfllle!.,'/' hm og.Hf være fordn'og{'/ af frit
flller. fordi \"ll'kslenfors'.\rres nfgrlm'ere. J 1<)93 I'ar frit
/111('r i 'WIJ~ mere udhredte em/normalt.

Gro' foderlJroduktion

fl.lidt l juni "ar majsen bet)dclig hengere Cremme l ud
viklingen end nonnnl!. men det kølige og solfattige ,"ejr.
der salte ind i midtcn af juni. hæmmede \æk"len. '\:1 de
fleste majssorler hloml>trede n:ro;tcn III normal tid l pe
noden rm den 20. juli lil den 10. august. Vejrrorholdene
bevirkede. at be~tøvningen mange <;Icder v<lr rnangcl
rukl <;pcciell i de enkel!vejskrydscdc hybrider.
Det ronsat kølige. solfanige og rcgnrulde vejr i kolhe·
r)ldning~r<J:.en rra 11lol1lslring. og. hem til høst gav d. rll
ge hClingelser for kernesætningcn i kolberne. og kol
berne udviklede sig gennemgående dårligt. Forskelle i
,ejrrorholdene l de forskellige cgne af landet og for
'iKcJle i s<'wd har dog bevirkct store forskelle i maj~en ...
udvikling. udb}'ttcnivcau og kvalitet.
Væhlcn blev mange steder brat afbrudt af frost midt i
oktober måned (se billede). og den største del af maJ"Cn
ble\' h\)stet i lobet ar sidsle halvdel af oktober.

MilJs sl-'edet uf frost. Er bladene sveder af frost. men
Hængelog kolbe mUlkt, kali majs srd længe på roth'n,
IU/(''' al IIdbYffl't o/< fodal'll'rtlien pdvirkeJ. Der vil\k('
('II omlejring llf.\'tlkker fra srællgellll.\'lil'el,\'e i kolben. og
førsw/imllwlder t afgrøden vil <{tige. Majsen hostes. in
den lejnæd og s\'ampenngreb fdr for stort omfallg, ."'I(lj
sen hostl.'~ stral..~. In'u afgrøden jrosupræflf.{es af fl\

frust.

I eftedrct var der forholdwis lidt ~tonnvcjr. s,'lede~ al
der generelt ikke hllr været problemer med lejesæd ved
host. Forskelle mellem sorternes tendens til lejesæll
kom derfm ikke 111 udtryk i 1993.
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Grovroderproduklion

km
o o

03060

Fig. 2. MujslIurmeenheder /993 fra den /5. april tI! den
/5. oJ..rober. 20·drs gennemsnittet /97/·9{) er angiver med
kursiv.

( figur 2 er vist antallet af majsvarmeenheder i helc
vækstperioden fra den 15. april til dcn 15. oktober i 44
forskclligc områder uf Danmark. I hvert enkelt område
er også vist 20-års gcnncmsnillct for årene 1971 til 1990.
Kun i nogle få områder i Sønderjylland og på Fyn saml
på Bornholm rå antallet af majsvarmeenhedcr p:\ niveau
med W·års gennemsnittet. I resten af landet var antallet
af majsYdrmeenheder under dcttc gcnnemsnil. AntaJlet
af majsvarmecnhcdcr i I..olbefyldningsperiodcn fra
blomsting og frem til høst var i Sønderjylland 15 procent
undcr 2G-år; gennemsnittet og i resten af landCI 21·22
procent under.
På Øerne samt i dcn sydligstc del af Sønderjyll;..Ind og i
de kystn;f:rc områder i Østjylland og på Djursland har
antallet af m3jsvarmecnhedcr været O'er 2350. der nor·
malt Sikrer 25 procent torstof I hele planten.
Vækstbclingel~rne har betydet. at udby1tc og foder·
værdi har liggct på et la"'ere nh'eau i forhold til gennem·
snillet af de fem seneste år. Udb),te og halitctcn har
varierCl meget fra egn til egn og fra mark til mark.
Gennemgående er der ho~tct pæne udb~ ner på øerne.
ResflltQf('T. De 31 sortcr. dcr har deltaget i forsøgene.
har "æret fordelt på fire forsogsplaner.
I label 46 cr vi,t tUfslofindhold. t"rstoffets ..ammcn·
s.etning og udb)"ttcforhold for sorterne i de fire planer.

Plall I er S<lmmensat af tidlige sorter.
Tørstofindholdel har efter året at dømme været højt og
har for alle afprøvedc soncr ligget v~ntligt o\er den
sildige millesort. Fronica. og har oog5. ligget O\cr den
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middeltidlige sortsblanding. Blandt de afprøvede ,OTter
har tørstofindholdet været højest i Aura og lavcst i
EM:udo.
Tørstofindholdet i kolben har været lavt. men dct har
været forholdsvis højt i stængelen. Tørstofindholdet har
været h"je't i Aura. og denne sort har i 1993 derfor
\æret den tidligste 'Ort. som er afprøvct efter plan I.
Indholdet af stivelse har i alle afprøvede sorter værct
bet)"deligt højere end i Fronica. hvorimod indholdet af
sukker har været noget højere i Franka. Dette viser. al
kerneindlcJringcn har været betydelig længere fremme i
de afprøvedc sortcr cnd i Fronica.
Foderværdien har "æret forholdsvis høj i de afprøvede
sorter og har været højest i Aura og A\'iso og lavest i
Kid og LG 20.80.
Udbyttet i afgrodeenheder har ligget på et pænt ni\eau.
De højestc udbytter cr h~tet i Aura og Aviso og de
lavcste i Aura. Kid og LG 20.80.

PLAN /I er sammens..1t af både tidlige og middcltidlige
sorter.
Torstofindholdet har været forholdsvis lavt. men har for
alle afprø,",cde sorters vedkommcnde været højere end i
Fronie'L
Tørstofindholdet i kolben har blandt de afprøvede sor
ter været højcst i de tidlige sorter Calypso. Akasi, Erle
ve og !-lim og har været lavest i dcn middehidlige sort
Astrid. men forskellene er små.
Indholdet af stivelse har også for de afprøvede soner i
denne plan været betydeligt højere end i Fronic<l. men
:-.ummen af stivelse og sukker har ligget på sanlIlle ni
veau for aUe sorter.
Fodcrværdien har været h~)jest i Naxos og Erlevo. men
fon.kellene er ikke store.
Udbyttet i afgrødeenheder har for alle sorter på nær
Akasi ligget over Fronica. Højest udbytte er høstet i
Naxos.

Plan l/I er sammensat af middeltidlige og sildige soner.
T"rstofindholdet har været lavt. Alle afprøvede sorter
har dog haft ct højere indhold af tørstof end Fronica
b de i hele afgrøden og i kolben. Sorten Folio har haft
det højeslc indhold af tørstof i såvel hele afgrøden 'iOm i
I..olben.
Fodcrværdien har været højest i Ampli og lavest i Gam·
ma.
I alle afprovede soner cr dcr høstet større udbytte af
afgrødeenheder end i Fronica. Højest udbytte er hostet
i Banguy.

Plan /V er sammensal af Sildige sorter.
Tøn.tofindholdet har og hcr været lavt. Alle soner på
nær Bermador har haft el lidt højere tørslofindhold end
Fronica både i hele afgrøden og i k.olben.
Fodcrværdlcn har for de afprøvede sorter gennemgåen
de været lav. Lavest foderværdi har der været i sorterne
Mcphi,to. Bermador og Prinses.
Udbyttct beregnet i afgrødeenheder er for alle sorter på
nær Ferro og Rivcr lavcre cnd i Fronica. Sorterne Ferro
og Ri\-cr har givet udbytter på niveau med Fronien.
I tabel 47 cr vist en oversigt over de registreredc dyrk
ningsegenskabcr.



Cro' rooerproduktiuo

Tobel46 !3orrer af maJs til ensilermg f'~6- ''i9)_. _.
Pct.lø"'lol.: Pct .•rIØDt Pet. al '. Cdb oø. ml:rudb pr ha Fo,·

Sort
hele, Ilo/tic: I :.urn· " I træ· I ~li· I sul-

tentol tørstof
hkg I hold..

kolbe pr. FE a.t.

'"al~r, gel pro' Slor ,~l~ ler I~r.lor pr. hil

I-'ltm I
1993. 7 jorfog
r«mica . .
Snr!.-,hl.· .
Aura . .
A\i~ ..
DK 18J.
Escudo.
,..;ICIO .

Janna
Kid.
KXIIO.'.
LG 10. O.
L~D

Pit", II
1993. i jonøs
Fronka.
Sortshl." .
Akasi .
Apache . .
A-Mid.
Calypso .
Chalknger.
f-acel.
Hlro .

<1'(05 . .

Erlc,·o.
LSD.

IlIan II
1993. 5 forfog
honica ..
Sonshl." .
Ampli.
Alis .... .
f-olio.
Gamma . .
I.G 21.'iO
LG 22.15.
Lill~ka.

Mandigo.
Bangu) ...
LSD.

26.5 29.U 25.~ 9.9 23.5 13.5 IJ.5 ~7 1.18 109.5 92.9 HKI
21).0 33.11 25.2 9.9 23.1 21.5 75 56 1.17 1.2 Il.~ HKI
J:'.2 415 2lJA 9.9 22.6 2~.9 5.5 56 1.14 9"- :',4 9~

J3.1 J7.2 25.2 111.0 22.3 23.6 6.1 6~ 1.1~ 2.0 ~.9 1Il5
34.6 J9.2 28A illA 22.~ 24.4 ~.S 57 1.15 2.7 ~.9 105
29.9 J;.6 25.1 10.0 22.5 21.8 7.J 61 1.15 "1.6 0.9 101
.32.3 J7.0 27.2 9.9 21, l) 23.5 7.0 5Y 1.13 1,4 2,8 103
31,4 3S,1 26.0 9.5 24.1 22.2 6.1) 57 I. 19 4.1 2,2 102
3t.4 37.7 27.3 IIJ.Q 24.1 19.4 7.8 56 1.20 -5.0 ·5.8 W
.'0,1 J7.S 24.1) 10.2 22.7 23.3 6.5 5R 1.16 -0.7 1.0 101
31,3 35.7 26.7 9.8 24.3 19.6 ~.2 55 1,20 -3.0 "~.3 95

6.3 7.1

2.15 2S.1 23.7 1).5 20 S.7 11).0 40 1.21 103.4 85.4 IIK)
26.1 :'0.9 23.7 1).3 2~.<1 15.5 12.4 5J 1.22 6.4 ~.6 105
27A 35.-t 25.7 10,0 24.0 19.1 R.~ 57 1.19 "'-4.0 -2.0 9H
26A 33,7 2:!A 9.5 24.1 IR.3 111.0 5J 1.20 6.0 5.6 107
255 JI.~ 24.0 9A 24..t 16.7 12.2 ~~ 1.21 10,7 R,6 1111
.27 .1 35.6 24.2 9.9 24.1 18A ~.2 55 1.20 6.2 6.2 107
26.2 34.N 2.1.0 9.5 24.7 15.8 ilA 50 1.22 6.2 4.2 105
27.6 34.6 24.3 h.7 245 19.2 h.O 54 1.22 X.2 6.3 1117
26.5 35.1 21.1 9A :BJi 22.1 6.7 57 1.20 5.6 ).11 107
26.5 33.2 22.1 9A 22.2 20.8 111,0 5R 1.14 9.7 13.7 116
26.9 ~5.2 22.6 111.3 23.0 15.6 31.1 53 1.17 2.1 5,1 106

7,0

23.6 32.1 23.2 IU.O 23.9 12.0 16.1 ~O 1.19 97.5 81.7 IIK)
2.'U'l 37.:" 23.7 111,0 2J.O 18,6 Y.S 50 1.20 5.5 ~,O III;
26.7 37.6 2·U 9.~ 21.n Ih.9 11.2 4~ 1.16 N.~ 10.2 112
26.2 J3.3 2-t) «1.1 24.1 16.5 Il.7 ~ 1.20 12.7 9.7 112
27,6 37.7 26.1 10,0 25.1 16.5 Itl,ll 38 1,23 12.7 8.2 110
25.5 J5.3 2..1.9 10.1 2".6 14.6 11.7 ~2 1.25 15.9 9.2 III
25.0 34.1 23.1 10.5 23.9 16.8 IlA ~8 1.19 10.0 N.J 110
27.2 35.2 25.U 111,0 25,1 17.3 9,4 ~7 1,23 7,~ J.8 IOS
26.8 37,4 25.1 10.6 2J.fJ 18.8 9,N 46 1.18 1,7 2.4 III]

25.0 .1J.9 l-L3 10.1 23.6 IR.2 10.1 ~5 1.19 ~.9 4.7 106
25.4 3~.8 23.7 9.7 23.3 15.9 13,6 ~1 1.18 15.6 I~,O 117

6,4 7.J

Pia" H'
/993. 6 !CJnoK
f-ronica. 25.3 27.7 26.2 ~.9 2-L2 13.7 1~.6 ~3 1.20 98.7 8l.0 100
Sorlsbl. *' . 26.6 31.1 23.6 IO,U 2~.O 1~.7 7.5 54 1.20 -I.~ -lA 98
BcrmHlJof. 23.0 23.2 22.8 10,0 26,11 11.3 II ,N 40 1.31 -9.6 14,1 N3
Mephblo. 26.1 28.0 25.6 9.9 27.7 12.8 N.7 ~o 1.33 5.0 11.5 R6
DK 2;0. 26,1 28.6 25.4 10.1 26,0 17.2 7,1 50 1.27 -3.0 -6.6 92
Ferm. ........... 27.0 31,8 25.7 10.6 25.~ 17,0 7,3 46 1.26 7,1 1.7 102

IMaori . . 26.3 30.0 2').9 10.0 25.1 16.6 S,N 46 1.24 0.6 I.7 9H
Ri\'er. . 27.0 2S.6 26.6 9A 25.5 16.9 S.6 ~5 1.25 ~3 05 101 K
Prinses 26.8 31.0 26.0 111.3 17.5 1~.2 h.6 -lO 1.31 -55 -11.2 86
Quanta. 26.Y 31.9 26.3 111.0 26.7 16.8 7.0 -l6 1.21) LO -4.9 W
Sonia. 26.J 29.0 2-UI 9.6 26.7 16.J 7.2 46 1.21} ~,1 2.3 ~7

LSD. 7.3 7,5

0' Apache +- A\trid -+ (';11)'P'O + f\<l~()"
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Tabel47 Sorrer af majs fil el/silering (256. 759)-
Anlal Anlal

P1an1~"
Karakter" for 1'<1. Dato Pct. angreb

Sort planltr kolber hil,.,. planteT Io, a! fusanum

pr. m' p'. cm leje· ItuIde. med Iundbl. kol~ I il2np.elplante ""' n:<oKtens sides.kud

Plan I
1993. Amal forsøg 7 7 7 7 6 7 5 6 5
Fronica .. " ... ......... 8 1.3 205 I IO 10 2m o 2
Sorlsblanding* . 8 \ ,2 191 o IO 7 2317 1 3
Aura. 8 1.1 194 O 10 8 2317 I 3
Aviso 8 1.3 173 O IO 7 2517 1 2
DK 183 8 1.2 189 O 10 13 2m 2 2
Escudo. . . . .... . .... . 8 1..\ 182 O IO 10 2817 O 3
facto .......... R 1.3 175 O IO 15 24n O 1
Janna ... ........... 8 1..\ 202 O IO 9 2617 2 5
Kid ... .......... 8 1.1 206 l 10 16 2m O 2
KJ( 1103 ............ 8 1.3 197 o 10 7 2417 l 3
LG 2080. 8 1.1 200 O 10 8 2317 O 3

Pftm II
1993. Antlll forsøg 7 7 6 6 6 7 5 6 2
Franka ..... ............... 9 1.0 216 l 9 5 2m O O
SOTtsblanding* . 9 1.1 195 o 9 4 22n O 1
Akasi. 9 1.1 189 o 9 7 2.\17 o l
Apache .... 9 1.3 190 O 9 1 2117 O l
NITid..... IO 1.2 210 O 9 10 22n O l
Calyp!:io 9 1,2 194 O 9 3 2317 O O
Challenger. 9 1.2 218 O 9 4 2417 O l
Facet. .. 9 1.1 229 O 9 7 2317 O l
Hiro .......... .. ........... Q 1.2 187 O Q 2 20n O 1
Naxos. ............. Q 1,2 186 O 9 3 22n O 1
Erlevo .. .......... ......... Q 1.1 186 O Q 5 2617 O O

Plan III
/993. Amal forsøg 5 5 5 5 5 5 5 5 3
Fronica...... . . . .. . . . . . . 9 1.1 215 I Q 8 6/8 6 O
Sorlsblanding* . 9 1.2 202 O 9 5 2917 9 1
Ampli. 9 1,1 209 l 9 6 3117 7 O
Alis .................. 9 1.2 210 I 9 15 5/8 7 O
Folio. ............. 9 1.0 234 I 9 8 1018 10 2
Gamma 9 1.2 227 O 9 7 3/8 3 l
LG21.90. Q 1.3 206 O 9 21 3/8 IS O
LG 22.15. . . . . . . .. . . 9 1.1 214 O 9 18 30n 17 2
Linska . 9 1.1 217 2 9 5 31/7 16 l
Mandigo ..... 9 1.1 221 l 9 25 lIS 12 I
Banguy 9 1.3 216 O 9 9 4/8 3 O

Plun IV
1993. Amal for.~øg 6 6 6 6 6 6 5 6 3
Fronica. 8 1.2 194 l 10 14 1/8 10 l
Sortsblanding* .......... 8 1.1 189 O IO 14 30n IO I
Bermador . 8 1.1 218 2 10 15 31/7 14 l
Mephisto. 8 1.3 208 O IO 33 31/7 14 l
DK 250 . . . . . . . . . . 8 lA 195 O 10 16 31/7 13 l
Ferro . <) 1.1 205 O 10 21 1/8 13 l
Maori. 8 1.2 205 1 10 30 218 14 O
River .. 9 1.2 207 l IO 30 218 12 O
Prin:-.cs . 9 1.1 223 l 10 21 31/7 22 I
QU3nt3. 8 1.1 219 l 10 14 31/7 32 l
Sonia ......... 8 1.1 209 l 10 14 3117 18 3

..) Apache + Astrid ... Calyp'<oa + N~ ...os.
Ul O-IO. O= ing~n Icjc<.æd. 13'1 kulderesistem
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Plantelallel har nerel ulfredsstillende i alle soner.
PlantchøjdeJl har variaet en hel tkJ. Dc tidlige og mid·
deltidlige ..mier i plan I og II har gennemgående været
la'ere end J-ronic'a. ,\\ I~O_ Facto. Erle\'O. l\a~os og HI
ro har '-a'rel de l.a\c..te "oner. mens Facet. Challen~cr.

Astrid. Kid. Janna o~ LG 2080 llilr \æret de hoje!!ole. De
~lldjgerc "ortcr i plan III og I \' har gennemg~cndc \"æ
ret Iige...;t høje "Om I-roniea eller hcjere. Blandl di ""C

MJrter IHH Prinses, Quanta. BL:rrnadnr og h)ho værel de
hnjcstc "llrter.
Der har kun været ..'ag. tenden .. lil ICJc~cd i alle fire
planer. Surter med en hojere brakter end Fronica er
Ikkc on"kclig lil d) rkning um.!cr dan~ke forhold. Surter
ne Bennat!or ug Lin..b har f.let en hajere karakler.
I del varme torar er e\entuelle for~kelle i ...orternc!!o kul·
deresiMen... Ikke komlllet til udlr~ k.
Dannel"c af ... ideskud er fordomlllet i alle ..urter. Fle... t
~idcskud har der v,erel i dc 'Ildige sorler. Mandigo i
plan III og ~lcphl\lll. Ri\"er og Prinses i plan IV.
Majs~rterne blum..tel!e na....len lil normal Ild i periodcn
fra :?O. Juli ul JO. augll~l.

Ilå (f(xh af del fugtige dtcr<tr h.. r der kun \ærct lidi
lu...anum 1 kolbe og pa stængel. \Iest fus.lflum er kon·

!o.lalercl i kolben lor sorterne I plan l V. og her har Quan
la og !lrinses v.cret me~t angrebet.
I tahcl4~ er vi ,I. hvordan .,orlsblandingcn har klaret !!oig
i forhold lil gcnnemsniltcl af de fire ..mter....om hlandin
gen er ...ammen.....l af.

Tabt'l 48 Somh/undmg uf mUJS

Pa. Pet af "- A.c.Son
IØf'lIO(

tør<ilof I"'-'Iot P'r.H:.kolbe pr I L

Ap;tChc. 26A 33.7 1.20 91.0
A ..tnd 25.S 31.9 1.21 9•.0
Cal)"p..n 27.1 35,6 1.20 91.6
'3XO" 26.5 33,2 LI. 99.1

Gcnnem,nil. 26.4 33.6 1.19 93,9
Blandmg 26,1 33,9 1.22 90.0

I mod",clning td sidste ar er der hc..lct et lidt la\cre
udh}lle i .!.Ort..hlandingclI. end der I genncm...nil er h,;
slet I d..: fire SOrler. Torstofindholdel har været lidi hpj
en: I \ortsblamhngcn og rotlerværdicn lidt dårlig..:rc.

Iilbel.J4 Sam/er UIi'r\lgl UJ'er \()r(~furwg i 1I1l11\ /989-9.1.. ..

I leJ"'"'
hll'lnf. Kg lø"'~lf LJh)Ut og mcrudhyuc
p!OC('nl ",FE

hktc ,,,Nol rr. h.. u rr ha

\t~
Anlal

"oJ~r ~, + blade
[0""ll

I
m.I!<. rrø\~1 m.\~. rro\cl måle pr,,\et mil<· fvr·
.,n "ln ",n ",n ",n .,n ((ll· for- rro~1 hokbmåle- J-lnw~l holds måle- J-lTfl\el hold, ",n ",n ...,

!lOri MHI
"I

",n .,un
lal

Fronica 100 100 100

Forsof{:JlIr 1989-93
Apache. .5 II 29 :\2 1.09 1.09 67,1 15.0 122 61.0 X,H ll6 117,1 7,9 107
!firo.... . .9 O 27 31 1.09 1.07 62.~ 1•.9 124 61.5 -12.7 79 112.9 .,9 IlJ.I
Aviso. 62 Cl 29 .15 I.OH 1.06 (H,X HI.S 116 58,8 JtI,6 82 114,8 3,7 103
LG 22.15. 3l.) Cl 29 34 1.08 1.10 70.0 9.6 114 60,5 5.7 91 120,6 3,5 1U3
LG 20.80 .9 O 27 J.l 1.08 1.08 (H,O 9.8 115 59.3 -8.8 85 " • .4 2.7 102
Sonia. 31 I 28 10 1.09 1.15 72.5 1.6 102 61.9 1.7 103 127.6 I.• 101

Forsøgjar 1990·93
A.!>trid. 35 I 29 .'.1 1.09 1.10 67,3 16,3 124 62.6 5,4 91 117,9 12.0 110
Calypso. 37 O 27 32 1.10 I,OH 66.3 I5A 123 63.0 -7,g 811 117, I 9,. 108
Naxos .. 35 O 29 32 1,09 1,06 67.3 15.7 123 62.6 -13.R 7R 117,9 9,5 108
Faclo . . 39 O 27 .15 1,09 I,lJ.I 63,. 11,7 liR no.5 9,1 85 11 • .5 8,1 107
DK 250. 25 O 28 31 I, IO I, 12 69.1) 8.8 113 61,8 6.5 90 125.8 1.11 101
Quanta 25 I 28 32 1.10 1.15 69,9 5,2 11I7 61,8 2.9 95 125.8 0,1 100

Forsøgsdr /99/-93
Erlc\'o ... . .. , 2H O 27 31 1,11 1,08 55.2 13,5 12.. 60.5 -12.2 !lO IU2.4 9,0 109
Ferro . . 20 O 28 30 1.11 1.16 65,9 •.9 107 59.1 2.7 105 118,8 .,1 103

forsogsdr 1992-93 ILG 21,90 . 13 O 27 11 1,11 I, IO 61.2 IO 123 60.5 ·5,9 90 109,7 10,6 110 KChallengcr .... 17 O 26 30 1.12 1,12 52.5 10,4 120 65,9 5.4 92 102.6 4,7 IOS
Kid .......... 17 I 28 34 1.11 1.11 56.5 11,4 120 60,6 -8,2 86 106,. 3.3 103
.\.1aori _..... _. II I 28 30 1,13 1.15 62.0 2,0 103 63.0 2.8 96 120,9 0.2 100
Aura ........ . 17 O 28 35 1.11 1,09 56.5 1,7 103 60,6 -10.2 83 106,4 ·4.3 96
-, 0-10. O lng~n I~j~szd
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Majssorter, 1989-93
I tabel 49 på side 267 er visl gennemsnitsresultateT (ra
rene 1989 lil 1993. Der er kun medlagcl soner. der har

deltaget i fOrs0gene i 1993. og som tillige har deltaget i
mere end et års forsøg.

Længst til hpJrc i tabellen findes forholdstal for de af
prøvede sorters udbytte omregnet lil afgrooccnhcdcr
pr. ha. hvor udbytte l af målesorten Fronica 0\crst i la
bellen er Sal til 100.
Ved sammenligning af årets resultater og gennemsnils
resultaterne for flere år se... hvor vigtigt det er :iI lag~

hensyn til Oere års resultater. når man ..kaI vælge majs
sarI. Udbytlcstabilitcl er en vigtig egenskab. der bl.a.
t>ør tillægges stor vægt ved <o;<lrlSvalger.
l figur 3 er visl en oversigt over sorter. der har deltaget i
forsøgene i 1992 og 1993. Der er vist gcnncmsnit'irc\uJ
rater for udbyttet i afgr0deenheder og for kolbeande
len. som er ICf'i;tofudbyttcl i kolben i procent af tolalt
lØfSIOrudb)ttc. Resuhatcme er angi\et som forholdstal
i forhold til Fronica. Sorlerne er rangeret efter \tigende
lCn.tofindhold i kolben fra \cn~lre mod hojre.

SeJ sum geflllemslliJ af 1991 og 1993 er midde/tidlige ()~

t;dlige rorter blandl de hOJeS/ydende SOrter. Det er OgfJll

dme sorter, som har haft den hOleJle lIndel af lorsroffet j

kolben.

Fortloldstal

130
Kolbeandel, torslofudbylte l kolben
l pet. af lolal tø rstofudbytte

• Udbyttelheleafgrøden,a.e.

120

110

100

\,'alg af majssort Itl ensiler;t18

I. Højt udh)'ue.
2. God standfasthed.
3. God kulderesistens.
4. Et torstofindhold o\c:r 25 pet. for at undgå

saftaf1,'h ...ed ensilering og helst tørstofindhold
omkring 30 pet. for at hæve den fodrings
mæssige værdi.

5. Et ston udbytte af kolbetøf'Stof.
6. Under 1.15 kg tørstof pr. foderenhed. hvor

majs udgør cn ~tor del "f grovfodercl.
7. God resistens mod angreb af fusarium.
8. Valg af !cl til tre sorter øger dyrknings

sikkerheden.

Sortsblandinger af majs til
ensilering, 1993
Valg af flere soner oger d~ rkningssiUerhcden vcd
dyrkning af maj..; til ensilering. Der er derfor gennem
furt rorsøg for at undersøge \'irkningen på udb)1lc og
foderværdi ved at blande sorter med fOr<ikellig tidlighed
og plantehøjde.
Der er gennemfl,rt IO forsøg efter planen på jordtyper-

90

'" :il
~ ~ :il~ o 11 •

.~ '" ~ g ·C N N :g ~ 1;
~ ~

$ g !il o'" o '" ~
~ ~

e 2 ~ ~
e

'" ,jl • • C) C) ,
~ •• " 9 ,

u. " u. ::; -' -' o z u r -< u Si' -<

Figur3. Majssorler 1992·93. Udbytte i heleafgrøden iafgrod8enhedersom fOlholdslaJ I forhold IHFronica. KoIbeandøIen
l!flgive.r tDrslofudbyttet I kolben i pet. aftotal tørstoludbytte. KobtMndeIen er~somforholdstal i (othoId ti FronIcs
Soitemeerr:an!l!!r8t eflerSbgende tDrstofindhold i kolben. Detbetyder. atdB sildJgste sorterstAr til WMStre i figuren ogde
tKJfigsle sorter tifhøjre.



Tabel 50 SorrsbllUllllllger uf mUJs til eml!ermg (260J

Kar" Pet lerstof Pet. af hlroot.4 Pet K~
L\ltJ}·1Ie og ~rudh~1t.:

Planlt'· D.1O pr. h.:l
Sort fo,

hejlk fo< >I løf'lo!Llf
leJ.,;- hele kol- <å. ''''. '0'

I~Nuf

"" hanbl 1lI. \d- P' hl.g I=l
gl\~kn

bc pro<. ,mf ., I.oll'C' FE
tj)l"jlof

.,
19Y3. Af/w! forw/-: 2 2 I 2 2 2 2 2 2 2 2 2
:l. DK ~5n. O 1'11> 41R 23.5 lKO 10,0 30.1 5,5 JY 1043 97.2 M.2
b. Kid O 201.) 218 26.(j 21.6 10.1 2YA 5.0 37 1040 3.3 -U, Ilim. O l6R nn n ..:! 22.5 10.3 2Q.1 105 " UR -1.6 1.0
d. DK 250 + Kid o 20;\ 4/~ 2~.7 20.6 10.0 29.9 5.1 40 1.~2 4.6 3.0
c. DK 150 + J-lIm_. li 192 41R 21.0 10.1 10.0 30.5 6.~ 46 1,45 -5.0 ~4.4

f. Kid • Hlro o 205 '!Æ 2~.1.) 23_5 lOA '2Y.3 8.5 43 1.39 -2_8 0.3
L~D

nt..' JI3 ~ og. JB 7. I for--oget på JB '2 er tkr udforl \~ln

dmg.
Forfruglt..'ll har v,L'rel korn og m<lJ~. og der er kUIl an·
wlldt hu,dyrg(idning lil for<;ogct på JB 2.
Dc IO fON'.!:! er 'i:'tet Ih;,'nhoILl..vi, dell J. lIl.lj og den :!.7.
april og. t..'r hO.'>ll'l tkn 9. nmemOcr og dcn 22. oklObcr

"-orsc~~planog re'ultalcr fremgar af Id.,uabcltcn

Sorten DK 150 er en "lldig ..urt. Kid cr Ildlig og hUJ. og
JllfU er og'it lIdlIg men la\ l plantehøJlk.
IOfStofinLlholdel h,lr \ æret la\ t i heg.gl· fOf'ug.

SI1\c1,c'lndhnldCI \ l"'er. al kcrneindlcjring.l.'n har \ært..'1
lilie.
Udh)'lIct af tm~lOf har liggct pa Cl middelhøjt nIveau.
men den beregnede foderværdi hrlr været lu\ ...å uJ
b~ Ilet beregnel i afgrudeenheucr har ligget pa t:l for
h(ll(hvi~ lavt niveau.
I t:lhel 51 er vist. hvordan sorhblandill~crnehar klan:l
sig i forhold lil gcnncm..nitlct af dc ..orler. ,om blamhn
gernc har værel ~ammcn"al af.

Tabel 'iJ ')ortsbllUu/mK af maj!. u! eml!alllX

PC!. PCI af K,
'I.C R"·

IØl)lOf tol'tlOf l~f'Iolof pr ha hold..-
kolbe pr. FE ..l

DK 250 23.5 39 1.43 6R.2
Kid 26.9 37 1.40 M.l.)

Gn... 25.::! 38 1.-12 67.6 100
Blanding 24.7 40 I..t:! 65.2 %

DK 250 23.5 _w IA3 h\.:!
Ihm :!2.:! 52 J.J~ flY.l

(in". 22,9 46 1.41 61;,) 1m
Blanding 22.0 46 IA5 6J.H 9J

Kid 26.9 .17 1.40 60.9
Iliw 12.~ 52 1.1R 69.2

Gn... 24.6 45 \.3'; 61(1 1m
Blanding 2~.9 43 1.39 07.9 100

Blanding af den 'iitdige ~on. DK 250, og den tidligc
",ur1. Kid. der begge er forholdsvis høje. har ikke pa
virkellorslofindholdl'log foderv:crdien_ men har kO~lct

4 procent af lIdh)'lIct i afgr~1decnhcdcr.
B1:lnding af den ..ildige 'Gr!. DK 25U. og den lidlige
(,()fI. Hiro. der t..'r megel forst...elligc i planlchnjdc. har
hcvukel en lavcrt: foderv:crdi og har koslel 7 procent af
udb~Het beregnet i afg.rødeenhec.lcr.
l3Ianding af dc lu tidlige \Oner Kid og Hlro har lUC
pavlrket h\crken lor<;lofindholdet. foderv.('n.lien eller
lIJh\ ttel. ..k\lllt plalllChu)dcll er viJI for..keltig.

Od b('Wll'IIIf'd(' ,mwl !on.og (\"lIa pli. al blanding IIf
wrwr med {t1r'ii!..I!/Iig rtdlighed og plamehøjdt' !..a" pa
l'ir"'-e IUlbYllc/ i /Icgal;\, rem;"1:.

hlNlgene fon'l'tles.

Placering og bredspredning af
kvælstof til majs, 1993
"ormålet med denne for.:.ogsplan er at finde den op
timalt: k\æl .. tufllla:ngde lil "ilomuj" P;j grundlag af \/.
11I111 anah~r og unJcr hen,,)"nlagcn til eftcr.irkmngcn
af lidIIgere udbragt hu~d~rgodning.Den oplim:llc k\'æl
<;Ioflllængde finde!> både \'ed placering og hred..prednmg
'If k\':t.'btnffcl.

Efter fo~øg",planellgpdc.'> forsøgene efter N-min anrll)'
't:f. Forsøgclle er grundg'1det !)~lcde~. at hæl'iloffor..y
ningcn er 100 kg. kvælstof under N-min anbefalingen lil
silomajs. 1 forsøgsled b. c og d er bred..prcdt henhold..
\l~ 50_ 100 og 150 kg kvæblof ck-.tra pr. ha. og i for
~'g"led e, f og g er der placeret tilsvarende mængder. I
alle fOfSOgsled er LIer placeret HX) kg 'P-gOdning pr. ha
\cd ':lnmg.

Dt'r er gel1l1cmfprt Irc fu~ug eftcr planen pa )ordl)'pcr
nc JB I og.lH 2. l cl (o«,og pa JH l er der udfort Wtn·

(!Lng
Forfruglen har været majs i et forsc~og korn i IO forsøg.
Ocr er grundg\1Jd med hu"dyrg~xlning i Cl fONlg.
FON\gene er ~:'I.ct den 29. og 30. april og er h"~tet den
25. oklober og, uen ~. november.

"-or'iØgsplan og resultater fremgt\r af leksnahcllell.
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Son narskygge kan vart tI I'Oldsom, og rabl'oldende
flkrudt i majs. Her ses el tæt ttt!PiX af sl'lJIJremspirell(le
natskygge. En bt'hond/ing med GtJrdoprim led rOlllns

har ikke kunnet Mare problemet. Ltmtagran - et nyt
malsherbicid - er meget e[fi'J..li~ mod son 1UltSJ...\'ggt' 
agsA H ..d en sen supplerende ",dsa/~.

Der har ikke været lejesæd l nogen af forsogsleddcnc.
og placering af store mængder kvælstof har heller ikke
medfprt widnillg af majsen.
Tørstofindholdet har ligget på et tavt niveiJu. Der er
tendens til et højere indholtl af h,rstof. hvor kvæbtoffet
er bredspredt .
Indholdet af råprotcin har kun været svagt stigende med
sligende mængder kvælstof.
Foderv:crdien har ligget på et tavT niveau og har kun
været svagl påvirket af kvæh,tofmængde og udhring
ningsmåde.
Det h(jstede udhytte i afgrodeenheder er hOJe!.1 i for
søgsled c. hvor der er bred~predl 100 kg k'ælstof. Her
o;varer kvælstoffoTS)ningen td ~-min anbefalill~en til si
lomajs.

Nettomerudbyltct er storst, h'lOr der er placeret 50 kg
kvælstof. Kvælstofforsyningen er ber 50 kg kvælstof
mindre end -min anbefalingen.
Ved beregning af neuomerudbyncme er am'endt en
pris pr. kg kvælstof pA 3.80 kr. og en pris pr. afgrødeen
hed på )00 kr.

Arets forsøg lyder pa. at der kan ',pslf'!i lig~stJ hpJe ud
byttfr l silomojs \'f!d plaærillg af kvtrL'ilofft.'t .som ~'(d

bredspredning af kI~lslOfft!t. og al dell optimale hæl
!itofmællgde ligger po et belydeligt IUI'ere lli~'eau, "Ar
k~ælstoJfel p/aart's. efld "Ar kvælstoffel bredspredes.

Forsøgene fort\<cttc!o.

Ukrudtsbekæmpelse i majs
I sommeren 1991 trådte nye regler i kraft for brug af
atrazin i majs. Atru7inmidler mA hercfter kun anvendes
lil ukrudtsbekæmpelse i majs. Mængden af atrazin må
maksimalt \'~r~ 0.75 kg nTksoml stof pr. hu pr. dr. Det
\V'drer til 1.5 I pr. ha af de almindelige atra7lnmidler.
"iajs dyrket på samme areal ma højst behandles ",(Id
atra~ill h\en J. (ir.
Med baggrund i disse begrænsninger er der udført for
søg. hvor egnede midler er afpn;vcl. I tabel 53 vises
resultalerne af -4 fOf!>og. 3 uden dominerende ukrudts
arter og I. hvor sort natskygge har været domincrende.
Udbyttet er ikke m. Il j de 3 forsøg. Forsogsled a·d er
hehandlet første gang. nAr ukrudtet havde mak'iimalt 2
løvblade. Fbrsøgsled e er behandlet føn.te gang I uge
efter såning. Alle for<;~)g!.lcd er behandlet ca. IO dage
eher før... te behandling i forsøgsled a·d. Det bctyder, at
forsøgslcd f·i kun er behandleT en gang.
I de 3 af forsøgene uden dominerende ukrudtsarter er
der i gennemsnit lait 42 ukrudtsplanter pr. ml. Bekæl11
pel~n er tilfredssTillcnde efter alle behandlinger, og
ukrudtsdækningen '·cd h0S1 er også tilfredsstillende lav.
I det cne forsøg. hvor der forekorTl 28 ukrudl!>planter
pr. m!. h"oraf de 771 var <.ort natskygge. er dcr stor
forskel pit effe"'ten af de forskellige behandlmger. Gaf
doprim eller alf8zin alene har ikke været i stand til at

Tabel52 Piilcering og bretiJpredm/lg af htrlslof Iii mal~ ('6/)-
Kar.·· f Pl..1 t""lllf p" af lØr\IOf Udb. og Iflcrudb pr bil

ellO>-- p" Kg
kul· hd, 'II .1 1,1("11,,1 ""g "",.

Led ". ur- udb\1tle,.. ~\)d- ". al· l..ul- pn" I Muf
\~I- !"BIO( p'

"'" re".. PO- koll1c FE l.r· I ri-- " p,
nlO~

'"
ha _.

Melb <ko ~lor prut

/993. 3 forsøg.. Grundgødcl" . O O 7 23.5 19.3 9.6 18.2 3.7 39 1.34 86,J 8.3 6-1,4
h. + 50 N. bredspredt J) J) 7 23.1 19.2 tO.O UU 4.0 36 1.34 4.6 0.9 3,3 1.4
c. + 100 N. bredspred\ J) O 7 23.1 19.3 10.4 27.3 4.4 J7 I.JO 6.9 1,4 7.' 3,6
d. + 150 N. bredsprcdl O O 7 22.6 19,6 10,5 28.0 3.7 38 1.33 7.4 1.6 6.1 0.4
c. + 50 N. placeret .. O O 7 22.5 19.0 10.5 28.0 2.5 3 1.33 6.9 1.6 5,8 3.9
f. + 100 N. placeret. O O 7 21.5 17.7 10.6 27.4 1,7 37 1.30 3.6 ) ,3 4.6 0.8
g. + 150N.pJaccrcl. O O 7 21.5 17.1 10.7 27.2 1.8 35 1,30 0.7 0.9 1.5 -0,4
LSD ..... 0,9

) Grundgpdet 5\'3~r (ill\·mln anbdahngen til maJ\ minus too l\
U) (}.IO. (l = Ingen leJesæd. \n~n 5\idning. \3'\ kultkrc'l'ten~

.U) Ikr er f"r!0(1 med pr; Ine 1.SO kr. pr kg l,;\"Z'hlOf og IfIII kr ri afgrodt'cnhed
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bekæmpe sort natskygge tllfred,\tillendc. I forsøgsled
dene c. f og g. hmr LenIagran indgår. er der en lil
fredssIlIlende bd.:æmpelsc af "lhel ~rt natsk}gge som
andre ulrudt-.artcr. Blandingen af Stomp og Ba!'agran
.tSO. fOf"Og... led d. har Ug"ll hclæmpet sort natsk~ggeog
andr.:t ukrudtlilfrcdsstillcnde. J-or'\ogel blc\ ",,!olct mr.:
gel <;cnl. og. udh)t1r.:ni\r.:<.Juct er la\t. Dc store merud
bylter bor tage, med forbehuld,

Nr.:der:o.t i "amme tabel er \'iSI rC,ultalcrnc uf () fun.p~ i
1991-')2. hvor en hchallJlill~med hhv, alTazin og Gardo
prim er ..anuncnhgnct mcd "plilhdwntlling med Gardo
prim, Effd,ten er ikke tilfred~.. tillcndc af hverken en
eller lU hehandlinger. Alligevel er der høstet Cl lavere
udb} Ile. hvor kun en behandling r.:r gennemført. For
"kellcn er ..tatl.,ti"k ..ikker. og den kan formentlig. kun
..k}ldcli. at uknldtel har generet afgmden tidligere og
længere end i fOf',u~!>led b.
AfprovIlIng :lf atra:lln af..lulle.. hermeJ. men afprømlO
gen fort~th:r mcd ~rien.. andre midler.

Fnrelwmmn der .\OrllUl/\J...,'KXI.' pd lIrelIler. Il\'or der ,~klll

tlyrJ..e\ I1U1}.I, J..{//1 du lJ..J..t' 10"'e",e\ ell IlIfredsstillem!t·
IIkrllllllileJ..æml'l'/,lc ,'ed lIIll'ende/5e lIf alrazm cller GlIr
tlol'rim al",u'
Fur lit UI'"(1 {'fI lif[redHtillemlt' ukrlU/uh('kæmpl'iJt' pli
\'/lt!llll/l{' llrt'lIla a da bellO\' for tilsll'/Ilillg al Lemul{rllll
clll'f ar (1fII,(,,,dl' l.addoJ.., 10m 1I1l1('/wldt'r bl.'wa;:o/l.

TlIbl'i 53 CJ..nuit I "lUI~' (161)

111.rudt pr. m' Pn Hk, I
M~

I~~r l Juni

dz"n. tønlor
\'. be\t pr. h.a

1993 3 fur!>o}:

a. 2: X 1.:!5 I Gardoprim" .2
b. I X 1.:!5 l Gardnprim"

I X 1.5 I Gardoprim"
+O.R I Staranc 180

c. I X 1.:!5 l Gi.lrduprim"
I x 1.25 l (jardnpnm

+ 15 k!! Lcnlllgran O
d. 2 x 1.25 l Slomp se

-+ 0.75 I Ba..agran -lRO. 3
e. lx.H) I Stomp se

l x 2.~ I Gartloprim· 2 O
f. I x 1.5 kg lentagran

+ 1.5 I Gilrdoprim 3
g. Ixl5 kg Lcntagrall

+ 1.5 I AITlt1in. -l7% , 3
h. IX:!.J I Gardoprim· .. I
i. Ixl5 I Atmlin .t7%·. 3

GrO\·roderprodu k l ion

Tubel53. (hmSOl)

lJtrutJt pr m: Pa H'.
\I~

1.~r.1 JUDI

...," IM\I\·f

' ..... pr. ha

IW3 J fim'og - Jorl ,wls4..'gge

a. :2 x 1.25 I Gardoprim· S28 152 \15 16.5
h. I x 1.25 I Gardopnm·

lxI.!' , Gllrdoprim·
-+ O.H I StaT:lnc 180,. 17 19 34.7

c. I x 1,25 I Gardoprim·
l x 1,2,1 I Ganloprim

+ 15 kg Lentagnm O 13 .2.2
d. 2 x 1,25 l Stamp se

t tl,75 I Ba..agran -lf«>. 3 39 .9.2
e. I x ':\.0 I Stomp se

I x 2.J I Gardoprim· 59 53 -lO.2
f. Ixl,5 kg Lclllagmn

t 1.5 l Gardoprim .. , 2 17 -lJ.-l

g Ixl5 kg Lentagran
+ 1.5 I Atrazin. ·H% , 3 IS ~(}.2

h l X:! •.1 I Gardoprim- 110 85 11.7.. l x 1.5 I Alrazin -l7%-. I•• 9. .<~.l)

}W13[omJg
II. 2 x 1.25 I Gardoprim· 09 IJ 20 13.t.9
b. I x 1.25 l Gardoprim·

I x 15 l Gardoprim"
+n.x I Starane 180 3 3 -0.3

d. 2 x 1.25 I Stump se
+ (1.75 I Bas:lgr:tn -lSO. II 13 7,4

e. I x 3.0 l Stomp se
I x 2.~ l Ciardoprim· 15 21 ~11.9

h l x ~.J l Gardoprim" lo 28 .,.29,5, l x 1.5 l Atraz.in -l7%·, 20 28 "'"25,9
LSD

/w/ -92 6 fnr~og

il. ~ X J.~5 I Gardoprim" .. 101 2J 37 115.7
h. I x 1.25 I Gardoprim"

lxl5 I Gardoprim"
+ O.S I Staranc 180"" , 29 .1.2

h. l x 2.3 I Gardoprim" 1S 38 -19,4

t. 1 x 1.5 I AtraLin -l71%•• 37 .5 19.8
LSD /6.3

-J.\(llpron lll!kll ·'11'191 O.fd Staranc \!llcr
I ~d ,t·d t>chandlcl på u~rudl med mlll 21\1\l'olaJc
Lcd il-I hc:h.m.llel 10 dJ.2e senere
Lcd ... t-c:handkl GI I u~e dIer ~OIng

lahd .''i-l vI..er resultaterne af 1 forsog_ h\'ur alle for
liøgsled er hehandkt føn.te gang. n:\r ukrudtet har haft
to luvblal1e og igen IO-I-l dage senere, I forsøgslcd h er
der l-l dage ~enere behandlet endnu engang. En ret bc
likcden ukrudtsm,t'ngde på 77 planter pr. m: er bekæm
pet. "il der -' uger efter sidste behandling er efterladt
imellem O ug. 6 ukrudtsplanter pr. m~. To gange 1.25 I
Gardoprim - forsogsled a - har i forsøgene givet såvel en
tilfred....lillende ukrudtsbck:cmpelo;c ..om en tilfredsslil
lende renholdelse indlil host. I forsøgslcd f. hvor I ad
dok er an\cndt. er der opnået et "'lort merudbytte. men
de opn:\cde udslag er dog ikke slalililjsk "iht:.
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Grovfoderproduktion

Handelsnavn Virksomme stoffer
pr. kg eller liter

AClipron IlASF penetreringsolie
Atrazin.47% Flere X; 500 lItrazin
Ban\'el 4 S Sand07 ? 4æ dicamba
Basagran 480 IlASF X; -Iro bentazon
Gardoprim 500 FW Ciba Gcigy X, 500 tcrbulhylazin
Laddok BASF X; 200 atmzin +

200 bcnllllOn
Laddok TE BASF 200 Icrbulh)'lazin +

200 bcnlaron
Lenlitgr,ln She!l X; ,S() pyridale
:\o111trigon Dow Elanco 100 clopyralid
Stump se IlASF .\00 pendimethalin

Tabel 55. Midler prøver i majs i 1992·93.

Der er gennemført følgende specialopgaver:
1. Foderværdi i forskellige halmarter.
2. Undersøgelse af græsproduktion på UK-brug,
J. Afpudsning af buskgræs i reguleret slorfold.
4. Lungeormsyge blandt malkekøer.
S. SædskiftesygdoJUme i ært ved hyppig dyrkning af byg!

ærtehelsæd.
6. Udbytte og fodef\'ærdi i forskellige dele af majsstæng

ler.

Undersøgelsesarbejdet

Farcklæ;sc: - bct)'dcr. at midlet er uden for fareklasse.
? betyder. at mldlel endnu ikke er godkendt.

Enkelte af de prøvede midler deltog også i forsøg i 1991
og 1992. og resultaterne er vist nederst i tabellen. Effek·
ten af behandlingcrne har været tilfredsstillende i begge
år.
Forsøgene fortsætter.

TabelS5 viser i alfabetisk orden de præparater, som har
deltaget i årets forsøg med ukmdtsbckæmpelse j majs.
Indhold og mængde af aktivt stof er angivet sammen
med firmanavn. Såfrcml midlcl er markedsført, er der
også angivet et faresymbol.

Formålet med undersøgelsen er at belyse halmens fordøj
elighed i forskellige sorter af vårbyg, vintcrbyg og vinter
hvede. Undersøgclsen er foretaget i samarbejde med Bio
teknologisk !lIs1iltff.

Undersøgelsen er gennemførl i et udvalg af landsforsøge
ne med kornsorter, og halmprøvcrne er udtaget i forsøgs
led med svampebekæmpelse. I 1993 har de udvalgte for·
søg i vårbyg ligget på jordlypeme JB l lil JB 6, vinterbyg
på JB 2 lil JU 6 og for vinterhvede på JB I til JB 7. På de
letteste jordtyper er der udført vanding.
Der er udført analyser af halmens indhold af daske. og
som el mål for fordøjeligheden er enzymopl~1seligheden

af del organiske stof bestemt. Amallet af undersøgelser
fremgår af tcksttabellerne.
r tabel 56 er viSI resultaterne fra 1993 og for hvede des
uden et gennemsnit af resultaterne fra 1991 til 93.

Foderværdi i forskellige halmarter,
1991-93

-
Ukrudl pr. ml Pct, m.g

M~.

~~_I.jUni
dækn. tørstof
\-. h"st pr. ha

SIarane 180 og Banvel 4 S er ikkl' godkendl ril brug i
majs, og Laddok TE er endnu ikke markedsført.

Tabel54 Ukrudt i maj~ (?63)

Forsøg nr, 091429393·001 er høstet mcgct scnt, og resul
lalel indgår på grund af lavt udbytteniveau ikke i tabel·
len. Sort natskygge er bekæmpct fini undtagen i for
søgsled a, c og d.

/993. / forsøg
a. 2 x 1.25 I Gardoprim* 77 3 3 96,9
b. 2 x 1,25 I Gardoprim*

+0.41 Starane 180 3 14.3
e. l x 1,25 I Gardoprim*

l x 1,25 I Gardoprim
+ 0,8 I Matrigon. 3 3 2.4

d. l x 1.25 I Gardoprim+
l x 1.25 I Gardoprim
+ 0.6 I Banvcl 4 S. 3 7 6,7

e. 2 xO.75 I Gardoprim
+ 1,0 kg Lentagran 4 8 +1.7

f. 2X2,0 I Laddok" 6 7 12.3
g. 2 x2,0 I Laddok TE'" _ 3 7 3,8
h. 3 x2,0 I Laddok TE" . O 3 14.3
LSD ...........

1992. 4 forsøg
a. 2 x 1.25 I Gardoprim" . 73 18 13 134,9
b. 2 x 1.25 I Gardoprim*

+OA 1 Starane 180 . 7 2 +3,7
c, 1 x 1,25 I Gardoprim"

l x 1.25 I Gardoprim
+ 0,8 I Matrigon . 5 2 +3,7

d. I x 1.25 I Gardoprim*
1 x 1,25 I Gardoprim
+ 0,61 Banvel4 S. 8 2 +3,8

f. 2 x2,0 I Laddok" 5 2 .;,3.5
g. 2x2,O I Laddok TE'" . 6 3 2,5
h,3x2,0 I Laddok TE" . 6 2 4,8
LSD . ..

1991. 3 forsøg

a. 2 x 1.25 I Gardoprim" 84 12 .j 102,4
e. I x 1,25 I Gardoprim"

I x 1,25 I Gardoprim
+ 0.8 I Matrigon. 16 4 1,4

d. 1 x 1,25 l G<lrdoprim"
1 x 1,25 I Gardoprim
+ 0,61 Banvel 4 S. 18 4 +3.1

g. lxl,O I Laddok TE" .. 9 3 5.1
LSD .. ...

.) Actipron lil~t.

Led a-h beh.mdlet p~ ukruul med 2 løvbl,tue og Igen 10·1-1- dage
senere.
Led h Ilehandlel igen 2·3 uger efter 2. hehandllng.
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G rO'·roderproduklion

teavlsl..onsulcntcr. der har gennemfort regi<;lreringcr og
udtagct græspTOvcr til anal)~. Tillligcre har underso
gcl.;cn kun omfattct bæghrug. der er placeret i Jylland.
men fra 1992 er undcrsøgelsen udvidet med kvægbrug
pil fyn ug Sjælland. Undcrsogel~n omfatter registre
ringer fra afgræsning af ~tO\ergr.l·'" i udnyltcJse<;sy<;tc
I1Icrnc. TlI1WIU'gTll'!J/li"l: O/: rt'~I4/{'rt'f .\((JrfoJd under \an
dcclc og uvandcde forhold.

-
f\.1 ..111ll~IOf

An131 enz)mopISort under' .ml.
Mtgcbt:r

org Mof

gn~, I , &"'1 ,

Tabt'! 56. Fvden'll'rdi af Iw/m fra forsJ,;.e/lig~ soner af
\"Orb\'g ~'''lterb\'g og '"llerlll'ede a().l- )66)

L'ub)uc: I fllc.klcnhctkr pr ha l

11I1,t>/57. Regislrl!n:t lIetfOlU/bl'ttl' 1"('(/ afxræsrling i
forskellige afgT(r\·"lIIgH~·\·temer.

Lcd mc=d \andIDP uden '<UKbng i
··taI'l "" I'" ",,1'1 ,"' 1," I

1590
9340
7680

4870 1870

l
7

4820
1290

66(1

1000
81111
7820

8820
806S

2
12

4
2S

Rm,mugrll'.mmg

1993
IYXIJ-9J.

Reguleret Horfuld

,"orll1:i!c1 med under.;ogel ...en er:
at få storre kendsl..ab lil grX'l"'cl'i fodcrværdi genncm

væk ... l...æ'l(lOen. hcrumlcr 1!W.L'r indholdet af AAT og
PBV

at fa ~torre kcnllskilb tillibkud.. foderel:-' ind nydelse på
græ"Opwgclscn. b-'dc med hen')'!l III mængde og Iype.

at få ~Iorre kendskab til den samlede fodemuions ind
hold i1f næring!'>..toffer n:d af~T:L""lIlng.

at fti storrc kendskab lil græo;vækstkurvcr (lldnyucl
græwækst) under vandede og uvandede forhold.

at f:l '""rre kend..k,ah til I1cttuutlh)llCr ved afgræ:-.ning.
at mdS..1mle erfaringer mcd rationsgræsning og regule

ret ~torfuld.

1993
1%9-93.

Dcrudo'cr omfatter undersøgel';.Cn en rækkc undCNØ'
gcl'Cr...om ikke omtale.. her. Lel.. .... ~al1lmenhængene

mellem indhold af PBV i fodemuionen og indholdet af
urea I mælken og ~mmcnhængenmellem besælningens
ccllelal og indholdel af PBV i foderr::HIonen ..amt ind
,amllng af erfaringer med græsmarksst) ringsprogram·
met i Bl::.DRIFl'SL0Sl\Il\CiEN.
Til analyse af græssets foderWl'rdl er græssel afklippet I

normal afgr~ning;'>h\,jdemellem husl..græs~et 4 til S :-.tc
der pr. l11ark. Prøveudlllgningcll er ,Yllkrnni<;crcl efler
ell forullbe:-'lemt tillsplan.

-) Anl.11 hrug.
H) Spredmng

;-.Jcltolldhyttcrne cr regi.;trcrcl ud fra pcriotldoderl..uu
trol (PFK) eller endagsfodcrl..onlrol (t-FK). Græ!'>pro
\eme er allal)'seret for indholdel af tOrslOf. råprolcin.
raa.;kc. tr:c<;IOf. sukl..er og FK in vitro.
I tabel 57 ses dc nctloudb)lter. der cr regi'lreret i de IO
ulln)ttcl..ess)stemer i 1993 og I. renc 1989-93. Marken!'>
nctfoudb)!te er beregnet ud fra cn d) risk produktion
mell en foderudn~Ilelc;c p. 87 procent efter fradrag af

1991
Vtlrbyg

Digger .. 13 20.5 2A ·L2 1.0
Collie. 13 20.(1 2.7 -t.tI Il.Y
LSD

VillIeri')/{

Pa!'>toral .. ltl 21A 3A 3.7 LI

VlIIft'flll'l'dl'

Slelpner. 11 17.0 1.9 5.3 1.0
PepIlal .. 11 15,7 4.0 4.2 0.9
Ilaven 11 18.0 4.4 ..,~ 0.9
I.S/). 0.4

199/-93
\ 'ima" l'edl'

SIeipncr. 17 21.6 4.9 5.2 1.3
PepIlal 17 20.8 5.4 4.5 1.1
LSD

I 19')) har cnzYlllopløscligheden <tf halmcn fra allc Ire
kornarter gelll1cmgåcmlc v:eret meget lav og har vari
eret meget fra mark lil mark. Delle !<lkyldc.; hovethage
ligt den megen nedbi'r. der i mængde og fordeling har
variere! meget fra ... lcd lil ... tcd. EnLYll1opl()~t:lig.hcdener
under stor indflydelse af vækslviikar og h"';llidspunkt.
ug ellL~l1lupl" c1ighc.den har derfor været hojest i vin-
lerhyggcll og I ,c... t l \lnterh\·eden. Imlhuldet af Ti'i.a~l..e

har ltggct pil Cl normal! nl\'eau.
I Il/rhy.': har der ingen signifikani fOT"kel værel mellem
de Io ...mler. CULy l1loplø:o.elighed og indhold af råaske.
l l/fllerlm'dt> hi.lr en"ym()pl,,~elighellen \æret la'est i
Pcpllal og. h(,)c... I Ha'cn. men forc;kellen er Ikke <;igmfi
kant.
Indholdet .11 raa ... l..e har værella\c... t I PCPltdl og h(Jje ... t i
Skipncr. Pepital er tidligcre moden cnd de to ~,\ rige
hvedc ..orter. hvil~ct ~all være en del af forl..laringcn pil.,
hvorfor P~pllall iir har haft den lavc:-tc cn/ymuptø~dig

hed u~ del la\'e~te indhold ar r~aske. idet sortcrne i de
enkelte for"\lg er hU:-.let p<'t ~ammc tidspunkt.
Som gennclmnil af 27 llnder.;øgelscr i 1991-93 har der
ingcn betydendc for:-.kcl værel mellcm Slcipner og I'epi
tal hvad angar en/ymopl~'~clighedel1og indholdet af r!'l·
asl..e i halmen.

Undersøgelse af græsproduktion på
UK-brug, 1989-93
nders.ogel~n er udfpn på udvalgte b'æghrug (UK

brug) med udvide I ~\æghrug",rådgi'vning.

Undc~cgelscn Cl' udfort af loble hæghrug.,- og plan-
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Grovroderproduktion

1,4
Reguleret storlotd m. vanding
ReglMeret storfokj u. vanding

110
Reguleret stoffoId m. vanding

RegUe<e' _ok! u. vanding

1Sf04 15105 15106 15107 15108 15109 15110

100

w 90
~
~

.'" BO

70

BO

,_ 15105 15106 15107 15108 15109 15/10

200

lSO

w 100

~æ
"'so

O

Reguteret stortold m. vanding
Reguieret storlold u. vanding

35

30

15

Reguleret stoffold m. vanding
Reguleret storfold u. vanding

15/04 15105 15106 15107 15/08 15109 15110

10 '-,---,--,---,--,.---.--r
15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110

30

25

20

j
i: 15

~
10

5

Reguleret storfoId m. vanding
Reguteret stortold u. van<ing

120

100

40

20

Reguleret storfold m. vandlng
Reguleret storfold u. vanding

O t.,-----,---.----,-,------,-----.
15104 15105 15106 15107 15108 15109 15110

o
15104 15105 15106 15107 15108 15J09 15/10

Figur 4. Fodervesrd i hYidkJøvergnss gennem vækstperioden, '993.
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fodenærdicn af lildelI foder på stald. Det er således et
udtr) ~ fnr ~\æget' udn~ tlcl~ af griL''iarealet. Udnyltcl
"Cn af græs~et er meget afhængig af foderindsatsen pa
stald. hade med hen,,) n til fndcremnctl> mængde og ~\a

htet
GenncllhJllt..udh~ tterne d.e~~ero\er meget store varia·
tinncr mellem de enkelte hrug.
I 1'193 h,lr udhyllet på ",andet jord været lavt. hvilket
antyder. al der P:l Ul' brug...nm har deltaget i under
..~)gcl'en. h(1r gMe, en ind,at .. rnr at rft produktionen
hurtigt ig~Hlg cfler en længere lørkeperiode. Vedvaren
de mcrgr:c.. ning er ufle cl prohlem dter en I()(kcperio
de. p~ v,tndet jord har udbyltct været højt.

I figur ~ 'c .. rc,ultatl'rne for IO brug. h\'or der har \ærct
praktl\Crct afgr:C\lllng l reguleret "lorfold. henhold'i\ i..
fem brug med vanding. og fcm brug uden vanding
T(1T~cpcri(Klcn I maj og JUOl maned har præget 'lhel
udtl) tlct ,om gr~{'<;\el' foden'ærdl betydeligt

L'ndcr~l~chl'f1u.· 1 199J \i'!lcr:
(Jl fmJ,'na'rtiw" er hOJ l IIl'1dkJon'rgrll'~ fra {'Il reguleret

"/{Irfo/d og 'W/t'H ftru/er I lIlIC/t'C/t' forllold.
CIf græ,\\t'l\ liAT-mdlloM t'r megn lellf fmeler m"dedc

forhold

Gro\'(oderp rod likIion

ul K'Ct':HC't!l PH\ ~",d"o/du "'('j!,el 1IOJt l ell re({lI/ert'l \1m·
ln/d og _værltgt lI"der landede for/mit/

Ul gnruel!l P8 \ '-mcl1lolcler .w,~endc' ~e""em ,",PÅ \lperio
dt'"

ar Hll.:.1<emu/1Ioldet i /993 IIar \'wrn /OIe." inUIt/n Hø
\'erWcl'\ 0R !lf{l'rkt fait/em/e flUlttl mlc/(e" af \ æf.. \lpe
nOl/nI.

m grtf'sproduktiolH'/l er !l((l'rkt fi,Mende get/nem WI'k H'

PC'ruu!t'Il.
m pmd/lktinll.~ll(lwight'l/el/ l l/wmdc( græ... cfter C'" lØrkl'

/lC'rimle lidlig( i \ ({'''s/periodc'lI 1((111 komme pd hOJdc'
/lied Mræ.lprutlllkrioflcfl pli I'Clluh'r jord. l'dell tier /{IKC'r
fol' hmK tid, "\liS arealn der !01"HlI( Ol'ergræHl'_'·.

It,thcl 5~ \C, ct gennemsnit af året' anaIY'!Icrc,ultater og
fem :ir.. gennemsnit fra brug med rariollJgræJ/IIl/g og
rexu/c'rC'f \forfo/d. på uvandet jord.

Dc hcrcgncdc gennem'illltsrc'iultatcr \ l '>C r. <Il der er he
t\ul"li!!e f(1«.~elle mellem græssets foden-ærdl i de for
,~c1hgc i.lfgr.t"'llIng"~~"lemer,

I forhold III ration<;;græ<:ning har græ<:\ct fra en reguleret
,turfuld med en græshujde pa .5 til 7 cm en hUJ foden :cr·
dl. het)dehgl hnjerc mdhold af råprotclIl ug dermed

Tahel ~N AIIll/n('rt!\ullU({'r til: hereg'lf!( foden'a:rdl uf gm'\ I fonl.dltl{e lUbn·uels('!l!l\'Slemer.

R.!llvo,.'!r.r.ning RCf:ukrd slorlo1d

med ,andin!! uden ,andIng med ~andJn8 u&n \'ilnJmg

gn, I " "",I " gn. I " "",I "
/9<J3. A"w/ prm'c'r II (, 33 3'
I per af IIJnlo)

IHa~kc .... ,. , .. Y." O.H 1O,~ 1.1 10.7 lA 10.7 2.1
Raprotclll ..... , .. , .. ,." .. , :?2.5 ~.9 17.3 3.1 26.8 3.~ 22.8 ~.2

Tr:('~lof :!U.I 2.X 195 R.9 IRA 2.6 19A 2.R
SuUer 1.':',5 J.5 16.1 3.5 9.3 U 12.1 5.3
I-K In-\11ro !'il.:! :!A 79.R U RI.6 l.S F,(1.2 .1.1

8eregm'l fm/l'rI'll'n" pr. FE
kg. t~'f"'o( l.fll I.OS 0.98 1.1).1
g ford_ "'tprotein 1><2 W 216 IAA
g AAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . S5 n 76 S5
g PIl\ 75 20 124 8J
f)ldcfn~I(lT. ~ocr ... .. ...... ... OA 0,45 0.35 0.39
t~ggetiu. mm. 62 63 5-l 60

19}!.'/-IJj, AI/wl prOter r>! -17 ,-1-1 86
/ po af ror!llOf
R:i'L"kc, 9.5 I.J 9.1 1.6 10.2 1.5 10.2 1.9
R?tprolclll 21.H 4.0 19.R U 24.1 ~.3 22.0 5.0
Tr:l'Slof. IY.~ 3.6 21.9 4.4 18.9 3.5 20A 4.0
Sukker. !JA 5,4 12.7 5.3 IlA 7.0 11.6 6.Y
FK in-vltro &1.y .1.8 78.1 4.8 1.2 3.6 79 5.1

lJereglfl'l f()(/al'fl'rdi pr. r~ Ikg hus!of 1.0] 1.0R 1.00 1.06 Kg ford. rilprotelll ......... 175 167 194 185
gAAT .... RI; 89 RI 87
g PBV. . ................ 67 51 91 77
fyldcfal..IOT. køer .. .. .-. . ... .. . UA UA6 U.36 OA
I)'ggclid, min 59 71 57 65
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også et lavere AAT-indhold samt højerc PBV·indhold.
Den beregnede fyldcfaktor er v;nentligt lavere ved af
græsning i regulerel storfold end i græs fra Cl rations·
græsningssystem. hvor græsset har fået 3 til4 ugers hvi
letid.
Dennc undcrsøgelse underbygger de eksakte forsøg og
undersøgelser med stigende mængder k\'æl~tof lil hvid·
kløvcrgræs på side 247.

Afgræsllingssystemel og dermed græssets l/dvikJi"g.\·trin
er afgørende for græs.\·et.\· foclerværcli og ikke mi"dsl
græssets prolein og PHV·j"dhold. El OI'enklUllIf PBV i
den .mmlede foderrlllioll lulskilles som kvælsrof i urine".
Det koster energi 1I0s dyrrr og er lil skade for græsmar
ken og del omgivende miljø. Derfor hor der aIlIægges en
.~peciel fodringsstrategi med hensyn lil suppleringsfoder.
"dr der afgræsses i er regl/lerel storfoldssyslem, speciell
lmder l'andede forllold.
Der skol vælges et supplering:.[oder med er "egmilt ind
hold af PBY. Roepiller, kom og helsædsprodl/kler har el
lal'l PBV-indllOld.

Afpudsning af buskgræs i reguleret
storfold, 1993
Ved afgræsning i rcgulcret slorfold kan det være nød
vendigt at foretage afpudsning af buskgræs. hvis arealet
med buskgræs er blevet for ston. For megct buskgrlCs
kan der let blive. hvis der Leks anvendes middeit id lige
og tidlige soner af alm. rajgræs. eller hvis der sker en
brist i :-.tyringen. sådan at græshøjden i en periode cr
blcvet for slor.
Der er derfor i 1993 iværksat en undc~~gelse med del
formål at undersøge virkningen af forskellige strategier
for afpudsning.
Undersøgelsen er gennemført af Landboforeningen for
Vestslesvig i en reguleret :-.lorfold udlagt i 1992 med en
blanding af 14 kg sildig diploid alm. rajgræ:-.. 7 kg mid
deltidlig lctraploid alm. rajg~ og 4 kg hvidklo\'er. I
1993 har kløverandelen i græ~marken været omkring,w
50 procent. og græsarealel har været afgræsset uafbrudt
af malkckøer fra den 27. april lil efter den sidste bc·
dommeise den 14. oktober. Græsmarken er iait tilført
120 kg kvælstof pr. ha ligeligt fordelt i afgræsningspcrio
den. og den er \'andet optimah.
Græsmarken blev delt ind i fire dele. En fjerdedel af
arealet blev ikke afpudsct, en fjerdedel blev afpud"cl en
gang den 2. juli. en fjerdedel blev afpudsct to gange
henholdsvis den 2. juni ug den 2. juli. og en fjerdedel
blev afpudset Ire gangc henhotdsvi.. den 2. juni. den 2.
juli og den 16. august. Afpudsningen blev udført med en
Taarl/p 925 rotorsi ma...kine. og der blev tilstræbt en
afpudsningshøjdc på 6 cm. KI,crnc kunne fril græsse på
hele arealet.
Umiddelbart før hvcr afpud:-.ning blev der i alle fire dele
af græsmarken forctaget en bedømmelse af. hmr Mor
en del af arealet. der var dækJ...et af buskgræs. Der blev
også forclaget en måling af bu:-.kenes storrell>e. græshpj·
den i buskene og græshøjden imellem buskene.
Resultalerne er vist i label 59.

276

Tubel59. Afpudsning af buskgræs l reguleret stor/Did.

-...,b<den
pt .....

Buskgræs. pct.
a. Ingen afpudsning .. 23 18 39 ~7

b. l x afpudsning .... 21 27 37 47
c. 2 X afpudsning .... 17 20 32 38
d. 3 x afpudsning ... 19 17 31 37

BlIskdiameter, cm
a. Ingen afpudsning 82 53 136 97
b. I x afpudsning. 66 85 119 143
c. 2 x afpudsning. 78 65 97 97
d. 3 x afpudsning. 'J9 63 87 100

Græ'lhøjde i huske"e. (:m
a. Ingen afpudsning .. 10 12 20 19
b. 1 x afpudsning. Il 15 23 19
c. 2 X afpudsning .. 10 16 15 16
d. 3 x afpudsning. 14 15 20 16

Græshpjde imellem buskene. cm
a. Ingen afpudsning. ~ 3 6 4
b. I x afpudsning. ~ ~ 7 10
c. 2 X afpudsning .... ~ ~ 7 5
d. 3 x afpudsning .... 4 3 5 4

• Afpudsningen er foretagel i behandling b den 211. l behandling c
den 216 og den 217. i behandling d den 216. 2fl og dcn 1618.

Arealet med buskgræs har værct betydelig større end
dCI ønskelige pra 5-10 proeent i maj og juni. 10-20 pro
eent i juli og augu'lt og 20-25 procent i september og
oktober måned. Delle skyldes for en Mor del, al der er
anvendt en frøblanding med middeltidlig alm. rajgræs.
Een afpudsning i bcgyndeben af juli. i behandling b,
har ikke mindsket arealet med buskgra.'S. buskenes
størrelse og græshøjden i og imellem buskene.
Afpudsning både i begyndelsen af juni og i begyndelsen
af juli. som i behandling c. har bevirket mindre busk
græs fra august til oktober.
En ekstra afpudsning i august har ingen \'irkning haft på
buskgræsarcalct og buskencs størrelse.
Græsudnynclsen har været hård og gneshøjden imellem
buskene har gennemgående ligget på laveste gra:nsc for.
hvad der er ønskeligt. En sen afpudsning. som i be
handling b. har øget græshøjden i oktobcr. sandsynlig·
vis fordi al sen afpudsning giver stubbe.

Undersøgelsen tyder på:
tll afpudsning har forholdsvis lille virkning pd arealet

med bll.~kgTll·!i i cm reglllerr:l stor/Did.
al tidlig afpl/dsning har slprsf virkning på arealet med

buskgræs. buskenes srørrelse og græshojden i og imel·
lem buskene.

al afpuds/ling i juli og i llllgUSI hllr ringe virkmllg på
arealel med buskgræs.

ar grll'shøjdefl lIndJem bwkellc iHe pål'irkes red tidlig
afpudsning.

III græshOld{'n Imel/em buskene kan øges l'ed sen afpuds
IIilIg.



Ingen afpudsning
1 x afpudsning
2 x afpudsning
3 x afpudsning
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Figur 5. Arealet med buskgræs ved Iorskelfige afpudsnings
strategier.

Lungeormsyge blandt malkekøer,
1992-93
Bade I '>tlllllller..:n 1991 ug !>omnu:ren 1993 blc\ der kon·
"taleret en del ttlf:c1de af lunge()n",~gc hlanch malke
køer p{l ~ræ .. , Lun~eorms)gc kan være meget tabsgiven
de. og dcr blev dcrfor iv;crk..at cn unJc"'l\gd~c for al
Id:\I'I(l'g~e omfangelog orml<cndighederne omkring de
cT1~dlc lilfa~ldc. Rc!>ultalct af Ul1del'M)gebctl i 1Y92 !>aml
en be.. kr;vel ..e :d' ..ygdom<;forh~het kan ..c .. i On'nlg/('II

1992 p~ .. iue 268.
Rolf Jurgell\C1I fra KJilli!>~ In~titut på L.lllJboh()j!>~olen

<;aml l .lI1d.. knntorct for Kvæg har med\ Irkl:t wd umkr
sogel'>!:n.. gennemførelse.
U"tit'r\o~t'1.\t'Il/993. lalt 23 be~tning:cr med lungcorm
'n~e l:r mdhcreltet af de lokale kun..ulenlcr I -.arnart-.ejdc
med den lokale dyrlægcprak'is. Opl!,nmgcrnc om de
enkelte h~s..'t·lninger findes i tabelbilag.cl i tabel 267
Alle de mdberettede be!>ælninger \ar pOl gm'!> i 1993. 17
bco;::clninger græ<iscde i cen eller få folde med ingen d
Ier I..ort h\ ilctid for græsset. Kun firc be\:.l'tningcr har
gr:l......cl l ..mafolde med længere h\llelid fur græs~ct.

Afgm.osnmg..arealet er vandel på y af dl' 21 hcdrifter.
S}gtlum..uJhrudl1cne er konstateret fra den 7, juni III
den I. oktnhcr. FIe"'1 ..>gdnm ..udhruu er ~ull~lalercl i
perioden fra begyndelsen af juli lil micl!en af ..eplcmhcr.
I '>Cl. .. hc ..a:llllllgl'r har nogle ar køerne iHc enten \ærel
P:l gr:c.. I IlJn dkr v:crel pa gra.''' ..um ~vier. Del vil
sige. al d~r med lor<;kellig immunllet"grad hilr gr;l· ..~t
på de ",lfllllle arcaler,
P:\ 19 af dc 2:'1 hedrifter bll:V gm'..arealcl afgl'æ~~cI af
kncr eller !..vier I IYlJ2.
Dc opgivne \)konomiske ttlb fordeler \lg p:\ dlreklc ud
gifter lilllll:dicin ug d>ritl'gc og indirekte pj v~t'rdien af
tilbageholdt mælk. tah af huld. rcpmdukllon ..proh1c'
mer o~ d, le d> r. J 15 bcs..'t'tninger er labet gjort op 111
under kr. 25.fklO. i lre.." he-.ætninger lil ~r :!:i-70.000 og i
een besætOlng til o\'er ~r. 70.(Il'XI. I fire llc'\.:ctninger er
tahcl iUl: gj()ft np.

Gro\ foderproduklioll

l t-lrfar/wfcJc1It'. Den mlh.k \ 111 l r.: r gal gode bClln~d\l'r

for. at larverne kunne o\'er\lnlre. I den \~drmc fnNlm
mcr kunne de n)klæk~ede laf\er udvikle sig hurtigt I
græsmarkerne lilmfckllon<;<I)'gtigc larver.
Varmt.' og fugtighed fremmer s)'gdomsudviklingcn. Uno
der tørre forhold uden v<lOdmg mmd..kes <tnlallel af 111

fdtion~dH~tige laf\l~r Mær~l. Men del er befordrende,
at køerne under c1i ..'C forhold gr.l:'~cr tæl i hund og læl
på godning<;klallcrne, sMan at der og,å under di,se for
hold kan Op..I;'1 lungeorm....H~e i en bC"letning., Ud af 12
bedrifter uden \'andlng ble\' :lI1grebcl kon<;taterc! fm
der ~UIl1 rr.:gn p<'t Ire hedrifter. o~ på de reslerende ni
bedrifter blev <Ingrehcl kOll..talercl efter dcr kom egenl
lig regn,

Undcrsøgel<;erne bel..r:rfter·
(li lI/alkeJ..on pli 1-!rw\ J.tllI fa al\'()rhge Ildbrtul af lilI/gl"

orl1l~Jiygl·.

(It II/l'" bor undgå. at dyr. tin J..ml fon nltl'~ ar hlll'l' for
~J..elhl-: Knul lIf /,","mllle,. græsser pli sammi' arNlI

{Jf d.l r pa sammi' udl'/klllll;nrm bor ucJbmde\' mmlUhg
Ol: hufde'} I l:,olerede !:ruppl'r gf1lllem hele afgrtrl
111I1~V1f'nodell

(1/ :'IrI/I,'grlf'5J1mg og }mdfi}!dsgrll'ml/lg med muul\l -I

/lger'\" hl"/lcticJ efter al \Ul1cJ_\\'IIllgllf!d reducerer rU/J..o.'"
for pludselige og IIUISS/I'e allgreb.

lit mfeJ..uollcl1 \'cIIIIgelwld('!j ug jlnllli~1 sprede5 Iii J.øa
fra hier pA fugtige, IUltltggi'llde græ.mrealt'r.

11/ /tm'er 111')/ afgræswmll' dyr det foregående eflNllr J..(/f/
(}l'en'IIllre i nllldl' I'lIlff('.

11/ jilg/igl grin omJ.rillg I'(lIIdlllll1",. og valIdtrug oj,:wi J.lIlI
I'(ere J..rCl{figl i'<,/ll'II).:/ med lllrl'n.

!:J)'gdomml'" 5J..01 dillgIlOHiCl'fl'\' og hphalldlt',\ lilli/g\!

lIllilIgt Ic)r lit fort'bygge produJ.tiollSmæssige og 511I/(1·
hpd~mU'Hig(' wb.
Got/lliJlgspr(n('( hor IlIldi'nøgt'~for Itlllgt'arm. S(J\lfllrt
tin optræt/a IIoste og II.\ppig \'l'l'træknillg hos mo/J.. eJ..<,-

"

Sædskiftesygdomme i ært ved
hyppig dyrkning af bygl
ærtehelsæd, 1991-93
Formålet med undersøgelsen er. at bcly'C omfanget af
fOth)gdommc på ært \cd h>ppig dyrkning af byg/i.crle
hel<;:cd.
Undersogeisen er gennemført I 'iamarbcjdc med SUU/'//\

PlufIf('(JI'/!jfor.\og. Plan/t'I'U'rtUCettl re/,
Lokale planteavl ..kon!>ulenler har udvalgt fem marker
fordelt pa tre ejendomme. hvor byglærtehel~eJhar væ·
ret Li) r~cl hyppigt gennem en ~rrække.

For "<'lIling af afgrøden bIc v der udwget en repra..'Scnta
liv jordprøve til en væ~ .. thu..te..t af !>millclrykkcl i jor
den. og \-ed blomstring blev der udlaget planlepnncr III
hcd"mmcl\C af "H:d()m"an~rebeti marken.
I jordprO\crne ble\ der I væk SI hus d> rket modtagelige
ærle-.orler. Ved hlum~lring ble\ Jorden vasket af rodder·
nl'. og rodderne hle\ hcduml for wampeangreb.
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Talu!l60 Sædskiftesygdomme pd ænerodder \'ed IO'ppI/: d\rkning af b)'glænehelsæd /993

o,.Tkmng id S~~lI. TIbli:dn~lK' af

1"'-'_ ApIwOOIJ'l\'Cft tutrich«JR Vandiog b\g/rnchebed jonl. I ....1<.
m gTntI(11rtt

"'"'" pr.... ,..dp-~ I .....1<.,.....
I. Løgumkloslcr .... + 1986. 1988·93 (7 • r)

1987 ært til modenhed 100 18 ~ ~

2. Løgumkloslcr .... l + 1986-89. 1992·93 (6 år) 49 12 •
3. Skjern .. , Il 7 1989·93 (5 r) 100 56 + +
4, Skjern .. 4 + 1987.89, YI·Y3 (5, r) 67 63 +
5. Skjern .. , 4 1989. 1991·93 (4 år) 29 13 7

• 0·100. O- sundc rødder udcn sygdomme. 100 = total ;mgrehne a'ncmdder.

x 1992 • 1993

Bcdømmclsen af sygdom'>angrebet på rødderne er ud
tr)'kt i et sygdomsindex fra Otil 100. hvor Oer uc..ltryk fur
sunde rodder. og 100 er udtl)k for totalt angrebne rod
der.
Re...ullaterne er samlet i tabel 60

For ærtcr lil modenhed går man ud fra. at der ikkc ... il
ske signifikant udbynereduktion \cd el indC,(lal mellem
Oog 40 i jorden om foråret. Liggcr indc'(tallcl mellem
41 og SO. kan der fOf\cntes udby uereduklioner. is..~r i M
med megen nedbør og dårlig jord<iilruktur. Ligger inde·
'(ct over SO. frarådes det at dyrke ærter. For ært III mo
dcnhcd er der god sammenhæng mellem ~ygdomsindc

xet for plan ler dyrket i cn jordprpve i væksthu" og ')g
domsindcxct for planter i marken,
I årets undersøgelser var der kun IO markcl'. hvor ')'g
domsindcxcI fra va:kslhustesten var over SO. !)Clvolll
byglærtchelsæd med græsudlæg har været dyrkct meget
h)'ppigl i sædskiftet i alle fem marker.
Kun i en mark har der værel sammenhæng mellem syg
domsindexet fra vækslhuslestcn og sygdom'>inde'Cct for
planterne fra marken. For tre af de o\'rige markcr har
sygdomsindcxcI for plantcrne fra marken været bct)de
lig mindre end sygdomsindcxcI fra vækslhu<;lcsten.

SygdOmsindex l marl(en

100

90

80

Dcn mcst tabsl,.oldende afæl1ens rodbrandsvampc. Ap
IUlnomyces eweiches, fandtcs kun i Io af de fem marker.
og kun i en af de to marker fandtes dcnnc wamp på
planternc fra marken. I figur 6 er visl sammenhængen
mellem s)gdomsindexct fra væksthusteslcn og syg
domsindc'll:ct for ærleplanter fra marken for dc IO mar
ker. der har deltaget i undcNJgclseme l 1991·93.

Ocr er tidligcre fundel en god sammenhæng mellcm
vækslhusteslen og sygdomsangrcbet på ærteplanterne
fra marken. Som del kan ses i figur 6. er dcnne sam
menhæng ikkc cntydig for de 10 bnVærtehelsædsmarker
med græsudlæg. Selv i slærkl inficerel jord har angrebet
af rodbrand på ærteplantcrne tilsyneladende ikke været
!>ærlig stort. Det er antagelig kun undcr ekslreme for
hold. al udbyttct vil blive på\irket.

Rc~uhaterne fra 1993 bekræfter tidligere års resultater:
(Il der i b)'glærtehelsæd med udlæg af græ~ sker et/ be

lydelig langsommere op/ormerit/g af de sygdomsfrem
kaldet/de S\'ampe pd lurerøddemc end i (Ul Iii moden·
hed.

at en eflem/grøde afgræs har en afgørende betydni"g for
del! langsommere f)'gdamsud\'ikJing i forhold Iii ærter
i renbeswnd til modenhed.

at forskellige Jordtyper \'irJ.er forskelligt pd udvikliJlgen
af ænens rodsygdomme.

tit mali ikke ka" pdreglle at dyrke ærter lil modenhed i erl
mark. hmr der i fler~ ar /rar \"æret dyrket mOllOkltltur
af byglærre/relsæd.

Undersøgelsen søges forlS31.

Udbytte og foderværdi i forskellige
dele af majsstængler, 1993
l-orm~lel med undersøgelsen er at belyse udbytte og
fodcrværdi af forskelligc dele af majsslængler. Under
!I"gelsen er gennemført for at få el indtryk af, hvordan
cn ændring i stuhh"jden vil påvirke udbytte og kvalitet
af forskellige sorter og på forskelligt udviklingstrin.
Undersøgelsen er udført i Cl udvalg af sorterne i lands
forsøgene med majssorter. Der er undersøgt fcm sorter
foruden Fronka. dcr har været referencesorl.
Resultatet fremgår af lckstlabcllcn.

Indholdet af lørstof i den nederste del af slænglen har
liggel på omkring 15 procent i alle sorter uanset ud-
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Figur 6, Sammenhæng mellem sygdomsindex j væksthus
og sygdomsindex; marleen for ærter; bygIærtøheJsæd med
græsudlæg dyrket hyppigt; sædskiftet
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Tabd 6/ ~lmlflll!'lSæl1fi"gog foden'ludi i forskellige dde af ",aJHlæ"gler

g

Helt S~n8c:1dde neddra i cm H,k SlZIlgddde oNefra i cm

al....
0-20 l 2Q.4O I 40-80 I~han- afS"""

tl-1lI I "'"'" I .....o Illtl-h,""'.' "'.'blomst ~ ~msl

forso "r. (JJOUJ9J9].()()/ (Års)
Sorl FrolliClI Al/sO

Pct. tO'Hof . 22.6 IH.2 18.4 20.0 25.6 27.0 15.9 16.9 19.} )lIA
Pct. raa't"c -l.5 9.9 5.5 B -l.2 .l.} 7.4 5.5 U •.6
Pet. Ir:c~tof . 27.0 25.X 25.4 25.8 26.9 26,4 27.5 28.3 28.6 }1.0
K);. 1<;. pr. fE. l.30 1.32 1.31 1.32 1.36 1.27 l.38 1,.0 1,41 1.48
a.e pr. ha .. 78,3 15,2 10,9 16.• 16.6 76.6 8.8 6.5 8.7 6,4

fon'øg rIr. 03010939]·005 (Nord/rll)
Sort f*ro"iCll Al'iso

Pet. tørstof ......... 29,3 17.2 19,9 23.5 41 .• 38.9 15,9 19.7 27.6 -l9.3
Pc!. r:\a'tke •. 1 6,0 S.R 5.5 6.2 3.8 8.2 7,3 6,3 7.6
I'el. t ræ'itof . 25,4 36,1 3-l.7 34.7 32.3 22.8 37.7 37..1 36.7 31.1
Kg tl<>. pr. FE. 1.2-l 1.63 1.59 1.59 1.52 1.16 1.68 1.68 1.65 1.48
:l.C. pr. ha 82.9 5.5 6.5 11.6 1-l,2 101.6 -l.:! ),7 8.7 Y.3

For~og lir nUJIJ9,19,1..()()7 {Lollmldi
SOrl J-rOlllca Jhmd

Pel. IONof 30.2 1-l.3 16.1 17.8 22.1 39.} 1•.6 16.5 20.8 29,1
Ilel råa~"c .,2 5.5 H 3.8 3,4 3.7 7.0 6.8 6.3 5,9
Pet. tr,t">tuf 23.1 30,5 30.8 32.2 31.3 22.7 -l..J.Y -l5.7 4}.7 .a.1
Kg l'i. pr. Ff .. 1.18 1.47 1,47 1.52 U9 1.16 1.90 1.91 1.86 1.75
a.e. pr. ha 106.5 10.5 7.5 10.7 11.1 124.8 7.3 .,9 7.6 6,8

ForsOM lIr. 0301J9393-()()2 (Varde)
Sort Fr(}/IIl'(l Astrid

Pet. hU'tluf . 2-l.2 IR.2 18.5 18.7 21.6 22,0 17.7 17.2 18.9 24.2
PC1. r:\aske ,. .,1 5.7 4.7 3.5 •. 1 .,1 6.8 4.7 •.3 4,5
Pet. lræ~tof . , , . 28.7 27.6 28.9 31.1 32.2 28..1 33.2 335 33.9 37.0
Kg l'i. pr. 1-1..... 1,35 I.-ll{ IA2 1.48 1.52 l.35 1.55 1.56 1.57 1.66
a.c. pr. ha -n.9 8.8 6,2 7.1 •.8 50.0 IO" 6.2 6.8 3.5

Sort Apache

Pct. IONOr . 2-l.3 1-l.2 15.2 17.8 22.2
Pct. r~a:."e • .5 7.9 6.9 •.9 5,0
Pet. t rd.·..lof . 28.3 36.7 35.2 ]7.3 3h.1
Kg t't. pr. l-E .. 1.35 1.65 1.61 1.67 l.flY
a.c pr. h3 .6A 7,7 •.6 5.8 3.1

Forsog 'Ir 030139393-{)(}5 (Hrammlllgl
Sort I-m,,/ca Sonia

Pct. tur..tof :!~.5 1-l.R 16.0 17.3 22.1 30.9 IJ.-l IO 17.0 23.3
Pct rttrt'il-.e 3.1 5.1l U .'.8 •.0 3.6 U 6.1 U .,1
Pet. Ira.· ..lOf 23.2 32,8 33.3 32.6 'n 26.1 ]5,7 38.8 38.9 36,1-,_.-
Kg t't. pr. FE. 1.16 1..1] 1.55 1.53 1.52 1.26 1.62 Ul 7.72 1.63
a.e, pr. ha . Y3,7 10.5 7.~ 11.9 8.8 84.1 8.8 6,0 7.8 8.7

-) ''''Mel med normal ~tubh0jdl.".

vikltng..trin. Iler er lIustofindholdet i den samlede af· me nivertu. Delte gælder for alle de undCrSt)glc ~orler.

grøde taget som el udi ryk for itfgrøden~ udvikling. I alle 0\'erste halvdel af Iigur 7 viser. at foderværdien i Slæn-

Isorter og ved alle udviklingslrin har tørslofindholdet gelen har været faldende med stigende tørstofindhold j

Kværet Ii.wCl<>t i den nedersle del af slænglen og er steget hele afgroden. Der har været forskel på 'iQrlernc ... Ic-
op igenncm stænglen. des at Aviso har haft dcn højesle foderværdi og ASlrid
Fode1"\'ærdien er beregnet ud fra træstofindholdcl ved den laveste.
hjælp af fonnlen: Pmcem træHlJf f tørstoffet x 0.03 Tabel 61 viser. al udb)1tCI I afgrodccnheder pr. 20 cm
+0,55. Foderværdien i de forskellige slængclscktio, 'tlængel er h"jcM I del nedcr-.te :'Iængclsty"ke og aftager
ner i de ncde~tc RO cm af :.urnglen har ligget på sam- op igennem 'længden
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GroYfodt'rproduktion

• Apache .... Astrid • AvisO x Fronica l' Sonia

Pif/ur 7. FodefVærdi og udbytte I stængefstykket 20-40 cm
over /Ofdover11aden l Smajssorter.

Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktions
virksomhed
I. l3e~~'g ho~ medlemmerne er gennemført af Martin

Mlkkd"en i den ~Ylllige del af Jylland og på Fyn saml
af Karsten A, Nielsen i den nordlige del af J)'lIanJ og
prl Sja:tlanJ,

.., Årsmødet i 11J4J3 blev afholdt den R. juni på Gn)sten
I.<lndbrug...~kole i forbindelse med 2-dage<; ck"kur<;io
nen i området ve..t og syd for Åht::T1d.
P:'J ;)r~m0Jet gennemføncs der valg lil hc...tyrcl~cn.
Gimlejcr Joh<lnncs Michd:c.en. ug ~:"trtJejer Peler
L'lngc bIc\' gCIl\'fllgl.
P,\ ehkursi(ln~ns L dag V<lr der ca, 2UO deltagere og
samme antt'll r~ 2. dagen. Temaet V;.tf græ~ til afgræs
ning og dyrkning af helsæd og maj~, Bl,.\!'l0get p~

Dan~k Planteforædling og DLF-Trifolium~ fON)g~

mark med græ:-m<lrhplantcr vcd Si\'kro var ell god
optakt til ek..kursionen .

3. Efter de foreløbige planer afholde" ck...kun.ionen i
!YY4 på Silkehorg- og Vil10rgegncn den 13. og 1-1.
jlllll,

.l, Specialud\'alget<; organi"ationforhnld: Dl:r l:r pr. 1.
u~cernbt::r 21\2 medlemmer, hvorM 2-1S er medlem
mer af hc~""g"()fuT1ingen.

To :lf medlemmerne vælgc~ af L..anJsudvalget for
Plantt:,tv1. henholdsvis fra ramiliel:tndbrugcl og fra
landnofof(:ningl.'rne. Valget blcv gennemfør! den 4.
no\'cmber, og re<.,uhatct hle\', at hu....m<lnd M"d~ Ole
\1mhl.:1l hk\" gen\'algt. og gårdejer Elav Pin<;trup hle\'
valgt. Delle hl:tyder at Harry :'\liculajsl.:Tl forlader ud·
\-<:llget den 30. dcccmher Jl}9.3 efter merl.: !.:T1d 10 an.
\ ir"!.: ~om ftlnnanJ.

ut ell forO!fdst' af den lIormale !lwhlløJde mt'd 20,m i
afgrøder med et ,orstofindhold pli omkring 20-22 pro
cel/l ko" bel'irke er Ildbyttetab pil mellem 12 og 15
pmcelH, og (ier må ku.li forvf'lHe.~ en begrællset virk·

"ing på tørwo[il/{lholdt'l og foden'ærdiell,
al en {oT{'gehe af dell normale sWhh"lde med 20 cm i

afgrødN ml,d ('I lørs/Ofindltold pli omkring 25 pm
et'lH. kali bel'irke ('t udbyttelllb på cu. IO procellf, En
tid af delte udbY1U!rab vil mod",'Qrt's (lf el mindre cmi
lerillgstahwI11 folge uf tlel højere lørslOfindhold. Der
J...UII ogMI fon'el/1e~ en gnd \'irknlllg på tønwfitlCihold
og fiJdt'r1'(ucil,

at Ol forøgel ..e af den normale !lwhhøJde It/("( 10 cm i
aJKroder med et /orstofindhold pa o\'('r JO pmCCI/I kem
hel'irke et udhyttt'lab pli mindre elld ca. 6 pro.elH og
[olJerwudiell. der i forvejen er høj i .w/danlle afgroder.
vH for/u'dres yderligere, TørsrofimJhold(,t vil ngwl sti

Xl', men i (J}~røder mee/ OV('r JO pmcenl fOr.I'lo): I'il e1l
,I'tignilll; i tØl',\tofil/dllOldt'l ikke mine/ske efl.Hlerillgs
rahet I·æsel/ligt. "/\'ærtimod er et tønluj/millOld over
.15 ttl.JO proce1/f ikke ollskeligt. da t'1mlagem ~lllhdltel

lif/der opfodring kan forruzgl'J.

•

..

x

30 40
Pet. tørstof l hele afgrøden

x
x

•

• Xx x.

•

x

•

"
xx

12 •
10 •
8

6

•
2

O
20

1,5

1,4

1,3 x

1,2
20 30 40

Pet. tørstof I hele afgrøden

Pet af a.e. i stængelstykket20-40 cm.

16

Kg ts.IFE i stængetstykket 20-40 cm.
2,0

1,9

1,8

1,7

1,6

UnJl~rl'>Øg.d~en har vi~t:

at rør..wfilldlwldet Ilar l'æret IllI'nl I d('lI I/edcr!l//! del af
!l'længelell.

at fodcrrært/ien Ilar li~?el pil !lall/me "iL·e(/u i de ellkelte
s/l1.'llge/~eklio,,('r, og dette 111I1' I'll'J'('1 tllfælt/et i alle dt'
Im(/ersø~,e sorter og Iwl aUI' de Imder~ol::te IIdl'ik
lillgstrill.

af foderværdien i slængten har \.(('(('/ fa/{/{'IIde //fcd !l·fi
gt'lldc tønwfimlho/d i afgrødc/I.

ar udnyttet i afgrodeellheder i .\fll'f1gdclI hur udgjorl CI1

mimlre og mindre del Ol tnlallldhyul·t I0 hOJere wntuf
lIul/wldet har m'rel i (fJ:~r()dl'1/

Nederste hah'de_1 af figur 7 vi"er "'ammcnhængcn mel
lem 1~m,tofindholtJel i ht::le 'Jf!?røtJen og udl1yttel i stæn
gelstykkcl fra 20 lil 40 cm over jordovernatJen. I af·
gmucrne mt::u det laveste tørstofindhold har udbYIlet i
detle stængel:--tykke udgjort en furholllsvis slOr del af

Jet loUlIe udbyttc. Jo højere løn.. tofinJhold i hele af
gn,ucn har været, dvs., jo mere afgrøden har \'æret ud
\'ikle!. jo mimJre Jel af uJhYllel har der været i delle
...ta'ngcl<;tykke. Der har ikke v:en:1 ~I{lr fun.kd på sor
lerne,
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Gro\ foderprodu~lj()n

Udvalget.. ~<.IInmens..Ttning er fnnot I-.endt efter valget
l LandsudvalgcI fur K\æg forst l dct nye år. Hereftcr
"il Lan&.. udvalgcl for Plantc.nl udpege en formand.
Arbejdcl !ede" af udvalgel. der pr. 1. januar 199-l h;lr
fnlgem.k ..arnmcno;ætning:
Na'~/fQrnulI/tI: (J, ruejcr Johs. t\lichd~cll. ~1cjlo~.

%10 orager. Tlf Y865 II 16.
GtlrdeJer Peter Lange. Løbækgard. TirslundsogncveJ
7.6520 Tofllund. rlf. 7-l1U 20 2-l.
J-1u"maml Mad~ Ole Mad...cn. Fcgge:!lundvcj -l2. 7200
Nykøbing Mor... rlf. 9775 13 7Y.
G?trdeJcr ehr. Bjcrrcgaard. t\foseb~. Ryucrgaard..,\ej
-l. Husby. 6\)loXllJlfuorg. 11L 97 -l9 53 67.
G:"lrdcjer Ela\ Pln..trup. AI-.seltcrp\·cj l. AI-.!lclterp.
1)51t1 Arden. Tlf. 985650 ;!9.
Ohwrl'{lIor. GtlrdcJer Mugens Anholm. L~ I-.I..ega;lrd.
'\I~h~\l.:j 2-l. Ulslrup. ~OO Kalundborg. rlr. 515091
71
Spc(:ialuu\algcl'i ..drclær er Karsten Allcrrnann
:"oIiel<;cn.
Sef...tlUl/{'fH f...oll.wli'I/tl'r er:
L..111(bkoll ..u!t:nt Karslen Atlcrm:.lnn Nielsen. Raunc
\O.engel 27. ~410 Rumle. TIL 8617 JO 06.
Land... l-.un...ulcnt MartIIl Mikkelsen. Flinlchal-.I-.en
216. 82~O RI,..I-.u.... 11f. 86 21l,J7 25.
Srkt/ofl/!ll.1 f...olltomtin'He ('r:
Udka.:r:wcj 15. Skejhy. 82()(t Århu... N. 11f. 86 IO 00 flR.

Græmwrkspltmler bør afprol't"; sd læl pli de forhold. mm sorterne sktlIIUll'e"tles Imtler l

pmbll. Iler afpr<wel' .wrter li/111m. rtlJgrws i Mal/ding med Ir'·idklo\'('r. Forsaget er wrlaK'
/ l'// regllh'ret .\/lJr/old og ll!gm'\·.w:t ind,il .J IIger fo,. lldh)'lfell/(Wllg. Ved a[prølllillg I tinie
{or.\ogHh'!>ig" 1'lIrderer f...oen. ''''i/kl' wrter da ~m(lgl'r hed.1t



Grovrodcl"pl"oduktion

Tabe/62. Sorter af grovfoderplanler i forsøg. Tabel 62. (Fortsat)

Son Vedlillcholdcl Anmrlder Sort Vedh~hol<kr
Anmelder

til forsøg til fOf'Øg

Bederoer Westerwoldisk

Amigo Hil!. DI' Barspcctra Bar. DLF·TRJF
DI' 4077 DI' DI' Linoria DSV !-loUi
Hugin DI' DI' Liquattro DSV Holli
1100 R.v.P. Prodana Rimbo Prodana DLF·TRJF
Jumbo SES ShcLl Torero v.d.H. ØF
Kyras DI' DI'
Magnum Mal"ibo Maribo Majs
Makro Maribo Maribo Akasi Caussadc Servidan
Marshal Maribo Maribo Ampli Caussade Servidan
Nestor DI' DI' Apache Euroscm DLF·TRIF
Rhodos HiJI. DI' Astrid Angevin DLF·TRIF
Tro)'a DI' DI' Atis Caussade Scrvidan
Vermon FD Hunsb. Aura RAGT Superfos
Zorba DI' DI' Aviso Rustica Pajbj.

Banguy l ick.F Sbcll
Bermador IGS Superfos

Alm. rajgræs Calypso Rustica Pajbj.

Akton Prodana DLF·TRIF Challenger Asgrow Holli

Bonita \'.d.H ØF DK 183 RAGT Superfos

Borvi DI' DLF·TRIF DK 250 RAGT Superfos

Chantal DI' DLF·TRIF Erlevo Coop de pau DI'

Condesa v.d.H. ØF Escudo Rustica Pajbj.

Herbie v.d.H. ØF Facet v.d.H. ØF

Lipondo DSV HolIi Facto Caussade Scrvican

Liprinta DSV Holli Ferro KWS T. Beck

Meba DI' DLF·TRIF Folio KWS T. Beck

Mchra R.v.P. DLF·TRIF Fronica Pion.FR Sejet

Merlinda R.v.P. DLF Gamma KWS T. Beck

Napoleon DI' DLF·TRIF Hiro Eurosem DLF·TRJF

Sambin v.d.H. ØF Janna Pion.DE Sejet

Tivoli DI' DLF·TRIF Kid Rustica Pajbj.

Tove DI' DLF·TRIF KX 1103 KWS T. Beck

Trani DI' DLF·TRIF LG 20.80 Euroscm DLF·TRJF
LG 21.90 LG Semences DLF·TRIF
LG 22.15 Eurosem DLF·TRIF
Linska Eurosem DLF·TRIF

Ital. rajgrll!.~ Mandigo Nick.F Sbcll
Ajax DI' DLF·TRIF Maori Nick.F SbcLl
Bartali Bar. Shcll Mephisto Nick.F Shcll
EF 486 Dasas DI' DLF·TRIF axos Euromais Scrvidan
Emely Eminence Seed Holli Prinses SES Shell
linak v.d.H. ØF Quanta Pion.DE Sejet

Roberta DI' DLF·TRJ F Ri\'er Nick.F Shcll
Sabalan W.~B.S. Sbcll Sonia Pion.DE Sejet
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Angc\ln ~tai:lo Angc\'in. SI. ~1athunn.

B. P. 2S. FR--I-925U Ballfml en Vall!.'c
A"'grow S. A. Service PrOlluctioll.

F-IIROO Trcbes, Frankrig
Bar. Harenhrug Ilulland B. V..

PO:lotbox -1-. \lL-6S00 AA ,\rnhcm
Cau,..."dc S,ca Cau~~ade Semcnce....

A\CllUe de \fcaux.
I- R·S2300 Cau~sadc

Coop dc Pau Cnop de P:IU.
R. P. ::!9. ~230 Lc"C'lr. Franl.rig.

nU'-1 Rir DLf--lrifolium.
ø"tergadc 7·0.
Postboks 59. 4000 Ro..kildc

DP Dam,k Planteforædling NS.
Hocl"h,~j. lIojerup\cJ 31.
-1-660 SI. Heddinge

DS\' Ikut...che Sa.u\ercdclung
LiPP<;I:ldt-Bremen GmbH
/u Lippstadl. Wci......enburgcr Str ::l.
Pnqfach 1407. DE-,t7h(J Llpp,tJ.dt

f-.mmcncc Sl'l'd Eminence Seed. l Irlgram Road.
~kll..sham. WIII ... nJ2 7 JR. GB

EUlromai-. GIF Euromais.
OP 3. FR-77J90 VCrr1cuil I'I-l:mg

Eum-.cm EurO'.cmcnces SA.
I- R-~\)2'O emne

FD norirnond Dc<;pcr/.
I-R·592·Q. Capelle par ICIIlPclu\l'

lIill. llillcshog I-ro AR.
Bo'< 302. SE-lul 2 lan-.krona

Holh Holli Fro AJS. do Ilun"halk hu AJS.
Pu... tbuks 1050. 7500 Ilohlebro

Hun...h. Hun ...halle Fro rVS.
Pmlboks 1050. 7500 Ilol<;lcl:lro

IGS ICI SiI<ltLuclu gml:lh
'Iu<;"haum...tra~~ 1-U2 sonn \1ufl(,:hcn.
T)~l..lrtnd

K\\ S Klein\\anzlchcncr SadtLucht AG.
PU...,f'ldl I-UI. DI:::-:'152 Einhcclo. l

Mariho M:lrlho Fn). D<lni~co AJS
Jløjbygårdvcj 1-1-. -I-lJ60 Holcby

Nick. F

Pajbj.

Pion.DI:::

P,on.FR

Prndan<J

RAGT

R. \. P.

Sen ida n

SES
ShclI

SICA

Supcrfo...

T Seclo.

\.(1.H.

W.P.B.~.

ØF

'lcker"On S.A ..
2::! ruc dc rArcade. FR·750nx Pan...
PajhJcrgfondcn.
Ger...dorfh,lundvcj I. Hou.
l'lJ{X) Udder
PillllCcr Saatcn Gmhll.
Apcn\cncr ... Ir. 198.
DE·2150 Hu'\:tchudc
(1.1.1". Pionecr Francc.
Epuhcau. I-R-~I290 Oucquc<t
Prod..na Seed NS.
Hborg,\cJ 2-1-~. 52-m Odense S\
RAGT. lJ. P. 326. HL Ruc de Scgrcl.
Saincric, F·l2oo3 Rodez
Ru ... licJ Scmcnces,
Centre de Sandreau.
Mondonville. I-R-JI7(lO Blagnac
K'J" ..... laliull ...oor Planh:n\'eredding.
Durg.. \an Gan ...bcrghclaan It)!.).
BE·922tJ Lcrnbcrgc·\krclhdc
Sejcl PI<Jnteforædling.
'orrcmarl. ... \cJ 67,
Sejet. H7UI") HOJ"',Cn...
~cnld<lll ApS ..
IIclic"advcj no, 6230 Kodcho
\XX

AJS Dan"" Shell. Shcllhu\Ct.
Kampmann"'gmlc 2.
17MI Kuhenhavn V
SI('A l G Sc(\oiee~.

B. P. 115. FR·63203 Riol1l ('edex
Supcrfo... Kemi 'VS. For""g...gardcn.
~"HJ('rgtlrd<;\ej3.
~5SO 'r. Ab)
Fa. Tage H. neel.. NS,
1.1I1dcalle 31. 5230 Ollen~e r-.l
D.J. \'an der Ilavc B. V.
I'ostbu... 1. L-I420 AA KapclJc
Welch Plant Hrceding Stalion. GIl
0SIl'r!!aard<t I-mad ;-VS.
Mimt.:r"vej 5, 8722 Hcdcnqcd
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Opga\'er i plantcavlsnidgi\'ningcn

L

Opgaver iplanteavlsrådgivningen
Af Søren Kolind Hvid

Dettc afsnil har lil fonnål at givc cn kortfatlct ovCrsigl
over omfanget af dc væsentligste opgaver i den samlede
lokale plantcavlsrådgivning,

Markstyring
Plamcavlskonlorerne tilbyder rnark!.tyringsriidgivning i
form af forskellige ordninger eller rådgivningspakker.
Disse ordninger omfatter normalt altid mark· og g'1d
ningsplanlægning. et lil flere faste besøg i vækslsæsonen
og abonnement på Afgrødcnyt. Af label I fremgår. at
amallcl af landmænd. der deltager i en markstyrings·
ordning. er !l;labiliscret omkring 7.000.

Sprøjteplaner
En sprøjleplan er en \'ærdifuld støttc. når behovet for
planlevæm skal vurderes i selve væksts<esonen. Antallet
af sprøjleplaner udarbejdel af planteavlskonsulenterne
har slabiliseret sig omkring 15.000. Der rådgivcs om
planteværn på mange andre måder end via sprøjtepla
ner. Gennem markplaner. telefollopkald. lelefonaviser,
nyhcdsbreve. markbesøg og plantcavlsmøder gøres der
meget ud af at informere og rådgive om planteværn.

Tabel 3. Sprøjlepluller.

Planteavlskonsulenterne har i 1992/93 mcdvirket ,'ed
udarbejdelloCn af godt 26.000 gødningsplaner. Ocr er
tale om en stigning på 6 procent i forhold ril ~rel for.
GødJlingsplancme dækker Cl areal på I,-t milJ. ha eller
51 procent af landbrugsarcalet.

Bcdnftsløsningen . 848 2127
MS 87 program .. 10301 10891 9886
Manuelle .............. 3395 ~721 2877 2890

I alt .. .............. 3395 15022 14616 14903

Tabel.J. Dyrklliflgspltmer.

Dyrkningsplaner
Med den stigende brug af EDB-værktøjer i markplan
lægningcn er dct blevet mere almindeligt at udarbejdc
cn hel dyrkningsplan for hver enkeII mark. En dyrk·
ningsplan indeholder en oversiglover aJle operationer
og hjælpestoffer. der slal al1\'endes vcd dyrkningen.
Dyrkningsplanen giver et godloverblik og er velegnet
M>m udgangspunkt for udarbejdelse ar markbudgettcr.
Mcd BEDRIFTSL0SNINGEN og MS 87 programmet
er der udarbejdet ca. 8.000 dyrkningsplaner i 1992/93.

4980
7330

5331
6983

6476
7952

'låbel J. Markslyri"g.

Tabel 2. GØf!lIiflgsplaner.

Alllallandmæfld der modtnger:

Markstyringsmaterialer . 8304
Markstyringsrådgivning. 4710

Gødningsplaner

De fleste gødningsplaner udarbejdes fortS1l1 \'cd hjælp
af PC·programmct MS 87. men næSlcn hver fjerde gød
ningsplan blev i 1992/93 udarbejdet med BEDRIFTS
LØSNINGEN. Antallet af gødningsplaner udarbejdet
ved hjælp af BEDRIFTSL0SNINGEN er således for
doblel i forhold Iii året fpr.

Afgrødenyt
Alle plamcavlskontorcr tilbyder medlemmerne Afgrø
dcnyt eller Cl tilsvarende nyhcd!>orcv med orientering
om aktuelle emner i vækslsæsonen. Antallet af modta
gere af Afgrødcnyt er fortsat stigende og har i 1993 væ
ret på 21.000. Den stOre interesse for Afgrøden)'t viser.
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Opgal'er i planlCa\ Is d~i"nin~en

at landmændene har Cl stOrt beho\' for al ffl informa
1I0n. der Cl' a~luel og 11Ipa..sct de lo~alc forhold. Dl.:l er
alnundellgl med ca, 20 udsendelser af Afgrøden) l om
liret. I 1992/93 har der været en del d.stra lId-.cndelscr
med akludl nyt om EF-reformen.

Tabe/5, A[grmil'/IJI

Aniaimodlagere

19'1]

5600 14246 19448 20Y96

TabelS. ,\larJ..I'a"drlllgcr og mllrkmoder.

: ~
Afark \'(Im/rif/ser:

I\nlal M5 5RR 41)7 4:'i6
Deliagere i nit. , MI7R 3275h 2015~ 24151

.\furkmøt1er·

Antal 713 67~ t07
Deltagen: i alt. IOJltl 7678- 4X7tJ

Grupperådgivning Planteavlsmøder og kurser
Der er ... l..cI l'l mindre fald i illltallel at ktndrna:nd. LIer
dcha~C'r j grurrer;ldgivning. Faldet ...kyldl.:" formclHlig.
al planleavl.. l..onsulenteme pil grund af del ek ... lwnnJi
nært <;ILlrc arhc)l.hpre.... som l:.F-refonncn hM medfort i
19921').1. har \algl ikke al ... tarte ~:'I mange nye grupper
~lll normalt. Cirupperadgivmng er nemlig en InleO\i\'
ddgi\'JJjn~... form. ';0111 "ræ\c:r en slor ind...al" fra plante
avls"on..ulr.:nlr.:m ... ide

Anl"l g,rupper ...
Antal dr.:llit!,:crc ..

324
2J9S

61~

3Y·IX

1'l93

Del ~allllcde anlal delt:lgr.:rc i plnnlcavbmt}der Cl' Iløbl:1
af 2 ;ir ...te~cl med mere end 70 procClH. Mange af IlH)

derne har udelukkende handiclom EF-reformen og
hcktaf'\lUlleordningen. Se og..å tabel 10. Til gengæld
har plante;1\ I.. I-unsulenlerne \'algl al r~duecrc I-ur'iU"'
aktivileten . fordi del har været nødvendigl al anvende
tiden p::'t andre upgaver, Det faldende antal kur-.cr er
ikke udtr}" foren mll1drc inleresse forcftcruddanncl')C
blandl landmi.l'nLlenc. idel dellagel~n i efteruddannl'f
..,c:sl-urscr p::'t landhrug....kolcrnc ikke er faldel i peno
den.

Tabel 9. I'I1IIlreOl'/ullo(/er og /..llrsa.

l'/allleal'f.mwt1er:

Anwl 549 470 525 667
Deltagere I ah. 34Yll 28267 ~O737 4X55J

I'lallft'I1I'h/..lIna·

Anlal .. 1(J6 II~ 11I1 (H

Ddl<l!!el" j ~lt, 3676 3193 2837 1"57

Hektarstøtteordningen
EF-reformen og herunder heklar~ll1l1eordningL:1lhar i
vid uLlstræ"ning prægl.:t arbejdel på planteavlskonlOrcr
ne i 199mJ. De n~e ordninger og de mange n~e rcgkr
har medfort ..:1 kol~s.'l.1t mformalionsbehov. Der er hle
\..:t informeret "'la n}hed~brC\'e.mfonnalionsmooer. le
Icfonkon..u!tnlloner. arll"ler i lo"alc hlade. gruppcm,'
der og kOIl'.ult .. lioner p~ plalllr.:avlskonlorcm..:. TalX'llll
\j~r, al mere end ::!6.()(KJ landmænd har dehagel i infur
malioll!>llloder om ef-reformen.
Fra midI i man .. og frem lil udl{lbet af an"",glllng~fTl!>len

Jen 15, maj havde planlenvhl.nn.. ulenlerne mcgel travlt
ml.:d iil yde vCJlcdning (1111 udfyldel<;e af hckt,H'<;hlllean
søgningen. Der var Ikke lid lil ni eflerkomme efler
..,porgslcn efler \ejlednlOg udelukkende gennem lIldi\,j
duelle kon~ullalloncr.Derfor blev der afholdt ~n ræk~c

møder for mindre grupper af landmænd. h\'or en e1lcr
to kon..ulenter hjalp lanLimændene med at udf~ Ide hek
laTSHltlean...ngningen pa 'ehl.: mødet. Næ'Il':1l 11.000
landmænd har ddtagct i denne form for kolle"tl\ "'ej-

31889 2\1409 32166 23050

Mark- og ejendomsbesøg
Omfanget af mar"- og ejendomo;llc..ug gennemlurl ;.tf
planlCa\ I!>korhulcnlcrne er faldet m,ukanl I 1993 i for
hold III de .1 foregående år. Del hænger i \id ud..tTil'''
ning ..ammen med. al plantcav1skon ..ulcnh:rnC i mariS.
april ng fN..te hah del af maj 1993 "ar ... \<crl" optagcl af
al udarllcjdc hn..llah,",pgorel..er. he"lilr..,lullcnn,ognln
ger ug ar~alnpm3I1ng.Dcr \ar mindre Ild lillien almin
delige planleavl~r:'ldgivning gcnllem he~g. hu... la liLI
mændene.

Anwl bC''iog,

Tt,bl'l 7. \Iar/..- og l'j('fIliomshf'~oglIf /..oliJl//e'"

Markvandringer og
markmøder
Del' er i luhcl af Lie ~encste 2 ar "'''1.:1 el belydeligl fald i
anl<llIet af hllde marl-\andringcr og m.lrl-l1Illdcr. lillY:!
"ar Lien ahmhge lor"e med\ irkenLle lil den bc..kcLlne
Inlcre..~ for ni komme i marken. I 1993 er forklaringen
formenilIg. ilt EF-reformen ug hdtar<itollcordningen
ddvi~ har mcr... kygget inlereS'iCn for ahnindelige. plan
lefaghge ...pmg'inlål.



Opgaver i plant('a\ bråd~i\ninJ.:cn

Tahr/ JO. l"lormmion5/1wda om EF-rl'jormm og w"
It'lilliflg I IItI[yfdf'lt'· af IIt'krarsrl){fetlllsøgllifl).:.

lcdning. DerudO\'tr har 12.000 landmænd f:lcl indi\idu
el a~istanl"e til udfyldcl~c :If hckl:irstOt1Canwgnin~t:n

p,i planlca·..lskontorcrnc. Det skal bemærke'. ilt dc
nævnte tal kun umfatter ilkli\.ltctcr udfør! af pkilltC:l\'b,·
kon,uknterne. Kono;;ulcntcr indenfor andre fagomradcr
har ogsa )'det \ejiedning n:dwrcndc hckttu..... lCtlC::Ul<:.Øg

ningerne.

III!nrmariollsl1l()dt' om EF-rcj(mm'lI:

Antal.
Ikltagcrc i alt.

f f~kUJr\"to"e(lI1\(lglIIllg:

Indi\-iduel vejledning. .
K()IIc1..1l\ \cjledning

321
2616~

I~nl.'\

11)(lti~

Arl'a/opmåhng /11('" w(rI/sflIrioll. Eli Hor del tlf lin W!/l
lede /olldbnl1-:wrcal j'r hlnl'l opmol( i /ohn lif Ilflf('rl'IJ (I~

lurdn'l /993. DI'r f'r h/t'If'1 mH'endr f/t'n' {onJ..dltgl' op·
1II1111t/guIJt'/oder 0pllwllllg ",('(/ (OW/\lllIWll n mt'gn
fWltlgrtJ: hun: Alltln'(u OI/t'r1-:urli

Andre opgaver

Arealopmåling
Som kum,ehen .. af de ..krappe kr:n tillll',ld~tl~hed \cd
angivelse af :Heaistorreher l hckt(tf',llHlean ..{'gninccn
har der \ æret ~tor aktivltct med opmaling af marker. r n
undcr"~'gcl"c fm juni IY9~ atl'llar. at omkring. 15.00Iltx·
drifler blcv opmål! i h,hel .lf \ ll1tcrcn og foråret 191JJ.
Opnullinger forct:lgct med fa\ll111al er iHe ml..'dtaget.
Arcalopmålingcn har umfallel omkring I.U mil!. ha.
Medarbejdere pa pl<mlc:!vl ..kontorcrne har gcnnelllfmt
\,:a. 25 prnccnt af den ~amlcde area[opm:..tling. Plante·
avl ..kontorcrnes arcalopllIiJling er primæn foregået \cd
brug TO-kort. manuel opm:ihng p:'t kort og \ed brug.lr
tOlai!olation. Derudo\cr hM mange plante.l\I,"ontmcr
\;erel ill\·olvcrel i al orgalll..t:re i.lrC(tI(lrm::llin~ l '.unar
bcjde med opmaling..firmaer ~tangc plantc.j\ hkonto
rer har nu adgang til Cl omfal1~ndc clcklrolll')k "Ort
maleriale. der gør det muligl i fremtiden at udarhcJl.h:
rnegel nojaguge mark kort

HI'Stlabsopgondser. I fOlhlndcl ..c' med hn..tlatt"OrJnin·
gen. Jer hle\ mdfmt pil grund at den al\orlige tmkc l

199:!. \ilT del Cl krav. at hoqtahM.lpg(lfcl~t:nhkv udløn
al cn plantea\l..kt"hulenl. Pa planlCavl'lKOnlOrcrne l dc
umrader af landel. der ttlc\ hårdest rdml af II'r"cn, var
der I kl)ruar og Illarh 1'}9.\ megcI lra\ Il nlcd allxrl'gnl'
hØ~II<.th. Planh:;l\l.."on..ulcnlcrne har \lpl~ ... t. ,Il dl.' har
udfon i alt 7 :'iIlS hO<:'lIah..op~urebl'r.

Opht-'\aringskap.t('jt(·t ror huMl)q~oonillJ,:. I forhllldcl<;c
med Jl' nye rc!-\kr for udn)t1c1~l' af hll"dyrgøJnin~ er
Jer "ret\ om. at ophl'varing..kapacitclen for hu..d)rgud
lllng ,kaI \,l're lil~lræKkt:lig til. at di: krævede udnyncl·
..c<;procenter "an O\erhuldc ... Knn<;ulcnternc har opl~ ..t.
:It de har udfun 1.~61 hcregningcr af lil~trækkelig.upbc
\:..trmg..kapacilcl for hu..d\ r~\idmng..

:\Iarkkontrol. Mar"konrrol af f T\) og. ..a-dckorn er en
..cniceopga\t: ...om planlecl\hkonlorernc ut..!fl)rer fnr
korn- og fmfirmacrne og for Plantedirektoralet. I IY'lI3
er der b!c\ct marUulllrollert:t godl .~I.UOlJ ha med fm
og ~I.()O(J ha ml'd ..::t.·dckorn

Tuhellf. Arealopma/itlg udf(Jrt afplomeodskoIlIOr('rtU'

1M

Anlal bcdrifter oplllilil.
Anwl ha i <lit .

3776
. :!:-~O..J4

~oro;;.øgsarbt'jdet og arocJdcl med jordbund5unde~eJ·

ser er IO !olurt: 0pgil\cr. h\i ... omfang er nærmere oml alt l
O\cNigtcn.. af...nil A (\g E.
Oplysningerne i delle af,nilllffi opga\er l planICavl!\råd
gi\illingt:n er hil...crct pa llldberctnin~er fra alk landets
9:'i planIC;l\I"kontorl.'r,



Opga\l~r i plantea\ Isrådgh ningen

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.
Forsog~'Cricrncs 'i.kkcrhcd er angl\'ct nedcrSI i labeller
ne vcd cn LSD-værdi .....0111 Slår for ..Ia\icste .... ikre dif
fercn\". Ocr er anvendt LSD.J•• hvis ikke andet er aTl

fOJ1. Ved en slatistisk sikker udbYlIcforskel forslåes cn
fOP.>kel. "'1m med 95% ,;and,,~nl1ghcd er red. Hvi" cn
udb)'tlcforskcl mellem de to forsogsled er lig med e1lcr
\turrc end LSD-\icf(jicn. er for.l..cllen ..1..H ..... ti!>k !>iHer.
I modsnt fald, h\<is udb~lIcforskellen er mindre end
LSD-værdien. er udbyltefor"kclkn u.... ikker.
Hvis helc forsøgssericn cr usikker. er dcr angivcl en

.... treg efter LSD.

Overskrifter over forsogsled:
A. B. (' og D = underafdelinger af et for",'g (fak. 1).
I. II. 111 og IV underafdelinger af Cl forsøg (fak ..'H.

RåprOlcm cr normal! pcl" X b.l:'. I enkcltc hrod-
hvedefor~pger pet. råprolcin = pet. N x 5.7U.
Vcd heregning af a.e i gra:\, kløvcrgra:\. lucerne. gale
ga, hels.æd og gronkorn er beregningerne gennemført
efter prmcipperne • 813. beretning fm Slatens. lIusd}r
brugsforsog.lwis dercr bcsleml Og. proccnler: In vilro
(urdojelighed. l~r"tof. råprolein. træslof og råaskc.
H\ IS III \'ilro mangler er der anvendt hcregning~formlen
i 3. og 6. beretning fra fællesudvalget for SHHens l'lante
Ilvl,,- og I-Iu~dyrhrug~fon."g.

Ved beregning af a.C. i maJ'< er der all\endl beregnings·
formlen i . bcretmng fra fællesudvalget.
Elle~ all\endes der følgende mængder til beregning af
I a.e.:

Beregningsnormer
Gød";I1}p- og 1It1~ætl5mæ/.gderer angivcl i kg pr. ha.
udbytte og merudb)tte i hkg pr ha. h\or IIltet andet er
anfon.
Udbyll(' af kom og frø er angivel med følgende vand
pr(x:entcr:
Korn . 15pel.
Dælg!>æd og boghH'de , pet.
Græsfrø.. . 1.1 pet.
Klo\erfm. spinat. gulerod og kommen. . .. 12 pc!.
Raps. "cnnep. rad.,,_ kommen. T) 0\ og hor. 9 pct.
J-1ørslrå.. . .. 15 ret.
Valmue. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 6 pet.

Maj.... til staldfoderIensilering: Hele planter
Roer: Rod af hede roer .

Rod (sandfri) af bederoer..
Rod af kålroer
Top af bederoer.
Top (s'Uldfn) af bederoer .
Top af kålroer. .

Kartoner.

120
103
0.9~

0.9'1
120
1.15
1.27
I.I)()

Ldb)t1ct af kom-o fru- og IIIdu"triafgroder ,;amt rod ug
knolde er nngivct med 100 pc!. renhed.
Hvor dcr cr angi\'ct udh) tte og ml'rudb~lle.er udbyllcl
~krevet mcd rede typer.

Jordtypebetegnelse I den danske jordklassificering

Netlomerudb)'t1e for behandlinger er anført i hkg kerne
eller l..g fro pr. ha.
Dct er beregnet ud fra det opnåede merudb) Ile minus
omkoslninger Id behandling (middel -+- udbringning).
der har frembragl del.

Vqtproe:enl

J8 nr. S~"ØIboI T~b(urdefinifK)ll af jO~llt 1.<, Sib F....... Saad. ; alt Hum..
,""", 2·20 20-200 lO-lOO ~.7%

'" "m "m ,... C

I GR.S. Grov'iHndct jord 0-;0
0-; 0-20 7;-100

2 ES. Fin....andct jurd ;0-100

3 GR.L.S. Gro\ lerbl. sandjord 0-40
5-10 0-25 65-95

4 EL.S. Fin lerb!. sandjord 40-95

5 GR.L.S. Grov 1crhl. sandjonl 0·40
10·15 0-30 55-9{)

6 EL.S. Fin lerhl. !>andjord 40-'10

7 L. LerJord 15-2.." 0-3; -lO-R5

R S.\lL. Svær lerjord 25-45 0-45 10-75

9 M.SV.L. Meget svær lerjord 45·100 0-50 O-55

lU SI. SiltJord 0·5U 2U-lOO O-~O

II HU. Ilumu:-,jord Over IO

12 SPEC. Speciel Jordtype
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Opga\'er i plantea\'lsr. dgi\'ningen

Ved beregning er anvendt følgende priser:

PlatIleprodukter
Vår- og vinlerbyg.. 95.00 kr. pr. hkg
Rug. 95.00 kr. pr. hkg
Hvede.............. 95.00 kr. pr. hkg
Markært. . .. 100.00 kr. pr. hkg
Vårraps og vintcrraps . . . . . . • . . . . . 1.40 kr. pr. l..g
Alm. rajgr.es (tidlig) . . . . . . . . . . . . . . .. 6.00 kr. pr. kg
Alm. rajgræs (sildig) 6.90 kr. pr. kg
ha\. rajgræs 2 n 5.90 kr. pr. l..g
Ilal. rajgræ<; 4 n . 5.60 kr. pr. kg
lIundeg~ . . . . 9.50 kr. pr. kg
Engrapgr.es . 1:?:.90 kr. pr. kg
Engsvingel. ..10.80 kr. pr. l..g
Rødsvingel. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. 7.60 kr. pr. kg

Gødning
Gødningsudbringning . . . ... 100.00 kr. pr. ha
Kvælslof: Generclt . .... . .. _3.80 kr. pr. L.g l

i n.a. (nedfældet) 3.80 kr. pr. kg N
i kalkammonsalpelcr. .,.3.80 l..r. pr. kg N
i Urea... . .. 3.75 kr. pr. kg N

PK. . . . . . 3.80 kr. pr. kg N
Fosfor. . . . . . . . . . . . . , 7.50 kr. pr. kg P
Kalium. . . . . . . . . . . ' , .2.75 kr. pr, kg K

Bedommelsesskalaer
Lejefilbojtdighetl er. hvor intet andet er anført, bedømt
efeler skalaen: O = helt slående. IO = helt i leje.

IUeldug, rust og ondre n-umpes)'gdomme er ved behand
ling af planlebcsk)'1telscsforsøg angi"ct i pet. planter
eller enkelt~kud med angreb, uansel angrebets styrke.
Efter forsøgsbehandlinger. samt i sorts- og gooningsfor·
~~g er angreb angi"et som dækningsproccnt, d. v.s, efter
skalaen 0-100. hvor O het)'der intet angreb og 100 be·
l)'der, al alle gronne blade er dækkel af s)'gdommen. J
enkelte tilfælde er bedømmelsen forelagcl på nænnere
angi\'ne pianicdele f.cks. faneblade eJler aL..!>.

Angreb af bladlus og andre skadedyr er. h\'Or intet er
anfnrt. bedomt som pet. planter med angreb. uanset
angrebets styrke.

ld\iklingssradier for kom. raps. ærter. kanoner. roer.
majs og ukrudl gennem vækstperioden er angi\'et med
lal efter en decimalsaia som vist på oversigtens sidslc
sider.

Forsøgenes nummcrerin~. Ved henvisning lil et enkell
forsøg i tabclbilagene er dcr am'cndt et 12-eiret nr.. der
he\lår af fol1togsplannr. (9 cifre) + løbenr. (3 cifre).
Ek'.010099393-oo5.

Følgende forkortelser er benyttet:

a.e , .afgrudecnhcder= 100 EE.
as .' ammonsalpclcr
ani .. anlagt
B... . .bor
bl blåsten
BI bortaJ
Cat calciumlal
Cu kobber
Cut kobbcrta\
cou ,kobberox)ehlorid
DE ' dyreenhed
e efter
f ,"". fæUcsparceller eller for
Le .. , , . ,foderenheder
F.E foderenheder
n.a n)dende ammonial..
fs , .fCJf'(,)g
Ft ,. ,Fo<-forsyrclal
g~ ,gennemsnit
g,m, gødet med
h., .. " .hostct den
J8 , ,jordbunlb nr.
K kalium
k ' . , ,60 pet kaligødning

(49% K)
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Kar ..... karakter
k'Ls .. , .. l..all..ammons..'ltpelcr

(27% N)
k> kalk>alpclcr (15.5 N)
Kt kaliumtal
I ,lagt
L Iandsforsog
merudb..merudb)1Ie
1\lg .....magn~ium
mgo . , ..magnC5iumox)'d
mgs .magnesiumsulfut

19t. .magnesiumtal
Mn ., mangan
milO , manganox)'d
mn'.. , mangansulf31
Mm , mangantal
r"tot molybdænlal
N ,hæbtof
'Ja-kas .. natriumkalkammon-

salpeter
'Jat. .... nalriumlal
mema-
t()(.hal. ,Anlal æg og laner af

havrcrcncmatod
pr. kg. jord

N-min ..N-Iager (NO~+NII4-;-N)

i rodzoncn. 0-100 cm.
kg N pr. ha

omb ....ombytningskapacitet
p, . , , , , .fosfor
ppm. , , .milliontedel
ppb milliardedel
Pt fosfortal
RI , , .. ' .reaktionstal
s ... .superfosfat (7.S pet. P)
Se. .selen
ski .. ,' .skårlagl
spr ..sprøjtet
sig .slaldg'x1ning
sv,a.....svovlsur ammoniak

(21 pcl. ')
S\'. k.....svovlsur kaligDdning

(41 pcl. K)
I tons eller tærsL.et
Ihsf. Ihomasfosful
udb udb)'ue
ud"tr udstrool
v.s1. .,. ,virksomt stof
2 n .. .diploid
4 n ..... telraploid



Opga\t'r i planlc,wlsrådgimingcll

r/afllehe.~kyll('/sesmid/er- ,,/olldllllmd:.pri.w:r. /993.

Middel c. h Middelpr. ha

.S''''''(!f",,,1I1'f AlraZIn.-l7'!n " lo5 1 SO
BOY!IIJall .W) 003-11,5 1 105,m A'~ngl." (.'>(1 '" 5,(,l.7.1) 1 JO(j-42U
CnT!>d 210 O.~-I.d 1 105-211) l3arnun I'lwJLanc~r rlu~ 1211 2,~·.1.U 1 300·3(.0
[);t,;nnll 'i(1l111B,;l\U 1m 1.~-25 1 150-2~1) Ba,agra" lillI '''' 05·.1.0 1 90.<,W

[)errK<lIOIKa'I\llll UO 05·0.7 111<, 70-](.1 Ba~aglall M 75 " 1.0-,1.0 1 7'i·22~

f)nhan... I)G ., 1,11 k, '" Ba.ta ILU J.(\·.~.O 1 .nO,~'i(1

Rldomll Ml 12U 2j 1 .,(111 B...n~I\)\ se 700 0.5-0.7 1 3SO·.'i()')
Ri'al, 24U 0..1-1.0 1 75-1~~ Iktad("x 12.'i 1.5·3.0 1 190·.375
R,lnilan Ol }.1(1 1.0 L5 kg \JO-510 BCIJlnaIOI' '" 1.0·3.0 1 ItlO·l40
ROI'ral Flo 175 1.O·3.U 1 .\SO-'i2.~ Betllnal I'm~T{,"s~ l7U 1.0·1.U 1 170-140
Spnnak -l~ l."( ::7U O,'i·I.U 1 D5·270 Reta<.anafHtThalolln mfl ,o 1.0-3.U 1 14/}·21f)
SI1l"I·mldll."T 1:- 7.(1 k, 911 fletaronJKcmifam Duo ni n PU 1.5-J.tl 1 195·)90
rihL'iOf'CmO ." (1.2-0.5 1 ~·200 Bladex <;(Il) 'il m 0.4-2.U 1 50-250
Til! lUp .115 U.3-o.1\ 1 90-25(1 Boxer " 2.1).4.0 1 I)O-26C1
fil! ."lcg;llulhu Z'K) U.3-0.S 1 1'5·235 CaThclame.l; 70 WP . 911 2.0-1.0 k, 1il(1-27U
rop,m Il " 1.1) 1 " Danlnl J2 2.1),.1.0 1 S5·110
lrllllangol Il " ..\.1) 1 " DL0 I:::lhur~n '" O.l.'·O.~ 1 .t:'.9~

Dooblct " J.O-.t.O 1 IM·L'iO
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Udviklingsstadier ikartoller, Decimalskaia 1992
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00 Lægning.
05 Begyndende spiring.
IO FremspIring.
15 Btadudvlkling. Mmdst 1 lovblad med

småblade udviklet
20 Stæogelvæksl. top 6-7 cm hoj,

10 cm I d,ameler.
30 Top 15·20 cm hOJ, dIameter ca 20 cm

40 Rækkerne heil lukket.
50 Blomster1mopper udvikle!.
60 Blomstring (hviS sorten blomstrer) begynder.
70 Frugter (kartoHelæbler) dannes (hvIS sorten har blomstre!),
80 BladvIsnmg. knolde udvokset.
90 Top og stængler nedvIsnel, knolde modne
91 Knolde slipper udløberne.
93 Knolde hoslmodne. skindet sidder last på knoldene.

Udviklingsstadier i bederoer, Decimalskaia 1992

---,,
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00 Såning.
05 Begyndende spinng.

RodspIre storre end 1 cm
09 Umiddelbart for IremsplOng
10 Fremsplnng. kImblade udviklet

11 Farste par lovblade ærteslore
12 Andet par lovblade ærteslore
15 5 lovbladpar udfoldet.
30 Rækkerne lukker (midt i juni).
39 90 dage efter lukning af rækker
48 Optagning

Udviklingsstadier i ærter, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

".''J I
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,r~'\t,
l 1 ~, I

"'.'
00 09 10 11 33 37 ...'"

00 Såning.
09 Begyndende fremspmng
10 Forste akselblad synlig.
11 Forste Iovbtad udfoldet.
31 t Internodie synligt
33 3 mternodie synligt
37 7. internodie synligt
51 Forste knopper synlige.
60 Begyndende blomstnng.
69 Blomstrmg afsluttet.
70 1O~" bælge i fuld slorrelse.
75 50% bælge i fuld slorrelse.
79 Næsten alle bælge i fuld storrelse.
81 Modning. 100'0 farvede og hårde fro
90 Hostmoden.
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Udviklingsstadier I majs, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

Stadium
00 5aOlng
at Begtndelode~gelse
05 Kimroøøer bf'yOøf froskaj
07 Kimstængel bryder troSKat
09 KlmblaOe bryder )Ofdovetflade
10 1. blad udeo ler skBdebladet.
11 l. blad udIoldel. 2 IKadsøds syNJg
12 2 blad udfo6de1 3 biadSØlds syn.g
13 3 Dtad udfoldet 4 bladspds synlig
14 4 lHcI udfoldet. S. blad$plds synilg
15 5 blad udfo6det 6 OIadsptds synilg
3' 1 knæ mær!d:lart
32 2 knæ mær!lbart
33 3 1m. INIJf1ttNIrt
34 4 knæ mær1<tlart
35 5 knæ mær1lbar1
37 7 knæ mæritbart
51 OUSl( mær1(bat

Stadium

53 Dusk synJtg
~ 112-0818" øl dusk synlig
59 Dusk udfoldet
61 Beg bomSl1lng hanblomster SpIdsen ., kobeme

ude al bladske<le.
63 Støvfang synltg på I'lunblomslef
55 Fuld !:lk)mstflOg

69 Blomslrrng alslu:tet
70 BIomS1nng alsluttet
71 Kernens IfldI'lOk1 !tydende
73 Kernens indhOld mælkel
75 Kernens Indnold let grynet. satl kan vanskellQt

Idømmes lJd Moden bl rn4jSellSiIage
80 Kernen grynet
83 NøderSt8 kerner delagtg85 ...... _

89 Fuklmodenhed90 ,.,_

Udviklingsstadier for ukrudt, hor, spinat og klover, ny decimalskaia

2%

StadlumnrlSladiumnavn

00 Tort fro
09 Kimblade btydef IO"dovørflacie
1O KJmblade udIolGel
11 1 Iovbladllovbladpar udfoldet
12 2 Iovbladllovbladpar udfoldet
13 3 Iovbladl1ovbladpal udfoldet
14 4 Iovbladi1ovbladpaf udIOlOet
15 S."'~ udloIdet
11 1. kM>Iadr'kJvtMdpar udtoidet
19 g.0. 1oVbIadt-bladpar udfoldet.
31 100.. 81 fuld længde
33 JOO.. al fuld længde

Stadlumnr.lSladlumll8vn:

35 SOO!O at luld Imngde
39 Fuldlængde
50 Knopper/aks synhg
60 Begyndende blomstnng
65 Fuld blomstring
69 AfblOmstret
7S so-.. tro i luld SIDl'Telse
79 Fro&ne luld s1DrTelse
81 lo-..ll'lOOne tro
85 50". modne tro
B9 Alle trOMle fT'OOT\8



UdviklIngsstadier I raps og rybs (alle angivelser gælder topskuddet). DecImalskaia, oversænelse af BBCH 1992.

10 " JO 50 55 55 .....
RoM!

FIQUfllf .ner A.. GRAVAUD~ .I'let FN)

00 Sol""", JO -- """""'"
50 1 b'om5'" UØIOIl»t 79 Næsllln .... skUlper

tl.*l sløn'else
10 Klmplan.stadtum 35 5 ..,!emOdie synltg ., IQ'lrio blomSlnng

9-!lere Intemodl8r Fuld bIomslnng
BI 10% mørke lrD

" , Iøvt>lød udtoIdei 39 55., S løvblade udfoklel
synllQ8 ., BIomstnng elslvtlel

95 50% A'lØ(l(elro

51 HOYedknop begynder
(akArtægmngsbdl

"
9-__ _...., 70 Beg, nået Ide 89 Alle !Tø mørll.e..-.. SIUJlpeuOYlkllng planterne VIsnende

55 HOVedknop uØIoloel
75 5(l'"ol. skUlpet I Iuicl 90 Hest (ønll..)

" ' ....- ._..
........ 91 ''''''''''''''-

-""'"
Udviklingsstadier I korn, DecImalskaia. oversættelse af BBCH 1992.

00 Sånrng.
10 1. blad Iremsplrel
12 Et sl<LId med 2 synllQll blade.
14 Et sl<Ud med 4 synlige blade

Begyndende UØVlkllng al blr.rende rødder
16 El skLld med 5-& synlige blade

B1rveode re<K* dannet og blade otte sp!T1IlcIre,øde.
20 8egyndende busknlng
25 5. SIdeskud syrilg
30 Bladsbder sb'1ØkeS
31 FDrS18 kna kan tele,
32 Andel kna kan løles
37 Faneblad~
39 FanetMO tulctI UØYlkleI
'1 Fanebladets~ strækkes
45 Fanebladets bladskede opsvutmel

11,110,510,•7•,•3

I
-1~~

Feek.. ÅIi"
1 2

DiteITMIØMe
10 l2 14 •• 20 JO 31 32 37 " 53 " 75-90

Strækmng

so Forste aks netoP synllQllistak netop synlig I byg.
aksel ved at bryde gennem bladskede hos
tTvede og hrml)

53 Aksel 114 geonemskrødet
55 Ak.s&t t'IaM gen~skrødet

57 Akset 3/4 gen~skredet

59 Alle aks fuldt oennemskledne
61 Begyndende blomslnng

65 Akset l bIornstnng helt bl lCJPpen
67 Aksets nedeBte del a1bIomslret
69 BIomstnng helt alsluttet
75 Kamemee Indhold mælket og let grynel
85 Kamemes Indhold blodt. men lOrt
87 Kememe hArde lvanskellQ8 ., dele med negll
90 Metø'lltl'skermoden'
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