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A

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår
Af Carl Åge Pedersen

rabl'! I AIIIa/forw/{

1971-75 222.'i 777 '" 275 99 1X''l.J
1976-80 2('47 779 455 266 102 3649
19S1S.'i I ~~ll) 59~ 302 222 lill 2s Is
1986-90 IJ21 52. 287 182 J().l 2423
1991 JJ77 509 ''''' J43 ss 2lsn
J992 1212 511 2J7 134 ,O 2174
1993 1062 47J 207 121 S] 1946
J994 1103 476 2(1') J07 Jl4 1979
19'J.'i 11.J9 '" J.J 110 74 19.J~

J996 1196 J84 185 114 8J J960

På I'ej wekJra sknrlCler. Enmes liontorer har i /996 md
berellt:! !ur.H)1-pduta I'ia den af /cmd:.liollfun'( ItddUede
hdndlermlfla/. Den moderne informallOlIl·tekIlO/oxt vtl
Jrum ol'erflmltggt)re skemaorbejdet.

Forsøgsarbejdets omfang
Iwbcl I er vist en oversigt over fors0gsarbejdcts omfang
i 1996 og lilh'lge lil 1971, hvor dette arbejde hl~\' 'iamlCI
p:' landsplan. Forsog~planlægningen forelages dcl'i på
forsogslcdcnnodcr. hvor alle planlcavlskonsulcnlcr Cl'

Af"I1l11r.::1 cr (orfallCI 1"am:lrocJdc med en række af kon
!oreb mCd:trhcJdcrc. Kons. Soren Kolind Hvid har bear
bejdet klimac!;llacllc.

Usædvanlig lilie nedborsmængde og rcl:uivl kølige vejr
forhold har karakteriseret vækslårel 1995/96. foM rllrst~

gang i H i'lr har eJer været »riglig« vinler. og ~pccjcll i
\'illICrr<lp~ ug vinlcrhyg resulterede del i nogen udvint
ring.

Den ringe vinlcrncdbor bevirkede. al der :-.lorl :-.Cl ikke
forc"'olll k.. æblofudva~kning fra landhrugsarcalcmc.
hvilkd rncdfnnc Cl hclydcllgt mindre behov for kvæl
~It)flllf,\r'';cl.

Pd trods af del relalivllørre vejr "an del ~aIllJedl,' hO:-.I
udhyllc hClcgllcs som nogenlunde nomlall. Dog med
slore variationer fra mark til mark. I græsmarkerne har
der pcrindcvl!- VinCI for dArlig vækst pA gnmd af lørke.

Indledning
Dan~J..c landmænd planlæggcr driftcn lid fra uvildige
r:'lu og rc"ull<llcr :lf forsøg gennemført under kontrollere
de forhold i praksis. Produkter. som i db..e fon,og iJ..J..t=
har vi:.! en effeJ..1. tier som minimum kan d;d;l..c (}ml..n~l

ninger 111 kon Cl,!! anvendelse. kan normalt Ikke sælges i
DanmarI...

Nærværende nver~ig( bringer et lo;mlTllCndrag af rc~ul

talerne af <.Ic for\og. de lokale planlcavbl..on"lIlcntcr har
gcnncmfnrl l lQ95/96. l:.nkcltforsøgcllc" rcsull:lIer frem
g:'lr af Tahclhililg til L:mdsforsogcnc 1996.

Forsøgene h,lr to form:'ll. For del forste sbl de afdække
de drift""J..ollOllliloJ..C konsekvenser af anvendelse af hjæl
pestoffer og fnr:.kellige dyrkningslckniJ..kcr. ror del andet
skul de bidrage lil:l1 afklare dcn miljop. Virkning. der altid
opsl:'lr som følge af landbrugsproduktionens indgriben i
naturens krcdslob. Det er således også ct væsentligt for
lll~ll1lcd forsogene al afdække metoder. der J..an mindske
denne Illiljop:'lvirkning. Ileldigvi~ er der nomlalt ~m

rnellfald mellem de miljomæssige og dc driflMlkonomi
skc m:'ll, idcl Cl ovcrforbnlg af hjæpcsloffcmc b~de Cl'
driftsokonomisk og miljømæssigl belastcndc.
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ForsøgSllrbcjdct og \'.ekstvilkår

samlet og dcls i en række forsøgsudvalg. der er fælles
med St:llens Plumeavlsforsog. I disse forsogsudvalg ind
går der også medlemmer fru andre aktorer på orJlfådel.

Antallet af forseg synes al have stabiliseret sig om
kring ca. 2.000 pr. år. Det er godt halvdelen af det antal.
der var forst i 70·cme. men der er ikke talc om en tilsva
rende reduktion i dct reelIc forsogsomfang. De cnkelte
forsogsopgaver er i tidens lob blevet betydeligt mere
omfallendc og kompleLse. hvad angår forsogs~-porgsmJ

lenes IOdhold. Det skylde~. at forsagene nu ikke udeluk
I..ende skal belyse konsekvenserne for kvalitet og oko
nomi, men også for miljoel. Igennem årene er antallel af
analyser I de enkelte farseg blevet væsentligt foroget.
Analyserne er relalivt bekostelige. og derfor tilstræbes
der nu en redul'tion i forsegsantaJleL men det skal styres
således. at resultaterne fonsat vil være repræsentative
for hele landet.

Udover markforsøgene. der udføres på landbrugsbe
drifter. gennemfores der også specifikke undcrscgelscr
nled aktuelle planleavlssporgsmåJ og produktionsmeto
der. Arbejdet udfores for størstedelens vedkommende af
plantc3vlskonsulememe i de lokale landbo- og familie
landbrugsforeninger. men planlægningen af arbejdet.
samling og bearbejdning af resultaterne sl.er på Lands
kontoret for Planteavl med ansvar overfor Landsudval
get for Plantcavl. En del af de mere tekmsk s~cifiHe

forsøgsbehandlinger udfores med materiel og asslstancc
fra landsudvalgets forsøgsvirksomhed på Koldkærgård.

De neste forsogsopgaver gennemføres over nere år
for al findc årsvariationens betydning for rcsultaterne.
Derfor er flcre af forsøgsserienle fortsæuelsesopgavcr.
Det er en viglig opgave for forsogsvirksomheden til sta
dighed III afprøve og fore kOlltrol med plantearter. sorter.
dyrkningsmetoder og hjælpemidler for al give driftsle
deren del bedste grundlag for beslutningerne ved plan
lægning og udførelse af planteproduktiollcn.

Forsogsopgaver
1857 forsog er gennemfon cflcr 328 landsforsøgsplaner.
Kun 103 forsog er genllemfon efter lokale planer. I tabel
2 er vist fOf';ogene!> opdeling på hovedomrnder.

I 1995 blev sonsafpnwnillgen i kom. bælgsæd og raps
koordineret mellem St:Hcns Planleavlsforsog. Plantedi
rektoratet. planteforædlerne og den landøkonomiske for
søgSVirksomhed. De egentlige landsforsog gennemføre<;
nu på faslliggende forsogsarealer. der Mde er placerel
ved forædlere. Stalens Plantea\ lsforsog og I de landoko
nomi!>ke foreninger. Fordelen ved denne ordning. er fon.t
og fremme!>!. at resultaterne er blevct mere sammenlig·
nelige. idel alle soner ligger i de samme marker.

Desuden Indebærer ordningen. at der er brugbare rc
sultaler samlldlg med. al <;Qneme indgår i den officielle
sonsafprovnmg. Tidligere skulle sorterne ha.. e deltaget i
den officlcllc sortsafprovmng ntindSI el Ar. før de kom
med i afprovningen i de landøkonomiske foreninger.

Den nye !>onsafpro\'uing burde have bevirket cl fald I

amallel af sonsforsog. h\ilket også skete I 1995. mcn
antallel har I 1996 v~rel på \amme ni ..eau. som det \'ar
under den gamle ordning. Det skyldes. al \on.... \ alget har
fåel forn) el aktualitet. idel »Godt landmandskab år 2000«
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Tahel 2 O\'er~lgf urer forsogsopgOl'er 1996

A.r/U og smur
Vinttnæd 339 17,3
Vlrsæd 171 g.7
..€ner. hesleoonnc:r og lupin 60 3.1
Indu~(nafgrodcr 100 S.I
Kanofkr. roer. OUIJS OS gnu 117 S.,

787 ....1
GnJnm~iforUJ8

Afpm\'ning af fle~ nznngsslofTer 43 2.2
h'N'g \oedmrende
Kvzlslof 141 7;l
F(l'ifOf S 0.3
Kalium 7 03
MagnesIUm. 5\0\'t og andre SI 2.6
K.U. m.m. 4 0,2
IIU!4} rgodnmg 3S I.g
Industnaffald og slam 29 13

315 16.1
.-tndr~ forsø,

Beumpclse af uk.rudl 437 ll3
Bekrmp. af sygdomme: og sladedyr 337 17.2
Dyrkmngsmetoder 27 U
Jordbehandlmg

"
1.0

Sdnmg og plantelIl!
"

1.0
VtckSlrtgulcring 16 O.g
Forsk(:lIigt 3 0.2

m 43,8

Iall ge~mf0r1C fonøg 1960 100.0

fordrer, at man. såvidt dct overhovedel er muligt, vælger
re~islcnte sorter. sAledes at behovcl for at anvende plan
tebcskYlIclsesmidler bliver mindst muligt. Derfor er der
gennemfon en række supplerende sonsforsøg med sA
kaldte »onskesoner~.

AnIaIlet af grovfodcrforsøg stIger fortsat. hvilket skyl·
des III landskollIoret har haft succes med at introducere
forsøg. som giver mulighed for at afspejle græssernes
ydeevne under afgr.esningsforhold. Denil kommer et re·
lallvt ston antal majsforsog. Forædlerne er særdeles m·
tcresserede i at f~ gennemføn forsøg i de landokonomi
s\.:c foreninger. Dels på grund af. at Danmark ligger på
grænsen af maJscns dyrkningsområde. og dels på grund
af del velfungerende forsøgsvæsen.

Ilovedparten af godningsforscgene vedrorer stadig
væk kvælstofanvendelse. hvi1Xet bl.a. skyldes. at lands·
kontoret skal mdStllle de officielle godningsnormer til
Plantedirektoratet. I den forbindelse er det særdeles vig
tigt al have tilstrækkelig dokumentation for indstillin
gen.

Antallet af husd)rgodningsforsog er faldende. og de
flestc af forwgene har i 19% været placeret på de de
monstrationslandbrug. der er en del af den aktionsplan
for bedre udnyttclse af husdyrgodningens næringsstof·
indhold. som landbruget Iværksatte fra nylåret 1989.
Og!>å antallet af forsag med tilfcrsel af svovl er falden
de. Opgaven er ..ed at \ære lost. Den landøkonomiske
forsøgsvirksomhcd har i lcbet af ganske få år været i
stand til at klarlægge behovet for tilførsel af et nærings
~lof. der il.l.e tIdligere var el erkendt behov for.



Siden /989 er der i de landokonomiske foreniflger lId
Fm et megel ~'Iort anlal forsog med hll.\dyrgodmng.
forsT o,t: fremmest med KvI/e. Langt hovedparten af gyl
len er i fo/'\'ogenl:' ruJbragr med landskoflforcrs 2 for
mgsgylle\·ogne. der er indkobl i forbindelse 11/ed\'larlen
ajAklioflsplcmfor bedre IIdnYlfehe af husdyrgodnillgens
næriflJ.:.\·:f,/(Jfindhold. Denne aktiomplan har en megel
stor dej af æren jor. al h'æJslOffel i lIu:f,dyrRodningen i
dag IIdflyues dabbell sd godl som midi i 19RO·erne. 11\'11
kel har forbedrel landbmget.\' samlede hælslofbalance
med ca. 50.000 IOns kmdsfoj pr. år.

rorsugene mcd pl:lnlcbcsky1telsesmidlcr udgor næ
Sien 40 pet. af de S:lmledc forsøgsaktivilcter. Ud over <lt
afprøve de nye midlers formåen er del vigtigsle form:'il
mcd forsøgene at unders~lge. hvor lidi man kan nøjes
med at anvende for al ~ikre sundc afgrøder uden uaccep
tatlet stor konkurrcnce fra ukrudt og uden tabvoldende
angreb af sygdomme og skadedyr. En væsentlig del af
akliviteterne gennemføres i samartlejdc med Statcns
PlanteavlsforMlg. og re~llltateme anvendes til udvikling
af modeller og pc.programmer. Herunder programmet
PC-Plantcværn.

Amallel af jordbehandlingsforsøg udg"r (;11. l pet. af
forsøgcne. Som følge af de erklærede målsætninger i
))Godl landrnandskab år 2(K)()« om al et sundt sædskifte
og Cl godt såbcd Cl' væsentligc forudsæll1inger for mo
derne planteprodllktion. er der håb om. at alllallet af for
søg på delle ollll'åde vil Slige i de kommende III'.

I forbindelse med forsøg og undersogeIser gennemfø
res der ct omf:lItende analysearbejde for at afdække for-

FOf'slIgsarbejdet og \':~kstvilk!ir

sogsforhold og afgmdekvalitct. I en del af fors,'gcnc Cl'
der udlaget jordprøver lil tckstllranal)'scr. hvorefter for
søgsarealerne er inddelt i 12 jordkJasser efter dcn drlll
ske jordkla'isificcring. Denne er beskrevet bagest i Over
sigten.

Sponsorer
Der er igen i 1996 modtagel betydelig økonomisk Sh)!lt.:
lil forsøgsarbejdet fra Landbrugs- og Fiskeriminislcriet
gennem Struklurdircktomtet og direkte fra departemen
tel til KVADRATNETfI:.' for nit ral undersøgelser j Dan
mark. der danner grundlaget for den lovpligtige kvæl·
stofprognose. Endvidere fra Miljøslyrelscn til specifikke
opgaver omkring husdyrgooningsudnyuelse samt alter
nativ plantebeskyttelsc.

Derudover er der ll11xltaget stølle fra EnergistyreIsen
til aktiviteter Vedr. bioga'ilmlæg og energiafgrøder. Der
er ogs:'i modtaget meget værdifuld Slette fra privalc lir
maer og fonde. Det gælder Norsk Ilydros Fond. Kcmira
Danmarks Fond. Ole lIeye's rond mn. Endvidere fra
Erstatningsfonden for t\·larkfrø. Erstalningsfonden for
Sædekorn og L.lndbrugets Kornforædlingsfond. Sid~t

men ikke mindst skal det nævnes. at en del af forsogene
er finansieret af midler fra Promilleafgiftsfonden. Fmaf
giftsfonden. KartoffelafgifL'ifonden og Gaflnericts Af
sætningsudvalg.

Endelig h:lr en del firmaer stillet gødning. kcmikalier.
udsæd. frø og maskiner til rJdighed.

LandskonIoret udlaler sin luk for denne stolle, der s~~

ledes p~ forskellig vis er ydctlil arbejdets gennemførel
se.

Erhvervsfinansieret forskning
1996 er Cl gennembmdsår. hvor der er ydet støtte direJ...tc
fra Promilleafgiftsfondell til gennemforelse af anvendel·
l>Csorienterct planlcavbforskning. Land'iudvalgel for
Planteavl har fået til opg:we al sikre erhvervet storSI mu
lig nytte af disse midler. Hovedparten af midlerne er vi
derebetalt til Statens Plantcavlsforsøg. der udforer
fon.kning i bl.u. beslulningsslØltesystemcr. der bn ind
gå i edb-værktøjer som PC-Phllltevæm. reststofkemi og
fremskaffelse uf rne!l:orologiske data til varsling. Endvi
dere er der Vill Landsudvalget for Bygninger og M'lski
ner rekvireret forskning p:'l det lekniske omr:'lde. Denne
forskning er primært gennemført ved Forsk.ningseenter
Bygholm.

Den rekvirerede forskning er endnu ikke afrapportc·
rel. De fleste af projckterne gennemføres i el samarbejde
mellem forskningsinstitutionerne og landskollioret. der
dels sørger for at få modellerne afprøvel i markfor~øg og
dels implementerer dem i r;ldgivningen.

Præsentation af resultaterne
I de følgende afsnit er resultaterne af ;lrcls forsøg og un
dersøgelser afrapporteret ved de respektive lands- og
specialkonsulenler. De stofe hovedtabeller med de en
kelte forsogsrcsllltutct er ikke medtage! i oversigten.
men offentliggøres i Tabclbilag Iii Landsforsogene. For·
søgenes hovedresultater er her i oversigten anfort i ta
beller. der er nummereret fortløbende indenfor Iwer sit

7
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af!)nil. I overskriftcn mer disse tabeller er der I paremcs
anfon el nummer på dc tilsvarende tabeller o\'er en~elt

forsogenc i labelbilag.et.
I labeJbilagcl findes også resultatcr af de forsøg. der

udcluUende er gcnnemfort i de enkelle foreninger.
Til hjtt=lp for en okononusk vurdering af forsogenes

resultater. er der i mange af forsogsserieme beregnel el
nellomerudbYlIe...om nomHll1 er anfort til hejre for ko
lonnen med udbYlIer og merudbytter. cltomcrudbytlel
er beregnet ved fra merudbyttet al trække de om~o'itnin

ger. der har været forbundel med frembringelsen heraf. I
planleværnsafsnittcl er der onc kun taget hensyn lil om
kostningerne til midlerne, idet det er vanskeligl at f3st
sælle cn gennemsnitlig pris fllr udsprojtning. Beregnin·
gerne er gennemført under de i væk<>tJrel 1996 gælden
de prisforhold for produ~ter og hjælpemidler. De an
vcndLe priser fremg r af \abc.l\cr bagest i ovcrslglen.
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Middeltemperatur
Jylland og Øerne

Aktuel I
Normal

Vejrforhold og vækstvilkår
Ved vurdering af forsogsrcsul1ateme er del \ æscntllgl al
~ende de vejrforhold og væ~slvllkkhvorunder forsoge
ne er gennemfort Væ~stilret 1995·% var bl.a. ~ar,Ateri

5Crel ved en meget vaml periode i efterårel. en kold og
usædvanlig tor \'lnter med langc froslperioder. et lidt
sent forår. en kold fon.ommer uden megen sol. men også
uden megen ncdbor. en lor mid· og sensommer. Som al
tid har vejrforholdene vane ret fra sled til sled. I del fol·
gende er beskrevet de generelle hetingelser l 1995·96.

Figur 1. Middeltemperatur beregnet pA ugebesIs.
Normalen repræsenterer gennemsn;Het (or perio
den 1961-90. Kilde: Statens Planteavlsforsog, A/d.
for Arealanvendelse.

Oktober måned var re~ordvann mcd en gennemsnils
tcmperatur pil 11.2"C. hVII~et er 2.1 OC over normalen.
Antallel af wlskinstimer var iHe over det normale. o
vembcr V:1r en grnd koldere end nomlall og nedborcn
var kun på del halve af normalen.

Temperatur, nedbør og solskinstimer gennem
vækståret
Tabel 3 viser gcnnernsnilsternpcratur og antal solskinsll
mer i de enkelte m/incder fra september 1995 til oktober
1996.

EJterdr /995
Nedboren i seplembcr 1995 var betydelig. Der kom i
gennemsnil 93 mm. hvilket er 22 mm over nom13len. I
oktober var nedbøren kun godt det hahe af det norma Ic.

TafH!/3 GeflflemSnlWempUOf/lr og antal so/~lm.)/imt'T

Fimer
Vinteren t995-96 var h.otd og usædv.mlig lør. Del V'lf

den første kolde vinler i otte år. l perioden november·
maris (5 måneder) kom der kun III mm nedbor i gen·
nemsnil for hele landet. Normalen er 286 mm. ahd 175
mm mere. Gcnnemsnitslemperaturcn I dccember var sil
lav som +2.3CC. Det var froslvejr det meste af mAneden.
I januar kom der i gennemsl1lt kun 5 mm nedbør. hvilket
er det mmdste. der nogensinde er m IL Ø~tenvind var
dominerende, fcbruar \ar vinierens koldeste måned med
+:.tO'X:. edboren var pA 32 mm og s<lledcs lidt under
normalen. seh om der kom en kraftig sneslorm den 18.
19. februar.

I\"rllla!en er bercgncI som l!cn~m,nll fllr pcnodcn 1%1-1)(1
I Lillene 1Txl~ar Bornholm Ol! ~mc, Kalll:g.JllUC.
Kilde Dilnmad., MCI...'Ort'lI~I"lc Imlllul

Gn'\,lC'mpcl.llUl'
Forar
Fonirel ..·ar :.om helhed kohgt og Ion. I marts var gen
ncmsnilSlcmperaluren +0.1 ~C og der kom ~un 8 mm ned·
bor. Jorden var frossen langl ned, nog.le sleder næsten
ned til I m dybde. I begyndelsen af april var der fortsat
frost i jorden. Dc sidste snedriver. der lA l s~ygge på nord·
vendle slrnningcr, fo.....vandl forsl mjdt i april. April var
lidt vannere end normntcn, men det skyldtes forslog
fremmesl en meget varm periode omkring den 21.·23.

april. hvor llla.ximumtcmpcralUremc var oppe omkring
15"C. I Jylland. p~ Fyn og I Vestsjælland kom der kun 5
IO mm nedbør i april. I rc<;ten af larldel kom dcr 20-25
mm. ~laj var kølig <2.1 Cl(" under normalen). Nedborcn
var lidt over normalen og antallet af sol"kinstimer var mc
get lavt. Bornholm fik "tore mængder nedbør (144 mm).

NS
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.lY
67

/13
/74
134
142
~~x

1/9
/.:tj
96

'''''00
iO
47

"67
116
21~

117
214
:!511
262
191
97

11.7
9.1
'.7
/.6
0.0
0.0
1/
5.7

/0.8
I4J
J~.f>

H.7
1!.7
Y./

I.lll
11.2
1.7

+2.3
1.'

+3.0
+0.1

6.5
S.7

11.2
1·1/''1
17.6
II.~

9.6

September
Oktober
Nll~embcr

Dccc:mber
J;lnuar
Februar
Man\
April
~bJ

Jum
JulI
Au~uJ,l

~rlC~lI1hcl

m:lober
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10/)(-1 .J (heni'!! m'u nl'dbors[orholdnll' 199'1 96

~o·".· \1aru Aoni -'la Jwu Juli AuC"u\t Se~mbtr Oktober ADr.·OlI.

199<1.,' 19961·'·orm. 19% 1"01'''' 19961·'f1l',". 1996lsorm. 19%1"'0"" 1996 1"'01'''' 19961"ornr. 199h1 '\wrm.% I' orm

l\ordJyllJrld 10.1 !77 7 3X " '" 27 13 lO M (,' 1>1 " 7! " 77 14' .J/8
Vibmg 108 .liM 7 'O 6' ,y 16 58 2J 62 " 66 62 IW ~6 87 31:; 44!
Århu, "" !I),l , 38 56 n 11 50 11 6.1 ~l W 41 "" 66 ~, 21}~ IV/
Vejle 127 318 4 " 53 51 19 59 37 67 7. 05 46 78 69 85 J07 "9
RmgJ.\lhmg IO!'! 34(1 6 " " 52 14 5Y " 67 ''', 72 (j~ Y3 I(X) % l'H -IS.J
Ribe 147 157 3 '6 J' 51 17 60 32 .7 ., 7Y " Y3 101 JU2 J2J 498
S"ndcJJ)"UoInd l2Y lP I " l.' " ~, 1>1 In " -, I>J .\4 " ., ~J~ ,..,F,. ~ 2.U 12 38 51 '6 l. 51 .11 6/ 7. .lY '6 60 51 62 29J .ml
Ve'I'J;rII ..nJ~" 96 ~~o

"
.:0 '" 'J 22 {I} " 6/ '4 N' J5 51 51 55 ~(,l) .lo!

ØsISJzlland· 9' !J4 18 J9 .. J3 36 SJ JO 68 J5 '" '" 61 45 56 298 J84
SION:lli'm Illl'l !J! 23 3Y 56 " l' ,. ,0 hl J2 " 6' <. 49 5/ 21'16 J~"

Bornholm 155 HI! 26 39 144 J8 41 " !J9 55 37 \7 72 '" 47 60 506 355
Iklr Iandel"· III 21(b " '/ 51) " n 55 ~3 66 n2 .7 " 7.1 7J 76 Jn '/7
1994·95 378 '" " 56 28 " 93 41 334
19Y.'··.1-t 40·1 .'2 'I "', " 1'19 161 <9 47'
1992·'" 321 ,. 25 25 99 " 110 79 419
leNI·l)2 2ck) 65 li I 4J 117 47 77 '"1990·91 25. 4R 24 0' 42 44 64 " 372
ICJS9,()j) 1% li, 2J ,,, J4 4R l.'iO ,O 492

. Fredenl,l)()rg, Ro~lll<k og K"b1:nha\n~Arnhl\>IllrnUlll,'r

.', lulkJlc lIld!!;h l!lnnholm (l~ llenle J KanqlJl Ille
I\llde Ihllmari.' \1elc.m.ln1"le [n"IIWI

SomfTu'r
JUni \:Ir lohg og lor, ed boren var under del hahc af
normalen. På gnllld al den lave temperatur var den gcn
nClll~nilli~c daglige furdampning forhuh,hvi:. lille. Juli
var og";' l(lldl.:fC cmi nonnal!. mCIIIIll.:d mange "I>h.lin,·
tlmcr. Der lom I gcnnc111o;nil 33 111m tll.:dh\lf. hvllkcl er
det lwlvc af normalen, August var V:lrtll og solng med
rigtigt ...onutler\'l.:jr. Der lom en dcllOrdcnb)gcr i atlgU~1.
I ... Iullllngcn af måncdcn lnm der mere udhredt regn.

Lftemr JC)(}fj

Scptcmhcr \ar rctlUr mdlil ,lutmngcn.Jr maneden. h\nr
der lom en del ll('dbor Seplcmbcr \ar ..olng med mange
da1;(' mcd godt ~~\eJr. I ollOber lom dcr nedbør netop
l>\-arclu.lc tilIlurmaIen.

Nedbor
lpenoden ollobcr ]l,l95·mans 199() lom der ,amkt kun
15-1- mm ncdbor. t'-ormalcn for de l>cls m:'tncdcr cr 36:!
llllll. DCI faldl ",\Icdl.:' elver 200 111111 luimire end nor

malt. [kt IIlcdfonl' den helt u...æd\ anlige situation. al
nogle Jorder lUC hle' fyldt op III markkapacilet I lubel
af vinteren. Generel! \ ar der lun en meget hco;kcden 'If·
l>Iromning. I 'iommerhalvdrcl april·september kom der
239 mm mod llonmllcn på 3-1-1 mm. Perioden o"'tobcr
1995·o;cptcrnher 1996 blev 'lålede~ rekordtør. Den ...am
lede nedhor hlcv pn llln 39] mm. El <'Ir.. nonnalll~dlmr i
Danmark er 703 llllll,

I o\enna:vlltc lal indgår Bomholm ikke. P<'I Bomholm
lom der u'lædvanhgl meget nedhor i både Illaj og Juli.
!ltJledes at den \tlluledc nedhor i 'iommerhah årCI apnl·
!tCplcmber ble\ pJ 459 mm. h\'or del nonnale er 2Q5
mm. IIahcl4 er \- .... t cn ll\'cr'ligl mer nedborsmænp.der
ne I \xl",årcl 19'>:'P)6.

Vandbalance
Itahel 5 er \'i ...1valldhalanccn for 1996. Vandbalancen er
beregnel af Afdding for Arealanvendelse ved Slatellll
PI:lnle:lVl~fot"'..(lg p:\ grundlag af målt ned hor og hcrcgncl
daglig fordampning, V;ll1dbalancen er hcrcgncI ...om for·

Tabel.~ 01'('l"\i1{1 (II't'r \'(Indbo/ancen (m'flbor - patent/d [of(lampmnp,1 199n

Apnl M.a Juni Juli Au U:tI SepIcmber Oktober . Okl

l\ortlJ~II.md " ., 12 ...~(J ..,- "'.UI ",:;'J +.~6 +27 +11 " JO 66 5. cl20 /.1
Midi· Ol! VeslJ)"lIlnd _7 +3 +30 +6' ...11 ... +" +22 ... 2/ 19 12 74 59 +111 +40
O~IJ)lland

,., -S :7 l~~ 511 ~.u +6l\ T37 T!7 '2f1 • 10 " 47 +Ilb fo2
Syd· og SulldcrJylland +51 J +7 +10 +57 +/9 +51 +10 +11 +11 17 35 .. 66 +94 74
F)n "'6 2 +11 ...~IJ .,.6(, ... JO _64 +31 +.1(1 .~H ; /2 44 J2 T175 +,U
SJlt:i1arKI og 1.1111:llld I'a"l~r +41 +N +14 +.N +69 +15 +62 +oIl +W +3. +0 / 38 19 +216 +114
Ullrnlmlrll _JO () 11" +J. +~5 +" " +'5 +61J ...45 6 6 17 J7 li) ... IJ!
GII5 for hele landel +40 +J +3 +17 +62 +30 ..., +37 +3' +!4 9 11 " 50 +145 +5/

'Ioml;llen er Ixre~I\"'\ ,,~m l!ennem'1ll1 for pennden JllfW·1l1l
Klhk SIJ'ell~ Planlca'I,'or·."g. \fd. for \re:l);lmendel-.c

')
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Nedbør Jylland

Nedbør Øerne

~~mm-
~ ~
~ ~
0.0
~

Langs hegn og skel blev sneen liggende relativt længe.
hvilket gal' gode muligheder for angreb af sneskimmel.
Det var storl set kun i kraftige græ.wrlarker. sneskimlen
forårsagede regulær omsånirlg. flovedårsagen tilomså
ning af \'j"terrap!)' OK vinlerbyg l'ar skader som følge af
"('ks/e,, me/lf'm barfro.~1 om lUll/en og sol om dagen.
FOlD' 8em V. Nanse".

I
_ Nedbør 1995-96

_ Normalnedbør 1961-90

I~ Nedbør 1995-96
_ Normalnedbør 196 '-90
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Figur 2_ Nedbørsmængderne i vækslArel 1995-96
og norma/nedbøren 1961-90 for henholdsvis Jylland
og øerne. Kilde: Statens Planteavlsforsøg, Afd. for
Arealanvendelse.

landel skele der jordfygning. I løbet af sommeren var
der også mere blæsevejr end nomlalt, således al væht
~rct som helhed må betegnes l>orn lemmeligl blæsende.

Arealanvendelse

skcllcn mellcm nedbør og polentiel fordampning. Hvis
balancen er negativ betyder det, al den potentielle for
dampning har værc\ større end nedbøren. Y3ndbalance
tallene er vist for hele landet og for de enkelte landsdele.
Til sammenligning er vist »nomlalen« beregnet SOIll
gennemsnit for perioden 1969·88.

Vindforhold
Efteråret 1995 var mere blæscndc end nunnal!. Yinler
m!l.nedeme var ogsj karaktcriscrcl vcd mere blæscvcjr
end sædvanligt. Desuden kom vinden i usædvanligl lan
ge perioder fra øst og sydust. Der var lale 0111 en vedva
rende. tor østenvind. I april var vindfnrholt.lcne nær del
nornlale. I Illaj var der en del blæs!. I nogle områder af

Tabel 6 viser fordelingen af arealel på de forskellige af
grøder. Tabellen er udarbejdel med baggrund i Dan
marks Slatistiks oplysninger. Dog har del i år været noo·
vtoOfldigt at foretage en del juslcringer, idel Danmarks
Slalistik nu for nogle af afgrødernes vedkommende ude
lukkende bygger på indberetningerne til EU-direktoratet
i forbindelse med ansøgning om arealtilskud. Disse op
lysninger er ikke fuldt dækkende. idet der eksempelvis
ikke er en sikker opdeling på kom lil modenhed og kom
lil ensilering. Par nere af afgrøderne byggcr arealopgø
relsen i tabel 6 på landskolltorets skøn ud fra oplysnin
ger om solgt udsæd mv.

Kornarealet er fortsat stigende, og den stigning er sket
på lrods af, al brakarealet ston SCl har \'ære uændret i de
4 år. hvor EU-reformen har været i kraft Del stigende

IO
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AITabe/IS. l..andlJrugsarea{el'\ lJell)'lIefse I {)()(} ha

Ko,n

Vinlerhvede •• 79 S07 566 610 560 602 650
Vl1.rhvedc Il 15 Il 13 " 4
Vintcrrug III 80 88 79 89 96 77
Vimcrbyg O 140 152 175 IH2 186 180
V:1rbyg 562 804 765 538 522 533 610
lIline .... 2ft2 l4 31 31 44 Jl 17
Blandsæd 277
Kom i ~It l311 1567 1617 1444 1410 1454 l.'S,UI

/tU'/}<sæd

Bætgs.rd i all 9 99 118 121 101 74 70

Kilo/d (IX mdfruXlf'r

Kartoner 104 43 53 46 39 42 44
Sukkerroer ,,' 6:') 65 66 66 68 68
Foderroer 411 93 81 71 60 53 41
KIlllid og mdfnJ~It"r i ah 581 :!Ol 199 IS~ 1M 161 153

GNn og gnmfOl/rr

Ilclsa:d. lucerne
og gromfoder 38 68 78 82 92 101 90
M,IJ~ O 19 20 '" " 31 42
Gnes og kJ.græs i omdrift 677 25J 257 250 247 238 254
GflCS og kl.gr;c~

ud ...nlor onuJr. 402 :!16 213 197 194 20.'l lit}

Græs og gronfodcr iall Ilt7 556 568 555 564 584 565

f,," 0R r{leciaftifgrm/u

Frø lil udsæd 50 50 " 56 53 62 64
VlIllerraps Il 203 118 117 96 '0' '"Vl1.rraps I 76 63 27 74 44 39
Andcl ,. I I I 2 3
Gannenproduktcr 9 27 29 28 25 25 21
"11' og ~pc"'lal;llgrt)(lcri ah 91 JS7 263 249 250 241 1'J'i

0\ngc arealer
IIK:I. brak" u ," Il 5 4 193 217 217 195

Samlt"t landbru~sareal 3121 27X'i 2769 :!745 2707 2733 2716

'" Fon::lulJlgc 1;11." 1t}50·54 md. vårh\lt"dc....... Fr:l r990 lUd

bJand,;cd .......Ju~, 1hrnh. lil opl fra EU-dJn::llor:llcl

fort~;ll p~ el relalivt hojt nivcau. På trods:lf. al kravet lil
braklægnin~ faldt fm 12-15 pct i 1995 lil JOpct. i 1996
har dct kun rc"ultateret i. nt arealet med hrak er faldcr
mcd ca. 10 pet. Udover det angivnc bmkarcal har dCI
udtagne areal omfattel nonfoodraps. Ud :lf del i tabellcn
angivne rapsan::al har nonfoodrapscn beslaglagt 34.0<Xl
ha i 1995 og 25.000 ha i 1996. I 1995 var 2/3 af non·
foodrupscn vintcrmps og i 1996 har der været ligc store
arcaler med v:.\rraps og viJHt'fr.Jps lil nonfoocl.
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Fig 3. M~nedlig nedbor (fuldt optrukken kurve) og
fordampning (stiplet kurve) for hele landet. Kilde:
Statens Planleavlsforsog. Afd. for Arealanvendelse.

komareal skcr ptl bekostning uf arealet med bælgsæd og
raps. Bælgsæd og rapl> er gode sædskifleafgrøder. men
p~ trods af relativt hoje :ncallilskud. har del været van
skeligl i dc senestc :lr :11 opnå tilm<rklo-eligl højc udbyl
lcr og lilstrækkeligl gode dæklling~hidrag til, at de har
værct økonomisk 'lttraktivt.:. p~ grund af manglende are
ahilskud falder fO<.ierrncill'calet fortsat og er nu Io-un 1/10
af arealet forst i SO·Cnlc. lil gengæld er der stigende
tendens for majsarcalct og helsæd~arcakl holder sig

Forbrug af handelsgødning
Tabel 7 viser forbruget af næringstoffcr l handclsgød
!lmg. Dels i 19H..l., hvor forbrugct af kvælstof var dct
SlØr~le nog.el\~indc og dejs i perioden fra 1990-96. De'i
værre er dcn officlclle gødningsslatislik ikke fremkotll
ml::! \'cd redaktionens sluming. hvorfor der for 1996 er
talc om skonncdc lal.

Figur 4 viser udviklingen i forbruget af næringsstoffer

Il



F'ors'lgsarbcjdcl og \'ækslvilk:h-

Handelsgødningsforbruget

Fig. 4. Forholdstal for forbruget af næringsstoffer I

handelsgodning. 1984 =100.

har sl~el fuldl igennem. Kvælslofforbrugel er nu læt på
de 250.000 tons. ~Olll rolkctingct salte !\om målt forbm
delse med Vandmiljopl:lOens vedtagelse .

Af tabel 7 fremgår det endvidere. hvilke godningsty·
per. næringsslofferne er udbragt i. A}'dende ammonial...
dcr tidligere var den dominerende gooning~l)'pe til for
årsc;:\cdc afgroder. udgor nu en særdeles nnge d~1 af
godningsllljrkedel.

PK· gødmngerne har lilbageerobrct nogct af det sam·
lcde I..\æhtofmarkcd fr.l kall..ammonsalpctcr. ~åledes al
disse to godningstyper ston scl har samme maned!>D.n
del. To tredledele jf den solgte kalkammonsalpeler har
mdcholdt !ovov!. Gruppen andre kvælslofgooninger, der
dækker IO pcl. af forbruge!. omfatter urea og nydende
L.\æl~tofgodmng.

På fm.forsiden er dct for1.\at t'PK-gooOlngcme. der er
alldommcrcnde, hvill..et lil en vi~ grad også er ulfældct
for I..alium. Dog har den rene kaliumgodning en ikke
ubclydcli~ markedsandel på 19 pcl.
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Forbruget af
planteværnsmidler
Tabel 8 viser, hvorlede& salget af plalllebeskyuelsesmid·
ler til landbrugsformål har udviklet sig siden 1981.
Mængderne er opgIvet i IOns aktivt slof. Udenfor denne
opgNel~e ligger el forbrug i gartneri. frugtavl. skovhrug
mv. i størrelsesordenen 10·15 pet. af de mængder, der er
ufI\endt i det egentlige markbrug.

Forhrugct ~teg fra begyndelsen af 1980'cmc med hag
grund i frcmkomstcn af helt nye og mere effektive
wampemidlcr, som gjorde det okonomisk allraktivt al
bekæmpe vi~se sygdomme på kom. Behandlingen af en
stadig ')torre del af det betydeligc kornareal medfone na·
turligvis en tilsvarcnde ~tigning frem til 19R4 i den an
vendte mængde af især fungicider. Siden har mængder
ne af al..live stotTer været faldende. selvom Ct ogel vin
lersædsareal påvirl..edc forbruget sidst i BO'eme i opad
gående retning.

Pe~liddhandlingsplancn~ m<1lsætning om en 50 pcl.

1000 luns,
Procf'fll
Klllwn.u.lp. IO " J' J' 40 45 42
SPK. PK. 'lK ., lO .3 ., 44 ., ,B
Fl. ammoniak 26 16 15 12 IO 7 5
Andre N-godn 1 • • 5 • III

1000 Ions P ':-1 J9 .13 28 2. II li
PnJrt'nt

SUpcrf05(:lII 0.1_ 2 5 5 • • 5 J
PK·~oon 28 19 18 " " 13 Il
NPK.NP 70 76 77 81 .3 .2 '5
1000 Ions K 1.10 124 111 ., 87 'J 81
PmUrlJ Fundene afpJanlebeskyllelJesmidler i ~rund- og drikke-
Kahumgedn. 4 18 lO

"
li II

" \'ond \'fler \'igllgh('drn of. at dl!iw' h}ælpe!llOjJer kun bli-
PK-gixtll ~.! :!.1 2:! 19 16 16 1\

\'Cf atlW'n"', hmr (Ja er et regulært hehm' herfor. i saNPK.NK 64 5' ,. 62 63 62 66

• ""rt'lohlgC tal
!lI/Ul mæflf{der :mm mulix' og pd den nglige made.

Tabel 7. Godnitlsiforbru/:ct

l h.tndelsgodning siden 1984. Forhruget er vist som for·
holdstal. hvor 1984-forbruget er sat til 100.

Specielt fosforforbruget er faldet dramali~1.. i den
næ\lnte periode. Forbruget er nu kun ca. 1/3 af. hvad del
var forsll RO'eme. Husdyrbrugere anvender Slon sct Ik·
ke fosfor i handebgodning. Her er der nomialt lilstræl..
kelig fosfor l den på ejendommen værende husdyrgød
ning. Handclsgodningsfo.\ofor bruges derfor 'itort sel I..un
på rene pIalIteavlsbrug. der il..k~ har adgang III over..k)
dcnde hU'idyr~odl1ing fra naboer.

Også kaliurnforhruget er falde l drastisk. Kaliumfor
bruget har nået et nivcau. hvor der ikke er ba~is for yder
ligerc fald. hvis jordens godningstibland skal oprcthol
des.

Ogs<1 for kvælstofs vedkolllmende er der lalc om et
stort fald. Nedgangen fra 1995 lil 1996 svarer Iii kvæl·
slofprogno",en Dg !o>kyldes dcn lille vinlcmedbør med dCI
deraf folgende mmdre kvælstoftab ved udva<.;l..ning. Det
er imidleI1id bemærkelsc:.værdigt. at kvælslOfprogn(}~cn

12



ForsogsarbejdCl o~ \'ækst\i1kar

TalJet h Sal~ al hl'J.. rl'mp,'hl'l"Itlidler (Kiidl' , ,\filj()~t\'Te/~en ()~ /)llflltlllrJ.1 S/(uiHikl

tlO\rdl(rup~r
SAl, Ira ImponM dkr labnhnt

OM."I 1987 I 19k9 _I 1990 I 11")1 _I l"" I I9lJJ I 19'>4J I""S· I II/dl"191J1,1l{.5 19% /1/ en

IlerhKlller 4636 3900 3969 ]118 !RC!"': 21C!4 2631 1685 .'1R 1 ~31 ~

Va:~S1rr!!ulatorrr 238 303 330 867 189 281 331 247 ]10 II.
FungllHJ~1 ITi.... Il :!-1 1:!7(J "'IO 1-120 1\" IOn R92 1O"i"i 'il,lfl

Insd.llnder 319 158 22. m 146 I'" 107 9S 16] 160
I alt tJ'J7:! 54115 5795 "lt150 4(I1K 4;';(11'1 41(1,\ .\919 4809 .lH7

Uden korrekllon 2,67 2.51 3.26 .LS6 2.91 1.7] 2.57 2.51 3.49
KO! ror af~hlJe\JI~ :!,h7 1,19 2......1 '.lJ..J :!."i.J 1.\C1 :!.Il 2,OR I.:UI LU

Kur'l\ 3n~I\Cr lkl jlI.llltl'~'" m.II, ""m Fllli..clIngcl \ OOwg l maj ll)x7 (l'c'II'ld-hJnJhng'I'IJocn I
1\100 ud!!an~'I1Uni..1 l !!<:IlIk:IIl"ul,fllrllrugel I 19R I-X.'i lJIhi..c' cn r<:Jui..UIIIl pJ 'iiIIIXI. l"l lW-:
• fufhujCl .....n Jl11ol:'llllJatYlllcn pr I pnu.ar 1'Nn har rr,ullercll et c:1.'lfJflfdm.cr1 ,llIn -..ll~ I 19'tl'li

• Vtnterraps
Vinterbyg

• Sædsklflegræs

Stor.>tr.

Øs1sj.!---
Vestsf· ~--

Fyn

S.JyII.

A'be~---
Vejle /=;,,---
Alngk.~--

Amus Jiii--
Viborg '""---

Nordi· - ...___.-_--o-->-~__+-_ ___.

Ring~nbm!l. Rlhc og Vejle amler .!>kulle ca. 20 JX:1. af
area1c1 ~ .. 0111. Se figur 5.

Dc o\-nge ~omaner log de Oe'ile 'lIeder lUC 'ij megcl
,l..al1e. al der \-ar beho\- for omsålllng, Vintcren pfhlrke
de lIllIdIertid O!!'I" udb) ttemuligheden l Oere af dls~

marker. men der er fm"l baggrund for al ..J en marI.. om.
n:'lr den er ..kadel I en ikkc uvæscnlhg grad. Om'3ll1ng er
fori."lundel med omkostninger og I de Oeste IMælde lavc
rc udb) lIepolenllal~ i den altemalive afg.røde.

Dc k()ld~ \~jrforhold i begyndelsen af sommeren rc
..u!lerede i ft)rud'lgel,er om en meget ~ell hos!. I\fgro
deme lId"l~lcde \lg llllanen meg.cllang,mll!.

Udvinlring

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pct. al areal

Figur 5. Procent udvintring i forskellige amter vur
deret af pfanteavlskonsulenterne i april/maj 1996.
Den hArda vinter gik værst ud over vinterraps, vin
terbyg og sædskiftegræs. Hovedparten af de dyr
kede vinterhvedesarter har ikke tidligere provet en
rigtig dansk vinter. Derfor blev forAret imodeset
med nogen spænding, der for vinterhvedens ved
kommende heldigvis viste sig ubegrundet. Vinter
hveden tog kun lidt skade af vinteren, og kun 1 pet.
af arealet skulle sAs om.De enkelte afgrøder

Kornafgrøderne
Saning og \ :('~t. pj trods af. at der i september 19<)5
faldl relativ I ~Iore ne-dbo~lllængder. \ ar der generelt go
de muligheder fur al ,j 'lIllcn.æden tilliden.

SnclagcI hclnd I et '1'1 omfang :mgreh af sne..kimmd.
men fOr"t og fremmc"l l markcr. der var grocl kr::J.fti,g1
tIl.

Dc la\ c \ llllerlempcrJIUrer og el ~kift mellem sol om
dagt:n og fnhl 11111 natten' ar hårde' ed planleme. Kon
~ulel1leme \ urdert:l1e l april/maj. al ~lIapl 30.000 ha eller
15 pc!. af, IIllcrhygarc.I!c1 '''lilie ... s om. Vær.-I gik del
ud o\'er l\ordJ)'lIam1, hvor 1/3 ~kulle sås om. l Viborg.

redukllon :lt fnrbru,gcl af planle\<æmSnlldler pr. J/I
199;. ~l I forhold III gt:'nnem~niltel af perioden 1981
5. er' i'l med ~ur\l\erede tal.

\>ted hen"i)n III a~ll ... t 'tlof \lscr 1Q95-s.1Igct cn slor
sllgnlllg...0111 pnmtl'rt skyldes en lagerforsk)dning l
handclslcddCI l forbllldcl!lt" med en \ æsemlig hojere pc
~Iicidaf!!ifl pr. 1/1 1996. Forhru,gel .!>~nnnes al have' a:·
rClp m\caulllcd 1994.

SalgcI i 1996 \'cnlCs til blive lilsvarende lavere. Del
opgorc~ l 1ubel af for~ollllllerell 1997.

Neder:-.I l ,almm: lahel er vi"l bchandling~h>,ppighe

den. der er en bcregnct M~)rrelse. som angiver. hvor
Illange gange landhrllg~:lrealcl kunne blive behandlet.
hvi .. helc den ,nlglc mængde hlev udhragl med cn nnr
rnaldoscring pr, gang.

Da Vllllcr"æd normall ..kai behandles mere end vårsæd.
steg bchandllllg:-.hYPplghedclI i :-.Iutningcn af SO·emc.
hvor der ,kele en krafllg udvidel<;e af vintcn.æd:-.area1el.

Hercftcr har for~llgsrc~llllalcrnc med anvendelse af
ncdsat do~nng al\'pcjlel sig I praksis. og behandlings
hyppigheden udvi,er ell faldende h:ndens indlil 1995,

I PC:-'III.:ldhtllldlmg'ptancn er del angive!. al forhrug:-.
udvikllIlgen .. ~al vurdere .. l Iysct af de "kclc afgrodeæn
dnngcr "idcn IlJXI-X5. Danmark" St:t1islik har beregnet
den komgerede behandllllg~h)'ppighedi 19941i1 al være
22 PCl. lavcrc end i rcfcrenceårene 19!1:1-85,

Ocr ~kal forb.at :-.ke en ~raftig reduktion ianvendeben
af phllllehc..k}lld,e ...nmJlcr. hvi .. den polilis~e mlll'i:cl~

ning Olll en h:llvercl hch:lIldllllgshYPplghed skal n:h.

I \



Forsøgsarbejdet og vækst\'i1kår

Udvinrringsskade i viflferbygmark. Villlerell 1995196 var
den førs1e »rigtige« vinter i 8 år. Skift mellem froslom
nalten og solskin om dagen slog mange vinterbyg- og
vinterrap~'Planter ihjel. I Nordjy/land blev 34 pct. af vin
terbyg- og 69 pct. af vinterrapsareaJet sået om.

Efterhånden som tørken blev mere og mere alvorlig
accelererede afgrødeudviklingen og høsttidspunktet blev
nogenlunde normalt. Der var således i el vist omfang ta
le om nødmodning. som påvirkede udbyttet i nedad
gående retning. I·røsten blev meget hunigt overstået. og
det meste af komet blev hragt ind med så lave vandpro
center, at tørring ikke var Mdvendig.

Ukrudt. I efteråret 1995 var der en lang vejrmæssigt
gunstig periode for bekæmpelse af ukrudt. Denne situa
tion blcv udnyttet lil på langl de neste marker at prakti
sere eftedrsbekæmpelse. Vinterens froslog den lang-

Overvintret flyvehavre

Bomh.

Storstr.

østsj.
Vestsj.

Fyn

S.jyIl.

Vejle

Ringk

Århus

Viborg

Noldj.:-c::-=--=-:':-=::-:::-c~~--=~
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pet. al tremspiret

Figur 6. Pet. overvintring af flyvehavre fremspiret i
vintersæd i efteroret 1995. P~ 21 lokaliteter blev
der udsAet 2 x 50 flyvehavrekerner. Antal overvin
trende planter blev optalt i !orllret. Pli trods af, at
udvintrjngen næsten var totaJ, vi11996 blive huskat
som et dr med alvorlige flyvehavreproblemer i vin
tersæden. Den kraftige frost og den ringe nedbør
gaven paros jord, som tilsyneladende gav gode
muligheder for forArsfremspiring.

14

somme start lIf de mere eller mindre svækkede kultur·
planter gav gode muligheder for nyfremspiring af ukrudt,
hvilkel mange steder gav anledning til en supplerende
ukrudtsbekæmpelse om foråret

Specielt flyvehavren »snOO«. På 21 lokaliteter fordell
over hele landet blev der i efterårel 1995 udsaet 2 x 50
flyvelmvrekemer. Såvel fremspiringen om efteråret som
udvintringsprocentcn blev registreret. Alle fremspirede
planter udvintrede stort sel, hvilket gav anledning til en
fonnodning om. at flyvehavre ikke ville blive et pro
blem i vintersæden. På grund af nyfremspiring opstod
der imidlertid relativt store problemer med flyvehavre,
hvilket understreger behovet for, at man jævnligt kigger
markerne efter. Se figur 6.

Plantesygdomme og skaded}'r. I vinterhvede og vinter
byg var der relativ I udbredte angrcb af meldug. Selv
hvedcsortcr, som for fd år siden blev ansel for fuldstæn
dig resistente, eksempelvis Hussar, blev i (996 relativt
stærkt angrebel af meldug. Det understreger behovet for
konstant al udvikle sorter med nye resistensgener.

Del lørre vejr forstærkede effekten af goldfodsyge,
der var stærkt fremherskende i mange vinlerhvedemar~

ker med kom som forfnJgl. I vårbyg var der generelt ik·
ke de store svampeproblemer. Det skyldes først og frem
mest. al der Slort sct kun dyrkes sorter. som har en effck
tiv meldugresislcns.

Udb.l'tle af kornafgrøderne. I tabel 9 ses høslUdbyner
ne for de seneste år og som gennemsnit af årene 1950·
54. De arealstørrelser, der er brugt ved omregningen til
totaludbyuer fremgår af tabel 6. Del samlede komudbyt
Ie har i 1996 været i samme slørrelsesorden som i 1995.
Når det - på Irods af at kornarealet er udvidet med ca.
100.000 ha - ikke blev større, skyldes del de dårligere
vækstvilkår i 1996.

Tabel 9. Udbytte af kornafgrøder.

Mil!. hkg kerne

l?~ 1\99\ \ \991 \ '993\'9941'995 1.996
Vintcrhvede'" '" l.' 36.1 35,2 42,8 36.7 45.7 44.7
VArhvede 0.6 0,6 O., 0.6 0.3 0.1
Vintcrrug 3.1 4.0 3.1 3.6 4.1 5.0 3.7
Vinlerbyg 8.1 7~ ',9 10.0 11.3 9.9
V4myg 19.5 42,2 12,2 23,8 2.$,4 27.7 31,8
Havre"''''' 8.5 1.3 0.9 1.4 2,l 1.6 1.4
Ulandsæd 7.6
lait 41,6 92,4 69~ 82,0 78,0 91.5 91.7

Gennemsnl/sudbYlfe hkg kerne pr lul

Vintcrhvcdc·· 36~ 70.9 62.3 70,2 65.3 75,9 68.7
Vårhvede 50.0 37.2 50~ 48.2 52. t 55.7
Vinlerrug 13.9 49.1 35.0 45.3 47.7 51,4 47,9
Vinterbyg 57.9 49.6 56.3 55.0 60.8 SS.O
Vdrbyg 34.3 52,6 JO.O 44.3 46.8 51,9 52.1
Havre·" 32,3 50.5 29,7 44.7 47.1 51.2 52.6
Blandsæd 28,1
Gns. for alle ar1er 31.7 5R.R 43.7 56.8 55.3 62.9 59.2

• Foreløbige tal. "'. 1950-54 ind. vårh\'cde.·..
Fr::a 1990 inel. blandsæd



Knold- og rodfrugter
Roer. I 1996 blcv roesåningen p:1beg)'lldl sent. De Oel>le
mar~cr blev tilsået fra midten af april lil slutningen af
apnl. FrcllI"'piringen var nogenlunde lllfrcdssullcndc.
men den manglende nedbor resulterede l sommerens lob
I stigende lorJ..esymplomer. SenM>mmeren!!o og eflernrets
ned bur har Imidlertid '"æret I stand III nogenlunde at ret·
le op p~ SIlU311Onen. således at udby tlCt stOrt set har
været nOnllah.

I louU.CITOCr var der l frcmsplnngsfascn behov for
massiv bekæmpelse af thrips og IlJllJ..clroebiller. I juli
var der udbredte angreb <lf ganllllituglcr, hvis larver Ild
bladkodl:l i bederoer og mange andre afgrøder.

Tam" IO lJ,Jbyut! afknold-. rod/mf.' o~ 1!,rll'mUlrba/groder

Mill a.e. •

lo': 119911199211993119941199511996
F'1dermcr 26.9 10.1 115 9,0 6.8 5.4 ·U
ROClOP 3,5 1.7 1,4 1.3 1.0 0.8 0.7
Gr.csl11arba1j;f.111.01.42.9 33.2 29.5 .'W.1l 34.7 36.1 33,0
1ah 73,3 45.0 39.4 44.3 42,5 42.3 38.3

"'"-54

Fat>nksf(l('r 22.6 32.3 29.7 l6..J JIA 31.3 30.0
Kanoner 19.1 14.6 17.8 17.4 13.6 14.4 16.0

Kartoller. Da der er mulighed for at valide de nesle kar·
IOrfcllllar~cr.har udhyllel værel ul)llvir~el :.Ir ~ommerell"
l"r~e. Torkcn har bevirkc!. al dcr lUC har værel væsenl
lige problcmcr med kanorfelskmlmeJ. og de gunstige
væ~stvll~år har resuheret I særdelcs pæne udbyuer. Ud
b) IIcrcl<>uhaleme fremgår af tabel IO.

Græs- og grønfoderafgrøder
Græ~. lxI' \'ar belydelig ud\'mtnng~sk:ldc i ældre græ..
markcl'. speciell i Vejle. Nordjylland. Ringkøbing. Son·
derJ)'lIand og Ribe amter. hvor plantcavlskonsulenteme
anga\' en udvinlringsproct=nt af ..æd..~iftcgræl<> på ca. 10.
På grund af del kølige fornr kom \:dslen sen! i gang.
Derfor var udb)'uet at I. slæl meget lilie. men fodervær·
dien .. ar god. IIvor der ikke \ar vandingsmulighed gi~

væk'lcn I ,14 midi på sommcr'Cn. Forl<>t i t=ftersommeren
og cftcdrct kom vækstcn for ah'ur I gang. TOla11 scl har
dCI ':iamlcdc udbYlIC ar græl<> værel nogel mindre cnd
norl11:11t.

Majscn hlev ..:lel rorhold:-.vi .. "cllI p:'l grund :.Ir det kølige
fornr. Kuldcn hæmmede maJ'iCn~ Ud\'lkling mdlil midlcn
af Juli. Herell"r blcv VCjrlorholdcnc mcre gunstige for
maJs. BlolJ\!>tnngen ble\ ca. IO dage lorslll~et i forhold lil
nomlalt. På udl<>Uue sleder i Midi- og \btj) Iland rore~om

der nandrost allerede fOf';t i scplcml1cr. og udb)"ucme
blcv her slærkl reduccrel. I d)"l1..nll1gsslkre omr.tdcr cr der

Forsøgsarbejdelog \'æk.'h ilkar

AIraINI II Areal og udbyl/c afgnmfoduafgrødcr

WIKI ha MiIl.u.
1994 199' I...• 1994 1995 1996·

Luc(:me " IO ; 0.91 o.n 0,5'i
MaJS 31 3; 42 1.97 2oS7 3.15
lleh..:d " " " 4.00 ·U,2 'i,01l
Andre grønfafgr. 3 3 3 0,09 0.14 0.15
hal. raf~r. dtcrafgr. -I fl2 OS 0.88 0,99 0,4:'1
SIEt af udlæs o.lign. 170 17. 170 1.54 2.05 1,70
lJ,lt '6-1 36-1 :no 9.39 11.()4 I I ,IX)

• Forclllhlgc lal

derimod høstct pænc lldbYllcr, kolbcudvildingcn har
værct god. og der er Optl~CI en høj foderværdi og Cl hojt
indhold af stivelse. TOlalt !>Cl vurderes del. at majsudbyltt=1
pr. ha har værel knapl 10 pct. lavere end nonnalt.

Helsæd. Udb)'uet af vårbyghclsæd har været særdele~

hUJI. Ilalmmængden har nllidlenid været stor. hvorfor
foderværdien ikke er s.d god som ()nskeli~t. db)'lIel af
vmtcrhvedehelsæd har været lavcre cnd normalt. SpeCI
clll 2. års hvedemarker.

lldb}ttet af græsmarksafgrodcr. majs, grønfoder og
helsæd. Skonnet for dCI samlede udbyltc af græsmarl.~

safgroder fremgår af label IO. I tallel for græsmarksaf
gmder Ital1cl IO indgår udh)'ueme af grøn roder. hcl'iæd.
maJs og eftcrslæt. Disse afgroders arcaler og udbyttcr er
viSI ~eparat i tabel I I.

Frøafgrøder, industriafgrøder og
bælgsæd
Fronl'~l'oder. På trods af al udlægget i mangc lilfælde
var relalivt spinkelt efter den lorre Mlmrner 1995 blev de
OC"IC fmmarker tilslncHcli~t lælte lil al give el accep
tabell udbytte. HovedmdlryU:el er. al udbyucl af froaf
grodeme næsten har været normalt. Kun cngrapgræs har
!>~ufTel med udb) Iler nogcl under gennemsniuel.

Vinter· o,:: \'årraps. Vimcrrapsen blev i efleråret 1995
... Cl lil tiden i et relatlvl lun ~åhed. Nedboren i septem
ber fik lIllIdienid rap..en III al "plre. og de milde vejrfor
hold l oktober gav anlcdnmg III en relatiV kraftig væk'il.

Den lolde \ inter var h:\rd ved vlfllerrapsen. og I gen
ncmsmt hlev ca. 27 pc!. ar arealet omsået. Værsl gik dcl
ud over rapsen i del nordlige og vestllge jylland, h\'or

fahel I] Udh)'ut! afraps OK ll'r/er

Mlll hkg
Vlflh:mlps 5.20 3.29 3,1>6 2,40 2.38 UU
Vlirraps 2.70 0.77 051 I,JO tJ,75 0.71'\
Blr:1@szd .5.42 3.03 4.." 3,77 2.82 2.76

(jn,. udh) Ile h1.& pi ha
Vmlcrrolp" 32~ 27.9 26.7 2>,1 2>,1 26.7
VArrdp<l 2·U I·HI 11'.7 17.7 17.7 20.n
M3IkJrn 48,0 25.8 37,6 37.3 37.) 39.4

• I (lrrl"t>I~c lal



Forsøgsarbejdet o~ ' ....ksl"·ilkår

der eksempelvis I Nordjyllands amt blev omsåct 2/3 af
arealet. Den vinterraps. som ikke hlcv ",",el om. gav ge
nerel! ct dArligl udbytte SOI11 falge af. al planterne var
svækket af den hArde vinler.

VålT3psen blc\' s. cl III nogenlunde nonnal tid. men
torken forår..agede for kort en væk'ilperiode. hvorfor ud
byllet af \" rrap.. heller ikke blev tilfredsstillende.

Markært. Sygdomme og sladed)T har Ikkc 'æret del
store problem i ænemarkcmc bortset fra relativt massive
angreb af ærtevil..lere. Torken har ogs~ sat ,il præg. po1
æneudbyltcl. der har \'æret relativt beskeden!.

Det samlede høstudbytte
Del samlede hostudbytte for 1996 er ViSI i tabel 13.
1996-udb)'lIcme bygger lstorre udslræknin!! end lidli
gere p:\ land~l..onlorels skon. Dels fordi Oanmark~ Stati
stiks arcalopgørclsc fomlenl1ig er fejlbehæftct og dcls
fordi Danmarks Statistiks skon for heltarudb) tternc af
grovfoder mv. ikke foreligger ved redaktionens slulIling.
Udbynerne fra de tidligere år b) gger på oplysninger fr.!
Danmarks Statistik.

Det relativt hUje komudbylIe i 1996 er oP' ejet af for·
holdsvis lave udbytter af græsmarksafgroder. bælg~æd

og rodfrugter. hvorfor det samlcdc hostudhYlle i 1996
stan SCl h:lr svarcl lil gennemsnillct af de !re 'indre år.
hvor der har værel braklægning som felge af EU~rcfor

men.
I label 13 er vist rekordudbyuct i 1984.
HalmudbYllcl er lIngivet som den del. dcr er bjærget,

enlen til energlfoml"l eller lil foder. IXr g;\r ston set lige
store mængder halm til de to form&1.

Landskonlorcl lI(..Iarhejdede den 21. juli cn prognose
for halmudbyucl. Denne prognose viste. 'lI der var rela~

tivt store halmmængdcr lil rådighed. Nemlig ca. 6 mio.
tons mod nonnalt 5.5 mio. tons. Det :.\rligc forbrug er på
ca. 4 mio. Ions. Derfor har der i 1996 'æret nedmuldel 1

storrclsesordenen 2 mio. Ions halm.

Tabt!J 13. Del ~amlt'dt: hmflldbyut: (('xci olieJro.fro Iii

Ildsæd og gro1lSagerJ.

1111 •.t
10.,1)(4 ,...., 1991 tq.n 1'l9-I 19Q5 1996

Kom. kcrnt '>2.6 n.3 69~ SJ.n 7l't.O lJU I} I.'"

Korn. tulm" 9.0 7.9 1.4 lU 9.9 9.1 9.0
Kzlgsæd 2.8 ·U 3.0 4.5 1.6 ~.9 2,0.,1
Rodfruglu 28.1 2205 21.0 23.1 18.2 16.8 16.0
Græsm:,ui;,ulgr. .17.8 :rU 29~ 34.0 .\4.7 36.1 33.0
Id. 170.9 160.1 IJO.4 154,9 144,4 156.5 152.5

• Fun:lohlg~ 1;11. •• BJæq;cl halmmrnglk.

16



B

Vintersæd
Af Jon Birger Pedersen, Hans Kristensen, Ghita Cordsen Nielsen
og Poul Henning Petersen

\lUlla!c, derfor l torstc r;cUc 1 delle afSllll. LIgelede..
finde ... alle effeJ..llaheller 111\. IdelIc ;Ir...nil.

Ba~erst l bogen finde ... der en o\,cr<,lgt o\'cr de afprø
vede 'lorter. dercs afslamnlllg. f(lra::t..Ill'roctegncl'>c, for
:cdler 111111.1 delle afsnIt findes ligelede ... en o...er~igt over
de afpro\'cdc midler. dere ... indhold<,stoffer. marked ...pri·
'>Cn fur de marl..cdsforte 111ltller mv.

Ved nmtalen af !Ircts fOf\o~,rc...ultalcr bcnyllcs i stor
udstr:cl..nmg gerlllcm..nit'll:ll. Di,>sc lal d:cJ..J..er over store
,arialioncr. der hl.a....1..)ldc.. forskelle l :lIl,greh..graden
fra fur ..og lil forsøg. Hvor ...pedclk fal..lorcr hal' medført
el "lOrt ud:-.lag, er result3terne hch:ll1dlcl for .!olg.

I lorbmdcl'ic med ol11lalcn al de enkelte for..u,g ..sericr
er der for morll'difortl' IlIldler. !>om Cl' gOOIl'lIdl ttl for·
malt'l. i mange ulfælde hcrcgnet ct merudhyuf' Inimu
lf'ImliJ/icolnlm/",,,ger Dc ;1O\cndlc pri~r på I..cmll..all
eme er \'i'it hagen.t i oH~r,igtcn.

Ldbringning.\olnlo.\lIlUlgeml' er Il..l..e I1lcdrqmet i ta
hclll:fIlc. Disse OmkOSlrllnger varierer meget fra 1:lI1d
mand lillandll1und. Det overl;ldc, derfor lil læseren sclv
at indregne udhringning...ol11J..oslfllngernc .

Im'lIlgc tabcller er der Vl'll etlJdl(lfIdlingHlUlrh. h\'or
en ,:crdi poi l ~\"arer til cn fuld du....... Fcl..~. gy.·cr I liter
Tilt Megawrbo pr. ha. udhragt p.i en g'lIlg. eller 0.3311
Icr pr. ha. udbragl ad J g'llIge p en ha. 1'1 bchandlmg..in
de"', p.l l. »Fuld dO'ii~« ...varer "'Olll regel ul den ancr-
I..cl1dtc d(h~ring fra Staten Planleav",ror~og. og gIver
derfor Cl tx:handlingsindcl.. poi I. H"nr den anerkendte
do~ril1g: for ct middel I ell g.i\C1l algmde 'arierer fra

ÅrCI~ fu",oJ; med \lnlcf"æd har \ ærel præget af dcn for
holds\'io; ""reng.e \ lIller. For forste gang 1 9 ~r har der
... æn:! hel)<kndc UdVlnlring""J...ader. Det er gjCI hårde"
ud mer \illlerbygforsogcnc. hvor en dd t:f udvilllrcl. og
en del ("r h1cyCl ,:\ ...J..adcdc. al dc har mdltel I-a .....crc ....
Derudover har den h. rdc \ inler været en medvirkende
:1r-;ag lil. :11 udhyttcllI\c:luct gcncn.:lt har været lidt 1;1\,(:
re end l 1995.

Markante resultater i 1996
Der er i 1996 opnrtcl relatl .... t stoft: rnerudhYllcr for he
"'æl1lpcl~c af wampc ...ygdomlllc l vinlcrhyg Ol; \'inh:r·
h\.cdc. ikl ...J..yldc\ rCI kraftige angreb af meldug I hcggc
arter og h)!!bladplcl l \lnlerh)g.

I for..ug med de "r.llligSlc :mgrch er i lIlJ.ngc tilf~l'Idc

scl en ullhtr,cU.dig beJ...æmpclsc med dl.' ~odl..endt~

midler. A Ipn1\nlllg af Jen nye I~ pc s\'3I1lpcmldkr...trt)
hiluriner, 'l~r I!;Cn I 1996 ~Iore menldb)t1er fnr hc
handilIll:;. lIIL'd di~,,: midler.

I-'or"(lgene med dyr"ning :lf vimcrbyg Iii mali er af
... Iullet efJer J • r. Rc...ul!aICnlL' ,i~er. al "væb.toftllddlll
gen ...";11 rcdu("cre~ med 50-60 kg ""æhlUr pr. ha I lor·
hold lir det furn:ntede optimum for 31 "omme ned p.\ el
an:cplahelt prl)teinmdhnld. Det betyder. 31 der 'iLlI IIp-
n:!. en IlIclllr.... p:'l rnmd~t 15 kr. pr. h"g. for del "an bcl:l-
le g al d)d.. c villt\:rbyg lil malt.

I efler~rel 199.5 varder særdelc,> gode virl..ning~bdlll

gl.'l..er for uJ..nl(It .....pm)tJling. For:iogene har' 1'1. .11 der
under \d3nne gun"'llg.e forhold J..an opn~') en cffeJ..II'
ul..nllJI hcLernpclsc med 13\"1.' do..enngcr. VlIldaJ.. .. h,lr
'æret III ..tede ..om græ~uJ..rudt I mange for..ug og. er be
I..æmpct meget ulfred ....tlllendc m..-:d Oere IO"llInger. Bl'
J..æmpcl<.e al nndal.. .. hM medfort store menldh) Her.

For~ogL'nc med .,:llld.. punl..ler og ud'iæ(b.m:l:n~dl:r l
vlllkrhvl:dc Cl' forhal p:\ alldd ::'Ir. Rcsult:tlcll1e vi,er
Igcn l ::'Ir. at der kan s:\'i j hele ..eplemher 111:\l1ed. Ud
~;cd ..mængt..lell ..J..al tilpasses efter 'i:1tilhpunJ..tct. Ix
I..raftig"'lc angreh .If J..næUe- og gold fod,) ge '>C ... 'cd
tidlig ...:\rung og. hllJC ud:-.<rd!>ll1ængder. IJct moi derfur
fort ...at anhcl'llcs al ... :\ 2. og !lere år ... 'lll1crh...'cdc 111
Sidst.

læsellejledning
I delle af"'l1lt omtaks årcts fON)g med ~or1er, plantc\':cm
og dyrJ..n1llg af ,intersæd. Forsogcne med ul..rudlSbc·
~<t:l11pel\e er ",c ... tefl ;llIe gennemfort I \mtcrh\ ede. og

Tah,.1 I .tnt"lland~f(}no~ IWf)

Kornart

\ml..:rh)g
li <.oncr
1'1;1Il1d'C~kylld~

D)'rt..nlllg
Viniemil!

12 sorter
P1:ulldxst..) Ild...:

Tnlu.:alc
l} '>Om:r

VlIllcrh\l:Jc
54 wrlcr
Plan1C:be"t..) ud...:
Dyrlnini!-

l ah \'Inlc..-u:d

AnLlI forwg

R1
IO
4

lO
19

136
246

15

hil

17



Vintersæd

skadegører til skadegorer. er valgl den anerkendte dose
nng mod den akluelle skadegører.

Dc flesle af årels forsøg er udføn I samarbejde med
hovedpanen afkemikaliefimlaerne. Forsøgene med PC
Planteværn er udført i samarbejde med Staten.; Plante
avlsforsog.

Landbrugsrekniker Soren Jakobsen har medvirket ved
udarbejdelsen af labeller m.v. vedrorende pianIeværn.

Forsøgenes antal og omfang
I delle afsnit omtales re!luhatet af 611 forsog. I tabel I
(side 17) ses omfanget og fordelingen af de forsøg. der
blev gennemført i vintersæd i 1996.

Vinterbyg
Vinlercn t995196 var hård ved vinterbyggen. Der skulle
s~ledes omsås ca. 14 procc:nt af arealel i forilrct 1996.
Ilerudover blev en del af markerne ret kraftigt skadet
og har derfor ikke givet fuldt udbytte i 1996.

Det har været nødvendigt at kassere en forholdsvis
stor andel af vinlerbygforsogene l 1996. Del skyldes i
første række problemer med varierende svækkelse efter
vinteren. Derudover betød den lange nnter, at den forste
tildeling af kvælstof blev forsmke!. Dels fordi der var
problemer med al kore på markerne. dels fordi usikker
heden omkring udvintnng .betoo. al mange ....ar tilbage
holdende med at tilfore kvælstof til markernc.

PlI trods af den forholdsvis strenge vinter med en del
snc blcv der kun set forholdsvIs få angreb af trådkølle.
mens sneskimmel optrndlC en del ~Iedcr. Del var forst og
fremmest gældende i krnftigl udviklede marker og langs
hegn og lignende sleder, hvor der både 1:.\ meget sne. og
den lA længe.

Der blev registreret kraftigere :.vampeangrcb end nOf
malt i 1996. Del belød blandLandel, al dcr er opn~et rc-

Vinlerbyg 1996
ID 100 r-------'-''----------,

i 90

~80

~70
• 60

~50

~51~4~Wf-.4:-::'29~/4':""':61~5~131~5:-:201~5-::2':'7/':'5-::31~6~101:c6:-1-::7~/6

l-Meldug - BygruSl _ Skoldpie! - BygbladPleti

Fig. 1. UdvikJingenafskadegorere;v;nlerbygi 1996
i pJanteavJskonsulenlemes registreringsnel.
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lati\'! ~tore merudbytter for wampehekæmpelsc. B)'g
bladpiclog meldug var de dominerende sygdomme.
Bygbladplet optr:'.dte aggressivt i mange marker. Det gik
særligl h:.\rdl ud over marker med Cianne og Angora.

J figur I ses udviklingen af sygdomme i konsulenter
nes regislreringsnel i 1996.

Sortsafprøvning
Der har deltaget 37 vinterbygsorter i lando;fofiiogene i

]'abp/ 2. Lnndsforsog med I'inrerbygsonu 1996 (BI ·B3'

lidbytle og merodbyne.

IVin'"byg
hkg kc~ fW. ha Hele landet

I 'I H.I. '111_ k.r I Pct.
0crne Jylland landel ,db"" I"_';0

Anlalfs 1 4 • 6 J

Blanding ",l 72.1 74,7 100 11.8
Clarine +11.6 +11.5 +10.6 8. 11.8
Pastoral .... ";.2 +5.6 93 11.9
Ilanna 0.8 1.5 +0.7 99 12.7
Jasmin _2.1 ".9 ".0 9S 12,4An,.... ...·U ....9 +7.0 91 11.9
K"""" +2,4 ".' +3.8 9S 12.6
lnlanlt' '.' J,1 3,4 105 12.0
L""", _1.5 +3,4 +2.7 96 12,3
Inoo +4.0 +8.9 +7.3 90 12,4
Scapmo +2.0 ";,9 +5.2 93 12.9
LI1.j~Y U ·-;.5 ~.5 94 12,4
VanlIla ";.8 ";,2 ";.' 91 12.5
fjord +6.5 +9.2 4.3 89 12.1
Talloo +5.4 _7;l .,;.• 91 12.2
Paula +2.8 ... 1,5 +1.9 '7 12,4
Tender +1,4 0.0 +<J,' 99 11,9
N:l.I·....k 1.2 4.0 3.1 "" 11.9
Tiffany 0,7 +2,0 +1,1 99 12.0
Anlht'rc +l,ll +0,4 +0.9 99 12.3
Onnamme +11.8 +15.1 +14.0 81 12.8
Antigua 3.2 +0.9 05 HH 12.n
LSD J.J ..' 4.'

'n/a/ Is ! 6 8 • 5

81andlllg 7',2 65,5 68,2 100 t2,2
Frosl' +<J.9 l.' 1.0 IlIt 12.1
Hamu' 1.0 1.4 1,3 102 11.7
I\.llh'aa. I.S 4.' 3.S IOS 11.8
Co<>M' +2.4 _35 _3;l 9S 12.1
Penna' l.i 4.2 3.5 IU5 11.6
AnneIle' _S,3 ";.5 ";,2 91 12.5
Vlla' +1.3 +2.5 ·2.2 97 12.7
Daneka' +<J.' 2.0 1,4 102 11.4
MilJ"'SIlC· '.1 +2.4 ;-(J.7 99 11.6
9775SU' +2.6 +10.7 +8.6 87 12;l
Mil Fk 7·3' 1.2 +4,4 ~2.8 .. 12.4
t 1595-SH' +5,4 +8.0 +7,4 89 12.6
LSD o, J.' Jil

Anwlj.\ , J • 6 J
Blanding 78,6 74,3 75,7 100 12.0
Angora +7.0 +9.4 +11.6 89 11.9
Regina 1.8 1.0 1.2 102 12.1
Cotlall +1.7 +J.6 +3.0 .. 12.5
LW 8728-27 +2.8 +5.8 +4.8 94 13.0
NI'CWB9";-S 0.8 +12.5 +8.1 89 12.J
LSD o, 5.J 51)

') nerr.tdet
Blanchng Hanna. lIamu. Frost. Pastoral



1996. Det er cl fald på 5 i forhold III 1995 og en stlgnmg
p<l 8 i forhold til 1994. Der er således en næsten uændret
illtcn~s'ie for afprøvnintl: af vinterbygsorter.

Sorterne har v;erel opdelt I 3 for'iogsserier. hvor der i
alt har været anlagl 25 forsøg. Dc IO af forsøgene er
gennemfart med og uden svampcbel..æmpelse. De svam
pcbckæmpcde forsogsled er behandlet med 0.7 I Till IOp
pr. ha. Det er udbragt ad :! gange med henholdsvIs 0.4
og 0,3 I liIt !op. [ de 15 andre f(Jr~"g er der gennemfart
samme svampcbckæmpclsc.

Strategien for svampebekæmpcJse er afpasset efter an
g.rebet i 1996. Dchandlingen påbegyndes :o.ålcdes f"not.
når der rundt omknng I landet cr kOn'llatcret angreh af
sygdomme. Ved fasIlæggeise af strateglcn tages der ud
gangspunl..t i. at behandlingen skal kunne holde syg·
domsangrebcnc p. ellavl i ni\cau i sorter med en rime·
lig resiSlens. Stærkl modlagelige soner vil s;\lcde~ ikke
blive holdt fri for :o.ygdomsangrcb. Denne model er valgt.
fonJi der n~cppc vil være intere~,e for at dyrke ",tærkl
sygdomsmodlagehge sorter l dan~1.. landbrug I fremti·
den.

Vintenol..ader har bct)det. at 6 af de anlagte forsag var
)1,;\ usikre. al det hlcv mKlvendigl at I..as~re dem.

Igen i 1996 er der anvende en sOl1shlanding ~om nl. 

lesort. Den har beståel af sorterne Hanna. Hamu, Fros!
og Pasloral. I forhold lil 1995 er Noveta sl..iftct ud mcd
Hamu.

UdbYIleniveauet j sol1sblandingcn i de godkendtc for
søg IIggcr p~ ea. 72 M.g pr. ha. Det er næ!>ten \~lI111ne ud
bytleniveau som i 1995.

Resultalerne afåret~ forsog brmges i tabel:! (sidc 18).
Her er rcsultaterne opddt på Oerne. Jylland og hele lan
dcl. Der er Igen i 1996 hostel hoje udhytter i :o.orbblilll
dingen. Del er deri'or et meget bcgræn<;cI :mlal ~Clrter,

der har givel mere end denne. De tre hojestydcndc soner
har været Jolante. \I1ilv3 og Perma. hvor de to sidst·
nævnte er 6-radcdc soncr. I 1995 hle\ de hOJc\te udbyt
ter opnået I de to 6·radede sortcr Anneltc og \1ajc"'tic.
men de hlev begge forholdsvis h<lrdt skadct Ilabet af
vinlcren, og dc har derfor ikke kunnet give topudbylIe
igen i 1996.

I kolonnen ydersl lil højre I label 2 ses de opnåede
råprolelllproccnter i en del af forsogene. Igen i 1996 er
der fundet el forholdsvis højt prOlemindhold, selvom der
er opnået forholdwi<; hoje udby Iler. Del af~pejler for·
mcntlig. at vimcrbyg har cn genctlsk bclingetlcndem til
al optage megct kvælslof. og at der var store mængder
Illgængeligl kvæbtuf i jorden efter den megel torre vin
ler.

De relalivt højeste proteinprocemcr er fundel i ~orler·

ne Scapino. LW l:l72H-27, OriOamme og Hanna. Igen i
1996 ser det ud til. al de relativt laveste protcinproccnlcr
er fundet i de 6-radede soner.

Svampebekæmpelse i vinterbygsorter
Resul!aterne af de 6 godkendte forsøg med svarnpcbc
kæmpeise i vintcrbygmrter sc:o. i tabel 3.

Der er anvendt en forholdS\'i~ begræll<;cl mængde
svampemiddel I årets forsøg. men alligevel er der opn cl
ganske hOJc merudb)ner for den gennemforte behand-

Vintersæd

Tahf.'lJ Smmpehrkæm"pl.w' i linterh\",~\flr/('r 19% fH-I·H~,

A Ulff'" !jlompdJeÅlI..mpeh·('
B ::: O 4 + O 3 I Till fop

Mcrudb.
Pro=I """...,

Vinlrrbyg Udbytte hkg pr hl for sv. beo
meldug bl~plet

kæmprl..e
iA lA

A B ""lI"'"
"nU///Orl°N , , , , ,
Blanding 70.3 8U 11.2 16 7
ClanJ'IC 62,6 67,5 5.0 " "Pastoral 67.0 75.5 8.5 27 20
11:1111101 712 77.1 61 IO IO
Jasmin 6.5.2 71.2 60 21 3
\n!!orol M,l "" 2.' l 22
Kamma 688 686 ....1 6 3
Jolanl': '70,1 77~ i3 'O l
LlnJ'ICI 68.5 78.5 10.0 IJ 6
Inlr.. 65.(, (,1U) 2.4 5 ,
ScltpmO 70.1 70.6 O., 7 3
Llny 61.0 711.0 'J.u 11 "Yanll1a 66.7 "4 7.7 ]4 11
FjOrd 660 711 " " 7
TallOO 69.0 71.6 1.7 5 7
PoIula no 80..\ 9.-' " ,
Tcndcr 73.4 81.9 8.6 8 4
:'\"ar<"li( i" n 1Q.9 'R 'O l
Tiffany 7!.t1 76.6 4,8 12 4
Anlhcrc iS.l 75.3 0.1 II ~

Onnamme 60.0 65.5 ,., 24 11
Anl1gua nll 7R.2 ...5 ~ 3
Regina 67.4 75.0 7.7 18 3
Coball 7.U 75,4 ] I 12 ,
LW 8728-27 67.3 71.7 ~, 6 3
I'i'(' WH ~~S 6U

"'"
SJ 11 ,

'-'iD .' .3 "'
Anlll/forJog 4 4 4 4 4

Blanding 61.6 65.4 3.' 7 12
Fn"l' 617 663 '" ~ 11
lIamu" 61.9 6.5.3 3A IO IO
Mlh·a" 6ll 66.7 3.5 -' O
C....,. 58,2 63.5 '.3 7 IO
Perma" 63 J 679 " 6 1.1
Annelie· JO.' 57.3 68 14 15
Ulla· 61.8 61.8 00 l 12
Dancka*' 58.5 63,6 '.1 7 12
M:IJC'ihC· 60.7 638 ]l Il •
9775511" 52.7 54.8 21 7 12
Mlln.-:r·l· 'ill 8 6017 '.0 I~ 6
11595·511" .54.4 62.8 8A O IJ
'-'iD " 44 "'
") nerrlldede
Blao(hnB flanna, IIl1mu. I tO\t. Pastoroll

ling. De opnåede merudbyttcr, dcr "vmger fra 11.2 111
+0,2 hkg pr. ha, fremgår af den midter<;le kolonne i tabel
3. Del højeste merudb}'l1c er opnåel i §()rtsblandlllgcn I
den farste serie, og det lavestc er opnået i sorterne Ka
risma. Ila og Anthere. Den gennemførte behandling
har Ikke værel tilstrækl..elig lil en fuldstændig bekæm·
pelse af angrebet af hyg.hladplet. Dc opnåede I11crudb)·t
lcr <;k::ll derfor nok i første r.:ekke til<;krivcs effekten af al

beJ..æmpe meldug.
I figur 2 bringes en grafisk afblldnlllg af de opnåede
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Vintersæd

rClIultater i årets forsøg med vinterbygsorter med og
uden wampebekæmpelse. I figuren er der beregnet for
holdstal for de opn~cde udbyuer i alle sorter j forhold III
udbYlIel i sortsblandmgen i de behandlede parceller.
Med gront er angivet forholdstallet for udbYllct i dc ube
handlcde parceller. Udbyttet i de behandlede parceller
s\arer llltoppcn af den rode og b\å sejle. Den blå IOp ~
di<;se sojler \'iser omkostningen ved kob af 0.7 I liIt top,
der er anvendt. Der er ikke indregnet udgifter til ud·
brmgnmgen. Som en tommelfingerregel kan man regne
med. at udbringningen kostcr nogenlunde det samme
<;(Jm dc 3u\'endte kemikalier. Vil man se på udbyttet mi
nus omkostmnger til udbringmng og kemikalier. skal
man derfor trække det bl! srykke fra den rode ,;oJle. La
ver man delle regnestykke. kan man se. at der. I modsæt·
mng ul de 2 foregående Ar. i 1996 i en meget Slor del at
sonerne er opnået betaling for bJde kemikaher og for
udbringning.

Vinterbygsorter, supplerende forsøg
Udo\'er de forsag. der gennemfores i den egentlige sans·
afprovning. der dækker alle sorter. gennemfares der
mange lokale forsog med et udsnit af sorterne. Disse
forsag gennemfores med anvendelse af traditionel tek·
nik. Der gennemfares både forsøg med og uden svampe·
bekæmpelse o~ forsog med kun en behandling.

Der er gennemfon i ah 66 forsog fordelt på 2 forsogs·
serier. Der er gennemfort 50 forsøg i den ene og 16 i den
anden forsessserie. Det store antal forsog giver mulig
helI for lH opdele resultaterne på regioner og jordtyper.
Det skal undcrstreges. at forsøgene er gennemført i for
skellige marker. Det er derfor ikke muligt direkte al
~al1lmcnlig.nc udhyttcniveaueme. hverken mellem de
forskellige jordtyper eller mellem de forskellige regio·
Iler.

Tuhe! 4 (sille 21), hvor forsøgene er opdelt på regio
ner. viser ingen markanle forskelle i sanernes indhyrdes
udbYllerelalioner. Deles resultalernc derimod op eftcr
jordtype. viser tabel 5 (side 21). al der er en tendens lil,
al lIonerne Karisma. Regina. Ilamu og Corsar har klaret
<;ig relalivl bedst på svær jord. mens sorten Pastoral har
klaret sig lidt bedre på ICI jord. Disse forskelle i soner·
nes udbYlIerelationer er ikke særligt markante. Det ser
"åledes ikke ud til. at enkehe sorter er særligt velegnede
på let eller svær jord.

Itahcl6 (... ide 21) "Cs rcsuhateme af de 23 supplerende
forsøg med vinlerbygsorter. der er gennemfort med og
uden snmpebekæmpelse. Der er her opnået lidt lavere
merudb)uer for svampebekæmpelse end i de egentlige
landsfol""og. Det fremgår af haggrundsmaterialet. at der i
enkelte af forsøgene er opnåct mcgct markante mcrud·
hYller l nogle af sonerne. En slor del af disse udsving
..temmer o... erens med omfanget af sygdomsangreb.

Vinterbygsorternes dyrkningsegenskaber
Observallonsparcellerne med vinterbyg har i år værel
ud<;jet 16 steder. På disse steder er der bedOlllt dyrk·
ning...egenskaber og angreb af meldug. skohJplet. byg
bladplct og bygrusl. Disse bedømmelser gennemføres af
Statens Planteavlsforsog. Afdeling for Sonsafpro\'lllng.
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Fort'lOIdstaJ for udbytte

Perma"
81.-."

Hamu"

MINa'

"AH Fk 7-3"

Tender

Antigua

NaMk

Anthere

Majestic'

F"""·
Ulla"

Daneka"

Vinterbygsorter med og
uden svampebekæmpelse 1996

Tattoo

sca",no

Karisma

.Jotante

Paula

Hanna

Tiffany

Coba'

eo..ae

Onllamme

-..-a
vaniRa

Pastoral

LW 8728027

Regina

11595-SH"

Unnet

J .......n

Intro

gn5SH"

F]<><d

UZzy

CIanne

Annette'

NFC WB94-5

• 6-radede sorter

• Med svarnpebekæmpelse

• omkostning bl svampebekæmpelse

• Uden sva~kæmpelse

Fig. 2. Forholdstal for vinteroygsortemes udbyHe
med og uden svampebekæmpelse. Udbyttet af den
svampebehandlede sortsblanding er sat til 100.
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Sjælland Fyn Lotl:md· Bornholm Ø<m<
ø,,- \'~Sl- I\ord- 1)'lIand Hele landel

Vinlerb)g ratlllcr J)'II.lI1d Jylland jylland
11k,g pr. ha Ilk.8.p!.IHI IlkS pr. ha IIkg lIr. ha IIkg pr. ha Hkg pr. ha IIkg pr. ha Itkg pr hil I tlg pr ha IlkS pr. ha An

, 2 l

67.6 65.5 52.0 mi
+S.~ ....... ' 0,3 !.s

2.0 4.0 0.1 4.7
'i.:'" ·.J.n ~lO -"

+3.1 .. 1.9 +4,5 4.'
!.1 !.h --'.1 !.'i
1.0 1.0 ...3.6 2.i
.J.9 ",".1 +Vl .;.O.h
:.9 <.7 .i '"

\mul {(lrIIIX

BlandIng
Ilanna
I)aula
('Ianne
Ilaslc)f'.t1
I mnel
Kansma
Rq~IIlJ

Ul)

\1I/(llforll!,~

Hlandmg
An~"ra

JoIanlc
Inlro
Jumm
Ila'Jlu'
Corsar'"
T:I\lclCl

tSIJ

7

68.2
0.9
lA

+1·tQ
+73

(J.!

U
::W
33

4

67.7
+Q.O

2.8
.0.6.1
+1.5
+-0.1

1.2
~.J.b

j ,f!

7

61.2
1.'
l .•
U
O•.,
U
4.•
U
2,1)

..3
·11..'
0.8
."1.0
'i,0
0.

+2.4
+Ito

'"

J

79.8 ....
...... ,11 +1.6
+],6 0.0
IJII +9.6
..5.9 +3,4

O.h +3.0
+].0 3.0
~I.I +O.::!
Ofi 1.~

l ,
76.8 62.0
11.9 +6.9
0.7 2.2

~!.l .;-..!.8
+10"- +1.0

'.' ._,
6.2 1.4

·7.-1 '1.3
11.\ 5.7

l'
65.7
lU
0.7

"'S.\I
+],7

0.1
2.3
!.I
!.!

"
65,5

1.5
0.0

~"l.h

+1.9
+!.l
+1.1
lU
2.7

,
52,8
---I.!
+O.•
"'-6.1
+1.5
~ll

~.6

+0.]
2.7

"59.9
+0.9
0.8
Q.O

+3.2
+1.1

0,4

::!.I
2 <

i.i

59.8
+I..:!

0,1

'".. 3.0
"!,fl
+OA

0.11
1<

f,

50

62.0
+O.•
0.4

+S.-l
+3.2
+I.:!
O.•
U
'-'
15

62.8
"'-6•.1
23

+.1.'i
+2.5

1.:
0,5

--.JA
;U

<(I

100

."
101
xc

"'4\

101
III:!

/O

100
.11

104....
101
101..

IlIllnding·lbrl1l;l.llalllU. Fru'I.IJa~loral

.' Ftcrradcl

T)''lIOflc. Sygdul1l~ob~er\ a(ioncrn~ s~cr i parceller, der
I~~C sproJICS med 'i\ampcllll(Jler. men, d}r~ningsegcn

\~aocmc vurderes i parceller. der er h,)ldt fri for S)g·

dum angreh.
Re u1tatcmc af dis~e bedømmelser kan ses I label 7

(side 22). J samme label findc~ op. oplysninger om
frl)~trcsistcns, ~ornvægt Illc<lmerc. I)i~~c oplysninger er

Tuhl'f 5 l·i/l/('t""\'f.:~nr/er.of,ddl {'ti Jord/Y/lu,

ulf'fJf('rcndc!Qr:JCJ}!, 1996

JB 1+3 JB 2+.: lB 5·~ Hek: lan;;kt
Vinttrb,g m'':.1 Fbt IIkB.l.FhI IIl~l f1I :~I An I",,,, ",,,, [pr. ha I

\m(JI'(}nCl~ ., J3 :,' 50

Blandmg 49.2 /00 .... 100 61U 100 62.0 !OO
lI:mfl;l lUl ., +0.2 HM) +IUl ?') +0.6 ..,
Paula 0,4 101 0,2 1/lO 0.5 101 0,4 /01
Clann!.' '1.2 SO +ti.7 X9 -+10.0 SS +8.-1 "Pastoral ... 1,5 '7 +2.4 'il< ..0.4.1 .., +3.2 '5
lInnet l ... 1); 2..1 'il< "U.'1 .. +1.1- .,
Kllnsma +1,.1 '7 O.S !fil 1.1 IOl O•• 101
Kc~m.l -HA ?') 1.2 III! 1.: 10 1 1.3 IO.:!
I.\/) ! .\ !3 I' '-'
'nlllll(,nCl~ l 2 /2 1-'
BlandIng 50.0 100 503 100 65.9 100 62.8 1/lO
An~(lfll 0.1} 102 ... 2.'\ "' -+7.h " +6.3 'Xl
Jolanl!.' +0.6 '9 2.7 HI:') 2.5 104 2.3 104
IlIIH' +2..1 " ·o.ti II'! ... '1.1 ., +4.5 In
J;I~llIm +3.8 • 2 O.• IO/ +2.9 .. +2.5 96
lI"mu· :!.O % 0.1 HIlI 2.2 III' /,7 Il"
Corsar· +1,6 '7 O•• 101 0.7 101 05 /O/
T.llItXl .O.Q os "'!.O "" ...5.1 ., +-.l •.1 .'!.'\J) "' n. 2. 13

Blanding Ilanna Ilamu. I--m\l, 1'J.'>lora.l
n"na.kl

henlet fra ..ortslisten, I tabellen finde'i de l-nldedc \<)l1l.'r
l den on:r.lc.= del Ul! de nerradcdc I dcn ncder'iIC del.

!kn ncrradcde ..."ort rro...t er den IidligSlc af de prun::·
de ,orter. mens sorternc Ilanna, Llu). Cobalt og I{Cg103

nlhd b Sl'(lJft{)('h('kfl'JII{)f'/ll' I \'irlluhy.!;,wr/{'I" 1996,

,\IIfJl'/{'I"('fule Jnrwf.: (IlX·/N)
.\ . L'den Slwnpl'bd/t'tnl'dH'

B = 0../ - 0.3 I liI/lOp

l:db}ue hll pr ha
Mc:rudb. ~nll_<NI

Vinttrb~~ for s\ beo meldu.!l Nadpkl

A I 8 lA 10\

\fl1IlIJf,nø~ ,. ,. ,. 15 12

Blandrng 62.2 65,7 l,') IO ""aIlIW 61.5 ()'U~ .J,\ Il III
Paula 60.5 66.2 5.' " 6
CI,lnrlc 5.1.6 51l.{, .J,l) 12 "PaslOral 58.5 lI3.7 5,2 l. 20
LUlnCI "lU< (J'U b,~ l. ,
Kansm~ 62,11 65.9 3.' 8 5
Rqllna ll!,J (.n. I ,- • 4
Lm " 1.' /.0

\muIJ"rlll.; • •
Blandmg 56,5 60,5 .J,O 14 9
,'\ng"r.l 4Q,4 :".J,2 4.> 4 41
Jolanle 55.6 62.4 •.7 24 3
InITII 49.S 55.9 6,4 7 "Jasmm 51,R 5R,3 6.6 17 ,
Ihmu· 56.2 62.'\ (l,,' n .,
c""",, S-1,2 60,2 •.0 10 21
rallllll 53.5 'l':' J 14 4 17
/.\/) !.4 !J 1..

Blandmg Ilanna. Uamu. 1'"''''1, I'ot'>h>ral
II-Icrr.ldcdc
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Vinlersæd

Ta~17 EgenskJlber i vmJerb)'gsorter 1996

r 1996 Gowo_.. I6I.- 1996

..... _.
Sd- --- _....

I::
...... --v-.,. MM- ..... liIol ::; ...... Blod SpocIIIk - ....... - - v;o.... :: I:'

.......... ..... ...... ........ -- iod- od- 1I0oI-... .... ........ - - looId ..,... •--AnJa/forsøs 8 8 7 16 , 9 7 IO
Blandmg 6,9 5,5 4,5 6.1 l.2 3.0 Ra.Sp.Ha
l-rtJd~d~ !ioner
Angora 31/7 76 8,4 5,4 1,3 3 3 5,1 0,5 9,9 Ra.Ha 8 6 6 6 6 3
AnlheR 3/8 79 1l,3 5.0 0.5 J I 0.1 0,1 0.4
Anligua 2/8 75 22.7 4,2 1.3 6 l 7,0 0,9 0,6
Ciarine 1/8 79 12.S 4,2 5.0 5 l 16,4 2,0 15,6 R:l 6 6
C<>baII 4/8 74 15,9 4.2 0,0 4 2 8,1 0,7 0,4 RII.lla,U
Fjord 2/8 68 12,9 4,\ 0,8 l l 15,5 1,6 1.3 \V~.Ra 2 6 5 5 8
Ilanna 4/8 76 5,9 5,5 3,0 3 l 8.6 0,3 3,1 lngen 6 7 8 4
IntTO 3/8 84 19,0 3,5 0.8 5 I 14.3 1,8 2.9 R, 6 7 6 4
Jasmin 3/8 83 8,1 5.0 0,5 I l 19.4 0,2 0,6 " 6 6 8 7
Jolanic 4/8 84 J,I 5.7 1,0 4 4 25.8 2,4 0,2 Sp 6 5 5 5
Kansma 3/8 86 13,9 4,7 1,3 3 6 6.6 0,5 0,3 R. 8 5 7 4 3 8
'-Innet 3/8 8J 11,9 4.2 0.8 3 3 29.4 2,4 0.2 R, 5 3 5 ,
Lizzy 4/8 81 34,3 3.1 1,0 4 l 12.4 0,3 0,5 R. 3 8 6 7 4 8
Narv,'" 1/8 "76 5.4 5.1 2,5 4. l 14,5 ],5 0.4 R.e 5 2 6 J
OnfWnm< 1/8 69 31>,7 3,5 0,5 3 l 19.8 3.1 9,0
Putor..1 1/8 ·4 7,n 5.1 3,5 5 4 32.8 0,4 5.3 R. 6 6 6
Paula 2/8 79 8,9 4,8 3.2 3 O 24.4 0,1 1,3 Ra.P!2
Regma 418 83 8.6 4,9 1.3 .1 l 15.6 1,1 (JA L,
Sapino 2/8 83 26,5 3.6 1.3 4 4 3.2 0,2 0,4 Ly 7 6 6 6
Tattoo 1/8 76 8.• 4.9 1,0 11 L6 0,5 3.7 Ly 5 6 5 5 3 8T_, 3/8 74 13,6 3,9 2,7 4 O 8.1 0.3 0,8 Sp 3 2 6 4
Tiffany 3/8 79 7,. 4,7 0.2 5 2 12.6 0,5 1,1 Ly 5 6 6 • • J
Vanilla 3/8 66 9,7 4,7 0,2 I l ISA 0.3 1,7 We.Ru 3 5 5 5 I 9
LW 8728·27 218 87 5,1 5,6 0.0 2 2 12.9 lU 0.9 R:l
NFC WB 94-S 3/8 84 22.6 3,6 2.2 4 l 16,1 0,2 1,9 Ly,Wc
Fler,odede SOrler
Annette 1/8 76 23,7 3,6 2,5 3 2 21.9 0.8 3,7 R.
Corsllr 1/8 74 7,9 4,' 1,8 5 l 12.1 1.3 1,8 Sp,Ra 6 3 4
llon<" 2/8 84 3,9 5,7 2,7 8 8 9,6 1,1 1,4 Ra.!la 4 2 4
F"", JO(7 88 3,1 5,8 6,0 9 7 5.2 _H l.2 Sp,lIaJta 6 3 5
Hom. 31/7 86 3.9 5,7 5,5 4 2 14,9 3,1 1.3 Sp.HI 6 2 3
MI,ltSlIC 218 76 11,7 4.1 2,2 7 l 16,5 1.4 1,1
Milva 31/7 83 4.2 5,6 3,7 7 3 4.8 8.2 0,5 ...0.1 5 l 4.
Pcnn;a 1/8 86 1,6 6,0 6.2 8 5 7,8 ]J 0,7 Sp.lla.Ra 8 2 4
Ulla 3/8 81 11,7 4,6 0.2 5 4 4.3 1,0 3,6 Sp,Il1 2 l 6
IIS95 SH 2/8 74 1.J.9 4.1 L' 6 l 2],7 0,4 2.6
977SSH 1/8 73 42,2 2,8 1,5 4 4 10,2 0.9 7.6 Sp
Mil FK 7,] 218 7J 19.4 3,5 2.7 J l 21.7 0.6 0,4 R.
I) Skala I - 9. 2) Skala 6-10. ~J Pct. dz......et blmrc;al. 4) S~ifik l't'~i~ICns o;e af~nit om vlrbyg

som de sildigste var modne 5 dage senere. Dc 2-radede menligning med procenl døde planter og ~arn~leren for
..orter er de korteste og mest stråstive. froSlresistens ikke nogen god sammenhæng.

Dcn forholdsvis strenge vinter har betydet. al der er Karaktererne for nedknækning af aks og strl ved
set en del udvintring i observationsparcellerne. Blandt o\'crmodenhed belyser risikoen for tab i de tilfælde,
de kendte sorter er del gået hårde~l ud over LiZ/y. Sea· hvor markerne får lov at stå efter modenhed. Karakterer·
pino og Annette. Den Oerradedc ~ort Perma har klarel ne for angreb af sygdommene meldug. skold plet og byg-
sig bedst. og der er kun fundet 1,5 procent dodc planter i bladplel viser slore udsving mellem sorterne. Det er
den i foråret. Ud over en optælling af procent døde plan- glædeligt. at der nu lil ..yneladende er sorter på vej. der
ler er der også vurderet vitalitet efler vinteren. Det er har en god sygdomsresistcns. Det gælder eksempelvis
måske en lidt subjektiv karakter. men den slemmcr godl sonerne Anthere og Tattoo.
overens med procenl dode planter. Generelt har sorter Der er el ston antal soner. hvor der iUe er karakterer
med en stor andel af døde planter således fået en lav ka- for frostreslslen~. kornvægt med mere. Det skyldes Io
rakter for vitalitet efter vinteren. Desværre \ iser en sam- forhold. For det forste er mange af de afprovede soner
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IJter wnteren 1996 ble\
der W'1 Ivde/lge fonJ..e//e I

sJ.ader og på\'lrkmnger af
de enJ.elle sorter.

I f1aggrllnden Jf!s\'orl.\
Jonmg med l'Ulterrug og
\'in/a/ll'ede,

Vintersæd

Blandmg
lIamu 
Fruol 
Hanni
Karisma
lasmlll
I ':I~Ii)1 ~ll

Inlm
Angora
Clannc
~lIlvl 
Jolanu::
Pa.ula
Lmnel
Lill}
Penn,'
R~!!lna

Tender
MaJ,,:slIc"
Tiffany
UI1:''''
Cobl\1l
C\)rsur'"
Selplllo
VlIllIlta

Talloo
Anncllc'"
FjOOI
f\arvll
Danc:ka
Anllgua
Anlhe~

Mil FK 7·.1·
LW X728·27
f\i'C WB \).l.j

11595·511
9775-511·
Orinamc

- Flcll1ldl'-d~

100
103

''''102
10';
108
110
100
99

108

1011
1()4
101
109
HlO
101
104
102
92

IOS
1119
IOS
1116
108

lilO
99

100
100...
9S
IJI)

9'
90

9'
Hkl

100
99
96
97

1011
98
92

102
9S
97
97
93
97
91

100
100

9'
9S

102
.7

103
102
Il»
99

101
99

103
9S
99
9S
IO~

99

100
102
101
99
95
9S
93
90
91
86

IOS
IOS.'96
94

IOS
102
99
99
99
97
96
9S
93
91
91
91
89

104
102
101
99
96
94,.
89

"81

forholdsvis nye og derfor endnu Ikke oplaget p~ dansk
,on.,lbl.:. For del andet markedsføres der efterh:lndcn et
stort antal soner. som iHe har været tilmeldt dcn dan~ke

IO\'bestemte vær<hafprovning. Kar.tktereme for korn
vægt og proteinindhold viser Iydcllgt. at de 2-radede
soner har dc stor')te kerner og del højeste indhold af pro
tein.this avlen skal kunne hroge~ til malt. skal der være
ct la\'1 prOleinindhold. en god sortenng. et hUJl ehtrakt·
udbyttc og en lav viskositet. Sorterne 'nmmy og Angora
lever tilsyneladende hcd~t op til disse krav. men blandl
de nyere sorter er der formcnlllg ogsl'l nogle, der er lo
vende på delle område.

Flere års forsøg med vinterbygsorter
I tabel 8 og 9 (side 23) bnnges en oversigt over de sene
'ile Ars forsøg med vinterbygsoncr.

Tabel 8 gl\er en O\Crslgt over. hvordan soneme har
klaret sig i de enkelte Ar fm 1992 og frem til J996. Ta·
bcllen illustrerer ganske tydehgt. hvordan udbyttet l sor
lerne svinger i forhold til hinanden fra <ir lil år. Ud fra ta
bellen kan man få et godt indtryk af, hvor stabill udbyt
tet ligger i de enkelte soner. for c:n del af sonemc afVI
ger 1996 markant fra tidligere :1r. Dt:t 'ikyldes den \'aric
rende vinlerskade salteme imellem.

I tabel Q er det beregnet. hvordan de enkelte soner har
klaret sig igennem dc senClole indtil 5 år. hvor de har del·
taget i Jandsforsøgene. Der er ved beregning af gennem
smIlet o\'er flere år ikke taget hensyn til an lallet af for.
søg i det enkelte år.

Resultaterne vurderet over nere år viser stadig en len
dens lil. at udbyueni\'cauct i de flerradede sorter er høJe
re end i de l·radede,

Valg af vinterbygsort
Der afprøves og markedsfores efterhåndcn et meget
slon antal vinlcrbygsoncr. Det er derfor vanskeligt al få
cl overblik over alle sonerne og deres slærke og <;vage
sider. I t:lbcl IO (lo ide 25) er der lavet cn opstilling, hvor

23



Vintersæd

Tabel 9 Oversigt o\'er S(lrtvorsog i \·;nterhyg. 1992·96

HdcliWkl

~ I Blom- Iul • dmg
Blom- l
dm, ~I

I JylllUld
Udb tte OP mcruJbue hk

:,';'~- I Blon I ':: I
l:ll dmg 'urt

I
kerne r. ha

Øerne

I

I
~

Blandmg
FonøgMir 1991-%
H_
Hamu*
Paslon.I
I·ros! *
Jasmin
Karisml

a"""
I.u<>
An_
f"QrføR5l1r IY9J·9tJ
Milva*
JoianIe
Pauli
Lml)el

f'orsl1gwr 1m W!
Lizzy
Forsøssar 1995·90
Regina
Maj<'sllc"
Penna-
Tender
Corsar*
Ulla*
Tiffany
Annelie·
Coball
VanillIl
Scapino
Fjord
Tatloo

.. Fkrradcdc

"'.'67,3

"'.4
67.3
68.5
"'.9
"'..
65.2
67.2

67,9
69,'
69.'
69,'

71.7

73.3
69.9
69.5
72.R
69,5
69.3
72.8
69.5
73.3
73.1
73.1
73.1
73.1

t.3
O.'

.0.1

.0.1

.0.9
+IA
_2.6
+3.0
+4.5

2,3

1.'
0.0

«>.9

+1.9

1.5
1.0
0,6
0,6

.0,5
+0.9
+1.1
+1.5
+2,0
+3,(>

+45
+4,5
+5.2

'00

102
IIH
100
100
99

""96
95
93

103
103
100
99

97

102
101
101
101
99
99
99
9.
9'
.5...
94
9J

61,7
M.2
61.1
65.2
64.4
6'\.J

61,1
62.0
64.0

64,1
66,5

"'.5
"'.5

68.0

70,7

"'.1
"'.1
69.6

"'-'
60,0
69.6
6<1.1
70,7
6l.J.J

69,4
69,4
69.4

2,1
0,7
0.4
0.0

.0.7
+I.J
+1.8

'.'+4.0

1.9
2,1
1,5
0,0

+2.8

0,9
lU
1.0
1.,

+1,0
U

+1.6
+Ul
+2.9

l,O

+5,1
,"",4

+4.5

W()

103
101
101
100
99
9
97..
94

103
UH
102
100

96

'Ol
100
102
102
9.
"X
9'
97
96

".93
94
94

73.0
71.6
71,6
71.6
75.4
i,tJ
71,6
-1.1

73.1

73.7
75,4
75,4
75.J

78.6

79,3
i9,J
78,3
80,0
7R,3
7S,n
80,0
78,3
79.3
liU
81,3
s1,3
RU

0,0
0.2

+1,0
~.4

.0,8

... l.~

+4-'
+I.~

+5.1

2.0
1.5

.,.2.7
+2.1

-0-0.7

2.9
3,0

.0.6

...2.1
O.,
0.0
0.1

..;{),9

0.0
'f"4,K

+3.3
+5.1
+1.4

100

100
100
99
99
99
98..
97
9J

103
102
96
9'

99

'04,t>,
'Ol
'00
'00
{(Xl
99
99
98
97
96.....

sorterne er grupperet efter deres egenskaber. Der er kun
medtaget de 10 ydergrupper for hver enkelt egenskab.
Derfor finde~ der man~e sorter i midtergruppeme. ~om
ikke er nævnl.

Sortsvalget mdenfor vmterbyg har været forholdsvis
konservativt. Det frcmg~r af [abel II. hvor der ses en
oversigt over sortsfordelingen i de seneste 5 k

Igcnnem nere år har dyrkningen af vintcrbyg været

domineret af 2·3 sortcr, og del ser ud (il, at denne tcn·
dens holder. men der er ved at ske el sortsskifte. rets
markante resultaler ang~ende overvintringsevne og syg·
dom\mnolugclighed vil forh:lbcnllig hurtigl af'ipejle 'iig
l somvalgcl.

Væ'iemlige faktorer \'ed valg afwnterb)'gsorr

Tabel II. Fintub.'·1POf/ernel udbrede/5e j procent

Høst ar:

H,ru"
Ptilor.J.l
C!;tnnc
Inlro
\nl!(.r;a

JoJantc:
Paula
Ham.
Kamnu
Mannka
Jasmm
l.mnel
Andn: ",ner

24

,....,
24,

26

4.

199~

I

J'
14

22

1'19-1 199:'i 1996

, 6 J-l
39 2; 26
29 '"

,.
I • ,
l l ,

2 3
I 2
2 3 2,
• 2,

I
II "

OI'en-intringlf'll/C Der 1"ll'lge5 lUe lorter, hl'or
der er I\'i\'l om OI'ernntnngse\-nen_

Udb\"ue. Der welge.\ blandl sorler, der gh'er et
"")I IU/hylte. ogm i forsog uden Sl'wnpebd.æm·
pelse

- .sYlfd(lmmrodtagelighed Der \'ælges sorter med
nn,~l' modtagl'lighed o\'erfor meldug, skoldpIel.
bygbladplet og bygrust

- Slra1arakrerer

- F.gnl'lhed som malthyg Kun hvis del er muflgt
(1/ opna en Sikkerhed for afsætning til en betyde·
I(~ merpris



Vintersæd

lallellO. A'orl AaTaA/l'T/lfd ajnflf(·rll.\'}pOrfemt' i IllfUI\
fnrm~ /W(,

Klin .\Orlt'r i wler:.:nlf'/J('Tlle er TIInnf

Kort :.tru Langl strå
"'.InilIa FJC'Td OnllammC' !-rO"'1 l .......'~'l-~- K.ln'ma
·P-'''II \III ,t.. Pa.~l(lraJ Penna Ilamu Jvl:mh:
('tlI~dr Il'" '>11 Tender 'I( "'It"" .. Intro l1and..1

Sli\'~traCl Blodsldiet
Cc'bal! 1\\ Mi."·,'7 V,111ill .. Perm;1 1'1'1'1 IlJlllu
Tillan~ VII.. Onllamme CI:mnc: "nthen: JJ,mlll

Fa dlKle planll'r
efter" inler

1\'nnJ Ir(>lil Jnl.lole
Ilamu Dand.a \llha
I \\, ,'~~ ~~ 'at"lk Ilanna

Tr~dkulle er c.:n ..!lkukll )\ol':c"'kd'oc ...para... it, hvilket be,
tyder. at i ..ær svækkede planter angnhc .... I furMlg ... lc.:d q

er derfor ullder...ogl. om en bedre manganfol''''YlIIng i ef
lerård !..:m gllre plal1le01c.: mcrc rnocblandsdyglige o\'er
for angreb af Iddkolle.

Da angrebene af tråd"'olle overvejende har va.~rcl !.\ u

ge. t.:r der I"''''C i nogen al forsogslcddcnc orn. cl sikre
mcrudhyller fnr forehyggebe mod Iråd"'ollc.

Sne:lA,mmel er obsef\-'erel I ct enkelt for!.(J!!. mcn an
gn:h"!!l'adcn har været llp~vlr"'el af alle hchandllngcr.

R!(uJIII.\ klin uverføre hlll'rerodso/I'inH' I cftcn\ret. I
forsog ..lcd 6 er under,ugt cffe"'ten af pyrclhrOldct Sumi
Alpha 5 F\V. Da bladlus kun har optrndt i 1 for...ng i ef
tedret og med ...... age angreb (I pet. angrebne pianicr). er
der Ikke opnjcl merudh}lIer for be"'æmpel~.

For..."gcnc fonsællcr. men Ra}cor 15 WP er~latles af
,trohllunnl'1 Amistar, og Corbel crSlallcs af Tilt top.

Sen moden
Cobalt Rt'~m;1

Jol;lmc
Lill~

IbJlll:1

Mungc døde planter
ener" inter

Il':""' 'II lillY OnflJmme
$l.:apmv \nnc:ue\nllJ!'ua
r-1<. .... Il'U·\'lIlrl<·llotrll

Tidli~ moden
I LUllU ~hhdI'nl"

Ang\lf:l

Lidi modtuj.!.c1iJ.:
for melduJ,!

\mhen: Tdllotl ~apmo

\legel modtugeli~
for meldug

Paswfal Lmnel Jolanle
1';lUld l t\t.I;'\ ~H Annelie
'till" 7 \ Orlfiamme Ja~llIin

Taht-II~ II/adrmmpe· ef/eraru~ ITiIC/A"lIe (H/(J}

Il< PI...· J\.1. planter med ldb. og

VinlCrb)J: ruullJ- ,O' • ""''' meruJb.
Iings- pr. m" Mcdi(1 hlg ker-
lid fontr november ne pr. ha

Planteværn
Udvintringssvampe og bladsvampe efterår
I label 12 ,>cs rc\ultalcl af 7 for:o.u~ med bekæmpch.c af
hladwampe og Ir. dknllc saml hladlu'> om crtcr::'\rcl. For
..ugene er ~;\('t fra 7. 22. scplcmhcr. €l fu,...()~ er anl.!!;!1 i
Ilanna, men.. Cl er anlagl i Jolanl('.

HladlTnmpe. Dc dmnincrell(je blad~\ alllpe I ctlcr:\rcl

har været h)'ghladplcl og mchJug. Ilygru:-t er kllll oh..cr
verel i cl for~og (1 pct. angrehne planter). Corbel hal' Iio·
vCID,agclig cffdl mod meldug og h}gnlM. rncn~ ('ffd,
lell muc..l ..koldpkl og. især byghl:ldplcl il.l..c er ..ædll,:
god. Aygbladpkl er heller iHc ble\ Cl '>ærllg glxJl hc
k.:cmpcl I di .. \C fnr ..ng he tabclhLlag.ctl.

Forsøgene er opdel! efter, om der har \'a.'rcl meget eI
10.:1' lidI meldug I cflcr:1rct. I lighed llled lilli igere :\1' Cl' der
ikke ()pnåCI :o.iJ...l'c merudbytter for cflcr:lr..hel..a:l11pcl:o.c
med Corbcl. Ddtt.: ga:lder og~:1 l alle 7 cnkcltfor:o.ng og
uan~t :lIIgreh'gradcJI af lIleldu~ i cflcr:ireL Heller lUC i
tldligerc jrs f{lr'~"g er der opn;kl merudb~Iler for be
~.t"mpehe ..I hlad\\3mpc om efleråret.

TrodJ..olle er ~un ub...erverel l :! forsog og med ,\age
angreb, Efter Baylldan er udg; Cl af m:lrkcdcl. er der 111
gen kemiske løsninger lil r: dighc.:d lil forebyggelse mod
lrJd.L..ulle. Bayror 25 \VP er lkkc.: god!..endt i korn. men
har I Ildllgt.:rt: f(J,.~n~ haft en effc!..1 mod tddkollc. I for
,ogsled 1: er afpruvc.:1 Cl bejd ...emiddcJ. som skulle ha\ e
...n ... idceffckl mod Ir:'ld"'olle.

lIujl protcinindhold
SI:apmo Onnammc l '" ~~".~-

Ilanna Karl,ma Vanilla

-, F1erradcl

Lu' l proteinindhold
'OfurJ Irll'" ('{ll .....r·
Maj(."IK- IldlIlU' \hhJ'

jDancla I'enna

JlJIJfJ .J fontJ,~ \tq:et mdllu~ rrurt/r
2b

I. Lbchandlcl '9' 56 O 53.3
l. ~llilll1J l'reml) D.:ha hellh 1% " " 0.5
3. IlXI ml Fung:ml A bejds. 207 \5 " 0.0

• J,lIlg B:IYl:llr 1'\ \\ P lIlI 212 " " ~u,:!

5.0.5 I Corbcl ull, 210 IO U lA
(j. 0.2 I SUIllI Atph;l S FW lill lO! 0.4
7,1,Ok8 Baycor25WP "",. 'Oll 1.2
X U.'i I ("1.,heJ no\ 2m u.\)

,) ~.U 19 \l:m)ldl"ulfJt ~2 n\l\ 20S 2.:!:
LSD l-V "'UW!.·\J "'
''''''' ~ lonl'x J Idr m{'fdu}!, tJlad!

I L~hantllcl 152 O 52.2
2. JOO ml Prcrn" Ddl;l held, I:,ll I " \.4
3. \(XJ ml rungll.lll A beJdS. 141 O O ilA

• t ,O kl; ]bYl"Ilr 2'\ \VI' lill 150 " 1,0

5.0.5 J COI!x1 ull. 1\5 O " 0.1
(j. 11.2 J Sunn f\lph:1 '\ rw lIlI 150 11,7
7. 1.0 kE Bay'cor 25 WP "'" 155 0.5
KII.5ICllr~J rn" 16! O.U
9.3.0 k@ ManEansulfill 32 "'"

,., O.'
LSU 1·1,1 "'I SI) 2·\1 "'
IQQ./·l)fJ III/r,nl,!: Mf'd 1/"'1</111.; o,~lelh'r bYNr/II/ f'{/rrt/r

\ L'bch;lndlel m 5U 2X 58.2
5 115 I C\llllel 'lll "'O It, " O,J

8.0.5 I Corbel "'" 296 1.4
L"iD f.~ ••
/50 ,".~ ••
J9QJ.'J() /7IrIrWIK eden mddll,~ o~.'d/ff h.\·~lUfl .'/Iad'
t. Ubehandlel 258 O.• 0.\ 51.6
5 0.5 I Corbct ull. 256 () " 0,1
8.0.5 J Corbel nuv, 258 0.0
l_W J.I( tt.I

Uil> ~ 1\ m

25



Vintersæd

Kraftigl angreb af sneskunmel j en \'mlerb)'gmark,JotograJerel I april /996 Marken \'ar meget kraftigt udviklet i eJ
terdret. og der vur snedække ,lamgere perioder vinteren igennem.

Middelafprøvning
f label 13·16 er Tilt Megaturbo sammenlignet med nye.
endnu ikke godkendte midler. I tabel 16 er Tilt Megatur
bo sammenlignet med Rival, som også er godkendt.
Midlerne er afprøvel med hhv. to behandlinger med In
normal dosering og to behandlinger med 1/4 normal do
sering. I label 14 er strobilurinet Amistar dog afprovet
med normal dosering hh\". 1/2 normal dosenng. Der er i
forsøgene med afprøvning af midlernes effekt valgt en
relati\1lav indsats for at f~ storre forskelle frem mellem
midlern~. Afproves meget høje indsatser. vil de fleste
midler klarc sig godt.

I label 13 er del nye middel Slerco 312,5 EC ufprøvcl
for forste gang i landsforsogene. Zenit har været afpn,·
vet tidligere. Stereo er en blanding af det nye stof cypro
dinil og det velkendte propiCOll3Zol. som er aktivstoffet i
Tilt 250 EC. Normaldoseringen af Stereo er 1.6 l pr. ha i
byg mod 2,0 I pr. ha i hvede.

Det fremgår. at bygbladplet og meldug har været de
dominerende svampesygdomme. I et enkelt forscg i
Clarine har kun bygbladplct optrådt med betydende an
greb. hvorfor delte forsag er vist for sig selv. De øvrige
forsøg er udført i Ilanna (3 forsøg) og Inlro. Mod byg
bladplct har Stcreo og dcrnæst Zenit haft bedst effekt
Effekten af alle behandlinger med Tilt Megaturbo har
været utilfredsstillende i forsoget med meget bygblad
plet. En yderligere behandling Illed 0,25 I Tih Megalur
bo pr. ha i forsøgsled 4 har ikke forbedret effekten.
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Mod meldug har Zenit han bedst effekl. Zenit er et
produkt der er meget lig Tilt Megaturbo, blot er fenpro·
pimorph udskiftet med fenpropidin. Fenpropidin har
bedre effekt mod meldug end fenpropimorph, mens fen·
propidins effekt mod rust er lidt d~rligere. Bygrusl har
ikke optrådt i forsøgene.

De hojcste mcrudbyller er opnået ved anvendelse af
$'creo 312,5 EC.

I et enkel! forog er l 2 ekstra forsogsled behandlet med
et strobilurin. I delle forsog er der observeret både me·
get meldug og meget bygbladplet. Halv dosering af stro
bilurinet Amistar Pro efterfulgl af halv dosering Amistar
har givet 8.3 hkg i brutlomerudbyuc pr. ha mod et brut
tomerudbylte på 5, I hkg pr. ha i forsøgsled 6 for IO 00·
handlinger med halv dosering af Stereo 312,5 EC. To
behandlinger med halv dosering af Tilt Megaturbo i for·
sogsled 2 har resulteret i et bruuornerudbylte på 3.7 hkg
pr. ha.

I label 14 er afprøvet effekten af strobilurinet Arnistar.
Amistar Pro er en blanding af strobilurinet og fenpropi
morph. det virksomme stof i Carte!. ormaJdoseringen
for Arnistar er 1.0 I pr. ha og for Arnistar Pro 2.0 I pr. ha.
Slrobilurinel er afprøvet i både heJ og halv dosering. Ef
fekten af Amistar og Amistar Pro er sammenlignet med
effekten af 2 I1ehandlinger med halv dosering afTilt Me·
gaturbo. Vær derfor opmærksom på. al forsøgsled 2 skal
sammenlignes med forsogsled 4. forsogsled 6 hhv. for
jogsled 8.

I alt 4 forsog er udført i Hanna, 2 i Clarine og et iMa-



TalNI 13. Blathl"Ompe • middelafpro\'nmg (811 J

1\:1. dæknmg med edb. øj

~Vlntt:rbyg Blad· ISkOld., Md· l Byg· ::,~plet plct dug nht

a. 23/6 "'1"1u
IW() . .J form,fl,

I Ubehandlet " 1 Il O 57.3
:2 .2)( 05 I M(,~.lolurOO

, Il..' , O 3.1
3. 2 )( 0.25 I Megalurbo 5 0.4 3 O l.;
4\)( 0.25 I \1cgatulbo 5 fI.4 O :l.O
5. I x 0.25 l Megalurbo 5 0.4 3 O 1.5
fl. ::I x O.ii l Slo:rctl 112.'i 2 0.1 O 4,'i
7.2 x O"" l Stereo 312.5 l 0.4 3 O 3.7
X 2)(0.4 kgZcmt , 03 0.5 O 2.6
9.2 x 0.2 kg Zeml , 0.4 I O 1.3
I.m J.I~ .?3
I.Wl!} "'
I()w), I jonor; I CldllfII.'
U''f'/ b.lfl,bfuJplrt, \1"<l,fl," uru:rr:hund" ,-,~J"'rvfl'

I. Ubehandlet 25 O 4 O 53~

2 ::I x lI.S 1fl.lcg;ltuml1 111 l) O O l.l'i
3.2)( 0.25 I McgalUrbo 12 O O O 1.5
4 .l X0.25 I Mq;alurbo 19 O O O l .•
5. I x 0.25 I McgalUr'bo 18 O O O 2.5
ti 2)( U,S l Sl..:rco 112, 'i l O O l) Il."
7.2 x 0,4 I Stereo 312.5 I O O O 7.8
R .2 x 0,4 kg unll 5 O O O •.5
9,2)( O.1lg Zenit 5 O O O 5.9
/'\1) I f.I ,~

IW~ Jforso/o:

I. Ubehandkt • 9 7 0.2 60.5
2 2 x 0,5 I \IcgatulOu , I O 0.05 '-'
3.2)( 0.15 l Megalurbo 2 2 O 0.06 3.9
4 3)( 0.25 1 r.--1cglllurl;'(l I 0.9 U O.(Jl,l 'i.2
8.2 x 0,4 kgZcm1 2 0.7 O om 7.l
9,2)( 0.2 kg lem1 2 I O 0.1 5.2
!-li/) 1·9 ]J

LIW J·9 "'
/.rd 1-J og 6·9 ~h(lftdk" JIM/11m .lO·JI 011 JIJ-J5
'-re/ol drsudrn br"lwndln I stadIum 65·7/
Vel ~ INhnndJn / \ludlum 39-45

rinka og Jolantc. Bygbladplel og meldug har været de
dominerende ...~:tdegorcrc. Bygru'it er kun fundet ~pora

disk i 2 forsog.
Et enkelt forsog i Clarinc med meget bygbladplct (5

pct dækning midt i juni i ubehandlet) er vist separat.
I..ær Cianne har 1 1996 været meget angrebet af byg
bladplel. Det fremgår, at selvom "ygdommcne er beo
kæmpet næsten lige godt I forsogslcd 2. 4 og . er del
MorSle merudbytte opnåel i forsogsled 4 og 8. h\'or der
er anvendt el ... trohJlurin. Tilt l\'1egalurbo har ikke resul·
leret I et stati"li"k sikken merudbyue i detle forsøg og
heller ikke el økonomisk merudbytte. Merudbyllerne cf·
ter strobilurinet vurderes som ret høje i forhold lil an·
grebsgraden af svampesygdomme. Det fremgår også. at
aniaIlet af grønne blade er øget ved behandlingen med
slrobilurinel. Der er en tcnden!l til el lavere merudbyue.
når doseringerne af strobilunncl reducere~. En en~eh

behandling med Amistar Pro I fuld dosering I væ~<;1-"13'

dium 30-31 har også givet et lavere merudbyue end IO
behandlinger. TUlJindkomsvæglen er øget ved behand-

Vinter!ooa'd

Tabel J.J 81adsmmpe· afpro\'nm,: afel slrob,llmn (8/! J

Pet. da:k:nJn8 med An'" Udb. og

Vin(erby~ Bll1d-1 Skold· IMel· ."""" mcrudb
plCl plct dug

blade hli.g ker
r. SlnI

Ca. 24/6 ~ 14/fi
ne pr h~

1996 7formg udI b'rb(adpll'l

I. Ubehandlet 2 O., I 3.3 55.1
2. :' x 0,5 I \tcE;aturbo 0.6 OA 0.2 M L"
3. 2 )( 1.0 I Amlstar 03 O~ 0.2 3.7 3.7
4.2)( n.'i J Armstar 11,4 0..1 O.J 3.7 ~.S

5.2)( 2,0 I Arnistar Pro 03 0.2 0.3 3.7 4.0
6. l )( 1.0 I AmlSlar Pro 0,1 0.2 O.:' J.7 J.7
7. l )( 2.0 I Amistar Pro

l x 1.0 I Amistar 0.2 0.3 O~ 3.8 3.'
8. 1 )( 1.0 I ,\rlllSlar Pro

J x 0.5 IAmistar 0.3 0,4 0.1 3.8 l.2
9 I )( 2.0 I Arnislar Pro 0.3 0,4 0.1 1.8 Vi
LSD J.Q /1
LSD}·9 11

/996 I !nrføll nann, mt'd b.\"1:b1adpJt't

I l:bchandlet 5 0.08 0.3 3.1 .no
2_ 2 x 0,5 I MCE;aturbo 2 0,08 tl 3.6 V
3. 2 x 1,01 Amistar 0.8 0.06 O 4.3 11.9,. 2)( O.'i l Anmtar 0.7 0.05 0.01 4.2 10.3
5. 2 x 2,0 1Amlstar Pro 0.5 0.05 O 4.2 12,4
6. ! )( 1,0 1Amis:tar Pro U•• 0.Q9 O 4,1 8.7
7. I x 2.0 I Amisw Pro

l x 1.0IAmi~ 0.8 0.05 0.01 43 105
>. l x 1.C11 Aml.l,tar f'ro

l )(O,'i l Aml~lar I 0.06 11.01 4.1 8.7
9. I )( 2.0 1AmiSlar Pro 2 0,07 0,03 4.0 4.5
LSD /·9 l4

Le,1 ,:!·9 ,..·hdfUilc/ stadium f(}·n
Lt'J ':!·8 ht'handlt'l stadlllJn }CJ..H

Iing med 5lrobilunncl. mcns mdholdet af rnprotelll er
uændret. livordan bchandlmgemc lo\'ngt har p!\Irket
kornJ.Talllelen, fremg~r af labelbilagel.

I de 7 forsøg med <;vage angreb :lf bladsvampc er
memdb)'lIet efter behandling med halv dosering af
strobllurinet i forsogsled 4 og 6 også højere end be
handling med halv dosering af Tilt ""legalUrbo i for·
sog.. lcd 2.

Strobiluriner
Del er førsle år. at el slrobtlurin er afprøvel I vlOlcrbyg
og rug t de landøkonomiske forenmger. I 1995 blev to
strobiluriner. Amislar og Menlor. lestel i vinterhvede og
Amistar også i vårbyg I landsforsogene. Amistar blev i
1995 afprovel under navnel ICIA 5504. Strobilurincme
lilhorer en ny generation af svarnpcnlldler. som h-'dc i
danske og udenlandske forsøg har VIst fantastisk gode
resull:Hcr.

Strobilurineme kan være megel forskellige mhl. ef
fekt. Amlslar er Cl bredspektret middel. men specielt ef·
fekten mod Septoria og bygbladplcl er god. Fenpropi
morph. det aktive Slof I Corbel. er Iblandel i AmiSlar Pro
for al fOr'ilærke effekten mod meldug.

l\lenlor har specielt en god effekl mod meldug i ~orn.
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Vinlersæd

Byghladpll't optrådte med fuædmnfigl kraftigt' llngrl'fJ I

mange \'irrterbygmarker i 1996. Po fnllt'dpt ~es kraftlgi'
h/ll·. /1/cgl'l kraftif.:t' angreb af bygbladplet mIdt i jum
Der \"{Jr \IOri' \Orf.\JonAt'l/t', og bl.a. Clari/!(' og Angura
I'ar kraftigt angrehne. Rygbladplet optrædl'r\om p/eflr
pe cl/a wm nCflypl'. / /41.)6 domillcrl'de Ill'rtype1l. Fnr
.\(J/1/nU'I"('f/ /996 \'(Ir n'fallvt lor. Da bygblodplcl især tl'i·
ves tuuler fugl/ge hetlllgf'!.\er, mr t/('t fJ\'erra:>kende. (It
bygbladplrro"grebelle IIlIl'lklt'de sig sa kraftIgt

men ogs:\ effekt mod andrc svampe. Fcnproplmorph
indgår ogs.1 i MCiUor.

Andre <mobiluriner el' under ud\'i~lIng hos cn række
firmaer. Udgang~pullktel er melaboliuer fra s~o\'~\alll

pen sommerkoglehat. "om er efterlignct l 'IU~ eller
mindre omfang i de nye svampcmidlcr. Karaklcnsusk
for strobilurincrnc er. at de har en s.1k.aldt .. forgronncndc
effek{(. 5.1 afgroden holder sig g.røn i en længere periode
end ved brug af de nu\;crende tilladte wampemidler. Af
samme årsag. er der ogs, en anden sammenhæng mellem
angreb~grad af ::>\'ampcsygdomme og merudbyttc for be
bandlin~ med Mrobtlunneme end "ed amendelse al de
nm :crCI1(.k :<.vam~mtdler. Der er ingen godkendte Slro

bilurincr l Danmark. men flere slrobilurinl.:r er godkendt
i udlandc!. bl.a. er dc IO afprovcdc 'itrobtlunner god
kendt i Tyskland i 1996.
Fo~ogene med ~trobllunner fonsæner.
Itatlel 15 SC'i fC\Uhotlet ... f.l forsøg i Ilanna. h.. or md

dug og bygbladplct har ,"'æret de dominerende sy ~dom
me. Ocr er for de 4 nudlcr opn.1ct en..anede merudhyt
ter. der dog ikke er statlsti"k sikre. \leldug er hlcvct
bedst tx:kæmpct med Pluton og Tiptor. \1od bygbladplct
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TalJd /5 Bladn'ampi' - middl'/alprol'mng. (813)

"l'" """";n, """i,Udb ol
"""'d~

\inlerb)g BI..,J-I $ll)ld- Mel- I8\1 hkll
pkt plct dug rusa l kerne

, pr, ha

/996 3/Qno'l.

l. Ubehandlet 17 0.2 16 O 58.1
!. ! x IL') I .\lcg:uurbo 5 o.~ 5 O :\.0
J. 2 x 0.25 1Mc:pturbo 5 0.2 4 O l.'
4.2 x 0.5 I P1ulon • n,! , o 4.2
5. 2 x 0.25 l P1uton 5 0.1 I O 2~

fl. 2 x 0.5 I TIIlIOf • o..' I l> 1.0
7.2 x 0.251 TiplOf' 5 0.2 3 O 1.2
3, 2 x 0::-5 l Gnuul OK • II.! 3 o 3.'
9.2 x 0,38 I Granll DR 4 0.1 5 O 1.7
UiDI-Q ...
15n !,./,J ..
19Qj 5 jorso.r:.
I. Ubehandlet 0,9 16 0,02 0.02 57••
2. ! x 051 Mc:g.lUrbo 0.6 5 " 1/ 3.9
J. 2 x o_25 I MegalUrbo 0.7 6 O O 3.6
J 2x1l5tl'1ultlll I>~ 6 o O 6.0
5.2 x 0,251 Pluton 0.7 7 O O 3,4
6. 2 x 0.5 I TipilIr 0.5 5 " " 4.6
7.2 x 0.251 Tiptor 0.6 6 O • 4.1
II. :2 x 0.75 I Gr:lllll DR 0.5 6 • l> '.'9.2 x 0.381 Gnanlt DR I 8 O • 3.0
I.sD 1·1.J IJ
,-SD2·1.J 13

/ cd 2-Y /",lIal1ll/('11 \wdlllm 30·.H {J~ .?/,J·.J5

har midlerne vi ... , "amme dfck\. De to strategier med Tilt
Mcgalurbo har ikkc resultcret i merudbytlcr. når om·
kostninger til kemikalier fratrækkes.

I label 16 (:o.idc 29) er effekten afTih MegalUrbo sam·
mcnlignct med Kival; 4 for~Clg i soneme Ilanna (2 for
~øg). Pastoral og Jolamc.

RC:Jultatcl af el enkelt forsøg i Hanna med mcgct mel
dug er vi ...1 ...cpaml. Svampene er bekæmpel ligc godl
med dc to midler, hvilkct er i (l\'ercns~temmelse med rc
suh3lcrnc fra 19Q5. Af stralcgicrne med Tilt Megaturbo
har en enkelt behandling med 0.5 I pr. ha ~Iarcl sig
ht::d ... l. Rlvul er kun afpro\et llled.2 behandlinger. hvor:2
gangc 0.5 l pr. ha har klaret sig bed::>!. I de uvnge 3 for
sog har svampcbehandllng lUC været rentabel.

Effeklen af nrkstregulerlll,': er undersogl i forsogslcd
S. Der har Ikke været leJe~æd i nogen af forsogene. og
der er hdlt:r Ikke upnået ... lkre merudh) tter for indsat
~n. I :2 forsøg har der værct 'itr.1nedknækning. som er
reduceret ved behandllngcn mcd Ccronc. Vækstrcgulc
ringen har dog heller iHe resulteret i merudb)'ltcr i dis
...c :2 cnkchfurMIg. t\'edknæUede aks er kun forekom·
mct i ct fo~og. og Cernnc har ikke p<\virkel antallet
hcraf. AI rcducerc antallct af ncdknækkcde stn' og ak"
kan være af Ix'tydning i de :ir. hvor hoslcn trækkcr t
langdra!!.

Delt dosering
I tabel 17 .....: ... rc\u1tau:rnc af 6 for~og med fon.kelllgt an·
tal behandlingcr og doscnnger af Tilt 1egaturbo. For·



Tabe//tI 81atbmmpl' - m/ddl'!a/pro,mn~ (Bf.lJ Tabel/7 De/fdm/ja/Tilr \ft'~alllr"'() (RI;:)

Pt1. dd.ninp: .r Ilkg ~e~

POL p'."

Vinlerbn ~lrl·

81adl-IS"OI~'1 Md·
/,,0DY'-

",d- '<rud-
plet plel dug

te og
næln Ilerud )'1Ie: l-

I Ca 214 ")111:
lCIlII

39-45
~lJ-J'i r.~-71

;l)·H

,) !>Jnuncnllgllcl

I 0.9 O 50,1
IL'i (] (] ~.(, 0.0
O.:'i O O '-' +0,2
1I.'i (] " '.1 +0.\

O~ O O L7 .-u. I
ilA (] " 2.1'i 1.0
0,4 O O 2.0 J.I
O,'i (] " ' .. 1.'.,'

'"
'"

~6!1I 30·31
m·3J
W3J
30·3/

Ildl/!\xll/ndpl,'(

2 4 3 0,02 JIU
O,j''i 05 0...1 11J1.~ " 2.S >0.1
(J,75 I 0,:0; O., 0.01 1.1 O.,
I.UI rUl fl.:- II.!U o.m lA 11.1
O~O 0.9 O.• 0.Q3 " 2.4 It.h
11511 I I O.fl rUII ~.2 11..1
0,2:5 2 I O.S 0.01 ;U 1,\

0.2'i 2 lUl Il.:- O 2.1 l.2
l)

"'

IIN(,. ~/(/nll'o{ \/f'til'{ hHtMadpl1'f

l. Ubehandlel II
'xl:-Iu.-..." H,:-~ f,

J 3 x 11-1 dosiS (),7~ 5
.J ~x].'2dO'\I\ 1.01 .J

5.2 x 1/4 doSIS 0.50 5
fl 'x H2 dIN' tI.'" 1\
7. 1 x 1/4 dosIS 0.25 M
S. l x 1/-1 do,,, fl.2.'i

UWI-S
UWMi

Plan/t'I'ærn [tahcl l ~ er fONlg. ... led
med PC-PlantC':l'm~ \-cjlednlng,

I. Ubchandlel
2. J x 1/.1 dll~i,

J. J x 1/4 dosis
4,! x IC J\\sil
5.2: x 1/4 døm
ft.l)( 1!2L!,l\I'
":. l X l/J do",,,

I x l:J 111l'1'
lSD 1-.'
LSD l-.'"

1.n/2 b<'htlf/Jllo"I/ )/rI,/I111n

I.nl3 /It'hl/ml/r, I ,11/111/11/1

1.1'11" p.ti 5 1>,-hol1ll/l'// \/OI/'um
I-<'dr. IJ;:' 711r-1ll1mJk/l/,j,11111/1
lcd'" bel1wld/d l/lI,/mm

P..:I d<clmnJ af
H1.,lo::mc

pr. ha

fk· I u.·
Vintcrb)~

Iu",,-
"Iad- Skold- McI- Byg-

bylle: Mcr-
Img~-

plel plel ""' rusl
o, udby!

Illd..." mer- ".
I

"d- leml
Ca. 2316 ""~

•. 1
15

"'

l)

o O.J 9 63.3
l) l) 0,2 6.S .U
O O 0.U2 4.4 2.7
O l) l) •. 1 "O 0.1 O 4.0 3.1
l) 11.02 0.1 :-.5 4.6
O 0.1 O 1.3 LS

l) l) (U ~U lA
'h

4 3 0.9 47.9
lI.5 0.05 l) +1.0 -+-4.5
0.9 0.05 O +0.2 +1.9

I (J.2 l) +2.h +.1,l
I 0,2 0,01 0.1 .<l.S

0,9 lHI'i l) .(1..1 +1.1
I 0.04 O "'~ +2.0

0.01 l) 2.4 .0.5
25

"'

3 , 4 52,8
o,i 11.6 l) 7.2 '.7

I I O 5,6 1.9
0.9 0.5 l) 6,4 1.1

2 0.9 O 4.4 2.9

2}1

16

f'J9'i ~ fon(lC

I. Ubehandlel
2. 2 x 05 l \kgUlurhn
3. '1 x 0.25 I Mcg3!Urbo
fl. 2 xO.'i I Rllal
7,2 x fI,25 I Rllal
M l 'l( n.25 11{1\JI

I IC tO.25 l Rl\al
...1151 Co:-r(\O('l

I.\/) l.'
f_\lJ~.'

1~1I"{Il/fI"X

I. UI>ehondicl
2 X 05 I Mcga!lJIh..

1. 2 X0.25 I \lcgaturht'
~ I x n.'i I \lcgalllrhtl
5 I X 0.25 I \tegalUrbo
(, 2 x 0.'1 l Rllal
7.2 x 0,25 I Rival
li: l .... 0.2'\ I RI\JI

l xlll.2'i I K,\al

'.'()." I ('cr..nel
1...,1l I 8
I SJ) ~.,..,

IlJ9fJ I Jon",,:. \fl'.~rll/l"'dul{, 11'11;:'(' (Jnl{reh dnc/Il' Inic/mlllll..

I. Ubehandlel O
2.2 x O.~ I Mcg:llUfNI

J.2 x 0.25 l Megalurbo
4 I x (U I ".kgaturbo
.t 1 x O.l'li I Megaturbo
n2xll.~IRI\al

7.2xO.25IRl\al O
11 IxU.~:'iIRI\al

1 .... (11.2"1 Rlnl
-+-lJ." ICefllllel Il

VilJ f ~

J.rd 1·.1 0l: ".~ /wh'lntlfn, ffo,/iumW H"l( N-J;,
l.,.•/.J ",~; 1..'hlJ'klJ.-I1 ufII/il/m .lO-J I

"~lgCl1C cr udrort l Ilanna (2 forsog). JOhllllC 12 fnr\ug),
Clarillc \)g PaMoral.

For\ogcnc cr Ilpddl efter ilngreb\gradcll af bygblad
plcl. I). trod'i al for,l.:clllg angreb~grad .11' h) gbl<ldpkt er
der dog opn:'icl ensanede rnerudbylter I hcg,gc grupper af
fONlg. Den bcd:.le bel.:æmpeJse af bygbl3dplct er opn.lct
"'cd del hOJC...1C hch.Uldlingsindeh. nemlig 1 gangc U,5 I
pr. ha, Hcl.:;cmpcl\C'tCffcl.:.tcn er dog ug"';} her ulilfreds
"'lIlIende I.:.un ca. 65 pet. Dc dårlige hcl.:.æmpchc ...cffel.:.
ler er l1l \I.:.c • n.agcn lil. al der ikkc er opn:'cl hUJcrc
rncrmJhyllcr, og ;1( tllCfudbytterne iUe stiger med stI
gende angreb~grad.

For:-~lgcnc forts;clter. 'l:csle år VII cl fnn.~'g ... kd med
1.:11 hUJcn: il1d,,;:I!:<l blive mcdlaget. ligc'iom slrobiluriner
vil blive :tfprcwcl I 'itnltegiforsog.

I for!logctlc er og«,~ afprovet behandling ifølge PC-

Tafwl/8 PC -PltmlCl"ll'rn I nnferh,x (B/5J

Pcl d:rkll1ng af "db Me~1
"'mal Ik·

;''''' mcr· od·
Vintel'"by~ ,"d lad· MeI- Byg-

""b. bylt"\H'S' plet plet do,
ler Ings- "''' hkg •ndel(

'"'" kemi
l

ca. 19/6 mh
lli%. f> Junnc
l. Ubchandkl , 3 2 0.01 42.1
I 1'\ I..J '1q;;"lu/I>o 2.0 11.50 O.n Om. l) 1,1 0.1

9 PC'-p!;1JlIl:Izm U 0~3 J 0.9 O.S 0.01 2.J 0,4
LSD I·Q U
LSD5-Q "'
/99.1·%. N Ji/nm:

I. Ulx:handlcl 4 , 4 3 54.1
'i 2 '\ 1/4 \1q~alulho 2.lI 0.50 2 1l,9 0.08 2 2,S LO
9, PC-P!'lntc\æm 1,4 O.... 2 0,3 O~ J,4 U
LSD 1-9 1,0

LSD j-Q '"
ud 5 Iwh(lnlJ/t'I, Ifl/.Jlllm W·.lI Ol( .l~ ..H

!9



Vintersæd

Det fremgår, at b, de det økonomiske resultat og be
handlingshyppigheden ved behandling. ifolge PC-Plan~

levæms anvisning er på niveau med standardbchandlin
gen. Vcd PC·Plantcvæm er dog l..ort lidt færre gange. En
behandlingshyppighed for TIlt Megaturbo på 0.53 ved
PC-Plantevæm vurderes dog også som utilstrækkelig
ved det hoje angrebsniveau af b) gbladplcl. der har været
i årets forsog.

Trips
Der er i 1996 udrUr1 et enkelt fonoøg Illed tripsbekæm
pelse. Se tabelbilaget, 878. Der er ikke opmlet merud·
bytter for behandling. Heller ikl:e i gennemsnit af 4 Jrs
forsøg er der opnået sikre merudbyuer for bekæmpelse
af Lrips i vintcrb)g.

Strategi 1997 mod .H'umpe; \'Interbyg

Kend sortens reSIStens

Folg registrumgsnmets oplysningu om det aktu
elle !lmitteln'Å

Undersog jæ\"nligt marken i \'ækststadium 29-65.

Bekæmpehe /I'ærhættes i væhtswdlUm 30 I'ed:
- Meldug: Ol'er I per. angrebne p/amer
- Bygru.5f: Ol'(!r 25 pct. angrebne plamer.
Skoldple/ og hYXbladplel bekæmpe!>. når der fa/der
hyppig nedbor

Am'end ca 11-1 dosis mod meldug, ca lU dosis
mod bygruslog min. 112 dosis mod skoldp/et og
b_vgbladplel.

Dyrkning af vinterbyg til malt
Igennem de senere år har der været en øget lOteresse for
at anvende vinterbyg til mali. For at kunne tilfredsstille
de krav. der stilles til maltbyg. skal dyrkningsLeknikken
for vinterbyg tilpasses denne anvendelse af afgrooen. I
efteråret 1993 blev der derfor for første gang anlagt for
søg efter en ny forsøgsserie. der skal belyse muligheder·
ne for at Lilpasse dyrkningsteknikken.

Der indgclr tre sorter i forsøgene. I de forste to år var
del Astrid, Angora og Clarine. men i 1996 er Regina
kommet med i sledet for Astrid. der er udgået af dyn.
ningen i Danmark. Udover de tre sorter indgår der fire
forskellige kvælstofniveauer og stralegier. Blok A tilfo~

res den mængde kvælstof. der svarer til det forventede
opLimum ud fra N-min-analyser. Kvælstoffet udbringes
ad Lo gange. Første tildeling i 1996 er skel den 7_ april,
og der er udbragt 60 kg kvælstof pr. ha. Reslen af hæl
stoffet er udbragt den 20. april. 1gennemsnit af forsoge
ne er der tilfolt 150 kg hælstof i blok A. 110 kg hæl
stof ad IO gange i hlok B. 70 kg hælslaf ad to gange i
blok C og endelig 70 kg kvælstof ad en gang den I~.

april i blok D.
I tabel 19 ses de opnclede resultater i årets 4 forsøg.

Der blev anlagt et væsentligt slOrre anlal fOfSng i efter-

30

Tab<'! /9 Vinrerbyg lil maltbyg (BIfI)
A N efter N-mm anbefaling ad 2 gange
60 N d. 7/4 + 90 tV cl. 2014
8 40'" under N-min anbefalmg ad '1 ganxf.'
fJONd 7.J + 50Nd 2014
('- 80 J'\i under .\'-mm anbefaling ad 2 gang~

6Q,Vd 7/4 + /O,Vd 20:4
D 8O.V Ilndu N·mm anbefaling ad I gang
70 lI; d. 141.J

410fW~ D Gn\.

(dh.l'f1t'. hll( pr. ha
RCgJ-NI 65,0 6),6 57.0 56.5 60.5An,,,,, 59.S 57.6 51.8 5104 5.5.1
Cl""", 58,8 56,6 50.9 50.6 54.2
Gni 61.1 59.1 53.2 52.8
LSf) 8.5 1\.5 8.5 8.5
'i('/foudbwll' _ht~ pr ha
Regina 57,8 58,) .53,6 53,2 5.5.7
An~ora 52.6 51,3 485 48.0 50,4
Cl""", 51.6 SI.3 47,6 47.2 49.4
Gn.. ;'14.0 ~.O 49.9 49.5
Prurt'/allQfI('T tf pr hLf('
Rtglna 90 89 97 97 9)
Angora 98 99 106 107 101
Cl",,,, 100 100 IOS 109 104
Gn, 96 96 104 104
TuslNJlorrUWl'gl
Rtgina 5) 5) 5) 5) 5)
Angorn 53 54 54 55 54
Clari~ '" 51 5) 52 51
Gns 52 5.1 5) 5)
Sflrl~rm'l',proc:enl kerner uwr '15 mm
Regina 88 91 91 92 90
Angor;l ., ., " 94 91
CIanne 89 89 93 92 91
Gns. 89 91 9) 92
Pmt'.'1It rJprolem I Åunt!n
Regina 11.8 10,7 9.9 9.7 10.6
Angora 12.1 1lI.7 10.1 IU,I IU.8
CIanne 11.8 10.8 10,1 10,2 10,8
Gns. 11.0 JO.9 10.2 10.2

II t"euoudbyue. efter lom:klion for udgifter lil kv~lsto(
:U HVIS der skal opn.is ~mme mdtægt som l Regma l A

Met 19Q5. men på grund af den meget torre vInler var
der p<1 en del af forsogsarealerne sd højt et N-mm ind
hold i foroiret, at del forventede optimale kvælstofniveau
14 'illlavt. at deL ikke var muligt af gennemfare den i for
sogplancn fastlagte gmduering af kvælsloflildelingcn.

Del hOJeste udbyuc er hoslet i sonen Regina. og i alle
Irc solter er dct højeste udbytte opn~et i blok A. hvor der
er godskel efter det forvcntede optimale kvælsLofniveau.
Ilvis man vurderer ud fra nenoudbyttel. når kvælstoffet
er belalt, l...an det se~. at der kun har været et meget be
gr.t:nsct lab ved al give 40 kg kvælstof under del forven
tede optimale niveau. mens en yderligere besparelse p~

40 kg kvælstof medfører et megeL markant fald i det
okonomi~ke udbyue. Der er igen i 1996 opnået næsten
,amme udbync vcd en og IO tildelinger af l..\'ælstof. Det
svarer til det forventede. når der er forholdsvis store
mængder kvælsLof i jorden efter vinteren.

fI.·lidt i tabellen er del beregnet. hvor huj en kompris
man 'ikulle opnå for at fol. deL samme dækningsbidrag



VintcrS.L·d

Tabel JO ulIII!s/or:'''N m('11 I'imanlgwr/l'r /996
(817-818)

J
J
1
2
3
3
1
3
3
3,
3
J

.1

J,,
J,,
5
5
5
4,
4

J
J.5
6.'
4.2
4,7

3.7
JA
3.3
".2
5_0
J_o
8.6
'i.4..

-'
53.9
til ,7
52.3
61.5
34.0
61.0
38.3
b-U
S6.2
'19.7
64.6
6.lJ
J-'

J
49.3
'i4,q
48.1
56.8
48.J
56.6
53.0
57.0
51.2
'i'i.1

56.0
57.S
J'

Udbytte: Ol ~rudb Hde: lander

hk, kemt: f'I". hl. l;dh, og
K".Vinlt"rr~

Øt.'mc: lJ)'IIVld

~nxJh. fbL
r",

hk,

=-",ha

At'I/llf/\ , 5 7 6

Doml~lor 75.3 S8A 63,3 'Oll 3
"lank~ 6.' U 5.4 "'"

,
Mono ,6.S .2.0 .J.3 95
R.apld· 'A ~.2 IL' ,
Quadn!iI 1,1 +2.1 +1.1 9'
Apan' '.J ..,.~ 6.9 "'

,
SWIIY qlOSS- 0•.'\ 5.0 3_7 IIl6 ,
bpnt- HUJ 7.8 8A tn 3
Haca<lll +1.8 2.3 1.3 102 ,
Clou- ·U (,.1) 5.5 '''''

,
UiD .Jti I , II

Imtlllf , 5 7

Domlnllor 80.2 59.0 65.0 100 3
M:mkr* 6.<J 6,3 6,3 11O 3
Farmu· 7.2 12,3 10.9 117 3
1 1'11 n" 'i.9 9.7 ~.6 In 1
no .. JJ ,]9

- 1I}~ItI~o"er

..
Mc:rudb. I

VinlelTug lJdb}'11e hk" pr. ha r", Karakkr fork:4
æ""',

A 8 8-A JA I i8

Sortsafprøvning
Der er i 1996 lige~olll i 1995 afprovel 12 villterrugsorter
i landsforsøgene. Af dlS'ie 12 sorter er de 3 nye. Der er
gennemfon 42 forsøg. 3 er gennemfon med og uden
vækslrcgulcring.

Dominalorrug har været lll.<\leson for anden gang og
har med Cl udbYllc I landsforsogene p<'l ca. 64 hkg pr. ha
givct ca. 5 hkg pr, hu mindrc end i 1995.

I{csultatcmc af MelS 7 Illlldsforsog med vinlerrugsor
[cr fremg.<\r af tabel 20. 8 af de 12 afprøvede sorter er
'i.<\kal!.lle h)'bridlloner. Det højeste udbytte er i 1996

Imalforsø1

Domm.alor
\lardC'r·
Mono
RapId
Quadrigl
Ap""
SWHY930SS·
8pnl°
Ibcada
CIc\u·
Fanno·
LPII n-
LID

• H}bridsoncr

Tahel!! \'æl.s"t'gulemu: I \';ntermgsorter /996 (B/9)
Il= Ingen Hl'h/regulering
B = / 5 C\'cocel + 05 Cerollt' efter ht'hOl'

Der blev iHe I..onll(atcrcl prohlcmer med o ... ervinlrinc: i
\'lnlcnugen I \ InIeren 19<)5/96. Vejrforholdene omkri~g
bcslovmng af rugen var gode I 1996. og der har derfor
været læsentligt færre problemer med meldrojer end i
de foregående ar. I~ell i 1996 cr en Mor del af rugen
hostet mcgettor. og det cr fomlcntlig mcdvirkende til. al
der for tredie år i træk er sel store problemer med spire·
e\ nen i det producerede ~:edekom.

Vinterrug

:-.om vcd opumal gødskning af Regina. Der er taget ud
gangspunkt i en k()mpri~ p~ 90 kr. pr. hkg. For at kom·
pen~ere for en reduktion I kvælslofmængden p.<\ 80 kg
pr. ha kan man se. al der 'ikulle opn:t'i en merpris i Regi
na p~ 7 I..r. for at få 'iammc dækmngsbidrag. Formålet
mcd dcnne bcregmng er al illustrere den mindste mer
pns. der kan acceptere .. for vinterbyg til malt. hvis den
51..31 opf}lde de fnrhnld ...vi .. strcnge krav III pTOteinind
hold m.m.

\ledersl I tabellcn cr !.lCt belyst. hvordan tu.. indkoms
væg!. ~onering og r:\protCIIl h~r lærel p.hirkel af den
l algtc ..on og goosl..mngsslrategi. Tusmdkomsvægten
har værCI hOJcsI I Rcgtna og Angora og med en svag ten
den.. lil 1I1igning ved faldende kvæbtoftildehng. Sone
ringcn har værel hed"l t Angora og med en ret lydelig
tendcm til forbedring ved en reduktion i kvælslOflilde
Imgen. R~pTOlelnmdholdet er faldcl t)deligt. når k\ æl
stoftildelingen er reducercl. Ved produltlon og salg af
"mlcro)g lil mali onskcr man en protemprocent. der er
lavere end II. Det har I ~rets forsog' ærel muligt at
komme under denne gr.cn\C I "Ile 3 soner ved al reduce
re kvælsloftlldeltngen med 40 kg kvælstof pr. ha i for
hold lil det forventedc oplimale. I for.-ogenc i 1995 skul
le der en lidt :-.Illrrc rcdul..tl0n lil l tildehng af kvælslof.
og I forsogcne l 1994 l}kJ..edes del slet iUe at konune
ned under Il procent.

Denne forsog"'icrie hur I..on lire år, og dcn h:lr visl. al
dct i de flestc ::'tr er muligl al producere en kvalilct af
vinterbyg. der k~n opfylde kravene till11:lltbyg. I fremti·
dcn hør del derfor hcly'ic.... hvilke muligheder der er for
al forhcdrc kvalitelcn af den produccrede vare vcd al
kombinere sonsvalg. udsædsmængder og kvælstofsira
legL Der er ogs::'t beho\' for at få belYM sikkerheden i
produklion af vinlerbyg lil malt.

IDyrkning af \'intah)'};: III malr kr(('I'('" pil basis af
tre .1r.s resullaler.

- der ~ka' vælges en egnet sort. hmr der ko" ind
R,b en saIRskontraJ,;,(I-af,ale.

hælslojbeho\'l,t skfll sa \'Id, muligt fastlægges
ud fra 1\,1-llIIlI-mwIYfer,

hælslO/(i1deltngen skal reduceres med 50-60 kg
pr ha i forhold til det fonemede opwnalt'.

- der skal kunne opmJs en merpris på 10-15 kr pr.
hÅ~ for ar Aompellsere for fldbyuelabet.
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Jorol)'pc
Alle forsøg

18 1+3 Hl 2-+4 J85-8

Hk,ga I Rll·1
1
1U:.g!l1 Fbi. LHkg~ I All. Itk~ I Fl1

pr ha pr ha rrh~ pr ha l.

Tabel 23. Vinterrugmrlt'f, s/lpplerende forSON 1996.

Vintersæd

Tabe/22. Vimerrug.mrfer. sIIpplncndefono8 1996. (820)
Udb)'lIe og mcrudb.. hlC pr. ha

Fhl.Vinterrug
Øerne Jylland licie landel

Aflla/forJog R 17 25
Dominator 6(,,7 58.-l 61.0 100
Marder* 3.7 ),S 3,7 106
Motto +2,6 +4,1 +3,6 94
Rapid* 'Ul 6.2 6,0 110
Hacada 0,8 1.4 1,2 102
QU3drig3 +1,8 ~1.4 +1.5 98
Esprit- 9,8 8,4 8,9 115
Clou· 6,1 5.1 'U 109
I..SD l.' 1.7 1.7

- ll)'bridSl:)rICr

,\nllllfor{J)1(

DominatOl'
Marder·
Mono
Hap,d·
lIucac.la
QUlldriga
Esprit"
('Iuu·
/."/J

• Hybndsoner

R
56,5

2.8
+4.9

4.2
"'.9
+1,2

6,5
::u
23

11

100 6t.7
105 1_'i
91 +3.7

107 7,-t
98 2.6
9~ +1.7
III 9,6
106 6,5

2,1

..
100 68,9
1% 6,7
94 +4,3

112 7.3
104 1,4
97 +0.3

116 11,8
110 6.9

U

25

100 61,0
110 l.7
94 +3,6
III 6,0
102 1.2
100 +U
117 8,9
110 5,5

1.7

100
106
94

"O
102
98
"5
11\9

h"slet i den nye hybridsort Fanno. Blandt de almindeli
ge eller konventionelle rugsorter har sorten Ilaeada lige
som i 1995 givet det h~ljeste udbytte.

Resultaterne fra de 3 forsøg med og uden væksrregu
lering er vist i tabel 21 (side 31). Der er i 1996 opnået et
merudbytte. der varierer fra 4.2 hkg pr. ha i den stiv·
stråede konventionelle sort Motto Iii 8,6 hkg pr. ha i den
nye hybridsort F;lrino. De opnåede merudbyucr for
vækstregulering ligger noget lavcrc cnd i 1995, men
væsenlligt højere end i 1994 og 1993. Lejesæd optnldle
forholdsvis tidligl i nogle af forsøgene. og den gennem
førte vækst regulering har i de neSle sor1er reduceret le
jesædskaraktcren med ca. I enhed.

Supplerende sortsforsøg i rug
I rug er der gennemføn 25 supplerende for ..og med nog·
Ic af de mest udbredte soner. Resultaterne af disse for
seg, opdelt på Øerne og Jylland, fremg~r af tabel 22.

Der er ikke rnarkanlc afvigelser i de opnilede resulta
ter mellem de to dele af landet. Dcr er heller ingen mar
kante afvigcl ..cr i forhold til resultaterne af de eg.enllige
landsforsog, der er gengivel i label 20.

I tabel 23 er de ..amme forsøg opdell efter jordtype.
Forsøgene er ikke gennemfon i sllmmc mar~. og udbyt
teniveaueme kan derfor ikke direkle sammenlignes.

Tabel 24. Egenskaber i vinterrugsorler 199f>

men de giver alligevel el rimeligt fingerpeg om lldbylte~

mulighederne på dc forskcllige jordtyper. Alle dc prøve
de sorter klarer sig tilsyneladende lidt bedre overfor Do
1111mllor. jo sværere jordlypcn er. Denne tcndens er mest
udlall for hybridrugsllrterne. Det kan være mcd til at un·
dersIrege. at hybridmgsoner især kan være af inleresse
på wærere jord. hvor der også kan forventes el hojcre
udbytte. som kan være med til at betale for hybndsorter·
nes dyrere udsæd.

I ttlnel 24 ses egenskaocrne hos de afprøvede vinter·
rugsoner. Oplysningerne stammer fra observationspar·
cellerne i 1996 og fra sonslistcn. Modningstidspunklct
varierer kun med 2 dage fra de tidligste sorter Apal1 og
Marder og til den !.eneste sort Motlo. Alle de pmvcde
rugsortcr har forhold))vis lunge strå. fra 127 cm i den
konventionelle son Quadriglltil 139 cm i den ligeledes
konventionelle sort Motto. Stmstyrken varierer en del
mellem de prøvcde ..orter. Den mest stmstivc son har
igen i ~rets forsøg v:eret MOllo og den mest blodstr~ede

Marder. JtIrets observationsparceller har der værel ret
lldhrcdle sygdomsangreb. Dc !Ifprovedc soner varierer
en dej i !)ygdomsmodtagelighed. De kraftigstc meldug·
angreb er set i Marder og ranno, mens de svageste er set
i nummersorten SWHY 93055. Skoldplet har også værct

66ser...allonsparcdler 1996 Gren Viden nr, 168, maj 1996
;Vinlerru~ Modning jStnl-heng-1 K.ar. for 1 Modtagelighed overfor! 'l' ~llProt~in· Ihddtals-

de cm IcJe·sa:d~_ J . \Ieldu kold let 6rur:uu!>1 KOffi\lC1\t Rumvægl Indhold \tatlllilel1

Ania/forsøg 8 IO R II .! I
Ap>rt' 16/8 131 3.4 7.0 10.8 IO 7 5 4 6
Clou· 17/8 1211 ',l 6.1 6.7 l
Dominator 17/8 I3J 5.7 8,7 9.3 5 6 6 4 4
Esprit- 17/8 131 5.7 7.~ 2.] 5 7 5 ,
Farioo- 1718 IJO 4,0 15,9 2,2 IO
Ibeada "IR 1.,6 5.1 6.6 2.2 l
~farder- 16/8 132 6.1 20,9 15,8 IO • 5 5 7
Motto 11IIX IW :::.2 '.0 10.0 l , 5 7 6
QU3driga 17/8 127 5.2 10.5 6.7 5 • 6 4 •Rapid* 1718 111 l .• 9.0 20.0 IO , 6 5 5
LPH 27- 17/8 128 4,5 11.2 2.2 5
$WHY 9305.5· 1718 1:::9 .1.2 .5.J IO.a 5

• Hybridson
I) Skal3 O- IO 21 Pet. dækkct bladareal 111'ra ng med 1995 gennel1lf(lre~ der ikke undersogelsero\'cr f;(ldl;tb~labihh:::len.
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Hele landet I Jylland I
Vinterrug Uuh)Ue og merudbytte hk~ pr. ha

DomlnlllOr Pm"ct son I Forhollbtai 1)(,III11nalor I Pr.,vel wn I Forholdslili

Dominalor 100 100
F(" '(l~J,)r /W:!.w,
Rllpld· 60.' 6.8 III 56.' 5.7 110
~I.UU':I foI.1l 0..1 110 5115 ~,n 109
Mouo 60.' ... 3.9 9' 56.4 +.l,] .3
FlIHOKMJr /1JW·w,
Quadriga 63,8 +2.4 96 60.' .,.(),9 ...
rormX\/lr 1"'/; CM
Espm t 66.' 11.9 "' 6l!l tO.O 116
\p;ln" M.l 11.1 117 nUJ 'I,i Iii
Clou· 66.1 7-' 111 61.0 •.' 110
II.K;'u;, (>(,.1 '.1 105 b3.0 \0 11l'i

II~hml""lr1o:r

Vintersæd

(Jeme I

Dominalor I Pr~vct son Forhold~llll

BI100

&U '.6 112
h9,S 7,~ III
69,3 1,7 .,
70,1 +1.2 ••
72.6 I'U 121
73.2 lU lIX
73.2 9.4 113
71,2 2.X J(~

Tal,.'l :!5 Flue an [orHJJ.: ",ni rllgmrter

Vinterrug
l'Ofhold lal for udb lte

Valg af vinterrugsort
Udbudet al \ 1I11crrugsortcr er fomgcl l de "enere år.

Sorl ...\'al~et i \ inlerrug har v:t'rct forhold~\ 1\ ... lahlll
igennem cI15TTic~~c. hvilket fremg:\r allabcl2i.

Dommlllor 100 HlO 100 100 100
Raplu" "~ IOS 107 121 111
Mankr" 103 110 110 117 109
MIllln ., ., ., ., 95
Quadnga 99 92 9.
f\J'fIIW' 12.! 111
Apan" 122 111
C1t1u' '" ''''1I11Cacb. 107 102
hmno" "'LI'II 27- 111
SWIIY'I3U55· IO.

f 1I)l>lid~oncr

rel udbredt. Dc slæO;c~le angreb er ~t l \oneme Rapid
og \1arder. Endelig har der og..:' \ærel en del brunru,1.
og. de ~rahig ... te angret:< er ~""I I soncrnc Apart. r:anno.
I\larder og Rapid.

Oversigt over flere års forsog med
vinterrugsorter
Ved valg af n1gsoner er del lUe 1I1"lr:d~eli~1al -.e p~ el
ell~clt f'> r~,ult3ter. UdbYIIC,I.lblilitclcn er en v:t.'\Cnlhg
egen,~ah. der hl'JOdt andel ~an belyse\; ud Ira resultater
ne I tabel 25 og 26.

Tabel 25 bringer forhold~tallel for udhyue fra de ...cnc
'I .... 5 • r\ fn'-"'Ilg. II~ brid ..ortcrne har i alle lirene glvCI Cl
Illcrudhyltc i fllrhokt lil Dmlllllalor. DCI har v;lriercl fra
) lil 22 proCCnl med en Icm!cn\ lil. at de nyere hybnd
~oTler. der kun har deltagel l et til Io år. li~ger lidi over
de ældre h)'hridsorter. Tabel 26 Viser genncm ..nll\n.:,ul
lalel frJ de ,enc,tc fem ilr for de soner. der har va'rel
med l land ..for<;ogene gCllllem IIl1ndSI 2 år. Resullaleme
er beregnel som Cl 'Hmpcll gennemsnit. h\or h\en :\1'
tæller lige meget uanset anwllel af forwg i del en~dle
• r.

Il'rn<.",'I,~" JaÅlorer "ed mIK '1/"'K"""

- "lIItt.'r/tHlheden er normalt i ordnl i de mar
ked\Ionc SOrU'r

S/mexenskaber Der bor .'la \'uil mftligt Hl'1XCJ

,\trti\li\'c .l'Ortl'r. Jom kall Uan' H~ uden \'U'k,\lre·
guh'r'lllgwlIId/f'r

lfyhrid.\fJrter !orelrækkel. Il\'()f der fon'nlft'\'l't
JlOjt IIdbyurlll\'I'ClU,

Rl\lkoenfor an~rebafme/droJer reducere\
H'd (11

L'lldxCl al W ejter enmerlllfljicerel aft:ro,
dl' ffdl del ake kan lade \/g gore ..\kal der
t:t.'nnt'ItJjcm'!J ell [fod og ejJektlJ' p/ojtling,
hm/' ,\lIlit\'(ojJ'el kOlllmer I hl/llelen afp/m'·
["ren

- \nH!mie\lllld udsæd

L'ndt:tl ekstremt lm'l" IId~tf'dHlIænt:der

(ndr:a lejesæd I b1omsmnt:vwen

Sil..re en Slor pollenprot/ftl..ltun ; hele IlIllr·
l..ell. EI·t, still/mindelig rll~ l en ,,'ml'e tfor
ploJlllllgerne og !afl,qs vind/lelsolle kan/er,

Undlade dyrkning af hyf"idmg pa lieJU
arealer. hl'or der er risiko for enfor/æl/gel
hestO\'nin,,:\periode

- I\olllenllonelle lorla fonræUes pO arealer,
I ~;;or der enten fon-enles ellall "dbHleml'eauLl'r en megetuef/S og lanK hhtm\'mnglfase

33



Vintersæd

Tabt/27. Vinterr'IJgsorterneJ udbredelse i procent

Dommalor 31 30 "
,. .,

M...... 16 26 29 34 26
Petkus II 43 21 ,. 21 13
Quadnp 3 IO
Mouo 1 1 4 4
Humbolt 2 3 3 1 2
Hoca<b 1

"""'" ""'" 8 16 14 2 O

* Hybnd

Petl..us II. der igennem en meget lang årrække var dO"
minerende på markedel. er nu ved at være helt forsvun
det og er aflosl af flere andre soner. Talxl 27 viser. at
hybridsoneme aldrig har \'ærel dominerende i dansk
rugav!. Arealandclen er ydermere faldel fra hOl<>t 1995 til
host 1996. Del skyldes fomleOlJig de meget Slorc pro
blemer. der var med meldrøjer i 1995.

Sygdomme, skadedyr, vækstregulering
Rug betegnes nomlah som en sund afgrodc. Bonset fra
knækkefodsyge angribes rug kun i mindre omfang af
svampesygdomme. I vis<;c r kan rug dog angribes af
meldug. skoldplct og/eller brunrust og givc relativl store
merudbytter for bekæmpelse. I 1996 har meldug allere
de fru april optrådt med usædvanligt kraftige angreb
mange steder.

Talxl 28 viscr rcsultaterne af 7 forsøg med bekæmpel
se af bladsvampe. knækkefodsyge og skadcdyr (trips).
De 6 af forsøgene er udfN1 i konventionel rug (Domina
tor og Quadriga) og Cl enkelt i hybridrug (Marder).

Bladsmmpe. Der har været moderale fil kraftige an
greb af meldug i omkring halvdelen af forsogene. Mel
dug har optrådt i forsøgene fra omkring slutningen af
april til begyndelscn af maj. Mod bladsvampc er af
provct halv dosering af TIll Megaturbo i forsogsled 2. I
forsogsled 3 er strobllur;nel Amislar Pro afpmvet på
samme tldspunkl i halv dosering. Amistar Pro består af
aktivstoffet i Corbel og slrobilurinet azoxystrobin. Det
er forsle år, et strobilurin er afprovel i rug i forsog i
landsforsøgene. Under svampebekæmpelse i vinterbyg
findes en mere uddybende omtale af stTobiluriner. t for
søgsled 6 er der behandlet IO gange med Tilt Megarurbo.

En tidlig behandling med Sponak EW i forsogsled 4
og 5 er udfort for at belyse effeklen mod knækkefodsy
geo men midlet har samtidig en sideeffekt mod meldug.

Del fremgår af forsogsled 2 og 3. al meldug er be
kæmpet ensartel med TIlt Megalurbo og slrobilurinel
Amislar Pro. ligesom der Ikke har været sikre forskelle
p:1 de opnåede merudbytter. Det hojeste brultomerudb}l
te i enkeltforsogene i disse forsogsled ligger på 7.8 hkg
pr. ha. I forsogsled 6 har en )'derligere behandling på el
lidi igere tidspunkt. ca. 5. maj. øgel merudbyttet med 2,.1
hkg pr. ha i gennemsnit af forsøgene. hvilket dog ikke er
en statistisk sikl..er forsl..el. Resultaterne viser. at be
kæmpelse af bladsvampe også i rug er rentabel ved mere
udbredte angreb.

Tusindkornsvæglen er forbedret fra 29.5 I ubehandlel
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Tabel 28 P1anle~'ærn i vimerrug. (B2/)

Pet. plan-
lidh. Ol Mcrud-Pu. "",,<d

Cinltrrug "kmn, knæHe- - b..ue
hkg kerneca. 16/6 foo!>)'gc

pr. ha ~ kemi
i juli

/996 7forsøg Mdduf

I. Ubehandlet 29 6 44,5
2. O.S t MegalUfbo " 3.3 1,4
3. 1.0 I Amlsw Pro 12 4.6
4 1.0 l Sporuk F\\ 16 4 1.2 U
S. O.S I Sportak EW 17 4 2,4 0,5
6. 2 )( 0.5 I MeglllUrbo 4 '.7 2.0
7.0.5 I Megaturbo·

0.3 1Suml-Alpha 6 '.8 3.1
LSD /-6 J.5
LSD J-6 J.7

/W.~ 6foHog ,r;,t.(lldpf~l

t. Ubehandlet 7 , 66.8
2.0,4 1Megalurbo , 2.0 0,5
4_ 1.0 I Sponal: EW 6 3 Q.6 +3.1
6. 2 )( 0,4 I MeBlllurbo 4 33 0.3
7.0,41 Meplurbo

0.3 I Sumi-Alph1 4 3.0 03
LSD /-6 "-,,

LSD J·6 '"
1994 j forsøg Stoldpf~f

I. Ubehandlel 0,5 12 49,0
2. 0.4 I Megalurbo 0,4 i,5 0.0
" 1.0 I Sponak 0.1 7 03 +3,4
6. :2 )( 0,4 l Megalurbo 0.1 1.6 +1.4
7. 0.4 l Mcgaturbo

0.3 I Sumi·Alpha 0.2 1.1 +1.2
/..SIJ 1·6 ..,

LSD 2·6 ..,

1993.1 forsog Skoldplel

l. Ubehandlel O•• O 59,4
2. 0,4 t Meglllurbo 0,4 1.7 +0.2
4. 1.0 I Sponak 0.4 0,7 +3.0
6. 2 x 0.4 I Megaturbo 0,4 Li +1.3
7.0,4 I Megalurbo

0.3 I Sumi-Alpha 0.4 3•• 1.6
LSD /-6 ..
LSDJ·6 U

•·...ogl~ forsøg INlwnd{~1 m~d 0.4 I nll MeguIW'bo.
ud 2 og 31Nlwndlef l s'udiluf1 37-4/
ud J og S INlwndlel i s,adium 30·3/
ud 6INhandlet i !UJlilum 30·J/ og 37-Jf
ud 7INhondlet i sladium 37-1/ og .JS·50

til 31.2 i forsogsled 2 og 3. Vandprocenten har været ens
i forsogsled 1-3. Slrobilurinets .forgronnende41 effekt
har således ikke ogel vandprocenten. For o\'rige k\'ali
tctsanal)'ser hen\'iscs ultabelbilagel.

Kmdkejodsyge har optrådt med svage angreb i 4 aF de
7 forsog. I forsogsled 4 og 5 er der da også kun opnået
meget små merudb)'uer, der ikke er statistisk sikre. I et
enkelt forsøg har der dog været mere udbredte angreb.
og her er opnået el statistisk sikkert bruuomerudbytle p:t
7.0 hkg pr. ha. uanset om der er anvendt hel eller halv
dosering af Spanak EW. I delle forsøg har der ogs.å
vIrret tidlige og kraFlige angreb af meldug. som er ble·



Ta",J le; P('-PJantpwl'rn l \'Interrug. (H21)

Pct. lPo<. plan· Udb.
POL

Re· "" ~, .. Mcr-
dæk-

""d "",. ....
Iw>d. malVinlerrug nm~ oob. b) Ilehnp. med lnpi- _k·

~
IOdl:.\ Img~b dod- .kg

syge kcrno kemi

Ca. 1516. i Juh ,...ha

IIIW! 71(Jnox ~frldllX

l. Ubehandlel 29 6 6 44.5
2, lU I \kg:llUrbo n.~) " 1.1 "7.0.5 l Meg.turbo·

0.3 I Suml-Alplu 1.50 6 4 5.g 3.1
R 1'C-PI.mle\, ~Hldom IU-l IO 6 .*.1 2.9
9 i'C·P1anlo.-v. syg/dyr 0.41 11 6 3.6 1.9
Lm I lJ 2.4
I.WJ :·lJ n,

IlJfli 'm 18 [orl'll}t .\Ao/dp/I't

l Ubehandlet 3 13 6 54.3
2 [JA I ~lcg:llurbo* tI.JO 2.3 (J,Ii

7.0.4 J Mcgalurbo·
0,3 I SUIJll-Alpha 1.40 8 3.8 1.1

l'I II(' Planlc\ "ygdorn 11.27 1.2 U
9 PC-P\amc\ s)'ydyr 0,42 2 2.1 0.9
I SJ) /.1,1 I.'
VW:!-IJ m

... Hf"hfltlJlrt m.'d05 I Till \fr\i<lwrbo i Ivw,
l.l'lI:! lJt'/rmuJlrt I stadIum .17-1/
l.rd 7 fH'h,mllll'il I/{JJmmF--J1 m; -15·50

vel reduceret ved behandling med Sponak EW. En dr.:! af
merudb)'uct skyldes derfor en sideeffekt p~ meldug. I
delle for:..ug er der Og50~ forekommet lejesæd. men leje
~;cdcll er iHe redlll.:en.:1 \'cd hel..ærnpeben af l..11;t'l..kc
foo,ygc.

Trt/H Forsogsled 7 er umiddelbart for skndnmg be
handlcl med pyrelhnlldel Sumi-Alpha .5 AV mod trips.
Bladlus cr Ikkc ford,ommel l for...ogene. Ved al ..am
mcnholde forsog50led 2 og 7 frcmgår. at dcr cr et merud
h) Ile for at bel..æmpc Irip.....om er registreret i .4 af for
søgenc. I fors"gcl med de l..r.tftig"le Inp..angreb 31
pet. ..td med trips I hl:.d<;kedemc for skndnmg - er hrut
lomerudbytlet aget med 4.5 hkg pr. ha som følge af
trip\hcl..a:mpdse. I et andel forsøg med 31 pet. lripsan
grch den 12/6 har SWlll-Alpha 5 AV uget brullomcl1.ld
byltcl mcd 9.0 hkg pr. ha. På ...pmjtetilhpulll..tet er der
ikl..c angivet angrcb allrip... i delle for...,,!:!.

I O\Cllllæ\'nte forsog er behandl mg ifolge PC-Plaml'
\"l'rll og\<1 afprøvet s\.' tabel 29. I forsogsled 8 er der
udforl \\'ampebel..a:'lIIpel ..c ifolge PC-Plantevæms vcj
Icdnmg. men... der I furM)g .. kd 9 er udfol1 både svampc+
og ... l..adcdyrsbckæmpcl ..e Ifulge PC-Plantcvil'rn. Sl..ade
d) rsbel..æmpelse er l..un blevet tllr del i et for""g. hvor
for behandlingen i de 6 \'l\ rige forsog er idenusl..e I for
sogo;led Rog 9.

Svampcbehandllng cr tllddet l ti af <!t:: 7 fors"g. I et
for"ug er der lilrådel to behandlinger. Del fremgM df lil
hel 29. al vejledning 1 ..vampebcl..æmpclsc ifolge PC
Plantc,v;crn har klaret ~ig godt hilde mht. økonomisk
Illerudbyllc og behandlmgshyppighed. I for"ogcl med

Vintersæd

angreb af trip.. ul111ddelbart for <;l..ndnlllf!, har PC-Planle
værn anbefalet 0.18 r Sumi-Alplm F\V pr. ha. hvill..ellwr
resulteret i el bruuomerudbyuc p~ 4,5 hkg pr. ha.
Fo~ø!!cnc fortsætter.

I label 30 ...es resultaterne af 4 forsog med bcl..æmpcr..e
af kfUdkcjfJll.\ygc i rug. Udb)'t1CIUveaucl er lavl i mange
af fnr~f\gclll:. Alie forsl',!; er ud flirt i I..onventionelle 111g.

sorler (3 I f)olllll1:uor og et i Pelku\J. For'mgene er 'dct I

periodell 15/9-15/10 og anlagt I pressede ...æd~kifler
(fnrfrngl rllg i alle fOfSog).

Sporlal.. 1:.\\ er I dag det cne..lc gudl..endlc middelllllX!
knækkefodsygc. Del 3kll\'c slof cyprodllll1 I SleTCo
311_5 EC har l rug Mde erf"l..t mod knæU.:clod"yge.
meldug og ... l..uldpleL Det al..li\e ..Iof i Tilt 250 EC md
gdr ogs:l I Stereo" 2.5 EC. h\'nrfnr der ~anllidig opnås
en bel..æmpel\e af blads\'3mpc. l\ommldosenngcn af
SlefCo er 2.0 I pr. ha. Vær derfor opmærJ...wm pli. (lf Ste
reo er a/prol'cf illlld tloserlllX. 11WfI.\ S/JOrlClk ElV cr {lf
prm'cf i hall' d(ncriflg.

Forsug">led 7 og 8 cr medtaget for al undcrsoge. om
vækslregulenng p~virker rentahllllclell vcd bel..:ell1pel~c

af l..næl..l..efodsyge.
Der har l..un \',crel svage angreb af knækkefods)'ge I

forsogenc, og dcr har il..ke værel forsl..el1e i an!!-rebsgra-

Meldug opfrritl(c i /996 med 1I.lædl·wl/ig kraftiRe og lid
liRe (II/R,.eb i nt~, og bekæmpelw- Wlr ""dl'endig mWlg('
~fcder.



Vintersæd

lvinterruA

P..:t. ~tcl angre·
Mel Lejt:- Lidb. og mcr·h.:t af knrU..o;-

fods)ge de" ~d udb. hi.:~ kerne
• .. pr ha

Fo"" .. 14

·PCI. dækning a{
•• Karal:ter for It'jtsa'd: o:::: ingen lejesæd 10"" heft i leje
Led '2 behandlet l nOl'. og i stadium JO-31
ted j Ol; 9 Jæhwullet i sladium 2h·29
Led 4 og.s behrlnrf(ef ( s!rJdlum 3U·31
Led 6 behurutlel I I-Indium 32
Led 7 og 81N-IUlndlt:ll ~tOlJjum 3031 Ol{ W-l~

4 , o
o , o, , o
I 4 o
J 0.9 o
) I Il

, o

• 4 Il
2 4 o

J 0,1)9 I
4 om I
I 0.05 o, om I
I o o
4 um Il

, 0.04 o

7 Um II
J 0.03 I

Jfs.

9 0.01 4
6 o 4
6 o ,
" o 4
J o 4

9 o

IO o 2
8 IJ ,

Pct. stri angn=-
Mel· Leje-

lIdb. og Illl.:r-

Vinterrug bel af knække-
dug ""d udh hkg k~mefochyge • 1:a.1l/6 "'...F , a 181' ..

1.4
1.9
2.3
2.6
1.2

"'
'"

8.9
9.9
9.7
9.•
8.0
.U

28.2
+0.3

1,1
0.7

J8,8
0.7
J.3
4.J

I
I
I
I
2

••
7
7

l'

""

2b
O " J O
O 7 O
O , 0.5 O
IJ 4 0.7 O

O J O
O
O
O
IJ

IIJ% J jorsø/(_ MC/(CllcjC5a'rJ

I. Ubehltndlcl O 2
2. 1.0 I Cycocd 750 O 4
3. 1.01 Sten=o 312.5 O 1
4. 0.5 1McglllUrbo O I
5. 1.0 1Cyeoccl 750

0.5 l Ceronc O 2
o. 0.5 1Ccronc
7.1,0 I Terpal
8. 0.4 I Moddus
9.0..2 IModdus
LSD l-l)

I label 31 ses resultaterne af 4 forsøg med v:ckstrcglllc
ring og sV:lmpebekæmpelse efter en ny forsøgsplan.
Forsøgene er udført i Dominalor (3 forsøg) og Pctkus.
Forsøgene er udfort ved et beskedent udbytteniveau.

Vækstreglllering. Effekten af et nyt endnu ikke god
kendt vækslrcgulcringsmiddcl, Moddus. er sammcnlig-

Led 2-4 behandle/I swdiwn JO-JI
l.ed 51Jehurull"'/1 fwdlUfn JU·31 01\ 37-39
loRd fJ·l) h/'hmullc/I r/m/ium 37-31J
* Pet dækmnf( af
'"* Karak/u for /f'j/'wrd' o:::: ;n8~n /t'jesrrd IO =hdl i !ejt'

/996.3/or.log

I. Ubehandlet
2. 1.0 1C)'cocd 750
3. 1,0 l Slereo 312.5
4. 0,5 I McgalUfoo
5. 1..0 I Cycoccl 750

0.51 ~rone

6. 0.5 I CCfOllC
7. 1.0 ITcrpal
X. 0,4 I Mc)(ldus

9.0,21 Moddus
LSD 1-9
LSD 2·9

Tahel31. Væhrregulering. (822)

den mellem de enkelte behandlinger. Merudbyncl i for·
s~'gsled 5 og 6 tillægges derfor hovedsageligl en effekt
mod meldug. som har været relativt udbredt. især i Cl
forsøg. som er vist separJ.1. Jo senere Sportak EW er ud
sprøjtet i for3.ret. jo bedre sideeffekt mod meldug. Stereo
har i delle fon;,,!! bekæmpet meldug væsentligt bedre
end Sportak EW. BmnnJst har ikke optrådt i forsøgene.
og skoldplet har kun optr~dt med svage lIngreb. Det
fremgår. at meldug også kan være tabvoldende i rug.
Fratrækkes omkostninger til 05 I Sportak EW i forsogs
led 6 i forsoget med mest meldug. er mcrudbyuct 3.9
hkg pr. ha. I gennemsnit af de øvrige forsøg er merud
byttet minus kcmik.alieomko~tninger lA hkg pr. ha i for·
sogsled 6.

Li'jesæcJ er kun forekommet i 2 af forsøgene og kun i
mindre omfang. Der er derfor kun opn3.et mindre mer
udbytter for vækslregulering i for~ogcne.

Nederst i label 30 ses resultlltet af cl forsøg i 1995.
Del fremgår heraf. at bekæmpelse af Illere udbredte an
greb af skoldplct også har været rentabel.

60.1
J.5
4,3
7.1
7,4

22,9
0.2

+0..2
2.3
4.5
5,~

J.8

4.1J

"'

53,6
O.R

"l. I
1.0
0.9

13..9

1.~

J.2

1.1'
1,4
.D
25

J.'

38.2
0.2
0.7
2.0
4.7
:U

t9.2
6.0
2.7

J.J
~UI

"'",o

IJ

,
4
4
4
4

o,

Tabel JO. Knækir.c/ocJsygt'. (822)

1996. I forsøg. Me~e/ mrfdug

I. Ubehandlet O
2.2 x 0.5 I Sportak O
3. 0.5 ISponak
4.0.5 I SpOllak
5. 2.0 IStereo 312..5
6. 0.5 I Sportak
7. 1.0 I C)'cocel 750

t.OI Terpal
Il. 1.0 I Cycocd 750

+{J,5 I Spnrtak
1.0 I Terp'll

9.051 Till top
LSD 1-9

1996. .~ forsøg

I. Ubehandlet O
2. 2.x 0.5 [ Sportak O
3.0,5 I Sportak
4.0,5 I Sport"k
5. 2.0 [ Stereo 312,5
6. 0.5 I Sponnk
7. 1.01 Cyooccl 750

1.0 ITelpal
K. 1..0 I CycOl..'C1 75{1

+-0.5 l Sportllk
1.0 I Terpal

9.05 ITilt top
t....fW 1-9
I.sD 2·9

1995.4{orsug

I. Ubehandlet O
2. 2 x 0.5 l Spona"
3. 0.5 I Sportak
4. 0.5 I Sportllk
6. 0.5 I Sportuk
7. 1.0 l Cycoccl 7SQ

1.0 ITerpal
8. 1.0 I Cycoccl 750

-Hl.5 I Spooak
1,0 ITerpal

9.0.5 I Till 101'
LSD 1-9
LSD 1-9

/995. Jforsøg. Meget staldplet og lejesæd

t. Ubehandlet IO 39 O
2.2xO.5ISponak 310
3.0.5 I Sportak 24 O
4.0.5 l Sportak Ion
6.0,5 I Sportuk 6 o
i. 1.0 I Cycoc:e1 750

1.0 l Terpat 17 o
8.1 ..0 I Cycocc1750

-tO.5 l Sponak
1,0 I Tcrpal J3 O

9.0.5 I Ttlt top 21 O
LSD 1-9

36
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Tab('/.H Swmpehe'w"'/Jl'/\'e i trlfica/t'lOr/rr IlflJfI flC·/j
.\= Ude" lfw"pehe'æm/,('I\e
Il = O-l ITt/1 top

ITriticale
Udhyue: hkg pr_ ha

Mcrudh. fur

" bc:um- !'ro«ol

",I" Scp(oria l.tj

• A I B B-A

<;oncn Alamo er der ho.. lct ca. 67 hkg pr, ha. Det er ca,
II hkg mllldre end I !()()";, Igen 1 1996 har 'ionen LuluS
~ivct lIel højestc udh)'IlC. mcn den ad"kJller sig Ikke me
~d fr:.! S(lrten Vi:.iOII.

, af de 7 fun.ug er ,genncmfort som tofaktonclle for
'iog. hVnf den enc IUllvdel af forsøget behandles med
s\ ampcmidler. Reo;ullllleme af dis~ for:.o!:! fremgår af
label .H. J 1996 er der anvcndt 0.4 I Tilllop pr, ha. og
der er kun sprøjtel cn gang omknng skndnlllg, Dcr er
opnåcl megel oco;ledne merudbyuer for bchandllllgen.
hvilket passer godl med,:1I der iklc er oh-.crvcrd særligt
lm(uge ,}gdomsangrcb I forsøgene. Det er andet :lI' i
træk. der er opn et meget besledne merudbYlIcr for
svampcbekæmpclse i trilicale. Det unden.lrcger, at Irili·
cal c er en forholdwi" sund afgrode. der ..om regd kan
klare ... ig uden svampe"projtningcr.

I tabel 14 bringes rc:-.ullalet af de 16 supplerende for
sog. der er gennemfnr! i lrilicale. Dc opnåede resultater
s\'arer lil dem. der er opn:\el I land"for<;ngene,

,
I,

\nfdl/Of"SØfl .I .I .I

AI""" 63,2 63.4 0,2
'I'Ion :'il!.' 60.5 1.~

Ongo 55.9 56.2 0.2
Pn:go :'in,l lin.5 0,1
LoluS 6.5,1 65.6 ll,~

Modu~ 59.8 62.6 2,X
SV 892/0 :'il,] 52.6 1.6
Ulllm'J :'il/,2 56.9 0,7
Trimarnn 57.6 58.8 1.2
I\/) 4" 4V o,

Triticaie
I Irilll.:ale hkv der heller iUe lonslaleret problemer med
overvll1tnngen i 1995/96. Det scr sålede\ uJ til. al de af
pn)\cde ~ortcr har en god vinlerfaslhed. Interessen for
dyrkning af IriliCJIc h:.!r \a~ret stigende l dc scncstc ~r,

Det ~k)'ldc" Oerl.: (nrhokl. ror del fUNI.: lan den aflose
vintcfllJg p~ kllere Jordl' OB 2-·H og flere. r~ vinterhve
de p<1 mellemjord OH 4-6), Dcmdo\'er er der h~b om. at
den kan illdg~ i Willdodcr ptl lige fod med hvedc. Der
<;kulle derfor l-unne opnå\ en pri~. der næ\tcn ~\'arer Iii
pflscn på \ llltcrh\-ede til foder.

Ilel med effd.ten lif Ccrone og Terpal. Cerone og Terpal
Cl' afprove'1 i hah' dl)~rillg i forsogsled 6 og 7. mens
Moddu" er :lfprnvcI i hcl oL-: halv dO\cring i f()~"gsled 8
og 9. Effeklen af en 1Idl1g vækslrcgulerin,g med C)'cnccl
750 er ogs" undersogl i forsogsled 2 og S. Lejesæd Cl'

l-Ull forckollllllct i Cl farsI)!;. SOIll derfor er viSI separat. I
dellc f()r\()g er der fun:l-ul1lrnet tidlig og udbredt leje
"a.·d. hvorfor der er upn:'lel slore lllemdh)'lIer for
\i.cl-stregulering med b:tde Cerone. Terpal og Moddus I
\;cl"'I"'ladium :p·W. Den halvl: dosering af ModJus har
dog haft svagere effck\. Den tidlige væk<;lregulerin,g 1

\;CkSISladiull1 30-31 med C)-coccl 750 har kun haft min·
drc dfck/.

1I/0(/1'I'{1I111'{;' I fOf),ugctll1l.:dllll.:gl.:l ICJI.::-.æd h:lrderog
s~ været megel meldug. I)a angrebel at kn:ckkefods)'gc
har \ærel meget wagl. lillægges merudh)'IlCI l forsogs
lcd _, og 4 ho\ eihagellgt cn bekæmpelse af meldug.
"-r:llræl-kes omko... tmnger III 0.5 I Tilt Megaturbo i fC1f

liog ... lC'd ~. er der I delle forsog opnået Cl merudbyne på
~A hlg pr. ha. BrullllJ~1 har IHe optrådl. og <;koldplet er
I ftlf ...ogellun oh",cf\'Cl'cl mcd me!!c1 "'v<tge <IJl!,!reb.

I de ovrige 1 for""g er dcr ikke npn;\cl :-.ikre lllcrud
hyllcr for nogen af hch:lIldllllgernc.

I~orsogcllc fortsætter.

TabC! 32 LantisfiJn"s mnl (r/llw/t'\()r/t'/ IIJCJfl (H2/)

Sortsafprøvning
Der l"r gennelIlfon 7 land.. rol'\og med alk 9 soncr og 16
supplerenue fun,ug Illed et udvalg af ~orternc.

UdhyllCIllC 1 ,ln:ls fors\)g rn.:lll,!!tlr af tahcl 32, I m~lc·

L'dbyue t.. TIICf-
Ilde landd

TrilI<aIo udb)1te. hk, kerne Udb. oc K.uler
",ha ......b FbL for Leje:

• ""'" J Uand kg "'. lu ",d

IntuIJom'~
,

" I.

Alamo 79.5 58.4 6J.7 100
Ongo <'i.li +:\,1 ... t7 ...
!'rego 3.1 +1,2 +0.1 100
Modu~ 1,4 +0.1 lU 11)(1

ViSIon 2.6 O.g 1.2 102
IS/) -I." "' 2_"

fbi.

(825)

Udbytic og me:rudb.. hkg pr, hJi

Øerne: Jylland Ilde landel
Trllk.le

Triticaiesorternes egenskaber
Tabd 1) gln:r t:1l O\crliigl over de afprovede tfllieales
uner:. dyrkninpegen:-.kabcr. Der Cl' 4 dages forskel p~

modlllng<;lid"punklct for de afprnvcdc sorler, AI:llllO og
Modus er dc tidligste og Vision den "'Cllc~tC. Strålæng
den varierer fra 110 cm i den lang<;lr~cdc 'ion Alamo og
ncd 11194 cm i Tnmaran. Karaktercnle for ICJc'iæd varie
rer fra 7.2 i den bllxl\lr:1.ede nummerson SV 89210 og
ned til O i dc-n stl\'strnedc "art Ongo,

Tabe! .U Tridcalemr/N. sllpplerend('for~og /9967

I
l
I
I
O,
2,
O

100
lIJ2.,
'19

103
100
og

9\
91

7

67,4
1.\

+5.7
;0.6
I.g
0.1

".2
... \.7
+5.9

"

,
61.9

15
+2.7

1.1
0.1

---U
+9.0

1.7
+7.0
MI

,
74,8

1.0
+9.6
+1.tJ

4.2
1..

+7.1
+ '.7
+4,4

72

1/1/l/lff

Alamo
'-I,jon

Ongo
l'fejlu
1.0<",
\loous
SV 89210
Bmon
Tnnwan
UifJ

17
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Tabel 35 Eg~nsk.aber j trllical~sorler /996

()bsenalloru.~lkr1996 GrOfl'oidcn 161', nu) 1996

~SM I ,I St~ I j"-" Modtattlighedm.ofor I ~IJ
Modninll Ircn~

1.<)<
Meldug IBrunnut IGulrusl !\V:m~ •• IKom\'ZJl Rum\eXI

Prol~U1'.... hl"" Indhold

Antal forsøg 8 1/ , 7

Alamo 13/8 110 2.2 9.9
Binova "/8 9' 6.0 '.S
lotuS 14/8 9S 1.0 4.9 S 2 2 3 7 4 2
\1odus 13/8 IO' 4.7 1.5
Origo 1Ii/" 100 0.0 3.9 S 2 3 S 6 4

Prego 1618 100 0.1 7~

Trimaran 14/8 94 I,g S.7
Vision 17 1U7 3.2 'i.q 4 , 6 4
SV 89210 1618 97 7.1 4.0

I, Skal. O - 10.2) Pet dzU('1 blacb.r('a1. 3) BI :I brunpkl Il)! IUQnum 'Pr uml o,('\,uOOæI'(' ~umpe ...-wn gTi- og .sor4klmmc:1 f9f modning

Tabe/36,Flerl' årsforsog med trJllcalesorler

Der har kun været angreb af Seploria pli bladt:ne. Iler
er de kfllftigstc angreb SCl I Alllmo og de svagcste i 1\·10

dus. der til gengæld blev kraftigt angrebet af gull1lst i
1995, Den hejre del af labellen giver karaktererne fra
sortslisten. hvor del kun er tre af de pmvede ~orter. der
er optaget.

Tabel 36 og 37 giver el overblik over resultaterne af
seneste fem års forsog med triticalesorter. Der er afpm
vel et rel begrænset anlal sorter i de enkelte år. Det skyl·
des, al interessen for lriticall.-dyrkmng har ... ære megel
begrænset I de senere Ar. Der er nu en stigende mieresse

for triticaIedyrkning. og udb)'t1emæssigt er der en dcl
næ:o,len ligeværdige i<>orler at vælge imellem. BMe de
lidI ældrc soner. der h:lr værct med i allc fem års forsøg.
og nogle af de nycrc sorter har givcl pæne udbytter.

I forbindelse med dyrkning af lriticale efterspørges
dc:r ofte oplysninger. om der er forskelle mellem sorter
nes foderværdi lil s\'in. Dcn er desværre Ikke undersøgt
for de markedsforte serter. men der arbejdes på al fll
sporgsmlllet afklarel.

Cfterhllnden som inieressen for dyrkning af trilieale er
"gel. er der ogsA sket en udSkiftning af de d)'T\ede sor
ter. hvilket fremgår af tabel 38. Sorten Alamo har værel
donunerende igennem de senere år, men nogle af de ny
ere sorter vil fonnentlig hurtigtvinde indpas i dyrknin
gen.

Forhold~tll for udb)'UC

1993 1994 1995 1996

100 100 100 100
103 % 106 99 Tabel38 Triticalesorleml'S udbredelse j procenl

103 107 100
112 103 UdJ8&1 ('fterir
106 102
109 90 AI""" 24 43 49 49

9S Pre,o 6 " J3
91 Modus IO 18

"" Andre soner ,. SI O O

Triticaie

Alamo
Prego
Modus
LolU'
Vision
Ongo
Bino\·.
Tnmann
sv 89210

Tabel 37 O~'usilU m'er sOrlifor50~ i tri,ica/e J99i·9ti

• H('l(' lan<kl I J '!land I Ckme

Tl'ilicaJe
b"" ""'" 11(' hk ,

I
....

I
t-or·

I "..
I

",tr-

I \1""" I "..
I

."'.
Alamo \'('1 bol"'· AI""" ". hold.,- vct hold -

"'" tal ""' tal "'" tal

AI""" 100 100 100
FOT5Ø~J<l' /<i'~31J1

Pre,o 64.6 0.8 101 61.1 2.2 IO' <fl.7 +2.3 97
Fonøgsdr /QQJ·90
Modus (,7.7 l.:'i IO' 62.6 2.0 103 76.1 3.2 104
Ff)nø~WJT IQQ~-lJ()

LoIus 72.8 '.7 lOg 68,4 4.3 106 SO,4 8.1 110
VI\IOfl il.x 3.1 104 68.4 3.0 104 RO,4 :u ,,~

Origo 72.8 0.6 101 68,4 1.4 '02 RO.4 0.4 100

38
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Vinterhvede 1996

Vinterhvede Sonerne har været opdeh i J for..og~serier. hvor der i
alt har været anlagt 30 forsog. Dc 15 af forsogene er
gennemføn med og uden SV3111pebckæmpelse. I de 14
andre forsog er der gennemforl samme svampebekælll
pelse som i de behandlcdc forsogsled i de 10faktoriclle
forsag.

Straleglcn for svampcbekæmpel~c er afpassel efter an·
grebel I IlN6. BehandlIIlgen er 'i~ledes for..t :!ltane!. når
der rundl omkring i landel er konSlaterel angreb af syg
domme. Ved fa~tlæggelse af stratcglcn tages der ud
gangspunkl i. al behandlingen !okal kunne holde syg
dOl11sangrcbenc på el lavt i Ill\'cau I soncr med et rime
ligt ni\ eau af resislens. Stærkt modtagelIge sortcr VII s:\
ledes l~ke hlive holdt fri for sygdomsangreb. Denne mo
del cr valgt. fordi der næppe vil væ~ interesse for al
dyrke stærkt S) gdomsmodlagehge soner I dan ..k land
brug I fremtiden. Den i 1996 gennemfone behandling
har iHe i alle tilfælde værel iSland Itl al dæmpe angre
bene af Seploria.

L'dO\cr de egenllige landsforsog er der gcnnemfon
108 forsog i den s4kaldte supplerende afprovning, h\or
der kun lIldg~r en mindre del af de lilmeldle soner. I
denne afpmvning er der gennemfan 47 forsog med og
udcn s,'ampcbckæmpclse.

1 1996 er der for 5. gang anvendt en Mlrt.sbl:tnding som
m41eson i vinterhvede. Den har bcsl:\el af sorterne Ila
'·en. J-Icrc" ard. Ritmo og Hussar. I 1996 er Pepital såle
des udsJ.iflet med Rllmo. Ved fremstillingen 3f blandin
gen er der taget hensyn til sorternes lusindkornsvægt og
spiree\ ne. Ad den vej er del SikrCl, al der er uds4el lige
mange ..pi red) glige planter af alle soner. Fonnålct med
at anvende en sortsblanding er at f4 et mere stabIlt måle
grundlag og al sikre konlinuilclen i forsogsarbejdet Del
er muligl lobende at ajourføre rn:\lcblandingen ved al
skifte en sorl ud om året.

Målebl:llldingen har igen i årets forsog givet el hojl
udbyne, og det er forholdsvis få o;oner. der har værel i
stand lil al yde mere.

I m~leblandtngen er der i gennemsllltl landsforsogene
hoslet ca. 86 hkg pr. ha. Det er et fald på ca. ~ hkg pr. ha
i forhold ul 1995 og en sllgning på ca. IO hJ.g i forhold
lil udb)'llcl i 1994.

I label ~9 cr vist resultatet af årcls 6 forsogsscrier med
vinlerhvedesoner. Ilabellen er forsøgsserieme slåel
sammen to og to. Der er således både resultaler fra de
en- og to·faklorielle forsog. men kun fra behandlede
parceller. Måleblandingens udb) Ile er anglvel med fede
typer. mens udb> tiet for de andre sorter er angIVet som
et slørre eller mindre udby'ue i forhold lil måleblandin
gen. Resultaterne er delt op i forsøg udført på Oeme og i
Jylland.

Sortcn TriT1lell:l har givel dCI højesle udb)'lle i 1996.
hvilket dcn også fomlåede i 1995. I 1996 hJlr den givet 6
procent mere end sonsblandingen. NUl11mersorten LW
86z46-3-5 har gIvet næsten samme udbyne. nemlig 5
procenl mere end måleblanding.en.

I den )derste højre kolonne i tabel 39 er Ylst råprolelll
procenten I de afpro... ede soner. I målesonen ligger den
ca. I procelHenhed højere end i 1995 forsogene. Men
igen i 1996 er det forholdsvis lave prolcinproccnler. der

50

40

30

20

10

Ol--?-~~~~~~~~...,..-_!

~ 15/422/429/46151315 201527/53/6 101617/6 24/61n 817

Meldug

Bladlus

Meldug. og Seplona har \ :rret de dominerende s~3de

gorere I hvede I 1996. kldug har udviklet sig meget
l..raftigl fra :<olulIlingen af apnl. De tidligste og kraftigste
angreb er ~t på Lolland-Fal'iter, mens angrebene er
kommet senere pJ Bornholm og I Nordjylland. Dc pi ud
'iClige kraftige angreb kan skyldes en massi\ fjernsnlltlc
sydfra. I Hussar har der og~ll været rel krafti~e angreb
mange sleder. dvs. at Hussars resistens mod meldug. er
blevel »nedbrudt«. så sorten nu er mere modtagelig.

Septoria har værel mcre udbredt end normalt. Da ned
boren er faldet megel uensartcl, har angrebenc varierel
fra meget svage lil kraftige. Gulrust har været uden be
tydning. Bladlus har genereh 0plrådt med s\age angreb.
men nogle sleder forekom dog mere udbredte. men sene
angreb. Angrebene af kornbladbiller har været s\agc.

Der blev konSlalcrcl forholdsvis begrænsede prohtcmcr
med overvillIringen af vinterhvede i 1995/96. DCI cr kun
ca. en procent af arcalemc. der har været så kraftigt ska·
del. at de har måttet sås om l foråret. Udvinlring er me~l

forekommel i plener og dele af marker. der \ ar særligl
ud~311e.

Del lorre Vejr har betydet. al angre h af goldfods) ge
har haf, en forholdsvis Slor betydning. Del er fomlcnllig
forl"'aringen på. 31 der rapporteres om s\ iglcndc udbyt
tcr i anden og flere år~ villlcrhvede. mens udbyucme l
vinterhvede eflcr gode forfruglcr har hgget på n:t:slcn
S311llUC niveau som i 1995.

Sortsafprovning
I 1996 er der afprøvcl 54 v1l1Icrh\'ede~orter I landsfor
sugene. Dcl cr Cl fald p:14 i forhold lil 1995. 15 af de 54
afprovede sorter er med i landsforsogenc for forste
gang. Det betyder. at der er gledel 19 sorter ud. som var
med i forsogene I 1995.

Fig. 3. Udviklingen af skadegorere i vmterhvede i
1996 i planteavfskonsulenternes registreringsnet.
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Tabel 39. UlI/(JsJnrsøg med \'imerhw:cll.'.wrla /996
1826-828)

L:dbyne og merudbyltc.
Hele landet

Vinterh\iede
hkg pr. ha

I I Hdc At Il P<:t.(kme Jylland landet I. rårrolcin

Amalfs j 6 , , 7
Blanding 91,1 84,0 H6,4 '00 11,4
Slcipncr +3.3 +7,3 +6,tl " II.n
Pepital +9,0 ".7 +6.1 9J lU
Ikrewanl +1.5 +2.5 +1,2 97 11.0
U~ +16,0 +12,4 +13,6 84 12,2
HII\'en ".6 +1.9 O,J 101.1 11.2
Hussar +3,4 +3.1 +3,2 96 10.9
Rilmo 0.1 0.5 0.4 100 11.0
Brigadier +{l.9 +2,5 +1,9 98 10,8
Rialto Ul +7.9 ".9 94 11.7
T,~ +5.7 0,1 +1.9 9' 11.4
Athlcl +0,5 ;-{)5 +41." "" 11.1
Con". +6,0 +3.8 ".5 95 lU
Siria +{l.6 .;.5.0 .;.3,5 96 11.7
Bandit 1.3 +5.4 +3.2 96 11.2
Ya<:ht +I.h +113 +KO 91 11.7
Joker +1,5 0,2 +{l,4 100 11.2
Vcrsailles :.'.2 +1,9 +11.2 100 11.1
Flair 3.0 +{l.4 0.7 101 lU
IluJller 5.2 +0,4 1.4 102 11.6
Roemer ",9 +5.1 +5.0 94 11,7
Meridien +U,lJ +J.I +2.4 97 11.~

l.SD 7.0 "2 J9
All/alfs. 2 6 " 8 6
Blanding 88,9 85,4 86,3 100 11,4
Contur +6,1 .,.2.h +l~ 96 IlA
Ylindsor 0,7 +1,1 +{l.7 99 11.3
Hal 1.6 0.8 1.1.1 101 11.5
Pentium 2.1 +{l.2 0.4 10ll 11.5
Fnmegu +7.6 .....0 +4.9 94 lUi
Stakado +3.0 +2.8 +2.9 97 11.7
Tagenll +4.6 ........2 +.'i,() 94 lU
Casablanca +6.2 +3,8 +4,4 95 11.5
Trintella 2.1 5,7 ".' l"" 11.0
Mcnnaid ",3 +2.0 +2.6 97 )1.6
Audacc +-2.6 .;.7.2 .;.6.1 9J lLi
Lynx 0.9 +2.8 +1.9 98 11.8
ChiantI .....'i.0 +Vi +.l.3 96 11.6
Magellan +6.' +5.8 +6.0 93 11.5
Russct +-9.6 +7.7 +1(2 90 lU~

Record 1.9 +{l.7 +{l. l 10ll 11,4
Encor<: 0.5 +2.7 +1.9 98 11,8
Wanior +3.2 +5.3 ..., 94 11,5
Reaper 1.2 +2.1 +I..J 9' 11.:'\
Pajero +5,\ +7,7 +7.0 92 12.7
Vivant +-3.8 +U 1l,lJ ., 11.1
l.SD '" .1.0 J2
Anlalfs 4 6 lU IO 7
Blanding 89.6 86.0 81." 100 11,2
A.91295.8 J.J +{l.l I,~ 101 10.8
PF 57218 0.9 0.3 0.6 101 10.9
Iloblt:r ".4 +Q,4 +7.4 92 11.7
Nord 94/378 2.1 +{l.2 0.7 101 10,6
Hanseat l.i +2.3 +U.7 9. lU
STRU 881061-2 1,4 +1.2 +{l. l 100 11.7
STRU881056-1 ·U 0.7 2.1 102 Il.lJ
Harrier 3.7 1,0 2,1 102 11.0
PF792·163 +4.5 +7•.~ +6.2 .3 11.2
PF792·067 +6.4 +11.5 +9.5 89 11,1
LW 867.46-3·5 6.0 J.6 4.6 105 11.0
VW .U 3.• l.8

Blanding: Haven. Hcrcward. Rilmo. Hussar
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er opn~ct i Iand~for~øEene. Dct er kun sorten Pajero. der
ligger over dc i eksporthvede ~1llskede 12 pet. Del rcla
livt højestc prolcinindhold er fundcI i de to forholdsvis
lavt ydende sorter Pajero og Ure, mens det relativl lave·
ste indhold er fundet i nUlllmersorten NORD 94/378
samt i Brigadier og Hussar. Der er en tendens lil. nI et
lav I prolcininhold ofte er kombineret med et højt kerne
udbylte. Det kunne forklares ved cn forlyndingseffekt.
men der findes ogs~ soner, som bryder delle mønsler. og
del tyder på. at der kan være forskel på sonernes evne til
at opsamle og udnylle det lilgængelige kvælstof.

Svampebekæmpelse i vinterhvedesorter
t tabel 40 (..ide 41 )bringei> resultatet af årets 14 to-fakto
rielIe forsøg med vinlcrhvcdci>ortcr. I disse forsøg er hver
anden gentagelse (B) behandlet med svampcmidler.
men~ gentagelseme (A) ikke er behandlet med sV3mpc
midler i 1996. Rehandlingloostrdtcgien fastlægges ud fra
årets sygdomsangreb. ( de nestc forsøg er der behandlet
3 gange med sanunenlagl 0.9 I Tilt top pr. ha. Den sidsle
behandling. hvor der er brugt 0,4 I Tilt top. er genncmført
i forbindelse med eller lige ener skridning. Den har såle
des værct rettet mod bekæmpelse af akssygdommc.

Denne model for behandling blev forste gang anvendt
i de to·faktoric!le forsøg i 1994. Dcn er valgt for at kom
me lænest muligl på behovet, men samtidig i crkcndelsc
af. al del ikke er muligt al gennemføre en behovsbestemt
behandling i 54 forskellige sorter.

I tabel 40 er merudbyttet for svampebekæmpeJsc an
givel midi i 1l1hcllen. Der er i 1996 opnået lidt slørre
merudbyttcr for den genncmførte bekæmpelse end i
1995. De storsle merudbytter er opm'lct i de mesl syg:
domsmodtagelige sorter. Det største merudbytte på 14.0
hkg pr. ha er opnåel i den g:mlle og slærkt sygdolllsmod
tagelige sort Sleipner. Del laveste merudbytte på 2.5 hkg.
pr. ha er opm'l.et isonen Pajero.

I figur 4 findes en grafisk afbildning af de opn~ede fC

sultater med ug uden svampehckæmpelse. Figuren er
opbyggcl p~ den mlide. al der nedersi er visl udbyttet for
sonsblandingen. hvor udbyttet i behandlet er sal til 100.
Ovenover er sorlerne sorteret op på den måde. lU sorter
med de højeste udbylIer i ubehandlet er vi~1 neden.1 i fi
guren. Jo længere man bevæger sig opad i figuren,jo la
ver udbYllc har sorte:me givel i de ubehandlede forsøgs·
led. UdhytlCl i de uhehandlcde lcd er vist med gmnt.
mens udbYllct i de behandlede forsøgsled er summen af
den rode og den blå søjle. Den blå top på de rooe sejler
~varer lil omkostningerne lil de 0.9 I Till top. Denne
modsvarer ca. 3.3 forholdslaIsenheder. Der er ikke ind
rcgnel omkostning lil udhringning af ~vamr.x.:midler.

men hvis man selv råder ovcr en sprøjte. ligger omkost
ningeme ofle p<'t samme niveau som prisen på det an
vt=ndle svampemiddel.

I de soner. hvor den røde sojle cr længere end den
grønne. har merudbyllcl værel større end udgiften til
svampemiddel. Forskellen skt11 bland I andet dække ud
bri ngn jngsolT1 kostn ingeme.

Kun i sorten Pa.iero har merudbyttet for behandling ik
ke kunnt':! dække omkostningen til svampemidlet. I
1996 har det. i modsætning lil i 1995. i næsten alle sor·



Vinterhvedesorter med og
uden svampebekæmpelse 1996

• Mød svampebekæmpelse

• Omkostning til svaR1>9middel (sxd. udbringning)

• Uden svampebekæmpelse

Sk!ipner -::::;::;:F"l-rllAusset i
Uno

Yacht
PF 792-067

Pepital iiiii~~~~
Holster

PF 792-163
Bandit

Chianti
Warrior
Audaee

Brigadler iiEii~~;t.Tagena
Aialto

Magenan
Aoemer

Haven iiiiiiiiiiii!iiiliiiii~!'"""r--ICasablanca
Hussar

Frimegu
Hereward

Con.",
PF 57218

Pajero
Enco<e

Meridien

Contu, iiiiiiiiiiii!iiiliiiiiii!ii~"",,~
Mennaid

Siria
Lynx

VlVant iiiiiiiiii!ii!iiilii!iiiii!ii~"",,~~
Windsor

Versaitles ~;iliii~;E~Aecord ~
Etal

Hanseat
Aeaper

Rmno
Stakado

Non:! 94/378

Athlel iiii!iiiliiii!iiiii
Harrier
Hunler

A.91295_8

Te""
Joke,

Pentium
Flair

STAU 881061·2
$TAU 881056-1

TnnteUa
LW 86z46-3-5

Blanding .iiiliiiiiiiiiiliiiij;;;;;;E~:"'---l--~
70 75 80 85 90 95 100 105 110

Forhoklstallor udbytte

Fig, 4, Forholdstal for vlnterhvedesonernes udbytte
med og uden svampebekæmpefse. Udbyttet af den
svampebehandlede sortsblanding er sat til 100.
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Tabel40 Smmpef,eAæmpel\e i I uunhn'(/ewrtpr /99{)
(829-B3/J
'\= l den ,\ 3mpclx-la-mpcbc
n 0''\ H''i+OoSITII!IJp

\mal flJno~' ~

Blarn.hng n,6
"i1clpnc, N\X
Pepllal 69,7
lIen:w3ld 75,7
Ure 67,9
Haven 7·U
Hussllr 75,0
Rltm(\ 7CJ.l
Bngadler 73.5
KI;llht 74.0
TerTll KO.9
Athlcl KO.O
Contra 76.0
Suia n.1
Bandit 72.5
Y~hl M.Q
Joker 80.9
Vcr..,;ullc, '7.6
A~lr 82,2
Humcr xn.:!
Rocmcr J43
'lcmhcn :1'»1
LSlh ~.J

-\"Illf flJr",-~ .J
Blanding J5.9
Cumur J."'.!)
Windsor 76.1
[{al n.1
PClluum 80.6
"llIll1:gu 74A
Stakado 7R.O
Ta!!-cna 72.6
Casllblanca 71.6
Tnntdla ,11'\,0

Memlllld 75.7
Auda~~' 72..'
Lym. 75.9
(1llantl 7l.J
Mllgtllan 72.9
Ku,-.el (M:••1I
ReconJ 76.5
[ll(,'f\' ,",l
Wamor 71,6
Rcapcr ~,4

PaJCro 75.2
V"am 7h,O
LWJ ,C
AnllJfJ;lflllS 'i
Blandmg 19,6
:\ l)1:!l)5,K XL~

PF S7218 77.1
llul'll:r 71.7
\lord 9OS(l7X KO.8
Ilan,t'.ll 711,';
STRU 881061-2 81.1
STRU ~x 1056,1 ~ 15
Hamer 81.1
I'F792-lb_l 7~.S

PF 792-067 69.9
1\\ M'voSf'l,l'" il':' '\
150 :-'"
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terne kunnet betale sig al gennemføre behandlingen. Del
skyldes formentlig. at b:ide meldug og SeplOria har
været ret udbredt i 1996.

På trcxls af. at der opnået forholdsvis store merudbyt
ler i 1996. illustrerer figur -4 alligevel. hvor afgorende
del er al tage hensyn lil både sortens resislensegenska
ber og angrcbsgraden af sygdomme. nAr man fastlægger
sin bekæmpelsesindsais. Hvis man vælger en sort mcd
en effektiv sygdomsresistens. er der gcxle muligheder
for i lobet af vækstsæsonen al spare en eller flere be
handlinger med svampemidler.

Gennem de efterhånden mange år. hvor vinterh'icde
sorternes reaktion på svampebekæmpelse er undersogt.
er der hvert år opnået positi\'e merudbytter. Disse har
svinget stærkt fra son til sort. og der er set store forskel
le i sorternes reaktion fra år ul år. Det skyldes. at sorter
nes resistens har forskellig effekt o\erfor de sygdomme
og smineracer. der er fremherskende i de enkelte år.
Derfor er det afgørende at folge udviklingen i sygdom
mens virulens. Kun en sådan lobende opfolgning gør det
mUligt at målrene plamebeskynelsesindsatsen mod sor
ternes svage sider. Der er en tydelig tendens til. at jo me
re udbredt en sort bliver. jo bedre tilpasser sygdommen
sig sortens svage sider. Et effektivt middel til at reducere
behovct for sygdomsbekæmpelse i vinterhvedemarkcrnc
kunne derfor være at sprede sortsvalget på et forholdsvis
stort antal sorter. Dene er også muligt. da der er et ret
stort antal næsten ligeværdige sorter al vælge imellem.

Supplerende afprøvning af vinterhvedesorter
Udover de egentlige landsforsog. der gennemføres i et
samarbejde med Swtens Planteavlsforsog, danske korn
forædlerc og sonsrepræsenlantcr. gennemfores der et
Slort antal sonsforsog i de lokale landokonomiske fore
ningerne. De 13 sorter. der indgår i disse forsøg. er for
en stor dels vedkommende sorter med en stor udbrcdel-

se i Danmark. eller soner som de lokale plantcavlskon
sulenter finder er særligt interessante.

I tabellerne 41 til 44 er dette store forsogsmateriale
opdelt ener varierende kriterier. Del skal undcrstreges.
at sammenligning skal ske med varsomhed. Man kan
eksempelvis ikke direkte sammelignc udbYllcniveaucr
ne imellem forskellige fOrfrugter. idet forsøgene ikke
har Ilggel i samme mark. Ved opdeling efter forfrugt fås
samtidig en opdeling på jordtype. idet en stor andel af
forsøgene med vinterhvede som forfrugt er gcnnemfort
på s... ær Jord.

I tabel 41 er resultaterne opdelt på landsdele. Indbyr
des klarer sorterne sig tilsyneladende ens, uanset hvor i
landel de er afprovet. Resullaterne på landsplan. der er
\ ist helt ude til højre i tabellen, stemmer ganske pænt
overens med resultatet af de egentlige landsforsog. som
er visl i tabel 39. Den størsle relalive afvigelse ses for
sorten Rlalto. hvor dcr er en afvigelse på 4 forholdslaI
senheder. Den har klaret sig bedst i den supplerende af·
provning. Udbyueniveauel i den supplerende afprøv
ning hgger 6-9 hkg lavere end i landsforsogene. Del kan
blandt andct skyldes. at der er en større andel af forsøge
ne på leltere jord og med en dårligere forfrugl.

l tabel 42 er de supplerende forsog opdelt efter Jordty·
pc. Resultaternc tyder ikke på. at der er enkelte sorter,
som er særligt velegnede på let eller svær jord. Der cr en
svag tendens til. at sorterne Terra og Hereward har klaret
sig lidi bedre på JB 1+3 end på JB 5·8. mens Yersail1es
tilsyncllldende har opført sig modsal.

Del har ofte værel diskutcrct. om enkelte soner var
særligt vclegenede i et anstrengt vinterhvede sædskifte.
I tabel 43 bringes en opdeling af forsøgene efter for
frugt. I samllige de prøvede sorter er der opnået næslcn
det sanuue relative udbytte uanset forfrugl. Disse resul
taler, der ~varer fuldstændig til resultaterne i 1995 og
1994. lyder såledcs ikke pA. at der kan peges på enkelte

Tabel 4 I Vinrerhvedesorter 1996. Supplerende forsog (BJ2 -833)

fV1n'<rh'<d< IS/Z""'" I
Udb\1te Ol!. merudbvl1e bklli'Df. ha -lfde lanlkt ~

Fyn I':~::::d- I ~- Oom<
O~t· I v,~- I Nool- J)lIand Hkg J Jill J-". -··tlaDd 1,-lIand M_hL

AnItil forsøg /O IO 3 3 '6 I' I' IJ 37 63 63
BlandIn, 84.7 77,8 85,. 94.7 SJ,.I 81.0 73,4 82,0 78.9 80.7 I(}()
lIussar «l.5 +2,8 «l.S 0.1 -1.4 2.5 +1.5 +2,6 +2,2 +1.9 .S
Ritmo OA «l.2 «l.d I,d 0.1 0.5 1.1 3.7 1,9 1.1 101
Ly", «l.• +).2 I,d 3.0 +1.0 «l,4 «l.' +2.6 +1.2 +1.1 99
T~ +2.... «l.5 +3.0 +7.0 +2,.1 +2.0 «l.' +3,9 +2,3 +2,3 97
Ifa\'en +1.6 +1.9 0,4 .S.8 d.9 2.1 +1.7 +1.0 +1.6 +1.7 OS
Bripbrr 0.5 +2.9 «l,1 U «l.' +2.7 «l_7 +2.8 +2.1 +1.6 OS
Hett....ant +3.6 +1;')' +·U +3.6 +3.0 .2.1 +1.0 +2.8 +2.0 +2.4 97
LSD '5 "' "' 6.0 I 7 !J} m 'n IJ 1./

-\fllal jOr51lg 9 " -' -' 13 • - - 11 " 45

Blandm, 84,4 76,3 84,2 ln,8 82.0 76A 71,8 72,4 73.6 77,9 I(}()
Humer 1.4 0.:- 2.J u U 2..\ 1.5 :2.1 2.0 L" 102
Rialto +2,1 +2.5 «l.7 J.2 +1...1 +1.8 «l.1 +2.9 +1.6 +1.5 OS
Band.. «l.5 +1.5 l.i +2.1 «l.' 0.3 0.7 +3.3 «l.7 «l.' 99
Ro<"", ".5 +2.7 +3.5 "A +4.' +8.1 +7,1 +'.1 .... .,S,8 .3
Aul1el +.1.1 +1.0 ..,., 0.3 +2,1 ... 1.7 +1.7 +2.4 "'!'J..l +2.8 ..
Vmailies 0.3 O.d 2.3 7.7 L" 0.7 «l.' 1.7 O.d U 101
LSD 2,0$ ' - "' 50 l; 34 45 3D 12 IJ

Blandmg. Ila\~n. Herewant, Rllmo. Hussar
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Talll'l .J!. \linterhn:demrtrr. wppl('rt'tlde fonog 1lJ<J6
Opdelt pli jordn'l'e

l:dtryuc o, mc:tudb)1IC

Jordt)~

\1nlerh\~c J81+) 1 J82+4 JB 5-8

h'f."'1 n" 1""::'111>1 1""f."'·1 n" '
'''Iilt {liffOl: .- IJ ,J

lUandln}1. 70.8 100 71.9 100 85.0 100
IIU"J.f (Ul 100 ·2A 'f~ +2.1 9'
RlImo 0.3 100 +0.4 99 1,8 102
L~n\ 0.1 IlMI +~.1 ')~ +0.8 99
Tema 0.9 101 +2.7 96 +2.8 97
11.1H·n 2.6 96 >2.1 97 +1.5 9'
Bnglldicr 0.0 100 +2.7 96 +1.6 98
Jkrc .....arJ 11.9 leJl +2.2 97 .,.1.0 9h
15/) "' ~.} '-'
-\1lf,,1""HJ~

, /I "8landang 72.1 100 70.7 ](JO 8!.J 100
lIunlct 1,. lin 0.9 101 1,9 IO~

RI3ho +O.i 99 +3.4 95 "'.9 99
Bandll U 11I2 -2.6 "" +li!i 99
Roemcr +~.2 93 +6.4 91 +5.7 93
Allllcl .. 1)1 I)~ +~.J <)'1 !.3 97
VCfSalllc:s "'.1 100 0.4 101 1.8 102
Uil> , J : .•1; J -

soner ,om !lærligl ',degnede til allllen dh:r nt=re :lr~

hvcdc.
[ latlel 44 er forsøgene opdel! efter ~~lldspunkt. Del er

,",un Cl begrænscI antal forsog. dcr er s:1ct inden den 15.
seplember. Del skyldes. at del er meget vall~keligt al f:l
forllo!!:o.ud:o.æden frem ~d tidlig\. IX nC\IC for-mg i de In:

\'inlers:t'd

I ol,.\"I"I'fl//onSpaI"Cl'fferne dyrkes al/e de a/prol'ede sor
U'r I .wmme marA.. 1)('/ ~iI.rer ffwligllf:(/l'fl!ur al gennem
fim' \wnmenlignelige regi,\lreringer a/ sygdomsangreb
og dyrJ..nmgsege1l5J..aber Obun"arionsparcell('rne ind
.l:Clr .wm et \'i~ti~t elemef/l i den/ælle~ Joma/prOl·nin,lt:.
da geflflemfore.{ , el/æl .wmnrbejde mellem SlfIteru Plan
/('arls!orsog.jorædlere og sOrlsrepræsentanler samt de"
!cmdoJ..onomiske!onoJ,:.\ ,·irhomhell.

opdelmg.er er såel om"'nn~ den 13.. den 20. og den 27.
\cptcmbcr. og der er derfor hn ca. 2 uger mellem
forste og sidste såmng. I sorten Hunler ser det ud III. 31

der l årets forsog er opnået el reJaliq Migende udb)'lte.
JO \enere der er lI<\el. Ilunlcr indgik også i de 'iupplc
rende forsag i 1995. og dil var der Ingen effekl af såli
den.

·H af de supplerende forsag er gennemfort med og
uden ll\'ampebekæmpelsc. Resultaterne af disse fon.og
fremgår af l~heI45. Der er i de neste sorler npnåel et lidi

Tahdol3 Vif/lahny!l'Jorlcr. slIppfl'r('I/{!l'lf)r~(1.~ 1996. Tal,d.Jol. Vintcrhn·c!('.wJI"1er, SlIppl('f('I/(!t· forsøg 1996
Opdelt pO forfmg/er Opdell effer witid

Udb)1tc og mtrudb)'tte Udb)-lIe01 mcrudb)'u~ "

ForfNgI S1tllh I
\'inlerh'Hle Vanlerh..~ AnrJct lom Iklr.~kom \'inlerh\f'de Fer l~.oq 1~/9·2~fI Efter 2519 ..

hk:';J. fhL _ll.n.:apr~J. Fbt J~~~I. Au. hlr.~l FhL IlU.:apr.I Alt lhlr.~·1 FhL I

Afl/(llj"rsog J'< N .<. \flfllljorsog Q " JO

Blandang 76.1 100 83.1 100 8104 100 Blandang ".7 '00 78.5 100 n!J 100
lIu~~1 -.l6 9' +1.9 O; +1.1 98 lIu~ur +1.0 9Q +1.9 98 +2.5 97
Rllmo l.7 IO:! 0.5 101 1.2 102 Rlamo 3.2 103 1.1 101 "'.2 100
l)ll\ "'1.1 9Q ...2.1 9- ...(I.~ 9Q I.)n\ O..l 100' "'1.4 98 +13 9'
T"" +2.1 97 +1.7 98 +2.6 97 T"" -04,4 9' +2.4 97 0.1 ,00
111I\.:n 1.> ., 1.5 t)X Ul' 98 Ila\cn +].q % ... 1.- 9; +lU- lUO
Briglldlcr +3.5 95 +1.5 98 "'.9 99 8nglldlcr O., 101 +1,9 98 +1.8 98
Ilercward +2.2 97 +3.6 % +1.0 98 IIcrt,'ward 1"3.6 "o 2.7 97 0.1 IOll
LSI> l, .. ! ..J I.' lSD :!.Q U lU

Ilm,J/Ji!rHII\ JO Q ,. \ll/ClI jorwg , J' 7

81anding 79,1 100 78,9 100 77,1 100 Blanding 79.1 100 78,6 100 73.7 100
lIuntcr 1,7 IO! O.• HIl 2.0 103 Ilulllcr 0.5 HH 0.8 101 '.1 108
RlallO +1.6 98 +1.2 % "'.9 99 "hallo +1.9 98 +1.9 98 0.9 101
Ilan<hl 0.1 1001 +.l.3 "" +l),J I(XI lI:mdll -KUl 9Q +(l.K 9Q 40(1..' 100
Rocmcr +<;.2 92 +4.4 ... +<;.1 92 Rocmcr +7.2 91 +5.6 93 +5,8 92
Alhlcl +1.6 9' +4.0 95 +2.9 96 Alh1c1 +4.' ... +2.7 97 +2.5 97
Vcrs:ulles O.' 101 "'.2 100 1.9 102 Vcrsailk$ 3.5 I().I 0.8 101 1.5 102
ISIJ IJ 13 J,IJ 150 .HI lA ,J
Blandmg. H:a\cn. Ilerc.... ard. Rllmo. Hussat Blandmg: H3\Cn. Hc~ward. RlImo. Hu:s.sar



VinlCl'"sæd

Tabel 45. Vi,lIerl/vedesnrter med n~ lu/en ~1'(lI1lP('

bek.æmpe/se. SUP1Jlerende for.mg (834-835)
A = Uden ~Tampelxk.æmpelse

8 = 0.25 + 0,25 + 0,4 I Till/op pr ha

lIdb)llC i h"g pr. ha Merudb. Pa. p"
ViDt~r·

I
for snm- meldug Sc:ploriahvede A " pc~-

k;t'mpcl,c:
A A

Antal forsog 28 28 28 2. 2.

Blanding 73,2 81,6 8.3 7 11
H""", 71.4 SO.6 9.3 • 13
Ritmo 72.9 82,4 9.5 10 11
Lyn, 74,4 81.0 6.6 3 10

T,"" 73.5 80.1 6.7 7 9
Haven 69.0 79.9 Il.O 5 1\
Brigadier 70,1 80.8 10.7 8

"Hereward 71.7 79.6 7.9 8 11
IS/) 12 12 '-'
..\malforso~ IV /9 /9 /9 /'1

Blanding 75,0 81.2 6.2 6 11
Hunter 76.2 82,7 b/i 3 10
RlallO 73,7 SO. 1 6.4 6 17
Bandit 73.2 80,5 7.3 6 1(,

Roemer 67.6 75.3 7.8 6 11
Athlet 69,1 79.1 9.9 8 13
Versailles 74.6 82,1 7.5 11

"LSIJ /5 U /.<

Blanding: H:J .... cn. Hereward. Ritmo. lIus<;ar

lavere mCnldhyller end i de egentlige landsforsøg i tabel
40. Udovcr dCllC adskiller re~ullaterne sig ikke.

Sortsblanding af vinterhvede
I de sidslc 5 års forsøg har det været muligl al samme
ligne sortsblandingen med hver af de sorter. der er ind
gået i blandingeme.

I tabel 46 er vist de udbYIler. der er opnået i sortshlan
dingeme og i de enkelte sorter. som er indgået i blanding
erne. Rcsuhalcmc vises bMe med og uden svampcbc
kæmpeise. Hvor der ikke er gennemført en svampebe
kæmpelse. har sortsblandingen i årets forsog ligget på
niveau med den hojestydende af de sorter. der indgår i

Tabel 46. \linJerh\'edesorwr enÅeltl'i~' og iblonding.
med 08 uden svampebeJuemln'/~'e

A. L'den wampe- n. "ed svampe- Merudb

Vinlerh,ede bC'ka:metl("~ hcka:mcnelu: f. S'iam

Hk~. I Fom. I-Ikg. I Forh. "''''Dr. ha tal or. ha tal ltzmne.l

Arlfa1forS"8 .0 33 .U 33

Blanding 1996 73.0 100 S lA 100 8.'
Ilereward 71.5 ., 7Y.5 98 '.0
Haven 69.0 95 79.8 98 JOJ~

Hussar i I ,Il .7 'It f.::! 9'1 'J.2
Ritmo 72,9 100 X2.5 101 9.6
Gns. af de ~ soner -:'1.1 .7 '105 9'1 'J.-l

(;,u uJ5 <tnJrJr.Il/X 1992·1996

Gns. 4 sorter 75.2 98 80.8 100 5.6
Illanding 17.1 100 RO.R 100 2.5
Merudb. f. blanding 1.9 0.0

Blandmg: Dc lifC"O!lcr for del cnkelte:ir

44

den. og udbyltcl i sortsblandingen har derfor Iiggct over
gennem!o;lIittet af de fire sorter. [)et merudbytte. der cr
opnået for svampebekæmpelse. ligger lavere end del,
der er opnået i tre ud af de fire sorter i blandingen. Årets
resultater svarer til de foregående 4 års og er med til at
understrege, al man i vinterhvede tilsyneladende får no
genlunde den sanuue effekt af en sortsblanding som i
vårbyg. Sortshlandingen er mindre modtagelig overfor
sygdommc, og der opnås derfor ct mindre mcrudbYllc
for svampebekæmpelse.

Sortsblandingen har i de neste år haft vanskeligt ved
at hamle op med den bedste af de sorter. der er indgåct i
den. Det kan dog på forhånd være ~vært at udpege den
sort, der vil komme til at ligge i toppen i det kommende
år. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at det
ikke er tilladt af sælge sortshlundinger af vinterhvede i
Danmark.

Vinterhvedesorternes egenskaber
Der er i observationspareelleme med vinterhvedesarter i
1996 bedØllll modningstidspunkl. mAlt strålængde, be
dømt lejesæd, angreb af meldug, Septoria på bladcne,
gulrust og angreb af akssvampc. Endelig er der givet ka
rakler for villllict erler vinteren. Her er der på en skala
fra I-IO givet en karakter for frio;khcd og grønhed. Den
ne vurdering er gennemfort to gange. Formålel med ka
raktergivningen har været at forsoge at give en vurde
ring af. hvor skadede sorterne var efter vinteren. Der er
ikke ~tore varialioner i denne karaklcr. men den giver
formentlig Cl godt ringerpeg om, hvilke sorter der var
mest skadet - dem med den lavcste karakter - erler vin
teren. Den bedste karakter ved dennc vurdering fik sor
terne Joker og Hcreward. mens nummersorten PF 792
067 skilte sig ud vcd:tI få den klart laveste karakter. Re
sultaterne fra observationsparccllcme er gengivet i tabel
47 (side 45). hvor der ogs~ cr gcngivct karaklerer fra
sortslisten for de sorter, der el' optaget på den.

Modcnhcdsdatocn, der er angivet i den første kolonne
fra venstre. har varieret med fem dage fra den sildigste
sort TrinleIla til de tidligste sorter Pepital. Hereward og
Yaeht. Strålængden har varieret fra 61 cm i den meget
kortstd.ede sort Lynx og lil 9J cm i den forholdsvis
langstr:'l.edi;' sort Ure. Lejesæd h:u ikke været særlig ud
bredt. Den kraftigste lejesæd er !'iet i de to nUtnmersortcr
LW 86z46-3-5 og STRU 881061-2 samt i Terra. I II
sorter er der ikke set lejesæd.

Der har været ret udbredte angreb af meldug i 1996.
De kraflig~le angreb ersel i sorterne Sleipner, Ure, Pepi
tal, Contra og Audaee, mens der næsten ikke er konsta
teret meldug i sorteme LW 86z46-3-5, Frirncgu,
A.9 l 295.8. L)'l1x og Stakado. Der cr registreret ret ud
hredte angreb af Septoria på bladcnc. men sorten Staka
do er kun hlevct forholdsvis svagt angrebet. Der er kun
registreret gulru!'il på en lokalitet. og betydende angreb
er kun fundet I Steipner. Flair og Ure. Endelig er der
konstaterel rel udbredtc angreb af nkssvampe, og her er
~orterne A.9 l295.~. Pajero, LW 86746-3-5, Flair og Si
ria næsten gået fri. Årets registreringer af sygdomme i
obser\!ationsp:m:elleme viser. al der er store sortsfor
skelle l modtageligheden. og der skulle derfor være go-



\ inlers.....d
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Vlla· K"
Modl.agellgned overfor

'''" ~dl'
Vinler· \1ud· Sut·

hlcl hlr Md· A" SpeclliL f'ro~l-
Kom- Rum· mcntll-

Mel- 8,""
længde: Sep- Gul- I~m·

ud·h"ede mng dier le)t'- du, mddug· re.~I· \'olu-lIvam· vergl vEgl ind- I100s-
an tona ru~1

",' ~SI~lens" 'len, byttc meomter' ."" hll1d hold VEl\h

\flwljfl/I/Jo,: U lU u , 14 1/ J 4

Blandmg .. / 0.0 J.O 7,1 O 8.3
Alhkl "18 " 5.Y 1.0 '>,0 i,-' O I-'A Pm".!'m/( h • 7 l ,
Audace 1718 ., ,.4 1.0 lU 7.3 O 11.9 Ingen J , 7 , 3
lJandll liM 6u 'U -'.II '.1 18.u O III Pm2.PmJ b.Pm6 , • h , , 7 ,
Bngadl~r 1818 66 •.2 0.0 7.4 J1.6 O 17,5 Pm4b.Pm6.PmS • , 6 , ,
Ca,ah1.IIl~:a lU " •. 1 15 'i.q '.0 " 7.• 1'",Jh.I'IIl:'i.i'm6
ChI"O" "18 70 6.0 2.0 3.8 15.2 O 7.K 1Jm2.Pm4b.P'm6
('ontr" IXf.'i '" ~.1I 2.:'i l1.b ;,4 O lJ ..l
Conlur I 78 '.6 0.0 8.2 6.8 O 13.8 Pm2,Pm6 , , • 4 , , ,
Hal 17/)1: " 'i.q 1.0 '.U 10,0 II (Il) \Il1Ia2.'lIHc-2 1 , , 4 , h
Enoo« 18/8 'O 5.7 1.0 1.6 7.7 O 4.1
I !;IIT 17/)1: " :'i.h 1.5 5..1 o.J 2.. 1.7 In!!cn , l, , ,
Ftimcgu "/8 .. ,J 0.0 0.1 6.0 O 1.9 I"'Nl.f'm.It>\llr,lMIF.l , 5 5
II,ln~{'al 17!S 71 6.0 25 ,lO 6.2 O 6.0 '1111,1!
~llImer 1911l 66 •.0 1.0 2.6 10.2 O 2.9 Pm4b,Pm~

Ibvcn IS/h ., '.7 1I.l1 '.1 9.9 0.1 ('.:'1 1'018.\111132 I K , l

H{'reward 16/8 6' •.u n,o 2.7 h.O O 9.0 M1Ha2,MlHc2 , 5 K • 7 8 7
11,,1'\"1 111/11 0' 6,0 1I.5 ".7 7.2- II 7.:'1 I'rn2.!'ln·lh
!Iunlcr "Ill 70 6.1 1.0 1.1 ,~ II HI l>tnH, \lIIlal
Jlu......r I~/:.. hK '.- U.O \.c, 10.1 " I'.-J Pm2.P'Tn~",I'mX

, , l, 1
Joker 18/8 79 6.' U ::u~ 10.1 0.1 6.1 Pm2.Pm6 7 K ,
I.~n\ 1~'1I bl 'i.Q IIJI 11.1 h.' " , '
\lalldlan 17 67 5.7 1.5 2.0 -:r.J " K~ PIll2.Pm-'b,Pm6
\kndl('n I~,'\ -, '.' lI.S .J,~ ,- " 2" 1 I'mn " h , , , ,
Mcnnmrd 18" 68 '.8 1.0 1..1 5.9 O J0.1) \IIH~,~llllel 1 7 5 , 3 7 ,
PJ.JCIl' 1'7/~ " 'A I,U l. , 1.K " I..'i
I\:nllurll 18/8 74 6.3 1.0 1.' 4.0 O 2.9 Pml.Pm.Jb.Pm6.l , • , , • 7 5
I'cpl1;rl IMi " 5J 1.0 1\.S 7.1 " 17.M I'rn:!.l'm(l (, , , , 6 I ,
Rcltpcr 17IH 69 5.R 15 1.5 10,5 O '.1
Rcc\lIu 1'JIll '" 6.4 1.0 'J. I (,.2 " \.'!

Rraho 18/8 72 4.K O,1l 1.9 IO.! O lIA MlIla2.MlIlc2 4 "
, 6 4 6

I(rlm,' I'JiR ,- 'i.7 0.'1 fl."! 7.1 (, 'i . .:! '}m':!.PmS.Pmt' , 6 "
, , l, 1

Roemcr 19/8 78 5.6 1.5 2.J 'i.J 0.5 4.7 ~.'tH&!).~ 9 4 ; , 4 6 b
RlI~'>C1 ','\-',~ lI2 SJ> 0.11 ~.u 111.0 " 11.~ I'ml.1'm4h.Pmll
Sina 17/8 87 5.6 !:.O '.8 5.0 " 1." ~b,Pm5,Pm6 5 ; 6 , 5 7 6
Slc-lplk"r I-'S h- ... '" 4.f1 U'.!: 13.'1 .\-:- .- 1:'.2: 1'm2J'mn.l'tnlo. • I , 4 "

,
SlaLado 19 C, .'i•.J 0.5 0.4 1.1 O :'>.2 Pm2.\.1II14 1 7 , 3
TJt:en.l 14:S " ".2 1.:'1 .\ ..'1 ' .. " 12.'> Pm2.1'm-U.

Tm' 181ll 85 :'i.J 'i,n ve ,~ O 1.q Pm5,Pm6 6 K • 5 6 ;
TlinlcllJ ~1/1I il' 6.1 1,\ '.1 '.7 " 25 IJm'iJ>tllt.,\11I1J2.1 , , 1

U" 19/8 93 ,.U '.0 14,6 JA , 7.' Ingen 7 , 7 • 7 6 ,
Vcr~.lllI.: .. IX/Il 7.\ '.1 1.0 s.s 1l.t. " '.' Pm2.Pmb , K h , , , 4

VIVIIn! lM/)! " 5.1 1.0 6.7 7.7 " 7,0
W,lrntlr 1'1/11 flf> ~.2 I.lI 1.0 7.1 " (,,(1

Windsor 191M ;' 'L' l.O 7.9 7.7 O •.9 1Jm2.1Jm'i,Pm6 2 7 6 , 3
) ..dll IMl (I; " O,lI 1.' l. l II 12.'i PIl1~,\l1l1~~ \mk2: l , ; , 7 6 "A 9119'i.K 20/8 ;0 5.2 1.5 O,J 'i,9 O 0.4 PIoo~II'Ll.'tIfl.l

1\\ 1\..,41, l' IWK " 5.7 'i."i 0,0 J.l " I.h L
NQRlllUrJiil 19 .8 5.8 1.0 lA 6.0 O 6A PmJbJ'm6
PI '1721 :ol 19,'/\ '7:' 'i.7 \.:' '.' IU.-:- " " l'tn2,I'tntl.PmX
PF792-067 18 ., 1.S 0.0 5..1 6.1 O 8.3 Pm2.PmJb.Pm5
1'1 791-16.1 lS:~ -, J.2 1.' U IlA " 12.n Pm4h,Pm".I'mK
STRtl AAIO.56-1 18/8 88 ••• 2.U 2.1 4.1 0.1 5.1 PmS,Pm6
~HU """'1 2: III:S SS <d ",II '.1 'i.l 05 .".~ Pm5,Pm(1

ItS"ala 1-9 21 (".lIJ Il-III 1) 1'<.1 J,d"CI MaJJfcJl
-'I '\""\Jml"IC BI, brunplcl. meldug. (u..,lnunt 'l1p. '.lilli grJ- og ",'n'''LOund l,'r m.iJnm~
."1 SJ'ClIfr" rc"'~k'n~: "cdr rc<r,len<h.:'lqmd..c ~.: l..hc1 JX
(l! I'm!.I'm·lh.l'rn:'l.Pm6.PmIl.\1111J2, \111 h:!



Vinters~ed

/ /996 blev der hmlel sAujJende udbyuer i mange vjnrerh~'edem(lrÅ.er. Der \'ar i forsle række anden eller flere drs vin
lerh"ede, der skuffede. Forklaringen ligger i de fleste lilfælde i angreb af g()lrlfod$yge. Bil/edel kan iIIu!itrere bel)'d
ningen af en god forfrugi, raps, sammenlignet med en dårligfarfrugt. vinterhvede Den lyse del af marken, der har
~'jnrerh~'ede som for/mgl. er allerede begyndl at Il'Ongsmodne. Det skyldes el udbredl angreb af goldfodsyge, Den
morke del afmarten, der har raps som/orfmgl. \'iser derimod iHe legn pd al være \'ed al modne.

Tabel 48 Specifik meldllgremJens i h\'edesorter

Kode TestM>n
ror ror

reStMens resl tens'
irc~llOten5gen . ~isten~øen II Remæriminger

de muligheder for al nedsættc risikoen for sygdomsan
greb via ct bevidst sortsvalg,

Meldugresislcnsgeneme er efterhånden blevel kortlagt
i de neste vinterhvedesorter, De forskellige rcsislensge·

11UClcgnclsc:n 'Ml' er cn fon:l"big lode for resistens o\erfor
hvedcmcldug, h..or resiqensgencl endnu ikke er idcnllfictrel,

2)Betcgnclsen 'Pm' er en kode for Cl "e!definerel reistcnsgen O\l:r
for h..edt:mcldug,

Talangl\etsen I R:Slslemhelcgncl-.e:n JJ1(1:I ..er den lronoIOgl~~C: r.r:k
kc:felge. reSlste:nsc:n cr rell\ln:rel l
Fks.: 'Ha\cn'~ ?mS. \Ufla2; \1IHa2 er den anden re~lstreredc ~I·

SIens i 'Haven'

ncr cr beskrcvel I tabel 48. Det er desværrc ct forholds·
vis begrænset antal resistensgener. der er lil rMighed.
men nogle af de nye er forholdsvis effektive. Eksempel
vis scr dct ud lil. at sorter med rcsistcnsgencmc MIFi3
og MlFi4 har en effektivt virkende meldugresistens,
Derudover er der en SLOr andel af vinterhvedcsorteme,
som har en ret effekliv markresislens. der på nuværende
tidspunkt ikke kan henfores lil et eller nogle få gener,

I tabel 47 finde~ Og511 karaklerer fra 5ortslisten. men
25 af dc afprøvede sorter er ikke på den danske sortsli·
ste. Det kan enlen skyldes. at det er nye soner. som end
nu ikke er blevet optaget eller at del er sarier. som er
oplagel på et andel lalld~ sortslisie og ad den vej kan
markedsfores i Danmark.

Fro Sonshslen er det karaktererne for protciOlndhold
og sedimemationsværdi. der p 'alder sig slorst umid
delbar inieresse. Sedimenlationsværdi har fåel slørre in·
tcresse i de senere tlr. da den er afgorende for. om el par·
ti vimcrhvcde kan sælges III intervenLion. Ved salg til in·
tcrvenlion er del ZeleneYlallet. der er afgørende. Det er
det samme som sedimentalionstallel. men da sorterne er
afprøvel i forskellige år, er det nodvendigl al om'§æUe
sedimentationstallet til en værdi, der kan sammenlignes
Imellem forskellige år. Her bruges sedimenl3lionsværdi·
en. der er et relativt lal på en skala fra I Lil 9. Ilvis sedi
mentalionsværdien er 6 eller derovcr. svarer det lil Cl
Zclcneytal på ca, 30 eller derover. mens en sedImentati
onsværdi på 4 eller derunder svarer lil et ZeleneYlaJ på
ca, 20 eJler lavere.

Ved salg til inlervcntlon kræ\'es el Zcleoc)'lal på
mindst 20, HVIS det ligger mellem 20 og 30. skal korn-

MI3d=Mlk

I. og 2. resi1U:ns i 'Botta'
I. og 2. l'eSISIenS i 'FnmeguAW
2 resistens i 'Ha..en'
2. ~lslem i 'lIeRw<J.rd
2. resistens i 'Sicco'
2 resistens i Taknt

Axminstcr
Longbow
Ralle
K_k
Kr.a~:r.

1I01lCf

Am""""""
Norman<fie

"'~
Britta
Fml'.rlu Abed
Ib~

lIen:w:r.rds_
Ta.lcnl
Ukcndt

Pml
Pm2
PmJ<l

Pm4"
Pm,
Pm6
Pm,
Pm9
MI'"
MlBiI.M1Bil
MlFi3, MJFt4
MhHa2
Mllle2
MISi2
MITa2
U

46



partiel gennem en '>lU,aldl dejlesl. for det lan sælges til
Inter\,cntlon. lIggcr Zclcne)'lallct m'er ]0. er der ingen
lra\' om dejleSl. Ved salg til intervcntlon er dct kompar~
IH':1. der .... lal opfylde intervemionskravene. I de seneste
år er der Ikke solgl særligl store mængder lom lil inter
vention, men hvis verdcnsmarkcdsprbcn på hvede ful
tier, "lHl Jet hurtigt blive aktuelt igen,

En dclur "Orleme pA dunsk ..orl .... li .... IC har gcnnemg5et

\'intersæd

en test for bageegnethed. Her er udover sedimentatIons
værdi også undersøgl meludb)1tc og broovoJumcn. Ta
rel 47 (side 45) viser, al en del af de afprøvede sorter
skulle være velegnede til bHK!, men her er det i sidstc
ende aftagerne, der sliller kravene, og de lager normalt
hensyn lil mere end det her undersøgte.

Tn/)el 49 (hU\I~t ()H!r flere iJrsJorso~med \"nlt.'rhl'edl'~(Jrll'rForhofdx/nllnr tf'rnt'udh~'l/e

Hele landel Jylland Øerne I
Vlnltrh'edt

1992 11993 11994 II99S 11996 199211993/1994 1i991 h996 1992 11993 11994 II99S 11996

Blandmg 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rllmu IL! IO" Ol'! UH 100 11'1 107 110 Hn 101 IO. 101 11)8 ,,~ 100
H:n'cn 109 107 102 102 100 110 107 100 101 98 107 IOS 104 104 105
Ilc1\:w'IIJ 101 99 98 91 ')1 1lf\ l(),1 99 9" 97 102 95 97 92 .,
Contra ,,~ 101 104 101 95 108 105 106 101 95 103 99 102 101 93
Sk,pncr 101 lO:! 97 'Il 91 1l/3 100 96 '12 'J1 103 101 9' " 96
Pepitlll 105 97 97 95 91 107 98 95 96 94 104 96 98 93 90
U" ,'I " 8" " '" " 7. <8 ,. " 91 8' 90 87 "II,,,,, 107 107 103 96 IOS IOS 11>1 96 106 106 102 96
1{1~lto 97 101 IO.l Q" 9" 99 lO:! 91 9' 101 Ifl.I 11)1
lIunlcr 102 101 102 100 100 100 103 102 106
Athkl Ifl'i 1tJ~ 99 1O~ 101 99 107 lin 99

Brigadlcr 100 104 98 96 104 97 102 105 99
Tern Ifl.I 1/10 '1.'\ 1111 11'.1 ItlO 106 HIII Q"

Lynl 104 102 98 104 104 97 105 100 101
Tnnldla IO~ IO. IO'! Itl~ lt)X IO:!
A 9129'Ui 103 101 101 '''' 101 104
Hal lU-I 101 11>1 1111 10:'\ 11)2

Flair 104 101 106 100 101 103
PF 5721S 111\ IO] 10.1 [(M) 10.1 lUl
Rl..'cord 106 100 106 99 106 102
Vcr,ailk, '0" 100 107 9' 105 I(~

Jok~r 102 100 10J 100 100 98
\\md<,or 1U6 ., 105 '1) IO' 101
F.ncore 102 .. 101 97 103 101
Men:t.!ICII 'r ,,- 96 % 9' 99

SI<1bdo 104 97 105 97 104 97
Uarnhl lltl % 'III 9" 101 ItII
ChiantJ 11>1 96 104 97 104 94
SIfl<1 Itx. "" Hil "" 100 99
Coolur 101 96 101 97 101 93
C,."..hlall(::J 1lI1 ", I(JO <IO HH '"Fnmegu 98 9" 97 95 100 91
R..cm..:. 95 9" "., 9. <IO ",
Thgena 99 9' 97 94 101 95
MlL~clll1n ltll 91 [Ol " 100 9'
Holster 99 91 98 '9 101 95
Yadl! 101 91 101 87 102 'IH
Rllssel 102 90 101 91 102 89
LW K(l14b-~·5 111.'1 II~ Hl7
STRU 881056-1 102 101 105
ibrT".:r IO:! 101 104
'lord 94/378 101 100 102
!'enllum 11111 I'" 102
STRU881061-2 100 99 102
Ilanscal 99 97 1112
Rcapcr 98 97 101
VII.J.nl 'IH 9' 9<,
\1erm:lId 97 98 95
\\'amor 9" 94 '16
AudllCC 93 92 97
PF792·163 93 ., 95
PaJCro 92 91 ..
1'1·71,l:!-1167 89 " "l

~7
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Tabel 50 OW!r!l;gt over sorlsjorsøg; ~'Inlerh\'f~de 1992-96

Hele landet Jylland Øerne

lJdbyttc og mcrudb)'ltc. hkg kcmc pr. ha
Vinttrh\edt

I Pro..et Forholds· Pn'lvcl Forhold..• Pro\'et Forb<llds-
\1:Uc\On

tal
\tllesort o;on tal

Måle!>On tal tal",n

Blanding 100 100 100
Forsøgsdr /99J·9(}
Ritmo 82.4 4.• 106 80,2 ,., 107 85.4 3.1 104
lIa\C~n 80.9 3.2 104 76.1 2.2 103 )$85 U 10:li
Coo", 83.6 0.8 101 81.7 2.3 103 87'> ..{l.2 100
H~rcward ~1.4 +1.8 9' 7g.I «l.• 99 86.0 +2.8 97

Pep;'" 81.2 +2.3 97 7• .8 +1.7 98 88.2 ....3.6 96
Slelpncr 81.8 -+2.4 .; T.3 1.11 .. 86.' +104 98
U.. 79.8 -+10.9 86 73.2 +11.0 ss 87.2 +11.4 In
FOf'Jøgsar /(j(U-%

H" ~ 83.9 2.7 103 80.7 3.1 104 88.8 2.1 102
Rlaho X4.0 +1.0 99 76.0 +2.7 96 91.8 1.3 101
Fors.gsdr 1994·96
Athlet 85.4 1.- 102 80.q 0."7 101 91,6 2.' HH
l1unlu 84.1 1.3 102 78'> 0.0 100 92.9 3.4 104
Lynx K4.1 1.2 101 79,0 1.0 101 Q2.1 1.8 102
Brigadicr 84.0 O,. 101 7ttl ....0.6 99 91.8 1.9 102
Te"" 11504 UA 101 80.9 0.4 100 91.6 +0.2 100
Forsøgw /995-96
Trinlclla 88.8 •.0 '07 84_~ 6.1 10i 95.8 5.2 1O"i
Handll 8lU 2.• 103 83.4 +2.3 97 96.0 1,1 101
VC:f$ail1e~ MX,2 2.' 1113 111,4 2.1 HH %.0 4,2 104
Record 88.2 2,7 103 114, I 2.3 103 94.9 4.0 104
Windsor 8lU :2.5 103 84,1 1,'i 102 1,l4.9 43 I(M

Efol 88.8 2.4 103 84'> 2,0 102 95.8 3.2 103
FlaIr SX.2 :U 102 83,4 2A 103 96.0 1.. 102
A.91295.8 89.3 1.9 102 84.8 0,' 101 96,1 4.1 104
PF 57218 11':1,3 .., 102 ,,'-' 1.2 101 96,1 1.9 102
Joker 88.2 0,7 101 83,4 U 102 96.0 ..{l.• 99
Slakado 811.11 0.6 101 11.15 0,6 10l 1J"i.K OA 100
Chiami 88.2 0,2 100 114.1 UA 100 94,9 +O,. 99
Eneore 88.2 +0.1 I(lU 84,1 +1.0 99 1),4,11 I.' 102
Contur 88.2 .... 1,3 99 84,1 ..{l.8 99 94,9 +2.6 97
C'asablanca flR.1I .... 1.6 9' 84.5 +l.i' 9' QS.8 ... 1.7 98
Siria 88,2 +1.7 98 83.6 ....2.] 97 95.7 ..{l'> 99
\1agellan 8~.2 +2A 97 8·l,( LY "' 94,9 ~lA 96
Meredien 88,2 +2'> 97 83,4 ....3.1 96 96,0 +1'> 98
Tagena 88.8 ....2.9 97 84.5 3.lI 96 95.8 L. 9'
Frimcgu 88,8 +3.3 96 84'> +3.3 96 95,8 +4.1 96

"""" HlI,2 +.'.1 .. "',I +1.1 .. 94,9 +3.7 ..
Yacht 88.2 +3'> .. 83.4 +5,4 94 96,0 0,1 100
Holstcr XQ.3 +4.0 96 84.8 +"i,6 93 ".1 +1.6 9.'
Roerner 88.2 +4.• 9' 83,4 +4,. 94 96.0 +4.7 9'

Flere års forsag med vinterhvedesorter
db)1tcrclal1oncmc fra de senere ~rs forsog med vimcr

hvcdcsoner er vist j label 49 og 50.
I tabel 49 (side 47) bringes forholdslallene for udbyltc

for de enkelte soner i de år. de har dehagcl i landsfor·
sogene. 0vcn.1 i tabellen findes de 7 l>orter. der har del
laget i landsforsogene I 5 år eller mere. ~cder'il i label
len findes rcsullatemc for de 15 soner. der har dchagcl I

landsforsogene for forste gang I 1996. Resuhateme for
de sorter. der har deltag.et i mere end et :ir.... i~r lydeligt.
at udbyucrclationcme varierer fra dr lil dr. DerudO\er er
der en mindre variallon mellem Jylland og Ocmc. men

den \~al formentlig lige s:l megel LilskrhiC~ Iilfældighe
der som reelle sonsforskelle,

l)cl gennemsnitlige forholdstal for udbytte i de sidste
indtil .5 ;\r er beregnel j tabel 50. Ved beregningen af
gennemsnillel er der ikke tagel hensyn til. hvor mange
fOl">og l>orteme har delta~el i i del enkelte år. Alle år har
..illcde~ Ilge slor \ ægt.

El \IUdlUm af label 49 og 50 gi\'er gode muligheder
for al vurdere de enkeile soners udbytte og deres slabIll·
tet o\er årene.



Kort beskrivelse af vinterhvedesorterne
Ud fra de opIY"nlnger, der er gengivet i tabeller i delle
:If..nil. er dcl muligt at danne sig et billede af de enkelte
\'inlcrlwcdc...oncr ug dere... egenskaber. Det kan dog
\ære vanskeligt at sammenholde alle disse oplysninger
uden al mi ... tc O\crbhHcl.

I label 51 cr "'urlcmc gruppact efter deres egenskaber.
[Nr kun I..get de '>oner med, ...om ligger i ydngruppcmc
for de egen~k.. her \lg karakterer, der er n:evnl. Dc nc ... te
sorter llggl.:r i en mdlcll1gl1..lpPc og er derfor Ikke medla
gd, Op~lilJin!,:en er ret forenklet. men !..an forhåbentlig
derved \:cre mcd til pege på de væscnlllg~lc forskelle
mellem <;orh:mc.

Tahel51 j·:or/ J..amJ..INllrjJ.. a) 1'lnll'rhn'dc\'OrI('ml'
Itlf1t!ljflnog 1996

(Iwpr Ildfrll "en dU/nJ.l' wrhliHt, IWfll
A:lln mrll'mt' 1 \'dl'n:ruppcrnc er 1111'1 ni

1 idliK mOO~11 Sild il! modt..
Ikrl:warJ l'er"!.I' )J~hl A QI1Q5.11 Tnntdl:.

Korl ..!r;\t'l l.allR-<;lråt'1
I ynx I{u"cl Urt' STIWilillll:i6-1

511iJ STRUI(Xltl(,I·::!

Høj \ ilalill.'ll.'flC'r \inlC'r I.a\ \ilalilel eflC'r \inler
Julcr Ikll.' .... .lId Ik"'..... J.Td Vcr....:ulJc.. PF
STRl' 'l)';HI~·1 7'1"!.-If,l

IIJlen Yachl \lem"uJ
R.all"

!'Jlrå~lh Hlnd<;lrået
PI 71:l"!. flO~ Ya~hl T~'rra Snt 1\1(11)61-1

Riallo ~U"'~I I-nmq:u LW .,*".u.-l·.~

ConlUr lIu".Ir I ~ ""
Bngadll:1 I !Crt.... J.ld lIalcn

Lal I proll'inindltuld lIojt proleinindhold
Nord ~n~:'\ l1u"ar o;;T~1 1'1:'\105(>-1 Pajcw
IJnl:.uhcr (','Ulr,1 1'1 :Iii! IS STRI SilHIOI-1 Lrc

~'Irn" 1\ '}1195~ Slclpl1Cr Ilcrcwllnl IIl'I'lcr
Tnnlclla

Slork('rllt'l Småkl'rlll'l
I'CTlIIOnl Elal VCI',IlIIc\ .h.llw Rocnll,:r Y3thl
Jl.lc:r 11.I\cl1 Tnnh:11J !'epllal
TC'1T3

Huj \l'dillll'IlI11lium\ærdi La\ sedinU'11111Iiull!>\a'rdi
Yathl Ilc['('word I rc Frnllc~u TrilllelIn
Pcpual TeTTa Pcnllum
I{lal!n

\'inlc...!\æd

f(,hel~! \ IllIl'rh\"{'(/(:jurterne.r udhrrdrl\r I Jlmn'llf

Udlagt cfJeri, I99S

IIU\'>J.T " 11 II,

BIRlIma 6 2O 24
Tena .< <
H:ncn " 20 13 6
I~n\ I ,
BrigJ.lher , 4
Ilcre .... arJ I " "

,
Pepllal 39 lO J3 , 2
~[;r1ln I
Andre ,orto.'r 60 34 " 5 2

Valg af vinterhvedesort
~'lC'd Cl vinlerh\cdcareal pJ (,,.a, 650.000 ha er dcr ... lur lll

Icrcs ..e for alpmvnmg og l1Iarked,fonng al vlIlterhvc
dC'\ll'lcr. Udbudct af SOl'ler er derfor ,;crdc!t.', ,tol1, men
p!l trod... :lI' <.let har !>otls\'algct samlet ....g om forholdsvi ...
1';1 ~otlcr. DCI fremg:1Taftabel52,

I!!cnnem de lieneste 2 år har villtcrh\cdearcalct \:eret
donuncret af -.oneme Hussar og Ritmo. men <.ICt \Cl' ud
til. at der er vcd .JI komme en Slorrc ~prcdnlllg l ...urb\ al
gcl.

\ (I/~ aj I';f/ter!ll'ede\ort

\lIl/ujm/hed
[)a l'U'lgt",mrler med en Jl.od IUI/afoHhrd
.. \ 'iwli/e/ ejrer \'inler.. og /rm/re.\I!>/cIB ~1lI1 .IUI'C'

rI fi,,~erpel:om de bedste mm'r

S/rlll'g{'mkaher

,\IIJi \fra, du iHc' krærer hl"ll,~ IIjl'll'A,\lrt'gll/l"
rtllgwlIdlrr
A:(lrt Hra. ~ll'er leuf'rc hmt. men darli-.:t'rr kOIl
kllrnnct'C'IIU! m'er/nr u~rlldl

S\".:d(lm~rc~l\Iem f prion/erel ræUcjlJ/l:e'
(jod re;-,!\lerl.) ol'erjor gU/fiJI t

- (;(ul rt'li\/em orator meldug
Gnrl l'i'I'j\/{'//\ UI'erfor Septorio pa h/ad o).: i (/A..\

A mllll'{

Uroti/ll'etie.HJrft:r, h\'is dcr er nmt'Ii~\fH('f"l'd

for ajStl'I"'''l:l'n.
Inrern'nlio"segnede .\nrter rhojll'roteimmlho/rI
()~ledllm'n{OIio"swerd;" h\'i\ del prexlllccrede
kO"" 'kai \lt'!ge.).

IlJIKhl
Rf'CITlCI

Riallo

IhIJIII1~ldub_lll~

.lcrc.... anl \kml,ud FIJI
\'eNllllc\ 1l.llT H.lIMJ'1
\kndien Srn,l lerl.l
Penllum

:'llurl brod\uhllllt'lI
Ilcrc ....ard SinJ
'Iathi FIJI

l.:oI\llIItludb~l1t

h.Ler ConlUI ~'JItO

Lille brod\olulTwll
JnLcr Skipno.'r Rilmt'

Planteværn
Bejdsning mod stinkbrand
I latlel .'B ...e ... rc~ultatet al 5 fors"g med ht:J(hnmg mod
'llllkbrand. Der cr anvendt kraftigt ,mlllel ud..æd. En
;lll<ll)~e af dCIl anvendte udsæd vislc 219.750 ~porcl' pr.
g !..cmc. hvill..cl er cl meget I..mfligl angreb, I prahi ... vil
.. ti kr:lfllgt ... miltel hvede aldng bl1vc :tllvcndt liOIll ~~sæd,
FU".lrHllll er il.!..c blcvet I.onslaleret p~ kcmcmc. TlIen~

4'1



Vintersæd

Tabel53 8ejdsning mod stinkbrand (836)

Frem- Pet. aks I' Udb. og

l"-inlerh\,ede spirede med merudb.
planter stink· hkg kerne
pr. m2 brand pr. ho

Pct.- planter med Udb. og Mer·

Vinterb\'ede Mel· t Gul- IBlad· merudb. udb.
du!!. ruSI lus hkg kerne +

Oktober - november pr. ha kemi

Tabel54 8ladsl'ampe efterdr og lidUg fordr saml
bladlIIs (837)

+1.9

+0.4

+0.7
+0.5

+\,0
+1.7

m.
m

87,7
0.1
0,6
0.2

+0.2
+0.6

77.2
0.7
0.3

+O••

I f-
O 7

O O

1995. l forsøg

J. Ubehandlet O
3. O,3l1ih top
4. 0.2 kg Karate WC
6. 0.3 l Tilt lOp
LSD 1·6
LSD 2-6

1996 3 fOrTog 115.

l. Ubehandlet 4
2.0.3 l Corbcl
3.0.3 l1i1t IOp
4.0.2 kg Kar;lle WC
5. 0,3 l Corbel
6 0.3 l1ilt top
lSD 1-6
UilJ 2-6

34,7
26.7
26.6
28.2
6.8

28~

3S.0
35.9
36.4
30.4
4.0
3.~

61.0
O
O

0.1

65.2
4.7
5~

4.9
145

310
291
311
293

286
295
295
288
291

1996.5[orsog

I. Ubehandlet
2. 100 ml Sibulol 280 LS
3. 400 ml Prtmis Dellll
4. 200 ml Berel FS 050
LSD 1-1
U,D 2-4

1992·95 19 forsag

I. Ubehandlet
2. 100 ml Sibutol 280 LS
3. 200 ml Vita\'aJ( 200
4.200 mllJeret FS 050
5.200 ml Panocline 30
LSD 1·5
LSD ]-5

dcr har været I pet. kerner angrebet af Iwcdcbrunplct.
hvilkel ikke tillægges betydning.

Premis Delta er ny i afprøvningen i iandsfu"'"gcnc.
mens Siblllol 280 LS og Beret FS 050 er afpwvcl tidli
gcre. Kun Sibulol 280 LS er på markedet. og ca. 75 pet.
af hveden bejdses i dag med Sibutol 280 LS.

Del frcmgllr. at den kraftige udsædssmitte har re
sulteret i 61 pet. angrcbne aks i ubehandtel. På lrods af
det høje smittelryk er der opnået en effektiv nckæmpcl
se ved brug af alle midler. Ved bejdsning mod stink
brand krævcs i praksis 100 pet. effekt. men delle er ikke
altid muligl i forsøg. hvor der er anvendt stærkt l)millCI
udsæd. Resultaterne af 19 forsøg over 4 ~r viscr dette.

I~d 2-J bekond/N I oktober - norember
/..i'd 5 og 6 behandlel primo april

kæmpclse af bladsvampe eller bladlus i efteråret. Be·
handlingen i fors~'gsled 5 og 6 var planlagt primo april,
men cr først udført ca, 25/4. PA dette tidspunkt har der
ikke været angreb ar svampesygdomme. og der er heller
ikke opm'let merudhyner for wampespmjlning. Forsøge
ne har sencre i vækstsæsoncn fåel samme behandling
som de marker. de har værel placerel i.

Forsogene fOrlsæucr, men koncenlrcrcs nu om at bely
se rcnlabilitetcn af svampe· og skadedyrsbekæmpelse i
meget tidligt såede marker.

Bejdsning skal ske. hvor en bejdsebehon'analyse har
\'is/ behov herfor. men hvis riden ikke lillader en sådan.
oor Ildsæden altid hejdses.
f/vedeslinkbrand er den mest tabgivende af de IId.)«'d... 
Mme sygdomme.
Sell' S\'age angreb af stinkbrand gor kornel ilddugrellde
og uegnet Itllm,d. Ved slærke angreb hliver kornel Ileg
nel ril fOl/ring af såvel svin som kvæg.
Smiuer udsæd er den vigrigsre smiuekilde. men J0rtlsmil
te kan ogsd/orekomme.
Ved dyrkning af hl'ede efter slinkbrandangreben hvede
kan der ske jordsmiue. Kun Sibwol 280 LS har effeJ..1
mod Jordsmiue. Vær opmærksom på. at spildplaflfer af
hvede er ubejdsede og kan/ore smilten I·;dere.

Efterårs- og tidlig forårsbekæmpelse af
bladsvampe og skadedyr
I label 54 ses rcsultatet af 3 forsøg med bd..<t:mpelse af
bladsvampe og bladlus (overfører havrerodsotvirus) i
tidligt sl1el hvede. Kun det cnc forsog er s~ct mcgct tid
ligt, nemlig 30/8, mens de ovrige to forsøg er sået 13/9
og 18/9.

Angreb af meldug og bladlus blev i efteråret kun fun·
det i el forsøg. Der er ikke opnl1ct mcmdbyllcr for bc-

Forsag over flere år har dSI. af det Ikke karl betale sig
al bekæmpe bladsmmpe i in'ede om e[terdret.

lIavrerodSOI var mere udbredt end normall i 1996 - her
lmgreb i hl'ede. Smilfen ol'erfores af bladlus i efteråret.
men sympromerne ses førsl fra maj. Forfrugt græs, rid
lig såning og el langt mildr efterår oger risikoen/Dr an
greb.
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TaMI55 KnæHeflHIJYI«' (838'

Pct planter med t:db. og Merud·~

Vinlerh\ede lnæJ..kefodsyge merudb. b~tc: Ikg kerne
Forjr ICa. 16(1 pr ha kemi

Knækkefodsyge
Ilahej 55 ,r.:~ rc,ull:lld af 8 forsog mcd bekæmpelse af
knækkcfodsygc.

Sport,l" EW er i dag. det cncslC godkendte middel nwd
kn:ckl...cfo(hygc. DCI :Iktive ~Iof cyprodinil I StCrx.·d
312.5 l:.C har l h\'cdc h de effeJ..t mod "næ""cfodsygc
og meldug. Del aktive slof i Tilt 250 EC Illdg~r og"~ I
Stereo .' 125 EC. h\-l)rfor der sanllidig opn 'i en heJ..æm
pelse af andre hlad\\Jl1lpc. i\onnaldoscflngcn af STereo
er 2 1pr ha. \ 'ær derfor opmærJ..~umpa. "' Stereo er "f
pro\'el I hel do'!enng, mens SportaJ.. Eli' er a(prOlN i
h"lI' du.wrinx

POf',\)g,led 7 og. 9 er medlagct for at under~ngc. 0111

v:Ck'lrcgulcnng på\lrJ..er rentabilitelen al oc"æmpcl'c
af knækkcfod~ygc.

KnæHcfodsygc har I..lJtl optrådl i Cl flll\Ug ved fortirs
hcdomrndscl1. l juli er der regislrercl angreb j alle for
"og. men med uvervcJcnde svage angreb p:l delle lId~·

punkt.
1gennemsnit af for,,'gcnc cr der opn:'it't ~iJ..re merud

h}ucr I alle forsogslcd bor1scl fra fOf',u1,:,led 7 og 8.
h\or der er va:J..'treguleret og behandlet meget Ildligt
med lilttop. Meldug og Septoria er obsen.'eret udbredt l
flere al forsogenc, t-lerudb)lleme i fUf\ogsled 2-6 sJ..)I
de' derfor Il dc:- en Ix-"æmpelse af J..nækkcfo<hyge og en
"ldeeffcl..l pd meldug ogJeller Seploria. Forsogene er be·
handlet mod blad~vampe I maj-juni ~om i de mar"cr.
hvor fON)genc har \ ærel placcrct.

Fratrækkcs kUli ()1llJ..(l~lninger til Sportak EW, er der

"IQ<I]·VJ nm oJ,'!h!1J

•• IQfJ!·IIJ I ti ('i""r/<I( J~ ,'("

IJd ! 1v1u./tIJIl'I I ti"" mha flC ltadWI1l .C
I.,d J Oll ~.IJ bt:fwrl<IIt"l1 utJdrllm ~6-~q

I",d J Ol: ~ 1><-/wn../Jt'I IlcJJwl1l 3()·31
Lrd h ht>hufklll'11 H,U/W'" ~: I fir:hed med /995 oplralhe "nv.reb aJ\J..arp ojeplel I /996

f1l1're lulhredl end normall. For nedt'n p<1 'Iruet \e,\\J..ar'JI
ajgrænsede f/ammellgrlf'nde Im\farwlInger Ved krafrl~e

clrll{n'/) forel..ommer der IIw/a!...\, OJ..oflomi.'I.. bctyd('nde
ol1sreh af denne ",-vgdom 0plra'der klin ,\jfl'ldenJ. Symplo
merne mim/er fld/ om knæJ..J..(,/<}(I,ygt', men "ed angreh of
J..næJ..J..(1udsYlfe er misfan"lllllSI'rtIe IJ..J..I' ,m .,J..arpl a}i!.ræn
\edi'. Der l'T inX('1I beJ..æmpel!>l'wllllli ~he(/rr

Angreb af knæJ..J..e/od\y}.f(' bedomme~ IJamrel1
I"({'ksrswdlllm 30-32'

er Ol'er 35 pct. piallIer alll.:reIJef. heklJ!mpe~' der
med 05 I Sportak ElV pr. ha

POilllsysfemel hen\'tte~ !>om !>lIpllll'ment /II Ol bl"
!>Iemme. om der er behol,/or heJ..æmpelse afknæk
ke/od~\"ge.DWl.:rommet kan Sf'! I .. \'ellednlng I

Platltewun /997",.

e/ler

Sfra/egl 1997 mud kllCl'kÅtjOfhygl' I IlnterJlI'l'de

PC-Plantem:m kWI benyt/ef li/afa/gwe, om der
er bellor for hekfl'mpel,H' af J..llfl'kkej"odsyge

opmlet et lille mcrudbjllC ved allc Sp0r1al..·behandlin
ger. Fr.llrd.'J..l..e~ udbringning (60 I..r. pr, ha) og...t er der
J..un opnåcl et merudb) tie i for..ogslcd -'. hvor ncllomer·
udbytlcl i gcnncm'lllt af fON,gene J..un har \ærCI I. [

li,..!

+f1.2
11.6

11,1

O••
l.'

+1.1
+0,2

U,O

",I

".11..
I,'

I.'

64.0
1,4
2.3
1,-1
3~

2.1
0.1
l.!

n,

70,6
2.2
1.5
2,J
l.'
1.0

12

l.
IO
12
12
9,

13,-

22
13
14l.
'O

JI/CJ/·lJh :Q{olfHJ~

I. Ubehandlel 15
2.2 x Il,Iii I Spoftak I W·
3,0.5 J Sportak EW
-I II,Iii I SPllfl;lk I W~"

8.0,5 I TIlt IOP
L'iD I·JoJ,'X

f}W]..JoJ,'S

IIIQ(!. '~J(IIwg 1 (I

l. Ubehandlet 9
2 2XII,_~ I Sp"l'lai..I·\\, Il
l 0.-'11 Spunltk EW
-I o.~ I "iptlf1;.k I \\'
5. 2.0 I Slereo J l2,:'i
b. Il.:'i I Sponal [W
7. 1.0 I C~'coccl 750
Il II,Iii I TIlt l"f'
9 1.0 ICyeocd i50
~.5 I Sponal: EW

1.\1J 1·11

/}m~ '1

;1



Vintersæd

hJ...g pr. ha. I gennemsnit af de sidlote 6 år!> forsog er der
heller ikke opm\c( ~1J...()nomi~ke mcrudhyuer.

låreis fors"g. mcd bekæmpelse af knækkcfodsygc cr
bckæmpelsesbehovel også bedoml ved hjælp af del
poinlskema. ~om kan ses i ..Vejledning i PlanIcværn
1<)96... udgiv'ct af Landbrugcts Informalionskontor. An
vcndelse af pointskcmaCI har kun vist behov for bekæm
pelse i 3 af de K forsog. Da en del af merudby Itet i år
'Ikyldes en suJeeffckt mod meldug, vurderc~ behandl mg
med 0,5 I Sportak E\V pr. ha, rcnct mod knækkefodsyge,
heller ikke al være nod\'endig i de 3 forsag.

Middelafprovning
I tabel 56-60 cr nyc. cndnu Ikke godkendte mIdler sam
mcnlignct med TIll top. I tabel 58 er Tilt top sammenlig
net med Rival, som også er godkendt. Midlerne er af·
pn,vct med IO hchandlingcr mcd hal\' normal doscring
hhv', to behandlmger med kvart nornlaldosering. I label

Tabel56 8ladHumpe - a/proHling afef :'lrob,l/lrin (839}

Pet. dzlning af Antal Udb. og

Md- I Sej>-
~roru>e merudb.\iinlerh\ede blad( hk~ kemdUR tona ';r. sui pr. ha

Ca. n
11l96, I forJog MrJW/ mrld/lg og St"pfona

I Ubthandkl ,. IO 2.0 71.9, 2x0.5 I Till wp , , 25 3.8
3.2)( 0,25 I TIlt (OP • , 2.J J.'
4.2)( 1.0 I Anml31 ; l \JI 1:!.t>
5. 2 X0.5 I Amiuar 9 2 2.9 12.3
6.2)( 2.0 IAml'loJl Pro l 0,1,1 Ul 16.0
7.2 x 1.01 Ami'lar Pro , I 2•• 1504
x. t x 2.0 1Arnl,lar Pnl

1)( 1.0 I Ami'ilar j 251 Ii'..~
9. I X2.0 l Amislar Pro 9 2.2 13.4
L.W 1-9 ~.3

199" 5 f(lrw.~

I. Ubehandlet • • 2.5 74,6
2 2 x 0.5 I Till l(lp 0.6 !.ll HI
3.2 x 0.2.5 ITill IOP O•• 2 2.' 2.4
<i. 2 X I.OIAIIlI'I.Jr HA , l.U IU5
.5.2 x 0,5 l AmlSlat O•• 2 3.0 '.J
(l. 2 x 2.111 Aml,lar Pm 11.'\ I .',0 10.0
7. 2 X 1,0 1ArniSlar Pro 0.5 2 3.0 9.3
X I x 2.0 1Aml,lar Ph'

I x I.OIAmi~taf O.l< I _HI 111.6
9 I X2.0 l Aml~UI Pro 0.9 2 2.8 •.9
LSD 1·9 I.
LSD !.Q I.

IQQ5 _51m IO.~

I. Ubehandlet •
"

79.0
22xOSlTihltlP l • ".l,I
3.2 x 0.25 ITill lop l ; 2.'
J. 2 x 1.0 I AIIII"I.lI l • Ill-l
5. 2 x 0,5 I Amlslar l • '.4
ti :1 )( 2.0 I -\rnl'Ur Pr.... - HJ 3 11.9
7. 2 X 1,0 I Amlstar Pro' 0,4 4 10.7
ilD I·Q '.LSD }·9 '"
·ud/ a'ldt" MUflJl1Iglj",I:,,1J mt.'lftm dl.' /.. u~!n "",/,,1' I /W'i
ud 2·8 heh(II/,lfef I llUllmm .ll·3! /1.1: .J1J-lII
IÆJ 9 behumJlt'/ r \/1I"1II111.JtI 'il,l

52

56 ~r "trobllurinet Amilotar dog afprøvet med Io bchand·
linger med nnnnaldu~ering hhv. halv nørnul dn:.ering.
Derudover kan der værc indl:lgl ckstra forsogsled. Der
er I forsogene med afprøvning af midlernes effekl valgt
en rdati\'1 lav ind...a,~ fllr al fj ~'ørre fo~kclJe frem mcl·
Icm midlerne. Afpro\'cs dCrlmod meget hOje mdsalser
\'tl dc nCMe midler k.lare sig god!.

En generel Ql1Iw/e af .\tmhtlurinerne ug tlere\ nrJ..f"
/midt' jintit','i under \1·tlIlIpt'bt'kæmpelse i \'imerbyg

I label 56 er atpro... ningcn af strobi/urinel AnlIstar
Ialo\y ...,robin) forhal. Ami·;tar Pro er en hlanding af
...trnhllurincl Amistar og fcnpropimorph, som er akllv
slOffcl I Corbc!. Amis!ar blc\ afprowt tørstc gang i
1l)<)5 under betegnelscn IClA 5504. Dosenngen for
.\nu...tar har \ æret en... de tu Jr. mens Ami!>lar Pm hk\
afpn1vet I et lidi andet hl:mdingsforhold mellem de Io
:lkllVsloffcr l 19Q5.

Nunllaldo..eringen for Alm~'ar er 1,0 I pr. h... ug. for
Arni ...!:!r Pro 2.0 I pr ha. Slrobilurincl cr afprovcl i bådc
fuld og hah' dosering. Effcklen af Arnistar og Alllistar
Pro er ...... nllllenlignel med effeklen af In hehandlmger
meJ hah dosering af Tilt IOp. Fær derfor opmærhom
/)(l. (II forsøgs/ed:! Jl..a/.saml1lcnli~nesmed fonogJied 5
Og 7 fur a( \'iJC eJldl og ml'rudbyuc I'ed wmfllt' dme
"ng\fll\·l'llll.

Fnr\ogellc cr udron l H:ilmo (2 forsog), Hus..:ar (2 for
.;og), IJrlgadicr og L~nx. Meldug og Seploria har værct
dr.: dominerende svampt:'~ygdolllme. Gulru~! er i~"e

~nn~'atcrc,.

rm"'lc hchandling: er udfOr! ca. 1915, hvor :mgrebsgra
den :If mcldug har varierel fra O til 0,5 pet. dæk/llng
IO,Ol} pet. I gCllnem:.nit).

El forsag i Ritmo lIl~d de k.raftig.~le angreh ;'11' meldug
og. Scpluria er vi~1 ror :.ig scl .... IdelIc forsog er dcr op
nrlcl megct s!orc mCl'lldbyl1cr i alle fOl'sogslcd med slro
billlrincL mcns der ved anvendelse afTilllop ikke er op·
nåel ~ikre l11crtldhYllcr. To h::ll\'e doseringer af Tilt IOP
hllr gi ...ct ct fficrudbync på ::U~ hkg pr. ha. hvilkct k.an
sammcnlignes med et merudhyue på 12.3 hkg pr. ha
hil'. L~A hk.!! pr. ha \ ed anvcndelse af to halve doserln
g.cr af 'ilrobilurinct. Ogs:l l gcnnemsnit af de 5 forsug er
Illcnldbytterne efter anvendelse af strobilurinct meget
huje i forhold lil Tilt h>p. d fra hekæmpelM:~cffe~lcmc

mud meldug ug Sepwrill ~kulle sJ storc forskcllc I dc
opn;'tcdc fficrudbyltcr iUe forvcntes. Ud fra angreb~gra

den af hladwampe i dc 5 forsag sk.ulle de slore merud
hYller heller ikke forvenles. Som det fremgk er der \'t'd
en hcdolllmelse i Juh fundet nere gronne hladc pr....!rj
\cd ...11\ cndd~e af :>truhllunnet. hvilket har mcdvir~et til
de hl'.le ITlcrudhyncr.

Den hele doscnng af AnllSlar har Jdarct sig lidt bedrc
end dcn halvc doscnng, ligesom to behandlinger med
Anust"r Pro I forso!!led 6 har givet el loikkert hujere
lllCnldb) ttc end en enkelt ... r.:n hchandling i forsnp1cd 9.
:-'lcl1cm de to doscnngcr af Arnistar Pro har dcr derimod
lUC \.crel Sikre forsk.c11c.

I for<iogene er og:'>3 undersogt. hvordan :>Irubdurinel
pjqrker J..l'rnt'l..mli/l'Il'II Tu~indk(JmS\'ægten er ugeL
men ... pruleinindholdcl ~r uændrct vcd anvcndel"ic af
\trohllurme!. I forsoge! med de kraftigsle angreb er op-



\'inler~;l'd

rahe/ 57. /H(Uln'llm/U' - llJiJrOlllillg (if Cl \lm!Ji!lfri". (8.J0)

Pet. dæknin~ af Amltl
Udb. og

MeJ- I Sep- grønne
merudhbladeVintC'rh,C'dC' dug tona

pr. ~lr.\
hkg kcrne

Ca, Vi
pr ha

B

rOf"lugene med mesl meldug er udfurt i RUlIln (.1 fnr
'i<lg) og Hml\ar 12 for..ng). for"lc behandling er her ud
fon ca. 16/5. h\ur mcldugangreocl har \"aneretlra 11.1 III
2.0 pet. d:dllln,g 10.9 pet. I gennem~nit), De 0\ rige fur
:o.llg cr udf0l11 Lynx l~ ror~o!!) o~ Bf1!!i.ldier. hvurd..:r tl..
ke har været angreb af mddug v..:d fur"le hchandling.
$cplOria har og~~ optrådl med rcl udhredle angreb. mell\
gulru ..t iUe cr I..nn... lalerel.

I for<;øgene med mc~( IHcldul,!. øg Septoria er Opn:1d
.. tore mcrudbyuer for llel..æmpcl ..c. Sanullcnlignc .. Tilt
IOP og fl.lcfitUf. er der upnået cn hedre bd.{'mpcl~c al
h.lde meldug og Scptoria saml Cl væsentlig.l .. torre og
'>ll..ken hOJere merudb) Ile ved al1vclldd~c ilf Mcnlor
\1ed Tilt top og. Pluton er kun npn3et en ockæmpclsc~l

fekl pa ca. 40 pcl. r{!CnnemSOlf af lODogene har der og.
...1 ,"cd all\cndclse af Mentor v'æret 0.5 grønl hlad mcrc
bedømt 3n end wd amcndd ..c af Tilt lup. fuld du'tC
ring af ~1cnlnr i fOf'>ug~lcd 6 har \)get mcrudb)"llct )<!cr
llg..:rc l forhold Iii halv og kvarl do~ring l I'ors"gsled 7
og S. Melk'm MClltor og Amislar i fuld dosering har dcr
iI.. k..: værel :o.ikre for:-.I..dk p:l de opm1cdc lTIerudbyller,
..ch um t>.1clllnr har hckæmpcl :o.)gdolllmene hed,;!. Det
le gælder op~ l alle enkellfo....ogene. I'lulon har med
hcn\) n lil ctl'ekl og mcrl.ldbync \ :l'rcl lidi bedre end Tilt
top
\krudb~ Ilet efter TilIlOp har kun \ æret 1.1 hkg pr. ha

hin. I.~ hk); pr. ha. ndr umkU\lmngcr lil kemikalier
tr.cl..kes fr.I I fOf',ug:o.led :! ug 1.

I forsogcne med sv'age angreb al meldug og moderate
ang.reb af Scptoria er der også opn.\et hOJe m.:rudb)-Il..:r
lcd hchandhnJ; med Ami\tar Pro ug Ami'lar I fm..,,!!,-

\fe/dllg opmjdle med meget ÅrajlINt! anweh i mangl'
In'{'dcmarJ:.u i 1996. Sorten /lu Har hlel' og\ll (Ifll:rt'het
mange sleder og fil. lif! me/dllgre\/Hem "IIc(lhrIUJt" \a
~ortf!n fIIl er mere mc>t/ta.s:elig "',,tI hmr der t'f heJ:.ll'm·
,wt I'ed .\Ta~l' afIWe!J, anl'emll ml·~l·t hoje lIuhllf'>er ella
(lIll'nult /lye eJfektll'c \l'(WlfU!mldh'r, er 11/r!dux hlt'I'I'1
bd.æmpel liljfwJsslilIellde i !QnOX med kmfuxe angn'h
(Foto: Alldn'(/\ ()sler~(lard).

10,4!.
a,/

13,7
2.0
1.8

78,,1
'.6
2.6
l,7

3A
q.2
7.•
5.6
2.11

"

7.'
r
J.O
(d

5.0
1:'i.O
12.2
9.6

86,7
1.6
J.2
a,4
4.3
7.n
4,8
••9

I. V
l" l.'i
10 2,3
9 15

10 2,4, U
J l,(l

• 2,11

5 2.'

taget 121 kg \l pr. h.1 l kernerne I ubehandlet mod 124
I..g N pr. ha i fOf'iog .. led 2. 11\ or Tilt top er .mvendt. II\'or
der den mod er am endt ..amme doscnng af ~trobllunne(

I for~l)g~ll'd /. er der oplaget 143 kg '\ pr. ha i kememc
dier 19 kg 'l pr, ha mere end I forsogsled 1 ved de ~i\ ne
N-niveauer i forsiJgene, For yderligere d.ll:.! hen\'i ..e~ til
labclbilage(.

J (alxl 57 er cffcl..tcn af el andet stmbilurin, nemlig
MClltOl". afpf()\'cl. Mentor bcst~f af ill..liv~loffel I..rc~o

I(lm-mclhyl og fenpropimorph. det aktlvc \tof i Corncl.
Menlor er afpro\c1 I hd dn~cring I for..og'iled 6 og i hah
hhv. I.. \':In dO'icrmg I forsogsled 7 og to:. \ 'ær der/of 01'
mærJ;som pa_ at IJt'Jtwulling med Till 101' I /ormg\1('d ;}
Ol: J \Åa/ .\ummcnho!des med /orsof{sled 7 hh I' ...'( j(Jr lJ1

1'/\" rfJt'ÅI og merudh.l'ue l'ed samme dO.\I~nneall I for
'>ogsled <} er 5trobllurinet r\nu:-.tar afpruvcl i fuld du\c
nng. hHlrfor dcHc f(lf',llg~lcd .. I..al ':lammenlignes med
fOf',og .. led h.

"'orsogene er opdelt efler angrebsgraden af meldug.

19WJ .f !""CIl:
I. Ubeh:mdlel 0,2 • 2.7, 2xO.'i I Tilt wp lUl' 2.~

J 2xO.2:'iITilllop 0,01 ,
2.'

a l x {J.:'i 1 Pluu:'IO (lill l,X
5. 2 x 0.25 t PIUlon om J 2.9

• 2 xO.i l Memor lun , 2,t)

7.2 x 0,35 I Memor 0,03 2 2.9
!l,lxO.IIlI\fcmor 1),0,' , .',0
9,2,0 l AUHSlar Pro

1.0 I Amislar 0.01 2 1.0
1.\1J 1 'I
"\D2·fj

1CJ<I.'i 6J(.r"'1:
I . Ubcl\andlcl J IJ
2.2xO.:'ll.ltlop I ,
3. 2 )( 0,25 I Tilllop 2 •a 2 x O,:' I "luIon ,
5. 1 x 0.25 I Pluton 2 •
b. l x 0.7 I \tcmor (U 1

7. 2 x 0,35 I MentOf 0,4 4
K. 2 xO.11I1 \Ientof O.i ,
{},I) I X
L\02-X

l.nll,fj fwhl./1lllll'll l/adUIIII ,~/·.{2 "K 41J·~9

10lNJ.5jaffflF, \'et.:d ",ddut.:

I. Ubchandlcl 1.1
l. 2xll5 l Till II'P 11
),2xO.25ITiltlop Y
J 2 x n,:'i I "hIIon
5, 2 x 0,25 I Pluton 8
61 xO.71 t\-knlOr
7.2xO.J51f\lenlor .l
X 2xO,IXIMcntnr (}
9.2,0 I f\mlstllf Pro

1.0 I Amistllf 5
l_m l·q
B02·l)

,1
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Pet. dækmng af Pet. !ilT! Udb. ogmed

rn'e<hVede Md
I

Scp- lnæll..e·
merudb.

dug loria fodsv1!e hkg lem'

Ca. 7(7
pr. ha

tH'jere merudbytter, uer opnås ved anvendclse af strobi
lurinct. Iler må forklaringen igen søges i ncre grønne
blade. som del har væreltilfældel i andre forsøg med af·
prøvning af strobilurincr.

Af de godkendte losninger hur IO behandlinger med
0.5 I Tilt IOp pr. ha været mest okonomisk. ret før var
der ingen sikre forskelle mellem de 4 viste stnttegier.

I forsøgene er del ogs!lundersogt, hvordan slrobiluri
nel påvirker kernekvolileten. Tu~indkomsvæglen er
øget. mens proteinindholdel er uændret ved anvendelse
af strobilurincl. For yderlige dala henviscs Iii lubelbila
gct.

I label 59 er effeklen af de nye midler Stereo 3125 EC
og Zenit slImmenlignelmed Tilt lap efter en ny forsøgs
pIan. Stereo 312.5 EC indeholder del aktive stof eypro
Liinil samt propieonazol. del aktive stof i Tilt 250 EC.
Normaldoscringen af Stereo i hvede er 2,0 I pr. ha og 1.6
I pr. ha i vår- og vimcrbyg. Cyprodinil har i hvede effekt
mod både knækkefodsyge og meldug. 1 forsøgsled 6 er
knækkefods)',gcmidlet Sportak EW derfor medtaget for
al vurdere, hvilken del af merudbytlct i forsøgsled 4-5,
der sl..yldes en knækkefodsygebckæmpelse. Zenit er el
produkl, der er meget lig Tilt top, blot er fenpropimorph
udskiftel med fenpropidin. Fenpropidin har lidI bedre
effekt mod meldug end fcnpropimorph. mens fenpropi·
Liins effekt mod rust er lidt dårligere.

Meldug og Septoria har været de dominerende svam
pesygdommc. mens ,gulrust ikke er forekommet. For4

~Vinterh\'Cde
Pet. dæknin al Udb. og Mer4

Mel· IGul- Sep- Imerudb. udblueldug ruSt loria ~kg ker-
Ca.3 e pr. ha kem\

IfJ<lr, 3!on,,~ lnde' 5 pcl SeplorlQ

I. Ubehandlet J7 3 8
2. ~ x 0.5 1Tilt top 12 3 •J. 2 x 0.25 I Tilt top 15 3
-I.2x 1.0 I StcfC().112.5 " 3 Il
5.2 x 0,51 Su:reo3125 ]J 3 9

1.4 6 I x O,.'i l Tilt tup
2.1 ... 0.5 1Sponak EW
~.:'i l x 0.51 TiltlOP 12 ) Il
J.l 7.2 x 0,4 19 Zenit 8 3

,Ii 2 x lU: ,,~ 7.Cllll Il J
Isn /'8
U,'D:!'8

{,,-d 2-X hehllTl(/fI'I' \lOd/llln 3/-31 og 49·50

4.,
5,5
•.0
<1
'll.

12,S
13,5
9.8
<.7

69,0
10.2
9.4

12,4
8.9

72,6
4.2

+{l.4
2.4
0.0

19

"16

24
22

Tnhpl59. Hladsmmpe· middeia[prm·tling. (H42)

141M 3!fJ,m:-: Ol-er 5 pcl Seplona

l. Ubt:handlcl 2t 21
2.2)( 0,5 l Tilt top 10 Il
J2xO.25ITihlop 14 14
4 ~x 1.01 Stereo 312.5 IO 9
.'i. 2 x 0.5 I Stereo J 12.5 13 11
6_ I x 0,5 I Tilt lop

+ lJ..:'i I Sportak EW
I x 05 I Tilt tOJl IO IO

7.2x0.4kgZenll 6 8
M 2x 0.2 kg Zel1ll 9 Il
LSD 1·8
LSD 2·8

1.1
2.5
1.1
1.9

Il O 7 72,3
6 Il 6.1
8 O 3 4.3, Il 4 4.5
9 O 4 3.3
4 " 4 6.6

• O 4 4.6

, "
, 9.:!

5 Il 5 9.2
1.7
1.7

4 Il 14 70.0,
" 5 .'i.U

2 Il 7 3.9
2 "

, 'i,'
O 7 4.7

2.0

'"
Lcd ~ - 81>('}lilndlel i !.fm/lllm}/ TY Ol! JQ·5!}
{.,"d 9 bt-JrolllJI.-I1 ~/(/{flllllt JO·59

1996. bjorl",!!,

I. Ubehandlet
12xO..'iITiltlop
3.2 x 0.2.5 ITilt top
-1.2 x f1.'i 11{1\;l!
5.2 x 0,25 I Rival
(l 2. x 'UK I Crallll\O:
7.2 x 0,7.5 I Gr,iml ACf
IS 1 )( 1.0 I Ami"tilf Pro

l x 0.5 I Amistar
9. l x 2.0 1Amtstar Pro
LSD l-Q
LSD:!·9

Tahel58_ Blat/svampe . midde/a[pr()l·ning. (B.J I;

led 9. Merudbyttet har dog ikke med sikkerhed været
højere end ved anvendelse af Mentor. Med Tilt 10P er
der ikke opnAet sikre merudbytter, mens Pluton netop
har resulteret i sikre memdb)'uer.

I fors"gcne er også forewgcl analyser af kernehalite
len. I begge grupper forsøg er opnAcl cn forbedring af
tusindkomsvægtcn fra ca. 44 i ubehandlet lil ca. 48 ved
anvendelse af strobiluriner. Proleinprocenten har værcl
pA samme niveau i forsøgslcd L 2, 6 og <) (kun m:'\.ll i
disse forsogsled).

Nedersl i labellen ses, at Mentor også i 1995-foNoge
ne har klaret sig godt.

I tabel 58 er effekten aF dc godkendle midler Tilt top
og Rival sammenlignet mcd det nye midLieJ Granit ACf
og strohtlurmet Amil;t<lr. Granil ACE er n)' i afpn,..,nin
gen. og beslt\r af ;1klivstoffet nromoconazol samt ipro~

dion. del aktive stof i Rovmillo. De 3 midler er afprøvet
med to och:mdlinger i halv hhv. kvart dosering. l for
søgsled 1') er anvendl halv do~eritlg af Amistar Pro vcd
den for~lc behandling og hHlv Liosering af Amistar vcd
næsle behandling. Endelig er mcdtagct et forsupled
med en enkelt behandling med hel dosering af AmistaT
Pro.

Meldug og Seploria har v:eret de ulllllinerende syg
domme i ror~cgene. der er \.ldfort i RillllO (5 forsøg) og
Handl!. F'lrsle hehandling er udI'011 ca. 14/5. hvor mel
dugangrebct har vanerct fra O lil 8 pc!. dæl..ning (2 pet. i
gennemsnit). Gulmst er ikke konstateret.

Strobilurinel har givet det hojcslc merudbyue d\\:r·
fulgt afTilllOP og Granit ACl:.. mens Rival har !pvct et
.;ikkert luvcre merudbytte. Som det frcmgk kan en god
svampc.hckæmpelse ikke alene være forklaringen p:l dc

IlI45 61",",oK

1. Ubehandlet
2.2 x{)51 Ith top
3.2 xO.2.'i l Tilt top
4. ~ x0,51 Ri\al
5.2 x 0.251 Rival
I}jD 1·5
lSI) 1·;
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llogenc cr udfon I Rllmo (-t forsog). Tern og Ha,,'cn.
Forste behandling er udfon ca. I R/5. hvor meldugangrc
bel har \'arieret fra O lil 5 pet. dækmng (2 pet. i gennel1l
~nit).

3 forsog med meget SeplOria er \isl for sig '\Clv. I 2 af
disse for~og \:'1' dcr ngs. forekommct meget meldug. Del
fremgår. :11 den bedste bekæmpelse af Scptoria og del
høJcste l11cmdbync er opnåel i forsogsled 4. 6 og 7. Il\'or
dcn hOJe dosering af S((~reo J 125 EC og Zenit er an
vendt. saml h\'or Spor!:!k EW er iblandet den hoje dosc
nng lIf Tilt IOp. Der har dog ikke værel signifil..anlc for·
skelle I dc opnåede mcrudbylter mellcm de enkehe for
sogsbehandlinger. 0..:1 hOJesle mcrudb)IlC I cnkehfor
.."gene har \ æret 215 hl..g pr. ha 1 forsogsled 6. Meldug
er hlc"cl bcl..æmpcl bedsl \'ed an\'endelse af Zenit.

Kun I cl forsag har er der været mere udbredte angren
af knækkefod~)'ge(29 pet. angrebne pl:lI1ter I foråret). I
delte fors,'g er der dLlg Ikkc opnåel hOJcre merudb)'1tcr I
forsogslcddcnc med midler. som hal' effekl mod knæk·
kefodsyge.

I gennemsnil af dc rcstcrendc J for!log cr dcr kun op-
n. cl sikre mcrudbYlIcr i forsogslcd 6 og 7. Meldug har
også værel ret udbredt l disse forsag og er blevel bedsl
bekæmpel med Zenit.

I forsugcne er der gcnereh opnåct en skuffcnde mel
dugbekæmpclse. [)et!(. er måske årsagen lil. al dcr il..li.e
er opnået højere merudbytter.

I label 60 er effd.tcn af de nyc midler liptor og Alto
100 SL sammenlignet med lilt top. Aho 100 SL inde·

Tahel60 Bladsl'am{u' . ImddelajprOllling (8·0)

Pet. dæknin Udb. og Mer-

Vlnterh\'ede eI- u1- mcrudb. udb)'llc
du rusl hkg ker- +

.. 6 e pr, ha: kemi

/9% 7/orsol;

I. lJ1xhandlcl 14 O IO 68.5
2.2x O.~ITihl"p

, O 6 5.4 I.'
J. 2)( 0.25 1Till top IO O 6 4.7 2.'
J :2 x o.~ I TiPIOf , O 6 7.0
5.2: x 0.251liplOf 10 O 6 5.1
6,2)( OAIAllo 100SL 7 O 6 5.3
7.2 x 0.2/ AIIO 100 SL • O 7 4.1
~. 2 x 100 g Smlll nor...

+ 0.25 I Tilt lOp • O 6 J.~

9. I x 0.251 Till lop IO O 7 1,8 O,,
LSD /·9 1.7
LSD ]·9 1.6

/995 6f{/nø~

l. Ubc:handlcl 7 O 17 76,0
2,2x 0.5 ITill lop , O IO 6,4 2,8
3. 2 x 0.25 ITilt lop 3 O " 6,7 4,'
4 :2)( 0,5 I TiplOf , O 8 8.•
5.2)( 0.25 11ipwr 3 O 7 8,3
6, 2 x O.J l AIIO 100 SL , O ; 7.5
7.2x 0.21AIIO IOOSL 3 O • 6,8
9 I x 0.25 I1i1l lop 4 O " ,J,l '.4
LSD /-9 :L~

LSD 1-9 1~~

LNll·8 fwhandlrt I ~/(I(I/IIm 3/·32 Ol( .JC)-JIJ
ud 9lwhmullef; sfadlllm .Jf)·_W

Vinlersæd

holdcr dCI 3kll\c Slof cyproconalOl. rnen~ Tiptor b3de
lIldeholder cyproconazol og prochlora/. del a"'uvc Slof l

SportaJ.. EW. I forsogsled 8 cr afprøvel. om t1lsælnlllg al
Siolil nora \SIliCIUm) til Till top kan stimulere \'æl.. ..len.
\1idlel er onsket afpro\'el som en »nel.:./X!lmltlo/Ort<.

Forsøgene er udfort i Rilmo (3 forsøg). Term (J tor·
søg) og. Pepital. tvlcldug og cploria har oplr:\dt med
kraftlgc angrcb I mange af forsogene. mens gulrust il..l..c
cr ble\'el I..onslateret. Forsle hchandling er udfort ca.
16/5. hvor meldugangrebct hilr vancrcl fra O lil 5 pet.
dækmng. dog har der værel :!2 pet dækning i et cn"'elt
forsag.

Af sygdamsangrebene se!>. al midlerne har haft en,ar
tel effel..l. men al der generelt er opnåct dårlige bc"'ælll·
pelse\Cffcl..ler - mod meldug kun ca. 40 pet. hvilkct nok
skyldes de relatl\ t krarrige angreb på sproJtetidspunl..tcl.
[)elle er måske også årsagen til. at der ili.li.e er opnået ho
jere merudb) IIcr fur bekæmpcl\c af dc relativt I..rafllge
mcldugangreb 'illml drsagcn lil, al de hojcstc mcmdbYI
Icr i cnkellforsogcnc ikke er opn:lcl for bekæmpelse af
de kraftigste angreb. Til bekæmpelse af de kraftige an
greb har en endnu hojere ind'ial'i nok v<crel nodvcndlg.
ellcr og<;, skulIc bekæmpelsen \'ære iværksat tidligere.
Ses på dc opnåede merudbytter. erder kun sikre forsJ..e1
le på de to doseringer afTiplor. liplar har glvCI del ho)e
~le mcrudnyne. mcns forskellen mellem Tilllop og Alto
100 SL Ikke er statIstIsk sikker. Deue var også tiifældeli
1995. Fratrækkes kemiJ..alieoml..o...minger. er d~r opnåel
~t merudb) tie på 1.8 hkg pr. ha for Io behandlinger med
0.5 I li It IOP pr. ha og 2.9 hl..g pr. ha for IO bchandllJlgcr
med 0.25 I Tilt lap pr. ha.

En enkeh sen behandling med 0.25 I Tilt 10p pr. ha i
forsogsled 9 har værel helt ulil.mæ"'kelig ved de kraftige
angreb og hur kun li,ge netop rc ...ultcret i cl sikken Illcr
udbyue_ Mcmdb)'IlCl kan kun lige belale kcmikaller og
udbringlllng.

Tilsætning af Siolit nora 1 forsogsled 8 har ili..l..e for
bedret h\'erJ..en s\ampeeffekten eller mcrudb)'ltet.

Strobilurinernes langtidsvirkning
I tabel 61 ses resullalcrne efter cn ny forsogsplan. hvor
strobilurinernes langlldsvirl..mng er sammenlignet med
effekten af Tih top. Ifølge fiml:lcmes opl)'sninger ~I..ullc

strobilurincmc h..ve længere \'lTkning'itidcr end de nu
værende godkendte midler.

FOTSogene er alle udf"n i RiIIllO. og der har været rc
lativt kraflige meldugangreb i 4 ud af 5 forsog. Før:.lc
beh:mdling cr udfOr! ca. 20/5. hvor mcldugangrel1cl har
varierct fra O til 0.2 pet. dækl1lng i de 4 forsog og 25 ret.
dækning i el forsog. Septoria har \'æret udbredt l 3 for
sog. mell'i gulrusl ikke er konslateret.

Effekten af en enkeh hh\'. Io behandlinger med hel do
scnng af de 3 midler er undersogt. I fOf'\og ..led 4 er
langtidsvirkmngen af den hah'c dosenng af Aml<;lar Pro
ligeledes undersøgt. De IO behandlinger er udfort med
ca. I lTl~neds mellemrum.

Det fremg r. at den bed!.t\:' rneldugbekæmpelse er op·
nåel vcd to beh~ndlinger med fuld dO!oCnng af Mentor.
hvilkel er i o\'crensstemmclse mcd. at del hojesle mcr·
udhyt1e også er op1ll1et her. Ilcr har ogs:l være1 t1e ... 1



Vinterslcd

/.l:J 1·.' ~h.1rllJl/'11 11m/111m 3/ 31
/.eJ b-Y h.:ha,ulkll 'I.I/hum .U·J:!,,!: .JQ-51J

Tabel6J B!ad.noam"e - .\·lmb,lll';,,('rne~ langlld!>\HÅtlIIl8
(844)

Pl:1. dækning af Anl31 Udb. og

Mel· I Sep- gronne merudb.
Vinlerh'edt dug loria blade ~kg: kerne

or. Slli
Ca. m

pr. ha

13 7 22 77,7
3 75 :!.J

7 3 2.6 4.S, 3 :!.5 J.O
4 I 2.S 7.2
J , !.7 "U:

J , 2.S 13.2, 0.6 2.'1 1·1.8
.u
(1

Ol' .\elles/e arsfor~"g ,m'd afpro\'lling afmidler har vist
- t1I nve mf:re eJleAti\'(' midler er pd \'ej.

at strobliurmerne ti/horer en n)' generation af smm·
pemidter. 3'om er fnf.'IW/ t1/ektil'e og har en »jorwon
nende.. tffeAI

Delt dosering
1tabel 61 er forskellige do..er og anlal behandhnger med
lilllop afpnmet i 7 forsøg i Hussar.

forsog'iplanen ..l.ulle belysc svampcslrategien , en
lIImdre modtagelig. ",ort. For vækslsæsonen 1996 var
Ilu!I..ar l.un mindre modtagelig overfor meldug. men i
va;l.st..:c,onen 1996 er mcldugrc!lislen"en blevet "ned·
orudl«, d..',. nye '>lIllIIeracer af meldug, ~om kan angribe
Ifussar. har oplrådt I ..lun ania!.

I dt" 7 for:.og har der ved fO~le behandl mg l SIUll1m
gen af maj været relalivt s\'agc angrch af meldug (I gen
nemsnit ca, 0.2 pc!. dæl.ning). Senere har meldug og
Seplona ~lPlf3.dt mere udbredl i ne:re af forsogene. Gul
ru 'l er II.~C fl)re~ornmct.Del fremgår af labellen. at den
bedste meldug- og Scptoria~kæmpclsesamt dt"t !lojeste
brullolllenldbYlIe er opnåel i fonoogsled 5. hvor er der er
..tartI.'l rdativl tidligl i forhold til meldugangrebene og
anvendl 2 gange 0.5 J pr. ha. Det højesle nellOTllerudbyl
IC er den mod opn~~l i forsøgsled 6. hvor 0.5 I pr. ha er
UI.bprojtcI i vækststadium 45-51. Der er dog ingen slali
..u ,l. ~il.l.~r for~l..el p~ denne behandling og behandling
med 0.25 I pr. ha p;\ salllllle lidspunkl i fors,~gslcd 7.
h\'or det l1:c~thuJe'ile 1lt'llomerudbyne er opnael.

Ved beh.mdling vcd begyndende skridning i væKslsla
dlurn 45·) t har dCI I genncmsnil af di!'lse forsog ikke
\',crcl relll'lbelt med en supplerende behandling i væksl
~Iadium ~ I (af~luth~1 blomstring. begYlldende mæll..e-

handling med Till lUp i forsøgslcd 6 er optaget 137 kg N
pr. ha. Den hojesle N-uptagelse er dog fundet ved 'In
vendebe af strobilunnel i fur~ogsled 8. nemlig 145 kg
pr. ha. Den ~lurste forskel i "J-optagelse mellem for!log
sled 6 og 8 i enkehforsogcnc er 14 l.g N pr. ha. Øvrige
I.valitctsanalY\ier fremgår af labelbilagel.

Ovenoigt l viser \lrl..ningen af god~endle wampemid
ler i knm.

gmnn~ hlatle \U1dcrcl forsI' .lull. Der hilrdog lUe \'ærel
nogen 'lUer fur,l.d i del orn.'edc mt:ruJb~Ile mellem
de IO <;Irohllunncr I fllr,oplcJ 7 og K I-"n enkelt hl.:hand
Iln,p Illl'd tllld do,crm,g ;jf ~h:llIor har bcl.æmpcl mddug.
h~e :'fa ~()JI ~om to bch:mdlll1~cr med fuld dosenng af
TlIl \(lP tIg A1l1i'lar Pro. Selvom mcluu!,: er hel.:l'Illpt:l
ensartel I h\Nlplt:d n O}! 7. et der allige\"cl opn.lCI el
"I.J...cn hl,!cr...-- tllcrudh) Ile \ cd an\e:ndd~e af ,trohllun
m:l. rlere ~I"l)nn\,' hlade I tor""g'iled i I hegyndd"cn 3\

Julll..tJ1 \ a: re 1.'11 IOll.laring herpå. Da ~lmhilurill~rnc il.-
1. .... er g~)dkcI1l11. er pri ..erne pa midlenJc Ikke l.endt. og
derfor l.an del ol.llI111ml,l.e ll1erudb)llt' il.J...e udregne...
Der har dl)~ .....('rCI ~lorc ug ,il.kert h~\jerc ll1crmlhyncr
\ed 10 lx:hundlill}!l'l Illed 'lrohllurincrne frl.':mfor ell beo
handltng.

l for'l'gen\~ er og~~ fllfel.I~t:l ÅI'{//i(e(s()fJalywr. Tu
..illdl.ul"llwæglen har værel hUJe.. t v~d un\clldel~c af
,trohllufll1l.Tll~ I lor..ogskd 7 og K m:mtig goJt -11 i
mo<.hælrllllg ul 41 l ubehandlel og 46 l for,,'g .. lcd h.
h...or Till top er ari\enJI. Indholdet at r<'lprolcln Cl' lkl.c
p::'\virl..el af nogen .11' ~hamJlin!!eme. [ ubehandlel er der
optage l 12~ "g " pr. ha l l.cmt'me. mens der \'\"d br-

1996 5jOHfll<

I. Ubchandlcl
2.1 x 1.0lTIlthtp
3. I x 2.0 I Amlsw Pro
4 I x 1.01 AmiSlar Pm
5. I x 0.71 Mentor
6.2 x I.n I Till lap
7.1 x 2.0 I AmiwrPro

I x 1.0 1AmlSW
8. l x 0.7 I \len1(lr
/5D I-.'f
lSD 1-.'

I C_, Sponak l TIll Till Tl.lltop

i
Riu.lEW 150EC Meplurho, 1. , J 5 b... O O O ..

··1" ...
OOtO) ... ... ...

00(,")... ... .t(t)

... ... ... ...... o.'.. () O O •
" " " " (),. II.' \.Il IJI 1.11

.'Ih ~ ,II "b .'W !(l-I

=-S, "r \ uknl1l~ II_B"1 11.1.,,: .ul\.:nJl:' • • t.:,.n,,·re I"n~llth, ir~nm!!

O

()

"

o'

1.'1
2r

'\"?"'n ,irlmn!!••• '" G,,,", \ Hi,mn!! •

Knzllt;cfud~)llC

Ihrd,,'m,·t,lul'
B}!!mt:ldu!!
Guiru"
B)~,

~1't..,rl.l

S~t}ldplcl

n~~hl.I,lfllct

Srleskimmel
Tr.\dl."llk

~-.,-------:-c----:---
\ncrl..:mll J'''l~ 1'1 Il"
eJ pn,. ll'. 1'1 ha
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TafHol6! lJt'ft dMI~ af jTUmpt:ullddelul mmdrp ft!odlaX~"

W' ,\(INer. (845,

12 72.2
0.75 \ " 1.0.-
0.50 6 2.6 0.8
UHI ; 4,.1 U.'
1.00 4 5.2 L'
0.:i0 " 1.7 1.9
0.25 2 7 2.5 1.6
0,50 J.l 1.·J

U
/.J

rahrl fJ.f lkll dos;( {~( Humpt"ft!uJdclltl modfaKe1f1~~ \tIr
In (8.J6J

B

63.5
L'
-'.0
1.,

J,9
4,4

4.n
7.'

"'
"'

2
",
9,
•
8
9
7

!--,P,<'"·l.id"'''',k,,n,,:'"ii:::"a:..f-l Udb. og I
~tel- I Sep-- mcrudb
dug toria hlg lerne

pr. ha
I

De-
hand·
Iings·
index

gel pJ ni\eau med dc hcd'iIC forsogsled. 1 1995 ble, der
dog anvendt rclall\1 megel lemilaiie i henhulllIli PC
Planle,æms vejledning.

I tabel 63 er for..kdligc do~r og anlal behandlin,gcr
med Tiptor afprmcl i modtagelige hvedesorter (Rllllln
og cl fUf'og I Bngadler). ~orsogenc er delt up cfler an
grebc;grad af meldug. Illell uan-.el de relall\ I lmfllge
meldul!angreb i de 2 fnr... ,)g er der Ilke opn!lel Mlre
merudh)t1er fm bekæmpelse. Delte lan m ske hænge
...~mmcn med effekten af llleldugbcl..ælT1pel~n....nm vcd
;llle 'itraleglcr har \ærel d. dig -lun ca. 25 pet. Der har
....æret 75 lXI. hhv. O rc.:t. angrebne planlcr ved fmsle bc·
handling ca. 30/4 i Ji~se 2 forsog og herefter sligcnde
angreh.

PC-PJtmtel'æffl har anbefalet behandling med 1.3
gang fuld dosering af Tirtor. hvill..CI ogs~ har givel den
hed...l.: Illcldugbckærnpcl'ie og del hOleste merudbylle.
rvlerudh}"t1ct er dog iUc staliSli~l ... ilkcn.

1CJfJ6. ~ JOflO).: Ift'gel m..ff/u,<

I. Ubehandlet
2.4)( 0.2'11 TIptor 1.00
3.3 x O.l.') I Tiptor 0.7.'i
11X O.2~ J Tiplur O.7~

~. 2 )( O.2~ l Tiplor 0,50
(2)(11,.~ITirlor I.O(J
7. I x 0.5 1Tiplor 0,50
8 P('·Plantnæm S}'~ 1.:l1J
UD I·~

15/)~·"

IVonlCrh'ede

Be- Pct. dækning
Udb. og \1er-af

Vinlerh\ede hand-
MeJ-I Sep-

merudb. udbyue
Jings- hkg ker- •
mdex duS!: toria pr. ha leml

Ca. um

/005 b(mlll).: J I' J/,
Ubehandlet 0.01 J 6J",
1 )(O.!..~ I Till wp 11.:-5 " I .1.! O.'i

J. 2 x 0.25 I Tilllop 0.50 O I 2.8 Ul
4 ~xO ..'ilTlltl~-.p 1.00 " I '.' U.J
5.2 x 0.51 Tilllop 1.00 " 0.7 1.9 03

• Ix 0,5 1Tilt lul' U.5fl " 11.1) '.6 Ul
7. 1 x 0.25 JTilt !op 0.25 om I Li 0.8
Il 1"C'·PI;uttcI.cm ')~ 1I.'i1 " I 1.. lU
L\IJ J..~ Ih
I~\I) 2·.\ U

I'N'i t{on",; HI',l:f'/ Sf!pturw

I Ube:handkt 0,05 J6 57.7
2 1 xO.25lTlltlop 0.i5 Il,I14 " I l. 'i '.8
3,2 x 0.25 I Tilllop 0.50 0,05 " 6.1 4.J
4 2 x (J'; ITilt lup 1.0l) O,IIJ " 11.6 8.0
5.2 x 0,5 ITiltlOp 1.00 0.02 7 11.5 7.'
61 xO,'i 1Tilt Illr 0.50 l),lJJ • '.1 6.1
7. I x 0,25 I Tilt top 0.25 0.03 " ~,fi 4.7
Il PC-I'lamc\ll.'rn ,)g 0.50 0.0\ • :'.\} 6.1
V\/J J·X .l.:

1Y4f1 7jorlØ~

I. Ubehandlet
! 'xO.!51TilllllP
l 2xO.25I lill IOp
4 ! xO.5 I Till top
5. 2xO.51TIIl t"p
6. I x 05 I IIII top
7.1 x 0,25 ITill top
X 1>(··Planh;\ ,('lil 'H~

L"if) 1·8
1_'"0 l· o,;

2 38
UWI 2 "0.75 I "0.7'i I 17
0,')0 2

"1,00 I I.
050 I 20
0.'11} 17

ud.2 iKhan,lIet I stadium :tJ· ~CJ .lI " J< ·51
ud J bdw/I{lIell swdlllm .l/ .l~ 45 - 51
I.ed../ '~/uJndtt't I ~ladluro ,. ,. li " J< 5/
l.A'd 'i" filt fJ hc-haMlt( l ~tadlUm .lI .f: -Sj - 51
t.J'd ; hc-h.mdk' i fladluro 45·51

IIJlJJ.Q(,.lOj"nl'l.'

I. Ubehandlet 4 IO 675
1 .IX 0.25 I Tilt I.,p O.:-'i I , U HA
3. 2. x 0.15 I Tilt top 0.50 I 4 L! 0.4
fl IxO_'i ITIIIIllp U511 I J 1.11 I.!
8, PC-I'Iantevæm ~nt 0.51 I J 2.7 O.,
nn t.' O./J
/\/)~.~ "'
,-"d ~ '",lwllJ/t' I I'"JIWTI "

,- J< '/ "/
1.t'd.~"1< 4 ""11.1/1.1/,·11 lfad/lll/1 J< <I "/
1.1',/ ~ hrlu"ulf,·, I 'f."lmm lo? ,- 45· -"I
/,4',1 tI,,~ 7 hf'hm"f/l'Il \wdwlfI 45· -',J

modenhed). Delle gælder. u;tn~et ull1l1er er am·endt 0.25
I pr. ha eller 0.5 l pr. ha i v:d,\I\llldium 45-51.
Og~~ i gcnnclll'inil af lidiigere :\rs for'iog har 0,5 I pr.

ha i Væk'il'iwdiurn 45-51 klaret sig godt. I forsogellllell
meget Septoria er der dog en Icnllcn~ Iii. al dene ikke er
lil'itræU,cligt.

VCJlcdnmg l svampc.bckæmpclse ifolge PC-P/antt'·
værn i forsogsled 8 har resulterel i et behandlingsindel..\
p;'l 0.50 og cl nellul11erudh)'lIc p 2.4 hkg pr. ha. hvilkel
er p" niveau med forsogsled 6. I gennemsnIl af lidIigere

rs forsog har vejledning Ifolge PC-Planle\æm ogs;'llig-

JfjWJ ~ {onll}!

I. Ubehandlet
1. J )( 0.25 I Tlplor 1.(X1
.l 3 )( 0.25 I TiptOf 0.75
4 J)( 0 ..2:'l1 TlplOf 0.'':':'\
5. .2 x 0.25 I TiplOr 050
b_2xll_'iITlpltlr 1.1111

7. I x 0.5 1Tiplor 0,50
li PC l'l"ntc\,em ~H! O.J'i
/_\1} t 'I
I.\f): l(

JC/II5 ~ffln"l:

1. Ubehandlet
2, .l x 0.2:'\ I TiplOr
3. 3 x 0,15 1TiPIOI'
4. J 'IC O,2:'l1 TlPIOf
5.2 x 0.25 I Tlplor
fl. 2xO,'l I Ilplor
7. 1 x O.~ I Tilltor
N. P("·PlanICVll:m S}·g
LSD 1·8
Lmo?·,'1

O
(I

O

"O
"O
"

7

2

79.0
!.I
2.9
lU"
1.7
11.6
4.1
1.2

'"
'"

86.3
7,4

7.2
7.1
6.1
7.6
5.2
1.7
:.,'1

'"
7J
7J
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Tabel64 DeJI dosis afsmmpemiddeJ til modtagelige .for
ter. (B47}

/ omrdder med megen nedbor oprrådlt! Seploria med
tro/lige angreb I /996.

Be· Pet. dælmin2 af Udb. og
Vlnlerh\'ede Iwld· MeI- I SeJ>- ~rudb.

tings· dUR lona hkg kerne
Index Ca. pr. ha

Tabel 65. Blatls\'wnpe· nImimering afanlal korsler. (848)

mængde Zenil fordelt på 4 behandlinger i forsogsled 2
har ikke værel bedre end de to behandlinger med den
hoje dosering, Da Zenit ikke er godkendt, kan den øko
nomisk bedsle losning ikke udregnes.

, forsogsled 3-4 er effekten af Zenit sammenlignet
med Allo 100 SL. som heller ikke er godkendt. Del
fremgår. al effekten og merodbruet ved anvendelsen af
de to midler cr ens.

$vampebekæmpclse ifølge PC-Plame\'ærn i forsogs·
led 9 har resulteret i ct behandlingsindeks og merudbyt
le, der er meget lig forsogsled 7. PC·Plantevæm har an·
befalet tre behandlinger i 3 af forscgene. to hhv. en be
handling i de ovrige 2 forsog, Ved vejledning ifølge pc.
Planteværn er også an\'cndl Zenit.

Antal kørsler
I tabel 65 ses resultatet af forsog. hvis fonnAI det er at
belyse muligheden for at reducere antallet af korsler ved
svampebckæmpelse i hvede. De 2 forsøg er udfon i
Bussar og RItrno. Meldug og Seplona har været de do
mlOcrende sygdomme, Gulrust er ikke konstateret.

Meldug har kun oplrådt med kraftige angreb i forsoget
i Ritmo (75 pet. angrebne planter ved forsle behandling
2/5). Ingen af strategierne har dog givel en tilfredsstil·
lende meldugbekæmpelse. og der er ine opnået sikre
merudb)'llcr i dette forsøg for nogen af behandlingerne.

~Ylnlerh,,·ede

cL dækning a Hk~ kerne pr. ha

Mel-I SeJr
udb. "Ier- Merudb.

dug toria og udb. + kemi +
d + udbring·

Ca. 3[7 bYlle kemi nini

J996.1for5Q8

I. Ubehandlel O 16 7J.0
2.4 x 0.25 I Tilllop , 7 '.6 2,0 +05
3.2xO.5ITiltlop 6 8 5.6 2,0 0.8
.J. 2 x 0.25 I Tilllop 7 12 2,2 0.4 +0.0
5.2 x 0.251 TilllOP 6 11 3.4 1,6 0.3
6 l x 0.5 I lill lop , 8 lA +0.4 +1.0
7. Ix 1.0 ITih top 5 , J.6 .2.0 +2,6
8. !xO.5lliltlop 6 7 LO 0.1 +05
9. I x 0.25 IlilllOp 8 JO 22 103 0.7
lSD 1-9 M.

LSD 1·9 M

I09J·96_ r: forjOg

L Ubehandkl IO JO 7S,O
2. 4 )( 0.25 I Tilt lop I 6 '5 LO +0.6
3. 1 x 0.5 I TIll lap 2 7 5.1 15 003
4 2 x 0,:!5 1Till lop 3 IO 2.8 1.0 -t{I.J
5, 2 x 0.25 I Tilt IOØ 3 O 35 1.7 0.4
o t xU.5I Tilt lop , 11 3.0 J.2 0.6
7.lx 1.0 I lill wp 3 O 3,9 003 +003

l 1( O_'i ITilt lop , O 2,6 0.8 0.2
9.1 x 0.25 I lill IClp 6 IO 2.2 JJ 0.7
l-'\D l-Q 12
LSD.:'·9 J.I

"{)u ~r ~r~KMl f10 ir ha pr udbnngninR
l.4'd ! ~lronJ/~, I JludlUP! 30-31 31·r .I~·51 7/
ud 3 Oll J hl'hdndltll 5100lwn 30-31 .15·51
ud 5 bdumdkl i flooium J5·51 7/
I..·d 6 OK - l>t'lroru/f~/ i 5tatllum 3.:'·37
I.rJ.\ fil; li i>rhanJft·/1 5t<JJrum 45·51

"/
"/

8.0
~.~

11.1
8.5

ilA
25
2_1

75.0
R.:':
7.6

.15·51

.I~ . 51
J~ . 51
4( ('
45 _(I

!f:I :9 JI·32
H ·3.:'

.:'()-!4 li l!
31 . J!

" o
1.00 , ,
0.75 3 3
Il i'" ,
11.75 , 2
IC't1 1

1.00 , ,
1150 1 ,
0.96 1 3

I 1997 vil blive medtaget et forsogsled med en hojere
indsat".

I gennemsnit af 4 forsog I 1995 var der lOgen silo.re
forskelle mellem de afprovede strategier.

J tabel 64 er forskellige doser og antal behandlinger
med Zenit afprøvet i 5 for~og efter en ny forsogsplan.
Forsogsplanen er som i tabel 63. men Tiptor er erstattet
afZcnit, og i Label 64 er medtagct Alto 100 SL. Forsøgc
ne er udfon i modtagelige Iwedcsortcr, nemlig Rit/no (3
forsog). Brigadicr og Pepital.

Meldug og Seploria har \ærel de dominerende svam
pesygdomme i forsogene. mens gulrusl ikke er konstate·
ret. Allerede ved første behandling i vækslsladium 26
29 har cr der været udbrcdtc mcldugangreb i 3 af for
sogcnc (2-85 pc!. planter mcd meldug ca. 9/5), Nor
maldoseringen af Zenit er 0.8 kg pr, ha og af Alto 100
SL 0.8 I pr. ha. Af strategierne med Zenit har den høje
mdsats i forsogsled 7 givct ct sikkert højere udbyuc cnd
de øvrige forsøgsled. dog ikke forsogsled 9. Dcn samme

lA'tl! /Jt>hiJnJl.·11 lf<1Jlllm
1A'tI J O}: .J ~hun.1I1'/ , !llIdlUl1l

1.«/ ~ ht-nl1nJl.., I IwJl/I11l
uJ (I ('r{ - hl'hunJl~/1 \/<1tlrum
uJ,~ l'f'1kmJfrll I",JlUm

IWO 5 fWlØll

t. Ubehandlet
2. .J )( n.:': kg /..cnll
3. 3 x 0.2 kg Unll

"' _l '1(0.:': If\ItO I(). I SI
5_ 3 x 0.2 k, Unll

b ~)(0.~l.g7..cml

7.2xOAkgunIl
M I )(IlA l.g leml
q PC·P!ankn:m s}'B
I_\{) }.4

1.\1) ~_IJ
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Vintcrsa'd

Udbytteudslag jenkeltforsøg
og gns. (hvid)

SI. 71

SI. 71

SI. 71

SI. 29·30 SI. 32-37 SI. 45·51

SI. 29-30 SI. 32-37 SI. 45·51

SI. 29·30 SI. 32-37 SI. 45-51

Pepital

Hussar

lllen forsøgsplancl1 har ~om hovcdfonn:11 at belyse dl"
optima/f: bdlf:m/u,l.\esl/(h"pIITlkt og dernæst ilntal rentab
le behandlinger.

, forsogsled 2 Cl' der udfort sallune behandling. som er
anvendt i sortsfol':-.ogenc. I IJ af for<;ogcnc Cl' uldelt 2
gange 0.25 l Till IOp pr. ha og l gang 0,4 l Tilllop pr. ha.
l cl fnrsl-'g Cl' anvendt I gang 0,4 l Tilt top pr. ha.

l tabel 67 er forskel mellem for\'08.~'ed 3 . .J, 5 og (j ;111
givet for hver af de 3 sorter. Dellc cr gjort for at f~ brul'
tomerudbyucl for hvcr af de 4 sprøjtninger. Der har
værel 2-3 ugcr mellem behandlingslid:-,pull~lemc. H-

Fig. 5. Opn~ede brutlomerudbytler. hkg pr. ha. p~
de forskellige sprøjtetidspunkter j Pepital, Haven
og Hussar. Bruttomerudbyttet i alle 14 enkeltforsog
er vist. Se nærmere forklaring j teksten.

Tabd h6 Sl'(mrpl'l)('kæ"'I'('/H' I /ype.mrrl'r af \'i"'l'r/rI'l'dl'
(H.J9)

Sygdoms- Pet. dæknin • led J (Ubehandlct)·
angreb 13/5 28/5 16/6 9n
Væ"~I~ladiuJl1 30 33 " "
!IJW., J.I forlog

I'cpilni
Meldug 13 6 • 21
GulnJ~1 (] (J " ()

Septoria 2 5 "
lIa~~1l

Meldug 6 1 1 5
GUlru~1 (] " " ()

Seploria 2 5 "
Ilussar
Meldug 7 ~ 7
Gulru'l O O O O
$eplorill 2 4 IO

"Pc! umvdm( 1'{IJnlrr 13i5

Strategi i sortstyper af hvede
I 1994 p:'i.begyndles CII for\(lgssene med det formål al
belyse den oplimale svampcbchandlil1F i sorter mcd for
:-.kdlig modlagelighed overfor blad:-,vlImpc. Sorlen I'epi
till blcv valg.t som repra::-.cnlanl for <"ol'lcr. der er IllCKila
gclige overfor meldug og Scplona. mcn gulrustreloiMen
le. Ilaven som repræsentant for sOller. som er gulru.~t

og Seploriarnndlagcligc. mcn l11eldugre~istel1tc. Sonen
er dog ikke blevct angrebet af gulru~t i nogen af for·
sogene i nogen af <Irene. Endelig hlev Hussar valgt som
repræsentant for :-.orlcr. ~()m er Seploriamodtagelige.
mindre O1c1dugrnodlagclige og guinisIresistente. l 1996
hlev Huss:lrll rneldugrcsistens dog 'Jllcdbrudt(,. og mel
dug har oplr:\dl O1~lnge steder med ~raftigc angreb i I-Ius
sur.

Formålel med forsøgene cr p:'l ct lidligt tidsplln~l al
have et bud p<1. den 0plimale .wampcbekæmpclsesstrale
gi i nye sorler med lignende modtagelighed overfor
bl lidsvampe.

1 Illbel 66 ses svampeudvillingcll l de ubehandlede
forsogsled i sorterne i lulld af væksfsæsonen.

Af label 67 fremgår del. at der i forsøgsled 3 er uUfllrt
4 behandlmger. I de følgende forsøgsled starter svumpe·
behandlingen senere og senere. Ofte er det ikke er oko
llomisk renlubeJI al udfore det høje antal behandlinger.

Dct be~ncna. ;11 lavc doser kun Cl' tilstrækkelige ved
svagc angrcb. I del andel forsøg har Scptoria været do
minerende. og der t=r opn:lct sikre lllerudhYller på op til
6.9 hkg pr. ha og 5. I hkg pr. ha i forsugsled 2 hhv. 3.

I gennemsnit af 311'11 fOf'llug. hvor gul rust ik~c har op
lrådl. er der opll:'let mcgcl ensa/lede merudhyllcr for de
afprøvede ~tralcgicr. m\r omko:-'lningcr til kemikalier og
udhringlllllg (60 ~r. pr. ha) fratrækkcs. Udbringning:-,olll
kastningerne ~an hjde værc hojere ug lavere end de 60
kr. pr. ha. alll:cngigt rlf forholdene r" den enkelte bedrift.

Denne opgave ahlullc~ henned.



Vintersa~d

Tabt>/67 BehQ\' for smmpebelæmp('lsl' i 3 hl'edesorler (B.J9)

tin•••.

1'<.. "'lmin~1 t:db. Pet. dæL..ning Udb Pet. dælning lidb.
~,rudaf og Forc;kel term)· ar og For-.kel ~crud. af o~ FOf'\kcl

Mol l;;er' forrudb mellem hYlle Mel I;;ep. mcrudb mdkm byue Me\~ I~P~ ~rudb mellem b)11C

rodt dug lona hl~ led • dug lona hlg lcd + dug tona hlg led 7

lerne Jo45.6 kemi kerne JA.'.6 kemi kent< 3..t.5.n kemi
Ca. IOn pr. ha Ca IOn pr. ha Ca. Ion I pr. ha

P~I'I/al

II 61.4

'.0 I.K

6.0 0,4 2.4 3

'.6 2.2 2.Q 2 •
3.4 2.6 1.6 4 6

O.K (Ul +0.1
4.3 0.7 2 6
Li
U

1996. J.J {nrr"x

l. Ukhandld 21
2. \lax. 0.91

Till lop 7
3. 4 x 0.2.5 1

Till 101' 6
4.3 x 0.25 1

Tilt lop 7
5.2xO.251

TIlt top II
6, 1 xO.2~ I

TIll lop
7. pc·ptanlcvzm 5
LSD/·7
Ui1J1·7

4

,
6

6

, 11 67.1

6.7 ~5

7.7 0.5 4.1

7.2 2A .,
4.8 2.3 3.0

2~ 25 1.6
4.3 2.•
1.2

'"

7

,
3

IO

4

6

7

69.3

••• 1.2

,.. 1.0 2.0

46 ::!.O 1..

2.6 l •• 0.8

1.0 1.0 0.1
2.7 0.6
J.7
J.0

/995 /5 jOrJø/f,

I. Ubchandlel 24
2. Max, 0.91

TIlt top 10
J.4 x 0.25 1

lill 101' 9
4. )xO.251

Tilt top II
S. 2 x 0.2.5 1

Till top 15
6. I )(O.2~ I

Till top 1'1
LSDI·6
L'\Dl·()

P~pirtJl

24 68.8

9 .5.2

IO 7.3

12 5.9

16 3.8

19 0•..1
J.O
U

1.4

2.1

l.4

n.ol

2.0

3.7

2.0

~J.5

6

3

,
6

IIUI~"

J7 80,5

Q ..1.6

8 .~

~.i

II 4.0

14 0,6
1J
1.2

0.8

1.7

n.h

lA

2••

2,2

6

3

2

3

4

HUS$Or

21 81,5

9 ..1,4

9 5.9

IO 4.R

13 3.6

17 0.0
1.6

'-'

1.1

u

3,6

0.0

2.3

2.1

1.8

+0.9

1m 3/orm).',

I Ubch:llldlcl 12
3.4xfl.2.~1

Tilllop
4.3 x 0.25 I

Tilllop J
5.2 xO.25 I

Tilt IOp 5
6. I x 0.25 1

lilt lop 6
LSD I·{}
LSD1·b

I'('pual

7 6·&,8 3

3.Q 1.0 (U 0.1

3 0.3 +1.1 +2.4 0.2

il 1,4 +1.5 +0,4 2

6 .0.1 .0.1 "'1.0 2
U
m

III/I""

6 61.6

2.11 +1.2 +0,8

J 4,0 ~.I 1.3

4 0.9 0.7 +0.11

5 0.2 0.2 +0.7
nI

"'
ud ~ bt'hoNi/~1 ('llu JlJr}øl:J1~d('rn~flult:. dOI? ~tu/1r' 0..1/ TIlt (uP l"ibfll1~I'f I ul(t':"
L~d j b4:ham//t'11 \lud/14m 19-30 .t!· 37 ·H 51 71
ud 4 twoo/U/ln, )/(ldlUm 31 - 37 .J5 - 51 71
ud'; ~hundln, fladlUl1l .J5 -'I 71
ud 6 twhund/~l , swdllu" -,

sempclvi'i tll..kri\oe~ de OA hkg pr. ha af brullom~rudbyt
lel i PepIlal .. \ampebehandling I 'ækSI'iladmffi 19-.10. I
figur 5 er de beregnede bruttomerudbyl1cr på de enkelte
l'oproJteudspunkler \'1,1 fnr enkeltforsogcne. ~of"iugcnc

er ordnel efter faldende mcrudb) ner. Det gennem'\llIll1
gc hrultomcrudbyltc for dc for..l..dlige ~projtelidspunk

ler er og angi\"el. Bemærk. al rækkefolgen af enl..clt·
forsogenc varierer. ~åledes al man Ikke - ud fra figuren
- kan se del samlede merudbyne i de enkelte forsug.lle·
mærk også. al de visle merudb)'lIer kun er gyldige under

60

de forud'\ælninger. de er frembragt under. Elsempelvis
'II mcrudbyllcI for en enleh sprojtnmg være påvirket af
sprojtninger både for og efler.

\1eldug har optrådt meSt udbredt i Pepital og. mindst 1

Ila' en. Ved forsle bcdommeise midt i maj har der værel
13 pc:l. aJl!!rebnc planter i I>epital, 6 pet. hhv. 7 pet an·
grebne planter i Ila\'en og Hussar. Forsle behandling l

\,ækslsladlUm 29·.l0 er i gennemsnit af forsøgene udfon
13. maj.

Placering af bl'handlmRer , Pepital og Hussar er det



IHljC"IC mcrudb) Ite 0l'n. cl for behandlingen i væl.. ..tsla
dium 32-37 og 45-51. I Havcn har behandling 1 væksI·
..tadium :n-'n. 45-51 hhv. væl..Msladium 71 givet ensar·
tede rnc:rudh) Iler.

\n/a! fu'lllmd/ifll:er rralr;cl..l..es oml..ostningcr lil I..e
mll..aller og udhnngl1lng (60 I..r. pr. ha). er det hojcsH~

ncltomerudh) Ile I I'eplla] ol;! Jla\ en opn. ct I forsol;! ....kd
4, hvor nellolllCrudh)I1CI I gcnnemsnil :If for'mgcne er
1.0 h"'g pr. ha I Pepltal og 2.6 Ill..!! pr. ha 1 Haven. I Il u.... ·
...ar er der lUC opnåel renlahle merudb) Iler i nogen af
f~)r..ogsleddcne.

Seproriaangrehcne 1 lor'l~'gene har \ ;cret ensartede i
de .~ "urter \1c1dugangrcbcl IMr derimod værell..raftlpl
I PepIlal. IXI er derfor 1)\ erra'il..ende. al de huje... le mer·
udb)uer il..l..c er opnåel I Pepltal. En fnrl..laring hcrpj
lan, ære. al alle de afprmede ...tratcgicr I !'epilal har
\;crcl 1l1l1\lr:cl.l..clige. Delte underbygges af bel..æmrcl
<;escftCl..len. ""'III i PepIlalklIn har \ ærell..llap 70 pc!.

PC-Planu'nrrll i forso!!\kd 7 har I Perua1 anbcfakt
en bchandling'ih)PPlghcd pJ 1.0 fordel I på J gennclmnil
1,71..0r..lcr. Illaven har P('-Pl:intev:cm anbefalel en hc
handtmgshYPpll;!hed p; OAX fordel! p!! i gellnem..11I1 IA
I..on.lcr. I Jlu....ar har bchandlin2:.h)ppigheden \ :l'fet
058 fordelt p!! I gennem:'lllt 1.6 l..of'>lcr

Sorter
I tahel 68 ~e~ en sammcll~lillil1g af de opnåede bruno·
rncmdb) Iter lor ~\ ampchchandlmg (1·..l \ 0.15·0.5 I Tilt
tOp pr. ha) I fn ...... l..clligc h\'cdesoner i 1996 og [Idhgen::
:lr. Sorterne er ordnet alfalX:li:-.l...

For at 1ll~1c :-.unCfI1e... pUlcllllelle meflldbyllcr er Jer
val!!t ell relalivl ..tor kcmil..alicindsals. [ 1996 er der i de
neste lil fælde anvendt i all 0.9· t ,O 1Tilt lOp pr. ha. [ for
:.ugenc med dc I..raftig...le Il1clJugangrch har delle dog i
nogle tilfælde været for laven Indsa[... Opgorelscll hyg
ger bjde på :.ort:-.forsog og planteVctlll:-.forsug. DCI :.kal
pjpeges. :11 der ligger for"l..dligl arll:tl for~og lil gmnd
for de visle lllerudb)'lIer I Je enkel[e 'ioner. hvorfor tal·
lene iUe l'r dm'/..te .lm1I11wfI/lgnelige. Tallene giver dl'g
Cl indtryk af mn'auel for lllenldbYllcllle for svampchc
kæmpel~. MerudhYllcmc er b;lde cl uthr) I.. for 'iortcr·
ne~ l1l~xJtagcllghcd, !!rcls smlltetf) I.. ug Illldlcmes effd..
II"itcl. Fra • r til :ir er for..l..elligc ..\ ampc") gdomme do·
minerende.

Vintcrsa'c1

Del frelllg.k at de hOjCMt' IlIcrudhyller I "orterne i IX'
ri,xJcn 1')91·96 er opndcll 1996. Delle sl..ylde.. fUf\! ug.
frellllllest de I..r.lftigc Illcldug:lllgreb. Septuria har op·
trddl rel udbre~.h I både 19C:J5 og 1996. 1de vl<;le "oncr
har gutru..1 i for-.ogene kun oplddl i Slcipncr.

[)(' leflt'{le ar:, forwK har nsI
- (1/ da er I/Or fon/..e/ po :,Or'1('flll'.\ lu,luJl' for\\'amp{'

h('/..(t'mpelse,
ar w"'erne~ rl',\l,l/em- ,kÅl' \"lln'r e\'ll{/.
al du t'r \/or fon/..e/ pa vnif/{'lryUf'i fra ar III ar.
a/ fOrlkelJigl' H'aml'e~YMdmflmper dom/l/erendl' fra
ar tIl ar.
m ~lIlrll.H er ItU".l:f't (oh\'oldl'fld{'
at <,:lIlr"" {kaI he/..æml'e:,.~/ru/..1 den .{ef.

al Srplona /..lUl lære met:f'1 whn,ldende,
(JI Sl'l'lOria fon' \/..01 he/"(l'mpe!) efter \'ætlhladwm
31
(1/ Sl'{)/orwht'/..a'mpe/}e i læ/...I/l/adlllm .15-51 ofre!>1
har I'lf'rer rentabel t ..SepUJruwr" (ar med Illllfll{e da
.t:e m('d l1{'dbør , tlulJ-Jum).
al ml'ldllM er fll/f1dre labmJdellde I'ed /..rafuxe angreh
{'ml gu/ru\I og 5t'plOria.
al lrll"l' dO'ier klin er 1l/!>træUl'IiKi' \'i'd relltdt,S: mdsal:,.
at t:eflfllr:e" be/..æmpeJ.\i' mod gll/ruSi oX meJdut: ofte
er ,wdl"f'mltg I mo(llfIgell[.:e sorler

PC-Planteværn
PC' Planle,;a:rn er el computer·program.....0111 er ud"il..lel
af 'slaten, Planlcavbforsog i ~all1arhejde med l..:tI1dskon
lorel for PIanIeavl. Ikl kan vejlede 1 behovel for bc
kæmpcb,e af :-.ygdnmmc (..yg), skadcdyr (dyr) og ul..ruJl
(ul..r.). I ....ygdoms/):,kadedyrsdelen vejleJer programmel
om hcl..æmpclsc ..bchov ud fra ....ort. ud"iklingslnn. an·
grco"grad og ncdhur,dala. Ved bekæmpelsesbehov gi
"es for:-.lag lil middel valg og doscnng saml infonllalinn
om. hv{)m~r marken igen sl..a1tilse:-.. PC·Planlcv:cm kan
I..obc.. pil det 101..31e planteavbl..untnr.

I wbel 69 og 70 er vejledIlIng Ifølge P('·Plantcvæm
sammenlignel rn..:d andre bck:cmpcJsesstfalegier. En ju·
slerct udgave af PC·Planlevæm er ligeledes :lfprovcl i
fO .... \)!!lilcd 5. 1 den jU\lerede udgave er dO!lcringen af
.'>\:'II11PC- ug. "kadcdyrsmidler i hOjere grad lJlpa~.'>C1 kil·
maforholdene I pcnoden forud for behandling. Reducc·

- - -
IW2 1993 19'1-1 1995 1996 •

Vinterhvede Antal I Mel'· Antal I Mcr- Anlal I Mer· Anlal I 'kl'· Antal I 'ler- .1
forsot; udbytte forsog udbyue ron.og udbytte (QfW~ u<1byne fon.og udbyuc

Brigadier 7 5,1 32 7.' 42 10.1
lIa\ en I" 1.0 :!:! " '" .'.Q :'i~ U '. 10.6
Ikre~ard IO 1,4 12 1.0 18 2,6 " 4.2 38 8.1
IlUlIlcr 14 "'.li '" J.6 " •.7
lIu.)Sar - . 7 4.0 17 2.0 " 5.8 50 7.7
\.~m " 2.6 I. 4.2 4Il 5.•
Pepllal J4 2,9 JO 6.1 JO ],1 50 6.1 7 11,3
Rllmo 4 5.' - "'.7 ,. 4.1 .., i.1 ... lUI

Icipner ,. 7.4 64 10.6 19 11.1 21 8.8 5 14,0
T,~ - 7 .',2 " 'iA 42 113
VcrsaJlles 5 4.7 25 7.4
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\inte~d

TOMI6CJ PC-Planl~HUfl I modfaJ<~/i~~ wrrer IB~()J

tVi.'r,h,tdr

lic, Pet. drlnli1li~ aJ Pd. trå H~. krmr "'. ha
Anlal hand· ~Iel· I Sep· mrd

Udb. Og.\ Mcrudb.kør ler liog • duo lona bladlus
ind('( merudb + "cmi

25 8 2
2,0 I.I)CJ , , 1

3.0 2.00 7 • 3
'.5 Il.X- " .1 1
2.5 0.83 13 3 3
2.~ O." " 1

2.5 0.47 16 • 3
2.2 U.MI , 1 1

2.3 0.18 8 3 3

Jy'JO 6/tJrSOK

I. Ubehandlet
2.2 xO.:'Il1ih top
3. 2 )( 0.5 ITill top

0.2 l Sumi-Alpha
.f PC·P1anl~...:rm dyr/s)!!
5. PC-Planl~rm dyr/S)8.JUSl.
6. P("''''antc\lrm d)r/~)g. 7~'1

7. PC·ptan~'~m d}7hn. m:
8 \lar\.('n.. pl;mIC\&'m

9. P1antevaems&ruppe
LSD /-..\
ViIJ l·,'

/995 7 f(ln(l.~

I. Ubehandlet 12 23 47
2. 2 )( 0.5 l Tilt top 2.0 l.fX) 9 9 ,.
3. 2x0.5 ITilt top

0.2 I Suml-Alpha 3.0 2.00 10 8 2.1
.f PC,I>lantt:\'zm dyrf\)l' 1.9 C1,~s , • "5. P(::'P1antt:"'ltm dyr/syg JUSl 1.9 0.73 8 8 "8. ~brlcn, planlo.'\'lt'm 2.0 o;,., , "9. P1antev&'msgrtlppe 1.7 0.65 7 9 18
LSD J-li
LSD:!-~

ud:! fJ.rhdfu1ldlltad,U," .~, ~~ Ol( ./( - (I
L~d3 INha""II", l l/uJlUm 3' .I: ./ ~ ~I ".IC h.~ .. ,

65,4
i.3

9.9
7,1,.
s.>
4.1

•••
7.6
:!8
J.u

75,5
'.1

8,6
'i.~

6,7
u.8
S,8
Ib
",

'-8
4,0

2.9
.~.4

3.0
n
".

O.S

'5
l'
',7
' ..
3,8

ret d01'oi!> i forsogslcd 6-7 er medtaget for f\lr .. tc gang I

19%. Iler ~r behandlet med 75 pc!. hhv. 50 rx:1. af den
dosering. som PC-Plantevæm har an~falel I lor'io,'g... lcd
4. men kun ved s\'umpebek:empclsc. EvI. loil..adcdyrsbc
kæmpcl ...e I forsogsled 6-7 er ..om i forsogsleiJ ~. I for
søgsled 8 er udført samme behandling som I m;lfl..cn
omkring forsogeL men .. en lokal plantcvæm..gruppe har
givet forslag ul bcl..æmpel5>e'Ostrategl I forsog ..lcd 9.

FOTS"gene i tabel 69 er udført i modtagelige ..urter.
nemlig Rllmn (3 fon.ogl. Bngadlcr 12 fursag) og Pepl·
tal.

Som standardlcd er \algt hehandlll1g med 2 gange U.5
I Tilt IOp pr. ha. I forsøgslcd' er !lupplefet med Sum1
Alpha;; FW i vækststadlUm 65- i I. Da forsogspl;lOen er
omfangsrig, er det begrænsct. hvor mange »sl<lndard·
le<!« der kan afprøves.

Meldug og ScplOria har været de dominerende wam
pe:>ygdomme. mens gulrust lUC er I..onslaterel. Bladlus
har kun optroidt i 3 forsøg. PC·Plantevæm har il..I..c tilrå
det skaded)'r'\bckæmpclsc 1 nogen af forM)gene. I et en
kel! forsøg er der dog opnåct ca. II hl..g pr. ha for sl..ade
d)'n.bekæmpcl~.

Af de opnJedc mcrudb)ttcr fremgk at merudh:llet i
forsogsled' har Værel slkl..ert hedrc cnd I for~og\lcd -".
6.7 og ~. h\-or den ju~terede hhv. de rciJm:erede dosenn
ger "cd vCjledning if~llge PC-Planlcvæm er afprovcL
samt behandling som i man.en. Vejlcdmng lfoJgc de lo
kale plantcværnsgruppcr I fOf\ogsled 9 har denmod ~Ia·

ret sig godt holde med hensyn 111 okol1(J1ni~1.. merudbytte
og behandlingsindeb
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Dct fremgår af lllbelhilageL hvordan \'ejlcdlUngeme
har Klaret ..ig i enkeltforsøgene. og hvill..c behandlinger
der I de enkelte for\og er udfort i forsogslcd 4-9. Be
hundllllp,sindeksel for ht:I..æmpelse af sygdomme og sb
ded) r har \'æret omknng 0.5-0.9 i forsogsled 4-9.

Forsøgene belyser il..I..e bchandling~mdeks for ukrudts
hc~æmpelse og evt væk:)lregulering. Ifolge Ollljomil1l
steren .. handlingsplan sl..al behandlinghyppight.-den (inkl.
ul..rudl,bel..æmpelse og \'æhlregulenngl som et gen
nem.llli/ for olle a!xmJa ned på 1)4 inden I. januar
1997

ro."edc",t i tabellen SC'l fOf\ng fra IW5. hvor der Mde
med hensyn III ~lkononllsk merudhytte og behandlings
hYPpighed blev opnået ensartede rc"ultat~r ved at følge
PC·Plantevæm'i vCjledning saml marl..ens og plante
væm:-.grupperncs ror:-.lag.

I lahcl 70 er sanmlC forsogsplan gennemfort i mindre
modtagelige Mlrter. Alle fOf'iog er udført l Hus\llr. Da
Hussar har fåel *nedbrudt.. sin meldugresistens i 1996.
har der været udbredte angreb af meldug i 3 af forsogene
i 1996. Disse forsog crdcrfor vist for sig scl\' l tahellen.

Ih fnNlgene er tilstræbt anlagt I mindre modtagelige
soner. er \'algt en !;l\cre indsats i I"tandardleddenc end i
fOf'\"gene I tabel 69

I ftlN)gene med meldug har der iUc været sil..re for
sl..c1k mellem rnerudhyucmc i de cnl..clte fOfSugsled.
Fralrækl..es I..emil..allcomkoslninger er der også tale om
en:-.artcde rnerudh) Iler. Beh.andlingsindek:o.et har den·
mod været lavest i PC·Plantcvæmslcddcne og ved vej
ledmng ifølge plantev:cmsgruppeme. En halvering i for-



Be- Pet. dækning af Pct. StrA Hkg kerne Dr. ha I
IVlnterhvede Anlal hand- Mel- I Sep- med

kørsler lings- dug toria bladlus Udb. og I Merudb·
index Ca. 9

merudb. + kemi

9 4 8
2.0 0.50 5 2 7

2.0 1.50 4 2 9
l,7 0.6:t " 2 9
1,7 0.61 4 2 8
1.7 OAR 4 7
Li 0.30 4 8
1.0 1.17 4 ,
1.3 0.63 4 2 9

I Il 6
2.0 O.sll 0..1 , IO

2.0 1.50 0.6 6 8
0.7 0.23 0.9 Il 8
0_7 0.13 l Il Il
O., n.IS l Il Il
O., 0.12 I Il 13

1.--
0,43 0.6 6 "1.0 0,47 0.4 6 9

0.06 23 J2
2.0 0.50 O.O:! IO li

2.0 \.50 0.02 9 23
1.8 0.88 0.Q2 8 Z1
1.8 0,86 0,01 8 23
2.1 1.34 n.02 IO 30
1.8 0,92 0.03 13 31

Tabe/70 PC-Plnmel'{{!rn I mindre modtagelige sorter. (85/)

1996,3 forsø,J( \teRt'I meldug

I. Ubehandlel
2. 2 x 0.251 TillIOP
.l 1 x 0.25 1Tilt lop

1 x (0.2.5 I Till top
...0.2 l Suml-Alpha)

4. PC-Plal1lc\';~m d>'r/syg
5. PC·f>1anlevl~m dyr/sygjuSI.
6. I'('-Pl;mlc\lcm dyr/syg. 7.'V':'
7. PC·Plantcvll'm dyr/s)'g. 5W
li. Markens plalllC\iem
9. Planlcvæmsgruppe
151) /.r;

I..SIJ 2-9

JlJ9fJ 3!ormH
1. Ubehandlel

2 x 0.25 I Tilt top
3. I x 0.25 I lill lOp

I x (0.25 1li It IOP
+0,21 Sumi-Alpha)

-I 1-'(·PlantC\lem dyr/s) g
5. PC-Plantcva-m dyr/s) g Just.
6. PC-Planlc\.cm d)r/~),g.75 r ;.

7. PC·Plantcvæm dyr/syg. 50%
R. Markens plunlc\'æm
9. Plantc\'ænt5gruppc
Isn J.r;
LSD 2-9

/995.8jurl'iJ,l(

I. Ubehandlet
1.2 x 0.151 Till IOP
3. I x 0.25 ITilt IOP

I x (0.25 ITill IOP
+0.2 l Suml-Alpha)

4. PC·Pl:mlcvæm dyr/s)'S
5. PC·Plantevæm dyr/sygjusl.
8. Markens planlcværn
9. Plantevrmsgruppe
LSD 1-9
LSD 1-9

ud 2 og J bt'lumdJell ~ladlUlII.J.~-.~J {lg 7/

58,"
1.8

4.9

4.'
'.3
4.8
4.6
6.4
,-'
.1.0
'1.\'

75.6
0.3

3.3
+0.7

0,.1
+0.7
+1,1

1.1
+0.3

72,2
3,2

4.2
-1.8
4.7
5.4
3.6
1.9
M.

Vintersæd

2.0

2.6
2.6
3.1
3.1
3.5
~.4

3,2

+1.5

1.0
+l,."i

+0.3
+1,;1
+1.5
+t),3

+1.8

1.4

1.9
2,7
2.7
1.7
1.8

50gsled 7 af den dosering. som PC-Plarucvæm anbefaler
ved svampcbckæmpelse. har ikke reduceret merudbyt
let. Del hoje bchandlingsindeks i forsogsled 8 skyldes
bl.a. cn behandling med fuld dosering Pcrfekthion. pc.
PIaOlcvæm har ikke tilrådet skadedyrsbekæmpelse i no
gcn af forsøgene.

I de resterende forsag er der ikke opnået sikre mcrud
byller for nogen af behandlingerne. Den lave behand
lingshyppighed ved PC·Pl<tnlcvæms \'ejledning har der
for værel riglig.

Nederst i I~lbcllcn ses forsøg fra 1995. Her blcv der
opnåcllilsvarcnde resultaler som i 1996.

Opmærksomheden henledes pA tabel 62-64, hvor PC
Plantevæms vejledning i svarnpebekæmpelse i hvede
og~" er afprøvel. f skadedyrsafsniltet findes ligeledes re-

sultater med afpn)\'lling af skadedyrsdelen af PC·Planle
værn.

De .I·eneste års forsog har \'iSI, al PC·PJantewl!Tm "ej
ledlling i bekæmpe/se af sygdomme os I'kat/edyr har
medforl'
- at s)'~dommeug .\'kadedyr hm kOllIrolleres.
- al tilhpuflkl og dosis oplimeres. og at J.,emikaliefor·

hruger dermed retJllccres.
- at det okoflomiske 1'l'3ullaf (merudbytte + kemi) er pcl

hojt/e med andre llfprm'ede bekæmpeJses,\lr(lIegier.

li)



T/lbd 71 \'æhtregulerinK Ilypesorter, (B52)

/9% fJfonog Trrru JlUS50f L.wu

I. Ubehandkl 86 68.5 67 70.6 63 76.2
2,0,'11

C}ccxcl i50 81 +1.6 65 1.7 60 "'.8
3.2)(0.51

C)cocd 750 78 0.0 63 2.2 58 +1,7
1-'iO I,.J U U f./
LSD13 '" '" 0$

IW~ Q/OHOJ( T""a JlUIWT t}nx

I. Ubehandlet 93 88.0 76 93.5 73 93,3
l. tl."i 1

(")<:ned -;'50 " 0.1 -, 0.1 '1 0.1
3.2xO.51

Cycocel7SO 82 1.0 72 "'.2 67 +1,0
/.fif) 1·3 '" "' ~.

ud 1 bt'hllnd/", I "flJdium 15 ,.
1.1'1/3 ~halUl1f'11 Ilud/UI,,1.' -29 Q~ 31 - 32

Skadedyr
Ang.rebene af bladlu .. og kombladbillens larve i hvede
har ovt"rvejende værel svage i 1996, Stedvis har mere
udbredte bladlusangreb dog 0plrådt, men på et relalivt
~Ilt tidspunkt.

Allgrcb af larver uf lovsnudebiller og fritnuer var også

Vinters.ed

Strateg; /997 mod n'(UJlpe i hrede

M~ldug:

Kend sort~ns resistens.
BeAæmp kun i ,'(eAslSladium 19-65.
Bekæmp i de lidlige stadier, hri~.

- der er ow?r / pet angrebne planter i modla,~eli
ge sor/er.

- der er Ol'er /0 pet angrebne planter i mmdre
modta$:elige sorter.

Am'end ca hart normal dosis og op lil hal\' dosis
red mere udbred/e angreb på sprojll'lIdspunJ.tel
Genlag l~handlingen efttr behOl'

Gulrust:
Kend sorlt·ns re.ustens.
Bekamp i wekswadlllm 29-7/, h\'i\

der finde,\ gulrusl
·'\m'end ca 113 normal dom Gentag bellOndlin
gen ca. h\'er 2,-3 lige,

Seploria:
Kerul sor/ens resistens.
Bekamp I ræbbladwm 32-7/ h\'is,
- der re.~i5trere:1mere eml 8 dage med nedhor

(inkl. 5-dogns progntJ.\en)
Er der forud behandlet med et Seploria-\'jrJ...HJfnt
muldel, sulffer op/ællingen afdage med nedhor IO
dage efter den"e behandling.
Anvend ClI hal\' "ormal dO.HS, gemag hehanc!Ii,,·
gefl efter hell()l',

"inlcrh\oed~

Strå·
læng
<k.
cm

Vækstregulering
I tabel 71 "cs resultatel af vækst regulering i "urter med
forskellig slnllængde.

Lejesæd er kun forekommet I 2 fOr'iog i hhv. Temt og
Hussar. I disse enkcltforsog er der dog ikke opnået sikre
merlldbYllcr,

I gennem~nit af forsogene er der kun opn~el ~ikre

mcrudb)'uer for væk~tregutenng i /lIm,ar. Fratrække"
omkoslnin~e.. lil Cycocel 750 og kørsel. fås et lille net
tomerudbyIIe p<1 ca. 1.0 hkg pr. ha i gennemsnII af for·
~ogene. I fo~ogene i Hussar i 1995 bic" der ikke opn el
'iilre merudbyucr for vækstrcgulcring.

I den kortstråede sort L.vnx er opn~cl ct l'>l:llistisk si"·
"ert mindreudbyue. men kun ved to vækstrcguleringer
med Cycoccl 750, Årsagen må ..'ære. al vækslrcgulerin
gen har stressct afgroden, I 1995-for..ogene blev udb)t
let ine påvlrXel af \ækstregulcnngen i L}",

I ~urten T('fro. som har del længste Slrå af de 3 soner.
er der og.." opn~el Cl ..iHert mindreudbylIe, men "un
"cd en enkelt ..'æ"slregulenng med Cycocel -::50. En en
kelt bchlmdling har pjvlr"cl afgrodcn mere end IO beo
handlinger, Der kan lUC unuddelb:lrt gives en forkla
ring på denne forskel.

l gennemsnit af 199.s-for~ogeneblcr der iUe opnået
sikre mcrudbyner for væk ..trcgulering i Terra.

Forsogene forbæuer,

64

Angrib affritfluelan'e i r;nterh\"ede. Hjerlesli.uddet gu/
fon'es Fritf1uen lægger æg i græs, og \'ed sdmng af\'in
terstr:d efter græs I..a/l denn~ angribes. I ejierilrel 1995
I'Or angreb mere udbredt end normall, / el enli.eN afilrel.\'
jOf\tJJ: var der 7 PCI angrebne planter. men her ble\' Ikke
opnaet merudbyltt'r for bekæmpe/se, (Fow: I S,monsen)



mere udbredt end nonnall l C'rtc~rel 1995 i vinter-.æd
efter forfl\lt-:t ~r<l'!o.

Tohd 72. rrttJlIIL'r 11'lIller/n'et/e efter!mxræs (lJi])

PC!' planter med Udb. og
Fm· G,.,,· Blad- merudb,

!"in,erh'rde nucr nucr lus hLg
Ca April Nm'cm- keme

13/11 her pr. ha ,
I!NI) I) [(Jrrø.~ Ij,

l. L"behandlcl 4 O O 59.9
::!. 0,5 l Sunu ...\lphJ. 'i F\\ -' " O +-ll,l

J. 0.8 I Pcrld,th.on 500 S 5 O O 0.0
ol H.'i I Suml ·\Iph.l "i I \\ I O O ~1.7

.'t O,g [ l'erfd,lhlon ')(XI S , O O +0.1
6 o.g l Pl,'nd.. lhwll 'iOI) S ,

" O '05
nI) /·6 ni

Im~·tJ ni

IW,i '.ff}flll~

I Ubehandkl O O O 7~.7

! rl.'i I Sumi-I\lrh~ 'i rw O " " lU
J. 1.0 [ P~rfd.. thlOll 500 S O O O J.J
.. 0.5 I Suml.,.\lpha 5 F\\ Il " " 'l,)

.'i. 1.01 P~rfd.lhI0l150)S O O O 1.9

• 1.111 Pcrtd,lhu,n 'iIMI S " " " 1.'1
Isn /.() "'151J!-(, '"
/'JW ~ [flrWf(

I L'khandlcl I O ".0
!, 05 I Sunll.,.\lpha .'i ru I U.J
.l 1.0 I Perlc~th.on 500 S I +2.ll
fl, 1,IIII'...rtd..llll"n "iOOS " ... 1.1.
I,~f} I I) '"
I,',/! fil: ,i IJI'lImri/f,'11t1 !O, IIIIXln! I rlljW<l'uwb
I ~',I J /Il( ,i IWll<lfldlt·/ fa /I It'p/Orl1>,·,., ftljl(rul'/lIl1

I ('d Ohfohandl('/ r h, l ,I. ni llodlUl1l 'I , .-/f{'r,'l"t'/

Fritfluer
1 tabel 7'2 ~e~ resullatct af 6 fopmg med ock;l'rnpclse af
fritnuer i Il\icdc lO:lel efter mjgræ~ til fro, Bekæmpelse er
mJfun i mn:ræ ..:.el for ompll)Jnlll~ cller i II, eden ~tra"s

\'cd frcm'iplfln~. FI),mngen af fntnuer er fulgt 'la bl:1
fangbaUer l græsset for omploJnmg. og der er k.un fan
gel f:1 frilfluer. Fon.ogene er s:let fra 14.-20. september.

I gcnncm~1ll1 af de (j fun,0f er der iHe opn:1et sikre
1l1crudbytlcr for nogen af hdmndlingclllc. I forsøgel
llled de kraftiglOte angreb - 7 pet. angrebnc plantcr i uhc·
handlel er der heller jkke opn. Cl sikre mcmdbyltcr.
Den hed'le hc"æmpel~e af fnlnuer er her opn:1cl i for·
..og.. lcd 4. hmr tkr t:r behandlcl mcd el pyrelhroid i raj
græssct godt I lige fur omploJllIl1g.

Ilidligere Ms forsøg var der ogs:' kun meget svage an
t-:rcb af fritfluer. græsnuer og bladlus, og der blcv ikke
upn:'l.d merudbytlt:r for behanJlingeme.

\'inll'fJ.æd

Bladlus
Effekten af ned,at do')cnng af ',,:unpcmidler er helY"1 1
mange forsog igcnncm Mene. I::.ffcklcn af ned"al dosc
ring af skadedyrsmidler er under\ogl i el I~tngt mIndre
antal forsøg. men indsatsen cr opprioriteret i de ~ncre

:ir, I forsog med \\':lge angreb af hladlus h:lr dcr. "Om
forventet. iUl' 'æret forskel pj,. om der er am endt fuld
eller ned,al dO\cnng. Effekten af nedlOat do~nng kan
bedsl belyses I forlOog med krnfflgere angreb af hl;ldlu... I
1996 er der udfm'l forsog efter 2 for:.øgsplanl'r med ned
..alle dO'icringer mud hladhl'i i IIvt:de. J bcgt-:e fllr'l'g~'it=

ner har dog kun værel relatIvt s'age angreb af hl ad lus.
I tabel :3 er dfeklen af hel hh\'. hal\' dosering af -t for·

..kdllgt: P) ælilrnidcr under-.ogt. Der er for de 1 midler
lale Ulll nye fumwleringer af allerede t-:odkcndle nudler.
\1;lvrik 2F er godkendt i Il)(}6. Angrebene af hladlus og
"Ilrnhladbiller har værel svage. og der er ik"c opn~ct

.. ikrc rnt:rudh> Iler. Den hcd~lC: hladlu~beka:Il1JlCI...c er

Tllbd 73 Biml/III Ol: Åurnbludb,lIt'fu IUrlt' (B5.J)

Pcl "ni romblad- lJdb.OgJ
Vinlrrhnde 5ta- med b.lle- mcrudb_

dium bladlu'\: ~na\'. a hk~ kerne
C-".1511 pr. h:a

1()IIf) 5/orwg

l Ulx'handlel " 2.0 71.2, Xli g o...cis fllrcrlJ' 6, " 0.9 15
l 40 g Dccis 1I'lIcl'O" 65 Il 0.0 U
~ II.! l \1;1\ nl 21 ., 1.0 2.0
5 0.1 l Maml 21 ., 4 J.] O.g
(, n.2 l~ K;rrat~ \\(j" ., 111 1.2 1.1
7.0.1 kg Karalc WG· 6' 13 1.0 J.]

.'t 11-' ~ Ae 962· os 18 1.1 Ul
"J. 42 ~ Ae 962· 6' 20 1.1 1.1
I~~J) I 'I n'
I Sf) :,.1,1 "'
I~' !ji,,,,o'O! ,1l'Oft'IlJj/o'O!

l, Lbeh:mdl~1 91 1.1 .U
!. 110 l! Deus \IIU'" M 14 (J.::! ,.,
].4(1 g [)eCIS MICro" ., 41 0.1 9.0
.t n,! l \l.,\nk 21- M 4 O [2.5
'i.O,1 [\la\nl2F 6' 9 O 12.3
n !l,! k)( K;lrJlc wc;'" .5 26 0.1 lO,S
7.0.1 kg Karale WG" 6' ,. 0.1 8.1
g, ltl ~ ·\C 96l t bl 41 li. l 75
9.ISgAC96I" 6' .2 0.1 6,0
1_~f)I·1,I /.'
151) !.I,I I.

IflC)5 2 fOrJog ,~f1lfJ Ilfhltl~ Ijf I l'
I. Ubehandlet " Il RR,O
2, SO g Dccis Micw" ., l " 2,11
J. 40 g Dccis Micro" 6' 5 O 1,0
.t Il.::! IMavriK ::!F 65 I O 2,6
.'i. 0.1 1/lfJ.\ril2F 65 Il n.l
6.0.2 19 lur.ue WG" 6' O J.l
7 0.1 kg Kar.llc \\ Ci t ., Il '.':'
• 16gAC96I" ., 4 O L'

" 199AC96I" 65 " " O."J
vml·f) '"lSf) !.Q "'
t 1\) tnlTlJull:rlll~.I1 lk"\:i~. K~ralC ug Fa"l"" (Ae 9(2)
I'(.rmuknn!!-cn al A('%1 Cl' ;t:nJrcllll,\(' 9(,:! I 199(" /llæn!!l.kn
al \lrk'ioOml Mof Ui\'OOret
h Pd. dækning O\'CI'SIC blad
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Vinlersæd

rabel74 Bladlus (BS5}

P\:1. str.\ Udb. og \1erud· Pet. "fr! Udb. og \1erud- Pc!' sui Udb. og Merud· Pct. ,,,I edb. og Merud
Vinltrh'Ne med mcrudb. byue med mcrudb, b)·ue med merudb. byttc med merudb, h)1tc

bladlus hl.:g ker + bladJu!o Ilkg ker· + bladlu!o hl.:g ker- + 1l:'lIadlu!o hkg ker· +
r;;- 'ni; Pc 1":. ha kemi r. 'n~ ne pr. ha kemi 20 Il<: pr. ha kemi F. 'cif; Ile pr. ha kemi

"'.7
"'.1

0,7
2.0

199"2-~ 6fonøg

12 83,0
3 0.6
4 0,6
J I.U
5 2,2

u,lJJ·.~ 115

LSD 1 .~ 11,\

1.0
1.1

+1.1
0.1

7
IO

J99YH II forsøl:

24 76.8
9 0.2
9 0.8

".
2.'
4.•
43
J,2
2.6
O.•

J5D 1-3.0,"
l.'/) 1·3.6,7

1995 5 forsøg

9 79,9
4 J,l}

5 3.3
h 5.1
, 4,5

6 4,i
5 2.8
'I I ..l

/.1
l ~

+0.\
l,.
1.'\
2,1
1.4
J.3
115

I
\
J,-

Jvw, 5 !orn,'f.

36 82.4
1 l.2
2 2,6

1.'
23L.
1,5
O.,

l, Ubehandlet
2, 0.2 kg Pirimor·
3, 0,1 kg Piri~
J, 0,61 Jlerfclthloo"
5.0,31 Peri'ckthKJn···
6, 0.2 I Suml-Alph~
7,0.11 Suml·Alpha
~ I'('·I'Ianlc\';('m
LSD I-H
LSDNf

.'Y9:!.f.J.J lA'd:! (1.25 il{ Pm,""r Ltd3 0./3 h' Pm'mor "O </ J'rrfr{rh/f'n I IW!·1J5 ."/1.1.' I Pnfdrhl(Jn i IfJfI2·':I'i
Lro 2·7 MhondJtll \llldlu", fJ~

opn:'let vcd anvendelse af Mavrik 2F i forsog.'iled 4 og ).
Kun I el forsøg er der opn:'let sikre merudbyucr og kun
ved anvendelse af \1avril.: 2F og Decis Micro.

J 1995·forsogene gav Mavnk 2F også en god bladlu~

bckæmpclM:. og der blev i 1: forsog opn~el meget hUJe
mcrudb)'t1cr.

I label 74 er hel og halv dosering af J middeltyper
anvendt mod bladlus, Pirimor er el middel. ...om I..un
virker mud bladlu,>. Perfel.:lhion er et fosformiddel.
mens Sllmi.Alpha) FW er et pyrethroid, Alle midler er
på lllarkedet. Doseringen af Perfckthion er på bag.·
grllndlJf den nygodkendle dosering ændret lil 0.6 l pr,
ba i 1996.

Angrebene af bAde bladlus og k(lmhladbilkJ1~ larvr.:
har i årcl~ forsog været sv.lge. og i gennemsnil af for
søgene er der ikke opnået ~ikre merudbytter, I forsogel
med flesl bladlus - 76 pet. ~trå med bladlu~ sn - er der
opnået sIl15 merudbytter, men de er ikke slatisti~k sikre,
Bladlusene er bekæmpet ensarlet i aJle behandlede for
søgsled.

Skadedyrsbekæmpelse i folge PC-Plante\'ærn er af·
prøvet i forsugslcd ~. Kun i forsøget med de ficste blad
lus er der blevet tilrådel en bekæmpelse (med 0.125 kg
Pirimor pr. ha),

11/10, Om fol"<1ret er der iUe konstateret ha... rerodsot.
Rehandlmg med skadedyrsmiddel i oktober eller no
...'embcr har gl ... el et merudbyuc pi 1.2-2.6 hkg. pr_ ha.
som dog Ikke er statislisk. ~iUerl.

I.AH'.wlldl·bil/ens lan'er OptrndlC i efteråret 1995 i en
del \'inter<;a:d...marl..er s:'lel efter forfrugl græs, J et enkelt
forsog (tabclbilagcl. B76). hvur der blev fundet mange
larver i cngrapgræs for ompløjning. er det forsøgt at be
I..æmpc larvc:me, Derer behandlet med Perfeklhl<m blide
i engrapgræssct i ...eptelllber og i den nys:1edc hvede i
oktober, Behandlingen har dog ikke medført sikre mer·
udhyllcr.

Agersnegle
I lahd 75 ses resultateme af en ny forsøgsplan. der skal
belyse effekten af al bekæmpe agersnegle. Melaldehyd
og bl:hten bnlges i dag mod snegle i vintersæd. I raps
bruge~ bl:1slen ikke. fordi del svider r.. psen. Skipper er
ct nyt middel. som endnu ikke er godkendt. SeJ v om der
i større eJler mindre omfang har \ æret angreb af snegle i
alle forsøg. og planlcbcslandcn er blevet forbedret \'ed
de enkelte behandlinger, er der ikke opnået merudbytter.
Hvor meg.el plantebe!>landen kan reduceres uden udbyt
telab. er selvfølgelig af1længigt af den oprindelige plan·

14 dage efter sidste I l'db. og
behllndlin' merudb.

Vinltrh,~~ Planter IPet. planteT : bkg
pr. m: med a:~~b I kerne
a. 'l l afsnc c Dr. ha.

ForSORene med bladl/lsbekæmpelse i h\'ede hllr ,'j,,:
al der er stor forskel pd angrebssl.\'rJi.en fra ar rll ar.

- al heJ..æmpelJe er refllabel, ndr de vejledende skade
lærdder m'ers1.:rides.

- at nedsalte doser kan lJm'endes, hVIJ anxrebet I..om
mer sent

- at nedsal dosis ko" am'endes red tidlige Ollgreb, mir
afgroden fOr/sat folI:eJ, og behandlingen ~entages,

h\·is da b/i\·l'f hehov,

lfal'feroosQt. På grund af den tidlige såning af vintersæd
mange 1'>leder og det lange milde efterår i 1995. bic" der
udsendl en fOI'S',g"p1an, der skulle belyse rentabiliteten
ved bel..æmpclsc af bladlus om efteråret. Bladlu~ene kan
0\ erfore havrerodsotvirus, Der foreligger kun re<;ullater
frd et forsøg (tabelbilaget. 877), som blev sået 1219. og
hvor der blev registrerel 2 pet. planler med bladlus

Tabel 75 Bdæmpdse afagenmegie (856)

/996 .f J(lO"~

I. Ubchandkt 235)7
l, I :IC ~,O kg SlIpper 2J6 .\5
J, 2 x 5,0 kg Skipper 260 ~

J 2)( 7_~ kg Melaldch}d 5 G 26t 3J
5. 2 x 6.0 kg 811s~ 242 36
LSD J 5
LSD 2·5

ILd ~,< k1wndlt'lI~Jl~g.\ruierui~angreb
ILd 3 (I,~ 4 IwJumd!rll~tn JO./4 du.~~ 5..nu~
ud 5 brhmuJln 1·111mrr ~Ji..r / bc'lwndhng

94,7
+1.6
+1.1
.m
+1,7

"'
"'
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Vintcrs:t~d

Tabel 7" Fa/SÅ scibt-djor \Umn~ al\'ln/ersæd rIJ57j

fon fOr\ll,!! cl'ter sammc forsogsplan i vlntcrbyg. er lIi!>sc
~!>~rc\ Cl I It:~sten. Rc ..u!lateme af alle forsog ~an fin
de.. I Tahelhtlag ,ti Itmclifof.\ogene

Udb, og ,""",db.'
hkg kerne

p'r ha

Antal ulrudt
pr. m2• forår
ræs Andel

Vinlerh\-ede

ICJWJ 11""(I~

AI. Ubchandlc:l 82 l' ~1,9

1\2. 1.0 l \rd{ln IlE
• .:!.n I Slomp Se 7 (. Il.b

AJ. 0.5 I Ardoo n.E
+ 1.0 I SIOOIP Sc- 9 6 1.0

" I lah I 'rrt:'~

+ 0.1 II'lc'\ldor- ., \.11

lIl. 1.5 I Touchdown 78 17 +2.2
112.5('111 111 lig 1.0 I Ardoll Il F

I 2.lI I 'ilomp Se , 7 +Z.O
B3. Som HI og 0.5 J Areion n.E

+ 1.0 I slOmp Se 6 7 0,7
lU Slim 111 ng l lab I 'rlfc"

• (J,I 11l(,~ldor- "72 f::!.fJ
LSD.\lR4 ..
·U.II ('11(11,,'1/ tilJot
\ '" In,>;!'n ~hanJllrIJ.;[.' Idmng
8'" I 5 JTi>uchdo..-n 1-: Jll'ln[or sdmn~

Nedvisning for direkte såning
Der er gennemført 3 forsog med Rcglone. Basta. Touch
dawn og Roundup 20(X) til nedvisning af ukrudt f"" di
rekte ... nlllg (879). I for~øgene er der alene forclaget
ukrudtstællInger. I Cl forwg har der v:eret 37 planler af
alm. rajgræs og 48 planter af enång rapgræs pr. m! '\Jed
visningen af disse græs~r har v<eret hurtigst og bedst
ved an\'cndelsc af Roundup 2()(X) og Touchdown. mcns
Reglone og Basla har givet en mangelfuld nedvisIlIng.
Ved optælllOgen i apnllunne der lkle l disse for;og kon-

Falsk såbed
Tabel 76 H.er resultaterne af 2 forsøg. hvor der er elab
leret fah~ \åbed ... ed at ploJe og pane jorden ca. 14 da~

gc for planlagt s nmg af vmter~lcd. fonn<1lel har \ æret
at under..oge. om nedVisning af frel1l'ipirCl ukrudt med
Touchdown lige for afgrodens sllning har betydning for
cffe~lcn af den efterfolgende u~rudtsbekælllpel..c. I
årets for",g har behandling med Touchdown ingcn ind
flydelse haft pj antallet af lokimbladct ukrudt og gr:c ..u
~rudl i famret. Ved oplælling j efteråret var der en ten
dens lil. at der var lidt færre u~rudt'iplalller. hvor dcr \'ar
behandlcl mcd Touchdoy,n. Effcklen p~ b:idc IO~lmbla

det ukrudt og græsukrudl har \'ærettllfredsstillcnde med
både hel og halv dosis af Arclon n.E + Slomp Se. Græs
ukrudlcl bestod i ooggc forsøg af enårig rapgræs. I det
ene fOf'.og har bekæmpelse af 116 planter pr. III) af en
årig rapgræs gi\'et Cl statistisk sikkert rnerudhylte. I gen
nemsnit har bekæmpelse af den beskedne mængde IO

kimbladel u~rudl og moderate mængde enårig rapgræs
ikke medfort statistis" "I~re merudb)l1er.

FOf"iOgcne fortsælle~.

tche!'>land I marlen saml \;dslbellngcl~rne i efledrcl
og fodrc!.

Forsogene f()n~æltcr.

Ukrudt i vintersæd
Vinlersæden l-an både va're en god og cn <Urli!! ~on~ur·

rent o\erfor ulrudl. I den cnl..ehe marl er der man!!c
fallorer. "om har betydmng for. h\ordan l-onkurrcncc
forholdct mellem ukrudt og afgrodc ud\ll..ler sig. God
clabiering. lUC lor tidlig sJnlll!:! og hurtig \æl~t om for·
:\ret gi\ier god l..on~urrem:e mod ukrudlet.

l efler.1rcl 1995 var der ..ærdcle.. gcxlc \ilrl..ning..bcun
gchcr for ul..nl<!lsmidlcrnc III v1l1lcrsædcn. Såningen for
l(1b planl1Kl"i~igt i et godl stthed. sttledc~ <II hovedparten
:If lll..rudl~"pnlJtnil1gernc "unne udfnn:.. planmæssigt i
lobel af oklober. I hele pcnoden var der forhold med god
jordfugti,ghed Temperaluren var 0\ er nonnalen. og dl"t
medførte. al dl"r var ,god ....d ..1 i hade afg,mdc og ul..rudl.
DI"~ bct1l1gel5Cr var opumale for ul..rudl ..bdæmpclscn.
og der blc\ generelt opnttet en meget hOJ efTell. Der \ar I
hele sprojlepcrioden gode færd..ebforhold I ll1ar~cmc. ug
Cl meget \lort areal hlev derfor hchandlcl.

Den kolde vmler ocvirl-edc. al de hch:mdledc vlnler
sæds<lrc:l!er ~lort set var rri for Uk/l1dl. eI:1 t'or<'lrcI endelig
l..OIll. Den u,æd\anlig IOrre jord dannede imidlertid rev
Iler. hvorfra nyt u~rudl "unnr.: 'pire frcrn. P:\ de arealcl'.
hvor vinter..:cden var ud t) ndet som f\llge af \ 1IlIer;1-;t
der. fik delle ukrudt god plad.. og udlo"le derfor bchO\
for en supplerende behandlmg på en del arealer.

)e midler og be~ælllpchesstrategler afpro...e~ o\'er
3-4 Ar for at få Cl !>ikkert billede af t=ffc~ti\ Ilct og \"ån
somhed under fors~c1llge "'llma- og va:l.. ..lbetingclser.

Forsøgsresullaterne præ~enlcres som gennemSnitSlal
og kan dække over cn betydelig variatioll. idet forc"olll
"IC n af u~rudl varierer Ilcl)'ddigl. h~dc hvad angAr
ukrudlsancr og antal.

Slorstedelcn af u~rudt~fo"ugeneer udfurt I vinterll\c
de. og det er derfor re..ullalemc af dl~"c fnr~og. som Cl'

fremstlllet I tabel form 1 denne oversigl. IIvor der er ud-

Den torre Jord I fnrarel hle\' mange steder fyldt med rev
ner og sprcdJ.er. h\'Orfra ukrudlsfro kunne spire frem
Mange sleder opstod der behov for supplerende bekæm
pe/u. En af de IIkrudtsarter. som hyppigl spirede frem.
\'Or sner/eptlf'url (Fa/o. Frclllt. Bondgaard)
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Vintersæd

stateres nogen v;c"loCntlig f()r~~el mellem ubehandlet og
de fire behandlinger på antallet af lokimbladeJe ukrudlS
planter. Oplællin!!sresultatet ~an findes i tabelbilageL

Forsogsopgaven forbælte~.

Græsukrudt
En:lri!! rapgræs og vindaks (langstakkel hvenc) cr hyp
plgl forekommende arter af græsukrudt. som nyder
fremme af en stor andel af .... intersæd i sædskiftet. På an
dre arealer kan dcr \ærc beho.... for at bekæmpe ager
ne... ehale og rajgræsser.

rets forsog med be~ælUpelse af græsukrudt har Vist.
al der kan opn s ekslreml huje merudbytter for bekæm
pelse af\'lIldaks. Vindak.. er ...å kon~urrenced)'glig o....er
for afgrøden. at den skal bc~æmpcs. blot der findc:-. nog
le få planter pr. m~. Agcrræ\'ehale er blcvet hckæmpet
tilfred~.... tilleode med flere losninger. og der cr herved
opnåel ganske p.ene merudb)ltcr. Enårig rapgræs har
været del mest udbredle gTi.c ...ukrudl i forsogene. Be
~æmpelse af en:1rig rapgræs har mcdfort pæne merud
hYller. hvor der har været mange planter pr. m~. To M'S
forwg hm nu vi ..... al der kan ....proj(e~ i periooen fra eftcr
s:1ning. og frem III afgroden har 2 hlade. d".... men,
græsu~rudtetendnu kun har et blad.

Tabel 77 GræwJ.:.rud(" 1'If/(erfæd (B';8}

TIlhcl 77 vi:o.er resultalerne af 8 for'ing. hvor 3 forskel
lige behandlinger er provet på tre forskelllgc sprøjtclids
pun\;'ter lige eftcr såning. i Sladium 10-11 og i stadium
12-13. foursogene er opdclt efler forekom SI af vindaks
og en. ng rapgr..cs. I 6 forsøg med enårig mpgncs er der
opnåel pæne merudb)'lIcr. '>om er slalislisk sikre. Vind
ah har \æret heil dominerende som ukrudt i 1 forsog.
og hckæmpeben har resulteret i megel store merudbyt
ler for alle behandlinger.

Der er opnåcl samme effekl på både lokimbladel
ukrudt og græsukrudt på de tre spTOjtelidspunklcr. Ved
del \Cnc hehandlingstidspunkt ses effeklen på anlallel af
ukrudtsplanler dog fo~t det folgende forår. Både vmd
aks og enårig rapgræs er bekæmpet ~rdeles ttlfredssul
lende. og afgroocn er holdt fn for græsukrudt heil frem
til hm.1. Tokimbladcl ukrudt er ikke bekæmpel med lil
s... arcnde høj effekt men renheden ...'ed høst har dog
\'æret ltcceptllhcl.

I 1: forsog i vinlerhvedc uden græsukrudl er der opnåel
sanUllC effekt mod tokimbladet ukrudl som I de ovrige
fOT'iog efter denne. forsog~plan. Dis~ forsag er Ikke vist
I lalxllcn. I apnl-mllj er der i det ubehandlede forwgsled
SOIlll!cllIlcmsnit oplall 56 ukrudlsplantcr pr. m~. Mcrud
h)lIct har 1 gennemsnit af behandlingerne \'æret 3.1 hkg

IPet. dækning lHl..2 kemc pr. ha Pet. dækning Hkg _erne "'. I.
Stadi· Anlal ukrudt vcd I~Jdb.1MCnld• Antal ulrudt vcd

~db~grtVinterh\ede pr. m', fordrum pr, m , (orAr høsl mcrud. bytte ho!;! merud- bylte
Græs IAndet' Græs IAndet l bytte kemi Græs Andet Græs Andd bylte lemi

/996 6 fnrsof!, /PII'(1 pnonf!, mpxr(f'l 2!orwg med l/ndals
t. Ubchandh::1 50 172 8 33 61.0 394 84 47 I 22,9
2,2.0 I Stomp se

-+- 1.0 l Arclon 11.E c. såning l' II '" ' .. \.! " " 7 6 14.6 21,9
3. 3.0 l Boxcr

+0.11 Flcxidot c. dning 2 J8 J JO 5.9 1.9 4 9 4 6 29.0 25.0
4. 1.1l1 KUKlIr c ,åJlLng 24 O " 5.7 12 I~ 5 • 26.7
5.2.0 I Slomp se

-+- 1.0 I Areion ni 10-11 30 " 14 6.2 3~ IO 4 8 28.3 25.6
7.3.0 (BOXCT

.... 0.1 l Flcxidor 10-11 3 14 , JO :'1,5 U • J1 ~
, 26.:\ 22•.1

8. 1.0 I Kugar 1().ll o J8 o 7 6.• 2 8 2 7 29.8
9, 2.0 I Slomp se

+ 1,0 I Arelon n I 12-11 '. " 9 .'i.s 2.11 IO 23 2 • 27.4 24.7
10.3.0 l Boxer

+ 0,1 I Aexidor 12-13 J ,. O 7 5.2 J.2 ~ J2 2 8 30.3 26.3
IL 1.01 Kugar 12-13 5 ,- , , :'i. I 2. J2 5 7 2i.2
LSD J-II 3.8 •.0
UiD!-lI "' "'
JW( ~ lOTlI'>: ml'd C·1kUlf.; 'lJp,l:r~f I fon.g ~d nndob
J Ubehandlet 2.1 7. 4 J3 76.1 57 110 43 23 5·1.\
\ UII Huw!

+O.ll11c\ltif1f c "~n1nF S \ .. _0..1 " " 5 O 7.9 3.9
~ 1.0 l KUKlI' c. '_1mn~ ~

,
3~ O 5 5 O 8.7, Ul l B\l\er

+ tU Illt'~ldilr IU·II " • J ~.• 0.0 " • " " 12.3 8.3
1.0 I Kugar 10-11 O 4 O 3.8 6 5 8 4 14.1

IO. 3.0 l Bo\C'r
-0.11 FklCldor 12·11 , \. " 5.! 1.2 'O ,~ O O 20.8 16.&

II. 1.0 I Kugu 12-13 2 3 3 6.3 10 J9 7 3 J8~
I \1> J-H 2.-1
Im~ II ..
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IJt'Åæmpef:.,e af \'/IIcJaÅ_\ i arch fiJf"w~ har med/or, megt'l
\lor(' t1U'rlldhWIf'r F/"n' midlt'r t'r t1ft'ÅI/W! n'd lIfIn'"

de/M' I efterarel (Folo Andrem ().Hergaard}

pr ha. h\il~ct l..un godt og vcl dæHcr oml..O'ilmngcmc
till..emi~aliem('

I n'l(er!.'.\'g er der gennemførl Cl fllP..Ug efter ",amrn\'
for'l'pplan. I delle for~(Jg har u~rudhbe~lalH..Ien .....l·rl'l
dOlllmeret af vind:lh med 234 phmler pr. m~. Der er up
n:.'lcl en ensartet og. cffd..tJV bd:cmpcl ..e :lf alle tre hc
Il;indllllger \ed dl' tre "'projletld"'punklcr. Det opn:\l'de
memdbyllc er 1 gcnncm"'nll 2~.() h~g pr, ha.

\ inll· ....\a:d

Ilatlel i7 er \o'i .. t re..ullalernc af n fON)g i 1995. I for
..ogcne med enflng rapgr;c....om donum:n:l1(k ul..rudl
\'ar uknldll,beMandcn mere bcsl-.cdcn og merudhytterne
for bcl..iClllpelsen derfor ogstlmindrc end I 1996, I-Ivor
vindal..~ forekum. blev der opnflet ..tore lllerudhyucr ~Ol11

i for..ogenc 1 1996.
Tabel iX vi'icr resultaterne af 5 fOf\og med hd::cmpcl

se .af græ<,ul-.rudt og tol-.imbladel U~nldl i vlll1erhvede
om efteråret. Behandlmg I <,tadium IO-Il lllC'd Stamp
se ... Arclon flE. Kugar og Boxcr + RCl(ldt)r er ..am
menlignct \ed hel og hah dOSIS. Forsøgene er opdelt ef
ter fnrcl-.mml af kOllkurrcm:e~{ærkearter som vindal-.s.
rajgr:c.. og agerr:cveha1c eller den mindre l..onl..urrcnce
dygll~c cn:\l'ig r"pgræs.

FO.....Il!!cnc vilter. at der opntl<:; store merudbyller for hc
kæmpe,,"e ..tf \ indaid., Bel-.æmpell>C af enårig rapgræs og
loklmbladel ul..rudt har l'C..u1tcrel i ..il-.n: merudb)'uer. der
rigellp.t bcwlcr for kcnul..aher og udhnngmn!!. \lterudh)'t·
tel minu\ l-.l'lllil-.alier h"r i g.ennemSlllt \'ærel ~.5 hl-.g pr. ha
\oed am C'lIdc,,"c af hah do.. ilo SlOmp se + Arclon n.E og
4.5 hl-.g pr. ha \cd al1\cndcl-.e afllal\' dosis Boxer + "'c'(·
idor. t\lenldoyne mlnu<, l-.cmll-.alier for behandling med
Kugar l..an lUC beregne... Idet delte nuddel endnu ik~c er
godl..clll.11 o~ markcdsfol1, Kugar har hafl ell hedre effekt
mod h:'ide tukimbladet ul-.rudt og græsuknldl. nflr del !!.d
der "Illallel af ll~rudL..plal1tcr. mell ved host har der været
en tilfrC'd"~llllcndc renhed af alle hchandlil1!!cmc.

Antal ul-.rudt Pet. Udb. og Antal ukrudt Pet. Udb.ot!IVinle,h.ede pr. ml, forår dækn. mcrudb. pr ml, fo ....tr dæl-.n merudh.J
v. hOlol hkg kerne v, hø!)! hkg kerne

Græ, Ande' lait . pr. ha Gra:s , Andel Jall iir ha
/v<J(, J l('fI(l~ m('lll'nllrlj! rll!'s.:rlrl /Ionn~ 1/1("(/1'1111/01.1, Ubehandlet 'O" 2111 " 68.9 79 "6 , Ilts
2 2.01 Slump se
+ 1,0 I Arcloo ll. F 5 S5 , (,l.'i " '" o 2:U
l 1,0 1Stomp se

+ 0,5 I Areloo n F 7 72 9 9.9 , " o 22.9
4 2.0 I Kug,ar , , 9.5 " 1\ I) l.l,4, 1.0 I Kugar " '" 9.7 o " o 24.1
h l.O tIlener
t O.ttIlC\ldof \I ".. • 9.2 ti 21,6
7.1.51 Boxer

-+ 0.05 J Aexidor " 'I' III 6.5 7 37 16,1
lSI) '·7 J / /7
I.m:!·? "'
/w/.W) I ~ It,no!/. m/'ll t'1wn!/. '<lP~ru'" ,\ Il,r,o~ ,rw./lln./'II., r"II:'''''', Lbehandlet ... 121 ,. 69.0 93 67 25 SO.,
l 2.0 I SlOmp se
+ 1,01 Melon n, r , l'} • '.7 "' '" 7 lU.h
\ I.U I Stomp se

+ 1I,5 I '\1\:100 n E 6 37 6 6.' 27 22 8 8.7
J 2,41 t Kugar , 5 , 'i.'} , \ , lUl
S. 1,0 l Kugar 7 " 3 6.9 22 l> , 10,5
li .l,O I Bo'(er
+ 0.1 1 Aexidor t

" 22 6 1>.5 7 " , 11.1
7. U 1Boxer

+ 0.05 I ACXldOf'· '6 51 6 4.5 15 18 , 9.'
l.\/) J·7 U J '
UD 2-7 "' "'
• I JOO4 b/~\ der tun uff\('",/r Bnrt'r
I.I'(J }.·7 behandl.·( I Iw.illlm /(J.1/
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Bekæmpelse af græsukrudt

Fig. 6. Merudbytte for bekæmpelse af græsukrudt
og tokimbladet ukrudt og omkostningerne til kemi
kalier med hel og halv dosis samt procent dækning
af ukrudt ved host.

Mlm warer til 2.1 hkg pr. ha. Renheden ved h05t er ikke
blevel for~dret, idet græsukrudlcl har været heil domi
nerende. hvor der ikkc er blevet eflernrsbehandlet.

Denne forsogsopguve afsluues henned.

10
9
8

7~
60.
S ~
4 ;1

3.5
2
1
O

112112 1/1
Dosis relativt

1/1

• Ingen lorårsbehandling
• Efterårs og forårsbehandhng
• Omkostninger til kemikalier

Pct. ukrudtsdækning v. host

Forsøgene er blevet anlagt 1 to blokke, hvor den cnc
blok ikJ...e er behandlet i foråret. mens den anden blok er
behandlet supplerende med 0.6 I Starane 180 + I tab.
Express. Renheden ved host har været en anel!ie bedre,
hvor den supplerende behandling cr udført, men be
handlingen har ikke oget udbyttet. Delte resultat af den
supplerende fornrsbehandling ses j tabelbilagct.

I \'imerbyg er dcr udfort ct forsøg efter !>amme for
søgsplan. Vindaks og en stor bestand af tokimbladct
ukrudt er tilfredsstillende bekæmpet. og der er opnåct
merudbyuer på omkring 15 hkg pr. ha. Den supplerende
fontrsbekæmpelse har iUe medfort foroget merudhytte
og bedre renholdelse ved host.

Et forsog i vinterhvede med ekstremt meget græsu
krudt er gennemført med de samme eflerårsbehandlin
ger (090639696-008). Ved optælling i JUni i det ube
handlede forsogsled er der registreret 1900 enårig rap
græsplaJlter og 53 agerrævehaleplanter pr. m~. Effekten
på begge arter har været omkring 90 pet. ved fuld dosi!'o
af dc tre behandlinger. Delle er ikke lllstr.ekkeligl til. al
afgrooen har været rcnholdt ved host, men dog tilstræk
keligt til. at der er hostet merudbytter på omkring 40 hkg
pr. ha. Den bed~te effekt er opnået med Kugur.

ederst 1 label 78 er \'I"t resultaterne af 20 forsog i
vinterhvede fra 1994 til 1996. I figur 6 ses det genneRl
snillige merudbytte og renhed ved host af disse 20 for
sog. Den blå sojle viser omkostningen til kemikalier.
hvor prisen for eflerårsbehandlingen er beregnet MJm et
gennemsnit af omkostningerne til Stamp + Arclon n.E
og Boxer + Flexidor.

Forårsbchandling alene med I tab Express + 0.6 t Sta
ralle 180 har i gennemsnit medført et merudbytte p.<12,7
hkg pr. ha og kan kun lige betale kemikalicudgiftcrnc.

Tabel 79 Græsukrud/ I l'lntenæd (B6f))

Antal ukrudt Pet. Udb. og Antal ukrudt rc!. Udb. og
Vinltrh"fde pr. m·, forAr dækn. merudb. pr. m. forAr dækn. merudh.

I \l, host hkg kerne
\'. hd~t

hkg kerne
Gn<' Andel pr. ha Græ, I Andel Dr. ha

/996

I. Ubchandlel
2. 1.5 I Kugllr
3.0.751 Kugar
-t I.~ 1Panlhl'r
5.0.75 I PAnlher
6. 15 I Tolhn
7.0.75lToIkan
LSD J.;
LSD~·7

JW~

1. Ubdwldlel
:!. I.'i I I\ul!.1.r
3.0.75 I Kugar
-t 1.5 I Panthc'r
5 0.75 I Panthc:T
6. 1.5 I TulLan
7.0.75 I Tolkan
UiD J·7
1~'J):·7

66,
"1(,

"'"33

102

"'b
!l)

44
iS
9'

4/orsøg In. endTIg rapg'lZS

119 29
24 2
42 2
!6 1
66 ,
IH ,

106 ,

~ !n'nH( m f'fWriJ: raps;rLPS

201 14
~ I
68 ,
60
69 7

112 i
146 16

2/urs_g m '·"ltid.I-'alm rapgrlP.1

59,3 110 "O " 42,0
5.S 22 8 4 24,3
0,5 32 10 14 23,6
S.2 21 28 b 24,0
5.5 31 32 " 22.5
b.b 30 101 12 16,9
5,3 45 114 32 7,7
J..fJ 4,3
m m

J./orle1f, m "lndab'raJf{rLPs
71,3 145 60 13 58,9

U " 1 3 1t.0
3,1 '9 3 O 9.1,

'" 5 , 12.3
3.3 bl " 10 9,9
O.i 71 93 14 10.0

+2.2 " 78 17 7,8
J.7 3.4
J3

'"LeJ }·7 be-1wrW/~ll IlUJlunt /0./1 "fr,.,ar
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Tre drsforso~ har rist. at de o/prol'ede losninger har en
hret! ulru(/(\'el!elt. Merudbyue{ har ,'æret eris I'ed hel og
hal,' dosi~, og del er ikke ogel ,'ed al gennemfore s/lpple·
rt.'Iult' fOl'årsbekæmpelse, Renheden red hO,I1 har l/Kele·
de' værel em I'ed hel OK hal,' dosis,

Tabel 79 vIser resultalerne af 6 forsog i \interh\ede.
hvor Kugar. Panther og Tol~an cr afprovcl I hel og hah
dOSIS III bdæmpelse af græsu~rudl. Kugar og Panlher er
blandIngsprodukler bcst"endc af isoproluron og diOu
fenican. I Panther er mængdcn af diOufenic3n halvcrct i
forhold III Kugar. Behandlll1gerne er gennemfart om ef
ter. rCI i stadium IO-ll. Forlo>u~cne er anlagt i to blokke.
hvor den cnc blok Ikke er behandlel i foråret. Illens den
anden blol.. er behandlet supplerende med 0.6 I Slaranc
180 + 1.0 lab. Exprel>s.

rorsogene er opdelt efter fnrdomst af \<indaks/ahn,
mpgnclo>. Et forsag llled en beskeden forekomsl :lf vind·
a~s og Slor bc~tand af en rig rapgræs er dog placeret I

gruppen med enårig rapgræ ... Ilabellen er procem dæ~

nlng \ ed hosl angiwl som summen af dækningsprocen
len af græsukrudt og IO~lll1bl.ldclu\...rudl.

I 4 for.!>og med enårig rapgræ~og en belo>land af 119 10

kimhladede ul..rudlsplanter pr. 1l1~ er del kun Kugar i fuld
dO~ls. "om h:lr \ærel i "tand til at levere en lilfredsstll
Iende effel..t p~ antallcl :If u~rudt.!>pl::mler. Renheden ved
hl"" har derimod været Illfrcdssllllende for alle behand
llOgerne. og merudb~tierne er af samme størrelse.

J 2 forsog med vlllda~... ~r d<:r opnået meget Sløre mer
udbyuer for bekæmpelsen. F.ffc~len af Kugar og Pan
lher mod vindaks og tO~lmbladel ukrudt er bct)dellg,t
bedrc end Toll..an. h\il~el ogs" har bevirke l Cl swrre
rnenldbyne. For~kcllcn er dog ikke SI[lIiSllsk Sikker.
DiOufcnican haren bct)'dclig stabiliserende virkning pl"i
effel..lcn.

Tohd .\0 GrtrjUlrudl i \'/nlfI'5tl'd rC6/1

Vintersæd

De opn:\ede resullaler slemmer gansl..e godt 0\ erens
med de resullaler. der ble\ opn:\el I 1995. Resultalerne
fr.! 1995 ses nederst i 'lamme labct.

Supplerende fodrsbckæmpelse i de 6 forsog i 1996 og
4 forsog i 1995 har kun i ringe grad p~virkel renheden
ved hoslog har Ik~c re ...uheret i sikre llIerudbyucr,

I ,'imerbyg er der udført 1 fOf'iug efter sanllnc for~ogs

plan. I el forsag med 84 vindaks pr, 111= og cn megcl be·
skcdcn ma~ngde lo~mlbladet u~rudl er der i gennemsnit
opn~cl Cl merudb) Ile p:\ 9.6 hkg pr. ha for bekæmpelsen.
I forsøget er den bedste effekl opn. cl af Kugar efterfulgl
af Panther.

Forsøgene fort<;ætte ...
Tabel SO viser resullalerne :lf 7 forsog. i vinterhvede.

hvor Slomp Se. Boxer og Bacara er afprovcl i hel og
hah dOlo>is, Bacara er et blandingsprodukl. som indchol·
der de nyc a~ti\'~lOffer nurtamon og diOufemcan, Mid
lel er endnu Ikke er godkendt. Behandlingerne er gen
nemfort om efterårel i stadium 10·11, Forsagene er an·
lagl I IO blokke. h\'or den ene blok iAAe er behandlet I
foråret. mens den anden blok er behandlel supplerende
med 0.6 I Starane ISO + 1.0 tab. Exprcss. Forsøgene er
opdelt efter forekomst af vindal..s. I labellen vises dæk
ningen af ukrudt ved høst som summen af dækning :lf
to~il1lbladel ukrudt og græsukrudt.

I 4 fOf'illg. med el1~rig rapgræs som dominerende
græsu~rudt er der opn~et en rimelig effekt. uden dog al
være O\crbevisende på b~de græ!lu~rudl og IOkimbladel
ukrudt Be~æmpelsen har resulterel I relallvt ~s~edne

merudbyncr. som dog er statistIsk sikre. Hel dosis af
Stomp se og Bacarn har givet en lidt bedre effekt end
hah dosis. mens effekten af hel og halv dosis Boxer
ston set har været ens, Der er ikke forlo>l..el p~ rnerudb)'t·
tct for hel og halv dosis af de lre midler,

Vindaks har v;crel tiisIede i Slort alltal i 3 forsøg, Be-

8<- Udb. og Udb~1
bond- Antal ukrul!t P<l mrrul!b. Ania! ukrudt Pco ~rudb.

Vinlerh"ede lingI- pr. m: fodr dzkn. hk. pr. m' fonlt dEkn. hk.

'ode, v. h"st k,rne v,hm! k,rne
Græs I Andet pr. ha Gncs Andel pr, ha

" • 7 40 76.1 '.l()

1.0'> " • '.9 ,.
O.'" "

,- 'O J.7 .l()

0.:-'1 " 30 ,. 2.0 'O
0.18 "

,.
'4 '..I 2J

8 • 9 .l,.l "'4 " " 3.3 36
1,2:'\ .1 l. 34 2.8 ,"
2.2.5 7 4 , 2.' 32
!.iS '4 7 7 4.3 4)
2.00 " " " 3.3 '4
1.58 II " " !.7 "7 4 • J.4 20

'4 • • .'_'1 lO
L'

"'

].l "..
4 21.6

'O 21.9
!~.:-

7 JO.•
J Jl.b
8 28.0

J8 3,9, 23.7
'O 23,2
4 33.7, '5,1, 34.t

19.6
5.9
,~.6

1,,"0

AI. Ubchand1C'1
A! J,O 1Stomp se
AU.O I Slornp se
\"'.0 I 80\('(

AS.I..'i I BO\:er
At\ 1.0 Ilbnr.t
Ai.O.51 Bacar.t
Il 1 I lah. F:\l'rc~s + 0.6 I SI3fane 180
132.4.0 I SlOmp se og I lab. EXl'rclIlI + 0.61 Slaranc 180
8J.!.0 I SlOmp se og 1 1:lh F\prcs~ + lI.h I SI3I":U1(' 180
84.3.0 I Boxer og I tab, E,press + 0,61 Starane 180
1l.'i.1.5 I Boxer 01= I lab. E,prl's~ t O.tll Starane ISO
86.1.0 I BKar:3 og I tab. Ex~ss + 0.6 I StllJ"ane ISO
n-"O.:'i I Ha~ara og 1ub. E\p«'~ + O.t.1 SlaraM 1'IO
L\n.-\l·r BI W
VW ..C-.-\" 8!·8~

U·j/\!-.t7 og BJ·1J7 Mnllnelll'/I ~llJdlUm 10·11
I.t·d 81-87 b..hmu/{N m..,11 /(1/1 l, Il'fl'.\'~ + 0.61 Start"''' ISO I aprj{

.J /orwJ{, med NuklK rupgrttJ 3 [OfSOS med \'l",laj,\

'".l()

J.,..,,.
".,
"11
47
J.
12,.
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~æmpelsen af vindaks har været tilfredsstillende og har
medført mc!:!ct store mcrudbyucr. Behandlingerne med
halv dosi .. har efterladt lidt nere vindaksplantcr og har
givet en starre dækning af græsukrudt \ed ho~1. men det
har kun påvirket merudbyttet i bcgnenscl omfang. Der
er opn el et ..ilkert merudbytte i disse forsag for at be
handle med Exprc'is + Slar:lnC 180 i foruret. selvom
renheden ved host ikke er foroge!.

I \'mlerbyg er der udført et forsog efter samme for
sogsplan. Enårig rdpgr.c~ og lol..imbladet u"'rudt er be
kæmpet tilfredsstillende. Alle behandlinger l fuld do<;i ...
har virlet for h~rdt og medfort el sikkert negallvt mer
udbyltcl.

Forsogsopgaven fonsænes.
Tabel 8 I \'iser resultaterne af 8 forsog i \lnlerhvede.

hvor 5 forslellige blandinger af midler med effekt mod
græsukrudl og tokimbladet ukrudt er afprøvet i hel og
hal\- dosis. Alle behandlingerne er gennemført øm efler
~ret i stadium 1()..11. Forsogene er opdelt efter. om vind
als har Vieret del dominerende græsukrudL

I 3 forsøg, hvor en~rig rapgræs har været det domine
rende græsukrudt. er der opnået ..ikrc merudbytter af al
le behandlinger ved b de hel og halv dosis. Renheden
vcd hosl. der er angivet l<>om procent dækning af både 10

kimbladet ulrudt og græsukrudt, har v:eret ens ved hel
og halv do.;;is. selvom der generelt er lcvnct flest
ukrudtsplantcr. hvor der er -.pmjtet med hah dO"oi'i \ed

optælling i april-maj. I gennemsnit af behandlingerne
med hel dosis er der opnået et mcrudbync minus om
kostninger tillemilalier p~ 3.5 hkg pr. ha. og vcd halv
dosis er der tlls\'arcnde opnået 3,8 hlg pr. ha.

I j forsog er vindaks bekæmpet særdeles tilfreds'llil
lende ~lf alle hchandlinger ved bMe hel og halv dosis
med mcgct store merudbyttcr ti! følge. Dækningspro
centen ved host er stærkt påvirket af et enkelt forsog
med en ck<;lrcml 'ltor bestand af vindaJ..s. Dækningen af
græsulrudt vcd host har været stoTS!. hvor der er an
vendt halv dosis.

I samme label er vi!>t 9 fon.og i vinlerhvede gennem
fort I 1995. Resullalerne er helt i o ... erenssLenunelse med
de opn ede resultaler I 1996.

ror"oogwpga\oen fortsættes.
Tabel 82 ... iloCr rC!iultaterne af 3 forsog i vinterhvede.

hvor Puma Super er sammenlignel med Stomp se +
Arclon n. E og Areion n. E lil bekæmpelse af agerræl'l'·
ha/(' I fon»lg.sled 6 er Puma Super udsprojtet i efler~ret

efter afgrodens frclnspiring, og i fOf\ngsled 5 og 7 er be
handlingen med Puma Super gennemfort I foråret. I de 3
fUf'\ug har der i gennemsnil været 141 agerrævehale
planler pr. m~. Der er opnået en god effekt mod ager
rævehale af behandlingerne i forsogsled 2-6. I forsøgs
lcd 7. hvor Puma Super er udsprøjlet sammen med Aria
ne S. er der utilstrækkelig eller manglende effekl i alle
de J forsog. Der er ingen umiddelbar forklaring på. lU ef-

Tabe/81 Grtl'(llkrudl i \'Jmefl'tl'd (86
'

)-
Ik Ant••1ukrudl Pcl. l dh. lI8 Antal ukrudt Pd. Udh. O@

VinlC!rh\-ed4: "'od· pr m' fon1lr dækn merudl:l. pr. m IMål dæln. lllctuJb.
Iinil~- v. høst ~l;! L;cmc , """ lkg krm
uldcx G.." 'nd<' Iall , pr ha Gr.c~ Andel 1.11 ,. ~,

/9% .f{ono!:, lmN! \'mdah _~forwf<,med HruJab

l. Ubchandlcl 53 197 36 62,2 279 7> 38 41.0
2. Z.lll Slump se + 1.0 IT()l~all 0.90 15 16 6 6.3 16 , 4 l~ ..~
3. t.O I Slomp se + 0.5 ITolkan 0.45 J7 42 6 6,3 18 • 6 17.3
4.1.0 l Slomp se + 2,0 IToU.an I.O"i 7 " " 6.9 4 IO 3 no
5.0.5 I Slomp se + 1.0 ITolhn 0.53 20 71 • 5,6 12 18 S 21.0
6.3.0 I Boxer + 0.1 I AC'fidor 1.15 'O 7. 12 i,:\ 12 l. 4 20.6
8. 1.5 I Uoxer + 0.05 I Acxidof 0.58 30 42 IO 4.3 13 '" 7 16.4
9.1.0 Il)oxer + 2.0 I Stomp se 1.25 2. 'II Il 7.2 14 S 7 16.0
IO. 0,5 1Boxcr + 1,0 1Slomp se 0.63 43 44 Il 4,8 2. 8 13 14.7
11. 1.0 I Boxer + 0.5 ITolkan + 0.8 IStomp se 0.65 ,. .. 7 4.2 I. 11 • n.2
12. 0.5 I Boxer + 0.25 ITolkan + 0.4 I Stomp se 0.33 J7 66 8 :'i.2 31 27 • 19.0
LWJ 1-/2 JJ <.1
LSD 1 11 ., 'I'

/995 li !I.nol<. uJ"n \ ,mlul. \ .l!urwg. m", "ruklb

I. Ubehandlel " "' 37 72.1 121 4. 62 56,2
2_ 2.0 IStomp se + 1.0 l Tol"an n.lJtI I K 4 'd) 11 , , Iq.O
3. 1.0 I Slomp se + 0.5 IToikan 0.45 3 16 6 4.6 18 4 3 t1,4
4. 1.0 IStomp se + 2.0 ITolhn 1.05 I " 6 q K , , 2U
S.O.5 ISlamp se + 1,0 IToIbn 0~3

, 27 7 '.2 12 4 2 20,S
6. _10 I Bo\cr ... 0.1 I AcxlOOr 1.15 I I. • S."" , , 2 2~.9

8. 1.5 I Boxer +O.OS I AUldor 0~8
, 15 6 4,8 , , 2 22.9

9. Ul I limcr + 2.0 IStornp se (,25 I '"
, :'i,O I • 2 22,6

10.0.5 I Bo\er + t.O I Stomp se 0.63 s 38 7 4,5 2 " 2 24.S
tt. 1.0 I nn~er + O.S ITolhn ... O.l'\ I Slump se OM I " 4 4,. I 4 , 24.5
12.0.5 I Bo\er +0.251 ToIun + 0.4 I Stomp se 0.33 4 '5 4 5,6 3 " 3 24.5
LSD 1-/2 :U 5_~

LSD 1-/1 "' '"
ud 2·/2 Mhandf('/ 51adlUm IO f f ("!,('mr
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Tubl.'! S2 lxarll'\'ehale I IIII/('O'll'd (B63j

,\nl.1lubwt P("l d.d..n
pc. m . fodr ,...... Udb. og mo:r·

Vinlerh,ede A,,,: I' Grti !AnO.'f

lllItylh:

J"\"~- And~1
hlg lem.:

h.alc I'du

/WfJ .ljw",!!

I. Ubehandlet 1'1 " 41 9 65.0
2,0 I SI"lI1p se
• 2.01 Ardon III III " 7 H

],2.0 I Melon n.E
... O.'i I Briotnl 11 15 7 6 9.0

J 2.111 \n:I'1fI III-
• n. 'i I Un,Mnl
1.0 l Puma Sup.:r'" • 19 S.I

5.0.5 I 8nolIil
1,0 I Puma Super" " J4 6 'O 7.4

tl U,'i IIInnln1
1.0 IP'lIma Sup.:r"" J< • " 7.2

7. ],0 I Anane S
-+ 1.0 I I''uma Super· 113 " 39 6 1.3

1~'I) I 7 J_'
I~'n! ., J.J

/w5 1/'"lilL:. (ir,p

l L'bchandlct 201 6 ll:'i (I 6],0
4 2,0 IArcl,\n tl.E

+ 0,'\ I "notril
1.lIll'uIII.lSupcr 11~1 (I O 16.0

7. J,OIAn.ane S
-+ 1,0 I Puma Super· !06 7 O 14.4,. 1.1' I \I)looc PO\l.'..::r
l,lIl l'tIm.l SUJl'Cr· 1'i1 (I .~5 ..!

9.1.01 \t)looePo.....er
O,M I Puma Supt'J· 11 2 9 (I 15.9

I.S0 '.4

BeJ,æmpe/!'e af rælehale har I llreH fnnoJ.: med/orl m('
~(" !ilore ml'rIJt/lH'I1('r Flere midler a effeJ..ltI'e \'ed fm
\'elldel!ip, f'jtPrlIrt'l

dæl..mngen vcd ho\! er stmre. En tleI af rajgræ......el er ul.!
\ intreL ...ålede'l at der ved oplælllng I forårel I..lIn har
v:erel Itl planter pr. m: lilbage I det ubehandlede ror
sogslcd, Den 'lurrIcrende hc:hantlltng med Ariane S i

lldh. "ll
",."ud
b)lle
,l..

p"
""'k·

Amal ulrudl
pr. m' lorir

To/u" ~3 (jl"ll'\IIJ.rllflr i nllter\æd (CiM J

14IJf). ~ Jo, \II~

AI. Ubehandlcl 16 6 11 77.6
A2.1.n IToll..;m , (I 5.6
AJ.2'\ 2,01 Ttlll..an l l l.6
\.J 2.!l ITull..;m

I.. ) I I'UllIJ Super' I I l) '.9
A5. 2,0 I Kugar O O O 6.0
A6 15 I B:I..;\m I l) O 6.7
A7. 1.0 1Puma SUJK"r· , 2 , 3.9
Hl. lO I Ariane S " II IO ~l..'i

B2. Som A2 + .lO IAriane- S l O O 6.1
nl. Sum A~ .. ~,O IAII.l11C S l II l) J'
1J4. Som A4 -+ 1,0 l Amme S l l O '.9
85 Som i\ 'i -o- 1,0 I An.ne S II II (I ".J

86. Som A6 .. ].01 Ariane S l O O 8.7
S-:'.SomA- .. 1,1I1 \ri~S ,

"
, 'l_'i

UW,~/·IP '2
UIJ ~!·H'" "
"'Tibuf I\OM"lIf
LeJ 1. 5 OL:. (I!I/'hcmdk'l ~wtiillm /1)./1

I~·tl.i fiK.J 1i.. lllmtlll·IIIIIJIJwm 10·/1 Ol>: i 1Il"'1/
J.l'/I71l1'hiUlIlIl'l I 11/11'1/
lrion/' 'i mfV,rll//l'11 lIf)rtl f /!IoJ. H

·1//1/1/ l\(Ihit'lIc'
1./(1 2 l'.~ .1 /le/UHU/kil fwdllll'l /11 1/
, ((/·1 0,1: -' /JdwlUlIl'l I f/O/lillm /11·/1 ',~' l tlp'il
/ ni" fH'IIll/ull,.11 1IIlllwm /(/-/I 0"1 /2· J.l
I ni 7 f"·htl,,,/I.'1 Illlml
/n/,' 1>C'''',,,,/II·{ , \lmllllm II 12 ,,~ I 11/,,.,1
I.fJ IJ h<c'h"ru:lll'l , \liI.1I11m 1/ I.' ,,~ n 14

fdten ...1 Puma Super l blantling med Arian..' S har hal1,,:\
lllCl!-l:1 rtngere effd,t end Puma Sup<r ud!>projtel alene.

Der Cl' opn:lcl slt)rc ug. 'WI1't!'1.. ,il..re llIl.'rutlb) tier i lle
IOr"o~\lcd, hvor bcl..;l:Tllpd ..cn af a~crr:C\'ehalc har ... a'
re! \ellyl..l..el.

TabellB vj,er rt':o.ult.III,'Tllt.' af 2 forsøg.ln'or S1orfrocdl:
ul..rudlo,;gr:c:o."cr er bel..:Clllpe! l \,jnlerll\'l~dt'. I be~~e for·
!>f,)g. har iwl raJ!~rtl'\ va:rCI del helt dOllllncn..:ntle ~r;t:"

ul..rul.!l. og i eftcrarel ble\ dcr 01'1:111 .w ita!. rajgroc, pr.
m~ I tid ubehantllctlt' fur,ug:-.letl. I dc (O forsog har dcr
"Ion ...et II..I..C v:erel h)l..nnhl,ltld ul..rudl. idet der i for.kel
1..\111 Cl' optalt (, tol..il11hladcdc Ill..rlldt'planlcr pr. 1Tl~ I ube
llillldlcl.

l I.!e elter:lr:-.behantlleJe forsogsled er der opnået en
god hcl...cmpcl<;c af Il"\. raj!!r,c:o.. Behandltngen metl :!,O
I Toll..an 1 stadIUm IO-II I ful"'o.og ... lcd A2-A~ og B2-B~

Il.Ir h,,1I en effel..l pa godt HU procent mod llal. rajgræ,
... ed lIpl;dlin,g ca. tre lige r efter behandlmgen. Kugar og
U:tcara har ...-hl en lidI hetlre dfel..l end Tolkan. 13chand
lingen med IJuma Super I fnrrlrCI i for:o.llgskd A7 og 07
h:tI dlerladl !lerc gnl"pl;lIl1cr. Delle hcv!rker. at ukrutll!'i-
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april har ikke påvirket merudbyttet eller renheden ved
høst. fonnentlig pga. den meget beskedne forckomst af
tokimbladet ukrudt.

Afprøvningen af Tolkan. Kugar. Bacara og Puma Su
per mod rajgræs og agerrævehale fortsætlcs.

PC-Planteværn som rådgivningsværktøj mod
græsukrudt
Tabel 84 viser resuhateme af 8 forsog i vinterhvede.
hvor PC-Pl:mtevæm er afprovet som rndgivningsværk
tøj mod græsukrudt. PC-Plantevæms bekælllpelsesfor
slag i den beregnede dosis og den halve mængde heraf
er sammenlignet med et bekæmpelsesforslag fra den lo
kale planteavlskonsulenl. ligeledes i hel og halv dosis.
PC-Plantevæms forslag og det lokale forslag er bereg
net/udarbejdet på tO forskellige tidspunkter - tidligt i
stadium IO-II og igen senere i stadium [2-13.

I atle ud af de syv forsog har PC-Plantevæm foreslået
Stamp SC + IPU. I et forsog er der foresl~et IPU som
følge af forekomst af ferskenpileurt. Såfremt ferskenpi
leurt ikke havde indgået i beregningen. var Stamp se +
fPU også blevet valgt i dette forsøg. Der har været fore
komst af græsukrudt i alle forsog. heraf enårig rapgræs i
syv forsøg og vindaks i tre forsog. På det tidlige sprojte
tidspunkt har PC-Plantcvæms doseringsforsilIg af Stamp
se + IPU varieret mellem (0.8 l + 0.4 l) og ( 1.6 I + 0.8
1). Ved det sene sprojtetidspunkt er Stamp SC + IPU
valgt i 6 forsog med en doseringsvariation mellem (1.15
I + 0.57 I) og (2.0 I + 1.0 I).

Det lokale forslag har varieret betydeligt i valg af
midler og rremg~r af tabelbilaget.

PC·Plamevæms anbefaling har pii begge sprojtetids
punkter givel den bedste effekt når det gælder græsu
krudt og renhed ved host. Det lokale forslag har lost op
gaven tilfredsstillende. dog med en lidi mindre renhed
ved høst. Effekten har .... æret ovcrraskende god ved an
vendelse af halv dosis i forhold til PC·Planlcvæms for
slag og det lokale forslag. men har dog levnet væsentligt
mere ukrudt ved host. Merudbylleme er store. men me
get forskellige forsøgene imcllem alhængigt af den ak
tuelle ukrudlSbestand. I gennel1lsnit er der en tendens til

Tabel 84. Græ.wkrudt i l'inter.w1!d. (865)

De· Pcl. Udbo~

Vinltrh\ede ..."". Antal ukrudt dækn . merudb
hng$- pr ro:. forår \.110111 hkg ker
index ar.<> And" l ah nc pr. h

1996 8/orsøg.
I. Ubehandlet 89 66 46 56,0
2. PC·Planlevæm 0.61 7 " 8 9.1
3. PC-P1anlev~m.50% 0.31 20 20 l' 7.1
4. LokaII forslag 0.64 " Il " 7.7
5_ LokaIl forslag.5O% 0.32 20 18 16 6.4
7. PC·Planleværn 0.71 8 23 11 7A
8. PC-P1ant~v:rm.50% 0.36 18 27 18 6.2
9. Lokalt forslOlg (UtS 19 19 14 6.8
to. Lokalt forslag.50% O..... JO 26 20 4.7
LSD l-la 53
LSD J·10 "'
ud 1-5 Mhandfr/ i stadium IO-Il
LeJ 7-10 bt'handlt'11 sladlllm /l·JJ
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et merudbytte - 1.7 hkg pr. ha - ved anvendelse af hele
den foreslåede dosis.

Behandlingsindekset har været lavt uanset om pc.
Plantevæms forslag eller det lokale forslag er anvendt.
Det laveste behandlingsindeks er nået ved den tidlige
behandling.

I dnterb),8 er der udført 3 forsøg efter samme forsøgs
pian. Resullateme af disse forsøg svarer til del i vinler·
hvede opnåede. I et af disse forsøg har der ved optælling
i maj "æret 141 vindaks pr. m2. Bekæmpelsen har med
føn menldbYller p<1 over 20 hkg pr. ha.

Forsøgene fon.sælles.

Tokimbladet ukrudt
Tabel 85 viser resultaterne af 5 forsøg i vinterhvede.
hvor fonndlet med afprovningen er at belyse. om en me·
get lav dosis af Kugar kan give en længere og tilstræk·
kelig effekt mod lokimbJadet uknldt i kombination med
andre midler, som også er anvendt i lav dosis. Kugllr har
over en årrække vist særdeles god effekt overfor både
græsukrudt og tokimbladet ukrudt. Forsøgene er anlagt i
to hlokke. I forsogsled BI-B7 er der behandlet med kun
0.15 I Kugar i stadium IO-Il, dvs. samtidig med de øvn
ge efterårsbehandlinger i forsogsled A2-A6 og 82-86.

Tabe/85. Blandinr.:er mod ukrudt i \'inrersæd (866)

8<· Anml
p"

Udb. o~

Vinlerh\'ede h""'· ukrudt
dækn.

nl<:l\ldb.
lings- pr. m~

li. hosl kg kenl
index For" pr. ha

1996.5 forsos
A I. Ubehandlet 84 15 80.9
A2. 0.3 I Kugar " 4 6.1
A3.15gAlly20DF 0.5 16 3 4.7
A4 1.0 IStamp se 0.25 " 6 '.0
AS. 0.5 1Oxitril 0,50 33 4 4.0
A6. 1.0 ITolkan O•.JO 44 3 4,4
A7. 3.0 IAriane S 1.0 33 1 4.0
BI. 0.151 Kugar 16 3 5.2
B2. Som BI +0,31 Kugar Il 1 5.0
8J. Som B1 + 15gAlIy20DF 18 2 4.6
B4. Som Bl + 1.0 I Slomp Se. 17 2 3.7
SS. Som BI + 05 IOxitnl 18 2 5.2
B6. Som S l + 1.0 ITolkan 15 2 5.0
1l7. Som Bl og 1.01 ArianeS • O 4.8
I.•SDII/-Bl "'
1995.3 forsog

AI. Ubehandlet 136 17 78."
Al. 0.3 1Kugar Il 3 7.'
A3. 15 g Ally 20 DF 0,5 7J 4 5.6
iH. 1.0 l Stomp se 0,25 37 Il 5.0
A6. 1.0 ITolkan 0,40 102 4 5.6
A7. 3.0 I Ariane S 1.0 53 2 3.3
81.0.151 Kugar 25 5 6.8
In. Som nI + 0.11 Kugar 6 l 7.2
B3. Sem Bl + 15 gAlly 20 DF 17 2 7.4
84. Som Bl -+ 1.0 l Stomp Se. 13 2 5.7
B6. Som Bl + 1.0 l Tolkan 18 l 7.0
IH. Som B1 og 3.0 I Ariane S 5 I 7.7
l_mAJ-87 .1.9

ud A2·AO 0881-BO behandlrt i sllJJwm 10·11
/.(Od 87 fJe1uJndlell J/adwm 10-Jl og i april.
/,('(/ A,7 be1uJfld/('( I april



l gennem:-.ml af de 5 forsog har der ved optælling C3. 3
uger eflcr for:irsbchandlmgen været 84 ukrudtsplanter
pr. m) l det ubehandlede fo"ug~lcd. 1i1~ælmngen af
0.1.:'1 I Kugar har forædrel effekten væsentligl for nere
af de atpro""ede midler. og ved hosl er renheden bedre I

sanllll~e af disse for-.og\lcd. \lcrudb)'lIcme ligger p.
~ml1lc "'''''cau for alle hchandllnger.

I I'Ifllt'rbyg er der gennemfon 2 forsøg ener !'>amme
for\og'iplan. blot er forsof!_~ledA7 og 137 behandld med
Anarle S i cflen'lrel. Dc npm'lcde re~ultater er l OVerCll'i
'ilernlllcl~c med resultaleme opnået i vinterhvede.
Re~ulwterne af 3 forsog i vinlerhvede i 1995 er i over

cn\~lcnllnebc med de opnåede rc\uliatcr I 1996. Ogs:l i
dl\\C fON)g forhcdrede Kugar effeklen ved b. de at re
ducere antallel af ukrudtspianier l foråret og dæ~nings·

grad ved hu..!.

For..ogene fonsælIer.
Tahel X6 viser resultatcmc af <) fOn.II!,! i vinlcrhvedc,

hVllr en ræ~~e midler er ..ammenhgnet til bekæmpelse
af IO~lmbladel ukrudt vcd behandling i sladium 10·11 l
eftc~rct E:>..pre~~. All)' 20 Dr- og Ooolril er "ammenhg
ncl med Stnmp Se. Rm:er og Tol~an, som ogs har

raht>1 ,~6 DPlt indmt~ m()(/lIlrutill \-inlt'rfll'd (H67/
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græseffdl. Fonn:1let er at bcly,e græ,u~rudt"midleme,

effekt mod det lokimbladede ukrudl ved en relatIvt lav
dosering. Dc nævnte midler er provel alene og i blan
ding med F1exidor for al hely-.e, nm ihlanding af dclle
middel ~an forbedre effe~ten

I)j 'iproJtelldspunktet I efte~rel ""ar der l gennemsIlIt
af forscgene frcmspiret 172 u~rudL"planter pr. 111). Ved
oplælling ca. _, uger ~nere var der frem:-.piret yderligere
uknldt. 'i:llcde'i al der nu var 247 ll~rudlsplanter pr. m' l
dct ubehandlede forsøgsled. For"",gene har alls;'! værd
placeret p;'\ arealer med relativt meget u~rudl. I fnrnret er
ukrudlet optllh, og ..nm det "c:-. l kolonne 3. er der levnel
forholdwl'i megel ukrudl i alle de for'iogsled, hvor der
ikke er behandlct supplerende med Flexidor. Supplerin
gen med Flexidor har i gCIITlcm~nil af behandlingerne
reduceret llnlallcl af ukrudt'iplanlCr med 20 pr, m~, Ved
hosl har delle forbedrel renhcden. som iovri,gl ogs;'\ har
va:rctlllegcllilfrcd~slillendcuden ihlanding af F1cxidor.
Bchandlmgemc har medfnn ~IOrc og statistisk "ikrc
merudbytter. som rigeligt dækker omko'itmngeme til ~e

mikaller, Behandlingen med F1cll:idor har ~unnet hclalc
SIg, men forskellen er Ikke <;Iatlql";k 'ilHer.

r &- Antal ukrudl Pc< Udbyth.' Merud- Mcrud-
hond ",m dækn. hk. h)'1l1: bllle

\inlerh\'ede hop· v. hel.1 k= hk, kerne,nd<, Efterlt I Forår ",,,, ",,,, kemI

/WfI 4jwII'K

A I. U~handlcl 172 122 25 67,8
A2. 1,0 I:Ih I \prc\s" 050 ., • 71.11 6.0 ~U

A3.15gAlly20DF 0.50 J7 6 74,1 6.3 5.1
"4 05 I Ilrio!nl 050 54 , 74.9 7.1 6.1
A5. 1,0 I Slomp se 0.25 30 5 72.5 '.7 3.6
Afl. 1,0 I nll\t~1 o.!~ "

, 7.1.\ <;,5 4.4
A7,1.01Tolhn 0.40 ... , 74,4 6.6 6.0
B 111.1 I Fk'(ldor OAO -, \1 nI 41 1.4
B2. 0.1 l FlU100r -+ 1.0 talJ. ['(pI"e\.)- 0_90 4\ J 75.1 7,4 5.'
Ii\O.llllcmI11f-+ IS!! \11) lum I).I,J() ,\ , 'S.Q '.\ 6.2
1J4 0,11 ncxldor -+ 0.5 I Hnotnl 0.90 JJ • 76.3 '5 6.'
""_ 0,1 111t'\ldor'" LO I Stump se II.b'j 21 1 'S.O 7.2 5.2
116_0,11 nc~,dor-+-I.OIBo'(cr 0.65 28 • ,s.s '.0 6.0
R-:" 0,1 I Fkudor t 1.0 r TolkJ.o {UIO " 1 74.2 ',4 '.'l.-SO ti H7 1,1J
U·O ~~·w ~.

1'1'4~ () !"nm:
A\ Ubehandlet 69 93 25 67.9

" 1.11 !,Ih I ~prc'-'- 050 41 ,O i 1.0 U 2A
Al 1511AlI) 200F 050 J2 20 71.1 J.2 2.2

," t.lll~lllmpSC 0.2" " !O 12.2 ·U J.2
A6. I ,O Illo~cr 0.25 " " 7105 J.6 25
A7. 1,01 T.III..:lIl OAll " " 72,3 ',4 :.l.R
BI 0,1 r Flcxidor 0.40 " 21 705 2.' 1.7
li!, 11.11 HC\ldllr'" !.lilah E'(prc\>' O.Q1) 14 14 72.4 45 2,4
Iil. li. I I "lc~Idor -+- 15 g All) 20 Dr 0.90 \I 14 72,7 4.' 2.9
B" 0,1 I Ilc\lJllr - 1.0 I Slump S<' U.h" ,. " ilA \,5 1.-"
n6.0,llllc~Idor+ 1,01 Boxer 0.65 " J6 72,4 45 25
Re 0, I 1 IlC\ldl1r • 1.\11 Toll..an O.liO " IX n,R 4.' ~A

/.\0\//1""' 1.7
1.\0\1117 "'
-f/!fal I./H"fll" 8,0
I ni \! Ir' I.dumd/ol !>IUJWIn /(l. /I

7~
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Neder:o..l i tabellen ses 6 forsøg fra 1995. Ukrudtel
blev i disse forsøg ikke bekæmpet lige s~ tilfredsslillen
de som i 1996. hvilket da også har medf"n mindre mer·
udbyuer. Den forbedrede effekt i 1996 kan fornlcnllig
forklares med de usæJvanligt gode sprøjte- og vækst
forhold. som var tilstede i en .... tor del af ol..tober og no
vember 1995. hvor forsøgsbchandlingerne hlev gen
nemføn.

Tabel 87 viser resulllllernc af 8 forsøg i vinterhvede.
hvor forårs- og efterårsbekæmpelse er sammenlignet.
Forsogene er anlagt i 2 blokke A og B. hvor der l blok B
i stadium IO-Il er behandlet med Flexidor. Der har kun
været en beskeden mængde ukmdt i forsøgeIle. idet der i
gennemsnit er optalt 70 planter pr. m! i efter~rcl og 44
plan ler pr. m! i foruret. Kun i et forsog har der været
over 100 planter pr. m~ ved forårsoptællingen.

Effekten har været d~rlig af alle behandlingerne i blok
A. som det ses i kolonne 3. Anvendelsen af Flexidor i
efter~ret har forbedret effekten. når det gælder ant<lllet
af ukrudtsplanter, men renheden ved ho~t er ikke for
øgel. tværtimod. En del af forklaringen på den dårlige
effekt i blok A er, at ageThtedmoder er dårligt bekæmpet
af for~rsbchal1dJingernei for'jogsled A5-A7. og at kors
bloll\!;\ret ukrudt ikke er bekæmpet af efterårsbehandlin
gerne i farsogsled A2-A4.

På trods af den beskcdne ukrudtsbesland er der opnået
~tatisti!)k ~ikre merudbyuer for flen<lllet af behandlin
gcrnc, "om har kunnet betale for kemikalieomkostnin
gerne. Der er ingcn sikker forskel mellem fodrs- og ef
ter<'lrsbekæmpelse. ligesom der ikke er opn~el memd
bytte for :o..upplering med Flexidor.

Tabel 88 viser resultaterne af 8 for~ng i vinterhvede.
hvor ukrudlsbckæmpelscn især er rellet nHxl agersted
moder. Ally 20 DF og Exprcss er afprøvct i 2 doser og
sammenlignet med Stomp se og Oxitril. Forsøgene er
anlagt i 2 hlnkke. hvor blok 13 er behandlet med Ally 20

DF + Slarane 180 i for:lret. Agerstedmoder er forekom·
mel i alle forsog.

Ved forårsoptællingen i maj var der i g.cnnemsni\ 143
ukrudtsplanter pr. m~ l det ubehandlede forsøgs led. hvor
af de 48 var agerstedmoder. Bedst bekæmpelse er 01)
nået med SlOmp SC. som da også gennem årene har vist
sig som et megct effektivt middel mod agerstedmoder,
Den :o..upplerende behandling med Ally 20 DF + Strtntne
180 i foråret har ll1cdfort en bedre bekæmpelse af b~de

agerstedmoder og andet tokimbladet ukrudt. Fodrsbe·
handlingen har ogs!! fon til en væsentligt bedre renhed
ved ho,,!. Når der se:o.. bort fra behandlingen med Stomp
SC. er dcr ingcn forskel på effekten af de forskellige be
handlinger.

Del mindste merudbytte er opnåct. hvor Stomp se er
anvendl alene. IdelIc forsogsled er der efterladt færrest
agerstedmoderplanter. men flest undre Ukrudtsplanter.
Delte vi:o..er. at TlIcrudbynet hovedsageligt stammer fru
bekæmpelsen af I.1c andre tokimbladede ukrudlsaner. og
at agerstedllloder er en relativt konkurrencesvag ukrudts·
an overfor afgrodcn.

Den forbedrede ukrudtseffekt ~om følge af for~rsbc

handlingen har resulteret i stØrsI mcnldbyne i forsøgsled
R2 og B4. hvor hhv. 1.0 I Stamp se og 7.5 g Ally 20 DF
er anvendl i eftcr~rcl. Den anvend le forårsbehandling er
relativt kostbar. og når omkostningerne lil de anvendte
midler fnltrækkes. er det kun i forsogsled 82. det har
været rentabelt at gennemfare den supplerende behand·
Jing.

I 1995 hlev der gennemføn 3 forsøg efter samme for
sugsplan. Resulwlerne fra disse forsog er helt i overens·
~teml11elsemed ovenstående. Dog vlIr der ingen forsøgs.
led. hvor det var rentabelt at udfore den supplerende for
år'iohckæmpclse. Fon.ogcne ses nederst ilabellen.

j-:orsogenc fonslCtles.
Tabel 89 viser resultaterne af 3 forsøg i vinterhvede,

1abel87 Delt indsals mud ul rudi i \'jllll'Tsær! (868)

Ikh:md- AnI...1uk rudi
PCI

Udb. og Merud·

Iinj!:~'
pr, m' d.1m mcrudb. b}ue

Vinlerh\'ede Sladium hkll kerneindex v. hØ~1
Efterår \ ForAr pr. ha kemi

2 3 4

70 44 • R2.5
10-11 0.50 18 1.' 1.1
10-11 050 15 I 3.1 2.1
IO-II 050 17 1 1.4 O.,
april 0.90 21 1 J.6 J.5
april 22 1 J.8
apnl I.110 J9 2 2.7 0.4

10·11 (JA() 18 5 1.9 1.0
IO-It 0.90 • 3 2.' 1.2
IO-II O.IX) 7 , 2.5 0.6
IO-II 0.90 • 2 2.3 O••

10-11 og april 1.30 10 , :S.I 2.1
IO-II og april 9 1 4,0
10-11 og april lAO 7 , 3.3 0.2

1.9

".

1996. B/ormg

A I. Ubehandlet
Al. 1.0 lab EXl'n;s~·

A3.15gAlIy20DF
A·t 0.5 I Oxilnl
A5. 1.0 lab Express + 0,6 ISlanme 180
A6. 20 g Lof;ran t 50 g l3amel 70 WC;'"
A7. 3.01 Ariane S
BI. 0.11 Flexidor
82. 0.1 I Fkxidor + J.O tab. Expn:.ss·
83.0.1 I Fkxidor + 15 g Ally 20 DF
B4. 0.1 I Acxidor +0,:51 Oxilril
85. O. I I Flcxidor og 1.0 lab. Exprcss + 0.6 I Slamnc lHO
B6.0,1 I Aexidor og 20 gLogran + 50 g Banvcl70 WO·
1l7.0.1 I Fle~ld(Jr og :tO l Arl:l/lc S
LSO AI 117
LSD A~-1J7

76



Ta/w' 8s -\ l!.t'r<;lrt/mnder i I Ifl1('r<;(I't! (Hh9J

\'in('rs~t.'d

!k- Anlal ukrudl pr m'
PI:I

L'db)uc \lerud- 'kRIl.!-

l"inICrh\edC hand- lait Sled· And<I
dækn,

hl, b)11C b) Ile
Im8~- t1u,:ri.r mod<, lo"imbl

li, h~"1
kc:rtlle 1.8 kern

mde\ m'l ""'J "''''' pr. ha "enll
Stadium 10-11 A Il 3 4 •

JWo b r(Jf\ø,~

,\I LllChuookl 114 4' 95 13 nJ
-'\~ I,n I SlOnlp se O.::,!'i 11 J(, , 'i('.i .l,-I
A\. l'i gAII) 2110F 0,50 " 21 , 'iSA 5.1
\l "l, 'i ,'\11) :!O DI- o.~:\ " " • 'i>i.:! ,.9

A' 1,0 lab I\pre<,s" 0.50 43 25 11 'i7,l't 4.5
Af' O,:\lato r\pfl,:\~" 0,2'i IQ '" '" 'i~.tl '-'
A7.0.5 I O\llril O.SO 39 29 9 58.9 5.6
HI I hell.mdl..'l 1;; g;\II) 20 DF + (I,(, ISI,lnUK' ISO U'i 211 il , 'ill.! 'i.9
H2 I.U I \)lomp se 15 gAII) 20 DF + 0.6 ISlanme ISO 1.50 • 7 l flll.7 7.'
III 1'i}:\lh 20 DI l'i 1/ \II~ 211 ur ... C',(ll SI.lranc I\jl) 1. ':"'i " • flII.! •.9
B' -.'i ~ Ally 20 or l'i g \11) 2tl DF ... 0.61 SI.nane ISO 1.50 15 • t14l,2 •.9

B' 1.1l IJto hrrc~~· l'il! \11) 20 DI ... o,t, 1.'1I,lran.: lilO l.i'i 10 • 'i~." ''i,;

86.0.5 lab F..xpress· 15 g Ally 20 or + 0.61 Sl.arane 180 150 14 • ;9.1 5.8
Hi, (l.'i I 0'11111 15gAll~ 20Dr~0,(,ISIJnlnl' ISII I ,'iO • , "7,7 '.'
nI) 1/117 U
1\1)\.:' 117 "'
/CJfJ'i .I/<.nm:

A I. Ubehandlel 180 79 72 " 1I'i,9
A2. 1.0 J Slump se O.::!'\ " " 1'1 (II,n 'i.l
A11'\~ \lIy 20 DF 0.50 W 20 JO 92,2 6.3

" -,'i ~ \lIy ::!fIllI n.2'i ., '" \. II/.(I 5.:-
A.S. 1.0 lab E1:PfCss· 050 i::! 20 41 91.K 5.9
·\h IL'i I.lh F\prcs,· U.2'i 'I' ,. ,. '~.- 1.7
111 L I'ot:haoolc:l 15 g Ally 20 DF + O.b I Sl3J'afll: ISO 1.25 • O 25 90.1 4.2
B::!. 1.111 ">1\lOlPSC I'i ~ '\11) 20 DF + O.f, I SWJIlC IXO 150 " O I I,Ill ':".2
8J. 15 g All)' 10 Dr 15 g. Ally 20 DI, + O.tll Slar.me 180 1.75 , o " 91..1 5.4
H·I 7.'\ g All) 20 DF 15 ~ AII\ 20 DI t Il,t> I Slararlc: 1.-:0 UO I " " <H.O 7.1
Ii:'i. 1,0 lab Express· 15 g Ally 20 DF t- 0.61 Smrane I~O 1.75 , O 17 91,1 7.4
Hf,. O.'i lah I~\pr~" 1.<; g Ally 20 DF ~ 0,6 I SlIIran;: 1.-:1) 1.'i0 , O D 91.1 7.4
J.W I I /Io 25

·'111<1/ J.l\"I/~JJ 11m

2,1

'.1
"\JI
\.'1

'.'l.J

J.K
U
.lI!
\.1
2.9
l.il

".II
'i.1
-'i.::!
5.1
l.\

I.i
'.•
1.'
1.0
4.2
15

11\01 O\llnl er alpro\'ct alene mod tokmlhlaJet ukrudt I
for-."c1Ii~l' Jo~ringer og I kombInation med andre mid-

TlIhd ."iCJ (huri' "Ind rn41f1lhlocJcI IIJ;rlllll (870,

Anl.1 Udb. og \ler-

IVintcrh\(~dc ukrudl PCI. merudb. udb)lI1:

",m dæ'" hkg kerne +
fordr v. h0~1 pr. ha kemi

/WfI ~Jflnl'l(

I. Ubl:h:mdlct "" JR 51.9
::! II.S I (hun! "l I>.::! J .•

J, ilA IOxllnl "2 tO 6.6 '.9
-I1I.2Ithllnl 1O'i " i.1 6.~

5.0.-1 IOxHnl
+ 0.1 J Fkxidor .' • '.0 65

f> O." I 0\111'11
+11.11 "ilnllll' se 9S .., '.'7.(1.-11 Qxnnl
I lab. F\pres,
t 0.61 Starane ISO ""

, 13.7 10.9
UO f. - "'fj'f)!,- "'
I.rtl:!" f.,'hllllll/n I ,wlllllln 1/1·/1
/ rli 71'rhul1dlrt / ,/ml/um JO I J "I,' I I//JI//

ler. I gcnnerll'i11l1 har dcr \ ære! ~{)4 ukrudlsplanu~r pr
111-. 'lom er ulilstrækkellgl hcl.:l'mpel I alle::: for'log'lled
Der cr 'ltur... t renhed 'cd hO'i1 I for-'i,'g..lcd i. h\ur dcr er
hchandlct mc:=d E"press + Slar:tnc I XO l fodre!. Der cr
ufln,ld p;enc. men iUe Slatl~lisk ')Ikre mcrudhylh:r. Del
'ilOr'>tc l1lenldbyHc er Ufin cl i for~ogslcd 7. [)cuc mcr
utlh)'ue skyldes primær! cl af fUNlgcne. hvor der har
Vleret en betydelig for:'1p.frermptrlllg af hanekro. 'lOlll er
hcl.,crnpel cffektivt "ed fon\r~bchandlingcn.

I l'lflfahyg er tier gCllncmført 3 forsag cflcr ~all1me

for...ogsplan. Resultaterne er vi ..1 l labelbilagct. Det cnc
af di ....e forsog er dog ovcrgroet af fndr\fremspircl sner·
Icpl1cur!. 'lom fil. god plads lil al hrcdc -'iig i en afgmdc.
..om 'ar meget skadel af vinteren. I 2 forsog cr der op
n:1cl en lidi bedre hcl.æmpcbe i forMJgsled )-7. hvor
O:<tlril er anvcndt 5.111l1llcn med hh\. FJexidor. Slornp
$(' og Exprcss + Slaranc IgO. \1crudhy'l1et er godl IO
hkg pr. h:.. Del :o.lor'lte merudb)'lIc cropn:\ct i fOr"og'ilcd
7. hvor renheden ved In"t har ,.crct beds!. l:.fTdlcn ,
forsugslcd 2·4 har "æret cn.. u.m ..ct dosis af Oxltnl. og
tier er opn. Cl mcrudb) Ilcr på gudl R hkg pr. ha.

Tabel 90 "iser resultatcrne af 5 for..ng i villlcrh\"t,~dc,

hvor en r<cUe midler er afprovcl III forårsbckælllpcbc
,If lol.imbladct ukrudt. Ul.rudlets artssammcnsællung er
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Vintersæd

-
""' 1\:1. Ldb. Ol 'kr·

\"inl~rh\f'd~ ul.rudl """u l'mc_
udhyne

pr. m- .. ... hkgkemc

'" b. l.eml

Tabel91 m.ntdl' vinter:iæd (B7')

'uW Pec t:db og 'ler· 'I!

\1n.~rh\(·. ul""" azkn. mc"",b.
Udbt"I

",m v. he-.t h1.g h:mc
kemi'" b.

Tabel90 Ukrudt i rillferfl?d (H71)

'Ti1Sl/i1 llssapol BIO.
led 1·/ behandkl I arnl.maJ

Tabel 92. Supplerende ukrudlsbd.tl'mpelse I \iJnlersæd.
(B73)

8<- Anl:aJ "'. Cdb ~j' "".'"lnt~rh,,·tde hond· ulcru<It """"
1IlC'rudb udbytte

"",,- pr. m~ ,'-' hl. m- ..
oadc. ll<:pr. h.Il &.:ml

1.2
1.1

1.5

0.6

0.1

O.N

0.0

3..5

3.0
2.7
2..5

2.7

2.0
J.B

"'

JA

55.7

8

23

"
28

140 2"

" 7

18 7

14 8
IO IO
10 ,
14 4
22 8

115

48 13 63.2

1.2.5 21: , 1.3 «l.O

0.63 23 7 0.7 «l,4
0.75 32 , 0.7 «l.8
0.38 35 8 1.2 0.4
0.80 15 5 0.8 «l.5
0.40 22 5 0.5 «l.'

"'
"'

"Tilsal sprede-ll..bemiddel. lA.-d 2-8 behandlC'l i april.

1996. 6 forsog

I. Ubehandlel
2.2 tab. Express

+ 11.6 I Slar.t.fle I X()O

3. 2 tab. Expreu
+ 0,4 I Oximl

4 20 ~ Logran
+0.4 IOxllnl

S.I.OIOxitril
b. 1.751 Stat'lll'le Kombl
7.0.75 I Oxitril

+ 0.61 Slarane ISO
~. O.M I C"lIpture
L~/J l·~

LSD 1·7

1993-96 16forJøg

l. lIbc.handJeI
2. 2 uh f \['res~

+- 0.6 l Slaranc: l~
7.0.75 l Oxiuil

+ 0.61 Slat'lll'le 180
LSD J·7
UlD 1·7

handling med Express + Stamne 180 og Oxitril + Stum
ne 180. En relativt beskeden ukrudtsbestand er bekæm
pet tilfredsstillende med begge løsninger. og merudbyt
tcl har været i SIllOd til at betale for kemikalierne.

I \·;nterbY8 er der udf"n et forsøg efter samme for·
sogsplan. En beskeden ukrud!sbestand på 66 ukrudts
pl:lOtcr pr. m2 på behandlingstidspunklel er bekæmpet
tilfredsstillcnde af alle de provede behandlinger. Mcrud·
bytterne af behandlingerne er relativt forskellige og kan
ikl..e forklares af forskelle i den opn~ede effekt.

Fornrsfremsplret ukrudt generede mange sleder de

J9'96 /) forsog

I. Ukhandl<:l
2. I tab. Exprt"ss

-+0.61 Starane 180'
3_ 0..5 tab. Express

+0,3 1Sunne 180"
J lJ.6IS~lfolO

5.0,31 Slarane ISO
6 0.81 OXltril
7. 0.4 I Oxitril
L'W 1·7
CW 1·7

/9%. 5 forffJX

l. Ubehandlel 103 18 ".6
2. 2 lab Ulpn:~\

-+0.6 , SI~r.ll1C l~ " 6 " ~13

3_ 20 l: Ally 20 Dr
+0.61 Swane ISO 17 8 3.1 0.2

4. 20g Logran
+0.6 I SI;mme UsO' ,O " ".1 lA

5. 20 8 Lognn
+50 g 8am·e170WG· 36 16 4A

6. 20 g Logran ' "I 18 "5 3.3
7. 2 lab. ExpJess' 50 18 1.9 1.6
8 2 l~b. h'pre'i\

-+0.151 Ban\cl4 S' 611 '" 0.5 +1.4
LSD J-7 3.0
LSD 1-7 15

J995. 7fon.R

l. ~handkt 86 15 72.4
2. 2 tab. Express

-+0.6 I Slanne ISO' II 6.0 ].2
4.20 g Logran

-+0.61 Slarane ISO' 14 3 6.0 o
5. 20 g Lojlnln

+508 Han_d 711 Wc,-
"

, II.'
6. 20 I Logran' ,. 3 6.2 5.0
7. 2 lab. r,,"pre~'i' " , 4,7 3.4
LSD J·7 3.4
LSD 2-7 "'
'Ttlsa/ 0.11 Lissapo/Bio
Led 1-8 bdumdln april

meget for!lkellig forsogene imellem. Som f,'lge deraf gi
ver "rels rcsult:lIcr ikke et dækkende billede af de af
prøvede løsningers effekt. De opnåede effekter indgår
sammen med andre afprovninger i effekttabellen senere
i delle afsnit. Den huje dækningsprocent \'cd hust skyl
des primæn Cl forsøg. hvor renhedcn har været util
strækkelig. Der er opn~et statistisk sikre merudbytter
med nere af de afprøvede behandlinger.

ederst i tabellen I;es resultatet af 7 for~øg i 1995.
hvor en beskeden ukrudbnuen!lde blev bekæmpet til
fredsMlllcnde. og de opn~ede merudbytter kunne rigeligt
dække omkostningerne til de anvendte midler.

Forsogene fortsættes.
Tabel 91 viser resultateme af 6 forscg i \interhvede.

hvor forslcllige midler er afprovet Lil bekæmpelse af to
kimbladct ukrudt l fomret. Behandlingerne er foretaget i
perioden 24 april-Z. maj. I gennemsnit har der \ æret
1M ulrudlsplanter pr. m: på behandlingMldspunktel.
Ved optælling ca. 3 uger <;enere er ukrudtct blevct be
kæmpel godlog ensanet af alle behandlingerne. Ukrudts
dækningen ved høst har været meget beskeden i 5 af for
sogene. men utilfredsstillende slor i et enlclt forsog.
Der er i gcnnemsnit af forsogcne opnåct statistisk sikre
merudbyuer. som har kunnel betaJe for kemikai ierne.

ederst i samme tabel er vist fire års resultater af beo
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Vinlcr..æd

De- Anta' P\:t. Udb. ~l
~ \'inlerh,·tde Iw>d- ukrudt """. merudb.

hngs. ",m v. hø\1
kg kerne

inde( ro"" pr. ~

PC-Planteværn som rådgivningsværktoj mod
tokimbladet ukrudt
Tabel 9.' viser re ..ult:lIcmc af 9 fON'g l vinterh..ede.
hvor PC-PJanle..æm er alprovcl som ddglvmng~\'ærl

IOJ IllUO lol...lmbladcl ulmdl. PC-I'lantcvæms bekæmpel·
<;csfo~lagcr owmmcnlignL'1 mcd L't lol...all forslag, som er
fasIlagt af plante:l\'bl...um,ulcnten. Fon.ugsarealeu
ul..rudt!lbesland er bedømt 1 eller.rel umlddelban fur
..proJtnlllg. I gennClll'illlt havde hveden ud\lllCI 2 hlade.
I for,;og<;led :! Cl' der :U1\endl Cl middel og den dO'ii~.

som IJ('-Plante\':cm hllr fnrc ... lilcl ,om cn effektiv los
ning. I genncmsl1It har bch:llldllngslndcl... ..et være! O,4X.
For,opled J og -t cr behandlet mcd halvdelen og. en
I]erdedel af dcn forc,ljcdc dmi~. Tib\arendc er del Io
I...ate for')lag afprovct I for'og ... led ;C;, (i og 7. Dehand·

-l BeJ.ll'mpl'l.u'n bor sÅe I ejrnorN mfremr
- PC-P/ame\'æm bert'gm'r. (11 der er m'hOl'1i,r

bekæmpe/re,
eller
- \·indllÅ~. a.r:errtl'\'ehale r//t'r ra)Xræ.\ op/ræ·

der,
eller
der er mal' ('Ild /(JO IOÅIIII1Jfm/t'dl' IIÅrlld/~plllll

{er pr m:

5 Udfor heka:11l11l'11"f'/l
- Ila,. spf"Ojlespnf"elle Åall .1'l'I,/ll·;.\ da arn'c'fldt'\

midler med )ordl'lrÅIlIIIN
nar roÅim{}/ade/ ukrlul1 har Ålm1Jfadc', h\'or
der a"l'ende~ b/admidler

Ij Af~U'1 et ~proJfefm \'",dIJe.w cifrÅ/en J.arrfol
ge~'

7 Folg op ejler bellollllFste forar
l en ~od afgrode er ..lidt bIUlt/llkmdt,. uden
berydmng

- Burresnerre kra'\'er ofte bekæmpe/\e
- En ben afwode yder ringe konkurretlce

overfor ukrudl.

Strate,~; /9Q7
mod uJ.rlU!I , "jnter~(l'd

A'end "ÅrlUlr~lIrternt'pa rlc'n c'"J.dre marI.

:: RJi\' IJdli~\1 mullgl opmærJ.Jom ptl uulmndrl1lg
af ..nye.. lIrter .\0111 ff'J.~· \';,ulal.\. lIf.wrnnehale
o~ burresnerre

J. Vælg det eller dl' midlt'r, \(JJ1/ (Ilene d/u i biulI

dlfl,f4 har god 0X sitta eff('Å/ mod tiN aÅ/lIdh'
ukrudl

Iingsindeksct for de lol..alc forslag h,lr l genm:lmlllt \'a:.

ret 0.75.
Af taoclbllagel fremgår dcl. h\ i1l..e midler og do...:r

der er an\'endt l de cnkclte fo~"g. PC-Plantcvæm har 1 J
forsøg fore~1 et Mylonc Power og I 5 forsog Slump se
+ IPU. De lolalc foo.tag ~prcdr:r "Ig ovcr nere n11<llcr.

Dcn opnåede effekt har værel lilfrcJ,stillcndc vcd den
foreslåede dosis bådc 1 forsogslcd 2 med PC-PllIntt.:v,ent
og i forsuplcd 5 med det lol...ale forslag. Nedsættehc af
den foresidede dO<,ls hcvirl...er. al hcl...:ClllJ}clscn har v:eret
lidt mindre effclllV. Ved h""t har pmc:clll d::dlllng af
ukrudt do,!! lHe ...ærct væscnlllgl fOl'l...ellig med en
d:cl..ning p:i ollllring 15 procent I alle behandlede fur
sogslcd. I gennemsnit Cl' der \cd alle for!:>og~bchandllll

gerne opnåel merudb) Iler I samme "lnrrcl'>eMlrdcn. Der
Cl' en lenden.. lil el fald I mcmdb)'ltet vcd cn fjerdedel
dosis.

, \'itllulJyg er dcr gennemf011 et for"~lg eftcr :..alllmc
plan. En rciali\,t !-tOl' ul...rudtshcsl<ind p;l 225 llkrlldl~

planter pr. m! vcd optælling i fonlrcl er blevet bckæml>Cl
tilfredsstillende med den forc ..l~cde dtl.. i~. Ved flcd~æt

ld:-c af do~is har bekæmpelsen Il..kc v::erel 111 ..tr:eHelig.

58.9
fl,l
6.0
'i2
7.2

" I
6.5,.
"'

70.8
8.5
7.0
4-'
J9
3 I

11

I'
I'
I'
13
I'
17

""""

I'"
l7

",.

senl ud\il..lcde hvedcmarl..cr I forMel 1996. og. hvor
der i cflerårel var !!cnnemfon en ul..rudtsockæmpcl')C
med heil tl1fr~d""llllende eITeLI. For at belyse behovet
for en supplerende hchandlmg er der gennemfon 6
forsog i \intcrhvcdc. og re~ultalcmc fremgår af label 91,

p; for"'lg,arcalemc \ ar der I cner;lret gennemfon en
uknldl'hckæmpcbc '\\arende til rnarl..en.. nonnalc be·
handllllg. Effekten :If efledr...bchandllngeme i marl..eme
var god og be\ irkctlc. at dcr kUIl var cflcrladt.t8 ukmdts·
pi allier pr. m~ i foråret. I Ire for~ug \;.tr amendt Stamp
SC + IPlI og I IO fo""g Mylnllc Puv. er

Den supplcrcndc oclæmpclsc l fndret h:lr IHe med·
fnn ..ikre memdb)"ller. og der er mgen forskclle pj
ul..mdlscffelten af hel Clg hah dl)'I~ af Illldleme. Renhe·
den ved host har værel lidi hcdrc eftcr fn . r-.beh:.mdlin
,geme. Dc \i~lc genneJll~nit for dækllmgsprocent ved
hO~1 er llleget p. virlel af cl clllell fnNI!;. hvor agersted
model' hal' fyldt pladsen ud i bunden af en lynd afgmdc.
Klin i cl cnl...ell af dc ~c"" for..og l.'l' der \)pn:\et et sikkcl1
mcrudbytte for ·wpplcrcmli.; ror"r~hcl...;cllll)<.:l~c.

Tabe/93 L1rmll i "m/er\lt'd (HNI

/W5 -ionøK

I. L:bchandkl
2, PC-P1anIC\Zm, 1:1 d(1\" U.:'i':'
3. PC·P1anle\·zm. In dOSIS 0.29
4, P('-PlanIC\lrm. l/ol dOSIS 015
LSD 1·7
LSD ]·7

lWo 11jor"'H

I. Ubehandlet
2.P(" I'lanl.:\a:m. III dO~I~ (l~8

3. PC-I'l:tnlevæm. In dosis 0,24
.t I'C"-I'laml::\a:m. 1/-1 dthl' Ill~

.s, Lokah forslag. l/I doSIS 0.75
6. Lokale IOT,lag, l Q deN' ~U.-;

7. l...oka.Il ronlag. l/ol dosIS O.IQ
1-5DI·-
I-\D 1·-
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Vintersæd

Tabi:19-l Effekt af IIdru/~{('midla m(}(1 dt' .'i81ig:.te græs- og ,oLimbladede frouLrudtsartu i nntersæd.

~Vinlerh"ede
""'vel

Ikh"'"
fKemlka AgeT'

dosis Jings- IK-pris sled- """"- Fugle- I\;umllc: T\'.:land .f..renpri Enmg Vi"""-i
kg/ltJ. ,""', ",ha mode<

,..ene g"'-' rapgrr
",.ha 1996

Ffll:rur. 3--4 uge, efler .låmnl,'

t. Slomp se + IPU 2.0 + 1.0 0,90 260 •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• ••••
2. Slomp se + lill 1.0""1,:-; DAS "O t ....... ... •''''0' ... ..... ...... ...
3, Bolter + F1exidor 3.0+0.1 1,15 380 ... •••• "'... ... •••• ."'.. •••• ••••
4. Boxer ... Rexidor 1,5 ... 0,05 05li 190 ., ..... ...... .. .."'". ...~" ......
5. Boxer + IPU + Slomp se 1,0+0,5+0.8 0.65 210 •••• •••• .... •••• .... ••••
h. Boxer + [ru + SIOlllp se 0,5 +0,25 + 0."1 0.33 O, •••• ... ....... •••• .....
7.IPU 2,0 0.80 110 • •••• ..,,- .. .. ... ...
li. SlOmp se 2,0 0,50 2(MI ...... "...." "'..... ,.."''''. tI*"'. ... •••
9. SwmpSC 1.0 0.25 100 •••• ... ... •••• •••• •
JO.Ox;tril 1,0 1.00 160 ... ... •••• ....... ...... ......
ll. Oxitril/Briotril 0,5 O,SO 80 •••• ..... •••• ••••
12. Oxitril + Fkxidor 0.5+0.1 0,90 100 ... .. "'... ....... ...tI. ti ....

13. Express I lab. 0.50 60 • ..... ... ••• •
14. Fkxidur 0,1 OAO ." .. .. .. ""'''' .. ""''''..
ForAr

15. Express 2 lab. 1.00 120 •• .. •••• •••• ••• ••
t6. Ally 10 DF JOg 1.()lJ 10J ... .. ..... •
17, Logran 20g 1.00 110 ... .. ... •••• ... •
t K_ Exp~ + Slarnnc 1;.«1 2 lab... 0.6 1.~~ 260 ... ..... ...... ...... ..... ...
19. Express + Starane 180 I lab. +0,6 1.25 200 •• ..... ..... ••• ••• •
:W. Ally 20 DF + Starane 180 15g ... 0,6 1.25 2~1 ... ..... ...... .... ..
21. Logran + Starane ISO 2Og+0.6 1.75 250 ,..... •••• •••• •••• ..." ••
22. OXllnl- SlarolIlC IXO 0,75 ... 0,f> 1..'\11 2611 ..... ....... ..... .......
Effekl niveau.......... (Oh~r 85 pet.. .... 70-115 pet.. ,.. .. 5(1-70 I)CI.... und'-::I 50 p.:l. cffckl. - dfd.1 Ikke bd~sl.

IPl' =l.~oJ>rOluron·mid1cr.

Alligcvel blcv dcr opn:kt pænc l11erudbyncr for alle be
handlinger.

Nederst i tabel 93 er vi:'!! resultaterne af 7 forsøg i vin
terhvede i 1995_ Også i di.s:.c for:.og har PC-Plant~væm

været i stand til at fore .. lft 1(1:'lninger, som har bekæmpel
ukrudlet tilfrcdsstillcndc med en dosering, der lIdgor
omkring del halve af nonnaldoseringen.

For~ogene fortsætter.

Effekt af ukrudtsmidler i vintersæd
Tabel 94 viser den effe"'t. der er opm'lel med en ræ"''''c
midler mod gr.t:sukrud{ ug to/..imblader ukrudt i viOlcr
sæd. I tabellcn er mcdlagct midler, som forvenlcs at
værc på markedct i 1997. Honnonholdige (phcnox)sy
rer) midler er tilladt lil brug i vinten.æd i foråret 1997,
men kan kun kobes i handelen til og med 31/11 1996.
Fra 31. juli 1997 er der forbud mod <lnvendd:-.c af hor
monholdige midler om cfler~rcl.

I labellen er anglvel effckten af de blandinger som er
afpnwcl forsøgsmæssig!. Ved blanding OPllil.S en vx
~cntligt brcdere effekl cnd af midlerne hver ror sig. Ta
bellcn viser også de enkelte midlers stær!"e og svage si
der. hvor midlern~ er "rpm\el alene. Der vil ofte være
llIulighed for at blalH.le Io eller nere midler, ..::lIedc .. ,ll

!..ravene til effekt mod cn given llknldlSbcsfand kan til
godeses.

Dc visle effekter er opn~et under de gennemsnitlige
sprojleforhold. In orundcr fUr\{lgene er udført. Ihm ef
felten er h"J' :-.nm ang....ct med fire slJcrncr. kan dosis
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under gunstige sprojtcbetingelser reduceres væseluligt
uden at sæUe effekten p:' spil. Delte gælder primært ved
bekæmpelse um efleråret. inden ukrudtel udviJ.der lov
hlade. Strategien for bcLcmpelse af ukmdt i vinler..æd
cr vist i rammcn.

Andre undersøgelser
Flyvehavre
Overvinlringen af flyvehavre er undersogl på 21 lokali
teter fordelt i hele landet. Pli hver lokalitet blev der efler
..åning af vinter;æd uds1lcl 100 flyvehavrekemer. Antal
ICl af ovcrlevende fl)'vchavreplanter er optalt i sidste
halvdel af april. I ;\lord- og Vestjylland skele der en sik
ker udvimring af fl)\·cha\·ren. mens der i den øvrige del
af landd er ncre lok<llitcter. h\'Or nugle ganske få plan ler
overle\'ede den rclalivl hårdc vimcr. I midten af Ill:tj er
fornrsfremspiringcn af de udsåede kerner optalt. Ved
denne optælling har der været fremspiret nogle fil flyve
havreplanter pj halvdelen af lokaliteterne.

Skader af IPU-blandinger
I cften'lrct 1995 nlcv der ohservcret en dcl svidnings..Ka
der som folgc afllKmdlssprojtningcmc, speciclt i vinter·
byg. I en dellilfælde blev svidningerne sat i forbindelse
med anvendelse af IPU·midler. I 3 forsøgs!>erier, hvor
der indgik bellam.lJinger nll:d lPU, blev der i forårel la
vt=! bednmmel..cr for "kadc på afgrøden ved :n give en
"arakter for afgrodens tilsland. Bedømmelserne blev
gennemfon i 17 forsog i vinlerhvede og 2 for:.og i vin-



1 \'lIlu:nædl'n \'lir du i forun'/ 1996 ellwædmlllit:1 510r
frt'I1Hplrlllt: af j7wt'hm'rt'. T!\Tehm'rel.ernrrne \p'rt'de
Jm re\'ner og \prll'Her l den torre jord o,': fil. god mkse<
pICld.~ I mangl' \';lIIenAadl'dl' mllrÅl'f,

tcrbyg o~ !l.an :-.c~ i tah,:lbLlagcl (lahel 05S, BSt) og
B62l,Ifon(l~N/(,AU/lill' dr,. tUl' J.:.rmstaten',' \''''-uler \'om

fo!.!!.!' afde aJimlle<le behandlinger l aktuelle forsogssc
rier ,il der frelllO\·er hli,c gl\ct I..aral..tcrC'r for ~I..ade

..:hcl efterår ...nm fomr,

Såtider og udsædsmængde i
vinterhvede
\1cd L1et ~ladlgl ... tlgeluk ,mh.:rh'e(.kareal er der cn for-
(\getlnteres<;e for al slræl..I..e :ipcrioden, Der er ..amildig
en del prakllske erfaringer om har vist, at der er gode
muligheder fnr ,It ~å tidligere. end man hidtil har anbefa
let.

r-ur at bcl)'>(." rnulighcdcme fur al forlænge: .,!Jp<rio
dcn. c,entueit 'la cn tilpa"'lllng af ud".cd...m:cngde:n.
hlc,"' der l efll.:r. ret 199-1 tgang...al en n> fO"l'g ...<"Cnc.
Ixn blcv forsat med anlæg al II nye for<;og i cflcr:l.ret
1995. I Ix!!!!c :\1' bln der all\endt ~ammc for~ogsplan

Dcr pmvc...1 .,:\tid",pulll..ter: SJlllllg oml..ring l, ~ptem
her. omkring :20. ",crlemhcr ug omkring 10. ol..whcr. Ved
di')~ 3 sål idel' anvendes 5 ucba:dsmængdcr: 100. 200.
3(Xl. 400 op. 501) planter pr. m~. Det svarer til udsæds
mængder på ca. :'0. 100. 150. 200 og 250 I..g. pr. ha. I
fnr.ogcne 1996 er der indgået 4 ~orter Ilu ..~ar, Ritmo.
Ilcrc\\ ard og Ilunter. Resultaterne Vlscr tUe nogen van·
at Ion mellem sonerne. Derfor bnnges der I..un gennem
"'lIIhre~ultatcrl lahcl 95.

I tabellen er der ()ver~l lit ven ..lrc: ,'i~1 de urn ede ud-

\ in1t'r ...æd

Tabel 95 Sal/der 0N IIdw:d",næIH:t!rr l nnterhn'lJc (H75J

" 'U
IO)rVm \ U U
lOllrl'm , ,

"500 pl/m' 'O , O
S.. ;:\'
!(lIlIlVm 1\ 11 2 4 2
lmpl/m' " " \ ,
500 pVm' 31 26 , 4 2

'·mm I /lur·dl·( ~ /o"ttl: 'mm I mUfl' 7/0"m:

lIJOrl/m' " f>9 ,. II 81 .2

op/ug('1 {l: \' I (1il'flJf. I (JI'('fj<'''/II{1 phlllfcddt' 'i I"n(l~

300 pVm 26 8 2

111110 rl~mcrrr m "Jrer ..1(J. ~11.J! uJ••t"..I.\.kr l \,t"TJI ".H.:r
III L!lIlg lom

21t,50 mo.'llcm "flIIJ..punl.lcr, .l) 6 t(lr",'~' 41" tnr.."i,!

b) Her l hl..g pr. h~t. Dcr er opm'lct n;cslen lige IHlJe udhyl
ler ~·cd ~jning C:I. 1 og 20, septcmber. mens udhyttct er
faldel ca, Il hl..g pr. hJ eller 13 proceJll vcd at ud~ællc

"'J.ning.l.'11 111 den IO. ol..tober. Neuoudb> Ilet. der er ~ 1<,1 i
den meNe hUJre del af tahcllclJ. er beregnet 'ed at
IræHe ()ml..o'lnmgcn til ud<;:cd fra dct npll!lcdc udhytte.
OISSC resultaler er også vi 'it grafi .. I.. l figur 7.

Det højestl.' nettoudbyue er n:\et ved s:\mng oml..nng
l. ",cplell'lhcr ug ~:\Illllg af 200 plullIcr pr, Itl~. [kr Cl' I..ull
en meget lille ftJr... I..cl p:'l de npn:'lt.:de nelloudhyuer ved
den opllmale uds:ed~lllængdeved de to tidllg.. te ..:'Itlds
punl..ter, hvill..et svarer til resu1t:llerne af fOl'\l>gene l
1995.

Re.,uhateme 'I-.cr. at man med furdell.an am cnLle en
la\crc udsædsmængde "cd tidlig :-.:\mng, Det Imr lUC.
uanset den anvendle udsædsmængde, værel muligt al
fa"lhulde llelloudhylld 'ed den 'icnc ... tid.
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Vintersæd

Såtider og udsædsmængde i vinterhvede 1996
nettoudbytte. 8 forsøg

Fig. 7. Nettoudbytte i vinterhvede ved 3 slJtlds
punkter og 5 udsædsmængder. Nettoudbyttet er
beregnet ved at trække omkostninger til udsæd 'ra
det høstede udbytte.

kvælslof der er optaget i planlcrnc i alt. kan den fundne
oplugel!'>e i de overjordiske plantcdelc ganges med en
faklor på ca. 2.

Ukrudtsbcslandcn er bedømt i november og igen i for
aret. Mængden af ukrudt var væsentligt storre vcd tidlig
såning end ved såning omkring 20. seplember. Ved sen
såning fremspIrede kun en meget beskeden ulrudts
mængde.

Forskellen i ukrudtsmængde mellem de 3 sålider var
den samme i foråret. dog var der generel! en storre
ukrudlsdæknlng.

I de sidsle to år er der gennemfort 21 forsøg med
sålidspunl..ter og udsædsmængder i vmlerh\'c:de. I tabel
96 bringes resultalerne af disse fOBog opdelt ener for·
frugt. 6 af forsøgene er gennemført med vinterhvede
som forfrugl. og de 14 har enten raps/ærter eller \'årbyg
som forfrugt. Hvor der har værel v!rbyg som forfrugl.
har del værel efter sukkerroer. Derfor er alle 14 forsog
slået sammen. Det skal understreges. at resultaterne ikke
l..an anvende.!t lil at vurdere udbyuemulighederne i an
den eller flere års vinterhvede sammenlignet med vinter·
hvede efter en god forfrugt. Det skyldes. at forsøgene er
gennemfart i forskellig.e marker og på forskellige jordlY
pe'.

Dc opn ede netloudb) Iler er beregnel i label %. og de

Angreb af goldfodsy!!,e i forsog med udsædjmængder og
sdtidspunkter De angrebne planln er vis/ ril vensrre i
billede/. Den Juula angrebne proW! nederst i billeder
stammer fra de tidligst såede parceller. mens den svagt
angrebne .\/(IflUller fra de sent såede parcellt'r i samme
formg (II. Schul:).

1~10

Sådato
2019

Planter pr. ~ : I
• 100 • 200.300 c 400 • 500

I de 7 forsog. hvor dcr er optuh fremspirede planler. er
del knapt lykkedes al ctablcre det ønskede planteUl1.
Stralængden er sleget. jo tidligcre der er sået. og der er
en tendens III. al den stiger med stigende udsædsmæng
de. Tusindkornsvæglen er kun meget svagt pavirkct af
udsædsmængde og s~lictspunkL Der er opnået en højere
rnproteinpl'ocent ved den sene s~ning. Del skyldes for·
mentlig en fortyndingseffekt. Derudover er der en svag
lendens til, al råprolcinindholdet falder med stigende
udsædsmængde. Ved de IO sidste s~tidspunkter kan d~tle

forklares ved en fortyndingscffekl i det stigende udbYI·
te.

Der er bedøml knækkefodsygeangreb i april måned.
Resultaleme er viSI lidt under midten af tabellen. Dc vi·
ser en klar lenden~ til et stigende angreb ved stigende
udsædsmængde og ved tidlig såning. Den efterfølgende
bedømmelse i juli måned viser samme billede med den
forskel, lU angrebet lilsyneladende har bredt sig. Angre
bel af goldfodsyge er ligeledes bedamt i juli. Som gen
nemsnit har del været ret svagl. men med en tendens til.
al de krafligsle angreb ~s vcd tidlig sAning.

Nederst i tabellen er vist resultaterne af ·min mållJl'
ger i no... ember. december og i marts. På grund af den
megel (arre ... inter er indholdel steget i lobet al vinteren.
I en mere m:dbon.mæssig normal vinter vlllc denne for
skel fonnentlig være blevet ud\'iskeL Det illustrerer. at
en tidlig ..4nmg af \ mterh... ede nedsætter ud\iaskningsri
sil..oen l forhold Iii sen sJning. Dene forhold illustreres
af de målinger. der er gennemført af den optagne mæng.
de hæl ..tof. Der er l..un målt den optagne mængde. der
findes l de ovcrJordi ..l..e plamedele. Re~ultaterne nederst
I labellen 'Iscr tydelig I. al en tidlig såning medfurer en
markant forogelse af den optagne mængdc kvæl...1of.
Hvis man \il have en ide 0111. h...'or store mængder
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Vintcr~æd

"10/,('1 <Jt, SfIIlder og udHuJwUl'nl:drr i I';ml'rhl't'dt'
i'i95 og /996

Il lIllI pl'l11l":' pr, m "ar..:r Itl ~'I 'IO l~ ud'.cd. (ler J \.crdr "'Irer
1111:!ltlg lllm

2) Kun mål! 'cd 1(KJ plan!cr pr ni

iL"- t:db)t1.::. låR/fU "'c:ciO-tiiffi")lk, hlgJhaT)

mcnl'de ",0<1 S',o<I ,
'1'1 I ~.,.. I 1(\'10 lf.1 I >JJI9 1'0110

Minimering af omkostninger ved etablering af
vinterhvede
B, dc \ ning efter "lUbhan ning ug dircl..lC \:\ning cfter
rell"proJlnmg med gl)pho'i:1t har i forsogene med el:lble·
nng af .. mterh\'ede I..l:uct !lig udby lIemæssigl på ni\ eau
med lrddltlOnel";\flll1g efler ploJning og \åhedshan.nmg.
Del gælder 1 både I rs og 2. :irs h\'cdc. Dc fOl""ikelh~c

etahleringsmeloder har iHe resuheret l forskelle i an·
greb af knæHefu(hyge ug goldfodo;yge. Ved cwblenng
af vllllerh...ede uden plojnmg skal marken være Jævn og
fri for elableret rod- og froukrudl. Forud for direkte
\.\lIin~ hor der altid furclage~ en rcn~pnljtlllllg af mar
I..cn med el glyphoo;31 1ll1<ldd,

I label 97 er visl 1. ~rs resul13leme af forsog efler en
2-:lrig plan. ForsogeIle er anlagt i l. <'Ir!l hvedemarker p::'
JI3:'i og JB6. DCll ~;ulllcdc for~u~~plan og 2, år~ rt:~ull::t·

ICfl1c frcm,g:lr af lallel 9R. For<;ogenc er 2-årige for ogs:l
al hcly'iC 2. års effdten ;lf forskellige elablcringsmelo·
dcr pj udby Ilet og angrebene af lnæUefoosyge og
guldfuc!-.y ge. I dc In for\u!:! I l. ;\r.. h.. ede i 1996 nabd
Q"7) er der opn3.et cl "IHcn mcrudhytlc fnr dlrekle \;\
nmg I forhold 1l1lradllloncl s:\nmg efler ploJnmg. men I
gennemsnit for de fem for')og. der er gennemfort 1 pcno
dCII 1994·96. har de Irt: afpm\'cde metoder klarel ~ig li·
gc god!. I del cnc 2.• r<; fnr'mg OBS). der er hO'ICl 1

:1 (lrj forsog nI('(1 smuler O,t.: 14dsll'c/\mll'IIgdcr i Hn

(crhl'edt' (yper pd. u(

- mmng afnnterhrt'dt' Åan stant' fra / jepll'm
bc·r. Især l I. un hH'de.

dC'n oprima/e tu/\ætbmænl{de \11l{a fra ca ]O{)
p/lIllfer pr. m' 1 \'eplemher (J~ It! ca .J50 p/(lII
Ipr pr m·' i heKwldehen afol.:.wbcr t.l/er en slIg
"'lig po ca 6 plall{('r fIr ",: pr dag.

- de kraftigsle tlfl.~reh affodsy!!,c' \('.~ H'd lidlig
ItIllin~ ug n'd ""It' 1U/\ll'd\I1Ul·rt\!,der

I..raftlgerc an,grch af f"{hyge. nllr der er vinterhvede 'iOlll
forfrugl. Denne forsl..el <;lammer i for'ile ræHe fra for,
'logene 1995.

2

•
4,

68,4
77.1
78,6
78..-1
77.6

,,,

11

78,2
S.t,.'i
84.9
sn
82.9

Pm, ,'111 md m,'d
1!1I1.1(',.ifn.;r

1\

",.,

,
11

"

XoUl
Xb.ol
liS, l
1l2..'
81.0

68.8 81,2 75.6 67.6
76.0 ;Q.II XI..'i 7.3.(,
77.6 77_~ 79.8 7.t.O
:S.X -:".t.9 MUJ -~,Il

79.1 75.1 79.6 73.2

69,6
7'1.'j
112,2
ILU
83,5

forjrufl,l l"n/t'rhl f'Jf', ti (OHOJ,:

100 pVm: 82.4 76.8
!O() pI/m' lQ.:! }n.q

300 pI/m' 81.0 8:'.4
.tUII pVm ill.n }W.x
'iUI) pVm~ 81.2 85,6

Fwl'J./\;1 (lmlt'/. {4 j'/FlO,1!

100 pi/ml 85.2 79,4
200 pi/m XKX ,11,6.'1
3()() pI/m 88,7 88,5
.tOO pllm xi.n 119.0
500 pi/ml 86.9 88.8

Pnl('l'nl pllln/r<r ml"/

l.rurUrjodn r ..
f'orjFllr,1 \"In/uh't',,, ti (tinDr.

S, "' 23 '1 •
S, "lili/pi/m' " '"'Ullpl'-m' " ::::'\ :::11
~IIJpl;'Ol .'4 :!li ~,
J ..rlrJ./l{1 <lrk/'" I: tOFlØl{

St 30'- " • 3
SI i'i
100 pi/m ,. S •
lOU pi/m 17 :!O "5(J()pl/m 4' ,. 18

vi"er ingen IYlklige for~l..clle mellem forfruglernc. Del
hUjC\IC nCl10udhYllC er ,,\lcdc') opn:\cl \cd dc IO lidlig"H:
'åudspunl..lcr Uan:,.el forfrugt falder nelloudb)uet knap
IO procenl \ed en ud"ællc:!M' af ~;\llIngen lil IIld i ol..IU
her Det gælder uan\el. (1m der I..ompcn<.;erc<; \ed al an
\ cmle en hOjcrc ud'i:cd'imængdc, 'l~r der <;3s med \in
Icrhvede som forfrugl. er der en s\ag lendens lil. al den
OPllllldlc ud~ædstllængdc: liggt:r lidi 1,I\en: end \cd ("n

hcdrc fnrfrugl. Der cr ligdede\ en 'i"'a,g It:nden') 111 el lidi

Ttlh('/97 \fmwlcrml; til omlOj/ntn~t'T Il'tl f'ttlhlermg af nnferhl/'tll' (IJ7M

P1anln' Pd, pi m Pet. strt m 1\:.1 dzkn. af rod m UdlJ-. Ol

IVinlerh\ede pr. ml kn.dJ;.cfO<b)'BC ~Uefod~)'~c coldfod yge merudb)1lc
L fo'" SI. ]:Q.JO SI. 75 sl,75 hk.J! pr ha

o 84.9
Il n.y
O 4.1

J

82,1
+0.9

2 +0,3

"'

'" 7 27
~:!O

, 17
205 J 24

2f11 , 21
~olX \ 20

2"7
, 21

/IJV" IJfJ / UTI hl',,(/, ~ /011(''''

PI"Jnmg. dbcdsharvnmg. s!nlllg
SluhhJI' nmg. ..ah.:d,h,lr\ lim!!. -.Jm "I!
Rr:nspnlJlnlng, dJT'ektc s.tmng
l_m

jqlJn I ,lrI hll"/" 2 {"F(I!p,

PlllJtllng. ~bed~h:al'·mng. s~ning
Stuhhilnmng, ~:lhcd~h~n'nJng. ,:tmng
Renspmjlning. direkle dmng
um



Vintersæd

Tabel98 Mm/lnering afomkostninger I'ed erahleT/nN af \'inlerh\'(.'ue (~-(lrig forwgspllJlI} (880)

P1anll"f
Pd. pl. m Pn "" m f\:L da'ln

U<lJ>. ..kna:llr.c- wUc- ol rod mVinlerh"ede r' m foJ~)~..: roc:hyge (lIdfod yge """"""lUfod<
~l 7S \>129-30 M 7~

hlg pr ha

1995 1 dn hl"('dl' I joru,'f 19% 1 Urs hl'ede I jCITHN.
Behand/jn~ efterM IWJ 8t'1kJndltn~ejrerdr 1Q9.S

P1øjnmg. dbroshatvnml. dmnl PløJning. dbedsharvl\lng. sinmg 220 l 3 l 65.1
Stuhh.anmng. sAbcdshar,,"mg, såning PløJnmg. 'iJbo:d.\ha"'nulg. '>!nmg 1(X) 6 J l +l.2
Slubharvnmg. såbcdsharvnmg. sining SlUbharvning. sJbcdsharvmng. w.mng 128 2 15 l +4"'
RcnsprnJlnmg, dlrell~ ~nml! PløJnmg. såbcdsh3r. nmg. \ånmg 11,12 • 6 , 1.1
Rens~Jtning, diR:kle sJnmg Renspmjtning. direkte sining 90 18 13 +9.6
L50 5.0

lWJ·'15 1 onhl'ed,. .lftlnt"'; 19'i,i·90.1 ars hlrde .1 f"n(l~ lj\ 1fs 1J's
Behondlmf l'{iuo,. lY'J,f YJ 8e1kJruJlm~ efterur llJW·lJ'i

Pløjning, sJbWshar.'flmg. sJnmg P1oJnmg. såbedshar.·ning. såning 226 8 11 13 57.7
Slubh:lt'Vnmg. dbedshar.'mng. såmng .... lljnmg. s!bcdshan'nmg. ~ing !JI , ,

" lA
Stubharvmng. dbedshanmmg. sining Slubharnung. sibechhannmg. sinmg 161l

" • 13 +4.7
RensrroJtmn!. dU'eltc sAmng P1oJnmg. s!bed5han nm)/. ~<lmng 219 16 l' • U
Rensprujlnmg. dud::le sinmg Rensprn,Jtrnn!. du~lle dmn~ 175 " 10 3 +2,7
L50 m

1996. har der været problemer med overvintringen efter
direkle o;åmng. hvilkel har resulteret i et statistisk siHcrt
udbyllCll1b. Men i gennemsnit af de lre 2. års for~()g. der
er gennemført i perioden 1995-96. er der ingen o;ikJ...cr
udbyllcforskcl mellem ctahleringsllletodeme. De for
skellige clableringslllcloder har Ikke medført fonJ..cl!c i
angrebene af I.:næJ...kefodsyge og goldfodsyge.

[ label 99 er vi~l rc\tlltater fm i alt otte forspg anlagl i
2. ~rs hvede, Seks af forsøgcne er :lI1la~H på Hl) og tn pli
J(37. Form4lel har ogs~ her værel al undersogc. hvorle·
des for... l.:ellige etablcring,smclOder påvirker udb)IlCl og
angrebet af fodsyge. Og~d i disse for...øg har bjdc <;<1/1int!
efter slubharvning og direkTe s:'lmng efter rCl1sprojtning
I.:.laret sig på højde mcd traditionel såning efter pløjmng.

Tabel99 Hlmmerltl~afomko((nin~erled erab/erln/( a} 7 an \'mterh\'ede (877;"

I\inltrh'ede
P1anlCr Pet. pi, m Pct. $tri m Pct. drl.n l"db- og
['r,m' l.na:l..kcfoc:bygc Lnd..kefoc1s}ge ;ar rod m. g()ld· mc:ruJb}IIC

f".." d. 29-30 ~I. iS j"oc:bvge st j"'\ hkJ.pr. ha

318 10 18 • 73.6
1;.,) 8 11 " O.'
284 10 8 7 2.3

"'

28t 8 24 8 67,6
:'61 • 21 IO +1.8

"" • 18 10 +0.7
~

11194·% 1 un hll:d~.llj/)"DI;

Pløjnmg. dbedsharvnlng. sinIn!
StubhJ,r\umi!.....U"...'<bh;lnnlng. ~lng
Rensp"'jlnlOlI;. du~kte dnlng
l.m

1996 1 UH hledt' J [r'rlDfl

P1ejnlOJ.~ nlng. s!nlOg
Slubh;lnnmg. <;.Uled~hanOlni. ...aJlln~

RenspntJtnlOg. dirtkle dnmg
L50
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Vårsæd
Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen

ArCh lor...og med \ :\r,æd har neTe! noget pr:cgcl :lf de
Illeget IUrn: \.f'k ..ltorhold og en U('lh geografis" forde
Img .11 m:dhort..'ll.

Markante resultater i 1996
Der eT i ;\r "U11 h\l~ld ,mit llIcrUl.lb) Her lor wal1lpchc
ka:mpcbc l dr..:cd. 1)L:1 vi ..cr h:kh:. al vejret har helinget
ret bc .. "conc sygdI111l,,:mgrcb. og al dcr cftcrh:lndcn fin
de~ ,j ~odc og ef1d..tl"c resIstensgener overfor specielt
meldug. al dan.. '" landbrugs be\ id\le "al\el1 pj sådanne
,urter er med lil o..tI ned ...cUe beho\t:1 for mcldugbd..æm
pcl'-C. 641 procent .If del dan~"'e drh)gan:al har i 1996
\,ncl J)rl..(,1 med \oner. der har en fuldt dfdtl\ mel
dugrc"'l:>olcn...

Læsevejledning
I delle af.. nil onllalc'i :'rels forsog med \ortel', phllllc\'æm
og dyrl-.ning af vllr",cl!. ror<;ogcne med u~rud(~bc~æm

pcbc Cl' alle gennemforl i v:lrhyg. Dc omtale:. derfur UIl

der delllle afgnxle, og alle effeknahcller mv. finl..le" un
der v.\rh) g.

RagCf'-1 I bogen finde, en o\er'If!1 mCf de afprO\edc
sorter, dcrc~ ;lf"t;ll1lnmg. forædlerbclcf!l1cl\c. foræl..ller
m.m. I delle af~mt Imde'i hgcledc .. en mcr"lgl mcr dc
afpru\ ede nudler. deres indholdssloffer. m3r~ed'irn\Cn

for dc m,jr~cd~førtcmidler 111\.

I label I er \ '''1 omfangel og I'(lrdcllll~en al :1rels
land,fnr'''i! i v;lr,a:<.I. LlIlgl den tnCr\l'ICndc del af for
sugene er genncmf"rl • v:\rb) g.

Vårbyg
Igen i 191.)6 er der 1""o;lcl r:cnl,' udb)'lIer 1 IOf',\lgcne med
vårbyg. SallHit!ig. hal' ~valileten de neste !lteder V:l'I'~1 p:'t
hOJde med h,l\lclI 199:'1. Del hdydcr hlamJl ;lIlde!. iii der
er producerCI ~1(lI'I: llla:ngdcr:tI kvalilcl ..m:Jllbyg.

Angrebenc af :-.~ade~orere i n'l.rbyg i 1996 har ovcrvc
Jende \lt:rcl wagc. BHbladplel har Ira slutningen al JlInl
oplradt lidi mere udbredl end nunnall. \1eldu!!an!!rCOCI
har \'ærel meget ,\':tgl I forhold Id lldligcr~ <Ir. mcn dcr
har værel ..lore ..on<;fo~Kcllc, Bygru<;1 har \ærel udcn
bel~ dnlllg. og 'ik\lldplclangrcbcne har O\cn-cJcllde \ ;l"

rCI .. \ age. Angrchcn.: af ~~:uJcJ~r har også \ærel \\'a1;C.
dog har der I()~;llt • lullel af Juli furd.ommel merc ud
bredte angreb af bladlu ... I ",gUl' I "Cs ud\ l~hllgCll ,jf
,~adegorCfl' 1 .....llh}~ i 1t)<)6 I plalllea\'lskon'iulcntcrnc,
rcgi'ilrCrin!:!'lIcl.

~ Vårbyg 1996
'å.100
~ 90
il so
go 70
~60..
~50

~ 40
30

~ 20
,; 10

----
::...-----

~ O
ri 2015 27/5 316 1016 17/6 24/6 1(7 8f7Q.

Tabe! J ln/allwuNmwg 11196

AnlaJr~

Meldug

- B blad let

Bygrus! Skoldplet

Bladlus - Kombladbiller

\ trb)g
55 lOfter
1>(.mlcho:~"'~lld-.c

IJ)-n.mng
IllI~IC

12 soner
Plantcbc~"'yllcl'>C

V:1rh\<.'d<.'
7 sorter
I'I.Ullchc,l..} IIcl .....

1alt \:1f'\...·d

1<),
1M

•
"
'I
l

''''

Flg. 1. Udviklingen af skadegorere i v~rbyg I 1996 I

planteavlskonsulenternes registreringsnet.

Sorter
[ 1C)96 er der afpnl\ Cl 55 v:1.rhyg..orler i landsfor,ogcnc.
!Xl er Cl fald r~ 5 I forhold til 1995. men CII :-.tiglllng p~

j i forhold III 1l)l)4, Ud:ll de 5:'1 afpmvedc ..unel' Cl' de
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14 med for forsle gang. Det betyder, at 19 af de sorter. Ttlbd 2 Landsfun.'og med ~'årbygsorler1996 (CI·C3)
dcr deltog i landsforsogene med vArbygsorler i 1995, ik-

Udb)tlc 0t1 mcrud- Hele landel
ke er blevet lilmeldt lil forsogene i 1996. inIeressen for

Varb'K
b)·llc.hl.~ kcrne: Udhym:

afprovning og marked!>foring af nye vårb)"gsorter ser så- pr. ha ..."..,
Icdes ud lil 31 være usvækket 0."" I. t

Der er gennemfort 30 forsog I den fælles sortsafpro\- ArI/ull' 4 • 9 9 J
ning. heraf har el måltel kasseres. I den supplerende af- Blandmg 75.6 .2.3 .... 100 11.5
prøvning. h\'or el udsml af sorterne afpro... e... i el ~tort o\lc'[I.\ +1.1 1.9 O.• 101 lU

antal forsøg. er dcr gennemfort 76 forsøg fordelt p~ Io ('anut 0.3 "'.S "'.1 100 10.7
\himl +1.6 0.7 "'.. 99 11.6forsogsserier.
Caruso +J.6 0.4 +1,4 98 I\.S

En stor andel af f()~()gene er ~ennemfort !>Om to-fak· \Iclun +5.:\ "'.9 +2.9 96 12.2
lorieIIe for'iOg. Dcl bct)·dcr. al der i hver anden genwgel- Slwnu +13 2.2 O•• 101 10.8
se ikkc cr anvcndl svampcbekæmpclscsmidlcr, mens der \bod "'.' +L~ +1.1 98 11.1

i den øvrige del af forsagel er anvendl i ah 0.4 I Tilt lap Gold~ 0.2 2.0 1.2 102 11,4

pr. ha. Denne mængde er i de neste tilfælde udspro)tcl Llmbo.l O.' 1.0 1.5 102 10.8
Banok 2.5 2.3 2.4 103 11.0

ad to gange. Den sidsle behandling er gennemfart ved Krona ".9 +~..~ +4.9 91 11.7
byggens skridning. "Ilcvatb +1,1 2.2 0.8 101 11.2

Der er Igen I 1996 anvcndl en sortsblanding som m~- ikron 2.7 H 3.1 105 11.0

leson. Den har beslåel af sorterne Mcltan, Goldie. Alex· Lam'" 3.1 2.8 2.9 104 10.7

is og Lamba. I 1996 har Lamba således anost Canut i \Ile 0.0 :u 1.2 101 11.1.,- 2.9 2.5 2.7 104 10.8
måleblandingen. Der er t årets forsog hostet ca. 67 hkg

GI\C lU 2,1 1.2 102 11.1
pr. ha i måJeblandingen. Det er ca. I hkg pr ha mmdre CamIllant +2.3 "'.8 +1.5 98 11.0
end i 1995. Resultateme af årels landsforsag med vår~ T«bon "'.5 lA 1.1 102 11.1

bygsorter fremgår af label 2. C... 2.2 3.9 3.1 IOS 10,7

Resuhaternc er opdelt på Øerne og Jylland. Udb)11CIl ('ooper 1,7 tI.q 1.1 102 1\.0
TClllllC +1.1 "'.6 "'.9 99 11,4

måleblandingen er angivct med fcde typer. mens de an-
L)'slma~ A +2,1\ +:\5 9' 11.1

dre sorters udbyllc er angivet som mer- eller rnindreud- LSD J2 .1.1 1.1
byllc i forhold lil denne. Udovcr udbYllct i hkg pr. ha er AnlI/Ib 4 6 IO fO O
angivet det relative udbYIICI i forhold lil m~'cblandtn- Blanding 73.8 61.8 .... 100 11,4
gen. Endelig er rnprolcinproccntcn m:\11 I en del af for- ()P(K '.1 L" 2.• 104 11,1

sogene. Den er angivet yderst til hojre i tabellen. To'" '.9 1.0 2.• 104 11.3

Udbyuemæ!>sigt er der en Slor andel af de provede Mentor 2.9 lA 2.0 103 ilA
Verona 5.8 2.0 3.S IOS 10.9

sorter. som h<lr overgået målebl:mdmgen. Med et for- Pulomll 3,6 2.7 3.0 IO' 1ll,7
holdslal for udbyttc på 107 har sonen Henni været den Bcrcta '.9 1.' 2.8 104 10.6
hojeslydende i 1996. hvilkel den også var sammen med M:LI1dollll 3.2 +1.0 0.7 101 10.8
Banok i 1995. Næsten samme udbyllc er opnAcl i 12 CAb18115 "'.3 +1.3 +0.9 99 11,2

sorter. der har givel forholdstal 105 eller 104. Tnanon +1.1 +0.1,1 +1.0 99 11,4
Glen 2.7 O.' 1.3 102 11.3Råproteinprocenlen i det hostede kom ligger lidi hoje-
Henni 7.3 2.7 4.5 107 11.1

re end i 1995, men stadig på et forhold:.\is la\'1 niveau. Punto L' 0.9 1.1 102 11.5
Del er sJledes kun sorten \khan. der i årelS forsøg har Tuup 0.5 O." 0.5 101 lU
haft et praleinindhold over 12 procent. Dc relativt hoje- W«, '.5 U 2.• 104 11.1

ste råproleinprocenler er fundel i sorterne Mehan. Bren- Sullanc 3,4 2.2 2.6 '''' Hl.9

da og Evelyn. mens de relativt lavesle er fundel i soner· Optlm~ 0.1 +2.0 +J.t 98 11.6
Barke: O.. 0.1 0.3 100 lU

ne Bereta. Canul. Cork og Lamba. [ ...clyn ..-1.2 +3.6 +2.6 96 11.7
I forsøgene med og uden svampebckæmpclse er det x~rlcll "'.. 0.3 0.0 100 11.3

muligt at få belyst værdien af sorternes mdbyggede resi· Madras 23 02 1.1 102 ilA
stens mod sygdomme. Behandlingsstratcgicn mod syg- Bn:nd.I .5.8 +4.0 +4.- 9J 11.8

domme er fasllagl t lobet af vækstsæsonen. Der er tagel ArdlIa "'3 +1.2 "'.8 99 11,4
'FC' SS 94"'1 +1.1 +:!.I ... 1.7 97 11.5

hensyn lil. h\'or kraftige og h...or lidlige meldugangrebe·
/~\f) .l_i 1.6 1./

ne har værel rundl oml..ring i landet. Ved fastlæggelse af \fIJ.lI tf 4 • /O fO ,
bchandlingsslr.ttegten er der l:tget hensyn til. at bchand-

8landm~ 72.6 .2.1 ",' 100 11.6
lingen ikke skulle være mere intensiv end "'ed praktisk ·\hed I ~Kl 0.8 O.S 0.8 101 11.6
dyrlning. Den vaigie behandlingsstralegi giver ingen PF612739-J 4.4 1.9 2.9 104 11.5

siUerhed for. at alle 'iOrter holdes fri for bet~dendc syg- CA!1I0 L" +.1,5 +2.- 96 11.1

domsangreb. Der findes formemlig enkelte sorter. som t CA 803175 0,2 +1.0 "'.5 99 11,1
,fe StJ IJJ·" ~.I 4.tI J .• IOS 10.9

de behandlede parceller har værel så kraftigl angrebel af ....re S8~-8 0.1 2.8 1.7 103 11.2
S) gdomme. al de kunne ha... e beL1h for en mere imensi\ src lI~.1 S:2 "'-' 1.1 "'.8 99 11.'\
behandling. Dtc;sc sorter kan dog tl..ke forvenles at ha\e CM 6006 I.' 0.5 0.9 101 11,7

nogen dyrkningsmæssig interessc for dansk landbrug. VOH 4146-9! ...0,5 "'.9 "'.8 99 11.7

Det bliver af sladig større vigtighed. al sorterne kan kla- LSD J.O 12 f.B

Blandmg· ~khan. Goldie:. Alexis. Lamba

86
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Tabel3 SI'ampeheklPmpelu i ltirbygmrll'r 1996 (CJ·C6J
A Uden ~\'ampcbckæmpclsc

H ",0.'1 ITiltlop

Vårbygsorter med og
uden svampebekæmpelse 1996

\ferudb Pmc.:enl "'''''0;.1VArb)g l:dbyllc hkg pr. h.a orw. be- meldug }"uldplet
lzmpelSle ,A i !\

A 8 8-A

..
0.0 O.l
05 0.2
0.1 0.1
n,ll 05
8.0 0,2
0,1l 0.2
{Ul 0.1
11.1 0.1
0.0 0.1
1.tI 0.1
0.0 0.2
0,.'1 n.:!
0.0 0,1
0,1 0,1
0.0 0.0
4,!l 0.2
0.2 0.1
0,0 n.n
.1.0 0.1
0.1 11.1
0.5 n.2
0.11 (U
0,0 0.1
tl.~ 0.1

5,1/

0.0 0.1
O.cl H,.!
0.11 0.1
o.~ 0.1
0.0 0.2
0,11 0,1

0.0 U,O
Cl.! I lU
0.0 lU
11.0 11.1

100 105 110

FOf'hokjsfaJ for udbytte

9S

• Med svampebet<æmpelse
• Omkostning til s\lampemiddel (exel. udbringning)

• Uden s\lampebekæmpelse

lV$imax
K<OI188.._

Meltan
CaOUl

NFC S894·2
CA 2110

Caruso
Evelyn

Optima
Seanen

Caminant
Ca 618115

Tnanon
Maras!

Tirup
Maud

Texane
Ardila

Shamu
Su1lane

Punto
CotI<

6a"'.
Madras

Umbo
Verona
AlelCis

SEC.1193 S 2
Mie

CA 803175
CM 6000

Goktie
Mandolin

Nevada
GIve

Lam""
Glen
Tofta

Mentor
Cooper

VDH 4146-92
Abed 1383

T..bon
PF 612739-3

Bereta
Optie

NFC S6 94·8
Reggae

Wren
NFC 5894·7

H."",
Bartol<
Henni

Paioma
Blanding

90

Fig 2. Forholdstal for vårbygsorternes udbytte med
og uden svampebekæmpelse. Udbyttet af den
svampebehandlede sorlsblanding er sat t1l100.

,
0.1
(J,:!

0.2
o,~

0.3
11.1
0.1
0.1
0.2
0.1
0.0
0,2
0,1
lUI
fJ.I
O.oli

0.4
O.to
0.1
lU
0.0
0..1
0.1

O..'

4

0.0
n.o
3.0
O.R
7.0
n,n
'.0
O.oli

0.0
0.:
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
~,t)

0.0
n,o
2.0
1/.0
4.0
lU
O.~

~.O

0.4
1.1
J.6
1.0
2.6
1.2
,~

1.]'
1.5
~,O

0.9
0,.'1
0.9
1.0
1.5
::!,tl
0.9
1.0
1.6
n,S
4 .•
1.6

+O~

3,6

"'5
0.3
0.0
2.8
0,(1

S.O
o.::!
2.7
U
2.1
11.-:
1.2
1.0
i.J
1.1
0.0
~5..,
O.Q
lA
o.':'
0.9
lU
0.6
I'
(/4

+1.0
lU
1.8
~5

0.4
0,4

+(),I
+(1.1

O••
-O.b

4

69.4
70,6
68.9
69.l
68.3
".1
"1.4
6Q.':'

71.2
7l.J
7·U
".l
70.8
7·U
7Li
-1.6
73.6
-1,11
68,8
-2.2
73.6
72..~
68.0

".'23
5

64.8
67.8
68.5....
69.8
n9..'i
69.7
66.'
65.6
M.2
".8
69.8
65.7
6.'1.1
M,l
n7.9
.3~

655
6].0
b_~5

65,7
nO,i
~.II

02.7

~.o

64.7....
68A
6J.b
65.5
68.7
67.6
(~)l

65.7
b5,to

"

4

69,0
(,Q,4

65.3
(.,.,.1
65.7

".Q
68.Q
611..1
69,'
M.l
73..~
6'.11
69.9
7.1.4
70.l
M.il
'72.i
-n.1
6i.:!
- 1.4
69.0
70,()

68,5
0 1.1

.2 .~

65.8
(.ll..1

".7
tll.1
M,I
OlU
67.7
M.Q
65.1
(,(,,2
In

....
67.1
65.7
6.'i.Q
64.9
6QJ
67.0
M.2
61.4
h1,'i
6.'1,':'
bh.7

".4
!l.l,7

68.2
M ..1
62.1....
61.6
(,.!.7
64.7
60.4
64,2
hl,!1

.2 ,o

Antdl/r
Blanding
Alexis
Canul
r.1aresl

Con.."
Mel"'.n
Sh.amu
Maud
Goldlc
Lunlx!
Banok
Krona
Nevada
Heron
Lomb>
\he
RcUac
G1H"

Cammani
Trcbon
Co<k
Coopcr
Tcuoc
I :r'lmJ\
LWJ
\nI"J/,

BI:mdmg
OpllC
Tofta
Mcmor
Vcronn
Pal(lmJ
Daclll
\Iolod'lhn
CA"lDY
Tn_
Glcn
IIemIl
Pumo
Timp
w,,"
Suh:mc
Opuma
Ibrle
bclyn
5carlen
Madras
B~nda

Ardlill
"l{. SB<u2
I.\/)

tmal J,

Blandmll.
\lxd r 1:-: \
PF6127J9-.l
("A211O
CA 1103175
NK S8 94·7
NFC SB 94·11
SECII')1S!
CM 6006
\DU 414tl-9~

Lm
BlanJm!! ~lo:ltan. GoldIC'. \Ie:m. L.;l.mN

Xi'
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re ,ig mcd Cl absolUl Illlllimum ...f planh.:oc',J.)ltd
..c..midlcr

Del frcmgolr af re~uh:.lleme i label 3. at der igen i 1996
i de ne~tc ..ona er opnået meget beskedne mcrudb) \Icr
for den gennemførte behandling. Det er ,oliede, 1..11n få
'ioncr, som er blevet kraftigt angrebet af sygdomme. De
storste merudbyttcr er hostcl i dc to forholdsvi~ nye ,or
ter Cork og Verona. dcr desværre begge er rcl modtagc
lige for meldug. Der er i 23 af dl' afpruvcdc soner op
nåel mindre en 1.0 hkg pr. h::! i mCllIdbyne for dCIl gCIl

nemforlc hchandling.
I figur 2 er der en grafi~1.. afbildning af rcsultaterne tr.l

forsogene med og uden ~\'ampcbckæmpelsc. Iliguren er
vist forhold"'lallcne for alle soner. FomoldslalJene l'r hc·
regnel l forhold til udb~lte i m:1leblandingcn i de be
handlede parceller. Herefter er Mlneme soTteret p~ den
OlMe. at soncOlC med det tHlJCSIC forholdstal for udb) Ile
i ubehamJlc1 er \i ..t nederst i tabellen. De gnlnnc hj,c11..er
vi'ier forholdstallene for udbytte i de ubehandlede par
celler. mens summen af de mde og blå bjæl1..er viser for
holdstallene for udb)'lle i de behandlede pan:ell\Cr. Ud
giflen lil dcn anvcndte mængde Tilt IOP svarer til den hlå
l'oujlc p. toppen af den rode. Den r~lC.1e søjle ..ammen llg
net med den grønne vi~r. om der er opnået et merudbyt
te for den k!cnnemforte svampebekæmpel~. ,om har
1..unnd hclalc for svampemidle!. Det skal tw;mær1..es. al

udgiftcn til udbringning iUe er mdregne!. Den "II i
mange lilfældc """-:lfC til omkostningen til W<ll1lllCllUdlel.
Del hclyder. at hVIS man vil ha"l: d indtryk af udbyttel l

de behandlede I)arceller. n:'ir både s....ampemidler og ud
bringning er hclall, skal man reducere d~n rude ,oJIe
med et ~tyU.e. der svarer til det bl<\.

For en meget stor del af de afprøvede sorter har det
været en d<lrli!: forretning at anvende de 0.41 Tilt top pr.
ha. da del ik1..c har givet et merudbytte. ~()m har kunnet

Ta~/.J Vcirbn: /996. Supplerende forsog IC7C8,

Ixtale lor ~\ ampemidle!. Omvendl gælder del for enkel
te af ,oneme. al der er opnjel merudb)lIer. ,om gur det
Iii en ~()d forretning al behandle di!.'\(' ,arter. Det frem
gal' dog af figur 1. at det i 1996 har været den bedste for
retning at dyrke en sort med en god resistens og s:1 und·
lade anvendelse af svampcmidter.

Ved valg af vårbygson bor tier prima:11 fokuseres på
sorter neder,t i figur 2. OI"'C ...orter har j :'irets forsøg hå
de vi,!. al de kan give ct hojl udbync. o~ at dr.: kan g(,re
<.lct uden svampebekælllpel~.

Supplerende forsog med vårbygsorter
Udo..er de egentlige land~fon.u,g. der gcnnemfores i et
,al1larocJde m~lIem Stalen.. Ptantca... l.. rorsog. dan~ke

forædlere og l.on~repræ~nf3nccrsaml de lando1..onomi
,kc;o foreninger. gennemfores der el betpJcligl antalloka
Ic <;oTtsfor~og. I 1996 har dt::: 76 ,upplcrende lorsog om
fallel 1~ vårbygsoner.

Tabel ~ vi!.er resultalet af de IO fors"g~ ...ericr npdelt p:1
rc~ioner. I disse forsogs~erier er der i gcnncnn.nit hostel
ca. 10 hkg pr. ha mintlre end i l:llld'ifor'iogcnc. Trods
delle svarer de opnåede resu1taler pænt ti! dem. der er
opn' cl l land~forsogenc. Hvis man ser på forhold"lalle
ne for lldbync. afviger dl: fnr til: neMe af "onerne hojest
med to til Ire forhuld'lahcnheder. Der er ll\gen 1..lare
tcndclN:r lil, al enkelte sorter klarer ~ig ..ærlig gt"Xit eller
l.h\rllgt i enkelte regioner.

IIahel5 er de samme fo~og opdelt ellcr den jnrdl)pe.
!'>(Jm de enkelte forsag er gennemforl p . Ihi, man scr
p~ de opnåede udbytter. ..e ... der er en svag tendens lil. al
soneme Goldie og Trcoon klarer sig relaU\t hedst pil
lellerc jord. mens sanerne Cooper. Maud og ~1aresi kla
rr.:r .. ig rcJativt bedst på .....ærere jord. I 1995 blcv der
gcnnemfol1 en næ~tcn lilW:lrcnde opdeling af furM)gene
ptllordt)per. og det antydede de ~alllll\C tendcn~r for

Iv"",
lJdbylo. -....",............. .....-

Sjdood I "'" 1';:;1- - ="I~I: Iy- uq,.."'I FlI!

Amalfofløl( • 1 3 1 13 7

"
1/ " " .J.i

Blanding 68.5 48.6 70.8 5'03 63,8 62A 55,9 55.3 57.1 59,0 100
~kh:lll -0,7 0.11 .,.4.1 ~.J +O,h +().X ~.I 0.1 +l1.2 '<U 99
Hanok TO.4 .,.2.1 2.4 5.1 O.R "'.7 0.8 0.1 0.2 0.4 101
Lamba +O., 25 3.1 +4A 0,1 -t-O.' -;.(l.S 1.2 Il,O 0.0 100
Ooldie +2,8 1.5 1.0 +2,7 +1.3 +1.1 1.0 2,~ l.l 0.4 101
llenm :U .D 6.7 :',7 \,7 U !.I !Jl 1.0 :t-l ""Trcbon "'.2 JA 0.7 +2.8 0.2 O.J 1.5 1.9 2.1 1.5 10J
ToftJ l.~ 1.1 'i.~ I.lo. ' - 1.6 +0.1 .l.b 1.5 1.(1 HH
LWJ 2_; 2_; {/ ~o '" ~ 2_; 1.< /I

\"«1/ {(Jf')O~
, < , , U - .' ., r 31 3/

Blanding 66.7 54.7 67.7 62.7 62.0 56.5 56.7 52.4 5-1,6 57.9 100
Coopcr 1.' ·O.Q 3.>l tUl ll.'i O.! Il.:?: lU' O.J ll.h IIJI
c... 1.8 +23 603 2,0 1.0 1.8 2.6 .0.2 1.0 1.0 102
Marc:'1 ~I.l ,jJ.5 1.' ~.,) 0.- l.h o.:! U U 1.0 Itl!
M.ud +1,7 +2.9 1.5 2.8 . 1.0 "'.4 0.1 +1.0 "'.6 "'.8 99
Ak~,\ 1.6 -!.Q "'l.1 II" ,2.0 .... ,." 0.1 2.-1 +J.'i "'1.';' .7
Krona +3.8 +5.1 +4.1 +0,2 +3.8 +1,2 +3,1 +1,9 +1,7 +2,7 95
Te,,:UlC 1..2 ..1.1 ""0. , Cl.'! ..u n,:\ 1.:'1 +l.! +0.1 -!"().'i 99
,.sO 3.2 J.f! "' '" /,fl '" '" 23 J.< /I

Illalldlll~. AIC\t\. I .Imb,t. \ldl;jn. Goldt.;



Varsæd

VarbYK
Uclbyllc og merudh)'lll'. Hele landel

M:g pr. Il:!
JB 1+3 l JB 2+4 JO 5·8 , c1"j fh.

Udh}lIe og meruJlJytlc, Hele landel
hk~ pr. ha

Vårbyg
Forin. II FOrfru~t laFOrfru.!!1

IIkg Idrb 8 anden andel .:nd pr. ha
!'hl

yg kornan kom

Altlal/of\og II /0 '4 4' 45

Blanding 54,5 53.9 63,2 59,0 100
~kltan 0.0 +0.5 70.4 oH)" ""Bartok 0.0 +0.6 1.0 OA 101
l_llUb:1 +0.4 1.(\ ..;.fJ.~ 0.0 lilO
G(lldic 2.1 1.1 +fJ.6 OA lUI
lIenni \.1 :!.3 2.2 2.4 I(~

Trclxm \,I 2.5 U.4 1.5 103
TIlIla 1.' 2.l ~.O 1.9 Ilrl
151) !4 :,3 I < J.J

Alltllljnr'i';: , 12 Il " '<1

Blanding 50,6 52.9 62.3 57.9 100
ClH,Jper 72.7 +U,4 Ul 0.6 101
Cork O.J +0'; 2.1 1.0 102
MIlresI +1.7 1.1 1.' 1.0 101
Maud +2.3 +1.2 +0,4 ..{).8 99
AkKis +1.\ +1.9 +1.6 .. 1.7 97
Krona +1.2 +I.fl +J.2 +2.7 9'
T"~anc ..0.'1 +1.1 -i-O. I +(Jj 44
l_H) '" 17 LI II

Bbndll1l; Alexl', Lunl>.I. t-kh:m. (inldlt'

Goldie. C'oopcr o~ Maud. Trebon dellog i~ke l de sup'
plerende forsog i [995. Det :-~a' Llndel'~tn..:gc", at r('~ulta-

h:rne ikke direktc ~an bruges til al ~ammcnliglle udbyt-
tcforvenlningerne pil de forskdligc jordtyper. d;l 1'01'1>11-

gellc er gennemf"n i forskellige mar~er.

11abcl 6 er de supplerendc forsøg updell cfter forfmgt.
Der er kun små for:o.kcllc l de opn<l.edc resultatcr. Tallene
kurme dng antyde. al SOl1cm~ LUllbn. HCllni og Tofta 1..1;1-

l/1/l//jur.li'l; " " " 15 25

Blanding 57.1 5S.5 [A U.2 2.U
\khan _~fl,4 57.4 1.0 IJ.() 1.0
Bartok 'i7.6 5:\.4 0.8 II,(I 1.0
l.amb;\ ~6,4 5i.f> 1.2 0,1 ~.11

Goldic 56.8 5X,4 Ui U.I J,O
Iknnl 5~UI 60.5 1.' 0.1 I,n
Treoon :'l1l.2 59.2 LU 0.1 J.O
Tull;1 'lIU W.l 1.0 0.7 l.O

Lm IO /.II 05

'tUlI/II/nov. /I, /I, /I, I." 15

BlandIIII; 57.i 58.7 1.11 0.1 2.0
Cool',.:r 56.n 59.1 2.6 l,i1 ~.II

COrl. 5·U 59.1 4.6 6.0 2,0
\Ian~~l 'H.5 5'>1.6 2.1 2.0 1.0
\Iaud 55,2 57.7 2.5 2.n 2.0
l'lc~i~ 55.6 'l6.i 1.1 (U) 2.0
Krona 55.6 56.1 0.5 U.U 2.0
T.:xall\' 5(,,4 .'ii.l) I..~ Ul Ul
UlD 1.1 I.f (}.,~

Vårbygsorternes egenskaber
l\lIe dc afprO\elJt: drb)gsol'tcr findes i obsen;uionspar
cellerne l d~ samme marker. Derfor er del muligl direkte
al sammenligne de enkelte "oners egcmkahcr.1 1996 har
dcr været mulighcd for at vurdere angreb af meldug,
bygbladplet og ,,~oldrlct samt at regi"trcrc lllooning.sda
1\). m:lle stn'Hællgde og vurdere tendenscn lil Itcdknæk
ning af ~tr<l ug akll. Del ~idM~ er sket ved u\'cmlOdenhed.

l lalle! 8 vises i venstre side dyr~llingsegenskabemcfnl
observationsparcellemc i 1996 og karaklerernc for angreb
af de J nævllte sygdollllllc. l Iwjrc del af tabellen bringes
up lysninger fm "ol1slistcn 1995 for lie .16 sorter. der er
opt:lgct på den. Dct drcjl.:r sig om modlagelighed ovcrfor
bygmst og om kemekaraktercme: Kornvægt. rumvægt.
protein indhold. sonering. ck~lrakludbytleog viskositet .

Modningstidpunktet har kun varieret med ~ dage. De
lidtigsle ~oner er modnet den 17. og de sildig&l~ den 20.
augus!. Slr:llængden varierer fra 78 cm i d~1l krafiJgt

Mcrudb Prl

VårbYK
L:dbYllC i hkg pr. lu

forwam
PI;I.

hH~blad·

I [p..-bckæm
meldug plct

A " ~I~ A A

Blanding. I\lC\I', Lamba. \1dl.;1ll. Goldlc

rcr ~ig rclallvl oc(ht mcd en ~od fnrfrugL men... ~()rteme

GoldlC og Trchol1 klarer sig rcl:ili\'1 bed... t mcd \'Mbyg
.;om lorflllgl. IXl" Cl' kun talc om "må for:o.kcJ1c. Re~lI1ta·

leme ~i~er ikke noget om forfrugtens betydning for ud
b) nel. idet fOrsllgCl1c ikke er gCllncmfon i d~ ~ammc mar·
~cr. og udbYlterne er derfur i~ke direkte :-amll1enligncligc.

1 tabel 7 bringc~ re.;ullatct :lf de ·B forsog i den SLIP'
plert:IHk afprovning. der el' gellnemfart mc<.l og uden
~\"amrcbekælllpcbe.Dcr er ngs:'\ i disse for~l)g opnået el
meget begnCll'iCl merudbyttc for dcn gcnncrnfonc he
h:llldling. og de opnåede rnenldbyu~r~\ arer til re~ultll'cl

af land~for"ogenc.

Tahel 7 V(lr/,yg.lflrter med ()~ Ilden 1l(lIllJlf'bekrf'm/!c/'l'.

I/lpplerl'fule jurwM ((·!J·e IO)
A = Ude/l 5\'alllpl'b(,~Il'mfJl'he

U = 0.-1 / ni! fOl' pr ha

4.'

59.0 [00
+O.~ 9'

OA 101
0.0 It~)

0.4 lUl
1.-1 104
15 10J
1.4 IO.~

II

31 31

5-7.9 100
O.f> IO'
1.0 102
1.(\ 102

+0,8 99
t 1.7 47
+1.7 95
.;.05 ."
II

II

62.7
0,1

+0."'1
,·0.1

+1.7
+2.4
+3.1I
+1,(1

f.'

18

61.9
';'().:'i
0.2
(I.(l

+0.6
l.i1

1.1
J ..:!
l_t)

Ih

57.2
+0,'1

0.7
U.I
U.9
\.0
1.5
1.2
2.0

/5

S5.~

0.8
2.3
I.b
0.2

+1.0
+1.5

0.7
LI

'",
53.9
0.6
1.0
2.0

+2.0
+2.4
+3,6
+1.9
3/)

II

57,1
lU
0.3

+1.1
1.2
O.b
2.2
0.7

Afllu/jormr.:

Blanding
C<H,lper
Cork
Marcsi
Maud
i\tC'\IS

Krena
Tcxune
LSD

'la/Id 6. Viirl)\'g 1996 Supplerendeform~

Btunding: Ale~ls, Lamba, Mdlnn. Goldlc

AllliJ/ jOfWf:

Blanding
Mcltall
Banok
L:llnha
001<1Ie
Ilcnnl
Trebon
Tofla
LSD

'1llheI5. VarbvR /996. 51f1)p/eml(l('fur.\'O~



Vårsæd

TabelS Egenskaber i \'årb\'8sorterne 1996

Ot>-.crvlUun I\.1f(dler Groo n&n nr. IbS. milJ 1996

......-dl.nælrnOj
Mod-

MOlJLI!ehghed Havrc(:\·ste- lag<- Pm-
Slr~·

vcd o\e~'l) ovcrfo~ nel1l<ll\~kr'l S~illl lighed
M.;alfDlnJ

\iod· "...k""'" 1\:('11"1'1- Rum· teIn· St:oru·Virb)1t '- rncldu,· p-m",
ru"C \egt 'zgt md·

"""'" ,m re • len~' B.\Id- Blad- "'""" B~@- hold ,,',S,,. M, R..,;:c ~11 =du, pi<' ple> ru. a ...

19 'O , •
18/8 69 7 3
18,' ., l 4

18/8 68 , 5
"li 72 O \O
18/8 " 3 7
19. -, I 9
19/8 6' 4 3
18/8 in 5 3
19M 61 2 ,
20!8 53 , ,
17M 78 J 9
19/8 64 •
18/8 63 I 5
"M 66 , ,
18/8 62 3 I

'"/8 64 l 6
18/8 73 5 4
19/8 56 4
19/8 6l J 2
I9I~ ., , 3
19/8 67 J 6
19M 56 O ,
17/8 67 2 6
18/8 6. 2 4
17/8 57 8 2
18/8 '-i> 7 4
18/8 68 7 7

"/li 66 6 I
20/8 69 2 I
20/lS 57 O O
19/8 75 , 9
1918 6' 4
19M 64 4 IO
18/8 ., 9 ,
1918 66 J I
1918 66 , I
1918 62 • 4
18/8 64 3 ,
18/8 61 6 4
18/8 65 6 ,
18/8 67 I 8
I"M 6'

, 4
19/8 61 6 3

"/li 66 S ,
1918 66 3 3
'0/8 74 , 9
18/8 64 I 2
19 73 4 3
18/8 66 I ,
1718 6' I 4
18/8 6' 3 4
18/8 6' I ,
17M 66 , I
19.18 60 O O

Antolfor$øg

Bluwhng
Alexis
Antilla
Kulc

""'ok_...

""'....C ,
Con..
C."""
Coop<'
Con
E\·d)'11

G'\-e
GI",
Gold.c

H"""
~leronK,,,,,,
Lmnbo
L.mbo
LySIO\alf.

Mod",
Mandolin
Mares.
Maud
Meltan
Mentor
Mie
Nevadll

Opl'"
OptIma
Paloma
PunlO

Re&ll3C
Scarlett
Shamu
SulL:1ne
Tuane
lirup
Too..
T"'....
Trianon
Vcrona
W"'"
Abe<! 1383
CA2110
Ca 618115
CA80317S
CM 6006
NFC S8 94-2
'Fe S8 94-7
NFC S8 94-8
PF6J2739-J
SEC 1193 S 2
VDH 4146-92

9 , 13 S 3

0.0 JA 0.1
0.0 0.4 .I.!
0.0 0.1 0.6
0.0 1.0 8.0
0,0 0.5 0,1
0.0 U 0.2
0.0 lA I.J
8.7 0.4 0.1
7,9 0,1 0,9

10.8 0.1 0.5
2.9 0.\ 0,0

13.- 05 0.1
3.0 0.3 0.1
ID 0.7 15.0
0.0 1.1 3.4
0.0 8.4 0.2
0,0 0.4 13,1
0.0 U.l OA
0.0 0.7 1.0
0.1 3.5 1.1
2.3 0.2 1,9

22,J 0.5 2,7
0.0 1.2 5,6
0.0 1.7 0,1
0,6 0.6 1.0
1.6 03 1.8
0.0 0.3 0,1
0,0 8.6 J.8

10.4 0.2 8.1
3,4 I.l 0,2
1.6 0.9 1,8
0.8 3.3 1.2
Q,O 0.6 3.5
0.0 OA 2.l
0,1 OA 12.7
0,4 0.7 1.7

11,4 :U 7.9
3,4 OA 1.8
3,1 0.3 0.1
0.0 12.2 8.0
0.0 0.3 0,1
0,1 6.7 03
2.5 0,8 0,0

11.8 0.2 1,8
0,0 0.8 1.9
0.0 2.4 9.3

10.6 10,3 O, l
0.0 2,8 0..1
0.0 10,4 7.1
0.1) 5.1 1,9
0.1 0,3 2.1
0.4 0.8 0.0
0.0 0.5 0.0
0.0 1.2 1.0
0.0 3,2 8.5
0,0 I.S O_l

MI0.Ar.Ri.Tu2,Ru,lm9.Hu6,U
m m \110 6 6 , 3 8 3

m m "'110 , 6 , 3 8 6 3, Mlo,la , 4 6 4 3 , 8
m m ~1I0.Ar

, 4 , , , 6 3

m m M , 6 , 4 , • 6
m m L)',la , 4 , , , 6 6
m "' R" l , , , 6 , l
m m AI,La I , , , 6 8 3, , AI , 8 , J 8 6 4
m m RuLa,Wc 4 8 6 3 8 , ,
m m itl,Tu2 , • , 4 , 4 •
m m Ar.U.U , , 6 6 8 • J
m m L)'.U 3 , 3 , 4 , l
m m Mlo.Ar , 4 , J 4 6 4
m m Mlo.Ar

'" m Rl.Tu2 l J 6 , 4 , 4
m m L, 3 , , 3 , , 4, , Ru.La 4 I , I I

m m U , , J I , 4
m "' Ar.Ab.We 3 5 6 S 7 6 5

'" m M J 5 • , 4, , Ru,IM9,1lu4 l 6 , 6 , 6 5
m m Ar.lM9.Hu4 , , 5 4 "

, 5
m '" Ly,No3 J 5 6 4 , 7 l
m m AI , 6 6 , 6 5 J, , Ar.Ab.u.Wc 2 6 5 3 7 7 4
m m U, , Mlo S , 4 , 5 J, , Ri,Tu2,1M9.Hu4 J l 5 l 4
m m Mlo J 6 6 l 7 6 8

m m R, 4 5 7 J 7 7 4
m m Ly J • S , , 7 5
m m Al,Ab 4 5 , l • 6 5
m m Ar.li J 3 6 J 7 S 4, , Ru.!M9 J 5 5 3 7 4 ,
, , MC.lM~,U

, S , 4 8 7 ,
m m AI.Ab , 6 5 4 8 8 J
m m Ru.La 5 4 4 , 4 , 3
m m Mlo 3 4 4 3 , , 3, , \110, AI.Ab

Mlo
m m Mlo
m m

Mlo,·\r, Mlo
m m "Io
m m Mlo
m m

I)SkalaO·IO
2) PCl, dzllcl bladan:al.
31 HavrcC)'slnem3lodc:r r:= n:slsleM. m :: modlagdig.
4) Spccifi~ reS'5Icns: Vedr. fC$1~Ieru;bcIC@nc:lse se ".de 91 med vlruknsl>clcgnelK'r
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Varsæd

Tahel9 SpeClfi~ mddugres;jlen:> ; l'årbyg,mrlu

Kcxle(r) for
~iSlcnskildc

Ab
AI
AI
il,
Bwl.8w2
D,
Ila
Hu4
11\19
K,
K.
l~

1.)
'IC
Mlo
PI2
R,
R;
R,
Sp
SI
T,2
U
Wc

Re:Slstcnskilde

Ab)'ssinian
Algcriall
Arabi~chc

Banlcng
Ilorwma
Dura
Hautcrs
Hulda
Ingrid M9
KredIt
Kwan
Laevigatum
Lyallpur
Monte Chnsto
MIIl
Paula
Raguso
Ricardo
[{upet:
Spontancum
Slem
Turkish
Ukendt
\\'eihen~terh.m

Lona
1'01
1'10
!lamen!!
Borwina
Dura
15031<
Hulda
Benc<hkte
Jarck
Pl6
P2]
P05.PfX:l
P08b
P22
Paula
Lady
1'02
1'11
P03
Steffi
Gunnar

Deba Abed

Kode for ~IStensll

MIlAh)
Mlal
MI.1I2
Ml(Ba)
MliH\\. [)MJBw2).
MIlDrl
Mlh
MI(lIu4)
Mlf1M9)
MHKr)
Mil
MLa
1'.11,17
Mlt19
MI-o
MI(PI2)
Mira
Mia)
MlaI3.~1I(RuJl

Mla6,Mlal4
MllSU
MlfTu2)

Mlg.MlfCPI

8emæn.ningcr

4. resistens i 'Hulda'
Resistens fra 'Ingrid IM9'

2. resistens i 'Paula'

2. resistens Ilurkish'

Betegnelsen I parcntc~ er lodc for fOleløblg rC'I'tcn,. hVllr IC'l'lcn'genel endnu JUa: er llJenhficcrct
Belegncl.<,cn uden parCllte, er kode fllr t:l veldefmeret reshten~gcn.

T<alan),llvel'-<.: ellcr cn re\lSlcn<,betegnelse ungi\'cr den m:kkefolge. rcslstenS<"n er regi~lrcrel l.

Fk' PiIUI;1 \-tlra. MhP12l; MUPI2} er den andcn registrcrede rcsisten~ i Paula.

voksende son Evel)'ll lil 53 em i den megel kOt"\StråetJe
sort Cork. Karaklcrerne fur nedknækning af strå varierer
fra 9 i den n)'e ~ort Scarlett lilO i sorterne Beret", VDH
4146~92, Oplima og Mandolin. For nedknæklllng af aks
vllrierer karaKtererne fra IO i sorterne Reggae og Bereta
og ned til () i SOl1cmc Optima og VDI1 4146-92. Dis...e
karakterer er værdifulde. hvis man skal vurdere. hvor
stor labsrisikocn er, når markerne får lov al stå efter fuld
modenhed. hvilket kan blive aktuelt i tilfælde af ustahilt
hø~lvejr, eller hvi .... mejctærskerkapacitclcn er begrænset.

Modtageligheden overfor sygdomme varierer slærkl
mellem sorlernc. Mcldugangrebene varierer således fra
O i den meget store andel af sorlerne. der har en effektiv

meldugrcsi~len~, 111 22,3 l surlen Lysimllx. I året~ obser
vationsparceller Cl' der konstateret en del angreb af byg
bladplct. Dc kraftigstc angreb er set j sorten Tirup, hvor
der har været 12.2 procctll dækning af bladarealel. I den
rnodsaHe ende findc.\ de fem sorter. Caru~o. CanuI.
eoopcr, Heron og Ardilla, hvor der kun er konstateret en
dækning på 0.1 procent af bladarealet. SkoldpIetangre
bet har ligeledes variC'·CI .~lær\..1 fra 15 proct:nt dækning
af grønne blade i !-onen GI ....e tilO i sonerne Trianon,
Coope.. NFC SB 94-7 og NFC SB 94-8.

l højre del af label 8 er gengivel karakterer ror kemcn
og dens maltningsegenskaber. Iler ønskes der en god
sorlering, Cl taVl proleinindhold. el hØjl ekstrakludhylle

Tabel IO MelduJ:ollg,.eh i ohservationsparcellel' med vdrbyg /985-1996*

IVirbyg

Karakler for mcldugangreb·· Prottnt meldul! I

1,993 J19941

1996

1985 -'. 1986 J 1987 _I. 1988 J 1989 _I. 1990 1991 1995 I Antal I Pcl. I
sorter meld!lL

Ingen IC~Ist...n~ '.9 6.5 h.2 h.' 6.6 6.1 2.5 16.1 19.5 IV) , 21,7
AI.(AI.Lal.(AI.Ah) 3.' 3.3 2.9 1,9 3.7 5.4 0,3 2.9 2.7 2.] 6 6.0
Ar.{AI.Ah}.(}\I.We/,

(Ar.Ah. Wc ).(Ar.!.al 1,4 '.2 ~,} 1.7 4.2 4.' U.6 7.' 7.7 4.0 4 1.1
Ly.cLy,La),(Ly,No) 2.3 2.7 3.7 3.6 4.1 4,4 0.8 '.3 6.3 4.4 4 6.0
Ri.eRI.La,We) 4.0 0.6 7,7 6.8 2.4 I 11.4
Ru.(Ru,Ab)(Ru.LaJ.

(Ru.Wc,Kw) 1.3 1.2 1.1 U 2.3 3.1 0.4 8.5 12,2 7.9 4 12.0
(Tu2.Rl/.(Tu2,RI. WC) O., 0.0 0.2 U,I n.o 4 (1.1
MI-o,(MI-o.Ar).(MI-o,AI),

(MI-o,Ly).(MI-o,Ul U.S 0.7 0.0 0.0 0.2 0.0 16 0.0
U.eU.La),(U.Ar.Ul) Li 0,3 2.8 0.5 0.5 IO O,)
IM9,(IM9.Hu4) 0.0 , 0.0

.) 1W2 lngcn \'urdcnnger på grund af tørke.•• ) Karaktclskala O-IO. hvor O - mgen angreb
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Var$~d

og en lav viskositel. L>cl gælder for en :olor andel af sor- Bygsorter og bladsvampe
lerne. al de opfylder disse krav. Del er dog ingen garanti Ved valg af v:\rhygson er modtageligheden overfor syg-
for. al sorten også kan sælges som maltbyg. Del er i ~id- domme en megel væ~ntlig egenskab. Der hlir igen i
sle ende aftagerne. malteriemc. der afgor. om de vil aflll- 1996 værel rimeligt gode muligheder for at få bcdomt
gc en ..an. og det afhænger helt af deres t)g bryggerier- sorternes modlagelighed ovcrfor de nCl>tc sygdomme
nes kend ..kah til og erfaringer mcd de enkeIIe ~r1er. under marl..forhold. For de tre sygdomme meldug. byg-

hladpkl og ~I..oldplet har det værel muligl at finde slore
sonsf()~I..c1k.

Tubel II Olt'r'figl OlU flue ar" /ono8 med I'urbygsorlfr Forholdflul/or J"l'rneuclbyllt'

..-,. -- ...., .-
Bland'"lt 100 '00 '00 "" 100 '00 100 '00 '00 1lI0 100 100 '00 100 '00
GoldlC 103 'OS IOS '00 102 102 111 '07 'Ol 10l 103 IOS '03 99 '00
Ak,is Hil ., 9. '00 IO' HI:! ., "" 100 lO3 .. lUl .. 99 99
Shamu '05 'Ol 98 99 IO' 107 IlH % 101 '''' IOl 101 99 97 9.
('anul '''' "'" .. 'Ol '00 103 I'''' ., lU:! 99 106 103 101 JlJU li..
Maresl '''' IOl IOJ 101 99 '''' 102 '05 100 101 105 '03 '00 IO' ••
'laud IO! 101 % HIl Oh 'Ol 99 95 1111 •• "'" '05 % 'O, 99
Coru", 96 105 96 96 9' .5 105 .. 97 'Ol .7 '''' 97 95 95
\fellan 99 "'" '''' •• % .. 107 "'" 9. 99 99 "'" "'" 99 93

H""" '''' .5 101 '05 '''' ., '02 '05 '''' .5 '02 '04
Lamba 111:-' IO:! Hl:' '''' 1Ol! III:! Ill'i "'" '08 101 "'" 104
Ranol 109 '00 107 "'" 'O, .. 107 '''' 110 101 '06 103
COOPCI Hl~ .. 1113 IO~ "'" % IO' 'Ol III 'l; '''' ''''LImbo 102 9. 100 102 H)2 •• 100 10l 102 % 100 101
Neuda 1O:<i ItII 102 101 101 UH lf)::! "'" lU 99 101 99
Kron> ., 9• 9' 93 95 100 94 95 % 96 9' 91
Cun. lill IOS IOS "'" 107 '06 100 'Ol 103
Reg~ae 9. 101 '''' 99 1m '''' 9• .. ''''Glen 101 100 101 101 IO! 101 '''' .. "14
Giw • 7 .. 102 % 101 103 100 .7 100
Trebon 101 1Ol) 102 101 102 II~ 101 9' ..
Tl:xallc '00 101 .. 102 '02 '19 9• .. 9'
('ammani 9. ., 'J8 .·1 .. 99 94 ." 97
Lysimax 95 9l 95 • 7 .l .. 92 ., 94
Henm 107 107 lilli "'" 105 110
Verona 105 105 '05 101 '04 108
1'Il10mll "'" 10:'\ 103 104 '''' 105
I'F612739-3 102 '''' 'O, 10l '03 106
Ikreta IO! "'" 10.~ 102 'Ol 107
Wn:n 102 '''' 102 '02 'Ol 106
Tofta 103 '''' 10"i 102 'Oll 1117
Sultane '''' '''' '''' '''' '04 105
()p(ie 10:' ,''' 111. Hn 'Ol 106
Mentor IOl 103 105 102 '00 '04
Ponlo 102 102 101 101 10:\ 102
Abed 1181 '''' 'O, '''' 101 '''' 101
Mandolin IO' IO' 100 ., 101 ''''Barke 101 '00 '00 100 102 'Ol
ScarlelI 1m 100 10J "" 101 ..
Trianon 9. •• .. .. 9' ..
Opl.llrul1 102 •• 11)1 97 102 100
Eve.l)'"1\ 100 96 '00 94 97 98
'FC sn 'IJ," IO; IO. 104
"Fe B 94-8 'Ol 'OS 100
'fie 10~ UH 100
Madras 102 '00 IOl
CM bOf)6 101 101 lo::!
lirup 101 101 IO'
CA 80J 1"75 "" •• '00
Anilla 99 •• 100
SECI19.\S! 99 9' 99
VDII 4146-92 .. .. ..
Ca6UIIIS 99 9. ""NFC SO 94--2 91 97 98
CA2110 .. ., 9•
B",,,,,, 93 ., 92

Rlamhng Mell.m. Gull.he. :\1c\h. Lamha
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I label H k,m m;:m :-.e. hvil!..c mdtlugrc:-.i<;lcn"'gcncr dc
enkelte :-.orler har. Der findt:=:-. llcrc rcsi"'lcnsgener i cn
stnr am.lcl af ,;orterne. f-lvi~ mcldugangrebcne sanUllell
holde... med <;orternes re~isten:-.gener. er tid lydeligt. ill
der er Slor forskel på. hvor cffc!..livc de fon.!..ellige gener
er. De t::llkeltl' rc~i<;lcnsgcllt:r t:r nænncrc hc~krc\'el i ta

bel 9.
llaocl lU er resultaterne !'r;.\ årl.:b ol».cf\'alion~pan:cl

ler pne~clltcrcl p:' en lidi andcn ll1~de end l label 8. Del
cr her muhgl al ...:nnmcnllgne de forskellige rc~i"'lcns

geners effeklivilel. idet dd Cl' ul..lnyUd. III der Cl' ne re
sorter i lJb~crvation'rarl'ellerne end l landsforsog.cnc.

Det fremgal' af opgørelsen 1 label IO, at del' i "Olle r

Tabel l:!. OI"l'r,\I~f (Irer \Orf\rorm~ I nlrlnM, 19f.J!-f.}f>

V:irs'l'd

med re~l:-.lell~er af typcn Ml-o. Tul. 11 ug 1\19 fa"II~"

ikke har ... ;en:1 arlgrch af meldug, I den ~lIlden ende ;tf
allgrch, ... ""lacn !..an del '\e .... al ,ortcr uckll I'csi"tem, dy...
gamle ~(lrler.sOl11 ikke dyrkes mere, er blevel megel
~t:l'r"l angrebel af mclJug. I cn midterl!l'uppe ligger ..01'

lerne med :!mlre Iyper <tf rc"i~lcn~gcllcr, Selv om dl ...~e
rl'~i~lemcr i""e er fuldt effektIve mel·c. yder dc aJIl>~ al
ligevel en vj" bc5.kynclsc i forhold lit de gamle <;"rler.
der er heil u(kll '\pccifiJ.."e rc.. i..ICl1<;gcllcr,

Den dyr"ningsrn:c.....gc bctydning ,Il' ~Ol1crncs for
..kelligc 'lygdom<;rnodtagclighcd kan illustrere" i figur 2.

vennclll de Mds.le mange :1r er drhyporterne af
prmt'1 l1led og uden ~vamrchc"æmrchc. Dcr cr opnacl

V~rbyg

Ilck landet I Jylland I Øerne
t,'dbyuc~ mcrudb Ile, hk kerne r. ha

M:tle m\'( Pm\'et sort ForholdstaJ MAle f0\C rn,\'el son ForholdJOlai M!le lUve Pn~\'(1 M)(1 Forholds tal

B1andll\g
FWIORI(Jr NQ~-Qf)

Goldll~

\larl'~i

eanU!
Shamu
~leltan

f>1.\ud
Alexis

Caru"o
I"lJrfCJ}:I/ir }C)f)3-/)f)

Banok 61.3
Lamba (,I..~

Coop<:r 61,:\
Ne\'ada ('O,i
Ilernn 62,6
Lirnhc.' (,~,I

Krona 61.9
hIrIf!K\(Jr J9!J.J l)()

Cmk 61.4
I<egg;lc 6~.9

Gkn 6VI
Trt'lx'l1 (j.~.-I

Texane 6),9
Glle (,),.:1

Call1inanr 6],9
Lysimax (,.1,1

"VI"\ItIlWI" !l)9( 96

Henni 67,2
Vcntna 67.2
Oplic 67.3
Paloma 67.2
Suhal1l' 67.2
ToflJ. 07. ~

Hcn;:la 67.2
l'Hil27W-l 6i.l
Menlor 67.3
Wrcn 67,2
Abcd 138] 67,1
ruml) ',i,2
Scarlcll 07,1
M.mdohn oi,:!
Uarkc 67,2
Opllma 67.2
Trianon 67.2
E\I('[yn bi.)

\.9
0.11
0.7
0,\

0.1
+(1,1

...0.3
"'0.11

3,0
2,x
15

lA
\.0
0,-1

+3.4

2,5
fUl
0.7
0.6

+0.2
+(!.2

+1.5
+,~,f,

".S
l..5
2.9
2.i
2.7
1, ,

2,2
2,1
2.1
1.9
1.'
L'

O,l)

0,7

OA
O.:.'

+1.1
... 1.-1

100

IlI3
10:.'
101
100
100
101,1
99
'IS

IO:;
ltl'i
1112
Itl:.'
102
JOl
9"

1()4

101
101
101
100
11M)

9'
'.1

107
105
I().]
11)4
11)4
IO,
103
103
103
IIIJ
103
lU:!
101
101
101
IOll
98.,

57.2
'i7.:!
~9.1

.'iIU
59,J
5X,9
57.9

60,7
5:-l.-l
(iO,3
(,1.11
.'iX,4
60.7
SilA
(,(l.7

62.9
(12.9
1I.15
h2.\)

62,9
0,5
62,9
(,3,1
63,5
1l2.11
111,1
62.'}
63,5
hL!)

62.9
Cl:!.'}
62.9
6'.'i

2. 'i
I.~

11.:'i
lI.7
l).:'i

+!/.~

+lU
10.:'

2.6
2,7
0,7
1.5
1.0
II.~

+2,4

3,6
LI
0,7
1.1
05
0,2

+1...\

"",1

J.8
2.S
2.6
2,-1

2.5
2,11
1,7
1.3
2,4
lA
1.6
0.9

1.2
Il,J

0.3
~1I .•1

+0.'>1
"-2.11

1110

J05
1112
101
101
101

"99
'N

1O.'i
IO.'i
101
102
102
1111

"
106
1112
101
III:!
101
100

"9\

106
10,1

11I~

11)4
I()']
101
103
IO:!
l\).]

102
101
101

102
II'J

6l.2
~IIJJ

59.0
(Il ,.'i
60,9
6l,'i
.'i9,1
hl.2

67.1
70.<1
66•.'i
67.1
7l1A
67.1
71l,4
(17, l

73,7
H7
71.1
71.7
73,7
7J.1
73.7
7J.l
73.1
71,7
73,1
7'}..7
73,1
7J,7
73,7
71,i
73.7
iU

1.0
iI..'i
1.1

-\1.-1

+(13

tI,t'I

+/),5

15

3,5
:.'.')
2.6
1.1
1,0
0,0

+4.6

0.9
0,-1

11,7
+II,J

+1.0
+0,6
+1,0
+J,\

5.6
-1,5

1,J
\.1

3,2
2,6
3,0
12
1,5
2,7
2,1
l.t)

0.3

1,0
1.0

+1,4
"-1,6

"XI

102
101
102

".99
101
99
9'

IOS
11,.,
l\).]

IO:.'
101
100

"
101
101

Hil
'lI)

9.
99
'J6
9"

108
106

11)4

11,.,
11)4

11/3
I().]

""102

""103
IO~

100
Hl.'
101
101

"''J8

Blamlin~r \lelran, (jlllllic. -,\Ie\l~, l .lml:>a
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V rsæd

meget varierende merudb)'uer fra år til år og fra sort lil
sort. Merudbyttet har således både varieret alt efter.
hvilke sygdomme der har været fremherskende i det en
kelte år og efler styrken af s)'gdomsangrebenc.

Der gennemfores Ikke en egenllig behovsbekæmpclse
i sortsforsogene. Det kan derfor være vanskeligt præcist
at vurdere lunsomhenden af en behandling. På trods af
disse forbehold giver de opnåede resultater et godl ud
gangspunkt for at vurdere de enlelte sorter i forhold til
hinanden og for at vurdere del forvenlede behov for
svarnpcbekæmpelse i en given sort.

De faldende kornpri.ser og den stærke fokusering på
landbrugets pesticidforbrug gur det sladigt \'igtigere. at
sorterne er i sland til at »stå alene_. uden at de skal stot·
tes ved gentagne svampebehandlinger igennem vælst
sæsonen. Der findes heldigvis eflerhånden et stOrt ud
bud af sorter på markedet. der kan leve op til delte va:·
sentlige krav.

Flere års forsøg med vårbygsorter
I tabellerne 11 og 12 findes en oversigt over resultaterne
af de seneste 5 års fOr.)og med vårbygsorter.

I tabel 11 bringes udb)1terelationeme udtrykt i for·
holdstal for de enkelte år fra 1992 til \996" Resultaterne
er opdelt på Øerne og Jylland. Der har i alle fem år

TaINI13 Kon karakteristIk af\"arb)'?,sorrerne Ilands/or·
søg 1996 Kun soner i ....dergrllppertu: er niel'nT

Tidtil( modllill~ Sildig modninI(
Evelyn Maresi Meltan Bcrcla Cork Oplic
NFCSB SEC 119J 01907101
94-7 52 Opllma Ca 618115

Kurlslr4ede Lllngstnlet
C..., Lom'" Mandolin Brenda Cammant Bereta
Mcllan Oplima Kruna CM 6006 Ca618115

"aloma hel)'n

Slorkernede Småkunnle
Corl F\"clyn Lyslmax Mandolin Lam'"

llunto Tirup

Lavt proteinindhold lIøjl prnteillindhold
Beret. Canut Cori< Meltan Bn:ndl1 E\'elyn
l.amba RCi!:gac NFCSB

94-7 0pl:Jml K,~ Punl0
Sh:amu I'aioml Limbo KFC S8

94-2 C~f 6006 C\t 6006
VOH
4146-92 Maresl KFCSB

94-2

God sortering OirliJt sortering
\tentor T",bon Gi\e L)'slmax \l:mdc)hn 8<",,,
S.r1r.e Tn""", AleXIS W~n

Cori< Goldle E\"I~lyn

Illjt elutrllktudb)Ue La\t ek.strakudb~lt('

C_ Trianon I'mok lleom E\"e1yn

Lav"iskositc:t Iløj \ iskositel
Ilenni Wrcn Paloma B",ok ReUac
Ncvada Berela B"",
Goldle Verona Dm",
T",bon Ak~is C""""

94

Ta~1 14 Vdrbygsorlernes udbrede/se I procf'nt

AleXIS 16 '" 33 22 20 18
Meltan \ 2 9 \6
Maud I 11 12
GoldlC 2 14 12

Lam'" • 10
M&r(Jl1 3 6 IO \4 9
CooJlcr 6
C..... 3
Krona 4 4 2
Texane \ I
I\euda I 2 I
Vintage \ 3 2 \
Canul 3 5 • 5 I
H,,,,,, \ \
AIld.æ soner 6\ 58 54 48 14 •

været anvendI en sortsblanding som målesort. Sam·
mcnsælmngen af denne er lobende ændret. Resultaterne
i tabel Il viser. hvordan sorternes forholdsmæsige ud
bytte \'arierer fra år til år. Det lan være med til al under
strege. hvor vigtigt det er at se på nere års resultater. nilr
man skal vælge 'lort.

I tabel 12 vises de gennemsnitlige forholdslal fol'" ud-
b) Her over indtIl fem år fol'" de enkelte sorter. Der er ved
beregrungen ikke taget hensyn til, hvor mange forsog
sorten har deltage! i det enkelte :lr. DISse resultater er
ogsA opdelt pA Øerne og Jylland.

Kort beskrivelse af vårbygsorterne
Med 55 vArbygsorler i landsforsøgene er de! vunskeligt
al opnå Cl overblik over alle sorters egenskaber. I tabel
13 er der for de enkelte egenskaber nævnt de sorter. der
har den l særlig udtalt grad eller næsten ikke. Der er så
ledes kun medtaget sorter, ~om ligger i en af ydcrgrup.
peme. For at styrke overskueligheden af !abellen er hele
midtergruppen ilke taget med.

I Valg af "årb),Ksor/

Malt- eJler /oderbyg:
hvis kornel skal sælges som maltbyg:

(ler l'ælges sorler, som er acceplerel ~om
mallbyg. Det betyder i første ræHe Alexis og
andre JOrler ud fro den enke/le aftagers on
d:.er.

S)'gd()fnsre~i~teflj i prioriteret rækkefølge.
- fuldl effekliv resislens ol'erfor meldug.
- ~od reswens o\'erfor bygrwt.

~od usistens overfor skoldplelJbladplel

Strdegestaber
sllfl 5trd. der ikJ:e kræver brug afvæulregule
rtn~~midler.

kon slrå gll/er lellere host. men ddrlIgerI' kon
kurrenceevne overfor ukrudt.
rmge lendens Iii nedknækning afaks.

- rm1:e tendens til nedknækning afstra



V:lrsæd

Valg af vårbygsort
Der dyrl..c~ vårhyg pol ca. 600,000 ha i Danmark. Der er
derfor. som tidligere nævnt. slor interesse for al mar
kedsføre v:\rbygsortcr. På trod~ aL al lIt.:f arpnwc~ man
ge nye og ]ovf.:ndt.: ~orlcr. er der en VIS konservatisme 1

son:-.valgcl indenfor drbyg. Del sl..yldcs. al en meget
~tnr andel af del producerede ~orn ~kal afsællcs som
maltbyg. Her er del aftagerne. der i store træk bestem
mer ~ortCI\. sorlcnlt:. og dcl er med lil at forhale cl hur
lif!l ~orl~'\klftc. I tabel 14 kan man se sortsfordelingen i
dc seneste 6 k

Sonen Alcxil> har værd dommerende l v:\rbygdyrk
Ilingen i dc ,\cncslc sch år. og der er ikke noget. som an
tyder, al den er lige vcd al blive afløst. Del skyldes. al
den er meget velkendt og m:ccplcrCI som maltbyg. I (0

tIerhygdyrkningen fremg~r del af tabel 14. at sortsvalgct
er mere bredt.

Planteværn
Bejdsning
I label 15 ~~., resullalel af h for.."g. hvor forllkc1llge
hcjdselllidler" effekt er belys!. I alle forsøg er anvendl
udsæd af Alexis. SOIll var kraftigt smillclmed IH'.~.\IrtIJ('

syge. En analYlle for udsa:dshårne svamp..: Vi\;lC 6) pct
kerner med hygslrihcsyge. I praksis forekomlller der ik·
ke s:l meget bygstribesyge l s:lsæd. Normalt re~llcs med
knap 1 pet. udbyuctab pr. proceJII <ll1gn:hne planler. Sol
StOrt ct merudbyuc Cl' iUe registrere l j :lret" fONlg. hvil
ket kan skylde" unojagtigheder ved vurdering ar an
grebs"lyrken eller andre forhold.

Del fremgolr. ,l[ de IO afprovcde bejdscruidlcr i for
sogsled 2 og 3 begge har Vit:rel cffl:kli\c. Der er af neg
ge midler opn<1cl cn hck:cmpclseseffekt p~ 99 pct Fun
ga7i! A (imaza1i1) og andre produkler med salllllle virk
somme stof bruges i dag. til bejdsning af v:\rhyg. Divi~

dend LS .17.:1 er ikke p:l markedet
I forsøgsled 4 er belyst betydningen af dolr!ig bejdse-

Tabel 15. Hejdmillg /!Iod slri')('~yg('. fC II )
6.\.9

1.1
O.J
U
1.1
1.1
2.6
J.O
1.7
1.7
I,b

55.9
1.7
3,4
..t.9
J.9
J5
5.2
:S..l

J.8
I <

'-'

J.l!

'.1
4.2
'.1
4.1
'.0
4.2
4,2
4.1

0..1
0.1
0.2

0.01

O.""
0,2

0.02
om

0.1

IO O.J
l 0,2

J 0.2
-' 0.2
6 0.2
7 0.2
2 0.2
2 0.2
3 0.3

5 0.9 J.8 66.'
l 0,01 .J,6 :!.S
l 0.01 '.5 J,I
l 0.01 '.H '.I
2 0.01 '.7 :\.2
2 O.OJ n J.6
l 0.01 5.0 5.J

0,9 0,01 4,9 43
l 0.02 4,7 '.9

:!,O

"'

O.J
0.01
0.0(1
O.Ofl

0.09
O.""
0,03
0.00
0,08

Pet. dækning af Ama! Udbog·I IByg-
grønne merudb.

Vltrb)g Skold· \fel· blad- blade hk~
plel dll~ plel pr. SI'" k,~

Ca.3{7 pr. ha

!9lJ(I, 4 fiu "'.11
1. Ubehandlet 0.1
1. 115 I MC~:LIUr'III' lU)1
.l, 0,25 l Mt:galurho 0.04
~. 1,11 AIIII~I.1I lI,tl2

5.05 l Arm~lar U,04
6, O,2:'! l Aml~lar 0,07
7,2,O! Anmlar l"ro· O
8. 1.0 l Amr,I:Il'l'ro' O
9.0,51 AIlH.llarl'ro· 0,01
LSD 1·9
tW2·Q

IW(,. :! jormll, ,H"R"{ /liddI/II

l Ubchandl~1 O
2 0.5 I t-.'Iq;alurtlll (I

3. O,2:'! l Mcgalurho Il
~, 1,0 Anml:u \I
5, 0,5 I Anmlar O
(-1.0.2'\ I Arnl'I;lr Il
7, 2.0 I AmlSlar Pro· O
li. 1.0 I Amistar Pro' O
9.0.5 I Amistar Pro· O
{/i/J 1·9
(SO:! ()

Taln'/ !6 Blac/n'am/u'· a!,Jrt)\'III1lf: af l'l HrobJlurm (CJ:2 J

kvalHct (dolrlig fordeling af midle!). og her er e([('rladt
lidI mere ~tribesygc. (I pct.),

[xl frcmg:'lr.:ll der i"ke er opnåel nogel merudbyuC' fur
rensning ~f udsæden, u~nsel Orll der er bejd:.cl eller ej.

Slnht'J\'.l.:t' t'I' d(,1I a/l'()rligHl' /l{1~æd~harne .H'ompl'syg
dom I I'(irhyg Undlat/ej bejdsfl/lIg i mere l'lUl I ar, "all
st'ampell opformt'rl'.\ \,o!djOml ug \'ære or.\ag lil I'fore lid·
byt/l'wb, Slribe,n'gt' kan !..1Il1 bekæmpe I' I'ed bejd.}'lIillg
Nogle WI'/f'r har l'f! god /"l'sislem mod slribl's.\'gl'. I 110
\'edpllrtetl <Il cif' dyrkede suna er rt'jl~'lefl.\t'1I d()~ lUe
"<'rldf

Middelafprovning
l tabel 16 til 19 er nye. endnu ikke goctkendlt: midler
~allllllcl1lignetlT1edTill Megalurho. l label I X er Tilt Mc
glllUrho ~ammcnhgnel med Kiv:!!. som ogs~ er god
kendt. Midlcme er arprovcl med el1 enkel! ht=hunuling

jlj<H 6Jflnl',~

I. Utx:h:mdlcl l 1
:! 11.'\ I Mcg;ll11rho ~

l 0.25 I MegalUroo 5
.J 1,0 Arllrstar J
5. 0,5 l AmlStar 4
(,,0,15 I AnllSl;lr 8
7.2,0 I AmiSlar Pro· 4
,~. l .lll Aml'tar Prp· 4
~. 0,5 I Arllls1ar I~o· 5,_m, /)
LSD!·/)

51,4
IO.!
10.1
I(UI
lUl
HA
I ,'~

1.0

47.9
S,I
lU)

+(lA
:U
2.1

Udb. og
merudb.

hkg kerne
pr, ha .•

Pet. pl.
med

Stribe·
s)'ge

Frem
spIrede
planter
pr. ml

1995 5 [orsog

l, Ubejdsct - renSCl 250 J3
1. 100 ml Funga1.il A· rcn~t 1.'i.'i /I

J. 270 ml DIVidcnd LS 37j· Ænset 23S O
6. UhcJd"Cl . urt:nst:l 2~(-I '2
I.sO 1·6
LSD ]·6

jOOo.6jors"g

I. UbejdSCI . renset 227 36
2. 100 ml Funga711 A . rcnset 22~ u.2
J. 200 ml Di\'idcnd LS J7j· rcn"'cl 216 0.5
4. 100 ml Funga1.il A· . 1\.'11,Cl !.lIJ I
5. 100 ml Fung37il A . uænsel 228 1
6. COCJdSCl . urCIlSCl !3J l7
UlD /·6
UWU,

• I,ull (jful.'/ I1ltmdinK1orhol.1 m.'Urm d.. /ti /lA/II'IIOOr, l 1<J/)5
'.'(I!lJ n.'hwul1Cll sw(11/I1Il3.:?·37
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Tabel 17. Blads\'Umpe· middelajpro\'nm,f: (CI3)

med hah nonnaldoscnng hh\. ~san nonnaldo'tCring. I
tabel 16 er strobilurinel Amislar dog afprovcl I b de hel,
halv og kvan dosering.

Der er i forsøgene med afpro\'ning af midlerne.. eITelt
valgt en relali\llav indsats for al fA slorre forskelle frem
mellem midlerne. Afproves meget hoje dO!>ennger, vil
de fleste midler klare ~ig godt

I tabel 16 er afprovningen af 5lrobilur/net Anll'ilar
(azoxystrobin) fonsat. Amislar Pro be~lår af Amislar og
fenpropimorph, SOIll er allh'slofTcl i Corbc!. 'v1idlerne
blev afprøvet førsle gang i 1995, Amistar under beteg·
nelsen ICIA 5504. Doseringen af Amislar har været en\
de to ~r, mcn~ Amistar Pro blev "fpmvet i Cl lidt andCI
blandingsforhold mellem de to aklivstoffer i 1995. Ami·
star er afprovet i hel. halv og kvan dosering, men... TIlt
'v1egaturbo er afprovel i halv og han dosering. I for·
sogsled 7-9 er afprovel Amistar Pro i hel, halv og l..van
dosering. Vær derfor opmærksom på, at fonolpled 2
.\Å.al ~ammenlignes med fonogsled 5 og 8 for at \"oe ef
fekt og merudbYlle \'ed samme dosering!iniw'OII

Forsogene er udføn i Maud (3 forsog). Coopcr (1 for
sog) og Cork. 2 forsøg i Maud med mest meldug er \I\t
for sig seh'. Iler er opnået Sikre merudbyuer for allc be
handlinger, mens der i gennemsnit af alle foo.,,!! ingen
silre forskelle har været mellem behandlingerne. fd·
dug er blevet bekæmpel ensanel af de forsl..ellige be·

....._01

".8
1.1
1.7
2.7
2,5
2.1
2.0
l.J
1,5

'"
'"

... 110
-.....-

0.2
0.02
0,01
0,03
O,Ot
0.Q2
0.Q2
tl.02
om

0.9
0.03
0.06
0,05
0,03
O.U1
om
0.06
0.09

0"'/1

..........."1_.........

J996 .Ifor5Ø~

I. Ulx:h.Jndkt 0.03
2.05 l ~te1!alUtbo ()
J. 0.25 t Megatutbo 0,01
.J O.~ I Slereo J 12.5 O
5.0.4 I Slcrco 312.5 0,05
6, tJ51 RI ...al 0.01
7.0.251 Rival O
s. 05 I T,pIOf O
9.0.25 ITiplor 0.01
LSD l-Q

L'W~·9

handlin1!er. Fratrækkes kcmilalieomkostnlOger i for·
sogslcd~2 og 3, er merudbyuct 1.0 hkg hhv. 2.2 hkg pr.
ha.

I de ovrige forsøg med svage angreb af svampesyg
domme er der kun opnåel sikre merudbytter ved anven
delse af Amistar Pro.

AniaIlet af gronne blade omknng I. juli har I forsoge·
ne med meldug været lidi hajere ved anvendel!>C afAmi·
star Pro.

I forsogene er ogs!! foretaget analyser af kemeh'alile·
te". Rcsulllllcrne fremgår "r labelbilagcl.

I label 17 er effeklcn af Zcnit sammenllgnct Illed Tilt
Mcgalurbo ved en og to hclmndlinger. Zenil er ct pro·
dukt, der er meget tig Till Meglllurbo, blot er fenpropi
morph udskiflct med fenpropidin. Fcnpropidin har bedre
effekt mod meldug end fenpropimorph, mens fcnpropi
din!o, effel..t mod ruSI er lidt dårligere. Forsøgene cr ud·
fon i Alexis, Cooper. Cork, \<laud og Maresi. Kun i
Carl.. er dcr opnåel !'>ikre merudbyltcr. Derfor er delle
forsttg ",'ist for sig sch. Meldug er bekæmpet en'lartet
ved de fo~~elligeMTategier.

I tabel 18 er cffekten af Tilt Megaturbo hh\'. Rival
'i3mmenlignet med de nyc midler Slereo 312.5 EC og
Tiplor. Stereo er ny i afprovningen i drbyg i landsfor·
~ogene. Forsogcnc er udf"n i Maud (3 forsøg) og Alex·
1\. Da der l..un har værer svage angreb af bladsvampc. er
der i gennemsnit af forsøgene ikke opnået sikre mcrud·
bytter for nogen af behandlingerne.

I tabel 19 er effekten af Tilt MegalUrbo sammcnlignet
med Granit DR. Det er forste år. Granit DR afprøves i
vårbyg i landsfors"gene. Midlet består af det virksomme
stof bromozona701 og iprodion. som er det virJ... ..onulle
~tof i Rovral no. I for'iogsled 2 er :mvendt den hele do·

Tabel 18 B/adsmmpe· midclelajprol'fling (('14)

"'
'"

",5
'-,
1.7
1.0
1.1
0.8
0.3

4<,5
•.7
7,5

IllA
11.0
8.1

11.0
!.6

".ha

1
O.J
0.2
0,3
0,3
0.2
0.2

o
O
O
O
O

"O

2
0.3
0.3
0.3
0.2
O.~

0.3

1

I
0.02
O.""
0.05
0.03
0.06
0.06

J996 I forsoR (ort

I. Ubehandlet O
2,0.5 I M~galllrho O
3.0.251 Megltlurbo O
·t 2 x 0.25 I \lepIulOO O
'5.0,4 Lg Zeml O
6. 0.2 k~ 7...enll O
7. 2 x 0.2 kg Zemt O
LSD J-7

J"IWI .I jeJr:UJK

I. Ubeh.Jndlct OJ
2. 0,5 1 ~tl:g:lIutbo 0.06
3. 0,25 I MegalllrOO 0,09
4 2)( 0,25 I \Ieg3.lurro 0,116
5. 0,4 kg :lenil 0.Q7
6. 0.2 19 Zenit ll.ll:'i
7. 2 x 0.2 kg :lenil 0,0.-
Ui}) J-7
I-\D 1-7

J995 6forw,J(

l, Ubehandlet 6
2. O.S I Mcgalufoo .2
J. 0.25 I Megalurbo 2
4 2)( 0.25 I \teplumo 2
5.0,4 kg anil 2
6. 0_2 kg Zcnil 2
7. 2 x 0.2 kg anil :\
LSD J·7
U\IJ 1·7

4
I
I
I
I

O.,
I

0.3
0,02

0.Q3
0,01
0.Q3
0.02
0,02

53,5
.1.0
1.8
1..
1,1
1.7
2.4
/,7n,

JW5 -IforJog

\. Ubehandlel
:!. 0.5 I Mcgalurbo
.l. 0.25 I Mcgalurbo
6, tL'i I Rl\al
7.0.251 Rival
Il 0,'5 l TiplOf
9.0.25 1Tiptor
LSD 1-9
L'W1·9

8
4

3,,
4
3

I
0.6

I
Il,o
0,8
0,9

1

0,03
O
O
O
O

"O

50.6
O••
0.4
2,3
1.7
2.3
1.1

'"/4
ILd ]·7 bdlQrufff'l/ nadl/lm .11·37
J,J J og 7 hehoruf/t'l / f/ddiumW
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11Ihl>llfJ HltJl/lltlJl/pt> - midclelll!prcn-mng rC15,

f\:t. dækning af Udb og IDCudb.I
VArbyg Skoldpltl Meldug IBladplet hkg kerne

• Ca. 6/1 pr. ha

!Wf, fifl/nm!

I. Ubehandlet (J.f> 2 (J,4 51.9
2, 1.0 I \lc~alllr""', 0.2 n.fIl> lU 1.7
1,0.51 Me!!3lUrbo 0.2 0.06 0.06 0.9
~ Il.::!; I \Icg.Jlurt>..J 0.1 0.1 O.IIS L1
5 0.751 Graml OR 0.2 0.4 (1.1I9 1.9
(. IU~ I Gral1lt OK 11.1 U.7 0.11'\ 2.7
7. n.75 1Gr.ml! OK

-t O.IS t Cefllnc: O.J 0.4 0.06 1.7
1.\0 1- IJ
1\" 2·7 fl.1

I f'd 2·7/whllmJkll Hfulll/m.i7

V:'lrsæd

lahe/~1 J.nIt'dMl'rlllwrlmpemiddd (CI-'

BchaIld- Pct. Jækning af
Ldh. '" , I

V"'by~ llllg~ Bladp1c1 I Meldug
mcrudb.

hkS kerne:!ndu
c~.nn pr'"

!WfJ 5j"'\IJI,'

l. Ubehandlet J 5 57.J
.l 'I( II.J I \!CTe<l 'Il.'i tl.c'i II,J 0.1 o,~

2 xll.J I 'li'crco '125 11511 0.6 0.1 1.0
J .2 x II,S I \l.-,CU '125 1.1/(1 O.J lUl; 1.' clI I xO,4IStcroo3115 0.25 I l I.l
(, l XO.SISI..rw~12.5 050 O,{. 0.4 1.7
7. l x 0,4 I Slen:0312,5 0.25 I l 2,4
S. .2 x 0.11 Sh;n:O ~ll.~ {j.l'! 1.7
9.1'C-l'larllC\lcm (1.29 (U 1,0
I~\f) l'} "'IW2·4 '"
I f-d 2 I,,","IIJ,,/ln I \lad'llm !tl !lJ .e·n "ir,l 3, .J fiK .\ ',,:IiaIl.//t'l1 lflki/ull'/ .e·}? "1.. d 6 o~ - bt'h<lndkll SIO./mm 32-}-;"
Lul 5 bt·!I<IIl.IIt'll \radlum <q

11Ihel lO, J.(fI't' dorer (lf \11lI1IIwmlddel ( (' IO)

Ikhand~
PI; L dzLmng af l,;db.ug

M,rud~1VArb)g lings· BIndplet IMeldug
men/uh.

bytte
lkg~eme

indc:l:
Col9n .J'!..'"

+ kemi

IWl·WI liJ If'''''!: filt \/n::lllur/><,

l. Lbeh:mdlcl , • SJ.~

.2. 'x l/J J\"I' 1I.7.'i II.~ ~U .L' \.7
"l. 2 x l/J d"'l' 050 0.4 0.4 .H 2.0
(I, I x 1/2 d"'l' 11 •.<;1) Il..'i ilA '.1 1.7

7. I x l/J do~" 0.2'i 0.7 0.7 1.7 2.8
S 1 x l {}i do'l\ 11..2<; tUl O.~ 19 HI
'J. PC-I'lanIC\'lCnl s}'gO.56 (l,4 0.4 J,O 2.1
L\/J I·Q IJ
I ,\/) ~_v n.,

Fulddom - I,Of
H"hurulltrllil'f /WJ·%
l"'ll:!I.lludwlI1 .26·!Y 31·37 59
'~d J J Oli"~ I 1/lUllUm ./2'.0 <9
1..·.1" O~ - I rU/f/illm J2-.f7
r.·d.i I uadmln 59

IlIWl I jflrllJK fl1/ \I,'I:11lllrho

l. Lbchandlel
2. l X 1/4 J.l'" 0.7'i
l. 2 x 1/4 do~" 050
~ 1 x It:! do", l.no
~. 1 x 1/4 doSIS 0.25
il. I x Ir- JO\" /15U
7. I x 1/4 dosIs 0.25
11.2 x I/S UlI'i' O.2~

9. P('·ptanle,~rn ~}'gO.~2

I \f) 1·9

IWfI -III/ncor.! 7111 ""'1;1.1/11//'"

U~handlcl

'x l/J do'" 0.7'i
J 2 x 1/-1 do'\lS 0.50
~ ! x II! d\'\l' IJO
5 I x I/~ dosIs 0.25
il 1)( l/! Jo,,, 050
7. 1 x 1/4 dO~l' 0.25
K 2 x lIX dIN' 0.2<;
{J P('·Planle\'ll·m ~),RO.1X

Uil> l-O)
Uil> 2·Q

\If'l/l'1m('llllIi/,
" "''-', (1,(1tI "'.1 ...

0.6 0,01 fol.2 6.J
tI.~ 'l.lll 111.0 05
0.9 J 6.0 5.1
O.:! 1I.0~ '.- -:O.Q
O.R l 7.5 6.6
11.7 l 11.0 ,101.1

0.,101 lUll Y.7 7.'
IJ

J , 50S
l " 1." 41.:

I O 1.- .0.1
l " !5 1.0
I 0.2 1.8 0.9
I ( 1.l1.~ O.K -t1.0, 0.1 1.9 1.0

0.01, U (JA
0,1 15 05

1.1
'H

sCrlng af Tilt Megaturbo. I forsogskd 7 er der \';dstrc·
gul~ret lIlt."J Cerone.

rnr~ugel1e er udfurl i Maud (2 for~llg). Alcn... Ncva
dra. Cooper og Canlll. Angrebene IIf wrampc'iygdommc
har o"crvcjcnde været !tovlige. og der er kun opnåel min
drt' nu:rudhy Iler. !'oom lUC er økonomis'" rentable. når
um"'mtlltngcr lil keml"'alicr og udbrmgning f.....IlncJ..kc~.
O"'ononucn kan kun udregnes for lill Mcgaturho.

Der er heller ikke opn:1etmerudbyner for 1·ll'I.:.\lre.~uJe

ring i for:logsled 7. Ved host har der kun i el forsag
\ ærel ~\ag lejesæd. som ikke er påvir"'et af Ceronebe·
handlingen. SIr:'l.længdclI er i gennemsnit af forsøgene
reduceret med 5 cm. Sir. - og ak"ncdknækning er forc
"'ommet I ca. halvdelen af forsogene. og Ceronc har hafl
en ,,,ag pl.l\ltiv effek!. En redu"'tion i aniaIlet af ned
I.nækkedc ">Irå og a"'" k.ln være af hctydning i de år.
hvor haSlen trækker i langdrag.

Delt dosering
I Irabel 20 og 21 er afpmvct et varierende ania l w;lmpc
behandlinger og forskellige dosennger. Tilt Megaturbo
hhv. Stereo 312.5 Ee er anvendt.

Tahcl 20 vil.er resullater af 5 forsøg med Tilt Megalur·
ho udf,," l Cork. Lamba. Goldie. Maud og AleXl\. Kun i
forsøget i Cork har der været udbredte angreb af blad
svampe. nemltg meldug. Her er opnåct storc mcrudbyl
ter i alle behandlede forsogsled. dog Ikke i forsogslcd 5.
h\ ar der forst er behandlet i \æ"'stsladlUm 59. Angrebe
ne begyndte omkring \,æ"'slstadlUm 37.

I de o'flge 4 fOf<iog er der kun opnået små merudbYI
lcr. PC.PJ01l1eI'(Un har her anbefalet ~\'ampebchandling

i 3 af forsøgene. men kun l et enkelI forsog er dcr opn3et
:..ikre merudb)'lIer.

Efter "amme forsog~plan er Stereo J 12.5 EC afpro\'et.
og resultalel er VlSI i label 21. ~ormaldoscringen for
Stereo i byg er 1.6 l pr. ha. Stereo består af aktlvsloffel
cyprodinil og propicolllll.ol. som er a"'li\'stoffet l lill
250 EC.

Det fremgår af labeJlen. at der har været svage angreb

9i



Vårsæd

af svampesygdomme. h\'orfor der ikke er opm\cl sikre
merudbyner ved nogen af behandlingerne. forsogene er
udfort i Maud (2 forsog). Cork, Lamba og Goldie.

I forsogsled 9 er PC-PlanteHuns vejledning afprøvet.
I 4 ud af 5 forsog er lilrAdet en belæmpelse. hvilket har
været for hoj en indsats. I forsogel med meget meldug

TaIN121 PlanteHutl i ma/fh\'8· (C/8)

har PC·Pl:mtcvæm 1I1nldet 0.52 I Tilt Mel;alurbo pr. ha
11/6. hvilkel har været en riglig vejledning.
Forsogene fortsætter.

Planteværn i maltbyg
I tabel 22 er det undersogt. hvordan bekæmpelse af syg-

Pct. dzkninr. Pct. w- 1'<1 <l. t:db oll ..."",.1'<1....
KOfUblMt'1 nod· PCl kerne """,db

:VirbYI ..... Skold· TKV proleln byn<
bille· knzk- om hk,

bJlMIlUi gna\'•• pkt
nlng • 2.:'imm

llr.t'me· ,,,,,, •
tørstof

ør. hil
kenn'"

('a 2211
/996.4 forsøg Kraflige" (lnWf'h

I. Ubehandkl 32 10.2 4 29 45.7 86 9,9 49,5
2.3 x 0.25 ITill Me!31Urbo " 9.8 O., " 4(1.6 8' 10.0 4.7 2.5
3. '2 x 0.15 ITilt Megaturbo 27 9.4 I 18 46.3 88 9.9 4,5 3.1
4, 2 x 0.15 ITilt MC!8IUrbo " 9.3 2 J.7 2.1
.'\. I x 0.5 l Tilt Megalurbo 27 9.9 2 46,5 87 10.0 3.8 2,4
6. 1.0 I Anmstllr l>ro 24 9,0 2 46.6 88 W.O 4.2
7. I x (0,25 I TIll Megalurbo ... 0.21 Sumi·Alpha)

2 x 0.'25 ITilt Mcgalurbo 13 6.8 0.9 5.4 2.8
It :2 x (0.251 Till Me!!alurbo +0.2 1Sunu-Alphat

I x O.251TIh \teBamrbo , 7.2 lUI ~7 48.0 .. 10.0 b.4 3,4
9. I x 0.25 ITilt \1egarurbo

I x (0,25 ITIll Megalurbo + 0.251 Cerone)
I x 0.15 11ih Megalurbo 18 8.9 0.8 2b 46.8 88 9,9 5.8 3.3

UlD J·9 11
ISlJ ]·9 ~<

/9WJ .JFmøf?

l. Ubehandlet 30 2.8 0.2 48.5 93 11.7 55,1
2. 3 x 0.25 1Tilt Me!!alUrbo lO 2.9 O 49.1( 94 11,7 1.1 ...1.1
3.2 x 0.25 l Tilt Me!lturbo 28 3.0 0.01 49.0 91 11.8 1.1 +0.3
·1.2 x 0.15 ITIlt Me!!aturbo " 1.9 Il 0,4 +1.0
5. I x 0.5 ITill MCg8rurbo 29 2.8 0.03 49.1 93 11.8 0.8 +0,6
6. 1.0 I Anmstar Pro 2. 2,9 O 49,9 95 11.7 U
7. 1)( (0,25 I TIlt Megaturbo + 0.2 I Sumi·Alpha)

2 x 0.2S ITilt Mcgaturbo 19 1.6 0.01 29 0,3
g, 2 x (0.25 I Tilt Mcg:t.lurho + lU I Suml·Alphal

l x 0.25 ITill \fcgaturoo 11 1.3 O 51.0 9' 11.8 4.2 U
9. 1 x 0.25 ITill Megarurbo

I x (0.251 nll Megalurbo + 0.25 ICeronc)
I x 0.25 ITIb Megalurbo 27 2.9 O 48,5 93 11.7 1.0 .1,5

I..5D 1-9 1.-
LSD 1·9 J.7

/W:'i 6foruJR

I. Ubehandlet 56 3.0 7 10 46.6 85 10.6 5l.5
2. 1 x 0.15 ITih \tcgalurbo 51 3.1 0,4 11 -IS.b " 10,5 3,1 0,9
3.2 x 0.15 1lill Mcgalurbo 56 2.7 2 11 48,2 88 10,3 2,8 1,4
4 2 x 0,25 ITilt Mt'galurho 58 2.4 l 3.4 2.0
5. I )( 0,5 ITIlt Megalurbo 54 2.3 3 3,7 2.3
7. r x (0.25 I TIlt MC'~afurbo +0.2 t Suml-Alphal

2 x 0,25 l Till Megaturbo 22 1.0 0,4 6,7 4,1
8.2 x (0.25 I lill Megaturbo ... 0.2 l Sumi·Alpha)

I x 0.25 J TIll Megalurbo IO 1.0 0,4 10 49,4 92 lOA 8,1 5,1
'J. I x 0.15 ITIlt Megalurbo

1 x (0.25 ITill Mcgalurbo + 0.15 J Ceron,,)
I x 0.25 rTill MegalUrOO 55 2.5 0..1 -IlUI 'HI 10.2 4.4 1.9

L,/) f·t} 1.5
IS/):! '} 1.4

-HuilhY,lIpru - /10 kr"hÅ~ "OH'H/t' blad
I~d:! og 7·c; hdwnalC'/, UlJJrlIPI ~6·~q 35·P \9
I A'J ~ hdwntlln I \ludwm ~6·~Q 35·3:"
ud J h(>hall.llrll \ladlllm 35·37 59
Lt'J 5 og (; bt'handlN f Ji",/tum 35·17
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Vårs~ed

domme og !lkaded)'r samt \-æbtregulcring på\ irker k\"a
Iltelog udby Ile I mallb) g.

Forsøgcnc med mesl angreb af svampesygdomme er
visl for sig ~elv og er alle udført i Malll.J. Iler er opn:lcl
,!,ikre mcrudbyuer i alle for~ut,:sled. Fratrækkes kemika
lie- og udhnngningsoml.o.,tninger (60 I.r. pr. ha). har IO
hchandlinger med 0.25 ITill \1egaturbo pr. ha i forsogs·
led 3 værel me~1 rcntabel. Sorteringen er forbedre I fra
H6 til 88 \ellllennc bclldlldlint,:. I forsoplcd 6 er der fo
n:lagel en enke II bchandllllg med hah dosering af stro·
blllmnt'1 Amislar Pro. Elfeklcn har værel p:1 ni\·eau med
en hah do.,eflng af Tilt "fegaturbo i fnr,og!'>lcd 5. Sku
deJyr~bckæmpcl'ic og vækslrcgulenng har I gennemsnll
af forsøgene kun resultcrel i små og usikre rncrudbyltcr.
Dcr hM ikke været leje~a:d i for~ogcnc. mcn derimod

strå- og :lbnedknæl.mng. som cr reduceret ved Cerone
behandlingen.

Dc oHige 4 forsog er udf,m I Maud (2 for"og). Alcxi'i
og Mare:-.i. Angrebene af svampc ..ygdomme har v:cret
mcgel ... vage. og der er ikke opnåct sikrc Il1crudbyner for
svampcbckæmpclsc. Skadcdyrsbckæmpclsen har re~ul

terel i små merudbytter. hvilkel især skylde.lt Cl for..u~.

hvor Io hchandlingcr med Sumi-Alpha 5 FW har rc...ulic
rel i cl Illcnldb)'t1e p:\ ca. 6 hkg pr. ha. Behandling med
Cerone har ikke resullcrcl i el merudbyue. Der har kun
"ærel leJe<;æd i et for~og. men heller iHe i delle fm~og

cr der opn. et mCnldb)'lIc for \ æk'ilrcgulcring.

Strategi i typesorter af vårbyg
I label 2] ...es result:.llcntc af 13 fOf\og. der sl.al hdY~t:

..
Ilclw>d-

Po dekning ar
P;;:I."Cm(T "". Udb. 08 Mnudbyue

lVirbyg ling,- Mddu~ I B~grusc I Bladpkt I Skoldpkl
TKV

_..
""""'" ""IlemJ'W" ,...... ".k<mo J.~.6indt'x • 2.'\ mmCa IlIn ......, I":h•

Tl,I1f:113 Smmpf:bdæmpellc, t\jJClorlt'r tlf lllrb\'l: (e lY)

/1196 /} jor,cIX Mern

1 Ubehandlet O 0.06 , 4l,l.1 'JO lU 56.1
2 Ma, 0.-11

Till \lcgaturro O..$(J O O.IIR 0.0<> .$l,l.() 'JO '" 1.5
3_ 4><0.251

Till Megalurbo 1.00 O O.IIR 0.02 49.6 " 11.2 3.0 O.,
J 1)({),251

Till Meg31UrNl 0.:-5 O l)Jl,! O.t'lti 2.1 (1.1
S.2xO.251

Till Meg31urbo 0.50 O 0.08 3 O~ 2.0 0.1
6. IxO.!.~ I

1 d' M~~aIUl'h" O.2~ .$9..1 'KJ 11._, 1.9
J_W '-6 J.I
LSO !·6 '"

\lelwfI

1 Ubehandlet O.Ql O 2 03 50.1 ., 11.9 59.5
2_ \Ia\. 0,4 l

TIll \1egaturhu 0 •.1/1 0.01 O 0.05 50.5 ., 11.9 0.5
] 4><0.25 I

TIlt ~tegalUrbo 1.00 0.01 O O•• 0.03 50.• .3 11.8 O., "'.3
.$ 3:.;0.251

Tilt Megaluroo 0.75 O O 0.7 0,01 l.2 05
5.2:<0.25 l

Tilt MegalUrbo 0.50 0.Ql O 0.02 0.7 0.2

" t><0.25 1
TIlt \1l:g:!tul'ho 0.25 50.6 'J' 12.11 05

1...\0 1-6 ou
LSD 2·6 ns

~/uud

I, Ubehandlet • O 2 -'7.-' 90 11.1 55.6
2 \1u. 0,4 I

Tilt Mcgaturbo O.-lO , O O.• 0.1 48.1 91 t 1.1 1.5
3.4><0.25 I

Tih Megalurbo 1.00 0,8 O 0.2 0.06 48.6 .2 J1.2 3.5 1.0
4.3><0.25 I

TIlt Megiturbo 0.75 O 0.2 0.Q7 2.5 1.6
S. 2xO.2.5 l

Till Meg_turbo 0.50 4 O O~ O~ O., 1.1
6.1><0.251

Till Megalurbo 0.25 47.4 .. 1J.2 "'.2
LSD )-6 /5
LSD 1-6 15

fortJa'1/1!T
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Pct. d;rl~mg li! PcL L:Jb. 0i M~11(,Bchand· 1\.1.. I..emcr rnpnlleln
iVirb)R Mddug I Bygru<;1 I BladplC:1 I SLoldpld 11<\ In.:rudtt ",,,kmIlIlgs- • ('''er I I keme· h..,.lc:n..: k", IndeX Ca 11m 2,5 mm lorstof

l":'" '.".5.b

Tabel l J F 1~{l1

1994.fM 36 fOrJø'( "/1""'-1

I. Ubehandlel O 5 • 3 46~ 86 lU 5_U
2. 0,4.{).6 I

Tilt f\'lcg':llurbo. 0.50 " O., .$7,h ,. 11.6 ,..
J.4X'O.251

Tilt Mc:plurbo 1.00 O 0.\ O~ 48.~ 90 lU 3.9 O~
J 3xO.2'i I

Till \kllalurho 0,75 O lU JA O••
5.2xO.251

Till Mcgalurbo 0.50 O , , 2.5 1.1
6. IxO.l5 I

Till \tcllalurbo 11,25 J-.l " 11.6 1.4
J~m J-n 0.8
HD!·/) 0.7

~Jdllln

I. UbehandlC:1 0.3 0.1 3 ....3 90 12.2 58,1
2.0.4.{).61

TIlt Mc:~alUrbo" 0.5<1 (J " 0.5 -19.2 91 12.1 U
3, 4X'O.25 I

TIlt MCglllurbo 1.00 O O 0.5 0.3 4.~ ., 12,2 1.• 0.0
.$ 1x11.!.~ r

Till MC~~lllrhu 0.:5 " O n.6 o. ~ 1.6 n,J
5.2xO.25 I

TIll Mc:galurbo 0.50 O O 0.8 O~ 1.2 0.6
O. IxO.25 1

Till \1c~Jturbø n.2~ 48.7 91 12.!. U.h
LSD 1-(1 0.7
UiD:1·" Oh

f Illa "aud

UhchaluJrct ,. , 3 • 42,2 74 11.1 50..-
11,40,6 r
Till Mq:,lIurh,,' II.~O /J,6 423 75 10,9 4.0

_~ -IxO.2'\ I
Tilt MCllJIUrbo 1.(It) 2 n.7 n.7 0.4 42.9 77 11.0 6.3 1.8

.1 .\)(tt.2.'i I
nI! \tc~~lurbo.' 0.1) 0.7 O.J 4.5 3.3

~_ 2)«(J.'!~ I
Tilt Mc)!.:uurbu 0.50 5 0.7 ,

1.2 I~
ti IxO,!~ r

Tih "k~~lllrt"J o,2~ -11.0 •• 11.0 "'.3
J5D J.f) U
J5D_'·() U----
·fkh.Jnt/t.-1 mrt/O,-J fJ (, Iltft 1"1' dlt'r f,lt 'kt.:a/ur1Jo: hil u/1lfl'ngll:,/ ufurl'ls ild/III
J ('d :1 ht'h</lullf'l /114" (,I ..'~""l:.."~ IW~ Cu I~ I, t',>!fl" IQW (u 3J5<111..'U6
f ('li .i ""·h,m.I1.'1 / I/"dm,,", !f)..'1J e·r <v "
L('d -J ""'h,IrI<II<'I , 1/,I.I",m ~2 ro <v -,
I.rd 5 ""·hm/dl.'ll 11<I.ll11m 'Y "'-I"d tJ ""'h,mdlf/I 110Idmm "'
,tr,ttcgu:t1 fur , .. alllpcbd.a:IllIk'lse i t) 1k',;Oner::tf \;'I,rb),g. Ale\l'. er \ algt som repræsentant for soner med god
Furm let cr at hcJ),c den uptlmale hd,æmpd,c,'tratc~!l rc ... i'ltcn'l mod meldug og for soner. som er meget mod·
I soner med fOT"lkcllig rc'il'ltcn'i mnd meldug ug hygru ..1. tagehge mcrfor h}gru'il. ~Ilehan er valgt som repræsen·
Resullalemc kan s;'\ o\-'cr1'orc.. til nye ~oner med rils\'a- tant for '>Ol\cr med god rcsistens mod bådc meldug og
rende rC'Ii'tem. b) gru,!. mens Maud er megel modtagelig for meldug og

Sorternc, mndlagehghed m crfor ,knldplel ug O) ghlad- mindre mudtagelig for b}grust. M'lUd har ano~1 Elna i
plct cr lUC mddragc!' fordi modtagelighcden overfor !996-forwgene. da Etna er udg~et af landsfof<;ogenc.
disse sygdomme gcnerelt er dirllgere belyst. Det har I f,.)rsugslcd 3 cr der udfort 4 behandlingcr. I de fol-
dog i tidligere år .. ist sig. al Alexis er modtagelig for gende forsogsled starter svampebehandlingen senere og
..koldplct. og \le1tan kun er nundre modtagelig ~l1l:rc. [).:t er ~I"folgelig lUe okonomisk rentabeh at
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udfore det hOJe antal behandlinger. men forsogsplallcl1
har som hmctlfornlål al helyse det optlmll/l" hekæmpl'!
H'\/ldsp"nV og dernæsl antal remablc behandlinger. I
forsogsled 1: er udført den ~altllllC behandling. ~Olll cr
amendl i \nrbfur\ugcl1c. [krcr :lm'cndt 0.41 Tilt IOp el
IcrTilt \kgalurbo pr. ha fordelt p~ en eller IO bchandllll·
ger. I et enkel I forsog er dog behandlet 1: gange med OA
I Tilt ~egalurl)O pr. ha.

I lahd ~J cr længst til huj re Visl de Illcnldbyttcr. som
er opn:'lcl lor al gemll'mjore ('n behm/(J1If1~ mere l I'or
'iogsleddene 3. ~ og 5 i forhold til for~opled 6. ~OIl1 kUli
cr bchandkl Cl! cnkelt gang re:! \Cllt i afgnKtens ud, ik
!ing. Der Imr \ ;erel tao 1: uger mellem hchamllingslld..
plll1l..teme, l-:.k ..cmpclVl''i tll<;;kri\'cs de O.\) hkg pr. h" af
brunomcrudbIllet i Alexis ~\ 3mpebehandltng i "æk\l
..Iadium 26-29.

I tallel 24 ..c.. ud\ll..llllgcn af wampc ..ygdommc I de
ubehandlede for ..ogsled I de .~ ~OI1er.

PCL d.d..nmg. kd I lulxhandletl·
4!6 1916 , 19n

\·æ!.stsl:ldiullI 19 .17 Ml 71
141JfJ {{fm",).:
,\l"\i..
Mcldug. O li.::! O O
n)gru~l " " 11.01 tI.ON
BI3dplcl O., l •\lulJpkl 11.111 O.~ I

\1~lIa"

\fcldug O o.ox 0,lJ1 0,01
By!;rusl " O " "Bladplct 0.2 0.6 2
Sloltlplcl 0.05 n.1 O..'

\Iaud
Meldug 20 • 9 9
1I~~ru ..1 " " " "Btadplcl 0.2 0.6 l
Slt\IJplct II.I~ 11.2

-Pli angrdmc·II/(lnll'f.J/n

~fcldu~ har \.t:n:ll1Ie..1udbredll rt.laud. men .. «.kr iHe
er ~on ..l:llercl meldll~ af bclydlllng I Alcxis og \feltan.
Bygbladplcl har været meSI udbred1 j Alexis. mell" an
grebene i Meltan og Maud har været ~vuge. Bygru..t og
skoldpkl hul' været uden hclydnmg l alle ..orter.

Placering afbehandlwt:f'T I AleXIS crdet hOJe'ile mer+
udb)t1e opnael for behandlingen I væ""'lsladium 71 og. i

laud for hehandlingen I væk!.tMadlUI1l 32-37. I \-khan
er der p:'l allc lid<;;punl.ter opn:'lel meget lim:1 merlldb)'l+
ter. Re$ult:ucrne i I~96 er i overensstemmelse med rc·
sultatCnll' fra 1994 og 1995.1 1994 og 1995 indgIk Elna.
~om Cl' mcre mcldugllllxhagelig end Maud. Re..ullaleme
af 36 forling o\'cr 3 . r er vit;( i tabel 2.1.

Bekæmpelse af svampesygdommc Ifolge PC,P/'I1I/(!+
1I1'rt1 er udfon i 9 af de 13 forsog i 1996. P(>lllanlcvæm
har I bJde Ak~i.. og Meltan anbefah::t en behandhng~

h) pplghed P~ 0..11. I Maud har hchundling<;hypplgheden
være1 0.55. N:'Ir de opn. ede mCnldbyltcr vurdere">. har
det værel for høj en ind~als. især i Meltan. men og..~ i
~bud. I Ak,i'i og Mell..tn er bcka:mpel~1l i de IlesIl'
for-og lldlo\1 umkring ..kridnin,g. men .. bckæmpch.cn I
~1aud er udloSI b. de IldlIglOg sent.

Sorter
I tabel 25 '>eS en sammen..lilling af de opn:\cde hnJlto
mCl"lldbyncr for svampebchandling (1-3 x 0.25·1.0 I Till
Megaturho(filt IOP pr. ha) i forskelligt:' vårby!!sorter l

1996 og tidligere ar. J 1996 er der i dl' ne~le lilfælde an
vendl i all 0.4-0.5 I Till hlp pr. ha .

IXr er valgt en relali\! huj kcmikalEcll1dsat'i for :ll l1lå
I~ ..oncme\ potentIelle merudb)uer_ \1erudb)llcme er
samlel fra b~dc <;on ..• ug plantc ..-ærmforsog. Del ..~al
p~pcgcs. al der ligger fOf:'.keIlig1 anl.tI forsøg lil grund
for llterudbyttcme i de enkeIle sorter. hvorfor lallenc ik
ke er direkle !>3111menlignclige. Tallenc gi\'er dog et Il1d+
II) k af nt\'i'alU't for mcrudbyller.

Del fremgk al der I 1996 generelt kun er opnåcl me
gCI sm:\ merudb) Iler.

I 1993 optrM(c meget tidlige og krafllge angreb af
meldug. hvorfor dcr i moolagelige !oOner blev opn:'lel re·
lativ! .. lore merudbyller. Merudb)'llernc i Ale\ill l 1993
skyldtc-; hoved..ageligt bygru<;langrch.

I 1995 var skoldplct mere udbredl end nomlalt. men

TaMil;: Hrulfomuudbwrt! for Sl'ampebd.trmpels~mec/ l·? x O ';:-10 l Ti/I top Till \fel;allIrho i mrhn:... _.

rVArbyg
1Y91 l- IWS 19% ,

. ol. ... ,,1 I,V""" "".u.~., I M,rudb,,,, I "nlul ror;Ø2 l Mtrudb.,uc; An alllltw" I Mcn'llb '!lC ~

"I.:,i~ 19 '.7 29 1.5 ~7 1.' 2(, 1.0
8an~ 11 3.2 13 O.• 28 2,0 11 0.8
Coopet lU 0.1 11 1.2 28 2./\ 21 ~. \

CO<!< . 10 3.7 28 ~.o 21 4.•

Goldie 11 "1.7 , O.' " 2.4 1.l 1.7
Kron, 16 2.1 11 05 10 2.0 !O O.'i
Ll.lnba 11 .1.1 " n.t! 11\ 1,U 1.l l.~

\1ares. 13 5.7 11 1.1 lO '.0 " J.7
~hud 11 6.5 'O 5A " ~.4 'I> 25
Mcllan 12 2.6 2. 0.4 43 t,"l 11 1.1
'lc\'ada 11\ 5.x • 2.9 29 l,(. .\ lUl
Sottsbl. 73 5.0 41 1.0 56 2.2 54 1.1
IC\dOC • .., ; !. 1.4 ~I) 1.1
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Meldug" ,·drbyg. Der er slOr forskel på sorlernes mod
tagelighed. og mange af de i dag dyrkede sor,er.lek.~.

Mt/Ian. Go/die. Lomba. 80rlo! og Alexis har ikke behov
for meldugbelu~mpeJse.Vær dog opmærksom pd. at sor
ter med god meldugresisrens jHe beho\'eT at være n'sl'
stente overfor andre blads\'ompe Alexis er stilede:. me
get mOlJraJ(eliR ol'er/or bygmsI. som kan lIod\'endiggwe
hekæmpel:.e i \'i:.·... l' ar (F%: M. HOll/llolier)

merudb) tierne \ar alligevel forhold, ... ,> sml!. fordi del
torre ..eJr fra sankthans og til host satte ud\'ildmgcn l st~

og frem~l..)ndede b)ggens modning. 1','1eldugangrcbene
har været moderate b3.dc i 199..4, 1995 og 1996. men i
meget modtagelige Soner er der 1 en del tilfælde ~cl

kraftige Jngreb.

Tabel 26. PC·Planlcl'ærn I mmdre modtagelige Jorter (e20)

PC·Planteværn
PC-Planlevæm er el computerprogram. der kan vejlede
om behovet for bekæmpelse af sygdomme. skadedyr og
ukrudl. l'Togrammel kan kobes på det lokale plameavls
kontor.

I forsogene i tabel 26 og 27 er afprøvel PC-Plante
værns vejledning i bekæmpelse af sygdomme og skade
dyr. Forsøgene er udføn i mindre modlagelige hhv.
modlagelige sorter. I forsogsled 2 og 3 er indlagt nogle
»standardlcd«, hvor ind~al~en er højest i de modtagelige
sorter. Da forsogsplanen er lang. er det begrænset. hvor
mange standardled der kan medtages. I forsogsled 4 er
sygdomme og skadedyr bekæmpet Ifølge PC-Plante
værns \·cJledning. I forsogsled 5 er afprøvet en justeret
udgave. Her er doseringen for svampe- og skadedyrs
midler i højere grad tilpasset klimaforholdene i perioden
forud for behandling. Forsøgsled 6 og 7 er afprovct for
forste gang i 1996. Her er behandlet med 75 pet. hhv. 50
pet. af den dosering. som P<:'Planleværn har anbefalet
mod svampesygdomme i forsogsled 4. Evt. skadedyrs
bekæmpelse er udført ensartet i forsøgsled 4-7. I for
søgsled 8 er udført samme behandling som i marken
omkring forsagel. mens cn lokal planlevæmsgruppe har
givel forslag til bekæmpelsesstrategi i forsogsled 9.

Tabel 26 viser resultaterne af 7 forsøg gennemfon ved
lave angreb af sygdomme i "'eltan (2 forsøg). Goldie (3
forsag). Lamba. Krona og et enkelt forsag i den meldug
modtagelige son ~aud

Del fremgår af tabellen, al der I gennemsnit af for-

A I IB,hand·
Behand- Pct. Sin!. Pcl. dælmnll.r Udb. og Mer·

mil r linB~· med Mel· I8ygblad· I Skold- mcl\ldb. udbytte
Virbyg k I tngs- ..,,'" bl••O.., d". . ØIc'I pkt hlg kerne •en er I Inde"

Ihl. Ca.6f7 • "'.... kemI

.1. , -
J9Q6 8 forrø/t

l, L'bclwxUel " 0.08 , 0.5 '2,J
2. I x 0.2<; I RI\l1 Ul 11..25 "

, n.OI I 0,3 LO 0,3
3. 0.25 l Rival

... 0.2 I Suml-.o\Jpha LO 1.25 JO) , 0.01 , 0,3 3.1 L'
.\ PC·P1antc,'rm. dYr/S) g O., n.31 '''' 6 I.Wi I 0.3 L' O.,
5. PC P1anlC\'æm. dyr/syg. just. O., 0.29 •• 6 0.07 l 0.3 1.8 1.3
6. PC·PlanIC\'lem, dyr/syg, 75 f t,- 0.6 0.27 " 6 0.08 l 0.3 LO O.,
7. PC P1anlc\'æm. dyr/syg. 5W O., 0.23 74 7 0.09 2 0,3 '.1 O.,
R. Markcn .. planle\lcm O•.li 0,.:12 Il'; 6 0.08 I 0.3 L' O.,
9 Planlevæmsgrupper 0.8 0.47 1'i2 • 0,05 , 0.3 L' U
LSD J.Q "'LSD 2-Q "'
IIJ9~ ~ /1>,,"-<
I. L'behandtel 26 0.01 , 3 57,3
1.1 x 0.25 I Rual Ul fU5 )- " 11.01 ) l I.l O.'
3.0.2.5 I RI".I

+ 0,21 Suml·Alpha LO 1.25 184 • 0.01 3 I '.1 2.8
~ PC·P1anlenrm. dyr/syg l.5 O." 100 " 0.Ql l 2.7 1.5
S. PC P1anleværn, dyr/syg, JUs!' l.5 0.63 .3 li 0.Ql 2 2 l.5 O.'
g ~Iar\:ens planle\'rm 1.5 1.39 ,... 2 0.Ql O., l 2.2 0.1
9 Plante"Emsgrupper 1.8 1.05 15' 2 0.Ql O.' 2 1.7 1.0
LSD I·Q 1."
LSD.?·9 1.7

Led.? Oll 3 bf'handln l SIO,Uum 32·J7
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,ugene iUe er opn3et et 'Illert memdb)lte for s\ampc
hd..:cmpclse. PC-Planlcvæm har i 3 forsog udløst svam·
pcbckæmpclse rettel mod hygbladplct/sloldplct. Der er
lun oprulel rentable mcrudbyller i el uf disse forsog. I
gCllllcmsnit af ror~"f!ene har der ikke været ct udbyllc
tah vcd al halvere dcn af PC-PIanicværn anbefalede do
sering af svampemiddel.
Sladed)r~helærnpehcer lilr.1dct i 2 fors,)g. men lun l

del ene f()r~ug er der opn:lel ~Ikre memdb) IIcr p;\ 6.0
hlg pr. ha 1 for"iogslcd 4 for sladcdyrsbckæmpclse 15(7
med 0.121 SlInll-Alpha 5 F\\ pr. ha. I samme forscg har
planleværnsgruppel1 anbefalet behandling med 0.2 I Su
rni-Alpha 5 J7W pr. ha Jen ](7. hvilkel har resulteret I Cl
merl.ldbylle p;\ 13.0 hkg pr. ha.

Behandling :'tom j marlcll oml ring fOf ...ogel og ifolge
de lokale plll"levæm~grupperi fON)g ... led 8 og 9 har 1

gennemsnII ,If for.;ogene givet "iammc nellomerudb) IlC

Wlll PC-Plalllcvæm. men cl lidt hojerl' behandlingsin
deh. Delle liil) Ides slaJed) r'lbelælllpehe i el for ..."g
merl' i fOr<.ug ... lcd 8 saml Olm endelse af hUJcre doser \ cd
\I..adedyrshdæmpclse. I lnlonnc 3 "ie\ forholdst:lllcl
for bchandltng:'tmdeksel. ~om er sat til lOU I forsogsled
4.

Ogs:l i 1995 var behamlllll~<;h)ppighcdenhøjcrc i for
...opled 8 lil9 pga. et <;lIlrTC forbrug af ... I..adedyr"imidler.
For~ogcnc I label 27 er udfnn i de modlag.elige soner

Cork. Maresi (2 forsog). Optic og Alexis. Der Cl' v:IIg.I

label27 P( -Pltmlenl'rn I m()(lta~eJI!W wrler fC:? I,

V rsæd

soner. som Cl' modtagelige overtor enten mcldug. byg
ruslOg} eller bn~bladplet/sloldplel.

PC-Planlcvæm i fors()g.~led 4 har tllr:ldct wampchc
handling i de 4 forsog og i 2 forsug behandling med C:l.

halv doscnng af Surni-Alpha 5 ~w. For svampcbchand
Iing er der opnået rentable merudb) Her i 3 af de 4 for
:o,og. I dl.' "1 forsog med '>I..adcdyr... hekæmpcl\e er behand
ling. hlc\cl udlo..-t S{7 hhv. Isn. hvilkel i furhold Irl be
handling I ,ækstsladlUm 32-371ca !:.!.)Ulll) har gl\el cl

lavcre merudb) Ile.
Merudb)llet l for!log!lled 3 er hOjere end i fOfltogsled

4. IIvlllet ...kylde~. dl PC-Plantcvæm forM relalivt :'tenl
har anbcfalel cn hladlll~bckæmpcl)l,C. Behandlmg:'thyp
pIg heden i forsøgsled 3 er dog også ca. 3 gange s:l ha).
men i dette forsogsled skal behandlingen fasIlægges på
forh:lnd. En nedsællclse af den af PC-Plallle\'æm anbe
falede dosering mod s":lmpcsygdomme 1 fors"g~lcd 6
og 7 har ikke rcduceret I11crudbyllCI. I kolonne 3 ses for
holdstallet for behandlingsindel5e1. som er S3t til 100 i
fUr<.ug ... lcd 4.

Hehandling "iOm I marken umkring fon.ogcllc eller
ifølge pl:lOtevæmsgruppeme har mht. nClIol1lcrudb)'IIC
og behandlingshyppighed klarel sig på niveau med PC
PlanIc værns vejledning .

Det frcmg:lr af labelbilagct. hvordan vejledningerne
har llarl'l ... ig i enl..cltforsngene. og hvilke behandlinger
der i de cnlclte fors"g er udfon i forsogslcd 4 Iii 9.

I Behand· PCI. sut PCI. mogar Udb. OS Mer-Bch.and-

VArbyg
AmaJ

11Ilg~.
lings- med Md- IBn:bllld-I Skold· mcrudb uJbytte

kør;ler lIlde_ ,""" bladlus 4., plcl plel hig keme •
0,.. ca. Isn ca.Isn pr. ha k.emi

I 2 • 5 -
lWtJ 5 JW\{tJl

l. Ubehandlet 19 7 0.9 0.08 55.0
2,2 _ 0.251 RIUI 2.0 0.'\0 :-;9 :W I 11.2 11./ 2.Q lA
3,0.25 I Ri\'al

0.251 RI\al
+ 0.2 1Sum.-Alpha 5 FW 2.0 1.50 268 I I O.J om 5.6 3.•

4. 1>('-PlanIC\3:m dyr/syg 1.4 0•.56 100 20 I 0.2 0,07 :'.1 2.2
s. I-'C P1anle..-æm dyr/syg. jusl. 1.4 0.S2 93 18 2 0.2 0.2 2.• 1..
o.I>('-Planlc..-;tm dyr/syg. 7.V;. 1.4 0,49 88 19 2 0..1 tI.mt 2.l'l I.u
7. PC-P1anlevrm dyt/syg. 5/Yk 1.4 0.39 70 20 2 0.6 0.1 2.2 1..
8. Markens plantcva-m 1.2 0,47 1<4 2 2 lU 0.2- J.! 2.6
9. Planlevæmsgruppcr 1.. 0.58 10; • 0.3 O 3.9 2.8
LSD J·9 :.1
LSD :-9 I.Q

lY9fjfj forføJl

I. Ubehandlcl 72 4 0,1 0.9 5(),9
2.2)( 0.25 I RIval 2.0 0.50 71 7J 2 om 0.1 2.7 1.2
3. 0.2.5 I Rival

0.251 Rival
+ 0.21 Sum.·Alpha.5 FW 2.0 1.50 214 16 0.5 0,02 0.2 4.1 2.1

4. 1'C'·P13Jllc\·;cm dyt/syg 1.6 0.70 100 2J 0.3 U,O\ 0.2 J.6 2,4
S. PC Plantev:rm dyr/syg. JUSI. 1.4 0.54 77 23 0.4 0.01 0.2 2.5 1.5
8 Markens pllnlevllrm 1.4 O.Hg 126 .1 0..1 om 0.2 2.- l,J
9. Plante\æmsgruppcr 1.8 0.90 129 15 0.7 O 0.3 2.7 1.2
LSD /-9 :2
I.sD 1·9 '"
/.(',/1 og J ht-hmulft" l !IOJWlPI 1/)·29 0R j2-j7
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- --
!kh.mJ P.:t. P<:I. ri- P<, ldb. øg "" P'l. ri- I I\:t Udb. Ol

V'rbYR Jings- I..o:mcr """''' Ul..rodl\· """'"b. lcrncr pro""J"ru,h~ mcruJh.

"dex l"cr Il\;mc· da:kning h.kg kerne Il\,;r I kerne- dæk.llIng hkll kem
:?'imm I....'of v 00:.1 pr ha. 25mm ~lII"Slof v, hø)' '" .....

Tabe'''8 ""~grt'r~1d\'rbun,: afmallb"g rC" J

/9% Jjonøg

l. Ubehandlet
2. PC·Planlcvæm ukrudt/dyr/syg
J. PC·Planu:væm ukrudt/dyr/syg. 75/k
4. PC·Planlcvæm uknldt/dyrJ,yg.~
LSD l-J
lSD l-J

0.74
0.55
0.37

" \' IO'" "'-mm
94 9.7 33 57,2
\J:'i 9.' 2 2,4

9' 9.b 2 2.2
96 9.7 , 1.1

'"
"'

R JO tx .,\1 under N-ml/1

9] 9.1 33
1,11 9.0 2
93 9,1 4
94 9.2 4

50.0
1.7
I.b
1.9

Opmærksomheden henledes p. tabel 20-2 J. hvor veJ
ledning i s\'ampeockæmpebe i drb)g ifol!,!c PC-Plante
værn også er afpro\'ct. I skadcd)'rsafsninel findes ligele
des resultater med afprøvnmg af skadedyrsdclen i PC
I)lantcvæm.

På baggrund af de seneste ::'Ir~ forsøg med PC-Plantc
værn i \'årbyg kan dct konkludcres:

De seneSle ån for.mg har I·"~l. al bekæmpl'ise af syg
domme og skadedvr i henhold fil rC~Platllt'l'æ",s \'f!j
ledning har medfort .

al sygdomme o.~ skadedyr kim kontrollen'.\.
- allid~pllnJ..1 og dOjis J..on opfimeres.

al kemd..nlie/orbr14gel reduceres.
al del okononllsJ..e remlflll fmerudbylle + J..emjJ er pa
hojde med andre afpro\"l'de brJ..æmpelsenlrtlte,l,:u·r.

Integreret dyrkning af vårbyg
I 1996 er slanel en ny forsogsplan med integreret dyrk
ning af v::'lrbyg - ~c tabel 28 og 29. [ forsogslcd 2 bekæm
pes uknldl. sygdomme og ..klll..ledyr ifolge PC-Plantc
værns vcjlednlng. [ forsog.sled 1 og 4 anvendc .. 50 JX:t.
hh\. 7'5 pet. af den foreslåede mængde af alle midler. For
'logene er ud fort \cd to k\ æl.,toflll\"eauer. nemlig optimalt

ifolge "l-min~mellxJen hh\ . .:to kg N pr. 1M mindre. l
forsogene i tabel 2X er kun tIldeII handelsgodning fra 90
til 1O-t kg X pr. ha i blok A. I label 29 der både IIldcll han
dcl..g,xJmng ug en \ anerende mængde husd~ rgodnlOg.

J-or'iogene Ilanel 28 er udfun I en malfbyg!lllrt. n~mlig
Alnis. S\'ampcbckæmpcl"C er tilrådel i alle .~ fOf:'>ug.
men!! ukrudtsbekæmpelse er blevet liln'ldcl I 2 af for
,ugc:n..:. Skadctl~ I.....angrebene har værel S\agl'. og bc
lo.:cmpd'>C er iUe Iilr' det.

Det fremgår. at udbyncnI\'eauet har været ens i for·
sogslcd 2 lil4. og at det <; ledes ikke har været forbundet
med et udb) Itetab at reducere den af PC·Plantevæm an
befalede dOSIS. UkrudL\d;ekningen ved host har været
lilfred~tiJlende i forsogsled 2-4. Angrebene af svampe
~ygdoll1ll1c har været .!;vage. Maltbygkvalnelen har også
været p~ sammc niveau i alle forsogsled.

Det har derimod været forbundet med cl .!;ikl..en ud·
hytlclah på r.:a. 7.0 hkg pr. ha at reducere kvælstofmæng
dcn. Sorteringen har værel 94 i forsogsled A I og 93 i
forsogslcd BI. mens lusindlookomsvæglcn er faldet fra
52.1 i t\ I til 49.6 i B I. R:\proteinprocenten er som for·
\CllIel faldet. nemlig fra 9.7 pct. i A I 111 9.1 pet i B I.

Del er PC'·Planlevæm-l> \'ejledning ved det normale
kvælstofmveau, som er fulgt. I et enkelt forseg (tabelbi~

lagel en. lobcnr. 002) som Ikke er medlaget i tabellen.
er det dog bestemt ved begge l-niveauer. Iler er s,kade
d)'f<ibckæl1lpelse kun blevet tilrådet ved det høje kvæl
slofnivcau.

l tabel 2<} er tilsvarenLIe forsøg udført i en /oderbyg
sort, nemlig Mcltan. Her er ukrudtsbekæmpelse tiJn'ldct
i alle 5 forsog. mens sV:llnpebckæmpclsc er tilr.1det i 2
for~og. Skudedyrsan,grebcnc har også her værel svage.
og bekæmpelse er ikke ble\et tilrådet. Det fremgår også
her. al udbylteniveauet har værel ens i fun.ogsled 2 til 4,
og at del s.!ledes ikke har været forbundet med el udbYI
teiab at redU(:ere den af PC-Plantevæm anbefaledc do~

'il". l'lrudtsdækningen \cd h""t er ble\'ct ogel \ed at re
ducere dosenngen. hVIlkel har \æret meM udpræget i de
enkeltfor~"gmed de storste ukrudtsbcstandc. Angrebene
af wampc'iygdomme har gcnerelt været svage.

Dct har derimod v<erel furbundel med el sikken ud
b~ ttctab p. ca. 5 hkg pr. hil al reducere lo.væblofmæng~

Tabel :!9, /nfl'lva/'f lilrAninN al/Ol/aimi (C! li

!k"""".
Pct. drLmng P<t. lidh. og Pt-l dzlnin~ 1'..1. LJb. Ol

\'arb}g Md- I Blad- uk"""'· ~rudb 'id· I 81...· ",NdU- """'"b
lIn~

dug p1ct dzknmg ~''"'' dug pld dzlmnR bl, ,<ni

""" CL lir; , be.
"'. ha.

, ....., "' ....
JVW, .~ JI.rtO~

I. lllchandJcI
1.1'C'-I~:lllle\;t:m ulruJL'd~r':~~g

1. P("-P1:mle\'3:~m ul.rudl1d}I/"yg. 7:'i~

.t PC Pl:mlc\,('rn ul.nllll/dyr/,y):. 'i0'
LSD l-.J
L'W!..,J

\ wm \ mm H .J(J.(ti' \ IlnJ~r"·mm

O ]7 44.2 Il I 43 39.1
O.hl Il J,l) Il I b 2.2
OAfI D , 4.' D I • 2.1
0.'1 Il 'I .1.2 " I 14 2,6

~,~ '"
"' '"

,~



Varsæd

lV4rbY~
PCl. Siri Komblad· Udb, og

mod bilk· l11el'UdhYll~
bladlus gnav'· hks lenie

pr, ha

bcl)sc') l forsøg med ~raftigercangreb af bladlu3. I IW6
Cl' der udforl forsøg encr 2 forsog~planer med anvendel
se af ncdl<latte do~ring.er mod hladlu~ i \ ;'\rbyg. I begge
fon.up\Cricr har dog "un oplddt rclativl w;lgC angreb
af hl"dlll~,

I label 30 er unde .....ogl effe~len al fo~~elll,ge ..~ade
d)'r~midler i hel og. hal\- dosenng. PYfClhrOldcmc Sunn
Alpha 5 nv og Ma\ ril.. 2r '><Inll fU'>funludlcl Pcrfek·
thion 50!) S er p:\ m;lrl..cdel. I forsupted 8 og y Cl' afpro
vel I::.videncc \VG, f...1idlet bcst~r af deltamethrin, som er
det al..tlvc stof i pyrethroidet DcCI:<>. saml plfltllicarb.
som a a~livstoffd i Pirimur.

I 2 af de 4 for~l'g er der forekommct hladlu\. Der er i
gellnem'inil af fOf'\ogenc ikkc opn~et o;:ikre menldbyller.
men I et forsog med tidlige og ~raflige bladlusangreb er
der I alle forsogsled opnåel si~re merudb) tlcr op lil 3.3
h~g pr. ha i bruuomerudb) Ile l for\og~le-d 8. Den ~dSle

hladlu'>lx:l..a:mpcl'>e Cl' upn:\cI med (I.'lavri" lF.
I tabel .~ I er sammcnllgnct effekten af de lo pyrelhrOl-

.. D/Hn ,rn./n 11 199t, •• ret d.l'trunl," '"'1'1'1/.' hil..,
I eli ~ Y""·1I41n../1t'/1 nlldwm .1.:'·3-

den. Dl'r hM ,.crcl en Ic:ndcm, lil Slorr~ u~rudlsdæ~flln~

"c:d hU:.1 "c:d del lave ~v:clslofniveau I hlo~ D. h,i1~cl

kan ~k)'lde~ cn d~rligere ~on~um:m:c fra afgrøden.
Ijchandling,>inde~s i fllr,\(1g~lcd 4 har i ovennævnle IO

for'>\Jgs~cricr va:rC:llilslra:kkclig lil at renholde afgmdc:n
'>'11ll1 al forhmdre betydende angreh af w;llnpcsygdom
ml' og s~adcdyr. Effe~lcn af Cl megel la'l forbrug af
u~rudhnlldh;r~an dog IHe vurdere3 ud fr.I el en~eh :lI'...
resultater, Ifol!!c miljulIlll1l'>lercm: h'lndhngsplan ~~al

behandling ..h) ppigheden -.om el ge/lflem.!flll fur alll' uf
'.:mderned pj I.J-' Illden I. Januar 199;.

'-orsogene lort~ælh:r.

Srrali',t:1 /lJC)7 mod h/(I(I\I'(lI1II'e i I"(uhl'.'.:

Kend Jon('"" n'~i~rel1\

f o/g reg/\lrerin,'.:jnelll'l ol'/nnfll'.:l·r om dPI aklll
d/e j/lIIl1l'/nl..

Lllders(l,~ mi/rl..('n I l'll'I..\l\wtlium .:'9-h5

llIad<;\'(/I11I'l' bek,eml'l'l I'ed ,H'''1:t' wl'.:rch
/1'æbwud/wn16-]O ,w/,

HeidI/g
OI'er J/U'l (lIlgreblU' p/allter i m(H"a~c".t:i' .wrlt'r.
ol'er lU pet an~rdm('p/lIIller i 1Iluull'l' modla
,:di~l'\(Jrler

1J\'gTll\f
- 0l·er.:'5 po. anr:rebm' plullIa

Sknldplt'l og bygbladl'lC1
(lÅIIle/ljm l/ræJ..flirr,lpfo\f'''.
n:d h\'pp;~ fll'dhor,

- \'ed (JfI.~r('h po 3 ()I'l'IHl' blad

\'ed Im'f \mlllf'lryk er {'Il/)('I/(lfldlill~med 1I-1-11.i
do ..; .. Oftl' IIhlrækJ..elig. o~ ; "og/(' ~ifllllf/()l1er1.(11I
bellandlmg lidI I/lUl/m/t'.\

Led hop wlIIlIetrYÅ ftljJld·n.~iMI (lI Ållma OJ.: ~ortJ er
2 heJumdl/ll~('r /lied 1:-1 1:3 dQ~i~ of/(' flodl·cnlliJ.:(·

Am'end lidI hOJcre dOll'rlllg 1"('(1 ri~/J..o for fIlC.IWrr

"Ånldpfel og hygbladpll'1
Vælg e/ lIIuhld med god l'Oi'ld mod (h- drJl11iflerefl'
,h- \\'Wl1p('\\'gl!omm('

Skadedyr
Angrebenc ar hlatllu .. <J!: knmbladhdlcll" lan-cl' 11:11'
o"crvcjcndc været :.vage i v~rh)'g l 1996, Stedvis har der
dog værel mere udbredle ;mgrcb. men forst p~ et relatlvl
~nl tidspunld,

Effe~len af n~t1sat do~crill!! af sV<llllpcmidler er hel)'"t
i mange fUl"'>ug igennem Mcne. Effcldcn uf ncdo;:at do"c
nng af sl..adcd) r'imidler er undersøgt l cl langt mmdrc
nnlal forsøg. mcn cr blevcl oppriorilcrel i de senere år, I
forsøg med S\ age angreb af bladlus har dcr. som fOI"\-'cn
lel. i~ke været fors~el på. om der er anvcndl hel e1lcr
nc:d'>at do~ring. Effeklcn af ned~al do'\cnng kan bedsl

Tahrl.W Rladlul fC~../1

19% ~ lono!! \Ied bladflU

J. lbehandlct
:!, 0.2 I Suml·Alph3 :; FW
3.0.1 [Sumi-Alph3 S F\\
40.1 I \t.\nl:!F
S.O.II \la\nl2F
n U,n l P.:rfrllhion 5t10 S
7.03 I P.:rl"cllhlon 500 S
8 0.1 ~~ 1'.vIlJenc.: WC;
9. 0.2 ~g hldenc&: wC
U,/) I y

U,f) ~ y

I"IWJ ! 1""'01(. l'd,-" "'11,111/1

I. Ubeh.lndlcl
:!, Il.:! l Suml \lrh;l 'i IV.
llU I Suml·,\lph~ iii FW
4 Il.:! I o\1;1\ril. :!r
5 fl. I I M3vrik lF
6 II.h I l'o:rld..lhlOn :;(X) S
7,0.3 I I'crf..-=kthlon 500 S
}l, lU I.~ Indcnc&: \\(i

9. lU I.~ I mkncc WC
I~f) I l}

L')I) ~.IJ

l. Ubl:hJ.ndlcl
2 11.2 l Suml·"\lpha 'i rv..
3 0,1 l SUIllI-Alpha 5 FW
4 fUl f.,1.(lril 2F
5.0.1 I Mavrtk 2F
6. U.~ Il'crld..lhlOll ')lIU S"
7.0.2'; II'erfel.thion 500 S"
LSI) I ~

LSD!·':'"

78

"11
11
16

'"/('

24
21

II

"II
II
II
II
II
II
II

36

6
I,
J

2

Ib
35
U
15
1.'
1.8
2,~

I,'
1.1
1.5

11.9
1,4

0,0
0,9
1.4
Ul
0,9
O.'i
0,6

46

"JJ

"""31

42.5
2.6
1.1
1.
1.4
IJ
2,5
2.9
J.S
n.

"'

67.1
.·0,2
0,0
2.5
15
lA
1,6

L"
0,7

'"
'"

+1,0
1.0
0,3

1."
0,9
1.7
1.6

"'
"'

1C15



Vårsæd

• Pct dætlllfll( l'I'1'fl/1' himly. Fomll/kl"lll~t'" Il/ IC IJM /', ll'mlr/'lld Ae IJrJ! I 1990·
m<t'flIfJf'n a/l/rAf/mlt Sfo!ulrmlrC'/

Skadedyr i maltbyg
Forsogene Ilabcl 32 har III hensigt at bcl)se belydlllngen
af angreb af bladlus og kornbladbl1lclarvcr i multbyg.
Phirkmngen af både udbytte og kvalitet er undcr'iogl.

Da der kun hur været \Vagere angreb af skadedyr, er
der ikke opn. cl sikre mCTlJdhyuer_ SOT1eringen og pro-

1996. 1forsog

I.~handkl 24 18,0 9. 66,6
2.0.2 l Suml.Alpha.5 FW I •.0 9. 1.9 15
3. 0,1 I Suml-Alphl j 1-'W I 5,0 1.9 1,7
4 0,11 Sumi-Alpha 'j FW I 5.5 1.1 1.5
5. 0.15 kg PUlmor 2 9.5 l.' 1.1
6. 0.05 19 Pirimor , 115 1.I 0.9
7.2,,0,11 SumJ-AlpNSFW O 45 98 J.2 2.'
8 0.1 I Sumi· \Ipha \ F\\

0.05 19. PmmOf O 5.0 1.2 0.7
9. 0.1 I SLlml-Alpha.5 FW 5.0

+0.05 1.g Pirimor O 15.0 0,9 0,4
LSD 1·9 n<.

LSD2-CJ n<

/995. Jjvrsflg

I. Ubehandlet 37 31,3 84 57,9
2. o,::! I Sumi-Alpha.5 F\l,' 4 :U 90 5.4 5.0
3.0,11 Sumi.Alpha S FW S 3.3 4.8 4.6
4 0.1 1Suml-Alpha ~ rw 2 5.3 S.J 5.1
5.0.15 kg Pirimor 27.8 5.0 4.3
6. 0.05 kg Pirimor 27.8 2.' 2.b
J. 2: x0.1 I Sunl.l-Alpha S FW 23 93 4.• 4,2
'l U.I I SumJ-Alpha S F\\
IU~ lI[ PInmor 33 2.9 2.4

9_0,IISumi-AlptuSFW
+0.05 kg Pirimor 2 5.3 2.' 23

HD 1·9 15
n;/J ~-'J n<

IQQ.~-Qo 15 forsøg

l. Ubehandlet " 12 .9 53.5
2.0.2 I Sumi.A1rha.5 I-"W b 2 89 4.4 4.0
3. 0,1 I Sumi-AJphlS FW IO I 3.9 3.7
" 0.1'i kg Plnmor 5 9 1.1 1.0
6_ 0,05 kg PJnmor 9 9 1.0 O.,
8. 0.1 I Suml-AJpht S FW

0.05 19. Plrimor J 3.' 3.3
ISIJ I·R 15
I~IJ:·X 15

• Pet datnmg øl'erste blad •• \ta/,bn:prls /IOLrprhkg.
I.rJ: uS.l MluJfldJtll stadIum JI-J2
Inl,J.fl UK 9/Jehandlell slodlUln 39-15
I ("(I 7 Oll ~ bl"haru/lell MaJwm JI-J::! og 39-45

cent råprotcin (se lubclbi1<1gel) er heller ikke påvirket af
behandlingerne.

Efler en lignende forsogsplan cr udfort el forsøg (la-
bclbilaget C48). hvor Sumi-Alpha S FW er erstatlel af
Karalc WG. Der er her i u~handlet kun observeret 6
JX:t. slrå med bladlus i vækststadium 55. som er slegellil
100 JX:l. angrebne strå i \'ækstsladium 71. I alle forsogs-
lcd har der neret sikre brullomerudb)1ter på 3.6 til 5.2
hkg pr. ha. Sonenng og procent råprolein er ikke ble\'et
påvirket.

Forsogene med !lkadedyrshekæmpelse i \'{Jrbyg de sene·
re år har \-iJt:
- al der er stor jonkel pa 11llgrebsslyrke"jra dr Iii dr.

Tabel 32 Stnded\T i maltbyg_ (C26)

55.2 2.
+U

OA
O••
0.3
J.2
1.1
lA
0.0
,:!
U

....
:U
I.b
0,1
0,2
1.:
O.,
L!
",
"'

MI.'
'i.0
'i.9

"'
"'

\JcI>. Ol

1*•
",ho

1.5
1,3

1.2
0.2
0.4
0.2
lU
J..l

5.7

".•
1.5

1.5
1.0
05
0.2
0.2
0.1
0.2
I.:!
1.2

o
O
O
II
O
O
O
()

O

'"•
I"

51
I
2
6l.

15
N
55

lllCd ........... .
CL 19

........

32-37
32-37
32·37
32-~7

32·37
32-.r
32-37

65

J;-JQ
37-]9

32-37
32·J7
32-37
32·37
:n·]7
32·37

.5

-

/995 .l/an.,,/{

I. Ubehandlet
2.0.2 kg Pnimur
3.0.1 kg Pirimor
4. 0.2 kg Karate WG
5. 0.1 kg. Karate WG
6. l6gAC961··
7.18gAC961 U

8.0.2 k!l Kar;alc: WC;
LSOI·lJ
LSD:!·1l

der Karate WG. Ae 962 og dCI bladlul>..pecifiHe Illlddel
Pirimor_ Angrebene af skadedyr har værel svage. og der
cr kun opn cl smJ1. merudb) uer.

I forsøgsled 9 har PC-Planlenun iUe udløst nogen
~"'adedyrsbckæmpclsc.hvilkcl har været korrek!.

Endnu et forsøg er gennemfør! efter samme fU"0l!-s
plan. dog er hehandling i forsogsled 6 og 7 Ikke udfnrt.
Resuhaleme er derfor ikke medtaget; tabel 31. I uhc
h:\tldlel har der i vækstsladiunt 53 været 12 pet. std med
bladlus. som har udviklel sig til HH pet. angrebne strå
under blomstringen. Her er der opnJ1.ct ct sikken brutto
merudb) He på ca. 8.5 hkg pr ha i forsogsled 2 III 4 Be
handling. med hah dOl>ering. Kanue WG i forsogsled 5
har gl\'ct et hrullomerudb)uc pi 3.2 hkg pr. ha. Den se
ne behandl mg I vækslswdlUm 65 har givet el bnJltomer
udbytte på·U h"'g pr. ha

IlIW 5" fo,.sø~

1. ~handlel
:!:. 0.1 'i kg Pmllwr
6.36gAC%IU
LSD 1.f)
1_'iD 1-6

/996. Zforjog
1. Ubehandlet
0,2 kg Pirimor
3.0.1 kg Pmmor
.4 0.2 kg Kar.II~ WG
S.O.l kg Karate WG
6.84 g Ae 962"
7. 42 gAC962"
8. 0.2 ~g Karate WG
9. P'C·Plantc\«m. d)"T
LSD /·9
UiDl-9

TaINI 3/. Bladlus (e2S}

106



Cyster af havrenemaroder ptJ rodder af I"lIrb-,,~. Angreb
kan \'U're meget tab\'Oldende. men er lpl al forebygge
I'nl ~'æd,\klf/e med ophold I komdyrknlrlgen og dyrkning
af resistente l'årbygsorrcr.

- Ol bekæmpelsI! er remabel, nar dt' I t'}ledt'nd(' !>kade
lær!>J..Ier er (Jlenkn'dt,t.
al lan! d,,\'er kan ll1ll'eflde{. hn'j ll1l1:rehet kommer
fent.

- at nedsat dOJlS Aon am endes l'ed tid1'Me angreb. HI'is
lIer er behol'. ,~entage!> behandlingen.
at pyrethroider ofte efterlader flere hladllll' efter he
Aæmpel\en etui (JI'rlge midler. men ar del Ikke gar ud
m'er merudhyuet,

- ar kraftige angreb forringer sorrerUl.'~e",

ol kornbiodbUlens lan'I! bor bdæmpe.\ I'ed 0.5·1.0
/(/rI'(' pr. aJ.. \'bærende !>/rå.
al "'fIll; komhladblllelan'er er let/es/llI bekæmpe.

- al pyrethroider "ar bedsl effekt mod kornbladbillelar
I'('r.

Ukrudt i vårsæd
1 1996 er ukrudtsbekæmpelsen gennemfart i lobet af
maj. Køligt "ejr med en del frOSlnæller frem Lil midt i
m. neden og 'iCnerc riE:elig nedbør har E:eneret gennem
førelsen af de planlagte behandlinger. Hvor stærkt redu
ccrede doser er blevet anvendt. er effekten under disse
mindre optimale virkningsbctingelscr ikke kommet op
pd cllilfrcdsstiJlende niveau. Ved host har resullatet alli
gevel været ganske tilfredsstillende.

Vars:l'd

Tabe/33 \~dsal dQjlS a/ukrudtsmidde/l larb\'~ ('17'/

• lJI.Nd• Udb. (lg mcr
Vi'byg SI>- An.," Pet drknlng udb. h~adium

pr, m' ,'" """ kerne pr. ha

1996 ~!"Hø,
I. l:behandlct 101 13 54,3
2. I lab, EXp~'5

+ 0.3 ISI:lr:InC 180 11·12 32 7 .\,9
3.0..5 L:Ib. Expms

cl+O,I.51Starane 180 11·12 38 8 4,7
J 0.3 IOxi1n1

... 0.3 I Stan.oc 180 II-I::! " 6 J.2
.5.0.1.5 IOXllril

+ 0.1.51 Slarane 180 11-12 38 7 4.3
6 0.6 I ClIPlUR: 11-12 10 J .(\

i. OA ICapturc JH2 16 4 4,7
8.0,2 ICaplufc 11-12 " 4 .lS
LSD 1-8 15
HD 1-,\ "'
I'NJ 7/QrJ"X

l, Ubehandlet 260 19 41 •.5
2. I lab EXPfC'SS

... 0.3 lstarane 180 11·12 116 6,4
3. 0..5 tab. Express

+0.1.5 I slar.lllC 180 11-12 135 S.tI
J O. \ l ()\llnl

+ 11.\ I Slaranc 1M) Il 12 1m 'i.6
S.O.ISJO\llnl

+ 0.1.5 J slal1lJlle 180 11-12 lJJ 4,7
- OA ICaplu~ 11-12 J3 S..\
8. 0.2 ICaplurc 11·12 58 5 4,9

LSD J.... 2_~

LSD 2·8 "'

Tokimbladet ukrudt
I v~rbyg best~r det lokimbladede ukrudl primært af P'
leun. h\'idmelet gåsefod. fuglegræ~. agerstedmoder ..anli
enkelte 'ileder gulur1. gul okseøJe og hanekro. Ile kæm
pcl<;c af dl~o;c aner er belyst efler flere forsogsplaner.
hvor også reducerede doser er provCl.

Tabel 33 viser resultaterne af 7 for!>o,g i ,,:1rbyg. h"or
en beskeden ukrudl~bestand på i gennemsnit 101
ukrudtsplanter pr. ml er sogt bekæmpet med Starane 180
i blanding med henholdsvis El(pre..s og OXllnl DISse
midler er provCt i hel og halv dO!>ls og sammen11gnel
med det endnu ikke godkendle Capture. som er priJ\'ct I

tre doser. Alle behandlinger er gennemfort i afgroden~

S1adium 11-12.
Ved hcdummcl~en ca. 3 uger efter hchandlin~ har

Capture været mere effektiv end de ovrige behandlmger,
Forskellen Stammer primæn fra 2 af de gcnncmfonc
forscg. h\'or Captures effekt O\oerfor ugenlt?dmoder har
\'ærel væ~ntligt bedre end de O\'rige: behandlinger Dc
nedsane doser har levnet mere ukrudt cnd den fulde do
sering. Ved hast er forskellen dog udJæ\'net \"æSenlligt.
og for alle behandlinger er der opn~ct en tilfred....tilicn·
de effekt. Dc opn ede merudb) Her er pæne og ..tati ..li .. k
sikre.

I samme tabel er viM resultateme af 7 forsag gennem
fon i 1995, Resullaleme heraf warer ganske godt tit
dem. S0111 Cl' opn~ct i indev;t;rendc dr.. forsag,

Forsøgene fortsælIes,



Vårsæd

Tabel 34 viser resultaterne af 7 forsog. hvor Logran og
Logran + Banvel70 WG er sammenlignet med Express.
Midlerne er prøvet j henholdsvis hel og halv dosis. Alle
behandlinger er genncmført i sladiulll 11-12.

I gennemsnit af de 7 forsøg har der været 123 ukrudts
planter pr. m2 i det ubehandlede forstlgsled. Ved bedøm
melsen ca. 3 uger efler behandling er den opnåede effekt
ikke imponerende. og der er kun ringe forskel p~ de for
skellige behandlinger og doscr. Tilsætning af Banvcl 70
WG har kun i beskedent omfang forøget effekten af Lo
gran. Ved host har renheden været ganske tilfred~stil1en

de. GCllnemsnitstallcnc er påvirket noget af ct forsog.
hvor bekæmpelse af stedmoder og pileurter dog ikke har
været tilfredsstillende. De opnaedc merudbytter er rel
pæne og statistisk sikre.

l sanune label er vist resultaterne af 7 forsøg gennem
føn i 199:5. J-ler har ukrudtsmængden været væsentligl
større. men resultaterne svarer ganske godt til dem, som
er fundet i indeværende ~rs forsøg.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 35 viser resultaterne af 4 forsøg efter en for~

søgsplan. sorn har lagcl Sigte på at finde effektive be
kæmpelsesmidler mod vanskelige arter som gul okseoje.
gU/llrl. lægejordrog og agersledmoder. Årets forsag er
OpdeII ef/er, om gul okseøje har været til stede på for
søgsarealet.

Lograll. Express og Ally 20 DF horer til de såkaldte
minimidler. som anvendes i slor udstrækning i vårsæd.
Fuld dosis er anvendt. og samlidig cr der tilsal Oxitril el
Icr Banvel 70 WG for at foroge effekten. Bchandlingen
er gennemfort i afgHKlen... stadium 11-12.

I gennemsnit af 2 forsøg, hvor der er forekommet gul
okseøje. har der været 143 ukrudtsplanter pr. m~. heraf
71 gul ok'ieoje. som er bekæmpel mest cffeklivt med AI·
ly 20 DI"- i blanding med Oxitril eller med MCPA. De
oprulede merudbytter er betydelige. men ikke statistisk
sikre.

I gcnnclll"nil af 2 forsøg. hvor gul okseøje ikke har
Optr.1dt. er der opnået en meget lilfrcdsstillende ukrudts
virkning for alle de prøvede behandlinger. De opnåede
meruohyner er store. men ikke stalislisk sikre.

I salllmc label er vi~1 resultaterne af 5 forsøg gennem
fort i 1995.

De provede behandlinger har i to :\rs forsøg virket
særdele.. effeklivt mod gulrm (Amsinckia). Overfor
agerslet/moder har Logran + Oxitril og Ally 20 DF +
Oxitril værel de hcd~t virkende. Mod lægejonJrog og
mod gul okseoje hllr Ally 20 DF + Oxilril givet den bed
ste effekt.

For~\)~et1e fOl1Sættes.
T,lhcl 16 viser rC'~ultaterne af 8 forsog efter en for

sogsplan, hvor et Im'/ behandling~",dekser prioritcret
højt. I::.xpress + Oxilril cr provet i Ire doser. som har
medført ct faldende bchandlingsindcks fra 1.0 lil 0,25. I
oe ~rlJ..dlc forsøg er denne fonld fastlagtc behandling
samlll~nlignet med IO lUhale for~lag. hvor det på to do
sisrll\eaucr er lil<;tra:hl al opnå Cl lilsvarende lavt be
handljn~sindeks.

Fllr~øgt.::llt.:: er odt eller den mængde ukrudt. som har
kunnel oplælles fur hchandlil1!;!t.::Il. der er gCIlllcmføl1 i

GIII okseoje - her; \'århyg - er et generende IIkmdl på
en del arealer Plomen er he\"kyllel af el kraft/gi I'oks/ag,
som flfxlvendig,~or,at der Iii hekæmpel.\e wl'ltte.\ Ukflldls
muller, som kan "(H'crl'l'nde« delle.

Tabel j.J Nelll'OI dw,I~' af IIkrlllJ/:>/J/itJdel i l'Or!J\'g (C'li).
tj 'ru I t:db. og mer

Vårblg Sia-
dium AnI~TIPt:l. d..r:\.:lllOg udb. hkg

pr ro' ved hl"l kerne Dr, ha

19% 7forsøg

l. Ubehandlel 121 17 54,0
20 ~ Loglan'" 11·12 l. , 4.0

l, 10 ~ Logran'" 11-12 41 6 3..'\

• 20 l! I.nl!r.JlI
I .'iO,!: I.kHl\'cl 70 \V(j* 11-12 .11 3.8

5. 10 gLogran
+ 25!! Ban\'cl 70 WG" 1\-12 n 9 3~

6. 2 lah, Exprcss· 11-12 1. , .u
1. I lab. Exprcss* 11-11 •• IO 2.1
li J l;lh. F."prc~~

+ 0.11 BallvcJ·1 S'" J 1-12 "
,,, 1,7

nI) '.,\; :!_,
nI) :! .,\;

'"
/99 S 7/i!r.I(J,1!

I. Uhchandkl 2(17 39 54.7, 20 g Ll'gr.m" " " 12X i.\ 2.0
J, JO g Logrnn· " " 147 " 2.R

" 20 g LC'gmn
I 50 g Banwl '70 \\'(j+ " " 10'i " '.2

5. IO g Lograll
+ 25 g Bal1vcJ 70 WG" 11-12 138 i.\ 3.5

Il. 2 l;,h. I'xprc,,; ll·!.! IOS " .~.(l

7. l lllb. Exprc~..• 11- J:! 111 " .\.1
LSD ,.- JII
1-'-iO 2--

'"
+7ilvu UHa/NII /llro



\':lrs:l'd

Tabel 35 L Ånull j I"lIrh\'}: rC:!9}

lfkruJl l'db og mer- Ut.rudl l'dh. og mer·
\' rb)'~ $btJlUm Antal IPct. dzkmng udh. hkg Antal IPCI dzkmngl uJb. hlri.&

pr. m' \00 host t.~mc: pr. h<I I"m \-w host kerne pr. ha

11){Jf)

I. Lbchlmdkl
2. 20 g Lne.:r~l1'"

1. 20 g I..u~ran + (lAl O~llnl·

-I 20): 1.1l~r~nt ';0 ~ B:m\ d ill \\,G"
'i 2 tab 1 \prcss + 0.4 I OXllrit·
Il !O F ,\II~ 211 DF + 0,,11 <hiIril"
7. 20gAlly 20 DF + (L'i l \1-AcelaI1~ n·
~ 1.111 \11'11I1' ~(
I.\IJ /.,\
1.\1) ! ...

11-12
11·12
11-1 !
11-12
Il 12
11-12
11·1!

~ fonøg IIlI'U R/j' flt 1f"1I}'

143 43
59 1
2-1 6
60 l'i

16 8
-' 9
7 8

5(.

45.0 163 13
·U :\9 I
5,2 , o
-15 19 I
5.1 6 I
'i.9 1 ".'iA \I o
, 1 S

"'
"'

36,U
11.11
6,7

' .•
• .5
'-'
6.3
U

"'",
IVCJ.~

t, Ubch:U1dlc'1
! !o ~ I."gran·
l 20gl.C18ran+O,410~llnl.

-I 20 ~ I.ugran I 50 g BiUl\d 70 \\10"
'i 2 tub E1press + 0.4 I 0:<111'11·
6 20 g Ally 20 DF + 0.11 O\llnl·
LWJ /-6
1.\"1)! fI

11·12
ll-ll
11-12
11-12
11 12

: Ii,rlfJ'.:. 111<1'1.'.:." u";"nJrclmtl(/, r i J{,rw~ IO u~l'nlt'dmilt/l'r

90J _n 36,5 187 ,.
.l,\! \I Il- "III • 1-J5 20 ,
220 , 16.5 24 ,
195 5 16.8 8 2

"4 c- l.';,) , "
"'
"'

46.5
-'.6
3.2
l.S
2A
1.'

"'"

afgmdcn, \:d..<;(\[;ldlllnl 11-12 I gl'1lI1l'nl,)llIt af 3 for
sog, hvor uJ...n1dblllænpden har \ i:nel under 100 ulrudl'
I)!anter pr. III!. har de pnl\ede hch:tndllngcr re\ultercl l
en ildl lilfred",'lilknde renhed \'ed h(1~1. Den beskedne
ulnldl,m:cngde har Il~1.' generet algrooen. og. bch:lIld
IlOgen har 1~~C llll'drort udbylIl'lll.c'''lge ud.. lag. l gen
nemsnil af J for...ug. hvor ul-rutll,ma:ngdcn p; hchand
lillgstid'pUll~[et hilr \',en:! over 1(1) ukrudl'planlcr pr,
m~, er der Ilgcledc.. npn.kl en heIl ulfrcdssllllcllde ren
hed ved host, uanset del' har \ ærl'\ ..101' ror...~d i dfeJ...I p,
oplælling'lid~pun"IC\ ca. J uger eflcr hchandhngen. Dc
rl.'lalivl pa'ne IIlcrudhyllcr på 2 III ... hlg ~emc pr. h:l er
IHe ..lal"Il'~ '1 "'n:. I :2 fOf"'og har ukrudlSl'l\ængdcn
o\'crstcgcl 1000 u~nldt'iplanter pr. 1112 pil behandlings
(id~punl..tcl. Iler a der lUe opn.kl en tilfred...... lillende
renhed vl.'d hus!. l gCllllcm..nil af di"c fur,og har der

\ a:rCI el meg.et la\ I udh) lIenl\ eau Ocr er m:tll rclaU\'1
p,cne ud"Iag. for bc~æmpelsen, men diSse er lUe ..tal i
'lisk si~rc,

Resultaterne af deul' forsle ~r, for..ug. \-i ..er.•11 en 111

Ircdsslilkm.!c u~rudl\hcka:mpebe l \-jrbyg. ~;1Il opn:is
med el megel l"vl hchandhngo;indc"' ... n:1r ukrudl .. rn:l'ng
den Ikke er all for voldsom. og del valgie midtlc!l \)\'I'ig[
..passer« lillllar"cns u~rud[...bc.;:t:ll1d.

Forsogene fort~ælle,.

PC-Planteværn
\1odcllcr 111 slolte for \alg afu~nldl,)l1lidlcrindg:lr i PC·

l'lanle\æm. og disse er under fortsal ud\ iJ...ling ved Sw
lem Plantt·mI\!or,wlf. \fdelingfor l1rudhheÅtl'mpehe,
TIllÅkebjerg Opl)':-mngcr om u~rudlcl" art.....ammcn ..æt·
ning. anl:ll pr Ill~ saml ..!orrcl'>C kan ..behandle,.. :lf mo-

rulu" ~fJ L'J..rudll \'lIrhl'~ IC W,-
Ukrudt db, og Ukrudt db. og Ukrudt Udb Ol

Beh<Ulo-
Pcl

merudh
Pcl

merudb I·Cl merudb
VårbYR StAc.!lum Img$< Ant~l~ ..:kning hk8 Ant~l ffitot.mng

hk, Antill Jzlniojl: hk,
inde' "'.m \ hl"l

lcmc !'l.m \. hølit
lcmc 1". m'

\". h\"l
kerne

pr. hA 1"'" 1".'"

,- ~ (vr-...~ f"~' Iflf/II ulrudnrl • J I 'n~'. , ~r llln ..Vlld/.pl" l l''''IW ""d", /1111 "l,,,dl.pl

I t:behandlel 400 95 20.9 286 5 52,,8 109 , 62,4

2 I tab. ["prc!>~ - 051 O\<lnl II-I ~ 1.00 103 .l] 4.- 6' 4.11 'I " tI.b

J. 0,5 tab El:press + 0.251 OXllril 11·12 0.50 196 .'9 45 89 , 3.8 28 O 0.4
~ 0,25 tab F."prcss + n,ll l O\llril 11-12 ().~'i !9~ " 6.2 1~2 .l..'i 111 I tu~

S. Lohlt forslag l 11-12 0.48 271 51 7.0 ,., 35 SJ I +0,2
(, Lo13Jt jtllslJg.1 II 12 fl,!-I J5-1 '" fi.! ~I~ 2,.'i "" I o.~

7. Lokalt fOl"\la& II 11-12 O.4l 170 49 J.I 196 2.J '6 I O.i
Il I.ot.alt jllr~I;I~ 11 II 12 (J.~2 2!l6 W I. , ~o1 15 4< I ll,-I
f.J,'f) /-8 '" '" /1.\

1_'lD2...~ '" '" 11.1

•Før ht-h,mdltlll.' , f/(l(lium / J./!

I(~I
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Tabe/37 PC·P/ontewrrn som rådglrmngS\'ærkw} (CJ I)

UJ.rud. I Udb. og

VirbYK
Dc...... ·

l\nUI I "": i,""""'·hap·
dz!mml hLI LUI'II:..... pr, m ..ed '-I Pr. Iui

1996 6lQrsll~

l. UbehJ,ndkt '74 28 45.8
2. PC·P1anlc..zm 0.52 66 •• ,'.0
J. Kemi-blandin& I 0.36 86 20 3~

4 ~lIddel la O.IJ ni 21 3.4
5. Ml(ldcllb 0.12 98 21 3.0
6. Kcmiblamh"8 II OAt 21 J.!
7_ Middel u. 0.21 87 21 33
8. Mtddelllb O.2f1 "O 22 '..
/SO/-8 M

I--SO 2-8 "'
/.t:d 1--8 Mhandlu I $1001/"'" /I·/~

dellen, og et effektivt middel kan udpeges til hd.æmpel
se. Sanllidig beregner modellen den dosis. som vil med
fore en tilstrækkelig effckt. PC-Plantevæm er afprovct I
\:lrb)g ..iden 1988.

Tabel :n vi~r resultaterne af 6 forsøg efter en ny for
'iogsplan. hvor del :'luge, afl..larel. hvordan bltmdmgVur·
holder mellem relcvanle \irbtoffer I..an optimeres. 1 for
,og~led 3 og 6 cr IO fnr.I..ellige blandinger afprøvct.
men:-- de enl..elte blandingskomponenter - dosis som l

bland lOgen - er pruVCI i de ovrige forsogsled. Do.. i:-- cr
beregnct ho~ Afdcling for U,rudt,hel..æmpelsc \'Ia et nyt
»delprogram... Dc optimerede blandinger er i forsogsled
2 ,l,ammenlignct med en normal beregning vi~ PC·Plan·
tcvæm. Behandling:--illl.h:hcl er lavere. n:lr de IO optime
rl:de blandingcr anvende,;. end hvor PC·Plantevæm be
regner do~i~ pj normal vi ... EffeklCn overfor en ul..rudts-

TlIIJe/3S rc Plall/l'l'Il'rrJ \O1l/ rad}:i\'lfln,:n-ærklU} (C3!)

8ehand·
Ukrudt l dh, 0l

VArbYR lIn,,- Ant.al .1 Pel
meruJh.

",d,,, pr. m drkning hkg kerne
VCd~1 or....

,vw, I.i }'lfIØIl

I. Llx:lundlct 16\ IO 53.1
PC-l'lalllc\ .cm-I 0.5 67 2 2.6

-' PC·Planle'·lt'm-I 0.25 87 3 2.7,
P("·PI"nte'.~m·1 11.11 Il, -' 1.1

5 PC-P1antn;cm·2 0.6] " 2 2.9
fl. PC·P1antC".cm-:! o. l;! " 3.1
7. PC-Planlcvaem-2 0.16 112 2.6
1.Ii/} /.7 1.1
l_W ~_"':' "'
IfJf).J.% 33/"'101(

Ubehandlet .9-1 15 48.7
PC-P1antc..ocm I U.'il -. I .1.3

3. PC·P1lnlC'''a-m-l 0.2'\ .S 5 2.9
.\ PC-P1anlc'a-m-1 O.l.' I:!J 2,1

5. 1'('-Ptantc' ltm·2 0.64 66 3 3.•
n PC·I>taJll1:'ærn·2 lU::! 0' , ,.3
7. PC·PlanIC"lf:m·2 0.16 111 6 1.8
I-sn /. ~ O.'
LSD ~-; (J.:'

IRtl :!·7 !'f'handlf"l/ltudlUln 1/· l:!

110

bestand p~ 1 gennemsntc 174 planter pr. m2 har iUe
været imponerendc ved optælling ca. 3 uger senere. Hci·
ler ikke ved host har der været en tilfredsstillende ren
hed. De forskellige behandlinger har i gennemsnit Virket
meget ens og medfort heil sammc merudbyue. Gennem
snitstallene dækkcr dog over stor variation.

Pro... ede midlcr og doser fremgår af tabelbllagcl.
Forsogene fortsættes.
Tabel 38 ... iser re'iultateme af 13 forsog. hvor pc.

Plante\'iem er afprovel som rndgivningsværktoj. Area
lcts ukrudhhestand er bedomt, og PC·Plantevæm har
~udpeget. Cl effeklh,t middel. som er afprovet i tre do
-.er i forscgsled 2. 3 og 4. Forwgsled 2 er behandlet med
PC-PI:.mteværns forslag til dosis. mens forsogsled 3 og 4
er behandlel med henholdsvis halvdelcn og en fjerdedel
heraf. I forsogslcd 5. 6 og 7 er en anden losnmg med til
'ivarende effekt afprovet på samme måde. Af tabclblla
get fremg r dCI, hvill..e midler og doser der er anvendt I

de enkelte forsog. I gennemsnit af de 13 forsog har der
pj optællingstidspunktet ca. 3 uger efter behandling væ
rel 161 ul..rudtsplanter pr. m2I det ubehandlede forsogs·
lcd. EfTeklcn af de gennemforte behandlinger er på delte
tidspunkt Ikke imponercnde. idet ca. halvdelen af ukrud
let endnu er i livc. selvom planterne er bremset i vækst.
Alligcvel er der ved høst opnjet en helt tilfredsstillende
rcnhed efter alle do:o.er og midler. Dc opnåede merudbyt
ter er beskedne. men stalistisk sikre. I samme tabel er
vi~t re~u1tuterneaf 33 forsog over 3 år. I gennemsnit har
behandlll1gsmdeksene i forsogsled 2 og 5 været 0,5 til
0.6. svarende lil godt halv nonnal dosis. Ved brug af
halvdelen af denne dosis er der opnået en renhed ved
host og Cl merudbyne af samme storreise som udgangs
doscnngcn. I forsogsled 4 og 7, hvor en fjerdedel af ud
gangsdosis cr anvcndl, cr dcr levnet lidt mere ukrudt ved
uplælling 3 uger eftcr behandling, hvilket dog ikke af
spejlcr sIg i en sWrrc ukrudtsdækning ved host. Mcmd
byttet tcnderer til al være lidt mindre. men forskellen er
ikl..e statistisk sikker.

Denne opgave afsluttes hermcd.

Afpro\'nlllg af PC-PltUlU!\-'lun mod "krUflI; \'drsæd har
,·isr. ar

PC-Plof11ewern gil'er er vigllgl \'ejledmngsbidrllg Iii
ar minimere herbicidindsalsen i "drsæd,
PC·Plame\·ærn kan hiJndrere oplysninger om uknults
art. antal og srorre/sf'. så det m/gte middel girer en
effd/n bekampe/se.

- PC-P/unlewern.\' dosis/arslag er generelllil den sikre
Side.

Effekt af ukrudtsmidler i vårsæd
T...hel 39 \,i"l:r den effel..t. som en række midlcr har visl
mod lol..lmbladet ul..rudt i vårsæd. I tabellen er medtaget
midler. som Ventes marl..cdsfon I 1997. Acre midler vir·
ker meget effekti\,t (4 stjerner) ovcrfor en række ukrudts
...rter. For nogle midler er der »huller« i effekten overfor
enkeltc arter. Hvor effekten er angivet med 4 stjerner.
I..an dosis nonnall reduccres væsentligt uden at sætte ef·
I'ekten p~ spil. biO( bekæmpelsen Iværksættes p:l ukrudt
med I..imblade.



21:lb. l.lJO 120 ..... ..... "'... ..... ...
I wb. 050 60 .*..... ..... ... ....... ...... ...

0.5 lab 0.25 30 ..... • ...... ... .. ..... ... ... ..
2u g I.Ol) 110 .. ...

clIO. 0,50 " ..... .. ..
1.0 1./~1 1"6
05 0.50 "

... ... ... .. .... ..... ....
~.O 1.110 l-W .... ... .... ....
1.0 0.50 72 .... •• .... .. ..... .. ......
I..'i II.Nt i2 .... ... .....

l uh +fU 0,91 132 ...... ...... .... ..
1 !Jt> lIl.' O.kO 10-:' .... .... ....
20g+0.4 1,40 172 .... ...... ..... ..... ...
OJ +O.J 0.72 119 ... ... .. .... ... ...

Vars..~d

Ta~1 39 FfJeIf af ud\'a/~femidler modfrouÅrudlsarrer / \'arb"f(

P'n1\'cl Behaod· Kemi- 11\111.1- I
Varb,g do" Iing~.

kaltepris I 'Ager- g~f\tCd Fugle- tlanckn' mcl~1 Kamille Pileur1 ".~npnslkgfllr indcb kr pr. ha Ul """". 1"" Ib~rod
pr .ha 1996

l trU/ir metll-l biwl,.

L F.xprcs~

2. I·.xprc"
1. Express
~ Logran
5, Logl1Ul
ti. O~ltril

7.0~lInl

It Anane S
9 Ariane S
III Danlnl
II f\press + SlarJne IXCJ
l:!. I-,ltprc,' (lxllnl
Il Logran O"ilnl
l~ Q>:ilrit + Sl3ranc llolO

I Jlr!1 '111'o'(/!1 ..... m'a 'U pl'l ..... 70·85 "II .... 50-70 /XI , • !lflIiI'r ~() Ix:1 /'Jld.! 1:'j}"!IIUt' 'H'll'\!

l'lprt'~j n~ L"lil'(lIl 1115Il'I//'1 IJl,ede-l.Iæbt'"wldl'1

Del fremg~r tydcllgt. al effcklen p:t vl~~e arter aftager
med faldcnde dosis. Det gælder især. hl i.. midlel i \m

h"Je~te lIasi.., er 1m ligt ..,lag m·er fm den pågældende
Ilkrudt~art.

Str(l/l!xl 1997 mod UÅrlu111 mrsæd

I Kend tlÅnullsarterne"o defl ('flÅel/c marÅ.
l Væ1X Cl middel med Kml OK .\iUa ('.ffi'k.l mod de

aklJlelh' /lkrudlwrlt'r.

3 fV(l'rbtel hdæmjJelsen ca 3 IIger ef(('(' JOn;IIR
pa IIÅf'IIdt med Åimll/ade.

.J L:dnw PC·P/amcl"lufI ril bp~/wllJlI~\\/(Jl1e,eJlpr
t""fi\" do,m' efter (Jrrrrne~jolsomhed og Jrorrel·

"

Mekanisk bekæmpelse
I 1996 er iværb:H en fo~ugsserie med ,anunenligning
af mekanbk og I..ellli..,k hcl..'l'mpcb~ af (ukimblad~l

ukrudt.
TahcJ 40 vi:-t:r rC:-lll1atCrtlC af J fnrMlg, hvor ukrudl"·

harvning er ~arnlllenlign,,"1 med en kenll'.;k bekæmpelse.
Ukrodtshal""lling cr gennemlan mcd hh". en og IO be
handlinger. I for~og~led J er der foretag.e! en blindhal"'

TalJl'I.JO L'~r/l{IHhannitlX I rar"yg (C33J

~nt31 uLrudl pr m

IW(I .f !"rwI; F, I F\ ! F13

l. UllehandJct 114 IB 58
!. 1'('-l'lallll:v:l'rrl- 5or,~ "" 14 15
l. I x UkrudIShlll"l'llmg 90 " 16
4 2 ~ Ullnldl,hill"\rlIng " ., ~1I

ning. for frcmspiring ug i fon.ugslcd 4 ~n blindharvning
\upplercl Illt:d en hal""mng efter fremspiring ca. 2 uger
'ienere.

Da resullateme I de J forsøg varierer en del. vises de
Iner for "Ig. f\lællgdt:n af ukrudt har generelt \ærel nc
\keden. (I~ lien I..enmkt: behandling har været d~n md.:I
ni\ke j)\crlcgen. Blindhan'ning har reduceret u"rulll\be
..tanden nogcl, og I de 2 forsag er der opn cl en forbed·
rct lxJ..æmpclsc vcd al gennemføre endnu en hal""mng. l
det 3. fo~og er dcn supplerende harvning gennemført
Ul. I måned cft..:r blilHJharvllillgCIl. hvilkel libyncladcn
de har lllcdf"rt nyfrcrmpiring :If mere ukrudt.

Cdbyuct har i alle 3 forsøg værel påvirket I ncgativ
retning, men ud'ilagene er dog iUc ..ldtislisk sikre.

For\ugcnc (on3æIIC\.

Græsukrudt
R) ... ella\ re og kl II.. optr.rller fon:!'>dt MtTll udbrcdt~ gr.t::~.

ul..rudt'rlantcr I for-."elllge afgmder. Men'i O)'\.chJ\'re
pnmært optræder i vårsæd. s~ kan hl" opIræde l allc af·
groder og for:\rsage al"orlige udb)'llctab.

Tabel 41 viser resultali:me af 2 forsøg med bd:æmpcl·
l'>C af en bc ..kedell Ix:"tand af jl)'H'IIlIl're i vårbyg. Prirn~·

ra og Grasp WG er \ammenligncl med Avengc 150. Pri·
mcra anvcndes i stadium 13·15. hvur afgrødcn ha .. 3·5
blade, men\ Avcngc 150 og Gra~r WG udSprujlC:- i :-.Ia
dium 30·JI, når første knæ kan mærkes. Bekæmpelsen
af ny\'eha\ re har været effektiv, og udbyttet er Ikke
pållrkel.

Endnu 2 for\og er gennemfon efter \amme f()r-.ug.... 
plan. I del ene forsøg er der ikke forekommel nyvch:lv,
re. mens der til gengæld i del andet forsøg er optalt 37M
n)'\'ehaHeplantcr pr. IO m! efter gellnem~l..ridl1l1\g. En
effeJ..tiv hck:cmpcl~ er her opnået af alle prøvede præ
parater. r.>csværre h<tr forsogsarealel været tørkeramt. og
de målte udslag er meget usikrc. Resultaterne frcmg. r af
tabelhilagt:l.

Tabel 41 vi'lcr ogs:'! rC'lllllatcme uf 1 forsog l 1994.
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Vårsæd

Tabel.J1 Flvl'ehQ\re j mnæd fC3.J} T(lbel.Jl KI'ik i korn/ør hOSI (C35)

84 130
2 27
3 J5
J 22
7 37
2 2J
5 26

50 ,.
"' n.,

148 202

• 48
J5 69
8 51

25 97
2.1 80
49 128
51 .7

"' "'

Kvlk~Lud pr. m

VArsæd Ved I F'!t.:r høst
~pmjlnin~ l 1." I

2 "
1996 3 forwf{ ( IJek. , /995 }

I. Ubehandlet 24
2. 2.0 l Roundup 20(JO"
3. I,O I Rourldup 21)(J;}
4.2.5 kg Roundup DI')'
5. 1.25 kg Roundup Dry
6 2.5 1Touehdo\\"n 330
7. 1,25 I Touchdown 330
LSD 1-7
LWJ·7

IW3·9fl. 17 fonoij

l. Ubehandlct 119
2. 2,01 Ituundup :WOO·
3. 1.0 l Roundup 2000·
4. 2,5 kg RotlOdup Ol')'
5. 1.25 kg Roundup Dry
fl. 25 1Touchd(lwn 330
7. 1.25 I Touehdown 330
LSD 1-7
LSD 2·7

*'f(·(Itnl.pli/,m
Ll'l/ 2·7 bclullUf/l'{ /(J. 14 dLllo:t' jw host

54.5
+1.2
-1.2
«).9

"'l/S.

m.
!LI.

35.9
+2.8
«).3
+2.7

3lU
.. 0.4
«).1

2
O
O
O

7
O
1

O

28
O
O

30-31
30-31
1J-15

'0-11
13-15

30-31
30-31
13-\5

1996. _jQT.\Øg

l. Ubehandlet
2. 5,01 Avenge 150
3.0.3 kg Grasp wO·
4.0,81 Primera"
UWI-I
/}iO 2-4

Anlal Ldb. of!; mer
VArbyg Stadium flyvehavre udb. hkf!; ker

pr. IO m' nc pr. h3

, , ..."

/992-96 II jors,,/(

I. Ubehandlel
2.5.0 lAvenge 150 I
4.0,8 I Primcra"·
ISIJ /-4
LSIJ 2-1

199-1 _J /orsøg

l. Ubehandlet
2.5.0 lAvenge 150 L
3.0.6 kg Grnsp"
4.0.8 I Primera··
LSD 1·-/
V;I) 2-4

*PcnemmflgsoJi.. /l/SOl
"·S,m:de-klæbelmddel /l/SOl

Resultaterne heraf svarer godt til del. som er opnået i
årcls forsog.

Mens Grasp WG endnu ikke er godkendt. s:1 cr delle
lil fældet for Primcra. som kan venles markedsfon i 1997.
Midlet er sammenlignct med Avcngc 150 over 4 ar. Re
sultaterne af II forsøg er vist i S;"lmme tahcl. EITeklel1 har
v:cret meget tilfredsstillende af beggc præpamlcr. og ge
nerelt er udb)'uet ikke påvirket af behandlingcn.

Forsogenc fomxllcs.
Tabel 42 viser resultaterne af ., forsog med h'iJ..be

ktl'lnpel.l'f! for hO.l't. hvor 3 midler er udsprøjtct fur hn:'1
1995 og sammenlignet i IO doser. Efterl'l',-klllngen er
vurderet efter hest 1996. hVt)r der i del ubehandlede for
:o,ogsled i gennemsnil er optalt 130 kvik..kud pr. 011. Ef
ter alle forsøgsbehandlinger har kvikken i løbet af årcl
udviklet sig ganske kraftigt.

I samme tabel er visl resultalerne af 17 for:.ug over 3
år. De viser. at dc tre provcdc produklcr har virket til·
fredsslilIende overfor bestanden af kvik. Efter dc lavc
doser cr der levnet lidt flere kviksklId end efter den ful
de dosis. hvilket har resulteret i en forskel agsA i efler·
virkningsjrel. Forskellene er dog ikke ~Iatistisk sikre.
n:1r hele og halve doser sammenligne~.

Denne forsogsopgavc afstulles hermed.

KviÅbekæmpeise for afgr()(Jefls host kan normalt gen
nemfores under optimale virkniflKsbelin~elser

Flere effekli\'e glyphosalholdige midler .Har It! radig
hed.
Med reducerel dosis må der fOrl'erlles erl luh ringere ef
fe/a end del. som kali opnås med fuld dosering.

Tabel 43 viser resullaterne af 5 for:.ug med J...I·iJ..bdæm·

Tabcl.J3 Kvik I SlUb (C361C J7)

Kvikskud pr m

Varsæd Ved I [ftcr hfhl
~pNJtning I I" I 1. ir

IlJ% o5/of.\"og (beh. f /995)

I. Ubehandlet 765 424
'2 2.5 I Touchdowll DO 2J
1 1.25 I Touchdowll 330 JO
4 2.0 I Knkdown 2000" 18
5.1,01 KvikdowIl2000· 22
6.2,0 l Touchdown 440·· 27
UifJ /-9 IB
l}W]·lJ ns

Tabcl4.J. Pad{/erokke og agertidsel i korn (e38)

Planlcr pr m'

Vårb}g
Toklm l~dSlcr{1 'IPad~-
bladel :;~~. Bynke roLke

/lJWI.%rSo}; 2/s 3[, 2jv
I. Ubehandlet 62 97 22 18
2. 1.5 I DLG "'-Acct3t 75 n. 28 () 7 2
3. 1.0 1 DLG M·Acctat 75 fl. 29 7 8 3
~. 2 tab Exprcss· 31 O 8 ,
.~. '2 li: 1.0 I DLG M-acetat 75 n. 23 JO 6 I

·f.usapol BIO lilsat

p('{I'e i .\IlIIJ, hvor [O glyphosatprodukter er sammenlignel
i [O doser. En ~enncmsnillig mængde I.vik p" 765 planler
pr. 11\1 i del ubehandlede foro;;ogslcd ved spmjtning i ef·

112



Kvælstof til vårbygsorter
Dct cr ofte blevct dlskuterct. om dcr er lorsJ..e1 på de t'1l

kellc bygsoners behov for kvælstof. For al bely-.c det
:lporg~llJål ble' dt:r i fodret 1995 pJhc~)ndt en 11) fur
"'up'icric. Denne fOTS(lgs'\crie er fomat med anl:q; af
nye forsog I for:\ret 1996. Der cr gennemfon enJ..elte JU
.'>leringcr af for~og~plallen fra 19lJ5 lil 1996. I fUr~\lgclle

pruvc" fire "oner HanoI.:. Alexi'>. Mcltan og Goldie. I
forhold til forsogene l 1t.N) er son"iblandingen ud",J..iflct
med BanoJ... Soneme prows vcd fem hælstoflllvcauer.
() J..g 'J . .t0 J..g 'J. 80 J..g :"ol. 110 J..g t og 160 J..g J\ pr. ha.
K\lclslnffcl lilfores nmknng s. nmg. og fonndcn Cl' der
bcqcmt J\-mm I forsogsarcalcl

I label 45 bringes resultalemc af Jrets fOhOg I den
Ul er..le del af tabellen \ i~cs. de opn ede udb}tlcr. Der er

/ '\f)

f:-;O

'9

"48

""

IOSIII 126

50 "" 52

" 51
_'iII :li!
50 51

Gl'ld.e

19.6 l7..'1 _n.3
-1\1.0 -ItUl -16.7
5·U H:li 52.8
:'65 5ll.! 5-1.'l
57.9 59.~ 56.7

! ..J :!..J ! ..J

.9

••.,..-

T(lhcl.J5 A"',l'1;:'lUlfll "lIrhy,lt::>ur/cr(C39)
1.1'(1 I. () Åg I\'
l.l'd1 ,J04X \
1.('(13 8{} Ål: \

I.l'(/.J IJOlR''';
/..t'l15 160 J.~ ,'ti

Opl/lllol V i jllrHJ,l:l"lc*

Gm 9Iol).('~ 114

( Jh\/fl·. hJ.\: 1" ha IIJl
I.cd 1 1M.-I
I cd 2 -IJo:.X
Lcd J 55.-1
Lcd-l 59.1
Lcd 5 60.2
UlD ! ..J

Led!
Lcd!
Lo.:-d3
t...:d.1
Lcd :li

ler:\rel 19Q5 er efter hø:'1 1996 faldet III 414 s.J..ud pr. m:.
l)c provede nudler har \' irJ..el rel en.s. Idet den fulde do.. "
dog har virJ..d hcd~.1. L\lh) Ilet cr iJ..kc m. II i di"sc forso,!;.
rnell efter... irJ..nmgen hcdulllmes i 1997.

FjfPrnrl"lIl'-: er bedomt I 3 forsog. behandlel efter en
tilwarendc plan i 1994. Der er forbat fundet en god cf
leJ..t efter nchandllOg. med dl.' provedc pr<.'duJ..ler. KC"lIl
lalerne fremgftr af l~bclbilagel wbcl C 37.

Afpmvnillgell af di .....c midler :.lf~lutle". n:\r eftcrvir"
iling er molh i 1997.

Rodukrudt
AgcrpadderuJ.."e. agertld...el. gr;\ hynJ..e. "'\'lIlemælJ.. ug.
;lIulct rodul..nldl optræder i generende m.engde p:\ man
ge arealer_ E:.llcdr..beJ..æmpd'iC I vinter ...æd 01; megetl"j
lig UJ..rudbbeJ..æmpebe I drloæ-d er nu en udbredt pr.l"
...1.... "tllll de,,\.cm: ..amlitJig ...J..:\ner rodu"nJdL":U1cme.
Ikrfm har prohlemel \a~rcl "tIgende de "enere år.

rabcl44 vi"er resultaterne af 6 for"i\)~. hvor rodu"nJtlt
er ..og t bcJ..a:mpcl \ed behandling heil i Juni l J..om.

DLG \1-ileeWI 75 n. Cl' prmel med In dmer i for-.ug"
lcd 2 og _~ og. med to gange bchandlmg I for ..ogslcd 4.
DI"..e bchandJlIlgcr er '\al1llllenlignel med I:.xpress lil ..al
..predellliddel.

EffeJ..ten mud uf.[enulwl o~ .n-lnl'mldl lur \:ærel ....l'r·
dele~ god af "i. vcl \1·aeelal som Expn''''' I forsogslcd :!
0l!.1. A.~erpi1ddl'roHeer bcJ..æmpel lk:d ...1 med DLG /I.t
llt'CI.II 75 n.. men E\prc ...... har dng vi ... t rcl g.od cITeL.1. (ira
bVIIle er bcJ..æmpct nogenlunde af alle beh:mdllllger. H
leJ..len har fonsal værel meget god \ed algroocns host

Der er gCllnemført ct cnJ..elt for~o~ med lk:J..æmpehe
af mduÅf'IIdl I .\//lh 01.0 M-:tt:C!at 75 Il er provet del..
:llcne og dels 1 hlanding mcd Kvikdowll 200(t, Star;lllc
ISO og Mmrigoll og sillllllh:nllgncll11cd Ha ..ta + IsobIeI
II.'. Mod gra In'nll' har \1 Jectal 75 Il. + KVIJ..down glvel
en fuld'i\<cndlp. heJ..æmpcl ...e ....om fnn"JI har holdt årel
efter I '\cplcmhcr 1990. Re\tllwleme frem!:!~r af lahclhl
laget. tabel C44

For!>ogene fon ...æues.

.'jona,"!,'. 1''''''0'11/ !..,·rnc'r l'la ~_i mm II,.

Led I 'O) 91 .2
Lcd 1 ." 'n n
Led 3 ll4 92 91
Lcd-l Ti " .,
Lcd 5 7' " KO

P'IIt"t'IIf"JpllI/"1/J IlfJff/fI/-"b

Led I 9.9 10.0 IO.X
Led , 10.0 1II.t 111.11
Led 3 10.5 10.6 11.6
Lcd 4 IL~ lU, 1!.-I
t.ed .'i 11.9 12,.1 l_lI

ARcrpadderoHe er ef roouÅTfldl. som \'ist'r sig S!al!fg
flere steder. MCPA har ret god ejJl'll, "ar beharul/jflf.:
Wl!f1e.~ ind på l>lInge og /)fode« SÅl/d i jwu mcmed. Dl"
',or IIdllyffes j dl' ajgrl,da, I·om foler dl'IlIU! he'ltmd/ifl~

(FOlD Jorgell fleflsbor.I!J

OpltJl,'ell..: \.prhtJ.Y(1

Lcd I 52 5.1
leJ! b(J {.-

Lcd 3 79 78
Lcd·l 93 89
Lcd 5 97 97
(in... 77 77

"hlf'.:nt.:l 0rlllllall \l ud ha "·mm

:li.'i
11'1
ll4.,

106

"

""""95
93
9'

HI'"
ItU
11.0
II.'S
12.5

53
M
79

"97
7(,

1/1



Vårsæd

Tabel.J6 Land~f()uøg med IIawemrler 1996 (C40)

Supplerende forsog med havresorter
Udover de egenllige landsforsøg er der i de landøkono
miskc foreninger udfort IO forsøg med 8 af de 12 huv-

Udh) \le og merudb. lferot and~l

Hane hkg leme pr. ha Udb. og
Au.

Øeme I mcrudb
J)'lIand hlg. pr. ha

Resultaterne af årets landsforsøg med havre er vist i
tabel 46. Her er resultaterne opdelt på Øerne og Jylland.
Der er i Rise høstet 6~.5 hkg pr. ha. Det er lA hkg min
dre pr. ha end i 1995. l årets forsøg har nummersorten
SW 92190 \'æret højest ydende. Den har givet fem pro
cent mere end målcsonen.

I 1996 er der for anden gang gennemført havresorts
forsøg med og uden svampebckæmpclsc. Resultalerne
af disse forsøg, hvor der i de svampebchandlede for
søgsled er anvend! 0,3 1Tilt top pr. ha. er vist i tabel 47.
Den midter~le kolonne i tabellen viser tydeligi, at der i~

ke er opnået særligt store merudbyttcr for den gennem
forte behandling. I den næslyderste kolonne mod højre
.-.es karakterer for meldugangreb. Dcr er kun konstateret
mcldugangreh i el for.mg, hvor angrebet har varierel fra
9 lil 20 procent dækning. I delle forsøg er der opnået op
til 6.1 hkg pr. ha i merudbytlc. Meldugangrebet er blevet
bekæmpet med den gennemførte behandling. Der er ik
ke konstaleret angreb af andre sygdomme.

7

68,5 100
+1,1 98

I,Q 102
+1,5 98

2,.5 104
2.8 H)4
0,7 101
1,4 102

+],2 95
+1.7 98

2,3 103
3,5 105
:U

Anlulfs. j 4

RIs.<: 64,2 71,7
Ciatop 1.6 +.\.1
Adamo J,7 +\,0
Sanna 0.1 +2.7
Cormdo ',1 0,6
Petra ·U 1.7
Poncho 2,1 +0,4
Flurianl 2.3 0,7
Cyrit +0,7 +5,1
Expandcr 0,9 +],8
Revisor 3,7 1.3
SW 92t90 6~ U
f~~/) ,ti 24

hostet pæne udbyuer i forsogcne, og det optimale kvæl
stofnivcau ligger generelt overraskcnde højt i forhold til
det. der blev beregnet ved N-min analysen. Ud fra den
var der beregnel ct gcnnemsnitligt optimalt kvælslofni
veau på 49 kg N pr. ha.

J lighed med sidste års resultater kan del se ud til. at der
er en forskel i de enkelte sorters optimale kvælstofniveau.
Resultaterne af forsogcne i 1996 kan således i lighcd med
resultaterne fra 1995 antydc, al Meltal1 har et lidt hojcrc
kvælstofbehov end de tre andre provcde <;orter. I forsøge
ne i 1996 har Mchan haft det højeste kvælstofbchov i 6 af
de 9 gennemfortc forsøg og det laveste i l af forsøgene.
Goldie har som det andet yderpunkt haft det højesle
kvælstofbchov i I ud af de 9 forsøg og det Illvcste i 5 af
de 9 forsøg. I 1995 forsøgene tydede resultaterne på, ::lt
Goldies kvælstofbchov var højere end Alexis ·s.

Årets resultater giver ikke nogct entydigt ~v<tr på. om
der er forskel pli v~rhygsorterncs kvælslofbchov, men de
illustrerer. at evenluclIe variationer mellem SOl1eme langt
overgås af varialionen mellem marker.

Midt i tabel 45 ses tusindkomsvægten af det hoslede
kom. Der er ingen tydelig effekl af kvælstoflildelingen.
og der er kun små ,",ortsforskelle. Saneringen er påvirket
af kvælsloftildelingen, der er l.:n d::'lrligere sortering ved
de hoje kvælslOfniveauer, og resultaterne viser. at
Banok har en lidi dårligere sortering. end de lre andre
sorter. Barto~ og Goldie har de mindste kClTlcr. Trnd<;
det har Goldie cn ~ol1ering. lier er fuldt p~ højde med
Mdtans og Alexis·s.

Råpruteinindholdet i kernen stiger som fOf\cnlet med
stlgendc tildeling uf ~vælslof. og der er en tendens lil. at
Meltan ved alle kvæls!ofnivcaucr har del højcsle prate
inilldhold. Det afspejler sig og~å i. at ~cltan har opsam
lel en lidt stOlTC mængde kvæbtof end de andrc <;orter.
Endelig viser re~lll1:1teme ogst :::.om forventet. at den
andel af det ulfortc kvælstof. der optage~ i ~crnen. fal
der. når mali lilforer kvælstofmængder, der ligger ud
ov",r del optimale.

To års forsøg med kvæb.tClf til vårbygsortcr har ikke
givet noget entydigt svar på, om der er fon.~elle i sorter
m:s optimale kvælstofbchov. DCI ,",er ud til. III der kunne
være mindre forskelle, men sporgsmålet trænger til
yderligere forM~gslllæssigbelysning.

Tabel 48 flm'resoner 1996 Supplerendejormg (C4')

tmaffs 3 7 JO
Rise 68,9 65,2 66,3 100
Adamo 3,8 +O,S 0.8 101
Poncho 1,4 1,4 l,' 102
I'<:tra 4.3 +0,4 1.0 102
Gatop 1.9 +2.8 +t,4 98
S~nn~ l.l +2.9 +1.7 97
Corrado 7,4 J,' 4,7 107
Expandcr J,J O.S t.~ 102
LID "' 2.8 :U

-
Udbyue ag merudb. Ildr tandc:l

liane hk,g kerne pr. ha
Udb. og I I

Oorne I merudh. Flu
Jylland h..... nr. ha

Havre

Sorts/orsøg
P::'I trod" af dd ret hes~edlle havr~areal er der sladig in
teresse for afprøvning af havn:...ortcr. I lalld~forsogene i
1996 er der indgået 12 sorter. Del er det <;Hl11me antal
'Olll ~idste ilr. Der er konunet 2 nye sol1er med l forsøge
ne i IQ96. Rise har værel målesOl'1 for fjerde gang.

An:alcl med havre har svinget op og ned i de seneste r.
I IQ<)fl har del været helt nede p~ ca. 20.000 ha. Det
skyldc~ i første r;ck~e ~tore forventninger til maltbyg
prisen. Set fra et sædskifte~)n'pun~t \il det være en for·
dcll11ed et stum:: haneareal. Idel havre l mod"clning til
de andre kornarter vir~er sanerende overfor <;ædskifte
sygdomme j Iwm.
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\'lIr!)æd

Tllh('1.J7 S,'aml'('hdtl'mpd\l' I hCI\'re\OTIN 1996 (('-II J

A= l Ucn "Jmpd'd,a~mrocl,<

B-",Ol 1,.111 IOp

lIa\'r~ UdbYIle hkg pr. hil Merudb. Of svampe bekæmpelse
Proccm meldug I A K:ltl\kh~1 tor

A B B·A B·A leje-æd i A

'//fCl/jl , ,
" " I

R,,,, M,9 67.1 ,-' 6.1 ,
'O

G;llllp 6H Mi.1I 1.2 4,(, h I.
A<h~ ".0 71,1 .1.2 :U , 16

cl\Jnn.l "'- (,(•.11 l.' '.J 6 ,-
Co""," 70A il.t 1.7 4,:'1 • 18
I'etr,l (IS.O 71.~ l. I 7,(1 , l. I
Poncho nS.2 6~,:'i I.J J,6 J 12 l
f'I"n,U1t 71.4 70.~ I,Z +0,1 J 9
(')01 66.6 65.8 "',7 0..1 , Il ,
I '1':lnocr bi ,b M,X U :!.4 J 12 ,
Rellsor 71.0 70.7 ...0.1 0.1 J " 1
S\\ ~:! 19U h~.~ ;Z,O 2." J.J 'O I
I."/J .U II n.

rnoner. Rl:-.ullatcme af di ... se forsng frcmg:h af labcl4S.
Iler er resuh:l1cme opdelt p~ Øerne og Jylland. De op·
n~cdc udbYllcr i disse 12 forsøg har li~gel næsten pj III·

veau med land ... f(Jrs~lgclle. Del ~arnmc g,clder dc rclalivc
udh)"lter.

Havresorternes egenskaber
Tallel 49 \ i~r jrets re.. ultater fra (1h..cnallunsparccllcr
ne mcd haHcMlrler sammen med kar.!ldcrcrnc for de
..urter, der er oplagct pJ den d:lll"kc sOl1slistc.

Der har værct 4 dages forskel p.1 den tidligste ..ort
I\damo og den .. ildi~~te PondlO. Strjl,cngdcn har vane·
ret med I J (,'m fra 91 l:m i Galop til 104 l:m i sortcn Cy
nI. Lejesæd er 'urdercl to sleder. Karakleren varierer fra
O. Ingen lejesæd. I fem sorler til ~.O i ",tlrlcn Rise. I :\rel"
uh..ervalion..parl:clkr er der "Cl en del meldug. De kraf
IlgQC angreb Cl' fundet 1 sorterne Corrado, Petra og San
na. mens de ",\a~e"le er fundet i Ri-.e. ,>:.('..ten alle de af·

provedc ~oncr kan angnbes af havrenemauxlcr. Det er
kun sorten Sanna. der Cl' konstateret rcsh,tenl overfor bå
de race I og race II.

Del er kun 7 af de :Ifprovede sorter, Cl' er optagct p~

den dan"kc <;ortsllsIC. Det skyldes dels. :u der i forscge·
ne indgår forholdsvis n)e soner. dels at der dcslærre er
en tendt"lls III. at mange "ælger Ikke at anmelde \Ortcmc
111 den 100be'ilemle værdi.afprovnmg 1 Danmark. men 1

sledel marl.:cdsforer sorternc p:\ baggnllld af sortslisle
oplagelse i el andel EU·land. Karaktel'cme fr.! sonsli
sten. der her er gengivet fra Grun viden nr, 168, viser. at
der Cl' ... torc variationer i de llfpnlvede ,>orten; kemeegen
skaber. I-Ivi~ der skal produceres grynhavrc. Cl' en lav
skalandcl en vigtig egenskab. Det fremgjr af kolonnen
>der<.;t Iii hllJrc. al Ri"e har den la\csle ..kalandd htmdl
de undc,..,oglc havresoner.

Olk;.e"';ltionsparceJler 1'N6 Gmn viden 161'1, maj 19%

lIaH~ 'I SI" IKM ro< I''''''''''''j IH"""l""'""''''''-~ II' II Prot'''''1 S~·""oomng l<rn~dc It d nmg' Mekluf: l l KomvÆt! Rumu:,1 mdhold andel"
cm Jt." af stnI lUtt I R.....-oe II

""IiJI./"HJ)(
,,,

Adarno 191" 9.1 0,0 U 12.1 m m 7 , ,
"CllrnuJ" 221M 1110 2.0 3.0 17.<,1 '" '"

, , J ,
Cynl 201" 104 1.0 2,0 11,7 m m , 7 7
"pander 201M HXI 2,0 7.1l ~,~ m m
Romani 2218 99 0,0 4.5 ',9 m '"Galop 20~ 91 0,0 3.5 75 m m "

,
"

,
Pelra 2218 9' 0,0 2,0 17,1 m m 8 J J ,
)l11l',dlO HIS HH 2,0 ,-' II.K m '"ReVlSOl" 2218 99 I.S ,-' 4,4
R,,,, 2::!IK "" 1,11 S5 1.~ m m J (.

San.... 2118 98 0.5 2.5 17.1 , •S\\ 9:!190 21/8 98 O.U 3,5 IS,Q

""dia 0- IO. P". dzki.el blac1an.'.II. H3\T('('~slnem.t1oder I'="reSI~I('ns. m-mod!a~dlg

• l'I,II'~ med JfPII'1 n1llg~po:'riod.:'n 1994195 unJerM'gcs egenslaben s".llanckl iU,c Izngcre
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Tahel53 PlanJe\·ærn I havre (C·O)

ilnæven, hvor Rl\C har værel dominerende. Del fremgår
af tabel 52. Nu scr del Imidlcrtid ud lil. 3t der er flere in·
terc .....arue ..orier al vælge Imellem.

rI I OOr/~/W1'1·1 hf.J./(lr("a/

1....·,12 bt·h.III./fl'f I "t1,/ium jO·31
1..,f'J.' bth.mJkf I .,,,dIlJlt/Jt)·.H "t: J--J</
I.·J.~ 11.J hdldl1</!'" HuJlU1/l .IO,.: l 0, 59

49 10 0.09 77,3

.J4 Y.5 0.05 0.7 +0.2

3J 'i,5 0,05 l.' 0.0

2J 0.1 0.05 ·U 1.9

'" IO 0,05 0,2 +1.6
os

'"

51 5,3 3 58.'
51 ".11 0.9 U.R ~I.I

15 ].6 1.' 0.0

II l.l t1-"i .a..l 2.0

JO ·G O., 0.8 +1.0
/3
/3

Sygdomme og skadedyr
Der er udfort forsog efler en enkelt forsogsplan med
")"g.doms· og "~<.Idedyn.be~æmpelse i havT"C. I label 53
ses resultalcrnc af 2 fmwg. Angrebene af svampesyg
domme har \'ærel svage. og der er i~~e opnåel sikre
merudb) Iler for bekæmpelse. I del cne (OT'>')g har der
\ æret udbredtc angreb af bMe bladlus og kombladhil·
lens laT\'c. og el 51011 merudbytte for be~æmpelse er 0P
n ct i forsogsled 4.

[ for;ogcne er også medtaget et forsogsled med beo
~æmpclse af sygdomme hh\. sygdomme og skadedyr
ifølge PC·P/alllewrrns \ocJledning. Resullatct af denne
\cjledmng er i label 54 sammenholdt med forsogsled 3
og 4. PC'·Pl::tntevæm har ikke anbefalet svampebe~æm
pelse, hvilkct har været l..orTe~t. I forsoget med mange
~ornbladbiller og bladlu.. er lllrndello behandlinger med
ct PYTethroid 13n og 29n, hvilkct har resuheret i et
merudb)'tte på 2.6 hl..,g. pr. ha. Angrebsnivcau og ud..lag
frcmg~r af tabclbilagct.

/1N.1.Q6 24 rOfffJ~

l. lfb(handlcl
:'! 0.151

Till MCfJlurro
3.0.25 t

TIll Mcg:uurbo
0.15 19 F'mmor

,J IL:!" I
T,1l ~1C:'J.tUrhtl

U,21 Sumi \lplM
.O.15kt:Pmflll,lr

:'i 2 x 0.25 l
TIll Me,:'lIurOO

1.'iD/-5
L\D 2·5

/lJ(JfJ ~ jfITW1t

I Ubchandlcl
2, (),2.~ I

Tilt Megalurhn
3.0.251

Till fo.'lcgaturbo
0,15 kg Plnmor

10.251
TIlt t\kgalurho
-+ 0.21 SUIIlI·AJph:1
n,l" 19 PmfllUf

5,2xO.2SI
Till McgalUrbo

UiIJ 1-5
lSI) ]·5

Pi;l $ui Kom iPel. dzL.
Ldb. o~ "".

moo I bl"'· I mug merudb. "".Illln.re hlaJ- i bille- af mel-
hk~L.l~

b} 110:
lu.. gn,;j\· dug pr. h..

C. ' kemi

Vllrsæd

TaM/50 Fler~drs!ormJl. med hmrewrler

Ila\' re
ForholdstJ.1 for uJb~ Ile

1'19. 1'19] 1995 1996

R", 100 100 100 100 100
A<bmo 91 9-1 IO] 97 102
G~op 95 97 97 ., 9.
Sanna Ol 93 % ., 9R
Poncho 102 101 9. 101
P<u.. 105 100 II~

Con-.do 100 ""F10nant 99 102
E\pander 100 98
C)oMI ""

.,
SW92190 105
Re"isor 103

lIa\-rt Cdb)'tle og mc:ruJb)'ue
Hd hkg ke~ f4' ha hlfOOld w.I
I...nt.kl .,~ _.. "'"

R", 100
F{Jr~ø!J5dr 199]·IJ(>
Adamo 59.8 +1.5 97
Galop :w.s i 2.5 'lO
S_ 59.8 +3.4 ...
Fonn~fdr 199j·{JfI
Poncho 601.1 0.4 101
l'rJr"'Hlur 199.J-1J6
P~lra 601.' 1.7 Il)]

1'/Jrm1t1ur /W.'i·9f)
Corrndo 69.2 1.4 102
Aonanl 69.2 0.5 101
Expandcr 69.2 +0.9 99
Cyril 6'>.2 2.• ."
label 51 IImn'~Urli'TfI(':!J Ifdbf('(lrl\f' i pf"O('t'm

1'192 1996

RI"":: 4) 44 ,,, ~I 7.
PCIr:t •
\tJ,UlltI " ,. 19 "

,
Clalup 4 , , 1
S.lII0;! 1
Comado 1
Andre ....\ner '4 17 "

, J

Flere års forsog med havresorter
Ved \';Ilg af haHc,nrt er det \ ~t,cnt'igt al \c pa afprm
Illngvel,;ullaterne n\'er Oere ar I tatlel 50 ug Sl hring.:,
re ...ullaterne for de 'ldSlc .5 ~r~ fOf"ol! med h3\'rc..oner.

Tallel 50 \ i ...t:r forholdslallet tor ~db\ Ile I de sid'ite ';
ar. Rc...ultatemc 11IU\lrerer. al ,"",meme \'ariefer en del
mdh) rdc\ fra ar til jr. I label 51 .:r der ~r.:~net et ,gen
ncm\l1llhgl forhold ...t'll for dl: \cnt.: ..t~ indtil:; ar. hvor
"onerne har \;erel med I Ian<hfur"lH!enc. I den lahel er
der ~un medtaget \orter, "om har \;rcl med I mmd"l .:!
Jr. Ved lxre~lIing al lorhold~l'll lor flere ,ir er der iUl'
til~et hell\) Il til. hHlr mang.e fmw,!! '0l1erne hardellagel
I del cn~chc :ir. Alle ar vægler ..alt:d~s lige mr:,g.cl.

Son" ;llgel mdenf\lr havre hM I de "enc\tc ;lr \ a:rd rd
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luhd 54 Plalltt'l'I('rll j 1Im'rt'_ (C4}1

8<. Pu. • Kum P...1. p.t. .. M~ruJ
med hlad· drl>· f-t'

r"'"
......

blad· bIlle· ningaf hl, h)lle
ImB~-

hu Ima... • meldug kerne •
inticlC

Ca 21n pr. ha
kem,

ll/CJft ! /(/n()~

•
lIhch;lndfel 4. IO 0.09 77.3

l IL2', I "kgJtUrho.l
O.l:'i ~g I'ulmul 0.11" \J.5~ :'i.," 0.11" Ui 11.0

4. tl.25 J MI:~alurbu

11.2 l- Sumi·Alpha
-t 0.15 l>g Pirimor 1.85 " 0.1 0.05 4.2- 1.9

(I PC·PIJnk·... xro
...~~..Il'mmc:: 11,.11' .." h' 11.11" 11.0 11.0- I-·C-I--"Ianle... æm
dyr.sygdomme U.ili " 5.5 0.05 U 0.9

nI) 1·7 '"1.\I)~·7 fl'

Il~H -:'" {"r5Cl/!

1 Ubehandlet " 7.1 5 57.11
l u.2_" I ~kgaturho.l

lI.l:'i"'g PlrInl<lr ll.l\:'i 11 I.', 2.l Il."
4, fl,25 I Mcgaturho.,

Il,:! I Sumi.Alph;,
+ tJ.l:'i kg Pirimllr 1.1(<; IO 2.i 0..,1-PC l-'1antc\ ;~rn
d~r...}gdommc .L~-'i " -'i._~ , 1.1> l.U

L\D I·~ I -
1.\1' { .,. fl'

IW3·lJ.j 15 !Urll'r.:
I, Llx:haookt 56 Ul 4 57.0
1,0.2" I \kgalurN'

0.1'i I..g P,nmClr O,S" " \1 l- 'i O.l
4.0.2.5 I ~kgllturbo

0.21 Surni-Alpha
-+ O.151..g Plnllwr I.lt'i 10 n.s 05 5,u 2.7

(, 1,(' PIJnlcv;cnl
\~gd{lmmt' lUI " " t·ll.l '11,;

7. PC-Planlc\æm
dyr.s) gdomffi(' 0.82 26 2.2 , .3..\ 2,6

1.\1) 1·7 !./
1:'i/,I-7 "
°l', / ""rI',!I/'" ,'I Ma,Mr,·,/1

lahr155 1.1llld'i{nrml; mt'd mrhw'd('\Ofler /996 (C·N I

• Hek landet
lidt» Ile~ mel'

Udb, og Pru.:cnl Irli'h'ed< ud~)'lIe hki pr. hJ
m.:rUlJb. Fh• ripwtCIn

ø.:m.:. I hU",d
M.g 1"" h,l i 111"'111111

AII1(1Ij1 J n 4

1m>"" S9,7 S.l,7 56,7 100 l\'O
Ibldu, 1.1 ".2 " HIS lUl
Munl> 3.1 5.3 4.2 107 11.9
ClIdcnl.l _'.1 I.J 25 ,,~ 11.7
Jack ]J) 4.7 l.\} 107 lUI CS(jl! "2<:1;f.!llItl,l2 lI,Cl O.U .. ' III 12,11
'OI\\J<\ 1,1 6.0 J.7 108 12,l
CPB \\ :u ",n 2.2 _1,'1 lIf" 12.1
15D '" 4-' f,ll

lit'. [ 11)1)6 ind... l..r.cnl..er dc:n ,ig ,tort ,c:t til sortlo.afpnw
nlll~.

Sortsforsø9
Oc:r cr lllJ~Jc:t }i \ ~rll\ ede!>oner i ~rcl~ "llltl~for\u~. Del
er cn mcr<: cnd 1 1995. 4 af de afpm\cdc ~ilner Cl' mcl! l
l:lIl{"for<;ugcnc for f"r.lc gang. I 1996 har <;oncn Dra
gon \-æret målc.;;on for femte gang.

I {<Jhcl SS <;e.. re\ultatcme af Jrcb landsforsog meJ
\<lrh\cdc,oncr. Rc,ul!atemc er upddl pl Oeme og J) 1
land I Oragon er dcr hostet 56.7 hkg pr. ha. Del er ca, l
hl..~ mindre pr. ha enll i 1995. AIIC' dC' andre afprøvede
'>oner har !P"o:! Cl hUJerc udb) Ile cmJ Dr.Jgon. Del hOJC:
sle udb) tiC er hO'itcl l numlllcrsonen SGH 5297/21/16/2.
der har givet II procent mere end Dragon.

I 4 :If :\r<:l'" for'l)g er 111,"1 prnleillllldhnld i det hU,'lcdc
I..om. Rcsull:ltcrnc er V'SI ydersi til hOJre i latlel 55, Den
hojc.;;te r:'iprmeinproccllt cr målt l Dragon" meno; den 1:,
w,\e er Illall i CadC:lua.

4:l1 :\rcl" land,f(},,~)g med \-jm\eue,urter er gennem
Ion med og uden 'i\-ampcbel..æmpcl<,c. RC'iult:ucme af
d ....~ fremgår af tabel 56. Der er l lor...ogcne anvcndt HA
I Till top pr. ha. Dt:nnc bchanuling hM gl\'ct et bcsl..edelU
merudh) tic: p 0,4 til .'\.~ hl..g pr. ha. Det frcmgar af dcn

T(lhcl'ifl')\amp('ht'A(l'mpef~ei mrhW'(/I'\nrtu 199f>(C-I51

.\= eden \lmllf'eht'Atrmpd\('
IJ = 0.4 l Till lUp

:H.'~
\1crudb

Udh) uc hkg pr. ha
hlr I-Toc~nt ProccUI

I ~Hr.mpe· meldug i Sc-ptllru.. m· A A

",'"\ I 8 H·.\

I 1\)93-95 ble\ PC-Plame\;cm\ \'CJledmng I hcl..:cm
pche af sygdollune hh\'. sygdommc og skadcd)r ogs3
:lfpmvcL Ikhandlill~~llltlebel \'ar la\'crc v..:d at f(llge
PC-Plalllcværn.... vejlednlllg end i for.'I)e:~led 4. hvor h<:
handJlllgen V:lr fa"llagt p~ forh~lld.

I 1995 ble\- I..un PC PI:1I1h?\:l'rn, \'eJkdning I \yg
JI)Ill\h<:l..æmpcl,o: .Jfprm el. Iler I..laro:Uo: PC-PI,ulle\.ern
'1g mh!. mcmuh~ U<: på n1n:au med d<: {lvnge afprm o:uo:
,'r"lcglcr.

I label bilagene for de cnl..ellc :11' I..an dct studcres,
ImJflJ,tn PC·1'1.1111<:\ :en,., \ejleullln~ I..IJrede ~ig. i enl..ell
for.11gene,

Vårhvede
V~rhvedc er arcallllæ~lo.igt den 111l1Hblr.: komafgmdr.: i
Danmark. Del hClydcr blandl andcl. al dcr cr cn rct bc·
græn'>el forsog\rn:l":'lg aktivitcl lIldenfor den nc afgm-

\ntllljl 3

Dragon 58.2
RJIJu~ fliI,-l

Munl.. 62.1
L.Jl·O/.l f>l1.l
JJd, 61.7
SCII ":!'F/2III6/! W.7
Nn~05 64.4
CPHW 1.1 (111.1
Ui/) III

..
59.1
b2.o'l
o·..,
61.':'

n·U
62.9

64.'
(".0

.l

0.9 0.8 ,
~.J

,
2..1 3 4
I.J •
H 7
l.:! ,
ru 2 J

2.7 II)

'"
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Vårsæd

TOM/57 Smmpebdæmpe/se j lurhlf'deSQrtl'r /996_Sup
pluendejorsog (C.J6)
A= Uden nampebekampdst
B=0411i/ltop

\-1.:rudb.
ro< Proccn. Pro<cn'

Ylrtntd~
l dh)1lc hAg pr. hot lump:

meldug 1 $<pin,,,
bc-lI:m·

A A
~Ic;e

A I B B-A

-\nlol/J J J J , ,
Dno.~ 48,1 48.6 0.5 0,.5 3
CIldc:n7.ll 4lU 51.3 3.1 1 ,
Munk .51,1 .51,9 0.8 I 3
Baldus 49,1 .51.2 2.2 , ,
lSJ) "' "' '"

midtersle kolonne i label 56. Det frcmg3r ligeledes, al
der er fundel rel beskedne angreb af meldug I alle de
provede vårhvedesarter. Derimod har der været ret ud·
bredte angreb af Seploria. Det kraftig.ste angreb er set I

sorterne CPB W 34 og i Cadenza.
Inieressen for al gennemfore supplerende afprO\'mng

af vårhvedesoner har været rel beskeden. og der er i
1996 kun gennemfon 3 forsog. Del fremg~r af Label 57.
al del gennemsnitlige udbyneOlvcau i denne fOf"ogs.sc
rie ligger rel lav I. Det sk) Ides i forste række et meget
lavt udbyueniveau i Cl forsog. For'\ogene er gennemfort
med og uden sV3mpcbekæmpclse. De opn. ede merud
bytter for svampebekæmpelse er beskedne og svarer
pænt til resultaterne af landsforsagene med vårhvede
sorter.

Vårhvedesorternes egenskaber
Dyrkningsegenskabcme hos de 8 afprovede vårtncdesor
ler fremgår af tabel 58. Her bringes i hojre Sides af fabel
len resullaterne fm årels obscrviltionsparceller med vår·
hvede. og i venstre del af tabellcn bringe'i kumklerer fm
den danske sonsliste for de sorter, der er optagct p dcn.

Der har i 1996 kun \ æret 3 dages forskel ~ den lid Iig-

Tabe/58. Vårh\ede$orlemes egeml.ober. /996

sle vårhvedeson Naxos og. den sildigste Cadcnza. Strå·
længden har varieret fra 79 cm i sorterne Cadenza og
SGH 5297n, l/I 6n. lil 93 em i Dragon, der har hafl den
bedste meldugrcsislens.

Den storste dcl af den dan'ike produktion af vårhvede
er beregnet til brodhvede. Til denne anvendelse.lægges
der vægl på el hOJI proteinindhold, el hOJt meludbyue,
en hoj sedimentationsværdi og et Stort brodvolumen.
Det fremgår af hojre dcl af tabel 58, hvordan 5 af de af·
prøvede sorter lever op til disse krav.

Flere års udbytte med vårhvedesorter
Udbyllestabiliteten bør også indgå ved valg af vårhve
desort. I wbcllcme 59 og 60 bringes de scncste 5 års rc
sultater med vårhvcdesortcr. I tabel 59 er vist forholds
tallene for udbyne for de seneste 5 år. Del fremgår af la·
bellen. al sortcrnes relallve udbytte varierer fra år lil år.
men der er en lydelig tendcns lil, at Dragon udbytte
mæssigl er overgået i alle ;\rene. l tabel 60 er det gen
nemsnitlige forholdstal for udbytte beregnet for de år,
hvor sorterne har deltagcl I landsforsøgene. Ved bereg
ningen er der ikke taget hensyn Iii. hvor mange forsog
den enkelte sort har deltage I i del enkeiie år. Alle år ve
jer altså lige tungt.

Valg af vårhvedesort
Igennem de senere år er der kommet et forholdsvis Stort
antal nye vArhvedesorter p markedet. I label 61 kan
man se. hvilke sorter der er blevet dyrket I dc senesle Ar.
og hvor Slor en areal andel de har haft i del enkel le år.

Del frcmgM ilf talxl 61. al Dragon stadig er den domi·
nerende sort. men med de resultater, der er fundcl i lands·
forsøgene både i 1996 og 1995, bør andre sortcr tagc over.

Sygdomme og skadedyr
Der er udføn et enkelt forsog med svampe- og skade·
dyrsbekæmpclsc i v4rhvede, men der har kun været sva
gere angreb. og der er opnAet mindre usikre merudbyt
ter. PC-Planteværn har ikke anbefalel bekæmpelse. Re·
sultaterne fremgår af tubeibilaget tabel C47.

~'l!~Uer (iutn liden 16)1. maj t9%
\. irtl\«ie

Srrl- I "d- tptt~,·
M0dt2p:c~i~.:hcd

"nd- O\'~rf(lf .1, ~I .......,n. \-kl
"""""-

• ...J.
Ia:Dlde du mddu,· ~~Bi RlØP'rrt Indhold

udh}1~ .nIUmennmg
cm. ! ~~i~lem I lScptOflil. u=:rdiGul-ru!>1 NAd

"nta/forsot( -' 8 5

a.ldUJ 24/l1 81 2.• PmI.MISi2 2 5 4 5 3 5 7 •C.denl..11 2S/X 7. 1.3 MIAx , 8 5 , 5 • 4
Dno.~ 24/l1 .3 0.1 Pml.llm5,

Pm9,MISi2 2 5 4 5 7 5 7 7
J~ck 24M 80 2,1 Pml<l , , , 2 "

, 7 •Munk 24/8 84 1.8 Pm3d 4 1 • 5 5 4 7 ,
1\,1\0' ~~I~ " flA
CPB W:W 2'.'N 'O 1.5
SGU'i:!9"i/21J16/2 ::!J,':-t '. U Pm 'J.

!-'mb, \tI.)I!

1"1 <I<d;kel t>fad;tn~al

SpcClm.. rt'sisleru- \'«Ir r-t~I\t('n'he[('~oel'-e,(' \Intcrtl\coc,af.nlllcl \'Irukn~bctegncl-.cr.

l·lJ \~ala_ I "" In!!cn 3n!'rt't1
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Tilhel59 Flere an/anDI: med mrhr"edrmrtt'r 1991-96

Varh'ede
r~ for uJb 11e

1992 1993 1994 199' 1996

I>r-dj!:<ln IllO HXI 100 100 I()()
Mun\.. 109 106 103 IO' 107
13.i1dus Hl! 11)(, 10.1 IOH
CadCn7.3 II~ IO'! 106 11).1
SG1l5297(!.I/l6[l III
Naxos IOS
J.ld. !lI'"
('P8 W 34 1117

Taht'160 TalJel ()I'a wmfonOJ: I mrhredl' 1991-/990

Udb) ue OJ merudbyueIV.h'.... h"g\..~pr. ha Forhokbtal
Ilde landet

I IDnogon Pm\'et sort

Dragon 100
F(lrJDgsdr /(}l):!.-l){J

""Iunk 53.S 3.2 106
Ftlf\oX5Ur /043·{Jt>
Caden7.. 56.9 4.0 107
B..ldu, 56.Q :!.4 11).1

Tabcl61 \ 'arhl elle~orrl'rnt':l ,ulbri'(lel:li' I pruUnI

19%

Dr.lgon. 'O 70 JI 44 50
8aldus 12 21 l' 21
C'ad...nz3 " 15 'O
Munl. I 3 l' 15 ,
I\udæ ,~"rl<:l 11 1.' 17 2 "
Måling af bjærgede
halmmængder 1994-96
~I;\Iinger af de halmmængdcr. der kan bjærges under
pmktlske forhold. ble\ gcnopta!!ct i 1994. Det sketc
med okonoml'.;k ..lolle fra Encrgi5.l)'rel\Cn. der g)ordc
det muligt at gcnncmførc m51inger I 3 ~r,

Resultaterne er hvert r1r bragt i Ovcrsigt ovcr Lands
fon.ugcnc.

Målingerne er gcnncll1fllrl p~ hele marker. Ilallllt.:n
opsamles med almlOdclige hallllprc')~ere. og antallel af
pre~~ede halmballer er allæst på prcsscrcns tælleværk,
Et rcpræSClllJtivt al1t31 halmballcr er vcjct. Desuden cr
dcr indhentet OplY3l1jl1~cr om jordt)pc. forfrugl. son,
kvælslofgodskning. hO"I- og bJærgnmg'>datoer samt t.:\il.
forekomst af leJCsæd.

Afgrodeartcr og antal målmger saml gennemSIllI'irc
~ultaterne er vist i tabel 62.

Der har været '!tor ,anation i halnllnængderne imel
lem årene og fra sted III sted. Halmudbyucrnc var hUJe't
i 1995 og lavesl i 1994, 1996 placerer sig nær gennem
'ml(lct af dc 3 k

Sammenlignel med libvarcndc mdhngcr i 1980-RX t.:r
halmrnængderllc i vinterhvede faldct mcd 13 pet. og l

vlllICrbyg mcd 9 pet.

Vltr~:.cd

Tabel ol \to/Iflg af bl(l'r~edl'hlllmma-ngder
1<)9.1-96 re -19'

I An,~ Keme11mud· 11~lmma:nli!del

mi1ll\~er )'uc hkll. tlr. ha hk pr.ha
1996 I....~ 1996 l ....... 1996 I....

HfI/('rhlc,l.

Hele IlIndet 77 305 7~,5 76,9 42.2 4L1
'Jord}) lIand '4 107 71.0 7!.,9 -I lA n.7
SydJ)lIand " " 67.x 73,9 4(1..1 42.6

clOcm~ ll1 11. \lU Kl,U .1J,~ .11,:!

JB 1...1 27 111 6:'i.1 68.5 40.1 41.7
JB :'i-X " IS2 ':'l).Q "lI.Q -Il.l-. -I l,lJ

\'murf.\'.r.:

Hele Iandel " ns W .• 63.0 29.9 HI
"'lIfdJ~IlJnd

, ,. -1 ....0 "6.11 ~.l n.-
S)dJyltand " 49 58.6 62,2 27,1 3U
Øerne 2:'i .3 "'.1 6:'\,6 Jl.:'i n.6

18 1-4 " " 50,S :li6,6 26.6 10.K
]H :li-S " " "'.9 66.6 ,l,f! ,JA

l'imcrrllf{ 7 " 60.' W.9 50,5 48,1

\Jjmulfi/lcole , 4g.0 51.1 35.0 :S7.g

\'orh\'"

lldelamkl 75 2i8 :'i ,"7 :'\6,1 lO.J 'I.J
" ordn ll;mJ '4 101 :'il.Q "J5 ~K.Q \l1.Q

S)'dj)'lIand 34 106 58.9 55.0 30.0 31.9
(km< 17 " M.J (.Ut _l 1.9 115

JB 1-4 19 150 '\2 •.5 'li1,1 28.4 10.7
JB :'i-l\ 11 114 M.:! M.O I1.X 11,1

Ifavre 4 13 57,7 55,8 37.5 35,0
I'drhl'j'(i.. I 69,0 61,0 2:\, , 2'J,J
Jlartan O 13 -11,0 21..1
\ Ifll<,rro/H I 14 JQ.6 l~.Q JI,4 1:!.H
I 'årropJ I 21.0 23,9
Rapt,r/l"' " 1K 14.J 17.0 ofR.x 41-1.U

EfII:rapf{nrJ 13 2" lU.... ilA 37,4 40.3
\1m rapt:r/r~ 11 1 111.1 -Ir.J
RodS\'ln~e/ O 19 12.2 14. 41.5 44.3
Hunde,:".,.. , • S5 IIJ.5 :!- - l-l~

En.~snfllle/
, O 9.4 9." 54.9 " -. -.!

Ih~nt"
, /l.' 1J,-I

Forhl>ldet imellem kerne- og h:llrnudbyucrne v:lrierer
megel trllcllcm stedernc ug t.:r ikkt.: mcdtaget i tabellen,

Halmprognoser
I 1995 påbegyndics med SIOIlC Ir:1 Encrglslyrel\cn Cl
nerårigt projekt. der ~kal belyse mulighederne for at ud-
arbejde en pJlidelig prognof>e for halllludbyuel l perio-
den fra <;kridnmg og. frem lil luN.

Med b:lggrund i :1.rcls provchm.1 ud't.:ndte land ..kollto·
ret den 31. Juli en prognose. som forudsagde. at ,-frels
halmudb)ttc "1l1e bli\t.: nogclla\crc pr. ha end i 19<J5

Ovennævnte målinger har vi,!. al de bjærgede halm-
mængder har været ~-21 re!. bvcrc. :lfnængigl af afgru-
den.

Halmprogno..cprojcktct forvcnte, forlsat i 1997.
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Bælgsæd
Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen

Del dano;ke arcall11ed bælgsæd lil modenhed omfauer i
disse år næsten kun mmært. Arealet med marli.æn har
varieret slæria og. er i de <,ene,le år kommet ned under
100.000 ha.

Der har generelt kun været S\':lgC angrch af ..vampe
sygdomme i ;cncr l 1996. Sled\'io; er der dog "'cl en dd
ærtco;klmmcl.

J\ngrdx:nc at bl ••dr.mdtllllcr ug ænebladlu:o> har \æret
llHK!t:ralc. Sled\.\ er der dog foreKommet kraftige an
greh.

F1yvOlngen af ;crlc\ iklcon: I,'r ugentligt ble\ Cl fulgt p:l
:!S loli.alttclcr I pl:lntc:l\'I,kun\ulenlcmc\ re~istrerings·

nel, og re...ultJ.!ct \C, l figur J. Hy\ ningen har \ære! il1
len.. I neTe m:lrkcr og er for..( (Oppel i uge :N (15.-21. JU
li J. hVllket er l.dl ~I.:nl.:n.' end ,id... IC ,1r.

Bek:l'mpcbl~ al :l'nc\ iklcr~ anhcfalc, \cd fang ...1 af l
;llt 200 ælte\ ikkll.' i 2 fælder. I æner med ,ærlige kvali
lchkra\' anbefale ... hekæmpebc v("d fangst af l alt IO ær
tcvi~lcrc I 2 fæl{kr. Bckæmpcl ...c ...kal afventc Ialvernc~

klækIlIng og -:kal (krfor fON lIdfllrCS 10-10 Jage efter
f:IIl~ ... tl'l\. hurtlg"'l I \armt Vejr.

Forsogsarbcjdcl har i 1996 været koncentreret om
!>Orbafpro\"ning. og plantc\':cm.

Markante resultater i 1996
En række ukrudt'imidler. som tidligere dominerede for
bruget. er nu forsvundel fra man..edel. fordi de ikke har
~unnel opf) Ide kravene I forbindelse med revurderin·
gen. Året.., fUr\og med ukrudtsmidler viser imidlertid. al
nyc midler kan lose opgaven. I årets forsog er der opn. ct
el1 megel tilfredsstillende effekt overfor ukrudt og pæne
menldbyller i ærterne.

Læsevejledning
I dl.:t1e afsnit olluales årels forsøg med sortcr og plante
\ ;~nl i b;c1p;cd.

Bagcrst l bogen i finde ... der en over... igt over de af·
pn>vede soner. deres afstamning. foncdlerbelcg,nel ..e.
fonl'dter m.m. I dette afsnit findes ligeledes en oversigt
(lVer de afpn'Vcdc midh:r. dere~ indholdsstoffer. mar
kedspriscn for de rnarked~f(lrtemidler mv.

Omfanget af årets fOl'\og'iarbcjde i bælgsæd freJllgår
Jt tabel I.

Fangst af ærteviklere

Fig. 1. Fangst af ærteviklere i feromonfælder i 1995
og 1996 i planteavlskonsulentemes reg/strenngsnet.

58

".,
\t..rl.xn

\2 soner
I'I.mlt\.I:m

I ah bæ1llo;a:d

I"hel I ~nta/ landiforsor.: 1996

Sortsfors0g
Landsforsøgenc med markæn~orterhar i 1996 omfattet
32 sorter. der er afprovel I 22 forsøg. Antallel af af·
pm.. ede ..orter er faldel med 6 i forhold lil 1995. 6 af de
afprovcde \Orter er med for fon.te gang. Det betyder. al
12 af de sorter. der deltog I forsøgene i 1995. ikke er
meldt til igen. Udover de egenllige landsforsog er der
genncmfurt _lO ,uppierende forseg med 13 af sorterne
fra Irmd.. for""gene. D,,,'>C -.orter er udvalgt på baggrund
al de lokale ~onsulentersønsker.

RellultatCnlc af landsforsogene med markærtsorter
fn:mgår af label 2. Udbyucrc..ultaterne er opdelt på Øer·
ne og Jylland. Derudover er der i label 2 medtaget råpr()
tClnproccntcn. tusindkoms\'ægten. afgrudchojde \cd h~1

og dalo for rn<XIcnhed.

26 27 28 29 30
Uge

.,995

.1996

23 24 25

Ærteviklere j
2 fælder/uge

130

120
110
100

90
80
70
60
50
40

30
20

10
O'----'''-__L
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n'l'I/.:s.{'d

r"lw/l /.fllld\jflrlm: "'('il ærll'),Oril'r fWt, (D/-Oll

l'db)ul: op' mcrudbYUl" Ilde landet I
\tarturrt Mg rf1Cf pr lul

ldb. og mer~1 FOfbokhtaJ IPruccnl ....J"I"':"I I~('nldeho)<kI1»'.'0< '"""j
Om>< I J)lland udb. hkg mer (or udb. lem. 1\'f5!of TKVg

\cd hø:.,j cm dc:nhed

Il/wJJIII If'~ " /I /I /I , /I /O
Solara ....Il ..11.9 4..&.5 100 24.4 '19 31 2218
AI.!JIIl M '.' J.' '''' !.U ''''' •• :.'.':X
lillhal)r 0.2 O,i O.J 101 H7 2R~ JO 2""
(kim 05 1.0 ,II.Q ~S :.'1.7 2~..! ~:" 19,fX
Julla +·U '.' +0,-1 "" 23.8 229 2:s lO!8
SI,llcl 1,1\ 0.1 0.1 1(I1 14.4 !7fl 'I 20th
I.ntu +1.9 1I.t) 0,1 '00 11.4 lY7 2M 11/8
I',",:U' ·1.0 ')l J.'" "'" 2 \,6 190 " 22}x
Maja ...7, l +:-,H +-l.' ,. ",.. 274 26 IWII
SI,Il. 1.0 05 (Ul 101 2lJI 2Ql 'i';' 11/ll

DIT.:nn.! +1.8 4,1 2.1 '05 12.6 lft.~ 3J 21/8
Ddl" h.-I 2.... ," In~ 2'1,'i ns Jr, 20.. '
Jllckpot 4.J 2.7 3.1 IO? 2·U 2!\lJ 62 B/R
CJni, 2.9 l.S J.~ 111~ lI," ;'>')-1 (., .'!1j)(
Pro" J.5 1.0 2.7 1116 11.6 188 59 21ffl
f.lld 65 25 '.0 III"! 2.' ..l '0-::' " 1 liS
A,una 7.4 ~,9 6,.l 115 11.5 " " "I..lnlra .'." 2. \ 2.h 1116 21.01 \Jo " n:.'\
5 11mal '.1 (1.2 1.0 102 1',-1 '12 )7 20/8
\gJ..hr ':".'i J.' 5.1 111 :.'27 lSI! 5.' 11/S
Unn'an, +1,9 '2.; 1.4 lU' Hil 2'lJ ,. 21/N
\I,II1II( -1.1" I.J O. ~ lUI 11. <; ,~ ,~(, 21fl\

Ohch..qu.: '.J 1.0 1.' Il~ 1.'.5 120 40 211H
knur -1.9 li..! 0.0 IIJ 1\.:\ 1~l) Jo 11::-'
J\O " l'

\J!/lI/J"n/.,.- l , /I /I /I /I /II

Solara 51.1J ..IS,S ~7,2 11111 2~,~ 321 3J "/8
Al'l.lm -15 l,') l.l 107 1',-1 1% (l.'i 22./Jl
PI, 65.'i20'l.2 3.5 0,4 U IOJ 215 27.1 J5 2m
s (110.1 1.1 1'1,(1 1),0 I1I11 :.".ll llJ1J ., 11flJ.
Abcd 91, U 1.7 2,8 ...1.6 ., 22,-1 26') 46 21/8
,\1,<:.1 ti \lJ'i,J l' li." 15 1111 12,S lXS J' 21,')1
cl·n 1440 5.8 Ul 2.J 10~ 22,9 316 J9 21f)l
el Il l-W2 J.J 1."' :!.'\ 1(I'i 1!.S .'-1,1 (,' 22~

P85P2~6A4 2.5 '.' J,2 .07 11,4 2{,() 4. 20/H
LWsW'i-11 '.' U 0.1 100 12.7 2MI " 1118
L\I) '" (rI ~,8

Sottr.l har igen l 1\}\}6 \ ærcl 1ll.11c ..urt l "1fld~fu,,~)gc

ne. Del er tredje gal1!,!. der ~UII I.'r .lll\l.'ndl en m:Ue~ort

Der Cl' i gClllll.'lmnil af for..ogene hl,.,lcl 4(, hkg ærter pr.
ha l Slll..ra. Del er et falJ på 05 h~g pr. ha l forhold III
199). IX 1"'lc..IC udh)Uer l :'trCI" tor..ng er hostet i ~or

Il.'mc.:: A ..tma. Tenor og Agadlr. der har !!-IH'1 forhold ..t'll
for udb)t1c på hcnhold'i\'b 115, Il-t ug 112. Det I:t\e ..le
udbync i årels for",)~ er hU"lel l ..urlen \1;1)3. Dc relall\1l
hojc..te prulc.::inindhold er ligesom l 1995 fundel i sorter
ne Solara og Sohcl. men,; de relali\ l l;lvCi>le er fUllJct i
numll1er..ortcrne Abcd 933 [.2 og P X5P246A4. Prutcm
pn.x:erucn i :\reh for~og ligger ca. l prncerllenhed lavere
end I [995.

Slllrrcl ..cn :lf de ho"lede fro angive!> ved lusindkorn~

v:q;lcn. og den vanel'er en del fra son lil SOrt. Dc rela
tivl mind<;tc fro Cl' hustel i ~ortcrllc Ju[ia og Odin. men~
d" .~lur"IC er IW..lel i eeb 1442 og LlIIlra,

En \it:'>enlllg br.I~ler \'ed \alg af markænsort er af
grudehojden \ed hosl. Den kan gin:, ct fingerpeg. om n
sl~ocn for lab l forbllldebt: meJ \ all ..~dige hm,lforllold.

Sorter mcd en Slor afgrodchojdc \ ed ho'il er normalt de
1c1lC'ilC og !oll~reste al hO~le. [herhandcn er de n)cre
marko.cm.0I1er i stand III ;lI blive '>1 ende frcm lil h,,.,1.
De rclati\ t I:l,,'e~te soncr \'\.·d I"hl har værel \hJa og
Baccara. men .. de hoje"lc har \lt:fCI CER 1442_ S 610.2
ug j.lC~put.

Oillu fur modenhed fremgår af kolonnen ~ der<.t til hOj
rc l label 2, Dc tidligste sorter Maja og 0<.1111 har \<t:rcl
modne ca. l uge tidligere ellJ de 6 .. ildipll.'. der alle er
IIUllllllcr"Or!er.

Supplerende forsøg med markærtsorter
Rcsultatcfllc af de 30 fur'>\}g I den ~upplcrelldc afprov
ning;lf I1l;1r~;cI1$urterfrcll1g:\r af label J (.. ide 122), hvor
<.Ic opn, ede udbYIler er oJXlcl1 p:\ Øerne og Jylland. IXr
Cl' beregnet forholdstal for udhylIc for hek lande1. Pur
holdstaltel for udb~ Ile ligger i <.Ic ilfpruvcde 'ioner l den
ovcr<tte for"llg.!>~rie 2 III 6 fnrholdstalcnheder hOJere
end i land'ifor'i,'gene. I den ncde~le forsogsserie er afvi
gelsen endnu storrc. ,det for..kellcn lilland~for..ogcnc er
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Bælgsæd

Tabel 3. Markærtsorter /996. SlIppIeremle aJprøWlIlI}1
(D3·D4)

Bide landet
Udb)'lto: og Af-
~rudbYllc Udb. For· SUtn- gr0dc-

DlllO

\1arkært hkp: ærter ~-
hollb· f:d. ho""

f(lr

pr. ha udb. lill læn@:- 'O"
m..

hk, r", <kem hø"
<k,.

Øerne II}II...
ærter <><Ib hodcm

12 12 J.l

100 57 20 2618
121 " 38 25/11
123 91 50 26}1I
III 71 19 25/8
126 75 32 2518

"' 71 2l 24/8
125 84 57 27/8., 57 16 24/X

Tabel.J. Sorlsb/anding i morkært

An/(jlfor~1J8 15 /5 l'
Blanding 1994 42.6 100 32
Solara 41.0 98 34
lolO 44,4 104 30
Julia W,3 .2 33
Odm 38.4 90 38
Gen" 4 sørter 41.0 9. 33

Anlal jorsoK 22 12 12

Blanding 1995 40,1 100 37
SOI:Ir3 38.8 97 28
Odin 37.6 94 36
Flffel 42,2 105 4.
lolO 38,7 9. 28
Gens 4 sortcr 39.3 9' 35

An/(lljon0,~ 17 17 l.

Blanding 1996 45.0 100 43
Solor.l 40.2 ,. 23
Aladin 46.7 104 "Eiffel 44.7 99 4.
1..010 41,2 92 17
Gen~ 4 ..urter 43.2 96 35

Gennemsnil for) år:
Blanding 42.6 100 37
Gells 4 sorter 41.2 97 35

16 13

23 25/8
43 2SÆl
SI 24/8
46 24/8
17 25/8
35 25/8
18 25/8
55 251M

/.
"80
89

"64
71
68
84

100
112
108
III
103
112
109
116

Anlflljor.tog • II 17

Solara 42,6 3'.9 4<>,2
Blanding 7.7 J.J 4,8
Profi 5.2 1.8 3.0
Eiffel 7.3 3.0 4.5
lolO "l.7 2.0 1.0
Focus 9.0 2.7 4.9
llattara 5.9 2.6 3.7
Aladm 9.5 4.9 6.~

L5D 5.9 25 2]

AfIlaljor1rJg • 7 13
Solara 36,6 30.9 _B,.s
Blanding 9.3 5.2 7.1
Stok \0.2 5,4 7.6
Tcnna 3.9 3.5 3.7
Delta 13.2 4.9 8.7
Odm 9,4 2.' 5.9
eanis 9.9 7.2 8.5
M;lja +3_6 +1,9 .-,.2.7
LSf) 6.; 53 4.1

Blanding Solara. Aladm. Eifl"cl og lolO

mellem 3 og 21 forholdst:llenheder. En SlOr del af denne
afvigelse kan forklarcs ved forskellen i phllltehøjde ved
høst. I dc supplerende forsøg har dcr værel nere tilfæl
de. hvor målCSOr1cn 50lara er faldct heil sammen ved
høst. Det vil sige. plantchøjden har været under IO cm.
Det har hetydet. al der i disse forsøg er opnået lllcgel
store mcmdbytter i de soner. der bedst bliver stående
ved høst. De supplerende forsøg kan derfor give et godt
fingerpeg om betydningen af en Slor plantehojde vcd
høst Omvendt giver landsforsøgenc fomlenllig en bedre
vurdering af sor1cmes udbyuemulighcder, n:1r der er ri
melige høstbetingelser.

r tabel 3 er angivet plantchøjden i de afprøvede SOr1er.
Hvis der skal sås udlæg i ænerne, forel rækkes sorter. der
ikke er for kra.ftigt voksende, og her er plantehojden en
god reltesnor. Desværre er der. som det fremgår af rC)I,ul
(alemc. cn ret god sammenhæng mellem pl3mchojdcn
og afgrødehøjden ved host. men hvis ærterne eksempel
vis skal bruges til helsæd. er afgrødehl",jden ved host ik
ke så afgørende.

Sortsblanding i markært
I de supplcrende fon,o!! er der for tredje gang medtaget
en sOl1sbl;;mding af markærter. Formålet el' at undersoge.
om ell sortsblanding giver el mere cns:lrlel rnålegnmdlag
mellem for"o~s~rieme i det enkeiie år og mellem :irene.
Derudover "kai del vurderes. om en sonsblanding i mark·
ærter kan forøge dyrkningssikkerheden i denne afgrodc.

Resultaterne af de tre års forsog fremgår af tabel 4. l
denne label er udbytlct af sonsblandingen sal til 100.

mens dct i de andre tabeller i dettc afsnil er udbyttet af
501am. dcr er sat lil 100. I alle tre forsogsår har sons·
hlandingen givet mcre end gennemsnittet af de fire 'ior~

ler, der indgår i den. Forskellen har svingel fra 2 til 4
procentpoinl. Der er hvert år en af de afpr"vede soner.
der har givet mere end sorlsblandingen. Plantehojden i
sonsblandingen har hvcn Ar ved host været på niveau
med el gennemsnit af sorterne i blandingen.

Dc tre års forsøg lyder på. at der kunne være visse for~

dele forbundet med al dyrke sortsblandinger af markær·
ler. Del bor dog undersøges yderligere. hvilke typer af
æneSOr1er der i så tilfælde med fordel kunne indgå i en
sonsblanding.

Sp~-1fgsrnålet Olll det fornuftige i al anvende en sons·
blanding som »måleson« i sOr1sforsøgene med markæn
er nu belyst i 54 forsøg over tre ar. Resultaterne tyder
på. at der ikke er nogen ulemper forbundet med at an
vende en sonsblanding i forhold lil en enkelt son. De
væsentligste fordele ved at anvende en måleson. der be·
står af en sOltsblanding, scr ud lil at være, at der opnås ct
lidi mere stabilt sammenligningsgrundlag mellem for·
søgene i det enkelte år. og at det giver mulighed for at
gennemføre cn løbende tilpasning af »m:\lesortcn«. lige·
som det sker i vårbyg, vinterbyg og vinterhvede.

Markærtsorternes egenskaber
18 af de 32 afpmvede soner er optaget på den danske
:,>ortsliste. I tabel 5 ses ct uddnlg af de karakterer. der fin
dc!> i !>or1slisten. Karaktererne for planlchojde ved høst.
modning!>tidspunkt. lusindkornsvægl og proteinindhold
svarer ganske pænt lil angivelseme i label 2.
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1(/hel 5. EKl!mkoher i a:1'fcrmrfcrIle

1folxc Gnm \'iden nr MS. maj 1996. IIdarbt')dt'1

afSlalenl' Planlem'lsfor:>,,~

Ten- Af·
Pro-Mod- deM grøde-

F..· frø· Rum- tein- Skol·nings- lil højde
farve va:gl vægt ind- andelod lej<!- "d hold",d høst

Agadir , 7 g , • 1
AllIdm 5 2 7 g 4 7 5 5
ASlina ; , 8 "

, , .1 ..
Bohalyr* 5 5 4 , 5 6 4 .1
C.tlll~ 7 2 , g , 7 5 ,
Delta 5 4 • • 4 7 5 ,
hl\:uS 5 , , , , 7 1 5
Jackpot 5 8 , 4 6 5 5
Julia , , , g \ , ;
u.ntrn 5 4 8 " 7 9 l
L..1O 5 4 , , (, " 5 4

Majli 4 5 5 , 4 7 5 5
Odin 4 , 6 , 4 • , ,
Signal 5 6 5 g, 6 6 4
Snhcl , , 4 , , 6 6 I
Solarll 5 5 4 " 7 • , ,
5lOk 5 7 "

, 7 , 5
Tenna 4 6 5 , 4 6 2 5

"; NormalbJadcuc .... ; I'ra Ol; med 19Q5 ulldcP,ogc\ ,kalaudelen il..-
kc I rorhllldehc med s0nslislcopta~cl~c

l '" Ild tig. lilte lendens ul lejesæd. la\ att!H'I(lc vcd host. la\'
In'~æ~L la\' rum\'æg1. la\! prolL:lOmLlhnld lIg 1;1\ sl..alandel.
g =gule æner. gr "" gwnne ærter

Tabl'! 6. 5 anIw.l"Op. med soner af /IIl1rkll'rI.

Markært Forholdslal (or udbyue

1992 199J 199{ 199 1'1%

Solara 1110 100 tOO 100 100
Bohal)'r 121 95 9.1 9' 101
Sobel 10l 105 99 103 100
I.l1to 108 l(~ 106 105 101
Julia 106 102 94 101 .,
Odin 1lJ<! 9l 91 96 9,<
Foeus 100 IO~ l().l '09
Eiffel 102 l(~ 100 IO'
Pror. 108 I()-\ 96 106
Tenna 101 102 103 105
Delia l()-\ 106 IO'
Baeear.l. 107 109 IO)

Stok 102 95 102
Tenor 1()4 "'Allldm 105 109
Canis l()-\ 108
Jackpot 98 107
Lantro 102 106
Obelisque 97 104
Abed 9305.4 101 lOl
PF 6.55209.2 99 IOl
AtO/nic 101 100
LW 8605·12 106 100
5.610.2 102 100
Abed 9331.2 102 97
Maja l()-\ 89
ASlina 115
Agadlr 112
P 85P246A4 107
CEB 1442 105
CES 1440 105
Signal t02

B.clgsæd

Flere års forsøg med sorter af markært
l tabel (, og 7 hringcs en oversigt over de orn~ede rclati·
ve udhyucr i de seneste 5 å~ fur"og mcd sorter af mark
ært. Alle rcsulIater er beregnct med Sol:lra salli måle
son.

Resu1t:l!eme i label 6 illuslrerer lydeligt, hvordan ud
byltcrclationeme mellem snrleme varicrer fra lir til <11'.
Nederst i label 6 .!>e~. al der er en del nye sorter af Illark
ært p<1 \ej, som har givct lovende resultater l et cller to
år.

Udhyttestabiliteten er en af de væsentligstc faklorer
ved v:llg af lllal'kæI1~()rl. En læsning ar tabel (, på tværs
giver et godt ovcrblik over delle forhold. Rc~ultlltemc i
label 7 vi'ier del opn:\cde relative genncm"nitsudbyue
for de "eneste indtil fem år. hvor den enkelte SOt1 har
deltaget i landsforsøgenc. Ved beregningen er hven en
kelt år lillagtlige slor vægt. Der Cl' alts~ talt UI11 cl sim
pell <1r~gcnnemsnil.

Der er 6 sQl1er. som har deltaget i forsøgene i de sene
ste j år. Blandt dem h:lr Loto som gennemsnit gi .....et det
hojeste gennemsnillige udbytte og har i alle Arene været
hoje"l eller næsthojestydende. Der er 4 soner, som har
deltaget i landsforsegene i 4 :lr. Som gennemsnit af dis~

Tabel 7 QI"<'TsigJ uver .mrfsfoT5P8 i markæn

Udb)1leog
Råprolein TUSlnd- mcrudb)1lt
IIØrslof komsvrgl hltg kerne: For-

Ma..kær1 huld\-pr. ha

"'Sola...lPr~CI Solaf1lJP~ltt so'a~l~
Solar.l. 100

ForS{lgsc!r /Q<J~·9(j

Loto 24.4 23.7 311 JOO 41,5 L' l()-\

Sobel 24.6 2~.1I 104 267 -\1.5 O., 102
Julia 24.5 24.2 JO'! 225 41.0 0.0 100
Bohalyr 24.7 24.3 liS 278 40.11 ...0. ~ 99
Odin 24.3 22.9 30l 242 40,4 ... 1.4 9.

Forsogsår /99J-%

Foeus 24.7 23,9 311 277 44 .• 2.1 105
Elrrel 24,7 D,5 J14 29' 45.2 I.R I ().l

Pmfi 24.7 23.1 l14 26' 45.2 1.5 103
Tenna 24.8 22.9 312 m 45.1 '-' 103

Forsøgsdr /994·96

Baccara 25.2 24.6 29' 27] -l5.] 2.9 106
Delia 25.3 24,.5 296 261 44.8 '-' 106
Stok lUI 24.1 2% 269 44.8 +0.3 99

forsø;:sclr /995-96

Tenor 2-l.8 2-lA lOO 267 46.0 1.9 1011
Aladm 24,7 23,6 297 216 45.3 2.9 106
Cani5 2-l.8 24.0 299 262 4·tb 2.7 106
I..llnlra 24.7 23,5 lO6 311 46.0 1.9 104
LW8605·12 24,.5 23,0 303 272 47,3 t._~ 10l
Jaekpol 24,8 24.4 299 266 44•• '-' 10J
Abcd 9305.4 24,5 22.9 103 27J -l7,] 0.9 102
S.610.2 24.5 23,7 JOl 280 47,J 0.5 101
AlOmic 24,8 22.9 JOO 282 46.0 0,4 101
PF 655209.2 24.5 23,1 JOl ns 47.3 0,3 101
Obclisquc 24.8 23.8 1110 296 46.0 0.2 100
Abed 9331.2 24.5 22.8 lOl 261 47.3 <0,4 99
MaJ'! 2-1.8 24,5 299 259 44 .• ... 1,4 97
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Tabel 8 Korl karaklerl.l'tiÅ af I('rle:>orlertle i landljorso!:
1995. Især med den danske ::;o,.ts1i~/(' l/W/Ild

~lIrrg\pe/1l~1 Kem lorterne i .w/ergru"IJl'rtle ('f

1111'1'/11.

har Focu~ givet det hojcstc udbyue. 3 soner har deltaget
i forsøgene i 3 år. og her har Buccara og Delia i gennem
snit givet lige højt udbytte. Endelig er det blandt de 13
sorter. der har deltaget i forsogcne i 2 dr. Tenor. der har
givet det relativt højeste udbyue.

Valg af markærtsort
Der afprøves og markedsføres cl stort antal sorter af
markært. Det kan derfor være vanskeligt al ()pn~ el over·
blik over alle sortemes egenskaber. I tabel 8 cr der givcl
en kort karakteristik af de sorter. der har dehagct i land.,
forsøgene i 1996. Tabellen omfatter kUIl I)urter. der lig
ger i ydergruppeme for de omtalte egenskaber. Alle sor
ter. der ligger imellem yderpunkterne. er således ikke la
get med.

Med del store udbud af sorter af markærl ~kulle der
være mulighed for al vælge ell sort. der lx:siddcr de øn
skede egenskaber. Hvis det kombineres med en god
etablering og. en omhyggelig pasning af æl1emarken i
løbel af væksl.sæsonen. ~kul1e der være mulighed for at
opnå el rimeligt udbytlI: ved ærteavlen samtidig med. at
der :.ikre:. en god forfnlg( for en eftcrfølgcnde kornaf
grøde.

Hujt prolcinindhold
\1:IJ:I h..:J.pI'l SI)I;1r:1
Sohe!

SortsmIg og elalJlering afmarÅærl.

Planteværn
Sygdomme og skadedyr
I tabel 9 ses rcsul!lllCI af S forsøg med ~kadedyrsbckælll

pelst: på forskcllige tidspunkter. Behandlingen i vækst·
stadium 10 (:1' rellet mod bladrundhiller. Behandlingen i
væksi stadium 60 og 71 er rettet mod ærtebladlus hhv.
a:rte\'iklere. Et forsogsled med svampcbckæmpebe er
og'itl medtaget.

I et enkelt for,ug har der været krafli1?e angreb af ær
h:bladlus. og der er fanget mange ærtcvik1ere i feromon
fælder. Delle forsøg er derfor vbl for sig sclv. Her er op·
ndet sikre merudbytter for skadedyrshekæmpelse i for
sogsled 2. 6 og 8. hvor Sumi-Alph.t S FW er anvendt.

Der har i dette forsøg og~<1 været meget ærle.~kimmel,

ug der er opnået cl sikken merudbytte på 4.6 hkg pr. ha
for bekæmpebe med Daconil 500 F. I et af de ovrige
forsøg er der og:-.d forekommet ærteskimmel. og her er
del' opnået et sikken merudbyue p~ 3.3 hkg pr. ha.

l de ovrige 7 forsog er der kun opntlet el sikkerl mel'·
udbyue i forsogsled 5. hvor både bladrandbiller og blad
lus/ærtevik1cre er bekæmpet. Hvis man sammenholder
merudbynel i forsogsled 5 og 2. ses det. al merudbyttet
hoved~ageliglskyldes en bekæmpelse af bladrandbiller.

Procent ærlefm med gnav af æncviklere har værel la
vcst i forsogsled 6. hvor der er behandlet relativt sent
(iD pct. bælge i fuld storrebe). Dette er i ovcrensstem+
mel 'it: mc:d. at IOppunktet for æncviklernes Oyvning i
IlJ96 har ligget i uge 20 (IS.-2I.juli). Ogs~ i 1995·1'01'
~ogenc havde ærlerne færrest gnav ved behandling på
delle tidspunkt. Ved hcr~gning af merudbytte mimiS kc·
mi er ikke inddraget værdien af en ev\. kvalitetsforbed
ring.

Splrepnx:emcn er ikke påvirkel af behandlingerne.
Spireprocemen har hctydning ved dyrkning af fremavls·
ærter. I forsoget med mest gnav af ærteviklere (11,2%
hcgllilvede fro) er splfCevnen Ilgcl fra 95% i ubehandlet
lil 91''1... i for~ng~led 6.

I for~ug:.h:=d 8 er skadedyr bekæmpel i henhold til en
prOlOlypc af PC-Plmlle\'ll'rfl. l 6 af forsøgene er der hle
vel udløSI en bek:Clllpel.,e n:ltet mod bladrandbiller. og i

Sorfen sJ..al
- hm'e gil'er el hoj' og sta/Jill udbyne igellnemfle·

re års a[pr(llllllll).f.
- hm'e en Slor plaflfelwjde ved host afhensyn lil

dyrkning:-.siJ..kerheden.
,"ære kra/rigl mJ..:-.ende og lang for al konkurrere
bedsl mulIgt med IIkrudl.

Etableriflgen
Der "kal
- t'wbleres mellem 50 og 70 plOlllet' pr. ml. Flesl

plaflfer pr. m' i :-.ma/roede sorler.
- sds i 6·8 cm dybtle.
- Irmnles Ii~:e e/ter såning.

L:l\ ar~nl(ll' \Cd hØSI

B;l('cara M.tJa
Juh.1 Sol:lra

Lnl prolcil1indhold
\h.:d'l'~L:! CEB1+l2
P :-l'iP:!.16.\..\ Alomic
pr 65:i:!09 :! A,lllla
Tenna PHlti

Sildij: l11udl'n
1'1- b.:'l.:'l:209..:! 5,6tO.:2
nH 1+12LW S6ltU
("I n t-W}l;titl.:'l·L!

(;rmHlI' fnl
I' X5I':!46A-I Sohra
Slnl. l.amra Signal
'lLlmK" OhdN1UC Solara

Slorfrocdc
Solar:l Ohch-.que u.ml'.1

CEB 1+12

Ilrofi
Jackpol

S0101
eFn 14.10
CfO l-W~

Aladm
Julia
F"cu,
()'::llJ

I'mll
Itlnal.l
\gadl!

SmMrlK'dl.'
Julla OoJlIl T~I\na

p 85P246A-I Maja
Aocd<J"1.2 501-..:1
Dclla

lilli llf~r'Hle ~ed hilst
Slnk AI;uJill

lolO Snlll:! CmI'
CEB 1+12

<;111(' frø
I'F 655209,2
Ah.~oJ <.)_~' 12
AhcJ '·nO"i..1

IWI;f>lI.:'l·ll
nnh'llyr (kim
S{'~I l.ul"
Maja "Icnn:l
JaCkf'l'1 CmI'
Elffo:-! \'lm,l
Tcnor Aladin

Tidlig mOO1'11
Odin \tap Julia
Solld IklEa Signal
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la/wl t) Rladllll (J)~) Tabl'! f(). IUruflu,) (Db)

B,· Pct.
PCI. Udb. '" Mcr-

hand
planter r", Pct. """,db ~I·

Markært mcd splre- hlg bYllehngs- med
oladlu$ "'" æner +

"""" 29/7
gnav·

pr, hn kemi

}CNfj I !orn11! "'mll(" bladllO

J, Ubchlllldlcl 84 O., 99
2, O.IS [Sull1l-Alphll 1,00 .\8 0.7
3, O.OH [ Sumi-A[phll 0,50 " 1.0
-I 2.5 I IhwnI[ 500 F 1.00 4R fl,7 1lI(l
5.0,2 I Sumi-Alphll

0,151 Sumi-Alpha 2.00 41) 0,5 99
h. O,lS I Sumi-A[pha 1,00 27 O,S 9'1
i, 0,25 kg Pirimor 1.00 26 0.7
li. PC-P[amc\a:m,dyr 2,IMI 19 05
lSD l·"

1.6
0.0

2,2
2,9

"'",

J,9
3.6

'U
3.0

'"

6.2
6.9
7.3
2.8
2.4

1.'
Ul
1..l

4f,1,0

'.1
0,7
"i,J
4.0

38,1
],7

3.6

6
I
l
I

11

90
14
29,
"

I
l)

.1

""16

22
2'

"

100
.l.l
39

!Markært
Pct. pI. UdbUl! Mcrudbyu I

St:1l.hum mod mcrudh.

l:ml Ibladlus hlg æl1er
ca,IRn pr, ha

199b 3 !or",!!.

l, Uhchand[et
2, Q,25 kg PInmor 60
]. O.U l~ I'lrHlI"r 6(1
4.0.1 kg EVldence 60
.:'i. 0,1 19 I-vldcnc.: 60
6, 0,13 kg Pirimor

+Q, [ kg "-llmlt WG 60
7,0.21 \1;1\ nl 21- 60
8.0.[ l Mavnl 2F 60
lSD 1-8
Isn} ,
JQQI}, 2F" "'}.' ,\!IJnr;:t' h/adhH

I, UbchalldJcI
2. Q,::!5 19 I'mruIlr 60
3.0.lllgPmnlor 60
-1.0,2 Io.g i:'o'idcncc 60
5.0,1 kg Evidente 60
ti O.]) Io.g !'irimor

tO, [ 19 Karon.:' WG (-.II
7,0,2 [ MaVfIk 2F 60
8.0,1 1 \favnlo. 21-- 60
LSD f·S
UiD ].,~

IWj./ jOI"l"g

l Ubehandlcl
2.0.15 kg I'mrnor 60
3.0,13 k.g Pirirnor 60
(,. 0,1 l Io.g I'lfIllwr

+0,1 kg KlIrate WG 60
7. 0,2 IMavrik. 2F 60
S. O. [ l rvlavril 2F 60
I.sD /·8
UlD N~

J7Jl
O,.'i li. I
0.9 0.7
1.1 ... 1.1

2..'l 1.6
O,,"i (lA

+0,1 +1.6
1.2 0,(,

J3
I.'

-I~,J

55 'i,]

I.S 1.6
4.6 2,1

2.9 2.0
(l,' 'i.9
0,3 +1.2
6,L! 6,0

33

.n.2
1.4 1.0
1.9 1.7

2,2 1.'
],J 2.9
2,H l,i
1.7

'"

90

"6.0
1.7
4.3

'.7
2.6
.'.[

30 3.9 85
I,IMI 17 _l.1
(l,5O 17 3,0
1,00 24 ,,O X.'i

2,00 17 2,6 85
I,(MI " 1.1 "U)() 12 2.3
1,10 III L!

/9WI 7 forso~

I, UtJehandlel
2.0,15 I Sumi-Alpha
3 0.08 I Sumi·Alph'l
.J, 2.5 I D.Il;orlll 5/10 F
5.0,2 I Sumi-Alphll

0,15 [SuI111-AlpJm
(" 0,15 t Sumi-A[plm
7.0.25 kg Pirimor
H I'C-J>[antc\"æm, dyr
151) I·"
I.\"/JUI

ICJWi, (.juno.!:.

l Ubehand[ct 71
2, (J,[S I Surt11",\lph;1 1,00 -I.l
3.0,/11{ I SlImi-I\[pha 0,50 42
'\.0,21 SlIrni-A[pha

0,1 SI Sumi-A[pllll 2,111) oll
6.0.15 [Surni-A[phll [J)() 19
8.l'C.P[alltc\a~m.dyr 2.20 26
I A\'/J 1·8
lø\'/J 2 8

"'(;mH' cJ} ær/I'l"iJ./"'Y'/I1 '(ln'e
1.1'1/5 IW/ICIIl(lll'l r HI/(!iUIIl II) og i 'IUc/1II1II MJ

f 1'11 2 ./ /,r/wlldh'/ r ~/C1"1l11ll flO
rrll ti /Il! ~ /lI'hmr,/It'l I lili/lil/III 7}

:) af fOfMI,gl:m.: ~f hck;l'lllpelse p;:llet moLl hladlll~ eilef
<t'n~\'il..lcn~. 1·r:Hf;ckke~ kemil..i.llil:ollll..oslninger, har
lll~rllLlbYllet efter I'C-PJ:lll!~\',t:m:- vl:Jkdning i for~øg.~

lcd g klin yærcl på 0,0 hl..g pr. ha i gennemsnit af de 7
for~ug og. 6.0 hl..g rr. ha l forsage! lllcd tic I..raftip!c at1~

greb. rratrækl..c" oml..(l~ltllnger lil udhnngtllng og I..mc
sk:lde ved den sene bdwmJling, har hcl..:l:l11pclsen i g.en
nernsnil af de 7 for:-ng Llog ikke va're! renlabcl.

l lahcl IO er ;cnehladlu'i bekæmpet meJ for:.l..clligc
miJler i hel og halv do~cring_ Kun del hladltl"spccifikke
middel Pirimol' og. p)relhruidc! Mllvrik 2F cr markeds
forl. Mavrik lF er dog iUe godkendt til brug i ærter.
Evidcm:e WG er en blanding: af Pirimor l),g pyrclhruidcl
dcl1iltnclhrin, ~Oll1 er det aklive Slof i Occi~. [ forsøgslcd
6 Cl' afprovel el1 blanding af halY dosering Pirimor og
halv dosering: Kantle WG, sum t:r en ny formulering af
del markedsførte Karate,

I 2 forsog har der været udbredte angreb af ærteblad·
lus, hvorfor disse er vbl for sig sclv. Der er opnåel sikre

llleludbYller i alle forsog~1c(1. dog ikke ved arl\'ctldclsc
af dcn halve dosering: "r Pirilllllf. Der har ikke været sik
re udbyucforskcllc mellem dl' øvrige bch;llldlil1ger. Den
bedste bladlu-;bekæmpclse er opn:\ct ved anvendelM~ "r
E\'idcnce WG.

l de ovri~c J forsdg har der kun værel svage angreb af
skadedyr, ug LIer er ikke opmkl sikre mcrudbyncr.

()e ge1l1lemforte forsog med iJdll'",peIH' afhladl/lJ har
\'IJt,

- at afl,~r('hJ~l'lIdc1lmrtl'rt'r meget fra ar lit ar ug fra
lI1ar~ lit m(lrk.

- (l/ der el" apl/iiet mege/ l'(lrierelldc lIIerlldhyl/(,I"

Be~(empd.\(' af bladll/I· i ært('/" /m,. kllll\~e, Itar e/w/
greb ul·j'n/lgt'/".

- Ca 15 pu angr('bne plan/ef" l'l'd begvnde/ldf' Mom
string

- Ca 50 pct. llngre/JIIl' plalllef lwl hegyndclIr/e /){e1g
IIdl'i~/llIg,

Bekæmpelse af lJIadrandhillcr bar ~WI .\~{', nar alll{r/'
hl?! ol'efJtiga.
- 10·20 pC!. an,l!,rf'bne phmf('/" i I'Cl'kml(l(liwlI 10-11.
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1 wdSlSæsonen 1996 har der \'æret en usædvanlig kra/
lig m\'OSlOn sydfra af gammaugler PO bdledel us .~am·

mouglen, dens lan'e saml puppen Gammauglen har sit
navn pgo def sommalignende tegn på \'ingerne. Lar
\'trne kan angri/N dl' fleste afgroder. og i 1996 har der
Hzret t;lfalde af kraftig aflo\'ning l afgroder som bede·
roer, spinat, raps, hor, td/, salm, gulerodder, kartofler,
majs. ærter, klorer OK mange ukrudtsplanter. Del for·
\'e"'l.'~ IHe. m gammoug/er Aan overvImre i Danmark
/Jet l)f>tvder. at de t.ommer tdfl.\Tende fra sydlige lande
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Sprojtemiste i markærler, h....or JpitdpJanler af ~'drrap,\'

nu :'Idr i b/omsl. Forsøgsresullaterne viser, al store net·
tomerudl))'uer kan opnås. hmr spildp/anler af raps,
agersennep eller h\'idme/et gåsefod optræder i markttrl.

Ukrudt
I 1996 er ukrudtsbekæmpelsen i ærter udføn i løbel af
maj måned under ret gunstige vejrbelingelser med pas
sende jordfugtighed. Effeklen har derfor været god, og
ved høst har der generelt været en tilfredsstillende ren·
holdeise.

Tabel II viser resultaterne af 6 forsog, hvor forskellige
midler er prøvet mod såvel græsukrudt som tokimbladel
ukrudt. Alle sprøjlede forsogsled er behandlet IO gange,
men på ret forskellige tidspUnkter. Forsøgsled 5 og 6 er
behandlet for såning, 54 midlerne har kunnel indarbejdes
i Jorden samtidig med sAbcdslilberedningen. Forsogsled
3 og 4 er behandlet sLTaks efter såning. Forsogsled 2 er
behandlet pi ukrudtel'> kimbladstadium og igen 8 til IO
dage senere. På delte tidspunkt er der også gennemfort
en supplerende behandling i forsogsled 3.4, 5 og 6.

I gennemsnit af de 6 forsog har der været en stor be·
stand af tokimbladet ukrudt - 268 planter pr. m2. Ved be
dommelse 2 til 3 uger senere er den bedste effekt opnået
i forsogsled 3 og 4. hvor Toloran eller Afalon disp. er
udbragt straks efter såning og senere suppleret med Ba
sagran tl-t 75. I de ovoge forscgsled er der levnet mere
ukrudt. Alligevel er der ved host en helt tilfredsstillende
renhed efler alle behandlinger.

Græsukrudtcl har pnmæn beslået af enårig rapgræs 
i gennemsnil 81 planler pr. m!, og den bedste bekæm
pelse er ca. 3 uger senere opnået i forsogsled 5. hvor
Treflan er udbragt for afgrødens såning. Toloran, Afalon
disp. og I)e,'finol har virket omtrent ens, mens behand·



TO/ll'lll (;ril'~- n~ loÅimbhulcl ukmd( i ærler (D7)
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Ukrudt Udb. og merudb. Merudbytte

J
Markært Antal pr. m PeL dækninI! h~g l(r1t'r +

I. behandh~&... .1 2. behandh~L Gne, I Toklmbl Gne, Tokimbl. pr. ha kemi

" 268 11 25

73 w '" 4
2. 31 6 2
_H 19 ; l

l' 6; , 4
26 93 , 5

1()')6 (J/OIW).:

l. Ubcharldlc! Ubehandlet
1. 0.7_~ l Slump se 0.75 I SlOrlJp se
~1.7~ Ilhl~1gr.m \175 +t).iSI Ba<..agr.m \175

_, 1,01 Toloran 2,0 I Basagran M 75
.J 15 I Afalon dl~p. 2.t I I ll;tsagran 1\1 75
5. 1.5 l Trcflan 2,0 I BlIslIgran M 75
o. 1.0 I Uo.:\'r1l1l1! 2.0 l BlIsagran M 7.~

lSI) I·f)
J~m2 Il

1()(J5 Jo [uno).:

I. Ubchandle! l)t>chandlct
1.0.751 Slomp se 0.751 Stomp Sf'
+O.7.'i lll:iSllgrnn M 75 tO.75 I Bæ"agr.m1\1 75

4. 15 I Afalon disp. 2.0 I n"slIgrill1 M 75
5 15 l Trcl13n 2.0 I 8<1sagran \1 75
6. 1.0 l nelnnol 2.0 I Basagran M 75
I~~'/) I h

'~\'f) ]·0

39

27
27
22

'9

163

~t1

44

'O
58

JO

6

"7

15
7

11
15

.&2.0

l,3 "'2.0
lA +2.5
2.6 +2,0
L7 +1.5
,.0 +05

"'
n~

37,7 DI0.0 +3.3
O,. +3.8
1.5 +1.7
0,7 +2.8

"'
"'

J I'd; Oli 6 hd1(IIIIII('110l" sIJ/)el!.l/lllJrrN/1lI1111 (l).: {lr.lllkrudlllled Im'1IIm/,'
I "d 10.11 .J bell/mllll'I '(/'{Jl..I (iII" \WUlIII o~ pI! II/.:rwl! med Im/J/adl'
Ird ~ bdwm/klll/l uÅrlIdi fIINi kimblad.' (IX 'lIt'n 8 • IO d/llll' wnrrt'

lingen i forsø,gsled 2 har været n:cstcn uden effekt p.11
gr:c~ukrudtel. Delllle ror~kel sid r også igennem v~<.I ho~1.

Dc opn",cde merudhyltercr beskedne o~ har ikke kunnel
dæUc kcmikalieolllkostllingern~.

I ...amme taocl er vist resullaterne af IO forsog i 1995.
hvor mængden af u~rudt var mere beskeden. Re~lJlta

terne svarer ret 1;0<.11 lil del. som er opn<'let i ån:!s for~

søg.
Tabel 12 viser n.'~ult;.ltemc af 2 forsag. hvor to dllscr

af Fusib.lde X·Tra og Agil er provet til bektempcl~e af
kvik, Udbyltet er ikke m;'Ht i dis~c for~og. RC~lIltatcrne

Cl' Vl5111"er for sig. idet mængden af kvik har været me·
gel forskellil; imellem forsøgene. Midlerne har i begge
doseringer virkel godt overfor kvikbestanden.

I s.lmme label se!> resultalerne af 2 forsøg gennemfol1

T(I/)ell'!. (irll'S/lkl'lfdt i ærter. (D9)

KviksklId pr. lll~

\farlutrt
V<d ,I Hier l Ved ~ l. EfI~r

sprUJtnmø h0st sf'ry'.ltni~ hoSI

II/9() 1{or508 F$.OOI Ff. 001

I. Ubehandlet 131 242 21 6
2. 1..5 I Fusiladc X-In'- l O
3.0.7.5 I Fusilndc X·tra· 13 2
4 i,5 IAgil III O
S. 0.75 1Agil 5 1

J99.J 11onDI? FS.OOI F\ om
l, Ubehandlel 321 674 2 5
2. 1,0 l FUSJlllde X-Ira- 99 O
4. I.S 1Agil 18 O

-Tifsm ,u'm'rrerillgrolle
ud ]-5 behandl/" ,xl AnA. meJ 3-4 blalfl:'

i 1994. hvor resultaterne svarer rel godl til det, som er
scl I drcts forsog.

Forsøgene søges fonsa!.
Tabel lJ (overst side 128) viser resultalerne af 12 fur

sog. hvor alle sprojtcdc forsogsled er behandle! Io gan
ge. Forsogsled 6-8 er behandlet strah efter såning og
igen på ukrudt med 0~2 I~wblade. Forsogsled 2~5 er bc·
handle! p:l ukrudtcL'i kimbladstadiulll og igen 8·10 dage
~nerc. r gennemsnil har der været 198 tokimbladede
ukrudtsplanter pr. m1. Ved optællingen C1I. 3 uger senere
er den bedste bekæmpelse Opl1~el i de forsogsled, hvor
Tolonln indgdr i behandlingen. Græsukrudt er forekum
met i hovedpanen af forsøgene Illed i gennemsnit 79
planter pr. m1• Det har primærl drejet sig om end rig rap~

græs. som er bekæmpet ganske godl i de forsogsled,
hvor Tolor<tn indg:lr i behandlingen. Ved host har den

I Sfraregi 1997 mod ukrudl i ærter

I. A'em} IIkTlldtsarleme pd den enke/fl' mark.

l. Vælg e/ efJeJ..til'l I1l1ddel- eller en blanding af
midler.

3 IwerÅjæ( bekæmlJefwtn ridligl- nilen for ukrud
lel spirer frem. eller mens IIkmdlel er i kim
b/adswdiel.

-I. Del bekæmpelsen I-Ia'" dosis tidligt suppleres
med endnu ell halv dosis sellere. J

5. Ol'ene}. om bekæmpelse kallund/ades, hl'Ur
labl'oldende ukrudr ikke findes.
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nælgs::cd

Tabpll3 TotimbJadelIIJmuJI I ærter (V8/

lll.lUlJl l·dh. og merudb·1 \t<:l\Jdb)t1C
\tarkært Anlal pr. m' ~t. dækning hk~ rner •

l. bctlanJling i 2. bchMldlmg GI"iIr" ITol.imN (;nc~ 'ITokJmbl. p""" kcml

/996 /ll()rlø~

I. L1:Iehandlet
2_ 0,"751 Stump se

+0.751 Basag:r.P1 \t -s
3.0.151 Stamp se

-t{),4 l Bas3gm1480
4 0,5 t Tuloran

-+O,5IIIa~gnul \175
5. 0.5 l TQloran

+0.1 l DLG \l.Acetal75 ft
6.11.5 1Tolonn

Ubehandlet
11.75 l SIOffip se

+0.'75 l Basapw1 \t -'i
0.751 Stomp se

+0.51 BaS3gr.m 480
0.51 Tolomll

-+0.51 Basagran \175
0.51 Tolcnn

... 0.1 I OLG M·Acda! 75 n
0.51 ToIor.ifl

+ 1.5 I B~-..lgl~.n \( i5
7.0.51 Toloran 0.5 1TolorJn

+0.21 DLG \f-Acetat 75 n
8.0.5\ TC'lomll 1I_'i I Tolornn
LSD / II
lSD J ·lf

7' 198 II 35.- " I• III

56 7. 14 •
" IS 4

:n " 4 4

,.
"

4 J

,. 29 l 4

" P 4 5

35.'
3.il

4.8

3.8

3.7

3.'
4.2

""'

0.5

0.8

0.0

0.8

0.4

1.0
1.4

/995 IO It>r\o~

I. Ubehandlet Ubehandlet " 145 2 29
:!. 0,75 t Swmp se 1).7S l SlOmp se

+0.75 I Ba\agra.n \l '75 -H).iSI R:wgran \1-'1 " \I

3.0.15' Stomp se 0.751 Slomp se
-t{),4 I Basagrnn -180 +0.5 I Basagran 480 • 30 o 8

~ 115 [Tolllran 0.51 Tolor:m
+0,7'1 l II.t,;tgl'aJl M 7.'1 +11.751 Basagr.m 1\1 i'i 14

6.0.5 I Toloran 0.5 J Toloran
+ 1.5 I Rasagran M 75 " o 4

7.0.51 Toloran 0.5 1Toloran
·t{U I ni G o\t '\l<:lat i5 11 J :!l II

LSO / 7
LSD! 7

IW'i lO/onoJ:

J. Ubehandlet Ubehandlet 14 217 111
"l. O,7S l Stomp se 0.75 l Stomp se

-HI.7.'i l 8asagrun M 7.<1;, +0,15 I Ba"'ljotr.m o\t 75 " " 1\
3. 0.75 IStamp se 0.75 l Stomp se
I 0,4 II;t~Jgran 480 +0.5 l Basagran ~X(J 17 \liX \I
4 0.5 1Toluran n.s l Tolor.ifl

+O.7~ 1Ba':lgmll M i~ +0.7<1;, I Ha.,agran M 75 18 IJ "6.0.5 I ToIoran 0.51 Tolor.m
+1.51 B..sagmll M 75 21 19 7 ,

1.\'0/·11
'-SI> J •
/..<'d .!.~ beiklnd/I'f 1'" ukmJf mfd bmh!o,i(' fI~ i\{l'n R-lU dUl;'- ,("naf'
/..<'.1 h,,' ,.t:h.md/n l/r,tA., ('/trr (,mm", .)\' i(.·n f"llltrudt m,'J IIl' Mad,·

39.8

1.3

1.6

O.,
1.8

1.7

"'"'
37.6

1.0

1.6

1.6

2.0
1.0

"'

+J.O

-2.5

+1.1

+1,4

+2.1

bcdr...· hcl;cltlpch~ t dl<;<:oe fo"o!:!,kd fOl1sat været lyde
lig

I gcnnctll<;,mt at fnr..ug.ene er der for alle beh::lI1dlinger
opnål'1 pæne merudh) Her. ..Olll har kunnel dælle lemi
lillll'llll1ko~tningcme

I ..;.IIUllle tabel er '1"1 rc<;ull;..Ih:rne af lU for..u~ gCI1

ncmlllrt efter']. fl'r ...ng"planer i 19<)5. Resultalerne ,,':m:r
gan..le g.odt 111 det. ..om cr opnJcl I :irt::I .. forsog. I)c np
nåede fllerudh) Iler 'ar dog mere hc<;keone og Ille l
.. land 111 al dæl..le I..clIltl..alieoml..O<;tmngeme.

Fn"ugenc fon ..æuc...

Effekt af ukrudtsmidler i ærter
Tabel 14 viser den effekt der er opn et med en række
nudler lil ukrudtsbcl..æmpelse i æncr. I tabellen er med·
lagel de midler. s.om vcntes marl..edsfon i 1997. FJere af
dc næ'nlc behandltngcr bekæmper ukrudtet megel ef·
fclll' 1(4 \IJcmcrl. mens andre viser ,isse manglcr i ef
fd..ten f.clo:;. o\-cr for \ejpileun. Viden om styrke og
..\-aghcd hos de enlehe losninger hur udn)'ltes. når
ul..rud"hckæmpcl"Cn t a::ner planlæggcs. og der vælges
mIdler lil op~a\'cn Følg den amiste indrammede strate
gi (... tdc ITI,



Tahel J.I EfJe/.;1 af IIdm/l!.tt, mIdler nwJfmuJ;rudaartrr i mar/.;,t'rt

Markærl

!•
290 •••• • ....

11" ..... ••• • ••'"

f'l/I l/wm,1!. ".~ u~rlj(1t (j.! 1IlI'h/Il/Ii'

'I rcl11111 og ~a~agran M .,~

!, r~"\IIII(J1 (lg B.. ,arr.1O \1 7'.

f/Il'r ..mm~ <,I,' j.~ru.lf I!.~ /","'adl'
t .\falon 01'1'. og Ba,aFran \175
J T,th',.m og Ttll..rnn • 111(1'\

~ Toloran Ilg 8aS3gran M -5

!.fi,., Ir"''''fltrlfll:, U~'UIIJ II-! l"I/,I.,.ll'
6. Ba.agran JRO + SIomp se

Ila'>agrall JSO + SIl,mp o;C

R Bll'll!/.rnn M 7~ + Toloran

'I. B.I\agr.1Il \1 7."+ T"lm,lIl

I.:li og 2.0

I.no~ !.O

1.5 og 2.0 JIS
0.5 o~ 0.<; t tI.2 :!NI
O.:li og 0.5 ... 1.5 390

0.4+0.7~ogOj+0.7.'\ 360
2x(O.75 ... 0.751 11,l,"

2 x (O.7'i +0.5) 390
1 x (0.5 +tJ..'ll 34.'\

....
.... .... ....

.... .... .............. .... .... .... ........ .... ..~..

...

...

... .........
.....
....

... ... ...... ........ ....... ......
iO-l>5 ]'1':1 •• 50-70 IX" • unJcr ~o 1),.'1 dld.,l.

{;()(Ir IClIIdm(m(/\Å.ah \"(!(/ JproJltI;t1g, -!Jer er ..holdl af
lUll/d.. el par iliNa }f'u dt'I' han'. wml er "aho Iii dl'll
Jltlg(l'/dt'fldt' (l/wadi'. (Jef /I:,Aod/f'. gI/it' /lAmd/ ..joruf'!
In". almid/el iUl' I'r dr{'\('1 fUl ajl'c'je

!Jarligl famlma"dd:.ab \'(;,d "projllli"8' - Komuff(ro(/('fJ
c'r .\lwlef i "/UlI~er" pa 1-5 m bredde [aug, kartojfelaf
grot/en . .\(J1/1 er bdwlldlel II/(,d el .5\ idllitlgsmiddel for
F<',mpiring. DC'f \'1\(,(. at cll'r hflr l æret /n,. /fIt'gl'lI ,\U/("

I/lUII'ed ~p/('i(lIi/lg('ll.
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Frø- og industriafgrøder
Af Chr. Haldrup og Martin Skovbo Hansen

I delte afsnIl er omlah forsng, med bekæmpdse af
ulrudl. sygdomme og sladedyr i fro- og mduslnafgro
der, Desuden er omtalt forsøg med afprovning af raps
og olichorsol1er saml forsag vedrorende dyrlning af
raps.

Forsøgenes antal og omfang
I dette afsnil omtales resullaler af 144 forsog. I tabel l
ses en oversiglover forsogsemner og antal forsag i
1996.

Tabd I For~(J8sanlll' 1996

,\f rfNIt Op ;I\t Ant..1 (or.;0~

Græsssc::r planlevrm 18
godning 4

Kllwer planteVitm 7
R.", \Om3fpnwmng .,

plalllcvrm .l()

godnlng 6
dyn:mng 3

Ollchor l
Spmat 4

I alt 1-14

Sygdomme i froafgroder
I foriret 1996 har der ~un værel svage angreb af syg
domme 1 frogræs. men I begyndelsen af sommeren har
sygdommene udviklel sig ganske krafligt.

Der er udfun. 3 forsog med svampebckæmpelse i alm.
rajgr.:t:s, Resultalerne uf forsogene kan ses i tabel 2. Del
nye middel Ami ..tar Pro. som er en blanding af el stro
bilurin og fenpropimorph. er for fursle gang afprovet I

frognes, Der har kun ...æret meget svage angreb af mel·
dug på sproJtelldspunktet i midten af maj. Bedomt 14
dage cfler ochandling har lill top haft den bedsle effekt
mod meldug. Der er opnåel mcrudb)1Icr. dog ikkc !>tatj·
stisl sikrc. for allc behandlingerne, Med en rajgræ!:opris
p~ 7-9 kr. pr, kg. har det været en god forretning al gcn·
nemfore behandlingen. Forsogene med .!>vampebelæm
pelse I rajgræs fon.sællcr.

I engrapgræs er der udfurt fof';ug. efler samme for·
sogsplan som j alm. raJgr:c~. Resultaterne af fo~og.el1e

kan !leS i label 3, Ocr har og..JlI disse forsog været S"'age

130

TalX'l! Sygdomme I alm rajgræs (El)

r Pn:~:t:n1 drkflln, .! RL'flt Udb. og

\Im rajgrr. 1m merudb
.. \teldug I RlN Mddur: Ii rfv~ kg n:nt

f~r beh. II" da~ dl.::r beh --.1 p.:;t. rr\'ll"".-----hI

1996 Anloljon,og I .f I 3 j

l. l:bchaodlel O O 2 92.1 1681
~ O.'i l1ih Tor O I 90.4 lUl
J. 2.0 I AmiSlar l>ro O 2 89.7 46
·t Ul I Anml.ar Pro O 1 9~,(1 i8
lSD 104 ns

Led 104 /lehoruJ/~II'~d M~.\"ndf'ndr lJngr~b

Fon/r U.t.:~ IIf lull

Tabel3 S,'/:domme l eflgrapgræs fE})

Procent dæknin~ RenI lJdh o~

En~rapgrll'S
r,. fll('rudb

Meldug J 14 d~. efter ~h, ilivaren k~ r~nt

for bch R,,, Meldl!J!.. -"" '",-",,-h

J99(, . .'\IIW/ forsog I , 1 ] ]

l. Ubehandlet O 2 1 85.5 9....
2. O.S I Till Tup 0.1 0.2 81.2 74
J. 2.0 I Amistar Pro 0,2 0.2 83.2 52
1 1.0 l Ami~(ar Pro 0.2 0.2 82.5 '"LSD I-J os

Held"g i ra)Kræ\'



..'"""'- Klover Reni hø
lid" "',.1H\idkltt,rr uh dit" dzkmng IrilliveJl
merudh.

nll1~l; pet. efu:rtr 9:'I11(dr96 I"C
\.g rent

''''

1 foråret 199:; hlev der anla~l .2 forsøg llleu lI}..rudIShl.:
kæmpehe i v~rsa'd 1l1~t1 IIdh-g al In IdklO\cr, Ul..rudlcl
er hkvcl l'lckæmpe.'l efter plancn. 'Ortl cr vi.!.! i tallel 5.
Efter hosl af d,e\..,:cdcn er lll..rudl<;dækningcn hcdoml.
l'krudtsbcl..æmpcl,\cn har \:crCI bedst. hvor Rasagran
480 dh:r Ba'i:tgran M7) cr anvendl l udlægget. I h)bc:1 af
eftcrdrct er In Id"'h)\·crdæI..Olngen hcduml. og ..om del
fremgår af label 5, er den belhtc h\ IdklO\erd:cl..mng re
glsln:ret I det ubehandlede forsog..led efterfulgt af for·
~"g,lcd :!. hvor Ba ...agran 4MO er illlvCndl. Dårlig... l kh,
\crd:cknlng IUlr der v:eret. Inor II,lmlony er anvend l l
for.lrct 1996 er hVldklon=rd:dnlllg igen bcdoml 0:1:1..
ningen har <;wdig været lave<;1 I for\o~,lcdcnc, hvor Ilar
mon) har værd anvendt. Kun del cne forsog r.:r h\),ICI.
Renheden i fmynren har værcl lavc~t. IIvur dcr har værel
anvendl IlarnlOny. Den lavcre renhed I frovarcn ~")lrJc...
formodentlig. ;11 1..1,"eren har \'ærel tf) Hel. og dcr har
derfor \i:l:rel bedre pladl'o lilukrudll'1. Alle hchandllllg.cr
har re\ullcrct I el urJbytlclab. f\hnd<;1. hvor der er an
\endl ~1CPA.

I

'6J

+U17

It.!

.1"
IJ'l

I

RR.7

7X,6

,

,

,
J,

,
3
l

,

Tahd 5 l.'l.:.rudf I hl'X med udlu'~ 01 hlidLloler (f~5}

reJ :-0 HdWfI<ll,'llWf Ullll"r ('r I 1/ I I
\ ni hml "1 (ltrÅ \(r:d
() f/j. 1/1 {uld ht·'llJr/./ u/HOla

/lJ1Jf, Imal for",~ 1

l. Ubehandlet 5
l j I B3!>JI;ran JX() f

2.111 :\ulpron
"\ 2.0 I Ba....gr,m M7;
J. S ~ lI:lnfI(ln~ 1.
~. 11: ~ lIarmon) +

0.2 I M-A~~l.ll 7~ n
(, n.:!ID1GM

·\C;"ldl 71ii 11 J

Ukrudtsbekæmpelse i frogræsudlæg
J forårel er der udfOr! el forsog med u"rudlsockælllpdM:
I dr,æd med græ~udlæg. Resultatc! af forsogct kan !>c, I
tahclhllagct under l:lhclnr. E3. 2 1:lh. Expre~ ...; 20 g Lo·
gr.m; 1.75 I $tarane Kornbi ug. 0.75 I Briolril pr. ha er
prove\. Staranc KOlllbi har værCI me:.l sk;,\n:-,olll, men....
Logran har trykkct udlæggct mcst. Fmgr<Cl'o"cl" udvil..
11l1g folgc, og froudbyuct mMcs I 1997,

Der er udfOr! 3 forsng. med ukrudlsbcl..æmpclsc I alm.
rajgnc~ udlagt i rcnbesland om cfter~rel. En udlæg... ·
funn. der kræ\cr en god ukrudtsbekæmpelse. da rajgræ!!
<;ås i augu'l og udvll..ler sig forholdsvis lang,onu Tidll·
gcre har flcre phenoxy<;yrcholdlge Illldler værel :H1
"endt. I fremtiden må phcnox)s)Tcholdlge midlcr II..I..C
anvcndes om eflcr. rel. hvorfor dcr er behov fur al finde
andre midler. Tabel 6 viser cffckten af Oxilril. Briolri!.
I:.xpre:.s og. Flcxidor. Sprojtningeruc er udfOr! tidligt. p.
græ'l'oets stadium II. I forsogsled 6 er der fulgt op med
cndnu cn sprøjlning ca. 10 dagc l'>Cnere. I blok H er dcr
derudover hchandlclmerJ 0,1 I Flexldor pr. ha. "om og:."

fabel.J L'I.:.rudr I hr}; me(ludlæj.', afhVldl.:.hJl'er (Fol'

angreb pJ 'pmJlelld'punklel. 14 dage efler behandlin
gen lur der værel 'Jmmc effekt mod meldug og ruSI af
dr.: provcdc midler. L>cr er opn~el merudb)lIcr efler allr.:
bch:llldlingeme. men de er Ikke slati"tl'.k Sikre. FrJlræl..
kel. omko\lningerne iii I..emikalier og udbringmng har
dd mcd en engr.lpgra.'spris p1 9-lU kr. pr. kg været rCII
labell at gcnllcTllforr.: hchandllngell.

Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder
Der er behov for. al ul..rudl bekæmpe\ cffcl..ti\ l i ffl~af

gnxlr.:r. Idr.:1 nogle ul..rudhancr iUc "an fran.:n~e:- <;cnc
re. Hier al en dr.:1 "emlske midler er blc\el hcgrænscl i
dere' :lll\'t."lIdd\C og andre ikke længerr.: m" bruges. er
der hchm for al finde n)c effekti\e og ,I..ånsommc los
mnger

Ukrudtsbekæmpelse i hvidkloverudlæg/
hvidklover
Der er i 1996 udfOr! .1 fur,o!; med ul..rudtsbcl..æmpcl-.c I
v:h"cd mcd udlæg ;lf hvidklClvcr. dels for al LIndersoge
midlerne) ,Umnmhed (l\ erior ll\'idl..l,,\'crcn dels for al
undcr")gc midlerne... cffel..l overfor ul..rlldtet. Re~ultaler

ne ilf fnrsogem.- ...e\ Ilahel 4. Der har v:crel ell forhold,,·
vi, 'Inr ul..rudl,hc<;l.llld. ,om I..napl er blevd halveret af
de prcHede mIdler. Ved hu..1 har alle behandlinger med
Ion en redukllon i ul..rudl\dæl..ningcn fr:1 q til .2 fX:L Dog
Ikke. hvor der alcnr.: har været anvcndt MCPA, J uger ef
ler hlhl er klu\ crtx'!!landen ocdol1l1. O:l':lfran 480 og
1CI'A har v:eret Ille:-.t ,kånsommc U\ crfor Idl}veren.

\lede"l I labellen er \'i'\l resultatr.:r af 2 for:-.og udfOr! I
1995. Basagran 4~O har også 1 d,,<;c for'''g været lUC...1
'\k~n)nll1 overfor hvidl..l(lVenldlægget. ror~øgellc fort
~ætlcr. og froudbyncl i Iwidldo\'ercl1 vil tllive målt næ"".'
<r.

To-"Imblalkt uk.nMU K~d'-
Hvklk"ver PI""", , Pct. dzknlftg bs"~r

",.m .""" 0- IO
,.

l. Ubchandltl 212 9 7,
I.L~ I l3asagran 4KtI IJt) 7

t.O I Basagran 4Sn +
1.0 l SlOmp se 149 , 5

J Z'cJ l BIlsagiall M7', 1·1.-: , ,
5 II g IIllmlony ;. l"

,
(, Kg Ilamwn) .

ti.::! l M·Al·clal et; l"
,

7.0.21 M·Alclal;~O 17t; 7 7

IW~ 2lono,>:

l Ubehandltl :\5 6, U I Oasagran JMI 14 ,
J Z,O I Basagran M7~ 10 3
Iii, Mg Il:UlTlt.n) ~ l. l
6.8 g Uannony l ...

0.11 M·AcC:llu 75 19
7.0.2 I M·Acclal 7(, f1 '6 J

L.:d 1-7: Ih:handlcl når kl\l"'cr Cl l SI. II
'Til ...ll AClipron. :'TjJ,all.t~sapol Bio
1 uger efter hOSI al ll,cl.:\æden. 10 =luld hc\11md af I..IIJ...er
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Fro· og industriargrøder

Tabel6 Ukrudt j alm raJsræ:. :.del irenbestand (E7-E8j

ADUI"""*' pr. m' ...... Udb. Ol -'AJoo.n.IIr- ...... ; ........ .....-.
B-A, I

~ .... kS"

1996 l forse" It /ng~n fupp/umd~~hand/jn~

l. Ubehandlel SI J7 85,7 1900
2.0,4 IOxlUil JO 9' 905 ,...
3.0.8 IOllllnl " 45 92.6 227
4. I Ib. El:prell +

0.1 I Lis lho' 69 38 91.1 "5. I tb. Express +
O,810xiuil 23 51 90.9 213

6. 2 x OA IOxitnl " l7 88.1 2..18
LSD 1-6 "'

B 0.11 Flr..xldor j af" SI Il

l Ubehandlet 78 49 84.7 'O.!ll 139
2.0.4 IOXltnl ,. .7 89.3 157 101
3. 0.81 OXltril " J9 86.2 58 +31
4. I tb. Express +

0.11 Lis BIO ].l ., 9O.J " '"S. 1 tb. Expces.s +
0.810xitnl 15 44 865 87 13

6. 2 lo( 0,..1 1OXltnl () 46 88.1 122 11
I..5D 1-6 ..
LSIJA2-86 "'
1996 I fonøg A Ingen suppkrendt!. beMMllTlR

I. Ubehandlet TI 9 80.8 1804
2. 0,4 l Briolnl ,. 7 K2.2 95
3. 0,8 I Bnotril 20 9 74.2 122
4. I Ih. Express T

0.11 Lu Bio 44 9 81.2 "5. 1 tb. Express +
0.8 I Sriotril 12 9 72.0 8'

6.2 x 0,4 llJnOlnl 13 7 79.7 .,
LSl) 1-6 "'

/I 0,1 I Fluidor l ufg.sl II

I. Ubehandlet 48 8 85,9 1964 '60
2.0,4 I Bnotril 20 8 86.5 +82 .17
3.0.8 I 8riolril " 8 80.0 +2. 12
4. I lb. Ellpren +

0.11 Ll~ Bio 27 8 84.2 "'59 '9
5. 1 tb. ElIpres5 +

0.8 I Briotril 20 9 81.0 +9 .9
6.2 x 0.4 I Sriotril lJ 7 86.7 .83 78
LSD 1-6 ro
LSD Al-B6 '"
ud 6 ~hnndln i aj"K·fludlum II og 13.

LIssapol BIO

er udbragt i stadIUm ll. Der har været en god effekt af
de fleste behandlinger. og der er opni\et store merudbyt
ter for ukrudL'ibekæmpclsen. l forsoget vist nederst I ta
bellen er der opnået det storste udbYlIe, hvor der kun er
anvendt Aexidor. Der er en tendens lil, at OXtlril. Brio
tril og Aexidor har været mest skånsomme ovcrfor af
groden. l rorMct er der set cn lysfarvning af rajgræsset.
efter anvendelse af Express. Det forventes. at det bliver
tilladt at anvende Oxitril, Bnoml og Flexidor til ukrudts
bekæmpelsc i efterårsudlagt frogræs.

I foråret 1995 blev der anlagt 3 forseg med ulcrudlJ.be
kæmpclse i vårsæd med frogrÆsudlæg. Frøudbyttcl er
målt i 2 af forsøgene. og resultalerne er Vist i tabel 7.
Ukrudtsmidlerne har stort set bekæmpet ukrudtet lige

132

Tabel 7 Uknllll i ~'årwt'd med udlæg affrogræ:.. efter
l"irkmflK fE9)

~- PI··' I
_..
~

F_ .... _0-'0 ..........-......... '_96 pet.

19% :"n/affo,~ex J , , , ,
I. Ubehandlet 14 9 IO ....0 1469
:l. 3.0 IlIerbalon 620 , III 9 95.1 ••3.3.0 I Ariant: S 9 9 96.0 +28
J 0.'71 SU,r.l/lC 180 +

U.6 I Malng,," 1 IO 9 96.' I
S. 2 tab Expcess , 3 9 9 95.3 J9
6. mg L()~ran

, 9 9 95.9 54
LSD 1-6 nI

11I.),O!1 lllO...·CIl

godt l udlægl>årel. Der er ikke konstateret nogen skade.
som har pi\virkct udbyttet. Hvcrken Express eller Lo
gran anbefales III ukrudtsbekæmpelse. hvor der er udlæg
af frogræs.

EnArig rapgræs i frogræs
Der er udfort 3 forsog med bekæmpelse af enårig rap
græs i rodsvtngel. resultaterne er visl i tabel 8. Der har i
genncm~nit værel 59 planler af eni\rig rapgræs pr. m2 i
efteri\rct. I fodrct har der været enårig rapgræsplantcr i
alle forsogsled. færresl hvor Gallant er anvendt om ef
tcr/iret eller om foråret. Der har ikke været enårig rap·
græs I det hostede rm. Behandlingen har Ikke resulteret i
statistisk sikre påvirkninger af udbyttet. Ncdcrst i tabel
lcn er vist gcnnemsnitsresultalerne af 8 forsøg fra perio·
den 1993-96. Tribunil har værel anvendt to gange om cf·
lerarct. mens Gallant har været anvendt enten om efter·
ret eller om foråret. Der er opn~el den bcd~te bekæm

pelse af enårig rapgræs, hvor Gallanl er anvendlom ef·
ternrct.

I tabel 9 er vist resultater af 4 forsøg, 2 i alm. rajgræs,

TabelS Endrig rapgræs' rocJsvingel (EJO)

F....... _ EDJri& .....
I~EairIc """*' pr. m' - ..ro_

;..
'~

......E1lcdo I _
pet. .. prJ!!

1996 3 forsøs

I Ubehandkt 59 48 0.0 89.4 1169
2.2 lo( Tnbunil 25 0.0 85.1 .6J
3. 2,0 I Gallant 18 0.0 87.6 19
4 5.0 I A\enge ISO 21 0,0 87.1 .10
5.7.0 I A\'enge ISO ]J 0.0 87.J IO
ti 2.0 IG.llant 4J 17 0.0 90.0 +15
15DI-6 ro

1993·1)6 8forsøg, Ubehandlel 60 48 0._ 1217
2.2 lo( TTlbunil 26 02 +50
3. 2.0 IGallanl 17 0.1 2S
6. 2.0 IGallant 22 0.2 JI

ud 2 bt!handlel muh I UpIUrlMr og slds, j sep'~mbt!r

ud J-5 ht!lllmdfel midI I repltmlwr
ud 6' f''''1I , aprIl



Tahcl4 Fnang rtIl'l:r.r\ I almrujgr,r.f. ,.ngT{lI,X'°æ.\ o~
hundf'l:rtl'\ /"'111

Fniri, nlpJrz Enirl8 R~nt Udh. op

l~n ,;~ pl:ulI<:r pr, m' rapgril:fo rm mcruJb
rapgrlrS Ilrl! I nlvall:n kg renI

r-llelir_l. Forår -"'! pe!. lrt~! .h!
I<Nb .J!lIrwlt.

l hch;mdlct " 21 0.2 82.6 1230
2 x ~5 I.g '1lIhunil , O.J gl5 +,
.'i,O I Men!!.: 150 11 0,1 K2.7 20

~ i'.0 I\lengo: 15(1 '" ilA 7t},'i ,
/.\'/) ," n'

1.,,12 I..-Jr.mdkf milli I """"lIIhn' o~ \/l/./ l ,,0"
I, ,I ~ "lt..J h.:htJnJI<-· "'iJ, I '('P

Tahd /O Fnatig rllf'gnr,\ i li/m T{ljgtd'l os: mdH'mgd
(/~/!I

IEnAl'ijf
r:nåtiil rnpgræ, EnåriM R~nt Udb. ","l

planter pr. ml rll['!gra:s 1ro merudb
rapgræs 11'1\' i nlvaren kp renI

F Ilerir I Fonlr p.;lo pcL ff(1 pr ha

l. l;tX'h.mdlel J1 22 n.o 92.5 '91, 1'1'''11 -.el'
h~'lll\kl lI.O ." .J';
1(Wi! l scp +
sIdSIl SCl'. 0,0 9.J.2. 77

~ h'''11 '>Cl' ,
Imdll -.ep tI,tI Q.J.h '"Sidst 1 scp....
r"rsllllkl. 2 0.0 l,I.J,'i 111

"
Sld'll ,ep •
,epl 11~1 lUI 95,(, It:-i,. Sidst 1 ~ep...
lor~t I april 1l.0 9.l.•~ 1:\3

ISf) ,. ~ ."
1...1 2 ~ \fif!' 1.·,1 l'r b"harult,'/ >YInI:! x I ~ (l,' T,.bllrl/(

JJOrl/'" I olm r.J};:r,r, fI~ I li'''lIg I ro./lllnvl

l I C:l1gmpgræs 0A I l hundcgræ\. hvor cn. ng rapgr-.t''' .... r
(n~"~l bcl..æmpcl mcd Tribunil ug A\cngc. Der h.. r \;l'

rcl cn bcsl..eden mængde cn. ng rapgr.es. ",)Ill cr hk\ Cl

bekæmpe I hed"l. hvor Trihuntl cr all\cndl 1 gange. Dcr
har ....cret en lille forurcnlllg af cntlrig rapgræ .. i (nlct.
I herl..en Tnbunil e1lcr Avcnge h.lr ,l..adcl afgnx.lcrtlr.:.

DCI" cr Udfl)rl 2 forsøg. hvor 2 x l,S I..g. Tnhllllll pr. ha
er arl\'endl p.l for:-.I..elligr.: ud"punl..ter. FormAlet har
v:erel al undcl"o,\lgc. hvordan den hcd ..tc effcl..l af Tnhu
ni! imod cn. ng rapgr.l'~ Lin opnj~ ,anuidig mcd en 111·
Ircd""lillcnde sUn'>olllhcd overfor afgrodcn Ilahel IO
"Co,. h\om rTnhunil er bli~\t'1 amcndl og rc ..u!tatcmC:t1
an\endcl'>Cll. fkr er en lenden" III. al dcr r.:r dcn bcd ..h:

effdt. h\'or fOf\lc: 'IpmJlmng mel! Tnbuml er udfm1
rnf\l i scptemhcr. Ocr er og,,;l cn lendt'ns III. al der er
huslel del rcnC"IC fro. hvor dcr h.lr \ ærel den lort...... te Ild
Illelkm de tn Tribunil behandlinger. (n"""g .. led 4 og 6.
Til gengæld er dr.:r r.:n tcndcn~ Il!. al dr.:r cflcr den Ildltgr.:
anvcnddsc .If Tnhunil er dcr IHl\lcl dCI lave ..le udhyttc.

Vw der f111l'(,flde~ Jit/II/lul er del IIgli1:f. al ohmd('n
l.'r/l'a'/...\I. Ol! af Å\'(d.\'(if!nnYIIIIJ~(,IIl.·r/ordell Fon/('
.ll'rojlmng /IIl.'t/ Tf/lm",1 bor 1/(1[01"(',\ i lIl/dten af \('l'f('I1I
111'1' n.l! Wldt'I/ll'nI/flllIlg 7-1-1 d{ll{t' It'm're

Raps
Vinterraps
Arel.. fOr"og i \ llltcrrap" bk'\ mcgcI p:1\ "I..CI af \cJrfor
Il{lld..... ne i cfledrcl 1995, ton I :lllgUSI. \i.ldl I ..cptcmber.
\.lrtul i nllnocr og en efterfolgcm!c: lullJ vinler,

Vinlcrrapscn hkv ....'tel under rncgelll)rrC forhold i au
gU\( lY\J5. P.l dc wa::rcrc jorder V'lr s~bcdel mange "tc
dl.·r tlll,,',gel 1..I1010el. Dl:' Wrrc og lnoldcdc forhold heloJ.
al lun få rapspl'1I1It·r ..pirede Ircm umiddelbar1 cfter
:o.:lning. Den ~lorc frem~plnng .'Ilete ru....1 eftcr nedhor l
hcg~ndelsel1 af ..r.:plcmber. Rap..plantcme IMr ud\1lkt
.. rg llorlllalt l scplcmber. Del rdord varme og \olrigc

Vi/l/t'rroJll'. .\Om /..{lIl Iwl'(/(' 1It/\'j/"/t.'( ell lille rod i e/tt'fnte/. IIt/lif/m'dl' dl.' jInlc J/eder Plaf/fa. .HJIfI hm'de 1/(1('1 (lf
IlrtrH(' ~Ig I (~/iert/rf'f 11/('1' megelo,I.(Ulel (l/l'illlcren. l'illfam/Hplanlel". \Om fWl.'de (l1l1dl'lÅ/c en /..ra}iIR rod I eJlcrt/n'l
Ol: ,\011I huldl 1'(1'L.\II11I11/../('1 \'t'd jOJ"dol'eljladell. klorrt!e l'illfl.'f"t'll hn/ll, midfen/l.' bdlede (1-'0(0 A. F/ltfl"lll"

l.U



Fro· og industdafgroder

Owor- ""- u.,a..,-
VII4u,+ .-... olie .,.........- • AwJ:~G-IO - ....

en hybridsort. har givel 12 pet. mindre end målesorten.
De ovrige sorter i forsogsserien har givet det samme ei
ler mindre udbytte end Express.

Brislo!. Ecudor. NPZ 044. MLCH 043. Lizard og
PHP·Nl 22/92 har den bedsle karakter for overvintring.
mens RNX 9409 har den dårligste.

I tabel 12 ses resultaterne af de supplerende sorts for·
søg. Forsog som plame3vlskonsulememe udforer efter

Ta/)(>/ /1 Land.rfor!>ox med \'mlerrapssortE'r 1996

(EI3·E/M

"H)'brid ' Mlxhybnd
0-10. IO .. ~od overvintring

IO

100
87
93
9'

100
99
94
%
98
.7

•
100
90
94
%
II'
'()4
'TI
.3
88

••87

9'
100

9

'00
90
90
%
86

'"93
92
96

100
8'
93

101
93
97
%
89
%
.8

"J7Jl
+.l.6
+3.8
+1,4
+'.1
+5.9
+2.6
+l,2
+1.6

0.2
+5.7
+2.6

0,4
+2.6
+1.0
+1,4
+4.0
+1.3
.{J.9

Z.'
9

39.8
+4.1
+25
+1,4

6.0
1,4

+1.3
+2.6
+4.8
+45
+5.3
+1.9
.{J.I

lJJ

IO

38,6.....
+2.9
+2.1

0.1
.{J,4

+2.5
+1,6
.{J.'
+1.4

2,7

•
35.6
+3.1
+2.1
.{J5
....6

5.1
+1.7
+1.2
.{J.'

0.9
+4.'

1.5
1,1

+1.8
0.2

.{J.,
+3.2
.{J.'
0.0
U

9

36.9
+3.6
+1.8
.{J,4

6.4
1.1

.{J5
+Li
+3.6
+4.1
+4.6
+1.5

0.1
l/>

/O

35.9

..."+2.2
+O.•

1.0
05

+1.1
+O.•

O.'
0.0
15

"
50.7
50.1
49,3
48.3
48.'
-IS.8
48.9
48.8

".1
50.4
49.8
50.0
50.2

/O

50.'
49.5
49.1
-16.9
48.2
48.1
47,1
48.4
47.8
47.:!

•
49.5
48.6
45.6
47.3
48.6
·HU
47,4
47.4
47.7
4jA
46A

"".9
47.~

47.6
46,6
41U
47,9
47.6
47,4

•8
7

7,,,,
•7,
•,
7
6

,
7,,
•••,
8,

,
7,
8
7
7
7

Amul/or.lØg

Ex""..
Brislol

A""
Ecudo<
NPZ044 II

MLCH ()43
DSV CDH 12-94

Li"'"
HS 674 Il

AlpIne
Zenith
PHP-NI2~2

PR 46W53
,.sD

Antul/Qn.jJ~ II

Ex""" •
Brislol 7
Apcx 6
(annon V.I\ 75" 7
$ynergy" 7
2·9(J06/4R ), 7
2-9908I2S • 7
DSVWRG lIX' 7
PIII'-SH 50051'}41' 7
COdl:J,1 " oS

LSD

Anwljofsog

E,,,,,,,
Brislol

A""
Uf'3JCI

Idol
En\ol
OxKlenI
Llbcn}
Ol~n

Karola
Celt
Ilan~

Cap'lol
Polar
Almond
Pro 9457
Orkan
Lmfort
Fomall
UD

vejr i oktober gjorde. at rap!ooplantemc ud\iklede Sig me
get kraftigt. og i mange marker nåede rapsplanteme at
strække sig inden vinteren. Den efterfolgende vinter
med frost medforte. at hovedskuddet fros væk p~ de ne·
ste planter. som havde strakl sig. Svage planter. som l..un
havde udviklet en svag rod om efleråret. overlev'ede de
neste steder ikke vinteren.

Rapsplanter som udviklede en kraftig rod i efterårel.
og hvor hovedskuddet fros v:cl.. i label af vinteren. hnr i
foråret dannet nye sides~ud ved jordoverfladen. som i
de neste marker har værel grundlagel for del opnåede
udbylIe. Plantet"llet har ~ grund af vinterskademe
været megel varierende. Der er ofte opn~et udbytter på
omkring 30 hkg pr. ha. I marker hvor plantcUlllct har
været nede pd 25-30 planter pr lll~. UdbyIlet har værel
meget varierende fra man.. til mark.

Vinterrapssorter
I årets forsøg har Express været mAIeson. I afprovmn·
gen er almindelige hybrider og mixhybrid vinterrapssor
tcr afprøvet og 'iammenlignel. NPZ 044 og HS 674 er
hybrider. hvor alle planterne er pollenfenilc. og de ~an

derfor bestøve sig sclvag andre rapsplanter pA samme
måde som almindelige vinterrapssortcr. For mixh)brid
sorter er situatIOnen en anden, I disse sortcr er 75-85 pet.
af planterne pollensterile. og de skal derfor bestoves af
de pollenfertile planter. som udgor resten af del ..Aede.

Resullaterne af årets for\øg med vimerrapssortcr i den
fælles afprøvning er vist l label II. Det er kun den nye
sort NPZ 044 (navneforslag Artu~). der har givet et stati
stisk sikkcrt merudbytte i forhold til Express. NPZ 044
er en hybrid raps. De øvrige 30rter har givet et udbytte
på nivuu med eller lavere end Express. Mange af de
prøvede sorter har givet el slatistisk sikkert mindre ud
bytte.

I l. kolonne I tabel II er vist gennemsml,,~araktercn

for soncrnes overvintring. IO betyder. at der i~ke har
værel nogen skader. Karakteren dækker over meget !llO

re variationer forsøgene Imellem. Dc største \ interska
der har været i Nord· og Vestjylland. men der har også
været skader i de øvrige landsdeic.

I serien overst i tabellen er vist resultateme af IO for
sog. hvor 7 mixhybrid sorter er sammenlignet med 3
alm. sorter. Synergy har givet ct udbytte p~ niveau mcd
Exprcss. mens de øvrige mi'l(hybrid sorter har givet ct
mindre froudbytte af standardkvalitel end Express. Dc
prøvede mixhybrid sorter har klaret vinteren lidt bedre
end Express. For al sikre. at mixhybrid sonerne ikke
modtager ekstra pollen fra naboparcellerne. er der på
begge sider af mixhybrid sorterne lagt Cl mixhybrid
væm.

Midt i tabel II er vist TC!ooultateme IIf 9 forsøg. Sorter·
ne Express. Karola og Capilol har givet de højeste ud·
byuer. De øvrige sorter har givet el mindre udbytte end
Express. Idol. Liberty. Capitol og Pro 9457 har de bed
Sle karakterer for overvinlring. men 'i Celt har den dårlig
sle.

ederse i .abel II er vist resultaterne af 9 forsøg.
NPZ.(344, som er en hybrid sort. har givet et udbyue. der
ligger 15 pet. over måle30rtens udbyue. mens HS 674.
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Tabel /2 F(!rs(J~ //led \'III/CI.,.a/,Horler. ,\/Il'p/erelldc Innog
(J-./7-E/8/

F"'" Udbvueo mcrudb.

Vinterraps D0dc ILe"'cndc Hkg fro fbI. l.!plante~ planler pr.hu sld.kvaL
pr. m· pr. m std kval.

eget 11tIskc. Der har været mcget slor forskel p~ vinter
:-.J..aderne i Jc cnkelte forsag. Antallel af overlevende
planter varierer megct fra forsog til forsug. Der er stor
forskel p. de opn:lcde udbyttcr. I begge (orsogsserier har
udbyllcl i Exprcss varieret mellem ca. 14 og. 42 hkg pr.
ha. Ocr har i forsøgcne ikke været nogen saml1lcnhæng
mellem anlallel af pl;lIllcr og del opnåedc udbytte.

I den ovcrsle forsøgs:-.crie har Expre...s og Apex givet
dc hojc~te udbylIer. I forsogsserien nederst i tahcllcn har
Envol givet Cl lavere udbytte cnd Expre:-. ....

I for'iogenc indgår der et for~ogslcd med en sOfl~hlan

ding, som bcstår:l.f Exprc'is, Bri~tol. Apcx og Idol. Sorts~

hlandingen har givl:l ct lidt lavere udbyue i 1996 end
Exprc~~. cl udhytlc der næsten Cl' lig mcd del gennem
:<>Ilitligc udbytte af de -1- sorter. "om indg:lr i sortsblHndin
gen. I 1995 hl cv der opn:lel ellllcrudbyllc på ca. 2.5 hkg
fro af ~Iandardkvalilct i sortshlandingen ; forhold lil dl.:1
gennemsnitligc lldbyl1C lIf de 4 softl.:r. der indgik i sorts·
blandingen (Expre!>s. AlX'x. DriSlol, Ido1). Udbytlct af
sort~hl:lndillgellvar ogs~ i 1995 p~ nivt.:alllllcd udhyllcI
i Exprcss.

I ngm \ er vist rc ...ult;\Icrnc af de senesle Io års ~orls·

for:-,,,~ j vinterrars, hvor Exrrcss har v,l:rcl lll~lesurlen.

[)et frC'Ill~M af figuren. al ExpfC~.'i. Cnpitol. Syncrgy og
OSW 118 har V,l're! hojcstydcndc de Io :ll'. Liz.1nJ var
hujtcslydende i 1995. mcn har skurfet j 1996. K:lrola,
DSV eDII 12-94, o~ Cannon VA. 75 har liggel t:CI på
udbynet i ExprC'~s. mens de \,vrige pro\ l.:de soner har
ligg.et under.

1 tabel 13 ses resultaterne af forsøg. hvor ll1"lt'~oncn

Express og. de prøvedc 'iOrler har ligget i SalTllllC for
sog~s('rie i 2 eller nere dl'. De ,gennemsnitlige fr"udbyt
ter af st::l1ldardJ.. valilel kan ses i m:llc~orlel1 Express :<>aml
de pfiwedc sorters lllcrudhylle. Endvidere kan ~s for-

101994 .1995 • 1996 1

)

l

'l

-'

~..
l

J

l

l-I-

1) Hybrid
2) Mixhybrtd

Vinterraps forholdstal for
frøudbytte af slandardkvalitel

75 80 859095100105110115120125130

Express
Canno,i'

Bristo

Capitol

Karola

SynergI'

DSV-WRG 118

Pro 9457

UraJet

Olsen

Uzzard

Hansen
Oxident

Uberty

Apex

Orkan

Idol

Celt

Envol

NPZ044
1

MLCH 043

PR 45W53

Formax

Almond

DSV CDH 12-94

Unlort

Ecudor

Cocktali"

PHP-SH 5OO5I94'l)
2_990614a'l

PHP-NI 22/92
Polar

2-9908I2S'l)

Alpine

HS674'

Zenith

holdslal for de provede sorters ud bylte i forhold til rn:l
lesonen.

Figur 1. 2 Ars forsog med sorter af vinterraps.

b • •
52 30,0 J\lO
~i +~.~

,.
50 '1"1.9 9'
52 (lA 1O1
5] +3.1 90
50 +2.1 'lJ
51 +1.1 ""ti.'

7 " "
'6 31,6 100

" +1.1 ".
" +0.1 I(JO
50 :t1,7 'IH
61 +5,3 "511 +0.1 100
5J +I.'i

'"2.~

7

"1,s

"1'i
J.

"28

,\tl/Il/iorsog /99(, 6

EXI)rCS~ 22
Bn~l{ll 21
Ceres IS

"rex 2-t
Idol 22
Lir:lJCI 22
50mb!. n
ViD

All/ol/w",!? !f.JlJ(i

Expn::>s
Cerl"
K:lfola
F;llcon
En\'ol
lIanselI
Sorts"l
i..'1J

5"lhhl;mdmg E,pn.·,s. BrislO1. Ap.:~. Idol
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Tabel 13 Ol'er~igt Ol'er ~()rlsforso~ i I'interrap~ 199-1·96

Fru aJ 'Wldanlk\a1ilc~

P..::I. ol..: 'db. og mmJLIh

Vinlrrraps
Antal ilønwf hl..g. fro af For-
f'lr"", ~tJ.k\a1. Ikll..b

I f~'Jro\C' 1f''''('I"C'1 Pnncl lal

~'"
",n

Express 100

F(lnøgsdr 19W·9b

Cannon" 26 50.2 47.1 37.0 "'.7 9'
80'101 5' 50.' 49A 38.1 +~.l ,"
Fors.gsm- /995·96

Sync:rg) l' 5·17 019.0 301.7 J.2 112
Capuol 18 49.5 48.3 ]8.7 L' 105
DSV-WRG lIX 19 011).9 J1(.5 37.S O:::' 102
Ecudo< 18 50.1 49.1 39.7 0.0 l\)ll
Karola 18 01'1.2 01-.6 38.1) +0.6 .,
0..... 18 49.5 49.3 38.7 +L6 96
llraJCI I. 41).9 47.2 :-tIl.! 2.1 95
o.udcnl '" 49.2 47.9 38.9 +23 94
Pro 9457 '" 4QA 4Kj 38.':' -2.5 .,
Olscn 18 49.2 48.1 38.9 +2.6 93
lI:mscn 18 49.1 47.0 lK.9 ~.6 9'
A"", 29 50.6 48.9 37.7 +3.6 9()

Cch 18 49.2 46.. 38.9 ... 1.9 ..,
Libcny 18 49.2 47.9 38.9 +4.7 8K
Idol .n 4Q.i 4~.9 :tS.7 +5.:! Xi
&wol 19 50,0 45,5 38,\ +5.8 KS

~hxh)'bnd

Vinterrapssorternes dyrknings· og
kvalitetsegenskaber
Tabel 14 bringer et uddrag af karalo..tercrnc fra den dall-
ske sort<;lislc for de soner. der dehager i landsforsogcnc.

Forskellen på plantchojdcn fra den lavesle Iii den hOJe-
stc SOl1 er ca. 20 cm. Der er en forskel p:1 4 dage i mod-
ning fra tidlige lil sene sorter. hvilket ikke har nogen be-

Tabel N Vimerraps. d\'rl..nmgs- og kvolirl'lugenrloher

tydning for sonwal,gcl. Karakteren for olicindhold. der
")pændcr fm 4-9. er udlryk for en varation på 3 li14 pro

cenlenheder. Som dCI fremgår af tabellen har alle soner
et gluco")inulill mdhold p:'l mindre end 25 mikromol/g
fm. El hOJt lIldhold af glucosinulatcr forringer rapska·
gcmc~ fodcfværdi. I 1995 \'af der kraftige angreb af lys
bladplct i vintcrrJp~. Angrebet i de forskellige sorter,
udt!") k.l som pc!. dæk.ning af gronne plantedele. er vist i
label 14. Tilwurcndi: cr vist karak.teren for sorterne..
O\-cr\'lnlring l 1995/96.

Valg af vinterrapssort
Cdfro er[aringu[ra dnre an og lidIigere ars forjog og
d,\'rlll/llg skal der l'ed 50rtsvalgel lage.\" hensyn 111 sor·
rerne.\ fldbyup. HUlldm"er skol der lages hensyn ,,1 sor·
lerne'l m'en'imrinl:Ul'ne og !)orlerne!) modslandjdvgllg
hl'd orer[or lys biadpIel. Endridere skal mon lage hen·
~·n lil sorlUne!) glllcfHinulallndhold. som !)kal \"i.Pre sd
laH wm 1n1l11.l:1 filr at .'likre en god foderl-.,.a/llel af roP\
J..axernpl.\lroene

Den "ye In'brid'lorl VPL 044 (name/onlag Arllls, ser
med ~j, hoje IIdlH'tle lon'mle Ild Pri.\l'n pO IId.w~den kell·
des lUe endIlu Express. Capilol, Karola og mixhybrid·
sorlen Synergy har dp .\'(!neSl(! to år wurt hojlydende. og
de har gode dyrlllingsegt'mkaber.

Mixhybrid sorter
Der er 1 1996 gcnnemfort 4 forsog med mixhybrider.
F(mn~lcl med forsogene har været al undersoge sortcr·
ne:o.udbytlc 1forhold lil almindelige rapssorter og om af·
standen til almindeligc rapssorter. der producerer en
sImre pollenmængc.1c. har betydning for rnixhyhriderncs
ud hytte. Fon.ugene Cl' anlagt i marker med en rnixhybrid
son. MlIlesoncme. Exprc'>s og Bristol. er placeret midt i
forsogcllc. og mixhybridsnrlcrne Cl' .,:iCI 3 gange i hvcr
gClIlagclsc med stOTTe og Slorre afsland til ll1~ICSOrlemc.

Dc afprovcde mixhyhridsol1cr i forsøgene har haft fol-

()\.er- Ly.. P1anl~- Tendens Ml'ldnmgs- 011(:- Pro~in-
ErucJ- Cilu.:o-

Sort Frovcl' ,1001011-
vmlnng blaJplct ""l'" til kJC-.cd lid'punl.l Indhold IlkiJKIld ."".

indhold Il'lC1OOld Cl

A"", 7 5 3 5 • 5 6 2 L L
Bnstol , IO • • I , 5 .' L L
Cannoo V.A. 7 2 5 6 5 7 3 3 L L
Capllol " 2 , 6 , I \ .' L L
En\'ol 7 7 5 , , , 6 • L L
Elpres.s 1 , 1 I ,

"
, I. ,

Hansen 7 , 2 , , I 2 3 L L

'do' " IO .1 , , \ • 1 L L
Kuola 7 5 6 6 , , 3 2 L L
Llbcrt) , , , I I • , L L
LmfOfl 7 7 6 5 5 6 , L L
lll''lIIjet • 6 • • I I J L L
Ol.$(:n 7 5 • 5 4 5 4 2 L L
OXldent 5 7 , (, I I 1 L L
S)'O('rg)' 7 , 7 , , \ 7 3 L L

IO ~ !ud o\er",ntnn!!
PCI. dzl..mng af ~ronnc planlcdek

.. l '" La"lmJhold «2 I'cl~

• I, < 25 mlL.mmol/g fm(IIPLC-fllehKknt
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Talld li ,·V\/(II/(/\I\tI!t·nnger/\ helw/lllng In/' ml rhyhridl'r
(UfJI

Cdh)t1~og Ø'l('rudb)ll~

Vinlernps hlo.~ fre af "-td. h",1 1"'" lu. LSD
().1m I 7-14 In 14-21 m

.J (fil 'o).: Ill'Jfl

('.mllan VA .f·tl O.' -0,1 '"S)'n<'r~) 4'01.2 0.'1 O,Y tb

CCd:IJll 45.2 ·0,1 15 "'DS\-\\>'I{(j lil'> 4S.1 U l.~ '"
.J )",,,.1.; NY'

Cannon \ A. 37.9 o.~ .05 n,
S\ncrg~ .&4.6 'I.~ .~.'i 1.5
MLClln,s .~.9 0.1 tI,n n'
DS\ \\}{(;II~ •\11,3 IO ,,- n,

Antal pl3lllCT Lt~·
Udb)'u~ ØJ merudb

Vinlerraps p<m ","" høa\I:~\Id. hal. ul Ir.. af
Ef"", I rom \. hl.' I hkglha \td. kval

IlI/uljlln"l: I
10 pJ:ullcr 11 "

, 3U Il/O, "t! p!;lIl1cr _"h <C, (. Li' lo'i
J 7n planler " 61 7 25 ](J~

t. I~O pl,lnler S7 " 7 l.h lll'i
lSI) "'

at ml'.;h)hrid ~oner ..tIIler ...hme I..ra\ 111 dyrl..llill~l:n end
alminJeli~e ')(\r1cr.

gel1ll~ hl.mdin!!"furh(lld af !x11lenslenlc 11) bridfm ug. al
mindelig. mp:-.fru Ud'lil'd:

\1Jl~"or1cmt' Expreft't og fin"tol har I IlN6 i gennemsl1It
gl\ct et udhylle på 45.1 og :W.8 hl..,g fro:af slitndardha
Illcl pr. lu og i 199546.9 og 32,7 hl..g fru af standard
l..\alllcl. Kun S)llergy har givet Cl hUJcre udbYllc end
Exprcs ... Alle 'toner har gIvet et IHljere udbytte end Bri
..101.

I lahd J 5 ..es rC"llllaterne -af de SCll~"le IO tlr.!> fOf:-.{)g,
IXr er I t!ret't for~og il..l..l: opnået udh) lIcfor~l..dle. som
~I..yldes pan.:dlemc<" .. f"land lil ll1:\lesorl~mc. I 1995
hle\ opnacl Jet 'iIOr:-.ll: udhYUl: i S)nerg)parccllcme nær·
mC'l1 ndlesonemc. DCI er fon sat u\IHcn. om der er
pollen nol.. libtede undel aJle om~,ælldl~hed~r pol rette
lid'tpunl..l lil -al "ll..æ en IllslræHdiI;. hc'ito\ning af de
p()lIensleril~ planter, Pral..tisl..e erfannger lyder p . at
ml'<hybri(J'iortcmc l 1996 har værel '>ærllgl folsOllll1lC
o ....erfor [idlIge angrch af glillllTlcrho'i'tcr. Det 'ler ud 111.

!budt l'l.rudl l db

Planter Plantet J"f m' pc! IlkJ f
pr- m' pr m ncwcm- dzkn. pr. ha
efterir forir \'~

bet OOlJ std.
hal.

\"inlerraps

Plantebestand i mixhybrid vinterraps
D~r har \';,l'rell\ 1\1 om. hvill..et plal1lctal der er c.kl 0pli
mide i rnixhytmd \IIlICrrapSSorter. I label 16 er VlSI re·
sullatcr af l lor ...og. hvor der er lilMræbl el planlclal pr.
ru' mellcm 30 ug 90, Det er mc\lcn lyl..l..cdc.. al ~)PI1:\ de
omkcde planletal. I J (orMI,g crdcl '1lilr:--le udb)IlC npnl"t
cl. h\or der er hlnet ct.lhlerel 49 planter pl'. m~. mcn~

d ...r i de 2 andre (OT"'tU~ er opnacl det SIOT"'tIC lIdh)ue.
h\or der er clahleret 7' og 77 pbnler pr 11l~. I !!.ellnelll
..ml af fnl'"\ogellc er npnt!et del \IN'iIC udh) IlC 1 for\n~:--·

leJ ]. hvor der I gennem...mt I cf1ernrel har ,'æret ."
pl.lIltcr 1'1' 111'.

(uhf!! J7 \lmiml'l'ln1: af nmAtH/Jltnr:n \'('d e/ah/emil: a)

\'ItI/('t'rap:l (F2 JJ

Minimering af omkostningerne ved etablering
af vinterraps
VinlclTap:-, I..un clablere:-- pil forsl..dligc mt\der. og v,lIg af
fremgallg\m:\de ~I..ul "kc undt.'r hc",yru:agen lil forholdc-

I- I (",-m}!, Hr}l,"1 uJ.rudl

Pl"Jl1Ing. såbcd~h;lrv-
nmg, sånmg IO '6' , .lS.S

Slll!lha('\nlll~, \~bcll\hal"\'

nlllg. ,;jllln~ 19 ~2~9 ,. +6J
Stubhan nmg, dirckt~ ..,;Imng 11 104 J " +2.1
Såmng CJ. ~ uger hu

hl"l al \ Inlclh)!! 7 ]O'iO 'i!oi +IIIA
J-fif) m

/9"-Jr, I Jtlrll"'~ Lullld.Tl'4/1

PleJmng. \i\bcdshat"-
nmg. umnt: " 4\ ''i Il 28.4

Slul>hJ..... ning. -..l.llcchhaf\--

mng.!i1nlllg 4' ,., 20 111 rl.~

Slubhanmng. <Iud,lc såmng 29 •• 15 " +2.9
S<lnmg \':'. :1 u~cr IN

hl"l al \Intl'rh)g n 1/, • _'.'1
LSD 11.\

75 pt·t. ~I~rill:, 151X'1. Impala,
IO p!.:1. Cia7el1e
NO pc.:1. 'ttenk'. 20 (lC1.1-alcon
l'IO p<..'1. "'erile. 10 pel Bn"lol.
IO pc.:1. S)bol
":'0 pc..:t S1erilc. 15 pet. LiraJel.
1~ pet. Bri'ltnl

t'allllon:

s) nl:rgy.
Cncl..lail:

IJ~ \' WRCi II l'I.

IMrll~ ,\J.lilpe_~ælflln}.! I Inl'fhybrid ,Ior/ (Fo/(J, A Fllflrflp)
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ne i den enkc:llc marI... Del er specielt vigtigl al v:cre op
mærksom på ukrudlsbcl..æmpclscn. En utilfredsstillende
etabicring skyldes ofte problemcr med ukrudt og spild·
kom. Illlbellen er vist resuhater af IO forsøg på JB6 og
JB7, hvor der er afpmvet forskellige meloder lil etable
ring af vimerrnps. I det ene forsøg har der værel en me·
get stor ul..rudlsbesland og i del andet forsøg kun lidi
ukrudt. En af etableringsmetoderne har værel sprednmg
af r'J.psfrocl med en gødningsspreder ca. 2 uger for hosl
af vinlerbyggcn. I det ene forsøg er det mislykkedes og l

det andet har denne metode givel det bedsle resuhal. Be·
mærk. al i forsogel med lidi ulrudt har såning for host af
vinlerbyggen givct del hojcste udbyue med kun 16 raps
planter pr. m~. Det er også karakterislisk. at s..1ning for
host gh'er megel lidi ul..rudt I rapsmarken. forudsal at
forfruglen er holdl ren for ukrudt. Nrfremspiringen bli
ver lille. når jorden ikke bearbejdes. Meloden med så
ning fur høst kan anvendes. når Jorden er poros. der ikkc
er ukrudt fra førfruglcn. og der er lilstrækkelig fugt til al
sikre fremspiringen.

Såtid for vinterraps og kvælstof til vinterraps
om efteråret
I label 18 er vist resultater af :! forsog fra 1996 og gen
nemsnit af 4 forsog udfon i 1995 og 96. hvor Io sålider
er kombinerel mcd tilførsel af forskellige kvælslof
mængder straks efter s:\ning. Dc IO forsog i 1996 er viSI
hver for sig. da udslagene for sålidspunktet har været
meget forskellige. Forsøgel med de slore udbYllclab i de
scntsåedc forsogsled blevangrebel af rapsjordloppcr.
Trods bekæmpelse har dc senlsåedc mpsplanlcr ikke
været i stand lil at komme sig over angrebet. PIanierne
har værel små. og der er efterfølgende skel en slor ud4
vinlring. I de tidligl såede forsøgsparceiler har planterne
derimod værel iSland lil at komme sig over angrebet af
rapsjordloppcr, Der cr i årets forsøg opnået merudbyuer
for tilførsel af kvælstof efler såning. størst ved nonnul

Tabel 18_ Såfider og kWl'ls(()j III I'iflferraps
om efterdref (EU)

såmng og ved 60 kg N pr. ha. Nederst i Illbellen er gen
nemsnitsresultatcme af 4 forsog fra 1995 og 96 vist. De
højesle udbytter er opnåcl ved nonnal Sålid. og der er
kun opnået ..må merudbylter for tilfo~1 af kvælslof om
efler.\rcl. Ydersi til hojre kan ses udbyllelabet ved for
!\Cn sånmg og lilførsel af kvælstof om efler.\rcl. Det
fremgår. al det størsle lab skyldes sen såning. og at ud·
b)1tctabet på grund af sen sånmg ikke kan indhentes ved
hjælp af øget kvælstofgodskning.

Vinierraps skal {tb remdigfor af sllre en ti/strækkelig
rodlldriJ.lmg i efleraref Det \·il sige. al I'inlerraps , de
nordlige og I..olde dele af landet skal {tis j I hah'del af
auglHt. menv .will/flgen I..anforuætte indlil slmmngen af
august i de sydlige og IlInere dele af landef.

Kvælstofmængde og udbringningstid i
vinterraps
Resultalerne af forsøg med sligende mængder I..væl\tof
lil \'intcrraps om forArel er visl i label 19. Ved tilførsel af
180 I..g N pr. ha er del sannidig undersøgt. om del er rcn
tabelt al udbringe kvælsloffet ad 2 gange. I år er der kun
genncmfort l fon.og. 1delle forsøg er dCI største udbYllC
opnåcl. hvor 180 I..g kvælslof har værel udbragt ad 2
gange. l gennemsnit af 14 forsøg i 1992-% er der opnået
stigende froudbytlcr op til 240 I..g kvælstof pr. ha. Olie
indholdet falder ved sligende kvælstoftilforsel og freud·
byltet af Mandardkvalilel sliger derfor ikke lige s4 meget
som froudbyttcl. Yderst Iii højre i tabellen ses nettomer4
udbYllel. Dcn økonomisk oplimale forårslilfone kvæl
stofmængde har i gennemsnit af 14 forsøg i perioden
19924 94 væreliSI kg N pr, ha,

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
Antallel af kemiske midlcr til ukrudtsbekæmpelse i raps

Tabe! 19 /{1'll!ls/ofmænJ.:der og udbrlngnlflgstider til \'inter
ml)s (C23)

[~inlerralK P..t.ohci
Udh)lte u~ mcrudh

:'IielI"·
wnwl IIkg frø~.I. fbI mcrudh

ha~. hal 5td_ hal

PI.ntcr pr. m' lidh)'"tt;= ''8

VinltlTllp!l;
merudbytte "cllo
mg frnaf m<ru<lh(,,'"
st<1..hal

.. '" (X)f !bw/lu!bfFlXJJ ihJVlX)l

33 62 26.8 19.8.- " !.2 1.8
56 47 U 5.', 4' ...18A 11.3

4 " +21,! 2.4
51 +20.4 2.:\

l jorJØg 1996

l. Nocma.I dud. o~
2. f\onnlll dild, 10 N
3. Normal sAud.60 .
4. Sen såmng. O"
S. Sen prun•• 30 ~
6. Sen sinmg. 60 N

4lorsø~ 1995WJ

l, Normal diK!. O N 71
2. "'omul sAud. 'O"
3. N(lmUII dild. 60 N 72
·t Sen dom•• O" 61
s.~ s.lning. JO N 64
6, Sen s.1ning. 60" 62

ucl J.j SO<low ca IS 8
LLd4-6 SMaiO(U_! Q

138

Z1,J
..;.{I.I

1.4
~.O

+2.8
+J.'j

... IA
"'.7
+4.tl
+4.2
...5.6

I forsøg 1Y9fJ

I. O ('Il 45.4 15.9 too
2. 60 (\ Ila. .w,b 1.1 107
3.120N1Us 44.2 2..5 116
41'10Nllll5 oW,4 2.2 114
5.2-&0 N I ku -13.8 3.5 122
6: ::!x90f'lla..~ 44,9 4.2 t17
DpI \ mant.:dt> k.1( !'v pr ha !!
\Imldh I' op! h1.Kpr./w O,~

14 forUJI; IW!.cJb

I, O N 50.9 19.3 100
1. 61.) "I \oliS 'iO)t 5.9 129
3. 120 ~ I bs 49.4 9.8 147
4_ IHtI N Ilas 48.4 10.7 153
5.240 1 ku 47.8 12.1 159
6:::!xi)()'1llas -18.2 II.::! 155
G,u Opl \ 'fIiI'IIgde .t.~ \ pr 1w 151
ell, rtU'rudb \ opl hh: pr ha 115

I..~J 1-6 1\1·tl'blO/ lilføri m~dJO morl.l • m~dio apnl
Lf,f n A-'tl'/ffCifll/forl 3-4 u~f"r ~/I,.r I. tdforwl

.l.8
6.2
S.6
>..
5.5
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Anl.:ll pl2n1ef Pc!. tl<ekn db""
pr.m' (mir y host ,",""'b Mer·

Vinlerraps hkg frll
udb.

G .IToklm- Ka/mI18um-
pr. ha

+"cml
firS bl ...

"""" ""al

AnI.3.1 pl.anter Udb.ClI
pr. m'. c:tlerlr OlCruJh.

Vinterraps
lI)'f(Sc-1 Ago=r- ITO.ltlllhl.! Af rode

hkg 1H\
pr. hil

~ke )Cnnc:p ukrudt 1t 'td,hal.

mCnldb)'llcr for amcndclsc afTreOan + Matrig.on o~ fnr
De\'finol. I l..olonnen længs,t lil hOJre !..an mcrudb)IlCI +
keTlukalieomko... lmnger M:". Der er h!ldc t 1995 og %
upn. el del bedstc okonomiske re"ultal, hvor der er an
....endt Dc\'rinol.

Hyrdetaske og agersennep
Mange steder er hyrdelllske blevet OpfOnllCrel I tldllgcre
:\rs r.lpsmurker, s~ den i dag finde'i i ~å "Ion Cl antal. al
Jet forhindrer lraditiond rapsdyrl..ning. Tilsvarende er
der arealer. hvor ager<;cn1lCp forekommer i så ~Inrt Cl an
lal. al det nu. hvor Bllldex lUe læng.ere m:l anvendc!>. er
meg.et u<;IUen al d)'r"-e "inrcrr.Jps, Age~n1lep er i 'land
lil hclt at udl..onl..urrcrc vinlcrrapsplanlcme om cfterårCI

I tabel 21 'Cs re&ultaler fra en fur"ogsserie. hvor hyr
detaske ug ag.ersennep er fOf">ugl bcl..ærnpcl. I lormg~

lcd 5 er afprovt'1 el nyt middtlel DK-500. "om mllehol
der det akli ... c ... tnf glufo~lIlal-:lI1l1nOIl1LJm,der og~A fin
de'i l Basla. I OK·SOO er der III for... l..el fra Ba ... la mgen
overt1adeaklive Sloffer. Af de pmvcde nudler og rniddel
kombinalionel' hM kun DK-Son haft effekl r~ hyrdda
ske og agersenncp. Samtidig har DK-SOO i Cl andet for
"og "kadet rap"ien. så der næstcn kun er opn"et halvt ud·
bylte. Der er også konstaterel ...kader I andre for<;og.
hvor DK-500 cr anvendt. ~ der er IHeppe behov fur
yderligere fo ....."g med dette nllddcl. Dc ovrige ufprovc·
dc midler h:tr gl\el en ulllstræl..l..eltg bel..a:mpclsc af
ager'>ennep og h)'rdetaske. Skal der dyrl..es vinterrap' på
arealcr. hvor agc ....ennep og/eller hyrdeta'ike forekom
mer i Slort ania\' er der behov for n)c kemiske midler cl
ler dyrkningsmetoder.

f label 22 sc' rc ...u1t:ucmc:lf 5 for'iog. hvor Jordrnidlcr
Ile TreOan. nc"rinol og EK 1694·1 er anvendt for s:\
Iling. EK 1694·1 indeholder trifluralin. der og..." er del
alo.tive Slof I Treflan. I hlok B Cl' jordmIdlerne suppleret
med Fu... ilade X-Tr<l ved s. ning om efterårcl og \1alri
gon i fomre!.

Splldkornspfanleme har i 3 forsog .... æret \'Illtcrb) J; ug
l .:! forsog \ inlcrhvcde. Der har været mellcm I og 20
...plldkom..planter pr. m~. Jordnudlerne har i årel'" for..og

TlIbe/lJ ''''rdetmÅl! og agene1llll'p I nnlerrap:. (El.')

1996. Afllol /orsoK • J • • 4

I, Vbehandlc:l " 27 193 5. 17.6
! (Lt; IlkTLlsakn. c;C '4 '4 W '4 1..
l tI.8 t Matngon " 20 160 54 0.4
,J n.t; I 8cn.l.\alU\ 'il'

tl511\('ml (loLu .n 17 1\1(. 5(1 2_1
t; 0.3 I DK-:'iOO

0.5 I Malngon t

OjlKerlIFjiolt) I. ,. '40 41 0..1
6 ll."i I M:urrgon ...

O~'lKcmF(i,Ji.l.t " '4 '" 5:-\ 1..
/\1) "'
/"I! J " /'lIIl/mt/h'l \1 /2-13

lIllili \I:rlr.."

119

.J,O lill

5.8 4 ••

5.' l.3

"'
l/f

21,Q
I.J +1.~

,~ ..oJ

1,7 +1."
lJ 1.1

1.6 +0,1
!_~

1.7

o JA 1.7

o
O

"

17

'C
15

er megel bt=~ræn~1. Derfor er der beho\' for at finde l1)C

meloder lil ukrudlsbekæmpelse i vinlcrrap~_
p gnmd af det lClrrc vejr i augusl 1995 spIrede vimer

rap'>Cn forholdsvi~ uensartet og langsomt. Det v~de vejr
i <;eplcmber gav stor frcm,>piring. men væksIen var lang
som p" gnllld af del v. de vejr. Delte har bevirkct. at
u~rlldlel mange ~lcdcr kOlll foran og gencrcde vinterrap
,;;en gan .. ke vold<;oml. Del mcgel varme vejr i oktober
kom rap~t.:n lilgode. ~"den igen kom forarluknldtcl. Del
~oldc vCJr i labet af vinteren skadede vmlerrap~n. :11

den Igen blev åhcn. og tier hlev god plads lil ul..rudtcl i
forMct.

I for..."g har del i In. r \'ærel pm....ct al pluJe og paHe
Jorden ~Irak<; efter. :It forfrugtcn til vinterrapsen cr
ho~lcl. Det har \':crcl muligt at få en pcnode Il ca. 14
dage mellem plOjlling og ...åning_ For al bekæmpe ukrudt
og spildl..om er der ...proJtCI med Touchduwn umiddel
bart fur Jordbehandlmgen i forbmdeh.e mcd såningcn.
IXI har lOlidlertld 1':'1 dette lidspul1~1 ':erel så lOrt, at
hverken ul..ruJI eller ~pilJkornsplalllerhar været spiret
frem, hvorfor der il..l..c er opn"ct 1logen cffekl af Touch
down behandlingen, I tabel 20 er resultaterne vist. Der
er opn:'lel S:llllme effel..t 1':1 gr:csul..rudl og. tokimhllldel
ul..rudl al TreOan fulgt (IP med Matrigon og af Dcvrinol.
f det CllC fnf">og fra 1995 har der \':erel en lidi bedre be
I..æmpcl ...c af I..anulle. h\'or der bic' anvcndt Mal.ri!!on.
end :11 De... rinnl. Der er l dc IO ti ..... for<;og opnåel pæne

j(J% J {fIrfØJ;

I t:bchandlcl Il
:!.I.5I-li.IOl;hOO\\n III
J, 1.111 Tn:nan

tUl I M.2trigon 11
.J 15 ITou~hJll\\n I

I.l\l Trdl.m
O.R l ~ldlrlgon Il

5 1.51 De\nnol II
(, 151 IOlllhd<)wn +

1."i l Denmol ~

/ \1) lo

IW5 .!/(lr'(J,f,? 1/, J[,

I. L1:lchanJkl 4' 75 , 5
:! U I hl\K-hdo\\ n ,. "I 5 7
J. I.K I Tn:nan

O.X I Malngon 17 17 4
4 t 51 Toudllll.\\n I

I.lo, I l/ellan
(1)11 ~1Jlri~on '4 ", ", t.5 1Ik..nnol " 31 ,

" 1.'1 1'luUI:hdo\\ll'"
I.:"i I Denmol " "Ul) I "

Uf) 2·()

Iril.? (j hehmrlllt'l f/Ir "lmn,~

IA'd .r Ol,' .J JH"hufll/it'r i Ilm/mm /.l. J.J
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Tabel 11 Ukrudt og \pildkorn i nnterrap... fE16)

·\nlll planter
I\.'t. da:Lnmg

l.dh.oil
MeruJh~tte ''''''I" ni:. forir m.:rudbVinltrraPf ~cd ht.l I

~.,,,, "'.
Arf:rOOe l Spildknm I G~, I Tc>l..lmtol K...nulle

~'d.hal
Jordllllddcl I B·A

.5 'i 5

.-' IfI!!~" ~uplere"de hehatullmll
1996 AntalforsoR 5fllr.\o~

I. Ubehandlet
1 1.5 I Trcflan ... 1.5 1 [)c ...nnol
3.2.0 I Trcnan
4. 1.5 I Devnnol
5.2.21 [K 1694-1

5,
3
3,

7,
3

.',

,
49,.
17

"26

12

"'21
III
22

.'

29.'
to
1.1
V
1.2
I.'

13
0.3
1,2

I. U~handlet
1 1.5 I Trtnan'" I j I De,""",,1
3.2.0 ITrc.t1an
4 1.5 I De\ nnol
5.2.21[K 1694-1
I.W)

1995 .1 fl)rjø~

l. Ubehandlet
3. 1.5 11 rdlan ... 1.'1 I [)c\'nnol
4. 2.0 I Trenan
5. 1.5 I De\nnol

I Ubehandlet
J. 1.5 I Trcfllln'" L'i I [)c ... nnol
4.1.81 Trcflan
5, 1.5 11:>C... rinol
lSD

Led 2·5 bl'hal/dlN r,,, ItJl1/1l1(

H IJJ5 I FUflllld~ X·Tra; "ftadTrI (>/0: I ~ I \falr/Ii'N! Ifnmrd

48 O I .17 4

" O " " I
49 O O 20 O.. l I 18 n
47 O O 17 I

A Iflg~fl SUpffO"tW~ 1NJwfkIlUl~

4 39 51 2, 1(1 " I
4 17 17 2
4 14 20 l

/I 035 I F/IIi/ude X·Tro l 11ter,lr("/ 0,11 1.2 I Hll/rrKlm i (ortJrj·t

O 35 46 O
O \ 12 "O 8 16 O
l , 17 O

30.'
'.'
25
1.9
2.8
m

23.2
:U
3.3
4.1

25.2
·U
2.4
2.'1
'u.

15
1.7
1.7

U
1.7
2.3

1.7
O.,
Il.S

+3.2
+1.1
+15
t I,"i

2.3
+0.8
+0.6
.0,9

været istand lil næsten ut halvere :'llllallet af spildkoflls
pbnler. Bedst effekt er opnået. hvor Trenan og Devrinol
er anvendt i blanding, men her er der også anvendt den
"tørste kcmik:.lIicmængde. Tilsvarende er anwJJet af
græsukrudlsplantcr omtren! ha.lverel. hvor der er hlevel
anvendt jordmidler. Overfor tokImbladet ukrudt har Tre·
nan og Trenan + Devrinol vir~et lige god!. Ved host er
der fundet kamille i 3 af forsøgene. Devrinol har halve
ret mængden af kamille ved hos!. men:o. Trenan og EK
1694-1 lUe har pavir~et kamilleplanteme~ udvI~ling. l
blo~ B. hvor jordmidlerne er fulgt op med FUSlladc X
Tra og Matrigan. er såvel splld~om. græsu~rudt "om
kamille bekæmpel. Del største okonomiske udbyttc er
opnået i forsog<;lcddene. hvor dcr har været anvcndt
Devrinol. hvilket også var tilfældet i 1995. Der er i gen
nem~nit af årclS forsøg opnåcl ca. I hkg fn) af standard
~valitet pr. ha i merudbylle for at anvende Fu.'>iladc X
Tra og MUlrigon. h\il~et Ik~e kan dæk"'e omko!>tninger
ne til midlerne. Det bor bemærkes. at der er am-endt en
forholds\'i'l huj dosi') af Mamgon. h\'il~et gor bchJ.nd·
lIllgen Fusllade X·Tra og M:nngon d) r.

I tabel 13 ses re~uh.:ueme af 2 forsøg I 1996 ~nll re
...ullateme af 8 for-mg gennemfart I 1993-95. Der er i for
sugene i 1996 amendt la... crc doser af hekæmpclo;emid·
lerne end lidIigere. og Agil er prO' el om fomre!. Der er i
:\rcL'i forsag opnåel store merudb)ucr for lidlig bc"'æm·
pelse af spildkorn og græ... ukrudl. Tidligere ;lr blev det
storste udbync opnfiel eftcr 3mendcl:i.e af Kerh F.

140

Jabel ~3. SpiltJJ..QrtI t \·In(errap.~ (E28)

~'"'-
Anlal pllll1lcr lldb og

pr ml, l{lrar ""nul" fo.1l:rud
hk!! Ihl trylle

Af- ,I K ~lG tOk,m
pr. ha - kcmi

~~ (1m rrs bl ~ld.

haj.

/t;q6 1 (OTl"':

I. L'behandlel 35 14 19 42 18.0
2. DY'i I "u\lladc

X-TrJ 44 " 4 40 i.h o,.'i
1.0.7 I Gallant 40 O l 49 7.' 65
-Il)YiIA~ll.

u\..r, SI.D r l 4 " 8.' "'.6
5.0.75 IAgil. forir 35 14 42 41 4.3 1.6
(, 1I.'i I Kem I, 32 I I '" 5.J -I.:!
Isn H
ISD~ o "'
IW.~·(J5 "'I"flj'~

l L:behandlel " 94 S, "'..
2 O.:'i I FU~lladc

\'·TrJ l " 5: 1.' 1I.0
J. 1.11\ Gallanl l 4 57 2.8 1.0
-I.tI.7'i IA!!II " 44 ., 2.9 11.0
6. 1.01 Kem F l 2 44 4.0 1.'
,Ami·/J I.'
Ui/) ~-6 "'
l.fOd :. 'i" MluJlIJlel Pu ,p,ldtortl r Itad,um I J

KI,ehrmldJtl t./fl.1I



raht'f 2./ \.ntl'rrap\ konkurrt'nc('('\ne I·t'dJor~k~lIiJ: ud
wpdwllænRlie (1-.29)

Dæknlll!! IIf jord i procent

VinterrIIps

Jl./flfJ 7for"l~

LlrajCl 50 rI/m 41 " ., IO 22 23,9
LlrJ~1 ~I rl:m .2 .2 '. X 21 1.7

.1. LlI'';Ijel 110 pI/lil lU n ,. 7 20 23

4 A~x 50 pI/Ol' 42 :'16 41 II 26 26,4
~\rC\ 91\ pi/m (17 ., .9 X D {JJ
6. Ape:\: 110 pVm' 96 77 " 7 21 1.0
J')D I II 2.1

Pr, ~sadratll1ctcr har der \cd lon.0Fene'l anlæ1:! ....æret
henhold" .... I.. ()4 og -to ... mterb>,gplanler og 74 og 6-1
græ... ukrudlspl;lllh:r. som i h)hel af vinteren I det ube
handlede for...ug... led er bk\'el rcducerd lil 21 og. 7 hen
hold'i\is 25 og l'2. Spildkom og græ ...ukrudl er bekæm
pet lilfrcd,,"tillcnde af ;llIc behandlinger 0111 eflen1rct.
Betlmnmelscll af dfålen af f\gil ;lIlVendl om foråret er
m:hke udforl for tidli!!-1. ...~ derfor bllr rr.: ..ultalernc fra
delle fON-I)g."led lolkes med varsomhed. FralræUe~om
kostningerne III kemikalierne er der I deHe r<; for,og
opnået dl' SIOf'.te nC::llomerutlb) Iler for tU5 I Ag.II pr. 1M.
I fOf'ogene fra IW3-95 har del \ ærel Ine... t rCnlabclt al
Jn\'Cnde 1.01 Kerb F pr. ha.

IlaIld 24 sc:-, re:.uhaterne af 7 forsog. hvor det under
...oge\. om to for,kclhgc ~orter. Lirajcl og Apcx, \ed for
... kclllge planlehc"t;lndc p~vlrker uknldlsbcslatldctI p~

samtlle m~dc. Der er 111\lræhl et plamclal på :'iO. 90 og
IJO mpsplanter pr, m', De gennclmnillige opn:'lcde
plametal c::r VI"I J I, kulllnnc. Det er Ikke lyHedc\ al
kOlllme helt op p:l den "n"kede pIJnlebcsl.:.tl1d, Den "ge-

Fro- og il1du~lriarJ.:rod{'r

de pianicbestand har givel sig udi f) k i el ~wrrc pl:ulIe
dækkc s vel om cftcrnrel \om t for~rel. Den ogedc pl.ltl
te bestand har bevirkel en lidt lavere dækmng af både
græ!<o- og tokimbladel ukrudl om for~ret. Dcr er opn:kt
slmTe udbYllcr ved stigende plamcl:tl i både LlraJcl og i
Apcx. "tON stigning. i Llrajel. Arel'> re<,tiltaler vi ...cr \om
udi igere :'Ir en lendell'" Id. at el oget planletal kan hæm
me ukrudtsbestanden Der er igennem de ~id"'lc (, år ud
fun forsøg med 'iIJgende ud"æd\mængder!plantetal.
h'or ukrudl<;bckæmpel\C er undladt. Der er i gennem
snil af 14 forsøg opn:let det sto~tr.: udbytte. hvor der er
an'endl den swr... le udsædsm..cllgde pil 6 kg pr. ha.

Radrensning i vinterraps
D(:r er udført for"og med radrcn"lllllg I \iiHerrap~. I-or
m:llet llled f<ln.ugcl1C har værel al bcly ...c mulJgh(:demc
for at bekæmpe ukrudl. herunder h) rdela..ke ug dger..cn-
nel' i ... inlcrrap Til <;anunenhgmng. er der f()f\ogsled.
hvor rapsen er cl P lJ cm r;ckkeal\tJlld, h\'or der de,,",
IHe er bcJ,æmpcl u\...rudl. og hvor dcr er forct:ll!et en kc
nll~k ukrudtsbekæmpelse. Ved 12 cm rækkeaf'land er
Jer ud'ii:\el 5 of! 2.5 kg pr. ha. men.. der kun cr :tnvendt
25 kg pr. ha ved 50 CI11 nckkeafstand. Den 1;lvc ud ..ær.l\
mængde bliver m:\skc:: mere llltcrC\:-.II11 l rrctlllldcll. \I)C~

cidt hu, dl"l bJi\ er h) bnd sorter, der .. \...al dyrke... Det
må forventes. al hybrid ud~æd bliver \ :cscnlltg dyrere
end den ahlllndchgc rap:o.ud..æd.

I label 25 \eS result ... teme ar årel' .l fu~og, Den bed'ile
ukrudl"nck;t'mpel~e er opnåel i fUf'.ug. .. lcddel. hHlr der
bJde er radren...el og b:\ndspruJtcl Ved ho...1 bar der
værel kamille i Cl fOl·<,t)g. Denne ukrudt ...art er bed ..t be
kæmpet. 11\0r der er radrenset. Der c::r Ikke 1ll~1t \lall
~ti ... k ,ikre forskdk mellem de llpt1~cde udbyucr. Der er
i ~cnn('tll~llil vc::d 12 l'm nckkc;lfsland opnåel dc samme
udb) Itr.:r ved 2.:' og 5.0 kg ud..:ed pr. ha, I for~og ..led 6.
11\ (Ir der kun er radrensel. er dc::r opn:kl el væ ...entllgt la~

\cre udb) tic end i de l1\'rige ftlr'log ..kd. Delle gennclIl-

Hadfl·n.m"l(~ , ra!'::.
(rOfo Peta Bm)
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dct kendte middel Mejaldehyd 5 G. Forste behandling
blev udfort ved begyndendc angreb og andcn behand
Img. i 2 forsogsled, 10-14 dage senere. Efter I. behand
ling med Skipper blev der kun målt en svag effekt. Efter
2. behandling med Skipper c1ler Methaldchyd, blev an
delen af angrcbne rapsplanler i del ene forsøg reduceret
fra 18 til 5-6 pet.. mens angrebet næsten ikke blcv påvir
ket i del andet forsøg. Kun l forsog er blevet hoslel og
resultatet ~.. i tabelbilaget under tabelnr. E42

Rapsjordlopper
RapsJordlnpper bredcr sig stadig. de findes dog pnmært
i den sydlige del af jylland og på Øerne. Der er i år gen
nemført 4 forsog med bekæmpelse af rapsjordlopper.
Resultateme er vist i tabel 26. Udsæden har i forsogsled
5. 6 og 8 været bejdset med Promet 400 es i forsøgene
vist overst i tabellen. mens de tilsvarende forsogslcd i de
to fOf';og nedenunder har været bejdsct med Furadan 35,
For sprojtnmg med henholdsvis Karate WG eller Sumi
Alpha 5 W har der været mellem 2 og 75 pcl. angrebne
planter. Ved optælling 3-4 uger efter behandling har der,
\Om det fremgår af tabellen. kun \'æret angrebne plamer
I I forsøg. I dcue forsog er der opnåel signifikante mer·
udbyucr for sprojlning med Karate WG, mens der ikke
er opn:\cJ noget mcrudbytte for bejdsning_ Der er kun
opn:1cl et IlIlc merudbytte ror bejdsning i et ud af dc 4
forsog.

I IO for..ogslcd er Sponak EWanvendt lil svampebe
kæmpclsc i rapsen. Der har været angreb af kålskimmel
1 Io af fors"gcne. men angrebenc er ikke påvirJ..et af be
handlingen med Sponllk EW. Herudover h"r der i for
søgene kUI1 været ..må angreb af andre svampesygdom
me, Der er i gennemsnit opn:let et merudbyue på ca. 2,1
hkg pr. ha for 111 anvende 1.5 l Sportak EW, I gennemsnit
har det ikke kunnet betale sig :H anvende Sp<mak, da
omkostningerne lil 1.51 Sportak EW pr. ha erca. 470 kr.
og de 2, l hkg raps kun har kunnel indbnnge 357 kr pr.

-

" RzU~ To-llmbl. Vdb)I:~11
(Ii lTl('rudVinterraps od O .bund ukrudl
hlg fre pr

.. ha nn ".m ha IIll,v

Tobel'5 Rodren!ining of"imurapf (EJO)

Sygdomme og skadedyr i vinterraps
Agersnegle kan speciel! i fugtige år optræde som skade
dyr, I efterarct 1995 blev der anlagl 2 forsøg med bc
kæmpcbe af agersnegle med det ny middel Skipper og

/996 .1/orsøg

I. Ubetw.dJez 5 125 l2 JO.O
2. 0•.5 I M:l.tngon ...

0.51 K~m F 5 12_'1 17 I,X
J. Som led 2 2,5 \2,5 18 l .•
4. Som led 2 2.'1 50 \\ ... I.:!
.5.0,2 J Malrigon +

0.2 J Kerb F '
3 x radrensning 2,5 50 " 1.2

6. 3 x radrrns:mn~ 1.5 50 • -t'2.9
,.sD "'
/99!i 2 forsøg

I. Ubehandkl 5 12,5 131 JO,I
2. 0.5 I Malrigon f-

0,51 Kcrb F , 12.5 ., I,X
3.Somkd2 2,5 12,5 90 1."
4. Som led 2 1.5 50 \,. O.,
5. 0,21 Matrigon +

0,21 Kcrb F
.l)( radrensmng 2,5 50 46 2.3

6, :\ X r:ldrensmng 2.5 50 72 2.3
LSD "

Hdndsprøjm

snillige lavcre udbYIIC 'ikyldes primært el forsog. Nc
dersl i label 25 ..cs resultatcrne fra sidste års forsøg med
radrensning. Da blev den bedste ukrudtsbekæmpelse og
så opnact ved radrensning. Der blev ikke måh slatisti ..k
sikre udbyttcforskellc. Forsogene fortsættes,

-
lrttVtl do- ~('ffiduht-

Agcn.cn· AgCRt('(! EnårigtVin.~ I ~,~ "&/Irr pn Fuglcgnt ",....."', Kamiik ·I\~und Il'n:npn.\ SpllJloro
~ h. bo. ha 1996 nq> ~""" .r.....,

Skema I Ef/ekl af udmlgle midler mod ukrudt j "'''lferrap~

Før ulntng.

J_ Treflan 1.8 111 • ... •• ••• .... ..
2. Dcvnnol 1,5 '00 ... ....
3. TreOan +

Dcvnnol 1,.5 + 1.25 270 .... .. ... •••• • ...
Raps 1,J f.\·bluJ~

4. MaD1gon 0.8 J40 .. • •
\'Q\·~mba

S. Kerb F O.' 185 • ... .... ....
6. K~rb F 1.0 375 .... .. ....
7. KcrbF+

Mllngon O,S + 0.5 400 • • .. • •••• ••••
Ap"/

8. Malrigon 1.2 510 ... •
Effdl nl\'{!au .... OI'U R5 PC/., ••• 70-35 pc/ ··"O-70pc, • under 50 PC' ~fftb

S/ur.; an.'r,w'r. al IIfSlrcrtUflr.;t obstn-alulI'\t!f JOHlt\

102
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TaIJe'I:!1) B('}djn",~ og v,rOllnmg mnd rapjJordloppt'T og
{\(Impe·\\·Rd/>mme (EJI F.31-}

1.5

2.1

Ib fir om (IR nOl)
35,0
u

+O,.
0.9
O,,

tJdb)'ne 0l mcrudb)'t1l"
hk fre . ha al !;Id, kul

Vinlr:rrap!t

(;(lmmafl,~/e/ar\'er i rapJ. (F%." FI.llovf'rJ

.llor:søg 19WJ Ib nr 005

I, Ubehandkl 26.2
2. 1.51 Sronak EW I sI.l 'i +41.1
3.1.51 SponaL: EW l SI, 51 1.4
<$ l,'i l Sponal EW l ~l 6'i 10,1
5. 1.51 Sponlll EW I si 73 4.0
fl lU kll Kar.atc WG i SI bl

I.~ 1Sponal. I W l SI. 65 10.5
7.3 x 0,3 kog Kanle WO Il

1.51 Sl>Of'tuk EW I s\. 65 10,2
LSD 1,1

TalJ('f 27. Sl'ampl' og jkadedyr i \·;nlerrapJ. (E33)

Skader forårsaget af svaner
I de senere dr er der i sligcnde omfang mcldt om afgro·
deskadcr i vmlCrrapl. fnrt'lrsaget af svaner. For at hclysc

holm opn:\ct ..tore merudb}lIcr for behandling med
Sportak EW l \tadlUm 65. SladlUm 65 er normalt det
hcdste tidspunkt for bekæmpelse af lnoldbæger.....:llnp.
S~vel tidlig som scn ~pf()jlning med Sportak har gIvet et
væsenlligt mindre rncnldbytlc. J de IO øvrigc fursog er
der ikke opn:\Cl mcrudbYlIc for wampcbckælllpclsc llIed
SpoT1ak EW, hvoflmod der er opnået TtIcnldbytte for be·
kæmpelse af ~nudebillerog gaJm}'f!. N.1l.r omko.... tlllngcr·
nI: til J...enul.alier, udbringnmg og k\,rcskadc fratrækkes,
er der I.un opn:\et el lille nctlol11erudhytlc for al hcJ...æm·
pc ....kaded) rene

,/'
26,9
I.~

1.1
I.~

2,'
~.2

'-'
'"

Ul

"I~
B
l'
Il

P\;-I. plam~r med Udbytte Ol
nlp$jontIoppcr mcruJb)1le
2·3 ug.::r clt.::r hkg fr" pr, ha

~Id.\tc bchanJhn. id ~td. k\'nl

Ih "r 00] Ib "r IXI4 Ibtlr 002 Ib tlr ()().I

IO O 31.4 41,7
2 O 1,8 0.3
3 O 4.3 0.9
~ n 0,4 +ll. 1

4 o 3.8 l.3
5 () Ul 'i.S

!4 :!);

Vinlerraps

! Jono~ 199()

I Ubehandlet
2. 0,1 ~g Karale WG
4. 1.51 Sportak EW
5. (J,U2 I PromCI F .tilO es
6. Som 4. 0.2 ~g Karate WG
X Som 4 + L5 I Sponal f\\
IS/)

I d:! (//01" rr I/rho"dk/l"d flf'l;I"dl'rule ""l:rrh
I d S· ~ er loejl/Ii.'l
/e/14 f'K .~ rr behwlc/if'l ,I ,.~

L,'d.~ "l{ - ('f ud\!ut'/ da '''!lOI lun/"'l: I II/W,

IW3·IQq~ ~J"r501,' In,.d rup\fnrJlop/oe,

l. Ubehandlet
2 III L1cN~ pyrcthr\)ld
3.2 x III dosis pyrclhrold
4 HCJLlo;cl
'i, ,S(,m 4 + III dosls pyrcthlOld
ti Som 4 ... 2 x III d\I~IS Jl}rClhrold
I.sIJ J·8
ISf) 2·,'{

I.('(I! OIl5Iwhu",I/I'/' I(<t,hum U 19CJJ·Y5
1,('(I.l "X fJ heh(lnd/ClI IlutlilUn 13 ol? '1I1'n S dl1~ Jefll'fi!

l.Ld 4 Ol: Il ht'Jd~('/ /llI'd \ IIUIlU RS I IWJ fiK fJ,J

iLd!J ~ ".l!. ,>.., t~ht",dk/lfl('d1Jt'(/1 I 19/1.• Ol.; CJ4

! Ion,,/( IWfJ Ib fir (JO/Ib fir 003 Ih fir I}()llh nr OOJ

I. Lt>ch;mdlcl O O 31A 40.4
2.1),21 Surnl-Alrha ~ r".. f) II 1.4 ~J.J

4.1,'iISponakr~w o o 0.9 0,1
'i Um [ "ul;lLlan ]5 (I (I 1.;'; +(1,9

6. Som 4.0.21 Suml-Alphll5 rw O O I,X 0,6
8.Sllm4+15ISpnr1,II.IW U () 250.7
~ ns f1'

ha. \Jederst i tabcl 26 ~!l rc .... ullaternc af S forsøg udfun i
penoden 1993-95. Der er kun opnået ~ilre Illerudb} Iler,
h\'or bejd...ning er fulgt (lP med en dier to spruJtninger
mod rap~JordloPlx·r.

Tidf/8<' ng .'l1'Q}ft' llngn'h af rap.\Jord/opper l,(ln I de flt.'·
Ife Illfælde fim:bvgge\ med Pmmet hejd.~llIng Ved l,raj.

fI8(' efler .\enere 1I1lRrl'lJ af /'a/HJ0rtflfJppa kan del v({'re
l1odl'('l1dlgl af udfdre Pli eller /(J .\projtlll/HWr med er py.
/'('/ilmid

Svampe- og skadedyrsbekæmpelse i
vinterraps
I (ahd 2i ses re..ultateme af 3 forsog. med wampe og
~ladedyrsbekæmpclscI .... interraps. Den fCf";IC svampt:·
hcJ...æmpcl\c er udført l eflemrcl. de u\'nge behandlinger
er udfurt I lobel af fumret og. sommercn.

Der har været angreb al skulpeslludcbiller i et forsøg,
hvori dcr og~<\ ~cnere cr fundel sm:'i angreh af skulpc
galmyg.. mind ....1 hvor der er bekæmpet 3 gange med Ka·
mIe WG. Der har kUIl v:crel beskedne :lllgreb ar SVlllll

pesygdomme. men trods det er der I Cl forsog på Bom-
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Fr,.· ~ industriafgmder

Tabe/lB. Landsforsog med wirrapuorll!r lW6. (E34·E35)

Pcl. olle
Udbyue (1& merudbytte

leje~æd

Varraps I \"mor
hl,g pr. ha

kIlrak·
Frø,I,Froafl.l n" ,,,

Md. kval.

Vårraps
Vllrrapscn er mange steder :-.ået i Io perioder. Ud ovcr
den på forhånd planlagte vårraps er der solel vdmlps efrer
munge udvintrede vinterrupsmarker. På arealer. hvor der
er silel vårraps cfter vimcrraps uden. at vinterrapsen er
bortsprøjlel eller pløjet. har resultatet værel en blanding
af vår- og vinterraps. Det har mange sleder været gene
rende ved høst, fordi de to typer ikke har været modne
på samme tid.

skadevirkningen er der i efternæt 1995 iværksat forsog i
samarbejde med Skov- og N,i1urstyrelsen. Forsøgene er
tilrcLlelagt ved at indhegne nogle parceller, s:1 svaneme
ikke får adgang lil rnpsen. Der har værel anlagt 3 forsøg
p<1 Fyn p<1 ejendomme. hvor man i flcre .1I.r har været pla
gel af svanerne. Desværre er I af forsog udgåel pga. ud
vimring. og l forsøg udg:1et som f\,lge af digebrud. I det
tredie forsøg forekom ikke angreb af svaner. hvilket se~

i tabclbilaget under tabelnr. E43. I efteråret 1996 er der
anlagt j ah 4 forsøg efter nævnte plan.

1

_1992 _1993 Dl994/
.1995 .1996

l l r r I

~
I I I I

I I I I I

)

,)

)

6

Tmop

'I Hybrid
2} Mixhybrid

Spok

Vårraps forholdstal for
frøudbytte af standardkvalitet

75 80 85 90 95 100 105110115120125

Miro

$W272

Helles

Unica

Star

Master

Rebel

Marinka

Ester

Spu1nlk

Liaison

,
Orakel

DaklOi

Sprinter

Iris

Starlight

Pro 9961

Pro 9960

Hyola 401

ces ol

Nogle vårrapsnlllrker. mest de sent silede. blev meget
åbne og tynde på grund af forA reb store nedbørsunder·
..kud.

F;gur 2. 5 br.s forsøg med sorter af vbrraps.

J

2

6

2
I
I
I
t
2

t
2
O

7

2
I
I
J
I

t
t
t,
2
t
t

8 ,
26,9 100
"'.0 96

2.8 tlO
t.3 105
IS

, 8
27,2 100
+0.2 ..

2.9 III
+IA 05
"'.7 97
l.' 1O~

+1,9 OJ..,.. Q]

0.8 tOJ
+0.3 'Ot
+0.6 98
...0.6 98
+1.3 95

O., tiK!
t.2 'O,

+2.5 .,
1,4 105

+2.1 92
2.8 110

"
X 8

27.1 100
+0.7 9'

2.5 109
Lil 104
t.3 t05,

8

26.7
+1.0

2.5
1.6
U

8
44.4
.w.f!
45,t
43,5

Antal!Qrwg

Helios
Ester
Orakel I

ces 04;'
/..SO

AI/tollorwg 8 X

Helias 43,1 27,5
Ester J.4A ..,..
Orakc1 11 44,. 2,J
SPUlnIk 42.9 ... 104
Iris 43,4 "'.8
Slat 43.1 t.'
Spo\; 42.3 +1.7
Marink:l ·n.o +0.6
Slarlighl 43.0 0,8
Miro ·B.i 0.2
Sprinter 43.5 +0.8
Dakini 46.0 +IA
Unica 43,6 +IA
Liaison Hl< +0.2
Rebel 44.0 0.9
Tri\op 42.9 +2.5
Masler 44.7 0.9
SW2726 43.5 +2.3
Hyola401 Il 43.8 2.6
/})J) U

AII/(lljorsog 8 8
lidias 43.6 27.2
E-~lcr 445 +0.9
Orakel 45.5 1.0
Pro 996\ 41.5 l.'
Pm 9960 46. t 0.5
ISJ) I.f)

l, Hybrid
II Mixhyhnd

144



Fro· oJ: induslri:.trJ:rodl"r

21 29 11 16.9
h " 2.J 2~9

" '.b M'"

'." 'il~

:!..I}

Mod- len· Pro- Eru<. ~IUl-o-
Sorl nmgs· P\.øue dens Fm Olle· tem· ~)'re molm-

tld ..- h"jde lil ...æg! ind- Ind· lod- ind·
ponkt cJ'''''' hold hold hold I hold at

LoJh.
Gllm~

''Santal f"" plante fØf" Mt'r
V rraps "",.

""h
..r.

I beb l2tll:h j"heh "In ·'1"','"

DalInI 6 6 , 6 , 3 I. L
1·_,It~r , , , 6 , , l
Ileh~

, 6 , 7 , , L L
Iris , , , , L ,
lial<,(1O 6 7 , b 7 4 L ,
/llallnlJ , , , 4 , , ,
MOIl>Icr , , , 6 7 , L L
\IIW ,

" 6 , l L
Orakel 4 , , ,

"
, L L

Ikbd "
, , 6 l, , L l

Spo' • 7 , • 4 1 L I
Sprullcr , , l, , , , I
SputnIl 5 , ,

"
, 4 L L

Star , , , l, , L ,
Slarllght , 5 , b 4 4 L ,
Tnll'l" , , 5 , 1 , L
Un!C;I 7 • 4 b 7 1 L L

I. =l.dll /lu/hold 1<2 I'fil
l <: -'_~ r1ll(ml1l,,1 gJm 1I11'IC·/Il<'II1<kll/

~IC Id dc ,ildig,,(e !>Ol1cr. Ollcindholdel varierer med Cl.

-l pml:cnlcnhcder fra ...urtcmc med l!ct lawste til "'Drter
ne mcd dCI hØJC\IC oheindhuld. Alle ,oncr på ,un ... I...lcll
har Cl 1:)\ I lIldhold af glul:I,... mul:lIcr.

Planteværn i vårraps
Bekæmpelse af glimmerbosser i vårraps
Der h:.r I 1996 v<crCI I..rafllge an~rch;tI gliuum:rhov-icr i

Valg af vårrapssort
('dhl'II(7POft'fIIllt/e (1.~ IIdhYf(c.Hlll"ltll'( niti/t I fro li) liaII

dord/... \"Q/ilt" ('r de IIi:li.~\Ie /llJ:./(Jrer. lIar da \lal I'ælgl'.\
l'Otta/iI.lort. Alle /JWI'l,t/c\Qr'rr lillI' f!,'J(/p (/vrJ..IJiIJg.\·
('~{,/1\I(l/)('r Ol'r l'l' lUl' J...omratl'l'l'l/wlydcllt/l' [onJ..dle I

Il'.ielrlh{J.w/i~ht'dl'fl "nlt'ne \la/ lfIdl'lloldt' la Ilt/I g/,iC(I

\/II0/lIl HJIII IIIl1ltgl,/tm/l g/oCQ,\/lwlllll'r forrll/Jfer rap_\

llll{l'rnt'\ }ndal I 'u/ilet

ll}l}~ ~f(llwJ.:

I. L~hehandh:l 3
2, {}J I \1:\1 III 21 l <;I.'il
1 O.] l M3.. nk 21· 1st.)l +

0.31 M3\flk 21'. st.51 ... oK do!!
~ lI.l t !I.!;l\nk 2Fl SI:'it-

0.1 l \1:l\nl2F.~t5t + I(d~

0.11 \la\nl 2F. .. t 'it + Ihdg
lin

Fro af ~w, "\·al.

Antal
Kar_ f(1f lJdb>11t og mcrudb.

Varraps Iqe<iZd h.,! fro pt. ha Fom(lld~
r""", 0.. 10 Prø"'et b'licIios ",n

Vårrapssorter
I :'ircls for!>o~ har Ilelio.... E,ler lig Oral..el være! målesol"
Icr. I afpruvnlllgen er alm1l1dcltge. h}hrid- og mi,\h)
brithurtcr afprøvelog ...anlrllenligncl. Oral..el og Ilyola
401 er hybri<.ler. l11cn~ ces 04 cr en mix hynrid sort.

Kc~ull;lIcme af .\reh for,,,g med \årrllpSs0I1er i den
fællc" :Jfprovnin~ r vi" i t•• !lel 28. Or:.I..cl og 11)01:1 ~(I1

har glvel Cl 'Inrr froudb) II.... af standar<.ll.. \alllet I lor-
hold tilm:l.l .......nrten Helio,_ Der har. Jrct ... for ...og \ærel
lor~I..c1 p;' fmels lllJhold :11 ohe. Oml..c1. lJal..lni ug Pro
9960 har hall dt: IlIlJe"le OII.... IIl<.lhnld 1 fro.:ue. I højre 1..0
ItJnnl' i labcl 2S sc' den gClll1cmsnHlig.c I..aral..tcr for ky..•·
,æd. Der cr 1..1111 lllcdlagcl I..aml..terer fra fOf$\)g.ln·or der
har \ æret leJl· æd. Alle dc provcde :-.I1ftCr har viCrcl 111-
frcJ ...... tillendc lra'llve.

I figur:! \ i,c' rcsullalemc af de pn)\ cJc "'or1er.. for·
hold'I;!1 for fro af ... tal1llardl..valtld i furhold IlI11cllo, =
100. Spol.. har \ .erct med l tl<.lhgcre jr~ JorM)g. men har
Il..l..e \'æret med I fOfS\,!!ene 1 19\)5. l)~ derfor cr I..UII rc
...ullalcl rra 199(, lIl....dlagel SOr1el1le, udh)'lle varierer fra
;ir Id flr. Ved 'tlrt,\alg er del \lg11g1 at I..cllde ...åvcl ~or

Icmc~ pOIentielle udb) Ile '(lill ')orteme, udb)'lIestabilitl:l
~ctJl1ell1 :'Irenc. I label .29 sc~ re~lIltall.:me al forM~g. hvor
lllålc...orlcn 11c:liu... Dg de pm\clk '>ortcr har li!;!:!el • ~at1l

me lorsop ...a;e I 2 eller nere k Dc gcnnemsnilli~c

lroudhyncr ~I ~landaflll..\':tltlell..;m'I:'" 1 mtllc~on ....n Ile·
hu.. 'arnI dl' pr\)\edc "oner, Illcrudh) tiC End\ iderc se ...
forh\)ld~lallcl for dl' prll\ ede 'urters udh} Ile 1 lorhold lil
m:1Ie..oncn.

l tatlel 10 Cl' d}rl..nlllg~- og I..\alilel')cgcn..l.atx:r \-'I~(

fur de sorter. <.ler har delta!!cl 1 bnd,fol",ngenl:. og 'iOlll

er p::l den dan ... l..e ,~)f1 ..II ..te. Dcrer en fo.... l..el i rlanICnll'~

h(ljdc p:'\ ca. 20 cm og på:; dage I modnillg fra de tldlig-

tlcll(J~ \(M)

rlJfll'.~'Uf /IN:!. w,
S'M " II 23.S 1.1 "b
\lanIIla ,. II l·U Ul "b

I "rlm;Wf /W,i·%

~ler ,., II 2..'i,<i 1.1 IOS
~Ilflnlcr " II 16.n 1.1 IIb
Slarhght " II 25A u.q ,().I

In' 29 II 2~.~ n.1'> ItU
"ipulml 29 II 2].8 0.1 '"0
F(tIw~ wr II}I/J. li(,

Llal~1I 25 II 23.7 L. 107
\llfU 22 II ,!,J,s 1.2 IO~

IOrl"l,'\Jr IW'i """

Or.lkd 15 II 16.0 ,~ 113
Rebd l' II .!j"" 1.9 W~

D3kllll 15 O 25.7 ',4 IOS
( 1\1\;,) l' II 2:'.1 <U: ItII
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Frø- og induslrhlfgrodcr

Tabe/31 8ekæmpe!5e afaRt'rJenllep J ~'årrap~ (EJlJ

I, l]b(handlct I. 102 15,1 198 m 8.8
2. 05 l Bcnasalo~ ....

0.4] Rlackx 4 39 2.1 23 44 6.5
3.0.71 Bcnasalox +

0.31 Agnrob II 47 2,3 127 151 2.7
6. 8 kg Blbtcn ...

8 Lg Slcn.sllh 6 91 1.1 13~ 193 2,0
lSD 1-6 m ~

ILd 1-6 bt!lwndltt JI /1-1.1

udh., .
mcrudh
Mg fr.

pr. ha "td.

'.01

otal ukrud
m 14da

cdlerbehVarraps

<4.rtUI1{orJ41C 1996 J l"".' lIdl Otrr..,_p

l. l]b(handlc:t 21 134 12,4 .l48 436 5,5
2. 0.5 I Bcnnalo.... +

0.4 I BI_li: 5 " 2,1 46 57 9.2
3.0.7 I BcnasaloJ: +

0.31 Agl"lmb 14 64 1,9 231 250 4.4
40.3IDK·'iOO IO lOb lA 201 231 5,5
S. 2 kg Lenl.gran 5 92 1.2 98 126 5.2
6.8 Lg Blåstcn +

S L~ Stensall , t24 U: 099 370 1.0
I-SO ~ 1,5

IW~·9() 71!KSff~, /uh ac..rJt"""'P , lorstIt, -I('" O,t'fK"-P

Glimmerbøsser I raps

v:\rraps. Del kølige og torre vejr gjorde. al rapsen Ikke
voksede så hUl1igt og glimmerbøsseme gjorde måske
derfor forholdsvis SlOr skade. I tabel 31 ses resuhateme
af 2 forsøg, hvor Mavnk 2F har været anvendl til be
kæmpelse af glimmerbøsscr. l. sprøjtning er udfør1 ved
begyndende knopdllnnelse. og herefter er der behandlel
yderligere I og 2 gange. I tabellen kan det ses. hvor 'itor
en procenldel af plamcme. der har været angrebet ::If
glimmerbøsser. og hvor mange glimmerbosscr der har
været pr. plante på 'iprojtctidspunktemc. Der er i årets
forsøg opnået forholdsvi!l store merudbytter for bekæm
pelse. Yderst til hOJre i tabel3! kan~ udbyttct + kemi
kalier. Fratrækkes omkostninger til udbrin~ning og kore
skade har 2 behandlmger været del o~ononus~ optimale.

Agersennep i vårraps
I 1996 er der udfon 6 forsag med bekæmpelse af ager
sennep. For al undersø~e om agersennep påvirker frocL'i
kvalitel er froet analyseret for olieholdige urenheder og
indhold af erucasyre og glucosinulater. Frø til oliemoller
mA hOJst indeholde 4 pet. erucasyre og 25 mikromol glu
cosinulnter pr. g fro. Herudover er der foretaget regIstre
nnger af ukrudt. froudb)'ltc og olieindhold. t:db)lterc
sultalemc af fonogene l..an 'les i tabel 32. FOr"o1!-ene er
tgen i år delt op. da der har været mange agersc=nnep
planter i l forsøg. mens der har \'æret mellem 4 og 4()

agersennep planter pr. m.' l den ubehandlede parcel i de
øvrige 5 fOMg. Den bedste bel..æmpelsc af agersennep
og andel tokimbladet uk rudi er opn ct. Iwor der er an
vendl Benasalox se + B!adex. DK·500 er prO\ct for
forste gan~ til ukrudlj,bekæmpelse l rap... Effekten af

DK-500 har været varierende. Derudover har der såvel i
vår- ~om vintelTups været uacceptable ~kader af DK·
500. Der forventes ikke flere forsøg med dette middel.
Lcnlagran er også for første gang afprøvet til ukrudtsbe
kæmpelse i raps. Lentagran har reduceret såvel antallet
af agerscllnepplantcr_ som antallet af andre tokimblade
de ukrudtsplanter. Der er behov for flere forsøg med
Lcnlagran i rapl'> for al afdække, hvilken dosis der er
nødvendig for at opnå en tilfredsstillende ukrudtsbe
kæmpelse og for al undersoge, hvilken dosis rapsen kan
tåle_ Da der er mangel på kemh.ke midler til ukrudtsbe
kæmpelse i raps vil del være glædeligt. hvis Lentagran

TaMI3J Bt?Åll'mpl!lse afagenenm'p i I"iirraps· fro haUtet
fEJl)

~gcrim·

'"~.... Olle OI~ En>. ••
nulal'

, arrap lal J'l' m' hold•.., .",.,.

""14 dg. ef =""" 'onwf h.
milml

"''''' pet p<1. 1'" moI/.handtin

lIforwR 1996
I. UbctWMU~( 75 '.3 43.8 1.5 17
2. OS Rcna..alox +

0.41 Blu, " U 43.; 0,5 14
J. 0.7 Ilknaulo11 +

O.JIAgnmb '" 4,1 43.7 1,0 1.
4.(J..\IDK5UU 42 3.8 44.0 1.0 "S 2 Lg untagran 20 1.9 43.6 0.4 14
6 H L~ KIA~t~n -+

S L~ Srcns.alt .li; :!.9 "'.0 0,8 14

I~d Y-f) ~h.;ru/lt'1 ~/ lY-B fro m~d 9 ':; land
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OIiehokfige Glucosinulat
urenheder mikro-

pct. ~

16 rr=:;;;;:;;;;;;:;;;--l40
_ Pc!. olieholdige urenheder i Ira
- Glucosinulat3,0

2,0

1,0

2,5

0,5

1,5

0,0
30 352520

6

2

4

14

OIiehokfige Eruca-
urenheder syre

pct. pct.

16 F-;=:;;;::;;;;;;;;:;;;:;;;;-~---j3,5
_ Pet, olieholdIge urenheder i 1m
- Erucas re, t

8

12

10

Figur 3. Sammenhæng mellem olieholdIge urenhe
der og erucasyreindhold I rapsfro.

vi ...:r .. ig anwnddlg.. Der er opnået cl forholds' i:. la' I
udhyllC l årt.'11'o fnr:.og. Ekslrcnll lavl h;lr del 'ærel. h'or
:lge~ennep furd..om i ..lore mængder. l fur..ogcl. h\t1r
dcr var 14, agcr\Cl1ncpplanler er der ho..lcl Ilæ:.len ~

!!angc så meget hvor der er am endl Bena\alux se +
Bladex. l\'cdCrsl I label 12 \C\ gellemsl1il\rc\ult;ucl af de
\ene... tc Io jrs fONlg. I gennemsnil af de J forsog. h, ur
Jer har været el "hlrl antal agcrl'>ennep. er der Dpn:'lcl Cl
\IOn lllcrudhYllc. hvor l3enal'>alox se + I3ladC1( er all
vcndt til ulo.rudlshel..a::lllpcl"c.

Tahcl 33 og figur J og -t Vl~er re"ultateme af 1..'0111
lel'iundcrso!,!cl ...cme. der er forelaget af ff(~1 fra ovcnst.1
ende fun.og. I label 3_, "Cl'> gcnncmslUhrc"ullmemc. Dc
for-.I..elll,ge bcl..ærnpel-..cr htlr eflerf;jdl cl varierende anlal
a!!cr..cnnepplanlcr pr. m~. og el \'gel alUnl ngerM:nnep
planler har llledfun Cl ugel indhnld af olieholdige uren
heder I froel. fkn I'gedc m.L'lIgdc olieholdigc urenheder
hcvirl..cr. al \:l'vd crwa,,)re \om gluCO\lllUlatmdholdel
sliger, Derimod er olil.:illdholdcl i frød ikke påvirl..el af
bc"landen tlf :lger~cl1ner. [ ji,!!ur J er re"ultaterne af alle
enl..ellanal)'M:r for pcl olielHllJige urenheder (M)Jlemc)
og delm:iltc Lndhold af cnu:'I\)TC (I..ur,,:n) l ..amme pro·
\'e vi\1. RC'iullalcrne er "nnc-rede s pro' eme med dd la
'vc"!e mdhold af olieholdIge urenheder står 111 \'en"ITC i
liguren. Der Cl' en god "3mmenhæng mellcm indholdel
af oliehuldige urenheder og pcl. eruca,)re I froe!. Der
hal' v;crcl op lil 14.7 pel. olieholdif!e urenheder, og del
hOJesle Indhold ;lf erucasyrc har værel på J.3 pct. IJcr
har iUe v'l.:rl.:l for")ogslcd, hvor frøets indhnld af cruca
:'Io) rc hM over... l..redet gr;cn ..cn p:l4 pc!.

Figur 4 'I\Cr. al der er cn god \ammenhæng mellcm
mdholdcl af olieholdige urcnheder og glucO\inulallnd·
holdet. Del frcmgM og~~ af liguren, al J ...r I rCnI rapsfro
er cl indhold pt't IO· IS Illlkmmol glUC(Nllulaler pr. g fru.
Græn~n på ~5 mil..mmol gluco... inulal pr, g fro er Io..UIl

ovcr..krcdct l Jet uhchandlcdc fur ...og"led l for~ugd med

Figur 4, Sammenhæng mellem oJJeholdige urenhe
der og glucosinolatindhold i rapsfro,

~-ts ager",cllncpplanlcl'. Iler er der mjlt et g[uco"llnulat
lIldhold ptl 36 milrtllllul pr. g fro.

fJer mungler ~('mid.e midler 111 ht'~tl'mpl'he uf /I~rudt
, \(/1 rupI, ,1"pcjl'll mafl,l.:la der mitllel til bt'~f('mpel~e af
agent'nnep. J..iddi~l' mfl J.gersenm·p forarsager mege'
llOre udbl'flelab, hl'Or dell furt'~ommer i :Jtorrl' ma-Ilg
der /Ja a hehOl"for l'n/ornat dI5Pl'fl.)ClIion, .\(1 HI"dl'X
mli 1I111'endl's Iii beilt'mpehe, hmr "gaw'lIl/ep. kiddi~l·

f()rt'~()mma i .\wrrt' mæ,,~der (),~ IIrI'II1(l1·lsrap,\. 111'/\ ('Il

,at/cm di.\/u'flWlriol/ iHl' 0pflå\. \·il (ler Hat' arl'rller.
hl'ur lin lUe er m/l'I,~1 fil d,rke larm/H.

Radrensning af v~rraps
Der er i Jc "enc:.!e .. r bk\ ...1 færre I..embl..c midler lil
uJ..rudhhcl..æmpelse I r.tp~. Der er l .1r udfnn for..ng 101' al
undcf\ngc. om del er muligl al opnå -.amme udh)lIe.njr
drrap... s:h på 50 CIII r:cl..l..cnfstanJ 'UII1 ved 12 cm. ~"1I1l

fnr al undersoge, nm ul..rudtel I..an bekæmpes u«;tncl..l..e
ligt en'cl..livl ved radrensning. Der er endvidcre prnvct
2.5 og 5 I..g udsæd pr. ha vcd 50 cm ræHeafstand, Hvis
der I fremtiden skal dyrkc'i hybrid <"or1er vil ud'iæd<,pri
\.Cn sands) nlig"l:' "lIge ganske mcget. Derfor er del' Ig.
ligt all..endc den okonomi ... 1.. op\lmalc udsæd ..mængde.

Ilatlel 34 ses resultaterne af 3 forsog. Der Cl' I forsøgs·
lcd 2 bekæmpel ul..rudl med en blanding af Trcnan og
f)cvrmol. wm er udsproJlcl inden såmng. I de række<".. e
de for~og:.lcd er der radrclI\ct 2 gange. Der har været
mind"l ul..rudl i forsog .. lcd 2, hvor er anvendl kemisl..c
midler. Ved h":'Iot har der været agersennep i et af for
'iogene. og den hcd~le bel..æmpclsc Cl' opnåel. hvnr der
er mdren ..el. 1sanune fOr\ug har der også været pilcuncr
\ed hO\I. og overfor denne an er der ~lOn SCl opn. el
"amme bcl..æmpel~ af radrensning ")nm af kcnu.'il.. be
kæmpcl!)C, Der er hO"lel forl1old:..\ i~ ..må udb)'lIer i dc J
forsog, Der ~r opnået el merudb)lIe. som dog II..I..C er
~lalbll~1.. "lUen lor alle ftlNlg ..hchandllOger. Der er op-
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Tabel 14 Radremnin1{ af w'Jrrap5 (EJ8) Tubel35 l.lmd!>/orsog med oliehorsorter (E39)

~Olit'hør PI.." Ohei l:Jb_ og F"'''''JJ''''lh1.1JJe lør..løf meruJh. r",

"" p,~ hI-"'" udb)ue

69 47.1 16.6 JOO.. 46.2 +1.7 90
72 46.8 .2,5 85

'"
4 5 , .'

63 43.5 16.8 100

"" 44.2 1.5 J09
61 43.9 23 "'.1 +0.3 +1.2 93

1.4

ICW6 4IQT5Ø~

OlmetIe
Royale
PaciflC
UlD

I9<H Amal fonøR

Olmcltc
PacifK"
Royal
To$doou
IS/)

rrlH:imbl
ldb)'U~

" RæU.C' Afgrl&dC' Ol! mer-
Vårraps """'" .1 """ pVm u,""" UJbhj

pr ha om pr_m frø ~.b..
~Id kv

1996 AlIJallors,,~
, J J 1 J

l. Ubehandlet l 12.5 92 194 11.5
2_ 1.0 l TrcO;m +

1.01l>e\nnol , 12.5 J06 "" !.6
3. 2 x Radren!U1ing 2,5 50 50 150 J.8
4 2 x Radrensmn! 5 '" II! 168 1.9
LSO .,

fur dnin~

nået det ,amme udbytte ved 2.5 kg udsæd som ved 5.U
kg udsæd.

FOr'\ogene søges fonsat.

Gensplejset vårraps
I foråret 1996 blev der gl\'cl tilladelse til al uds. gen
splej~t vårraps. Der blev anlagl et demonstr.tlionsfor
sog på Koldkærgård. hvor 2 gensplejsede v:lrraps~ncr

er sammenlignet med 2 almindelige vårrapssorter.
Ukrudtet i de gensplejsede l>Ol1er blev dels bekæmpet
med Basta. som de er resistente imod. dels med Bena
salme +Bladex. 'iom også er am'endt j de almindelige
\'årrapsltorter. Dct cr lydeligt. 31 de gensplejsede rdpssor~

ler har st. cl bedst. hvor ukrudtet er bekæmpel med Bu·
sta. BMe de !:!cnsplejsede og de almindelige rapssorter
har været Irykket af Renasalox + Rladex.

Den cne af de pruvcdc gensplejsede sorter er sogt
godkendt i England. Ocr kan i fremtiden. hvis det bliver
tilladt og acceplerel af politikere og forbnlgere komme
l1ere gensplejsede raps:-,orter p:\ markedet Ikke alene
'ioner. som har resistens imod Basta eller Roundup. men
ogs" sorter med andre forbedrede egenskaber.

Hør
Sortsforsø9 i oliehør
I den fælles afprovning er afpmvet 3 ohehorsorter. Re
sultaterne af forsogene er vist i tabel 35. Froudbyuct har
i målesorten varieret fra 8.4 til 23.8 hkg pr. ha. Olinette
har i .1rets fOf'iog givet det hojeste udbytte. Nederst i ta·
bcllcn ..es rcsultlllerne af sidste års forsog.

Ukrudtsbekæmpelse i hor
Ilor er en ~ben afgrodc med en svag konkurrenceevne
overfor ukrudt og derfor "ræves en haj og langvarig ef·
fekt af ukrudtsbekæmpelsen. Der er udført cl forsøg. rc
..ultatel kan ~efo, i t3bclbilagel. tabclnr. E40. Det er for·
søgt at finde ukrudtsmidler. der kan erstatte Glcan 20
DF. som er afmeldt og detfor udgår af markedet. Ally 20
DF mcd og uden spredemiddel er prøvet. Hannony og
Logran er prøvet med sprcderniddel saml Basagran 480
lilsat AClipron. Der er opnået en tilfredsstillende ukrudts
bekæmpelse af alle midler. undtagen Logran som ogs"

BQjlO resistent d"raps
forrest og olm rap!> bag·
"ed Begge behandlet
med 8a..<;ta
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FonCJl.: med 1IJ.f(Il/hheÅlrmpe/~l' I hlJr

lur ~1.;ldct hllrrt:11. Stnr'll udbYIh: c:r npn!1cI. h..'or Glean
20 UF t:f anvcndt mell Il\or Ally 20 UF er anvcndt. er
der opn:h:l nil''IICn ~art1mc udbylIc. Del 'icr derfor ud lil.
;11 Ally 20 DF rnuligvls I..an cr~l .. llC' Glean 20 DE Dd er
p:'l nu\ ~l'rcndc lIChpunl..1 iUe llllach at anvcnde Ally 20
DI' i Imr For'iog mcd Ally 20 DI- soge .. furhal i hor.

Ukrudt i spinat til frø
Dl'r er I 1996 udfOrt -l fnf'ng med ul.rudt ..hcl.æmpdse l

"plllat lil fro. Re'>ult:ltcmc ;11 fon.o~enc cr Vl<;l i lahd Jti.
Belanal OF + A<iul!n har \ærct me\! 'il.åm~olllmc u\er·
fOl afgnKJcn. lIre af for:>.ugclle har lkr v;crct en god
ul.rudl...hckæmpcbc af fnr..ogsbchandhngcn I el for'>og
h.lr u"nldlsbeJ..æmpcl ..cn værel utilfrcl!,<;trllendc. men

den hcd'llc bel.a·mpcl'IC eropn;kt i ;Jl!c tor<iogsled.ll\tlr
der er behandlcl 4 gange. Dcr cr hU'llcl de ~lor .. le udh)'l
ter. h\'or der er anvendt J x lBelanal + A:>.ulll\l eller -l x
Belanal. I forsog~leddcnc. hvor der er anvendt 1\\ al.k·'\;
HW. er der opnael en bedre ul.nldhbckælllpd ..c. men
pl.llllewllc( o~ udb) Ild er Jesv-;crrc 0l!'iJ IItll I;tv-ere. Ved
cn ugel dosi'i.Jf A\adc>.: er plantctallel faldet yderligere.
men h\crl..en ul..nldl<;bcJ..æmpel ...en eller udb)II~( er p;l-

/(,IIf'1 Ul L1r/l(II i :,>IW/II( I/J I ,

Planle ll.rudll.- Rcnllru Udb" og hJrh"l.:l1 !
Spinal bestand d.d.ning i ",V.:lIC mcrudh. ro<

pr. ha p<L p<L "g pr. ha uJb)'ltc

If)llf) .) r"'ll/>:,

1,1 x{11 BClanal+
I I Asulo\) lOS 16 Sfl.6 2062 100

:! ~ x I J lklan..1 ~X'! "
.,,,,., "71 I'~, II BClallal.

1 x 1.5 l Metanal lXI • 91.1) .., .,, l" Il L Iklan,li •
O.i I \\ ••dc\ HW) 27-' Il:!.) "'11- 'lJ
I l BClanal'" O.i l A\Jo,:\ BW +
'x(l Belanal ....
I.J l A\"adcx !::I\\ I 211 , 'I t. 'Ii +116

.,
• 11 B':I.maJ +

O.i I AI.IJ.:\ 11\\ • :!1"7 • '~1..' +:!71 Xi,, 1511kl;mJI ~ l II \\,l,ic\ BWl
/\n "'
• I IIHJO pr h(l IW///lell

/.,,/ / t>. / 'p/il //lIr UÅllulJ er l/fu/111m IO. l t- o>:,.J ~pft/11l el .,

rlllltl· 11/1'/" rfl"'I~{' /!,'hlllltllml?

SJ.unme/ I !>pmlll

\ lrl.el. O,ge.....:lvcl Belanal ~(}m Av-:ldn dO"'I'i falder Mde
plantctallcl o,g udh)ttct yderligere.

l Cl fon.og cr cl",r anvendl del Il}'e llllddel Sdf;lfl mcd
henhold:>.\ i ... 5. IO og 15 g pr. ha. Der er spwJtel ~ g;lIl,ge
mcd (l\"cnn,x\ rlle do:>.cr. Spll1atplatll...mc hlc\ :>.al l .. t,t u,g
udbyttet \'ar heil ulilfrcd'iSlillcndc.

i>e\id\fl' /(J aH fono!!. har \"1\1. at 111"/\ do l'r mll"~' a/
fIl/fore lIJ.rtu/II/)d.ll'mpe/.\t'l1 / '1'illll/Jla ,it' opt/11Il1!t· lull
!,lIl/lIer" i'r d('1 mlllt ~/lll oplICi en lI/fn'd\\lIl/rlldc lIJ.rmJ/
beJ.a'ml'l'Iw I1u"d Hetaf/(l/ OFillt-rhll\(UI og \l"CIdl'\ /IH

Fr.J pml."l\. melde.. der d.....\ol·rr.: i .\r um_ al ul.mdt'ioc·
J..:l'mpd\Cn IHe er ly"kcdc.. i .. Ile marJ..er. Dcr er l\.il'r l'tI

..!lIr forcl..om ... t af plkuntro I r;harenC'_ FIlT al opn;t en ul
\.lr.e""C'lig rcn færdig\' .. r.:. har del derfor v;cret lHxhell
dlgl at am",l1l.k cl stum: bund'inld 1 rcn..ellla.. l..ltlemC
med cl :>.lllrr..: lrolah lil folgc. Da der I..un er ga...."c f:'l
ul..nldl ...nudler....Olll :>.pinat J..an l:'\i<.' .... r del megel van... l.. ...
IIg1 helt al umh ære r\~lIlox tilu"rudl,hck:cmpel'ic i "Pl
n.tl.
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Gødskning og kalkning
Af Leif Knudsen, Torkild Birkmose og Hans SpeIling østergaard m.fl.

Den ek1remtlm'e nedbor.vnængde i eflerarel og l'itlteren
1995/96 er ar,mg til, at /lu/holdet afmineralsl.. 1..m:/stof I

jorden iforårel 1996 har \'ærel meget hojt Delle belOd.
at kvælstofprognosen forudsagde et behm' for l.....æl!Jtof i
hal/delsgodning. som I'Or 30.000 IOn eller ca IO pcl
mIndre end I et normalt dr

De mange Jorsog med sligende mængder kvælstof i
l"inlersæd \'iser. at kræ/stojbehoret faklisk har Heret be
tydeligl IQ\'ere end norma/r / gennemsnit af 57 fonog i
vinrerhvede er den optimale k\'æl5/ofmængde saif-de!l
l.un filndet Iii llJ Åg !..TiPIslOfpr. ha, hnJÅel er ca. -IO kg
under gennemsnittet af de tidligere dr. I "årby.!: er der i
gennemsnit afforsogene l 1996 malI et højere h'ælslOf
behov, end forudsagt i progno!Jen.

Forjogene med tilforsel af svO\'llil korn har ligeledes
værel påvirkel afden Im'e n·nternel/bor. Jordcm indhold
af tilgængeligt s,'O\'1 har m:ret hop, og der er mdlt me
get hoje s\'ovlindhold i planterne se/l' i formg,\Jeddene
uden ti/forsel af swwl. Der er Ikke nuill merudhyuf'r for
al ti/fore svovl,

I perioden 1994-/996 er der gennemf'''' ! I Jonog
med behandling af Illisæd al l'inlerbyg med numganhol
dige midler lil forehyggeise lIf manganmangel I disse
lorsog er der opnået et lidi SlOrre merudbYlIe I'ed he
hlU/dUng af udsæden end ,·ed udsprojtfllng med mlln
gmu'u/lol i no\·ember.1 \'iirbyg er der i 199-1·/996 Ken
nem/ort 15 forsag med behandling af udsæden med
manganholdige midler Iler er opnået samme merudb.\'t
le ,mm "ed Iu/sprojtning afmangamu/fat

I 1996 \'iser forsagene med lil/one! af gyl/e lowd for
\'intenæd et memdb)'lIt' for !ldn'llIlforsel af gylle mm
for hande/sgodmng. 16 forsog i perioden 1993-96 \'iser,
al der !I,'en år er opnået el mewdb)'ue for lilJor:.t'1 af
gyl/e og hande/sgodninR om efterclrel.

Der er opnået en me~et god eJfekl af tilforsel af n'/IIe
gylle Iii \'inlerhl'ede. /lor.HJg med kvægs)'lIe er der op
ndet en god virl..ning af rlf'dfældnil/g af gylle I begyndel
sen afapril. Et .mmmendrag uf.J lirs forsog med tilHet·
ml/g af syre lil gylle dser, at der er apl/riel l'l he!J1..ed('fI(
og iUe-sigll/fikanl merudbYIIl' lor !J.,'relilsælmngen

I 3 dr.~ forsag med lilforsel af gylle til frogræs niti pr
terarel er der i engrapgrtt:\ opnan merud".\'IIer for
IIlforsel af kneb,lOf om eflerl/ret. DenIIl' hæl.\to/1i/forsel
l..an st.e ijorm af ~-"lIe sidsIl seplember, TI/forfl:1 ufgyl
le sid!Jt i ol..lober har iUe 1..Illlllel enlalle hæ/slOf I !Ian
de/sgodning umfonjrn Ti/fonel af gylle lidH i ol..toher
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har benrkel en lil/e stigning i jorden.s N-min-indhold
målt ca, I. decem!Ja.

Forsog med spilde\'ol/dsslam viser. at der kan opnås
en god I,års drkning "ed li/forsel om fordrer Der er 0"'
sd måil en beIydeliR eJten'irl.ning.

Kvælstof
Forsøg med stigende mængder
kvælstof
I 1996 er der gennemfort et ,tort amal forsøg med sti
gende mængder \..vælstof til kom. I begyndelsen af
SO'eme blev der gennemført mange forsøg af denne ty
pe:, og cftcr al forsogsantallet i begyndelsen af 9Q'cme
dalede betydeligi, har restrikSloneme i anvendelsen af
kvælstof igen øgel interessen for al gennemfore forsog
til afdæknmg uf den optimale \..vælstoftildeling,

Som følge IIf de omfattende registreringcr af forsogs
arealemes dyrkningshi!'>torie, navnlig med henblik på re
gimcnng af de tilfane mængder organisk bundet kvæl
stof i årene forud og vcd m,l.ling af jorden'!' ~min-ind

hold ved vækstsæsonens begyndelse, kan forsøgene i
stigende grad danne grundlag for at forbedre bereg~

ningsmodelleme til forudsigelse af den enkelte mar\..s
,godningsbchov, I den forbmdelse er forsegcne l vårbyg
og vinterhvede grupperet efter forfrugt. jordtype, udbyt
teOlveau og eftervirknmg af husdyrgodning.

Den okonomisk optimale \..\o'ælslofmængde er bereg
net for hvert enkelt forseg, Beregningerne er gennem
fort ved en byg- og havrepris på 90 kr pr. hkg. en hvcde
pris på 95 kr pr. hlg, en rugpris pA 85 kr pr, hlg og en
hælslofpris på 4.30 kr pr, \..g kvælslof. Den gennem
sOltlige kvælstofmængde beregnes M>m et gennemsnit af
dc optimale lvælslofmængdcr i enkchfu~ogene, Det er
vigtigl :u nDlere sig, ni den gennemsOltlige optimale
l vælslofmængde af en forsogsserie ofte dæHer over en
slor variation mellem enkeltforsøgene, Det er ugså vig~

ligt al nOlere sig, at en del nf variatiunen mellem en\..elt
forsøgene skyldes en tilfældig fon.ngsvarialion, og at
dcr derfor slal mange forsøg under ensarlede bctingc1~

scr 111. for med si\..kerhcd al fastlægge den optimale
\.. \'ælstofmængde. Den opumllle kvælstofmængde frem
slår i tabellernc som en absolut størrelse. Man skal være
opmær~som på, al en begrænset afvigelse i kvælstoftil
delingen fra optimum \..un har beskcden mdnydclsc pA
det okonoml... \..e resultat.
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Tahr/ / Sligende Intl'ngt/cr hæ/sloj (il lurh,,}: (f /}

19117·9 '9%

~""': Kar. for Udb. Udb.'. "letto-

VdrbyS leje- Pet. rA-
kg f'\ i ~""'" jmorudb.

hkg "'. protein
km><

hkg hkg
kerne

\' ~I
i kerne ",h> ko"" ko""

",h> ",.h> '" h.

F(lr/rtJr,:rlmroj7rr
Anlof/wm/l , 1 1 J J

lirumll!lldl'l HI I) 115 7[1 ,f~.b

40~ 14.5 O 14,7 I ().l 7.6 4.6
IiO'" ::!::!"f [I 12,1 9' I ..HI 9,1

1201\ 27"f O 13.5 110 15.S 8.7
1011'" 2RH [I I·C:! III J2.~ l.'
1flfl ~ O 11.2 '7 12.6 1.'

LSD 4.'
1987-9.~ 1996

\ '''''11 l rl)cf~"Il.'1I J.~ pr h" "Ol'I \' m«ll~drÅM "pr ha' 146 91
~,.·rtI,f" \ "('I, hJ..t< pr /1<1 3J (I IJ,fJ

11 II
~~ J().6

54 I t.7 8.7
70 211.i I~.N

f(l 25.1 1IU
<Jl 26.:'i 17.7

102 17.9 17,2
J/,

1'/96
XJ (:!5·/,'t7J
/38 (.1/.1981

:!8.:! f.n.JI;1

H 8
';7 46.9
73 10,4 7,4
S7 14.7 <J.l'l
98 15Jl 9.0

102 14.Q fl. 1
102 14,7 4.0

.(7

1990
NJI35·I,I~J

&~(15·/.~JJ

f(,.!JI.~.~J.tJJ

IH

,I

Q.O

9.1
lO.l
11,4
12.J
12.2

!t '

1987·95

8

"O
O
O,
I

"' II II
.H.O II 111,0

10.3 O 9.4
16.6 " !lUl
19.8 O lU)
21.1 I I :!.O, 12,f(

IQJJ1·Q5

Forth/VI J.t/rn

Antal forwg
G,UOOj!(,oc1..,.

~O 1\
l::!ON
I lilI 'J

2lJO N

Forjrtl.t:1 " ...r
\llIdf /orJfJ,fl 65

Gruncl~.tLIcl .fIA
4() N 10.4
XII;..I 17. I

120N 19.5
Ilil f\ 20.1
200 N

(inl \i'/11I/1, f'fH/~(lIl('1I J.~ ,'r h"
Gns. Op! \i mafl,f:d~ tR" pr ha
GIH mprmlh I III" hJ.K pr lu,·

HIJ

(in' l, -1I11n I nHJ:Of/f'f/ 1.J: l" ha
Gru opl 'tf mangd~.t~ \' pr ha
(;,/.\ mrT/l,If!1 1'1" hJ.t< pr JlJl

har dCfl1110d V,l'rel 11llndrc end i :lrcne forud. n~ den bc
n:gncde gcnnelT1~mlllge oplim:tle l..væl\lofmængde har
hgelcde\ i genncm~nil \--cret 25 ~!! hælslof pr. h,l 1l1111
dre end I ;\rene forud. Dc 2 la... e..le 0pllmale h:cbtof·
mængder er milli i forsøg. hvor der er blevel gl\'el hu~

dyrgodlllng til forfrugtcn
I tabel I er der desuden vist re\ultaterne ;lf I fo,,"og

med ~an(}ncr som forfrugl. I delle forsog er der upnåel
el IHIJI udbytte i det grulldgodcde forsøgskd. Den opu
male kv:chlufmængdc har "un værel 91 kg kvæl'lJof pr.
ha. hvil~el er bclyddigl under dc forcgående :1f\ opti
ma.
I~enncm mange Jr er der gennemfnrt cl stort anlal for

\og i v~rb)g. I tahcl 2 er samlel en oversigt over for
\~'gcne Ira 1987-1996 og fOf'\ogcne for 1996 "lene. I
o...-e..... i~ten er medtaget .. Ile dc fo .....og. h... or der ~an hc
re~ne .. t:1 o~onol11i\~ nplllllulll. RegisIreringerne er l~~C

Stigende f/ul'lI\ider J.. \'(l'!\fo! Itf \'arbvg
INr t:r ialt gelHlt:lllf(lrt 20 for"'l'g med sligelldc m:cngdo.:r
~ \ ;elstof fra O III 200 ~g. ~ v<elstof pr. ha ILI v. rbyg. De\
uden cr der gennemfort 12 forsog efter andre forsugspla
ner. hmr merudbyllct lor 0-160 kg ~v:elstof pr. ha er
måll I sammendr:lgct sld~1 i delle afsnit er alle 32 for",g
lagel med. mens der i 1..1le1 I ~un indg::1r resultalerne af
de 20 for..ug.

Af de II fOrM)g med forfrugl ~om er de 7 gennemført
p:\ JR 1·3. I for\og på JB 4 og 3 forsug p. JB j·7. .4 af
forsogenc p,\ 'iandjol'd er vandel. 4 af forsogenc Cl' !lIdelI
hu~d}rgodlllnf!.lil fnrfnlgten eller I :'irene forud.

Ved for::l.r~h hegyndcl\c er udlag.el en pmw III oc
'itcnllllel\c :If lIldholdel af nllnerab~ ~ vælsluf i roddyh
den (K-mml_ I gennemsnit af forsog.ene med forfru~1

~orn er m II et mdhold p:! Sol ~g N-11Im pr ha lIIed en
\aridtion fra 25 til non ~g ~\a:1<.lUf pr. ha. \l-mlll-llld
huldet var I de lil'i\"arende fOf\og I IY95 46 ~g "vælslnf
pr. ha. Indholdet al' N·mlll h:tr s"'lede~ værc! 40-50 ~g

hojere i 19% end normal l. [gcllnt::msllll afde II forsø!!
er der opn:!cl el utlhYlle I del gnmdgodede fon.ogsled pli
'O.b hkg pr. ha. dvs. IA hkglha mindre end i de lil\\ a
rcnde fOf\ug I 1987-95. DCI væM.'1111lg1 hOjere -0111\
lIldhold I jorden \cd for:lrcls begyndelse ~unne fOf\'cll
Ic.. al resultere I el hojt udh)llc I det grundgodcde fur·
\"gslcd. Dell... \"e opm1edc udhytle I forhuld III årene fur
ud ~an \~)Ide\. at fun.ogcnc I 1996. l mo<hætmng lil
lldlJgcrc. o\cf\cjendl' er gcnnelllf~)rt p. 'iandjord. \I1er·
udbytlcl for lillor~el af ~\'ælslofer dCrlmod :-.lulTe 1 1996
cmI l gcnncrmllil af :'irellc fonId. og den oplimale kvæl·
:-.Iofmængtle cr r gCllnem\llil al de II fOf\og beregllc1lll
at være l]~ ~g ~ æl\lof pr. ha. I furhold til .1rene forud
har den o~onorni ~ uplimale ~ \ æhtofm'l'ngdc \'æret 21
l..g hælshlf pr. ha hojen: end gennem"lllllel Indholdel
.lr protein er p:t ct normall lll\"cau for .... rbyg.

Af de 8 forsog med roer SOlll forfrugl er de h gennem
fort p:l JB (,·7. I r~ lH 4 og I P lR 3.17 fo ....ug har for·
fnlglen været fabn~srocr og ~un i I fors~'g har den
værel foderroer. I Illod'ia:tninp. lil for~(lgcne mcd for 4

fru!,!l ~nrn er fOI ...ogenc Illed forfnlgl roer ~åledc~ ovel·
vejende gCllllCl1lrurt p~ lerjord. [ 2 af for ...ugcne blev der
lrldcll hu\dyrg(ldnmg. 111 f(lrlruglen. \l-nllll-indholdel
h~lf ved fur.'\ret\ beg) ndcl'-C været 60 ~g ~ \'æhtof pr. ha,
h\ il~cl er 20-30 ~g uvcr normalen.

Cdh> tlct I del !,!rundgooede fo .....ugslcd blc\ m,llt lli
46.9 hkg elkr godl 5 h~g ll\cr del gelll1em\nuligc ud
h}tte I 19S74 199j. y1enldhYllcI for ulfur..cl al ~"el'ilOl

Dcl vb le nCllomcrudhylle er beregnel ved at fralr.cUe
om~u<.lningemc til hælslof og omkostningerne 111 ud
hrillgning M gu,dning ( l00 ~r/h:J.) fra merudhyllcl. Mcr4

udhyncI vcd tllforsel af den okonami~~ oplimalc h:cl
~lofmængdeer beregnel i hvert en~dl forsag.

Ved hcrcgnlllg af dcn opl1l11:11c kvæl~lOfmællgdc er
der Ikke tagel hcnsyn lil. al ~valllelen r vir~cs af lilfnr·
scl af ~Iigcndc mælll;dcr kvælslof. Der cr sjledc~ i~~e

lagcl hensyn Id. al 'ialgspnM'n for maltbyg ((docr ..ed en
..ligende prnlemprOCenl. t:ller:lI en lil~lr:ck~cligprnleln
procelll ~an være afgorende for \algsprisen for vinler4

hVt:Jt: lilllll('l"\cnll0n e1kr mclfremstlll111g.
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Gooskning og k..lkllin~

lilført kg N pr. ha

Vårbyg, forfrugt korn

Km!lstof 11/ \'Clrbyg 'dforl or.'-?(Jn;sJ. godning
Ved lilforsel af husdyrgoc.1ning om fordret forud for så
ning af \ drbyg opnds nomlalt en god og sikker effe~t af
kvælstof i husdyrgodning. Tidligere år<; forsag har vist.
at behovel for suppleringsgodskning med kvælstof i
handcl\godnmg cr \ærdeles beskedent lil v~rb)'glllarker.

på lerjord. Opdchngen af fOI"\\)gene efter jordtyper viser,
al den oplimale kvæl\lofmængde er hOjeSI på J8 I og 3
seh' om udb)uel er væscmligllavcre end på J8 6 og 7.
En del af forsøgene på JB I og J8 J er vandcl. Del ses
dog. al den ophm'lle kvælslofmængde er ~Iorsl vcd mid
del- og hOJt udbyucmveau. :\ r den oplimale kvæhtof·
mængde ikke umiddellbart stiger fra middell til hØJI ud
b) ltcnl\t'au kan del ...kyldcs, at ved det hojesle udbyne·
niveau er der en større andel af jorder med en hOJ lerpro
ccnt og demlcd vand holdende evne. hvorfor kvælslofLa
bet er mindre og indholdet af mincmlsk kvælstof ved
forårets bcgyndel<;c er hojere end på sandjorden.

Nederst i tabellen er vi~t en ovcrsigt ovcr re~ultalcme

af de !o.idstc IO å~ forsog. Det bemærkes specielt. al
I..:vælstofhehovet "'llr la\'t i 1989 og i 1992. I IQ89 kan
del skyldes en megcl 1m vintcr, mens dct i 1992 var den
meget torre sommer. som bevirkede el lllegcl lavt udbyt
le i afgmden. I 1996. hvor vinteren har været mere tor
end i 1989. har den uptlluale hælstofmængde værel
oml..:ring gennemsmttet fur 10 åT\ perioden. Når den
lorre villler Ikke har mdvlrkel mere på den oplimale
kvælstofmængde. kan en medvirkende d~g \·ære. lU
hO\edpanen af forsogene i 1996 i mods..Tlllln,g liliidii
gere er udfort på ~ndJord.

200160120

l
-udbytte'996 J- UdbYtte 1987·95
•• Nettoudbytte 1996
•• Nenoudbyne 1987·95

............. . .....

8040

OL- ---J

O

50

2."
1;.

130
,;

~2O
~

10

60,------=::====='1

komplcttc for allc forsag. og derfor \'anerer antallel af
fon.og efter opdeling.'lkrilerieme.

I perioden 1987 til 1996 er der gennemført 247 forsøg.
med <;tigende mængder I..:vælslof lil vårbyg. Del gen·
nemsnillige 0pllmum er beregnel til 109 kg kvælstof pr.
ha og el udbytte ved optimum p 55.6 hkg pr. ha. Ved
opdeling efler forfrugter opdeles samtidig i jordlyper.
Langt den ovcrvCJende del af forsøgene med rocr som
forfrugl er gennemfon efter fabnbroer og o\er.'cjcnde

Figur l. Udbytte og nettoudbytte ved stigende
mængder kvælstof til v~rbyg.

Tahel1. Optimal N-mængde Id rdrbvg.

()pdc:Jmg
V6rbygforsøB 1987 19% \"rb)·~j(l,.s"g 19%

\nlal I Gll~. upt N IUdh. Ugødl.'l_IMCfUdb. \' ('fil Anlal l Gn~ {'PI S IL:dh. ug\~l I~krudh.,· opl
dle~

I0"""" " '" la h'g ",h, h'< ",.h.< r""". 'g", h, h'" ",h, h'RI"1Ja

Afl~forso~ :!47 109 355 !.(J./ n IH 3R3 !U
Forfrugl Kom 135 117 32.0 21,4 20 l2S 34~ 24.3

0'." ,,, 108 "'.1 !O.6 IO .,
~li n.i

It/l~ 2.19 110 35.7 20.4
IBI II 114 2-:..., !5A • 15J 115 21.;,6
182 , 99 27,4 20.4 S 99 27,4 20,4
J83 I.' 13(1 27,1 22..'1 S 125 29.2 21.1

JOfdl)"})C J84 22 90 32.2 1S.6 3 99 43.2 19.6
IB'

, III 12.6 11,l.~

J8 o 2S 109 40.0 20.4 8 106 45.9 22.1
IB7 22 108 "'.1 17.2 o 1m ~1.9 18.7
Itll~ 109 4~ 19,4 31 JJJ 18J 215
I aVl 11 " 24.6 ,~ o 91 27.X 13.2

Udbytte Middch 43 122 12.4 21,4 13 133 28.0 27.2
Ho·' :q 121 4~.9 24.6 I.' 102 53,4 19.6
1987 IS IOS 32.7 IIU
1988 .2 '" .'3.1 22.~

1989 13 85 39.4 14.8
1990 22 L!O 14.2 D.x

A, 1991 '" 12] 19.9 25.0
1992 26 "711 ny 10.0
1993 IO 102 4O.l 13.2
199-1 " 105 lS}1 2(1.'1

1995 25 142 31.9 27,5
1996 P IB )l;.J !.U
1987-96 219 110 35.7 lOA
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Godskning og kalknin~

1996
Kar, for

Pet. ri·
l.'db. Udb. og flic:uo-

H,,,",
I~~. kg "1 i m."uJh ~""'b

>Ed proI"" 'm>< hlg 1..::,. " ..,..... hosl i kerne:
",ha ne pr. ty nc: pr. ha

rende'" \.d:-.luf I handdsgooning. I del ene for,,~)g er del'
Imllt en lIegall\' effekl pol udb) Ilet ved 1I1fur-d af k\'a.·1
'lof I handelsgodning. fordI det har Oc\ lr"'el leJc ...ed. I
dCI andel fmsug er der opn, cl cl he .. \..edl·nl lllcrudh)'lte.

I l fOf,ng med 11llnr..e1 af djh"lmcl ..e fra "Iagtr.:", In er
Jer upn:kl Cl fClllaOcIt udh) \le for lilfnr..d ;11 )l.J "'~

""ælqol pr. ha I handclsgodllln~.
Fm lognle med ,<;II.1:t'II(/(' /ilteligt/f" I.lwlslOf lil 1!/I\(f\"f'

gOlit't l'lJrhy~ \"lSer igl'" l ar. (If wjri'm//IIl,>d\'n:(w/"m.l!t'fl
filj(lff"'i 0/11 jOfOn'f f'r def. borht't ffCl l'"tI {lI/H'm/e/w af
dyhuro('/.H",l.ufl f'I mt',l:el bt',>I..l'l/t'111 og ajle\! Ulft't I'l'hm
for tilj()fW/llf Hlpplen'mle I. 1'f1'/\/r11 /U/fu/t'/\gm/lllf1g

/l,fNI mO(/('I'l/e lIt1hflflglllflr.:wlllryr fl/ g\'I/('. da Ållll
fimll'/(' lfyllen lige .\fI j(('I'1I1 ,\Vm IwmJroJsgodlllll,Ii, I.t/ll

hele l'lIrh1lflff'1I1 ,,(er/lIIf·~H(JJbelf(J1'oflf\1deJ Ilu'tilfl'llt'

8,1
1..1,..1

12.7
111.1
i,S

'il) 44.6
71 lU
i}! IIU

100 19.5
HI(, IX,I}
111 18..5

JO
77(j7·1l~1

10217.'l·/·H/
~O.l (n.4·24)1)

,,'
9.4

lUl•
115
12.2
12.9

II
O,
l
1,

-/(lflll,~ Ivw,

forlrull,l ~Qffl

Grulldg\II.ICI
40N

~() "
120N
1(,(1 ~

200 "

Sfllft'lu/e mænlfda ÅI"Il'I<;fO.l/I/ h(fln'
For,~)g \ed Stalens Pl<llllea"b.fur"llg \aml rc'>ult.llcr af
for~ug. med d)r"'ning.\'~) -.temer I hav re i land"foN1g.enl'
har I de senere Jr j modsætning. III tidligere .1 ..... hJr\og
\iR al havn: h.lrel ~t)'deligt I'l\ere "'\':cISlofhchm end
Y<1rh) g. rur al under\llg.e Jt:lh: næmlere. Cl' der gennem
forl 7 for\ng med >;tig,ende mængder ""æl-.lol lilll.lvl\'.
:'> al de 7 tor~ug er j;el1llCmlOl1 p<1 Jn.'i-7. I for~"g. p. 113
~ og l for-'l)g p;l J li 1 For~uJ,!d p:\ J li I er "andeL I -l af
de 7 fONlg er der ulddI Oclydellgc mængder hll'dyr
!,!odmng 1d.: fOJe!!å~lldc 5 :11'. Illen>; der i J fUf"og I"''''': Cl'
.Jl1\cndl hll',d)rpxlnmg 1arenl' f~>nld.

Forud fm væ""I":t.:-.onl'n~ ht:J;)nJd .....• er målt l'l ~

mm lIldhuld I rod7onen pJ Ti "'g nllncrals'" '" \ ,t'bluf pr.
ha. 11\I1"'el er :W-30 "'g mere end forvenlel j d Jr mt:d en
gcnnclll"IlJlllg \ mlernedtK'r. Ldb) IlCI i del ug,udede tor·
'og<;led er hujL Alltgcvcl er Jer (Ipn:\cl ct hcl)ddigl
mel1JJh)lIc for lllfor-.d ilf "'\:chlol 1 handebglxhllng,
Dl'1l11plllllale "'\;t'blnfmængde er hcrl'gll~ltil 102 kg pr.
ha. og der er upnJel l't udbytte p:'t 64.7 h"'g \ed denne
""æblnftltf'If"'CI. Vaf1Jllonr.:n I den opllmale J,.\:d-.lof
mængde l11el1el11 fn.....'lgene cr Mor. men I allt: IllIældl'
har den optimale '" \ :el'lolm:l'ngJe \ærel højere enJ fur
\enlel ud fra de -.r:llcrc ;l~ fun.ug. og ud fra del rd.lIl\ I
hojc r\-lllin indhold I lorden \cd fnr:1.rCh bcg)lIdehe.

LIf)
GItS. \·mm i rod;on~n ts pr ha
(;n.f {lpl \ m.l'ngdr l.g ,\ pr lUl
GrLJ ml'rudb \' Opf htg pr ha

19%
KM r(K

PCI. ri·
Lidb Udb. og 'l;ctto-

Vlrb)& kJ!:' "g~1 rrn:rudb. mcrtklb

"'"
pnMem k,,,,, hl. ler~ hlSlcf-

\', 00s1 i kerne:
",ha Ol: pr, h.a ne pr, hOl

/alH'/3 .\IIKI'lu/r ma'''Kda J..m'lIlOf"/llIf"hyg med /IIH'

dW~(ldtll"gdia I/um f"2J

der er Illfon hu~)rg"ldnmg. I 1996 er der gcnnemfun
1l) for>;og med 'illgcndc mængder kvælstof til \' rhyg p~

rnar"'er. h\ ur der ova hde mar"'cn er udbragt hus<!) r·
~'Idlllng. 7 af mar"'crnc er til Ion gylle, 2 forsog. ~lakJ~

godnlllp. og I for-og dyb>;lroel:-.e.
For dIer under udbnll!!lling :lf hll~dyr~udl1l1lg er der

udtaget en 'Ulal~ "l' af ~IKlnlllgen. I gcnnemsml af dl' 7
fm,og med g)'lk er der udbr;agt 106 "'g lotal"'væh.tof pr.
h'l. I .5 IlIfælde er g~ lien udbragl for sanlng. men:. g) lien
p.l 1ll1;1r"'er er udbra~t TIledl(l maj. Salli gcnncl1lsnll af
de'" ftlr\og l'r dl'T lUC opn.\et rentahle merudb)lter fur
1IIfnr-c1 ;lI' "'\a:htnf I handd~g()dl1ll1g. Resultalcme
d.c"''''er dug over en SIl)r v:\rilllloll. idel der i 2 .If for..o
gelle Cl' hcregncl C11 0pllrn;ll "'væbloftilf(lr:-.el rrl Sh>rrc
end 50 "'g N pr. ha.

Der l'r gcnncmf\'" 1 for-.ug, p:i lerjord p!l Sjæll:lnd.
Il\or ,t<lldgIK!lUllg Ira ,,\ m er udbragt um fur.'Jrct for >;;1
mng. AnaIY'l'r og mængder al staldgexlnmgen \ i~r en
udbrag.1 "'\xl'lufmænf!dl' på henholds\ls 261 ug 11~ "'g
pr ha IOlal"'vælslol Uf 119 ug 5-l "'g <lmlllul1lllm",,,xl
'101', hu lIdhringllll1g af qaldgodrlln~en er der m<l.1l cl
hOJI 1\-llun-lIldhntd 1 Jorden. I ~ennernsnll af de 2 for\i\g
Il:u Jd i"''''e \'a:rel U"'O/lUllIi,,'" rell1ahclt allilfnrr.: ~llprle

\I ..d }!l'if,
~jm\111i IIJ'Jfl

GnJlld~,"1c1 n IL! " 5.J.9
.$0' l' II .J M, l.X +I.!
Wl\ n lU 91 :!,6 +!.1

I!q, I I-- W! !.:- -.11
LIf) n.'·
('1\1 \ mUl I r.1t/:"I1(·n h, 1" 11<1 f)3 f::.lJllj

Dm 01" \'. m«'tlful.' J. ... \ P" hu n IO·(,(J)

(im m""lllfh \" /lfll. "{Ii fif, 11<1 2.7 f().IJ·,I(.~'1

\I,'d \fU"I,~ildlllll}:

21"'-w\; 144h

Grundgodd IS.2 '''' SI."
..111 " l'i.r. III _11.1 ... 1. \

lI.ll"1 , l'i..'l 109 «J.9 "'S,K
120 , , I"." 110 +(15 7..'

no "'
(''II \ mUl i "'''/;''''01 h'p, h'l 'm iflY'/::J
(,n, Ol'I " m(t'n~d~ /..1," "pr 1\.. 29 (O·57}
('fll mt'fll.li. \ '('I 11"~'p' h.,1 J.IJII/.I/,L\/

It, ,I JII,,'ri'''/,,·
Ijonl)I,"/CN()

Gruml~lxlcl n 1'.11 98 55"-

..10 " " I !.~ IIlX f',7 l',,'
80 , , Il8 120 "" ".I!ll , I·U II. 'i.q «J,.

UiD J.7
, l/IIn I rud;OflNI.l", pr Iw .7
Opl\·mU'nRd(' t, ,,,o pr ha 59
\fl'rlu/h .. opt h"l: I" hel 8.!
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Gødskning og kalkning

Ved kv:clslofmængder over -lO kg hæblof pr. ha er
der registreret lejesæd uden, at dt=t1e har påvirket menId
byttet. orten har i alle 7 forseg været Rise.

K\!ælslOf til \'i1l1erhw!de uden hu.'idyr,r:odning
I 1996 er der gennemfort 57 forsog. med stigendc mæng·
der kvælstof lil vinterhvede uden husdyrgodning. 43 af
de 57 forsag er gennemfan med 6 forsog:sled: O. 50.
100. ISO. 200 og 250 kg: kvælstof pr. ha. I husd)rgod
ningsforsog indg r normah 4 forsogsled med stigende
mængder kvælslof i handclsgodning. der bruges som re
ference til at beregne værdilallet for kvælstof I husdyr
godning. Disse forsegsled kan ogsJ benynes hl bereg
ning af den optimale kvælslofmængde og de resterende
14 forsøg udgores ."åledes affol"">Og med husdyrgoomng.
I det folgende omtales forst resultatcme af de 4.1 forsøg.
hvor der er tildelt fra Otil 250 kg hælstof pr. ha. Resul
latente heraf fremgår af tabel 5. Afsnillct afslulles med
en sammenstllhng uf alle formg med bestemmelse af
den opllmale kvælstofmængde i 1996 og i perioden
19R7-%.

Der er gennemfon 17 forsøg på mineraljord med kom
SOI11 forfrugt. I-Ialvdclcn af disse forsøg er gennemføn
p J8 4 og resten på JB 6·7. 12 af forsøgene har ligget i
Jylland og 5 af forsøgene på Lolland·Falsler eller på
Sjælland, Kun et af forsøgene har været vandel. Ca, I.
april er udtaget en jordpm\'e lil bestemmelse af jordens
indhold af mmemlsk kvælstof i rodzonen (t\·mlll), 1
gennemsnit er der målt et -min· indhold på 68 kg
kvælstof pr, ha. hvilket er 20-40 kg kvælslOf mere end
nonnall. lil ..ammcnligning var N-min-indholdet i de
tilsvarende fors,'g i 11)9533 kg kvælstof pr, ha. Det gcn·
nemsnitlige indhold af N·min i rodzonen i 1996 dækker
over en variation p~ 29·152 kg kvælstof pr, ha,

Trods det hejerc N·min-indhold i jorden er udbyttet af
det grundgødede forsogsled mindre cnd i forsøgene ipe·
rioden 1987·95. n.agen til delle kan være. at en større

andel af forsegene i 1996 cr gennemføn på lenere jorder
end tidligere. Memdbyuet for tilforsel af kvælstof har lI
geledes været mindre I 1996 end i de foregående år. Mer
udbyUd er alligevel af en slørrelsesorden. der viser. al lil·
forsel af k\'ælstof er særdeles afgørende for udby l1eL Dcn
oplimale kvælslofmængde er beregnet til 151 kg kvælstof
pr. ha l gennemsnit \'ariercnde fra 0-233 kg kvælstof pr.
ha. Dct fon.og hvor det ikke har værel rentabelt al tilføre
kvælslof. har udb)1tcl været la\'1, og der er i årene forud
tilfun relativt megel husdyrgodning til arealet.

Dcn optimale kva:lstofmængde i 1996 har gennem
~nithgt \'ærct 38 kg kvælstof pr, ha under gennem..ninet
for de forcgående ir. Denne forskel lan forklafCs ved
forskellen I N-min·indholdct i jorden ved fomrets re
gyndelsc. idel den I forsøgene i 1996 har værel 20-40 kg
N storrc end nannal!. Ved optimum er opn:let el merud
b~ Ile for tilfo~1 af kvælstof på 32.3 hkg pr. ha. hvilket
er 9.9 hk!! mindre end gennemsniuet af årene forud.

Proteinindholdet ved optimal kvælstoftilfo~1har v;t
rel ca. 10.5 pet.

Af de R forsøg med forfrugl raps har 7 af de 8 forsøg
været cfter vinterraps og et forsog med forfrugt vArraps.
Raps er en særdeles god forfrugt til vinterhvede. og den
optimale kvælstofmængde lil vinterhvcde efter raps er
nonnah 20-30 kg kvælstof pr, ha lavere end til vinter
hvede efter kom, Raps laber en Slor mængde Ictomsæl
tcligl hælstof 1 foml af blade. og vinterrapsens kvæl·
stofoptagelse stopper så lidligl, :tI der er cn betydelig
rnineralisering bagcfter. som kan komme dcn følgende
afgrøde lil god~, Dc 8 fors(lg med raps som forfrugt er
alle gennemføn på lellere jorder, I forsøg er gennemført
p~ JB 4. mens restcn er gennemfør! på J8 1·3. 17 af de 8
forsøg er dl:r i årct forud tilføn husdyrgooning til for
fruglcn og i de nesle af forsøgene også i "'rene fonJd før
delle. Dvs.. al der som gennemsnit af forsogene har kun
nct forventcs en helydelig eftervirkning af tilførslen :lf
kvælstof i husd)'r,godning fra årene forud.
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G"d~knil1~ o~ kalkninJ!

I gennem:->mt <lf dc ~ for<,\)g er der m~lt et N-111m-lIld
hold I jorden i rodzoncll ved vækstsæsonens begyndelse
p~ 79 kg kvælslof pr. ha. UdbYIlet i del gnllldgodede
forsogsled har værel under udbyucI uf forsøgene i l1rclle
forud. Del kan skyldc!>, at forsogenc I 1996 er gennem-

1m-q. '''''''Udi> Ol
"" f.

L"db
lJ<lt>",.:Vinterhvede

~- 1c::JC.~
Pc!. ri- kg r.; I F""'"hk,

d
proIcm

kc""
hl<g ,~,

kcm<
\', hml

ikt:rne
pr. ha

kerne kerne
pr. ha p!:, ha pr 11lI

Sa11lmf'fldrtJ~ afft»rlOg fnpd .HIgelUll' mæflgder Ål"æ/stof
II! I·mu.'rhw'de
I'lens) nel lil \ vcl okonomi ..nm mllJo gor del pJkr.C\cl.
al der iHc Il! de enkelte marker 11110rcs mcrt~ kvoch;lol,
cnd da er bcho\ for. Af mange års forsog med \l1gende
mængder k\'XIMOf lil J...om fremgår del. at der er en me
gel ... tor varhltioll imelleIll bchO\ct for I- vælslof p. de en
kelte marker. Igennem :'I.rene har man prøvet at lagc hOJ
de for dellnl: vari.ltiOIl ved al differentiere k"æl\lofllldc
llngcn cfter lortrugl. jordlype, eften!lrkning af hu..dyr
gudIlIng. lldbyul.:llivCllll og generelle crfaringer fm den
cnll.clle mark. Dc olllfallcnde registreringer og m~hngcr i
fON'gene, !>peeielt l 9O·cme. har Slon del muligt al be
regnc. hvilke faJ...lorcr der p:'ivirJ...er J... \ æl'iIOfbchovcl.

I label 6 er forelaget en sammen<,lllhng af iall 372 forsøg
I periuden 191H·IW6. h\or re'iultalemc for 1996 dc\udcn
er \ i<;t ~TrsJ...Jh. Sanunenslllltngcn af forsogenc er skel ud
fra forskellige J...rilener, der skal væn: opfyld!. Derfor er
summen af antallet af forsøg. i de forskellige gruppcnngcr
IJ...ke ens. Ved vurdering af re~llllatemc skalm3n være op
mærksom på. at hvor antallel af forsog i en gruppe er UII

der lU. kan rc:->u1talcme være pr.:cgd llf Illfældlgheder.
Som gennemsnit af alle 372 fOl"1'og i 1987~199(l hlc"

der beregnet Ct optullum på 149 kg kvælstof pr. hil ':cd

fort udduU,ende pa !ellen: jord. mens hovedpanen ill
fo~ogenc I årene forud hlc\' gennemfun p lerjord
McrudbYIlCI for lilforscl af ~væb({)f har værel lavere i
199b end i årenc forud. Den gl.:nm:msnlllige o~t)110n1l'.1

oplilllak ~v:cl<;loftilfl,r\d er hcregnel til lI.un 91 II.g
~\.chlof pr. ha mcd en \':lri:Hlon fril 24 lil 2091-g II.hl'l
... Iof pr. ha. Den (lplimale kvæhlofm<cngde tll vinterhve
de efler r:lp\ har s:'l.lcdc\ værel :ti; I-g kvæblllf pr. h:1
mindrl.: end gennelllsnilll.:t af .\rellc lurud. En fnrl-Iaring
på dette kan. udml.:r den megel I()rrc vinter. være, al ho
vedpanen af fO ....l)gene I 1996 har værel 1'1010.:1'1.:1 på
arealer med en <;tor eflen;irl-ning al hu<,d) rgoolllng.

Og"} 'j0111 gcnnem"mt af 7 lorsøg med furfrugl bælg·
\æd har den optimale hælslofmængdl: værCI lavcre end
Ildhgere. Iler er der m~lI et hUJt gcnncm~nilligl N-mlll
Indhold i Jorden ved ... ;cksl,,:csonen... beg)ndehc. 3 al
forsogene hJ.r \ærel placerel pJ ktll.:rl.: Jord tJB I--l) ug
reSlen p:'i IcrJurd IJcr har kUli l hcgrænsel omfang I :'Ire
nc forud ...a.'ret til fon hu\dyrgodning til arealerne. I 2 al
forsøgene har kon\crvcsæn v:crel lorfrugt og i n:~tel1

llIarkæn. Dcr Cl' opnåct Cl hlljere udhyne af del grllndgo~

dedc fONlgsled cnd l ~rel1e forud. ~krlldbylte, fOl
tilfor\d af kvæhlof har Imidkrtid \il'rct Imndre. og dl.:ll
opllmale k\;'l'blofmængde er heregnelIlI at \,ærl.:n J...g
kvæbtof pr ha nundre end genncm~nillet af lidiigere • r

I \ 1I1lcm\cde efter frogræfi cr dcr gennemfon Cl ile
grænficl anlal fnNlg. I perioden 19H7-95 blev dCI gCIl

ncmlon II fUf<.,I,g. I gennem\l1It heraf blcv der beregnel
en uptlln.ll I- \'ælslOfrnængde p~ 166 II.g k....æhlof pr. ha. I
1996 er der ~orn gcnnern\nit al -l fON)g bercgnel en op
IIIllal kvæl<,(oflll,-cngde rå kun ~g kg J...væb..lofpr. ha. I J
ar de -l for\ug har forfrug,ten v<.l'rel engrargræs OB 6-~)

og i Cl forMI!:! alm. rajgræs OB 4,. Udbyuct i del gnmd
gudcde forsogslcd har v.crct megel hujl. og der er kUli

npn!\et Ct begnCl1\d merudbytte for ti Iførfiel af ~Vil'I\lIlf

7 R

h"i 5.tn
84 12.1 8.8

](J~ I'C~ 1::!.6
Iltt 17.7 9.9
122 1(••6 n,"i

126 14.0 1.6
<J,i

/'/96
~'J -/.';·2.J.J
9/ (1.J-209)

2IJJ r/J·57",)

17 17

.N .\9,1
65 15,6 lU
S~ 2ol.; IY.l
97 28.7 20.9

l(JiI .N.~ 19,n
115 30.6 18.2<.

1'/96
OS 12<J-152;
151 /O-131}

.l/ ..J (006.11

7 7

flO 50,6
~6 19.3 Ift.O

]00 2<1.'>' III.'
115 21U 20.3
Il' 26.1 I(t.::!
12~ 27.9 15.5

• .7
1'/96

09 136-821
115 (75-I88J

28.Q II.U---.J'1.-,

< <
76 61.J
~M 13.3 10.0

tUl 16A W.X
III 14.6 n.S
11-1 W.ft U,"i
116 8.7 -3.7

"J

1996
,'jO r~2·'F,

RIt (69-I07)
/h,'1 I/U-2/./J

17 17

" 11.2
O 8.7

" 9.(1

O 10.5, 11.(1, 12.1

1987-95

/·orjrul;/}.Omll/(f/'"Jfllll

Amaf /OrJI'R 70

Gnmdgudd 41 •.1
501\ 18.1

ItIfl N 1'-1.<,l

1')(1 ~ 35.g
2Ul ~ ~s.n

250 N 40. ~

1.\1l

(;fII \ ·mm f rw:ofl<,n ll; \ pr ml
Gm opl \'-",an~d,.ÅX vpr 1w !7'J
(ifll ml'ru,lb l' "pI hig I" ha .JIU

/'flrfrllKI fill'f

Amo/forsøR <5 8 7

Grundgl1<.lcI 56.0 " 11.0
SON 14.1 " 9.3

100' n.1I II 10.ol
I"iO N Ud I 11.6
2011 ~ 27.4 125
250~ UUI 11.1

I...SI>
1987·95

C"' \ mm l rod:t"''''' .1.,1: \ pr "'-I
Gn.\ Opl N-m«"Rdt' tI( AI IJf ha N6
(inl m,.m,lh l'. t'P' hil: pr ha 2u5

For/n,,;r 11<1,11(,"',.(/

A"flIff(J'~IJK 60 7 7

Grun.l!1-i l\lcl .....K " 8.S
"iON 16.5 O 9.0

I()() '\i 2- l " 9.7

'50 N 32,1 O 10.11
200 , 33.6 I IL!!
250 N ).l.O , 12.0

'-'il)

/987-9"i
(;"1 ... -m", I rod:"n,." k,1( \ pr hfJ
Gns op/. ,It/-ma",l(df! tg '"pr ha /62
G'I) mt'rtulh l (lpl hÅ-: pr hu jJ ..,

Forjru,l(llrølo:rtf's
An/alfOrSOR 1/ < <

{jrund~odc~ 47.6 II 9.1
50 17.6 O 8.6

lOON :!."i.S II <,l.(,

150N 10.9 O IO.ll:
200 \ol 'I' " Il.n
250 N 13.2 , 12,2

LSI>
/987·95

Cn> \ ·mln I ffl(/:onen .l. ~ .'\ pr h"
Gns Opl \··man/ldf!.l.~ \ pr ha l"
G,H "'frll.lh 1'.Opl hJ.1: pr ha J·U
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Gødskning og kalknin~

Tabel6 Opl/mal "'-mængde Iii nnterhl'('de

~ldjn1
T Vmlerh\cdclonøg 1yx1·1Q% Vml.:rtncdefONtg 1996

I
"nl.lI TGns. opl. '\ j ldb ugOOet 1~i..mJh. \', nrt AnIa! l GUl> opl ~ Illdh. ugødec I"...'Rldh": f'('tdter.
r...." III pr. ha 1U.l! pt".h.a 11lg pr.ha I"r~ l~ pr ha hLg pr.ha Ii"- ørm

4.11t'/fln.g 37) 149 "p ,t1.7 57 113 482 21.7
Kom 90 167 40.2 J7.9 18 127 40.3 23.8

Forfrugt Olieplanter 51 1.\4 ,,;,,;.8 :!~.:! • M W.l n.2
B~lgsrd 57 152 ~.. :U.O 6 116 53.9 22.4
hl'grtl:s " I 'iJ JQ.:t .'I,i 3 87 66.7 18,6""""', 24 129 51.8 27.2 4 89 52.1 11,9
\II~ :.!J5 15:.! -l6.4 .u,-l '" 104 ./9.8 19.7

J8 I -, 127 10.8 21.. 4 '0'/ 34.> U.I
J8.2 4 12J J2.5 2\1..' ,

" 53.'1 I·U
183 17 13' 36.0 B.I 3 118 36,8 15,6
JR 4 '" 129 J.'.9 2:'.3 94 ~.- 15,Q

JonIt)~ J85 22 151 51.0 33.7 3 75 68.• 14,0
JOb .. 150 -1<11.9 1'.9 11 "7 'i·U 17,9
J87 68 169 47,7 19,7 6 132 50.0 27.6
JB 8·9 " "" "ilIA 'U 1 I~I 55.6 16,7
JB Il 6 65 54.4 10,4 6 65 54.4 10,4
,J,IJ~ 2.JI 1<. 4().6 n.s '6 99 50.4 18,4
La" 53 122 332 20.• '6 115 34.1 ,,-'

Ldh)u.:-· to.llddell 81 142 ·H..:! ~I.I 14 Hil 'W.2 19.RH., 103 174 55,0 41A IO 92 73,0 18;
1.11le HU 161 45.3 :U.Q 17 113 52.0 175

EftervIrkn.• MIddel 56 159 47.9 33,8 5 103 47,8 19.7
Stor IS 96 49.7 1l(9 " % 49,7 1K,9

1
'
• 87 30 147 41.3 _6,6

1988 " ISO 41,1 .'6,S
1989 15 161 53.9 32.i

''''''' J2 164 56,4 '9A
Ar·' 1991 30 154 46.1 13,4

1992 ~ 117 .~b.9 22 ..'
1993 29 135 51.6 27,0
1994 47 155 W.I 35,4
1995 63 ISO 40.' 41,2
1~96 51 "' 47.4 24.1
1987-96 J65 150 46,9 .n,o

,,, Forsøg pli JIIll er /lddlllll

el udbytte på 78.7 hkg kerne pr. ha. Tils\'arendc er eJer i
1996 beregnel el oplimum på 113 kg kvæbtof pr. ha ved

ct udhyllc p~ 70,9 hkg. pr. ha. Del megcl lavc kvælstof~

behov i 1996 kan forl...Jares ved det meget huje N-min-

Vinterhvede, forfrugt kom Vinterhvede, forfrugt raps

250

......

-Udbytte 1996
-UdbYtte 1987-95
- • Netfoudbytte 1996
- • Nettoudbytte 1987-95

.~.-.~ .. - ..

100 150 200
TlIført \l.g N pr. ha

50

01.-- _

O

10

90

80

70

J! 60

~50
:l!
m40
S.
~30

20

250

~ - ~ -

-Udbytte 1996
-UdbYtte 1987-95
- - NettoudbytTe 1996
- - Nettoudbytte 1987-95

100 150 200
Tmort kg N pr. ha

50

20

10

O'L- _

O

90

80

Figur 2. Udbytte og nettoudbytte ved stigende mængder kvælstof til vinterhvede.

156



Gødskning ø~ kalkllin~

Tubel 7 SI/1{endt' "1ll'II};d", ÅI"II'IHllf fil I'/merlll'C'de
18 II (F-l,

1996

K."o L:db. tJdbOl ~ellO-

Vtnlern\'ede Pcl. rl-
1<J'-

prol<>n
kiKI hl. !>kg....

i kerne
k<rne

k<m< k<m<
~.. hø~ 1".'" 1".'" pr. ha

lIld hold i Jorden sallll en ~torre efl(:rvirkning af husdyr
godIling e;nd tidligere;.

OpdelIIlgen i fur~(lgene ener fortrugl viser. ,lI der er
en ..lurre forfrugl"'\'irknill~ af oliepL.lnlcr end af h:c1g·
..æd. Dcl kan .... irke O\crra ..kcnde. mcn forklaringen kan
være den ..tore k\ æl ..lofmxngde. der labc~ i rapsmarker
ne \cd bladlah. Den lave optimale h:t:!slofmængde cf·
la frogræ .. kan ..k)'ldc.... :1I 4 af de I J forsog. der indg r I
stall~IIUcn er gcnncmfol1 I Ic)Q6. h\"or kv·ælslofbehu\·cl
har v:eret la\,\,

I opdelingcn cIter jurdl)J)e \I ..er resultateme. al ud-
b) lierne er slærkl anlænglge af jordt)"pen. Som gennem
~nil al jordl} pcmc I og :. tgnwsandcI jord) er der h"..lel
56.9 hkg/ha. i gus, af JB 2 og 18 4 M.O hkg pr. ha. J6 5
og 6 KJ. hkg og p:l JB 7 SiA hkg. Af resultaterne !!le:,>.
at hæl~tofhehovCI generelt har \ æret Slur\1 med sti!:!en
de lenndhold I Jorden. Ihi\ den ht=regnede optimale
k\·ælslofl1li.cngde korrigere') lil ...amme udb} !lenI\' cau
mcd I.J kg I.. \xbtof pr. hl..g kerne. \001 dd ~kcr i s vel
BI:DlUrflil O"'~I'(j.. godlllng~planmodul og I Plallledird:
torate!'> regels.cl. f:h ct lidi hOJere hælslotbdlO.... på
~andjnrd end pa lerjord.

I tabel (, er og",!!. forr.:t:lget en opdeltng af for..ogene i J
grupper efler udb}lIe. Rc",u1t:uemc af denne opdeling
\'i\cr, at I.. v<chtnfbchovet er sllgendr.: mcd stigendc ud
byttc. Ved et udb) Ile p. 96.4 J..g hkg pr. ha har den opti
male hælslofllli.cngde værel 174 kg kv:elstof pr. ha.
llIen~ den kun har været 122 kg k .....chlof pr. 11<1 vcd del
laveste udh) ItCIlIVeau. l\.'I;H1 skal være opm:crksol11 på.
al m'lr der opdelc\ eflcr udhyllclllvcau opdeler man ..am
tidig eftcr jon]t) per ol! forfrugier.

Det er vt.:lkcndl. al tlen (lptilllalr.: I-.v:elsloflllængde af
hænger af lilfor..kll al hu~d)'rgudnillg i dr.: lidIigere år.
For al UndefMJgr.: delle. el' f(Jr~ugenc opdell i 3 grupper
eflcr sugende IIIt'or~c1 af husd)'rgodlllng I årene forud.
Rcgistreringe;mc i for..ugcllc el ikke så prær.:i'ic, at dl:r
kan berr.:gne~ en r.:1..~:lkt tlldellng af I-.væblOf I hU!!ld)'r
godning. og derfor er den forvcntede eftervirkning hc
regnet Indirekle efler t'l indeks. Tilf(\~el af hu~d)'rgod

rllng til forfruglen er lildell værdlr.:1l 12. 2 :lr fur 4. ~ :'tr

\ 'eÅ~r/\"lrÅfllllg mt'lfem ~ I"I('/.\/oftiljol"\cl og melclllg(lIl
greh
EnkelIe af flJr..ogr.:ne med "Ilgende lIlængde I..væl ..tnf til
vll1tcrhvr.:d~ ll:lr I 199h v,t:rel pr:cgcl af svigtende mer
udh)'tler for ~tlgcndl: m:cngder l..\'iCl'itof i hdllddsgod
mng. Den IJcregnr.:de (lkonomi,1.. opumale I..v:chIOflil
for..d h:lr del10r \:l'ret cl..~lrr.:m la\'. og i \i~"r.: lilfælde pa
okg NI

I en del af fnr'iogene med sligende mængder 1..\ ,c1'ilol
lil \ interhvede er dr.:r hcdallll mcldugangreb i <;Iadie 30
og igen \'cd skndmng ,fof";og"seriemr.: 070159696.
070189696.07019<1696 og (70339696). I flgur 3 er 13
af disse for\ug opdelt Itn grupper. En gruppe e5 forsag I
HU'isar og 2 forsog i L} 11'(. lait 7 forsag) med d ~ignifi·

kant mcrudb}lte for !lugende l..vælstoftilforscl og en
gruppe r5 fon.ug I Hussar og 1 forsag I Ritmo. iah 6 fnr·
:->ogJ med manglende eller faldende merudbytte for sti
gende mængder k\æhlnf. Til h\'er af diSse grupper er I
parcnle.. vist proccnt d:cl..ning af meldug ved ~kridlllng.

Af figuren \r.:\ en kralllg "'tigmng i dækningen af mel·
dug i de forsøg. h\-'or der har \ æret sviglende merudb) I,
te fur 1..\ ælsluflilforsel. ror..ogene er !>vampebehandlcl
med 0.5 1.3 I Tlltlop eller tilsvarende. I de forsog. hvor
der har værct en "ignifikant sligmng I merudbyllct for
hæhlollllfoN:1. er Sllglllll!:!cn i dækningen af meldug

for 2. og 4 og 5 ;1r f\)r l. D\ \. ;11 fOT<;og.. 11\ ur der er til
fon hu-.dyrgodning I hven af af dc 5 foreg!lendc olr r.:r 111
delt indckscl10. Ved beregmng af eftervirkningcn er dcl
anlaget. at dr.:r vcd indr.:b.ct 20 er udhragl 170 kg hæl
slof pr. ha, og der er regnet lllr.:d en ehen irkmng pJ IO
pet. heraf. Opdelmgen af for<;ogcne \ I'>cr. at 11\ ur der Cl'

tildell hu~dyrgodning I dc ne..le af årene forud er der og
s:\ m.llt et lille behU\. Denmod er der 11..1..0.: ..:\ slor lor..kd
\cd en lilie og cn middel Illfof<ic1 af hæ].,lof i hu...d) r
godnlllg. i årene forud.

!-ar h\r.:n af arr.:nc 19~- til 1996 er berr.:gnel den opli
Illale hælslofmængde af alle for..,o!!. Tahcllen \ i\er. :11

1..\ .cl\tofkhll\el har \ ;erel megr.:t "vlngende Imellem
:lrene I 19XX og 1995 \ar I.. \ æl~lnfbehO\C1 meget hUJI.
men~ del l 1~2 og I 19'J6 \ ar mr.:gel la\-I.

P:i humu-.jord tHi II) er der kun gellnnemlon for\ng i
1996. DI~"'e fur\og er \-i~1 ~:crsl..ilt i label 7. I gennem
..ml er (kr kun m:llt el beho\ p. 82 kg l..\æl!.lof pr. ha.
Udb}llel i del gnmdglKJede led har været hOJI sarnmr.:
Iignd med Jndrr.: jordl) per I for..ogr.:lIt.· er der IIg~..nm
på mmcralJurden udtaget t\-mlllprover I dctlidhge for
år til be"lr.:mmel..e af Indholdet ;.If mlnerahl.. k\'ælslol I
jorden. 1 af fON)gcnc er genncmfon på hojmoscjord.
IlujmmeJarJ r.:r ,,' n.l'nng.. f:llug. al der normalt er et
~Ion k"l'htn!bcho\. Del har Ikke kunnClm Ic\ I 1996.
AI dt''' for'log p. la\ mo\cJord r.:r der p'" de l af forsogr.:
Ilt' kun l~( hUTllu.. lag pd 15· ~() cm. Iler r.:r der måll relatlvi
hOJe k";c1...lo!bcho.... mr.:n~ bchovd har værellavt p!\ de 2
la\ l1lo..r.:,lrealcr JlIr.:d d) bl hurnu.. lag. Forsogene bekræf
ter. al I-. v:chlOlbehovet på ..lIdanne lavtllmcarcakr t.:r Oc
t)deligt under hæblunlChovet p.. mIlleraljord. På Illar
ker med lIlineraljOld. hvor dr.:r indgår bctydr.:lige arealer
af ,ådanI la\ bund"jord. I..;lll der v:{'re <lkollomi l at gra
duere I.. Væll,lOfm:cngdcrl indenfor den t.:nkcllc mark.

-J 5.3.7
92 9.7 6.4

Hil 1LJ 5.1<.
111 13.8 6.0
116 n.'i .;..1

119 14.1 1.7
j,X

IU~ med/aget (62-6/JJ)
R! wum

JJ,9 (0.0-305)

"
111.1

1 10,6
I 11.J
2 12.1,,-
3 11.11

LSD
Cm. 'Y-mm I rod:tmefl *8 "pr. Jw
Gllf Opl .'·.. ·m'rIlRdr t~ ,\' pr ha
GM. ~rudb. I' opt htg pr ha

F."jru(/loUl ru JR II
6filt"sos:

(jrundgoo<:l

50'
JUli'
ISO r>.
::!I)f)'

250'
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Godsknillg O~ kalknin~

---.=: 6 Is. uden sigl'llfikant menJ(l).
• •• 7 fs. med Slgnifikanl merudb

1()()

90

TuIN18 SI/Kende mængder l....wrlslOftil \'illlerhvede med
hu{dyrgodning eller slam (F5)

svin og i I forsøg dyhstroclsc. Mængden af husdyrgod·
nmg: er registreret af forsøgsværten. og ved udspredning
er der udtaget en prøve til analyse ;tf næringsslofindhol
del.

I de 9 forsøg på gylle gooede arealer varierer lotal·
lvæl'itofindholdet fra 1.3 lil 9.8 kg total kvælstof pr. ton
gylle. Det understreger nexhendigheden af. 81 foretage
en analyse af gyllen\ indhold af kvæh.lof for udbring
nmg og for beregning af behovet for supplerende kvæl
stof i handelsgodning. I forste halvdel af maj er der ud
bragl fra 16 lil 55 ton gylle pr. ha. I 2 tilfælde er gylle
mængden udbragl af 2 gange. I forsøgene er handels
gødningen udbragl i april. Den udbragle kvæstofmæng
de i gylle har \'arieret fra 39 lil 188 kg 100alkvæl\IOf pr.
ha og har l gennemsmt \ æret 97 kg tOlalkvælstof pr. ha.

Ved forårets begyndelse. for udbringning af gylle. er
der m:\lt et 'i-Olm-indhold i jorden på 62 kg kvæl<;tof pr.
ha. I del forsugsled, hvor den udbragte husdyrgodning
ikke er supplerel med handelsgodning. er der opn:\et et
relativt la... ' udbytte. Det skyldes navnligllave udbytter i

150 200
Kg N p'. ha

1()()50

10

0+---+----+----+----1
O

80 () (6)
70 2 (11) (14)

i :1 (~'9; ••. '(1~~)' .. '(;.8)

~ .'t 40 ••••

~ 30 (0.3)

20

Rgur 3. Meldug i forsog med stigende mængder
kvælstof til vinterhvede, hhv. i forsag uden merud·
bytte og med merudbytte for kvælstoftilforsel. I ( )
er vist %·dækning af meldug ved skridning.

denmod beskeden. Imidlertid skal det bemærke~, al
grundudbyuet har været meget hojt i de forsøg. hvor del
signifilanic merudbyllc er udeblevet. hvorimod grund
udbyttet har været mere bc:.kedenl i forsogene med mer
udbytte for kvælslortilførsel.

Hvor gnmdudbyuet har været hojt. er der i fodret
m~1t cl N-min- indhold i jorden, som i genncmsnit har
været 26 kg højere end i forsøgene med cl lavt grundud
bylte, og del anedte kvælstof-behov eflcr N-min-melo
den har været 32 kg lavere.

Det er velkendt, at angreb af meldug fremmc'i ved sti
gende mængder Illført kvælstof. Det er nærliggende. at
et krJrtigt stigende mcldugangrcb ved en kvælstoftJlf"r
sel ud over det optimale i 1996. har resulteret i en udbyt
tenedgang. En anden mulig forklaring kunne være, at et
kraftigt og utilstræHeligt bekæmpet meldugangreb i
forsøgene i visse gcogmfiske områder har hæmmet po
tentialet for al opnå et merudbytte for kvælslOf.

Kwrl5tof til \·;nterh\·cde ti/fort organisk gødmng
Med et stigende vinterhvedeareal og næsten udelukken
de forårsanvcndelsc af flydende husdyrgooning. anven
des en stor del af den samlede gyllemængde til vimer
hvede. Fast staldgødning, d)'bstroclse og spIldevands
slam anvendes hovedsageligt om efteråret forud for
sAning af Vinterhvede. Ved al gennemføre forsog med
stigende mængder kvælslof~ arealer. hvor der er tilfon
husdyrgødmng lil hele arealet. fås et udrryl for. hvor
meget kvælstof l handelsgodning. der er beho\ for at
supplere med. I modsætning til de egentlige husdYTgod
ningsforsog, hvor der er forsogsled uden tllforsel af hu<;
dyrgodning. kan værdilallet for husdyrgodningen ikke
beregnes.

Forsøgene er grupperet efter husd)Tgooningstype. t 9
ti1fæJde er der tilført winegylle. i 2 fast slaldgoomng fra

19%
Kar. for

""- ". Udb. Udb.IJB ~c:tto.
Vin!erhvak le,.. '3~ , mcnodb meNdh

>Z<l
(IfOIttn k,,,,, hk8 ktr· hkg kr,..

,.'- ,k_ m.'" "';,.'" ",m. h>

TiI/ørl sy//r
9/orJ·og 1996

(jmndS\~CI O IDA 74 52,2
SON O 11.3 91 7.0 J.7

I011N l 12.0 100 8.9 J.J
t50N 2 12.6 IOS 8.9 1.1
200' 2 13.0 109 9.3 «>.8

UiD 4.2
Gns '" mm I rod:onen ig pr ha 62 (/B·1I8)
Cns. opr. N-mængde kg N pr. hu· 79 (0-195'
Cm. mt'rudb \, Opl hA.g pr ha 10,5 fO.0..25J,

Ttl/ørt staldgødnmg
1 forsøg 1996

Grund~odct 11 95 IJO 100.7
SON O 9,9 Jl3 +2,4 +5,7

Wc) 'J O 11.1l 141 ".J +11.7
'SON I 11.5 140 +-11.2 +19.0
20'l' 2 12.0 139 .15.3 .25,4

UiD '"GIU '·mm I rod:CJMn tg pr ha 199(181·217)
Gns. opr. N-mangdt! t, N pr ha. 9 (()./9)
Gns mttrudb \. opt hJ.! pr ho 0.6(0.0.. 1.1)

Til/.,.' dJbstr«lstt
l /orsØR t996

Grund~OOcI II 9.1 33 26.9
SON O 9.4 S7 17.4 14,1
IOO~ O 11.3 ll4 27.6 22.0
ISON O 12.6 91 26.7 18.9
2001" 11 13.2 95 25.8 15.7

Uden dyb$lmtise O 10.6 3S +2.6
LSD 4.7
V..mm I rod:oMn tg pr, .Iw 36
Op' ll{'fTIængdr kg V pr ha IN
MuuJb. II. opl. Mg pr ha: 27.}
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4 af for-;o!!enc ....nm har værel placeret p JB 1-4, og
h\or dl..'r lUC er vandel eller kun er ,andl..'1 med en ulll
slr:cUeilg. vandmængde. Merudo) Ilel for lilfor~el af
k,';c1<;lof i handcl\!,!odmng har Ir,erel bcs"'edent. og der
er m.lll ell n:nl;locJ suppJen:nde kv:l'isloflllængdc p, 79
"'~ k'æhlnf pr. ha 'arierende fra U lil 195 kg kvælslof
pr. ha. Ix'r \,r en lenden". lil. al jo ... IUTTe "vælslofmændc,
der er tIldeII i g~lIe. jo mindre kv:c!slof har de:r værel be
ho" fl)r ..1 ...upplcrc med 1 handcJsgodnlng. I forhold III i
1995 h.tr den optimale m;en!;de ... upplenngskvæh.tuf
v:erel 31 kg ""cblofp... ha.la\t:n:.

I 2 for","g p~ krjord p!\. Sp:lland er der udhragl ~tald

godning fra SVlll for 'i!\.lling. Slaldgodnlngcn har i gen
nermnlt haft el "\ æl"'l\lfindhold p:ll.:a. 11 kg kvæblof pr.
ton og heraf har 5 kg været p~ :tnlllloniurnfonn. l gen
nem... nil .If de 2 for~ug er der udbragl 270 kg tOlalkvæl
... tof pr. h;l. Den 11legel t~lrre vuller har ocvlrket, at der i"
"c er tabl k\:chtof i vinlcrpt:rinden \ed udvaskning. Del
al\lllre ... \cd m:\llllgen af ;'\,'-01111 om for.1rel. hvor der er
m!t1l Cl megellH'JI mdhold af miner.."" hælslof.

Del hUJe K-mm-Indhold I Jorden wd fodrel'i hc,gyn
del ..e har hc,·ir"cl. al der i""e cr opnåel llIerudh) IIC for
al ...upplere "\æh.loflllf(lf'olen i hu...dyrgndning med
"\";l'l"lof l handcl:-.gudmng. Re:-.uitaterne vi-;er. al l'-mll1
prm·eme h.lr \ .t.'rel \ clegnede III al ill-"lore 'lr"'nmgen al
el1er:\r!>udhr.lgl ...Ialdgodlling.

J I fnr"ug. er d)b~trucl...e fra slagle"'''1Il ud ...predt 0\ el1
pol \ 1I1lerl1\ ede d. 26. april. D) b~tmcl-.cn mdeholJt 9,4
"g Intalkvæblof pr. Ion heraf 15 "g på ammoniumfoml.
IdelIc fONlg mdgik ct for...ugsled. hvor Jer l"ke er
lilh)r'\ dyh.... lmclse. Fon..kdlcll mellcllllllJh)'llct i forsog~·
leddet uden og 1l1cd lilførsel af dyb... trocl"e viser. al virk·
Ilingen af dyhstnx:lscn har værd rmgc. Der er ng...~ op
nAeI el hClydeligl merudhytte for lilfl)rsd af kvæl Slof i
handcl ...gcxlning. Den ringe virkning af del for:'l.r:)udbrag
Ic husdyr~udlling kan ",,"yide... del rcl:lllvt ...cne udhring
ning ... tid'punkt og del lOTTe for:\r

"",æ/Hof liltinla/ll'ede med (J t: udt'll hlJsdyrgodmllg
K'xIMofeffe"lcn af gylle bh,,:r nonnalt ~~Ieml I par
cellorloog. hmr gyllen ulhprcdc... mcd fon...)gsgyllcvog·
nl'. l1\or m.cngden af ud ...prcdl g) Ile "Jn hc... te0101es me
gel IhlJagllgl. I 1995 ble" påbegyndl en ny forsogs...eric.
hH)r \'IrJ...lllngen ile ...ugende mængder hæl<;lof i hande:b
godning bh"er ;lfprovel i bloUe med og uden lilfor.c1 af
gylle. Gy \len er Illdelt med bnJmandens gy lIcmgn.

I 1996 er der gennemfUrl 6 fnr<;og efter 'I<lllllne forsogs
pian. Delte er 'isl I label 9. I " af de 6 fONlg er der an
"endl \\lIlcgylleng i I for<;og "\æg~ylle. Der er ud<;predl
mellem 20-.10 hll1 gylle pr. ha rra .... id ... t I april lil midi I

maj. I I rONlg d(lg for<;1 6. junI. TildelIllgen :If h:el-aof 1
gylle har I gns. V;t'Tel 110 "g IOlalkvælstof pr. ha. Kvæl·
stuf 1 handeJsgodlling er !lIddI medio ..pril. I 3 af de 6
for'i\)1; er k\ :chlof I handclsgøtlning ud'lprcdt af 2 gange.

VeJ fudrcl'i hcgyndebe hle" der målt el N-min-ind
hold I Jnrden p:'i 62 kg "v:chlof pr. ha. Sth'cl udbyIlet I

rOT:-.ilg<;leddcl udl:11 lilr"n.el af k":clslUf som "ed optimal
Illforscl af "\æl ... lof har værel la\! lillrods for, al for
sogcne O\crvCjende er genrlemfon på lerjord. Vcd 5:lm
mcnlignmg af udbyttel I del grundgooede forsogsled

mcd og. uden lll(ørsel .. f g.ylle ses del. al der er opn. Cl Cl
menldbylle på 13.9 hkglha fm tllfur"Cl af nile. I hin"·
ken uden lilfuf:'C1 af g) Ile er der opnåel Cl menldhyllc
for ulfor..c1 al 133 "g ""chlof I handehgodnmg. men<t
der er opn, el Cl re:I1I,lhclt mcrudb)'lle "ed 103 kg h.cl
... Iof i blonen. hvor der er Illlnrl hu,dyrgodnmg. \knld·
byltel fur tilfur..c1 af kvæl ...lnf I hilnddsgooning I den
hu...cty rg\>dedc bio'" er beIydelIgt mindre end i den reni
h.lndclsgodede hlok.

Ueregnc... værdllallel for hu...dyrgodrungen :-0111 lor
<;kellen mellem den oplimale "'æl'ilofm:engde uden Id
rurM:I af husdyrgodIling ug med IHlwyrgll<lnlllg I fllr·
hold III den ud ...predle mæn~dt: tulalkvælslof i hu ...t1y r·
godnjll~ f. s cl Værdll:ll p:l n. Beregne .. v,-cniLtatlel p!!
lraditionel mMe som forholdel mellem marginalopia
!,!chen af'" væhlOf l kerne I 11<Indehg(ldlllng og i hu ..d) r
gødning få'i ved tilførsel af 50 "g kv,elslor i hantlc/<..gcl<l
IlIlIg Cl værdilal på 6:'.

Det beregnede værdual ud fra lIlarglllaloptagcben af
"v:cI"lof ""arer godt til de: værdit:!!. ...om er beregnet i dl..'
e~ell\llgc g~ Ileforsog. h, nr !.!) lien er lilue:h med for ...og...
gy Ile"ogn Den ... tore fnf<;kel mellem del v:crdual. som
hcregnc... dire"le ud fra de Oplllllille k\'ælslofmængdcr
og .... ærdil .. lIcl hcregnCl ud fTil margllla!oplagcl ...cn kan
s"')IJc... den rc!ali'l ... Iore u.... kkerhed pJ herc~OIng al
den 0pl1ll1ale k,;.t'I"'lofm:cngde I bloUt:n med husdyr·
g\xlning, fordi merudb)l1ckuf\en fur lilfurc;el af ~upple·
rende k\.t:l ... tof 1 ham.lcls~ollrlln~ er megel n<ld. Den
okonollll'<"e kon..ck\ 1,'11 ... af iii rc~nc med el vænhtal p.
65 l ... ledel for de fundnc 27 ,11 dcrlor 'ære ...ærdelc<; bc
!,:r;cn"el.

1(/"1'14 SlllWllde m{pn~dj'" J.. I'æ/lu!1I/1'1I1(nlJ\wJt' mt't/llg

lU/en hJHd\'rgOl/lltflg (Fo/.

I;d~nnlk \kd gylle -.
I'rottn, l db)t1C 1'10=1 L:tJb)11e

VIOlcrt\\'edc ". 19N :1\ hk~ ". llN:1 hk~ Ipn>Ctm kcrne lCTTIC pn>Ctm l~me kerne
I k~f'11(: Jlf.h. J'I:'.h. ilemc pr. lu P" ha

I'j jon"..: IIJW)

Grundg0dcl '.1 ~. 385 10.1 72 51.-1
'iO f'\ Ila.'> " b.' ~. lII.l ., 61.1

IOONd,;:as lo.n "' 61.4 lU '00 65.0
I 'ill ~ I!.a!\ 10.9 .~ l> ~.-I 1:!..l "' 66.'
'00 , l;J~ 11.9 10.1 il'.l IJ.1 113 61....
2~" Il.. , tl.~ WI 01.1'1 12.'7 IO>! ill.'i

LSD 61) 4,7
GIlI \ -mm I md:oll"" tg \ l" h<l fJ; r;.UU/

enf opl \ manl:dp tI: " p'. lul 1-'1 (78-/96)
(;/1\ IIlI'fI,dh I opf M.l['" ha ;"-,, 1/6..'i·W.I)

Ud· rucal-N "".",,' op'JVedr blol lI~d 111- bTllj!I. Værdi·
(<<Sel af gyllekw; IO" '0" IO'

.fNlkasl

pr. ha
I'f. ha gyllc I;~'lict b10l

Grundg\ldc[ 24.5 ·U .'SON I l:as 24.5 ~., ., 0.27
l(lO"", !.:h 2·U ~, " O.lM
I50Nltas 14.5 ~.5 " 0,16
:'011 ~ II.:lS 14:,\ 45 ,. 11.11
2.'iO ~ i !.as 24.5 ~., 7 0.15
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Godskning og kalkning

Kerneudbytte i vinterhvede
med og uden gylle
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Figur 4. Udbytter ved stigende mængder kvælstof
til vinterhvede med og uden gylle. 6 forsog 1996.

Stigende mængder kWl'lslO[ till'inlerbyg
Af de 9 forsøg med stigende mængder kvælslof til vinter~

byg med forfrugt kom er der gennem f011 3 forsøg p.'1 JB I
3.3 på lB 4 og 3 p~ JA 5-7. 14 af de 9 forsog er der tildelt
husdyrgodning indenfor de sellCSle 5 år forud for forsogs·
:'\ret. KvælslOf i handelsgodning er tildeh p:l en gang primo
lilmcdio april. I cl forsøg cr kvælslOftilforslen dog delt.

Tabel IO. Stigend(' mængder J..Wl'IStoj'lil HflletlH'g (F7)

Ved vækstsæ~onens begyndelse er der målt et gen
nemsnitligt indhold af N·min i rodronen på 89 kg mine·
rahlo.. kvælstof pr. ha. Udbyltct i del grundgodede for·
søgsled er lav!. Det skylde~ navnlig 1 forsag, hvor ud·
bYllet har værct meg.et lavt. Der er opnået et ston mer·
udbytte for tilførsel af kvælstof i handelsgødning. Dcn
optimale kvæl)o>loftilforscl er beregnet til 152 Io..g kvæl
stof pr. ha ved ct udhyne på 54.1 hkg pr. ha.

Der er desuden gcnnemfan l forsøg med vintcrraps
som forfrugl. Den optimale kvælstofmængdc er her be
regnet til 74 kg kvælstof pr. ha.

S/igende mængder kI'æhlO[ /if vinierrug
Af 3 forsag mcd tilforscl af ~tigcnde mængdcr kvælstof
er 2 gennemført på JB 2 og I på J8 5. 12 af forsøgene er
der udbragt husdyrgodning i label af de ')cneste 5 år for
ud. K vælstof i handcl)o>gødning er udbragt medio april.

Ved vækstsæsonens begyndelse cr målt et indhold af
N-min på gennemsnitligt 82 kg kvælstof pr. ha med en
variation fra 22 til 124 kg. Trods det hoje indhold af N·
min i jorden er der beregnet en optimal kvælstoflilforscl
p:\ 114 kg kvælstof pr. ha ved et udb)'lle på 53,\ hkg pr.
ha. Den optimale kv:clstoftilforsel har i gennemsnit væ·
rCllidt lavcre end i 15 for~"g i 1987-1995. Udbyttet har
været hctydeligt lavere.

T(lf)el II Stigende mængder hæhtof li/ \limermg (P8)

ti",,"",
1987·9. 1996

U<Ib 0' K,,,,, Udb.
Ldb.<l ' Nelto-

ncrudb Pet. ni- ""rudb """'"hkg
kJe- procein

kg 1\ ,
hk, hk,

=! k~m~
kcrne

Y. host ikeme pr. ha kerne kerne
pr. ha pr. hil pl. ha

19S7-9. 1996

Udb~ • Kar. r'lf Udh.
Udb.,,! 'JellO

Vinlcrby.l1 Fru"" leje·
Pct. r.\.

k1,!.N, ""rudb Imcrudl
bkg ",' fIrotem kerne hk. hkg

'orne i kemt: kerne kcrnc

Ir'· lu
\. hOJ>1 pr. ha

pr. ha pr. ha

FOrfrut<II..Orll
Alita/forsøg 20 9 9 9 9

Grundg(J<!Ct ]5.6 O 11.2 40 26.1
SON 14,9 O 11.0 60 13,7 10.2

lOON 25.5 O 1l.~ 7. 21 ..' 15,4
I j() N 30.0 O 13.0 91 25.2 16.9
200 1\ 325 O 13.7 100 27.7 17.0

lSD 43
/987·95 /99f>

Gns. N-milli rod:onen kg N pr. ha 89 (]]·247}
Gm Opl. N-mlt'nw1t' tI{ '" pr ha 156 15] (77-VO)
Gru. merudb. v. Opl. hkg pr. ha' .n.O 28.0 (/J.1-4I.1J

Forfrugl nmerraps
J forsØB /996

Grundgooct O
50 ~ O

lOON 1
ISO/': :'i
200 N 8

lSD
N·mm j rodzonen kg N pr hu:
Opl. N-lIlænSt/r kg N pr ht/'
Memdb. I'. Opl hk/< pr. ha

160

12.0 99 60_6
10.7 105 11.7 8.2
1l.2 116 1504 9.5
ID 12~ 12.H -u
13.5 138 14.4 3.7

/ .8
'9
74

Ul

Forjrugt korn'
Anw/jflrso!', /5 i , 2 i 3

Grondgedct 34.J O 8.4 43 38,8
40N I ~,6 {J 8.5 4R 5.7 2.5
SON 23.7 1 9.9 66 11,8 6,6

120 r-. 26.6 3 IO 68 IO... 3.2
160N 28.3 3 10.7 76 11.2 1,9

lSD 7.'
19&1·95 1996

(ins.IV·l1Im i roo:Q1lcn k}: IV pr. ha 81 (12-/24)
Gnj opt N.man.f(de kg N pr. ha. 128 J/4 (56·/65)
Cm mermlb I' Opl. /lkg pr ha 293 /3.6(//.8·/61)

Kvælstof til 2.-3. års alm. rajgræs til frøavl
Der har i 1996 været udfon 4 forsag for at bestemme den
økonomisk optimale kvælswfmængdc til almindelig mj·
græs. hvur der skal hustes fro 2. eller 3. år. Resultatcme af
forsogenc kan ses i labclbilaget under tabel nr. F ·n. I for
~ogene har der været anvendt mellem O og 200 kg kvæl
!'-tof pr. ha. Den okonomis,," optim::ale kvælstofmængde i
forsøgene har været mellem 142 og 204 kg pr. hu. I gen
ncmsnil af dc 4 forsag har den okonomisk oplimale
mængde værel 170 kg kvælstof pr. ha. Den optimale kvæl·
,tofmængde er beregnet ved en pris på 8.50 kr. pr. kg fro.

Kvælstofmængder til vårraps
Der har i 19t)6 værel udfon 2 forsog for at beslcmme



den "l.onomi,l. upulllrtle l.\æhlofmængde lil \". rrJ.p~,

Rc,~lIltalcmc af fnr<>ogene l.all 'cs i labelbdagcl under la
bel nr. F -t3. !'or'!Oøgene har \ :erel placcrel p~ JordlYPC JR
7, I for''iClgenc har dcr været anvendl mellem Oog 250 kg
l.v:eISlof pr. ha. Den okonollli~k oplimale kvælslof
mængde har I for~ogellt.~ "crCI henholdsvh. 177 kg pr. h:1
og 206 l.g pr ha. I gCrlncll1<;nll har den okonomisl. <lpli
male l.vælslofmængde \;crel 192 kg pr. ha.

Gennemsnitlige optimale
kvælstofmængder

'/alw/I: Ol'f/f/llI/r h·ll'/~tofmll'''l.:der/9S7-/1J96

GodsJ..ning o~ k:llklling

... l.c111ge l. \ æl ..lof- og afgrooepri'icr. Grundldgcl r:r de
.... ldste IO :'lI'.. for..og med ,ugende mængder l.væl\l(lf III
korn. rap.. og roer. Del cr l.un i gruppt"ll med hIn' \.irh)'g
og ft'lllcrrner mcd husdyrg0dning. al der Cl' lilfllrl hus

dyrgodning med afgroden. [ dc andre grupper Cl' dcr Iii·

fon v:lricrende hu~dyrg()dnlng')m:t'ngdcr lil forllllglcll
og i . rene forud herfor

De hcrcgnede genncrnsnilhge Ilpllmalc ~\<l'blOlhchov

dæ~ker o\cr en megel 310r \'.:m:1I10n ll11dlcm ; rcnc og
Imellem clll.chror~ogcnc. J malcn<llelllldgar ,.1lede.. .Il1e
"renc fur hele perioden og derfor og ..,\ "Iærl.t af\ igcnde
:11', ,om f.ds. 1992 og 1987. Tahcllcn l.an dcrfor lk~c

lJknll~l. 'Ill\'t=ndo.:' III al vurdere den enl-c1tc mark-.
b æl~IUnlChov, KvæblOflilf,'rslcn lil den cnl.chc nlilr~

I "">, 1\1erudbytlc Opumale ... ·goonmgsmæn!/:der. kg 'l pr. ha. I

k ol h1.Jlemc. fre. Le., hll ~ller I li: r\ lll"lc1

Antal
...nd- J,JOh 4 lO kr ·UHb •

Afgrøde
lor-

,,,,,,,.
An\endte 100IUng~mzn~dcr

hk! I hk. kerne I hkg kenK l hl! kerne... e1lcr
kg N pr. ha

k<n.lcr. kr ko-.I<:r, kr kO'ltcr, b .
o.,

2' I 50 I 7,1100 I m I 150 70 I 90-1110 70]901110 110 jpr, ha 70 ')()

Ihede. kcrne
I "rlm!!1 ~(lm IlO N.I,! 10.5 IX,(, ::!-J.H 29.3 \1.5 \4.6 IT:! 179 IHl ."" 172 177 l'i6 1M In

IForfrugt ohepl .6 H7 ••• 15.4 20.1 23.4 2'1.5 26.6 IlS 1'5 'SO no \J8 '44 122 "' H8
rl\rfrugl h;cl!!pl "' Jl1,l 9.1 In.2 21,8 25.9 2101.:- \O.b In1 lb' 17.\ '" 162 16:' 144 15:"i Ibi FFOffrugt frogrzs •• J6.J 9.1 16.1 21,4 25.2 27.7 19.3 In3 1i0 l7J 1'i5 16J 'M 147 157 16J
furtru!!1 wcr • ,.. 11,\ 20.1 265 11.1 \4.0 \"i.6 ."" 1-:'1) 1"7'i 1"i6 ''''' ''''' ." l'i-::" .""
KlIJ,:. kernt'
rorfrugl kom 22 14.0 ••• 17.0 21.6 24.3 2:'1,7 26,3 120 '2' 126 115 110 123 IO;.; 116 110

\'inll'rh}I!.loa'rnl'
FllI tru,!:1 kom IX 11,4 I,'!. lU lX.2 22.1 ~'i.fJ 26,S 111 14/j 1·14 12<; I.B '" 116 126 In

11:1' rro. k('rnt
f,(lrlrugl kom .....7 X3 14.1 li .7 111,4 19.8 1<J.4 Wl 108 III ., lo::! 1116 " 96 '02

\ llrb} I!. k('rne
h,rlrugl ~um

hItand 117 m. \ ('..\ 11.1 145 I(.,Q 11'1..1 11),4 11(. 121 124 lOK 11<; 120 "" 110 "'Øcm~ 7J 16J 7.1 12,.'i 16.3 110 20,1 20.7 112 '" 123 "" III "7 •• .06 III
Furll ugl n'er "16 42..1 6,6 lU 14.3 1('.1 17,1 17.5 IIKJ IIJ.l JlJIl '/I <J9 1111 " 9J <J9
Furfrugl oliepl. 9 36,4 fl,2 10..1 13.1 14,9 15.9 16.5 % 102 '0' ~9 96 I()() .2 90 %
i"f\f\I~\ I...l.nofkl Ib 2'l\.~ 'Hl IH 21l,I,! 24,3 2(l.2 2n.~ 127 1.10 IH In IH 1\0 ". 12.1 127
Gnmdg. 111. hulodyrg 150 41.7 2.9 4.8 6.0 6.6 6.9 7.2 5' 60 6J " " 5' 45 " "

l hk! IR' Ir.~er kr. I hk,. fnl!o;O't~rb. I hk! frtl k~ln b.
12<) 160 200 120 160 ,m 120 ''''' 200

R3P~

VlIllelTill'''.lfI\ N 21 ..1 2.7 ~.tl (d '.b 1),9 10.9 '" 15. .67 '''' 14' In 125 118 ".
V:'rmps. fru 18 1·1.1 2.0 J.7 5.2 6.4 7,4 '.1 110 141 154 117 131 "O 'OJ 121 '-'2

II,e. kOSler kr I :I.C. k()!l.ler kr I a.e. ko..ter kr
Rc~r 70 'lO 110 70 90 110 70 90 II{I
Frll.lcr..ukkcrTllCr
GrumJg, m hu<;(hrg " l \!'l, \ 2.5 1.9 H 5.1 .\7 'b " Ib \7 '. " '6 l7

... wUcr kOMef kr I hl. d.ker kot1cr kr l hk $Uilcrlr.oau

SO 160 240 80 160 240 80 .60 240

I·;,thn!o;srocr. ,u!o;!o;er

"
Ml.! b.' ilA I ~ .., 17.H 1l\.Q l:-lA IO~ III 11.1 0' .09 112 ., lil- li'

Til I li e er regnel I.lH h~g IOrloWI, hcdallCr dier 12 hkg hc\lewelop
\f hc-ns) n IIll1pl-c\ ,Inng\lab cr Ir>tJrJgcr 'Cl pcl. af IIIIlUdh) Ilet
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Tabel 13 Km'/sro!prot-:flQSe for /996 Prognosen
anJ.:H't'r afvigelser fra det normale for tilforsel af
hæ/slof, Kg '\ pr ha

er foretagel efter gruppering af de llimagrid, som har
haft samme overskuds- eller underskudsnedbor i forhold
til gcnnemsninet for årene 1987-1995. Figur 5 viser el
Danmar~..kor! med prognosens angivelse for de enkehe
I..ommuner.

Prognosens angivelser er i label 13 vist for omrnde 1.2
og 3. Tallene i tabellen er angl',:el for grovsandct jord (1B
l og J8 3). finsandel jord (18 2 og J8 4) og lerjord (JB 5
9). Der er sJledes ingen prognose for 18 10.11 og 12.

Prognosen viser aj'l-'ige/ser fra normale behov for IIlJar·
sel af /cl'l1'1S10!og gælder for kom og: fornrssåede afgruder
og skal anvendes p~ marker med kom og for.\rssåede af
gmder uansct. om der er tilfon husdyrgoolllng eller ej

På landsplan betyder kvælslofprognosen. al kvælstof·
behovel i 1996 er reduceret med ca. 30.000 t i forhold til
el normalt år. eller ~nap 45.000 I i forhold lil kvælslof·
behovet l 1995. hvor prognosen var poSitiv. 30.000 t N
svarer til ca. 10 pet. af del samlede forbrug af kvælstof I

handelsgoomng i Danmark. Det er forste gang. progno
sen har reduceret kvælstofbchovel så meget som tilfæl
del har værel l 1996.

Codskning og kalkning

bor fasIsættes ud fnt jordtypen. den geografi!>~e place
ring. tidligere års tilfoNe! af husdyrgooning, det forven
lede udbyncOIveau. den årlige kvælstofprognose og er
faringeme frlllidligere år. En mere nøjagtig forudsigelse
af markens kvælslofbehov kan opnås ved brug af N
min-metoden. hvor jordens indhold af uorganisk kvæl
stof målcs om forårel forud for gods~ningen.

Det fremgår af labellen. hvordan forslellige kombina
tioner af afgrode- og lvælslofpriser pAvir~er den opli
male kvælstofmængde. Af tabellen ses. al den optimalc
kva:lstofmængde er relativl upåvirkcl af kornpri<;en. En
ændring i kompri~n på 20 kr pr. hkg ændrer den opti
male kvælstofmængde med kun 5 19 kvælslof pr. ha.

Prognose for kvælstofbehovet 1996
Siden godningsåret 1993/94 har del \'æret lovbefalel ved
fastsættelse af godnmgsbeho\'cl at lage hcns) n lil kvæl
Slofprognosen. Kvælstofprognoscn fastsættes af Planle·
dlrektoralet efter indstilling fra Landskontoret for PIanIe
avl. Prognosen for 1996 er publiceret ad de sædvanlige
landbrugsfaglige kanaler og desuden som en bekendt
gorelse fra Plantedircktoratet (nr. 159 af 25. man..<; 1996).

Grundlagct for kvælstofprognoscn i 1996 er resulta
tcrne af målingeme i KVADRATNETTET i februar og marts
måned p! kom- og ubevoksede arealer. der ilke er tIIfOr!
husdyrgodning et år lilbage. M!leresultaleme fra 1996
er sammenholdt med del gennemsnitlige r'\·mm-indhold
mAlt i perioden 1987·1995.

Prognosen er angivet på kommunenivcau. Opgorelsen

.S.,
S

.15

.20

.25

- Omride 1 - Omride 2 - Område 3

Figur 5. Kvælstofprognosen 1996 opdelt pA omrn
der. Opdelingen er baseret p~ nedbøren I perioden
september-marts 1995-1996 sammenholdt med
gennemsmtsnedboren ,. ~rene 1987-1995. Nedbø·
ren er opgjort ,. kvadrater med sidelængden 40 km.
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N·min-målinger i de lokale foreninger
I Storstmms aml anvendes N·min-rnålingcr i stOI1 om
fang i gødningsplan lægningen. Sidcn 1992 er der hver!
år her blevcl gennemfol1 mellem 200 og 300 målinger.
På Sydfyn anvcndes N-min-målinger ogs! i goonings
planlægningen omend i betydeligt mindrc omfang. Si
den 1991 er der her hver! år blevet gennemfOr! mellem
20 og 40 målinger.

Sporgsmålet om. hvorvidt kvælSlofprognosen slem
mer overens mcd målinger gennemfon af de lokale fore·
ninger er opstået l 1996. hvor der i mange tilfælde blev
målt særdcle~ høje T-min-indhold.

I figur 6 er vist resultaterne af målinger gennemfOr! af
Plante3vlsudvalget i Region Storslrommen og Sydfyns
Landhocenter. ~1ålmgeme cr sammenlignet med mAlin·
ger gennemfol1 i I\VADRA1'I:.TIIT. Resultaterne gennem
fon i de lolale foreninger er opdelt efter husdyrgoo·
nmgstilforscl lil afgroden. mens resultaterne fra KVAD

RAT"F.TTt:T i alle tilfælde er uden husdyrgodning.
Rcsuhateme fra Slorstroms amt viser. at variationen i

\I·min-indholdet har været den samme i det store antal
målinger gennemfon af Planteavlsudvalgel i Region
Storstrommen og I K\AORATNETT1:."T, men niveaucl har
været forslelhgt.

AI vanalionen har været den samme ~t)der. at det an·
lal målinger. der gennemfores i KVADRATNETI'ET i Stor·
<;troms amt III udarbeJdel~ af kvælstofprognosen. er lil
<;Ir.ekkeligt. Prognoserne forudsiger nelop nogel om vari-
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Storstrøms Amt arealerne sl..al være ubevoksede eller ocvoksct moo VIn

tersæd. og :11 de Il1..e må være hu<;dyrgodede. En anden
årsag til nivcaufon.lcllen i resultaterne lan være, al mil·
lingcme i de lokale foreninger lypl:'.k gennemføre:. 3-4
uger senere end i KVI\l)RATNETIc.T På det tidspunkt kan
der være skel en betydelig kvæh.lofmil1erali~r1l1g.

Resultatcme fra Sydf)n viser nogenlunde det samme
billede SOIll resultaterne fm Slorstrom.. amt. men her er
resultaterne af målingerne gennemfor1 af SydfYns L.1nd
bocenlcr i 1996 :l>ærdeles hoje ug meget højere end re
sultaterne fra ilrene for og fra KVAUKATI'lFlTEl. Progno
sen for Fyn har ..åledes iUe kunnet forudsige Ilde vana
lionen I kv:cblOfbehovct.

Når resultatemc fra Fyn er sol høje, ~Olll de er. må del
slyldes en eftervirkning af husdyr~!{Klllingog afgrødere
ster fra årene forud. \ 1996 er eftenlrkningen :.11Iet fuldl
igennem. fordi nitratudvaslningcn har været megcllIlIe.

Ved am'endelse af lvæl~tofprognO\enpj arealcl, der
er tilfort huwyrgooning i årene forud. anvende.. generel
le omregmngsfaltorer. Idet prognosen mUltipliceres med
1.2 eller 1,4 alt efter hvor meget husd)rgodnlOg. der er
tilfon. Disse omregning'ifaktorer er hcregnct på grund
lag af flere Ms m. linger i KVADRATNJTrFT og gælder der·
for for et gCllnemsnitsdr. l el meget afvigende dl' som
1996 vil omregningsfaktorerne være for <;mil, og vil Ikke
være i stand lil al forudsige hele varialionen i N-min
indholdel på marler med husdyrgodIlIng ulfon l , rene
forud.

N-min-metoden
Reduceret provetagningsdybde i
N-min·metoden
Ved anvendelse af N-min-målinger til fastsænehc af
hælston)ehovet skal N·min·indholdel OcstCllllllCS i hele
roddybden. Manuel udtagning af Jordprover til I meters
dytxle pj lerjord er Imidlertid relativt krævende.

Der er derfor beho\' for at under<;oge. h\ Ol' meget
pTO\'eLagningsd)"txlen lan reduceres, uden al "Ilklerhe
den p~ måleresultaterne reduceres væsentligt. IJå grund
lag af resultaterne fra KVADRAT,<;FITh"T 1987-1 W6 er der
gennemfon cn statistisk amllyse af sammenhængcn mel
lem N·nun-lOdholdet i de forskellige jordlag på for'ikel
lige jordtypcr. Der Cl' anvendt resullatemc fra jorder.
50111 har været ubevoksede eller bcvok<;et med vlnter<;æd
med og uden husdyrgodningstilfon.el. Resultatemc er
viSI 1 tabel 14.

I tabellen er vist parametrene til den relle linie ey =
ax+b), der bedst bestemmer sammenhængen mellem N·
min-indholdet i for<;kcllige jordlag. Desuden er Vist en
R~-værdl. som fortæller, hvor slor en del af variationen
der er forklaret med den pågældende regressionslinie.

Af tabellen fremgår. al på JB I. JB2, JB3 og JB6 (i 0-25
em) uden husdyrg'Klning kan en N-min-måling i higet 0
25 cm forklare 90 pet. af varialionen i N-min-indholdet i
50 cm's dybde. P! JB4. JB7. JBH og JB9 kan HO-S5 pcl.
af variationen i N·min-indholdet i 0-50 c:m forliares ud
fra en mAling i 0-25 cm's dybde. For alle jOrdtyper under
et gælder. at 85 pet. af variationen I N-min·indholdet i O
50 cm kan forklares ud fra en måling i 0-25 cm's dybde
uanset. om der er tilfmt husd)'rgoon\ng ener ej.

1996
År

1994 199519931992
01---------__-'
1991

g100
8
:!; 80
2 ~

li. 00

J1 KVAORATNET
c 40
.~

z 20

Fyns Amt
140

120

g100
8
:!;80
2
"o. 00
J1

.~ 40
z i.J~husdyrgø

20 KVADRATNET

o
1991 1992 1993 1994 1995 1996

A,

140 ,-------------,

120

Figur 6. Resultater af N-min-m~ingergennemført af
PJanteavfsudvalget j Region Storstrommen og Syd
fyns Landbocenter og i KVADRATNFrÆr 1991-1996.

alioncn i kvæJ~lofbehovel fra. r til år. I 1996 har N-min
mdholdet i mAlmgerne gennemfort af Landboforemngen
på ikke-husd)'rgooede marker været meget hujL En væ
semlig årsag hCl1il er, al man lokal! har opsugt marker.
hvor man pA romAnd har hafl en fomlodning om. at N·
min-mdholdet her ville være hujt p<1 grund af vejrforhol
dene i vinterhalvåret. f. ek". efter tidligt optagne roer.

Når niveauel i målingerne gennemført af Planlcavlsud
valget i Region Storstrømmcn generelt har ligget højere
end resultaterne fm KVADRANElTI::T. "kyldes det for
mCnllig især, al man lokall har Udvalgt marker. hvor 
min-indholdet måtte formodes at være hujt, f. eks. p<1
grund af husdyrgødmngstilforsell årene forud, hvilket er
I overensstemmelse med den måde, N-min-metoden bor
anvendes på. Ved udvælgelsen af arealerne i KVADRAT
"/:;Tn:r lil udarbejdelsen afkvælstofprognosen kræves, at
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Tabel 14. Sammenhæng melln" ,v·mm-mdlmldl'l i fonkel
li}W jord/a}.; påjnrskdlig(' jordlypu. y = (U" + b.
Gns. ofdatafro A:lIAOR,m,'F.T7H 1987 - IWfJ.

JU J cl. 3 skæring (b) O 2 4 l , l
Jnl,'en husd)T' hældning (a) 1.5 1,7 1.0 1,2 1.4 1,2
~oon,"g R' 0,90 0.76 0.56 0.95 0.74 O.WI
IB 2 skænng (b) O [ O O 7 6
Ingen hUstl)T- hældning fa) 1.7 1.3 2.1 [A \,:'i 1.I
tødmng R' 0.91 0,77 0,56 0.93 0,74 0,90
JU.t. ler under <J.æring (b) 4 7 [6 O 6 ,
Ingen husdyr· hældning (a) [,3 1,8 2,1 1.5 1.0 lA
Eoomng R' O.SO 0.66 0.16 0.88 0.60 0.86
lB 4. ler under skæring (b) 3 6 13 1 4 O
Inllen husdyr hrldmng (a) [A 1.8 2,1 1.' 1.' lA
glfdning R' 0,81 0.59 0,33 0.88 0,66 0.87
JHScl.6 sl..æring (bl , , 14 , , 6
Ingen hU5dyr- hældning (a) 1.5 1,9 2,0 1.3 1.5 [,2
guoJnm& R' O,lN 0.80 0.55 0.96 0.73 0.110
JB7,SeI.9 skaering (bl 2 7 14 l , I
Ingen hu.dyr- hældning (a) [,5 1.' 2.0 [A 1.7 I.J
glidning R' 0.84 0.58 0.38 0.89 0,70 0,93
AIII:Jordl}'pcr ~kæring (b) [ , [O l , 2
Inltcn hlUdyr- hældning (a) 1,6 2,1 2.4 lA 1,7 1,3
g0dning R' 0,85 0.67 0,46 0.90 0.70 0,91
Alle jordlyper skæring (b) 3 10 20 3 " 4
med husd~·r· hældning (a) [A 1.(. 1.7 1.3 15 1,3
g..ldnlng R' O." 0.59 0,35 O.R? 0,62 0.88

En jordprove fra laget 0-25 cm kan forklare mellem
75 og 80 pt:t. af variationen i N·min-indholdet i 0-75
cm's dylxle pA 181. j1l2, 183, lB5 og lB6. Pil JH4 ug
187-9 kan 60·65 pct. <lI' vari.:uioncn i N·min·indholdel i
0-75 em's dybde furklares med en jordprøve i 25 cm's
dybde. For alle jordtyper under et gælder, at 60-n5 pet.
af variationen i N-min-indholdet i 0-75 cm kan forklares
ud fra en måling i 0-25 cm's dybde. mindst hvor der er
tilført husdyrgooning.

En jordprøve fra laget 0-25 cm kan forklare ea. 55 pet.
af variationen i N-min-indholdet i O- [00 em'l> dybde på
181,182,183,185 og 186. Pi 184 og 187-9 kan ca 35
pct. af variationen i N-ruin-indhuldet i 0-100 em's dybde
forklares med en jordprove i 25 em·... dylxle. For alle jord
typer under Ct gælder, al 35-45 pc!. af variationen i N
min·indholdet i 0-100 cm kan forkJ<lres ud fm en måling i
0-25 em's dybde. mindst. hvor dt:r tilført husdyrgodning.

En jordprøve fra laget 0·50 cm kan forklare ca. 95 pc!.
af variationen i N-ruin-indholdet i ().75 cm dybde og ea.
75 pc!. afvariatio~n i N-min-indholdet i 0·100 t.:m's dyb
de pi ru I. 182, IB3. 185 og IB6. Pi IB4 og 187-9 er for·
klaringsgmden hhv ca. 90 pet. og mellem 60 og 70 pet.
For alle jordtyper under et gælder, at en jordprø\'e til 50
cm's dybde kan forklare 85-90 pt.;L af variationen i N-min
mdholdet i 0-75 em's dylxle og 70 pcl. af variationen i 0
100 cm's dylxle. mindst hvm der lilført husdyrgodning.

En jordprøve fra lageiO·75 cm forklarer mellem 85 og
95 pct. af varialionen i N-min-indholdel i jordlagel O
100 em. Forklaringsgraden er mindsl på 104.

Re...ultateme viser. al en N-min-pmve kan forklare 85
95 pct. af variationen i rodzonen, hvis den udtages til en
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Indholdet afmineralsk k.\'a'lstof I jorden har I'(uet meget
hojl I /996. Udtagning af prOI'er til 50-100 cm's dybde
er arbejd.\krævende. men kan forbedre forudsigelsen af
k\'æfstnj1Jl'hol'eI i derI enkelre mark.

dylxle. der er 25 cm mind~ end roddylxlen på den på
gældende jordtype. Forklaringsevnen er dårligst på 184.
Hvis N-min-provcn Udl<lges lil en dybde. der er 50 ~m

mindre end roddybden, kan den forl..Jare ea. 75 pel. af
varialionen i N-min-indholdel i rod7<men. undtagen på
1114. hvor forklaringsevnen er mellem 60 og 65 pet.
Hvis N-min-proven udtages i en dybde, der er 75 cm
mindre end roddybden, kan den forklare lidi over halv
delen af variationen i N-ruin-indholdet i rodzonen, und
lagen på 184. hvor ca. en trediedel af variationen forkla
rc~. Usikkerheden er liut større på jorder. der lilfon hus·
dyrg'x1ning, end pil. marker der ikke er tilført husdyrgød
ning.

l tabel 15 er vist, hvor hyppigt afvigelser på hhv IO og
20 pc!. fra del mlllte N·mm-indhold i rodzonen fore·
kommer ved anvendelse af de generelle sammenhænge
mellem N-min-indholdct i de for:.kellige jordlag.

Hvis N-min·indholdel i rodzonen beregnes ud fra en
jordpmve. der udtages i en dybde, der er 25 cm mindre
end roddybden på den pågældende jordtype (0-25 cm i
stedet for O-50 em, O-50 em i stedet for 0-75 cm og 0-75
cm i stedet for 0-100 cm), vil det beregnede N·min-ind
hold i rodzone n i 40·65 pct. af lilfældene ligge mindre
end IO pet. fra den korrekte N-min-indhold i rodzonen. J
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°JllIdl./g l (l-l'i ,,"Ol. JnHII;lg 2=2'i·~O cm. J(lrdla~ _L5tl·i':'i lin (II-!
Il'rd1.IJ,:.(-"7S-lnO..:m

16S
7.''.18.
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J(,
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"H
30

"]J
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"7H
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/(1"('/1. nar IwHerllt:dell{H1 .\el1'l' \ -mm-111l1Ilngl'n er /(J.

!O pt"
1-/\1$ jurdpnJll!n udfaReS fil ('n d\'bde. der er 50 on

milldn' I!nd mddybden. bt'/w/a del, (li i ra -l5 pU til
ftlfi~/dene \'11 tlel haegnede \ -mUl-imlhold li1.!.gt' mel/nn
90 OK 110 Åg pr. J/o og i ca 701)('1. af IIlfw/delle mell('/1/
80 og IlO Åg pr ha, J/I'i/Åt'/ l'r ptl gm'f/\('II Iii dt'! (l{Tl'I'
/(I{,,,, 111'/5 J;·emgtmg.H1lfulr'" l'rl"ge.\. er dl'! I,tg/igl. (J/

IfSIHl'f"!Jed('1l {10 N-min-malingl'll gOl"l',\\fi lil/t> _\0/11 mlt
li1.!.IJ d...\_ \'l,d at foro"!.!? antal/eJ lif "I~ pr 1'10\'(> fm dt,
f1/fl"{l'rt"lfle 16 Iii !O-L'i. /Ja I'I/\fadlg I'æn' Ulk om ('II
hel"delig orbtjd\IH'\pare/~emmmt'n/it:nl!l 11/('(1 (I( IItlta
~e )ordpm",'n 1hl'le roddyl>dt'"

('dtll~nint: afjordprol'{'r i en d\·hdl'. der er 75 cm "'/Il
drr end m(/d,bdt,,, fil hl'_\Il'tmneht' af \ -min-wdholth't t

rOlI::cmen. 1'1I lære forbllndef mnl\a _,tor '''·IÅJ.erllt'd ar

fn'm1.!.lmg,,,,,aden er menlllg... /tH

fahf'! 16 . Ifll/e/('n a} el1~ jort/ryper I p'oJdagel 0R flt>
l/1/fl('rlll.'Kf'flde jortllll1.!..
/Jala P'(J Ål ",ORAnrTTl7

Fastsættelse af roddybde og kvælstofbehov ud
fra teksturen i plojelaget
IIIl:DlmTSI (lSNIN(jJ·, .... ~ godl1illg~plal1ln'xltll beregl1es kv;cl·
.. tolbcho\·e! p:'l grundlag af hl.a. jordcn~ tCKs!ur i -t lug.:i
25cm. Teblurt'11 i jordlagcnc allvcnde~ til fa:-I,ællcl<:,c af
afgnxlt'n~ nxJdytxJc og l-vælstofuptagcl\C.

I pra~~I~ er der one kUli forc!agcl cn Id~lurhc"'lr:m

mcl--e i plojela~et og i praksis sællcr man ,in l~k'ltur I de
undcrliggen<.l~ lag lig med ploJelagcl ... tckslUr_ Spørg"
mJkt er. h\ or ofte <.let er kurrcJ..t. I label 16 er \ I~I en np
gurel-.c af IcJ..sturrc"ul!eme 14 )\ndlag p:i X56 m:"tlcfbdcr
I K\o\tlR.'1T.... '-TITT.

JUl'tlcr med jB I. 2 O!! 7 er de l1le ... t hOI1l0,l!cJlc. idel
mell~11l C:1. -tO og 50 pC!. h:lr ~ammc Jordtype i alle -t 1.lg.
ror jorder 1l1~d j B .1 og 4 I det o, ~r,le jordlag ga>ldcr. al
kUli ca. 20 PCI. har ...amme jord!) IX: i hele dybden. Kun 5
PCI. af ;or<.ler mcd JB 5 og 6 i det m crqe lag har :.aTllmc
jOrdl)pc i helc dylxlcn.

Ved fa<;l ...ællcl~ af afgnxJcmc'l rodd~bde anlage" al
den )Ordlypcbe'tt'lIIte nxldyhde er 50<;'111 på JB I ug JH3.
-5 cm på jB:! ug JIl~ og 100 Clll. når JR er Slorrc cnd·l.
I label 17 er \,q I hvor mange tilLeIde rodd) helcn an..:cl
tt:' .. kOITCJ..1 hhv. lorkert. n:ir den f....tsællcs ud fra tt:'J.. ... \U

ren I U~I O\er~tc jordlag. ug del antage<;. at jord!) pen I de
llndcrllgg...nd~ jur<.llag crdcn samlllC M)11\ i dt:! UVCl'Sle.

Altabellcn fremgdr. at p:1 alle Jordl)per undlagen JB~

JB 11.L. '.lRsenhu,u~r, PCI. Pli. I'll. PC! PCl. PlI.
mmdrc end \O pct. lir.... 50 35 21 " 27 45
mUld/c end lO IX" ;II~ " 6J Jl 9' " ~~

182. ,"!en Iluw)rs
ilIlIl.In.· end IO pcl ", JJ lU 11 4X 2. JJ
mmdre end 20 pc! '" .7 57 " 8l 50 70
JU -I. IC' """"'- mgen h"...."~
mmdn: end 10 pc!. lir... 44 31 19 47 22 56
"und/..: enJ 20 p..:1 ah '] 44 ,:-( ~l " '"1R 4. und u"". IIlgm 1lU34)'"
rmndrc end IO p.:1 ,', '. " ]. " lJ '.mIndre end 20 Pi,;(. lIf... 60 48 1J 88 51 7J
JU ~ cl. 6. ,nren h"...I~'J=
mindre end lO pct. afv 53 11 14 63 44 W
nundr..: cnd 20,x'1 ,11\ <l 66 'ol 100 •• H'
JO 7. 8 cl. 'J. ",~~n hIlMlyr,.
nlllldrc cnd IO JX"1 Jh " " "

", 32 hl,
mmdre cnd 20 pct.•If\. 78 50 4' 88 61 .,
\Ik Jordll~llCr. In!!"" 1l~"J\IJ=

IllIl)(Jre end IO pet. uf\' 42 25 18 ,. 26 50
Il1ln..h ..· end 111 pu_ al~ " J9 " Xl "i) '9
Alle jOfdnypcr. med hu-.dfr~

mmJrc end IO p;:! .ih 'I) l' ,- JI) " JJ
mllldrc cnd 20 pcl af.. b7 " 1J 71 J7 7J

TafN'115 l/\pp/l~I/('dellllj afl'i1.!.e/){'rfra dt, malll' \-min
mdhold ll'd OtllTlldl'l:'H' af 1.!.l'Imemmlfllge sam
ml'nhænge uu·flem.\ -mm-mdholdet , fonÅl'lIlgl'
Jordlal: A\If)J<trw·ru{ 19X7 19%

70 100 lX:I. af !1I1;c1dcn~ vil tld beregnede t"-min-md
hulul rnd/onen hl:!-~c 1111ndrc end 20 JXt. fra del kOfT~~IC'

N-111ltl-lndhold i rod/llllen. P;lJl34 ll1ed ~;;Jnd i llnd~rJ0r

den vil I-UII 36 og 00 pet. af dd hcreg.ncde \I-min-ind
hold I rou/Oncn ligge lllllldre cnd hhv. lU og 20 pc!. fra
del ~um:I-lc \I-min-imJhl1ld i rnd7oncn.

Ihl' l\-mlO·indhold~1 ! rod7onen haeg.ll~'" Ild Ira en
Jordprovc. dcr udtag~... 1 en dybde. d~r er Sf) cm mindre
end roddybden p:'t den p:tgæhJendc Jurd!~pc (0-25 l'1T1 I
sIede t fur 1)-75 cm og. U-50 cm l ,,",edel for O-I 00 cm l. \il
d~1 hcrc~nedc min·indhnld I rocl7011~n i 20-.15 pct. af
tilfældene I1g,g~ mindre ~nd IO pC"t. Ir.. Jen ~(lfTCkl(" l\
mlll-lndhold i md/nnen. l 50·70 pct. af tilfældene \ II det
bcn.'gnc(.k N-mm-1Ildhold i rod/(m~n lIgge mindrl' ~nd
20 pet. fra det ~orrc~te 'J-min-Indhold i rod/nnen.

Ilvi, N-min-inuholdcl I rod7011cn l}Cregnc!oo ud fra ell
jordprovc. der udtage ... I en d~lxle. der er 75 cm mindre
end roddyhdcn p:'l den p5gældcnde J(lrdlype (0- 25 elll i
stedct fur O-lOU cm). \ il det hcregnede 1\ -min-indhold 1
mu/Onen I 15- 35 IX't. .tf tilfældene 11g~e lllindre end 10
pcl Ira den I-olTdle N-nun-mdhoIJ i rou/()n~n. I 35-50
pu al tilfældene \ il del hcregncue '-nun-lI1dhold l ro
d7on~n ligge Ilundre cn<.l 2U pet. fra d~l kOlTdle N-llIlIl
indhuld I nld70nen

111'1_' \-111Il1-11ldhold('J ptl en I,..,)o/(I i (J-10f) cm',,, dyb'
dl! er /f)() Å~ flr ha OK )OrdprOl-e'l I/d/(l~I!' fil en dyhde.
da er!5 cm mindn' eml rOlldybd('n.l}{'t"drr det. (It Ica
60 I'ct. af lilfao/dellt! \'il det "aegl/Nle .V-mlll-imlhold
liggi' mel/pm 90 o~ JJ() ~1.!. pr ha og i co. 85 pr! llf
liIfældeIIe melh'lIt 80 og 120 ~X pr. Iw.l1l'ilkl't er arn'p-
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Tabe/l7. Standard roddybde og procen/(/dcn herafmed
roddybder besteml udfra teksturen j de under
liggende Jordlag Data fra KVAOHItTNEITEJ'

Jordl)'PC i Roddybde FordcllnSefl af roddybder .n:>al ud
fra lruluren i de underii""cnde la"

~"o<tJB

_an
~cm T 75CIIL I l(J(lcm

] 50 86 l2 2
2 7S 4 87 9
3 ;0 79 4 17
4 7; ]; 32 ;4
; ]00 Il ; 84
6 ]00 2 2 97
7 ]00 2 6 92

ansættes roddybden korrekt i 79-97 pet. af tilfældene. På
jorder med JB4 i det øverste lag ansættes roddybden kun
korrekt i ca. 30 pet. af tilfældene. På over 50 pet. af jor
derne ansættes til 75 cm, men den er i virkeligheden 100
cm. Når roddybden oftest ansættes for lavt på jorder
med J84 i pløjeillget skyldes det, at der er sket en ned
\laskning af ler lil de dybere jordlag.

En bestemmelse af jOrdtypen j pløjelaget vi! altså på
alle jorder, undtagen jorder med jordtypen J84, i langt
de fleste tilfælde være tilstrækkelig til en korrekt fast
sættelse af roddybden. På jorder med J84 i det øverste
jordlag kan det derimod være nødvendigt, at jOrdtypen
bestemmes lil I melers dybde for at sikre en korrekt
fastsættelse af roddybden.

Kvælstofformer
DanGødning Plus til vinterhvede
Firnlaet DanGødning NS har siden 1994 markedsført
flydende gødninger med forskelligt indhold af ,P og K
med en fælles betegnelse DanGødning Plus. Fælles for
gødningerne er, at de er pH-neutrale og, at kvælslofind
holdet består af en blanding af amid-, ammonium- og ni
tratkvælstof i et forhold. der afhænger af gødningstypen.
For at hæmme fordampningen af ammoniak er der tilsat
en ureaseinhibitor.

DanGødning Plus blev afprøvet i vinterhvede i lands
forsøgene i 1994 og i 1995. I 1996 er afprøvningen fort
sat i vinterhvede, og der er tillige gennemført forsøg i
kartofler og islætgræs.

I 1996 er der gennemføn 5 forsøg med DanGødning
Plus til vinterhvede. hvor virkningen af DanGødning
Plus 15-2-6 m. S er sammenlignet med den samgranule
rede faste gødning NPK 21-3-10 m. Mg, S, B. Sammen
ligningen er dels sket ved delt gødskning, hvor 50 pet. af
gødningen er tildelt i begyndelsen af april og resten sidst
i april, dels ved tilførsel på en gang medio eller ultimo
april.

4 af forsøgene har været placeret på J8 6-7 i Østjyl
land, mens I forsøg har været placeret i Vestjylland på
J8 1. Bonset fra forsøget i Vestjylland er der ikke, eller
kun i meget begrænset omfang, tildelt organiske gødnin
ger i de seneste 5 år forud for forsøgsåret.

DanGødning Plus er udbragt med landskontorets ud-
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styr og af landskontorets personale. DanGødning Plus er
Udbragt som strålegødskning med en runddyse uden
svirvel og med en dyseafstand på 25 cm.

Gødningerne er udbragt 14 dage senere end planlagt
på grund af det sene forår. Ved første udbringning i be
gyndelsen af april har væksten af afgrøden først lige
været begyndt. og jorden har på flere af forsøgsarealerne
været frosset i IO-IS cm's dybde. Temperaturen ved ud
bringning er blevet registreret til 1-40(: og jordoverfla
den har været meget våd. Ved udbringningen medio
april har vejret fortsat været koldt, og der er registreret
en temperalUr på 2-40(: og en fugtig jordoverflade. Ved
udbringningen ultimo april er temperaturen sleget til 7
10ac og jordoverfladen er blevet bedømt som »tør«. I få
af forsøgene er der ved udbringning af gødningen medio
og ultimo april blevel registreret en mindre nedbørs
mængde.

En analyse af DanGødning Plus har vist. at gødningen
stort set har haft det indhold af totalkvælstof som frem
går af deklarationen for gødningen. Indholdet af ammo
nium- og nitratkvælstof har henholdsvis været 2,5 og 3,0
pet. point lavere end deklareret og indholdet af amid
kvælstof 6.8 pet. point højere end deklareret. I forhold til
deklarationen, hvoraf det fremgår, at ca. 46 pe!. af kvæl
stofindhotdet i gødningen er på amidform, har den i for
søgene anvendte gødning haft et amidindhotd på 84 pct.
af totalkvælstofindholdel.

Før udbringning af gødning er jordens indhold af mi
neralsk kvælstof (N-min) blevet målt. t gennemsnit in
deholdt jorden 70 kg kvælstof i rodzonen. Det er betyde
ligt mere end normalt og 49 kg kvælstof mere end N
min-indholdet i den tilsvarende forsøgsserie i 1995. Det
høje N-min-indhold i jorden har bevirket, at den optima
le kvælstofmængde kun har været 146 kg pr. ha, og i
flere af forsøgene er merudbyuet beskedent for at øge
kvælstofmængden udover 100 kg N pr. ha.

Ved delt gødskning er der opnået et beskedent merud
bytte for anvendelse af fast NPK-gooning i forhold til
DanGødning Plus. Forskellen er ikke signifikant. Mer
udbyttet for tilførsel af kvælstof i fast 'PK pA en gang,
medio april eller ultimo april, har været det samme, som
ved delingen af gødningen med udspredning henholds
vis primo og utimo april.

Det er undertiden fremhævet, at tilførsel af DanGoo·
ning Plus skal ske tidligt og på en gang. fordi en del af
kvælstoffet i DanGødning Plus er på amidfonn og skal
hydrolyseres, før det kan optages af planterne. Årets for
søg viser imidlertid ingen tendens til et bedre resultat af
DanGodning Plus udbragt tidligt, sammenlignet med en
delt gødskning eller udbringning på en gang senere.

Siden 1994 er der blevet gennemført ialt 14 fo~øg

med DanGødning Plus til vinterhvede. Forsøgene er
gennemført efter forskellige planer. men nogle af for
søgsleddene har været gennemgående. I tabel 18 er vist
resultalerne af de 14 forsøg. Ved »Iav« mængde kvæl
stof i NPK eller DanGødning Plus menes tilførsel af en
kvælstofmængde, der har været under den forventede
optimale kvæstofmængde.

I 1995 (3 forsøg) blev såvelDanGødning Plus og
NPK-gødningerne udbragt på en gang, mens de i 1994
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lafwl/8 DUlI(jodnmK III 1'I11ff'rhl'('dt." fF9J

;ViRICrhVede
P1anl~-

Pel. ri
Udb..

~fa ....e Io.g "l i
pn. maj

protem >,rne hk.>..
((l· IO) l kerne

pr, ha Po Il' h\

- (I( der IÅke I fono,l{ene er apl/ae/ fordele cif en IIdll1:
liljonel af hele hæ/s/ofmængden i DonGodnin,l( PlUj
.\ammenIIWlel 11/ed etllradlllOtle/ dl'lmg af J.,I'(ElsIOJ/iI
fon len el/er mmme"ligllet med udhnngnlflg pli en
gafl>: i .\ldste ha/I'(/el fif april

DanGødning Plus til slætgræs
14 fOf\ug I 'il:ctgræ~ er ,irknlOgcll af DanGoc!lllll!! Plu\
13-1·8 m.S sammenli~nel med en fasl samgmnulcrct
i\PK 22';!-I:2 m. \1g,S og B. Sammenlignill~en er fore
tagell 3 slæl.l forsogsplancn lIldg.1' 2 niveauer afulfur
scl af h;cl')lof l i"\PK·godnlng for al t1nderso~e. h\"or
'idl der er merudhytlc for al uge I..væl'itofm:cngden.
F{)rsog:'>plan og -rcsullater fremgår af tahcl 19.

~ !()fIll,1(, /1)116

I. Grundg0de1 J 9.1
2.~) I :'!l-J-Illm l~ S B pnnlllJpnl

ti!! uh ::Ipnl HUl
170'li21·]·lOm MgSBpnmoapril

og ulL apnl 8 10.8
J 701\ 1 DanG 1~·l·fl III S rnmo aronl

og ult, apn[ lOA
"i.90Ni21·3-lOm MgSBpnl110april

og ult. apnl 9 11,1
(,.I·IOKI21.-'-I Om,Mg'iB

ulllllloapnl 7 11.1
7. 140 'I i DanG lilliS 15·2-6 m. S

ultmlO apnl 7 Hl.8
11 1.10'\ l D.ln(i PLLS 1"i·~·6m S

m...'dm ;Ipnl 11 IIU
9. 14t) "l i 21-3-10m MgS B

medio ::Ipril IO 10.7
um

57 -15.6

116 26,1

100 24.7

110 26,9

lO; 2~.()

106 26.7

105 26.2
::.fJ

Slllelgræs Tl~10f

wt.Cloaf
<i"",

•
Plml<-

1':1. ri· Udb.. Udb. og

ViRterh,,~c fan'e
protein k. N l ~rudb.

ult. rIUJ •>""" knnt pr. hkg kn"-
-10-10) ... ne pr. hl

J.I jomJR JfJQ.l-/1J96

1 Grundgodct 3 9.. " 35.6
2. Lav rn:"tngde

21·3·IOm.MgSB 7 10.4 101 15.6
J. Lav !Ili~ngde DanG.

1:'·2·6m.S m- w 35.0
4 OJlllrnal mængde

21.)-IOm.M,:5B 7 IL.. liS 39,2

3 lin fOrlag med ~ammenligflifl!faf l'lrklllflSl'fl af h'æl
~/(}f; DanGodmng PiilS 0R i fo.51 ,\PK-godmnger har
\'l~t

- at der er 0pfIljer samme merudbyllefor ann!f/delsen (if
~al1lme h'æ/slofmængde / de ] godmngslyper.
al der lUe har kunflel J.omialereS forskel/e mellem
godninM.\/ypPrnes l'irJ.ning på forsJ.el/iSl! jordtyper.

J ji,rWIlIQQ()

I. Ingen goonmg 20.2 14,6 288 .....
::! 'JlI ~~ N. fodr

JO k.g 'J f,;II~" I. _111~1

Je) k~ \J eller:!. _Ia:l 1-."1 15.9 1"i 2 IlI.Q
3.90Lg . forår

JO Lg 1\ efter l. slæl
JO kg N eft~r 2. sl~1 I~U 16.2 162 21.2, I::!O k~ -.; ll'får
6t1 k~ '\ clh:r 1 _Ia:t

60 kg'" dIer ~ \I<ri 1':'.11 1-.1 1% ~·U

LSD 61 8./

Der er "'un opnået et he'ikcdcnt l11erudb) Ile for al ugc
kvælstl)fmængden fr..t lall 170 kg k,ælstofpr. ha til ~AO

kg hælslot pr. ha I fast ~PK-gl)dllll1g. Udb)llcl ved
Iilførsel af den flydende godnlllg har "ærel ltdt Morre
end vcd tilforscl af fastl\'PK-,godningcn. mcn forskellen
Cl' lille ug Ikke Slatl:'>llsl.. Sikker. Råprntelllll1dholdcl er
lidt hOJere ved IlIfor:'>c1 af ;-':PK-gm.llllngen.

Led 2 ogl gudet med NPK 22·2·[ 2 m. Mg S li
L<-'d_ glldel med DJ.nGl"tllllng 1J-I·g Ill. S

DanGodning Plus til kartofler
r J for'iog i fabnkskartofler er virl..ningell af en placerel
DanGodning Plu') 9-2-12 Ill. S og chlorfri sammcnllgnet
med en placcrel fast ...amgranulercl \JPK 14·3·18
m.S.B.eu ')om ligeledes er chlorfri. Forsøgene er gen
nemfnn p~ JB I og 2 i Vest· og ordJylJand. Fon.ogs
plan og -resultater fremgår af tabel 20. For al kunne
sammenligne virkningen af de 2 gooninger er sammcn·
llgningcn foretagel ved lave kvælstofnlvcaucr.

Gooningerne er placeret samtidig med lægning :-tf kar·
toflerne. For udbringning af gødning er der udlagct en
prove til be!>lemmelse af N-min-indholdel i Jorden. Ind·
holdet har været lidt hojere end normalt for jordt) pen.

De 2 af dc 3 forsag har været vandCI l 'æksL\æ'ioncn.
Der er opn~el el betydeligt merudb) Ile for tiiforsel af
kvælstof. Indholdct af sti,else har værct svagl faldcnde
med stlf!ende kvælsloflllvcau.

70(J7-95)t~Nprha
J.U> ri 2V-/R/1 (x ,\ fl' hil

27.J IlJ ,/.j2,7) hkg. pr ha

G,u, N'/ll/fll m(J:oflrn
Gns oP' ,\ !nft'l1}!.rk
GrIS merudb l'ed Opl. N

O!! 1996 blc\ udbr..t,gt af:2 gange. I 1994 ble' der Illfort
7·\0 kg f\ pr. ha mere end planlagt I DanGooning Plu ...
fordi mdholLl~t af kvælsluf i DanGodning Plus var lidt
hUJcrc end ddlarcrel. I 1994 blev gødningernc uddriblct
linder tørre forhold og vcd cn lcmperatur p~ 12-16°('. I
1':)95 var temperaturen 9-12 C ved 2. udt'lringning.

I ,g~nncmsnit af de 1-' for.so~ ~r der opn ~I :-.lOrt sct
SlInllnc "Irklllllg af DanGodnillJ; Plu') som af fast '\/PK·
gudmng_ Den m~he forskel er Ikke si!!nifikam. Opde·
Img af for\ogene på jordlype "iser ingen forskel i \>irk·
nmg mellem Jordlypernc. Opdeles forsogcnc efter mcr
udb)lIel for at uge hælstofmængden fra ..la' .. til Opti'
llIal kvælslofl1længdc. finde:-. d~r heller ingen forskclle I
lllcnldb)'tlet for de 2 godning"lyper.
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Tabel] I. A/prO\·nln~ aFI\'utrlGrow i vintt!rh\·~de (F/J)

Tabel lO. DanGod"jnB Plus fil Aarmj1er (FII'

I gennemsnII af de 3 fon.og er der opnået sanune god
nings'\'lr~ning af de :2 godningstyper.

Svovl

optimale ~va:l~tofmængde er beregnet til 157 kg N pr.
ha IOd. den mængde kvæl<;tof. som er tilføl1 ved grund
godsknmg.

Tilforsel af NUlriGrow har rcsulleret i Cl lidt mindre
merudb)'lIc end \"cd tilførsel af den tilsvarende mængde
~\ælslof I fast NPK-godning. Fors~cllen i mcrudbYllc
mellem "JulriGrow og \lPK-godning har kun været sta
tistl"'~ siUer i cl af de 2 forsog.

for at under<ioge. om produ~tinfonnationcns oply~·

ninger om. :H god~kning med NutriGro" resulterer i en
la\ere ud\a~~ning af ~\ælstof sammenlignet med an·
vcndelse af NPK-godnm,g.. er der udtagct pTUver III be
!>tcmmelse af Jordens indhold af mineralsk kvælstof ca.
I. oktober i forsngsleddet med NutriGrow og forsog·
.. leddet med den tilsvarende mængde kvælstof I NPK·
godmng. Indholdet af mineralsk hælstof på dettc tids·
pun~1 kan angive f()rs~ellen i potentialet for udva.......ning.
Der cr kun målt en bc..,keden fo ....kel i N-min-indholdet
på de 2 forsogsled. Det laveste indhold er ml1lt efter an·
\ endelsen af 'utriGrow.

I v:d.SlSæsoncn 1995 var svovlrnangel meget udbredt i
marker, hvordcr ikke var lilfort svovlholdigc gødninger.
Kun dct forhold. at der på grund af tidligere tl.rs forsogs
resultatcr blev anvcndl svovlholdige gødninger på en
Slor del af arealet. forhindredc et Mon udhyuclab på
gmnd af wovlmangel. Det megcl store behov for svovl i
1995 skyldtes den megct nedbørsrige vinter 1994195 og
en I-..old april måned. I 1995/96 var vinteren meget tor.
og udvaskningen af ~ulfalsvovl i vinterperioden derfor
Iillc. Derfor kunne det forvelltcs. at svovlbchovet i 1996
ikke ville være særligt stort.

Antallcl af forsog mcd tilforsel af svovl i 1996 er re
ducerct i forhold til tidligere. I Ston.lrollls Amt er gcn·
nemfort fursag med forskellige tilforsclstidspunkter for
wovltil vinterhvedc og i vårbyg. Ilandsforsogene er der
gennemfort for..."g mcd vekselvirkning mellem ~vælstof

og SVo\ I i vintcrhvede saml sengodskning med svovl i
vinterhvede og tilfon.cl af svovl lil frognes. Desuden er
der gennemful1 forsog med tilforsel af svovl til sukker·
roer. ')001 er afrapporteret i afsnittet om sukkcrroer.

311
121)
193
Ll5
172

edb. ~ mc:rudb.
hkgkMllk

19.7
lh.S
18.2
19.1)
18.9

KartolIer

\'PA·gøJrrInR·/J .i-18m 'fRSBCu
DonGødnmg Plus fI·J·I! /Ol S
AI ~øclnm,fl rr pl(K~rn ~~J sdnm,fl

.J forsøg 1996

I. Ingen hælllOf
2_lookg"'l PK
3. 130 kg 'i NPK
.. 100 kg N i DanG. Plus
5. 150 k.g N i DanG. Ptus
LSD

NutriGrow
~utriGrow er en amerikans~ fremstillel godmngslype.
SOI11 ikke for har været afprovet i Danmark. Godnmgell
er flydende og indeholder udovcr N. P og K også cn
rækkc mikronæringsstoffer (Mn. Cu. Zn. B og Mo) ~amt

Ca. S og Mg. Godningen ad~killer sig fm tradllionelle
mineralskc godninger \ed. at kvælstof i NUlriGrow er
organisk bundet på cn lignendc måde som i humus. I
følge produktinfomlationcn ~kal det sikre en mere jævn
kvælstoffors)'ning lil afgrodcn og forbedre optagelsen af
undre næringsstoffer.

I landsforsogene er dcr gennemfort 2 foo,,,S med
NutriGrow til vinterhvede pl1 JB 6 i Østjylland. Beggc
forsøg cr grundgødcl med 50 kg kvælslof pr. ha i form af
200 kg N-24 m.S pr. ha i begyndelsen af april. Nutri·
Grow er udspmjtct i forsøgene d. 9-10. maj, og elTektcn
af NlIlriGrow er sllmrnenlignct med cfTe~ten af fast ~alll·

granuleTCt NPK 16-4-12 Ill. 1\'lg, S, B. som er tilfort pll
samme tidspunkt. Resultaterne af fort:ogene frt:l1lg. r :lf
label 21 ~llvel som resuhllteme af analysen af f\'utri·
Grow-godningell.

I begge forsøg er der opnået merudbytter for tilforscl
af kvælstof i "JPK-godningen. og den genncmsnitlige

Udlryl1t> .....' ldh_~

\'ln....hn·. "Iii-min """",,,
k~ 'J i .., hk, 'Cn'<"'n_ k.erne pr ha I."". pr ha

NYK lilfon ~Ifl\ 16-4-12 m. Mg S n
AlU.lySt> af l'utnGro.... TOlall.. rlsl0f I~.~ pcl.. ammonIum
kvælslof 4.2 pcl,. mtralhæhlof 1.7 pct. fi)'ofor 5.J JX"I
og Lahurn 4.1 pet

! forsøg 1996

l GrundgOlkt 7 )
2_ ~Ilg 'i I NPK b6 91
3. 100 If.I i iPK t05
41SOkllNiNPK 119
5. SO kl N 1 NumGrow 56 84
4~D II
O(OIJO/PIIst (I"lImal.\ /57 A.1t
\fuuJb.'"tI~ ~~d ('1111mJll ""r, 111.9 httiha

8.7
9':

10.5
11.5
9.3

60.5
9.J

13.2
15.8
63

$vovlmængder og ·tidspunkt for svovltilforsel i
vårbyg og vinterhvede
I S(orstrø01~ Amt er dcr gennemfol1 3 forsog pl1 ICTjord
med tilforsel af henholdsvis IO og 20 kg s\·ovl pr. ha ved
s~nmg af vl1rb)'g og medio apnl til vinterhvede samt et
forsogsled med tilførsel af IO kg svovl pr. ha medio maj_
Svo...1er tilfon i fonn af kaliumsulfat. og kaliummæng
den er afbalancerel med kaliumchlorid. f\1idt i maj cr der
udlaget cn planlepTOvc til anal)'lie for kvælstof og s\"ovl.
Resultaterne af forsøgene fremgår af tabel 22.

I gennemsnit af forsogene er der iHe opnåel merud
Il) Ile for lilforsel af "\'0\'1 til "årbyg eller vimerh\'ede.
Indholdet af ... \"ovl i fon.ogsleddcl uden tilforsel af svovl
har også værct ~ærdclcs højt. I årene 1989 ul 1994 var
svo\'lindholdet 1 bladene i det ugodcde forsogsled i vår-
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Tahel 12 Swulmtrnr:der Iii J.nrn (f 13)

Planleanaj}"il~ Udb. og

Korn mcdiojunl mcrudb.

.. Ni I .. S, I ~.~ ~lcme

• lorstof lDl"SIOf it·rhold pr. ha

~ JII""~ I IJ,-hl',li IlIWl

l. Ved ~nin~_ Ol~S 459 0,41 11,2 715
:!: \(-(1 \1ning. 1(1 LI:! S 4 ...11 OAn 11.2 0,11
1 Ved s~nlllg: 20 kg S 4,4'i 0,46 9.7 +1.2
J Ca III mJ) IO Lg S J,-1~ Il,J~ 'l.:!: 0.1
LSD "'
~ (orro).:, IIIl/I'rhl'cd,' IQQf}

I. Ultimo llpnl; Ok~ S 4.78 0,38 12,7 90.9
2, UltlnlU JpIII IlIli:! S J.XJ DAl 11.9 11,1

3. UItUllU april: 20 kg 5 4,78 0,41 11.7 ;{l. I
-l Ca, II) mar IOl.gS 0.7
LID n,J,.

S\O\ 1111hIn '11m Lllhum~ulfJl J I S

bH~ i g.cnncmSIlIl 0.25-0.30 pc!. ,,"ovI. Indhuldct i for~

~ugcnc l 1996 har været belydcllgt hUJere. I vmlcrtl\cdc
har tidligere ~rs forsog VlSI. a[ hvi.. mdholde[ af ~\ ovl i
bladene cr under 0.15 pc!. eller. h\'IS forholdct mellem
!.. v:c1'iIOI O!! .. \ 0\'1 er over 10. !..an der \l'''' "ymplolllcr p
'''0\ Im.lIlgcll afgroden. t)g der k.an foncntes el mcrud
byue fnr tllforsel af wovl. Di .. :-.c hclmgcl~er har langt fra
va:rCI oplyldll de.~ forsog l \Imerh\edc i 1996. og der
er Ikke Opll, el cllllCrudh)'lIc for lilf"r:-.c1 af svovl.

Vekselvirkning mellem svovl og kvælstof i
vinterhvede
S3vcl kvæb[of ~(lm svovl har indnydebc på proteinud
hyllet o~ pnIIClIlkvalilt.::lcn. Tilfor...c1 af "1lgcndc mæng
der kva:l~lOf [II korn meMorer et illljcrc proleinudhyue,
Fon!lha'mmg.cn fllr dene er inlldlenld. at plaJllcns 5vovl
fONYlllng er ; orden. Svovl lndg~r i arnmosyrcnle lIIe
Ihionin og C) slein. Tilforscl af :>Iigcndc mæn!!der k\ <el
Slof lil !..om forringer proleinkvaliletcn. fordi kvælslof
[ilfu~cl fremmer ubalancen mellem de \ 19tige amino:»
rer - navnlig hVIS plantcmcs ~vovlfor,)ning iHe er i or
den. 11\1'" komet~ amino<;yre,ammcnsællllng iUe afba
lancere.. med et IIh!..udsfoder mcd den rigtige amlllos)
re..:lmmensællllng eller \ed Ilh:Clmng af ..ynlellske ami
nos)rcr. \ il der for al si!..rc en IllslræUcllg tIIforsel afal
le aminn...yrer lil svin ..kulle all\ende!< foder med el hOJI
protcinindhold. Delle \lI medforc en unod\endig hoj
ud...kille!3e af !.. \ ælqof I hu:-.d) rgodnmgen. og da kvæl
~Iof i hu:.d)rgodmngen iUe bn udnytte\ fuldt ud. op
s[M Cl unødvendigt tab af kvtelstor fra landbruget.

Med del formål a[ undersoge. 0111 dcr er vekselvirk
ning II1cllel1l1llf0l1 wovl og "va~l"tof til \ lIul:rhvcdc. og
om tilf(lrscl af :.\'ovl kan forhedrc protcin:-.ammensx[
ningen l vinterhvcde blev dcr l II}Y5 gr.:nllcmfon 2 for
søg, RC\ult'I[r.:me afde 1 ft)r<;ng i 1995 vi\le. at tilfllr...c1
af svovl rcsu1teredr.: i el mcnldh)'llc "cd ll1fontel af høje
kva:I~lOlmællgder. Dcr var og..3 r.:n [enden, til. at tl1for
..cl af S\ 0\ I furhcdrcde aminn,> rck hllildcn.

I 1996 er der gennemføn ;\ for...ug eflcr S3nune for
,ng...plan. t-:or\llgene er genneIllfon p~ JB -1--6. Kvælstof

(;IKhknin~()~ kalknin~

Tubel13 \ ·('i...Idnri..f1I111t mellnn h,{'/\/of".It Sl'Od ul
fuderhw'de (FJ--II

Pet. S I Pcl. N i 'iS edb)
PC!' ri-

\'inl~rh,tdf: ''''''''( IORtof (orht'ld kg NI

"""'o """.• """,. ,,,,,,, ,,,,,,,
maj m4J maj .. '"

1tl/(llf(/rlØ~ 100(, J , .' -' .l
I Ol~'l ... .wlgS 13' 12.0 80.2

~'I.g r-. + 0.32 '.1 •.1 142 11.t) ilA
JO Lg S

J SOlgN+ 0.26 3.2 lVi 139 11.9 +1,1
Okg S

100 l~ " ... 11,\11 \,..1 lU 141i n,l'l 15
o I.g S
IOOkgN+ 0.37 1.6 9.8 142 1-'.8 "'.4
40 kg S

" 150 Lg r... -I 141} I·U ... ~.(i

JO L): S

LSD J,7

laIt 5 fOr)fll( 1995 og 1996

I Olg' +JUlgS "b 1lJ.9 nu
2 5OlgN+ 0.29 J.J 11.] 131 11.7 J,l

4{) l~ S
~'Lg.'+ 0.13 1. , 1..1.1 129 II ,s 1.6
ol!! S

4 100 li "'4 ... 0.31 U 11.7 '41 11.6 \,8
Ol~S

IOnl!! ........ II.'n .\,~ 11...1 1411 12,:

I
-I{) l!! S

b 150lg 1\1 ... 149 13.5 2.9
JO 19 S F/'\"1} "'IfIlH 1906

(;11\ .... mi" i m<1:IJTle" 1.1( ...' I" Jw 17 (2/.}}) /ti! f'U 155}
(;"1 opt ,\·mæTll(tiI'Å.1: \'pr hil IIJ 1//~-1I51 17 (O-~.'il

(j", Ilh'llIIlI) l', "(11 Id I{ IwlI/I 1M! (lJ,Q-/7,O) ~U (OlH,f!)

(ir I" I.~ tm st(}) 1495 -I 1996
2 SO ' +40S JA l.2 2.7 U
1 ~I -t liS 1.:'1 1.1 2.7 ...
4 10(1'1 ... 05 J5 2.] 2,9 1,7
.1 mO'tJOs 'U 2,\ l,O H:

ri I .,/ 'd/,,,,t~tn

2 .so r... +405 25 1.6 ..9 25, :'lO'·US 2.5 U ..- lA
4 lOON+OS 2.J 1.5 1.9 2.5
; l(Jo'+-ms 2,_ I.' 2.0 25

i handehgndnlng Cl' tilf'ln "idstI april. Svovl er tIlfon på
samme Ildspunkt i form :11' gips. lIcie forsogsarealcl Cl'

tilfun ca. 30 [Oll svincgyJle i bq::yndclsen af maj.
Ved for<lre[:. hcgyndcbl: Cl' der udtaget en N-mill

pmvc (11 be~[elllmelsc af jordclls indhold af minerals!..
hæbtor. I genncmsnit af de 3 forsøg er der m~1t el md
hold på 102 !..g kvæbtnf pr. ha eller 75 kg mere end i
gi"'. af de 2 for'"g i 1995.

, .. lutlllngen af maj er mdholdel af kvæl~{ofog svovl
bestemt I en plameprove. Indholdet af <;vovl har i alle 3
for"'lg \;net 0.30 pet. eller dermcr og henned hclyde
Il!!! ovcr del Olveau. hvor der kan forvcnte~ memdb) lIi:r

IlJ9



Gødskning og kalkning

for tilførsel af svovl. Forholdet mellem kvæl~l()r og
svovl i af~'Toden har været tilsvarende la.... t.

, gennemsnit af de 3 forsøg er der opnået el udbyttetab
vcd tilførsel af kvælstof. Udb)'ltctabet er specielt regi
streret I I af de 3 fon.og. hvor der har været krafllg leJe
sæd. Tilfon.el af 5'10\'( har resulteret i el bc..kedenl mt:f

udbytte ved el ~vælslofniveau på 50 kg. kvælstof pr. ha.
Derimod har tilfor~el af s\"ovl ....ed et hælstofnlvcau på
100 kg kvæblof pr. ha resuhcrcl i el slgmfikalll mmdr.:
udb) liC. Del mindre udbytte Slammer navnlig fr.! 1 af de
3 forsøg. hvor deT har været lejesæd ved de :-.lorSIC
l.sælslofmængder. TIIforsel af svovl kan ha\t' forbeiJ~t
kvælslofeffektt'n og denned forårsaget mere lejesæd.

I tabel 23 er vist det gennemsnitlige indhold af Iysm.
melhionin. C)"stcm og threonin. I 1995 sæ. en leniJens ul
en øgel andel af såvel melhiontn. cystem og lhreomn
ved tilforsel af , .. ovl. Denne tendens er ikke ohserverel i
1996, hvilket I.an slyldes. at afgroden og!d 1 de ill.e
s\'ovlgodede forS0g~led har \ æret godt forsynet mt=d
wo\'1 fra Jorden.

Sengodskning med svovl til vintertlvede
I J995 blc\ der gennemføn S forsøg med ,en tilfof'iel af
'iVovl lil vinterhvede, hvor der bIc\" opnået ct menldbyt
te for tilforsel af en lille svovl mængde midi l maj, For at
undersoge, om en ..engødskning med wovl på det tids
punl.t. hvor der nonnall foretage~ en kvalitehgødskmng
af bmdhvede. for al hæve protemindholdel. kan forbedre
udbyttet, bagekvaliteten og aOlinosyresall1mensætnin·
gen i kom, er der i 1996 gennemført 3 fors,,!; med tilfør
sel M svovl ultimo april ~alllt ved ..kridning. Forsoget er
gnlndg~x.lel med kvæl slof sidst i april :<0001 den omkring
liggende mark. Svovl er i fOf'ioget tilført i foml af 20 "g
~vovl pr, ha i gips sidst i april. Midt i juni er sengodsket
med 30 kg kvælstof pr. ha i kalkanunmonsalpeter og
ammonsulfatsalpeter. SidSlnævnle er der tilfort 7.5 kg
svovl pr. ha.

MidI i maj måned er der i det ugødede fursogslcd tig i
forsøgslcddt:t tilfon 20 kg svovl pr. ha i gips. udtaget en
planteprove til bestemmelse af svo\'I- og kvælstolind
holdet. Prøven viste et højt indhold af s\'ovl og. et la\'t
NIS~forh()ld. Der er ikke opnået merudbj'llc eller effel.t
på proteinindholdet for tilførsel af wovl I gip:\ i april

Talxl201 TidSPUnJ.l for lilforjd afn'odlil brødh\'ede (FI 'iJ

måned. Tilfursd af JO kg k\'ælstof pr. ha ved skridnmg
har heller i"ke resulterd i el merudbyue. men protein~

procenten er hæ\'et 1,0 pt:t. enheder. Ved tilforsel af gips
i apnl og scngodsklllng med kalkal1lmonsalpeter ved
,kridning er opnået en yderligere sugning i proteinpro
centen. Scngodsknmg med ammonsulfa"ulpeter. hvor
der udover 30 kg I.vælstof pr. ha også tildeles g kg
\\'0\'1. har forårsagel en lidI større stigning i protcinind
holdel. end ved amcndelse af kalkammonsalpcter til
sengothl.lllng. Hvi~ der er anvendt :\vovl sidst I april er
der dog lUe forskel p~ de 2 godningstypers indnydelse
p~ proteinprocenten. Re~ultaterne lyder p~. at hVIS plan
terne er rigeligt forsynct med svovl på lIdspunktel for
sengo<b.I.ning er der ikke beho\ for al anvcnde s\'ovl~

holdige godninger til sengoo!'kning. Resul1ateme viser
Imidlenid lUe. om der i et år med en gennemsmtlig
svovlf()f'Iynmg fra jorden. kan opnås en starre protein~

procent \ed at supplere en grundgod'Skning med s\'ovl
ved sengodslning.

Udover effeklen på pWleiOlndholdet er det interes
sant. h... o(vidt 8m endelse af svovlholdige godninger lil
sengod,I.nlOg kan påvirke bagekvalitcten og aminos)'J'C
,ammensa:lningen. Udenlandske forsog har vist en klar
sammenhæng mellem afgrodens sHl\lforsyning og ba
gekvalilctcn.

f'or al undersøge effekten på aminosyresammcnsæl
Olngcn. er IOdhnldel af l)',in. thrconin. methionin og cy
slein Oc<"leml. Sammenhængen mellem svovltllførslen
og indholdet af aminosyrer er Ikke entydIg.

Fonogl'lU' med wm1 flll"(;rby~ og I'mretlil'ede i }996
har vi,\,/,
- at afgrøderne generelt har værel godt fursynet med

\"\'01'/ fra jorden på grund afden eh/rem/lOrn' \'illler.
01 der iUe I fnr.\O~ene i 1996 er npnc1el merudbytter
for rilj'''"'\c/ af j'Wl\'/.

- ul dl'( er (Jpndel en j'torre forcJgelse af prolejnindho/
der i vitlterhl'ede L'ed .\enKodskmn}:. mir der er liIJarr
svovl .\idsl i april eller der am'ende!> "n .n·m·/holdig
godmn~ ril sengod!>kmng

Forsøg med svovl til frøgræs
19 for'iug i perioden 19<,13-1995 med lJlforsel af ~\'ovltil

Pu.5 ....'5 SammcnsrtOlnll af proc~m
P..1,. ri·

L'db. og
S<d>-

~r"'h'od' 11Ut'lof It~l "IS 'Io Ir protein """"'". hId·
I ""

,_
ly n 1"1llm~ IMethtO-j C\'sacm

"",,,IO hkg ker- tal
mcnta·

:10-" ..... 11Pf"SIOf nI"" .. '''''' talnlll. nUl •

\ntolforrø~ I9lM 3
l. Gnmdg0de5 0.36
~_21ll.~S" (JAI
3.30 kIN-
.. 201.~ S· o~ .l(ll.~ 'I,j"

S.30k. og7,SkgS"
6.20K~S· .lOl.F-'10)175kF-S"
/-SD

, , , , , , , 3 .l ..
0.15 12 2.5 2.4 1.4 2,0 11.3 Tl.4 373 37
O.t~ l' 2.4 2.4 1.4 2.0 11.2 "'1.5 371 36
0.16 12 23 2.4 13 2.0 12,2 0.2 392 39
0.16 1.1 ::!.4 2,J I.J 1.9 12,6 "'., 376 J1
0.17 12 23 2,4 1.4 1.9 12.4 1,1 367 41
0.16 l' 2.4 ::!.J I.J 2.. ) 12.2 +(15 382 "m

S· - S\'o\llilfon i (iiI'" april
N· '\ IIlfl'f1 i ll\ 27. ,1. 50-~~

u _ r..; ug S IMun I !'m ,ulfalsalp ::!7 nl. S. "I jO-<,<j
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Tabcl15 SI'OI'/· og I.:ahummængdu Ifl/røgræs (FJ6)

P1anteanal)v Udb. OS
Fregraes medlO)Ul\i mctUdb.

Pct. S I 1P1:1 K i kt fre
lønlof Wf1!of pr. ha

Mangan
Mangan til vinterbyg
I nogle lI' har der været problemer med manganman!!e11
mange \ilnten.ædsmar~cr.og den generelle opfaltehe cr.
al problemet Cl' slIgende. I mange tilfælde har der op
Irådl ",j kraftIg manganmangel om foråret. at afgrøden
har værel for ~\'æk.l:et til. at genlagne udsprujlningcr af
mangan har kunnet afhjælpe manglen. Derfor anvendes
i SlOr Ul.1'llr;ckning forebyggende spl'Ojningcr med man
ganholclJge midler om efteråret.

[ 191.)) blev der pdbegyndl en forsogsscric med be
handling af udsæden med mangankarbonal. DI'i"e for·
"'og er fortsat i 1994. 1995 og i 1996.

Dcr er i 1996 gennemført 5 for<;og med afproyning af
behandle I ud ...æd af vintcrbyg mcd Cutonic Mn-prlmer.
udsprojtning af mangan ...uJfat og ud5lprojlning af ,\1.ln·
lrdC SOO mod manganmangcl I vinlcrhyg. Udsæden er
hch:tndlct med 200 ml Cutonic Mn-primcr. h\or der
tilføres 100 g mungUIl pl'. I LX) kg ud...a:d eller iah 150·
200 g mangan pr. ha. Med 3 kg mangansulfal tilføre!'> ca
1000 g mangan og med l I ManIrae 500 500 g mangan
pr ha Til sammenligning optager afgrooen i all ca 100
g mangan pr. ha i kernen lait

Af de 4 godlendlc forsog er 2 fol'\('.~ gennemført I

VC'itj) lland på JB 4. I forsog på Fyn på JB 1 og I fONlg
l OStjylland. h\'or teksturen II.~C er analyseret. Realti
ollstallet har varieret fra 6.3 til 7.2. Indholdet uf org:tnlsl
",Iuf har p1l. de 2 J8 4 jorder været næ~ten 5 pet. hvillel
Cl' hOj!.

~angal1~ulfat og Mantrae 500 er udsprojtel midi i no
vember. I 1 af dc 4 for~og er udsprojtningell dog fors!
~lel om for.\rcl. Mangallmangcl er bedømt om eflerårcl
midi I november. og her er iU,e ob~crvcrel manganllHln·
gel. Mang,anmangeJ Cl' igen hcdumt \'ed begyndende
væbt 0111 fodret. og her er der klin observeret mangan
mang.e1 l I af de .J fo"ug. Der Cl' ikke blevel oh'iCf\o'crCI
fn......kcl r.t nogle af hchandlLngcme med mangan om ef
ler:'irCI. Ca. 20 dage <;enere er der igen bedøml mall!!un·
mangel. lIlen heller il.ke her er der observeret for",lei

12 fonog 19<)j·/99fJ med lil/onel cif IVQV{ I Jrogræ \ har
\'l~r

- ar der I frøgræs kan I'ært' hehov for lil[cJnel af n'ov/,
og dPI derfor anbefales ar til/ore !O-20 kg ~I'od ,mm
merl med lilf"r~eIafh'ælslU!

- ar der \·ed 1'( sl'ol'lindhoid I afgraden på olier 0.20·
0.15 .\jældenl opnll\ merudbyuer (ur lil/one! a!s\o\'l

$VO\ Imdholdct har \'æret hOjcre end l de ulwarende for·
sog sidsle dr. og over det ni\'cau. hvor der kan forventes
merudbYlIe for tilførsel af svovl. I mgen af de 3 fo ....og
cr der opnået sikre merudbytter for Illforsel af svovl.

KaJiummængden er i fOl ",ogenc variere l fra O tll IlXJ
kg laliurn pr. ha ved tilforscl af 20 kg svovl pr. ha Ved
forM'gcls anlæg blev kaliunuallel hcstemt l en lurd·
provc. I alle 3 forsøg blev kahumtalJel målt til over 12.
hvorfor der Ikke kan forvenles et Illerudby"c for tl1for
..el af kalium. Der Cl' Ikke opnået '1ikre merudbytter for
lilfor'icl af kalium.

1252

"21

10
1'1

0.21 l' 15M2
f).~2 " <1
0.27 11 176.-
0.15 17 1379
II.P 17 6
0.17 " 35.,

O.llt
U.Il<

P1anleanalysc Udb. og
Fntgrars medio iuni mcrudb.

Pet. S i l Pc1. K i kg fre
lø~lol IØfSIOf pr. ha

l b ·Hm fU)lI.f(r1 1996

1 SOkgK 0,24 233 ...
.2 :Wlg S tl~ ~)lg K 0.2i lA3 +57
3.4OlgSog50kgK 0.29 2.68 41
4. 211lj! 5 21
5, 20kgSog l00kg K +198
L5D ~

If~ R"dnmXd IWn

1.50kgK 0.18 2,26 1Z07
2 20 kg S og 'ill kg K 0.20 2.15 25
J.40kgSQSSOkgK 0.21 2.38 6
4.20lgS "5.20kg50& IOOkgK 30
1St> "'
l b f fl1{ftJp~ræ( Iow,
l. 50 19 K 0.31 1,49 781
1. 20 l, Sog ~H.j! K O.H 153 l'
3.40kg50g.50kgK 0..11 1.52 61
J 2"kgS 2l
5.20kgSog 100 kg K 33
L5D .,
Kalium Illf"n I lahumc;:hlorid
S\OVllllfllrt I tUP'

lb Mm flJ)lI.flt'T 1Q95

I. OS
2.20 '\
3.405
1..50

I 'I I nCf<lpr:f,t'< I~~

l. 05
2 21l.Ii
J. 40 5

! fl H.Øf/\\'Ifl~t'1IW5

l. 05
2.105
3.40 5
L5D

fn~~clligc fr\)græ.", ...cr Cl' del' opn:kl ~ig.llifrkall1e Illt..'ruc!
byttcr for Illfllr~eJ :lt' svovl I nuglc af forso~cne. I 1996
Cl' der g,ellnemlmt J eftcr en forM)g<;plan. h\'or der både
indg:\r '1llgendc llHcngder '\Vov l o~ ,>Ii~cnde mængder
kalium, Rc'>ultalernc af fON,gene fremg:'lr af tabel 1).

Svo\'1 er 11lfun l form af gip'" og l.aliulll er lilflln I

fonn af ~illlurnsulfat ~Iler ~a1illmchlorid. G,KJningcme
er ud<;prcdl I april. \lIe .~ for5log Cl' gennernført pj ler
jord.

\o1edlo Juni hle'V <;\'ovlindhuklct hc<;tcnll i bladenc.
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TaMI26 Mangan Iii \'mlab\'g (FI7)

I PP" "n I " .............gel (0-10, l".nteUi forti pl. pr m edb ..
VinlH'b)"g Il0rSWf I Ffluår I ~@. I 20 dage UH'I1(k: ,_ [)øJe mcrudb hlR

metI.o Dl" mtd,O DO\' \'zht forit
"'~'"

pWlta' rlanl~ pi 'm kerne: (ti' h,

'\nJlJi forsøg /996 I
I. l]b(:hand)et 5i
2. Ld.~rd b.::::h. med CUIl'fllC Mn pnmer*' 49
3. UdSEd beh. med CUl("UC Mn primc.... +

3 kg Mn.sulfat udspmJtet I l1O'-cmber
4.3 kg Mn.~ulfal udSPr0JICI , rl\l~cmbcr
5. I I Manlrae UdspnljlCI i november 86
ISO

GennemHIii af 21 for~rJg fra IWJ·/996

VlnterbJR

I. L'bchandlel
2. Beh. rt\(d Mn..sulf:lI. nov.
l. Udsæd beh. med Culonic 'In pnfTll:r'
4. Udsæd beh. med CUlOnlC Mn pnmer*' og

beh. toN Mn.sulfat, nov.

,
O
O

o
O
O

edb. lIg

rncrudb. hkg
~emepr. ha

50.5
1.1
1.4

1.0

,
I
I

..
206
221

220
220
211

,
17

"
9
9

"

,
38.8

2.0

2,0
2.(1

1.6

• Ud\Zd behandlet med 2(11.1 ml CUIOOll Mn pnmcr pr hl!!!

mellem behandlingerne. Ved begyndende vækst om for
året er overvintringen bedomt og plantetal opgjon. Der
er obc;ervcrct en lidt bedre overvinIrIng i de forsogslcd.
hvor der er tilfort mangan om eflerårel. og der er oplall
Cl lidi højere amalIevende planler.

I novcmber mJncd cr dcr blevel udlaget en plantcpm
ve lil beslcmmelse af manganindholdcl. Dc ~enerc års
erfaringer mcd anvcndelse af plulllcanalyscr om efter
året. hvor afgrodcm:ls!.cl1 er særdes heskeden. viser
imidlenid. al analyserne er u'iikre. formodenllig på

Mangan til vinterbyg
Hkglha

80,--------------,

6.01------------1---:-,.1

4,OI-----------fh1+i1l

-2.0 irilt-----JL--I!-------1

-6,0'--------------'

Figur 7. Merudbytter i 14 enkeltforsøg for udsprojt
ning af mangansulfat (Mnsu/~, behandlmg af ud
sæden med Cutonic Mn primer (Cutomc) og begge
behandlinger (8+5).

172

grund af forurclllng med Jord l den udlagne plantepro
ve.

I gcnnem.,nil af dc 4 forM)g er der kun opnået sma og
usikre Olcrudbyucr for såvcl manganbchandling af ud·
sæden som af ud~projllltng af begge typer af mangan
midler. t et af de 4 forsog er der opnået signifikanIc mer·
udbytter for såvel behandling af udsæden med CUlonic
Mn-primer som af udsprojtct mungansulf:n,

llabcllcn er ligclcdc\ vist gennemc;nilSresultatcr af 21
forsog ovcr 4 k Der er i gcnnemsnit kun opnået besked
ne merudbyttcr, Ocr er opnåcl et lidt Slorrc mcrudbyltc
for behandling af udsæden end for udsprojtning af man
gansulfal.

I figur 7 er rc!.ultateme af enkeltforsogcnc illu~treret

grafisk. For hvert af de 11 forsøg er viSl merudbyttel for
udsprojtet rnangansulfal. for manganbchandling af ud
~den samt for kombmallonen af de 10 behandlinger.
Forsøgene er sorteret efter stlgende mcrudbytlc for man
ganbehandling af udsæden.

Af figuren ses dct. at der er opn~et lidt storrc merud·
bytte for manganbchandling af udsæden end af udsprojt
ning af mangansulfal. Del ses også. at manganbehand
ling af udsæden næsten i alle forsog har givet fuldt så
Mon et merudbytte som udspmjtning af mnngan~ulfal.

I tabel 27 cr vi"l en opdcling af 25 forsøg med lilforscl
af mangan til vintcbyg om e(tcnlref efter jordtype og re·
aktlonstal. Kun i forsøg pil JB l eller lB 4 med højt re
aktionstal er der opnåct et l1lcrudbyllc for lilforscl af
mangan.

15 fono\!, I perioden /993-/996 med ud:.projtnull: af
ma"Rall Iii \'interbYR om efteråret og behtmdling af Ild·
sæden med malll:anho/dige midler har riSl'

- (1/ der i ge""emnit for udsprojlmng af mangamulfat
om efterarer klin er opnået el beskedetl/ meru(lhvlle



1'ahr1:!7 \lam/bylte filr bl:hllndlmg med \ln,:'>lIl/llI
j n11lcrhl'g

AOI."
tdh Maudb

Vinlerb)g hl#!, k glorne,
ha 1". ha

.:'.'JOrl;'>; IW,l lJfI

J8 1+ \
I{I urllkr(o.(l h'.!} 1.'
I{t o\'cr ~H .w.l ".9

lB 4
RI ullder Il,) , 19.0 U
Rt o\cr 6.4 7 49,6 0,5

]B (,.

I{llInlkr 7.41 \ (,2,'1 +4),\

RI o\cr b,Y 5 61.6 O.J

GfU. aJ .?~ forsog JfJ'.H-Q6 525 1.0
----
Mn~ult';al CIUd~rli'Jtcl rncd\Jll~ pr hJ Illl'\Cmlx'r

f)~. (/I (h'r IHe t.:l'llt'rt'll er hehm,/or III/ond af man·
t.:UII om {'fluaret
ul l/t'r klin ptl 5wIlJjord mel/ el 110)1 n'uÅllOmlaf er op
noel IIlt'rudhyller for "I/onel af mllll~CJII
(lf da I I;C'''fll'rn.\tll1af! l fflfw.~ for hell1llllJlill8 afud
,\Crt/P" {lf l'flIfPrl)y~ med maflgclllho/digt' lIlIdIer er up

1I(11't Ii~t' lu\tnrt' merudhYfll'r mm for IUh.projlning af
m(m~{"'\/I/j(lf Bl'handling af lulsæden med f1/al/goll
holtli,l-il' mldla er dn/ur l"~ aIU'fflCl/i\' (ti /ldSprojlfllug
of IIUIIlj;ml CIm efrer(lf'Cf.

Dc ll(l~Hi\'l: fur,og~re~ullatcr for Ilo.:handlillg af udsæd~n
mcd rnal1g:lnh()Jdig~ midlcr har rCjSI det ~porgsrnåJ. om
udspmjlll1ng af rn:mgansulfat for h~l"l af ~:cdel..nm kan
fom~c mangulIlndholdct i ~:cdckomel og dcnllcd mind
... /"c tx.'ho\ct fur tilfor<;d lir mangan Il! afgrodcn.

I (:1 af ft)r~ogcne i 19':'4/95. med tilfor,d :If mangan III

\intcrhyg. er der i nogle af parcellerne i flere for~ogsled

ud~Jlnljtet lll;lngansulfal I uge 27, Di,~ parcel la er ho
..Ict ,eparal. ng der er udlagct ud'.cd III :2 fUr'iog fra be
handlcdl: (l~ uoch:mdledc p.m:dlcr. En dcl af udsæden
er dl'fcflcr behandlel meJ llI;tnganholJige midler fur ud-

God~kning oJ= k:dlkninJ,:

"lnlng i efleråret 1995. J 1 fOr'\og blc\ <; lede!> under
sogl.ln,ad tilfor..el af mallgan i 1994/95 har hct)del for
m:lIlganbcho\(~1 I 1995J96. For..opplancn og rc<;ull:ltcr·
Ile heraf fremg:tr af tat>cllX

Der er upn. Cl et bc,l..edenl ug IHc sigmfil..alll lllcnJd
b} Ile for behandling al sædekurnct llled mangan,ulf:1I I
uge n. Dclte merudb)Hc har \ærel uafhængigt af. 0111

der fnr ll!!-e n er IMort mangan hl .lfgroocll. Dcr er up
n3ct ct 'lgmfik3nt rnenldb)llc fnr behandling af Ud".l·
den llleJ m:mganhnlcilge midler for !>!lninl; i IlJl)5. l)ell,'
merudhyttc har værel ua/h.englgl af. om ~ædckomCI har
værel tilfort lllang;lIl~ulfat l uge 17 f(lr ho~t af ,ædehll
Ild.

\1(III~wlh()/dr~NPA:-gculmllt: Iii \'jfl/abyg

~lallgan IIlf()re~ normal l vcd udprojlll1ng p~ afgnxlcn.
Inur m:lngancn optage.. genncm hladcne. VeJ IIlfor!>c1
med fa~lc ,gudningcr ,"al fllaJlg.;JIl optagc~ genncm nxJ
derne, Ilvor der er problemer mcd manganmangel ,l..yl
de~ dl:1 'jældenl. al der er fur lidI mangan I jorckn. men
al dd er bundel i utllgængcllge furhmdcl<;cr p. gnmd <if
et hUJt reaktionstal og et ston ihmdhold i jorden.

I 1994 bIc\' der p:\bcg)'ndl en forsogs~ric med tllfor
..d af manganholdige \lPK-godlllnger ul \-Interhyg med
(id (nml:11 at hcJysc. om gud'l"-nmg med mang:lIlholdigc
\lPK-godnmgcr l..an SIKre .Ifgrodcns for<;ynmg med
mangan. I forsogene I 1994 ug l 1995 bil" dcr hvcrkcn
opn:'icl mcrudbyltcr for tilfllNCI af mangan i NPK-god
mnger eller i mangansulfat. men, m:\lmger af mangan
llldholdcl i \'intcrbyg ulllmo maj \' I\IC. al del' var sl..el
mestcn ~ammc fOHlgel~c;lf mangamndholdet lafgroden
vcd lilfor~c1 af ca. ~ kg mangan i NPK-gooning som af l
kg 1ll:111gan i lIdspmjlcl m:lngan ..ulfal.

[ 1990 cr gennemfort 4 forsog på JB 1-4 i Jyll:lnd.
Vir"nmgen af hcnholdwi~1 og 6 kg mangan. tilført meJ
NPK ·godning. er r.arnmenllf!llcl med virl..ningcn af O.X
kg mangan udspmjtct 'lom mung:msulfal. NPK-godnm
gen er IlIfort midI i apriL mens mangan<;ulfaten er ud
..projlct oml..nng l. maj.

For lilfurscl af godmng i april ble\-' der registreret
manganm:mgel i 3 af de 4 fON)g. Indholdcl lif mangan I

en planleprovc blc\' bestemt i midten af maj. [kr hlc\
målt ,:Imme indhold af mangan I plantepro\eme l del
uhchandll'dc forsogsled og i dl' fo....ogsled. ,nm hle..

'Inlerb)~

8ch:mdhng PI)\1 \In Manganmangcl PIaniclal Udb,01;
1994f9.~ tW"i/% Ilør- '0·10) {om rI rr. m' me""'"

IJd",d .1 J 'o 'lo :1 J 'O""
Udsæd 3lg Mn.· oof IIltr41' I tit!! l :1 u cr

l.c\'. ,Jod, hk,
be:h, m. \ulfat sulfat beh, m liulfal mediO mt'dIO \ ækSI {1t 'nde I'Ilanll::r

kenle
Cu.Mn·Pr november ugc 27 Cu.MnPr ugc 27 nov. nov, forår c lcr phmlcr pr hu

2for Ilt}!. f/JWJ

"1
"I
'ileJ

"'eJ
j,

j.o
Uf)

N'J I\cl f\q f'cj 9. l l 195 15 ZL6
'ilcl ];j .... ..:J J'I,":J <7 '" l' '.7
'kj 'IIeJ

" N'l 85 l 199 14 JA
i\Cj ....·Cj '\C1 j;. , '''0 '" 1.1'
h J, '1Cj ~ej O. l 197 10 0.0
J.o J, j, h l !(I\ h 1.,1

'5
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Gødskning og kalknin~

MllJ\ganmanlld Mni

~(0-10) 1litr'Slof
Vårbyg

Midt ii IJ uger """"' hk,
maj etlcr JUni kerne

I \1. IS udspr. ""'" ""ha

Tabel 10 Mangan 1.1 vårbyg (nOj-
Manganmangel Mni

~(().IO) ter\tof
VinlerbYI

Før I:~IJR« 2+3 uger SI_ 30 hk.
gedsk· gøchk- efter 2. Maj 'om<

ning nmg ge<hk ppm ",.ha

Tabel "9 ManganhQldig NPK-godning ril vlmerbyg (FI9)

2 2 24 47.ll
l 23 1,4

2 23 L.
2 4' 1.4

2 48 2,1

'"

-I forsøg 1996

I. 700 kg 24-2-7 3
2.750 kg 22·2·7 nl. OJI Mn ]
3.375 kg 22·2-7 m. 0.8 Mn

350 kg 24-2-7 3
4. 700 kg 24-2-7 -+

2.5 kg Mn.~uJfal

5.375 kg 22-2-7 m. Mn
350 kg 24-2-7
+ 2.5 kg Mn.sulf:u 3

L<D

3 forsøg 199<;

1. Marts: 350 kg 24-2-7
April: 350 kg 24~2-7 4 3 3 19 ",'2. Marts: 375 kg 22-2-7 m. 0.8 Mn
April: 350kg 24-2-7 4 3 26 0,4

3. Mans: 350 kg 24·2·7
April: 350 kg 24-2-7
+ 2.5 kg Mn.sulfal 4 3 3 24 +1,1

LSD "'

tilføn mangan i NPK-gooningen. Indholdet i fo~ogslcd
dene, hvor der er blevet udsprøjtet mangansulfat var
væscntligl højere.

Der er opn~C( el beskedenlog ikke signifikant merud
bytte for tilførsel af mangan i s~vel NPK-gødning som i
mangansulfat. I 2 af de 4 fors~,g er der opn. el ~ignifi·

kantc merudbytter for tilførsel af mangan i såvcl NPK
gødning som i mangansulfat.

AnlalfOr5øg 5 5 J 5
1.458 kg 24-2-7 før sAning 2 l 18 47,2
2.500 kg 22·2-7 m Mn 0,8% l l 18 1,8
3.458 kg 24·2-7

og 0,51 Mantnl.e 500 SI. 13-15 O 17 0,8
4 458 kg 24-2-7

og 1.4 I ManlrJ.C 180 st. 13-15 O 17 2,3
5.458 kg 24-2-7

og 2.5 kg MIl.suJfat sI. 13·15 O 19 l,.
li. 458 kg 24-2-7

og 0,9 kg Mn.sulfatst. 13-15 O 21 1.3
7. Udsæd beh.

m. Culonic. Mn primer. 458 kg 24--2·7 19 1,9
LSD "'NPK udbragt flfr sAning
Lcd 7: Uds~d heh. mcd 2lXl ml Culonic Mn pnmcr pr hkg

15 jorsog 1994·96
A/Jt!jorsog

I. Ubehandlel 2 28 49,6
2. Ud.'iæd bch. m~d CutOnlC Mn primer 1,2
3. Mangansulfat udspmjtel 1.0
LSD '"
9jonl'F. uden manganmanxeJ

I. Ubehandlet O 28 54.7
2. Udsæd bch. med Cutonic Mn primer 1,4
3. Mangansulflll utlsprøjlct 0,7

l'; forsog m,d manganmangel

I. Ubehandlet 5 28 42,1
2 Udsæd bch. med Cutonlc Mn pnmcr 1,1
J. Mang8nsulfat udspmjtct 1,6

Tilforsel afmatlganholdige milJler ril udsæd af \'årbyg
l 1996 er der genncmfort 5 forsøg cftcr en fors\~gsplan,

hvor virkningen af forskellige typer af mangan er sam
menlignet. Mangan er lilført i form af en manganholdig
NPK~gødning. ved behandling af udsæden med Cutonic
Mn-primer og ved udsprojning af mangan i mangansul
fat. Manlrac 500 og Manlrac 180. Udsprøjtning af man·
gan cr foretagct omkring 1. juni. Forsøgene er gennem
ført enten på sandjord eller p:1 humusjord. hvor der kan
forventes manganmangcl.

Manganmangel er bedømt ca. l. juni og her er der ob
serveret manganmangel i 2 af forsøgene. Ved bedøm
melse 3 uger senere er dcr i de samme forseg igen ob·
scrveret manganmangel og her har der værCl mindst
manganmangcl i de forsøgs led, hvor manganen er ud
sprøjtet eller tilført til udsæden.

Manganindholdcl er blevel bestemt i en planteprove i
slutningen af juni. Indholdct af mangan viste ingen enty
dige forskelle mcllem forsøg~leddenc. I I forsøg har
manganindholdet v;cret megcl luvt, og her er mdholdet
forøget ved udsprøjtning af mangan. Tnxls det lave
manganindhold i afgrøden er der ikke målt merudbytte
for (i1førsel af mangart.

Der er kun opm'et små og ikke signifikante Illcrudbyt-

ter for tilførscl af mangan og ingen sikre forskelle på de
enkelte Iyper af manganmidler.

l periodcn 1994-96 er der gennemført 15 fo~øg i vår·
byg med sammenligning af effeklen af Cutonic Mn pri~

mer, som er tilfen udsæden og udspøjlning af man·
gansulfal midt i maj. En oversigt over disse resultater er
vist i tabel 30. I gennemsnit af de 15 forseg cr der kun
opnået små merudbyucr for tilførsel af mangan. Opdeles
forsogene i 2 grupper eher bedommeisen for mangan
mangel ca. l. juni i 9 forsøg uden manganmangel i det
ubehandlede forsøgslcd og i 6 forsøg med manganman~

gel fås ingen forskel i del opnåede merudbyue for tilfør
sel af mllngan. Der er ikke fundet forskelIc mellem be
handling af udsæden med manganholdige midler og ud
sprojtlling af mangansulfat. En opdeling af forsøgene ef
tcr jordtyper og reaktionstal viser, at dcr er en tendens
til. al det højeste menldbylle opnås på jorder med et højt
indhold af organisk stof eller på sandjord med et højt re
aktionstal. Der ses illgen sammenhæng mellem mangan·
indholdet i afgrodcn og mCnldbyuet for mangantilførsel
eller mellem manganindholdct og bedømmelscn for
manganlllangcl.
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Go<bknin~ og kalknin~

Forwlo: med man1:allll/forsellll mrhl'g 199-1-96 har \'IH

af der AIUI er OPIUIt'1 bl'~Aedl/e merudlJyl/er for (l/for
wlafmaf/gan - O':\IJ i jfJr\lJK. hmr der har werelob
H'rw'rel mafll:alllmm,:el
{lI der er en 1f'ndl'm lil de hOjeJle menulbyner po jfJrd
m('d hOjl mdhold af orX1l11lst w'f og sandjord med
Iwj(' r('okr;onsllIl

- af der Cl opllåel \"limIT/e merudbyne for beluJfldlillK af
lIt/vt!df'rl IlIl'd eli/allie MII-primcr som for 1I1h'projl
Ilif/~ af mallgamuljel(

- ul tiN i flogle affor.wgelll' er Sl'I en effeAI af mangall
111f(lrl i l'n VPK-godmng
al der mgen enrydig sammenhæn,S: har rærel mellem
maf/ganmdhoidel I u/'l.roden og Aarul.lerl'n for man
gunmungel

Kalkstrategi og
nitratophobning
Med det fonnål at belY!lc kalk'itr..ltcgiem. og demlcd rc
aktionstallct .. hcl)dning for kvælstnfom!lætningcn og
udbyttct blev dcr I 1991 anlagt 2 fa"!liggend~ forsøg.
lJaggrunden har værct "n...kel om at afl..lare. 0111 et til
strækkeligt lavt reaklinn... lal kan reducere nitrifikationen
tilstrækkeligt til at nitralUdv:l<;kningen også rcduccl\:\. I
forsøgcne blcv gennemført forskellige kalkstratcgicr.
der ble\ tiifon forskellige l..vælstofmængder o~ der blcv
m:\1l RI. N-min og udb~lIe. r:orsoget er kalkct! efteråret

1991 og 11)'.)6. Rc~uha!eme fm ct ,If fursogene frem!,! r
af tabel 31.

Udh)'lIct har i 1994 og 1996 være! nllndrc. hvor der
ikke bic" I..alkel i efter:1.ret 1991. men!> der ikke har væ
ret forskel mellem de forskellige kaJkmængder. Del
gjaldt ved begge kvælMofnivcauer. I 1994 og 1995 var
der ~t mindrc mCnldbyne for kvælslofl.tron.eL hvor der
var tilfort både dolomitkalk og harpet kalk I 1991. Del
har ikke va~rcl tilfældet i de ",,'rige :lr.

J 1994 var N-min-indholdet lidt hUJere. hvor der iUe
blev kalke I I 1991 og ammonium udg}onle en lidt storre
andel (I5 rf). end hvor var kulket (IO/k). I 1996 har N
min·indholdet været højest. hvor der bMc cr Illfon dolo
mitkalk og harpel kalI.. og andelcn af ammonim er meget
lille (6 pet.) og mllldre: end i de 2 øHige lcd (ca. 15 pc!.).

J 199.t hlev dcr m:\1t ct reaktionslal I pJojelagel. hvor
der ikkc var t.tron kalk. p:l 6.1. me" .. der i de "vnll.c lcd
blcv m:111 reaktlOn ..tal på 7.3-7,6. I 1996 Cl' der mål!
<;:ll1lme reaktionstal i pl\,jelagel. mCIIS der er et lidllavc
re rcaktion~tal i 25-75 cm\ dybde. hvordcr ikl..e var til
føn kalk.

ResuIIOI('rrll' fra det efle forwx t'f i/..ke ewyt/Igc I
1994 o~ JlJ9f1 har udbyul'l rær('1 tnllldn'. hl'or der IHe
bil'\" AaUet i 199/. men der \'{lr IHe fonAel po de for
stelllge J..o/l..mængder. I dl' Ol'rille ar har udb...·uerne
rærel em. I 199-1 kunne effe/,'en afJ..alknmgen tilsl.."l'eJ
en h'ælslfJfl'lrI..III1lN. idel der I'ur 1'1 JIO"e merudh)'lIe for
AI'ælstof, hmr der lUl' I'ar kall..N. eml hl'Or der \'tIr tlll
ker Del hllr IHe \'inellilfældet i 1Q<}6

122 12:!
15 15

147 147

• •

7.2
7,4

7.'
8.1

7,4 7,5
7,4 7.4
7.'\ i.6
11.1 8.2

60,7 65..1
Ikke husk.1

";'\.5 il2.4
100.6 107.5
.,,,.4 i.'\.l
82.1 84.2

2··,..
T(lhr/31 FWI/iggel/(II' lonw.[ med kalk UdhYlle. N-mlJl-mdhotd oS RII projih'll I form,,:. (Fl',

Udbyl1C, hkg pr. ho Afgrøde lUokA" Blok B·,.. ,.. ,.. 2··

19'01' drhHl ~K.~ "'.6 60.5 66.0
1992 """ lUe høslef Ikke hø5tel

'''''' ~1rh))! -2.1) 82.1 ";'1.2 82.6,.... h~'ede 93.3 101.9 %.8 109.4

'''''' h~'C'dC' -.l.! ";'9.1 ~.tn T.2,_
hvede n, 78.8 82.4 83,5

, !nUl. l. 00\ '''''" \hlr:l\ l].l "" ''" 118
O-IUO cm. 19 ro; pr. ha anunomum 23 23 13 13
~ 111111. 12, Jall 19Q6. NUfa! III '" lIli 110
0-1(1() cm. kg N pr. ha ammonium

"

,. 22 22
RI, llJ \lkl ''''' n·2~ 1:111 6.5

25-50 cm 7.7
50· 75 cm 8.1
75·IOOcm 8,0

RI, IO 11"\ 199.1 11-25 Oll 6.6
25-SOcm 6.'
..1175 ...·111 7,'
75-100 cm 8.1

R,. 2. 110\ I9"JJ ()...25 cm 6,1 6.1 7.\ 7."
25-.50 cm 7.0 7.0 6.6 6,7
50-75 cm 7.6 7.i i.i i.-
i5-1oocOl 8.1 8,2 8,1 8.1

RI. 12 Jall IWfl tl·2:'\t:m 7..' ~.'
25-.50 cm i.O 7.5
SI,-75 cm i.7 8.0
75·IOOcm 8.1 8.2

... Ht"l A Ingen kalk /ituk Il: 2 t doJomllkatk Blok C: 21 d'ltOlr1llkalk+31 harpet katk

... Lcd I: Ilat\' mæn~de kva:l"llf. KAS Led 2: Ilet mlt:ngdc kva:htof. KAS



Gødskning og kalkning

Husdyrgødning
Igennem 9()"eme er der i de landøkonomiske forenin
gers regi gennemfort over 400 forsøg med husd)rgod
ning. Langt de nestc af diSse forsag har \'æret gennem
ført med gylle. men fra 1992-95 er der og.." gennemfart
forsøg med fast staldgodning. Re~triktioner i all\endel
"Cn af gylle om eflenirc\ og cl stigende areal med vinter
sæd har rettet intere~sen mod anvendelse af gylle om fo
mret i vintersæd i almindelighed og i vinterhvcde I sær
deleshed. De poslIive resultater i for~ogenc med fomrs
udhringning af gylle i vintersæd har værct stærkt med
virkende til. at landbruget over en relativ kort tidsperio
de har været i stand lil radikalt:H :endre adfærdsmoll"ter
med hensyn lil anvendelse af husdyrgodning.

Udover selvfinnnsicring er forsogene muliggjort af til
skud fra bl.a. Miljostyrelsen~ midler til renere teknologi.
Energistyreisens midler i forbindelse med Udviklings
programmet for l3iOgllS, Promilleafgiftsfonden og Froaf·
giflfonden.

I langt de neste af fon.ogene er gyllen udbragt med
udbringningsudstyr fra Landskontoret for Plantea,1 og
af Landskonlorets peNlnale. l..andskonloret råder o\cr
to forsogsgyllevogne. som er i stand til at doscre gyllen
nojagligl. og pA vognene er monteret udstyr til nedfæld
ning, udlægning med slæbesko ellcr slæbeslanger og til
bredspredning. Som \tandurd er sAvcl slæbesko som
slæbeslanger monterel mcd cn indbyrdes af!!.tand pl1 30
cm. Ved udbringning I rocr er slæbcskoene dog JU~ICrel.

sA der er tO slæbc~~o pr. række (50 cm). Ved hredsprcd
ning monteres cn spredeplade under hvcr ..lange. som
løftes ovcr jordoverfladen. Således er der en spredepla
de for hver 30 cm. og fordelingen af den bredspredle
gylle er derfor væsentlig bedre end den fordeling. man
ser i praksis.

Staldgødningcn er enten udbragt mcd umdskonlorets
loolaldgødningsspreder eller udbmgl med håndlraft. I 1996
er der ikke udfort forsog med staldgodning i de kom'cn·
tionelle forseg, hvonmod der i de økologi\ke forsog er
udfort et antal forsog med denne godnmgstypc. Resulta
terne af dISse forsog er vi~t andet stcds i Oversigt o\er
Landsforsogene.

I 1996 er husd)'rgudningsforsogene pr<t'get af dc me
get hoje N·min-mdhold l rodzonen i foråret. Såvel mer
udbyuet i hkg kerne og i kg kvæl~tof I kerner er relativt
beskeden. \fargm:lIoptagelsen af k\ æl"1of i kernen be
regnes som hældningsloefficienten ttl den tilnænnede
reUe linie for kvælslofoptagelsen i kernen. som funklion
af tilførslen af kvæl!!.tof i handclsgodning. Definitionen
pil marginaloplagehen er således den andel . .mm opra
ges i kernen. afdel SIds! ril/orle k~ b'æl.l'1fJ!

Som et mål for husdyrgooningens kvælstofeffekl. er
der i de ncste forsøg beregnet et værdilal. Værditallct er
beregnet som marginaluptagclscn af gyllem kvæbtof l

kerne i forhold til en optagelsen af tilwarende mængde
kvælstof tilfort I handelsgødning. Værdl1al/et defi"ere~

.'liledes som det mllal i.~ hælslof i handelsgodning..mm
I()() kg JOIaJh'æb!of i hlll"dyrgodning kan enlatle, I be·
regningen af værdilaJlet Indgår marginal-optagelscn af
kvæbtof i handelsgodning. Ved en hiV margmaloptagel-
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se er \"ærditallet l11e~e( p:hlrkcligt af selv små usilker·
heder i l11arginal()pla~e1sen. Værditallet er derfor kun
beregnet I forsog. hvor marg.inaloplagelsen af kvælstof I

handclsgodning er Større end 0.20. Når man vurderer
værdIlallet. bor man \amtldig se på merudbyttet og
hælstofoptagel~en for den tilsvarende mængde kvæl·
SlOf I handelsgodnmg. Et la\t \"ærdital i et forsøg er såle
de" ikke så afgorende. hvis \amtidig merudbyttel for den
tilsvarende mængde "væl'itof i handelsgodning er lavt.
Omvendl er det meget afgorende. hvis merudbyttct for
kvælstof i handclsgodnmg er StOrt.

:-.J:1r der i forsogene regnes med gyllen:, vll1.;omg på
~væbtofoptagelsen frem for virkningen p:1 kemeudbyt·
tet. skyldes det. al kv:cI\lnfoptagclscn bliver ved med at
stlgc ud over det kvæh.loflll\"cau. hvor der ikke længere
er et ~tigende kcmeudbyuc.

Ud fra et gennemsnit af de værdilal. der er opn~et i
ncre års for~og. kan den forventede markeffekt af kvæl
stof i husdyrgodning fasIsættes. Ved godningltplanl:cg
ningen hcregnes eflcrfolgende behovet for supplercnde
lilforscl af kvælstof i handelsgodning.

I forsogene med g) Ile er gyllemængden nomlalt af
passet efter en til"tr.ebt mængde ammoniumkvælstof
tilfort med gyllen. Umlddelban før udbringmngen er
gyllens mdhold af ammoniumkvælstof målt med en
Agros-kvælstofmåler. Ud fra indholdct af ammonium
kvælstof er det noo\'endige antal tons pr. ha herefter be
regnet. I forbindel~ med udbringningen er udtaget en
gylleprO\e. som er sendt lil analyse på et lemisllahom
torium for indholdet af lorstof. pH. totalkvælstof, am·
moniumkvælstof. fosfor og kalium. Værditallene er be
regnet ud fra den tilfOrle mængde gylle og laboratoriel"
analyse af lotalkvæl~tuf.

Gylle til vinterhvede
I 1995/96 er der gennemforl forsog med forskellige &yl.
Ictypcr og med udhringning på forskellige tidspunktcr. I
forsogene med afgassct gylle er der tillige afpn)\'et til
!HTtning af svovlsyre og urea.

Gylle ti/vlnterhl'ede om efterarel
Udbringning af gylle til vinterhvede om efterårel er Ikke
længere tilladt. Imidlenid er der stadig intcresse for. om
tilforsel af en relativ lille mængde gyllc har en positiv
effekt på udb)1tct. og om det foroger risikoen for kvæl
'itofudvaskning. En fonoopsscric gennemfort midt i SO·cr·
ne med kvælstof i handeh:godnll1g til vinterhvede om ef
teråret viste. al der generelt Ikke vaf behov for al tilfore
kvælstof til vintersæd om efter:iret. I Nord· og Vestjyl·
land har man Imidlcrtid erfaring for. at tilforsel af en be
:o.~cden mængde gylle til vinterhvede om efter~rel rc~ul

teTCr i en bedre overvintring og et storre udbync. I 1992·
94 blev der genncmfurt j,,1t 15 forsog med eflcrMsud
bringning af 10-15 tons svinegylle eller kvæggylle pr. ha
i t\'ord· og Vestjylland. Di<;\C forsog viste. at der i gen·
ncmsnillct af forsogene var el beskedent merudb) Ile for
tMorsel af gylle om cftemret. Delle merudhytle kunne
dog ikke forklares alcne med den tilfortc mængde uor
g<lni\k kvælstof i gyllcn. idel der ikke blev opnl1et !<tam
me merudbyue for lilfo"Cl af kvælstof i handel\god-
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lllllg. Derfor hk\ dcr I 1995 Iværb:1I cn fursogssenc fur
dL'l~ al bel) ...c k\i.e1slofcffd.tcll ilf e(lcr.1rsudbragl gylle
og deb for :11 hcly~c. om Cl eventuelt mcmdbylle for
gyllclilfor~d Olll cfter:lrd .. kyldcs Illfur...d ar fosfor, J..a
lium. magnc"'llJ1l1 cller kohhcr via gyllen. For"ogsplan
og re~ullater frcmgår af tabel .12. Ocr er i 1996 gClIllcm
l(lrtl fONl~ p:'i J Il 4 i \lordjyll~lIld. r=(l~ogenc er gell
nemført på hrug med Iypl\ke k()ms~l·dsJ..iner.110 af for
"'('gL'nc er ,,",endt ..\inegylle ng i et forsøg er a",endt
J.. væg!,:) Ile. I el IJerde fUr)og med ... \ 1I1l:gy Ile er fof',op
kddcne. "'l)1II dlcr planen ~J..ullc ha...'c SO kg ~ w/der ""
mUl-anbefalingen. tildelt 36 kg N lJIerl' end N-mill-anbc
faling.en. ~or",'gel er derfor I..un mcdtagcl under ..am
mcn"lillingcn af f(lr~(l~enc fra 199.1-% i tabel 33.

Bådc cnen\!" ug fodr er der \Ilfort l1loden.llc mængder
gy Ik. idel der J..UI! er tllfon ~a . ..JO J..g ammoniumJ.. \æl
..wf pr. ha. lXII e t.:r hJ0f! \'cd at udhnnge 12-13 to".. gy I
le pr. ha.

Sidst p:l dter. rel er dcr udlaget en plantcpnne al VIn

lerh\ edens o\,erJordi ..ke dele. PI:l1ucpro\"en Cl' \ ejet og
anal) scret for bl.a. tor~tofog Indholdet af rnprotcln. r>ct
beregnede Indhold at k\'a.'I"lof i de overJordi .. ke dele er
VI"'I i label 32. Tallene viser. al der kun har værel en Il\:
~I..cdcn o)llagcbe af kvæl~l()f i plalHcll lllll eftertlrel ng
..~ lagel I llClraglning. at kun ca. hahdelcn af den oplag
ne hælstOflinde... j de o\ocrjordl\ke dele. Den meget bc
li~edne k\:t't..lofrnængdc optaget I plJ.lltt:me kan ..."~I
eJe!). al pl:lIlIC\.l'k ..len Cl' ..lOppet af fro'\lcn tidligt I no
\ cmber. Mcrnpl;lgebL'1l at kvæt..lof "ed IIlfor...el af !l) IIc
eller kdlkammon~alpetcrom cfler::'lrd har J..nap ....l'rct
lll:'\lbar.

Om forMel er r\ min Indholdet lll::'ill I Jorden i de for
\I)g. ... lcd. <;om Ikl..e hlcv gocbJ..et om cflcdret mcd HlIc
e1kr kalkanllnon ....t1peter. I germclll ...nit hlc" der 1ll:11l 7X
kg \I-min. og del deraf hcre~ned(' r\-hdll)\ til \Inlerh\ e-

den h.lr \:cret relall\'1 1:1\(. idet dCI I gellnClll\1ll1 "un hdr
været p:l I091..g..

r=or~ug.ene er gennernfort '\llm lu-faktonclle fur,og.
idel hal\dekn af parcellerne om for:lrd a godl-kcI efter
N-Illin-rncloden. og den :lIldell halvdel er gud~kcl 80 "g
N under N-min. Kv:cl~tofgo,hkning.cn I de fur~{'g:o.led,

som "'''1I11e godske<i: ~n '\l under N-min. har ...:llede!>
værel megel be~keden Mel1ldby Ilet for ;II gu(hke ener
'\-mm I lorhold 111 RO 'l under ~-rnlll er l gennellhnit al
fOf\ug.,leddenc dog. kun pJ knap .5 hkg pr. h.l

I alle fOf'.ugene er der el merudbylle for tllt;)r'iel af
kv,dslOl Onl cftern ret I "alJ..ammollsalpeter eller gylle. I
vi~ ...c lilf,l'Ide er merudhytlCI hc.. l..cdent og Ikl.c ~ignift

k:t.nl. I cl enJ..elt for~(lg Cl der ydcrligere Cl 11lcrudhytlc
for tl1for...c1 af PK-glXlrllllg. Merlldbyllel fm IllIorscl af
g) Ile er lidi lavere end lllenldhyl1cl tor J..:tlkalllmonsal
pela akne. l 1995 \ar der cl "'IUrre mentdh)lIl: for
tilfor'lcl af ~) Ile end fnr lilfor;el ;tf" \ æl ... tol, lo..for. ka
lium. kohhcr og magnc"lllm I handclsgoc.ln1l1!!. Dene har
lUC \.nel tilfældet i jr f\lcmdh)lIet kan derfor f()r~la

res Som Cl! rt:n kvæl\tnf\'lrknmg. Ved fDd.r'ludbnngnin~

af g) Ile er der ikke opn:let cl ... torre merudhy Ile end for
cflcdr"lldbringningl,'n. Illudlenid er protclllproccnlen
hojerc. hvilkd h.:!r re~lIllcrcl i Cl hojcn: lH.lhYllC af J.. va.~I,
tof i J..ernell. Dell samlede udn)'llelsc af kv;chtotTet i for
~r...udbragl gylle er dr.:l1or "hUTl' end l el1er:lr~udbragl

gylle
Il.lbd n er forelaget en ..alllmcnslllllllg af 16 tOrsl)g

med cfter:\Nldhragl J..alkammoll ...alpeler og g) Ile til \ 1Il+

lcrh\'l,'de l :\rcne I99.l-1)6. I-or""gene er udlon under
sammenlignelige forhold, idet 13 af de 16 for~og er ud
forl ptl JB 4. alle for~ogenc er udfOr! I {\ord- ug VestJyl
land og ..<'llid~pLlnJ..I~1 IKlr været 17 .-26. ~cplemhcr. Imid
IcrlJd er ...ammcnslllllllgell foretage! over llcrc f()f\kelli
gc fnr..{)t: ....ericr. [xrfur er klin vi ..t ~ammcnhgncli!!c

-

""nI_ GNl: ~tt ener N-min. l<lrir bO ....~ 1\ uock... N-min, forir I

lVinlCrl'l\'ede ' "m R.AprWlfl. Udb)I1C RApn)(Cm. Udb~l~

l& l\ pet. , I kg ~ lcr- I hl! kcrne pc" I kg r-: kcr-.I hkll kerne J
pr ha tørstof nc Pf. ha pr. ha lorSlof Ile pr, ha .pr ha

Taht-I ;2 Cvlh- fil I mtrrhu'{Jl' 11m r!lrwre/ (F l! I

iflll log IV9n

I (irundg\'<dcl (, IO.l) "' M.:! IU.O " (,().;!:

2.40 N i kas. dlcr~r IO.b 103 71,5 9.'\ 86 66.6
l ~)' l l:l!!. dler:u

"Ol I..~ PI<: o.q,;! \1!! ru 1115 ,,~ -l.o! ".9 "' f,7.Q

o! 40 1'114';<" I gylle. eltmr lO.o! .. 69.6 9.9 87 64.7
ti 40 "114-' I ~)lk . .:a I m'J IU.9 IO::' Cl9.6 10.·1 9" 6l.2
fI,40'lika".ca l.maJ 10.8 98 66.8 lO,S ., 64.7
1_'11> n, n'
f'n.\ \'-1II1n J r,,,J:om·I1.liJr<IT I"d ~ "~I'i/·I!IIÅI; \ hil
\- IIt'hol' _JIl'( , mlll.]"r{1I ic'd I" /(J9(74 f,'!IÅI.: ,'ha

Udbra'l Indhold, 19 pr. Ion 1'1l,-N,
Vedrørende gyllen Ion

Toul-'" I ~II~-~ I I K
k.

",.ha " pr. h.a

~ f"nor:. IIIWl

1'llo.:r:1t~udbrJ!!1

I'orirsudbn.gl

o!j

'.9
'.-'
:u

O.N
1.5
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Tabel 33. O\·er~ix.t o\'er fur:.tJg med Rl'Ilr lil \'in/ah\'ede
am e}ferclrt:l. 1993·96

Udbytte og merudbytte:. hk.g: 0'"
Vinlel11ve:dc An.., 5k.ud","
1993-96 r..... ON 14tIN Itl~40 NM... nedbør

(+PKl" I gylle" ><pe-mo1
1993 4 72.0 O•• 3.7 399
1994 4 55.5 ::u ~.l'i ,ns
199' 4 51.8 '.8 8.' 452
1996 4 67.7 S.R tO 153
t993-96

"
6I.9 3.7 '.0 360

Forfrugl kom 7 54," 4.7 4.7
Forfrugt mpslæner , 07.8 3,5 5,X

Kas forår før 15. apnl • 50.9 2.3 '.0
Kas forår efler l'i :Ipnl , 67.6 'i,5 ,.4

-'Tilf"n for unllllt 11m cflftrårcl

forscgsled. og sammenligningen er foretaget i forsøgs
lcd. som er tWdskct cftcr -nlln-mt=toden i foråret. For
søgene er opdelt cfler år. rorfrugt ug dato for udbring
ning af kvælstof om fodret.

Der har i alle årene værct cllllCrudbyllc for efterårstil
førsel af sJvel kalkammonsalpetcr ..om gyllc, I 1993. 94
og 95 har merudbyuel \ æret storst lor lilforsel af gylle.
men i J996 har mcrudb}'T1el været \!on.1 \'cd udbring
ning af lalkammonsalperer. I tabellen er allfen den gen
nemsmthge neuoncdhor fra l. september til] l. mans I
dc KVATKATS'\nspunklcr, som har liggct tællCSt p:l for
sogene, Som det frcmgår. indeholdcr sammenstilling.en
både særdclcs »v<'idc( vintre og "iærdcles ~>lClrre« \'iolrc,
Mcrudbyttet for tilforsel af handelsgudning ha" tilsync
ladende været uafhængigt af vintemcdbørcn. hvorimOll
der er en (cndcns III. at merudbyuct 1'01' gyl1~ har \'æret
storst i våde år.

Kvælstofbeho'ict om efteråret m:l forrcntcs at være
mindre efter cn god forfrugt end cfter en dårlig forfrugl.
Derfor må mcrudbyttet for tilfor<;c1 af kvælstof om eftc
liret forvemes al være mindre ef!cr raps eller æner end
eftcr kom. Dette bn imidlertid ikke bekr.eftcs af for
segsresuhateme, idcl der stan set iUc er forskel på mel"
udbylIernc. hvadcnten forfrug.tcn har \'ær~t kom eller
rapslæner.

Der er en t~nden~ lil, at merudb) U~t for tilforsel af
kalkammonsalpctcr om efteråret er ~Ilgende jo senere
fornl'Sudbringmngen af kvælstof er forelaget. En rcnidig
tilforscl af handelsgodmng om foråret kan derfor delvis
kompensere for en manglende efter.1rsudbnngmng af
handelsgodning. Derimod ses ingen 'iammcnhæng mel·
lem efterårsudbringning af gyllc og lidspunkt for forårs
udbringning af handel ..g.udning.

Flae ån forsøg med efrerdr:.udlmllgmllg af hande/:,·
Modning ag gyJle til \'illlerJn·ede om ejterårel har 1-i.~/. at:
- I ,Vord· og l 'estJylland opnå~' der ofte el he\-J.:edem

merudb.l,'ue for til/CJnel af handel1~odnmKeJler g....lle
om efteråret led tdforsel af lige/i"w mængder uorga·
nisk k\"{~lslUf i handelsgodninx og K.\·lIe. opnas der oJ
le de :.ton..te merudbYTter for ul/or'ieJ af gylle. og.\a

.\f-/l'Om ~,.æl:,toJJt" i handelsgodmlig :'lIppleres med
fosfor. kalium. magnpswm og k.obber /Jerfor skyldes
nagt'l afmerIIdhyllet tilsyneladende. hverken krælstof.
fusfor, kalium. maKnesifllll eller kohher

- MerudbYllel for li/fonel af gylle om efteråret har
,'{('fel pd nil'eau med merudbytlet for forårsudbring'
mng af Jamme mængde uorganisk kræ/stoj i gylle.
A'wl'lstofoplage1Jen afforiirsudbragt g..lIe er imidler
tid srorre end af efterars/ldbragt gylle. Den samlede
Å.\'æhloflldnyrtelse er derfor SlOrst l'ed fordrsudbring.
iling
Mentdbyflel for lilforsel af kwcl:.toj l handeJsgodning
om efteraret er SlOnl "ed .Ien Ildbnl/gnin,~ af krælJlof
om fordret, Efrertir.ludhrmgningen kan dt!rfi,r i l'isse
IIlfæ/de forebygge kl'a'lstofmangel i det Ildlige forar.
JJd trod:. af. al optagelsen af eftcrarwdhragr h'ætslof
i handelsgor/ning og .!tylle er ringe, er marginalopia·
gelsen i kernerne red host af samme :./Orrelsesorden
Jom for foranudhringning af samme mængde kwels
tof l handehrgodmng Bt'dre etablenng I efteråret med
hedre oren';nfring:,nne og storre læhl om forårel lil
folge formoch'.1 at I'(rrp tirsag til de"c.

- Dl't bor wu/t'r.loger, om en tidligl're ,\ii/llllg om ejler·
årer kan bel,jrke ('II bedrt' lU/vikling af planterne for
\'lIlleren og damed o\'erjlodiggore IJeh()\'el for kvæl·
stofom eflerårf't

S\'Inegylle til I·interh'·ede omfordrel
Tidligere ;lrs forsog har vis!. al der gcnerelt lan opmls en
megcl hOj forste~rsvirkning af kvælstof i s'iincgyllc ud·
bragt til vinter<.æd om foråret. Sålede:o. har fcrstcårsvirk
ningen i for'mgcnc nOnllall :o.vurel næsten til indholdel uf
uorganisk kvælstof. Fon.ngcne har desuden vist. al \'cd
en kombinerel anvendcbc af gylle og kvæl.:o.wf i handels·
godning er dCI optImalt at anvende handclsgodning om
kring dcn l. april. og derefter udbringc svinegyllen om
knng I. maj. Imidlertid vil cvcnlUelJe fremlidige slram
ninger af kravet til udnyttelse af kvæl"lof i husdyr
godning. samt dct relativt lave kvælslofbchov p~ ejen
domme med en hoj belægning af svin, medfore_ at vin·
terhvcdcns kvælstofbehO\ "ilort scl kan og skal dækkes
af s\'inegylle. Ved udbringning afsvinegytlc svarcnde til
1.7 dyreenhcdcr pr. ha udbringe~ ca. 120 kg ammoniulll
I-vælslof efter dc nugældendc normcr for kvælslofind
hulu i slagtcsvinegylk. Derfor er der i i:\r Iværksat en
forsogsserie. hvor formålet er. al afpfll\'e om udbring·
ning af 120 kg. ammoniuml.væblof i svincgylle er lil
"'ltækkelig III :U dække vinterh\'cdens kvælstofbehov på
:-vlOcbrug. Desuden er der afprovet forskellige sIratcgier
for tIdspunkter for udbnngning. samt knmbtnation med
handelsgodning,

Der er i 1996 gennemfort 4 forsøg, Alle forsøgene er
gennemført p.1 JB 4-6 på ejendomme. som er med i pro
jektct DemollstralionscjcndoOlme for bedrc udnyuelse
af husdyrgooning. Forsogsplan og resultaler er vist i ta
bel 34.

Pol alle ejcndommene har N-min-mdholdet i jorden
\ æret mcgct hOjt. I gennemsnit 90 kg pr. ha. Dettc præ
ger resullateme af fon.ogcne. idet del gennemsnitlige r\
behov beregnet efter '-mm-metoden har værCI relativt
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mon\alpctcr som ~upplemcnt III gyllen har Ikke rc..u!le
rel I ct hOjere udbytlc, men pr01cmprocenten er hævel
ca. 1/2 enhed for hver 30 kg N. der er tilforl i ~alkam
rnonsalpcter. Margillaloplagelscn af supplcrendc kVicl·
slof i lalkal11lllonsalpclcr er dog lavere end rnarginalop
tage hen af kvælstof I forsogsleddenc med !>tigcndc
mængdcr k\ælslof (forsog\led 1-4).

låreis forsog har der lunncl npnås fuldt udh) Ile \ ed
tlifor<;c1 af 110 kg ammuniumhæl"'lllf i sl,omegylle ..tle
ne. IXr er opnået slon 'iel \ammc udbytte af gyllen. uan
\CI om udbrmglllngen er s!l.cl af In gange eller pJ en
gang i hcg)'ndelsen eller l.lulJllngcn af april. Re'iullaICr
ne skal ses i lyset af del IHljC N-Illlll lIldhold i jlll'lJcn ved
for:-ogels start og ut:n deraf folgt:lldl' lavere oplimale
~ \':cl\tohnængde.

TIere an forWJ'g med HII/l',l!_"/fi' It! 1'lIl1erh\"edt' hilf \';U

al

- for\leanejJeÅlen af ,,",æhlof I n-meg\·/f(' a 110) (l.1t
worer næ,'ilen til mdholdel af ammomllmJ..\'Ctd\luj (ca
70pcI i

- \/nl Å()mbinerel mn·t'l/ddse af Å\'(I'/\//)/ i lumdel\'g(,,!
!lil/g rJg ,:,ylle fås de/l bec!.\/e eJfekt \'et! al I/dl)rul~W

handl'I,\'g{Jdlling i bl'Kvndf'l.\i'lI af april og ,1.:\'lIe 0//1
ÅrtllX I maj.

1\\"lI'f(g\'lIe li/lllllerhlw!t-
I tidllgcre ;tro; fon.og har \ :crdllallene for k\ :cgg) Ile ud
bragt lil \ imerh\"cde \,eret :!O-.'O cnheder la\ere end for
~\lncg) lic . .!..rsageme til delle Cl' bl.a .. at l væggylle har
et hOJere IO....lofindhold og er bngt mcrc tyltnydende
end \\oincgylle. KVicJ;gyllc trænger dt:rfor langsommere
ned I jordell ved overnadeudhrillgnmg i vob.ende afgm
del' og er dcrfor mere Ud'iitl fIJI" arnrnoniakfonlarnpning
end ~vinegylle. Dc\uden har k\'æggylle Cl rclilllvt lav I
lndhol<.l af ammolllumha:blof. som er den del af tOlal
"\:l'I'\toffet. ...om plamerne unll<Jdelbar1 kan udnytte

En af mådcrne. h\ orp.t man ~an at hævc udl1) lidsen
af bæggylle udbragt Iii voksende afgroder om for~rel.

er dcrfor al nedsætte eller hmdre ammuniakfordampmn
gen, Nedfældes gyllen dlrekle. ~ommer den slel ikke I

forblndel"c med atlllo"færell. og :\mll1oniakfordumpnln
gt:1l elilll11lCreS Slort scl. Vt:d flcdfa::ldning er der dog en
uget risi~o for denitrilikalion i ~ylleslrcngen, I 1996 Cl'
der igen iværksat en for'iogsscrie mcd nedfældning af
hægJ;ylle. Der er gennemført fem forsøg efter for'iOgs
planen "'1\1 I tabel 35. Alle fon.øgcne er gennemført på
eller l forbll1del~ med dCmOn\lrationscjendomme for
bedre udn) uelse af hu'\dyrgodnmg.

Der har i alle forsøgene været en meget god virlnmg
af gyllen o; kvælstof, Således har merudbyttct for ud
hringning af 100 kg arnmoniumkvælf>tof i gylle i hcgyn
dclscn af april været højere end udbringning af 100 kg N
i kalkammullsalpclcr.

I for<;ogsledene 6 og 7 "ammenlignes henholdSVIS
ncdf<t~ldning og slant:cudlægmng af gylle. I ct af fur ...u
gene udfort på JB JO ,,,illjord) i Thy harder \-ære! cl <;Ig
nlfi~:lnt \lIlrre merudbYllc for nedfældnmg i forhold lil
..lall!!Cudlægning. I de firc ovngc forsøg har der \ æret el
mlOdrc merudbYlle fur nedfældlllng end for <;Iangr.:ud-

91

'"91
In 0.19

III 111..,1
J.O 19,1
1.1 111,'\
3.1 35,9
ti .15,9

l'\
3~

-'.1
4,2

·U

-I fi~<C11l

I, Grund,0dc:1 0.4 O 8.1 75 ..~, HlO Il.a~ <I 111.0 " 1!.6
1 ,.sar.,; Ikas • , lU " 10,3, ,!(Jl):\ .loL\ ,<I 12.1 ,.

'"5. 120 'ill.-'II gylle. f0fSt i 3pnl , O IOA 3' 12.6
<'l, (,0 1\11..-/\ I gylle. fllrsl ,apnl I

60 NH,-/\ i gy'lIc. \111'[1 :l.pnl 1 IO,] ]S I·U
7. 120 NII.-N i gylle. sidst i april 2 IO,:'> 39 13,1
K lO N I k:l\ l(lr'\1 april ~

I20Nll.-I\ .g.ylle \Kisll april II.n " II,Q
9.60 N i kas forst t apnl1"

120 I'....H.-1' I ID-Ile~ I april , 11.6 '" 11.0
IA\/) ..,
(i'H 'Ii ·mm l nHI:;onefl I,/(!/'i!-/(),''lltl: pr ha
(i"l "tOfl IIpfmwl \·mcrm:d.' !IC; f21-I!flJI:,~ .... pr ha
(;n\ m,'flllfbl'flr 1t'(IOPI "V /35 (/4·25./} htg pr ha

• ':)11111Icl \la:rdil ..lI f(lr I. og 2 ullhllllglllng

JJ"nor;:

Lcd S
I~ 6. I, LKIbnngnmg
l cd n. ! udbnngmng
Lcd 7 (gy'lle + O N ikas)
Lcd 9 (gylle t fl() N Ikas)

1:1\1 (109 ~g pr, hal. og udb)ltcrnc l dc ugodede forsog ...·
led har "ærel meget hOJc (66.:i hkg pr. ha). Den o~ono

1111~~ opllmalc ~'ælstoflllfor~1er i gennemsnit beregnel
Id 69 ~g pr. ha. o!:!: mcrudb)tlcl "'ed optimal ~\'æl"lOflil

fnr~c1 er beregnel lil 135 h~g pr. hil. I tre af forsogem:
hllr der værCl en kraftig \'c~ ...cl\'irknil1~ mellem kvæl·
~lOrtilfur~cl og meldug,lllgrch, Merudhyllct for al lilførc
~væl\lOf i halldclsgodning har været bc~~edelll. I lOgen
af forsogcnc Cl' der opn~cl merudbytte for lilfor!>el af
~væl"lofudo\ Cl' 1:i0 19. og l lO af fnr-.ugene har dcr \ a:
rel cn \;t:,>ellllig udbyttenedgang vcd IMUNI af 100 Io.g
lvæl"lof ug derover. I del cnL"..tf disse for'mglan forlla
rlllgen ... ærc. al de hoje:.lc hæl..lufmængder har fornr..a·
gel lejesæd. og forklarin~ell i del andet forsøg kan værc.
iiI mcldugilllgrebct (rc!:o .. trerct ved "kridnlllg) er blevcl
vil'scrulig. fnr~tærkcI ved ~llgt:l1dt: kvælstoflilfør!>el.

11llidlcnid Cl' proleinprocenlen ~liCrll sligende ved ~[i

gende ~\'æl<;toftilfor..cl. Derlorcrdcn \:lmlede b':cl ..tof·
opta~c1...c i l..:men også \tigendc

lire af dc fire forsog er \icn..litallet beregnet. Ved alle
dc afpro\cdc <;Ir..tlegler er \ ærdllallcl megcI hOjl. l" or
gyllcn er udbragt I maj måned er g) Ilcll '>upplercl med
henhold..... i\ O r\. 30 \i o~ llO \i I ~al~ammonsalpclcr l
forsogsled 7. R og 9, TillOr-.c.:1 af ~\'æl';;jof i ~allalll-
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Tuh<'i 35. A'w1!gg\'IIt' lil r/nll:rhlcde (f 2.J j

PLI
RApro-

Ldb)-l1r og

mddu~ mcrudb.,
Vintcrhredc wd

tem,
kSNil hkS

'l.flll·
pcl. af

kerne kcm~

nm2
tll('II)1

p'. ha pr. ha

I forsogslcd ':' 0t: 8 er \ammenlignct 'ilangcudlægmng
af gylle i henhuldlo"IS begyndelsen og l>IUlnmgen af april.
I gennem ..nll <lf forsøgene har der været de' største mer
udbyttc for den tidlige gyllcudbringning. Forl>kel1cn er
dog ikkc sigllifikunt. mcn det bekræfter tidligere lirs for
sog .

n.:.aJ-,'. :'iH.·'\I lIll"",. VænJj
\'l,'dntn:nde g) lien k"" kg pr. tUf! pr ,,''O" ,,,' ha

/ /9<16 er der xennemforl 5 fonog mnl lledJt-cJdllU/g af
h-æggylJ~ i \'inlerhw>de Der er IHe opnal'I Hom.. mer
udbv/(l!r for nedfældning end for ,\ltm~eftdl(('.l.Ining

JjonOfl

W .s nedfitlckl '-' 2,7 4).] 80
l..cd to OC'dlældcl '-' 1.ft .lU -:'3
Led 7 slangeudlagt 4.4 2.• 43,0 64
l.ed g ~lang('udl:l.gt 45 2,'i 'N,II 68

.V,,:a\\P/ gylle 111 \'interh,'edp
Der er nu 17 blogal>fælleasanlæg og 17 g~rdanlæg i drift
l Danmark. I di,!'<C anlæg afgasses ca. 900.000 Ions gylle
om året. 11\ t1ket svarer lil "a, 3 pet. af den lotale gylle
produktion I LJanmark. For afgasningen iblande:!l gyllcn
Iyplsk 20-25 pc!. organisk industriaffald. Under afgas
l1Ingen :!lli~t:r pli, og. andelen af ammoniumkvæJstof SI i
ga p,g.a. nedhrydnlng af organi<;;k bundet kvælslof.
Tt:(Jrcti~l. ,et er der derfor en mulighed for en hedre
kv:c1,'ofudn)'llebe af afgassct gylle end af ubehandlet
,gylIc.

I gylkn er :lmmolllumkvæll>IOf i kemisk ligevægt med
<1IT1rnoniak. :som Cl' en nygtig gasart. Ligevæglclll1lcllcm
ammonium og ammoniak er bl.a. aOlængig af gyllens
pH. idet allllTloniak·andeien er ,!,ligcndc med sttgende
pIl. Derfor er fordampning\ri'iikocn. og derrned riSIkoen
for hælstoftab_ IotOf'>1. n:tr pH er hoj. Ved al tilsætte syre
til gyllen kan man sænke gyllens pi' og derved ned~ue

risikot=n for ammoniakfordampning. Ved al a",'ende
wtl\'lsyrc opnås. udover pH-sænkningen, al man kan
dække afgrodeme<;; beho\' for svovl. Gyllens naturlige
indhold af l>\'Hvl er ikke lilslnt'kkelig lit alcne at dække
l>VtJVlhchovCI.

l de iandokollomislc foreninger er der ,it.!cn bcgyn
dcl.r;c af 9<fernc ~ennemfon. en lang række forsog med
afgasset gylle til fo ....kelhge af,groder. I 1996 er der gen
nemfort fire fn ....og i vlOtcrh\"ede med afgasset gylle
med og udcn tilsætning af svo\lsyre og urca til \imer
h\'ede. men lun l to forso!! har resullatellle været til
"'Tækkelig SIkre, For en nænncre granskning ar di ..!'<C for
,øg hCll\iscs tillabcibilagcl (forsogsserie 070199696>.

Oet/e an, v,a: fldligere an forsog med 1..\'lt'1t,,:\,lIe III lin
(erlllwle I"/,wr. al

den rn'd\fe IIdnyuelJe uf J,.\'æggylJenf kwplslOf vpna~
H'd lUlhrinllning relufll"' f/liligl pil sæsonen efterfulgl
af ell 5enen' /ldbringlllng af J.."ælstuf ; handelsgod
/lU/g
FlJr:.teiJnl'lrkflingen uf ha:1.Iloj i Kyllell ,l;l'urer ofte til
lIldholder af amm(miumhælstof

- Ved/ælt/mil": af gylle git'er i d.Bf! Illfæ/de nl'semliX
!lwrn merudbYl1er end !lJull":f!udlægmng af .....yJJen. Ved·
fi"idlllflg gll"t'r anledning Il/en l'lrsemJig f(Jmgel<;e af
prorei"pron'lI1t'n I kernen

1"1('1"(' ein jnr.wg med tilsætning afsyre OK lIreulil af1:llI'
.~et gylle {ulbragt fill'inferh\'ede \'iser at·
- A\·tf'lsIOf\'lr~ninxell uf afgasset gylle udhmg/ i april

mam>d er 11(11 hedre end. Ilds den af8l1Jw>de Kylle ml
I)(/I/,,:e.~ l hpgyndelsen af mUJ. A"'ælstofi';rkllinxen af
afga.\·<;el .~ylle li ....ger po nn'eau med hælJlofnrknm·
gen afsliflexvlle og I'(('senllig O\'er J.. \'æhro/l'trknmgen
afh'æggdle

5"' ,JO-XI}.l..~ pr 11"
1:111)3,HO/;'1( \ pr ha
:.'i)}f/~,,\ (;./lhAgp" ha

lægmng, men forskellcne har iUe \æret signifikallIe. I
alle forMIgene har nedfældningen denmod haft en bety
delig effekt på proleinprocenten l kemen, I gennemsnit
har nedfældningen s..1ledes hævet protcinproccnlen med
0.8 proccnlcnhedcr i\edfældning har derfor hæ\d hæl
lItofoptagclsen l kernen med i gennemsnit S 19 pr. ha.
Derfor er \ærditallct ogs~ hOJcre fur den nedfældede
gylle.

(;n\ V·mm I md:unen
G,u økon fJPllUlU1 \ mængde
Cm, mt'rJt<lhl'/lr I'r,lopl \

.-Itl/alf"r\l'~
, ,

l. GrundgUlkI 0,3 8.4 .. 39.0
1. lOlI N Il.as , S,S " :!2.-
J.I50 , k.u 2 9.8 .... 24.3, 20ll 'J • la!> 1U.l! " 26.-;
.s, Fønt i 'priL 100 NH4 -'J i gylle

n«trældel 10.0 '3 23,8
6, Først I apr.l HlIl ....'Il,-N l gylle

lIedfleldel + 50 'J i ka!> f\lr~t I ~pr IO.i .~.I 27.1
7. Fnrst i april: 100 NH4·N i &)'11;:

slangeudlagl + .so '" i kas først i apr. 2 9.9 46 27,6
8 Sld~l t aprIl lUl) "lll.·~ I gylle

s-lan~tudlal!l + "ti '\I i KaS forsl I ~pr 2 itU -t:' l-t.to
Ui/J .il}
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G()d ..knin~ og kalJ...nill~

Talll'/lo Sllllllllt'nrllmill,~fil j1crr Ilr.1 jormt: mrd r\Tcfil'/l'I

nlll~ III J.:\"lIe

Værdltltl
VInIt"m\·cdt,ly·,n·Q6 An~1 wen, SIl4-S

tn"""
"'~ m"

Afgas§cl Iylle 'O 4J.4 14.7 IS.I
Svmq:ylle ,

~7.6 ! I.! 2:!.~

K\'zggyllc , 41J L:5.6 IS.K
I ;lh n ......5 17.2 P.I,!

Gylfmkll\'llJnr 111 \I'inegyllt,
K\'':t1'ilufullnytlelscn af l>\lIlcg) Ilt: udbragl lil \'IT1lcrhve
de i \æ~'il ...~,onen er normal! megel hOJ. og llormalt I..an
man regne med en for~ldr:\ ..... irknlllg, der SV;lrer næ~lcn

lil gyllens indhold af alllmOnitllll~.....a:lslor. lmilllerlld
J...ommer der jævnligl lit...ætnlllpprodul..ler pJ marl..eJeL
h\'OTom del ha'vdeo;;. al ilian ved ul ... ,cttllng af en rel;1l1\
be~l..cden l11æn~d\: al 'ilolfcl er I "l.lIld lil al h:'l'\'e kv:d~

slofeffeJ...len af g) lien I 199) og 199(1 har pl:lIlled\t...
J...olUorel I Abcnr:.l gcnnemh'ln lu lor..og UI1l jrel med Cl

lih;cllIlng..proJuJ...1. sllm t~o;;ltl.r af formalel I.. .. an'). Pm..
duJ...lcl markcd~fures under handehnaHlet Slolrl PI u.... \)1;

skalllkl'ttco;; g) lien i 'ifalden eller unJer lagTIng.
I 1996 er foro;;øgene gennem fon med gylle Ira to gylle

beholdere pJ l>:JllltllC ejel1dom og med den ~amlllC lillcd~

ning:Jf '\l:igtel>vincg) Ile. Til den elle .If dc Io hcholdere er
der lien 5. januar lilsat 16 J...g Siolll Plus iall III gyllchc
holderen med ca. 1800 Ion gylle. L>CUe s\'arcr III ca. l) g
pr. Ion g) Ile. h\llkel ..1011 SCl er I o"crcnS"lemmcl~ med
producenten, anviSninger. Den 1. maj er der udbragt \\ i
negylle henholdo;;'.. is med og uden lil~al af Slulil Plus.
Kvæl'\lof,irkningen af gyllen er m. II imod fo,..."go;;lcd
med "tlgcnde mængde \0 :rIslof ; handclsgodning.

Regge forM'g er udforl pJ lerjorll. og specieli i det ene
for~llg er der m<'ilt el meget højt N-tlIlIl indhold i rodlO
nen I fnr.1ret. I begge for"I'M-cne er der Imslel lllCgcl hUJe
udbyucr i de ugodede parceller ug rnerudh)llCI af J...cme
for 11lfo~1 af k..ælslof har været negall' l, og der har
kun været Cl megcllillc mcrudbylle afJ...vælslof i J...cmcn.
I begge fOl1>ogene er der en ~Iar sligmn,g i IIlcldugang.re..
bet lcd \llgning i I..\æblOllllfnr...Jcll. Del har derfor iJ...J...e
",erel muligl al ..ammcIlllgne I..v;~hlof\'trl..llln~cn t WI

neg)'lle med ug uden Siolil Plu .... For en nærmere
gran ..I..ning af forsogclle henvlo;;e:- lil labelhtlagel (It)r
sog"cTle 07033%(6).

Po I)(lggrlllu/ af /(} an/nrmg har (1/'I/tÅe \'/l'rt'/IIlU/igl
all'llI'lft' ell/lo.HI/l' l·irÅIlItl.~pa k\'/l'/~/nfC'fJl'~/l'"\'C'lllil
~(l'llI/"g af ,~/(Jbl Plm It! \1 meg\/It,

En,~rapgrll'\

I 1994 ble\ Jer h ærJ..."al en foro;;up,cne med dlerår,ud-

Gylle til frøgræs
Flere ..tf rmgr:.es<,eme har hcho\ lor kvæbloflilfor\ClllIll
eflcdrel for al opn;\ Cl liIfredsstillende amal al..sbærcndc
skud. Tidligere blev del ikl..e lilr;\del :.lt c1:.cl..l..e tlene he
ho" med I..væl<;tof i gylle pJ grund af ell d;\rlig fnrdcling
og. en 1I"1kker hæl"lofefldl. Ved udlmngning mell .. læ..
he ... langer J...an man Jnlidlel1ld upn..1 en ulfrcd.."tlllende
fordding af gyllen. Dc\uden h;lr re.. lrikuoncr I lIdbTllIg
ningstidspunJ...lcr for g~11c om clter:.lrel. der hl.a, fore
sJ...river. al lD Ile om efleråret J...un m:.1 udbringc"ltI \ Inter·
mps eller lil o"cT\:mln:nde græl>:.l.rc:ller, gjon. al IIHere"
sen for lIdhringnmg ILI frogræ:. er blevel ..k:crpcl. Ud
hringlllng af gylle er tlllidlcnid J...Ull Illladt om efledret
frem til l. ol..lober. og af o;;;'I\'cl t1Yll..lllng~nllt: ..sigc hen
syn. ,0111 af hcmYll Iii ru "lrækJ...c opbev::lTlng,l..:tpa~lIe

ten. har der derfor været mlerel>SC for al undcf'l,uge. om
uc.Jhnngnmg ;lf gylle ug ...~ o;cnere pa cfler:1.ret ugcr ml
koen for udI ;l\J...Il111g af kvælslof.70.,

61
.7

6'
••.,
""

6

,
"

Anllll
'db\'tlc op mcruJb. hl!! pr. ha

Vmle:m\ede. )1,'ICH-96
t~" os I 1ll(J"g""H~-N

"' m.s fe

lhllll\ælllillg a/nl.!,7 Å~ w()\'I.\yr" pr. 1011 gylle ud
hrU/ge.\ mt'{1 30 lom gvllt' !O-]5 A.t: \1'01'/ pr. ha Derrt'
pr. 1i/~/rækÅeli~ (il 0/ dtl'Ht, Åomll/greulers ,\I'(1\"lbehOl
Smtl/idig lIt:dwf'({C.\ pli I dm (/!glls~(,(/('grUe !lInl ()J
0.5 ('/IJwda I ('lIkelll' }lU'W'1f har dt"llle pll-.Hl'nkllilllf
n'HlI,eret I f'f! mmdre O,t: /He m~flfftkamm,If"'"g i /1(1
hrUt' og knl'h/ojl·irAllif!!.:. \"ed \·yr.elil)Cl'UlUl,1f OlU/lif
ImUl dt'rjor ('II hdl Mr>rn' \Ilkl'rhl'd jor ('II wxl hæl
\(ojl'j/('kl

- l (-d Ii/\ll'flllllt: af /lreo IrI ~ylle er da opmu'l l'lI lull
dori/gal' ""WI\fr!l1/ekl (If "reo Ih/alldel .J.:ylle. eml Cl)
Ållnal1!wfH/\(rlfwlcr lUill'r('df wpanll

FIt're an /ol"\/Ig med lil,H/'llImg (lI \I'O\'/\\'r(> IIf Ifylle
l tic Iand()lwIlOllli~ke (on.:l1il1gcr er der fra 1993-96 gen
ncmflH1 22 m'lrl..f<lrsog mell lilsælnmg af svmbyre lil
gylle I \ irllCrll\elle. Forsøgene er gennemf011 med b;\lIe
"'\lIh.'gylle.I..\it:!!gyllc ug med afga",,,,cI gylle. I tabel 'ti
er der .. i...1et ...allllllendrag af disse fnr.."g, I for,\(l,gene er
der udhragl 100 ~g ammol11umJ...\·æ)stof i g)'lIe pr. ha I
april eller i beg)ndeben af maj. Delle <;varer i de nesle
lllfa.:ldc til 2,-:W Ion pr. ha. I enkelte af fOf'(-)genc er
gyllen .. upplercl med 50 I..g J... \ ælslof i l..alJ...amll1on~alpc·

Il.'r. l halvdelen af de gyllcbch:'.IIldlede forsogllled er der
lil ... ;ll 2.7 kg J...uncelUrcrcl ~vo\"l"yre pr. Ion g)'lIe. og I de
o\'Tige er der udhragt uhehandlet gylle. Tilsa:Uling af
.....0\ I,yre har be\lrket Cl fald i pH p. (U-I cnhed.

I lahcllcll er \ 1..1 udb) lIel uden k\æl"lOflilforscl m er
hmedct ogmerudbyllcl fur 11Ifof'o.d al gylle hcnholdwi ...
med ug uden "FetilsælnHlg.

Til,.clning af \\0\ Is~rc lil g) lkn har i gcnncm ..nit J...un
resullerel i en nc:-J...edell fomgebe ;11' rnerudb)'lle lO.7
hl..g pr. ha) i forhold til g)lk uden <'vovbyre l gcnnem
...nil af de 12 l'ur~of' kun 0.7 hJ...g pr. ha V'l'rdiwllcl har
lUe \ærCI p:h lrl..el af ") rclll':I.'lnlllgen.

I enl..elle af fm ,ogene har lier Imidlertid \-ærcl cl Il1cr·
udb) IlC 5-6 hJ...g pr_ ha. I dlN~ for\og har !!) lien "nel
udt>r.lgl I \aTllH og blæ~nde vejr ug \ed megel la\ luft
fugllghed. L nder sjdanne hclingebcr er risl~nen for am
momal..ford:unplllng s;{'rhg "101'.

Afgas§C1 ~n·llt"

$\ IIlCl!:) Ile
Kvægg)Ile
[ ah

lXI



Gødskning og kalkning

Ta~[37 S\';neg)'llc III engrapgm::. tF 27)

~ .....
............ '996 N-'"",,,,, N_, Udb..,..........

0-25 I 25-50 I ':' I 75-100 I 0-'00 -. .,-cm cm cm cm t.NIha
J forsøg

I. 60 N i kas, ult. Stpt. +
60 N i kas. forit 22 7 S S 39 80 817

2. 60 NH~·N I nile. ull. \Crt....
60 1\ l la.o.. for.u ,. S J II 19 17

3. 120 NIV"rJ i gylle. uh. sep!:. +
60 N l ku. fodr 92

4 120 NH.-N I gylle::. uh. scp\. 36 11 6 6 S9 66 +10
.5.60 NH.·N i gylle, uh. Kpt. +

60 NH..·N i gylle, ult. okl. +
60 N i kIS. fom 140

6.60 NII.-N i nile. ult. -.epl +
bO NII.·N 1g)lJc. uh. Okl " 11 6 .7 ., "'14

Vi/) 'I()

1.....·U... øtIuI

-u..n..._JuI, .......- T_N. I NH4-N.
2,S • 3 • S 0<6 t ..... t.-.

3/ow),;
Udbragt j seplember IS 29 S.4 4.3
l!dbra~t I okto~r 16 5.i 4.2

December: .....
............ '995 N-_ts ..·..., N_, Udb..,.-0-25 I 25-50 J 50-" I 7S-IOO J 0-'00 -. ts_cm cm cm cm cm ti .....

3 forsøg

1.60 N ikas. ull. sepL +
60 N i ku. rorir 19 7 8 S

2.60 NJ-I.·N I g~lIc. ull ":1"1 +
60 N I ka\, loråt

3. 120 NII.·N i gylle. ull. Kp!. +
60 N i kas. forår " 12 J2 6

J l::!lI '\11.,'0 I g)lIe::.ult <.<:pl
5.60 "«1..·"'1"1 g.)lIe. uh scp!: +

60 "'1"1-1.-"'1"1 g)lIe. uh okl. +
60 "'I" ikas. rorir 29 16 10 7

fro no 1\K· ... I g~lk. uh "':1"1

60 1\H"·~, g~lIc. uh <Ill
LSD

39

62

26 1368

+62

27 +14
142

"
+40

+261

"'

bnngnlng af :-'\Ineg)llc til frogræ\ for del:-. al ht:l)'ic
I-":cISIOfdfcl-len o,g dd,:tt bel)<'", gyllcuJbrll1!;nmgen,
enel-I p:\ k"æblofud"a<,I-ning,c:n. h>rsogene \ Iste bl.a..
at der gcnerelt er et bo.:ho\ for I-\;chtoftilfur'c1 om efter·
;trel I 1995 ble, der i\ .erk ..al cn 11) fur<",,!!s\eric:. h\'IS
fUnll:\1 var at belyse. nOl kvæl<,1<llhcho\'ct Ol1l for:\ret
helt dlc:r dd\ lSI kan eN:l11es af ~yllc om eltcdrct. Clg
om g) l1eudbnnglllng IHll cfteråret gl\Cr anledning til en
aget ri"lko fol' l- \ æl:-'lOludvas"mng. Der ble' l'lter denne
plan ,gcnnro:mfurt :2 for:-.ø~ l cngrapgræ<, og l fnr""g l

n~,,\'mgel. I 1996 er uer gcnnemflln 1 for...ug I cngr:lp
~ra'<', Alle for-.øgcnc er udfOr! p.1 JB 6·- pd Sjælland
For\og\plan og re:!lultatcr fremgJr .11 tabel r

J fUN'gslcd I og :! er under,,'!!.1 \lr"ningen :tf 60 I-g
ut)r~anis" hæhtof udbragt i c;cptcmber l hcnholds\'lS
I-all-:lnlnlOll'Jlpelcr l)~ g~ Ile, I et ;jf de In: fur ...ng hal

18:!

merudbyttet \ æret stof'll \'cd tMorse! af kalkammonsal
peler. I de IO oHige fOf\og har merudbyttet ImIdlertid
være signifikaIlI :-.turre vcd udbringning af gylle end af
kall-ammonsalpctcr. I 1995 ble\ det laveste merudb)'IIC
mJIt for gylleudhnngningcn

I forsogslcd .l og 4 er under:\ogt, om fornrsudbnngning
af I-alkammonsalpeler kan undlades ved udhringning af
IlO kg ammOlllllmkvælstof l scplembcr. For:\rstilforo;c1
;11' kalbmmon:-.alpcler har imidlertid rcsulteret i et rela
(lvt hOJt og ..iglllfikant merudbytte. l forsogsled 5 og 6 er
under'ogl. nOl en relall\ '\\:n tilfør-.el af gylle om efter
;}ret "'111 er'i!3I1cr for.1r,udbnngning al "all-ammonsalpe
ter. Der har dog \æret ct bdydehg fomgcl mcrudbylle
for fnr:'trsudbnll~nmg af "al"amnlonsalpcter.

I forsogenc: l cngrapgr:c, l 1996 har der ~lede.. værel
cl ocl)deJigl tk.'ho\ for b .c1!>lof om efleri\rct. men selv



vcd en IMorscl af 120 I-.g llorg'll11sk kv:~blof om efter
flret har der yderligere værel Cl I-.vælstolbchov Olll for
:lrcl. 1 1{Jl.)5 var der kun ~l moderal kvælstofbchov om
cfter:irel. men op:i cll-.vællitolbchov om for~rct.

rOr:l1 underscge dcn milj()rnæ~~igeeffekt af forskclli
g~ udbrlllgll1ngslld"pul11-.ter lor gylle er N-mm indholdet
I jorden m:\1l i .'>lulJllngen af november og Igen om for
jret '<cd \xlo.:sls<C:-'U/lCns begyndelse. I novcmber er N
rnin~mdh(lldet mMI I -4 lag til 1 meters dylxJc.

I fOl'li\,gsleu l og 2 er sarnmcnhgncl. om udbringmng
af en llllKkral m:~llgdc gylle ~uver anledning lil en "lurre
uphobnmg af lo.: ,<æhlof om cftenrel end liamme mængde
uorFani ... Io.: Io.:væl.'>lol l "allo.:ammon"••lpelcr. Delle ser llo.:Io.:C
ud lil at være tllf,elde!. da "-lllm-mdholdet l alle 4 lag
\tort SCl cr ens. I fur:-,\'gsled 4 og 6 undcr..oges. om cn
\lUr mængde g) Ile om efteråret ~P\ er anlcdnmg til storre
kvæh'lolophobnill~ l cftcdn:1 end en mooeral mængde
I-.vælslof i Io.:alkllnlllIOllsalpcler. Udbringning af en .. Ior
mængde gy Ile om efter:'lret har gI' el anledning. til en op
hobning af 20-18 I..g l.. vælslof mere cnd \'ed udhringlllng
af cn modcral mængde hæl\tof i "'all-.ammonsalpelcr
Den Slor..le ophohnlng ses. hvnr I."n del <lf g)'lIen er ud
hragt I 'illllnlllgen af (ll..lober. Ophnhningen "C.. primæn I
jordla~1."1 tr::1 0-25 ('111. men ug\!! fr.J 25-50 cm. I jordla
gcne uyocre end 50 cm ses ingen yderligerc ophohlllng
på gnmJ af gyllelldhringningcn mil eftc~rel.

l/d fra In' an JorHHpre~ulrall'rkali del kw,J..Illd('l'('I.
al tllfonel af 1.\'(l·I.Hof om [tJrarel III (·nwapgræ.\ IHe
kan enlaUc;) af hæl.\lof i gyllt' li/forl ud\l i O1.IO"I'(
TiIftJrjel afhf} 1.g J.. m!lltofpr ha \om uorNaflnk Å1ælwif
, J:ylh' og , handehxodmng KI\'er anh'i/n;f1J: III \'(J/1/me
HiglllflX I ,V-min mi/holdet mali .\;d51 I fllH'('mber Slf~

Ilfngen \i-mlll-iflll/IO/d('/\e... pmmnl i jordloxN fra O-l5
cm. TI/JiJr~el af w/nf/gaf' 60 1.X amm(Jfllllmhæl;)loI I

Kyl/e gll'i'r (1IIIed"j,,~ lil eJ lidi hojere V-mi" i"dllOM I

jorden ud\I i nOI'emlvr. l-IoH'dpanen af fl'j(m"gen I '1/
m/fl-lIll/holdel w-" ( de arente 50 cm "IJordlagel. \ ./fl.

ternedhoren og lemp('ralllren \'Ilafgore. om der 1'11 K/I'e
anledfllnK I" en S/CJrrt' kI'ælstoflldl'asknmg

Alm rajgm'l lil fro
Der er gennemfor! Cl cnl..ell fOf\"g med d'tcrårsudbnng
ning ;lI' gylle lil allll. raJgr.:e.. III fHl (070059696-001).
I-'orsut:l"l er udf0l1 rå JH 7 I o'>tj) lIand. I forsogct er lier
udbragl flO I-.g ammol1lumli:\ .d..lof i s\ meg) Ile pr ha i
ht:nholdsvl\ slutningen af scplember og ...Iumingen af
oktoOCr. Gyl1cudbnngmngcn cr ...anullenhgncl med 60
kg kvæl:-'lof 1 kall..arnmonsalpcler. I dcc:embcr er N-llllll
llldhOldet i jorden målt til I meters d)lxJe. Gyllcud·
hringrung l :-.eptcmbcr har il-.ke !p,<el anledlllllg til en fu
rogel:-.e af J\'-min-mdholdct l jorden i december. Deri
mod er der en tendens ul en lille forogcl\c I N-min-md
holdel, h\ Ol' !D lien cr udbragl I ol-.tobcr 110 forsog gen
nemforl efter samme forsogsplall I 1995 gav udbnng
mng af g) Ilc I ~Iutlllngen af oktober iUe anledning lil Cl
hojen: N-min-indhold Jorden i dceemher. end udhring
ning af I-.all-.amOlon..ulpeter ellcr gylle i september.

Kvælstofudbnngnmg om eftcmret har kun resullerel l
lave mcrudbyuer. uanset 0111 kvælsloffet cr udbragt I

Io.:alkammonsalpclercller i svincgyllc.1 forsogene i 1995

Go(hkllill~ o~ kall\llin~

blc\ der Imldlertld ho..It.:1 pæne IlIcrudbyllcr for 1-.\;cJ
stoftllforsel 0111 eftcdlret.

Sammendrag af flere års forsøg med
gylle
I tahcl j8 er der gi\'et Cl ..anllllendr::lt: al de upn;)ede
værdIlal i forsagene fra 19H9-96. I lahcllcn er angl\ct
antallet af for~og, det gennem~mtlige \'xrdltal og varia
tlon ..koefficicntcn (VK). Variation"Io.:lx:fficlcntcn udtryl..
ker spredningen i procent af middelv:crdien. og 'Iall
"li~I.. \'il 2/3 af cnl-.cltværdicme lit:ge in<!l.:nfnr inlCrvaflel
nllddehærdi ± middelværdi x (VK/1001.

I alt drejer del ~Ig om et megcl bct)deh!!1 antal fllr~og

i for~Io.:clligc afgrodcr og med for~"'elllge uuhringlllng" 4

te"'nilo.:Io.:cr. Værdilallene fnr de forsl-.cllige komhinalioner
kan lUC sammenlignes direl-.le. da Io.:olllbinalloneme
inJgJr i for..Io.:clhge forsogs'\encr. I de afgruder. hvor der
er gcnncmført mange for..øg. giver værdlla1fct dog Cl
godt llldlryk af. hvilken markd'fekt af l.. vælslof lilan k:lll
fol'\ enle med den g.lvne komhmation

I lahcllcn er mediagel alle for,\\)g!llcd med en gl\cn
I..nmhlllation Jf afgrode. !!) Ilel) pc og udbnnglllnplel..
nik. VærJilallcl af S\illleg)'lIe l vllllcrlJvcde i april og
maj er undersogt I et megcl ..lori alll ..1l forsog. Del tWje
~lt: v:crdllal cr opn~cl \cd udbnngning I hcgyndelsen af
maj. uansel Ortl gyllen et bredsprcdl eller ~Iangeudlagl.

Med nl.'dfældlung i april er der opn~t.:1 værdIluI p!! m
\cau med ~Iangcudlæf!ning. Ved el relallvl lilie anlal
fON)g I juni er dcr opnlet ulllfred""·,ullende \a'rdltal for
sth cl hrc:dsprednlllg som .dangeudlægnlllg.

V;('rJlIall~t for hæggylle er gc:nereh v:c.;;entlrgl lavc
re end for s"lllct:yllc. For I-.\'æggyllc Cl' der opnåcl ct hu
jerc v:crdilal for .. Iangeudl:q;nlllg 1april end I maj. Ned
fældning afk\':cggylle i apnl gi\er Cl højcre værdilal en
b:ldt..' brcdsprl.'dnlllg og ,langeudlægnlllg. Udbnngning
al afga:-.\el gylle i april har gI' cl et hUJcre værdItai i april
end I maj.

I \:lrbyg har der \'æret en god cffel..1 af g)'lIen vcd ud
bringning for ~,ning (:lpnl) UlIllsel udbnngmngsteknil-.
"en. ldl:! gyllen t.=r nedhanel umiddclhart efler udbring
ll1ngen. Ved al \'ente med udbringnll1t: til nUj m:\ned.
h\or afgroden cr I gud vækst. forringe .. værdilallel gene
relt I maj 1lI. ned cr dN dog I-.un genncmforl ct hc..I..c
dent anlal fo~ug.

Forsøg på Nordkær
P ejendommen »Nordl..ær« i Nr. Ilalnc i Vcndsys'>cl har
man i en :'rr:dlo.:e prakw.eret efterårsudbringlllng af
Io.:væggylle komhineret med en særlig nænsom Jordbe
handling om fomre!. Filoscfien bag \lordkær-mcloden
er antagelsen om. al jordens mlkroorgalll'imer efter ho,>t
lider af kvælMofmangel. fordi afgrodeme har tøml Jor
den for l-. vælstof. Derfor \'.1 l.. vælslOf tMon om efter:irct
blive bundel i mikroorganismcmc og for<;( blive frigivet
om fodret, n:\r den nye vækstsæl;on begynder. Del er
vigtlgl. at jordbehandlingen om fomret cr megcl sk:\n
som. \:i jordslrukturen. rcgnomlegange osv. bevares. s.
der oprelholde~cn slor mil-.robie! biom3')<;c. Derfor Jæv-

IH)



Godskning og kalkning

Tabe13B. O\'ersigl Ol'U mw/lta//or kwl'l.ffO/' Hvile fldbro[:f i/onoK /II jorskelllgt' af,:rooer l 1989-96

U...... ;",;I IJdIXUima' ;
Gylle Ned· 1 Slzbc· 1 Bred- 1 SleM· SIItbc· l. Bred- _I SlItbc· Nat- 1_·J ."'be·

faridet sko apRdI: I ~I!J~" Ko !I!!!!! .I",~ feldet ~ slanE

Vinterhvede
Sl'lnegl-/{e

Vtcrdltal 61 5-1 60 53 67 64 27 "AnW 14 l' 61 17 35 101 5 5
VK 36 37 38 " 31 35 61 34

K\"I~gg,'f1t'

Vlrrdila.1 69 31 23 47 34 41 ...
Antal 11 4 6 18 5 11 18
VK 36 O 37 " " 31 35

AIgI/fn" g)/ll'
Værdilal Bl 60 33 66 47 55

An'~ 4 IO 10 IO IO 17
VK 25 48 25 41 32 32

V rbyg
S"'''t'g}"fle
Værdital ." '" 61' 4' 33
Anlal 2 22 3 4 4
VK IO 48 28 % 12.

KI'(~gg>lIt!

Vlltrdltal 53' 47
Anw IO 5
VK 44 3.

A/xann gylle
Va:rdital 7. 53' 34 6'
Antal 4 15 5 7
VK 17 42 85 42

Vinterraps
S,"mt'SJJl..
Vw:rdltal 61 75
Anlal 5 6
VK 67 37

Slætgræs
KI'æSg)/k
VRrdilal S. 38 41
Anlal 15 I. IO
VK 34 83 5'

A/f:aHt" sylle
V..rdltal 59 14 37 50 J7 37
Anlal 2 2 2 2 2 2
VK 5 71 4 3 125 42

• 'C'dhllI"t'1 umIddeibm dlCI uJhnn~n1ng

nes plujcmarken kun let med CIl planerplankc nm for- IICt, I forsøget har ogs<'l indg. cl en sammenligning af den
året. særlige jordbchandlingsmctode. som er en del af Nord-

Dc skærpede regler for g.ylleudbringning umuliggur kærmeloden. med en traditionel jordbehandling. For-
dyn:.ning efter Nordlær-metoden. fordi det iUe er til- soget er gennemfort i Cl samarbejde mellem Den Kon-
ladt IH udbringe g.ylle om efierårcl forud for vinlersæd gclige Velerinær- og LandbohoJskole. lhorg Univen.i-
eller pJl ube\'ok"Ct Jord. (et. Den Økologiske Landbrugsskole. Ålborg Anus Land-

For at afprøve ideerne i l\'ordkær-meloden er der gen- boforenmg og Landl'>konlorct for Planteavl.
ncmfort el forsog. l \ intcm\-cdc efter ærter. hvor \irknin- Ilahcl 39 er "i~t hosludby !terne samt k\æblofoptagel-
gen af eflerårs· hhv. forårsudbragl gylle er sammenlJg- sen 1 kernen vcd host, Af labellen fremg r. ni der har
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Tllm-llY l 'dhyu(' og I. I (rlllo!oplCIgl'l{e I I'Interhl'C'lie I'ed

Iwl"/ I cd (iyr"",,,!: ejler Sord"tl'rmel{)(iell og eftN
1'lIlmdilllmt'!fllrarH~O("Å.mngm('li R\'IIt' eller

hwuit.'iw",dnmt: i !orHlt: '1'291

fHandels· G)'lk Gylle

~"""""IJgt9dmng•• dlc:rir.• forår• .. JI.nJb.:· Udb}uc

t'" "N
l, H.-~ l8 'lH.,-N handling hl, pr. I\a g ~fIl'. ha

_J" lu ",.Iu ,...Iu

" " " lr..dlllond ql,O 107
75 I) O lr.llhllond 100,4 131

"
-, " lradltullld IO(),6 129

iS i5 " tradil10nel 98,0 136

" I) " lriH.!III\>ncl lll!.X nl
75 O 75 tradlllonel 'J9.S 141

" " " Nmd~ær <)II.~ III
75 " O Nn.dkær 10:\.6 140

" 75 O '"ld~,l'r lOUI 136

" 75 O "()n1~ær 102,2 142

" () 7~ ~llfJ~;t'r 9X.X 12"

" O 75 ~ordka=r 97.5 138

• ldhr...... l d ~o Q

•• L'Jlv.l~1 \1 ~14

værct IIIC~CI SIl1~ udh) lIcforskcllc mellem dc for-.kelligc
bchandllll~cr. undta,gen h\-or der Il"'c er Illfon hverkcn
!!) IIc eller handdsgodmng. Der har "'un været en signefi
lani 'IHcr gcvin ...1 H'd al for:'tr-,udbnnge gyllc \-ed Ir:1
dlllund Jordbch:lIIdllllg. ~1cllelll de llVri,ge faklorcr, d,!>.
handcl-.~lxll1ing, Jørdhch:lIIdllllg.\llleuxlc og alwcndcl'e
af orgam ..l glKining cflcr -":nrJb:r-mcloocn. har dcr Il
le været ~Hgnifil:lllll' for-skcllc. Del er bcm:crlcbes\-ær
digl. al udbyllcl mlell l væ1slofgu<-hlnillg har va.~rd 91
hk!.! pr, ha.

Ar..agen lil den llt'lCl)udigl' udhyltccffd..l af de for
'lclhgc hch:llldllngcr er. al ""'l·htoffrigivl.'hen fra Jor·
dem har va:rel JllCFI'I hOJ. (l~ al nitrallJdv'l ... lningen I
løOcI ;If vinieren har ':t:rel megel la\- <label 40l. Af la

hellen frelll!!år, at \l-min-indholdl.'l 111 I mel~rs dytxJc I

de forsng .. tcd. <-kr lUC har fal'l!!-) IIc I ..cptember måned,
har \:Cl'el ca, 125 19 pr. ha \ed m!lllllgclI i ollObcr
m:'ncd ug .. I nl1r<t1 har udgjol1 1;lllgt hO'vedpartcn af .
min-Indholdet. P.1 en hu ..d) Q!lxlCI cJcndlHll \II Cl nor
mali f\-nun-mdhoIJ cfler .cner pJ dellc tid..punkl \'ærc
llrnlrill~ 75 kg \l pr. ha. I dr.:: ftJr ..og-slcd. 11\ ur der er
IllfllTl 7S l~ ammunium""'æl"lnl pr, ha i g) Ile dell 20.
~plcmhcr 1995 har -":-min-indhllldel '.erel mellem 20

Illhl'I.JU \ mm-l1Ialmga o~ /n o \.'lI-l1llilifll;r·r a} IIclfO-J.nl'f.
\w!ml"('r(l/l\ermg('f1 'jorl(Jlf,

J{lnJmåhn~ 0-100 cm Mmo-
ralJ<,c-

Gylle Jord- 12_ o~lobcr 6. (lcl:~m~r lR.llPfd tln~b<.
efler-

harld-
2 oll

14<"
.6.<1.,

linl!- ~O,.N NH..N '\lO,~ 'D-I,·S NO,-N !\ll,-N Kg'"
pr. ha

() Iradltwncl 111.1 'O \tl'l I{) % " "i~ uadlllond no 14 161 16 150 12 2ll
() 'llrdL:n 105 :!II HIl) 'h 111 12 5J

75 'IIordk:cr 141
"

158 IO 129 • '16

• tdtorilf." d. :!O. q

(;odsknil1~ UJ: k.t1knin~

og .10 l~ højerc pr. ha 'cd l11;'\lmgen t tllhlbt'r m:'mcd (l~

mellem .\0 og 60 lI; hOJcrc \-c(j målingen i (jc<.::cmhcr
mLlned. Resullalcmc I)der pj,:1I (jcr i en periode er ... lct
en fa"ll,t'~ning af en dcl af g) lien .. uorgani ...lc 1.;\ a:hlul
Delle helr:dle!'> af mmcmh..enng.smillmgcrne. dcr' ",cr.
al l,ælsloffngl'vcl.::cn I pcrllKlcn fra O"'lohcr lil del.'t.'Ill
ber har været oclydcli1!t !>Iorrc. hvur eJer lUC cr ulfnrl
gylle. end h' or der cr gi\ ct ~) Ile lidt i aprill11:\ncd har
Jer \ :crel ca. 50 19 N mcre pr. Il;). h, or der cr ble, el ud
hra,g,1 ~)'Ile om efteråret. cnd h'vur der lUC er udbragl
gylle u1! jordbchandtill!!en lradlllonel. l/vor Jordhchalld
lingen har værel cnl.'r Nordl.;:cr-Illeuxien hal' 1'01'>I.;l.:Ill.'n
værct godl IO "',g N pr, ha.

J nlloher 1995 er <.ler kun rn:\lt ubelydelige m:l'llgder
nitrat i jordlagct 75-100 CIll. Ved lIl.ilingen j del'l'll1her
og april Cl' der ll1~h mellem 2U og JO "'g nilmlkv..cbwf i
del neder..le jordlag. lidt mindre 1 april end i dcccmhcr.
Dcr hM Ikke værel forskelle mellem de fnr..I.;elllgc he
handlinger.

Rc..ultalcme af N-min-l1lållngcmc ug udbytlcm;lll1l
geme af"rcJler dct mcgcl nedborsfalllge \'inlerhahJr.
h'or ncdborcn har værel mcre end JOO mm mindre cnd
nomull. Den udv:I!'>"'ning af mlral. der nomlah 'ler I

label af \il11erhal\'årcl er I.;un .."'cl i megel bcgræn-.ct
omfanl! Ivinleren )\J95-96, h, il"'cn fonnclIIlig er jr'lJ
gen III. al cfter:1r\udbragt gylle har haft ..amme god
nmg\\ Irlning 'lom fumrsudbrngl Fylk. Sugning af III

trallndhnldCI ved 111:1llnger I dCl'Cl1lher 'vi ...er. at eflCdr...
udbringning af gyllc h:lr hc\- Ir"'et en ..hme n~II.;1l fur
'" 'v:c1 ..loflldvrl'olning.

Undersøgelser af effekten af efterårsudbragt
gylle i forsoget på Nordkær
Afle~r(JrKuj fienni.'srtl, Aalborg UII/I'l'rlilet
K Væl\lOforn~;:elning og llCllOll1l1lcrnlbering er undcrMlgl
1 Iahor:uoriel med sigtcI jord hl.'lItel fnl pl"jclagcl Iegc
for antcggelse :lf marlforSl)gcnc.

l labor.Jlurieforsogene hk\' tidlig (A: primo septemher)
og ...cn <H: primo novcmhcr) uldclmg af gylle simulerel
ved humogcn mdblanding af g)'lIe i mængder '\'\':lrendc
III lll'lri.forsogcl. \hneraliscnng,for!'>ogcnc blev udlon l

morle \cd "'onslanl 'vandindhold og henholds\-l" 12 C
(Al og 5 C (B) ~varende 111 en gcnnem..nit..jordtcmpr.::ra·
lur ror de to perioder, Der hlc\' endvidere lavel en \eric
mcd tlh.l'lning af fimhaUel d) h..lroel5.C I nO\cnllX'r

\'irrijil.lIfion.
Anunol11umindholdel l dcn Illdclle gylle blev fuldl m:i
dcrcl ul nllrat Indcn for:2 ugcr vcd 12"(", medens det to~

3 uger \cd 5 L C. Jordcns 11llnfilatiollspolemiale er s!llc·
de:- hUjlOg tid/igere undcrs(lgl~raf tib\'arende jonJIYPC
pd Nordlær har vi~t. al nitrifil...:tliOIlCll forhlocr meu pa:n
hastighed hcllllcd 111 2°C.

Nt'I(()lIIineraliserIllK
Alle pmver mcd lidlig tildcllng (A) viSlc efter J ugel ~n

lrafug nClIoimmoblli"enng af I1l1r:lI'" v~e1~lof med en cf
terfolgende m:uolluncrah\Cnng. Efter'" uger .,.'ar den
uorg:uu!>J..e :'oJ pulJc I.;onslam og ledt hOJerc cnd den mcd
gyllen Illdche J Hot -mængdc,
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Gødskning og kalknin~

I fOfSogserierne med sen tildeling (B) var der ikke en
tilsvarende kraftig immobilisering og den uorganiske N
pulje var efter 5 uger lidt lavere end end den med gyllen
tildelte NI14·mængde.

Ved sen tilsætning af dybstrøelse blev der i den føl
gende 5 ugers periode obselVeret kraftige udsving i im·
mobilisering og neltomineralisering med en tilsynel3·
dende fastlæggelse af en del af jordens uorganiske N
pulje i mikrobiel biomasse efter 5 uger.

MAlinger af jordens respirationsfatc (CO! produktion)
ved forskellige tildelingcr visle. at letomsætteligt kulstof
i gylle og dybstroelse blev omsat inden for de for!>te 3-5
dage. Der var herefter en konstant. men højen: respirati
onsaktivitet (i forhold lil kontroljord) i jorderne med til·
deh organisk gødning. De højeste respirationsr3ler blev
mdlt for dybstrøelselildelingen med et sekundært repir:l
tionsmaximum efter 3 uger.

Mineraliseringsforsogcnc i laboratoriet visle sJ ledes
for den pågældende forsøgsjord at:

l) Der klin ske en kraftig immobilisering ved hjælp af
jordens mikroorganismer (A). men den er midlertidig og
gcnmineralisering foreg"r hurtigt.

2) Stigningen i mængden af plantetilgængcligt uorga
nisk N i jorden efter en periode på 4 -5 uger var af sam·
me størrelsesorden som den med gyllen tildelte ammo
niummængden både for lidlig og sen efterårslildcling og
stort set al uorganisk N var på nitrntform.

3) Sen tildeling af dybstmelse kan muligvis have en
immobiliserende effekt p~ jordens nitrJlpulje. men der
er behov for mere dybtg~cnde undersøgelser for at klar·
lægge eventuelle potentialer og tidshorisonler.

Genfindeise af gyllens ammoniumkvælstof
,4/ studerentJe Torben Bach Hansen. sluderende /rIger
Se/lIIltz Pedenen, adjetllkt Lars Stol/mann Jellsen og
professor Nif!/~ Erik Nielsen, Den Kongelige Velerinær
og Landbohojskole
Skæbnen af amlTIoniumkvælstof i eftcr:\rsudbragt gylle
blev undersøgt i forsøget på Nordkær i små dclpan;eller.
hvor gyllens ammonium kvælstof var beriget med den
stabile 15-N kvælstof isotop, Denne mærkning med 15
N muligg,~r bestemmelse på forskellige tidspunkter af
indholdet af gyllens ammonium kvælstof i forskellige
puljer af kvælstof. f.eks. i jordens total N. N·min, mi 4

krobielIe biomasse. i jordvæske udtat;et med sugeceller i
50 cm dybde, og optaget i afgrøden.

Der blev ikke fundet nogen signifikant virkning af
jordbehlllldlingen på nogle af de målte storrcl~cr.

TobeI4/. Genfinde/se afgyllens ammoniumkvæhlol i
pløjelage/. 75 kg NJ-I4-N i h'ægylle til/Nt
d,23 sept 1995.

Qenfindel.e (pet.. af tilført) s........ •
Dato

iN-min .1: jonIms mikro- error (n:8) Ibieile biomasse

Som del ses af tabel 41 genfandtes godt 80~ af gyl·
lens ammonillmkvælstof i jordens N-min pulje (O-50
cm) og i N optaget i afgrøden gennem de første 3 uger
efter udbringning. Frem til d. 5. december faldt genfin·
delsen til ca. 4% af det tilførte ammoniumkvælstof i gyl
len. I samme periode var der i jordvæsken i 50 cm dybde
både en stigning i koncentrationen af nitrat·kvælstof og
i den andel. der hidroret fra gyllen. hvilket indikerer al
gyllens 311l1ll0niumkvælstof er omdannet til nitrat og
derefter udvasket fra pløjelagel.

3 uger efter udbringning var fastlæggelsen af gyllens
ammoniumkvælstof i jordens mikrobielle biomasse kun
IOlle af det tilførte gylle ammoniumkvælslof. Herefter
faldt del lidt gennem efteråret og frem til fodret hvor
der ble" genfundet 7% af det tilførte gylle ammonium
kvælstof. Jordens mikrobielle biomasse indeholdt gen
nem efteråret i gennemsnit 182 kg total N I ha (0·25 cm)
med kun få udsving og uden nogen signifikant øgning
ved efterårsudbringning af gylle. I april var den mikro
bielle biomasses indhold faldet til 151 kg N Iha uden at
dette dog resulterede i en tilsvarende ogning i jordens
N-min indhold. Efterårsudbringning af gylle medførte
alLså ingen kraftig opformcring af jordens mikroorganis
mer eller fastlæggelse af væscmlige mængder af gyllens
ammoniumkvælslof l den mikrobielle biomasse.

Vimcrhvcde havde ved maksimal kvælstof optagelse i
SlaTten af juli optaget 37% af dct efter<l.rsudbrllgte am
moniumkvælstof i gyllen. Dette er forbavsende hejt. når
del tages i betragtning at gyllens ammoniumkvælstof
som nævnt kun i begrænset omfang blev fastlagt i jor
dens mikrobielle biomasse og samtidig som nitrat blev
føn med jordvæsken nedad i jordprofilen. En mulig for
klaring er den usædvanligt lille udvaskning af nitrat i
forsøgsåret

Forelobig konklusion
Resultaterne aJjordmålmgerne i efteråret 1995 kan ikke
bekræfte leorien om. at jordens mikroorganismer har
lidt af kvæ/Mofmangt'l ved lidspunktel for sålling af vin
terhvede, N·min·jndholdet har \'æret betydeligt hojere
end hmd der er normalt ptJ en tilsvarende ejendom.
Kvæ/sloffet i efterårsudbragt gyl/e er i et vist onl/ang
fast/agt afjordens mikroorganismer, men N·mill-indho/
det har ,'æret højere. hvor der er udbragt gylle. end hvor
der ikke er. Pd grund af den lil/e I'illlernedbor er kun en
ubetydelig del af jordens nitralindhoid udvasket i lobet
a/vimeren, Derfor er der kun målt ubelydelige udbytte
forskelle mellem eflerånudbragt gylle. forår!Judbragt
gylle hh". handelsgodmng.

Laboraroriemålingerne bekræfter resultaterne fra
marken. idet der i laboratoriet er påvist en betydelig
jast/ægning af A:vælstof I'ed udbringning af gyl/e i sep
tember. me'l det fastlagte kvælstof blev hurtigt frigivet
igen .

Der er behov for {l/ Imdersoge. om dybstroeIse kan
hm'e en immobiliserende effekl pd jordens nitratplIlje.

24. stpl. 1995
15. okt.
5. dec.

14, apr. 199(,
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80.2
76.~

4.2
3.J

0,4
10,t
9.3
6,8

4.2
1.7
0.8
0,5

Kvælstofmineralisering
I 1995 og i 1996 er der gennemfort målinger af kvæl
slofmineraliseringen i forskellige forsøgsserier. Minera-
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Tabel42~flneralw:nnKmdll i 4 nnlerhn:de marker med forskellIg lil/ørfel af !lande/5- og hu~d\'rf.:odnmg

Desuden er mali N-min-indhold, udbyue og økonomiSk apl/mai hælslOjmlen1{de

S-min
t.1mc:ra!iIe· ljdbyue Merudb)1te ~~IA, Fo,,", B""'- JB forfrugt Huid),fg

roddybde
nng

OSI KAS opC,'l kl~Kg NH4-!\ JW. ha r"", maj -aug..·
hk. pr. ha hk. pr ha p< ha'.'P< ..

1996 lIurup A IO Vi h~edC' O 94 HU" 52.7 H,O 1%
B IO Vi. h~'ede liS I s\'. 1)'1. 14. maJ 94 14.5· 78.6 14,8 141

Kalundlxlrll A , VI h~cde " " 0.3 610 16,1) 11I1
B 5 Vi. h~'ede 115 i SY. gyl. JO. apr. 82 0.4 80.3 0.7 8

1995 Tllmng \ l Vi, h\'edc O IO 0.4 12.7 2~.1 20]
B 3 Vi. h\'edc IOS I ky. gyl. 21 apr, IO 0.8 22.4

Bronde~Il~\ A l \tari;rn " 0.5 25,0 2·1.3 11>1
B 2 Markrn IOS I SY. g)·I. 8. maj "",.5 37.5

• Kun mIlt lIld. 8 'IU~U\1

... JUni - augusll 1996. milJ' Juli 1 1995
• BIo'. A uJtn h~)rg0dnmg,Blol B med hu.sd)Tgoomng. forit

liseringen er målt med den såkaldte m-silll metode. som
bestllr i at måle ophohningen af , -min i et antal ror,
hvorfra der ikke kan ske udvaskning.•\1ctoden er ikke
uproblematisk, men har tldllgere (Q\'ersigt over Lands
forsogene 1991) vi ..t sig al give rimelige værdier. For
målet med målingerne i 1995 og 1996 har været at måle.
hvor Slor mineralisenngen af udbragt husdyrgodning er
og hvorvidt f.torrelsen kan anvendes ved fastsættelse af
godningsbchoveL

I tabel 42 er vist den målte mineralisering i forsogsled
med og uden husdyrgooning. Forsaget beliggende i Hu
rup er beliggende på en meget speciel jordtype, hvor den
målte mineralisering og effekten af husdyrgooningen
herpå har været meget stor. I de ovrige 3 forsøg har ef~

fekten af husdyrgooningen på mineraliseringen varierel

fra ·1,0 ul +0.4 kg :-.l pr. ha pr. dag. Over en pcnode på 3
mdr. svarer dct en mineraliscring pll - 90 hhv. 36 kg
pr. ha. ~'farken med den tils}neladcnde store immoblli
senng er gennem tIderne tlifon fjerkrægodning. I gen
nemsnit af for'iogene i Kalundborg og Tomng, har I1U

neraliseringen af gyllens organiske kvælstof værel 20
25 kg N pr. ha i dc 3 måneder. hvilket svarer til ca. halv
delen af den udbragtc orgal1l~ke kvælslofmængde.

f tabel 43 er vist resultaterne af minerallsenngsmåltn
ger gennem fort i en anden forsng"iserie. Effekten af hus
dyrgodningen i denne forsogsserie på kvælstofminerali
seringen har vaneret fra 0.4 til lA kg N pr. ha pr. dag.
hvis det ugødede led sammenlignes med de 2 husdyrgø
dede led. Over en periode på 3 mdr. svarer det til en stig
ning i kv:elstofmincrahscringen på 36·126 kg N pr. ha. I

Tabel43 Minerali~'(!flng flIdiii 4 marker med forskellig rilf"rsel afhandels- 0l: husdyrgød/llllS:
Desuden er md/r N-min-Indhold. udbytte og økonomisk optimal kvælsfOjmængde

1996A.Ht'In II

Vinlerhvcdc forf. dm)g
MlOenllscnng, kg N pr. h. pr. dag

ult. maj - uh aU8u~t

1996 Tømn~ It

Vinterh\ede forf \'inlerh\'ede
Mmeralisenng, kg N pr. ha pr. dag

medIO mlJ - medIo augusl

1995 B,.ndt'FJ/~\' IJ.
Vinlerh\'cde: fort \'lnlern.p;.
Mmenhsenng. kg N pr ha pr. dag

medIO maj. medio augusl

1995 A.suns Ji

Vinte:rh~'ede- fort \-mterh\'edc:
Mlnerallsenng, kg'" pr. ha pr. dag

medIO ma) - mediO august

6

3

2

6

52

'l

'7

llJi

91

210

177

Merudb.
•. op<.

27,4

15.8

19.9

41,4

Udb>"Ue hkg pr. ha
Ud l' Led)" Led 6··· Led S··· ..

~7.3 73,3 75.5 76,7

\.0 0.7 2.7 2.J

:n.3 47,4 S4,0 5t,0

0-' 0.7 J.I 1.0

32.7 47)1 49,5 48,7

O.' O~ 0.7 0.9

40.1 78,6 79,7 77,2

0.6 J.S J.3 1.0

• Led 1 mJen
•• Led 3: 15'11 milns og iSN i april
...... Led 6: 50 kg f\ IKAS forsl i apnl + 100 kg KH4-.l' oedfzldel f0f'St I Ipnl
....... Led 8: SO kg N I KAS SIdst I marts +100 kg NlI4-/\ i gylle slangeudlagt SIdst I apnl

" Kvzgg)'lIt:
... $vinegylle
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gellnem~nit af de 4 forsag svan:r det, at s~ godt som al
del organiske kvælstof i gyllen bIc\' frigivet i lobet af de
3 l11~ncder.

I 1996 har kvælsto!behovet i de '2 forsøg \'æret lavt,
hvilkel ikke blev afspejlet i N·rnin~indholdel. Effek!c::n
af gyllen har i 1996 været en stigning i udbyttet, som lå
ud over del. der kunne opn~es med handclsgooning ale
ne. I 1995 var kvælstoibehovct i de 2 forsag højlog ef·
fckten af gyllen lå i undcrbntcn af det. der bkv opn5et
med handelsgødning alene.

I tabel 44 er vist resultaterne af N-målinger i jord og
planter gennemfart efter udbringning <tf kvæggylle.
Millingeme er gennemført med l uges mellemrum og
første gang l uge efter udbringning. I tabellen er vis! rc·
sullaterne af m~lingergennemført i ugødede lcd og i led
lilført handels· og hu!>dyrgodning. Desuden er vist sum
men af del tilførte og del. der blev målt i det ugodede
led.

Af rCSll!lalerne fremgår. at i forsøget i Stouby blev he
le den tilførte kvæblofmængde genfundet ved den l.
måling. Hen igennem perioden blev der genfundet en
mindre og mindre del. således at der efler 35 dage blev
genfundet 30 kg N mindre pr. ha end Summen af tilført
og mål! i det ug,xlede ted. Forskellen !>kylde~ N·indhold
i røddeme og måske fasIlægning i jorden. I forsøget i
Torring manglede der ca. 50 kg N pr. ha ved den 1.
måling sammenlignct med summen af tilfnn ug måll i
dct ugødede led. Forskellen skyldes formcntlig fastlæg
ning i jorden og anulloniakfordampning. Ved den sidste
m<1ling cfter 35 dage var der knap 70 kg N mindre pr. ha
end summen af lilfort og målt kvælstofmængde i del
ugødcde led. Resultatet tyder ikke p<'l. at det kvæl slof.
der evI. blcv fasIlagt kort efter udhringning. er blevet
frigivet igen.

Resultaterne lIndenfreger de" store mriafifJn der er
gyllcllS effekt på k.1'({,/sfo/mi"erali.H:ring og -/asllægni"K
/Uuler forskellige forhold. IIefIlIlder al der kan m:re he-

Tabel4.J. N-mdlingt'r I Jo((1 o}: planter genl/('fu!ort efler
udbringninJ: afk\'æg8vUe d 3 maj 1996

K.N",~ Kg N-min pt". ha I 0-25 cm

l<d

··I~"
AnlaJ dage efter udbringninø

Kas. ib. af husdVflMninll: .
gylle 7 13 I I 28 I 3S

I • O O Mål! ~ 1Jord
og pt:mlcr 30 .\3 .\.\ ..., 52

g' 50 100 Gcnfundel N i jord
og ptanter 194 Ig, 169 16S 172

Titdcll N
+m.\h~jkdl I~'l \lO tID 194 202

I" ti ti Måtl N i jord
oS planter " 33 38 42 "''" 50 100 Genfundct N I jord
og plwlter 131 127 116 ns 130

Tildelt "I
+m:illKlledl t8.1 tR:- l ss 192 197

• IkmonSlratiOl1~cJcnd{)1Il for bedre udllyudsc af
husd)·rgodnins. SI\)uh)

•• DcmOl1Slra(ion~.J'Cndomfor bedrc udnynl.'lsl: at
hu~)rgødning. Tomng
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hm' for en fI.\'l'urderinR af generelle retningslinier for
mdregning af hll~dyrg(l(/t1i/lgsindhold aforganisk hæl·
SlOf; gødnlllg.I'IJ/ane".

Demonstrationsbrug
Landskontorct for Planteavl har i <1.rene 1990-93 gen
nelllfon projektcl »Demollstmlionscjendomme for bedre
udnyttelse af husdyrgødning«. Det var projektets fannAI
nt demonstrere, hvor godt der var muligl at udnytte
kvæh.tof i hu'\dyrgodningen under prakliske forhold. I
projektet indgik 5 svinebntg og 5 kvægbrug og fra 1992
tillige 5 planteavlsbrug, der modtog husdyrgødning fra
naboer. Resultaterne Cl' afrapporteret i Miljørapport nr.
276 fra Milj"5Iyrclscn og i Oversigt {lVer Landsforsøge
Ile 1994.

I 1995 og 1996 er projd.tct viderefon på de samme
ejendomme. Formålet med denne projektpcriode er især
faslsættclsc af kvælslOrbchovc! på den enkelte mark. I
1995 og 1996 er deT p;1 DClllonstrationsbrugene gen
nem fort en række forsog med kvælstofgodskning. og re
!>ultateme af disse forsug indgAl' sammen med andre for·
søg i gooningsafsnittet i nærværende afsnit. Resulta!er
ne af nogle af de specielle målinger. der Cl' gcnnemført.
er vist i afsnillct »Kvælslofmincralisering«.

Resultnterne fra den sidste projektperiode meddeles l
en særskilt rapport.

Udviklingsprogrammet for Biogas
1996-97
Siden 19~8 har Energlslyrclsen stallet fon.l..ellige pro
jeklCr til frelnme af biogasproduktion i Danmark. Lands
l..onloret for Planteavl har lobendc været involverel i
dissc projckter og delIager for liden i et projekt, der skal
fremme godnillg!>udnylleben af den afga:sscde gylle.
som er resultatet af biogasproduktion basere! p~ gylle
iblandet industrielle. organiske affaldsprodukter. Ho·
vedformålel llli::d dette projekt er al fremme den ol11for·
deling af næringsstoffer i husdyrgodning, som foregår
via hiogasfællesanlæggenc. Som en del af projektet er
der udarbejdet delaljerede næringsstoOJalancer for mod·
lagere af afgasse! gylle fra biogasfællesanlæggene i Ri
be og i Thorsø. Denne del af arbejdet er gennemfon i
samarbejde med planleavlskontorene i Bramming, Bjcr·
ringbro og Ilomllle\. ReSlillateme af undersngelserne vil
senere blive afrapporteret ~ærskilt.

Samfundets biprodukter
Samfundet producerer en lang række biprodukter med et
indhold af plantenæringssloffer. En del af disse bipro·
dukter kan mcd fordel anvendes på landbrugsjorden
som gndningsprodllkter. i det omfang udbringningen
l..an ske uden hygiejniske rbid og uden fare for ophob·
ning af lUngmelaller eller uOllskede miljøfremmede slof·
fer.

Nogle af di~sc produkter er karakteriseret ved et højl
indhold af organisk kvælstof og/eller et højt indhold IIf
fosfor. En væsentlig del af godskningseffektcn kan der
for forsl forvente!> i andel eller senere ~r efter udbring·
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ml...predllinl:!. Ldh)'IlCI cr lidI hOJerc I dcl ugodcde ftlr
..,og... led ....om fi" \t'lI11 ;lrct lor. "ammenlignt't med dcl
fors(lg ... lcd...Olll har værcl ll~'ldct ocgge :'l.r. Be!"..:gnct i
forhold III den Idfnne tOlal"\<l'I'llofmængde :'I:rd for. cr
':t'rdital1et i gcnn..:m ..mt 15 (II fon.~)~). Der er dog ..tor
\lan;IIIOll mellem dc l:nJ..elte forsog.

Der cr J..un opn. Cl Cl megcl beskedent merudbylle for
at lilfore f",for I handcl",!!udning. og næMen ..ammc
mt'rudbync er opn.1ct ved at III fure fosfor III det ...1.:.IlllgO
dcde fm.... llg<;led.

I t ar efter sl;uT1tllfor... lell "an der forhal ses. en effe"l
af slammel. Og~j 4 ug 5. Jr efler udhnngningcn er der
en bc.."edcn ene"l af "Iamlllet.

Langl hmedpanen af fnr...ngene er anlagt pol arealer.
11\ or fo... lonal1cl i anlægs:\rct har \'ærel pol ., ellcr der·
mel'. Derfor har mcruub) Ilel for lilfor~e1 af fosfor I han·
del<;g~ktlllng \æret megct he~"cdenl. [Xlle gælder h de l

anlæg";lrcl og i etlcrfolgcndc :'l.r. fosforcffeJ..ten af slam
met J..an derfor .I.J..c \urderc ....

I 1995 hle\' der anl.lgt to forsøg med J..ommunall ...pil
deV3lld ..... lam til \-'llllerh'·cdc ....om kun tager )l,lgle på al

ningell. I:n \la;~cllllig andel af fOr~U!!ellC med bipnxluJ..
Icr er derfor anlagt ...om Oer:\nge for..."g. hvorved det bli
ver multgt.:.ll \ urdl.·re den ....II11lede clTdl af næringsstol
fenle I l:uprodUJ..ICI

I I (}('6 er dcr udfllrl Inr'l\lg med ...pilde\'and ..slam.
Chel1lLrlU\ a"o~lat og TUlldcrJ..ompo...1. I Nord· Vestsjæl
land'l I.andhoforclllng er dcr dc ..uden gcnnemfun forsog
med o\,o(im.

Spildevandsslam
Splldc\'and..... lalll fra de J..nrnlllunale rell"lllng..anl<cg in
ddlOlder ..lore ma.:ngder lo..fur og J.., æhtol. \længden
af ...pildc' und<;'1I;lI11 er "'IC~ct meget I de ...enere :tr. fordi
næ<o,(cn ah "'pildc\;tnd nu rcn ..e .. eOdtnt. Fo... forindhol
det steg \.e..cnlh~t I beg) ndcl ..cn aftXfcme. fordi der på
de Oe... te rcn"IIlIl!!-"IIlIa.'g hlc\' indr'1I1 fosforfældning.
Fmforindholdel er nu ..la~nen:nde "1111 fnlge af oget an
\ endch.e af fmL.ulnt \ a.. "cpuh er.

Spllde\ :111(I..... lalll hur anvcndc.....å hJde fosfor og J.. ..æl·
..h)f i Ialllmel ud n) Ilc ... I 1991 blev p;lhcg) ndt en 5-drig
for<;og ric med det fnnnal at undef'inge b dt' fosfor-
og "\,:cI tof\lr"lllngcn al .. 1;101. K\'æl!".IOf\lr"nlOgen er
:-h)r:-l det :\r. hvt)r .. lamIIlet udsprede.... Derimod "an man
for"'l \ellle m;\ldJgc lll.hlag for lillor--el af fmfo!" eher
nogle :\r. fordi Jordens Indhnltl af fo ..for p:\ "on "Igt nor
malt er I \land td ;11 l.1æJ.."c .llgf\>dt:mc~ fosforbchm'.

I 1996 Cl der I""C anlagt nye ner:)ngr.: fOf\()g med
<;plldc\'alld...~lalll. Deflmod r.:r dt'!" IW\lel iall U forsog
med dlef\·lr"nlll~. lIemt er 4 Tllcd 2. ~r)l,\"ir"nlng.:; med
.1. ilrwir"l\lng. 2 Il1cLl4.• r... vir"nlng ug 11l1ed 5. ;1r<;\"ir"
ning,

r lanel oli Cl" VI\I ct <;an1l11l:ndrag al tnr"(l~el1c fra i til'
og tidtl!;crc år. Kun for<;~lg..rc\ull:llerne. hvor afgroden i
!l\) ...lMct h:tr \'<1,;1\;1 "om er \'I~l. ror l. ;\rs\'irkningl:11 Cl'

rc:-ult:lternc 0lxkll efler. om ... lammel cr udbragl fordr eJ
ler efter.k O\:r er \cd fOf\ll!!ets 'lIan udhmgl mellem
200 og ':WO "g lol;IIJ..",:hIOf I .. lam pr. ha og 100·150 J..g
fo:-fur P" ha. I. !Ir.. \'ir"llill~ell af .. lalll Cl" be"leml J 14
fONJ!; i "0111.

I de IO for...u~. h~or \Iarnmcl t."r udbraglom foråre!.
har der "un \'.ercl t.:t lx:~"cdcnl ll1l:fudbync for al ogc
"\',et...lofruængden udovcr halvdelen ,jr det fOf\'entede
behO\'. I fur...og~leddc!. "(lill J..un har fået lildelt slam. er
der opn.1CI n;e... tcn !".amme mcrudbyne ...om 'cd tilforsel
.Ir den nonnalc m.engde h.lIldcl ..g~x.!ning. Hvor ... Ialll
tilf~)f\kn er supplerct med Y.:o N l handeh,godnmg er dcr
opnået ..amme udt!) IIc ...om l lorsøg... lcddene med I 1 l
handct...glx.!ning. Der er lU\.' opn:tel lllerudbyller for
lilfor"c1 :lf fu\for i handeh.gudning. og derfnr ".:.lil fo..
forelIdlen af ... Iam i"J..c hcrcgnc .... IXt gennem ...mt!igc
\'ærdital lor fndr..uJbragt ... Iam er b..:rcgncl 111 .H for de
{) fun.og. hvon dct har '<ercl muhgl al heregne det.

I de 4 forsog, "'om har f~cltJlde1t .. lam om cftcr:\rel. er
der opnået en djrllgerc efldt af slammet. Merudbyuct
for at ulfure ... Iam J forhold III det ugodedc fnr...ugsled
har \'æret be..."cdent. Værdllallct er i gennemSTllI bereg
nct til 1612 for\og) og t'r ...:'llt:des la\ere end IOr de for
sog, hvor 'llalll er udbragl um f"r3rel fur "~ning.

2. ;Ir!". \Irknmgcn af slam er unJer~ugt i 14 for)l,og i
kom. Der er opn:\ct nogen effekt af ... Iammet 1. år efter

Hi')



Godskning og kalkning

afdække kvælstofeffcktcn af slam. Forsøgene er toårige,
da også eftervirkningen af kvælstof skulle vurderes.
Imidlertid er kun det ene forsøg (070089596-002) høstet
i 1996. Dette forsøg er udført i vinlerhvede på JB 7 på
Sjælland. N-min-indholdct i jorden i det tidlige forår har
værel 9-16 kg højere i de forsøgsled, som har fået tilføl1
slam, end i de øvrige forsøgsled. Eftervirkningen har re
sulteret i et merudbyttc på 1.7·4.1 hkg. som ikke er sig
nifikant. Kvælstofoplageisen er forøget med 14-16 kg
på grund af eftervirkningen af slammet Der har således
været en betydelig eftervirkning af slammet i dette for
søg. Delte skal imidlertid ses i Iysel af den meget ned
børsfaltige vinter. hvor udvaskningcn af mineraliserel
kvælstof har været lav.

Cheminovafosfat
Ved produklion af fosforholdige kemikalier på Chemi
nova fremkommer der ved oparbejdningen af spildevan
det et affaldsprodukt. som indeholder 60 til 80 kg fosfor
og 300-350 kg kalk pr. ton, og som kajdes Cheminova
Fosfat Desuden indeholder produklct svovl og ca. IO kg
kvælstof pr. ton. Produktct varmebehandles under opar
bejdningen, og slutproduktet har gode spredcegenska
ber. Sammensætnjngen af produktet gor, at det kan bru
gcs som en fosforgødning. der samtidig har en ikke ube
tydelig kalkvirkning. For at undersøge fosforeffekten af
produktet blev der i 1995 påbegyndt en 5-årig forsøgs
serie. hvor fosforeffekten af Cheminova Fosfat sam
menlignes med effekten af fosfor i lripelsuperfosfaL Et
forsøg blev anlagt på humusjord med et fosfortal (PI) p~

1,1 i Vestjylland og det andet forsøg på JB 5 med et fos
fonal på 3,4 i Østjylland. Afgrøden i anlægsårcl var vår·
byg i begge forsøg, og der blev kun konstateret besked·
ne og ikke-signifikante merudbyucr for tilførslen af Che
minovafosfaL

I 1996 har afgrøden på humusjorden været vinterhve
de og på IB 5 havre.

I forsøgsled 4 og 5, som blev tilfen henholdsvis 200
og 100 kg Il i Cheminovafosfat i 1995. er der ikke tilført
fosfor i 1996. 1 forsøgs led 6, som også blev tilføn 200

Tabel 46. Eftervirkning afCheminovafo~fal(F35)

kg P i Chtminovufosfat. cr der derimod tilf~'rt yderligerc
40 kg P i lripelsuperfosfat.

I del forsøg. som er udført på humusjorden med et me·
gct lavl fosfona!. er der hostet signifikante merudbytter
for tilførsel af Chcminovafosfat årel forud. Der er også
høstel mcmdbyner for tilførsel af fosfor i tripclsuperfos
fal i for!l.ret 1995 og 1996, men disse merudbyueT er
mindre og ikke-signifikante.

1 det andet forsøg er der derimod ikke hostet signifi
kante merudbytter, hverken for tilforsel af Cheminova·
fosfat i 1996 eller for fosfor i lripelsuperfosfat i 1995 og
1996.

I begge forsøgene har tilførslen af såvel tripelsuper·
fosfat som Cheminovafosfat kun resulterel i ubetydelige
stigninger i jordens fosfona!.

Tønder Kompost
Tønder Kompost er en blanding af ca. 1/3 haveaffald,
knapl 1/3 kommunalt spildevandsslam, knapt 1/3 tryk·
sværtefibre fra papindustrien samt mi.ndre mængder fi·
berslam ligeledes fra papindustrien. Produktet markeds·
fores fortrinsvist som et jordforbedringsmiddel, men et
indhold på godt 4 kg total-kvælstof pr. ton kompost gør,
at man også kan forvente sig en vis kvælstofvirkning.
Imidlertid er størstedelen af kvælstofindholdet organisk
bundet, så førsteårsvirkningen klin være svær at forudsi·
gc. 3 forsøg i 1994 og et forsøg i 1995 viSle således en
beskeden kvælstofvirkning af komposten.

1 Sønderjylland er der i 1996 gennemført lre forsøg
mcd kvælstofvirkningen af Tønder Kompost til vårbyg.
Det ene forsøg har dog ikke givel brugbare resultater
p.g.a. svigtende udbytte. Resultaterne af de resterende 2
forsøg er vist i tabel 47.

Det gennemsnillige værdital er beregnel til 32. Der
har i 19961ilsyneladcnde været en god førsteårsvirkning
af kvælstoffet i Tønder Komposten på trods af det lave
indhold af uorganisk kvælstof. I vækstsæsonen har der
således været en betydclig mineraiisering af organisk
kvælslof.

I midten af oktober er der udtagel en jordprøve i hen-

Tabel 47. Gødningsværdien a/Tønder Kompost (F37)

fIoi·minl Riproteio Udbytt... """",,,
VUbyg oktober. pcll l'sS, k:j"'" kom

kg pr. ha t.,~tof ne pr. ha pr. ha

AM/yse (l/tompos/en: IØ'SIO/ 47.5 Pc/.. lo/al-N: 4,5 kgl/•
ni/rat-N 0.J3 tg/t. P 2.0 kgll. K: /.2 kglt. kulstof. 9/,2 tSlt
Gt'nnemsni/Ilg udbrogl flUI'ngde: 34,5 fOnJluJ

Vinlerhvtldc, JB 11 Havre, J8 5

Vintert......cde og havre
Udbytte Udbytte

PI forir og PI forit og
1996 m.!Ud% 1996 mcru~~

hka(K- h!<gp<.

AII/ol/orsøg 1996 I I I I

I. Ingcn fosfor 0.9 75,1 3,3 52,3
2. Hvert Ar. 20 P i TSP* 1,0 0.7 5.8 1.1
3. Hvert Ar: 40 P i TSP 0.9 4,4 3,3 0,8
4. 1996: ingen fosfor

1995: 200 PI Chem.-fosfal..... 1.2 9,1 3,6 1,0
5. 1996: Ingen fosfor

1995: 100 P i Olem.-fosfat 1,2 6,7 3,4 0.2
6. Hven år: 40 P i TSP

1995: 200 P i Chem.-fosfat 1.3 6.0 3.7 0.8
LSD 5.1 nJ.

I forsøgsled 1,2,3 og 5 blev der j 1995 tilført 1.5 t jOfdbrugskalk pr. ha
• TSP = uipelsuperfosfal
.... 3 ton Cheminovafosfat
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2 forsøg

1. Grundgødet
2.40Nlkas
3. 80Ni kas
4.l20Nikas
S.I60Nikas
6.40 N ikas + 150 kg lotal·N

l Tønder Kompost
LSD
G"~ N-min, rodzonen.fordr:
Gns økon opt'"w/ N-m~ngdt?:
Gns. merudb)'tle I'ed apl N
GeMt?fflSnll/ig wrroi/al

37

40

9.5 43
9,4 8
9,6 IS

10.7 24
t2.t 33

10,4 t8

37 (33-41) kg pr. ha
1()4 (59-149) kg N pr ha
13,7r6./-2J,2)hkgpr 1w
32 (jO·34)

33,0
6,3

10,8
12.7
13.2

9,9

'"



holdsw.. fOr"'upJeddel med Tond~r Komp"'t og i for
..ug... lt."ddel. h\ or der er !llfon 120 I..g '\ i I..alkammon..al·
pe!er. Jurdpro\eme er allal)~rel for NII",·l\ og 'Ol-"J
for at \'lJr(lerc. om udbnngnmg afTonder Kompost giver
.mledl1lng til en foroget nSII..n fnr ud"'35l..ning Jfl..vælslOf
I den t."flerfolgende \ inter I mgen af dt." to fOr"og har ud
bnngnlng af Tondcr Komposl rcsullert."t i en væsenllig
fomg.el"C af jordl'll'" !\-mm mdhold om eftcmrd.

NovoGro
rrn r\ovo 'Jordi ... I..·s fabn" ...anla:g I Kalundhorg frem
kommer CIl slor ma.:ngdc affald - IIrligt over I mil!. ru \
der udhnngl''' !tom godnll1!! på Slore dele af Sjælland.
Affaldet bc<;t:'ir primært af Illil..roorganismer fra produk
tiOllcn af enzymcr lUV.• og det indeholder e:t. 1.5 I..g
kvæl<;,lof pr. tOIl.

For al hc'ilt."IllIl1C godnmp' irl..ningcn af NovoGro er
dcr ... idl'n IlJlS9 g.cl1n~mfort en lang ræl..ke for<;ng. Nord·
Ve<;hj:c1land~L.1ndhoforcnmg har <;1 cl for udforeisen af
forsøgene. ml'dens Land"kontorel for Plantea' I har stået
for bcrcgnll1ger og opgorcl'Cr. Fo"ogene er finansieret
af i':ovo 1\0rdl"'I... ug resultalerne er meddel! t en ~æn>I..ill

rapport
l 19<)6 I."r fors('genc forbal med bc... lemmelse af god

lllng.~vlrl..llIngl'n. l::.ndvidere er eltervirl..ningen bestemt
lIn-t eflcr udbnngning. Der er elahlcret et <;amarbejde
med Statens Planleavl'iforsog. som fOrela!!Cr ud\J~"

ningsm. hnger i forsogcne. Rt.",I,ullalernc \ il hil\(' afrap
por1crcl I en 5e1v\tændig rapport.

Såtider
Betydning af såtid og jordbehandling i
vinterhvede
Kra\el om gn~T111e marker I I:l.ndbrllgcl cr i alt overve·
jendc Frad opfyl<.ll ved en udvide).,!.: af arealet med Vlll

lerhveue. Men effekten af vinterhvede ...om red'ibb til at
reducere nilr.llud,·askl1ln!!en er ofte begrænsct. fordi
"-'il'lslofoptagd..c om ef!er:1ret bn være lille. Spcrg.. 
l11:1lel er. om <.lcr I..an opnåc... en ~turrc l.. væl'itofoplagcl<;e
om eftcr:l.ret og t."n storrc rcdul..tlun pJ I1llralUdvaskntn
gen gennem en t((lllgere sånll1g. dier om effcl..ten nitrat
udva~I..l1ingen elimineres af en forogel mmcralisering
for.\....,agcl af dcn I1dligere jordbehandling, Sporg<;m:11e1
er og\.t om en tidligcre <;Jnmg llll'dforcr 1."1 foroge! hc
hov for plantehc\I..yuelsc. I 1996 cr der gennemfon et
for"l)g lil bclY\llIng af ~porg<;m:11l'1. og rc'iultalt."rne er
VIS! I tahd 41'1.

AI I:lhclll'n frl'mg:l.r. :lt r\-min-indholdt."t om eftcr:\rl't

Gndskning o~ kalkning

har værel 'itorsl vcd den 'iene \:'Ining. I-orsl..ellt::n har btl
de 'cd den traditionelle jordbchandlmg og ved dircl..tl'
s3.l1lng \<erel ~nap 15 I..g "J pr. ha '\-min·indholdet har
været hOjere_ hvor der har \ æret lorelaget en lradltlonel
jordbehandling. end hvor hvedcn er silet direl..te. men
fo"",I..cllen er lilie. Rc)ull3lel \· ...er. al tldspun~tet for
jordbehandlingen har værel \igtlgere for :"I-mlO-lOdhol
del om eftedrel clld jordbchandllllgsmeuxlen. Jo hOjcre

-min-lIldholdet cr ~enl pli cfler:'lrel. jo slorre cr ri:..ikOCIl
for I1ltraludvasl..Jllng. I den torre \Inter 19tJ5-Q6 har rll
Iraludvaskningen være! mmdre en I..væl~tnfnllllerall'ie

ringen. idet N-mlll-indholdCI 0111 foråret har været ....wrre
end ved den sene eftcr:'lNTI~ling. Til .... )neladcnde har
kva:blofminer.. li ...eringcn I viuterpenoden V,l're( stor'il
ved den tidlige og traditionelle jordbehandling.

KVicl"tofoptagelscn i afgrodem overjordiske delc vcd
mållIlgen i del ..ene cfler. r og I del tidlige for:'r har
Vlerel meget lilie ug I..an Ikke f(Jr~l::lrc forsl..ellcne l N
mln-lIldholdel. Forskelkn må værc. "t der ha .. værc! for·
~~elltge hæl ..tofmængdcr oplaget l v1I1ter.:afgrodcn ... un·
derjordiske dele,

Ixr er fOrel:lgcl en beslcmmd ...e af pcl. planler angre
bel med lnæl..I..efO(J'i50)ge i sladium 29-30 og l 'tadium
75. Rc...ul!atemc \'Iser, al angrebene I <;Iadium 29-.'\0 har
\ærel værst 'ed den IIdhge. traditionelle jordbehandiHI!!
ug ved den sene direkte s~nll1g. I ... tadlllm 75 er dcr ~un

reglslrerel knæUefoo"'Hc l ved dl'1l sene, traditionelle
jordbehandling.

Pd. dækning med meldug cr foretagel i 'itadium 50·60
og l ... tadiu/tl 75. I ..tadlum 50-60 er den bvc~te pel
dæ~lllng med meldug fundel ved de tidlige tradll1Clnclle
:..ltidspllnklcr.

1 Madium 75 er den lave\le pu. da:kning rtll'd meldug
ved dcn tidlige. tradilimlcllc jordhchandling.

B:'Idc ved den traditionelle jonlhchandling og \cd di·
re~lc såning er dcl hoje~te udbyue blevet m:'l.lt ved den
tIdlige :..Jning. Det MorSlc udbyIle er m~1i vcd lidlig. di
rcl..lc ...jning.

Tidlig wlnlng af nnu'rhl'('de hor bade "ed froduumel
jurdbeJwndlw1: ug I'ed ,"rcÅfe ~a""IK med/orr ef N-mw
tndhoJd ..enl om e/femrel_ der J.nap har l'a'rel 15 J.f{ lu
l"('rc I'r ha end \'ed sell ,wnln~ J)t' font.elJlgt' jordhl'
humJlI1l1:smefndn har J.lln medlorr en lilJe /orskel, v
mm-mt/holde' renf om efterarel Del Sfonle anf{reb af
~næHt'ftJd:.~ygeer fUlUit'l \'ed den lidlige. IradllioneJ/e
lordbdlandlifll{ ug led 'il'fl. direJ.fl' \amng Uansef jord
hehwuJfiflgfl1U'wde har mlhWfer \"{eref si(Jr:.1 \'(!d fidliK
såning Def stor,\le IIdbvlII! er bll','er mali "ed tidlig. dl
reJ./1' \(Ullng

TalJe/oll"! S(l/1l1 u~ }ordhl'hllfldhngem Imlf1w/eI:.e I,a N-OPlaNds!? i hl'('(!t' e/teTlJr, Jjonwr (F3HJ

N-mm i roddybdcn Kg N pr ha opfagel % pI. med Meldug % SirA m UdbYllC
!.<d' kgN pr, ha I planteme knække ~ dlrlming ~na:kke >kg

I6de<. 29 mans 6 do<. 29 ""'"
fodJyge SI5O·60 I SL7-S fodsyge ",ha

AI " 70 C! ,.7 7 ,
Al ., 69 2.1 3.6 O 6
HI 4' '\2 2.J 4.8 4 4
Hl 60 6' 1.3 2,4 7 7

LSD
'A lradlllond Jl-,rdho:handhng, I~ (hld.l.:- s:l.nm~. ~:l.nlllg ca I ~f1r og.! ~nlllgGI. ! I scpr

,
7
7
7

O
3

"O

67.0
63.6
i,U
68.4

3./
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Nitratudvaskning
Med dCI foml<11 at belyse ændringer i nitratudvasknin
gen fra danst.. landbrug forårsagel af ændringer i dyrk
ningspraksis i perioden fra 1989-90 til 1994-95 er vand·
og kvælstofmodellen DAISY anvcndt til at simulere ni
tralUdvaskning pålandbrugsarcalemc i KVADRATNETTET.

SimuleringeOlc er gennemfort med 3 forskellige klima
typer: Aklucllc vejrforhold. et rclalivl nedborsrigt
(1.7.91-30.6.92) og et relativt I1cdbørsfattigt år (1.7.93
30.6.94). Vejret i de to år Cl' gCnlaget for hvert år. simu
leringerne blt:v genncmført. Sillluleringerne er gcnnem
fort med de forskellige vejrforhold for at eliminere ef
fekten af de forskellige vcjrforhold fra år [il .'1' på nitmt
udvaskningen. Den simulerede nilratudva:skning for de
enkelte punklcr er opgjort for de enkelte amter og for de
enkelte år.

Resultaleme af simuleringeme med DA/SYer vist på
figur 8. På figuren er vist resultaterne af simuleringerne
med aktuelle vejrforhold i de enkelte år samt (It: konkrc
tc vejrforhold. Resultalcrnc er vist som gennemsnit for
helc landel.

Nitratudvaskning - hele landet

180r-----;:::;;;;;,;;==;l
160 I: Aktuelt klima : I••• 1.7.93-30.6.94 kinna
140 - -1.7.91-30.6.92 klima

120

-----------~,80 --. ---_

60 ";':•••

40

20

01---+---+---+---<---1
1.4.89- 1.4.90- 1.4.91· 1.4.92- 1.4.93· 1.4.94-

31.3.90 31.3.91 31.3.92 31.3.93 31.3.94 31.3.95

Figur 8. NUratudvaskning simuleret med DAISY i pe
rioden fra 1989 til 1995 pA landbrugsarealer i
KVADRATNET7FT.

I gennemsnit for hele landet er nitratudvaskningen. si
muleret med del sammc vejr fra år til <k falde I cn smule
i perioden. Faldet svarer til 11·13% (8-9 kg N pr. ha.l.
hvis udvaskningen i året 1994195 slllnmcnltgncs med
gennemsnillct af udvaskningsbercgningeme de foregil
ende år. Nitratudv3skningen simulcrct med del akluellc
vcjr varierer belydeligl mcre fra år lil ar især i dc jyske
amter. hvor specielt vinteren 1992-93 havdc cn megel
stor nitratudvaskning.

Reduktionen i niltatudva!okningen fra landbruget ~kyl

dcs i første række de ændringer, der er skel i anvcndel
scn af handels- og husdyrgodning og dernæst dct ogede
areal med brak og grønne marker.
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Der er slore for~kclle på den effekt. ændringcrnc i
drifLsforholdene har haft p;\ nilnttudvaskningcll i de en
kelte amler. Den sWrste effckt er ifølge resultaterne af
simuleringerne opnåcl i Vejle-. Ringt..0bing·, Ribe- og
Sdr. Jyllands amter. hvor der er ~imuleret betydelige re
duktioncr i nitratudvaskningcn. 1 Viborg·, Fyns-. SlOr·
strøms og Bomholms amler er der simulerel cn uændret
eller !ovagt stigcnde nitratudvaslo.ning.

Rcsultaterne viser. at de største ændringer har fundet
sted på svinebrug og p!l grovsandcI jord pil alle driftsty
per.

Moddhcregninger Illed DAISY på landbmgsarealerne i
KVADRATNl:.Tfl:."T viser. al nilratudvaskningen fra landbru
get i perioden fra 1989-90 til 1994-95 er faldcl 10-15%,
svarende tilmcllem 20.000 og 30.000 t på landsplan. Ef
feklcn cr storst på grovsandct jord og p~ svinebrug p~

alle jordtyper. Virkningcn af ændringer i dyrkningsfor
holdene p" nitratudvaskningen vil oftc blive sloret af ef
fcktcn af vekslende klimaforhold.

Andre gødningsforsøg og
undersøgelser
Flerårige forsøg med
jordforbedringsmidler
I 1995 blev påbegyndt en flerårig forsøgseric mcd af
prøvning af et jordforbedringsmiddel kaldct Agn-Gro.
som i følge produktinformationen skal have en gavnlig
cffekt på den biologi~kc omsætning i jorden og dermed
bevirke. at behovct for at supplere planternes nærings
stofforsyning med handelsgødning formindskes. Agri
Gro består af et subslrat af planter, og indholdet skal vir·
ke stimulerende på omsætningen i jorden. I 1995 blcv
der gennemført 2 forsøg. hvor Agri-Gro blev tilført ved
udsprojtning om foruret. Effektcn af Agri-Gro blev af·
prøvel ved 3 kvælstofnivcauer. Resultalerne fru 1995 vi
ste en tt:ndcns til, al der blev opnået el merudbytte for
Agn-Gro vcd tilførsel af halvdelen af den nOmlale
kvælstofmængde.

l 1996 er forsøgene fortsat. Hverken i forsøget i havre
eller i forsøgct i vimcrlwede er der opnået merudbytte
for udsprøjtning af Agri-Gro. Ved bestemmelse af N
min-indholdet i jorden ved foråreis begyndelse er der
målt el lidt lavere indhold af N-min i begge forsøg. hvor
dcr blev anvendt Agri-Gro sidste :ll'.

Resultaterne af de 2 enkcllforsøg fremgår af t:lbelbilag
afsnit F (070409596).

Planteanalyser
I 1995 og 1996 er dct afprøvet hvoiVidt planteanalyscr
kan anvendes som diugnosredskab lil at angive, hvad der
er årsag til »plcncr« i marken. Denne anvcndelse af plan
teanalyscrne skal ses som el alternativ til at anvende plan·
tcanalyscn systematisk lil al angive godningsbehovcl.

Planteanalysen kan ud over evt. al givc information
om en øjeblikkclig næringsstofmangel ogs/l på længere
~igL hcnlede opmærksomheden på forhold. man b~~r

værc opmærksom på.



I 11)<)5 Ol! 1<)<)6 er der I hin:. Hol! 1mar"'er udlaget en
pl,mlepm\C I .. pktlcr«. hvorefler pf()\en er ~ndt III
,-\nal>Ct:n eller til urulll Cen ler. liner af .'plcllcme« er
dt:r anlagt el forsog med 2 fnf'o~,lcd. I del cnc fo""gs
kd er der guds!..el efler pl:Jntcanill) <;el1") anocfalingcr. og
i del ,lIIdel lor<;(lg\led hk,"' der lIllct furetagel. Resulta
terne .I( lor")llgcnc cr \ 1<;( I lahclbllaget Il.lbel E-W I 1945
og r,H I 19911

Posilionsbesleml pianiedyrkning
I 1996 er der I cl o,;:lIuarhcjde mellem Kemm.l. For
~t:hung~;IJl<;laJt njr Lamlwirhch.Jf1 (rAL) i Braull
<;cl1" eig. cld.lromUirlll:lel ThIHhlrup & Ovcr,gaanj og
L:uu.b,kunlurel for Planle;wl ud\ I"'JcI el prngnllll. <;(llll
beregner hehovet for N. P. K. Mg. S og "'al'" i ddomr:.'l
der al l11ar!..er. lldgan~<;pllll"'lel for gradueringen Cl' elI
bereglllng af hcho\ct pålllarl..nlvt:au f. eb. l HLORlr'TS
IO'i'iJ',{jl , og upl) "Olngcr om jordtype og C\ I. udby He
(or..kelllge "led\.'r j mar"'ell. PrngrJ.mmct \II oliw mlrn
ducert:1 I 191)7.

Andre undersøgelser
Fur<;"'nlll!:!'>Center RI"o genncmfmer en undersogd<;c ;.il
mdhoh.lcl al "pomllller"lcr i I..ul1\cnllonell" ug o"'oln
gl'l.. d~ r"'ede afgmdcr. LallfJ"''''onturcl har \ la dc lul...lle
pbntea\ h~nn"ulenl..:r fure<;l!!el pr\)\l.'Udt:lgnlll~t'n, Re
<;llitalernc al und..:rsll!!ehen b1l\er Ollt:lllhggjon I cn "ær4

sl..lIl rapport.
I ..arnarhcjdc 11It:d FAL i Braull'>Ch\\ci~ er gennt'mfort

CIl monilenng af llld holdet af n,cflng'l'lulfer i ~lIl...l..crro

":1'. Fm Cl. :W lI1arker i Dalltllar'" er ud lage I jord- og plan
tepmvcr l <;)UlnlngclI at JunI I 19lJj lIg 1996. l Schlc<;
wig-Iloblen er der udlngcl pnlVcr af..:t helydeligl ~tlll"''':

anlal mar"'cl'. P)anlCpm\emc under"(l~e:-. fHf alle helY
dendc IllIkrO' ug m'lkromcnng<;<;loflcl' ug materia1c1 ~k..1
danllc h:lggnmd for (lp~lillil1g :tl græn'e\'a:n.lifunl..liuner
for Indhold af ll:cringsstllffcr l roer.

I !lam;lrhejde med Frugl og. (irontr:\dgl ... mngen er gen
nemf'ln :! for<;og med nalrium 111 gulcroddcr. Resultater
ne af fUNlgenc uffenlligg\lrc" ".er<;"'ih

Jordbundsanalyser
Omfangcl af ~cnml...e jordbund,anal)..cr Iremgår af la
bel 41.). I forhold til 191.}5 er antallet oll real..llonslahhc
<;temmeher (aldel med ca. I() pct .. fn'ilor- ug I..aliumlals
hc,lclllmeher med 5 JX:l. men' "nIalII,'I ,II magnesium·
tahl:lC<;tcmmd...er er :-tcgct lidt. Regl'lm:C<;<;lg am'ende!..e
af j\lTdhund~anal)l>Crer forhal cn .. igtlg reU..:snor lil al

Bornholm "Sn 'iX(i 'iSil " "Slorsl0m~ ArnI """" 'i 1.:J I .'i1.,8 21.:J3 293
SJæl1.1lul 7mll niM nS:!j 207.:J 7H
ryn 9577 6-107 1>'07 2843 73
O'II~II.lIHJ I"-'M 19.P.:J 111·Ul'oI Mil! l1Qt,l
f\onJlylland 1~i770 1847(1 1~4Xl) 732.'i 50Sq
\'('tJ} lI.lntl 17<K)J l"-S':' I~S17 "". :!JQS

Ilc:lc I:1lldel """, 7455] 7-lfflO 25126 10297

(;ø<hkning 0l-: kalkninI-:

<;lkre. at der !!1.1dsl..e<; optlltlalt. Tidligcr~ hlc\ der !!cn
nelli ton octydeli!!1 flerc rcal..tJull<;I:llsanaly")cr end 10"

fur- og ~allulllbcslernmclscr. J dag :lll\cndc~ nX<;len
udeluHcnde ~Iandard:lnal)..cr,h\or der l "amme PTtl\C
anal)"Cres for rea"IIOll\tal. (o<;fonal. I.."lIumt.:.l1 ug i
nlal1ge IlIf:c!de og..:llllagncsiullllal

Del lidI storre antal.lf rcal..tlun"ral ..hc<;lelllmebL'r 'I"') I
de<;. ,Il der udtage.. en cn del rcal..tiunslall Illar~cr. l1\or
der er mi<;t,llll..c om. al RI er 101' 1:1\ I Dcrfur gl\t:r lorde
llllgcn af rcaldltlllstal i"'I..e C\ rcpr:c ..elU:l11\ t llldlry-I.. ilf
jorden<; kalktibtalll..1. IlcrillltKI er giKlnill!!,anal} <;cme.
der (lvervcj..:ndc ~lammer fra s)'<;ICl1lali~kc jordhund.. ·
,tn:,I} "Cl' af helt.: ejendolllmen. t1t)gcnlul1dc rcpræ<;elllall
\1.' for landbmg.sJordcn. Oen proccllli<;kc fordellllg af
.!:wdrllngslallenc i de en"'clte )and~dek I..an derfor .!:!i\e et
indlryk af gudning.. lIlstalldene. Se label50.

Den procenti<;ke fordellllg af reakliml"lallclle l dc en 4

"'elle landsdde er <;lurt ~CI idenll\'" fra :1r li! ~r. Op Igen
1It:11l SO.eme fJ.ldt andelen af megel hiVe rea!"tinnMal.
SOlll del fremg.\r af I,lhelleme er fO\for-. I..aliulll- ug
magnesiullllallene hUje, og dansk agerjord er gcnnem
g.lende l en gCKI godning:-.tllsland. Det betyder. at for de
flesle Jorder er der el relatl\ I 'lInn interval. der I..an hc
legne.. ~Olll optimalt for reil~llon<;lallcl. år real..tiOll<;lal
\cl er 0\ er 55-6.0 er det derfor IHe så mcgcl reaktion"
1.11le" "hlrre].,c. der er mleres..ant. ml'n ud"'Il...lingen i re
al..llonstallelle. 1:.1 acceptahell rcal..tionswl !..an nonn.. lt
oprelholdes \ed en kall...tilftlr..el p 1.5-2 Ion ~al!.. h\'er
1.-4.•11'.

Ih i<; jorden er stærl.. ler!.'!. "',lil dcr \ ære behov for 1..:11
!..Iling for :11 forbedre jordstru"'lurcll. II\'i", dcr dyrl..e~ af
grndrr med Cl spel.'icll 'Ilurt krav lil renl..tiol1stallct. "':lll
der og",;\ værc hehov for :tl Cl' liiflIre TlleTC kalk end
na.:vnt (1\ cnfor.

ro<;f1ll1allel Wn angl\Cr dcn Icl tilg,cngelig.e for.. lor
1lI.engde i jorden. ug dc:nne analy"e for Jorden.. mdhnld
af tilg.;cngcllgt fosfor hilr cfterh~llden Ildl anO"1 fm(or
s)rclallcl. Fo...fonallct an,e<; f\lr Iavl ved værdicr under
1. Al t'lbellen ses. "I "'un mellem:! og 7 pel. :lf analy<;cr
ne har \ 1<;1 I:l\-e fo~fonal. memo o\er 50 pet. i1f losfnrtal
lene har \ ærct mcr 4.0. Den "itUf'te af andel af analy"Cr
med hOje fu<;fonal \("'1 l de hu<;dYflnten'iIVe rcgloncr
Nurd- og Ve"'ljylland. h\or ca. 15 pc!. af fosfurl:lllene er
0\ er (1.0.

"aliumt;al1cl~ lKO slurrcl\C \arierer mellem land<;de
lene. Nl\eaufor<;"'e1len '11..ylde~ for<;t O!! fremme,! jordl]
pcftlr<;~clle. Iler skiller Ve"IJ) lland ~ig klan Ild. Idel næ
<;11,'11 50 lXI. al provcme vi<;er an:ll)<;etal under X. rnell<;
der p.l B(lmholm I..un er 7 pct. "'ailumlal under delle III
\ eau. Alldelen af pf(l\'er med ct "'aliunu:ll under KO er
'l1g.cnde p:l Sjælland og Lnltand-F:ll<;tcr. hvilkct I..all ly
de p~. al man her <;1.:11 va;r..: opmærksom på at tilfl)re til
slla:I.."'eligl kalium.

El magnesIumtal på over -t Octragle'l :-0111 lilfred\<;lil
Icnde. Mellem 20 og .'U Pl.·t. ,,( mag.nc<;lllllllallene lI~gcr

under dette ni\t~au. \1agneslUmtallcl har dog værel ..ti
gcnde 19c1lnem dc sidsle 10 3.r. og andelen af magnes!
umlal under4 Cl' aftagct megel.udb)lIel og I.."'alllctel1 el'
afhængig af tllfor<;el af magnc",ulll. og derfor hor man
\ ære npmær~"umpJ al L\ lllf'ort tll<;træUdigl med Illag



Gudskning og kalkning

Tabe/50. ResIlItater afjordhundsanal.v!>t!r 1996
Procentvis fordeling

~"'" I 'an!-Bom F~ Sjcl· F,n Ostn l- 'estJyl

">1m "". """ '''''' Jylland ''''''5,,,,,.
Rea\;!Jonstal (RI)
O.()..S,4 2 I I 4 , JO
.'').5..5,9 , , 4 1 I' 'O 16
6,0-6,4 30 , 12 l' 2S ). ).
6.5-6.9 '2 l' 2. 36 )' 27 I)
7.()..7,4 II 30 )) 33 IO • )

7.5 og derover O 4' B I) , , O

FosfonallPlI
0.0-4>.0 O O O O O I ,
1,()..1.9 , , 7 , 3 , ,
2.()..2,9 20 2J 27 23 20 l' J4
].1)-3.9 28 lO 20 27 " 24 ,.
4,()..4.9 21 21 IO 21 2) 24 26
5,0-5.9 Il " 'O " Il n n
6.0.6.9 • • , 7 , O •
7.0-7.9 1 ) ) 1 , 3
8,0-8,9 I , I 2 ,
9.0-9.9 I (J , (J I ,
10.0 og dcrm'~r l I , O , ,
KaJiumtlll (KIl
0.0-1,9 O O O O O (J O
2,0·].9 U O O O ) 1 IO
4.0-5.9 , , • , ,O 12 23
6.0-7.9 " 10 24 " " 20 21
8,0-9,9 20 )I 30 27 20 21 l.
10.0-11,9 19 21 18 21 18 I' II
12.0-13.9 IO II ,O 12 12 II 7
14,0·15,9 1\ , ,

" • 4
16.0-17.9 • 2 2 ) , 4 2
18.0-19.9 4 I 1 2 1 1
W,O og derover 4 ) 2 , , 4 )

Magnesiumtal (MgI)
0.0-0.9 O O O O O O
1.0-1.9 I I ) 1 ,
2.0-2,9 4 • O O • 7
1.0-3.9 ,. IS " I. I. ,.
4.Q-4.9 2) 21 21 IO '8 2J
5.0-5.9 22 18 IO l. 17 18
6,0-6.9 l' 12 12 12 JJ 11
7.0-7.9 8 'O S 9 9
8.0-8.9 , , , • • ,
9.0-9.9 I ) 1 J J .1

10.0 og derO\'cr 4 8 5 8 8 •
KohbcnallCull
O.o-t).9 , 18 , , 2 2
1.0-1.9 l' lO 10 " 17 IR
2.0-2.9 34 2. 34 )) )2 ))
3.0-3.9 I' 21 IS ,. 25 !.~

4.D-4,9 • , ) 7 I) II
'\.0-5.9 , O 5 J •
6.D-6.9 2 ) O 1 ) )

7.0-7.9 1 O O , I I
8.0-8.9 I O O O I I
9.0-9.9 I O O O U (J

10.0 og dero\'~r 2 O II O O O
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nesium. enlen i magnesiumkalk eller i magnesiumholdi
ge godningcr.

Ved vurdering af fordelingen af kobbertal efter størrel
se p. Sjælland og Fyn skal man været opmærksom på. aL
der kun er udtaget fA prøver og at de iUe er repræsenla
Ii\'C. Kobbertal under 2 angiver risi"o for kobbermangel
pj visse jorder. som f.eks. la\'bundsjorder. Der er en re
lativ stor andel af proverne med et lavl kobbertaJ. hvil
ket "an hænge sammen med. at der nelop analyseres for
kobber på Jorder. hvor man har mistanke om risiko for
kobbennangel. Der registreres efterhånden en del pro\'er
med et kobbenalover IO. Årsagen til delte kan være
tilforsel af gyllc med et højt kobbenndhold_ som stam
mer fm lilsætning af kobber til svinefoderet eller evI. fra
kvægbedrifter. hvor der anvendes fodbade med kobtx:r
sulfat til forebyggelse af klovsygdomme. Ved meget
hoje kobbcrtal kan der opstå skader på afgroden ved
kobberforgiflnmg. Derfor bor man undgå de høje kob
bcnal ved al afpasse kobbertilførslen efter planternes
behov.

Del tid5krt~rt'nd~ arbejde med udtagning afjordpro\'er
kan efft'k/n'ist'u'l l"ed hjælp af delte ol-Irjulede terræn
gdt'ndl' kore/o; FolU. KIaIIs Johansen
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AJddlllgA
Pllljning og traditionel såning har i alle dernonstratinnl>
markel'l1e givet en 11Ifrclis'ilillcndc elablering af vinler
hveden med en jævn pJanlcbesllInd.

AJdf'llm: IJ
Elilhleringen I denne afdeling er ikke blcvet tilfred':-lil
Icnde i alle demonstratlOnsmarkemc. Der meldes ncrc
'itcder om en tyndere pllintebestand og en dårligere for
deling al planteme. pnmærl på grund af lendcns til
slæbIlIng. 11\ Ol' dcr hllr værel for store mængder plantc
rc!olcr

gen er hle\'ct vandet. Der har hverken vxrct nugen \,j ..u
el eller udb) llelllæ!o~Ig. for~kcl mellem det ubehandlede
og det ochandlede forsog ..led.

Demonstration af såmetoder i
vinterhvede
I eftcr.ln:t 1995 bic\' der anlagt IO dernonslr.lllon\mar
ker i vinlerhwdc. I hver dCl1lon<;lration~mark har der
værel anlagt J dier 4 afdetlllger. hvor vinterhveden har
\'ære! etablere! efter for..kcllige metooer:

Plujmng. jordpakning. såbel.h:harvmng
ug såning
Stubharvning og traditionel såning
Stubharvning og direktc såning
Dirch: såning i ubehandlet stub

Afdeling A

Afdeling B
Afdelmg C
Afdeling D

Alt/e/mg C OK D
Gcnerelt har clablenngcn værel lilfredsstillende. men
dog Ikke heil så jæ\'n og cnsanet 'iOm i afdelmg A. I
nogle rnar1<er meldes Olll mcget ukrudt. i~:rr græsu\..rudl
I nen: af rnarl-cmc har der været kerner. der lUe er ble
\,et dækket ordentligl. Især i plctter med megcl 'ttl\' jord
har fremsplnngen \'ærel dårligere.

Da der kun har været lale om demonstralionsmaner.
cr udb) ttcrne IHe blevel regisIreret fon."gsmæ~sigl. I
seb af marlemc er der mudlenid ble"et foretaget en
udbyllcbe\temmelse. Sel\' om man IHe skal tlllægge
udb)1tebel>ICmmel..cr for 1I10r værdi. er det dog lluercs
sant. at I fem af de sekll mark.er er del hUjCSle udbyuc
måh I afdeling A med lradllionel plojning og sånmg. De·
monslrationerne har blandl andet vbt. at undcr lidi van
skeligere forhold. s:1\om l !:l\·lllngcr. p:l bakkctoppc. I

Forsøg med jordbehandling
Der Cl' gcnncmfor! I] forsøg mcd jordbehandling og af
grodcelablcring, Af hCI1!>)'1l lil den afgrodt::visc opdeling
af stoffet i O\'cr\iglcn Cl' de nClIte resultater \'iSI og kom
menteret lindre 'leder i Oversiglen.

Forsog med Ilunllnermg af uml-ostlllngcr \cd ctable
ring af vintcrr.!ps cr omtalt i af'nit E.

Forsog med minimcnng af oml-ol>tmnger "cd etablc
ring af vinterhvcde er omtalt i af!llllt B.

Der Cl' gennemfon ct forsog (G I) med ctablering af
\'årb)g \'ed traditionel sårung cfter fur!rsplojning i IO
forskelhge dybder (15 og 25 cm). \ ning efter stubharv
mng og dlrekle s nmg efter rcn\projlning med gi) pho
sal. De højeste udbyucr er opnåel I de to forsogsled med
plojmng. men der er ingen sil-ker forskel.

I el andet forsag (G2) i v rbyg er afproveltradilionel
såmng med og uden jordpakning cflcr fornrsplejning.
skiveskærsåning efler forårsplojning og jordpakning. og
endchg plejning. jordpakning og såning i ~n arbejds
gang med Packomal Seeder. Del bedste resuhat er opnå
et vcd tradlllonel s nmg med jordpaklllllg. men forskel
len er ikke sikker

Endelig er der gennemført Cl forseg (G3) på 1B3 med
jordlosl1lng 111 55 cm dybde fonld for vårbyg. Vårbyg-

Jordbehandling
Omkostningerne III jordbehandling udgor en "Ior del af
de samlede dyrknlllg'>oml..o.\mmger 1 planlcproduJaio
nen. Arbejd~forbrugc( lil lradllloncl jordbehandling og
afgrodeclanlcrmg er betydelig!. Jurdbehandhngen forud
for etablering af vinlcr..:cd er p:l mange bedrifter en ar
hcJd~lI1:cs'iig Oa<;kchal\. Dcrfnr er der <;101' inlcrcsse for
metoder ul afgrodccl:lblenng. der I..an reducere d> rk
llingsoml..l>"lningemc eller arocJd,forbrugcl.

Jordbehandlingen og afgrodeclabteringcn skal udfore..
på en m:1dc, der si"l'cr gode frcmspirings- og va'l..stfur
hold for afgnxlcrnc. Vclelahlcrede afgrodcr har en god
I..onkurrencccvne overfor ukrudtet. s~ ul..rudlshckæm
pcl<;cn kan o;I..c effektivt med ..må mængder ul..rudlSll1id
Icr.

Del Cl' også vigtigt al udforc jordbchandhngen på cn
mådc. lIå udv:bl-ningcll af næringsstoffer og erosionen
af jord ved ovcrOadeaf\lrOllllling bliver mind:.l mulig. I
dc :.encrc år er der :-ct stigende probIcmeI' mcd jordero
sion.
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Demonstration af såmetoder i
vinterraps
I 1996 er dcr anlagt 8 dcmonstrationsmar~er med for
skellige metoder til etablenng af vimcfr.lps, 1hver Illark
indgAr fire afdelinger:

Meloden m~d sprednmg af rapJ.froct for host af forfrug
ten bemærker sig furst og frcmmest vcd en meget lille
arbcjd:-.indsals. Metoden m~ dog indtil videre betcgnc),
som nogel usiUer. Fremspiringen bliver ofte dårlig un
der tØlTC forhold. Frcm~piringen kan i nogle lilfælde ~il..

res ved at foretag.c en lel han'ning af jorden umiddc!harl
efter hosl. Metoden kan have særlig inll:ressc. hvis mall
gerne vil dyrke vint~rraps efter vinterhvcde. fordi del

Vanding
Der har gem:rell \ æret el ),lort behov for \'anding i 1996.
Der "nm en del nedbør I maj. men fra begyndelsen af ju
ni og heil lrem til september har der næsten lanstant
"ærel Cl betydcligt vandbalanceunderskud. Denned har
der været vandmg..bchov ovcr en meget lang periode.
Der har værel el udhredt behov for at \'ande roer og gr.es
I ,eptemher m~ned. hvilkel er noget usædvanligt. I juni
og hegyndelscn af juli har dcn polcntielle fordampning
imidlcnid været forholdsvis lav. Kun ca. 3 mm I gen
nemsml pr. dag. Del skyldtes. al der har været mange
dage mcd ovcr..kyct vejr og ..mårcgn. [)ct har belydet. at
dct har \æret lenere al få vandet afgnxleme rCllidigl.
hvilket er afgørende for al få el fornuftigt merudbytte
for vanding. I længere perioder med vam\! og ton vcjr.
hvor fordampningcn lypisk er 4-5 mm pr. dag. er van
dlllgsk,lpacitelcn ulil<;lrækkelig på mange laodbrug. I en
sådan situation er dct vigtigl al fravælge nugle marker.
:-.. rc<.;ten kan hlive vandct rettidigt. I label I Cl' vist vand
balanc~ullderskuddcl i månedemt: maj-september llll

vClldt som el lilnærmel udtryk for det gennemsnitlige
vandingshchov. Opgorehen cr imidlcnid udarbejdet på
basI'" ill' vandbalanceundcrskuddcl i hele måneder og la
ger således ikke hcn~}'n til afgrødernes nujagtigc udvik
lingsforløb, Del er tal for potcntiel fordampning. dcr lig
ger lil grund for label l, I den periode. hvor afgrooeme
ikke dækkcr jordoverfladen. og i perioder med el bely
deligl vandbalanceunderskud er den aktuelle fordamp
ninI: mindre end den polentieIIe fordampmng.

nornlalt ikke er muligt al S. vinterrap!oen rettidigt på Ir.t
ditioncl vis efler vinterhvede. [)et givcr mulighed for al
d)rl..e vlluernlps udcn at havc villterbyg i sædskiftet.
Desuden I..an metoden have interesse. hvor der er megel
hyrdetaske. fordI der nonna1t lk.J..e fremspirer mcget nyt
u"rudt nJr Jorden iHe bearbejdes. En "raftig forckomst
af hyrdclaske gor nogle sleder Irddilionel dyrkning af
vllltcrrap' ullluh!!. I efternret 1996 har der været et» ben
mar" .. arrangement på demon.'.lrationsarcalerne. Det VII
bll\'C gentaget i foråret 1997.

Plojnml!. Jordpaknmg. såhedshan nmg.
såning,
Stubharvning. s:ibedsharvning. ~ning.
Stubharvnmg. dirckle såning,
Såmng mcd godnmg~sprcder for hO~1 af
forfrugten,

Afdeling B
Afdeling C
Afdcling D

Afdelmg. A

pieIler mcd megcl :-.tiv jord og p:l arealer med '>Iurre
mængder plantercster har plujning forud for <;;'ming gi·
"'cl den si~rc'i1e afgrodeetahlering. [)cl er el forhold.
som ikke viser ..ig i de almindelige markforsog. fordi
forsøgene ahid bliver anlagt under gode. ensartede jord
bundsforhold på plan jord. Demonstrationer af denne 1)
pc er velegnet til at belysc nogle af de fordele og ulem
per "ed de fONkelligc etableringsmcloder. der viser sig
under varierende dyrkningsforhold. Der har været 011
holdl to land:-.dæUende .. ben mark .. afr.lngemenler.
hvor planlca\'I!>~on"ulenlerhar frem"'lst demon"lration:-.
markerne for alle InIeresserede.

Figur 1. Kortet viser placenngen af demonstratIons
marker med sAmetoder , vmterraps. I fororet 1997
vil der blive holdt et ..Aben mark« arrangement i aJle
markerne.

Po ~ronaJldel jord oplUJr kartofler ilde ret slor effekli"
TOlJdy/xJe Den bededne roddylxJe ~I;lIer 510fe kro" til rel
lid/j.: mndmg Det bedsIl' re1>lIlto, (Jpnds. nur der \'Onde.'!
nJed!orhoJdn'u Jmå mndmængder pr. Rang (20-15 mlll)
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lahcl l.lf/flllba/mICC'lmdt'nJ..llfllllll"cml1 mm udlrvkfor Rf'flm'1I15Ilillil{1 I'alldillg.\bchOI' (mm) 1/(/ l{ITII·.wul(il'l ,ord I /996

tLandsdel I Gnes Vdr.sa"d Kar10ner Roer/m3J~

m. ·uni iuli '"' ",n lall mal .uni uli 'U' iall un, uli lIUll ~ iall uh >U' ",n iall.ll

Nordn'lland Il b1 10 21 O 173 O 61 7' 21 173 /,1 19 21 " 173 Xl' 21 II 107
MidI- O!! vesljylland 3 65 68 22 O 158 3 65 "" 22 158 65 68 22 O 155 68 22 O '0
O"'Jylland 1 50 68 27 Il 152 1 50 68 1X 15.1 SO ,,' 21 O 14:\ Ml 27 Il '"$ydjyll:lnd 1 57 51 11 O 126 1 57 51 11 126 57 51 11 O Il' 51 11 O 62
lyn " fl(, '" .~(, Il "l 15 '''' /," 16 1.'0 M '" '" " "'" '"l 1/, Il 100
Sja:Jland og

Lolland Falsler 14 69 62 60 6 211 14 69 ., 60 205 b9 62 60 6 197 .2 60 6 12R
Bornholm II " O '" II IOS " " Il 'M lO.~ 41 " 60 " 105 O /" O 60

licie landel 19<)(, ) (,~ /," " " 163 ) 62 '" " lb,l bZ '" " " lull '" ." O .,
1'J')5 36 " " 30 O 245 36 35 " X6 2.J~ 35 " 8/, II 209 SS KI, " 1i-l

19'" 55 31 109 O O 195 55 31 1()9 O lYS J l 109 II O 140 1()9 O II 109
11)!ll 6' (,1) O " O l" 69 .') " " '" '"

O " Il /'u " O Il "1992 71 122 6J Il O 258 73 122 61 Il 2..5M 122 63 Il Il 185 61 O O 63
1991 " " 61 " Il 1-19 5~ II "l 35 14') " 01 "

, '16 .1 .~5 II 9',
I'NO 55 O 57 '3 O 125 55 O Si 13 [15 O " 13 O 10 57 13 O 70
!l)IN 68 ,,, 7J 13 17 Du (,x (,5 7J 11 119 h; " 13 17 168 " 11 17 101
19S8 51 54 O 18 II 129 41 52 O O 91 41 O 18 O 59 O 18 O 18
Iq,'G JoI O t:I .I " 7. O " 2fl " IO O " 5 " 17 "

, l 1.1
Ilde land('1 l"'h7·!)(, 50 H 55 10 Z 171 .l.:'i '" " 19 162 11 " 20 2 119 52 2(1 2 "

Vandingsregnskab
Dc t1estt: ~teder har del v;crct akluelt at ... Iarte vandings
regnsL.lhcl for overvintrende af~roder omkring den 20.
tlpril. Dcr har dog værct "Ior for~kcl fra mark lil mark p:1
grund af for~kcllig overvinlring. Dc,udell h:tr ~ilu;llio

ncn værct megel ...pcciel i fod.rd 1996. r~)rdl der er fal
dct megel lidi ned bor i b~de marts og :tpril. ~i1lcdes al
jorden har va:rct afdr:cnet lil tllarU-:1p;teitd allerede r
lollet af vinieren. 1':1 jorder med ,lur mtlrkkapacllcl "'om
dt:r ik"'c ncdoor IHlk l lobcl af vinll'rCl1 1995/96 lil al fyl
de jorderne op lilmarkkapaC'ih.'l.

Vandingsregn~k:tb for v!lrs'l'd ~kulle de fle~te sleder
~tartcs I perioden IO.-I~.1l1aj.

Læplantning
Den nye Io... um læhegn. der har haft \'irkning fra 1993/94.
fremmer dt:n "'olle"'li\'e planlning af orederl' hegn saml
plantning ;tf la:gi\'ende luvlræplalltllmger. Der ydes et
lils"'ud rå 6Y';' lil læhegn med 6-7 planterækker, og
501"/" lil 0\ rige plantninger. Siden ændringen af loven er
omkring halvdelell af planteme. der plante~ encr den
ko1te"'tivc l:cplalltl1lng~llIodel. anvendt i bredere hegn.

Fa:1tcsudvalgct for Læpl:ll1tlling v:tretager den daglige
adminislralion af læplanllllngsloven. Kollektive læpl:tllt
ningsprojekter kan mtilskud til projel...tering. rydning af
g:tll1le plarllninger. jordbearllejdning. indkøb af pl<llltcr
~aml planlning og renholdelse i 3 år. Ejere eller fO'l)ag
lere der ikke har mulighed for at indgå i et kolleklivt
projekt. k,lIl f~ tilskud til ~elv at el<lblcre læpl3l1tninger.
Ved indlviduellæplaotning al1!'ugcs ollllilskud på cl sær
ligt udfomlet allsogningss"'ell1a, der k:m fås hos plallte
skoler og plantningsforeninger. der er optaget på fælles
udvalgcls liste o\'er leverandorer.

Aktiviteterne 1995/96
Der er anvend l (;;1. 4 mil I. planler tillæplanlning_~,!Iktivi-

1elernl.' i 19Y5/9fl svarende ul 27 proc~nl nere planter
end i foregående sæson. I)ct fremgår af tabel 2.

Pinanslov"r:ullmen for tilskud lil l:cplantning bkv i
199~/96 udvidet fra 23.5 lil 285 1l1111. kr. Årets omfat
tende plantnin!!:-.aktivitcter har 1lctyde[, al den ny~ ram
me cr hlevcl udnyttet fuldl ud af brugerne. IXr er ~lor

liblutlling h.1dc til dt:n individuelle O!! lil den kollektive
I:l'plantlling. Plantl.'fnrbrllget lil dell kollektive I;cplanl
ning er "get \æ~elltllgl og udgør c.:<I. ~ mi11 ph1ll1er 11I0d

ca. 2.4 mlil. årligl I :\rcllc forud «(igur 2). En mege1 :-.tor
andel af plantcnle, der anvendcs III kolk"'tiv plantning.
ind~,'r i orede la:hcgn (~~ prOl'CIlIJ.

Lærlalllning~'lkti\iteleme er slorst i Jylland. men ll\-

r
Kollclll\' Ia:DIlU11Il1n~ 199:'i,A)6

Jh:vc

Lær'- ~'"
vcnuc

AnIlII
plant<:

R~ion Anljll ·nd- l·~k-
-ræk· ""'U~ JllInle '"'" "

plant· kede ked< "'edl: i- lall
~U,jll

"ppi< ",.
~'~nmgs- "'g" heiln rende ,,,.. 101\0

11lug km km hegn pIpnIer
>Il plmt

'm "~'" "m~

lin) W

Vcnd~yssel 3 4() 35 3 24 J61 1\8
1ll1111llerlltnd l " " O " 1~~ 41
Viborg 2 ,.

" 3 15 359 1\3
Al'hu~ , 19 20 O l IR1 141
Vejle 2 49 32 2 46 392 29
~mg"'l'hing h 71 .2 9 :!O (1:\(, liX,
Ribe J 72 33 2 2. "" 59
S(lndcrJ) lI;tnd 27 21 l 7 250 'ol
Fyn O 54
(km.: ØSI l " " O 'i 174 2-19
Ilele tandel 191')5/96 21 362 2iS 21 172 29S5 1062
Ild(' 11111111:1 )1)1)-1/95 21 299 :!IX Il Hit) 2-101 7Y-I
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Antal planter
(1000 stk)

3600

1200

600

oL- _

~ i
Figur 2. Omfanget af den kollektive plantning gen
nem 20,§r.

lerc~sell for levende hegn på oerne vokser år for år. Der
er hctydellgc reglon<lle forskelle på fordelingen mellem
tre og :-<=bræHede hegn. I l-I11nmcrland og Ribe amter
Cl' der elahleret dohbell d malH~C kilolllet<.:r J ræHede
SOIll 6 rækJ...edt' læhegn. mcm der i Viborg. Ar/lU'" S\,n
derjylland og på Oenll.: OSI Cl' en nogenlunde ligelig for·
deling mellem brede og smalle læhegn.

Suppl<=rende tægivcnde lovln~plalltnin~erudgur ca. 7
procent af planlefurbrugct og Cl' af samme !'>lorrdsesor
den ~om I :-idste sæ~on. Interessen for planlning af hre
dere Ia"hegn og suppkrende luvtræplantninger har V;crel
!'>tabrJ gennem de ~encre år. Ucl viser. at læhegn i"ke ale
ne etableres for at opnå la? men ogs:l for at gavne nora
og fauna i del :lhne land. Etl:chegn~ bredde har - i mod
"ætning til læhegnets hOjde og hulproccnl- ikke direkte
betydning for Ia:virkningen. Bredden kan naturligvis
indvirke p,\ hegnets Irivsel. højdevcckst og holdbarheLl
og kan herved indirekte f;1 betydning.

Forhrugct af planter lil individuel læplantnmg har
\ æret 34 procent :-torre end sidste år svarende til ca, 350
km læhegn. Der Cl' ydel tilskud til 812 lodsejcre.

I årcne fra 1977 og. indtil planlcsæsoll 93/94 er der I

gennemsnit plantel 800 km 3 rækkel hegn efter den kol
lektive læplantningslllodc1. l sæ~nn 93/94 og l)4/95 blev
dt."r kun plan let hh ..... 549 og 51 i km læhegn. hvilkct er
for lidt, hvis Danmarks ca. 80.000 "Il} læhegn skal ud
skiftes i ct passende tempo. Derfor Cl' del glædeligt. al
den kollektive læplanlning erogel til 640 km i 1995/%.

l <;æsonen 1996197 Cl' de planlag.te læplanllling<;aktlvitc
lcr af samme storrt."besordcn som aktiviteleme i 1995!9h
!Xr Cl' :m~ugt om Oere midler lil den kollektive læplanl
nlllg. end der er til r:.'ldlghed. og dt."l har derfor værel
n"Llvendigl at foretage en rrioritenng mellem de IllJ
komne ansøgningcr. Del forventes fon sat. :lI mere end
halvdelen af planterne vil indgå I brede læhegn.

198

Jordfygning forekom flere steder i foråret '996. Her er
\'isl et hiflede fra NordJylfand i el omrdde uden læhegn.
Der skele en del ~kode pd ny[remsp,rede ofgroder og
Slore mængder sand[og i aji'ondingskanalerne.
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Økologisk og
biodynamisk dyrkning
af Michael Tersbø!

Årets resultater

gimidlcme ved StrukturdircklOratet. Landbrugs- og Fi
s~enmlni~tcrict.

1996199519941993

Udbytter i kornarter 1993-96
i økologiske sortsforsøg

(målesorter)

SOrl .... forsog med kornarlemc kan bruges lil al vurdere
,'ret~ udbyucniveall. Dog er tallene ikke direkte rcpræ
",cl1l'lIivc. da forsøgene altid placeres pil den gode og
ensartede del af den enkel le forsoglolllar~. I figur I vises
de locneste 4 år~ udhyucr i ~onsblandingen I vinterhvede
og drbyg ~amt m:\lcsorlen i havre. Vinterhvede og hav
re har for økologiske forhold givct cl usædv:mligl højt
udbyue i 1996 svarende lil henholdlovis 33 pct. og 40 pct
over gellnemSllltlet for de 3 foregilende år. Vårbyg lig
ger p:i. samme ni\'c:w som de tidligere <\r,

En generel forklaring på de høje udbytter er den me
get tørre vinter, der meMel1e. :Il der i forMet var hibe
holdt meget uorganisk kvælstof i de uvcrste jordlag.
Ifolgc kvælstofprognosen var N-min indholdet betyde
ligt hojere end normalt. og del har givet mUlighed for al
~pare pd gødningen. Dc økologiske landmænd har nor
malt ikke noget al spure p<'l. så for dem betyder det ekstra
kvælstof en mulighed for storre udbytte. Sclvom det ge
nerelle indtry~ er. atudhyuerne Cl' højere I år end lidlige-

Figur l.

Interessen for den okologisk driflform er fortsat stigen
dt:. Del har også betydet en oget interesse for al deltage i
de økologiske land~forsog. og der er i 1996 gennemfml
63 forsøg. Økologisk dyrkning er ct lille (agomr<ldc: med
mange fors"g~opgaver. Dc relativl (:1 forsøg illden for
hver opg<l\'e hor derfor 101kes med forsigtighed. Afgru
derne ptt \)~()Iogiskc marker og i de okologiskc for~,'g

påvirkes af mange faktorer, ~~\'cl naturgivne "om dem
hll1dnUll1Ucn kim regulere. Mulighc:Jcrnc for al p:lvirkc
,lfgrø(krnc er delvist ltndcrlcdc:-. ved den økologiske
driflfnrm end ved konventionel dnft. Dc Vigtigste regu
leringslllulighcder er sa:d ..kiflcplanen, bl1.lg af husdyr
g,xlnil1g og andre tilladte godmnger. me~anisk ukmdls
bekæmpelse. jordbehandling. sorlsvalg og udsprojllling
3f nogle få præpamtcr.

11997 forvenlcs et ogcltJlskud fnl Landbrugsminlslc
rict til omlægning af bedriftcr uden mælkek ....Oll..'. Inuia
liVe! Cl' en opfølgning på ),Aktionsplancn«. som anbefa
lede at fremme økologisk planteavl ved el særligt lil
~kud de f()r~te 3 :.'tr. Ministerict har desuden iværk~at en
ordning. hvor der gives e! tilskud til rådgivning i forbin
delse med planlægning af omlægning ItI okologlsk drift.
Disse inilmtiver forventes al age r.'Idg,lvningsaktivitcter
Ile indenfor nkologisk jordbrug. og dcsuden ogs5 at sti
Illulere interessen for o~ologiske markfof:)og yderligere.
RMgivning~arbcjdel indenfor økohlgisk og biodyna

misk jordbrug hllr indtil I. lIlaj 1996 va'rel organiserct
under ..$pccialudvalgct for Økologi«. som er el fagligl
udvalg, under L'Uldsudvalgencs Fa:llcsud\alg. Fra inde
værende år er SpeL:ialudvalgcts primærddgivning ned
lagt og overdraget til de In"ale foreninger, som næsten
alle lilbyder okolnglsk ddgivning eller henviser til en
"onsulent i nærheden. $pecialudvalget for Okologi vil
fra 1997 arbejde gennem Sc:klion for Ø~ol(lgi og Fag
gruppen for Økologi p:i. LaJldbru~t:l~ RMgivningscenter.
hvor de faglige opg:lVcr vcdmrende planteavl. kvæg.
svin. maskiner og bygninger ~alll[ økonomi koordincres
og illtegrere~ i landskollloremes akti\'iteter. Der har i
1996 værel analer med speeialkon:-'lIlcllter, der har ydet
r!idgivning indenfor økologisk dyrkning af kartoner.
~rol1sagcr. frugl og bær. ~aml fjcrkræ- og ægproduktion.
f)ls~e afTaler fortsættes i 1997.

Plante<!v!skonsulenleme h:lr stået for genncmfl,relsen
af de okologiske forsøg. der er afrapporlcrct i denne be·
retning. Forsogcnc gennemfores med tilskud fra OKO/O-
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Tabell Gennt>mmiolldbylll' I (umaner /lJl)3·l)1) Int'd
j'Qnkelligjorjrugl

og. ~om .. iden h..:n Inugar I d":l faglige ud\IKling~arbeJ

de.

l~"
l tlb)1te e.iler foolllgt. pr ha

Korn- udtl)u<: Klu\ert:11CY A<kkn

arlf'r 1993 %
An", IIII.:crnc fori"ru~1 \0i hlg leme
f"nog M.: II anwJ hl~ll"l3.n1;l11

no '" lcm<: fOf"o0~ k.cme.I~'~

Vinlcfh\clk 51A 'R 'i:.9 'O .163 7 91·96
Vinlcmag 49.7 'O 47.5 3 36.' 2 92.9-'
\' rb)g 41.9 ,. 'K.9 }.<, 4 1J1.114.9'i
Vltll\'ede ))J 12 42.1 4 36.9 4 95.96
Ib\r~ ~!.1 I. '6.X , .'.'i.! , 9!-95

Vinterhvedesorter
Der er gcnnemfUl1 6 forsøg i vinterhvede. l'db)'ucni·
vcauet har generelt været hOjt og t:a. 40 pet. over ni
veauel i 1995 og U pct, over genllel1l!ollLlId for 199_~

95. Udb) Ile og memdb)lIe ':tes I tabel 3. Halvdch=n af
forsngenc har klo,"ergræs som forfru~t og 4 af forsogene
er ud fon p. lokalileter mcd cl JB.nr. :.10fTC end eller li!,!
med 5. I del fl)rsog, der har del lavesle udbylIe. har der
\'xret d::'lrhg O,"Cf\-lIltflng l alle sorterne.

Forsøgsarbejdets udvikling
Sort<;forsogene har været det dominerende for-.ogsom
rådc, 30m del frcmgM af label 2. l"k senere ~r cr der
dog gjort mere ud af ulrudts- og gooning'iforS\lgcne.
Nogen skarp grænse mellem de enkelte forsn!,!3 lon1131
findes dog ikke. F.eks, lan sortsfor..ogenc ogs:i ~ige nu·
get om muligheden for al hegrænse uKrudlct~ væK<i1
gennem "nn<;valgcl. og forsogene med uKrudtsh:ll'lllllg
bcly~r og":' \ irKningen p:i udb) Ilel af ud..a:dsm;cngde
og ræUcaf... tand. I Iwert forsu!,! ligger en hdhed..oc
tragtnmg, som torslog fremllle .. l lan ftlrOlldle3 III dcm,
der be..ugcr (or'>oget vcd mark.\-andnnger og lignende.

re. sj er der ng~j umltagd..c::r. Foråret og. ...ommeren \'Ir

tor og den nedb<lr. der lom, var uens fordel!.
Gennem..nitsudh) lierne for de fem kornarter er \-'Ist i

label I. IX er hercgnel som el ... impell gennem!onll for~1

for del enlehc år. og dernæ..1 pål\-'ærs af årene. Tallcnc
fordeler sig i tre niveauer. Vinterhvede og rug ligger
oversi, ha\'rc ug \' rbyg ligger næsten ens, nlldlen og
vårhvedc ligger i bunden. h\'ad angår udh)ltcl.

Vcd at ..urtere forsøgcnc efter forfrugl. som del er
gjort 1 label l. bn denne virKning af henhold3vi .. 1.J\1
vcrgræ"/Iucerne og anden forfrugt synliggore ... Del er
alene for-.kellen indenfor den en"ehe Koman. Illan K,ln
sammlCnlignc. d;l de for,kellJgc lomurter IKKe repræsen
lerer dc samme k Man "Kai iUc drage for fa~le kOl1klu
~i(Jncr. LIa materialel er rdativt bt:græn..el. I LIenne l)P
gordsc er del i-.a:r vintcrsæden. der giver rc:spoll3 p~ en
god fOlfnlgl som kjovergræs dkr lucerne rHed et m..:r·
udbYll~ P~ (;<1. II hlg. l v~rs:cden ligger mcrudbylld p,l
cl væsentlig lavere niveau, 1.5-5 hkg pr. ha. Dc udhyllcr,
der er opn~el under »anden forfnlgl«. K;IO væn.: pth'lrlo-cl
af. at forforfrugten CVI. er klovcrgræ .. eller luccrne.

Dyrk",,,!? af okoJo!?isA (orn med el rimeligt IIdbl·tU!
forl/rer. al ell 1'1' andeJ (::?O-4V''!c- J af sæds(ijtet WII'elllh>~

til hælgplml/er med i'lI god h'U'lslOfejfen-lr(",ng

r}J(lnll~ IW6

I. Sonsblandmg •.7 21 65,8 100
2. Rllnltl 9,:! ,. ilA 101
l. Riallo 9.4 21 .....2 ...
~ Ilu~<;;u lJ •.:! " tI.to HIl
5. Ilcæward 9.5 20 +2.1 .7
(, Tnr3 'n 21 Il..' HKI
7. L)nl( 9.5 2) .....2 ...
K. Spdl. ROUqUlIl 1J.S ,. -+-IS.lI JI
f-SD J.6

Son,hl.mtling: KIIOl\I.IIJ\l,'n. Hcrl'ward. flu"ar.

l.ynx og Rialto har givcl 4.2 hkg mindre end blandin
gen. I de all1undelige sortsfoT-.og har Lym. og Rialto og.'
.. :1 gln.:1 Illtndre end blandingen. Spelt har givet væsent
hgt mindre end blandingen. ncmlig 18.9 hkg/ha svaren
de lil 24 p!:1. Mindreudhytlct for Spelt svinger fra 6.9 lil
28.i hkgjha i de 6 forsog. Sid~IC.k hvor uuh)'lIcniveJu
d var l:1\Cre, havde Spelt IO pet. mindre udbyuc end
,>ort~blandillgen, Mindreudbynel i Spel! 'i"al opveJe,> af
en hOjerc afr..:glllnf: end almindelig bmdhvcde.

Indholdet af r~prutejn er generelt 1a\'1. Speh har det
hOjeste indhold. l)g de:.udcn er der er en tendens III lidt
hOJcre llldhold i hlandlllgen og i Hercward og Lym... Ind
holdet af råprotclll indIKerer partieis indhold af gluten
ug dcrmed e~ensKaher Iii brodhvede. Mollerier. der har
erfaring med olologi3l h\ede. Io-ræ\"er norlllalt mindst
IO.';; pct. dprolein l et parti h\ede af en bageegnel sort,
idel man Kan blande parliel med andre mere proleinrige
partIer.....11 el!cnllig bagepro\"c vil endellg.1 Kunne hely'iC
partiet-. egnclhed lilmelfremslilling.

I)cr har \ ærel "vage angreh af brunplelog meldug..
Der h.IT ,"æret mind31 mcldugangreb i L)n\: og. Ole..t i
Spell. mens 'ionerne har \æret lige mcgel ang.rebel af
bnmplcl.

Den meget IJng~ldcde Spelt har hufl 20 pet. mindre
jordda=Knlllg med ulrudl cfler ..lridning cnd gcnnem
snlllel af de IlHifte ..urter. Pi samme Ildspunkt har den
m..:!,!ct Knrblr::'lcde Lyn\ haft 20 pet. 3torrc jorddækning
med ulllldt end de ovrige soner. Ved hosl har Spelt haft
"1I)r<;1 uJ..rudl ..d'l"Kmng

'Vinttrh\edt
PI.'1. Ud~tte Ol

1)1,;1 """",,,- ~nod1»1l< Fl'lfhold\l.l

ripl"Ol.:in dzLning hlqj: l~mt: for udb)11

"ed 00<-1 1"'"

,....
2l "Il ,.
'I IO
J ,,. h\

4

"O

"I3.It

Soosf'lf"Ill!
Clrudls(orsøg
(;.ldnlng~lurso8

Andæ (OfSOg

2()()



Okolugisk og hind,,'nami:o.k d.\ rknil1g

~-

• \n'(\ fnnog //led I/II(aJllwJp\orter har ~i\'t'1 /l,\{{'t/I'fIII

ligl ho}l' lId/n'lIer/m' oÅ%goÅl' forhoJd Ha H'\ f'l Jo,.
m~\(h'.\lto:" med parcp/Jprt/{· I fin' ræHa 1'(1 1m', ~ ul
a,1.wrrefllingell Ih'('defypl'/I Spl'1I, (Ja Jill" el megef Jallgf
!>/m. rager pa hiJJrdel 0l' Ol'f'r de OIri~(' \Orler

-_...._.....~-- ...._--~~ ....~

\Il/uf I""(I,~ " J J J •
Rlalll.hng, hkg. pr ha ~9.9 :'i 1.7 49.1) 46.8 65,X
BIJmJ,ug IDO H~) 11M) 100 11M)
Ilcrcwilrd 105 98 ,,~ 97 97
HU"JI 112 107 101
t(lllho 9' 9'
Tl'rrJ " lU)

RoqulIl. \peh 91 71
RIIIlI.l 101
L~n), '"

Flere års resultater

l/lhl.'!..J ()n'nl~( (11'(" j1Ut· lin ji,rHlg med I'Inter

hlf'dt'!>orler. j'nrholcJ.\lalJnr L('rncudh\'lrr

Vinterh"c-de

T:lbcl 4 gl\·cr ell 0\ er'lg! over Ilere Ms n:sult;Hcr med
\ Intcrhvcdc\Orh:r i ul..olo,!!i .. l,. dYfl..nlng. Forholdstallene
~i\cr Cl gOOt imhryk rir de cnl..cltc :o.nrtc~ udbyIlC'ilahl!l
11:1.

Resultater opdelt efter jordtype og
forfrugt
Dc 'Ic!.." fm~lll! med \inlcrh\cdc\ortcr er l label 5 'iom:~

ret med hen,) n III furfrugl og. jordl) fX', Ved ..nrtcnng.cn
hli\cr f()r','g~~rulldlagcl tlJt:n: .... p1l1l..cll o~ ll..kc holdh.lrt
o\crfnr endelige l..onklu"HlIlCr. Tallene vi ..cr I di ..,e fnr
,ng en llivC:lufor'll..d i udh)'IlCl p. 1.::1. I) hkg i \onsblan
dlllgen 'I01,cngigl af ftlrfnlgl og 1.:'1. 20 hJ...,g. pr. ha athæll
gl~ af Jordtype. [ lit1.varcndc 1.tH"lcnng. fra kOllvcmiolll.:l
Ic for..."g i 1995. var for.!>J...clkn ptll..erm:udhytlcl lIld lem
JB 4 og JH 7·8 op1l 1';\1.:'1. 20 hl..g. Vt:'lI opdclill,!!t:ll hl1vcr
del og.." ... an ...J...cllgen: dl '\igc nOfcI ... 11..I..CI1 om "'CJ"slor
... I..ellelll.:. da LSD \ærdlCme bliver hi'.J ...... Spdl har i allt:
111I.clde gm,:lla ... crc udb)llc cnd hlalll.hu1;cll. IXI .!>cr ud
til. ;11 ll11ndrcudh~lIct for Rlall(1 og l) n'\, '10111 er ... ignifi
kalll I gCllllclll'mJl af alle for...ogene, hhver mmdre udtalt
'ed de hcd... lc d)rJ...ning,oclingeher: J...lo'crgræ'ifortrugl
og JB ).j, I-.nd ... idcrc ~rdcl ud III. al J...hl\crgra'slorfrug-

Icn har kunnd gIVe de ne..lc h\'Cdc~ortcr cn nlprulcm
pr(k,:l,'nt pa lU og dem"cr. o~ al Jordl~p"'me Jlll-l har
.!P'd cl rjproleimndhold. der I allc sorterne p:l nær Iler·
ev.ard er mind ..t I procelllla\'cre end pa JR 5-7,

Vinterrug- og triticaiesorter

Der cr gennemført 5 for'I)1; med vllHemlg og Irillcalc
~Orlcr. t.:JbYllC og Illcrudhyuc ile:t i l:.Inel 6, Udb) lIenl
VC;lUet er rclallvt hujt i .dle lem fOl'ng, hvoraf Ingcn har
haf! J...lovergræsforfrllgl. mcn de cr allc tildcll hu ..dyr
~u(Jlllng 1 form:lf gylle,

Ilyhridrugcll Marder h.lr glvct 3.() hl..g pr. ha men: c.:ml
Dnmin:llor. t)g tl"llicalcMll1cn Al,unu har gi,ct 4.7 hkg
pr. ha llIilldrc, I)a hybridmg er lre g:lnge så d)'r i ud"æd
som ;t1mmdclig rug. bllvcr del npn~cdc mc.:nldhync <,,1011
"'CI udlignet af hOJcrc omkn..tmngcr til ud,:,æd. med dc
aktudlt' pri~cTTclaliolll:r.DyrJ...ning af hyhridrug cr IIlC"1
rdennl pJ. IcrJord. h'or mcrudh)llcl i forhold lil almll1
ddl~ rug forvente .. al være SIUrTC. end del her VISiC. [)el

Tabel.' \ 'mcrhw·dc\orll'T Uf'lJdl r/In JorJnl'.:l 0'.: jtlnlt\pi'

rml1Jl!t JonJlype
KI0\crgrn:\ Anden lorfru~1 JB-nr· , 4 JB-nr. S-7lVinlerh'<de Udb}'lkOJ.1 p t.'dbylt~ og I I'ct Udh).-ue 01 I 1\:1 Udb)lteOC I p;

mcruLlb)llC Cl. merudb)'lIc ffiCludb)UC mcrudb)Ue Cl
hka 1":. ha nlprolcm lUll'! ha

rnproteln hk. p'r. ha rAprOlcin hk) pf. ha nlprolcln

\/l/o!}Of\m; i i , .,
1 Sonsblandlll)t 70.3 103 61.1 9.0 52,6 8.9 72.3 10.0, I{llmn ·Hl.! <J,;'; 0.9 :0 ...11.1 :-:,1 0,7 Q.fl

1 RIUIIO +2.2 10.1 +6.1 ;." +6.Y lU +2,8 9.8, l1u,,;u 15 Y.7 +0,1 ;5 0,7 ;., 0.6 9,5, liere.... Jrd +1.6 ltJ.1 "'2,6 ;; +1.7 ;.; +2.3 9.7
h Ten" ,I 11I.l1 -LU X."i O.S ;.' o.K 9,7
7. Lpl\ +:!.9 tO,1 +5,5 8.8 +5,1 8.6 +3.8 9.8
;.; \flt'1l. Htlu~ulll I k.1 I~,I 195 11I.7 20.Q 1(1,(. t~.9 11.6
I~f) "' J,' ... J9

\nrhhtu\Jlo):' t<llmn. lIa~~'n.lkr("'Jrd, lIu"ar

2l)J



Økologisk og biodynamisk d)Tkning

ldbyne"" F,lloold 131Vintrrnaa Ol tritkalt mcrudb)1t~
f•• udl>)'1tC

hkg "!MIe pr. ha

har hidtil Ikke \'æret muligt at få h)'bridrug I okologisk
fremavl.

Marder har været mest angrebet af meldug (6 pet.
dækmng) og Alamo mindst. I tre af de fem forsag har
jorddækning med ukrudt efter skridning været storst i
Alamo. der er kon i suict. Der er en tendens lil mindsl
jorddækning med ukrudt i Dominator. Ved høsl er der
ikke observeret nogen forskel.

Vinterbygsorter
Der er udfort I fOr""og med vimerbygsorter. Udbynem
veauet er moderat (40,4 hkg pr. ha i sortsblandingen) og
Hanna og Hamu har gl\'et det storsle udbyue. Clarine
har givel signifikant mindre (5.6 hkg pr. ha) end son<;
blandingen. Forsogel har vårbyg som forfrugt og er god
sket med 40 tons kvæggylle pr. ha. Overvintringen har
været i orden. og der har været meget lidt ukrudt i for
soget. Flere af soneme har været moderat angrebel af
meldug og bladplct. Erfaringer med dyrkning af vinler·
byg pr1 okologiske brug er endnu meget sparsomme (!oe
label H 16 i labclbilaget).

Vårbygsorter
Der er gennemfort 6 for~0g med v~rbygsorter. Resulla
terne ses i tabel 7. Udbylteniveauct har været moderat
og lidt lavere end sidsle år. Forfrugterne lil årels forsøg
har gennemg ende været ringere end sidste år.

Der er ikke opnåel signifikanI forskel på udbyttet af
dc afprovcde sorter. Der er en tendens ul. at Bartok har
givet lidt højere udbytte end blandingen. Indholdcl af

Tabel6 Vin/errug- og IritIcaIesorter. (H2)

VlrbYI 19IJ5

.),.flIa/jonlls .. J 5 •
Bhmdmg. hkg. pr ha. 27,5 4l.5 .o., 42.6
Blandmt! 100 100 100 100
Alexis 109 110 101 101
Mchan 107 100
Evelyn 98 97
T~hoo 1()4 101
Goldl~ 100 99
Banok 1tJ7
umba 99

Flere års forsøg med vårbygsorter
Tabel 8 viser resullaterne af Oere års forsog med vArbyg·
sorter. Udbytterne er vist relati\'1 til den aktuelle sorts·
bland mg. der er brugl som målesort. Tabellen viser der
med de enkelte soners udbYllestabilitel.

n\protcln er generelt lavt. hvor Lamba ligger lavest og
Meltan højest. Evel)'n. Meltan. Trebon og Goldie har en
god !oonering med mindst 90 pet. af kernerne over 2.5
mm. diameter. Alexis og evI. Trebon er de eneste af de
afprøvede sorter. der har maltbygegenskaber. Der har ik·
le været markante forskelle i jorddækning med ukrudl
vcd host.

Tatæl8 (J\'er"igl (n'er flere dis forsøg med \'drb.\'g
JOrler Forholdstal for terneudb)"ue

Vårhvedesorter
Der er genncmført 4 forsøg mcd vårhvcdcsortcr. Resul
laterne ..es i label 9. UdbyIleniveauet er lavl, men svarer
lil gcnncmsniuet for årene 1993·95. Der er ingen signi·
fit..ante forskelle p!l sorternes udbytte. Der er dog en ten
den~ til. al malesorlen Dragon har givel det lavcste ud
byttc. Indholdel af rnprolein har værctlavl i alle sorterne
og scdlmentationwærc1ierne har værel lavere end sidste
år. men dog over mindstekravet p~ 30. I ~t af forsøgene
har der dog været for lave se<iimemalionsværdier. Der er
en tendens til, al Dragon og Batdus har hojere scdimen
tallonsværc1ier end de Io ovrige sorter. Der har i alle for·
~øgene værel meget moderate angreb af svampesyg
domme samt moderal konkurrence fra ukrudt.

100
107
97
91

32,8
J.6

+1.8
+J.7

J.J

TalHJ 7. VtJrb\'~sorler. (Hl).

j fors_R. 1996
DominatOf (alm. rug)
Mar&r (b)'bndruZl
Quadnga (alm. rug)
Alamo ttrillcaJ~)

LSD

Sonmnl! ldbytle

Ptt. "" "" .. ..,.. lld:~Hrb,. kc"", ........ ....,n, r.....
rtprotcm >2.5 mm , .... ...."'" ..1

~~~ha

Blanding: Gold_c. \Idun. Lamha. Alexis

Tabel9 ViJrh\'edf"JQrter. (fl4)

l_I
\ irb\t*- - Sedim. "Fjldbyn'Fal.,b.1 udb)1lC forbold!.·_...

1'" \';rn11
hL(/: k tal

",ha

10.5 323 J7 1.l.5 100
111.3 350 34 J.6 111
10,4 36J 33 2.6 108
10.0 334 J7 1.9 106

"'

.$ jfJrsø~ JYWI

l. Dragon
1.. Munl
l. Cadenu
J 8aldus
LSI)

100
9-

107
Hil)

101
99

101
9'J

42.6
·13

2.8
lU
0.4

+O.J
0.6

+0.5

'"

10
13
11
10
11
10
11
11

87
91
85
91
93
94
89

"

6jorsøg./996

I. Sonsblandm& 10.,5
2_ hel)"tl 10..5
3. Banok 10.1
4 MelWl 11.1
.5. Trebon 10.3
6. Goldle 10.4
7. Alexis 10.1
8. Lam~ HI,lI
LSD

202



85 O lS,4 100
65 () 17.3 '.4

9' O -8.5 '4

4' 2J,9 2.10
41 23.3 226

" 12.0 2i4
5.7

201

Havresorter
Der er gennemført 4 forsøg med havrcl'ortcr. Resultater
ne ses i label IO. Udbyltcnivcuact er højt og ligger 40
pet. over gennemsnittet for 1991-95. Ingen af forsøgene
har haft bælgplanter som forfmgt. men dc er alle "elg,,
det med husdyrgødning. Rise, der er en velkendt sort,
har give! del 1l('ljCSIC udh)'lIc. og Sanna. Adamo og Petra
har g.lvet ~ignifikanl mindre end Rise.

Taf)('!IO. JI(l\'''('~o''ler. (/,5).

Udbync

1000- Rå-
Rdfedl (18 roer· Udb>~'

korns-
prOU::1n

pcluf
udbyne for-

vægt pet. al
10f'\IOf "'" """"""10000lOf kerne

pr_ ha

.J forsI'): !CN6

I. Rise 32.1 11.2 5.1 S3.7 100
2 SiU1rl:1 11.-1 Il.~ ."i,O +-l. I "J Adam(l 33,3 12.0 6,3 +2.7 95
-I. Pllrll:ho 31.9 ILi 5.1 +1.6 97
5. Pelr~ 32.3 Il.O 4.4 .3.5 93
6 COrr:lJll 125 11.1 5.1 +0.9 Oh
,..sD 1.4

Der har været meget moderat angreb af svampesyg
dOlllme. dog er der en tl:ndcns lil lidt større angreh af
havrcbladplt=t i Sanna og Adalllll cnd i dl: Qvrige soner.
Dcr har va.:rct udbreut angreb af bladlus i tre af for~()ge

nc. Tu"indkorn~vægten er \((lrst for Sanna og lavesl for
I\Jarno. Med henblik p:l afsætning "om gryn havre er dct
dgtigt med lav skalandcl og sturc fyldige kerner. Kvali
tcten som grynhavrc påvirkc\ af dyrkningsforholdcne.
G1)'nhavrekvalitc( opnås oftest på dyrknings~ikker Jord
og undcr gode hnslbetingclserne. hvor man nClllmerc
undgår tærskeskader på kernerne.

Ærtesorter
Der er gennemflln 2 ror~ug med soner af ll1ark:cn i oko
logisk dyrkning. Kesultatemc se .. i tabcl 11. Der er ikkc i
genncmsnit af dc to ftlrsog fundct sIgnifiklInt forskcl på
sonernc. Der er ell tcndens til del hoje"lc udby Ile i Prof!
og Aladm. I de konventionellc landsforsog med :cnesor-

Tabel II _Æ'.ru'sorler. (Hb).

Mgrøde- Ukrudt
Udbytte OS

Markærl højde før pct, d:etm. ml!rudb)'ItC UdbY'''dl
hkg Kerne fQrhold~laJ

hosL.cm. ved hest
pr. ha

lflJr<o.!/,./QQt/

l, Sol.u':\ 14 53 26.8 100
l. HuhOllyr '" 14 3.u III
3. Haccarn IO 49 3.1 III
4 1.010 III 47 1.6 "'"5, Prof! 41 II 7.1 12'
6,Aladm 50 III 10.3 DS
LSD '"

Økolo~isk og biodynmllisk dyrkning

Aladin lil I'ens/n' i bll/edf'l har en .\/or (lfWmll'lIojlil' i
h,hel af \'æJ..st.wnOflefl. og kOllAllrrerer derfor "nydelig/
bedre med ukrud/C'I ('lul Solara, der I'el' {il hojre i hille
det En .~tn,. ahmdehojdt, \'ed 110.\1 hetyder I/t""'''l're
h(JSt og h,l'et"l' IOrriflg~Dmk(M'tl/illger.

tcr liggc:r Proti og Aladill hl.:nholdsvi~ 6 og 9 pet. over
udbyllct i lllo'l.lesorten Solara.

Profi og Aladin er hcgge halvbradl(l~e ~ol1er og især
Aladin har en høj afgrodehojdc ved host. hvilket er en
god egenskab. n:1r mall on<;ker en bekvem tI""t. Afgm
dehøjdcn i l"bcl afvækst-, blom<;trings- og modningspc
rioden er ..ærlig vigtig ved økologisk dyrkning, da cn
stor afgrodehojde giver ukrudlel h~rdcre konkurrencc
emJ lav højde. Dct se:- i label II. al en IlIJj afgrøde ved
hu"t folge:-. af cn lav ukrudl~d:cknil1,g. og al Aladin og
Prof! her er suveræne blandt de halvbladløse. Bohatyr
har ogs:1 opnået en lav jorddækning med ukrudt. selvom
afgrodehojden har værct mindre. Det kan skyldes. :11

Duhatyr er en normalbladcl og lall,gMænglcl sorl. der
skygga bedre for ukrudtet i forste dfd af væksten.

Såtider og fåreafgræsning af vintersæd
Der er gennemført et oricnterende forsøg med s~lider for
vinterb)-g og rug med og uden afgræsning af får, Resul
latel Ses i tabel 12. Formålet med fOr\ogel har været al
under~ngc om tidlig såning af vintersæd kombineret
lllctl afgræsning af får. kan give et bedre udhyltercsultlll

Tabel 12. S(;/ider nX oJgræ.l'ning t \'/Iller.\'(NI, (1115),

tinlerb}g Ol! rug

Ud-
Ved h~t ·db)·u

1f,:I:ds. iXI-
gmc:r- For-

Ic:JC~;ed 'db".m,,"g~ ukr.·
kar. hk.

holds

'" d.-cl·
lI-lO k,""

..,
pr, ha mng pr_ ha

'form!/" /996

l Vinlcrbyg sACI 20.-25, aug. 85
2. Vimcrhyg ~.\c1 20.-2~. scpl 170
J. Vimcrbyg s4cI 20.-2S, aug

+ afgra:sniog 85
4 Rug ~.lcl 20.-2~, ;lUg

... afgr.t'~mng 85
5, Rug S4CI20.-25, aug 85
6. Rug SåC1 211-~5. SClll tJO
LSD



Økologisk og biodynamisk dyrkning

Tabel 13. Ukrudfsharvlling i rimenæd, (fl7).

IJdb}'UC og m.:rudbyne:. hl.[l. kerne: pr. ha

Vintersæd Vi"J"J" :r:1 vmr,~1I~r- atgr.· C~I~' argr.- ler· a{gr.• Gn~.
h\'edc: ~kade $kad~ bYJ:: ~kBdc

og mindre ukrudl end almindelig såning af vintersæd.
Ved den tidlige ~åning er der i forsøgel anvendt en lave
re udsædsmængde.

Del højcsle udbyllc er opnået vcd nonnal (sen) såning
af både vinterbyg og rug. Ved lidlig såning af vinlerbyg
er der kun opnAet det halve udbyue, og ved afgræsning
med får har der været misvækst med el udbyne på kun
10 hkg pr. ha. 1111g har lidlig ~åning medfart 17 pet. la
vere udbyue, og der har ikkc været forskel på udbyttct
eller på procenl dækning med ukrudt som følgc af af
græsning med får. Forsøgel bør gentages (cv\. kun med
rug) før der kan drages endelige konklusioner.

Ukrudtsharvning i vintersæd
Der er genncmfurt 7 forsøg med ukmdlsharvning i vin
tersæd. PA gl11nd af vejrforholdene har del værel nod·
vendigt at tilpasse forsøgplaneme for nogle uf forsøge
ne. En del af forsøgene har måttet udgA af opgørelserne
pga. for stor slatistisk usikkerhed. I tabel 13 ses J for
søg. hvor ukllJdlsbekæmpeh,en er forelagct lTled cl :»ti
gende antal ul..rudtsharvningcr. Da Ire forskellige korn
aner indgår vises både cnkeltforsøgenc og gennemsnit
lel. Der er i gennemsnit af forsagene ikke opnået signili
kant effckt af ukrudtsharvning på kerncudhyucl. For
søgene mcd hvede og triticaIe har haft et højl udbyncni
veau, og afgrøderne har givcl ukrudtel belydelig kOll
kurrence. I forsøget med vinterhvede cr der opnået el
markant merudbyuc for to harvninger. Rcsultatet kan
næppe forklare:.. alenc llIed en cffekl pl\ ukrudlsforekolll
~Ien. som vaf moderat. I forsØgcl med trilicaIe har den
samme behandling medført el negativt merudbytte. Tri
ticalen er sk<ldel mcre ved behandlingcn end hveden.

Ilabcl 14 scs virkningen af bchandlingcme p~ ukrud
tet. Efler 2. behandling er ukmdtct reduccret til ca. en
Ifcdjcdel. Efter 3. behandling er antallet af ukmdlsplan
ter i for!>0gs1cd 4 reduceret til ca. det halve af ~mlallet i
del ubehandlede led. I forsoget mcd vimcrbyg er de ..id
stc harvninger gennemføn ret senl (15.5 og 14.6). og her
er der ingen effekl p~ uJ,.rudlcl, men afgrøden er sJ,.adct.

I Io af de lre omtalte forsøg indgik en andcn faktor.
Iler er ukrudtsharvning :Jfpmvet ved forskellige rækJ,.e
afslandc. 12 og 24 CIll. Der er ikke opnJcl signifikani
fon.kel på udbyttct ved de to rækkcafsl<lnde. Effektcn på
uknldlet ved den større rækkeafstand afvigcr ikke fra
det, der i label 14 er vbl ved nnrmal rækJ,.eafstand. Ka-

19 1,5

l-t 0.6

29 +2.7
<OS

16 0,9

13 1.6

1:\ 2.0

'"
31 46.3

22 47.2

o

22

18

O 42

U 19

1.7

3/IJrsøg./Y95

I. Ubehandlet O
2. Blindharvning

+ 31m. ukr.han'n.
,I. 12-15 2.7

3. l3Iindharvning
+ 2 x alm. ukr.harvn.
SI. 12·15 3.3

4. S~'m :!. + hal"\"ning
efter" .lO

LSD

7 fOrM/g. 1996

l. Ubehandlel 272 O 186
l IIhndhul"\'ning

+ alm. ukr.harvn.
~1. 12·15 91 lA

3. BlirnJllar.·ning
+ 2 )( alm. uh.
harvn. M. 12-15 62 2A

-1 Som 2 I han'nin,g
tllCr~1 30 llH lA 97

LSD

rakteren for afgrødeskade er heller ikkc forskellig ved
de to rækkeafslandc. (se tabel 118 i tahclbilaget).

Ukrudtsharvning i vårbyg
Der er gennemførl 7 forsøg llled forskellige harvcstrale
gicr i vårbyg. Resultaterne sc~ i tabel 15. Som genncm
snit af forsogene er der efter økologiskc forhold opnået
ct hojt udbyttc i det ubehandlede forsogsled, og der er
ingen signifikani virkning af ukrudtsharvning. I mod
sætning til resultaterne fra 1995 cr dcr en tendens Iii et

lille mcrudbytte i forsøgsled 3 og 4. Der er i år også la
vcre karakter for afgrodeskade end sidste år. Årcts ud
byltcgcllnemsnit dækker ovcr mcgcl slore forskelle. I to
af forsngene har alle behandlingerne givet signifikantc
og pæne merudbytler i forhold tilllhehandtcl. I gcnnem-

Tahel 15 Uknultslllln;ning i I'orb\'g (H9)

J !QTlfJ,lI. /(11)6

I. Ubehandlet n IO 89 21 26 l'
2. Han'ning lied

fremsplrlng 61 8 72 1\ 12 11
3. Som 2

+ hal"\'ning ved st. 30 30 4 61 17 9 9
4. Som 3 + harvnmg

3 uger M:flerc J2 • 54 " l' 10

Tahel14 Ukrud/sharming i vJ/l/ersæd (lil)

I Elter 2. Eftcr J. L'krudt Udb.
behandhng behandling ptldæklllng o~IV.rbyg

Af Af· mer·
Uk<

~-
lll.r. ~rllde Vcd Vcd udb.

pi "''''' pl. ""'" :o.u-id· ""', hkg.
pr. m: kilr. pr. m k" mllg kerne

0·10 J>.iU lIr. h

I Antal ukrudlsplamcr pr. In Urudt

HIer 2. Ener l ",..IV;nlersæd beh:mdl. l'-.:handl Filer da:kn.
hl'SI C Mist

'\Ij "·,,-1 lo,
kimbl ~rd:s kimhl. gnrs

kimhl

61.7 70.5 42.~ 5R.6

'.5 ... 1.9 1.6 1.'

10,2 <{;.6 "",.8 2 O."
2.7 1+2 ·/1.6 2t I +J.u 2+2 0.2
5.6 "' "' '"

3/0rJfJR, 19Q6

I. Ubehandlcl
2. l·hll"\'mn& ved

frem$plnng
3. Som 2 + harvning

\'ed SI. 30
4. Som 3 + harvIlIng

3 uger senere:
LSD
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Ta/wl/rl Cl..nlllt:"oonmrn: I lor},\'8 (/1/0)

Eftel 2. ECk... l Llrudl lldb.
-,og bchMkllin~ " dz",",. og

\'arbHt
M- A' ""'.

Ult.

~
Ub. 1""'" \",,:J

V<d """pI. p! ....., lnd·
ho<l

hkg
rm hr. ,m kM nml! ''''''0-10 0-10 l'!cha,

2JllrtP~ /(/(1,.,
\ '-i"rm<l/II'("I'II,mlf'm;I/C

A' Ubehandlet 135 O ,9J O lh 17 4;;,1"

" BlmdhJr. r1in~

-'-'llm U~J h.u... n.
,I. L~·L'i IO() 1.' " '" O.:!

AJ BlmdhaJ'v"in~

+ .2 x alm ull.har.'n.
SI. 12-15 'h " " O••

\J Som .2 + h.Jr. luni!
dtef" ~1I I ~~ U lili ,. 11 25

11- ~IJ y l·t \lrd u,I"r,/

U, Lhclmndlcl 24-1 O 'h' O Jh
"

4-IJ
IC U1lmthJr.lllrlJ,'

... Im ul.,rhan. n

" 12·1~ HIl ,- 'I ·U
Ul Blindhal' "m!

to .2 x alm. ub.harvn
SI 12·15 62 2 11 '" '.0

IlJ -;"1lI 2 I har\ mn1!
dier _l lO 9- .- 115 " h J.>

L'I/JI (L'/",iJhliGn'nlfll{1 ~

L\/J} Il. '/'/t'/"",('m;fif-I "'

...nil af fur'o!!cne ef antallel al ukrudl ... planter eftcr 2. hr::·
handling I f(lr:-ug~led .1. 'It)111 rcpr:c>:entcrcr den mes, in
len ...1VC heh,tlldlillJ;. reducerct til under l'n fjerdedel ,Ir
:llll:\lkt i uoclhlndlel Vetl "'~fidrul1g og cfter Imsl hJr Jer
værel ca halvl ...d Mor Jordd<.l'\o,mng mcd u~rudt som i
u!x'handlclu,ln<;el h.lr\'c"ll<tlegl.

2 af for ...ugenl.' er gcnnemf<m \cd In ud...æJ:-.ma.. n!!def.
l()() ~)g 12() pL:1. af nonnal udsæd... m:l'ngtle (se label 161.
Ixr har I~~e værel "'Igmli~anl pJ\'lrkning af udbyllct af
h\l.'rl..en hal"'t11ng eller ud...ædsm.en~de. Der er dog cn
lenden... III cn \l'~ ..chirl..lIing. h\ur mcrudb)IICI \cd
hal"' rtln~ har \ <'l'fel .. tOl"'>I 'cd Jen fOnl,!:!cde ud ..æd.. 
mæn~<.k

Vurdering af harvningsbehov og -effekt
i korn
Rt:su1talemc ;l! fUI"'>()~cn(' medll~rUlll...haf\ nmg ('f langl
fra ~nt>tllgc. Der er ~lOre ud'i\ Ing mellclll for..ogcllc
med hen... ) n trl. om dt..'r l.'r opnilel cl O1I.... rutlhyltl,' for hal""
rullg. Derfor er dt..'1 fnmlillsllcnhgl al dck bc~lutnlllg...
proce'i'icll ()fl1~rillg u~n1dl'lharvnillg up i to fa_!.:r.

He... III/III"~Vil'('1l
h,r l s~;ll dCI afgorc.... nrn der er lx:hD\ for at harvc.
I lvi dcr er hello..... for;1I 1'lC~<.cmpt ukrudt .... ~al man' ur-
derc om man ~an gennemføre cn ul.rudISlhll"'fHng
- der lUC s~ader afgmdcn

Jer bc~..elllper ulo.rudlel trl"'lr.cUellgl Iii til !,!1\C el
I11crudh) Ilc

Olo.olo~isk og: biod~ mimisk d~ rknillJ,:

{ 'I..rutlf.,hllfTlllflg I \'{/rhyg "all 1:11 (' l'lf'fI{' IIlt'rtu/bVf1l'r.
III·r, /IIw/horn'f filt de/ rig/I~(' fjlilflu""t. ug aJ:!.:mdl'lI lÅ·

~(' .II..(/(Iel 11/('/"1' elld f()-lO pC/o fI('I" ... 1'1 e/ fOfm.!: fIlN/ ('11
1'i'lIyUCf hanl/illg I \'(/r"Y~I(l('/ pa dnb/lell fll'U('{/f·
I/(Ind

der hel.. ..cmpcr U!...n1dICI tll...lr;d~ellgl Ilt. at I.'n nplnr·
lllcrill~:tfUlo.rudlCt und~;is.

l·llfdl'flll~if(l·\l·"

II' .... mnn har hc'ilutlel sIg for.1l hal""c rtuKlulo.rudl. s~;ll

lIl..1n
- \ æl!!e" del nglig tld..punlo.1. hvor 1.'11 hUJ "tle!...ll\ tlel Io.tlll

npn;'t~. f)\' ... lllan "I.al vurdere. h,"om~r man bn !...om
blllt.:rc en god dfelo.l p~ ll~rudtel med en lav algroJc·
s~;Jdl'.

rl<lje 'urdere han ningen .. effckl på ~å,c1l1fgrodc som
ukrudt rncn~ 111<111 harver

- ulld~.\ .11 afgroden ~~ade ... merc elld 10-21) pet.

Fur al få el godt resullal af u~rudt"hilrvnjnger del af·
gllrcmk. :lI Illan vurderer harvningens effekl Il, algro
den for al hcgrænse c\cnlUcllc s~llder. I figur 2 ..c ... -tS
ob~l.'rvalEoner af merudb)'lIc 'inrle!"el efter den karalo.ter.
dcr a~luelt Cl' glvcl for :Ifgrode:-.~ade cfter hchtlndlillgcl1.
I flgurcn "'1,'" gennl.'msnlltet af merudb) lierne t)g spred
nll1gCll. (jennC'm~lllllel af tIlenldb~t1erkn)ltc! til karal.·
lC'ren I er Jobhelt ..a ..tur. 'om \cd I..aral.leren 2 og "l.
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Merudb. og afgrodeskade ved ukrudts
harvning i vintersæd om foråret 1995·96

8

2 3 4 5 6
Karakter lor afgrødeskade

8

6

~ 4-d 2
~
G O~
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~

~ -2
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~ -4

~ -6

"
-8

-10

-12

Merudb. og afgrodeskade ved
ukrudtsharvning i vårsæd 1995-96

r'''~~~''

Figur 2. Merudbytte og afgrødeskade ved ukrudts
harvning ; v~rsæd 1995-96. Linierne angiver spred
ningen fordelt pA hver side af gennemsnittet for
merudbyttet. Karakter for afgrødeskade gives fra O
til 10. hvor Oer ingen skade, og 10 er totalskade, n
angiver antal observationer.

Figur 3. Merudbytte og .fgrødeskade ved ukrudts
harvning i vintersæd om famret 1995-96. Linierne
angiver spredningen fordelt pA hver side af gen
nemsnittet for merudbyttet. Karakter for afgrode
skade gives fra O til 10, hvor O er ingen skade. og
10 er totalskade, n angiver antal observationer.

Der cr en slor spredning p~ merudbyueme opn~et ved
karakteren 2. som i nogle tilfælde ogs~ har givet anlcd
ning til udbytlctllb. fra karnktcren 4 og opeftcr falder
udbyltet drastisk. og der er heldigvis kun få observatio
ner fra denne ende af skalaen. Man skal derfor tilstræbe.
al harvning aldrig givcr anledning til en afgrødeskadc
starre end 1-2. svarcnde til at ca. 10-20 pc!. af afgrøden
bliver sladet eller dækket med jord.

I figur 3 ses en tilsvarende sortering af merudbynerne
for ukrudlsharvning i vinlersæd. Gennemsnittet af mer
udbytter ved karaktcreme 1-2 er væsentligt mindre end
ved vårsæd. og der er en betydeligt storre sprcdning på
mcrudbYllcme og denl1ed en stOrTe risiko for at få et ud
byuctab. selvom afgrødeskaden er beskeden. Sammen·
holder man de IO figurer. antyder de. at man slal være
mere knlisk i Sin vurdenng af harvebchovet i vintersæd.
Det er ellers den gængse opfattelse. at vinlersæd om for-

• ret er mere robu<it overfor ukrudlsharvning end vårsæd.
En anden tolkning af figuren er. at del kan være sværere
at vurdere. om harvning forårsager skadcr i vintcrsæd
om fodre!.

,--

I
Strategi for ukmdt\han'ning i \'Illtersæd

Planlæg såll/ng af vjntersæd omkring sllllll/ngen

I
afseptember

l Gor såbedet klar ca. l tiger for pianlogi såmng
3. Han' Jdbedet op igen jforbindelse med såning

I 4 lIanIorste gang lige for kornel spirer igennem
jordo\'ujladen

I
5. Han' anden gang om fordret. når jorden kan

bære og smuldre efter han'en.

,----- -- ------------
Strotegl/or ukrudtshon'nlng I \'årsæd

J Tilbered såbedn omh.\·g8eligt. sd del bli\'er helt
j~\·nt og ensarte'

] Sd kunernl" Jævnt og emarlt'! d\·bt i -1·5 cm. so
tIdligt som mubgt.

3. Han'forste gang ligefor kornet spIrer Igennem
jordm'erfladen

4 Ilar\' anden gang når ukrudtet har små kimblade
fløjst /0-10 pet afkornet m.a blive sÅodet eller
dækJ..et med Jord

Ukrudtsharvning i oliehør
Dcr er gennemført el orienterende forsøg med ukrudts·
harvning I oliehor. Resultaterne fra forsøget ses i Label
17. Del ene forsogsled er harvet 3 gange med en langfin
gerhar\'c. og det andct forscgsled er renholdt med rad·
renser og ved h ndhakl1lng. Der er ikke noget ubehand
let forsogsled. da det skonnes, at ollehør. der er en meget
åben afgrøde, altid vil have behov for ukrudtsbekæm
pelse. Det opn~ede udbyue ved ukrudtsharvning er u!·
fredssul!cnde efter økologiske forhold. og der har kun
været modcr.H afgrodeskade ved harvning. Horren var
sået p~ dobbch rækkeafstand for at få mulighed for at
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2.123
"'2"i5

ns

978
+1-15

610
5b"i

u- Plante-

krudt;,- Sti\'c:-lc-'='T'7i1
dæk· Pct. I

, g tørstof
Majs

Antal planter pr, ml Udbytte og IOllehør 14 dage e. sidste beh. merudb. pr. ha

lo-~mbl'l oliehør kgoli~ I kg (rø J" •.

Tabel J7, Ukrudfs1Jan'n/IIK / olie1Jor, (H17).

J forsøg, 1996

I. H4ndlugel og
mdrensel 51

2. Ukrudtshan'ning x 1 126
LSD

lforlflg,/996

I. Radrenset og h4ndhakkct IO 6 26,7 26<> 51,4
2.4·5 ukrudlsharvmngcr 20 , Ib,X .5) +14.0
3.4-5 ukrudlsharvningcr

+ 2 radrcnsningcr 17 , 17,3 +31 +12,1
J 4-5 ukrudlsharvningcr

.. .2 h~pnmgcr 14 21.8 >44 +IU
LSD n, 6.4

lel bor Iloje own'ejes, Der er beho\' for yder/igere for
sog og mel()deudviklin1!, lil ukmdlsbekæmpelse. som er
d('n \'æselllligsle udfordring i hordyrkning

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse i majs
I 2 forsøg er forskellige "tralegter for mekanisk uk ruds
bekæmpelse i maj:-- sammenholdt med en parcel. der er
holdt ren for ukrudt ved h:lndhakning og radrcn~ning.

Resullaterne ses i label I R, Behandlingen i forsogslcd 4.
der kombinerer ukrudlsharvning og hypning, ser ud til al
have givet del mindste udbyncllIb i afgrødeenhedcr i
forhold til manuel rensning, Forskellen mcllem stralegi
erne er dog ikke signifikant. Udbyltcforskellcn skyldcs.
al stivelsesindholdcl har været højcre i forsogslcd 4.
Planiebestanden blev reduceret med 15-20 pet. l de
striglede forsogsled i forhold til den manuelt renholdtc.
Reduklionen opstiir i forbindelse med de forste uJ..rutll.s
harvninger.

Taht'1 18 ,!o,lekanisk ukrudlsbekæmpelse i map.. (IIJJJ.

Gylle til vinterhvede
Der er gennemfort 2 forsøg med gy tie til vinlcrlwede.
hvor sligende mængder alllllloniunt-kv:clsIO( i s\'incgyt
le er lildelt ad l henholdsvis 2 gange. Resultaterne ~cs i
label 19. Stigende tildeling af gylle har givel en Jævn
stigning i udbytte!. Med cl indhold p~ 4 kg Olmmoniulll
kvæl slof pr. Ion gylle svarer den laveste tildcling tit 7.5
tons gylle pr. ha og den største til JO tons gylle pr, ha.
Det er en forhotdwis lille mængde. Der kan ikke i det
prøvede gødskningsintcrval ses et aftagende merudbyt
te. I praksis tilføres hvede mellem 25 og 40 tons gylle
pr. ha. anl;cngigt af næringsstofkoncentfatioll og for-

radren:--~, I det handhaHedc for<;ogsled er der opnåct 60
pet. mindre ukrudt og 11 pet. slorre fmudhylte cnd i det
ukrudtsharvedc forMll;"led, men fur"kellen har i~~c

været "ignifikanl. Det ukrudt. der ikke ockænq>es med
harvning. påvirker udbyucl. og del kan have indnydclsc
på de efterfølgende afgrodcr ved. al d~r opfomleres
ukrudt ved hordyrkning.

An'o'er ril dyrl..ning af åbne aJgmda som olil'hor bf,r
l'(eIR(',\ med ,\'wr omrllflAe, oS en strareKi for lIkrudlsbe
kæmpp!sen I den ålJllI' afgrode sal'e! som I hele sædsk/j-

Under dl' r('l/(' betin:.:ell'er kan der /ranes mod ukrudl i
hor Ilden. at ""rren tager skade. øw'rst ses J(!II'e han'·
Ilmg ml'd fanpJingerhan'e. I tiN midrersle billede er der
hant't i I'enslre sidt', Nf!(ler.\'1 I'('J horsluhben; del han'l'
de fOT.\ogsled, HI'i:!> der kan opna,\ Kod komrol Irwd
ukrutite1 er oliehor ('1/ intereHW11 aJgmde ril {)Aolog/vk
dyrkning. Da er et hojl heAfarlifl'kud og mulighed for
afsælning fil okolog;:!>A merprn (f010 l-JenriA ø,\lergoard
Niel,II:Il),
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Tabel 19 G\'lle tU vinter/H'ede (II/l),

Udb)'UC og
Tildelt Råprot merudh

Vinterh"ede NH,-' pcLl
hk

g
, Ir19 pr.ha Itlr\tof kerne ~:-~al

pr. ha,

Dybstrøelse til vårsæd
Der er gennelllfon I for~og med lildeling af dybslrøelsc
til vårsæd. Re~ultaterne ses i tabel 20. Forsøgel har el
hojt udbyttcnivcau i det ugodcde forsogsled. bl.a. som
følge af et N~min indhold på 49 kg N pr. ha OlU foråret.
Forsogsbchalldlingcme er udvidet i forhold til sidste år
med en ekm<l :-.tOI" tilfOf'\el af d)'bstroclse. Alle behand
lingerne h,11" givet el memdbylte i forhold til det ugøde
dc fo~øgslcd. Merudbynerne ug den hostede mængdc
kvælstof er proportionale med tildelingen af ammoni
um-kvælstof. Der har kun værel smA forskelle i protein
indholdet. Del største memdbyue er opn:let i forsogslcd
3 og 4. hvor der med ~"inegyllc er tildelt størst mængde
ammonium-kvælstof. Ilvorder kun ~r godskct mcd dyb
~lroclsc er ammoniul1ltildelingen cn fjerdedel og udbyt
tet det halve af niveauet for forsogsleddet godskel med
svinegylle. Der er ikke opn:'lcl noget sikkert merudbyllc
for at uge mængden af dybstrøclse fra 2H tons lil 53 tons
pr. ha (fof\øgsled 2 og 3). Kombinationen af dybslrøelse
og svincgylk har ikke givet et merudbytte i forhold til
gylle lildelt alene.

I label 2U ses gennemsnittcl uf 4 forsøg fra de seneste
tre ~r. I denne sammenstilling Cl' der signifikant forskel
på kombinalion af svinegylle og dybslrøelse i forhold lil
svinegyllc alene. Kombinationen af godnillger er det
f{)['~ogslcd mcd den slorstc tildeling iall. Der er nogen
for~kel på resultaternc fra år lil år. da udnyuelse af dyb·
stmcJ:..cn aOlænger af. hvor god! den omsælle~ i jorden.

Gylle til vinterhvede med I'årbyg mm/or/mgt. Forskellen
på de to billeder er /20 kg ammonium-kvæJstof i :o..vine
gylle. 28 hkg keml' o~ 5320 kr; bnmolltlhyue pr Ila.

o 7,7 42.6 100
JO 8,1 10.0 12]
59 8.2 12,6 IJO
61 S,l 14,9 ll5
87 9.1 17.9 142
91 8.9 17.8 142

121 9,7 25,4 160
3.6
4,0

Gylle til vinterhvede 1996

90

80

70
• 60~

"~ 50

~ 40
~

230
I

20

10

o 30 60 90 120
Tildelt ammonium-N i gylle. kg pr. ha.

-Forsog 01 • Forsøg 02

Figur 4. Gylfe til vinterhvede 1996.

Z[t!rmg./996

J. Ingcn gylle
2. ]0 kg Nll.-N i gylle
3. ]0+30 kg N~-N i gyllc
4.60 kl!- N1L.-N i g)llc
5.45+45 kg II.-N i gylle
6.91) kg NII.·N l gylle
7.6O+<IOkg N~I.-Nlgyllc

LSD/·7
LSD 2-7

frugt. Der er ikke signifikant forskel p~ om gyllen er lil
delt ad I eller 2 gange. Der ses heller ikke nogen lydelig
virkning af delte på råproleinindholdet.

Dc lo forsøg har meget forskellige udbyllcniveauer.
men mCnldbytterne er parallelle. som del fremgår af fi
gur 4. I figuren er udb)'tlct ved delt og udelt gødskning
sl~cl sammen, da forskellen var lille. Begge forsog er
gennemført i det sydlige Jylland på leljord. Udhyucni
vcauet i forsognr. 001 kan være p~virket af en hojere
dækning med brunplelog en slor jorddækning mcd
ukrudl vcd sil.ridning. Ocr kan desuden være en furskel i
fnlglbarhed. der ikke forklure~ ved kvæl.;tofforsyningen.
Der er kun IO kg N pr. ha i forskel i N-behov beregncl
efter N-min. FOIimglcll for fors~tg 001 og 002 er hen
holdsvis vArb)'g og vintcrraps. Marken i forsog 00 l har
ikke f~et hllsdyrgodning dc ~idste 5 ~r bortset fra 1995.
mens forsog 002 har fået svinegylle dc sidstc 4 år. 1gen
nemsnit af forsogene er menldbyllet 23 kg kerne pr. kg
umOlonium·kvælstof, hvilket med den aktuelIc hvede
pris svarer lil44 kr.
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Tol",I!J A'afwm, "//UHW' f ti J.!m·ugrll'1. (11131

Tilført KHdstof
lidh~'I~ og

V rbyg kg pr, ha
mcnuJb}l1c

pr. hJ

IW-Nt\mm- ~Nil hkg
kerne kerne

23... 39.1 57.9
l.-1 " '7,0 1."
3.6 M 6.6 1.6
25 '" S,f! '.7
2.1 ,. ~

I J(] 25,6
!l "
:W 3.9

" 7.!

" "17

l:dhyue Ol mct\Idb)1t1:
i "eno

Klø\ergræs 1"""
lIe'll hkg ~i u:.

mcr·

I 'llrl gmnt III: ~[;e
udb.

2f"'\II):,·/QW,

L Ingen kalium
2. 100 kg. K l Vin;llM' Kali-Sr
1, 21X) kg K I Vina~~c Kali-Sf."
J 100 kg. K I Vina"c Kali SI
LSD

Der er en en tCf1(kllS til \11gcmJe l1lcruJh)'t1..: ved "Il~en

de ~aliun1tildcllllg,Da ~.lllum 1\ 1O:l~"C e-r rd'ltl\\ d)r. cr
ne-ltOlllerudhytt<.:1 i gennemsIlIl :11 for:-.n!;enc kun [l(lMllVI
fur de fllr~te tiK) ~g K, I det cnc forsog, hvor I..allUl1llal
ICI er !:lvI IKt=3.SI. har udb)lIeeffe~tenværet slurre. og

1JOrll'J.:. 1114'" 2 \110

I. Ingen kalium
2. 100 kg K l nyd, \ m;I\\C

3,200 kg K I fl}'d., mas-.e
-l ,lOU k.!! K l flyd 'dnas....•
5. )00 kg K I 10rTCt \'I03SSC

fn)d, vmas<;o,: + S:l\'smuldl
'-'IJ

() () 595 41.5
l,\!2 ". 12,1J 6,1l

'" 49 21.8 11.9
4. H ::41.1> II.U

lOl K .., ,.,
21:\ , lI,<J ~,9

4.B
3

I\J A:,r.;"

21',5
55

11.1
"'.1

~,O

f,:
3J

J fOrilh:'. JIj(H)

l. Ingen godmng
2 No "I:' 'J I Imk u}'o~tnl<.'l\c

1. IKO kg '\J I fn"k d}'bsuncl"C
.. /lOkg 'J l \\Hlcg)lIc

-l NI kg \J 1 "\InCj:~lk

5, 180 kg N I frisk d}bslmclsc
6. lilflkg" I k"lllf'l."ICI"I.'1

U}t1'll\~I...:

um
)Il 'Ir
\'-bt-hOl ('f/u \-",m, pr Ile.

J Jn"I',~ '~.J, IWr,

l. Ingen glldlllng
2 l'\Ok~" IIIl\kJ)O\IH-..:I...::
J. ISOklt 1'\ Iln\k d)b~lhlo:l\C

.. 60 kg 1'\ 1 S\'IlC)!}'lle

-l (,lHg" I '\IIlC)l~lk

5,180 kg N I kompos1cret
dybs1mclsc

1....5/) 1·5
1....')1) 2·5

D..:r er i~~e \i~nifi~a111 tors~d på, om der god,,~e\ med
dyh..tmcl..r.:. ~()mrO\I..:rr.:1 d)Il\lr~b.e ~ller ~\'ill\'g)lI~

Der er do!; cn lendens III, al \VIne!;) Ile har give l tI..:l .. lur·
... 11;' ue: ~Ot1lro .. t del mind"te merudb) Ile,

Der cr i l for\\lg rq;l:-.treret I. år~ eltl't'\ ir~ning,tI for
'iog...hchalldllllgcmc hc.. ~rc\'el ncder"'l ilahel :W på ud
b)t1el i \'jrbyg. IXr h"r lUe værel 'ilgmfi~<lnl fnr,~c1 p;\
de- npnaede udh) Iler. mcn der er en tendl'ns til. at d('1
Sl(lr... lr.: udh} Ilt.: er UpIlJ..:l l for...ug;"!L'd .2 og 3 h..: lalx'l
H Il) l wtx:lbllagcl l,

Eftt" In' lin f(Jn()~ nini dylHf/(Jl'Jw Ådll d('/ fort'hlhi!!,1
Å(mJ../lldl'rn.
- (UlldbHff'llrI.1lI1II-wn l'r bC'.\1.nlc'II, HllIljlJ/,~(' aj ('ti mt'

W'llIIle {/fuld pllllJlI"lig{{'flgl'!lgl I.m'!\wf i gadnillgen
- at dylHlrne/le f(Inl og rremmt'\/ .\I.al bl'lraglt'.\ \(1m l'n

goclning med )ordjorhc'dr('ndl' efJel.l. u/et den 1."" for·
bt'tin' jordt'''.\\lruI.IW, Oge' II!trllgdc'l1 af or,!!,a"l\k 'lin!
og fltt'rt1lg' \Io/indhofclc{ gel/l'reJf

Kalium til kløvergræs
IXr (.'r genlll;'lIIf0l1 :! lor:>og med ~aliull1g,x1nlllg ul
~h1\r.:rgr;c... K,1llulll tlldele~ "'Olll lorrel \Inassc, som er
ct re"lprodukl fra ...pnlfahri~atintlen, Villa~ ..en har en
~Oll'>i..lens, ~j den kan spredc\ med ~al~'ipn:dcr, Bag
grunden ftlr for ..ogel er Cl on'i~c om ;11 afklare, i hvor hUJ
grad udh)llel I ~IO\erg.riCs ~an foroges vcd ulforscl af
I..allum til n;L'nng.. falllg :-.andJord nu:d b\'c ~aliullllaJ. I
prak~l~ Sl'~ af og ul ,,) lllplUlner p~ I..allurlllllangd. i~i.t'r

hvi:-. di ... '>C marker overvejende bruge" III "hel.
l gennCI1l.. 1ll1 ,lf de- :! forsog er der ~un opn;'\cl cn si~

~er udb) t1cf(l.....~cl l I .. I,t't. ..nm del frl'mgo'lr al label :! I

7;/(/('li"': af Ålllllllnt.:odm",: pal'lrJ.er J.ItWl'rem lih/mul j

mllrJ.l'r med 'aw' J.alwlIlwl OVl'r,HH'\ .'.I:mpwma pa
l.alilllll/1ulIIgd pa J.loI'C'fb/adl'lIe / en IIKatlel par('('/ pa
"(mt/t'! .\ulUijtml (18 J US: hl = .un. Jc/l'{ neden/e Inlle
de er d"r ,1:'\,(" 30(J I..~ I..alwm 1'1' hu i I Ifwue



Økologisk og biodynamisk dyrkning

der kan i delte forsog beregnes et positivt ncnoudbyue
ved tilforsel af 300 kg kalium pr. ha_ I gennemsnit af de
to forsog er der ikke fundet nogen entydig effekt på
græskvaliteten. s! som fordojelighed og indhold af rå
protein.

Kalium til spisekartofler
Der er gennemfart 3 forsag med kaliumgodskmng af
spisekartofler. Resultaterne fremgår af tabel 22. Det hOje
gennemsnitsudbyue dækker over stor variation i enkelt
forsøgene. TIldeling af kalium har h\-erken givet sikre
merudbytter l gennemsnit af forsogene eller i enkeltfor·
sogene. Der er ikke registreret nogen effekt på karakter
for smag, morHarvnmg. udkogning eller pl1 andel knol
de med stodplcncr. Forsaget med det storste udbync
(418 hkg knolde pr ha) er samtidig den lokalitel med del
lavcste kalium lal (5.3). Del blev godet med 6 tons fjer
krægodning pr. ha og har klovcrgræs som forfrugl. For·
soget med del laveste udbytte (135 hkg pr. ha) er gen
nemført i en skimmelmodlagelig son. der tidligt blev
ncdvisncl som felge afkartoffelskimmcl.

Ta!H!1 Z2 Kaltum til spISekartofler (/1/4).

Udb

b.....
MIJSt- Ud· Ol

Spis<kartollrr Sma~ fan'- lO@- ""',.
kO<.

I':" nmg nmg "db
\}-IO "'. "O< b",

1>-10 1>-10 """'", pr. ha

3/orlØ}l. /996
I. Ingen Kalium 6.8
2. 130 ~g. K i Vinasse KRIi·SF 6,6
3. 130 kg. K i KRlium·

sulfat m. 25 Mg S 6,.5
UiJ)

l/orsøg. J995

L Ingen Kalium 7.0
2. 130 kg. K i Vinassc KalI-SF 7.0
3. 130 Lg. K i Kalium-

suIfil m. 25 Mg S 6.8
UiI)

"19

"

o 278
O 14

O Il

O 309
O 7

O 14

'"

Etablering af kløvergræs
I 1995 blev der anlagt I forsog med forskellige metoder
til etablering af klovergræs. I forsoget sammenlignes 1
metoder til fornrsudlæg af klo\"ergræs med (O metoder Lil
efternrsudlæg. Ved dcn cne mClode etableres klovergræs
ved s;1njng samtidig med dæksædcn om foråret. Ved den
anden metode foretages der en harvning mod ukrudt I

dæksæden for udlægget sås. Ved efterårselableringen
S!S udlæg henholdsvI'. uden dæksæd og med ~ronrug

som dæksæd. I foråret 1996 er udlægget vurderet. og be
dommelserne ses i label 1-110 i tabelbilaget. Ved alle fire
metoder er der etableret et tæl udlæg. men \-ed den tradi
tionellc udlægsmctode, hvor udlægget ds samlldig med
dæksæden om foråret. er klo\'crbestanden mere end
dobbelt så stor som ved de ovrige metoder.
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Kartoffeldyrkning
AfJens V. Højmark

I 199h er der i all gennemført JS rDr~~lg med kartoner
fordelt på 12 fors.kellig.e fnr~"gsplancr Indenfor områ
derne 'torter. g.od..kning og pJanlcv:cm.

Sortsforsø9 med fabrikskartofler
I ~am;lrbeJdc med de 5 kanoffclmclsfabriHer i J) 1I:1Od
er der genncmfurt for'iog med fahribl-:lrl\lffclsortcrnc
Posllln. Kardal. Producent ug Go<.I1\'<l.

Læggcm31crialcl lil for'iogcnc er d)rkcI og. ophc\arCI
på sanune ..lcd og under samme forhnld. I dc enkelte
forsu}; er der anvendt ..amme anlalog samme \ægl
mængde lægp:d...muncr af de 4 o;;ol1cr.

TabelI S(lrf.\fun,,~ ItIl'll/ahriLdllrfojler (III

Udbytie og
nk'rudb)1k

",ha
hl kooldc kr.

O]fJrIllJo: 11JC)f)

Posmo 3.• IR.7 '" 20139
"'ard;11 'I Q.S HU 7" '09\
f'roducrnl ~ 11.1 18.5 .. 2077
Godl\3 , '., 19.0 Se 11'72
LSD 33

f) forsol-: 1095

Posmo 7.4 19.7 372 19113
Calgary 1\ l ~.O ISA 1/, ~51

Pmduc~nt ~ 21.1 19.0 79 lJ5 I
(iudl'" ~ 6.~ !tI. I " I-I!B
I..sO 12

'l _ Tlt:rn.l1t,un:slst~nl

Tubel l Fabnl:d.(lrf(}ff(>/l()rll'T~ \'denne i/arhold til Pnlmo

Re~lIll:llemCat 6 forsog gCllllcmfurl I 1996 er vist I la
hel I S:llllmCll mel! re ...ull:.ncmc :If 6 forsøg fra 1995.
S"urvlal1et cr uJlr)k for knoldenes modtagelighed for
s"un. ug Jet fremkommer \cd at opdele 200 "noide I
~ruppcr efter angrebsgrad. Ud fr.. ;lntal knolde i dc en
"elle grupper bt=n.:gnc... '''lin lallcl \ ed al gange med for
')"clligc: tal ... tofTelser.

Omregnel til "r. pr. ha cfter k:trlOffelruelfabril.."eflh:'"
afregningssl..ala har Producent i 191.)6 11ll·J e1111crudh)'lle
pJ 2077 "r. I..larcl sig nogcl d:lrligcrc end l de 2 forcgå·
cnde • r. h\'or merudb)llct hegge . r l" pj ca 3300 "r. i
forhold lil m<11t:"'IJncn Poo;mo. rorsogcne gI' er lOgen
forl..Jaring p~ deltc forhold.

I tahel 2 er sorternes )dcc\ Ile i forhold lil POSlllO vi ...1.

Der er medtaget ...oncr. dcr har været provcl ovcrfor Pm
mo i en 3-;\rig penode ~ Pro,ita dog "un I :2 :ir. I-or
hold<;t.Jlh:ne længsltil hOJre i label 1 vi"Cr "Ian. al dcl cr
Olc\'3, Proouecm og Calgar). man <;bl 1IllcrC!>Sere !aig
for som at1o...er for Pm.nlU.

Til de cn"clte ...urter er der folgcnde forhold. dcr nor
mcd i ovcrvcjcl"cnle vcd valg af 'ilrt.

Cal):llrY: LIlie modlageli~hed for ViruS og s"lllllllel
på IOp. Knoldene er rel modtageligc for skimmel. Sorten
hJ.r en lang ...pirehvlIe, hvilkcl gor fOf',piring ellcr for
\'unnmng af lægge"anot1emc aktuel. Knoldene har go
de I"geregcnsl..ahcr. men er megcl modtagelige fur
sl..urv.

FecU\a: Angribes sjældelll af vim:-.. men knoldene er
megcl modtagehge for ,"immelog blodrådsba"terier.
Sonen "an være vanskehg :11 opbevare efter sen optag
iling. Den bor levcres tidligt og dire"te fm mar" lil fa
hn". I I

Pct. ..u",el~
Udb)Ut og merudh}'ue rr ha

F_.~So.. "",-. Ania! KT1l.>Ide. M., I Kr.
penod< rOBO' Pos I Pnl\'et Posmo I Pr~CI I PO!>mo l Prov~t Ial.k. I

mo "'" "'"
P.l~m(l 100
Ole"'. 199I-Ql 18 19.0 17.9 "JO 105 19924 3745 "'Produ<cnl ~ t'l'.l.1·}(\ ,. ]l·U nu, 395 71- 19971 no7 114
CaJgary 1993-95 ,. 19.3 18.5 419 73 2IUl5 2628 112
r"1:Cu\'a 1\ 1990-1)! " 11J.i\ 19.1- 379 " 19530 5"" un
lha:>: 1990-92 " 19.8 18.0 379 33 19530 .IOS 99
S;llurna '\l 199()-9! " 19.8 17.1} J7q 17 19530 .91>9 9'
ProvillI N 1")1)]-1)4 IO 19.1 16.2 4411 27 22409 .221B 90

~ n... rll~lOdrc~IMCnl
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Karlon'cldyrknin~

Godiva: 1\y. nemaltKlre.,ll>tent son fra Vandel med hUJ
slivel~t:~procenl og lidI hojcre knoldudbyIle end POSlllO.
Sortcn,> N-behov er moderal i forhold til PO\010. Middel
modtagelighed for skimmel pJ top og i knolde.

Kardal: \1cgd "ildig sort. HOjl udb}lte af Slorc knol
de. God "killlOlclresistcm pa lap og i knolde. \1egel
modlagelig for viru~ Y. Knoldene rel modtagelige fur
J.lun. Gode lagercgcmkabcr.

Olc\a: Sarien er megel \pirevlllig. hVln,cl k,lIl ~ive

opbevaringsproblemer både ved il\ I af Fabri}..sL!nont:r
og læggelanoOcr. Kolelagring af l:eggelartolleme er
n:c\lcn en bellOgcl"e. Ole\ a er ret modlagelig for slun
Sonen anvell(.Ie~ i udlandel td produktion af chlp\.

I·osmo: fl.lcgcl \pirevillig på lager. h\"ilkel ofte gl\cr
problemer mcd opbevaring i milde vintre. Kolelagring
af læggekurtoOcme er en fordel. Sonen har megel hoj
slivelsesprocenl og er \o'e1egnel til tidlig. Inenng. Angri.
hcs sjældent af \' lruS og baktene'iygdomme.

Producent: Sildig 'iun med hOjl udb~lIe og huj sli\'el
sesprocenl. lille modiagelIghed for skImmel og \ irus.
Rel Slor modlagelighed for 'ikuT\. Knoldene er ret '1Il5.
og de slipper \':IO\kellgt toppen. Gode lageregenskahcr.

PrO\ita: lille modtagelighed for viru\. men meget
modlagelig for kartofTelskmmlcl og slurv. p~ grund af
den lave sllvclsc'>procent er 'iorten iklc egnel tll mclpru
duklion. Dcn er vclegnct til produkllon af dlips forst på
sommeren.

SaturnlI: $urlcn angribes sjældcm af virus. Den er Icl
;11 opbevare. Saluma cr meget IOrkefolsom. tl\ orfor den
Iykkc:-. hed,,1 på vandet jon.!. Den har for tav 'Iivelses
proccllI III mclfilbrikallon. men er vclegnc! til chipspro
uullion.

Tiva: Angribes sjældenl af viniS og bakICrie~)gdom

me. Rc! IlI(Kl!agclig for skurv.

Jahrl3 S"l!t?fldr f/lll'flXder kl·æl.l/o!filjahflukarlOjler (12)

l-db)'lIt' ~

I Pc, mc:-ruJb~'t1~pr hOl F....,'"
~Ii\d\ole mp-, I Kr.

lal. lr
klll.l<k

5{"rfOI( JCI')6, O/nlJ

OkgNlkas 19.1 .!<iS 18257 100
':'~l~"'llas IR.4 .. .:!()l}.f III

1501.g/\ Ikas 1R.2 94 2846 II.
.:!.:!~kg"'lla~ r:-.x 104 2:'i21 II'
LSD J8
0pllm31 ""lllhIN:I IS'H~.

-bchQI. dl~r N·mln~ 128 19

8 forsøg 1995-96. Olenl
Ol{!. .... I l:l' I:-'.Y 350 17329 IUU

75ki' N i kas 18.6 OS 2454 "'1~)lj;"'lka~ llC'i ., .l609 121
225 19 N I kas 18.1 113 3563 III
Opfllllal "Hllf,,..!><.:1 1721.)1.

-tlcho\' ~ner N-mm: 135 kg

I forwg 19%. Producent
Ul,&l\ll3~ ~1.9 .... 26215 HU

7Hg . i kas 213 12' S786 122
1~llt! .... Il.1..' 21.1.7" 140 ">l' I.:!)
22Sl.gNlhs 20.8 193 8-103 1)2
~·lxho\- ctl<:r -':lIlIn: 1"51.~

Kvælstof til fabrikskartofler
Der er i 1996 gcnnemfofl 5 forsøg med kvæl"tof til fa
bnk:'lkartoffcl.,orten Olcvil. Re\utlateme er VI"l i label :\
.,ammen med cl gennemsnil af dc i ah 8 forsøg. der i
1995-96 er gennemforl efler planen. Atle for:-.og er van
deL Okolloll1ibcregnmgell er forelagct ud fra kartoffel·

FreI1UU'1 af/t('gXt'k<Jrlojfer pa bmi\ afminiklloldt' har j7en' "'eml'er. hl a wllen' 11(/I"1Ui1l8 og denned Morre riSIko for
./rwill/ekrum end brug al 510rre kllolc/{'. Pli 1,,'IIt'd('f\l'\ /r>nkd i ,ulllUmg ri Ni JImi 1<)96 efter knolde i \(orrel.se 35
mm ht'nholdwi\ IO mm
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lIld\lahnl..l..cme", afn':~lllll~:-.",l..ala med fradrag .If 430
l..r. pr. l..g 'log 100 l..r. pr. h... for udbringning af l..v.c1
..tnfg,K1l1ill~.

Den dllf,'rtc uptimale l..hchIOftJlfoN:1 er et g.ennem
~llll ;11 de 0pllIllale l..v:chIOlbchov, der er hcregnct for
cnl..dlfo....ogcne. I gemlcm... nil af ..!ivel IY96-for"','gene
...nm de ;ol for~og fra pcnoden 1995-96 har det været ren
lah..:!1 .11 lilfore 160·170 l..g 'l pr. ha lil ...orten Ole\a.
BI"llldl de, enl..ehfnf'ug er del hOjestc ~-beh()\ hcreg
net lil 207l..g pr. ha.

Kv:cl\lolhchov. ocsleml eller N-min-lTlclndcn. har j

alle enl..dlfor...ngelll' li~!!d i underl..antcn lif del '1l..ludle
hehll\

'edc....1 I la~1 3 er re\uh'llemc fm el ('nl..ell IOf'\og
med ...nrtcn PnxJucenl \ i\l, Der er I forsøget ho:-.lel l ah
6K2 ill..g l..noldc pr. h... "cd 111lU~e1 af 225 kg 1\. rur..nge!
l'r gl'nnemlon på en vllndet 1114 jord.

Svovl lil kartofler
Kartolle!tor...lof Indclltllder ca. U.I pet. wn,,1 (S). En
jævn ..Iot l..artoO"clafgrude pa SOO lI"g knolde pr. ha og
24 pl.:l.lOrMolljerncr 12-1 ~ l..g "t>v1 pr. ha. Nogenlunde
111\\ <lrcluje mængde vil ,;cre hunde l j !op og rO(ldcr. Fn
,c1mh 1l..1t.·Il..artoffelalgnwe "plager ..alede.. i I,,-\'l\ll'll:ri~

oden t'l. 15 l..g ,>\0\ 1pr. ha p;\ arealer. hHlr der III "'ar
loller gud.. l..es med wn.. lholdlge i'-PK-g(xJmn~er.Llli
lllll .. ulf,lt eller l1lagI1C~illI11"1lIfal.vil en "<:Iftoffcl.. fgrndc'>
helm\' fllr wuvl ..., rig.eligt \',l'rc d;cl.."'el. Omvendt \'il
\hl\ l-ulfor\lell \lt're mindre end de 25 l..g pr. ha. hvi~

da 1!ud\l..e\ med Le"",,. g}lll'.l1)dende ammonial... bll..
ammllll ...... IJXler eller urea.

I 199Ci hlc\ der ,!!l'I1Ill'nllon .1 for.."g. ng i 1996 er der
1!('nllcmforl :2 fOf\llg llled Itlhln.cl af "VO\ I III Llrlont'r.
SVtn Icl er tilfor! I form .11' glh:-. i mængdcrne 50 hen
holdwl'" I00 "'g S pr. ha. I Ingen af fllr..l)gcne er der 01'
n:1cI "ll..re n:sul1alcr;.tf '\l)\lllllor..lcn. Enl..cllrc ..ulTalcr
III.' .. I:'Ir antor! l tahcl III Ilahdhilagel for 1l.)<)lJ.

2. års kartofler
ha.. r hLllldl :H lerc af fahril..\L1I11111cr er der Illll·r('~..... for
a! d)rl..e l..anoner 2.'Il i Ir;:l'l... I.el..<;. i cl5-marb ...l"d ..l..lf
IC. h)r ill hcl)- ..e. om der 11.'1 ,.\i.!:lna ...ædsl..lf,e cr udh) 111.'

for\l..dle mellem I. og 2. ,Ir,> l..artaner. er der I 1990 gell
m:l1lt'urI 1 forsøg. Ft)r"~\l:-.. lcdlkt med 2. -jr~ l;II'\\ltlcr Cl' 1

lll:lrl..Cll t'lahlcrel ved I ll}l)<;j l..lIll al l;e~g.(' l..artollcr I
halvdelen "f parcellcfIlc. "l'd ,;1 t 1\.)90 al I'l"gg.c l..Mlof
Icrnl.' I alle p"rcelll.'r HpnJ'> I '>amme ma..... I up 2. a~

TeI/,l'!·1 Udhwle af J hl'nho/dll'i,:! (In far/ojler (/3)

• lldb)uc t~

I
T'oriruJtI Pl.'t "li\'e1~ ITlC'ruJh,nc

lnnkic. h1.l: h:I

2fm'll~ 11J<k)

1. år" l..:lIlotlcr \:1rhyg 15,3 5....
:! . .Ir, l.. ..n.111..·r i..;,n,.lk, 1"i.6 'Ol

7100m:, I9<H·1J6
I..Ir, I..Jrl'lfkr drh)g l"i.n 556
2. års lanon~r lartoncr 16.1 +ol'

K'lrtOfT('ld~ ,.knin~

l..artoncr. Kc..ul!aleme af for~"gene med 2. ~r,> "a1"l0l1er
er vist i labcl4.

I \:lll1ll1gc 7 forsøg, der er gellllt'mforl l pcnof.1c1l
1993-96. er lIcr m51\ udb»uenedgang \cll :II d)-rke "ar
Ioner 10 år I Ir:el... frol udenlnndsl..e fnr-.ug \idc'i. ;It ud
byudaldel kan forklarl.'s med. al der ..l..cr en opfurllle
ring af lordbocndc <;kadcgorerc "Olll Ld... sl..ur. og rod
fill'i' amp. Dl\..e sJ..adegorcrc "'.111 dIer en forhold'''l''
"'on pcnooe med el »an...trengt« lannffch:ed\llfle med
fure udbjltclab 1':1. IS-20 pc!. Dc nævnte udbYllelah Ill
l..luderer Il..l..e dl' tab. angreb af kartoffc!llelllaloocr l..an
medfør..:.

Planteværn
Bejdsning mod rodfiltsvamp
P:l. S;lImo Cl cl nyI hlologisl.. wampclIliddcllndcholden
de sporer af wdlllpcparasiltcn Tru.:hodenna afprowI l
forsøg med hcl..:l'lIIpebe af rCKltill<;;\·.unp p. tidlige "'ar
101leT. Det hlnlnghl..c middd\ h.lIldcl ..navn er !lillah Tr;.
t\'lidlcll.'r, lor"~lg.el ~:lmmell1i!!nCllllCd1\1onccren.

l3inah har I hw,ogel '"gen \Irl..lllng. hafl mod rodfill
"amp. IXrilll()d har der \ ærCl t:txl effekl af behandlmg.
med \lom:crell. BCj&.mng med MOIIl:erel1 har reducerel
rodlill,..'ampcn.. angreb p~ rodder (lg "pirer til en UOCI)
ddighed. hvill..cl har resulterel i el llIerudbYlle af lidllgl'
karinfler pa l,l'l ved 11 PCI. Re,>u1t;lterllc er vi"l l I"hel
112 i lahclhd..gd.

TCl';':l'f'1 \ll.[{fl/l/~ po AarJojfelb/{l(/t' .[{iI'et gull/gf' tlr OK

I!/lUer l hleuJen(' Angreb er I'/UH /1111.1:.\ h(',~II og 11..('/.

men I..ml og\ll IfJrt'l.umme ..ude, marl..l·l1"

Midler mod kartoffelskimmel
Der er gCllllcmrort 4 forsog med forebyggende ,projl·
ning IllCKI l..artuffclsl..iTlllllel eflcr planen. der er viSI i la
bel 5. }-or..le 'ipmjlmng er foretagel midi I juli måned
lige fl,r r"..t'l.."'erne lul..l..edc. De cflcrfol,g.ende behandlin
ger er gClll1emfurt med IO ul 12 dagl.''' 1lI1l.'r\;:}!. i alt 5 III
7 I.x'handlingcr va.:l..!.lperiodcll Igennem, alt cflcr behov

De ;llpn1l;cde midler har alk \ærel l ..wnd lil pra"li ..k
lah al forhindre ,-lIlgreh af "'anoffebl..unmel P;110P ~;hcl

'lom i l..nnlde. Derfor 111:1 konl..hl\lonen af lo~ogenc hh
ve. at pn .. pr. hehandling nor v:ere hC~lcmmendc fur

I I



Kal'"lorrcld)'l'"kning

Tabel 5. Midler mod karJOfft'lskimmel (14)

Skan.........-- .....-''...,--' ......., pc<

.J forsøg 1996

2.5 1D:aoonil SOO F 5-7 O 0.1 17~ ...
4.0 ITalloo ,- O 0.1 r:O.b
0,41 ShirIan 5-7 O 0.1 17.4 l.
2.0 kg Aerobal MZ S-7 O U.l IS.."i I
0.25 kg Dinab TF WP 5-7 O 0.\ 17,5 +3
LSD "'

valg af middel mod kamlffclsklmmcl. Dc målle udb) tte
fOI'"",kelle mellem midlerne er ikke )Ialisti"" ~ikre. Kun
Daeonil 500 F og Talloo er f!odkt:ndl.

Kartoffelskimmel og
behandlingsintervaller
Angrcb af kartoffelskinlInd forekommer i storrc eller
mindre udstrækning næsten hvcrt :\r. Sygdommen s"al
bekæmpes eller. bedrc udI ryk!. undg:.. ved foreb) ggcn
de behandling med kemiske midler.

For al komme lil udbrud kræver kl.lrtoffcls"lmmel be
slcmte temperatur- og fugllghedo;forhold. Da disse "ra\
er velkendte, :.."ulk der være gode muligheder for al
fastlæ~ge de optimale hchandlingstidspunkter via lokale
klimaregi"'lrcringer. Dennc antagelse ~r i 1996 afpro\-ct i
5 forsøg, hvor behandling efter tnldllltlnel \arshng er
sammenlignet med behandling efter khmarcglstreringer
bearbejdet i varslingsmodcllcn NEG FRY. Resuitalcrnr.:
er viSI i t:lbcl 6.

Efter traditionel kon~ulelllvejledning sprojtcs der for,
ste gang mod kartoffelskimmel. når rækkerne lukker og
herefter h\"ert 10.-12. dogn men dog sålede~. al inter
vallerne g.øres længere i perioder med kolige nælter og.
lOgen dug:dannelse. Omvendt gøres tnlcrvallerne kOl1ere
i perioot:r med hø) Illlltcmpcranlr og dugdannelse. Ved
hrug af varslingsmodellen NEGFRY udregnes behand
hngslldspunklel ved hjælp af et computerprogram på
basis af lobende llimaregislrering I marken (klima
sp}dl.

Tahel6 Korro!felskimmel 014 mrs/inM_ImodeJ. (15)

F{)~ogel har omfallcl 4 forsogsled. Led I. 2 og 3 er
behandlet cftcr NEGFREY og led 4 efter konsulcnlvcj
ledning, I alle 4 led er der \ cd de enkelte behandlinger
anvendt 2.0 kg Dithane DG pr. ha. Dog er Dit.hane DG i
led 2 erstattet med 4.0 I Tattoo og i led 3 med 0.4 I Shir
IlIn pr. ha i hojrisikoperioder. Det er kun Dithanc OG og
Tattoo. der er godkend!.

I NEGfRY programmet er hojrisikoperiodcr definerel
på folgcndc mådc:

L HVIS forste skimmelhehandllllg udloses vcd el akku
muleret ri\lkolal mellem 160 og 220. anvendel<> ved 2.
og 3. behandlmg Talloo i led .2 og Shirian i led 3.

2. Hvis første skillllllelbehandling udloses vcd Cl akku
muleret ri ... ikotal slorrc end 220. anvendes ved I. og 2.
behandling Tattoo i led 2 og Shirian i led :l.

_~. Hvis EGFRY I :..æsonen anhcfalcr en behandling. og
der i de foregående 4 dogn (ink!. behandlingsdagen)
har nt.'rr.:1 .l-4 dogn med et dagligt risikotal "lorre end
8, anvcndes Tattoo i led 2 og Shirian I lcd 3.
Behandlingsdatoer og TC\ullalcr af 1996 forsøgene er

vist i tabel 6. På grund af manglende skimmelangreb har
dct ikke v:eret muligt al bedomme \'ar... ling...modellen
NEG FRY i forhold lil traditionel kom,ulcntvcjledning
og ej heller. 0111 der er forskel på effektiviteten af Ditha
ne DG. TallOO og Shirian.

Sammenligning af behandling efter en varslingl<>model,
ba~ret p;'l m:llte data (NEGFRY). og en mere ... ubjekllv
metodc, b:t~crcl på erfaring og fomemmcl",c (kon'iulenl
vc)lcdmng), har den svaghed. at ,idl<>lnævntc melode Ict
bli\-cr på\ Irkcl af for;tnæ\ntc, AI deltc er skel. lyder vis
...e af de valgte behandhngstidspunkter på (tabel 6).

Fontdsal varslingsprogralllJllel NEGFRY er forsynel
mcd de rigtige data i relatinn lil kartoffclskinllcns kli
malrav. m:'i dr.:1 antages. al NEGFRY giver mulig.hed for
en mere effektiv skimmelbekæmpelse. Om der sel over
en årrække kan spares kemikaltcr, villldcn vise

Ukrudtsbekæmpelse
Der er gennemført 4 forsøg. mel! splilbehandling mod
ukrudt. Resullaterne er vist i label? Dc meget store mer
udbyner for ukrudtsbekæmpelse svarer lil resultaterne
fra tidligere gennemfone forsog og bek.ræfter, at lartof
ler er megel folsomme oVt=rfor konkurrence fra fro-

Slum- =Bd_.__ ......~~ ..
P t n .. '.. efter -~::......... be· ... bo- ...- v.... (NEOFREY••

lwaI-
.... I. sep. -..;Iodniaa -- -' ,I....

Lcdl.201J
linser K"" pcl. ......

I......
...... pc<

...1 <bek- .... l:"in&
HJ3l1erup IUi I , ?ON- 3/9' , ti ti l::!r '2y: lIR L!l8 .:!3 "', • o O
Vd 16{1 9/8 27/8- '" , 3 O 16(7 9/8 27/8 '" 4 4 O
\ulum on !.9{1 Ib~· IO'" , ti ti '!.(; '1.9(7 8" 21 lUtS S ti O
Herning 12f1 22f1 lIR 9/8 20/8 S O O 12fl 22/1 1/8 9/8 20/8 S O O
Toftlund 8{1 '1.sn· YIR' 1718 919 ; O ti nit> 8{1 IW7 2sn 9/8 n~ 9/9 7 ti ti
gns. 4.' 5.5

• Behandlet med TaltoolShlrl.,l1l
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K;lrtofTeld.,'rkn in.!:

Anw
PCLJOfd Svidning Udb. øg

L boh. pi 2. bch tokimb:l. afafgMk· p" I\t:mibl~-

ubWtd,) 1·2 u~r ukT-lm' dzkkc1 af
~th~11t:

m<Nd' LKt~lft

llmht~ dl I. bc:h 1 u,er
ukrudl voo

1 Utcr I .. uRer ,........ hlg lnolde
kr. pr. ""

dt. bch. lJPUItllns ef!. bch dlbcll
",bo

4 [orllw/Wo

I.Utx-handlel Utx-handlcl ns
:!.2IMI/; 'icn("Or t 'iII!! Scncur ]J

J.200 g Seocor+
1.0 I RcgJone---
0.2 I LI\S3pol 15<> BSCf1(:ur 22

415 t '\1;llnnl
11.7 t ,'~nroh l 'iO l!. S<'nnlr 2('

5.15 I Afalon+
1.0 l Basl3+
0.5 Ilsoblc:uc ISO g Scncur "L'ilJ

- forfa!! /W" -4n

I. Ubehandlel Ubehandlet 204
2.2011 i! '\encor ISu g Sene"T 2.
3.200 ~ ScncoT+

1.0 l Rcglone+
0.2 I LJssapol 150! Sence>r 17

4.1..'\ I \rJlont
11."' I "~riroh Il;jlg Sen..:,,"" -;:0

5. U I Afalon+
1,0 l 8a.\t3+
0,5 ll,oblctlc 150 g Sem.;of "Uif)

72
10

Si
7

5

,

(J " 16.4 '"" " Hl.~ Jl'ifl

O O 16.3 185

" (J ICl." 111·1

O O 16,5 In
7'

O O 17,0 271

" " 17.2 l ~5

O O 17.1 161

" Il I~ , 167

O o 17.3 15 I
0.\

Ui

.Iii

176

32i

m

- I\an.ller II - ltI II '" Ul!:'...n \\ idmng. III '" Illlal "Idning.

uknldt. DC' afprlncdc do~rin~cr og behandlingstlds
pun"'tcr med u"'rud\snmHcme Sencor og Afalon har
prakli,k lall va.·n.:tjævnh}rdigc. Der eT i d~l mind~tc iUl.'
statisti.\k Sikker udhYlll.'fnrskcl Jllclkm forsog~leddcne.

For al opnå fuld effd.t med \må mængde T u"'rudls
middel er del vigtigt. at der bchandle\. når ulrudtct er pol
"'imbladstadlcl. I m,lr"'forsog 0lt i"'lc mllldst i pr:t",..is
bn det \ære vanskehgt prÆci<;1 at ranunc det opllmale
liprojtclidspunkl. I prnhl~ \Ikres d~ne 'i~d :1( udbringe el
svidningsnllddcl Silllll1lCn med jurdl11idlcl SellCor ",1tl.'r

Afalon. f\~uen heraf ses l}deligl I foro;ogene. Il\or ef·
tdlen 1':1 ukrudtet er forbedrel \'æsentligl \ed al udbnn
ge Reglolll.' "ammen med Scncor (forsldlen mellem for
lioplcd 2 og 3) og Ba~la sammen med Afalon (fors"'c1
len mellem forsog\led 4 og 5). 1 fnr'mgene er deT endvi
dere tendcll\ lil bedre effckt p:\ ukrudtet. n r der lil I
behandling anvcnde\ 1.5 I Afalon fremfor 200 g Sencor
(lcd 2 og -l).

I labelS er ,i~l resultater df aktuelle herbicider'! effe"'l
ovr.:rfor græs og lo"'imhll1dcl ukrudl1 ",,,l1oflcr. 1';\ græo;-

I. bdL'" 2. beb. 3. betl. F... I. behandling I uge crt. J. beh. F..- optIJnin.- I ... 2..« plamcr pr. m: _ ... m'
" ""'"''''I .r;..I

kJmbl...... dl. I. beh. dt. I. bek. UJrll Ilokimbl Vlfll 1lokimbL. ""'" l bl

Jj(Jn,lS: 199b

I. Ubehandlet Ubehandlet lJbehmdlet ., 1:\9 li 113 10 ,.
2. I-liO ~ ScOCllr 1011 Il- S.:rx:or ](lU ~ ")('!"ll'llr \ 12 l •
3. 150 g ScOCllr +

1.0 I Af:r.lon 100! S('OCOf 100 g Sencor 2
4. 1.'10 g S.:nwf +

2.0 I Bo\<,r I\MI ~ Sen"IT 100 g Scnlor
5. 150 g Scm:OT+

0.75 IToIor.an 100! SCncOf 100 g ScncOT

• l '\l) g Sl:OCN :!'i gTitu., ... 2'igllIU\ t

Il.:! I "'Gn~l n.21 I\G 691 li " li •
7. 25O! Scncor 2.S g TilUs + 2.5@:Tirus -I-

0.21 KG 691 0.21 KG 691 li IO O O
8.1.0 l Afalon ::!'i g TIlus + 25 g TIll" -I-

O.2IKGMI 0.21 KG 691 li li "

I I



K:lrlofTeldyrkning

Svidnm ;ar;at

.l/afSog /996

1. Markcns behandling 331 14. J I 402 230 IO O O
2. \larkcns behandlmg + 4 r HtJ'(cr 111 , II 4()! 25 IO O O
3. Markens bcmndhng + 2 I BOler 13I 20 I' 402 49 IO O O

.~ forsøg /9fJ5 Y6

1 Markcns behandling 221 117 31 292 169 2. O O
2, Man.clU ktgndhng .. 4 1&I\cr 221 II 1Y! !O lJ O
3. MmCM behandlmg + 21 Boxer 211 2J 15 292 35 • O O

O· 10:0 ingen ~vid",ng. lfI '"' Ilclt ah\l:dcl.

uknldl har nummilllet TilU~ klarel 'Sig ..uvcrænl bedsl
(led 6. 7 og 8). .\o1cd hensyn lil effek!en p~ Mde græ.. og
lokimbladc! ukrudt har det være! en fordel ved I. be
handling al supplere 150 g Scncor med henholdsvis 1,0 I
Afalon, 2,0 I Boxer eller 0.75 l Tolor:m (led 3. 4 ng 5).
KG 691 er Cl sprcdcmiddel. TiiU" er ikke godkendt.

Burresncrre er bekæmpet i 3 for"l'g mcd hhv. 2 og 4
liler Bu\er pr. ha udbragt lige for kartonernes fn:nl'..pi
ring. Rcsultalernc )cs i tabel 9. Der har i forsogent'
været en meget Slor beMand af bllTTt:,nerre. "Olll 4 IlIcr
Boxer pr. ha har været i stand lil at rcdw.:ere væ\Cn!ligl.
men ikke helt. 2 !lIer Bo\er pr. ha har \'ære! en for hlle
dO'iering. S:hell som 4 Iiler Bo\:er har haft en fortrinlig
effekt. også pande! loklmhladet llkmdL Der cr lUe
måll udbyIIe i forsøget.

ber 19(6) har der Ikke været spildkanoner i nogen af
forsugsparcelleme. hvilkct sandsynligvis skyldc!l frost i
vintcren 1995-96.

I forslIgene bic\' mellem 20 og 30 knolde pr. forsogs~

lcd gravct op i oktober måned 1995 og sendt til underso~
gcl'ic .... ed Væksthuskonlrollen i Skanderborg.

Il:lbcl tO ses,:u en væsentlig del af knoldene rådnede
under lagringen. og cn del var mærket af kcmikalier. så~

Icdcs at de spirede !lvagl. Oml..ring 50 pct af knoldene
..pi rede Imidlertld nonnalt cftcr behandl lOg med Round4
up og Touehdown 330 (led 2. 3 øg 4) og helc 75 pct. cf~

ter behandling med SIaf3nc 180. lib\'arende forsog
gennemført i de landokonomiske foreninger i 1992493
\'iste en nogcl ~dre .... In.ning af dcn kemiskc bckæmpcl~

sc af ..pildkanofler.

Bekæmpelse af spildkartofler
SpildkarloIler. der overvintrer, giver med jæ\ ne mel
lemrum problemcr. Ud ovcr :11 genere som ukrudt I af
groderne. der følger eftcr kartoller. giver spildkaflollcr
Cl falsk sædskifie mcd mulighed for opformering af
f.cb. kartoffctnemalodcr og andre skadegorere.

I efterårel 1995. h\'ordcr I stubmarkcrne \'aren kraftig
fremspmng af Spildkartofler fro kartoffelhø')tcn 1994. cr
der anlagl 1 forsøg mcd bekæmpcl-.e af splIdkartofler.
Som det fremgår af label IO. har der ca. 20. septcmber
for anlæg af forsøgene værct 12 ..pildkartoffelplalllcr pr.
IO m!. Ved optælling ca. l. no\·cmbcr er antallet reduce
ret væscnlligl. Efter host de! følgende år (ca. l. <;cptelll-

Agil er ('f Il\'! xræsI1l1ddel. Am'emil i Åor/ofler gm' del I

/99fi i mange marker b/adUorose og hormolloglig ~kæ\"

l"fIdmnl!, a/blarlene.

12 " O • O .4, Cl ,. 1<) 4\
2 O 24 26 'l'

ti !.., " "ti l. Il 73
ti S " 7S

Ptl al .ll\."mmct

21-+4 l
~ l t+41
4 1.~5 I
5. 0.81
fl. 0.4 t
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Sukkerroer
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af
sukkerroer
5mb- og d~ rkningl;loN\,gcnc ml."d ...u~,J,c:rnx:r er udfort i
,;JmartlCJde ll1~d Fo,",og~ud"3Igcl lor Sul.l..crrocd)rl..
0I11,g p:l AI ...I..:dgaard.

/'('1/ A'mul.u'll har ..l..n:\'1.'1 lebh:n Vedforende gnd
nlng ...anvcndcl\c.

J/am An"I'''<;('1I ug Chllu Curdl/'n SiL'l!.e" har \l..rc
\ Cl om planlc\'æm.

IXtlc af\llll indeholder resultater af for"ug med:
- Surt er.

Placering af natnurngn<.lnlllg.
Kornl..ali til sukkerroer.

- KaliuJll. rn;lg,ncsiulll og ...allli! lahn"'l:TOcr.
- S\ (lvI III \ul.."errocr.

'ledtældIlIng af g) tic.
Bejd\nrng. og sproJlmllg mod ... I..adcd) r.

- Bcka:lllpd'oC' af ukrudt.
- PC·Pl:ll1lcv'l'rn i \u"J,crroer.
- Bcl..a:mpcl ..c af hlath\-:.tmpc.

Markante resultater, 1996
An~rchcllC' af Irips og nllll..clrocblllcr har \ ;t:r..:t 11H:gCt
Io.rafligc l 1996. Bcjlhnill,t! med Gaucho har I ard ... for
...u~ \,t:n::tITlt.::~el..::ffd,li\ og har n."ull\'r~t I "tore m..::rud
h)'t1cr. G'HldlU er endnu lUC ,go,U,cnJI I Danmari..

Læsevejledning
ll:lge...1 i ho~cn finl.h:: 1:11 ova"'lgl (wer de afpnl\ede
midler. den:: ... inuhold 'IOIl('1' og pfI\('r 101' llurke{l\forle
lllldler 111.111

Sorter af sukkerroer, 1993-96
Sl)rl~afprU\nlllg\::n af !>uU,crrocr ...ker l Cl koorulllcrel
,\:lmarhcJde

Alu('dX(lord modl,l,gcr fmene fra "'Olhcjeml' og Imr fo
re..1 Cl ud,:\ningcn.

rJunlt'm1IÅrIl/SIl!t'merm' I de landoJ..onOml'ikr.: fore
mngr.:r hM hlrt til~) n 1 \ 'l'btpenodcn

1.ÆlIlrhÅolI/orp! for ""lIIll'm'l har forest:"tel 1I1dclmg af
kodenumrene til Iwer pan.:dpnwc. Delle kodenulllmer
br)de~ f\)r..! dter. at anal)'\Cring er ~ennemforl.

SuJ..J..erfi,!mJ..J..enfi medarbeJdere h.lr udfOr! optilglllng.
fON:ndd'ic ug anal) ...ering.

For~rcl 1996 har v;crd u...ædvanligl kollgL En Slor an-

dd af sukkem'ICarealr.:mt:: hk\ I""-lr... t ...\el i midten .11

april.
rrr.:lll ..piflngcn har værel 11IIrcd~..lilkt1dc. men I h..::

g) ndel ...cn af ....ck .. lperioJell htlr væk ... lell v",:r"::l lan~"'()l11.

Dc l"rste legn p.1 man~lcfl{le: nedbør Cl' n:gl'trerct \Il.hl I
JUIlI. Igennem efter.lf'\pcnnue:n har \uUcfTocme dog
\:t'rd i ..tand til;ll udn) Ile de: "'par...nmmc nt=dbor\IlHl'ng
Jer. og :ird'" hm'lUdb)'lle m:1 hctegne......nm tilfrcd...... lil
kmk. I(.kl ucr Cl' opn:1et Cl hilJt SllU'CflllUhnld.

I afvigle ~r Cl' der genncmføn 7 fONlg, FONlgenc hilr
\æret anlagt på Jordt>JX'rilc JB 3 111 7. I-orlrugh::n har
\ :['(el kom I ..ek\ forwg ug fmgræ~ i el for~og,

Jordanal)\CfIle har .... 1"1. at for'iøparcalcmc har værct i
gotl !,!Ildning,kraft og kultur. Oer er I gcnllcm"'1Il1 ldlon
101 ~g \J pr. ha.

Sukkerroerne er ud.... Cl Id nhvt=lIue 1'IC ... IJnd ... ed 50 cm
ræ~kt::af!>tand.og. froalslanden har \ ;l'rcl mellem 11.7 og
Il).~ l:m. Sanmg.en er udfon I perioden mellem de:n If).
og IX april.

lkka::mrcl,c af ll~rIH.JL ..katlcvolde:rc og blads"arnpc
Cl' gClIl\elllf\)11 med kenll"ke miuler eftcr behov.

Optilgninge:/l Cl' skel O'er en lang pcri(xJe. Dc IO fUf\I('
fON)!! er hu... lel for~1 i oktober. IO In",)!! I den \Iu'le
hal\ del af o~tnher. og In for.ug er hu... tCI 1'0l'\t i nm em
her. V:l'blpcfl(ldcn rnii Ilclr.:glle~ som kon. da rn;1lct er
CIl v.('kstpcrindc pli ca. 2(MI dage.

I label I "c... rC,\llllalcrile ilf d..:: g.clIl1..::rnfor!e fnr,ng,
Der \"r kUli \ 1"'( resultater fra IO ...oner. På grund at ('n
leJI .. cd bcJd...ningen er alle danske ...nner fra Dalll-.co
Seed IrllJ..~ct ud af for~ugene.

SIden 1l)l)5 er dr.: r.:nkcltc 'ioners gennemsnll vægtel
1lI00 geno('nNlll af de \ulgte \oner uel cnkelte k I 1996
er UC'I \ur!eme Roberta. CflI\"ers. Freja ng Oden.

PI:mtelallel llilr \ærel hOJt 1 de Ile"",,,:: ,oncr. Snrlemc
Camilla og Oli\'1a har haft del rnarkantla\'e'lle planlet;i1.
ug det kan Ik~e lIdclll~~e .... at del har haft bclydrullg 101'
udh)'II~I,

RCl1hed~pnx ..elllen har været la\' I 1996,
SOrlen Ul1l\cr... er SOIll tidllg.ere :'tI' hl:lIldl de ,urter, der

har halt den hOJc~le renhed'procenl.
I el koilgt lor."tr er der godt:: muligheder for al leSle en

"'(ln~ telldcn ... lil at danne sto~l"hcrc. SllrtCnJC' Rollel1;1 og
Ohvia har haft cn uacceplabch stor andel af ... lukl"I'lCre.

Kaf3klcren for loppen.!> friskhed har v:eret huj 1 :t1le
'ior!er Der er Ikke kon\talerel betydende angren af Ralll
ularia. I tre fo .....ug er dt::r Ix'kæmpel blads\ ampc I tHlgU\t
eller fUnol I scptember.

:!Ii'



Sukkerroer

TaINl1 SOrlU afJukUrroer (i I )

1000 pl. .... Kar. for 110'" 5aftkvalilCt Udb.................

Sort "'... .... _.
""""'I .... jon! ....

amino-~I IV·
.... ..... '"

v..... renhed .... ().'O ".. ........
"'I lallet .'Od, ........ ..;,

7 fOrs0g 1996
Gn!, af soigie soner 9.5.1 81.6 23 1.9 17.6 b3 2.BO 50,9 ll,91l 20'33
Can\illa (D) 86.9 BO.b 0.1}j 2A I.S 17.8 55 2.78 +0,4 0.00 99
011"1.. (0) 8.1.2 78.0 0.12 U '.4 18.1 50 2.61 ..3,4 +036 +722
·Robcm.(D) "'.1 ~I ..l (Ul 2.":' U.b 17.9 54 2.'73 ...1A +0.10 -I
'Unlven (NL) 90.3 83,4 0,02 2,4 2.8 17.7 7' 3.00 +1.2 +<l.17 ..1)2

'F~ja (S) %.9 SUl O,lM '.' 2,<) 17.fl 60 2.7:'i 0.3 +<1.02 99
Haldur(5) 9].1 BO.7 0.00 3.7 3.0 17.6 55 2.76 +0.9 +<1.16 +966
Loke (5) 9.5.7 BO.9 0.00 1.9 2.6 18.0 " 2,69 +2,7 .0.30 +4lJ7
'Oden (5) 99.1 BO.O 0,02 2.1 2.2 17.3 b' 2.72 2.' 0.24 3b
RlInger (5) 965 77,fl om 1.9 lA IS,~ " 2.69 +1.7 0.01 +19
Tilde (5) 96.9 78,7 0.1}j I.b l.! 18.1 " 2•.51 +2.0 +0.12 +193
LSD 2J 1_~ 0.9 0./ 35 (J.07 1.9 OJ6

0-10. O'" inlel an~reb. IO", 100 pcl angreb
L:dbylte og ~rudb}-ne i kroner beregnel af .\IJiled~;u,rrl

• Solgie §Ol1er.

For delle tidspunkt er der gl\'et karakterer for angreb
af meldug.

I gennemsnit er meldugangrebellt': bedømt til 1.6 j sor·
ten Tilde og 3.7 i sorten Haldur. FONkellen er ~ignifi·

kant.
Sukkerprocenten er I afvigte år pa et mlddelhuJI lil

hOJI niveau. Sonen Oden har haft den laveste sukkerpro
cent. hvillet også har været tilfældet \'ed tidligere rs af·
pro\'ning.

Saftkvahlclen har Slor betydning for fabrikleme ... ud
byue af hvidl sukker (melis). I 1996 har saftkvalitctcn
været særdeles tilfrcdsstillende. Mængden af amino·
kvælstof har været mcgct lav. Det kommer i~en til ud·
tryk i IV·tallct (urenhedsmdcksel). Hcr indg:1r mængden
af kalium. natrium og amino-kvælstof. IV bercgnes på
følgende måde: IV = «Na x 3.5) + (K x 2.5) + (NI'h N x
10»/1000. beregnet p:1 grundlag af mg pr. 100 g sukker.

Tabel 2. Sarier afsukkerroer

Son FOI'hc*bIal for af polsukker
1993 1994 ''''''' '996

Anlol/orsllg 199)·96 4 5 6 7

Ons. Ii solgte sorter 'Oll '00 100 100
Gns. af Ions suU"r (11.07) (8.55) (9 J7) ,~ q~)

Annado (DK) 99 109 107
Maiu(DK) JO, 98
Manno(DK) II}j

Maralhan (DK) lU:! 99 Hn
Matador (DK) 98 99 98 •
Camilla (D) 11'0
Olivia (D) 96
Robena (D) '03 102 99
Uni\'ers (NL) 99 96 9. 98
Frep (5) 10.1 Hl2 101 100
Uaktur (S) 98
Loke (S) .-
Oden (5) II}j 106 J03 103
Ranger (S) 100
TII<k(5) 100 96 'I}j 99

• TruUel ud af fOrM>g
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Sortcn Univcrs har som sædvanlig den dårligste saftlva
!iICt og Tildc cn mcgel fin saftkvalitet.

Udbytte af rod er på et lavt niveau. men på grund af et
hOJI sukkerindhold og fin saftkvalitct cr udbyttet pa ca,
9.0 Ion sukler pr. ha og denned på et tilfredsstillende ni
,"eau.

Af de solgte sorter har dc to sven!>ke sorter Oden og
l-"reja gi"'et del storste udbyuc af sukker. Del ses også i
det beregnede okonomiske udbytte. Dc nye sorter Ca·
mIlia og Ranger har også et pænr udbyueniveau og ud
mærkcdc dyrkningscgcn~kllbcr.

Det okonomiskc udbync er beregnet som C·rocr. Be
regningerne er foretaget på Alstedgaard og baseret ~
...ædvanlig fabril~afregnlllg.der omfatter følgende: Rod
mængde. sukkerprocent, amtno-h'ælstof og jordprocenl
samt salg af affald og fradrag for transporlomkoJtnin
ger lilfabr;/.;.

I tabel 2 ~ ... en over..igl o\"er sorternes udb)'ue af
polsukker Igcnnem de seneste fire år. Udbyttet er sat i
forhold til gennemsnll af solgte sortcr del enkelte år.

Sorter. der ikke findes dyrkningsværdige på grund af
el højt IV-tal. meget vcdhængende jord eller utilfreds·
'ilillende udbytte. udgår hurtigt af afprøvningen til fordel
fur nye soner. hvor man forventer bedre egenskaber. I

l ed mlRel afslIkkerroeSOfl bor man lægge ragl
fJlIfo/~endee~enskaber

- hojt IIdbyne afSlikker. lIl11uet fon'el/let optag
nin~slid,

lUI' andel uf \"edhællgende jord. d\'~. hoj rell
hedsprocent ,

- IIdbytlestabl/ilf'l gennem flere år.
lan urenhedslOl fil '·tolle".
laI"l amlflowl,

- hOj wkkerpmcenl.
- begrænset modtagelighed for bladsl'Ompe.



Sukkerroer

1"af)('/3 Placermf.: afnatrium til sutierrou U2J

P13/l1elal mg pr 100 g ~uk1crurt SuH.er- Udh.og N,no"ll I

Sukkerroer 1000 pl. pr. ha menidb. i hL,:
Relallvt nell()-

I I
pct. I

sukkerudb, menIdb.v. optag nalmlm klllium amino-N rAvan:n SUUCT pr. ha lir pr. ha-)

~ fono~ IIIWl

I. Ingen Il:llnUm xi.] " 7" 77 r'1.7 87.1 lilli ZOIIZ~

1.401.g a placeret 8S.3 6' '06 " li.8 ~.O Il" 1S1, lili kI! "a placeret Xli,! 6' [\14 '- 1"'.'7 " lilli ~li"

4. 70 kg Na pbCC~1 ..... 'O 832 '8 17.6 JA ,O' 22, -:/J 19 1\01 ud~tr'lCl ~fl.1 "" >lOS -, I-,R 1.' 1111 "6,70 kg 1'\3 efl. frem~p 83.9 "" "J " 17.8 1,5 101 ·61
IS/) 2.2 < 27 5 0.1 (Un J.o

7 jlJnox /tN~

I In1!cn lIJ.\rium X.'. l -, "'" ,- 16.6 9~.8 I()) ZI36S
2.40 kg Nu placeret 83,3 " 876 86 16.7 '-' 101 +6
~ ..~'\ Ii~ '\3 plalcrt't ~ 1.X S'i :-iS l bO 16.~ 2.~ IOl "4 70 kg 'la placeret 82.9 87 8i4 8' 16.7 4.0 ,O' 163, iO lig '\01 udslmt..·\ -:'h:.8 .,

~9:ol "' 165 U 101 Iii
um 2.J C' I ~.- -. fiN O_f.\ -1./1

• ) OlnntKlllbcr...gnlll!!cn er ba!>Crd p.lcn prh ....Im C-1t1oCr. lomge,... t lur \ull.crprt.xcnl. amlf)Olal. Jordproccnl. alrald. 1r:uI~JX'" lir lamll
UcrCjlnel al Ahlcdj!:1rd

llfvlglC år har der værel fem nye ...ortcr med. Klin Camil
la og. Ranger har klarel si~ tilfredsslilIende. Blam.h de
velafprovede ~urler har Oden og Freja udvISI en god ud
hYltcstabililcl.

D)rkmng af '>Orten Um\cr.. kan kun Jnhcfales. h\Or
del cr nmsl.elig.l at lage r~r op. uden at der cr for megel
Jord med lil fahrikkcn. eller hvor den ovcrskydende roc
mængdc sk:ll anvendes 100m kv<cgfoder.

Placering af natriumgødning, 1995-96
For.."g sidcn midI i ~O'cme med natriullllilfor5.e!lil 'Sul.
kerroer har \ 1St. al der kan opn ... merudb} Her ved tllfor·
<;el af nalnum. Den optimale mængde nalnum er fundet
lil al være 60 kg natrium pr. ha. Fon,og med placering af
'JPK·godmnger III $.ukkerroer har ligeledes. vist. al der I

gennemsnll kan opnås merudby tie for placering af god
Ilingen i forhold lil bred!.predning.

I 1996 er der gennemført 5 fors\)!! eller en for...ogs*
plan. der bcly~er. om der ved al placere natrium sarntt
dig med ..<lning kan opn~s en bedre effekt ug demlcd et
lavere natrIumbehov. I 1994 ug 1995 blev der gcnnem
fort henhold:.vi ... J og 7 for:o.ug citer !.amme plan.

Forsogene Cl' grundgudet med 625 kg 'JPK 16-4-12
m. \1g. S. R for såning. Ved såning er placeret "'Iigende
mængder nalnUlll og udsprcdl 70 kg natrium pr. ha for
,ånlllg og efter frem"'plTlng.

Alle forsag er gennemfort p:1 lerjord. Kaliunnal1ene
har varierel fra 6.2 ItI 21.0 l11en... nmriunuallcl har vurie·
rel fra 1.2 lil 4.0.

Der er opnået et 5.ignifikalll mcrudbyttc fur placering
af natrium. Merudby Hel har værel ~Iorst \cd placering af
55 kg n;llnum pr. ha. I forhold III udstruning for sålllng
eller efter frem"plring har placering \ æret beds!. I 1995
olev der ligeledes opnåel den ~dste effekl af placerel
natrium. mens der ikkc blev konSlalerCI fo .....kellc i 1994.
Resultaterne fra 1995 og 1996 tyder p~. at natrium hor
placeres ~ammcn med N"PK-godninger.

Kornkali til sukkerroer, 1996
Vcd ltn\'cndeh.e af 150 kg kalium pr. ha med gudntngcn
komt.oti frem for kaliumchlorid lilfores samlidig l6kg
magne""ul1l. 23 kg ~vovl og 17 kg natrium pr. ha. I 2
for ..."g I sukkerroer I 1996 er effekten af disse nærings
"loffer undersogt. I fon.ug~led I er lilfort 150 kg kalium
i kornkali. I de andre forsogsled er kalium tilført I kali
umchlorid og supplerel med magnesIUm. wovl og na
trium I magnesiumoxyd. kiserll og S1cn~all. så effeklen
af enkcJtl1ærings~tofferneafdække... Godningernc er til·
fort for ... ning. Forsog..plan og re!'>ultalcr fremgår af 1;1

bel-l.
Begge forsag er g.ennemfort p..~ lerjord. KaliUmlallc.:ne

har værel henholdsvi:. R.6 og 11.4. Magnesiumlallene
har \ ærel .,,4 og 4.5. Forst i juli er mdholdel af fo~for.

kalium. magnesium, natrium og 5vo\o1 analyserel l en
provc uf loppen. Indholdel af såvel natrium. magnesium
og ,",vovl i forsogsleddct uden lilforsel af del pågældende
nænngss.tof vi'icr et libtrækkeligl 1I1dhotd til at Sikre cl
optimalt udbyuc. Forsyningen af disse nærinl,!:SSIOffcr
har i di'isc 2 for:.ug værct tilstrækkelig alene ud fra for
s)l1l11gen fra jordcn. lilfor...el af 16 kg magnesium har
forøget indholdet af l11agne<;lUm fra 0.39 til ca. 0.45 pet.
af tørstof. Indholdel af \\'ovl har været næsten upåvirkcl
af IlIføn.ten af S\lO\ J. mens lilfor"c1 af 17 kg natrium pr.
ha har uget mdholdel fra 0.9 til ca. 1.1 og af 60 kg natri
um pr. h.. fra 0.9 lil t.9 pet. af lllrslof

l beg.ge forsol,!: er der opnåel Cl mcrudhyltc for tilførsel
af magnesium. 1del cnc fon..øg er der opn:1c1 merudhy"c
for at øge ttlforslen af nalnum fra 17 til 60 kg nUlrium
pr. ha. Ing.en af mr.::rudbytteme har værel sig.nifikantc.
Der er Ikke opnået merudh) Iler 101' tllforscl af SVO\lI.
Forsynl1lgen af s\'o\-I fm Jordcn har l 1996 \æret til·
'ilrækkelig ltl al sikre roernes SVO\ Iforsynll1f!._

Aminotallene o~ kahumindholdel i suUen.aften er
faldet \'ed lllfo~1 af 60 kg natrium pr. ha. Sukkcrpro
c:enlen har været SIOrt scl uafhængig af godskmngen.
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Sukkerroer

Tahel 4 KOl'llka/i til \'uUamu U3}

Plantc- InJhold I pq ..llk\l"-!ol , prave ~ I. Juli mB pr IOn g ;,uU.cr\Jh

<"':'{~~
Rd;a·

ul UH
Sukkerrotr IIU~pl 1\"01:1- Ma~ne nJIri· naln, lahwn ami?", p..1.1 M'K ~",f I", K;al,um Snl\1,...... ...101 I ",um um um n1:yatt1' uU('r u.!b,........ IN'"

• nærin~sslofr.:r !lIddi' lomlali
.l·lled 21il 5 er na:nn~~llolkrlIhkll_ lahuITh:hlond. ~'§cnl. mal!oc"lunl\n.}d,I.ahumsulfal

1/orsøx 1990
I. I.SO K. 16 Mg, Ib S.
li~;a

2. Som 1 men uden natrium .ll

1. Som l. men uden mag~slUm

4.Som I. mcn uckn S
5. Som I. + 44 /'\01 ,slenull
(..sO

..,
89
87
86
87

~5!'1 IUO ~,65

4.58 0.30 5.12
1.59 O.l' ~,b7

4.64 0.:\0 4.93
~.b9 Inl un

O.4.~ n,l-! U,
0,47 O.~ 0.9
O.J9 11.3~ 1.1
0.45 0.33 1.2
11043 IU~ 1.1)

·0 'J'" .' ,- , M,.' 100'-
40 896 .3 17.2 O., 101
'itl 89' '" 17.2 ,",Ul '19
46 922 6' 17.1 +0.2 100., '" 60 17.1 2.i 103

"'
ug slcnsail

Kalium, magnesium og salt til
fabriksroer, 1994-96
I 1996 er der gennemfort ,) forsog til bel) <;ning af "d..
selvirkningen mellem kalium og magnesium til sukker
roer. I 199..t og 1995 hlev der gennemført henhold... ,,'i~..t
og 6 for:o.og efter denne plan.

Forsøgene er gennemfort på lerjord. Kahumtallet har
varieret fm 5.X til 17.0. men'i magnesiumtallel har va
rieret fra 5.7 til 11.4, På lerjord hetragtes ct ~allUmtal

på over 8 og ct m:lgneslUmt:t1 over..t 'om ulslra~UC'ligl.

For<;ogene er gnmdgodel ved placering af 100 kg ~væl

stof. 30 kg fmfor og 55 kg natrium pr. ha. Kalillln og
rnagnc~iul1l er lil fan umIddelbart for .s~ning lludt i
april.

Ocr er ikke opn~el merudbylLe i sukker for tilfor..cl af
hverken kalilllJl eller magnesium. Stigende tilfor~c1 :Ir
kailum har haf! ell lille po~iliv effekt på sllkkcrproccnlcn
og har forårsage l en 'iligning i kaliumindholdel i suk-

kef'.:Iflcn. Indholdet af nalrium i lloukken>aften er faldel
\~d stIgende ulfon.eJ af kalium. memo jndholdel af ami
Olu-kvælstof har værel upåvirkel. Der er Ikke opm\cl
merudbytter for tilforsel af kalium. selv ikke i cnkchfor
,uget med el l:wl kaliumlal.

I gennemsnit af 6 forsøg l 1995 bIc\' der heller ikke
opn~cl merudb)lIer for tilforsel af kalium eller magnesi·
um. men... der j gennemsnit af 3 forsøg i 1994 blev op·
nået rncrudb)lIer for lilførsel af kalium. men tUe mag
nesium.

Tre år.. forsog med forsog Illed vek~lvirkning mellem
k.ilium og magnesium lil sukkerroer har vis!:

at d"r I'('d el magfles;wntal pd ol'er.j, som del Ilar væ
ret I a/lt' !lJ/"sogelll', iÅke er opllåel merudbytter for at
ttlfore magnesium, Tilforsel af ekstra ma~lleSlllm til
roer ('r derfor iHe "ocll'et/dig \wJ middel til hoje mag
nesiumtal.

,

l-tal1lcl.1l myrrJOOF uJ..lr.c~f1 Suklcf' l:dh Rdall\t "'leutluJt-+
Sukkerrotr 1111:11:1 pl. pr 1'" , II"~ ,"uk· '\lIlker- ocu"m~rud

ha \', ooug nalrium I i.alium I amin" ~ nholr'n l.er pr, h.L udb l.r. pr-. h..

Tabel 5 \'ehell'lrÅllin~ mellem kalium og mar:ne.I;lIm Iii \uÅÅerroer U.JJ

1J::!.4 69 Sil 6' 17.1J ".J 100 12272
ns 67 843 61 17.9 9-U .8 +06'
lilA 5' S6:'i ., 1'1.0 %.7 100 +133
9UI " 87. 61 18,0 95.7 '19 +'20

Ij~.7 -, XI4 6' 17.~ Q'D '19 168
91.8 67 3W os 17.9 94.0 '8 761
l)(1.~

'" '6" 67 17.9 1J~.8 '19 "'77~
1I:!.6 ,. m 61 IIS.O 9>3 99 +751

1J1.1 '7J S III "" 17.1'; IIl.1 97 +969
9104 6- S51 '" 17,9 963 100 +433
ut.: f>' "'" '''' IiUl 9'i,1 99 +802
1JII.7 " 883 6' 18.0 96.4 100 +691

'11 ..11 ]J ~14 .., 17.l'! 96.8 101 ..
915 .,

'" 6' 18.1 96.6 100 +>40
<)1.0 " X/'ll (,2 HU 117.5 101 .612
IJD " 3S2 ., 18.t 94.9 99 +1130

" (J.O 2.J.f1 30 lU : lU) 1.9

5forso.;: 199()

\ In,,!,," ma_~" ...\UI'"

I IIk~ K
2. .so kg K
J H.MHgK
4 l~kgK

B I_~ A..I: m<l,~n('flum
I fll.t:"
150l.FK
, 100t.~ K
4_ 150 t.g K
( 31)!~m<l,,,< ,'j/'I

1.111.1;1\
2,'iCHgto.:
l. It)ln~K

~ 150l.gK
J) .J( L~ ma!;1\<' /lim

I Il t.~ to.:
2.50t.I!K
.' 100 Lil 1\
~ 150t.t: K
1.'iO
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ar der 1 flogie a/JiJrlogene I'r fJ/"l(it'1 tnerue/hvlIl'r lor
ar uIjUf'(' ÅaliwlI ol' til 150 k.~ kalium pr ha
al dn il../..t, t'r År!ll\/aferel lW~I'" \'I'bl'll'lrl..1UIIg a} he
rye/II/1l': mellem I..rJlllIm og /1w-.:nt'\Ium

Svovl til sukkerroer, 1996
I 1995 hh::, der ~t.:llm:mfort n fur..o~ Illt:d lilfo~1 .. f
""0\ I ul ~uU,ermer. S"O\ lulfllr"kn .. ~r:lr.: i funn af ud
..prOJlct ~proJlc,,"O\ I .. idq i junI. Der hlcv opn~ct Cl bc
.."eden! iUe .. i~lllfi"alH mcrudbYllc for tilfor~lcn af
..\ tn l. I 1996 r:r dfe~len af ..vm l afpnn r:t for lilfOl ..d af
2~ kg ..v(lvl pr. ha fllr ,,;lIlIng i funn ;If '" 24 m, S (I~ "r:d
ud..pmjllllng af ..pmjlc,,", 0\ I Iludl l JUlll. Re~ullatcmc

Ircm,g:ir aftabcl (I,

I gr.:nnellNlll af de:) for~og er der I~"C opnjet mcrud·
h) Ile fnr Illfnr..c1 af ..\In I ved 't, ll1ng dier \ed ud..pmJt
nmg al <,pmjtc..vu\'l.

Gylle til fabriksroer, 1994-96
Den hcd ..tc 1-.\ æblufcffd.1 af g) Ile lil fabriksroer opllå~

"cd udbnngmng \lg ncdhringnin!; llldt:n ..An mg af roer·
ne. pj lercdc jllrdr:r ~an ford~udbringmllg g.i\C anlcd
lIllIg lil .. trul-.tur..I..ade 0E udsællc1sc af s mng. L>crfor
har dcr l de ..elle:-lc 5r va:re! 'tti!;Cllde illlen~llse for at ud
ht'lngc gylle lil f:lIml.. ..mcr i v:c~~t":cs(lnell. Kvæl ..lofef
fr:~tcn af Ih,'Jf,l'Idel gylle h~r i tidligere ~rs forsog Vl~1

'tIg rimeligt "I~"er. h\urimoo t::ffe~tcn af slangeudlagl
!;) Ile var mere u'tIHr:r. En af :\r..a!;cmc III en d<\rhgcre
~ \;:cl'ilotctldt al .. I.lllgcudlagl g) Ile er. at gyllen Ir,engcr
rebti, ! IJ.Jlg~onll ned i jorden. l1\'orfor der er risil..o Inr
l.. vicl ..(uftah \-eJ ,1I11111Ullia"-ford,1lI1pning. Ved al radrl'n·
"C roerne UllllddcJhart for !;) IJcudbringningc-ll brydc't
)ur(hl..orpcn. og gyllen bn 11lIrtlgcrr.: lr;enge ned i )or
dr.:Il, En andcn mulighed for al llc(hætle :lmmOlllaUm
darnpnillJ;cII "unnc \ :crc al radrcn"r: rocrnc ur1l1ddclhan
l'}ier g) Ilcudbnn~lllngell.

Ikggc dl ....r: llleltK.!er er afprm el i -l for..og l J996 ,lI:!
":lmmenllgncl med hcnhold'i"''' nedfældnlllg. ug ..1:lll!;e
udL.cglllllg uden radrell<,ning. 1:t !<lf'()g er udfort p;\ jB-l
p.l r.YIl l11ed hlandr.:1 I..\æg- o~ "\lllcg)llC'. IO for'iog cr
udf\)f1 på lerjord p:\ med henhold .., i.. ~\'ineg) Ile (li!.

h:l'ggylle og cl fmw!:! er udft)rl p:t Icrjt'rd pa LoJlanJ
Fabler med winegyllc. Forlmgten har i allc fOf",'gcnc
".crcl I..urn. fur.."g..plan og resuJlaler fremg~r af tabd 7

Alle fnr"flg ..1cddr:m: er lilfurt ~O 19 '\l pr. ha i l-.al"al11
rnon..alpcter \ed ,,\nmg_ For..ng .. lr:d 2 er dug. lilfnrt 100
I-.~:-.J pr. ha ved 'i:tnlllgen, I 10rwgs1cd -l er nedfælde! ~O

Hormallgel o{ltradte 11-"1'1'1':/ '!a!ml..\rt)a f 1996, Bur·
mll1/~d ('/' \'fl'nt po 1(',,('1'(' Jord med IWJt ""(IÅrlnlnlal
BomwlIgd 1..(/11 1../111 !orl'ln'ggl's I'ed (JfI\'t'lIdelle af hor
hnltllg(' gmllllf/ga cller 1/(!I,Jlojtllll1': af Solllbor

~g al11l1loniuml-.,ælstol, og l lor'io,g'ilcd <;-7 er udhragt
SO "g alllllHllllumhæl<'lOf l gylle med .. Iæbc .. langcr.
henhold"'l" IIJen radrCll'tlllllg 0t: radlen~ning r:hcr og
f('lr udhr1l1gn1l1gcn, Der har 1 1996 i alle ror",,~ .. kddelle
været et reJauvt ~tort mcnldb)ltc for I..v;chlnftilfllr"c1 ud
(1\ er JO kg. Delle pj lrod .. af. al -1ll111-111dholdet l jor
den har "ære! relalivl hUJ! l fud.ret og del hcrcgnede
behO\ dcrfor la\l

G}llt:uJbringlllng i fabnl-. ... rocr har rc'iuitercl l cn ~od

I..væblof\ir"llln,g. Ved nedfældning eller radren..nlng (nr

rahl'! (} SWH'I til l/d,J.l'rrtlN (.15)

Pbru~,al m~ pr I(VJ B "UL\.enafi Sillu- Ldb Rtlatl\l I
Sukk~~r tllllO ri pr. ha p..'t. I hl, :It! ler'

\'. opc.;ig namurn I lallUm I arnmo "- r:haren ..u1ker udh JIf ha

~ fOfj"'.: If/!}(J

I Uden svo\'1 'l~

2, 28 kg s\'ovl \'00 sAning S9
l .::!,s 19 \\0\ I uJpr")1\'11

'pmJI':'\tl\ t uh. JUni \\>1
/\/)

h'

h'

h' 'o

17.-1
17.4

17.ft

IIW.2
104.2

IlJU

lOU
lOu
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Sukkerroer

T~I 7 G)'I/~ lilfabrtbsuil~rrwr (16)

iAm~s Suli.cf. tJ4h-OJ,
merudh..S............... m!U11JOII pc!. I

hk~..uH.cl riVal':
sukl~

1forseg med n'in~g)'IJ~, / m~d kwrgx,N~ og I m~d bfond~t 100fI~

I. 20 N i kas ~ed sånin~ 57 17,4 77,2
2. 100 N i kas ved ~ning SI 17,1 8.8
1. 20 N l kas ~cd sdnmg +

SON i kllSiJum 87 16.9 6.4
4. 20 i kas ,,'ed dmng +

80 NH·Hl i gylle, nedfEldet, juni 83 17.2 8,0
5. 20 N I kas ..ed sining +

80 NH4-~ i gylle. slangt'udtagt. JUni
injtt'n r.K1rensnlng 64 17.3 5.'

6. 20 "'l i bs "'ed drllng +
80 "'l1l4-N i gylle, langeudlagt. Jum
radrensning efttt udbringning 73 17.2 7,8

7. 20 N i bs ..-ed sining +
80 NH4·N i gylle, slangeudlagt. Jum
radrensning før udbringning 71 17.2 JO,O

I.SD '11
LSIJ,[OfSfJ}J,I/td 3·7 II.S.

7/arsog. /994-95

I. 40 N i kas \'ed stIung '" 16,l 81.1
2. 120 N i bs "'ed s!ning 108 Ij,8 1,7
3. 40 N i l..as \'ed sining +

80 N 11..as IJum J08 15.: 1.4
4. 4() N i W ved slmng +

80 NH4-N i nile. nedftldcc.. Juni J07 15,8 4.4
5. 40 N i kas ved sinmg +

80 NH4·N i g) Ile. slrlxsko.JunI J06 ISJI 2A
6. 40 N l kas ved sining +

80 N114~N i gylle. slJr!xslangcr, juni .2 15.9 l,'
7. 40 N ikas \'ed .Jimng +

80 NH4-N i gylle. slæbeslangcr,
radrensning for udbringmn~ OS IS,S 1.4

\ed~nde gyllen. 1996 Udbra~1. indhold. k '",,,",,,, l<>U!. 'H..

S,'inenllt. 2 fOl'SOg " 4.l l.q
Kvrggyllc, t forsøg 32 3,7 2,'
Blandet gylle. I (orsog ID 5,1 .l.7

eller efier udbringmngen har der været tcndens til et
Slørre merudbytte end efter udbringning af handelsgoo
ning. Forskellene er dog ikke signifikante. 110 af de fire
forsøg har der været tendens til et lavere merudbyne ved
radrensmng efter gyllcudbringningcn end vcd radrens
ning/or udbringningen.

GylJeudbringning i juni måned har ikke resulteret i en
stigning i aminotaJlcl.

Elleve forsog med g)'lIeudbnngmng I JUni m ncd til
fabriksroer i 1994·96 viser:
- al der generelt er en meger god k\'ælstofeffeJ..1 af gyl/e

udbragt j Juni.
- at der opnås en SIkker Å"l'ælsro/effekl 'Fed ned/ældning,

hvormlod effekten er mere usikker ved slongeudlæg
ning, Effekten kan i visse ti/fælde forbedres ,'('d al rad
rense roertIe /lmiddelbort inden gy/Jeudbrmgningen.
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Derimod tf det ,kke nogen god Ide al radrense efter
.~.\:llelldbringningen.

- gy/Jeudbringning "ed ned/ældning e/Jer i forbindelse
mnl radre1l.\'ning gIver o/te en bedre efJe4t end kvæl
stof i hande/~godnlng, Ar~agen til det/e er måske en
positn· effekt afjordlosning,

- gy/Jeudbringning i jllni mdned har ikke resulteret i et
forhojet aminotal.

Bekæmpelse af skadedyr, 1993-96
I 1996 har der mange steder været kraftige angreb af
Inps og runkclrocbiller i sukkerroer, og gentagne be
kæmpelser har værel nodvendtge. Angrebene af fersken~
bladlus har værel svage. og Virusgulsorudvalgct har ik·
ke varslelom behov for bekæmpelse. Angrebene af be·
debladlus har været moderate.

I 19% er der udført 5 forsøg med bejdsning og Sprojl~

ning mod skadedyr i bederoer. Resultaterne ses i tabel 8,
Oer har været kraftige angreb af både trips og runkelroe·
biller, mens angrebene af bedebladlus i slutningen af ju·
li har været svage i 2 forsøg og kraflige i 3 fors"g.

I forsøgsled 2-4 er bejdset med det godkendle middel
Promel 400 es. mens der i forsøgsled 5-8 er bejdsct med
Gaucho, !!.Om endnu iU<e er godkendt i Danmark. Gau
cho er afpruvct i to doseringer. Effekten af bejdsning
med de to midler samt effekten af 1·2 supplerende in·
!:>eklicidsprojtninger i Juni-juli er undersogl. I forsogsled
1 er der suppleret med en tidlig pyrethroidbehandling
midi I maj. Da der Ikke er varslet for ferskenbladlus i
1996. er der ikke udført en planlagt yderligere behand
ling. I forsugsled 3 og 5·7 er der suppleret med 1-2 be
handlinger med det bladlusspccifikke middel Pirimor og
i forsogsled 4 med 2 behandlinger med Aztcc, som virker
mod bladlus. Delte middel er ikke godkendl herhjemme.

Del fremgår. at der er opnåel høje og statistisk sikre
merudbytter i alle forsogsled bortset frd fOfSogslcd 2.
hvor der kun er suppleret med en enkelt pyrcthrOldbe
handling. ~eJJem forsogsled 3-8 er der denmod ikke målt
"tali"ti~l.. ..ikre udbyucforskelle. Den bedste bekæmpelse
af tnps og runkelroebiller er opnået i forsog.!.led 5·8. hvor
Gaucho er anvendt. Bedebladlus er bedst bekæmpet i for~

Trip" optrådte med meget 4ra/tige angreb / mange be·
deroemarker I /996, Angrebne planter hæmmes I \'æht
- bladene blh'er tykke, og ofte rod/arves hjertesklIddel.



Sukkerroer

, !&Jlhe- 1000 ~Jb. o I(XXI 'db Ol I(J(.() db. Ol 11100 I-----'Pc.::''''.",=.",::;":;.,,,m<d::..~ Udb)ue 0l
muldel pllJlk:r~ pl;wler~ planler~ plMm:r ,r:unl.e1 Bede- meruJb)Uc
altiv- ~l:d hkg ~'ed hkg ~ed hklt ved Trips roe- blaJlus hk, pr. ha

stof opta,· sukker optag·lsukker optag- ,unC'r opug.I_~:J~b~'~II'~'-J:~~j,;;;;~I~~
pr. ha mng pr. ha nmg pr. ha nmg pr ha nml ~ Ca. 23/5 .a. 181 Rod SukkC'r

I. Ubehandlel
1, PrOfllt:1 ~ooes

1XiI.l I Suml-Alpha
Ix _ed ,'ar<;cIU

l Promct 400 es
2xO.J log Pmmor

.$ Pmn~t oWO es
1)«IA l AlIe,-

S, Gaucho
2xO.3 kg Pmmor

6. (iau.;OO
2)«IJ kg Plrtmor

7. Gllucho
I:<0.3 kg Pirimor

8. (ialll.:hu
Ui/) I <'l
/~\I) 1·8

'II

4()

'Il

4()

~I

60

~I

/993.J[ol'wJ{

90 105,6

89 +1.9

90 +0.4

S9 +1.6

"'
'"

/()().J -ifilrmJ{

90 95,6

89 1.4

~II l.J

90 :1.9

89 2.0

/QtQj 5/onOl!

82 91,K

82 O.J

III 0.1

X2 I}I

X~ 2.1

"'
'"

91

.,
93

.,
9'

'II

90
Ol

66

.,

.,
5

3
4

IWfJ ~ rorw~

'6 60

.$'\ .'ill

50 "

'i1 2S

7 .$S

8 4'l
7 54

473

16

14

15

38
2H

82,0

\.0

7.4

'.1

6.5

6.6

•.8
'i.2
l,'j

'"
·Supcr olle Illul ·"Behandlml/ ikke udl\I~1

Lt.'t1 2 ~handlel1TK'd Suml-AIJl~ 5 FW , ..mmcn med anden hcrtllud,pr"Jtnlng 1O-:!II!'i
I ,cd 2·; Ix'hatldlel dIer bd\O\. I 1996 ca 2S/6 og. 11m Led 7 lun 2S!n

,ogsl~d 4. hvor der er supplen.:I med AlIce. Vir"'nlllgcn
mod hcdebladlu\ af de 0\ ri~e hchandlingcr har \-ær..:1 ens.

Fursogene fon ..æuer.

Bekæmpelse af ukrudt 1995-96
En rclaln I lang'\om væk,t i roerne henover forsomme
ren medfurte.:H u!l.rudlcl fik storre muligheJ for ved ~t:ll

frelllsplnng al "undslip~.. de genncmførte behandlm
ger. Ved optagmng. har rcnholdcl~~n ,ærct væ\Cnlllgt
mmdre tilfredsslilIende end sædvanligt. Opgaven har
været lit sammenligne Safari med hidlil anvendte h..:.
halHllmger og at afprove PC·Plantcv<cm som hc~lul

ningsstollev:crkloj til u~nJd(sbc~æmpclsc i su!l.kclTocr.
Tabel 9 viser re,ult.l1emc :lf 6 forsag. hvor HClanal

AouJ Iklw<d-
Efl~r \nb.te SprøJlnltl. 1Pct.""""'" l'db)-l1e Ol merudh)1te K~mIlKJ·

Sukke.rroer bc:hand· lingundex KaT. for jlJlrudl
<b:lnJna hkJ rr ha 'Ih kr

Irn~ go \UJkihed pr. m
f«opuJ.

Rod Sulkcr
",bo

nlllL I IY96··

!YQo hJonlJ~ 4f' 4!,
I Ubehandlet IO IlJ "2. II.li I Ikrb..lSatl + 0.1 11'1lklSaIl + ll.b 19 GoItJ~" 2·~ I.!.$ 9 III II 5.'6 96.S 7711
J. 1.0 I Helanal Opllma + 15 g Safan· '.4 1.23 9 5 17 970
>l O.X Illcrbasan + 1).1 I nh(harl + (1.6 l1;. GI1Iti.\·

,\I,lullcndc luJren,mng 2· l OXIii 9 " "5.0.81 HerbaS3tl + 0,1 I Elhosan + JO 1:! Safan· 2-4 1,87 8 8 l. +22 "".3 1130
b, O,811lcrbasan + n.l I Elhlhan • 15 g S;\lan" 2-.$ U5 , Il 19 +13 +J,O 74f1

7. 1.01 Bctanal Opllllla + 1.0 log GoItIX· ,.. lAl 9 • II 12lIO
X 151 BCI;lII;11 0PIIIll,l· ,... 1.06 • , ,. .,Iil
9 1.01 EklanalOpuma· ,... 0.70 9 19 " 590 J/50 IO .1.7

Iij(J5 ~fm\",l{

I. Rc:nholdl mekanisk IO 11
:! O.!oI11 klt\;\'-aIl • 0.1 1FJtv."OUl • O.6lg (',,>lU1(-- ,... 1.58 • " 695 113.1 7'0
8 1.5 I Belanal Progrc~~· '·4 I,)J 9 O , 0.9 880

/lIW ti fOllox

\. Ubehandlcl IO 97
:! O.g Illcrl);ban • 0.1 I Elhu'-J.lI + 0.6 kg GoI11~" 2-.$ 1,45 Y 5 " 770

• Tih.11 Rcnul. "Kclmknllcpn, pr hil for J bchJllJhng(,1
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Sukkerroer

Optima er :-,ulllmcnhgnet med lIerba...an + Elhosan 1

hlanding med henholdsvi .. Golux og Safari. Der er gen
nemfort 2-4 behandlinger efter beho\'. men i del enkelte
forsog er fONogsled 2-3 og 5-9 behandlet samme ania!
gange. Af labclbilagcl fremgår del. hvin,e behandlinger
(middel og dosis), der er foretaget i de enkelte forsag. I
for<mgsled 4 er gennemfart en radrensning i ~Iedet for
den afsluucndc leml<;ke behandling. Effel..tcn har efter
'iidslC sprojtning været nogenlunde cns for de behand
linger. hvor højeste dusenng er blevet anvendt. Ved hO<;1
er den bedste rcnholdcl ..e opn4ct i forsogsled :! og 7. I de
øvrige forsogslcd har cffellcn p delte tidspunkl ,ærel
mangelfuld.

Udbyttcl er målt I 4 forsog. dog kun i 3 fors(lg~led. I
fornold Iii fOriog.slcd :2 er der I fursogsled 5 og 6 måll cl
negalivt udslag. wm primæn må henfore'l: til en fOl"'jkel i
ukrudlsdækning \'cd optagning.

I samme label er visl visse resultaler fm 1994 og 1995.
I 1995 forlob ukrudtsbekæmpelsen væsenlligtlellerc. og
cn ~ærdcle!) tilfreds~lillenderenholdcl..e blev opn;1et.

Forsogenc fortsætIes.

PC-Planteværn i sukkerroer, 1995-96
P'C-Planlevæm er under fortsal udvikling ved SWlefJ.'j

Plantea"'5for,HJ~.Afdelingfor Ukrudtsbekæmpelse. FluI.·
I.ebjerg. Med opl)':<.ning om ukrudt...arter. deres .mlal og,
<;wrrelsc beregncr modellernc i PC-Plantevæm. hvilke
cffektivc midler og dOM:r der bor anvcndc!).

Tabel IO viser resultatcflle af 5 forsog. hvor PC-Plan
levæm~ forslag lil bekæmpelse er sammcnhgnetlllcd en
!-endt stllndllrdbchandling bc!>tåcndc af Herba!>.Ul + Et
hosan + Goltix. StalldardbchamJlingen er provet i :2 do
scr, mcns PC-Planleva:rns for~lag cr afprøvct på J ef
feklniveauer. De enkcllc forsøg cr behandlet 2·4 gange
efter behov. mcn i dCI enkelte forsug er for~og~lcd 2·6
behandlet 'i.lll1l11C ;mtal gange. Af tabelbilagct fremgår
det. hvilke behandlinger (middel og dosis) der er gen
nemfort i de enkelte forsog.

Ved optællingen efter sid'le sprøjtning er en relativt
stor ukrudl'ibeMand bel..æmpcl rCl ulfrcd"~tillendc. lidi
flere ul..rudlSphmler cr levnet. h\ or dosI" har været la
vest. Vcd hoSI har renholdehen dog ikke været lil frcds-

Takl IO. U.rudl I !>uUerroer (19)

1IIIIIdrpf'r...il1e oplræller \om ri megel ~enerellde uI.rudl
pli nsse pl(ne - iwer po øerne. I bederoer kan denne art
være "elf dominerende i IIkrudfSbeSltlllden. En \'d/ykkel
/l('kwmpe/se I.ræl'er. af behandling iwerbæues./"r hlln
depen/lle "ar IId\'iklet Jm·blade. Del ka" være pakræl'el
lil Re/1lf1ge hekæmpelsen Mde 3 og -I ganse, sd længe
/1W" pialIler Ipirer fn'"l. Jo muulre plowa. de.~ mere Mk
ker 11JcI.I.'

sliilende i gennClllslllt af de 5 forsøg. Bedste rcsullatcr
er opn. et i forsog~led 2. 4 og 5. hvor de hojestc do~er

har været anvendt.
, -;alllmc tabel er vj\t resultalcme af 6 forsøg 1 1995.

I o\ntal Ikhand Eli...,. ,uht;: sprøJtning. I .....'1... ulrudl.... I Knnludr11t
Sull....er~r ht:hand- Img'iDdt'\

~!
l'lruill l, ""knm. ,I kr pr. tu

11!!t...,. .... P! ml r_qugnlflg. ,'''''''

/WS 6JOrJo~

t. L hehandlcl
l. OJllllcrbasan + 0.11 Ethl.l-.ao + O.olg GQllix· 2-1
4. PC-P1anleYlIrm. 95'; effelll gns. 2-4

/9%, 5 form(

I. Ubchandl~1
1. (Ul I HerNun + lU l Llhll-.an +O.n 19 Gohl\
3. O_'i3 I Herbasan + 0.07 I F..lhowl + 0.4 19 Oolln"
4. PCI'loUlle\'<rm.l,lIlj'. efltlll gns.
5. PC-P1anlC...z:m. 91!J dld.1 i lA'.
6. PC'·P1aIllC\æm, lJl cff"ll i ~n~.

,...,...,...,...,...

1.1 X
0,79
2.1!'J
IS'
1.10

,o 132
q

9 IO

• •
9 4

• "
IO :!li
9 "9 ,

94
Ih "iH"
2. .'510-*
15 l'ilSO
13 1200
B "'Ml

,
2

* Til~al Renol .... "'''rnllahcpn'' pr ha 1m ~ 1'oehaodJlngcr
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h\ or PC· Plame\"æm kun hle\' pm\ el l cn dO:'lis. Iler ble\
ukrudhtx:k;cmpeJo..l.:1l meget 1I1frcd<;"-llllende og p:\ hojde
llled det. som hle\ opnJel med 'ilandardhchandlingen l

fuld dO~I'i.

For..I'!!Cne fon!>d:uc'i.

Bekæmpelse af bladsvampe, 1993-96
I label Il ..e.. resultaterne af () fur<;()g. med hekæmpelse
al bl:l.dwampe l bcdcrocr. Till IOp og MelHnr er nye i af·
prO\' Illngen. Tilt IOp er m:lrked~furl III ;llH'Cndl.:l'ic I
korn. men er Ikkc godkcndt i bedcroer. :v1crllur Cl' ikke
p:'a markedct. ~lidkl bcM:'Ir :lf \(mh,lurflll:f krc ..oxilTl
Illelhyl ug fellprop1l11Orph, som er del :Iklive stof i ellr
hd.

For:-'lc hehandling er udfon midI I augu ..!. og I for
~og:'llcd 4 og H er der udlort endnu en behandl mg midI I
:-eplcmocr. Rt>emc er tage! op ornkril1~ \llIllllngen af ok
tohcr. Ramulana er ikke konslateret l forsagene. Angre
tx.'ne af meldug og hedCnJ'il har \ :crCI \Vage til moderate
og er udvillel rclati\ l scnt. Der er derfor lUC opnllel
'Ikre mcrudb)'lIer for bckæmpcl~ af blads\'ampe. Bc
k;cmpel\t:'>Cffd.len af dc enkelte nudlcr har ... ærel ensar·
tCI. Saflk \"alitelen er blc,"et forbedrel fra 611 ubehandlet
III ';7 mg alllino-t\/IOO g \tlkker l fOfl.npled 2 og 7.

I 199:'-for\ogene optrådte der mere udbredte angreb
af meldug og l>ederllSI. o~ der hlc\' opn~el "iikrc merud
hyller for heh;mdllllg Illt:d Corbel og L)ric. Saftk\'alitc-

Suk~{'rro('r

len ble\ O!!"J forbedret. Sld"ln'l'\llh.' middel indehnlJt:r
nu~ilal.U1 og er iUe på markedet. I gennem:-'1II1 al 17
IOf\l)g mer 3 III' har L) ril; og.'J gl\ Cl ~Ikn: I11crudh) Iler
og forht..'dret ...afJk\' al Helen.

IXr er ligeledes udfOr! el cnkelt f(lrwg med hcka'1l1
pclM' af blad~\alllpc med Hml1/1I1r1l/e( Arni,wr (;IZO:\.)
\lrohll1) og Anmlar Pro (a/o'(yslrobin + fenprop'
lllorphL JlIcn dClle for~ug t:r laget op \cnl, og re"ultatt:r
ne kan dt:rfor ses i ..D) rknlll,g:)for\ug og undC,,",llgt:l'iCr l

:'IuUcrrocr 1996«. Fondet for rorsog. med 'iul.kl'lToc,
dyrkmng.

Pit bag.grund af fop.-ugcnc de ....l'lIcrt::lr kanl..tmkludcn.:'i.
al:

(lIlgr('fl~.\lyrken af b/ac!\\'((mpl' (Hl/mllluria. f)(,dcf'/I.\(.

meldugJ mnerer UIl'l,:f'( fra ar lil ar.
- "cd lul1lge o~ IIdlJlwllt' (1fIl,:I'l'iJ i jll/,-begynddlf'II a)

\f'p/rmher AfIIl Ulli' m' "cunfll' l'æT(' anag fil relatlll
\lnT(' mlb\'f(elab.

- r('lIlallll/ternl I'ed H'cunpt'hellf'mpl'1.H' afJu('nga a! /l
og C-me",e~ amlt'l WlIIII afuplagmnf:'ilidVnlfllll'1.
WjtI.T(llildl'n forrulge~ \'l'd mere 1I0hreOfe ans:rrh.

- /I."e ot: mat' efleI.1I\'(' muller er po n'j

Kamklcr for angreb II'" ca. 1~/IO Amino-N PCt. Udh)uc og mcrudb)lt~

Fh' lSukkerroer
RamularJOl l Meldug I mg/UK) ~ sukker hk!! pr. ha

loullirBederust sukker i råvare Rod SukLer

10lJ6 (JJiIf\t'.~

I Utlchandlel O , 0.6 62 17,5 495 86.6 100
l.lxl.OI('orl:>c1 O CIA 0.2 57 17,(1 , O.t,l HlI
3 Ix(L"i I <.'orbel O 0.3 0.3 59 17.5 11 1.' 102
~ 2xll. Iii I Corbcl " lU 0.2 59 1:',5 , ..0.(1.7 .,.,
S.lx\.OITiItIOP O 0.3 0.3 59 17.6 5 1,1 lUl
b Ix0,51 Tilt Illf' l' lU 0.2 '" ' ....b I ll,'i 101

7, lxO.71 'lcnlOI O 0.3 0.2 l7 17.5 g U Hil
~ 2)(0•.1'1 I 'lenI,,,!" " 0,4 0.2 " l-Iii 11 1.- 101
LSD I·S "' '"L'W!·:'; "' O'

fCJ(J." bJ,,"m~

l Ubehandlet O 3 2 9'1 16.1 590 ....7 100
3 Il((l.~ I {"ur\')('I O I I 91 Ifl ..! N J7 WIii
4 2xO,5 I Corbcl O O O 81 16.1 22 5.0 iO."i
9 11.2'11 Tilt 250 I:.C Il l l'i~ 16.2 • 2.0 102
IO. 2xO,25 I Corhcl O O I .6 16,2 Il 2.' 103

I11 I)(O.2~ t L) IH: O O O 91 16.3 20 '.s 1O'i
12. 2xO.2.5 I Lyne O O O 90 16.2 " 4.7 105 J13 Ix2.0 ITnl1l,mgol " 3 2 9(, 16,2 'O 1.6 Hl'
14. 2x 1.0 l Tnmangol O 2 2 91 16.2 , LO 101
LSlJ I·(,J 17 1,(1

L'Wl-l,J n' O'

ffltH·95 /7fQr~øK 9!,

l Ubehandlet 2 2 106 16,6 610 102.1 100
11 IxO.1S 1L)IIC l O 9, 16.1.\ I' '.0 lil
12. 2xO.25 I Lyne l O 97 16.8 " 5.0 105
LSD Hl 9 I .•

Lcd 2-8 behandlct medIo au~u,r Led J ol! 8 behandlel mediO 'iCplcmbcr
• O-IO. h"... lU IIXl jXl. dzl..mn!!
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Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Td..Slen om plamev;:cm er skrevet af Hans Krislen'len og
Ghlla Cordsen ,Vie/sen.

Forsøg med dyrkning af
foderroer
[)clle af...nil indeholder rc<;ultater fra forsog med:

Sorter af bederoer.
- Tranligcnl.' bederoer.
- Ul,rudl l bcdcr~r

- Aovcndclsc af 1'(' I)]antc"æm.
K\Ikhd,æmpcl'iC l bederoer.

Markante resultater i 1996
Fodcrroc~Ol1cr med et mlddcllmjt tørstofindhold har gI
vet dc slupM rodudhyuer. og Oere af dc Il)'c soner har
en rimelig fonu ar roden.

Rlivcr dCI tilladt al anvende trJn"'genc rocr med
ROllndllp-resislcn~. tegner del til. al del kali Ieuc <.I) rk
Ilingen. ncd,ætlc kcmilallcforhrugcl og samtidig sIkr!.'
cl hojt rodudh)lIt.

PC-PlanlC\:t=nl.'> model for bekæmp(:he af ukrm.ll i ro·
er er afprovet for andet k I forsogene har PC-Plante
v:cm v:cret i ::.land lil al tilpas...e middel",al,g og do\is til
d~n akluelle ukrudt ...he!>tand. Ocr er opn. et en meget til
fredsstlllcnde \'irkmng med et lav I kelllLkallefurbrug.

Læsevejledning
Bage... t findes en o\crsigl mer de afprøvede ~oner. for
ædlerhctcgnel-.c og anmeldere til forsog.

Der finde: lIgelede... en O\'erl;lgl over de afpro\'ede
midler. dcn~ indhold'isloffer og markedspris.

Sorter af bederoer, 1993-96
I moderne foonng af malkcb:t'g gælder del om at pro
ducere ... [ure miengder f(KJer med lille fylde og til en la\
pri'l pr. foderenhed

F) Idel aktoren for roer er p l1I\cau med kraftfoder
mldh~r. kom og mange biprodukter og virker med hcn
~)n III f) Ide '10m ct lom og kraflfodemllddel. Fodring
med bcdt:n>c:r gi\'er derfor mullghed for :tI :Im,ende en
... tor andel ::If hJemmepmducercl foder l \lJlterpcrioden
Endvidere er Tt>c:r en forhnhJsvi~dyrkmngsslkker .. f.gro
de ....om lan udn) 1tt."lorden... k\ ælstofpulje i eftcrjrcL

l 199(1 har fodrt:t været kuli.g!. og I Juli ug augu"t har
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der mange steder værel et bet)dehgt underskud af ned
bor. Trods dette er der hoslet pæne udbyuer i rod og top.
Der henvises i o"Tigttil afmt A. hvor væksh'i1kårcne er
nænnerc beskre\'cL

Frømaterialet III sortsforsogene er le\'eret af so~jcr
ne eller deres repræsentanter. der garanterer for froets
beJdsmng. spireevne og storrelse.

Jordbundsamtlyseme har vist. al forsøgsarealeme har
\ leret i god godmng!ikraft og kultur.

Roerne er ~ået til blivende besland med en froaf!:>tand
p~ 15·18 cm og en rækkeafstand på 62 eller 50 cm.

Godskning og bekæmpelse af ukrudt og skadevoldere
er udfort efter behov. Fjernelse af ukrudlSroer og "Ioklø
bert: har været eneste håndarbejde.

Forsogsafdelmgen på Koldkærgaard har beslemt ren
hedsprocenten efter samme metode. som normalt anven·
des i det praktiske landbrug.

Cemrallaboraloriel på Forskningscenter Foulum har
analyseret rod og top for sand og lorstof.

I 1996 har der været tilmeldt elleve sorter, fordelt i
plan I og II. En enkelt sort er blevet trukket tilbage på
grund af produktIonsfejl hos froet.

Plan I og f{

Eftcr p/(m I har der været anlagt syv forsog. Ileraf er ct
10f'.n!! kasserel på grund af torke. Forsogene er gennem·
fort på jordtype JB I lil JB 7, kun ct forsag på JB 3 er
blevet \ andet. Såningen er sket mellem den 18. april og
I. maj. F-orfrugten har været kom eller græs. Optagnin
gen er gennemført mellem den IO. oktober og 14. no
\·ember. hvilkel giver en relativl kort vækstperiode på
ca 180 dage

Efter plan 1/ er der gennemfart seks forsog. To forsog er
gennemført p jordl)'pcme JB 2 og 4 uden vanding. og fi
re fOf'og p~ JB I og 3. der er vandet med 120 mm. For
frugten har værel kom i fire forsog. græs i el forsøg og
majs l et forwg. S:lnmgen er sket mellem den 17. og 29.
april. El af forwgenc er hostel den 10. oktober. mens op
tagning l de ovrige forsøg er sket i den forste hah'del af
november. hvilket gl\er en vækstperiode p ca. 190 dage.

I tabel I ses en mcrsigt o\'cr plantetallet ved optag
IImg. egenskaber og udb),lte af rod samt det samlede ud-
h) ILe af rod of: tOp.

Plantel:tllet har været lilfredsslillende i alle sorter.
Kcnhed",proccnteme har været hoje og uden væsentlige
lor,ldle mellem ...orterne.
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Tahel f Genelid. monogrrme beduocsortcr (KI)

1000 pI. Pet
Karakter (or' T"""'. "" Ih Pcll~1 Pet. \Oltld t,;db. 08 ~rudb. pl'", ha 1

I
Sort .....

"""""
glat· I ensar- ho'" .01., .....~. i~fn I IØf'\I

~I u. ja.trod;,
\, Opl. ~ Icthed cm 'øb<", "'" rod rod rod •.c.!'op

85 98.0 8 5 IO 0.3 0.1 1i,4 'i.'i "" 129.6 167.3'. Q'7•.'i , , , 11.1 0.0 19.i 'i.6 +-12 '.1 8.1,. 9lU 8 1 • 0,4 0.1 18,4 •• 1 •• 5.3 :u
" 97.6 • , , 0,1 fI,l [8.4 (•. l .11 'i,J 'i.5
11 97,8 1 1 8 0.1 0.1 18.8 5._ ... +2.3 ... ,
" 1)8,1 ,

" " O.l 0,1 IS,.1 'i,1 1'i O.' ·(18
.W -'.h

85 96.4 • 6 • 0.5 0.1 17.3 6.2 "' 137.3 178.6
S. '14,6 1 8 " lU 0,1 20,4 S.I •.\.1 IIUI 19,1
71 9".8 5 1 • 0.1 0.1 21.7 1.0 +126 1.5 3,7

" 9,'U lU lUl 195 6.' +27 12,5 10.9
13 96.6 8 • 8 Il.S O., 18.2 1.• .1 •.0 J.I

.e 82

J'lm. /I
6fo"w~ /()()b

K)'ro~

Nf:'!Of

STcrllng
ASIen,
llbo
tilJ

r/an J
hf"njJ~ 19<M

Kyros
~13~num

TmYll
M:lr,hal
Jumbo
Bolem
LSD

110·10. O=ITX'\I ,!;laT rQd og en,ancl h.l)<ic (l'er Jonkn

Fra vemlre ses i Plan I sorterne I Kyrm·.2 MClxnum.
], Troyo, 4. MarJhal. 5, Jumbo, 6 Bolem,

I Plan II: l. KyroJ, 2. Nestor, 3. S/erling, 4, As/er/x,
5./100,6. Juwe/.

Den ideelle rod/orm har må/esor/en Kyros. Men tln

sket om el mere koncenlrerel foder medforer, al foderro·
er med el middefhojl torstofindhold \'æfges lstorre ud
s/redning. Delle medforer. at sorterne bliver mere spul·
se og aflange. og del krctl'er effektivt optagegrej..Hlm Ik
ke brækker rodSp,dsl'fne, og som kanfraryste Jorden

6s43

2 3

2

Målewrtcn K)'ros og Troya h3r f~ct d~n hojeste k:i'
ralaer for glalhed. mens sorten Slerlmg har f. et den ab
solut la\'cste karakter. Slerling har en meget spids fornl.
hvilket fremgår af billedet.

N.dr loppen skal afhosles mckalll~k, skal roernes IOP

skiver være i ens hojde over jorden, Kamkleren 10 for
ensartethed gives. hvis alle top"~I\'er er placeret i ~am
Ille højde,

M;.\le!>()rten Kyros. Bbc og Bolero har f. el de lavesl~

karakterer for ensanelhcd. og da disse ~orter sannidig
har 10pskiven placerel højt. kan dCI medf~lre. at roen ICI
vælter under aflopning,

Omfanget af stoklobning er stærkI påvirket af lave
temperaturer under fremspIringen, I 1996 har der værel
god mulighed for al leSle disse uheldige egenskaber.
Sorterne Jumbo. Troya. KyTOs. llbo og Bolero har vist
kraflig tendens 111 stoklobning.

krudlsroer med stærkl forgrenet rod og top frem·
kommer efter indkr)'dsning af Vilde arter i de lande.
hvor froel producere... Ukrudlsrocr kan begrænses i op
fomleringen. og mdholdet kan kontrolleres ved en sp.·
ringsteslog provedyrkning I drivhus. Fropartier med et
stort mdhold af ukrudtsrocr bor derfor aldrig komme på
markedet.

Gennem de seneste år er det og~.d lykkedes at nedbrin
ge andelen af ukrudbrocr i foderroerne. Målet for ind
holdet af ukrudtsroer er nul.

Rodens tørstofprocent har T 1996 været 2 til 3 procent
enheder højere end i 1995 og m.d betragtes som normal
til middelhøj, hvilket tyder p.d ell harmonisk udvikling i
den sidste del af vækstperioden,

Ved den daglige håndtering af kvægfoderet er det el
onske. at foderet er koncentreret, og derfor vælges der i
større og storre udstrækning sorter med et middelhoJt
tørstofindhold. Af afprøvede sorter har Sterling hafl del
storste torstofindhold. Sorterne Nestor. Magnum og As
lerix er sorter. der også har et hUJt torstofindhold. men
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\ "ed \'Ulg afb('deroe!lorl bor man lægge m'gl po
folgende egen51..aber

/ IOrlø~ /Q96

K)'ros TnKI ukrudtSbck. 6 , ",3 17.3 41,0 124,8
,,~ Trad ulrudt beL • , 92.5 19.0 " 12.2

A' 2><:2 I Roundup Bio 4 7 91.8 18.9 +2.5 14.1
I.SD "' ".

(KJ

I
I

--- --'

fod11< d

j)·III. U"'IlKSI glJt og ('n-.anet hojde .... er JOrden

a ' . oVn/ngo oun up rt:SfStenle enoer )

KarUJtt r(Jf' Pl;L ll~~Oll run
Pu. l~or ud pr lu

Sort IkhandllllJ "". I'l~j Iglal-lmAt. hed ~~ ae a-C',
bed lethed In n tor md

1j bel.J \fpr

Transgene bederoer, 1996
For at IClle dyrknlllgen. nedsætte kemikalieanvendelsen
og bt:l-tandling~hyppighedeni bederoer til foder er der
udviklet nye soner. som er Roundup-tolerantc.

Nurnmcrsor!en AS er afprøvct i el udbYlIe· og demon
stnttionsfo~"gpå forsogsgården KoldJ:.ærgaard p:\ JB 7.
VæhlperiodclI har været ca. 170 dage og dcnned rela·
tiv! kort.

Resultatet af årets forsog er vist i tabel 4. M:\lesorten
har \æret K) ros. Der er gennemfort en lraditionel ke·
mis\': uknldtsbckæmpclse I dc to første led. I forscgslcd
3 er der gennemfon to behandlinger med Roundup BIO
henholds\-is den 5. og 20. juni. Ukrudtsbekæmpelsen

skclle mcllcm wneme. Angrcbene har været små ng
uden hc!ydning for toppens foderværdi. Udbynel af af
grudeenhcder af (OP har være! højc og uden væsentlige
forskelIc mellem soneme. Kun sorten Sterling har hufl
et signifikanI lavcre udbyIle.

I tabel 3 ses en oversigt over flere års relative udbyllcr
af afgrodccnhcder i rod og top. Målcsonen Kyros er ~l1t

lil 100. En ,orts d)rknings~labtlitetafslores forst gcn·
nem afprovmng over en 3-4 drig periode med for.l...elli·
i!C ... ækstvilkk
- Soner med ct middelhøjt til højt lørstofindhold har
gennem de seneste :ir !p\-'et de slørste rodudbYIler. Sor·
ternc ~eslor. Troya, Magnum og Marshal er soncr, som
har gl\'ct el hOJt udbytte i dc seneSle fire år.

J Jlojl rooudbYlle afafgrodeenheder.
2 Cod fremspiring.
3 Sorte" .\I.al være ep,"ellil mekanisk opwglling.

f)n. roden !ll..al \'fue g/al.jaswddende og med
top!l/"il'en placeret i ('martet hOjde ol'er jorden

.f Nlngi' IMdl'm (il stok/o/ming.
5 Froparllel skall'lere fri for ulo.rud(sroer.

I
6 God res/\/ens mod blad"ygdomme.
7 Middelhøjt lil hojt IOrstofindhold; roden, dog

Ikke plI IH'wldel sandjord, hmr det er vigtigl all !llkre en acceptabel mdstorrel.\'e.

19%

Forhnldnalforu e , rod

Kyros 100 100 100 lilO
Magnum It>t 104 107 106

• llbo 102 102 100 104
rro}a 1117 1(1) 107 104
"uWl '03 104 107 104
Jumbo.l llIl) IO:! 102 .,
"IIe'>lOr III IO' 100 tlJ
\ .. lcn, IO~ "" ''''Slerhnf; 110 1O'i
Ilulcm IOn

ForholJlll1lfortle l top

K)ro\ 101) 100 100 101'
\lla)!num IC"I 11:\ "l'> 100
llbo 102 99 ., .,
Trop lUI lin % .2
Marshal 112 107 IO, 'Ol
Jumbo IO':' ItI 'O~

.,
,"cstor 101> 101 IOl HH
"Ien\ I"~ IIIU ""Sterling % .1
Boler<> .-

På dan..l -.on..h"l<" 19%
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o- JO. n~mc"( ~ron ~ In..llop

Tabel J (jenelljk monogennc bedeme!:.orrer

5.1mlidig cn rimelig foml p.i roden og et hOJI udb~ IICPO

tcntiale. Gcnnem de senesle år har de nyc lors(ofn~e

soner givel dc højeslc udbyltcr. Soncme Nestor. Asterix
og Magnum har givet signifikant hojere udb)lIc end Ky
ros.

, labcl 2 :-es en 0\ ersigt over egcn:.labcr og udb)'tter
af IOP i dc afprøvede ...oner.

Karaktcr fnr toppen ... friskhed gives umiddelban for
oplagning. Der er givet høje og en~ancde karakterer 1 al
le soner.

Angreb af mcldug.. Ramularia ug bedcru"{ har Vtcrel
registreret. men dcr er ikl...c I...onstlllcret bcl)'dende for-

Grovt'odcrprodllklion

Tabel] Gene/j.d: monogenne bederoesorfer

KMlor PI,"~t. P<:t..~ t.:db. og ITI(rodh.
Sort fri .. l!>amlln It~t pr, ha

" l"" I"" hk
"

•.~_ t

P/Of! l
6 forsøJ< 1990

K,= 8 10.6 '.5 ... 37.7

\lagnum , 11.2 4,. +21 0.0
Troya 8 ILI 4,6 .... ...3.1
o\brshal , 10.q L! +:'1 O.J
Jumbo , 11.0 4,. ." +1.9
BoI= , 11.1 4,6 -30 +1.2
LSI) "7 "'
Plun 11
6forsø~ /9%

K)'ros 8 10.7 6,2 ..2 41..l
'blor • 11.2 V •• 1.1
Steriing , 11.5 6,0 +67 +3.8
Asten\ , 11,- 'i.S +52 ..1.6

llbo 8 11.0 6,1 +41 +2.9

UW !~ ,u



h;:tr værel fuldt ud tilfredsstillende og p.1 ni\'eau med (ra
dlllOlld kemisk ~handling.

Jord~lruklurenhar stor bcl)dllln!,! for rodell~ foml. En
komhmatjn!l af svær lerjord og lurke midt i roens \æksl
periode har mcdfurt. al m.1le,orten Kyru.. kun har fåel
karakll.:rcn 6. og nummer,nrtcn AS kun 4 for glalhed.
Bel)dlllngcn af roen~ gl:uhed \ I'cr sIg som en slorre
renhed,prc~..cnl. Til gengæld er A5-IOp,kivcn plan-ret I

en mere en<,;lrtcl hOJde mer Jorden.
Den ll)C ,orts lorslofindhold er midddhllJt og p.1 ni

veau med de .,orter. der i ~lij;ende ~rad lIldg:'ir i dyrknlll
gen.

A5 har gl\CI IO pc!. hojen: rodudbyuc cnd m:'tle,\)r1Cll
Kyro"

r'lr optagilIng Cl' loppcn bedømt. Dcr er ik.kc registre
rel betydende for...kelle med I1cn,) Il Iilluppcn<' friskhed,
:UlgfCh af Kamul:lfIa og. hederust. Kun med hell~) Il 111

angreb af meldug har A5 værct mcrc modlagelig.
Oyrknmg af Roundup-Io!cranle foderrocr er endnu i""e tilladt. Sortcn A5 afpru"c, ogs:'! I den officielle dan

...ke 'Wn~afpru\ iling. h, ur d)'r"IlII1~"" ;crdien vurderes,
Under forUlhælllll1g af. :H sorten godkendes. og dcl bil
'er 1111adi al anvende tr:msgcllc \nner. "all dcn formellI
lI!! lilhydes ul d)r"ning i 199

Remitaler fm deut' furt;"g er ;,tl'rtlf'It'.\ IOI't~lfd(' "&: an
'yder, al d,'r I'ed dl'rknmg af trall\ge"e roer Ålm oplla\
}c'I&:f!lUle. t."t ~wrrf' /ldb.\ue af mt/,}ærre IlÅrll(hsbehand
lurger. ",imlri' kellllÅalil'lUl\enddH'. dn ell n'duÅttnll a}
mll'''1-:dl'/J af aÅt/I'/ .\lOffra ca. 3 Åg ul {'(I. f>()O g pr ha,

;,Wrre flebffll/ill't ",ed hi'If.\\'1I til/ld~pWIÅI for uÅmdl\
IJl'kæmpd.H', d\'t; nar \'lIId (IX l't'jr[rJfho/d el' bedll. ng
fandmandt'l/ har lid

Tahl'! li l'l.:nltlll/ollurt>a (A".J)

Gro\ foderproduklian

Ukrudt i foderroer, 1994-96
I 199(, blc\ foderroerne såcl i hcgyndeben af apnl.
Frem,>piringcn forhlh hurtlgl. og ukrudb.bck.:cmpcl~1I

ble\ l\:crl..sat i luhcl at m3j. Kullgl og regnfuldl \cJr ge
nerede behalldlingcme nlldl I m"neden. 1'. nogle arcakr
spm;odc Il) I ukrudt frem I label af ..nmmeren. og enkelle
..lcc1t:r \'ar renheden ved ho\tlk"e tllfrcd\'lllIende.

Forsøg med bckæmpcl,e al frouknldl I foderroer ",kaI
bcl)~ muligheden for at opn.1 en \I""er rellholdcl~.:-o~

de OlC'>1 bel)'dendc ukrudl\artcr hcka:mpcs lilfred''llil·
kilde på allt: Jordlypt=r og lJlldcr ftlr\kclllge vCJrforhold.
Bc"a:lllpclscn s"al gcnncmfilfe:o. med midler og d(hcr.
~orn .. ikrer \;}vel cn sk.1n'Olll beh:lIldllllg af afgruden
:-00111 en lav urnkostllinj;.

Tabel 5 viser rc..u!t:lIet af 6 ftlr,ng, hvor IO midler in
deholdende melamilron GolllX og GoliaLh - er udbragt
i hlandmg lIled hcnhold'\"I\ Betanal Optima. llerba\;1Il +
t.lho~all t:llcr Spar 2. I forsogllled 5 er Safari el milli
nllddd - I blanding med I-Icrba..an + Elho~an \amTllen
IIgncl mcd dL" ovngc bchanJlmgcr. Ved alle hchandllll
gcr er der tihid olle for at ... ikrc eOd,len.

Alle forsugslcd er beh:lIldlel 3 gange, og en bc:"'''eden
u"rudhbcstand i gennemsnit 70 piallier pr. m: - er be
kæmpet effdli,1. Ved hO:'1 har renholdcben lige lede,
\:ncl lilfred"'lllllende eftcr alle behandlmger, og de mål
te udhylleiorskelle er i"k.e statisIb" \Ihe,

I ~amme tabel er vis! resultalet af el forsug gennem
fort i 1995. hvor Safari i hlandlllg med Ilcrbasan + Elho·
san \ir"ede fuldll\~ effektlvI som Golti,< + DK 950...om
i \i11lll11cnsællling warer Ilt Bel'lIlal Optima.

1 \anllnc tabel er vist de re~ullaler. ~OI1l nver 3 • r er
Opll~et efter Ilæslen samlIle for~og,plall. En relativl hc-

[,--, Anlal planter Pcl. afJOnl
'db}lI~ og K~mli.llh)F... 2-:\ uger cheT O\'c:rfladcn IO:J(lrocr

I.lq)f s.dsle ~nr dld.kelal pr. tul \od
merudbyul."

udg.ftb.
L~. rod

l:knJdVrn' RO<">" l, uLrudt \'ed (lf'Cagnmg
pr. ba"· "' .. ,.....,

IOOfl!ha l krudtJm· optJgmnll

l , •
IWf1 5 f"nog

l. lxi ,O 1o.g Gohn.,. 1.0 I BcL1.ll.al ()pI.ma 7. 78 17 9 73 I2.U 1320
2. lxl.O I.g G..III\ -t t.~5 I Ikrh:J~.1n • O.~ I I lhl".1n· ii II h 7.' /1,9 110.1
3. ]xl.O IGoh~lh .. 1.25 I Ilcrbuan .,.0.2 I 1·,lhoqn· n IO 7 7.\ '+2.7
4 .'xI.O 1(;nl!lllh.,. fI.71 Sp,lr 2 7' II 7 7l ~.'.U

5. ]x30 & Safari .,. 1.25 IlIerbasan + H,2 11·lhm3n· " 17 9 7.\ +.\..1 I1SO
LW/·' "'L'ml-' n,

I'W5. J!flfllJg

I. ]xl.O kg Golll' + 1.0 I DK !J'W 1.\9 ., 9 " ='6,4 1320
~. 1x)0 g SOll:lTIt 1,25 IlIcrh.l,an t 0,1 I Hhp'.m· "

, ", eu IlilO

I</(JJ % l!jmwK

KII. 3xl ,O kg Gohix + 1.n IUclanal Opllllla 94 77 2. 5 74 127.1 1320
2 1xl,II kg GOItI\ + 1..?~ l 'krba~J.n ... O,:! I Elho"'-lll' Ih 4 " .t-UH POl!
3. :1x 1.0 I Gol.3lh + 1.2'i I Hcrb:ba11 .,. 0.2 I E1ho"J.u" 74 15 4 74 +1,7
4 ~..c:I.H t GOllJlh + 0.- I Spa, .? " 4 -, II."

L\/) 1-4 n,
'~\f) :!-J n.
o Aun 0./ I Etl",\,m n'll ) ~/ITIJJlf1In~ IA',I) /11\.11 \gT/Tob l..rtl!-J 1'/1<1/ R, 1/01 • '; b: TOf'r pr il'
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Grovfoderproduktion

Tabel6 UkrudIlIoder~r. (KJ)

Anlal planter
I,,,, 2·3 uger efttr .... "pd.

1000 roer KemikalIe
Ilclund 1..- ~idste spr overtladen pr. ha ~'ed udgift kr.rod~1TOU' IingsindeJ. dzUel af

l. ha ''''''lfuudl R"" lfuudl ukrudl ved opug-
pr. m: 11))0 pr ha pr. m;

I 2 3 • 5 6 7

1996. 6/or5Øg

l. Ubebandkt 134 7' 110 46 76
2.3 x 1,0 kg Oolux + 1,5 J Hc:rbnan ... 0.21 Etho$;m'" 2.lb 80 6 , 80 1370
3,4 x 0,75 kg GollJx + 1,13 I Herbasan + 0.15 I Ethosao" 2.16 75 3 2 n 1370
4 PC·PfanlC:\"I:m. 9~t.f effekt I gn!. 1.86 -O 6 6 ;g 1330
5. PC·PlanIC:Y2:m. 9J~ effekt i gns. 1.52 81 IO 6 80 1100
6 PC·P\anle~Em. 91'1- effekt i gns I.IS 'O O 70 830

1995 l/onøg
I. Ubehandlet 144 84 204 45 86
2. 3x 1,0 kg Goltix + 1,51 Hertw.an -0.21 Ethosan'" 2,16 86 'O , 85 1370
3.4 x 0,75 kl Goltix + U31 Herbuan + 0.151 Ethosan" 2,16 83 8 3 83 1370
4 PC·Plante\'zm, 95% effekt I gns. 1.::7 87 O 3 81 1470

'"Ttlsa/ ~ndrrrlllg50{le
{~d l tHhoruif,., pd ukrudt m~d i:tmblod~ og Ig~n J O", J agu 5~na~

ud j l"handl~f pJ ukrudt m~d bmblad~ og Ig~n J. 1 og J ug~' 5~n~rt

ud J-6/Hhondln rJln dia/OR (tr/~faxl mFd SlalelU flan/tul/storseg, NolitbJug

skeden ukrudtshestand er bekæmpe1 ganske godt ved
oplællingen efler ~idste sprojlning. Ved host har renhe
den været megel 111fredsstillende. og planiebestanden
har været helt ens. Dc målte udbyIleforskelle har været
meg!:1 beskedne og ikke statistisk sikre.

Forsøgene fortsællcs efter en ny forsøgsplan.

PC-Planteværn i foderroer, 1995-96
PC·Planteværn er under fortsat udvikling hos S/atem.
Planteavlsforsog. Afdeling for Ukrudtsbekæmpelse.
Flakkebjerg Med oplysning om ukrudtsarter. deres an
tal og slørrelse kan modellerne i PC·Planteværn udpege
effektive midler og beregne doser. som medfører en til·
fredsstillende ukrudtsbekæmpelse.

Tabel 6 viser resultaterne af 6 forsøg. hvor PC·Plante
værns forslag til bekæmpelse ved 3 effekmivcauer er
sammenlignet med en standardbehandling gennemført
henholdsvis 3 og 4 gange. Dc forsogsled, hvor PC-Plan·
tevæms forslag er fulgt. er behandlet 3 gange. Af tabel
bilaget fremgår det. hvilke midler og doser der er an
vendt ved de enkelte behandlinger.

I gennemsnit har der været en ukrudtsbestand på 134
planter pr. 012. Ukrudtet er bekæmpet meget tilfredsstil
lende ved optællingen ca. 3 uger efter sidste behandling.
I forsogsled 5 og 6, h\'or dosis er reduceret betydeligt.
har der dog været levnet lidt flere planter på delte tids
punkt. Ved roernes oplagmng er der fundet en meget lil
fred~stilJende renholdelse. selv i de forsoglOled, hvor do
SIS har været lavest. LJdbyltcI er Ikke målt i disse forsøg.

I samme label cr vist resultaterne af 7 forsøg i 1995.
Overfor en lidt større ukrudtsbesland ble.... der opmlet en
meget tJlfredSStlllende effekt. og resullaterne svarer godt
(Il del. som er opnået l årets forsøg.

For.."gene fonsæues.
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Strategi 1997 mod ukrudl ifoderroer

Kend de 3-5 mest dominerende ukrl.4dlsarter i
den pågældende mark.

2 iI'ærksæt bekæmpelsen på ukrudrels kimblad
stadium uanset roernes storrelse.

j Følg op med 2. sprojtning 5-8 dage efter J
hehandling.

4 Suppler efter behov - [eks. efter nedlx" - med
en j og evenwelt en 4. sprojtning. hvis nyt
ukrudt spirer frem.

Raps kan være et ondartet ukrudt; foderroer, men med
markedsforing af Safari er mulighederne for en effekriv
bekæmpelse blew!t bedre

Billedet viser raps som det helt dominerende uJcrud/ i
en sprøjlebredde, der i modsætning til resten af marken.
ikke fik Safari, sådan som tilfældet var med det øvrige
areal.



/)l' gCl/l/em/orte/ur3CJ8 med PC-Plolllem:m hor \'is! me
get upmuntrende rnu/tOler_ \ed at II/pa"ue mldde/m/g
og do'il.! 11/ den forekommende IIÅrudnbe.!land har del
mt>d ell beNde/lg dosureduÅlion \"/l'rt'l muligt at opno en
meJlet III/rt'f/ssrillendt> \'irÅllin~

Kvik i foderroer, 1994·96
K\ I~ er ofte cl problem I grovfodcmge sæd".l,ifler, h\()r
det ~Ull f:l 'ileder er mullgl al hdæmpt.· delle tab\oldcn
de græ"ll~rudl.

Tabd 7 vi ..er rcsultalerne af..f for...ug med ~ka~mpclse

al k'd~ i flKlcrrlXr. .1 midler er ...ammenligllcl overfor en
~raflig bcswnd af kvi". En mcgel tilfredsslilIende effekl
er opn.:kl af alle midler. KUIl hvor Agil Cl' .tllvendl i halv
do~i ... , har effekten Værellllll1drc god.

Samme lalld Viser re ... ultalerne <lf 11 for~o~ OVr.:f 3 :'Ir.
De 3 lllldler har I gennelllsnit \ ir"el helt en... og haft 47
48 pnx:cnt cffe~t p<i kVlkkcn,

Denne fOf'>ugropga\ e afshute~ hcrnled,

Fe",,·
Vul__

......m'
Fodaro<' Anu' A.... I .,,, I"",..,

k"ibkud Imk ud ~trd.1 dzllil
m.m' I! m: øl. hik aflr.\lk

IIJOO 4jorwW

Ubchandlel 256 ''''' "1,0 II·u<'lladc X-tl-:t' I 99 I,. 1,0 IGallant I 99 O
I 1.51 Agil I ,. Il
~,0,75 I Agil .7 " •
LSD 1·_~ 11.1

/W.J'M /I jOflClK

l. Ubehandlel '" ISO 44, 1.0 I FUM];ldc '(-Ir.:!- , .8 I
3_ 1.0 1Gallanl 4 98 I, 1,5 I -\gil , ." I
Bf) 1-1 ~-~

-Tilsat 1.01 n:-1l0.l~

Lcd !-~ llehandlcl på 1.., 11.. mcd ~-(I hlJ.d...

Forsøg med dyrkning af græs
og grønafgrøder
Dette alsnil indeholder re~ultaler fra for..og med:
- Soner af alm. raJgræ.. i :lf~ræsntngsft)f\()g lI, brug~lk
- Soner af alm. rajgræs I afgræslullg~for"og I 2. brugs:k
- Sorler 'lf hvidklovergr:cs i I. brll~s:1r.

- Ud"alglc græsblandinger i afgr,f ...mngsfor~og i l. brugs-
, r.

- Efler:'lrsmJl:cg af græ ... og klo\erg.nc'i I vll1lersæd til
gron"nrn.
U~nJdl i efler.1r...udlagl klovergræs.

- Bekæmpelse af stankelben I græs.
- Bckæmpel-.c af skræppe i græs,
- V~rbrandbæger i kjovergræs.
U~nldl I lucerneudlæg.

- Græsudlæg i lucerne.

Gro\ roderproduklion

Markante resultater i 1996
En meget !:>Cn og ~olig for3r~perinde har begrænsel
græsproclukllOnen \ ;t'semllgt. I 1996 har del mcdf0l1. al
S:lllllligc roner af tidlig alm, rJ.jgræs og tidlige blam.lm·
ger har klaret "'Ig forhold", 1<; d.:'trligt i forhold Il! middcl
lidlrge og ... t1digc soner og blandinger.

Læsevejledning
Til hcstelllmel ...e af Indhold af Ineslol"· o~ proleJnlndhold
og foderværdi i græl; og gronafgrodcr all\ende~ IR
lllet()dcn (I\ær Infl1lrod Retldtion). fodcrvæn!lcl1 FK
er ~allbrcretefter jn \·jrro·rnelooen og korngeret lil 111 \'1

\'0.

AAT er forkanelsen for aminosyre ab~urhcrel l lar-
Illt.:n.

PBV er forkortelsen for proleinbalancen I vommen.
A.I\T·normen til hnjtydcllde lIlalkekocr er 90 g pr. f-'I::.
PRV-I1l\eauet i den samlede foderruIion bor lUe

overstige 50 g pr. FE.
Ba!!e~t I !logen findes en oversigl o,,'cr de afpnl\edc

sorter o~ forædlerbclcgnelse m.m. Ligeledes findes en
0\ Cf'>lgl O'er afprø\edc nudler. deres Indholdssloffer og
pri'ier for de markedsforte nudler.

Afgræ ...mngsforsog er el dcslgn. der er udvillel af
Lal1thkontorct for Plameavl i samarbejde med de lo~alc

~()n ...ulentcr, Udb)ltem.:\llllger forctllges efter en h.:\rd al
t:flcslllng i el regulerel slorfokll;s)'stem. I 2. brugs.:\r sler
lldb)lIem lingen ofte efler ..Iæl.

Sorter af alm. rajgræs i
afgræsningsforsøg, 1996
På arealer, hvor græs er dyrkningssikker. eller hvor der
~an vandes. satses der I slor udstræknmg på en ~Ior dag
lig foderoplagelse af frisk græs i sommerperioden, Den
gennemsnitlige besætninp",orrclse er stærkl sligende.
og brugcme vil gemc have et afgræ'inmgssyslem. der er
arbejdsbesparende, Del er en del af grunden III. al det
har værel hensiglsmæssigl ut ændre afgr.:t'sningssysle
mel fra fold- og ralionsafgr.csnmg lil afgræsmng I regu·
leret slorfnld,

Belll1gclscn for en ~Ior foderoplagelse under afgræs
llIng er. al der anvendes de bed~t egncde soner, og at
disse soner gi\er et hOJI udb) Ite.

~'dll'b'ul/din~el/ III forsogene er sammensal affolgen
de soner og mængder pr. hJ, Af alm. rajgræs: Bon l 5
~g. Chantal ..f kg. li\ oli 4 ~g. Bonita 3 kg. "'erlinda 3
~g. Conde..;, 4 kg og Milo hVldklover 4 kg. Alle soner
all\t'ndr.:'i I praksis.

Ud....ædsmængden for dlploidc 'ioner er 20 ~g og for
tctrilploide ~oner 25 ~g pr. ha i blanding llled 4 kg hvid
klover.

I 1996 er der gennemført fire for~og med 5 slæt. For
søgene har liggel p. jordlYpeOlc JB 1 til 4. ug der Cl'
\ andel med 150 til 180 mm. afhængigt af \andmgskapa
cHelen. d" .... som det ofte er I praksi~. hvor der; el ~r

med el ':iIOn nedbor~underskud ~un er begrænset "an
dlllg... ~apacitet. Der er I gcnnelmnit af fors"gene lilf"n
160 kg:'ol pr. ha.

I dette ~rs forsog ~r der anmeldl IO nyc soner, Soner·

2_\1



Grovroderproduktion

Tabel R }orterafalm raJgræ!> i afgræsningsforsog I brugsar (K7)

Pct_ af ll\f'lOf Pr.H. Ddh op: mcrudh pr. hl

Son Tidlig·
Plaid•

Pct.
rtprot_ Itrr<oto(

FK .n·
I.:!l.ll'roofl ~I'Ord. hk, I...... ' .,,' lof \lIro

..""" I
;a.~""". '''''''''

.J/ClmlN 1996

Blandmg ml/, orr 16.6 IS.3 23.7 74.~ 1.18 165 105,8 19.3 89,4
Mel\'lIU O 17.5 185 23.6 75.5 LI-:' 167 +2.6 +0,2 +1,)
GlIfOfd , O 165 18,9 23.0 76.0 1.15 168 "'.7 <Il.6 +3.4
Leia ml T 163 17.6 B.9 75.0 1.19 ". .,.:U .,.1.2 '.0M_

ml O 17.4 17.8 24.3 74,3 1.20 162 <Il.4 <Il.6 +Ir~

\ler.idonna "" T 16.0 1\J,2 22.4 76.0 1.1 'i liO +7.6 <Il,S +3,8
GIm ml O 16.6 18,7 23.4 75.5 1.16 167 +3.8 <Il.2 +1,6
Mandal I T 16.3 18.1 2.3.5 i5.3 1.18 161 +5,0 +1.1 .... \.8
Linee m' O 173 18.2 24,3 74.1 1.19 166 +1.2 <Il3 +1.8
Trilon I T 16.3 IR.9 22.7 7_1,.5 1.16 161> +IUt 1.0 +5,6
SI8/8S m' O 16.7 18.0 2·U 74.3 1.20 165 0.2 <Il.2 +1.0
lIW "' '" '"
Tidhghed~l.:lasse.l=udhg. ml-nllddelt.dli,g. ~~ildlg
I'lo.d•. D=<hpIOld. T=.telr.lpIOld

ne ~llclvina og Mcmdollna cr dc cne:..te af de prøvcde
sorter, som p~ nu\·ærcnde tld\punkt er p~ den danske
sortsli"le. Sorternes lidhghed og ploid! frcm!:!år af tabel
lernc.

Årets rc..u1tatcr af fire for'i"g med 5 slæt ses I t..bel ~.
Det lOla le udbyllc uf k.lovergræs har været la\1. Del

skyldes dels et belydeligt nedbørsunderskud sidst i juli
og august, men hovedsageligl det kølige forår. I dl'i'c
forsog har der således kun været produceret 18 proccnl
af den totale produkllon ved l ... Iæt sidst i april.

FK·in vilro er beregnet som simpelt gr.:nncmsnil af
slæL Sorten Gilford og Menldonna har i gennemsnil :lf
slæt hnft den bed'te fordojelighcd.

Måleblandingcn, der består af cn række mcgct an·
vendte middeltidlige og sildige !lorter, har givct 89 ar
gmdeenheder pr. ha. Alle nye afprøvede sorter har givet
et lavere udbytte. Det lave~te udbyuc er hostet i de tc·
IraplOlde "urter. Dc målle forskelle er ikke ~ignifikalltc.

rabel 9 Sorter afalm rOJf{ræs I afgrtl'sflingsforsol:. 1_ brugsdr

I tabel 9 SC~ en OVCn.igl over ~arakler og egcns~aber

hos de enkelte wner.
Vinieren 1995-96 var meget kold og med lange perio·

der med el betydeligl snedække. Trods detle har ovcr
villlringen været ensartelog god i alle sorter. Andclen af
klover har været middel og ikke afhængig af de enkelte
sorter i det I. brugsår.

Sorterne bedømmes for dere'i evne Iii at holde sIg op
relle lil ~Iæt mIdt på sommeren. Der er ikke registreret
hetydcndc forskelle mellem sonerne.

Slidslyr~e bedømmes i efteråret. Alle tctraploide sor
tcr har fåel en lavere karnklcr for slidslyrke end de di
ploide. for at f. ct mal for ~magbarhed hostes vraggncs
...ct for 3. ~Iæt. Mængden af vraggræ .. har været mindsl i
de IClraploide sorter og SIOrst i de middeJtidlige diploidc
sorlt:r SI ~/85 og Llvree.

Græshojden efler afgræ..ning er milli på de lidspunk·
ler, hvor der nonna1t genllemfores 2. og 4. slæt Græs·

}{arak.lct Iltf l'db. og Gnr ha}dc cm

Sort TIdlig
mctudb Enlrig

h<d" Pioldi"
kl•.,Iopret I ild· JHlIg-

vrallgB:
2. ~tJ 4 ..12t

rapgr~

°""1 hkgtøN pl/Jn
\intring ver hed' \tyrite' gra::~'1

ptha

AnlaJ /nrrøR 1996

BtM\dmg
Meh,TU1
GjJford
uia
Merbo
Mel70dnnna
Glen
\landal
UVtee
Tnlon
518/85
/.SD

, , , , l , .l J J

"'li> Orr , , 8 9 3 12,4 4 4 27, O , 8 • 1 2A J , 27, O 8 5 8 • 3 4.' • 4 31

""
, • , , 8 J lA ] 4 37

m' O 8 5 8 9 ,
'5 4 5 42

m' T • • , 8 J U J 4 53

"" O 8 5 8 9 4 3.4 4 , 30
I T , 5 , 8 J J.4 J 4 "ml O 8 5 8 • • 6.9 4 5 21, T • • , 8 • <Il5 J 4 50

ml O 8 5 8 9 4 7.6 5 S 26
m

, O-IO. 100god tl\-cf"intnnt/. 100 pet d;clmng af k1<l\er. mest (>pæl. Sl0r~t ,Inhl}rlc Oll mC'1 \·raUJa"
Gn\ af L 2 og hlæl
Ved -'-'Iæl.

•, I allober.
I Juh·augu'l
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G rovfodl'rprud ukl iun

Tabel IO Soner (/falm raj}:l"æ$ I lljgm'.willg:ifor.mg, 1. bl"ll~stlr (1\8)

1'(;1. aJtMto( Pr. F1: Udb, Oli Illcrudb. nr. Ila
Sort Tidlig·

Ploidl'
Pct.

råprol I træSlof
FK m·

kg l g fo«l hk, I
., Ihedi' torslOf "ltro

lor~lor nlprot. IllrslOf l r.1prot. I
2/orlfJ,1I I()I/n

Blandlll/t 16.4 18,1 23.5 7(d J.J5 158 107,9 19.5 94,2

Elb"ll T 16.6 17.5 2:;.1 7"'._~ 1.1 "i 151 i 2.-1 1.0 ~!.-1

Slbena (DP ~6 15) D 17,1 18,2 23,0 n,1 1,13 '" +4.' +O., -t2.9
DI' s~··nx T 16.2 IX.6 !J.-1 76..1 1.15 1M +l.S +0.1 +.\.1
01'874·1( D 16.11 17.5 24.1 75.8 1.17 155 0.8 +/),5 +1.1
F:uub lIll T !f,.S IS.') 2:U 7fl.- 1.14 J67 , 2.7 n.4 "'2.1
DPKf>.11 ml D 17.2 175 24.8 75.2 1.18 156 1.0 +0.5 +1.8
( i;lril;\aldl ml ]' I(l.h 18.:1 23.9 76.4 l.1'; ](,1 +~.l ...11.1 +2.S
lSD "' '" '"
"·lidhgh..:d,kl;ls~e.l=lldhg. llll=lllldlkllidli~. '-'Ildig.
"P101dl. Il_dlplniu. r"'ll.'uapIOld

hCljden har været lillI.: ng udl.:n hetydellde forskelIl' ll1d
lem ~ortcmc.

Den stor~lt.' mængde cn!lng r::lpgræ~ (ukrudi) Cl' regi
~Ireret i de Ictmploide sorter.

For~\l,!;clle fort~ætlcr.

Sorter af alm. rajgræs,
2. brugsår, 1996
Ener delllll' fOP;'lgsscric har der værel anl:tgt Lre forsog.
En af fnrsllg.;"ærtemc har omlagt 111 okologi<;k drifl. og
da klovemndclcn var for lav. er delte for.,og udg!lc1. I
1996 er der ahs:' \.;un .f!.cllncll1folllt> fnrsog.

ForsogellI.: h3r ligf!-el pil jordlypcmc JB nr. l og -l- og
vandel mcd henl1(lldsVI~ l gO og 200 mlll. Der er i ~Cll

nClllsnil af fon~l)gcne tilfort 210 kg N pr. ha. Milkblan
dingcll\ sammensætning ses p~ side 2.11.

Sorternes lidligh~d ug p[oidi fremgiir af lanclkrne. [
disse for:o-,>g har udbyllct af 1. slæl ogsll værellavl.

rv1!ikblandlngen. dcr bestilI' al en l'..t'kkc megd an
vendle middellidlige og sildigc sorter. har givet 94 "f
grodcenheder pr. ha. Alle proveJc sortcr har givet Cl la
vcre udbylIc. De lll:'!tC l'or<;kelle er ikke sigl1lfikanle.

NUllllllerJoortcll DP ~6-15 er opwgel pti dcn danske
sort<;liste og har f:1ct navnel Sibcria.

I t:lbel Il scs en oversigt over karakterer o~ cgel1<;k::l
Ixr hos de enkelte soner.

Trods en h:lrd vinter med en betydelig udvinlring i
mange 2-ilr<; græsmarker har aili: sorter overvmlrel li[
freJ~~lillcnde. Med hcnsyn lil k:lraklcr for klovcrandl.:l,
oprcl væk ... t og ~Iidslyrkcer der Ikke regi~lrcret hel)'dcn
de fors le Ile.

På grund af hård afgræsning hllr mængdcn af vrag
græ... været lille. men tcndcllsen er entydig. Alle diploidc
soner har >;lorrc mængde vraggræs end m:1leb[3ndingen
og de tctraploide sorler.

Gm:shl>Jden efta afgræ~lling cr m:11l på de lidsputl\.;
tcr. hvor der nomlalt gennemføres "n 2. og 4. sl:el.
Græshojdcll har været lav. og der har Ikke været tlClY~

tiende fon.kcllc mellem sorlerne.
Afpmvmngcn af Ji~sc sorter er henned af!>lullcl.

Afgræsningsforsøg med
hvidkløversarter, 1996
Resultaler af udcnl~lld~kc forsøg og erfaringer fra dyrk-

Tahr! !! SofU'r oJ olm rajRI"rt',\ I (lf~rll'.'illmg~f()rso~ 2 Imlgsor

Kamter for' Udb. og
Græ~h"jdc cm

Tidlig·
mcrudb. [nArig

ro" P1oidl' \'raggÆ~

2. slæl 14. ~Iæl
rapgnr~

h<d" """, I ".'1 ~'I ,hd ,I vrag-
h\.;g"~1 .Vm

"lUlring ver" hed" JoI)'rke" S/1C.'>·1
pr. ha

o IO. IO_god \'\t'I"\Jl1lrll1!1. 10°1.... 1, da·\.;lIlrlg.tl \.;1\)\1:1. rnc,1 ~'rr<.'l. 'lur,1 ,lid'l)r\.;"'tl~ lne'l \rJggræ'
; Gn~.:lf 1.. 2. og J.'I.cl
" Ved .1,I.l'l
" I oklllhcr

I lull.augu~l.

• .I 8 • , J.J
I ·1 \ , J(I , +O.f,

D • .I 7 JO 2 0.7
r , , III 2 +11.2
Il , 5 , JO , l,3

"" T • 4 , III +tUi
ml D , 5 , • 2 J.7
1111 T • , J(I ...(1.1

",

All(IIJ!orroS lOOf)

Blandmg
Elgon
Sihcria
DPII4...n:ol
DI' ti74-8
J';llloa
DI' 86-1 I
G:lribalul
LSD

, , , I,
4
4
4

5,
4,

4,
.I
.I
5,
5,

I,
I
I
O

2
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Grovfoderproduklion

Tabel /2 Sorter af hndVorer I a/græsnlngs/orsøg I brllgsår (K9J- Udb. .. _ ... ba

Sen Blod- 1'l:L_
1- I'K m y... Ka-' ...-' ..... ",fe

~I
...

I forsøg 1996

Blanding
Milo
Lirepa
OP 8502
Rivendel
Retor
Nanouk
Donna
Sonja
LSD

'b
mb
mb
mb
mb
mb

mb/~h

mb

19.9
20.3
19.5
19.2
2Q.4
19.1
20A
20.6
18.9

19.3
HI.6
20.0
19A
19,4
18.9
19.1
17.9
IB.R

21,2 74.9 1,13 3S<J 13,4 61,6
20,9 75.2 1.15 +4 -I-OA +0.5
20.5 75.6 1.10 2 0.3 0.7
21.8 74,8 1.1~ +43 +2.0 +10.0
20.3 76.1 UD +11 0.0 1.3
21.6 75.9 1.12 3 +0.7 +1.4

21.0 75.6 1,12 7 0.5 3.7
21.3 76.0 1.11 +JIl "t" 1.9 +4.3
21.7 75.4 1,14 O +1.0 +3.6

22

J mlFme(humbladcl. l>b=slorbladcl

i' l-lllJlig. nll-mlddcliidhg, S"'''ltdig
l, 0-10, O:=dårlig o\.crvilUring. I(}:::god o\'ervllllrillg

n,bel 13. Græsblnlldinger i afgræ:'/lin~,ffor!",g.

l. brugsdr, (KlO)._.
~

,,",O Udb... _ .... 11I.... .. ror ... I--ar. .--- "";.' _011 ....... 1 .~.

Afgræsningsforsøg med udvalgte
græsblandinger, 1994-96
Valget af græsblanding skal ske ud fra de gældende
dyrkningsbclingeJser og benyuetse. For al undersøge
udbyuepotenliale. udbyueprofil og kvalitet er der gen·
nemfon forsog med de mest solgie kløvergræsblandin
ger lil afgræsning.

De afprøvede. blandinger er næsten identiske med de
Anhejaledejroblandinger ril græ,\'arealer /996.

Betegnelsen for blandingens tidlig.hed og fOIventede
anvendelse fremgår af tabellen.

I tabel 13 ses blandingernes karakter for overvintring
og tiet totale udbylte.

l 1996 er dCI slorSIC udbyuc hostet i blanding nr. 21.
Den har et Slort indhold af middeltidlig alm. rajgræs
samt et mindre indhuld af arteme lilllolhe og engsvingel.
der norm,i1t har en tidlig vækst i et koligl fordr. Blanding
31 har el slort indhold af tidlig alm. rajgræs. Nonnah
betyder del. at blandingen har et slon produklionspotcn
liale i forårel. På grund af det sene og meget kølige for4r
kom dette slorre udb)'uepotcnliale ikke til udi ryk i mod·
sætning til 1994, hvor den tidlige blanding klarede sig
bed~L

I label 14 ses en række kvulitetsparametre og produk
tion"profiler. som er millt i I. til 5. slæl.

Andelen af klovcr har været lav. Ved I. slæt har foder·

leret ~Iorfolds)'stem. Sonernes bladlype fremgår af ta
bellen.

En oversigt over årets resultater ses i label 12.
t gennemsnit af de høstede slæt har indholdet af råpro

tein været lavl. Der er en stor varialion fra ca. 16 pet.
råprolein i begyndelsen af juni til 24 pet. i slutningen af
september. Det lave protein indhold i forsommeren skyl
des, :It der kun er lilfan en begrænset mængde gylle.

Foderværdien har været særdeles høj i alle soner.
Nummersorlen OP 8502 og sorten Donna har givct

signifikant lavere gCllncmsllitsudbytte af grønt end de
øvrige sorter. Del samlede udbytte i rnåleblandingen har
værel 62 afgmdeenheder pr. ha.

I foråret 1996 er der anlagt 4 nye forsøg til erstauling
for de tørkeramte.

Forsøgene fortsælIer.

9 1223 Ht6 91,8
9 4.1 (JA b.7
9 1,3 +05 3.1
9 0.2 ...0.5 1.7
9 +3.7 +0.6 0.4

"' '" n,

B 137,4 12,4 107,0
B .,.(1.7 "0.7 :!.H, ..5,3 +1.8 +0.6, +8,7 +2.1 +3.5
B +7,9 +1.6 +2,6

/Ir '" "'

4 fOrløN 199.'i·96

31 I, slæll'afgr.
21 ml. afgr.
22 ml. s, argr.
23 s. argr
24 s, afgr.
LSD

Iling af hvidkløvergræs har ViSI,:l1 der er meget stor for
~kel på produklionsevncn hos forskellige hvidklovcrsor
ter, afhængigt af om udbytlc Ilul.lcs ved slæt eller efter
hård afgræsning.

DeL blev derfor besluttet at tilbyde forædlerne afprøv
ning af hvidkløversorter.

I 1995 blev der anlagt 5 forsøg med hvidkl~,versorter.

Pd grund af torke ved host af dæksæd og utilslnekkelig
erfaring med udsåningsleknikken er 4 af de anlagte for
søg kasseret.

Det eneste forsøg. der er gennemfort i 1996, cr anlagt
på et økologisk brug, jordlYpe J8 I. og vandel med 150
mm. Der er anvendt 15 ton kvæggylle pr. ha ved vækst
periodens begyndelse.

Mdleblondingen cr sammensat af følgende sorter og i
de \'isle mængder pr. ha. Alm. rajgræs: Borvi 4 kg. Her
bie 3 kg. Tivoli 3 kg. Meba 5 kg, Condes3 4 ~g. Hvid
klover: Milo I kg, Milkanova I kg. Rivendel l kg. Lire
pa l kg og Sonja l kg.

Afgræsningen er gcnnemtoff med malkekøer i et rcgu-

2 forsøg 1996

31 l, slæt+:l.(gr.
21 ml. nfgr.
22 ml, s, Ilfgr.
23 \. afgr
24 s, afgr.
LID
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Tabel f.I Græ.\hlandinger I afgræ!>nillfl,sforsoK.
I. brugsdr

Blan- Kar.
FK Pr. Fe FE

ding ro<
pr. ha

kJ.. '" k'.1 't I 'nr.
ver l VIUO

1111'S!. AAI pev pr. dag

2forsø~ 1996
J. ~/tl!1 2(}15

Jl , 74.8 1.16 95 " 89

" I 7S.0 LIO 93 J 9J

" , 77.8 LlO 93 O '9
2J , 7lJA 1.06 91 n 76
24 I 77,3 1.10 93 18 76

2. slæt 25/6

Jl , 67.4 1,45 105 ., 104

" (lK~ 1,43 1lI~ <ol 148

" 67,3 J ,45 106 .,9 117
23 70.0 1,41 104 .20 132
'4 69.8 1.36 103 .11 119

l.dæI2.J'7

31 71,4 1.29 'N 18 49

" M.K t.]4 102 .5 53

" 72,3 t.31 99 2J 49
2J 7U L2tJ 99 12 50
24 68.8 U7 102 3 49

4 l/ir/1718

3 I , 65.3 Ul 104 6' '9

" I M.O 1..\7 101 54 25
22 2 66.4 1.42 IO' 50 '9
21 I 66.7 1,41) 104 4' '6
24 I 65,1 1,52 105 50 Jl

51/1I'1/.J/1O

Jl 2 76.2 1.34 .7 " '6

" 7S.7 LI! 'li 6. 28
22 2 77.5 1.2_~ 95 52 26
2J 7(,'; 1.24 95 " 26
24 ?R.2 1.15 92 52 27

0·10. 0_Ill~en ll(Hcr. 11)_100 JlI.I. olcrtladcdækning.

værdien FK in-vitro værel meget høj, mcn produkllons-
hastighedcn har været lav. 2. slæt er høstet ca. 4 uger se-
nere. I denne periode har væhtbetingelseme for græs
va:rct optimale. Trods den korte hvileperiodc faldt fo-
derværdien mcgct. I de middcllldlige og sildige blandin-
,ger hnr produktionshastighedcn været usædvanlig høj.
mellem 110-150 FE pr. hn pr. dag. For den tidlige hlan-
ding J 1 l:r de optimale forhold kommct for sem.

Fllr'\ogcne fortsætter.

Efterårsudlæg af græs og kløvergræs i
vintersæd til »grønkorn". 1995-96
"Gronkorn« er kom hostet omkring skridningslidspunk-
tel. For at få S1()rre viden Olll cftcdr~etfJblcringaf klo-
vergræs i vintersæden. arter og udsædsmængde samt fo-
derværdi af gronkorn og dcn efterf,'lgcnde produktion af
græ" er der anlagt forsøg med udlæg i vinterrug og vin-
terbyg.

Begrundelsen for ul interessere sig for denne udlægs-
form er følgende:

Dyrkning af vintcr~æd har met en stor udbrcdelse p5

Grovfoderprod uktioll

kvægbnlgscJendomme. Afgræ&ningsperiodcll efter host
af grønkorn er 8-10 uger længere end efter hø~t af hel
sæd. Udlægget af klovergræs er mindre sårhar! mod af
svidning på grund af tørke og stærk solskin, mlr dæksæ
den hO'ites tidligt.

I for"øgene er der anvendt ell hvidkl~wcrblandillg mcd
sildig alm. rajgræs og en ren græsblanding med middel
tidlig alm. mjgræs og en rødkloverblanding med tidlig
;llm. rajgræs. DæJ..sæden er g'x1skct med 140-150 kg
kvælstof pr. ha i det tidlige forår.

Kløvergræsblandingeme er tilført 40 kg kvæl'aof pr.
ha pr. slæt. Til forsøgsleddet med rent græs er dcr tilført
ca. 90. 70 og 60 kg kvælstof pr. ha til henholdsvis I.. 2.
og 3. slæt græ,.

\limerrug
I 1996 er der genncmført seks forsøg med vinterrug.
heraf er de fem forsøg gennemført med tre efterslæt i
græs. Fors"gcnc er sået mellem den 2~. august og 9.
scptember. Sorten Ilumbolt er anvendt som dæksæd
med hcnholdsvis 40 og 80 kg pr. ha.

I tabel 15 ~es en oversigt over udbytte og foderværdi
:Jf grønkorn. dcr er høstct efter begyndende gennem
skridning. I gennemsnit af 1995-96 er gronkomet hostet
den 13. maj på udviklingsstadium 55.

Ved host af grønkorn er tørslofprocemcn lav. og l

prabis kræver det fonørring for at opnå en god ensile~

ring. I 1996 har indholdet af træstof \'æret væsentligt
hOJcre end i 1995. Det har medført en lavere foderværdi.
hvor der er medgået mellem 1.24 og 1.32 kg tørstof pr.
FE.

I gcnncmsnit af 1995-96 har foderværdien været sær
deles tilfredsstillende. Der er medgået mellem 1.23 og
1.26 kg "'rstof pr. FE. AAT-indholdet har været over 95
g pr. FE. og PBV-niveauet har været lavl. Rcsull,lIerne
tyder på. at gmnkom er et udmærket suppleringsfoder til
malkekoer på græs.

Udbyltcnivcauct af grønkorn har gennem tle to for
s"g~år været ca. 35 a.e. pr. ha og meget stabil l.

Vcd høst af grønkorn er der ikke uoget <;ignifikanl
merudbytte for at hæve mængden af dæksæd fra 40 kg
til ~O kg pr. hn, og valget af græsblanding har ikke haft
betydning for udbytie og kvalitel.

I tabel 16 ses en oversIgt over I...arakter for klovcrbc
stand. gcnvækst af villlcrrug og udbyttc af afgrodecnhc
der. Forsøgene er opdelt i grupper mcd 2 og 3 efterslæl.
I forsøgene med 3 slæt har jordcn han god vllndholden·
de evne, eller der er vandet. I forsøg med 2 slæt er der
ikkc vandet.

Genvæksten af vintcrrug har værel betragtelig. Det
har påvirket fodcrværdien i negativ reLning. Der er
mcdgået mellem 1.25 og lA kg IOrstof pr. FE ved et ud
byltenivcHu p::'l 20 a.e. pr. ha i I. efter~l<cl. Foderva:rdi
en har været bedst og udbYllel højest i stærkt kvæl<;tof
g,x1et græs. Det ~anllede udbyltc med 3 efterslæt har
været 67 a.c. pr. ha eller derover i slærkt kvælstofgodet
græs.

I 1996 har kl0verblandingeme klaret sig dårligere cnd
i 1995. hvor der ikke har været væsentlig for,kcl på ud
bylle af stærkt kvælstofgood græs og moderat kvælstof·
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Gro, foderproduktion

1abel lj, ElterilrsudllPg algrlPf og tlO\'ergrlPs I rinterr/lf~ III {{ronkorn. Dæksæd (/\ll}

I~~dzlc:- Karakter f<w TPet PCI. .tf t(\('Slol P<. FE
l,Jho oa:D'ruJb

L<d FKm pr. ha

Ip~ l,;dlza
klo-- I I~'lf'>t..f r'Prot. Itrz~lor \ lIn'

kJh'r.I.! J \AT IgPOV b1.ft~1 u''er; ~ I

I)fors., 1996
1 40

40
3 40
4 KO
5 80
6 SO
LSD

12/ors"!? ICJCJ5-90
, 40
, 40

J 40
4 !'lO

5 80
6 ~

lSD

h, idkl.grzs 4 16,0 14,1 28.6 71.9 1.27 96 12 '3,3 ......
Ntd"l.gnr~ 3 15.5 14.0 29.5 70.:! L!IJ '7 Il 0.0 +0.5
alm. r.ljgnrs • 155 13,8 29,8 70.9 1.27 96 • +OA +0.3
h\'ldkl.gr~s 3 I'U 14.1 29.6 ".7 U! 9S ,. 'A +0,2
rodkl.gnt: 3 14,9 13,9 30.5 70.1 1.30 '7 II <{)5 +1.3
alm. rajgræs 6 15,1 14.0 18A 71.8 1.24 ., • o,n O,,

"' IIJ

h, ldkl.gra:~ • 17.1 11,8 27.7 73,5 1.24 '5 5 42,4 ....,3
mdkl.~r,(:~ 3 Ih.! l·l.! !8.0 72.7 U4 95 IO 0.2 0,1
alm rJ.jgræs 7 16,5 l·to 28.4 72,8 1.21 95 • +O,. +O.•
hvidHgr.c\ 4 16.'\ I·U 2loi.l ":'2.1 l.26 96 Il !.6 l,'
mdkl.gr.e5 3 163 11.9 28.6 725 1.25 96 • lA 0,7
.11m. rIJI!T"ie~ 6 lh5 1 ~ .., 28.1 72.7 J.!4 95 4 1.2 O.'

"' "'
(l-III.II=mi=l·n klm.:f. W UICIIXI al jordn,crfladen d;d,Lel
lI-III, ()=m~cn grol". 11l=luld I!~,l-o:~tand

TII/Jf'/ ltJ EJfl'r(lnltdlll'.~ lIf 8'11',' OK ÅldI't',sm',\

/ \'w/('rrlllt fil wonkof1/ Ellera!gmdf'

II IO. 1l=1n~('n ll." cr. Il'"'" ICl(l f"-l ",rJo' .:rf1J.lk ,Ll 1.1.':1
II III. O::mgl'n ge",;ck~l. II) ruM f,,;n',!:L~1 ',m~ 'cd l.
('lll'f'olæll gr<rs

godcll.lmergræ.... Det har schfolgchg på\irl.ct g~llne01'

...nitsresuliateme af de Q forsog I 1995-96.
I 1996 er der kun gcnnemfun et forsog med 2 slæt I

l. slæl r I alt
Klmkle:r lor .1 Udb. og mcrutlhLed Vdlæg Kg'l'f"I;l

kl,,,cr~ l~e:I1\"a.:k FE·' ,.e·.1 a.c.v.rug rI. pI ha pr. ha
\'inlerbyg
Dl:r er anlagt 6 forsøg med vinterbyg som da~k.,;æd. Ud·
by Ile af grønkorn er I Cl forsog kasseret p~ grund af cl
for højt ~andindhold. Udbyuct af cftcrafgrodcn er måh
\ ed hcnhold~\ IS :2 og .l !llæl.

Vimerb)'g<;urten I'astoml er valgl som repræsemant
for de 2-radcde <jorter. og 'IOnen Hamu er valgt '10m re·
præscnlant for de 6--l':ldede sorter. Uds..'Cdsmængdcn har
... æret 90 kg pr. ha. og der er i gennemsnit lil fort 147 kg
N pr. ha III gronkomcl. Fon.ogene er ~et omkring den I.
september.

I tabel 17 ses en oversigt over udbytter og foderværdi
af gronl.om al vinlCrh)g. der cr hustet eftcr begyndcnde
...kridmng.. i delte tilfælde vækslStadium 53.

Ton.tofindholdet l gmnkorn har været lavt. I 1996 har
der værel for~kel i ,>oncn~ foderværdi. I sonen Pastoral
er d~r i gennem ..nit mcdgåel 1.23 kg IMMOf pr. FE. og i
sortcn Ilamu er der l gcnnemsnil mcdgået 1.28 kg tør
~lOf pr, rE. Indholdct af AAT har været over 96 g pr. FE.
ug PS V-mdholdct har være! svagl positivt.

Udbyttct ha .. kun Værd 30 afgrodeenhcdcr pr. ha og
dcnned lidt lavere end årct for. Del tilskrives hovcd5.a
gellgt en lidt d~rhgcre o"cr\'illtring af vinlerhyg.

Ved h"~l JI gronknm er der Ikke fundct r"ignifikantc
ft)r!lkelk mellem vlntcrh)g ...oncr. I pc:noden 19<)5·96 er
d~r hO:o.tct Cl \I!-!nilikanl "'lum~ udby nc af gronk.om med
r<xlklo... ergrær"

eflerafgroden. RC<jult.dtet herfor kan studeres 1 lokalfor
sog 030029696~OO3,og er indregnet sammen med re~ul

tatet fra to formg fra 1995 (nederst i tabel 16).
UdbylIe af græ:) har været 41 afgrodeenhedcr pr. ha I

klO\ergræ~ og ca. 48 afgrodeenhedcr i stærkt godet
græs.

Der er ingen signifikant eftervirkning af ogel mængde
d:l'hæd i cftcrafgroocn.

3 1.36 19.9 53.3, 1.1x o.s +!.Q, 1.25 J.I 11.7, I..H ~!.O ....1,1
1 1.40 +1,4 +05, L!6 25 I:U

" J<'

4 1.11 15.6 61.0
I Ul !.! +l.1, L!4 2.0 loi •.'
4 t.~h -1.6 II.!
J 1.:W +2.9 +1.0
I t.~- 0.- '1.0

U J <,

J 1.33 26.6 40.9
J 1.48 1.' +iU
J 1.18 J.- M
I l.lS +CJ.:S 0.4
4 IA3 +J.' +1.7
J I ..ul '" - <

J.' 5./1

~ /"nll~ IC/iM In. 3 l/eri

h'idkl.græs ~

! rN. Igr,e, ~

J alm. tajgr.c~

,J h'ldl..lg:rol'~

5 rodl..l.gnrs
(, ;1111I. lajgra:~

U)lJ

IJ ["nm: IW.~-W,m ~ ,/.,.,

h....dkl.~rJe~ 4
2 rodkl.gr.t,
1 alm rajgr.l'~

.l h'ldLlgT,t'~ 4
5 mdlc:L/,!ra:, '\
f, ~JII1 raj.j!T;t"
Lm

.Ilon"l! J94 C I.J(JI'1 : ,la'l

h\'lIJLt.græs
tl'd"l.græ~

1 alm. raJgræ~

4 h'ldklgrit~

'i md"'l,gra:~

b .11m rajgr,to,
LSi>
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TaMI 17 Llfl'mr.Hldlrr1: af ~rcr'i' 0l: kI()\'erKr(('~ i \imerbvR /l/l:rcmkom OldllNI (KI"-
K~dæk· Kankler for Pct.lfl~of Pr, rE

Udb. og mt:riJdti:-

I~
l'et. FKm pr. ha

",d Udlæ,: .'0- .1 ,,' lor:.:tof
rirrot·llrzoqM k,lørst·1 i:AATJ gPOV hl.g WfSl..1"lIro

1''''' \'l~r" gr1l:!i- ..,
5f(lnD~ 19<10

I Pa\loral ~, h\idkl.græ, J 17.0 16.1 25.:- ";'~.2 1.2~ % " 37.7 JIU, II:unu J. h\ldl.l ~r;l" 15..~ 1:'.5 lh.6 -2.1' 1.2~ ., " :!.li O.'}, Pastoni alm. rilJgnrs IO 15.3 17.0 25.2 7·.1.3 U2 ., J • 0.2 0.7, II..Olu alm r.llgra: ... , 1'i.2 Itl. l :!fI.1 -'.0 I.:!f, .- 'I J1 , 1, P:hIOT".l1 mdHgrll's J I~.2 16.6 2.'i.~ 7<1.0 1.21 % J2 3.9 1.7

• H.unu hllll..lfr.t;. 1~.9 1-.11 lfl~ 1.11 I.:!-.; .. " b.:! '.1
/~\1) ·UI .iI
4//lno,~' /l.I4t_lJt,

p.mOl':lI~· h\lcfi.I,grz, 4 17.6 14.9 2'i.6 :.1,0 1.2' % II 41.1 -"J, lIamu ~ hHJkl ~nn , 17.1 1.1.0 ::!h5 ~::!.: J.':tJ ., 1.5 HA
J PISIODI 11m. rnlj?rz, • 17.0 15.1 263 71.5 u.~ .7 I. U O.b

• Hamu .11m rOlJglor ... , 16.6 lUi 21>.·1 - ..ti I.l'li .- II ·1.11 l.x, Pa.'lornl mukl græs 16.6 1~.6 2b.1 73,4 1.18 .8 " 4.7 2,4

• l\oIrnu 11-..II..I,grx' 16.0 I'U .!tl.- -" 1.2>1 ., " ..' l.'
/JjD j I 1/,

O 1O.1I=.llgcn klll\cr, 10- H.:I 1'1 allOnJIIH:rll:.dcn ..t.æU,el.
(j·/O, II 1n1;'-".l:r'l'i IfJ=-,ullll;r'T"lhnlfllk,/

, ~·rtJ.kl ~ /,.,,,,/,'/

Talld 1,\ E}il'rtlnlllllll'~ a) ~rrl') 0ll k!ovl'rxræ.f
,. IIfl/pdJ\'K III IIrlJnJ,Ortl F/tt'rafl:rrl(/('

I I.slæt lait I

ILed
KllIlll..,cr f(lr .1 Udb. og merudb.1

Udlæg
li ' "!Jlen,,a;It

K~ 10"1
r fE··1 Il.e. I I a.t.

l-l\er v.bys' r pr. ha pr h:l

Ilahcl 18 ~c~ c.:n Q\c.:P.igl ovcr j.,amklcrerne fur klo.. cr
tx:\l:tnd. gCn\':cksl af \inlcrb) g og udby tic af al'gmdcen
heder. P'nr'iogcne cr opdelt i f()r~og lTl('d 1 og 3 cfterslæt.
[ for~ug, hvor der cr gellnemfun .l ~Iæl. har der værct
~()d vandror~)mng.eller der er vandel.

I 1996 h;)r g.envæk~lcn :It' vil1lcrhyg værd bcgræn..cl. I
fnrso,g, IJVM der ~un Cl' gennemfart 2 "Iæl. har fodcrvær
dlcn v;crel lav, idl.'l dcr er Illcdg:\el mcllem I,JO og 1.40
~g l~ pr. FE.

Afgrodcl..\a1ilclcn har værcI v;c"emligl tlcdrc. hvor
,andfor~)Ilingen har' ærel i orden. og da er hO~lel .\
~l;ct i eftcrafgroocll.

I fm)'l>gcnc med \ cllcr~l:cl er der tenden,> til. al foder
'ærdien al gr.c:o> c.:r Ildl bedre. når der ilt1vcndc.:\ en kraf
lig <;eb·radcl 'iort '0111 Hamu, idet der er medg:\ct min
dre IUr~h)f 111 en foderenhed. Det er særligl Iydeligl 1
IlN6.
p~ Ilvandel jnrd har udo) lIel af moderal g,xtel

kJ(lvcrgræ .. ,ærel godl40 afgrodecnhedcr pr. ha. I 1995
96 er der npn. cl Cl ..ignifik3J11 hOJere UdO)lIe 1 Slærl..1
g(xtet rajgr:c<; i forhold 111 klo..wgræs.

A'fOlf'rh{'\ftmd
:\nmlall Cl' tx:gyndel~n af augu~1 del sene~lc lldspunl..t
fnr clablcnng af kJover I renbe ..tand. hvis l..lu\'eren ..kai
o\cr. mire og ud\ 1l..le IIIstræHehge mængder af knold
bakteflcr.

Karakteren for klO\croc'land i tahel 16 III 18 dækker
O\cr en ...101' vari:Hlon frJ fuldl tllfredSSlillcndc etable
ring l hahJdcn aflop.ugenc lil klart ulllfrcd..... llllende l
dc (lynge.

IXr er lendelh Id en wat! furbcdnng af kloyerbe..Wn
d~lI ~cnncm \.ck:O>lpcnoden. Del I..ræ .. a nere fon.,,~ for
al bc..knw ud\ lklmg af klm'er i relation til !>~tid~punk

Id og ud...a,"d ..mæn~dt:n af dæk~æd.

1,38 21.0 -12.7
Ul ... I.'J ...7. ~
1.29 O,l) 1,0

1..'0 <~.7 ... ~.I
1,40 +1.0 ..,.2.8
1.17 +-1.1l +X,-:"

U "'
I.l"i 2V ~J.2

1.11 +2.2 d.!
1.25 I.i 4.7
1,,(1 -I -: 1.1
1.]8 +1.6 +].9
t. '2 +~A ..".

'"
,.

1-25 2U ,...
!.I; -+15 +I.:li
1.19 0.7 8.7
LIll ..O.I} ".6
1.12 ..,U -+1.9
I.~l -1.11 .lll

n- i.1

1.'.!2 25.0 54.7
l.t~ +0.-' tl.~

L!O 1.4 9.3
Uh 11.1 :'t-l
UJ "'1."7 +3.1
L.!! +~.~ +:! ~

1_' J,/1

,

•
I

h\ldkl græl> J, h\lukl !lfa: ... •, alm. raJgnc,
J ;lIm r.lJp:c",
5 rodk1.jlræs •• fIldItI j:r:t', J

f.m

flf(l"'lf 11"}~·'1t11l1 I.],t"t
I h... idkl gror,

h\lul.I p'l:'
3 alm. raJgr.-:,
-l ,11m r.lJ!-,Ta·,
5 rodH,r:rs
(l lI-..1kl ~r<l''''

ISO

! !vrlllX /')Q() III. ~ 1/'1'/

hvidkl.gr.c, ~

hvidkIgrit, ~

J alm. r~)græs 3
I alm. T"Jgm,", l
~ mdkl grlrs 4 4
h 1I't1l.1 pæ, ~ ,
LSD

J ,nrlfl~ IIICH> fil .Il/.n

h\ K1Hgr.r\
11\ Idl..ll,lrz\

.1 :rolm f1IJgrzl>
4 .11m r.ll~.a"

5 n.Jdltlgr:r,
(, lI'<.Iltl !!"~'

LWJ

11·11,. O=III~cn UI" ... r IH_II.'1'1 .II 1"rd(,\Cr11ad"'l d ..d..It"'1
n.. IO. H=.lIgen l;Cll\..l:k'l. 10- ruld j:crn.clt"'l \.hy~ \' ...tI 1
..-fta.l,rll pæl>

2Ji



Grovfoderproduktion

Foreloblgt kan konkluderes, at såning af Å10rerudlæg
omkring / september og specielt senere indebærer en
betydelig risiko for dårhg etablering afklaver.

Ved etablering omkring I. september \-'ælges l'n 10\'
udsædsmangde af \-'interrug e{(er en lo-radef nnlerb)'g
sort med begrænsI'l v((!hf i efleråret.

Vinterrug giver et swbilllldbyue med en god foden'ær
d" tufr den hostes som grom.Qrn på udriklingsstadium 55

VInferbyg kan ud\'intre i kolde vintre. Den lO-radede
sorl hor Haret ug bedre end de Jeks-radede

Forsogcne med \'inlerrug fort..sætler uændrcl, og for
sogene mcd vinterbyg er ændret, ..åledes al udsæds
mængdens belydnmg bliver undersogl.

Forelobig kan dissp anvisnmger for udlæg af
klovergras i l'intersad[olges

Dætsæd og Ildlæg sås omkring den /. september. /
rug skal mængden afdæksæd nul' ca. 40 kg pr ho
/ l'lnterbyg forventes, at 60 kg pr. ha er rilstræHe
ligt, og der \'ælges J-radede sorter.
Der udvi:.e:. stor omhyggeliXhed \'ed etablering af
Sabl'dN
Sådvbdl'n afklmwgræ5 skal nere /-1 cm påJa:.I
tromlel jord, og Å1O\wgræsjrnet sås lidi pli skrå af
sårelmngen Jor korn.
Dæksæden hostes efter begyndende stridnmg i Ild· I
vikltng:.'stadillm 5/-55.l Ved host afWOllkllrn oor iblalldlllg af salld aR tra-
jikskade I udlægget begrænses mest mIlligt. __J

Ukrudt i udlæg af kløvergræs i
vintersæd til grønkorn, 1996
Erfaringerne med uknldtshekæmpclse i vintersæd med
udlæg afkløvergræs er mcget sparsomme. og kun få ke
miske midler er egnede til anvendelse i efteråret.

Tabel 19 viser resultaterne af 5 forsøg efter en ny for
sogsplan, hvor Ilannony og Stomp se er prøvct lil be
kæmpelse af ukrudt I vintersæd med udlæg af kløver·
græs. Behandlingen er gennemfon i begyndelsen af ok
tober. hvor kloverplanlerne havde udviklet det forste
lovblad. også kaldet spadebladet. Ukrudtseffekten er be-

dom t midt i april, h\ or begge behandlinger har reducerel
bestanden af ukrudt væscntligt. Efter vinlersædens host
som gmnkom !'>idsl I maj er bestanden af henholdsvis
kjover og græs bedoml ca. 14 dage senere. Mens græs
bestanden ikke er påvirket af behandlingerne. har klo·
verbe!:<tandcn værel negativt pavirkel i betydelig grad af
behandling med Harmon)'. Resultaterne belyder. al der
Ikke anlægges nye forsøg med Harnlon)'. mens arbejdet
vidcreføres med Stomp Se.

Stankelben i græs, 1993-96
Angreb af slankelbcnlarvcr ses til lider i græs. hvor an
grebet kan gore alvorlig skade. Ligeledes kan bederoer.
som clableres efter ompløjet græs. være udsal for så al·
\'orlige angreb, at omsåning kan være påkrævet. I efter
året 1995 var flyvningen modera!. og larvcantallcl blev
relativt lavt.

Skadctæl"'ilden for stankelbenlarver er 300 lan'er pr.
m1 i efter.1.rcl. h\'or der fon sat skal være græs. Såfremt
arealct skallilsils med roer. er tærsklen væsenlligt lavere
- kun .JO larwr pr. ",:.

I tabel 20 ses rcsul!.alel af 2 forsøg. hvor stankelben
larveme er bekæmpet i efternret med Perfeklhion 500 S
eller Veclobac 12 AS. Vectobac er et biologisk middel.
som indeholder Sloffer fra baklerien Bae/llus thuringien
s/s. I forsogsled 4 er også afprovet effekten af en forårs
behandling med Perfekthion 500 S. Angrebsgraden af
stunkelocnlarver er bestemt ved uddrivning mcd salt
vandsmetoden. Der har været svage angreb i begge for
!:<og. Den bedste bekæmpelse er opnåe! ved anvendelse
af PerfckthiOll 500 S om efterårct

I gennemsnit af IO forsøg over 4 lir er den bedsle bc·
kæmpe Ise opn~el med Perfeklhion 500 S anvendl enten
cnerår eller fork Der har været relativt svage angreb i
alle årene. Stankelbenlarver anbefales bekæmpel om ef
femrel, fordi larverne her er små, og jordfugligheden of·
te er høj, hvilkel giver bedre virkningsbctingelser.

Forsøgene fortsætter.
Undersog lan'eaklivilelen i beg)'ndelsen af oktober,

såfremt flY\'ellkfiviteten har været hoj i august-septem
ber h'ærksæt bekæmpelse i e/terdref. såfremt skade
tærsklen er orerskredet

Tabt-120 SronteJ/xnloTl'1!T I 8r~s (KI4)

EJterIr I hxirTabel 19. Ukrudt l \'inters~d til gronkorn med
k"J\'~rudlt~g. (K I3)

~.......... Pbm<r,. m KMaklaf~·

T_ukrudt fllet btKt-.........
F« bc- i I MedIo KLev~r· I Orrs-

~,,""'dIaa IwIdlm.ll ~J --
G.....

199(" !fonø8

I. Ubthandlet
2. I,.'i I Perfd,lhlOfl 500 S
3.2,0 I VCClobac 12 AS
" I_~ I f>erftkunOll 500 5

I

37 60
6

46

"
1996 5 forsøg
I. Ubehandlet 98 62
2, 8.1l Harmon)· 27
3. 1.0 ISlomp se 19

'"Tilsat sprede:-klrbc:middcJ
"IO fuld bestand
Led 2 og 1 behandlet font 10klOher
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7,
6

8
8
8

1'193-06 /O forr_g

l Ubthandlel
2. 1.5 I PerfcltolhlOl1 500 S
3.2.0 I Ve:ctobac: 12 AS
4 1.:\ I PtrfCklhlOl\ 500 5

l.cd 2 og ~ t>etundlel I oltobc-r
LcJ -4 bthandkt i apnl

46 20
8
17

•
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Tahrl ~ J. 8ekll'mpelse af d ..rll'pf1t' fA 151

8,

8,••

,
"

,,

,
"

Tabd !!

\'irbyg ..... CkNd'

1...,.,._.... An,aI
p'.m

IqclO Ilorll/f/.

I l:behaoolct J8 21
:! 1.15 I Ba"-lgran ~8n' 2'i
J 1.25 I Basagran ~80

+ 1.0 I Stomp se 1 1
~.!'I g 1I.lm,,,")'" " "
IW~. ,1 jnrwg

I Ubchlmdlcl 91'1 IO
2. 1.2'i I Bll~llgral1 JSO" Q ~

l 1.25 I Basagran 480
-+ 1.0 I SII'mpSe 25 8

~ xg IIJnn(ltl>r .ll.~

'"TII~l ~pr.::tk kl,ctlC'ffilddd
oOl o-= fuld luccmdx:\I;wd
LeJ 2·-.1 hchandlel p;i lu\(ffi(' mcd 1 I".lllad

af ukrudt I drbyg med IIdJtt'.~ af lucerne. Effeklen er hc
dumt. men udb) Ilet er Ille målt. Efter hO')1 og igen n:c
~Ie fudr \ urdcrc'i del. om bchandllllgeme har haft nega
tl\ mdnydel~ på lucemeudlæggcl.

I årel~ fOf'\og er en hcskcden ukrudlsbe~land bclæm
pct l1le~ct clTellivt. h\or Ba,agran 4NO har været blan
det med Stomp Se. Ved hOM cr en mcget Illfr~d\1>tlllcn

dc renholdehe opn3.et i for'iog~led ~ og 3. Behandlinger·
ne har Ikke p. virket lucerneudlicggct ved hedonuud'icl1
citer dæksæden~ host.

[ O;Jl11l11e tahcl ses resultaterne af 3 forsøg gennemført
1 1995. Ikr var lllo.ruul<;cffcktcll ens for de pmvcdc he·
handlinger. og ved host blev den bed~le renhed opnl1el.
hvor 11:lnllony hlev 3m end!. DCI var efter h01>1 lllgCll
for,kel på behandllllgemes o;k:.'lnsomhed, og sk:ln..omhc
den er ble\ Cl bekræftet \·ed foråf"lbcdølllmelsen I 1996.

For\\)gcne fort~ællCS endnu et :tr.
To.Iocl 23 \ i~r rcsullalerne af 2 fo~ug med belæmpel·

~e af græsulrudt i lucerne. FU'iilade X-tra er ud~pmJtcll
~eptcmber og sammenligne l med Kerb ... ud~proJtet l
nO\ember. Græ'iukrudtet har i hdt overvejende grad

T"bel1.i Grcl'Sukrudl i I/Kune 0\/9)

1946 110no'l,

I. Ubehandlel '0'1 88 8 107,4
2, 1.0 I K.::tb I Il Il 8 LI
J. 1.0 I Fusilade X·lra'" Il. , 8 +1.7
LSD n.,

IWJ·96 Slom'K

l. UbehandIcl 144 " 8
:! 1.01 Kerb I " 8
J. 1.0 J Fusllade X'lTl* 91 " 8

° Sprcde-I.læhemiddcllll,al
.. Kamler Inr pl:ll1ld)c'tand' IO - fuld bc\tand af IUl:cTTJ('
ud I b.:halldlcl i no,.::mhcr ud J hchandlcl I \Cplcmhcr Ol.loh.::,

r~U<ffD<
1'WUap' m KM for Udh Ol meJ
Gnr~ ITuLJmN. ptante- """,O<

. P!! I~" hkRlør.101

4() 'O

" O

23 ,
'" )

I O, l
5 1

2S 13, I

" 2, O

• ,
"1

16

MW ulJudl pr. ml

p",. r..... I EflCf" ..td\le ~preJlnm21

.pm.JI!U.!'I1. I all IS_
194M 2j"n('l~

I. Ubehandlet
.!. 2.111 Slan.I1('!'\il maj
J. 25 g lIarmollY· maj
.t 051 Ball\c1 J S maj
'i. 2.0 I Star.m( 180 aug
6. 25 g Il.mnvll}· aug
7. O,.'i I Ban\'c1 4 S aug.

IC)W·W, 7 jflrH'C

l. Ubehandlet
.! 2.0 I ~l'lrane lim maj
3. H g Jlarmony'" maj
5. ~.O J Sia/anc 1,\1) au!!
6.25 g HllnnollY'" aug.

Vårbrandbæger i græs, 1996
Vårbrandbæger er en giftig ul..rudlsan ...om kan optræde
p3. græsareakr l et omfang. ')a bekæmpelse er påkrævet.
Planten blOIll'lrcr I maj-Juni og \ rage.. nonnalt af krea
turerne \ed af,græsnin~. Såfremt afgrodcn lages lal slæt
eller lil hu. \'lI seh' sma mængdcr al drbrandbæger 
2-3 planter pr. 100 m~ - kunne med fore forgiftning hos
kreaturerne vcd opfodring. Erfanngerne mcd kemi ..k be
kæmpelse af delle ukrudt er meget ..parsomme. og det er
påkrævel at :lfprove egnede midler III fonniHel.

Der er I 19<)6 gennemforl el enkelt fOf"log, hvor IIar
mony. llasagran \11 75 og l311sagran 480 er afprovet med
en behandling I henholdsvIs seplemOcr og april. Resul
talerne fn:mg:\r af t<:lhclbllageL label K 16. VArbrand
hæger hur optrådt j hcskedellt omfang. og kun eftcr.1rs·
behandlmg med Il:lmlOny ti!! Basagmn M 75 har vist en
god effekt

Forsog,arhcJdct \ idercforcs.

Skræppe i græs, 1994-96
Vange græ~'lrealerkan være befængl med ~Åræpp('. rll

mmÅl'I. IId~l'1 o~ !>ror nælde i el umfang. ~J hckælllpe],.e
er pålrævct

Tahel 21 \ Iser resullaleme al 2 fon.ug. hvor Staranc
ISO. Ilannon) og Banvel .t S er sammenlignet \ed an
vendelse henholds\'is i maj og I august. Ved oplællingen
, scptcmher har midlerne \ id.ct omtrcnt cns. Idel effd·
len mod ukrudl generel! har \-æret bed,;! ved behandlin
gen l augw.1. Skræppe har optr dt I begge fnrsog og er
hclæmpct godt p~ hcgge IX'handhng~lid~punkler.Slanl
ne 180 har især været me~et effcku\.

l1>amme lahel er vi~1 re~llllatern~ :tf 7 tors,,~ over 3 :.'Ir.
hvor Starane n:u og "annon) ~r ,ammenlignct. Effek
ten af de IO midler har i gt:nnCl1lsnlt af fnr""gene \'leret
meget cn ... ol! der cr I..un fumlcl en he..kedel1 effeklfor
,kel p~ de IO lidspunkter.

Fon.ogcnc med Banvel 4 S fUl1<;ættes.

Ukrudt i lucerne, 1993-96
Tabel 22 \ l!>er rcsultalerne al el fOf"lug med belæmpel!oe
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været enårig rapgræs. og den bedsle effekt er ved be
dømmelsen i april opndel med Kerb F. som har bekæm
pel delte ukrudlsgræs fuldslændigt. Mod del tokimbla
dede ukrudt, som er forekommel i rCI begrænsel mæng·
de, har beggc behandlinger virket ganske pænt. Lucer
neafgrøden har ikke været påvirket af de gennemførte
behandlinger.

Resultaterne al" g forsøg ovcr 4 år Cl' vist i <;:lll1me la
bel. Resultalcrnc viser, al Kcrb F har virket væst:nlligl
bedre mod enårig rapgræs end Fusilade X-tra.

I årclS forsag er udbyttel målt. og der er ikke fundet
stalistisk sikre forskelle i forhold til det ubehandlcde
forsøgsled.

I'orsogene fonsættes.

Forsøg med dyrkning
af helsæd
J 1996 er der arbejdet med følgende forsogs:-erier:
- Typer af vinlcrhvcdesoncr lil helsæd.
- Typer af vårbygsoner til hclsæd.
- Ukrudt i vårbyg med khwergræsudlæg.
- Typer af ærlesoner til byg/ænehelsæd.
- Stigende mængder kvælstof til byg/ænchelsæd.
- Bladrandbiller i byg/ænehclsæd med kløverudlæg.
- Typer af æncsorter til helsæd.
- Kvælstof Iii ærtehelsæd med og uden græsudlæg.

Markante resultater i 1996
Vinterhvedesorlernc Hussar og Lynx SIllUl v~rbygsoncr

ne L..'lmba og Me1tan har vist den bedste kombinalion af
et hojl udbyue og en høj foderværdi til helsæd.

Ved ukrudtsbekæmpelse i vårbyg mcd udlæg af kløver
og græs har Basagran 480 + olie vist en ~tørl'e skånsolll
hed over for kløver end de 0\ rige prøvede behandlinger.

Til byg!ærtehelsæd har de kortere ællCSOl1er som
f.eks. LolO givet de bedste resultaler.

Forsøgene med stigende mængder kvælstof lil byg!
ærtehelsæd er afsluttel i år. Forsøgene har vist. m blan
dingsforholdet og kvælslofOlængdcn har haft slor belyd
ning for afgmdens sammensætning og foderværdi. l for-

søgene har del værel okonomisk optimal! al tilføre hen
holdsvis 21 og 57 kg I.. vælslof pr. ha ved største og
mindste udsædsOlængde af æller.

I forsøgene med typer af ærtesoner til hcl')æd har de
korte til middellan,ge ænesorter givet de bedste resulta
ter lil helsæd. Tilforsel af I.. vælstof til ænehelsæd har ik·
ke hafl afgorende indnydel~c på hverken udbytte eller
foderværdi, uanset om der har været s:\ct udlæg eller cJ

Læsevejledning
I dette afsnil er forsøgenc omtalt i den rækkefølgc som
er vislovenfor.

Fordojeligheden af det organiske Slof er angivel ved
fordøjclighedskocflieientcll FK in l'iII'O. som er korrige
ret lil in vivo.

NIR-rneloden (Nær Infrarød Renektion) anvcndes til
bc!o>temmel!>e af indholdet af råprolein, træslor og stivel
se i alle hel<;ædsafgroder og til beslemmelse uf FK in vi
tro i helsæd af vårbyg.

Oagesl i bogen lindes der en oversigt over de afprove
de sorter. forædlcrbetegnclsc. forædler Ill.m, I delle af~

snit lindes ligeledcs cn ovcrsigt over de afprovede mid
ler. deres indholdsstoffer, markedsprisen for de mar·
~cdsforte midler mv.

Typer af vinterhvedesorter til helsæd,
1994-96
Vinterhvede lil hcbæd er et godt grovfoder til Ill:llke·
kvæg. Hele afgrøden bjærge,> på cn gang. hvilket er ruti·
oneh. Tidli~ere forsøg h:lr vist. at der ved valg af de rig
tige snrter kan hostes el stan udbytte af foder med en
haj fordojelighcd.

ror at hclyse forskellige 'iorters egnelhcd blcv der i
1995 anlagt 5 forsøg, men kun tre forsøg er gcnnemført
efter planen. Forsøgene er gennemført på jordtypcrne JB
4 til JH 6 uden vanding,

Forfrugtcn har været byg cller hvede i to forsag og ær
!ehc1sæd i et forsøg.

Forsøgene er tilfan husdyrgødning, og forsøgene er i
øvrigt gødsket som hvedc lil modenhed.

To ar forsøgene er sået i perioden fra den 19. til den
25. scplembcr. og el forsøg er sået den 17. oktober.

-
Kar. f. PCI. af t011110f db. Ol/. I1lCrudb. Dr. ha

Sort pl.besl.
Sot Kar. f. Pc1 PCl.

riprol. Itnl:slof IslivC'lse
FKm Kg Ion.l. hk,

forAcI' Irngecm Icjesrd' meldug' lorslof \'llro pr. FE
1000SIClf I. råproc a.c.

Tabel 24 n'per af I'tnferJn'ulesorrel' fil helsæd (KJO)

73 O 0.8 45.1 8.1 22.5 26.5 69,0 1.33 118,2 9,6 88,7
70 O 0.5 .\7.2 8.1 21.2 21'.9 69,0 1.'\0 +0,5 0.0 1.8
69 O O.S .\7.0 lU 23.3 26.7 67,9 1.37 0.7 0.2 +1.7
b' Il 0,.\ ·n.o 7.8 21.X 25,9 69.1 1.32 2.9 "".1 2.7
b2 O 0.2 44,2 8.4 22.2 24,6 70,2 l.29 +5.3 "".1 +(,3
75 O 2 "".4 -:'.9 22,7 2~,6 67,1 1.39 l.7 0.0 ..-.0.9
87 O 0.7 47.8 7.• 24.1 27.0 6:S.4 1.44 0.4 "".6 .,...

"' "' "'

JfOfSfW 1996
Blanding" 8
Hussar 8
HcrcwlIrd 9
1l:I\'en 8
Lynx 7
Rilmv X

"''''' 8LSD

I lIu~sar. Ilereward. Haven. Riuno.
), 0·10. O=ingcn planlcr. IO=fuld plllnldx:~und

, 0-10. O=lOgen 1cJC~æd .
., Ved ~kridl1lng.
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Ilel':I'dcll er ho... (e[ i pcriodcn fr:l den I. lil den I). au
gusl.

Der har lUC v;ere[ udlæg I fon.u!!cne. Der er forelaget
hd,:cmpcl\C af svampe u~ :-"'aded) r ~orn I dcn omgi, en
de mar"'.

For...og:-.plall og rC\lIl1atCr Cl' vist i label 24.
Sorlen L) 11\ har f:.'let dcnla'c ... lc "'aral..ler for O\-'C'r'lfl

Inng. Der er "'un rcgi"lrercI "n~ forel..om!olcr af meldug.
Hcbædcll Cl' hO'lcI "cd el pa'scnlk indhllld af WI"lnf.
Indholdc! af 'i1l\cJ'ic har ,ærel nllndre r.:nd norm;lll.

hvil"'cI vl,>cr. ,Il Iler har, ærel forhold,>"'" megel '>11';'\ i
hr.:I~:cdcl1.

Fordojeli!!hcdr.:n har \':t~n.·1 hoje~t i ~(lrtCIl L)n\. der
har h;Jfl del I..nrtc... lc slrå. og. la, e:-.t I de mcrc lang'ilr:lcdc
:-.nrterTCJT:1llg RlIlllO,

Udb)ltct hcregnd I afgrodccnhcdcf d;I'l..l..cr mer en
!olor varialiol1 i uJbyllenivcauct fl:l for,og lil for'l)g,
For,"'cllcnc l 'ionerne, udhylle er '111;'\ og I"''''C si,!!llIfi
I..ante, Del la\'c~tc lIdhylle er hostet I sorten Tcrra.

Tabel 25 "I'icr tre .1r~ rel>uIlJ(cr mcd I) rer af h, ede'>of
ler III helsæd.

Kg 10N0J pr. FE J~ lal for ae
r1

I.... 1995 t996 ,.... 1995 1'196

,\mll/jon(/I! • l l, l

M:l.IC"llll" 1,42 1.43 1..13 '''' 100 HIII
Ilu"ar IJe. 1.-11 1..•/1 t" IIll IO::!
lIerclo\, ard 1,40 1.-15 1.37 "" Ilt6 "'lIa\en U:-. I.JO I. \l lIu III 101

l)'n'\ I.2Q 99
Rum" '''''' \.J7 1,,9 111.1 102 '>l
TClTll 1,54 1.4-1 98 91

I(~}J l~g 19Q'i PepIlal
IQQ(, lIu", ...ar· ~kn:....uu ~ 1I;l\cn • Rltm,~

SOrlf'rflt' IIUSSl/r. Harcn Oll Lyn\ har hafl den !u'd\fe
kOlllbll/wiOIl af l't Iro)1 IIdlJ\'I/(' og ('II Iw) [nrdo)ehghed
B/ondt di\\l' \orler har /.vm den hedsle ,.ejisu.'m o\,er
ftJr \,'om/H'n'gdomm('

God nfllt'rjll:Jlhn/
~ L-'db\'fll'l ,(o/m're hoJ' 0,1( \labiII
3 (or(/('ll'/ighedell ~ka/l'a'l"l' .\lIdall, lil h('hm'('1 jor

Hrukrurj;'Jdt'r l'l" dll'H"1 i (kn \Olllll'd(' jodel
larlOlI

..J 1h'l\jordtl/t'h,\!.h"den,J.a/'·ll're 1m;. ~J.(f/ HlrU'"
han' ('f "nr1 og \fIJI j/Hl

5 God reSIHeII!> mod ,I \'WII/)(! \ \'gdnmme.

Typer af vårbygsorter til helsæd,
1994-96
[ 11.)96 ~l' dl:.'r ~r.:llllclT1fllrt 'yv forsøg med typer af v~r

h)~,nner III hcl,:cd, Forsogene er anlagllllcd lIc! fflml~l

at belyse udb}ltc og h'alilel af fnn.kclhgc lyper al ,11.1'
b)g:~orter lil heked. lnlcrc\\Cn 'iamlcr sig ho\-edsagellgl
om ,urter. dcr har cn haj foderværdl. er 'IråSII\-C og
,kån'iomnlc over for udlæg af "'hwer ,arnt h;lr cn god r...
sislcns mod ~v'Hllpe')gdollllnc.

Fo......ogcnc Cl' gennemfon pJ JB I lil JB 6. ug der er
'antJel p:l de Icnesle Jordtyper,

rorfruglen har' ærel "'om l fire fOl"ug og græ.. e1lcr
ænehebæd i tre fUr';ug.

Sd ... ,II' for'ugenc er tilf\)l"l husdyrgodning og er 10\·

rigl god,l..cI ~Olll den omgivcnde mar".
FOl"logcnc er \o;1et I pcriool'n fm den Ih, apnl [11 den.:!

maj. og hcl~ædcll er IUhlcl l pcrindcn Ira den '\0. Juli lil
den 15. augu ... 1. Der Cl' forelagel ..,ampctX'''æmpehl.'
:-.0111 i Jen omgivende mar"',

1\l:'ilc'ion ...blandmgcn har værel samlllt.:lh'11 af 'ortemc
Bario"'. L.1mba. Meltan og Goldic. Der har ":l.'rcl 'i;'lel
udlæg i lem for~og. Udlæggel har ... æret "Iovergr:r... I Io
fo~ug og Ital. r..IJgræ .. I lre forsog, Der er IHl" 111~11 ud
hylle I cftcrafgroden

Forsøgsplan og rc:-.ultatcr frc1IIgrlr af lahcl 26,
Vurderel vc:d hosl har udlægget udgjort under IO Pf(l

1:1::111 af afgmdcn.
Ocr har lUC været lejesæd I nogen.Jl M>r1CnlC.

Ta/u'l 16. ·/I.,W/· aj larl)\'xm/'1('''lill/('/~ll'd(K2 J)

9

",,,
'I,

7
67.0
·1I.'l
0.0
1.\1

0.9
0,'\

I.'

92,l} '.l
~.2 lI.1I
O.• 0.0
I.!ol "'.1
.u -C..,
lA 0.0
0.6 Il,]

'" '"

7

1.19
I"
1,4()
U!
lAl
1,40
1.4-1

7

67.0
f,";'.Q

66.9
6:';.'1

66.•
M.1l
6~.9

25.4
!'i. ~

2-1.1
2fl.::!
25.5
2.1,8
24.3

7

22.9
::!U:
:ru
2J.1,
23.5
22,9
23.9

7

8.8
'.1
8.7,..
8.2
H,h....

7

37.7
.N..'
J7.1
• S,:!

'lU
1,7.7
37,7

7

O
O
O
O

O

"O

7...
".7,-
.7
67
66

BJn(-l ... Lamoo ... Mdtan + Goldlc
Vllrderet unuddclba.rl !,'r twl~1 afhel~·tkn

O-lil, lhngcn IC}Clæd
l, tl.]l), (~ln~'::11 bC~I.lIld, ]O=l.cl bc'IMKl.

In/al fon..,.'!. If}96 -"

IUandlllg 7
'kll,m Q

Goldic 6
lamba 9
Trcbon 6
Ballll~ 7
Alcll:a 7
Vil)

P..:l. .f 1",~lllf Ldb.~ mcTUdb. pr. ha u .., ........ IPcL Siri· Kar. f

ISo" "'''' k"e-
!'<L

r6p'oI·llrZ$lUf lsm dsc

FKIII • ""'L bl.. hd'ktd k.u Ivr
F" 1Pf':lof '11ro pr. FE ., "'.b<,' •afV· . ,ro .... t~'of I riprol. I

JUn I kløycr
- -
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Tabel 17 nfH!r af \'Orb.\"g~orlt'r,,1helsæd

\ (lig 01 mrb\'l~mrlpr 111 hl'lsæl!

Ukrudt i vårbyg med kløvergræsudlæg,
1994-96
I formg med bekæmpelse af ukrudt i v:1rb) g med udlæg
af kJovcrgræs undersøges del. om en effd.tiv bekæmpcl
Joe kan opn4s ~an1tidig med en tilstrækkelig sUnsomhed
m·erfor h\'idkIO\'er, der mdgår som en væsentlig be
standdel i foretrukne blandinger til græsmarksudlæg.

Tabel '29 viser resultaterne af 2 forsog. hvor akluelle
behandlmger er sammenlignet ved bekæmpelse af en
bc1>keden ukrudlsbestand på i gennemsnit 44 ukrudts·
planter pr. m~. Behandlmgeme er gennemført. når klo
l,'crplanternes har udviklet første løvblad. Ved bedom
mehen ca. 3 uger M:nere er der generelt opnået en be·
skeden ukrudtseffekt. hvor Basagran 480 + olie har vir
ket lidi bedre end de ovrige behandlinger, Ved hOM er
der til gengæld registreret en særdeles tilfredsslilIende
renhed. Ca. 3 uger efler dæksædens host er sktlnsomhe·
den overfor kløverbeslanden vurdere!. I de 2 forsogsled.
h,,'or Harman)' er anvendt. er der opnået en lidi lavere
karakter end i de ovrige forsøgsled.

I samme label er visl eftervirkni"gen i 4 forsog gen
nemført efter summe forsogsplan i 1995. Effektcn over·
fur ukrudlet var i disse forsøg pænt sammenfaldende
med del. som er fundct i 1996. dog var ukrudtsbestan·
den 1 1995 vlCl>elltligt hojere. I foråret 1996 er midlernes
skånsomhed over for kloverbcslanden vurderet, og Har·
1110n) har fAcl en lidt lavere karakter end de ovrige.

UlIbyttet l J. slæl af klO\'erRræs er måll som hkg tor
stof pr. ha, Udslagene er små. og der er ingen statistisk
Silker forskel mellem de prøvedc behandlinger.

I samme tabel er vist resultaterne af 5 forsog fra 1994,
Rcsult:ueme heraf svarer godt lil det. som er opnået i
årets fors,,!:.

Tabellen viscr - længst lil hojre - kemikalieprisen i
1996, Ilertil skal d lægges omkostningerne til udbring
Illng af midlerne.

Forsogsopga..en afslulles. når udbyttel i 1997 er målt i
de 2: forsog. "om er anlagt i 1996.

Tabel 30 viser re~mllateme af 6 forsog. hvor forskelli
ge behandhnger er pro\'et på Io tidspunkter. Den lidllg·
"Ic behandling er gennemført p.å klover med kimblade.
Den sene hehandling er gennemfort på lJo\oerplanter
med fonte 100'blad udviklet. En gennemsnitlig ukrudts·
be:.cand på J().l planter pr. m~ cr reducerel v<csemligt.
lXn bcdslC elfckl er opnået i de forsogsled. hvor Slomp
se mdf!M l blandmg med henholdsvis Basagran 480 og
l3asagran \-1 75. Ved hosl er der regblreret en meget til
fredSStillende renholdelse efter alle behandlinger. Efter
høst er skånsomheden af de gennemforte behandlinger

l tabel 28 er sortsblandingen sammenlignel med gen
nemsnlllet uf de sorter, som blandmgen har været sam·
mensat af.

Lamba og \1eluln har l'isl en god l.ombinOllon cif et
hojl udbyue og en hOj foderwerdi Begge sorter hor en
god resisTens mod \mmpesygdomme. Meflan er dejuden
reSISlenl mod kOrnnematrx/er

SOrlshlandingen har med hensyn lil udh,l,'ut' og foder·
wudi klarel "'g pO nireau med gennemsmuet afde sor
ler. Jom blandIfIgen har \'luet sammensat af

KB Il.'rstof pr, Il: Forboldstal for a e,
1994 I99S 19% 1994 1995 199(1

Sortb/{l/ulinger af I'(JrbY.1Ilillrr/wl'rl.

Sort

l'dhyf/l'l \Åol \'tnf' hop og ~/abi//

! Fordnjf'/I.l~"l'den skaf nul' hoj. IlIJder 130 Å~

tonto/pr FE
3 SIraet ~Åtll Wl'r,' korlllt: :;>,liJt
-I GOll T{'~uten~ mod n-ampt'\.n~domme

Il Toft'ralll (II'er jnr fldla't:l.:l'/
{, Re.\H/('m mod kornnemOlnder. hl'l~ Åorn illd~ar

I \tl'd\kljit,t h\'l'pi~ereend III'pr! undel ur.
7 El t:nd, mIt: er t'n ;o,orhbftllldlng med næl'n/{'

eg('''Ska!Jer 0t: medfonl.t'!h~e resislt'm-gem'r
mod 'lIl'ldll,~

Vurderet ud fra indholdet af torstof har sorterne været
nogenlundc lige tidlige til hebædshos!.

Indholdet af stivelse har værel lavere. og Indholdet af
træstof har været lidt hojere end normalt. Deue viser. at
der har været forholdsvis meget strå i helsæden, rordo
jeligheden har derfor været lavere end normall. FordoJe·
ligheden har værel højest i sorterne Lamba og Meltan.

Der har lUC været signifikant forskel p~ udbyuel af
de forskellige sorter.

Bestanden af græs og klover er bedomt ludlæggel
umiddelbart efter host af helsæden. Bestanden af klover
har gennemgtlende været svag. Bestanden af udlæg har
næsten været ens efter de forskellige bygsorter.

I tabel 27 er \'ISt resultaler fra lre års forsog med I) per
af \'tlrbygsorter.

1\/":14. Ak,\IS I ('oilLe t- \hrc'l + Mdum
1Q(J~ og 19Q{, Ilanro" + 1;lrnhJ + \leltan I Goli.hc

lal)('/ 28

''1J<llforlør,

Blanding ].19 1..12 1.39 100 100 100
\!ehan IYi 1.!'" 1..'5 % 1l).~ 9'l
Goldu: 1046 1,14 1.40 91 101 100
l.1mha U! U::! .- IOl
Treboo lAl 101
Harll1" l.11ol US IA(' "' 100 101
Alex,s 1.4'1 1,1{1 '''4 90 9. 97

\nlulfo,lIl.~ 5 7

Grt\.afSOf1eriblandmg 1.41 U2 1.37 57.4 63.5 67.5
Sc"bhl;andln~ LW l '1 U9 61.1 1)].4 67,lI

I "Xl I. AIC\l~ + C\llhO;' ... "l,lfc'l + ~kltan

tIN'i o~ tQ9b BJnol .. Lamh.l - "khan ... Goldle
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li<
185
I.JO

''"'"

ll"i

'"I.JO
''"IO

J,
4,,
J

5 6 3J.J

• 6 0.9
5 5 .'.5
l , -+O.t)
4 1 +1.2, " 0,0

"'
6 6 48.5

" " 11..1
) 4 0.8
l J -1'(1.-

1 4 o
J , '(I,l{

ll.'

6,,,,,
4,,

9

4.l
21
27

") I

"

77

'li
2J
27
J-

46

II/WI _ IUfU'/{

Ubehandkt
1.5 I Ba.>.l~ran ~:-:Ou 1.00

3, 2,0 lllmgran M 7~ 1.00
l. li ~ ll11mWn)·" (1,110
5. g g t111nnony + 0,2 I M·Acelat 75 n. u. 0,93
o. 0.2 J M\cct31 -'i n II,]~

/ClQ5 .J fOrl0t:

I Ubehandkl
~. I.'i I Ba\.lgl3n ~xn"· 1.l~1

J. 2.0 I Blbagnan \t 75 1,00
~ :-: g II;).nllulI)'··· O,SO
5.8 g lIarmollY + 0.2 I M-Acelat 75 n·" 0.93
6. 0.2 I \I-Acctal 7"i Il o, r;
LW/ ()

/W.J S f(JTij'~

I. Ubehandkl
2 I.'i I Bll\3gra.n.1l1U"'" Ukl
J, 2.0 IB:LS.Igran MCPA 1.00
.J II g lIJ.m1ClTl~·u o.kO
5. g g t1armony + 0.21 M-Acetat 75 n··· 0.93
6 0,21 r-.I{·PA.75 pet. li. J.'
Ul/) / (l

B,· Toklmbllldel K.mler for Udb. og
V'rb~grMd ...... ukruch k.1,,\·e~tand mcrudh. Kemi
Id.,ergræsudlq Itng5· I\nl..1 I Pcl diekn. t:d~g5- --f I. brugs- hl. k,.ih>

u>d<, .... \·.~on " hJT"loIC'{'t'
, .

·[flcr.lrlmng mAli i ~l\1Hrgrits I ,1,1:1··2.0 I Adlpnlll 11l~JI .... rll"apt.J IJw lil~3t

leJ 2 (ol behandlet pol lI(l\'cr m.:d r hl' hlad
"'.Jr:lllcr !ti =fuld t>c:sland alllll'(f

I,,"" 'JonøR, Ubehandlel 89 5 4

2 1.~ I l3a~lIgr3.n "XW 19 5
3, 1.0 I Basagran 4S0· 24 5
.J. 0.5 1 Ba>,J.gr.m .J~O· " J

5.2.0 I B:wIgr.m M 75 34 4
6, I.H I Hal>ag.ra.n M i5 J2 J

/W5 !fQ,~m~ II'
l Ubehandlel 'O, 1 8 J

KI2 1.5 l Ba.\agrJn .J~(t' 6"': , 7 ,
3. 1,0 I Hasagran 480" 9' 2 7 6
~. 05 II~a~:lgrJn .JSO" 109 , 7 ,
5, 2.n J liasag.ran M75 S4 , 6 5
o. I.H I Ba>a~l'3n 1\1 7"i 1lI~

, 7 "
·TII~JI ~.nl \~Ilrron.·· 111_ luld bc~larn.l.

L:J.:' "i t>ehandlcl pJ l..I\'\CI med Ilo.tola<.\
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-
"arb~g mtd Tokimbt l4nllJt Kvulcr for

kle\trgrzs- -\nul. IP..t dzUl U\,~erbcMand

udlæg nr m· \. ""I \;dlrg<.!t l Io<u"'"

IlJWJ (, fOrfør:

I. Ubehandlet "'" •
2 I,~ 113~~ ...gran ~~w llnl IO ,
3.1,0 l Basagran 480

+ 1.0 l Slamp se kim • J
.J 2,0 I Ba,'3i!rall \1"~ " J

.s. U I Basagr:ln 1\1 75
+ 1.0 I Stamp se lom 9 J

6, ,II g !Iar","n," ',m 2'
7. 1.5 I Ba'iJlgl1Ul 480- I 1cll Il 4
~.I,1l1 Ha~a!!-rJ.n ~Ml

+ 1.0 I SWltlp se I 1,1\ , J

9. 2,0 I Basagran M 75 III' .... IO J
IO 1.5 I Ha"l~rilll \1 "75

, l.orSt"mpSC r l'-l" III
Il. 8 g Harmon)" Ile\' 2" 2

/QQ5 ~ fll,.ø~, L:bchandlcl 120 22 5 ,
.:' 1.5 I IlJ-.:lgTan -lMW k,m J7 " J ,
J. 1.5 I Basagran .Jg()

+ 1.0 t SIOIIlP se kim 27 2 3 5
J 1.5 l BJ>J.gl;lI1 ~, 7~ l lin '0 IJ ) J

7. 1.5 I Ba~agrJ." 480" I II'" 43 Il 4 4

8 1.5 I BII"lll-rJn -t80 " J J ,
... 1.fiISh1mpSC I Itll

9 . 2.0 I Baugran M 75 110\ J4 6 4

·nh31 Jlt'ncl~rin~S+.lllc

"''''1I''-oIt ,prclk·l..læboL'muJ.ld

vurderet. I 3 af de 6 for·mg. er der generelt g.iH:1 en mc-
Tahel W Ukrudt i I'w'/n's; (A'2412'i} gCllav I.aral.l!.:r for kt0\'erhc~tand, ogs~ i del ubehandle

de fOI"'iogslcd, Som d ~cnllcmsnit af de 6 for~og er der
fundet beskedne for~kcllc i sk:1n~ornhcd - Basagran 4RO
har været lidI mere skånsom end de ovrigc midler. Der
en cn lenden.. ttl. al den Itdlige behandling l ~rclS lorsog
har \ ærel Itdt mere sI. n"om end den ..ene.

I ..amme tabel er \1"1 resultalerne al 2 forsog. ...om er
g.ennl:mfort l 1995 efler en tilsvarende fo~og...plan, Her

.. -
Tokimbl. ukrudl Karukler for

V'rb~gm'"
Beh

PC! k1"....crbeltt.and
kJ<I'.rgr....dJq o 11Cls- Anu' ""kn Ud·~I~"""", p'm

\/. httoJl lor~
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Ta~/]"I EjJeJ..l afudmlNte "lid/er mod fmukrutltsarrer i l'lub\'X med udhr~afk/tn'l'rgnf'{. .

!" t1rb)Jt med kl."ergr;nudlq
Prø\el EkhanJ Keml-

A~er Ih'ld-
do~i.. Iing~· kahepri ..A~er ,<d 1l)nJe.. rugle.

1I'''''''.n meld K..undlc I'dcunkg/llr. inJe, ", .. kål_

"""""
IOI'I.&: .= g!sdod

", .. '''''''
1.5 1.00 3SO ... • ... .... • •••• •••• ..

1.0 +- 1.0 LU _~30
., ... ..... .... .... ••••

8, 0.80 140 ..... • •••• ... ... •••• ••• ....
8 S +- o.::! 0.95 1'1<> ...... .... ... ..... ... ....

2.0 1.00 180 .... •••• ..... .. ... .... ••
1.0 II-'iO '" ... ..

1,5 1- 1.0 lAl !JO .... .. .... .... .... ...

};.tfJur mt'J llfJ\bI,kl

I. 8as.Jgr:lJI 480
.2 8asagr.m 480 + Slomr SC
3. Harmony
4 Harmony + MCPA.7~ pc.-I
5. Bnagnn MCPA/8asa~M 75
6, B:lsaErarl MCI'AlBasapan \\ 75
7. 8asagran M 75 + Slomp se
[nell ftl\1:3U- •••• o\cr R'i pcl_. ,1l-X5 J)\..'1. .. 50-711 pel .• under 'il) pu. c1fd.1 . cllel.liUe bel} \1
H.umon~ ul.szlle~ sprede_ UæbrmkJdd Ba..-.agran 480 lil-.a:nco\ pencl~rm~<"Qlic

er del i fomret 1996 \·urderel. om I-.Ie\-erbe..landen har
været p<l\'irkel af de gennemforte hehandlmgcr. Kun
små forsl-.elle er fundet.

Forsøgene fortsættc3.
Tabel 31 vi~r resultalerne af 3 for-.og. hvor Bas3gran

480 og Basagran ~ 75 er prO\el med la\ dosis for at be
lyse. om ti/~/række/Jg ukmdlH·jrk"ing og l)JlSKel "I-. 11

:-,omhcd overfor klovcrplanlcme I-.an opnå... på denne
måde. Alle behandlinger er genncmfort. når klo\-erplan·
lerne har udvil-.lel et lov blad.

I gennem'init har der værel cn relativl bc..kt'den
ukrudt!'>bestund på 89 plan ler pr. m~. Dc prov~de beh:md
!inger har reduceret ul-.rudlsbeslanden. men i den lavc"le
dosis er effcl-.len ikke imponerende. Alligevel er der ved
hosl en heil tilfredsstillende renhed efter alle behandlin·
ger. Ca. J uger efter dæksæden:o; host er der givet karakler
for klovcrbc!'>tand. Alle behandlmger har I ,\reb forsøg
vi.. t Slor skltn'iomhed. Re!'>ultateme af 2 forseg, gcnnem
føn i 1995. er vi'it i 'iamme label. Resultalerne heraf wa
rer godt til det. som er fundct i åre IS for.."g. I for~rct

1996 er sk~n'i()lIlheden af de gennemførte behandlinger
igen vurderelog fundet meget tilfreds'\til1ende.

Forsøgene fortsa~lte...

Effekt af ukrudtsmidler
Tabel 32 viser den effekt. en række midler har VI\! mod
lokimbladet uk rudI i byg III modenhed. i b)'ghelsæd d
Ier i byg/ærtehclsæd med klovergræsudlæg. Ilabellen er
medtaget midler. som ventes marl-.edsfort i 1997. f--lere
midler virker megct effel-.tiq (.t sljerner) 0\ crfor en ræk.
ke ukrudt~arter. men for andre arter er der dog ..huller,. l

effel-.len.
Følg den mdrammede 'ilrdlegi.

Strat~g, /997 mod ukrudr i \'dnæ(1 med Ildltf'g af
Å1O\'ergrl~f

l Kend de ]·5 dommermde uArudlsaner l den
pagæ/dende mark

] /w('rksæt bdæmpelsen,.\(I ~narr t./()I-erplallterlll'
har udi ,t/t'I I 100-blad - ogsa ta/dt'l f{Jlldeb/adn

3 Vær opmlf'rksom pd. at 8asagran .Jt:JO + olie
har IYnel fIICS( sk"mom OI'er for klol'cr.

Typer af ærtesorter til byglærtehelsæd,
1994-96
Ærter I helsæden øgcr fordojcligheden og foderoptagel
sen af helsædscnsilagc. Fodnngsmæssigl cr del Ideclt
med 40-."iO pet. ærter i ensilagen.

Ærtcr I-.an enten dyrkes i blanding med by!? eller kom
og æl1er k.m dyrkes hvcr for sig.

I 1996 er der gennemført .!>eks forsøg med typer af ær
tesol1cr til b)'g/ærtchelsæd. Fomlålet er at belysc. Iwar
dan for'il-.ellige lypcr af ærtesorter påvirker udbyllc og
kvalilct l byg/ærtchel'ilCd llled udlæg af græs eller klo
vcrgræs.

Af de fem afprovedc sorter har lolO. Bacc3ra og Ten
na den korteste slænge I. Odin og Focus er middellange.
Eiffel er lidt længere. og Aladin og Profi er de længsle.
Der Cl' tilstræb! 50 ærtcplamcr pr. kvadmtrnelcr og 40 kg
byg pr. ha af SOl1en Mellan.

Forsøgene er gennemført p~ lB I lil J8 6. ILre forsøg
på de letteste jordtyper er der vandet.

rorfruglen har værel kom i fcm forsøg og byg/ærte
hcls,cd l et forsøg.

Fire forsøg er lilført hu!'>dyrgooning. Del har været til
str;cht at godske fon.ogene diedes. at kvælstofforsynin.
gen har været 70 kg l-. vælslof under -min anbeJahngen
lil vårbyg til modenhcd. Kvæl510fforsyningen er inkl. N
mm og mk!. eflervirknlllgen af lidIigere tilført organisk
gødning. På grund af el meget højt N·min indhold i for·
årel har hælstoffon.)'ningen i fire af fOf"iøgene været på
Ill\'cau med N-min anbefalingen til vArh)'g Iii moden
hed. l de fem forsog hM . -min indholdcl varieret mel.
lem 14 og 159 kg' pr. ha. I et forsøg er L -min mdhol.
det il-.ke be'itemL

Udlægget har værel klovergræs I IO forsøg. alm. Taj
græ.. j et og llal. rajgræs i to forsog. I et forsøg har der
ikke været udlæg.

Forsogcne er såel i perioden fra den 16. Iii den 22.
april. Helsæden er hO'itet i perioden fra den 30. juli til
den 7. august. Efterafgroden er høstet i Io forsog og er
hoslel den 10. og II. oktober.

Tabel H viser for~ng!'>planog rc..uitater for helsæden.
Ved hO'i1 er det vurdcret. al ært har udgjol1 en ..torre

del af b) glærtehelsæden I de længste ,>orter end I de I-.or·
te 111 middellange '.orter.

Der har kun V:l'rel lejesæd j to forsog.
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.-\/Ih/I fOl \"11 J0<)(1

Lo<o
BilLL';.II;1

Tenna
Odm
Focus
Eltiel
AI3dln

I'mlt
L\J)

l,

50
Il
~I

""'"lI5
,~

9,,
y

9

7

h

70-,
n-,
i5

"95,.,

•
J
.'

l
l
l
l
o
l

,
Il6
l ~.fl

U,6
11.'
Il.i
Il,"

ID
Il.!

,
2Ul
!I.li
22.4
2U
22.1
2~,2

25.1
26.1

,
Ilj.M

21.l1
18,4
tRO
HU
1"'.1
17.tJ
Ile!

,
1.19
1.l<J
1.2J
1.2"1
1.21
1.2Y
I,n
].l'i

,
76.4,,-
+2.1
i05
+.15

1.1
4.1

1.'

"'

l,

10..
0.1

.,.cl,'
'11. ,
><),4
11,1
(J, ,

11,11
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l,.....
'l

+\.IJ
41
J,')

"'.\,'1

+.U
+6.1'
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·'Il-III.O lngC'nlC'JC'''<rd

Tabr/3-1 Typer af ,rrlnorft'r ttl by~ tl'rtdld~ll'd

l:jtl'ra!.r:w1il•

fs"r1 Karaklerlor Udb. og mcrudb. pr, ha
Dlanlcbcstand hk

jtTlC,'l I kh'~erl IOl"Olo( I rArrol. a.~.

'mulJo, 1(l1! 1f.1WJ 4 , ,
Lo<o , 19..- 2.' 16,2
1l.u,:<.:M,' 11,·1 ..-(',1 1.11
Tennn 7 1.9 0,3 2,0
Odin , OA .,.cU (J,l!

Focu§ 7 , +(UI 0,2 +0.2
E.fkl l l.l U.I ,,-
Aladm 7 , +O.J 0.2 1l,5
!'r.lh 7 , 0.5 lUI II.X
flll> n, n< m

II III.ll=lll~cn t'C'IJnd, 1ll=lXI t-.."'land
O-III. (I=m~l.'n planll.'l. IU=JllldclI hcllltcH.CI

To!Jd 35 '!"I'er o} wrll'W>rlrr II! hyg,·wJ'(t'hl'/.l(l'tJ.

s"" K lør<>l\ll , Ib ForholdslJ.! (Ol a.e.
l .... "9' 19% I..... 199:\ 19%

4muljl'n,,'l • h • -' •
()Jin I,n LI" 1.27 100 100 100
Lo," 1,1.1 1.1'1 IO.~ 107

Baceara I.IIJ 108
Tenna 1.2, HJO
Focus 1.21 100
I--_lfld 1.1'! 1.2') ., 11I0
Aladm 1.32 IO:!
Pmll '" I.~~ l.~:i 'IS .- ."

Indholdt:! af r;}proh~m Iiggl,."r l(lr ~lllc "mcr nmJt imel
lem IIl(jhulJcl i hHheb.æJ O!! llldholdCl l ærtchckcd.
Det hckncfh,:r. at DllIkrillg. halvdelen al algroden I alle
for~ogsled har va:n::1 :crt.

Fllrdujeli~heden h~lr \ærel Octydcbgl hUJcn: l dc kor
te... lc ...urter end I de læn,g.~le ..,orter.

Der er hO<;ICI de hujc'ile udb} Iler i de korte Iii ffilddcl
lange ..Orla LolO o~ Ba<."'carJ. men der er ikke sigmil
kaIII fUT,h'l pj 'iorterne.

Tabel 14 vi,cr re:.ult:tlcme fra cfterafgrodcn.
Beslanden af græs og ~duvcr Cl' bcdomt l udlæg.gel

umlddclbart efter host af helsæden. Bestanden af ~1U'.er

h:lr gcnncmgftende været !>\-'a~. BeManden af udlæg har
næsten \'~l'Tet ens eflcr de fon.~c11igc "orter.

Der er ingen signifikant fo~kcll11ellcm udh)ltcl1le ar
eflcrafgHKlen efter de fors"ellige sorter.

I label .\5 er vist re ...ultaler fru tre f', for"log llled ær
h:...orter til b} g/ænchchæd.

Ti! bVI-:-ærlehe/sæd har korlr II! ""ddr/lwll:e hllf\
h/ad/OH' ærlt',Hlrtcr .HI/II LolO rl.\f dCII bet/I"/(' l.:.omhlll(/tI
Oll afe/ hOj! IIdhyt/f' 0,l.: etl Jwj/odt'r\'{udl.

Stigende mængder kvælstof til
byglærtehelsæd, 1993-96
I 1'J96 er der ~ennclllfl)rt to forsog med slI!,!ende mæng
Jer k.\'ælslof III byg/ærtchebæu. fnmtålel med forsog"·
pl:men er at finde den optimale hæl"lOfllla:ngde III IO

for,kdltgc hl:mdingcr ;11" byg/ærtehelsæd med udl:cg af
græs eller khwergræ....

fOf\ogene er genncmfon på JA I lil JB .l Forsøgene
r~ JR l cr vandel.

Forfruglcn har va:l"el kOlli og hyg/:cl1ehebæd,
Fon.ogcllc er grundgodsket .!>åledc.!>. al kvælstoffor"y+

nmgen har ... æret 11(1 kg k... a=I,tnf under 1\ -mm anbcfa·
IIIl~en til drbyg til modenhed. K,:cI"luffur')llingen er
mk!. N·mlll ug. ink!. eftervirknIngen af lldhgere tilfurt
org<uli'ik "luf. for'iog!>led b. c og d er god ..kct rnetl hCIl

holds\ls .tO. SO og 120 kg kvælstof CkStr:1 pr ha. For
!>uplcddcnc c, f. g og h er gutJ'kct på sanUlle måde "Olll

f()r~ogsleddcnea. b. c og d, Ingen af fOT\O~elleer gnllld
g\x,hket med husdyrgodnlng,

I hc~gc f()r~og er dcr anvcndt ællt:"ortcn GJm og h) g
"urten Mt:1Jall, Udl;c!!gcl har vær.;l Ila I. r:IJgnc ... og kh,·
'crgnc' I h'cr ct for"lng .

....orsogenc er ..~et den 16. april og den 6. maj. og hcl
,:l'den er hostet den I og den ). augu't. Eftcr.ilgroden er
hll\leI den 1. og den IO. oklOhcr.

For'in~'plall og re~ultater for hel-;a.:dcll frcmg:1r af la
bc136.

:\'eden.t I tabellen er '1"1 gennem\lllltet af fire år\ 101'·

\u!:!.
Ved h""l er del \-urdcrel. at græsudlægget har udgjort

under 10 rxl. af hcl\<eden.



Gro\·roderproduktion

Tabel36 Stigende mængder kvælstof til bygfærtel1elsæll. Ilelsæd (K29'

~
..... .... .... KaI ....,,- IC& Udb. ,.....

lå ,- IC& _ ..... pi _I ::t.
.... ...... Ilb- ....pr." pr'" liiø.- "ø.- .......1-- "FE -,.......

1. forsøg 1996

l. 30 70 Grundgødel II 2 86 O 22.0 15.8 2S.0 16,3 1.22 73,3 11,6 60,1
2. 30 70 +40kg N ikas 2 87 il 21.2 16.1 23,0 16.7 1.20 +2.8 +0,2 +1,5

3. 30 70 +80kgNikas 3 82 O W., 15.8 23,6 15.7 1.18 ....S +lI.7 +1,7

• 30 'O "'120~gNikas 1 O 23.2 14.9 22.9 15-' 1.26 0.6 +lI.6 +1,4

5. 60 3S Grundgedet 1 7 S7 O 24.4 14.0 22,7 18.7 I~I +S.4 +2.1 ...~

6. 60 3S +40k@.Nikas ,
5' O 24,9 14.0 22.2 1'5 I.W 3.1 +1.8 +1,4

7. 60 3S +80kgNibs S SI O 25.' 13.8 23.6 19.2 1.26 +lI,3 +1.6 +2.0

8 60 '5 +120lg . i ~as • '9 O 26.0 13.3 no 18.R 1.25 OA +1.8 +1.0

LSD "' "' "'
Il forsog 1993·96

l. 30 70 Grundg0dcl Il 8 7S I 32.1 14.2 23,4 19.5 1.23 73.0 IO." 59,5, 30 'O +JOkg'1ih\ " -:-0 I _'1.5 14.0 23.5 18.8 1.24 0,3 +lI.1 +li..
3. 30 70 + 80kINiw • 66 l 32.0 14.3 23.8 185 I~ 3.6 O.S 1.7
4. 30 70 + l!Okg:"Jiku • .0 I B.I 13.6 24.2 18A 1.30 S.7 0.3 O.'
S. 60 3S Grundgockl II 9 SI I 35.3 11.7 23.1 23.0 1.27 ....6 +2,4 +5.8

6 60 J:Ii +40lg'lika~ • 4S O 35.4 11.7 23.1 22.4 1.28 +lI.2 ",1,9 +2.8
7. 60 3S +80kgNikas IO 41 O 36.3 11,8 23.9 W.7 1.32 S.• +1.0 0.2
8. 60 " + 120leg~ikas • r- I 17.0 11,7 B_'i 22,0 1.34 '.8 +lI.8 1.6
UlD 3' O.• .U

Grund~oc:klSl'are, lJl r-;·min &flbcfalingcn ul \'irbH~ minus 120 19 .... pr hOl
Vurderel umllidelblrl for hosl :tf hclszd
O-IO. O=mgen IeJ~,:ed

Ved den "lØ~tc ud~æd~lllængdeaf ærter er lkr opnået
Slorst æne:mdell helsæden, laveste mdhold af tørstof og
stivelse. hojeste indhold af råprolein og hOJest foder....ær
di.

Stigende mængder kvæl slof har Oclydet mmdre ærle~

.. ndel i helsæden. cl højere indhold af lørstof og en lave
re foderværdi.

Udbyttet af afgrodeenheder har \'æret lavesl ved den
mindste ud~ædsmængde af ærter godske I med mindM
mængde hælstof Ellers har der ikke \æret ~ignifil..ant

forskel på udbyueme efter de to blandmger.
I tabel 37 er beregnet den gennemsnitlige 0plimale

kvælstoftilførsel og kvæb.wfforsyning for de elleve for
sug fra de fire forsogsår. Der er regnet med 4.30 kr. pr.
kg kvælstof og 100 kr. pr. afgrodeenhed. Mindste og
~torste værdi er angi\'el i parentes.

Det har værel økonomisk optimal! al tilføre henholds
vis 25 og 62 kg kvælsrof pr. ha ved slørste og mllldste
udsædsmængder af ærter. Ved det akwelle udbyue har
den optimale kvælstoffors)'ning været henholdsvi!l 74
og III kg hæl~tof pr. ha \ ed stONe og mmdste ud
'iædsmængde af ærter. K \':c1'itoffof'5) ntngen er mkl. Jor
dens N-min mdhold og mk!. eftervirklllngen af tidligere

tilrort organisk SlOf. Merudbyttet for tilfort kvælslof har
været ..Wrst ved mindste udsædsmængde af ærter. Ved
den oplimale kvælsloffoTS) iling er der høstet det højeste
udb)ue ved den storsle udsædsmængde af ærter.

Tabel 38 viser resultalerne for efterafgroden.
Bestanden af græ~udlæg efter hø..t af helsæden har

været ens efter de to udsædsmængder af ærter. og be
slanden har ikke været på\'irkc[ af kvælstofmængden til
helsæden. Beslanden af klover har været ens efter de IO
ud~æd'imængder. men har \·æret dårlig~t \·ed den hojeste
mængde kvælslof.

Hverken blandingsforholdet eller kvælslofrnængden
til dæksæden har påvirket udbYIlet af efterafgrodcn sig
nifikant.

De nu afsluttede forsog med stigende mængder kvæl
'olof lil IO fo~kelJjge hlandinger af byg og ært til helsæd
har vist:
al del har weret optmmlt at tilfore 15 Åg kWf'htof pr. ha

'il byglærtehelsæd med en sror ærteandel. Den opti
malt! hldltofJorsyning har I'æret 74 kg N pr ha
K\'ll:!5IofJors)'ningen er inÅlu5i\' 'v-min og inÅlus;\' eJ.
len'trÅn/ngen af tidligere udbragt orgonu'k Slof.

al del har I'æret Op1l1n011 at tilfore 62 kg J,...vælstofpr. ha

Tabel37 S/lgemle mængder hæls/of 111 bygfærlehels('d

Jl forsøg /993-96

30 leg v!rb)'& pr. ha + 70 rncplantcr pr. ml 31 (11-46)
60 leg ...:lrb)gpr. ha + llii ænepl3n1Crpr m'l (11-401

2S(0·129)
62(0-16-1 )

3,4 «().14.3)
i.] (0-3UI

62.9 (43.5-86.0)
61.0 (40.0-76.2)

74(28-tS3)
111(32-195)

l N-fors)mngcn cr mkL K·min og 101..1. Cflc.... Hkmngcn :tftidhgcn: lilføn oq:ani~k Slof :-I·forsyningen cr beregocl \'cd dCI aktuelle udbync
nl\·cau.
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Ta/u" i'X Stllwnde mtrnr:dn J.T/l'ls/n[lillJ\'g.'ærtchr/Sll'lJ Ejil'ra!.,-:roc/l'

Kg b)g· En<- K.m.aer (('Il' Udb. Ol merudh, ar, hil

1'-'" """'" pl3tlh:t '" f\ diet '-mm planlcbeSW'ld hk. I ILO. "<I,. I"'... pr. m' "'" llø\CT 10rshlf rapmt. I a.c.
+c alJ!r.

hl/,JI//JrllJlI JV/}.J (}t)

1 30
.:: JIl
3. 30
~ :~II

5. 60
o 00
7. 6(J
S til)
LSi)

Grundgoocl "
• .IO kg ... Ika,
+80l~"I"as

-+ 1!lIl):'" Ik3\
Grundgi)dcl "

+ ~'k~:-'; Il.:b
... SO kg N i k:b
• l.::nl~:-'lk:l'

II

8
<
8

•,
•
8,

5
I

5,
5
;
.1,

/(I

23.0
O.l
0.1
ilA

+U,2
(I."

>05
;(),4

/1.\

/II

3.'
U,I

0.1
11.0
0,0
0,11

+oH,I
0.1

'"

/Ii

J9~

11.h

0.5
II....

+0.2
11.-:'

-+0.1
+(I.!

'"

/II

7R•..l
li.';

2.0
Lil

+6.5
2-1
0.2
1.'

GlUndg'k!l:1 w;nCI Itt " min ;JJlI,,-=l.lhn/-!cn III \.1rb~g nunu, 120 kg ... pr ha
: O-IO.II"'lJll!cn bestand. 1(1::1.1'1 bc'land
, li 10,11 mgcn plalll"'r. IO"'J(IHlcn hel! dldJ,CI

J

111 b\·J.:.ltutehe/w{'d ml'd en Iillp Il'rlt.'am/l'I Dl'n opli
malI' h'(1'1510jJun\'llin~har I'æret 1I11:J: \' pr ha.

al der er h'H(el nll'Hen ~"mme udh,·up i de IO blandin
~a 1'I!l11l/f"nel afdl'n optunalt' knl'/stojmængdl'.

al f1lnlldhYfJt'/ fm I..m:l\fof har I'æref lif/e. II'ær I'ed den
\",nte 1U/,a:d\"IlI'II,:dl' af /l'rI.

al h!(mdillg,\forholdel O,t: Ål'æ/\'wfmll'lIgdeme hllr hllft
Iwr belydmnl: for ub:mll,.n\ fOt/en'ærdi.

1I1 t'n ,mr ærlewulel har 1:1\'('1 el ""ndre indhold a) 101"

\(oIop, ;o,fil'eI,\(' 0,1: ('/ hOjeH' indhold aj rapftl/eill og
ell "oF're fodl'rnl'ldi,

llf .\fi.l:.('fuJe mæ,,~dl'f k.l'wl\fof hlll /leddel ell mmdre
(rrleand,'ll 1u-I\ll'df'1l Ol! en lan're fUl/en'(rrtll

al rniJ.fH.'1/ lur I/'jt'\tl'd hilr I,erel megel he.r.:rtl.'nWI.
0/ IIdbyUl'1 lIf ef/('rafv,rodl'll \Iorl \t'l iUe har \'(l'rel pti

1'lrJ.", af hl·('I"l..cl/ h1wu/lflg,,/orho/dl'r ella J. l'lI'hlOj
lIIængden.

fil bes/(wdl'l1 af t:rtr.\ liar I'ærc/ 1'11\ efter dl' ro Nal/dm
~er og efter dt' jonl..d/lge Ål'æ/\tojinængder.

lIf ""l;llmde" afJ.h"'f'r h(lr \'ært'l em efter dt' to Mandin
ger. men dartlN\'! ('.frer til'n ,\Wn1l' kl'lrlslOlmll'flgtil'.

\ "al,l:, li) bhmding;o,forhold og hll'/;o,tojmll'ngde fil
hnOl'rtelu'h.lt'd, hmr ma/ell'r 50 pCI ærl (
emtiagl'n

I -H)-5U J.g byg pr 1/lI og en lI(illl'(/;o,/!/ll'IlJ:de aJ ær
Jer, drr giva 50-00 tl'rleplaml'r pr m-'

J \ed ej brllUIJtulbYJtt.' 1'0 67 af~n'ldet'lIhed('fpr
ha lIIlI·ende\,.n ÅI'æ/\fojJor.\HlIllg po "15 Åg

hæ1.llfJjpr ha I\\'(('illojfor\\',,;nxen er wl..l \
II/m ()~ 1111.1 l1/cn-irJ.III11l!,t'll af orgwti;o,l.. ;o,lof
0('/ .ll'(frer fil l'n oplmllll kw{'l'lfoJitifor.\l'/ i lUll/
drl,- ella hIHt!\'rl!()(lning pll-Hk"i() I..g ÅWl'/Hoj
pr Ila po el J. nl'v,hrug ml'd normal efft'l"I irJ.llillg
af I11Hd,'rglJdllllll! o~ J./m agnr<;

Bladrandbiller i byglærtehelsæd med
kløverudlæg, 1995-96
Klo\"crgræ!!o udlagl i h)"g/a·rtchclsæd bliver ufle angrebet
af hladrandhdler. I forMel angribe!> ærterne. og IJull-au-

gusl angriher tlcn nye generatiun al hladralll.lhiller J..II)
vcruJlæggcl,

Tabel 39 \j,er re,ul!alcm(' af _, fOr'l)g. h\ or beJd",n11lg
med Pmlllel 4(1() es og spmjulIng mcd SUllll-Alpha ~

Tllbd 39 Bl'jdlllillg tI~ ,lprOjlmng mod hladram/h,ll"r I

hn~ tuteht'l;o,a-d rJdO A'~ II

BlaJn.nd Klo\ef
Sl'g/lerte- hlll~JtT1l'" be~lal\c.It.. KlØ'CT- Udb",
helsa.'d med Pct. "" Ud- I.

pliAl\~J ncrudb
klø\trgræs- ænc- kJ0\'C'f-

""'"-I" m' '"udlq planter r lAlllcf W ",,,.. M., OH

JIN6. .~ f"nl1,~ -\ 11./0\ t'I ubt'J.J\I'1

l. L;och:lIldlel 66 7. • 157 17.1
21 '>(tl.2I Suml-Alpha (~ ol h '" 1.,
l 2 x 0.2 I Suml-Alpha 60 6 I 'iS 3.0, ~ )<rl~ISwlll ".... hl h 101 '.1
LW I·-J 1.3
lSD.' .J 1..'

II II. {I'l'('" ht.',1(JII'1 "wd "rom.'/ .l1J(1 {' \'

I. Ubchandlcl 65 73 o 163 20.R, I XO~ISUIllI ".... h' 6'i h Ih'i 0.'1

3. !xll.11 Sunu -\Ipha 6' o JlJ2 +1.2
-\ ..')(U.21."lIml ".... " " \(.J Il.":

L\/) I .J '"L\/J.' .J '"
J'I<)..' .'-,"n"~ \ A/f1\ar/ht.'I'/·'·/

I lrbeh3lldkl 100 75 , 5 " 16.8
~.lxll.2ISUII1l ".... 101 -:'h , ,

'" Ll
J 2 x 0.2 I SWlll·AIph;l 73 3 ,

'" 2.7
-I J x 11,21 Sunn i\lptut , I , I " l.5
LSn '"

B A/(,,"('r lH"ll1l1'/ mt'd !''''mef .lOO ( ..-

I Lbchandlcl 100 "
, 5 37 111.7

~. 1 l( t1.2 ISunu-Alpha lillI -, , h \9 2.(1
l. 2 x Oll SUIII1-Alpha 62 , 6 '" 0.8
-\ J x 0.2 l Surlll-\lphJ ;tI , I Ih n.!
LSD '"
t ~ l da~e eller l, 'flnlJlnmg • ·14 dage efter 'IJ~lc tJ,:hanJIIn~

···10 " Jonkn hdl dzLlcl af planler
~ :1 ~handlel 1\1a<!lUm In
Lcd .~ hc:h.lnJkl l \Iadlum III og 1Jllh
1...:11 4 hch:mJIcII ,13dllllll 111,1 Juli og Igen K·IOudl!l' 'l'nl'rl'



Gm\ foderproduktion

FW er pnl\el mod angreb ar bladmndbillcr. $projlning
med Sumi·Alpha 5 FW er gennemfort mt:d ~llgcndc in
tcnSllel. Forsøgsled 1 sigler mod bekæmpel~ al blad
randbiller i ærtcafgnx!t:n. Behandling er gcnncll1fort i
afgrødens sl:.Jdiulll lU. Forsng:-.led 3 er behandlet ,,:lvel i
stadIum IO som l juli elter d:ck,ædens ho... ' \r.=d begyn
dende optræden af den Jlye gcncratinn af bladrandbill~r.

Forsogsled 4 er behandlel som forsog,led 3 og suppleret
8-10 dage senere med endnu en behandlmg. Forsøg.el er
anlagt i 2 blokke. I bln!.. A er kloverfroet ubcJd ..el. mens
det I blok B er beJdscl med Promel es.

Det fremgår af tabellen. al de enkelte hehandlinger i
forMlgsled 2-4 har haft cnS,lrlet cffekt både p5 pCl. klo
vcrplanlcr med gmtV og på kløverbc~tanden I oktober.
Bejdsning af kloverfroct med Promel har ikke reduceret
omfangcl af htadgnav nævneværdigt eller forbedret kl()
vcmeMandcn. Af de opn!l.ede merudby"er frcmg3.f. al
der kun er opnået 'iikre merudb}HCr for udspmjtning af
insekticider. hvor kloverfroene har været ubcJd ..edc.
Fo~kellen i angrern.graden mellem de bcjd...ec.1e og ubcjd
scde fnrsogsled kan dog ikke umiddelbart forklare.
hvorfor bcjdsnlllg af I..lavcrfrocnc ..kulle gøre M:ncre
spmjlning mindre rClllJbcl.

I 1995-forsøgenc var der ogsd I..un lille cOckl af alle
behandlinger. J Illaj 19C)6 er del lInde~~gl. 0111 bckælll
pebe af bladrandbiller l 1995 har påvlrkel kloverbcslan
den. Som det fremg:\r af tabellen. \'ur delle ikke tilfælde!.

Forsøgcne fonsæIler endnu et M

Typer af ærtesorter til helsæd, 1994-96
I 19Q6 er der gennemfan seks fo~",g med I) per af ænc
soner til helsæd. Fornlålt=1 er at bcl)"C udb) Ile og kvali
tel af forskellige Iyper af ærtesorter III helsæd med ug
uden udlæg af Ital. rajgræs.

Inlere~llen samler ,i~ hovedsageligt om soner. der har
en hoj foderværdi, og "nm har en "Inr afgrodchoJde ved
høst. ~ hcl,ædcn lel kan 'al1l!e~ op af ho,tmallkineme.

Af de firc afpm"ede soner hur lolO den km1cllle Slæn
gel. Odin og Focus er middellange. og Profi er den læng
SIl..' son. Snrterne er s. Cl h:lde med og uden udlæg af it al.
rajgræs for at undcrsogc. hvordan græsudlæ~ p,hlrkcr

uJo)lte og I..vahtet og for al underlInge. om udl:eg af
græ!> gur afgrodcn lelterc at ho~le uden lab af afgrodere
~Ier l stubber!.

Forsøgene er genncmfort pti JB 1 111 JB 6. I forsøgcne
på JA 1 og JB :\ er der vandel.

Forfruglcn har værel korn l fcm f()n.~l~ og gm:, i et
fnf',og.

Tu af t"orllogenc er lilfon hu..d)rgodmng. Derudover er
der Ikke lilfort kvæl"lof.

Jordens I\-min indhold I fnr.!.rel har l de tre fors~'g \ a·
nerel mellem 2.1 o~ 112 kg I.. \ æbtof pr. ha.

l-or,ogene er såel i perioden fm den 16. lil den 27.
april. og heb;edcn er hfl~leI i perioden fra den 31. juli lil
den 15. (lUgll~1.

Eflerafgroden er høstet l perioden fra den 19. septem
ber til dcn 17. oklOncr.

forsog ..plan og resultatcr for helsæden IrcmgAr af ta
1>"'40.

LOlo har haft dcn korteste "'Iængel og har været 23 cm
kortere end den læng!>le son Profi. Af!!rodehoJdi:n vcd
hu,t har være l Oelydc1igl hojere i de kraftitlc sorter end i
de kortere soner. Slængcllæn,gden har værel lidi mindre.
hvor der har værCI IS:\CI græ!ludlæg. Afgrodehojden vcd
hu..t har stort ~Cl ikke værel pdvirkcl lIf græ~udlæggcl.

Der har været betydeligt mere ~ræs i de kortere sOl1er
end i den læng:.tc sort Profi.

t.:nuddclhart ener ho'l er der givcl en karakler for.
hn}r mange afgnK.!eresler der har værel I \tuhben efter
ho~tma:.linernc. Græ:.udlæggcl har be\lrlel færre af·
grodcrcster i slubben efter allc soner. Det betyder. al
~ra:..,udlæggct har gjort dCI !enere for hU'lmaskinen :11

s~lllle helsæden np.
Indholdet af tnrslof h<ll" ....ærcl lavlog har Slort scl ikke

været påVirket af græsudlæggcl.
Græsudlæggcl har bevIrket et lavere Indhold af råprn

tem og stivelse.
l-ordojeligheden har været hOJcsl I Loto og lu\'est l

den kraftig\te son Proti. Fordojehgheden har værel lidt
I:l\cre_ hvor der har \'ærcl sået græsudlæg..

Der cr ingen 'ilgll1fikall1 lorskcl mellem dc måhe ud·
b)llcr.

Tabel.JO. nper afærfc!>urter fil helsæd Hehæd (K32J

L, Slam· Algr
lK.1r. fIr

~t.3.ft~<lf
IUdh 1'8- mcrudb pr. h4 ",,,,db

,~.

lJlz@' P". Df !T. K Illr udI.
• '1 h"jdC Pct. Ir/. I hkg tit.IJ..

Ilal. "..,.. """ 111nt:"'og'" f ",,-, lllr'Stof
riprol:_ltnr~lofl 'oIJH"~ pr. FE. iU'f. II"! rtprol.

a.c tal l••
TlJtfr.. """ slub c. """ "" ~l: ",lu

..,
69 '6 24.1 1.~.9 21.7 18,9 1.15 62," 10.0 S·M 100
n "I 11...\ 11'.l,l 11l.5 [9.ol I.IIQ 2.,1 1.0 5.5 110

" 71 , 24.2 14.6 26.0 17.3 1.27 3.1 ;{).4 +2,4 96

h' "
, 22..1 1- ~ IIl.S 19.0 1.11(, 6.':' "'0,2 .f' 97

+ 62 :'i:'i 27 II 25.' 14,6 22.5 16.6 1.19 4.3 +0.2 2.2 2.2 104
65 .1. " I 21.·1 li,-l :::J.X ID I.l'i 1.- lI.l t.7 " IO.'

+ 79 71 IO o 24.2 14.4 27.1 15.1 1.28 2.0 ;{)~ +3.0 ;{)6 94
IO .w .. I 21.S Ih..' 20.'"i lb.~ I.I~ ·1.(, {J.O 1.9 .'.; lIH

"' "' ",

6 forføx 1096

I. Odin
1 rUl. U,
3. l>rofi
.J lolll
5. OdIO
6 FOOJ"
7. Profi
8. løIo
LID

•Vunkrcllllllldddban !lIr hl ...1af hd-.æd
, O-IO. ll_OIlrnlJI ,,\Ub. IU-IJIl!! 'lUt> ln.:d b.t:l;:e
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'(, 10.1) in~cnl'O.:".md.llf t;clhc~l.lnd

h/oTl'''; ,IIWI

/(1/1('/4 J (Ipl'r lIf 11'I'/i'H>rter 11I1rt'/~a'd Lf/('f(lJj.:rode Dl'" k"rlt' ærtl'\'o,.f t% har I'I~I ell'n hed\I(' kOI1lI)/1/(/
fiull af el hOjllUlh....·ue og el/ ho} j'ordo}e!IRhed Dcn live
\(Jrl Facus Ila" l'isf IOI'ende resullllfl'r Iii heJ!>tl'd, og del/
Ile \Ort har ell J/Orre af~rodelwjde "ed hO!>1 t'lld wto.
Græ,lIIdlæg har /kÅi! m(U"Åalll parirAel h'nÅen fldlJ\'lle
eJler[odenll'n/i Græsudlæg har gjort det Jertt'rt'/rJr hm,
marA/nane al samle he(\If'den op

Dvrk","g af æ"fl'hel~l('d Aræ"a }ore! 1Jln/ ell god
wmdlloldendl' f"'fle eJler markvandillg

Kvælstof til ærtehelsæd med og uden
græsudlæg, 1995·96
Der ~r gt=nncmfon tre fnr<;:og mc() ~ \ :clstof III :enehel
'>æd med og uden gr:r~udlæg. Fonn:'ilcl er al hcl)"'iC virk
lIIngen af hæblof p. udby lic. hallielog dyrknmg..
cgcmkalxr I ;cT1ehelsæd med for~~cll1gc typer af græ'>
udla::!!.

Fon'lIgcne er m.lf(IT1 I æTlc:.OTlcn Odin udcn lldlæ~.

mcd udlæg af alm, rajgnc:. (lg med udlæg al Ital. raJ
gr:c,.

For,ogene er g~nnell1furt p;1 Jord!) pemc JB I til JB .~

med \andm!,!.
Forfrugrcn har "ærer korn i IO fOf<iøg og h)g/ænehcl

...cd I Cl for'''g.
for:-.ugcne er Ikke tJlf<111 k\:ælslOf ud over ror'l(lg:-.god~

Ilingcn. Forsøgene er lilført ti1.Hri.d,kcligc mængder fos·
for og kalium.

Jorden, mdhold af \l-mm I fodre I har værel mellem
23 o~ 57 kg k\æl'llof pr. ha.

J7or"ogenc er ..:lc( l perioden fra den Io. III dcn 2.l
:arnI, og hd...rdcn er ho:.lel I perioden fra den "'0. Juli ItI

den H. augu~1.
Elh:fi.lfgrødcll er hU.'lct l perioden fr:1 den 26. ~cplcm

ber III den 16, oklohcr.
For'>og ...plan og resultaler fur hclsæJen frel1lg~r af ta

hc14J.
I fon.og.. leddcne med udlæg af alm. raJgræ~ har gr:r,·

.l ,

100 100
110

101 96
lilS 'l:
103 ll~

rOl
104 9-1
1115 Il)';

• i h •
1.25 1.14 1.15 llllJ

1-')lI

UK l.26 1.27 ".1,1" 1.07 I ,lill Il:

+ 1,21 1.14 1.19 '"1.15
+ UD 1.2~ 1.!8 '"+ 1.11 1.07 l.tN 1:!-1

Kur for Udb. ('lg merudb. pr. hu

Sor' pl.lx'"- "' I~e. heb.
....''> lUf'ilof råproC I ae. +eafgr.

Udlæg Kg HlTS101 pr Fb Fomold51aJ for a.e.
Sor' naj

199' 1'9'" 1'996 199' 1,995 1'996I'lll~rzs

5. Odm '1 JO.5 '.5 21.6 ....1, locu, • lU ~o,~ .1' 1~

7. Profi • O." 0.0 +U.g +O.U
1I.L"t!> 'I lU (j., U.~ ...(1 ~

cm '" '" '"

rabel 41 viser rc,ull:l!eme for cflcrafgmden.
13t= ..landen af græ'iudlæg eflcr hø:.1 ;lf helsæden har

\,erel en:. efler de lire ;l'T1csorter. Der har ingen "lglllti
kant fur .. kel V,l'rel mellem udbYlIerne efter de forskelli
ge æTlei-Orler, I ah 1 hcbæd ug cfterafgmdc cr dcr hll"ICI
tkl hUJeste udh) Ile t !lOrh:mc Odlll ug 1...010.

I labcl 42 cr \ 1St re,ullmcr fra Ire :'tf" for...ug med ær
Ic..oner til helsæd lIled og uden græ\Udlæg.

\mfll[oTlo'i

Od,"
h ....'u..

Pro"
Llllu
OdIl1
h-...:u~

I'Hlfi
Lll!\l

~k.. Pct.
~:;;: P\.1. "f tørstof

Udb. Oj mcrudb pr. ha \t~rud~'1Ih Kg fØlSI
Led t.:dlzg kvælstof ""''' hk. forN,

v.druna r""", heø.(.'tl1
{ør'lOr

r{prut. IlrrstClt ISlf\dK
pr. Æ ",,,101 I "pro< I Le

'1"....
~ I"n0l: JIJW,

l- 62 19.7 16,1 2VI 16.5 LIli 63,5 10.2 53.9
61 1'1,~ 15.7 !1.-1 I J.] 1,11 n,9 ~I,l -I-O.i +H.I

1 alm. raJgr.c, 25 61 19.6 16.2 22.6 (7.8 1.16 +0.7 +0.1 0.-,. .L1m. IJ fg r,l·' + !l' 'd ]ll.-1 16.0 ::!J.:'i 1~.2 Ul +(1.11 +iU +!, , +!7,. lillI. r:tJgnc, " " 20.3 I;'; •.'i 23.4 16.4 \.\S +O., +OA ~),]

!>. Ilal. raJ.!~rOl·" " " 1'1.7 I'U 1.'!A 1'i5 Ui +1.1 +O.N ~).7 +0.4
I.W "' "' "'
.\}fln,,1:. IW5-I,Jh

l- " 24,7 15.1 ns 1~,4 1.22 62.5 '.5 51.2

KI!. " !'i.! l'i,1l n7 16,0 1.22 25 (),\ !.O LO
1. alm nljgnc~ 21 57 24.4 15.0 23.b 15,1 1.19 +0.3 +0.1 0.9

• Jhn r"jgræ~
,.

" :!·U 15.0 !l,n 14.4 Ul +().I +0.1 O.h +0,1,. lIa!. raJCflcs " 56 21.'1 t4.7 23.8 13.7 1.20 +2,2 +0.6 +1.1

" llJI raJgra.·, " 'i<i 2-1.11 I·P :!:.'1 III 1.211 ·i-(lA +1.1,6 DA 1.5
{.5D "' "' '"

Vunkrcl lImJdelhm hIl h."1 :lt hcl"a,'d
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Grovfoderproduktion

O-IO. O=mgcn bestand. 10=-l<l:1 hcsland

Tabel 44. Kw~/.510flil tl'rtehe/~'crd lIe/~æd

I' dlr,

SOk,:
KM ltll'

l'db. ot! rneruJb. pr ha

Lod kvæl p1l><>\ hk, I I
"'" v pr< " ItInIoll ripr1l1 -l • ~deling

Markante resultater i 1996
I sortsafprovningen har sorten Banguy for fjerde år I
træk givet det højeste udbytte. Flere n)-e tidlige !>Orter
har vist lovende resultater.

Forsogene med startgodmng har igen I :ir \-Ist at en

Læsevejledning
I delle afsOlt er forsogene omtalt i den rd:kkefolge som
listet ovenfor.

Storstedelen af majsforsogene er hOMet af landskonlo
rets rejsehold. !>om I år har anvendt en ny majshøslcr. en
torækket rækkeuanlængig "nilter med automatisk prøve·
udtager. Den anvcndte pmveudtagcr er kontrolleret ,If
Statens Planleavlsforsøg og har her Vi~l særdeles gode
resultater.

Foderværdien er siden 19R3 beregnet ud fra planternes
indhold af tørstof og organisk stof. Metoden giver
navnlig i meget veludviklet majs ca. 10 procent højere
foderværdi. end hvad der i praksis registreres i ensilage.
Da foderværdien indg~r i beregningen af udbyIlet af af
grodeenheder. bliver udbyucniveauet ca. 10 procent for
hOJt i forhold til. hvad der opn s i prakSIS. I samarbejde
med Statens Planteavlsforsog. Statens Husdyrbrugsfor
sug og Landskontoret for Kvæg arbejdes der på at for
bedre grundlaget for bestemmelse af foderværdien i
frisk majs.

Bagcst i bogen findes en oversigt over de afpmvede
soner. forædlerbetegnelse. forædler m.m. I delle afsOlt
findes ligeledes en ovcrsigt over de afprøvede midler.
deres mdholdsstoffer. mar~edspriscn for de markedsfør
te midler mv.

Sorter af majs til ensilering, 1993-96
Majs er en af de afgrodcr, der kan leve op til kravene til
rationel grovfoderproduktIon, såfremt der findes frem tii
~orter. som under dun ..ke forhold kan producere et sta
bilt og hujt udbytte. Octte er en af grundene til den Slore
inleresse for afprøvning af majssorter i Danmark. En an
den væsentlig grund er. at forædlerne onsker majssoTter
ne afpro\-et i et grænseområde for majsdy rkning.

Majssorteme lilmeldes forsogene efter fnlgende regler:
I Sorter optaget på den danske sortslisIe.

!tUe mængde fosfor er tilstr;eUelig lil at gl\-e fuldt ud
slag for placering af en \tangodning ved sånmg.

Forsøgene med stigende mængder kvælslof lil majs
har bekræftet tidligere års resultater. nemlig at den opli·
male kvælstofmængde til majs. p~ arealer med stor
lilførsel af husd) rgodnlOg I tidligere år. har været bety·
deligt lavere end den alauclle norm.

Forsog med ltlforsel af mi~ronæringsstofferIii majs
efter fremspiring har iHe givet belydende udslag. Hel
ler Ikke bejdSning af fmene med zink har givet JX)'tilive
ud:.lag.

Forsog med ~enllsk nckæmpclse har vist. al nere mid
ler kan be~æmpe tokimbladet ukrudt meget tilfred~stil·

lende. Mod kvik har Titus vist særdeles gode resultater.
Forsøgene med forskellige metoder lil ukrudtsbekæm

pelse har vist. ut båndsprøjtning kombineret med rad
rcm.ning er en ligeså god metode som kemisk ukrudts·
bekæmpelse. r...1ekams~ renholdelse af majs er ...an..kellg
og har Igen i M resulteret i omkring 20 pet. mindre ud
bytte. Radrensmng i komblOation med traditionel ke
mi ..~ ukrudt.sbekæmpebe er kun aktucl under kølige og
fugtIge forhold. eller hvor den kemiske bckæmpcl'iC il·
ke er l) kkedes_

8 24.1 U 11,4, lU 1.1 01
8 43 0.3 J.8, 6.• O.: td.

3.1 0.6 1}1

8jorsos /995-96
3. alm. raJ&l'Zs
4 alm. TaJlIJ1ts +
5. Ila1. rajgræs
b. ital. raji;ræ:\ +
VW

Forsøgene fra de tO år har vi .. t:
at li/forsel af kvæl.\tof tilll'rtehelsæd {tOrl set ikÅe har

pål'irket h\-'erken Ildbytte. sammensætning el/er fo·
den'ærdi Dette gælder bdde uden udlæg. med ml/æg
afalm. rajgræs og med udlæg af Ital. raJgræ~.

lit isdning af udlæg har MvirAel en lid, lal'ere wrsto!
procent og et mindre Indhold af sureise. men har
stort sel hrerken pa\'irker udbrue. sammensætnim.~

eller foden-crrdi,
al Ildlæg har gjorl der lettere at samle helsæden op "ed

host.
Forscgene er afsluttet.

SCl udgjon omkring en fjerdedel af afgroden vurderet
ved h,~st. Med udlæg af ila!. rajgræs har græsset udgjon
omkring en tredjedel af afgrodcn. Tilforscl af ~\·æl.. tof
har ikke aget mængden af græs I afgroden.

Afgrodehojden vcd hosl har stan sellkke været påvir
ket af hverken udlæg eller kvælstof.

Jsåning af udlæg og ttlfon.el af kvælstof har iUe haft
nogen væsentlig indvirkning på den kemiske ..ammcn
sætmng eller foden.ærdi.

Udlægget har ikJ...c haft nogen betydende lnd\-·Ir~nlng

på udbyucl af helsæden.
Nederst i labellen er vist resultalerne fra fo,",ogene I

1995·96.
I tabel 44 er resultateme vist for efterafgmdcn.
Der er hostel lidt hOjere udbyner af ita!' rajgræs end af

alm. rajgræs. Tilforsel af kvælstof iiI helsæden har Ikke
givet signifikante merudbyner af efterafgroden.

Forsøg med dyrkning af majs
J 1996 er der arbejdet med folgende forsogs'ICncr:

Sorter af majs lil ensilering.
- Stigende mængder kvælstof Iii majs.
- Startgodning til majs.
- Mikro- og makronænng~stoffertil majs.
- UknJdt i majs.
- Nye metoder til bekæmpelse af froukrudt I majs.
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2 Sorter. som har deltagel I \'ærdiafpro\mngen i mindst
elM vcd den officielle danske sortsafprovOIng.

1 Sorter oplagel på EL's fælles sonsliste.
I forsøgene måles udbYIlet. og foderværdien beregnes.

Sorterne bedømmes for TClevante dyrkmngsegenskaber.
Sorternes fol somhed overfor kulde er noteret. ligesom

der er registreret lejesæd. blomslnngstid for hanblom
sten. angreb af Fusarium i kolbcslilk og slængel saml
angreb af majsbrand.

Der er herved sugt en vurdering af sorternes egnethed
til dyrkning undcr de forhold. der er gældende i de for
skellige egne af landel.

Målesanen har ',:ærel en sonsblanding bcstAende af de
middeltidlige soner Apache. Astrid. Calypso og Naxos.
Del er meningen. at der skal foretages en glidende ud
sklftmng af sorterne i målesartsblandingen. så blandin
gen hele tiden er sammensat af aktuelle sorter.

Majssorter, 1996
Sorter I afprøVning. I år er der anmeldt 44 majssoner 111

ensilering. De afprovede sarIer er vist i label 45.
Navn og sonsllstestatus er hentet fra EL'-sonslisten.

fra andre landes sortslisie. fra afprovningsvirksomheden
eller fra anmelderens oplysninger. Benævnelserne E og
T belyder henholdsvis enkeh- og ITCvcjskrydsede hybn
der. De sidslnævnte har den mest uregelmæssige blom
stringslid og væksl med hoje og la\'e planter i samme
række. Del betyder f.eks .• at hanblomsterne kan le.. ere
'Stov over en længere periode. hvilkcl knn medføre en
forbedret bestøvnmg under ugunslige vCJrforhold.

o 30 60

Fig. 1. Majsvarmeenheder 1996 'ra den 15. april tif
den 15. oktober 20-Ars gennemsnittet 1971-1990
er angivet med kursiv.

Gro\'foderprodu ktion

Tabel45 OH'rsigt OH!r maJJSorter

Sort

Agadir T 6
Akasi E 6 F
Amcll~ T ,6' I
Amph E 6 DK. F
Antarts E 7 DK. F
Apache E 6 DK.F
AfKnal E '61 B.D
Ascona E (6' F
ASlnd T 6 DK. F
AV1SO T 7 DK. B. D. F.:'olL
BanBu~ T ," B.I
Cal,-"", T 6 DK.F
Canbcrrl T (61 F
Cophom T (6)
CGS 3103 T 6
CGS 4107 T 8
DaT1ls T , DK
Ellevo E (6) F
Excellent T (:'i) F
Facel T 8 DK. B. D.GB
Forum E 9 F
OrJf E 7 DK.D.NL
IIlro " 8 DK.F
Hudson T 8 DK
Husar E , DK,D

In""" E 8 DK.F
LG 21.90 T • DK.B.F
LG 22.31 T S F
LO :!2..10 T (S, F
Lof! E 8 DK. F
Manatan E 7 DK
Menno T (6) NL
~anal T 16' B. F
Naxos E (6) D,F
NO\Clll E (.) F
PasSI T (6) F
QU1W T 6 DK
Sutlet T (6) NL
Scspol T 14, B
Sl)'lis T 7 DK
SUZIS T 7 DK
Vigni E (6) F
Vulkan E 6' B
X 0763 J E 7

E: en1.ell\eJ~kr)'d~1h)·brid. r:tr'CveJslf)dscl h)'bnd
l, 1-9. I:megel SIldig. 9:udlig. ():fon::løblg.

I oversIgten er der anfon karaklerer for tidlighed. Ka
raklererne fastsætles ud fra kolbens indhold af tørstof
ved normal hosttid til ensilering. Sorten LG 20.80 er
placeret I den tidlige klasse med karakteren 7. Kla~ser

nes bredde er sat lil 2.0 procemenheder lorstof i kolber
ne. Med kolber menes her kerne plus !>pindel med kol
bes..'ob.

Forsogsbellngelser. Forfrugten har været maJs I 59
procent, kom i 5. byglænehclsæd I 3 og kJovergræs i 3
procent af for'Sugene.

Såningen er udfort i perioden fra den 16. april til den
14. maj. 59 procent af forsøgene er sået I april.

Der er sået IO kerner pr. kvadratmeter med 75 cm
rækkeafstand.

Der er tilført husdyrgødning til alle forsøg på nær 2.
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og ved ~åningen er der i de nestc forsog placeret en NP
goolling.

Forsøgenes pleje og pasning har s\aret til den omgi
vende mark. da hovedpanen af forsøgene har ligget I be·
ståcnde majsmarkcr.

Hosten er udfon l penoden fra dcn 8. oktober til den
IS. novcmber. 76 procent af forsøgene er hostet l o~to
ber. Forsogenc cr s vidt muligt hostct. når IOrstofind
holdet i m:Uesonsblandingen har "æret 30 III 35 procem.

VæbllH!lmgclser Om de gcnerelle \ ækstbelmgelser
for maJs hCI1\'ises til afsnII A.

Figur 1 Vlscr ~ummen af majsvarmcenheder i hcle
vækstperioden fra den 15. apnl til den 15. ol..tober i 44
forskellige områder af Danmark. I hvert enkelt omrndc
er ogsJ \i!>t 20·års gcnnemsninct for årene 1971 tli
1990.

I alle egne af landel har antallet af majs\amleenheder
v:eret mindre end 20·års gennemsnittcl. ( forhold til
gennem'iniltet har del "æret \Iarmcst i Sonderjylland og
på Bornholm.
Væ~stbetingelscrneog nedbør i høstpcnoden har be

tydct, at indholdct af torstof har været lavere end nor
malt. og at der gcnnemgående er hO>ilet la\wc og merc
varierendc udb) Iler end nonnalL Især under forhold.
hvor maJscn desuden har lidt af tørke. Plantehojden har
gennemgåendc været lille. så selvom kolberne Ikke har
været ..1\ udvikle!. har indholdel af ..liveIse samt foder
værdicn værel forholdsvi .. huj.

ReslIll(IIu Sorterne har været dL'lt ind l fire forsogs
planer.

Tabel 46 giver en ,anlIeloversigt over IOrstollndhold.
IOr"loffeh ::.ammeI1Sæll1111g og udbYIleforhold for sorter
nc l de lire pluncr.

I alle fire planer er <;nrl..:rnc hoste l ved el indhold af
10r<;lof l afgwden. der har va:rel under det uns~t:lige på
30·35 pc!. wr,tnf. Indholdet :lf lørstof i kolben er nu1le
pardllleler for sorternt:.<; lidli,ghed...Lldan al de lidlig...le
,orler har det hOJe\11o: t\lf\tofindhold.

Indholdet 'lr sti\clsc l loNolTet har gennemgående
V<L'ret llllddcl lil hOJI. Delle 'l~er. al ~ernesæll1lngell og
I..erneud\'lkllngen har \ærel nmelIg gud. og al kolberne
har udRi0rt cn stor del af afgroden. Indholdet af sukKer
har for lIlan~c af ::.orlerne \ æret hOJere end I1Imnal!. l:.l
hOJt 1I1dhol<l ",r ::.ul...~er \ammen med et la...'t Indhold af
lo..,tol Vl"er. at ::.urlen il...l..e h;lr njet en tilfrcd<;<;tillelll.k
Ud\I~ling 111 ensllenng.

I o'vcn.:ns::.temmehc med dL't middel [il huje indhold af
'itl\chc har foderv:l'r<lien \ æret middel ul ho).

l)lan 1 cr ,ammL'lll;at af tidli~e ::.ortcr. Alle afpro\ede
!lorler l dcnne plan har haft ct h()jeTl~ Indhold af IOr..tof i
~olben end <;(Irt~blandingen.Dc tidlig..te sOrler har \ æret
::.orlcrne ~onllll. Husar. Loft og D,,,"l".

Indholdel af <;11'vdse har \:L'ret hUJe::'1 i !lOrten Hu,ar.
...om og':1 h:lr gl\ct det hOJe!>tc udh)lte af ::.ti\el,c. Ind
huldet af !lli' cl'ie har \ ærel Ion est i sOrlcn Gr.. f. der er en
forhold" l" ~rafl1g son

Flere af ..urterne har gIve I cl .,ignifikant og l1ct>'deli~1

hoy:rc udhYlIc end -.orlSblandmgen.
Del hOJcqc udhyne af o.Ifgrodecnhcder er ho..let I ::.or

terne Antare... Loft. \t:lI1;1to.ln. Ilu~ar. Hud'on og Gral
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I Plan II har sortcrne X 0763 og SUZIS været betyde
ligt tidligere end sort'ibl<mdingen. Sorten Erlevo har
været betydeligt ..ild igere end sallSblandingen. mens ov
rige SOrler l dennc plan har haft nogenlunde samme tid
lighed som \oru.blandmgen.

Det hOJe'ite indhold af "11'.e1se er opm1et i sorterne
SUZI'. Menno og A, iw. Iwor Aviso og SUIIS ogs4 har
haft den hujeste foderværdi.

Der har lHe \'æret ~ignifikante fors~elle mellem sor·
terne~ udbYllc af afgrodccnheder. mcn det højeste. ud
bytte er hostet l sorten Quito.

I Plan III har soncn Vulkan værel belydeligt lidIIgere
end wnsblandingen. 0, rige sorter har i lidJighcd svare I

til !tortsblandingen.
Snrteme Ascona og i\arval har haft dcl højeste md

hold af sllvelse og den hojestc foderværdi. Sonen eGS
3103 har haft det lavc'ile indhold af sthelse og den lave
..te fodcr":crth.

Sorterne Ascona og Arsenal har gi\'cl el signifikant
hOJere udb)'ue af afgrodeenhedcr end sortsblandmgen.
Del laveste udb) Ile er høstet i sorten Akasi.

I Nun 1\ har sorterne Apachc, Calypso og Na).os 'æ
ret tidligere end sortsblandingen, men::. "vrige sorter har
værel sildigere. Sonernc Sc!tpol. LG 22.31, LG 22.40 og
bcellent har været betydeligt sildigere end sortsblan
dmgcn. IXt er og..11 disse soner sammen med !lorten
Vigni. dcr har haft det laveste indhold af lorstof i hele
afgroden.

Kun sorterne Naxos og Calyp'io har haft ct indhold af
SIIVcl~e på højde med sortsblandingen. De slldig!ile sor
ler har hilft det I:lvc'lte indhold af stivelse og del hnjcste
indhold af su~ker. hVIlkel viser. al vækst(>erioden hnr
værcl for kOrl lil. al disse sorter har kunnel nå en lil·
fredsslilIende udvil...ling til ensilering.

SOl1ernc Vnieo. Sespol og Rcx har bådc haft det lave
ste mdhold af stiveJ!..e i tørstoffelog den laveste foder
værdi.

Sortcn Bangu) har givel Cl 'iignifikant højere udbyuc
af afgroocenheder på 15 procenl end sortsblandingen.
Bangu) har også haft den højesle foderværdi. Sonen har
for fjcrde år i træk været den højestydende sort i afprov
ningen. Ingen af de o\'ngc sorter har givet et signifikant
hnjere udbYllC end sOrlsblandingen. De meget dyrkede
sorter Apache og axos har glvct udbytter på I1Ivcau
med I;ort::.blandingcn. Sorterne Sespol, LG 21.90 og
Vigl1l har givet et signifi~ant la... ere udbytte af afgrode
enheder cnd son<.;blandingcn.

IIiJbel47 er \ist en samlet oversigt over de registrere
de d)rknlngsegenskaber.

PlantelalJel har \ærct tilfredsstillende i alle soner.
Planlehujden har 'æret omkring 25 em lavere end

normalt. Sorterne Facct. Graf og Sespol har værelover
25 ml hOJCrc cnd sortsblandingen.

Der har været ..por af lejesæd I to afde fire forsogspla
ner, Del er lUC onl;~eJigl. at SOrlerne har storre tendcns
til lcje!t,ed end måleblandingelI. Sorterne St) lis. Suzis.
Scarlel. Quito. eGS -l107. Vul~an. Narval og Arsenal
har hafl ..lllrre tendens tillcjcsæd.

Der er Ikke fC!:!i .. treret væsentlige fors~elle mellem
S()rlem~.. ~ulderc'ii')ten, I foråret.



Tahd .JII Sortt'rtlj IfUl)~ nI t'n\llaJnt:, fA?.J A l71

CrO\ fodl'rproduklioll

tSo
"

Pa l«S1ør Pet. al I,,"lof Kg t:db. og mmJdb. F hJ

Dprot IltE lof I tl\"e1~ Iwlla
1l1ro;I hk, I"orb tal

he~ al.' j "nl~ for a-c~
I",...., pr ...~ tørstof I 'll\ld~

a.<

Plmll
710rllJg 1411f.

Sonsblalldlll~ 26,5 ]4,~ '.9 20.5 27.5 9,2 1.10 91.3 25.1 fU.O lUll
Ihr" 27,0 111,1 X,9 ~(Ul '1.0 ~,:1 1.09 ~,,1 U +-1.11 'IJ
Danis 29.1 1'1.1 .., [9.9 27.7 1),4 1,07 2.5 0.9 ~.3 IO'
:\nl.JfC\ ~~.x 'h,ll <).2 ~11.6 211.1 'U, 1.10 lUl 2.1 10./ 11'
F:teet 21UI .'6.8 8.2 21.1 29.' tI,4 1.12 4.9 li 3.2 I~

IluJ'>Iln !X,'i ':.n l'i.-l 21'} '05 6.2 LIll Il.~ '.1 ?Jo! I(~

HuSltI 29,9 ~U.K '.9 19,0 1~.0 7.1 1,(16 5.2- U 8.1 IItI
lflll 2i,~ W.S 0.1 1'1.n 2'1.6 i': IJli '.7 .1.1, IH. l IL!
Innu\ 27.-1 15.:- 0.1 11(9 r.6 11.0 1.06 2.6 0.8 '.8 107
(ir.J1 2'.1 l'i.' lUI 20.; 21'1 1Il,' I.IU 7.< .11.-1 6.9 IW!
\lanalan 27.6 .'Rol 8.8 II,lA 2S.i 9.1 1.06 6.5 :\.0 8.9 III
f(lfUm !9,1 12.! ~,6 20.S 2"1 1 "'5 1.11 ~.I 2."1 .'.1 "~LSI) ,., 2. ~ '.0
I'lmll1
;:'}o",oo,,:IQ'IfI

S"flsblundlll~ h 2/1.il J5.J '.7 1\),9 11l,6 9.0 1.08 HU,7 29.7 96.4.1 lOO
\\ 1"11 27.9 'h.2 Il.1 I'J.O 29,0 IIU l ,liS 0,'1 U l5 I(~

Erlc\'o 2f!.tl ]:13 9.6 1'1.7 2J.6 11.1 1.07 +0,3 ....2 0.3 1/)0

\mehe 2,.11 1-1,1'> 11,'\ 21,11 ,- - 1'>5 1.11 -+1,0 +I.~ +J ..' 97
Agadlr 26.6 Hil '-' 20.9 15.1 lU,ti 1.10 7.0 +1.7 4.1 1()4
\. 07'"J ,- - ,~ ~ II,! 21,2 111,1 W.II 1.11 1.0 +2,-1 -1.7 'I>
Slyhs 27,5 35.& '.8 :!U.~ 2~.q ; ., 1.10 +1.1 0.0 +2,9 97
'iU/I' !X,~ '7.1 ,I(.~ 11\,":' '2.11 .. 1.()'t +2. ' 2,': lUl 101
\1cnoo 21(:' J6.b ••• 19.] H.X b.' 1.07 2,0 ..U 3.8 1()4
Caphom 10.5 \~.I ,." 2 l.! 2'tJI IU.J 1.11 Lil • '.2 d,' '"Scartcl 25.4 :1l6 ~,7 21l,8 26.3 9.9 1,10 1.1 +2,1 +1.2 99
()lllh' ~-".n l'i,! S.fl 1'1.1 2S..'I 111,1) I.tln " 1.' '.- tCI(,

LSI> ,,, 3/1 "'
l'llln III
8}onog liJl}fJ

Somblulldlllg I, 17,6 1,11,2 \,1,(1 19,3 29,6 7.9 l.07 lU5.5 JJ.2 99.' 100
\mpll 21'1.1 ''7,1 X. t } 11).6 26.5 Il,-l Uf, cd .-.1.(, 5,' ln.~

/\kll~1 29.6 JIU 1,1.2 19.7 29.6 l.b 1.07 +7,0 +2,0 +7.1 93
P3\'o1 2~.1 l7." 9.' III.~ ~loi.\) i ,J 1.m -o{),4 +0./'1 +0.(1 go

eGS .wn 2'.6 37.6 9.1 21.2- 25.7 8.7 1.12 lA +J.7 +1.6 %
CG~-I1tI7 ::<J,-l 19.7 9.1 20.J 29.0 :'.1 Llo u.2 o.u "'2.,11 "
Canbt:rra 27,-1 39.11 8.8 20.2 26.0 10.1 1.1)9 U "3.4 .a.Q,8 99
\uIL.m lfU -I1.'i .., IllA 10. l 65 1.0":' 2.S l.1> 2. 'i IH!

'on:liI 27,6 UU 8.b 19,9 3UA 7A 1.08 1,0 U. ~,8 99
\'>':"":1 !-.'" N,2 j{,7 lU 11.'" "':',1 1.115 "i.-I U (>5 \1),

"lInal 28,6 W.tI 8.' 19,0 11.7 b.9 1.06 +IA 1.9 ".5 99
Ar'\<:nal 2'1, l 111.4 '.0 11),,11 21).0 .." I.OX '.1 1.' td. 111-

ISV 5.11 2,4 5..J

"/(11111
7.f(JnOl: /veJr)

Sonsblalldm,g ,. 27.4 35,9 9.0 18,9 29,0 9.7 1.06 IOI.U 19_' 95,2 lOIl

\padle r,! l;.b '.0 IQ,; 2'7.l II ,X 1.011 L! -u 0.2 \W

Cal)'p'itl 28,5 37.7 9.4 18.5 29.5 '.b l.05 +5,9 +\.1 +4.4 9'
1\:&\1" 27,"7 .'7,tI ~,i Iii.':' 1Q.<J W." Ult, .'.~ 1.0 J.t> \O~

ASlnd 27,] ]5.3 '.0 20,4 16.3 10,0 1.10 1.1 +2.4 +2.5 97
l!:Ingl!) 26.1 l'li,' ••• IS.i 2i.1 D.S !,I1'li IJ.ll 1.11 n.~ ll.'li

Vign! 25J 14,2 9.b 19.9 !SJ 11.0 1,lJ9 +1.1 , ...5.1 9'
Sc~pol Hi \11,11 9.11 21.1) 2O,! I-I)! 1.1 S .... 'li.1 fll.\j -tIl,: "LG 21.90 25.b l..., 9.7 19.8 25.7 Ul.' 1.09 +6.5 +5.0 +8.l 91

KILG 12,'1 2..U 32,0 !,l.0 20,1l .:W.~ 1t>.2 1.11 R,2 +".1 .'.0 1111
LG 22.40 25.2 33.2 9.1 20.f! 22.0 1-1,6 1.10 +0.7 +7,2- -+-4.3 91
l-;\~dlcnl 2S.~ HK 9.1 20,-1 22,.l l-l.lol 1.10 0 ..1 ...t>.: ...n Ir'
U;/J 4.: :!, ~ .;,'~

1'1\I'~H:he + A~lnd + (';11)1'\0 I Naxo~
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Grovfoderproduktion

Tabel 47 Sorter afmap, tlf tnsilerlflg

AllIal Anlal P\anlc- Karakter for . Pl:1 pi D,.., P':I. angn-b
Sort rIan:: kollxr hø"" 1t)e' _Lkul<kre- m<d for han m.tJs· I fu..arium

~~m fIf.olanle om "'" }I.slcn~ .sldeU.ud b10msl bnnd I 'ol"" \Lenl!e!

Plan I
7 A.nJo//onIlS /996

SorublandlOg II 9 1,0 170 O 7 • 618 O O O
IJltO 8 J.J 152 O , l 5, O O O
Dom, 9 /.0 191 O 7 • 618 O I O
An~s • /.0 192 O 16 .,~ O O O
F."" 9 1,0 197 O 7 II 618 I O O
Hudson 9 /.0 194 O 7 /5 5 O l O
H"", 9 /.0 183 O 7 2 7/8 O O O
Loh 9 /.0 171 O , Il IO O O O
Innux 9 1,1 m O 7 3 9/8 O O O
a",r 8 1,1 200 O 2 , 9 O O O
Manalan 9 1,0 165 O 8 2 8/8 O O O
Forum • /.0 192 O , l '/8 O O O
Plan JJ
7/orrllg /996
SorubIandmg lo 8 J.J 169 O 6 6 II O O O
A\'iso 9 J.J 161 O 6 • 1218 O O O
Ette\'o 9 /.0 161 O 6 5 14/8 O O O
Amelie 8 J.J 1i2 O 6 3 1118 I O O
Agadlt 8 J.J '" O 6 JO 1318 2 O O
X 0:63 J , /.0 189 O 6 6 III' O O O
Slyhs 9 /.0 J75 I 6 • 1218 O O O
SULIl> , /.1 168 l 6 6 11/8 l O O
"lenno 9 /.0 181 O 6 IO 10/8 I O O
ClIphom 9 1.0 191 O 7 l8 /5/8 O O O
Searlel 8 J.J 190 l 6 20 12/8 l O O
Quito 9 J.J 178 l 6 \' 12/8 I O O
Plan 11/
Anlaf fOrlog / QIJ6 , 8 8 8 8 7 7 8 8 8
Sortsblalldmg I, 9 J.J m O , 6 9/8 O O O
Ampli 9 /.0 184 O 8 3 1018 O O O
Aka.~i

, /.0 166 O , , 10/8 I O O
PllS~1

, J.J 170 o , 6 10/8 l O O
eGS 3103 9 /.0 191 O 8 7 1\/8 I I O
eGS 4107 , /.1 IRO I , 13 10/8 O O O
Canberra 8 J.J 179 O 8 JO 10/8 O o o
Vulkan 8 /.0 [79 I 8 9 10/8 O O O
Novet. 8 J.J ISO O 8 8 10/8 O O O
Ascona 9 1,1 168 O , 16 1118 O O O
Narval , J.J 169 I 8 8 10/8 1 2 O
Arsenal 9 1,1 183 I , 14 10/8 1 O O

Plan 1\
7 fonog /996

Sortsblandmg 9 1,0 /57 O 8 5 918 O O O
Apadle 9 /.0 1>1 O 8 2 '/8 O O O
Cal)'Pw 9 /.0 /51 O 8 3 9/8 O O O
1\lUO' 9 /.0 /54 O 8 3 '/8 O O O
Astnd 9 1,0 172 O 8 9 8/8 O O O
8angu)' 9 /.0 \:-5 "

, IO l O O O
Vigm 9 /.0 168 O 8 5 11/8 O O O
Sespo[ , 1,11 192 O , 6 1318 O O O
LG 21.90 9 /.0 165 O 8 16 10/8 O O O
LG 22.31 9 J.J 179 O , 9 12/8 O O O
LG 22.40 9 /.0 175 O , 6 12/8 O O O
[",cellent 9 J.J 176 O , 9 12/8 O O O

Apache + A'tnd + Cal)"J>W'" :-';axos
- 0·10. O=lngen ICJ'o.rd.la\' kuldercsislcns

Dannelse af sideskud er forekommel I alle sorter. I Hanblomsten har værel I blomst i alle sorter i lobet af
sorterne Scarlel og Caphorn har omkring en femtedel af perioden fra den 5. lil den 15. august. hvJlket er 10 dage
planterne hafl SIdeskud. senere end normalt.
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Tabel.JX S(}rI!>blandlll~('r ajmap

7 for.\Il~ 1946
Apache 27.2 27.1 1.08 95A
\\lnd 27.l :!f>.' I.lO t):!.7

C.lI}pso 285 29,5 1.0!i 90.8
'.1'\0\ :!::,-:' :!t).6 \.tin 98.1\
GclUJC'mSnll 27.7 28.1 1,07 "'A
BlaodlO~ 2~.J :!9.l1 I,(l(, '1".2

Der t:r kUIl reglMrcn:t .. m:'! og ubetydelige foreJ,.nm"ler
af lllaj~brand og af Fus:lriulII i I..olbcslill.. og i :'>længcl.

Tabel 4X vi ..cr. 3t sortsblandmgcn med hensyn lil ud·
b~ Ile og J,., alllel har ~';lret ul gennem"llIllcl af de "orter.
"om blandmgell har været ...ammensal af. De fire sorter
mdgjr i plan lY.

Udhyllcl. ')anlln~nsælnll1gellog J,.\'ahlelen i son ..blan
dmgcn har warclul gcnnelmlllltet af de fin: \Oncr, som
blandingen har \ æret ,ammensal af.

Majssorter 1993-96
I tabel 49 er vi,,1 gCllncrn,nil\resultalcl fur :lrenc IlJ93 lil

Grin foderproduklinn

1996. Der er "un medtagel soner. der har dcll:tg.et i for
søgene l h. dl' 1996 og 1995.

Længst til højre i tabellen findr.:s forhold\tal for dl' af
prøvcde "oner.. udbyne mnregnel ul afgrodeenhedl'r pr.
ha, hvor udbYltct af målehlandlllgen r.:r Sill til 100.

Ved ..ammenligmng af åreb n: ...uhater med gcnncm
...nil'iresulfalernr: for flcre <ir "'C\. hvor vieticl del er .11 la·
gc helh)11 til flcre ~r~ rc~ultalcr. n;}r ~la"n ~"al \idge

\ 'alg afmajSJUrf Iii enslleriflg

, Nojl og .\'whi/I /ldbylle i flere ar
2 (iodl({lmljasfhed.
:1 God kulderesiJlem
.J t.llorSlofi"dhnld på JO lil 35 procent
5 El Horl indhold af !llll'e!'i{' ; lor,sloffel
6 l'mlu / ./5 J.~ 1000IOfpr.jodereflhed. hns mab

udgor en !>tnr del afgrolf()(Ierel Delte smrer III
/ .05·/.J0 kg IOrslofpr FE i sorfsafprol'lllflgen

7 God resiSfl'fI!I mod angreb af FII.mritlm
8 \'alg af IO lil Ire .wrler oga dyrÅlllngsstHerlle·

d"1I

[~
KM.:! for Pn Kg lø~tt'r t:db)u~ Ol mrrudhync pr. ha I
Icpzd 1ør;:loJ J"f.rE ""8 a.~.

Anul lCl~~1 '''''...
lo< .1fOl'l>Øg m1lc- prøve! mAle· pnt\CI m.tile· pmv~1 før-

I "1'''>
maJe· pmvcl

",n ~,n "'" ",n ",n "'"
m.lle-/ prøvel holds mAk- pre\'~1 hol<b

"'" son hold

"'" "'" ,,[ sort son lal "I

SOflsblrmdins ' 100 100 100
IOrfflg\tU I<J<J,f-'16
Danguy " O U JI 29 1.10 1.09 JO.8 lA IO; 110.7 11.8 111 101.3 12,0 112
'3\('1" 2(1 O " " " 1.10 I.U'" \11. l .'.J 111 112..a :!.6 lU:! 1Il2•.J 5,0 IO.~

Apache '9 O O " " 1.10 1.09 lO.) 2.6 109 112,4 2.6 102 102,4 4.2 1()4
Amph ~7 " " " ", LlO 1.1lI 3:!.5 :!.I '" llJ,; :!.x IO:! 1().I.2 2.:! 1U2
A\iso 21 I I 10 J, 1.08 1.06 32.2 0.2 101 111.8 0.2 100 103..5 1.9 102
CI1)1hO ,. U " " " !.III 1.1'1'1 _"U 11.9 10~ 112.4 +().I "Ml IO:!.J 1.' HlI
Ilusar 21 I I 31 ]J 1.09 1.08 31.4 1.2 1()4 109.0 004 100 101.2 0.1 1O[
,\~tnJ ,.

" " " " 1.\0 1.11 'lU +\1,2 "" 112.-1 2.0 102 102.-1 O.~ ](11
1·llro 21 I I 30 JO 1.l0 1.08 29.S J,1 112 109.4 +1,3 99 100.5 0.6 101
Fa<..'cl 2~ I I ,1{) ., 1.10 Lil 2t).s 1.' [06 1I~.4 1.6 IO[ t 00.'\ '0,2 llltl
LG 21.90 26 O O JO " 1.09 \,11 32.0 +3.6 89 112,4 0.1 101 103.3 +1.1 99
hk\'o " ([ [, ,,, :!:ol l.Ifl I.OS :!Q.- l.b " 1115 +:!.l "' IOU +:!.f1 .,
Ahsi 2R I O .. n 1.09 1.08 32.8 ><l.; 98 115.9 «;.1 9' 106,8 +4'; 96
!'onøfHdr IWJQ6
Anlues :n O U " J) 1.07 1.08 35.4 U IOJ 113.1 6.9 106 106,3 ;A IO;
Grnf " o " l' " \.07 1.n\l ~:!.Q +1.2 96 108.i .',.l lin Im.o 2.0 Hl2
o.n.. 'O I " 14 1.06 1.()4 J.I.I +2.0 '" 109.3 +1.8 98 IO·W ><l.J 100
S.:arlct " O l:! 11 1.0.~ 1.0S 35.5 "'I.~ 9' IU.~ U Hil 108.0 +Ul 9.'
Forsøgsdr J99~·96

~lanalJn 1\ o " ~o ", 1.0, I.O:li .lll.n 1.1 [()4 lLlU -I..~ II~ "'.b 6.2 1LI7
Loft " o O )0 li) 1.07 1.06 10.6 1.8 106 101.I ;.; IO' 9J.6 6.0 106
IIIIJ\lm [) 1 ,O " 1,0"7 I.OS :10.11 -1.5 "' 101 ..1 b.9 107 9-",2 5.4 Ill(,
Vulkan Ib O [ 11 13 1.06 1.06 37,3 lA I~ 11-1.8 J.9 103 109,0 J.J 103

KIQIIUO 1\ 01 [ " :!~ 1.06 l.lln 36.6 ...n.~ 9' lIlQ lA 1111 107.5 1.1 HH
Sl)hs [) I 1 10 JI 1.06 1.07 33.1 O.; 101 107..5 0.0 100 101.7 ><l.6 99
SUII'" 1< O I ~I '" 1.06 1.0(1 3:!.~ ll.l'I 102 10-:'. l +L! 98 101.1 "'1.' ""Amelie " O O 10 10 1.06 1.08 32.9 +1.0 91 107,3 ><l,9 99 101.1 +2.3 98
VI~11I 1\ " " ) 1 ,. 1.05 1.07 "" .1.0 90 112.'1 1.4 99 HJ, l 2.i 9'

'Apadlc -t- A...rnd + Cal~p,«l. f\~'(I\

O-IO. O=mgcn lcr: ....l·d
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• Udbytte i hele afgrøden, a.e.
• Procent stivelse af tørstof
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Fig. 2. Majssorter 1995-96. Udbytte i hele afgrøden af afgrodeenheder og procent stivelse af terstottet
som forholdstB1 i forhold til m~'ebland;ngen. Mllleblandingen er sammensat af sorterne Apache, Astrid,
Calypso og Naxos. Sorterne er rangeret efter stigende torstofindhold I ko/ben. Det betyder, at de sildigste
sorter stAr til venstre i figuren og de tidligste sorter til hojre.

majssort. Udhyttestabililel er cn Vi,g:lig egenskab. der
bur lillægges SI Ol' vægt ved sortsvalgel.

I figur 2 Cl' vi\l en ovcr'Hgl over sorter, dt:r har deltilgel
i 1995 og 1996.

SetWJm ~ennems"il af 1()95 og 1996 er del middellid
lige og lidlige ~·orler. der har haft den bedsle kombitlOII'
on af et hOjf udlJyue og el h(Jjtllldhn/d af ~I/I'else / wr·
sloffel o~ demwd dt'lI bedste kolbe og kerneudl'ikllllg

Sonen 8anguy har fire ar i træl. giret del hOjesft' ud
hylle i forhold til målesort~blandingen. Sorlen er n'l :./1·
dig. men under gode forhold \'il delme \orl kIllIne ,la ell
IUfred.utillellde koUH.'lIdl'/kli"S og lorstofpmnmr

Stigende mængder kvælstof til majs,
1993-96
l 1996 erder gennemfort IO forsag med \tigende mæng
der kvælstof lil majs lil ensilering. Fomlllet er at finde
den opllmale Kvælstofforsymng lil ~i1omaJs pj grundlag
af J\·min analyser og under hcnsynwgen til effen irknin
gen af tIdligere tilfort organisk stof.
Forsogen~ er gennemfort pj JB l til JB 7. og der er

udfon vanding pj dc Icllc!>te jordl} per.
Forfruglcn har \ æret maJs i seks. kom I tre og roer i el

forsog.
Fo~og:('ne er godsket pj grundlag af J\-mm analyser.

'i forsøg har været anlagt pj arealer med et l\-mlll ind
hold i rodzonen i inccrvallel 19 III 111 kg ~ pr. ha. I et
for'mg har N-min indholdet i rodmnen værel 113 kg l
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pr. ha. I fire af forsogene er dcr placerel I I til 22 kg N
pr. ha i formal' en NP-gødning. Denne kvælslofmængde
er lll~dregnel vcd bercgning af den optimale kvælstof·
mængde i de enkelte forsug. Ud over denne mængde
kvælstof c:r forsogen~ ikke tilfurI kvælstof ud over for·
:-.ugsgooningcn.

Sorten har været Apache i syv forsøg og Vulkan. Ban
guy og Naxos i hver el forsag.

ForMIgene er såct i ~riodcn fra den 20. april lil den 2.
lllaj. Oue forsug er hO'.tet i perioden fra den 4. lil den 30.
oktohcr. og IO f()~ug er hO~let den 8. og den 13. novelll
ber.

Tal\cl 50 \ i~r forc;ogsplan og resultaler.
I lO af fo~ogene har der være! lejesæd. Der har ilke

... æret forskel p; tendensen til lejesæd ved de forskellige
kvæl ..tofmængder.

Indholdet af IOn.lof har kun været svagl p<hirkcl af
kvælslofm:engdeme.

Indholdet af ~prolcin har "ærel svagl stigende ...cd
\llgendc mængder hælstnf.

Indholdet af \Ii\elsc og rcxlerværdicn har næslen væ
ret cn~ \'ed de fon.kellige boæbtofmæogder.

Som genncmsnit af forsøgene har merudbyne( for
hæl"'lof Ikke værel uget væsentligt ud ovcr 100 kg N pr.
ha. Den hU\lede mængde k....ælstof har heller lUe været
væsentligt ugel ved IIlfursel af kv:elstofmængder ud
(I"'er I00 kg '\J pr. ha.

I h\ crt enkelt fnr..og er dl'r beregnel den optimale



6 27.~ )(". ~U 20.6 18.2 1.10 91.7 lU,' 121
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Gro\ foderproduktioll

Kansller tor .
PCI, lt'K'k>1 1'c.."I. af t0f"'tOf

t:d~. og mt'rudbK. ",.Iu 1I."t!>ld
lAd le IlUIde Iani. " ~,.,. "" ~::~~ I ll,l~ fiprot. Ilnr~l("lf I"'l\~I<:oe .... I~" pr. H ., I a!~f

""" 1~W:~l>f

1tI/"fHt).: JIiW>

fn1!en l .. ,r1.sl.)f

"O'lla'
100 1\ l la.\
l'iO'\lla,
21)1) \l t la~

~'\ll '\ I la,

l'"
(ilh,l\llItnln>JlI'l1e "j'lt(.!.I-~I\tlgl\pl h;1

Gu,. nplllll.lIl\-m,t·t1gcl<' xl (()'I"~ll!! 1\ pr. ha
(iII' mctlHJbytte ~<'d ,'pi N' 11.1 (o ~X.l\1 ;l,C Pf, li,l

(1--1 (J. t t_ mgcn kJc-;td
lXI Cl fC~rK'llll\:d I'n ....m\.' 4 ..~lIlr pr kg l ... a:l'hll og [00 II pi al!/f.>Jccnhed Den oplImalc
l\;l'I,tPlnh{'n~lkn mkl k\ ;cl'l.)! Illfon I 'lanp'l.tnmg

k\,chlulmængJc \cd pn ..~rne ~3U I..r. pr. kg '.J og 100
kr. pr.•llgrodeenhed Som gennem"lllt af forsøgene h:lr
del \ær~t \lkllllom1.~1.. optlm:llt:lt tilfure X1 kg l.."clslOl
pr ha Del ~cnnell1 ..nit1lge merudh~ tie \I;'d den Oplllllil
le 1..\;Chlotmængde har ..'æret II,:! afgwdeenhcd pr.
h,l.

I 199.1·96 er der gennemtart t) \e lor~o~ med '>tigemk
mængder h:l'I ..lof Itl maj... I 199) 9:; hlev forsogene
gennclllfllrt dh:r en lidt anden plan end I IW6.

I h"ert enl-dt fON)g er beregnet den optllnale k\ :l'I
stofmængde. mcmdhynet ved d~n optimale kv:clslCtf·
lIIa:ngdc o~ den optimale h:l'bIOflor:»~llil\gink!. N-min
Lndholdet i md/Onen og 1Il I.. l. cller\'ill-nillgen 3f lidlig~rc

lilian organl'>k stof.
I JOI"\(lI!/'1I1' i 1993-90 !Iar tInl optimale k\wl.I/fJ/til/m

\l'1 111 ma)1 \'(l'/'('! 87 kg kl"l('/~lorpr 11(1
,\!er/ulb,·/u'! fnr hæl.\fl~r lwl de" 'Ipwlwlp k1'æ/~fUf

IIltrfl}:l!t' har \'Il're! 9.8 a!t:rtl(lel'lllll'tler pr ha
/)l'n tlp'mmle k1ll'/~lofJnrsY"'''t: IW/ til'l aklU('lIe IId

bYflf' har l'æH'I/N Ag kWI'/\'roj pr. hll A'\"w/wojfiJH\'nin
.l:en er /Il'" \ min l md:rmt'fl ug III'" efternrkrlUlf.:p" af
f/(JlIl:en' flJfi"'1 ort:lmlsk ~fOf

\llr:l'fI(/(' mængder h-æl.\lof har ,al' haft nogen \'{('
~('Il1IiK l1u/\'Irk'lIIl1: l'll aff{mdem ~(II1I/1Ie"-"ill'llllllgog jo·
dl'rWUI"

I'orso!!~n~ fnrt ...ætter.

Startgodning til majs, 1996
Tidl1gcre fOl1>o!,! har viSI, 31 del under relatlvi ugunstige
forhold lor lll:ljitdyrkning er lu)(]\,cndigt :u placere en
:.tangodning vcd sånlllg. For...ogene gIver il-ke ...var pot
om det er kvælstof eller fosfor. der er hrug for. Det er
og. ...~ tlvi:»l. hvor .!>torc mængder fo!-ful'. der er nodvendi·
ge. ug om for~kelllgc Iyper af fu.. forgodlllnger er lige
velegnede ~t)rn slartgodning. r'ormålct med denne for·
sngsplan er derfor al bely-.c dl:- ...e sporg~m:11.

I 1996 er der genncll1furl fcm forsøg mcd olle fOf:'lo!:!'i
lcd. I fire forsøg har der været Cl niend~ fo,..."gsled. h\ dr

ud,æden har v;erel bejdsct med ~OO ml af produl-tct Te
pmsyn F1~9~ mdeholdende 600 g nnl- pr. l.

rOf"'l!,!ene er genncIllfm1 p:\ JB I til Hi 5. To fur .."g
pj JIl I er \ andet

rurlruglcll har I atle fem l'or..og været majs.
Det er tlhlræhl al gmnd~,)(] ....kc forsogene "Jlede... al

I..va.+'lloffor..ynmgcn har været 166 I..g. k\':clslof pr. ha
ltlH "'-mm og Ull-I. efter- Irknlllgcn af tidligere tMurt
urg,almk gødning.. Forsogl>!H)(]nmgen er alb:llnncercl
med I..alkammonsalpcter, ..:\Icdes at alle fOr<iøg~led er
godet up til en k\ æbtnffor!l) nmg p~ ca. 200 k~ l- \'æhtnl
pr. ha. '\'-mm indholdcl j rod/onen har værel mellem :!8
og IN5 kg N pr. h:!. Tre :lf de fem for~øg er tllfnn hu:»·
dyrgodning.

Sort~n har været Apache lIre fem.llg og Avi ....o og. en
~ortl>blallding i Iwer cl for'iog.

Fo....ugene er ~Jct I perioden fm den 2X. april tIt dcn 2.
lllaJ og er hu..tct i perioden fra den 14. oktober lil den 7.
novcmocr.

For..ogl>plan og resulliller frcmg:'lr af tahel 51,
~r h..lr .. æret s.por af lejc"i:l'd i alle for'llgslcd. Ingen

.lf for..ugsgodningemc h.lr medført ...... ldlllnger al lll..lj ..en
l fnr;lrel. "orsog:»~odmngcmc har heller lUC p.h irl..CI
plantcme~ I-uldere.. i~len .. i for.\rel.

De ton.l..dli~e mængder og I) per al gødning har lUC
haft nogen væsentlig ind\lrknlllg pj hverken lor!ltofind
hold eller lorstolTeL, \amnlcn'iætning.

Vcd det rorholdwis. høje I..\,d"'lnlm\'c:lll cr der IHc
hostct .. lglllfil..antc memdh) tier for placering af 1..\ ,l'I
..taf. Der er hnslel signifil-i1n1c merudhytter for pl:lccnn~

al fo ..for. Der har iHe va:rel .. lgnilil..ant ft)r... kel mellem
de for..kelligc mængder losfor.

Placenng:lf 15 kg fo .. for l ll1UlUW111l10nlUmfu,f..l1. dl
:Irnrnolllurnfo<;fal, triple!-upcrfl)"ifal og den Ot.)rholdlgc
NP-g\>uning har stort ~t givet ..ammc lllcrudhyllc.

Bejd'lllllg med det /lnkholdigc prodllkl Tcpro..)n
F249R har iUe p:h irket udbyttet pO.. ilivl i de lire for·
..og. ~Olll produklct har deltaget 1.

\leder!lt i tabellen er vi ..t gClIlIcm,nltlct af de for'"g,
lcd. som har dellaget I fOf\ugene I 1995-lJ6. Gangen l
lallene er den "amme ~Ol11 i 1996.
Forelob(~ I..a" ktJIIHudere5. al der har I'ærel hm/('I



Gro\foderproduktioll

Tabel51 \/arlgodmng til majs IK39)

P1~. Karakler for Z'
1'1:1. tønlof Pet ar tonlof

Udb ...~

Led ring af kulde- K, 1'11. ha

~
k,e·.1 s~·td- ~,

~~lk ..l~ rAprol'rat~~\'e~
torst.

I:~'fI I-e~d run"
""" I ", FE

, 26,4 M.3 8.2 20.8 lS.9 1.11 %.7 87,3, 26.S l.4,J R.5 20.0 25.7 1.10 JA III, 26,8 35.1 8.4 20.6 26.2 1.10 4.• 4••
I 27.0 14,6 ,. 20.3 26.3 1.f19 5.4 6.2, 26.9 3~.9 8.2 21.0 25•• 1,11 '.2 4J
I 2;.1 35,S '.4 20.4 26.2 LID '.8 •. 1, 27.2 ".0 83 20.2 26" 1.09 '.9 6.6, 2b,Q 1('.0 '.' 20.1 26.:- 1.1)9 " •.0

.13 3R

• 27.4 36.1 8.0 20•• 26,9 1.10 102,3 92.8

• T.9 'to.! ~.2 20.1 2i.0 1.09 '.' b.2

4 27,4 36.9 8.3 20.4 2." 1.09 1,1

m m

O • 28.7 18.4 8.2 19.3 JO.O 1.07 102.6 %.1

" "
2K,Cl lX.X 8.2 19.3 N.9 LOi 2.2 VI

O • 29,1 39.0 8.2 19.0 JO.7 1.06 4.1 '3
() " 211.9 J9A lU (q ,f, ~.6 1.08 ' .. J.5
O • 29,\ 39.3 8.3 19,3 JO.I 1.07 '.4 '.1

" • 28.9 \~.9 8.1 19.1 10.5 1.06 J.S .l.2
O • 28.8 39,6 8,3 19.3 29,7 1.07 4.0 3.8

2.8 ,U

1f11"nol! Ift<J~ ·...f,

GrunJl!l'ltlnlllg
+34Nikas
-l.I1\II.."
+ 15 P i monoammJosfal ... 26 lI,J l kas +
I lUl' I m,lOllClmmlll,lat , ]() ~ (kJ' +
+-1C;l'idlammf~fal+21 Nlka~ +
... l S II I Inr...:lsupc.'Thl'I.l.1 ... .'..1 j\, l kJ.'
+ 15 PI NI'20-9-0m. B +
I.\/J

5/onøg JQ96

Grundgoomng
+34 N ik.as
+l4 ilas
+ 8 P I monoamm.fosfal + 30 N I kø +
+ 15 PI monoammJosf:u'" 26 ~ i kas +
-+ 30 P i monoamm.fosfal-+ 19 i k:u +
+- l:li P i di.lmm.r~fal <I- 21 N I kas
+ 15 P i tripelsUperfO$U.I + 34 N i Os +
... lli 1', NP20·Q Om. B +-
/SI>

4.1
L.m

J /nnøG JfflM

Grund!!oonmg
+34Nikas
... 1~ PI m,lnoanunf(l'Sfal'" 26' l kJ.'
+- l S P i monoamrn.fosf'l +- 26 :'ol l DS og
~ betdscl m. 400 ml Tcprospl F2498 +

I (jrundl.tl'lllllil1~~n "varer 111 .:n ~\ ,d"I,J1for~yning Il;'! 16(, kg \I pI' h:! inkl. N mlll og cflc:rVll-lning af hLlligcrc 'ilf"n or,gamsk slof.
1.>0..- cnh-Itt.: llll,-'gsl..-d Cl' ~1 ...h~CI op III en kvæbll'11on.~llIngp;\ 200 kg h;~I'ltlt pr. ha mkl forsogsg\,Jning.

'(1-10, () 1lIg.c:n It:J~·~a·d. II1.1:CII q ldning og Ingen rC~I'Ic:n~ over (III kuld...

.\/gf/iji/...fIllU· (J.~ f"l'IIWb/e merudhvtll'r for plllCl'rmg lIf
jo"jlW Ikt JlOft'lft' meru(/IJI'Uc fnr fosfor er hm/et I'ed /5
kg fm/ur pr ha, ml'f! der hur iJJ:e l1('(l'( ~i~fIIfiJ..antjor
~At" pa H o~ 15 Ag fusfor pr hu Mnflnummomumfo.\fd/
og dlllmmunillmf{l\flli har I"Irl..l'( bedJt. mrf! da har lUl'

lli'ret fltlKl'fI 1'II'Sl'IIflig junkel mellem de Inr.\Al'IlIf!.f' fin·
!ur.eodmnl.!l'r.

P/(/Cf'nfl~al en b(}rh(J/tli~ ;\ r'-~()(llllllgeller be,ds",n8
afud:!>teden mn/ :illl.. hur ,I../..t' haft Il0l.!en hen'dende ind·
HrAnlll.a: po Iln'rJ..f'lIl1dhwte ella /..Ta/ill".

I'n"u!-!~nc lnn,.cut.'r.

Mikro- og makronæringsstoffer til majs,
1996
I 1996 t.'r der g.ennemfon fire forsog metJ mikro- og Illa
kronærlll~):)(Oncr III majs.

l-"orm~lel t.'r al hel) !>e. om en behandhng af maj'"cn
med mIkro- ug makronæring'isloffer efl~r frcm~pinng

kan sIabilisere udb)I1CI og hahlclcn på el hojl ni\eau.
I fir..: forsøg er tJa alpro\"cl - produkler I lre af dl"e

forsøg er der atpn"c1 e"1 oliende produkl.
Af de lll111drc ~endle produkler indeholder Zintrnc

iuu g /lnk pr I. Hw/mmaL: 20 pc!. magne.. ium. ZinphOf

14 IX:t. Link, dcsuden I~L8 JKt fosfor og 6.4 pct kallum.
og Herhuli llldcholder flydende ekstrakler af h:tvalger
lilsat Cl o;pc(:icll mix af andre planlcekstrakler.

Produktcrne har været udsprojlel ad IO gange. forste
gang. njr m.tJscn har værel IO cm høj. og anden gang nM
maJ"C1I har værel 30 cm huj. Produkterne har værel ud·
sprojlel i en vandmængdc svarende til 300 I vand pr. ha.

t-orMlgene har ligget på jB l lil 18 5. og i forsøge I p:i
JB I er dt:r vandel.

forlnlglcn har værel majs l tre forsøg og \lIllerhvede l

Cl f"",og. ,suneme har værel Apache i IO forsog og Na
'(o~ tlg cn \onshlandlllg l hver el forsog.

For\ogcllt: er 5JCI i perioden fra den 29. april til den 6.
ma, og er h~htel l pcnnden fra dcn 22. oklober til den ll.
Ilmt.:lllber

Tr..: af forsogene er ulfon husdyrgodnmg. Forsøgene
er Ikkr.: lilfon handel ....godnin~ indeholdende S\ ovl, mag
nesium eller nukronæringssloffer.

for..og ..plan og resultaler fremgår af label 52.
lnllddclhart fur h\-er behandling cr der i del ubehand

lede fon,ogsled udla~et en planleprovc til analysenn,g
lor rclC\anle nænng""loffer. Re ..ultateme herfra kan ses
i Tah('/h"a~ lil Lands!onor:ene

258



Grovroderproduklion

lal>rl 52. Mikro 01; f1IfJÅronll'rm1;.H/offer fil majs. (K40)

2 uger e. .Ioidsk beh. F",_ Pcl. torsl Pet, ailttnttl( K8 Udb. Ol mendJ, pr.ha
L<d PllnlC~IKar.ror leje., 11 plante- hele ar-

riproL IlnI: tor I U\ eiK ",,,' t~( I .,
"",x.em pUaf"\'c sæd:tJ højde, an saden pr,FE

4J • 176 27.9 8.5 20.9 26.8 LIl 100.5 90.4
44 • ID r ..'I <.\ 20.2 28.5 I JJl,l O•• 2.4
46 • 175 28.0 '.5 20.2 2&.5 Ul'! 1.1 2.5
4' , 1"7 ~ 27."1 '.4 21.0 27.0 LIl .... Ul .1<
45 9 liJ 28.0 8.6 19,7 28.9 1.0& '.4 4.J
45 , 172 27.~ ,.. 20.1 21l,i Ul'! 0.7 2.7
45 , l7J 28.0 8.. 19,7 29.1 1.0& 32 5.'
43 , PJ 27.11 '.4 2I.2 26.7 1.12 1.2 0,4

"' nI

45 " li4 27.7 8.6 20.9 27.1 1.11 97,. 87.1
45 < 172 :!X.J ,.4 20.7 21lA 1.10 2,2 l.t.

"' nI

If(Jnj'~ 1QQ6

l. Ubehandlel
~ 2x21Hcrhah
ISO

.Jf(JN1~ 19Q6

I. Ubehandlet
2 .2)( IO 19 \l'rllJII.'~\'o ..1
1, 2 x 0,61 M:mlnte
~ 2x Ilhlllrx
5,2x4lgBonks21 Solubor
o 2XlIIlgllydwnlilg
7.2x4kgNP21 n.o
~, .2 x J I Zillphll~
1.'iD

Il-IO. O=gulc planter. W=mm1.cgronn.: plilnlcr
O-HI.II='"1=-en kJe-.a:d

fort cftcr tO fOf'\ogsplaner I 1995, Effekt og merudbyuc
svarer goollll det. som er opnået i :1rets forsog.

!Maj, UklUdt p" l::': Kc:nu
pr. m' ....n "Juli v.h"'"

a.c.
pr. ha"'...

loq5 4 [mw/<

I. Ubchandlel 114 91 IJ.5
2 2 x LO III LenIagran

... O.':'i I Ciardopnm 6 l. 76.0
4. 2 x 0,4 l Slara~ 180

+ 1.25 I Gardopnm- 4 Il 78,6
6. I x Ul l Laddol Tt-••

I x 1.11 Lrddol TE" 9 " ;IU

UiJ) II> !4./

1995 4 [OflOI<

1 Ubehandlel 121 76
2 2 x l.U lI! I~nt;lgran

... O,i:'i I C;ardopnm O 4
5.2 x 0.4 I Mauigon

+ 1.15 I Gardopnm- 3 7

•Actlpron IIlul
Lcd 2-6 t>ehandlel på ukmdl med kimblade og Igen

" IO dage: \C~n:
Led 7 behandlet p.i ulrudl med 11mbl:lde og Jgen
1,;.1. IO og 20 dage \enere

690

"".

.,,'

28.0

5i.S 'iOO
67.6

fl~,1

74.1 690

67.11 \10
77.1
1fI.<I

•3

I'
2

93

3

•
Il
2

14
4

242

l"aht>l'il Ukrutll i maJ,> (K41)

/W6 J jo",,/(
I UbchandleJ
2.2 x fI.75l~ LClltugran

+ 0,75 IOllrdoprim
3.2 x l.S I Lldo$C
4.2 x O.J l Star3J1c lXI)

-+ 1.25 l Ganil'pnm·
5 2 x 0.4 I Matngon

+ 1.15 I Gllrdopnm"
6. I x 1.0 l Luddok TI~'

l x Ul Laddol rt:.·
7.3xl,5ILldoSC
lAm I ~

To uger efler o;ldstc hchandllllg har der ~IOrt se{ iH~

været ror<;~cl p plamerne!> høJdc og fanc eftcr d~ for
~kcllige behandlingcl'.

Plamehojden. afgroden<, sanllllen...ætmng og foder
værdi \'ed hosl har sturl set helkr ikkc været p:1vlrkct af
de fo"kelllge behandlIngcl'.

Der er ikke signifikante Il1cnJdbynel' for de forskellige
behandlinger. IInJesl udbyllc er hostet I for'iogsleddene.
hvor der hllr været behandlct med NP 21-23-0 eller So
lubor.

1 dl'( IHll't/I'{mligl kofige forår har /i/jiJr.H!lllj mikro
dIer mnkronæflfl8ssfnjjer ef/er /remsjJlrifl8 Ikke haft flO
,l.:l'fl befydellllt' i"d\'ir~"'lIg på J!1'aÅ('fl jnderværdi eller
Ilt/bylte afmaJs ,I! eml!erillK

Forsøgenc fort!ooættc~.

Ukrudt j majs, 1995-96
Majs og ukrudt ...pircde langsomt frem i luhet af maj,
hvor kollgt vejr fn~inkede ~f~rodcns ud\ ikhng.. Ukrudb
bck:cmpelloCn hlc\' generel af koldt vejr med cn del froS!
næner. Alligcvcl Cl' del I)~kcdes i året .. forsog at opn.å en
meget tilfredsstillendc ukrudtsbekæmpelse, Slulcffekten
I en~e1lc forsog har dog været på\lrkel af. at n)t ukrudt
er ...piret frem hen over sommeren,

rels fon.og har skullel belysc effekten o\'crfor ukrud
let af fo~kcllige midler dlcr I..ombinatloner af midler.
Det er behandhngen~ fnnn:ll al holde majsafgroden rcn
heil frem 111 hosl

Tabel 53 viser re...ulliltcrne af 1 forsøg. h\ Ol' LIdo se
er provcl for furstc gang. ~1Jdlcl Indeholder de samme
virksIoner !'tom Lenl3gran + Gardoprim. Derfor ~an

effektcn af forsog.!>led 1 og 3 umiddelbart sammenlig
nes.

En kraftig u~rudl'ibcstand p.å I gcnncmsnit 242 planter
pr. m1 er bel..æmpcl meget lllfredssliIJ~nde vcd optællin
gen i Juni. Dcn godt' effekt har holdt .!>tg helt til bo"!.
hvor megct store merudbytter er opntlcl I forhold III del
~ærdcles »bcla~tedcf' ubehandlede forsogsled.

I samme 11Ihel er vist resultatcrne af 8 for'iog gennem-
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GrOl'fodeqm>duktioll

Lkrudt v..:l.
C.... "! Kemi

Maj~ ",m ""ko ""rudh b.
JWU ". hosl

L' "' ....pr, ha

188 87 45.9

" 11 44.6 ~Kl

7 IO 47,1 640

l.2 " 4-45

... 2J 48.4 470,. 5J.7 310
47 22 41.9 330

/5.9

T"ud 5.J (Jtrlldtl majs (K.n,

600

640

470
330

110
330

6

3

n

S
17

76

32
7

o

3
9

34
S

'21

133

/990 5!fJrsøf(

l . Ubeh1nd1e1
l .2 x n.":''i lI; Lenlagr.lJ\

+ O.':''i I G:udopnm
3. I x 1.25 l Gardopnm

l x 1.51 Lentlgtan
+ 1_15 I Gardoprim

4 .2 x (L'i I Butlnl
... 1.2.:'i I Slomp se

5.2 x O,4~ 1Basagrun 480
+ 1.25 I Stomp se

6. I x 1.01 Laddo1cll,....
I x I.:t I LaJdol TE'

7. I x 2.5 II..addok TE'"
LSJ>/·7

/W5 J fOrlo,..,

l. Ubehandlet
2 .2 x 1.0 kg Lentagmn

.;. O.J'i I Gardopnm
3. I x 1.25 l Gardopnm·

I x 1.5 I Lentagran
+ 1.25 IGardoprim

6. I x 1.0 I Laddol TE'
I x 1..\ I Laddol TE'

7. I x 2,;'i I Uddok TE·

/9Q5.4 forlf1/i

I. Ubchandl~1

2. 2 x 1,1) kg I~magntn

+ 0.75 I GardoprJffi
5.2 x 0.45 Ilh~agmn 480

+ t.25 I Stamp SC·
7. I x Vi I Ladclok TE"

Gron skærmaks se.f .ftadig oflere i maj.\. DelTe græs·
ukrudt. som er beslæglel med hint!, bekæmpe!> ikke med
de almindelige maj!>'herhlcider. som primær! har effekl
mod lokimbladelukrudl

·"tllpron IIh.!l.
l.ctl2-6 behandlet pft ukrudt med kimhlade og igt:ll
ClI IO dage senen:.
Lcd 7 heh:mdlel p:1 ukrudl mt:d klInblade.

•ACliproo ulsal"KG 691_ s~dcmlddel ul$llt
Lcd 2 og 4 hehandlel på ulrudt med kimblade og Igen
..a. IO dag(: \CO(:re
1....'<1 .~ og 5 behandlel pi ukrudl med kImblade og Igen
IO o~ 20 dag~ .;eocre

/QW) .• forf."
I Ubehandlel 133 20 29
2 2 x 0.75 lI!- Lcntagr:m

~ 0,i5 I Gardopnm I~ 14 !.'i
3. 2 x O. i5 kg Lenlagl'2ll + 0.75 I Gardoprim

l xSOglilus·· 7 7 3
~ I x 1.01 Gardoprim + 15 S; Tilus ...•

I x l'i g TiIUS·· :!3 8
5.1 x 1,01 LaddokTE

I x 13 I Laddot TE
I xSOglilus·· 3 6

Tullel 54 viser resu!lateme af 5 for~og. hvor Lentagran
+ Gardoprim cr sammenlignet med Laddok TE udbragt
henhold~vis ad en gang og ad to gange. To Slomp SC
blandinger er prøVCI over for de mere kendte behandlin
ger. En relativt :-olor ukrudbbestand - 188 planter pr. m~
er bekæmpet nogel fors~elligt ved oplællingen i Juni.
Bedst effe~t er opn et i forsogsled 3. hvor Gardopnm +
olie er efterfulgt af Gardoprim + Lentagran. og l forsog~

led 5. hvor Laddok TE + olie er udbragt ad to gangc. De
Dvrige behandlinger har levnet \æo;cmligt mere ukrudt
Ved host har der i gennemsnit værel en mcget ~raftig

ukrudlsdækning i del ubehandlede forsog~led. Dc be
handlede forsogsled har været mere rene. uden al clTel
ten dog kan kaldes tlf(redss(illende. Beds' er det gåel I

forsøgsled 2 og 3. hvor Gardoprim + Lenlagr.m er prøvct
p~ IO m~der_ Udb)'llenivCauel er bc<;kedent p~ grund af
den ~tore ukrudtsbelastnmg. I de behandlede forsogsled
er der opnået meget store merudbytter. :-.om bet)der. at
udb)'ucniveauel er fordoblet i forhold til ubehandlet. De
målte udb)'ueforskelle er ikke stati~lisk Sikre.

I samme tabel ses resultaterne af olle forsog gennem·
ført i 1995. Effckten har her været sammenfaldende med
del. som er fundel i Arets forsøg.

Forsøgene fortsættes.

Tabel 5'

Maj~

Ukrudt i majs (K43'

l
, .\ "".
~~Il Skud I'h
i rul! pr In dl:lm

,uh ". l.-t

Tøllm·
bl Pet
dekn, .....

47

2

2

4

2
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;':I'iÅ oplm'der Olft' I maj.) og 1J/(III~f' Ifeder i ('I f(fhmf
dl'f/dl' (1I1ljtlllX \4111s~hedl'rrll' for bekæmpdH' har 1·(l.'n't

/1l'~m'''\('t fil hrug afet gll'phO,lar-m'dt/eI eftl'" hOJ{l'lIer
el'l jimlt! for wmillg

lJilIedl'1 \'I\{'I ÅI'I1 med hegYI/(/l'm!f' l'lJtllllg lfler hf'
/umd/in,l:, med Tllu.l. \om i /99fJ I'r aJflml'l'l med meget
10\'{'lId(' rejUlllltl'r Hehollllhllg,knl II(/r "lId/et Uflllar
dll1/\k gudkt'm/el'lt' - 5Ål' /llI klik ml'd 3·5 bladl' fe/.;.I
mm enHlpph'rt'ndl' b(,/lClfl(lIl1l.~ rl/ bl'kampc!w a) fOÅim
h/m!t'llIkmdl

Tahel ,5 "I...er re ...ululleme af ~ fnr"l'g, In,ur Tilu~ er
prmcI III bel...l·mpel ..e af l.. \ il.. I maj" Titu ... er Cl nllm
IIIludcl. "'\}fn uu over god \lrl..nlllg p, ~r;:c.. ukrudt illl..l.
1..\11.. O~ ..;l har nog~n dfdt p3 tol..unhlauelul..rudL \t1d
lel er pnl\'CI lor f(".. \I: g;lI1g l lal\lhfo,..,ngcn~.

hlNl~ .. kd 2 er hchandkl Io t::tngc med Lenla,gran ...
G:trtlopnm og der er opnået en Illlrcd" ... tilknde dldl pi.i
uet tol..lIuhladcdc ukrudt. It\ orimod effel..len p!!. kvik har
v:nel Ix: .."eden I forwg ... led :1 Cl' dellne hchandling ..up
pkrel mcd o::n hehandling mo::d Tiltl .... Ufel..lell overfor
1..\ Ik har \ æret IIIcgeltilt'rcd ..... tillendc. og der er :-.anllidig
orn~et en lilk forhcdring af cffl.:I..lcn p:.\ det to"imbl:ldc
de ukrudt. ror...ugslcd -+ \ i..cr virl..nlll~eI1 af Gardoprilll +
Titu~ elterful!!1 af O::l1unu en behandling med Titu .... Ef
fe"len mcrfor det IOllmhl:ldcdc ulrutlt er I..napl p hOJ
de med dc ovrig.e Ix:handlmgo::r. 1111.:11" effel..len p<l "\'lk er
megel 111Ired...... tll1cndo::. For·...og... lcd 5 cr behandlet to
gange med LIddok og cfterfulgcnde meJ Titll~. tnel..ten

Gro' fodcrproduktioll

KVl" Totlm-
llr.AA1I

s..~ I, P~l ~I ~:IMajs ["1". m;
pr m' ~lm dzkn

I Juli .!lub ,. hø~l v, hchl

IWfJ .lj/lrsør.:

I Ubehandlel 2H 1'. ., 61', I x 2. e; I LadJ.11.. TI " 152 111 '", I x2,51 LadJol.. TI
I x 50 ~ TiIU~" '. .7 lU 9

4 1 xO,7.e; I..g l.cnlagran
t 0.7e; I Gardopnm 'S l !J ,-

5.2 x 1I,751..g Lcmagran + 0.75 t Gardopnm
l x 2; g Titus.... 21 '!8 l'; ".. A~IIJlrull 111"a! .... KG 6111_ ~l'fcdenlldJ.:IIII'.l1

Lcd 21,,:h.:mdll'l 1';1 ubudl meJ 21(I\hlallc
t cd "' \~g ~ Ix:h:lIldlcl 1'.1 11"1\1<11 med 1 l,,, t->Iade og Igen
ItI d.lt:'C '-<:111:1":

mod ,:hcl "\ il.. l>om IO"Jlllbladet u"mdl har her \ ærel
megellllfred"Millcnde.

Vdb) HCI er ll..kc m:Ut l dl:-,,,e IOf';og
'-orsogene fClnsa'tIC:">.
l"ahcl )6 \ Iser re ...uh.ateme al J fur..ng. hvor TIIU'" er

Pf\)\ct III Ix''''l'm~hc af l'1l krJftlg hc'lland af '" ll... Dct
Ink1mbladede ukmdt er bc~æmpct med hcnholdsv;~

Laddo" TE og Lcntagran + Gardoprnn. D1:';'>C bchalld~

bnger har iHe haft cffcl..! mod I..vil... I forso!,!l>lcd 1 h:lr
t:n ... upplerendo:: hchandlln~ mcd Tllue; l fuld dO\I" g.l\ Cl
en rct goJ virkning mod I..vlk. I lorsog~led 5 er bchand
11l1gcn mcd Tnus delt og ..kel l blanding med Lelllagran
+ Gardllprim. Ved hllslbcdonlJllcl~cn har effel..lcn mod
hl" \'æret lI"uffende. Delle "an sl..yldell. at "prede
"Iæbcmiddt:l ikke har værct ltb:ll TiwlI i delle forsøg"·
lcd l lllOd..ætlllllg til kd 1

0(' gl''''lemfiJrfc [O(\og har 11.11. al ukrudl i /IIajl kOIl
Ilf'ktrmpl'~ skamoml og e))t'klil"1

IJe" ["OIt' bdulfIdllllg ,\kal gl'tmemforn IHI IIkrudlel.\
Åunblad.lwdm11l ()~ [Olgl'.\ op, flor lIyl IIÅrlf(!t igt'lI er f

Ålmh/ml!>Wdfl'l

Effekt af ukrudtsmidler
T,IOCI ,7 viser den effekt. en ræUe mIdler har vi ..1 mod
tnl..lmblauet ul..rudl l maje;. Ilabcllen cr medlaget lIudler.
...nm ,"eIlICS markedsfort l 1997. Flere midler virl..cr me
gl't efrcl..!l\t 1-+ stjerner} overfor en ræUc ul..rudharter.
men fIlT andre arter er dcr dog "huller.' l e«e"len.

flllg den indmmmcde slTalegi.

Sfral(,~1 1997 mOl! uk rudI I "Wj!>

"'clld de 2·5 d011l1f/('/·l'm/c IIknull'sorta I d{,1l
pagll'ldctU/e marI-.

2 !l'ærk\a't hekæmpdll'lI I ukrudlct.\ klmh/ad51l1
dll/IIlUfJn!>l'r IlIOJ\l'n.\ I'torre/w.

3 rol,~ op Im'd 2 IprnjlllUlX. nar m·t ukrudt har
IId\'/f..lelkullblade

.J Suppler liter hehol ml'd etl 35prOjtnin~
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Grovfoderproduktion

Tabel57 Effekt a[ udvalgte mIdler mod [røllkrudlSOrter I maj~

ll<· Kemi'

Pm...et do~i5
hlllld- k.alie· ,.Ager· Futtlc-

Hvid- Pi1eun,
Pileurt Pileurt Brand·

S,,"
M'Ils

kg/ltr. pr. ha
Iings- J"" kål .. mel~t Kamille bleg

~n~r1e bæger
run·

inde~ 1"." "'" '.cl", Ifer..k. "J !iok.)'gg
1996

Utrut/I med bmfJlol/e og igen 5-10 dagr senere

I. Gardoprim + Lentagnm 2 x (0.75 + 0.7.5) IAO 500 •••• •••• •••• .... •••• •••• •• ••• ••••
2. Gardoprim 1.2.5

Gardoprim + Lentagran 1.25 + 1.5 1.84 <>4" •••• ***• •*** **•• ***. •••* .... ....
3. Slomp se + Basagr.an 480' 2)(1.2.5+0,45) 1.50 470 •••• •••• •••• •••• •• ••• ••••
4. Laddok TE" 1.0 og l.3 0.92 310 *••• .... •••• •••• •••• •••• •••• ••• •••
·'Pen~trenngsolie lil~3t. Effekt niveau: .... over S.5 pet..... 70-M5 pct.... 50-70 pct..• und~r 50 pc!. elTekt - elTektlkle belyst.

Nye metoder til bekæmpelse af
frøukrudt i majs, 1995-96
I 1996 er der gennemført ni forsøg med dct fonnål at un
dersøge, hvordan forskellige metoder til bekæmpelse af
froukrudl virker på udbytte og kvalitet i majs til ensilering.

r det første forsogsled cr der udført cn traditionel ke
misk bekæmpelse af froukrudlct ved bredsprøjtning. DCI
andet forsogsled er behandlet som det første forsøgsled.
men der er desuden udført en til Io mdrensninger. I del
tredje fOfSøgsled er der udføn en tradilionel kemisk be
kæmpelse som båndsprøjtning, og der er mdrenscl efter
behov. I forsøgsled fire er der udelukkende udført lllcku~

nisk ukrudtsbekæmpelse i form af strigling og hypning.
Det er lilstræbt at foretage en blindstrigling, det vil sige
en strigling, før majsen kommer op. Derefter har der
værel udført en strigling, hver gang nyt ukrudl har hafl
kimblade. Til sidsl er der hyppet en til to gange, når maj
sen har værel mellem 20 og 40 cm høj. Del fjerde for·
sogslcd har kun været med i fire af de ni forsøg.

Fire af forsøgene er gennemført på J8 l med vanding,
Io forsøg er gennemført på henholdsvis J8 4 og JB S. og
et forsøg er gennemført på JB 7.

Forfrugten har været majs i syv forsøg og kom og roer
i hver et forsøg.

Tabel58 Met()(ier III bekæmpelse a[[roukrlldr i mOlS (K45)

B,· Ukrudt Ved hl)St Pct ar l''fstof Lldb. og

~ hand· pI. pr. m: r pct. ,·:r '1-PCt pt "'·t K, mcrudb. pr. ha

hn.,·
'~~:J'Id_

eJe- p. m. ~ide nl· "". S" torst.
hkg'f lstd pr. m· $lud ''''. pro' slof \'el~ pr. FESprGJ Juni v host a.~.inde), slof tmsl"f

1.6.5 163 ,O 18 O O 26,4 8.8 19.2 28,1 1,06 99.9 93.9

1.65 116 8 12 O 9 25.9 '.7 19.6 27.3 1.08 0.8 .0,5

0.55 160 " 24 O 9 25.9 8.8 19~ 27,4 1.07 +2,4 +3.2

"' "'

1.65 126 6 36 O O 2 25.3 8~ 20.3 26,4 1.09 915 84.0

76 37 " " 2 25,] 8.9 20.6 25.3 1.10 +15.6 +15.0

"' "'

1,65 165 IO 20 O 9 28.0 8.7 18.7 30,0 1.05 106.3 101,4

1.65 116 7 14 O O 27.7 8.6 19,3 29.2 1.07 3.5 lA

0.55 m " 22 O 9 27.8 8.6 19.1 29,4 1,06 0.0 +1,2

"' "'
1,6.5 145 8 32 o 9 28,5 8,5 18.9 30~ 1.05 106,2 101,1

" 47 46 7 2 28.4 8.0 19.3 2S,7 1.06 +19.7 +19.6
Jl.8 IO/)

4forsøs 1996
I. Bredsprøjlning Il

4. Strigling
+ hypning

I-SD

9 forsøg 1996
I. Bredsprøjtning IJ

2. Bredspmjtmng "
+ rJdrcnsmng

3. Båndsprøjtning II

+ radrensning
LSD

Iljormg 1995·<)6

l. Bredsprøjtning Il

2. Bredsprøjtmng
+ rlulrensning

3. BAndsprojtning
+radn::nsmng

I-SD

7for.lOg 1995-96

I. BredsprojllUng Il

4 Slngllng
+ h)'pmng

LSD

"2x 0.75 l Gardopnm + 1.0 kg LentagrJJl.
JVed 2. radrensning I l~d 2.
'>Q-IO, O=ingcn lejesa:d.
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GrO\'roderproduklion

lI\-';S jorden .\le",mer,,1
el/er erfaljt O.J: ubeJ.. '-em
I/oraret, kan en rtulrefl\
nmgfremme \'leJ"sten I

majs. For ikkf' al 5#.:(ule
de O\'erflad/sAe rOl/der
Imr man IkÅe tomme
tælrere {'nd 10-15 mr IW
rækAt'" ug mur' elld 5
cm i dl'hden.

Olle af d~ ni fUr<iog er Illfort hu...dyr~udmng. I otle i1f
ni for...og er der pl,leCret 60 lil ISO kg \"p-godnin,g pr. 1M
\ed ...Jmng.

Sorlen har værel Apache I fem fors,,~ og Faclo. a
'<0\. Hlro og en l>on....blandlOg i h\ er et for...og.

Olle (o"og er ...:\el 1 perioden fra den l ..L april lil dt:n
l. maj. og et forsug er sået den I·L maj.

Olle af forsogene er hoslet i perioden fra den 2, ok IO
her III den 23. oktober, og et forsug den 13, november,

Tabel SS viser forsøgsplan og rC~llltaH.·r.

Tallene for pet. dækning ved hosl er på\ Irkel af IO for
søg llled en megcl huj dækning af ~lIl:1u"rlldl i ;llle for
sog... led.

R.:JdrcnsnlOg 1 komblnalion llled IradJtlonel kemi"k
ukrudlsbd..æmpel\C har ocvirkel en lidi hcdre ukrudls
bckæmpellOe end Ir:.ldlllonel kenmk ukrudl ..bd..æmpelse
Kombination af b. nd'iproJtnin,g og radn:n"mng har med
fOrl cn lidt dMligcre bekæmpel\C end ved tradillonel kc
1111... 1.. ukrudlsbekælllpt"IM:.

Den mekaniske ukrudhhckærnpelse har \ ærel octyde
ligt mindre effektl\- end den kemi...ke hdæmpel'iC. hvil
kel har re...ultcrel l en utll!l'CdSSlilknde renhed \ed host.
Den mindre tx:~tatld af ukrudl i for"og ... leddet llled me
kalmk. uk.nJdtsbckæmpcb~ 1'.11 del lld"punkl. hvor der
skulle :...pr"Jte, for...l~ gan~ i tie u\'rige lorsogsled. \ i:...cr.
al hlmdslrigllllgen har haft en god virl....nm~,

To uger efter sitl:...le radrensning har der Ik.ke ,,:erel for
skelle i planlehojden eller pj faf\'Cll af pl:mlemc efter de
fo ......kclligc bchandlll1ger.

Indholdet al IOf\lof. den keml~ke sammen...ælnmg. ug
fodef\oærdien har ..IUrI ...cl Ik.kC "æret på\ Irket af de (01'

skelll~e behandlInger.
Udhyttel af afgrodeenheder har Ikke værel signifikani

for..l.dligt efter de forskellige meloder. Ved mckani",k.
ukrudtsbckæmpchl: er der dog høstet 18 procenl mindre
udb)ltc i fmhold til lraditionel kemisk ukmdtsbckæm
pcl ....:.

l den n~dersle hal"del af labellen er \ iSl ft."\ultalcme
for 1995-96. Gangen i la Ilene crden samme ..nm i 1996.

Foreloill.t.:l ton tmrAluderes. (1/ del t.:enerell lUe er
H'nlllbe!1 al Ildfore en radren:.."Ult.: I fIIajS_ l. nder WIde
o).: J..olll(f' forhold Aun en radrf'mnmJ: stimulere 1tllljH'fn
I'll'hl En radrenJnUlg ÅiJn ogui fIIednrke III en IJcdrf'
heklempel:..e af"J..rudlCI, h\'or llell o\-'rij:l' llkrut/t'iheAwm
pehc er _\laeI fejl

Komhl/lllllorrerr af bdnt/:J.pmj/fIIllg og radrensfllflX har
tlareI sig pd IWjde med IraditlOllel IIkrudu'bekæmpelw>
blide med hemyn 111 IIkrudtsbekæmpel\l'n ()8 med Iren
.\.\'/1 lil udhw/e 0X /oderl'ærdi.

HekomsÅ u/;,mdl:J.beÅæmpel\'e Ildfort ,'ed sIrit.:ling og
lIyprllnJ: Irar bcnrÅcl f'n bl'lydeligl :J.wrre uJ..rudadæA
"i".~ I'ed Irm' 08 har gll'el ca 20 procenl muulre udbyIIe
l'nd tra{lttlflnel Annis/;, UÅrudl:J.hetæmpel.H>

forsøgene fortsælter.

Undersøgelsesarbejdet
Afgræsningsundersøgelse, 1992-96
UndcNlgel<;en er udf0l1 1'<'1 udvalglc kvægbrug (UA'
pf"(~/ekI) med udvidet kvægbrug~n1dgivn1l1g,Fra 1996 er
der også medtagel analyscrc"ultaler af gl'æssels fodcr
\';crdi på SIlIdil'1andbrug. der er med I projeklct Kvæ
gels fodcrfors) nmg. Græsprovcme til anal)'M." er udlagel
efter den ...;mll11e udsplan og de samme relningshmer,

llndc~ogelscn gennemføre\; I\ærfaghgl koordineret
mcllem lokale hæg.. og plameavlskonsulenlcr.

Fomlålet er al udvide konsulenIer og landmænds
kend...kab Id planlægnings- og "'l)nng:"''i)'stcmer i græs
marker.

Undersogeisen omfallcr reglslrenng af afgræ:...nmg I

lIdnytlelscssy~(cml:me regulern :J.tor[old og ra/lOns- ol(
folllllfgræ,\llIng



Grovroderproduklion

udcn vaNhag

."..1"anlaln'

I''''bytte. fudcænhcdc:r pr. ha

I
I

"'"lfl\cnlJOnd doh
nll.:d vandmg uden \'amhng

an13.l ~. antal .• I

Af......alags
lsyuem Ol -Ar

R~gul~"t f((lr/old

1996 2 5693 4 4836 6 604'
(S): 119 11:';~ 998
1992-96 2J m8 17 ,.., 7 6180
IS)' 1-106 l:'in '79

Fold· oK ralwIIJ8rll'Hllnl(

1996 '930 6'29
(Sf'
1992·96 II '236 4 7'49
(S)' 1m! IM~

Anlal brug
Spn:dnmg

5911

5426

Dc konkrete mål er folgende:
al få slUm: kendskab lil græsscb foderværdI Ig~rulCm

væks.perioden. herunder især indholdt't af AlT og PBV.
al få Slorre kcnd~kab til brug af Illskudsfoder under Jf

gr:t:~ning. f.ck,. pulpener og kom.
al undcrwge belydningen af fOr"kellige AIT- og PBV·

nivcaucr.
al få stOlTe kend5.kab III nClloudbytte \'cd afgræslllng.

Den knegspecifikke del af undersogelscn behandlcs
Ikke her. men i meddelelse fra Landsud\'aJget for Kvæg.

Der er labende udskiftning af brug, "om deltager i
L K·projektet.

Til anal)'~r al græsset~ foderværdi er græsset afl..lip·
pet i normal afgræsning'ihøjde fire III fern ~leder på area·
let mellem bU'ikgnc.!osel.

Pruvcudtagnin!:,!cn t'r synkrolllscrcl efter en tidsplan.

Knlw.:nUOllcl dnfl OL.Vll~bkdrift

med vandinJl. ud~n \ andin..: med vandmg uden \ amllnl!

rul ions· Ol; fold I regulcrel ralmns- og fold- l rcgukrct rcgulcr(,l f\'!,ulcrel

Jflllæsning ~lorfold af[tnr~nmtt slnrhlld ~lorl'old ~tl'r1.1IrJ

-"'-' ~' m' s'' , I n. S n, S S

Buegnt·t/QJtntrnJl pr FE

kg tontof 1.02
ll.AAT 86
I PBV 68
F)'lddaLlOf Locr U.19
l)ggclld. mm. 59

B~r~gru:l/od~n·ærd,pr FE

kil (or:;lof 0.9')
&MT 84
ilPBV en
FyldefaktOf kuer 0.37
Tngelld. mIn 5-1

,\mal prøl·~r /992·96 lJ.I
PCI. allUf'Stof
R~c 9j
Råprulcm n.l
Trzslof 19,4
SuL.L.er IlA
FK Ol'Ianls" stof 80.6

0,6 9,9 0,8 10.0 1,2 10.0 0,7 9,7 O,,
!.5 15.1 ~,~ 13.7 1.CJ 25.2 35 B,n 3.3

2" 18,8 3,0 195 2,8 17.8 2.8 19.2 25
U 9.h _tx IO.:'; .1,8 9.6 3.9 10.1 1.9
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C rO\'foderprodukl ion

Fig. 3. Foderværdi af hvidklovergræs ; reguleret storfold, konventionelle og okologiske brug med vanding
samt konventionelle brug uden vanding 1996.
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G ro\'foderproduklion

Nenoudb)'tteme er rcgi~lreret ud fra en endagsfoder·
kontrol (EFK).

Marlens ncnoudbyue er beregnet ud fra den dynske
produktion ved en forventet fodcrudnyuelsc på 87 pro·
cem og ud fra opmål t ensilage.

I label 59 ses de neuoudbylter. der er regislferctl peri·
oden 1992-96.

I 1996 begyndte græsvækst sent. og væksthaslJgheden
har været lav indlil begyndelsen af JUDI.

Det har medfort. at neuoudbynct er ca. 1000 FE min
dre pr. ha ved afgræsnmg I reguleret storfold end gen·
nemsnittel fra de seneste fem år på såvel vandel som
uvandcl jord. Tendensen er den summe ved lIfgræsIlIng 1

fold· og rationsgræsningssyslemcr.
Neltoudbyttct på de økologiske brug har værct ca.

6000 FE pr. ha og må betegnes som særdele~ lilfredsstil·
lende. Det kan dog ikke tages som udtryk for. at del ikkc
er nodvendigt at anvende kvælstof ved afgræsmng. mcn
snarere at det påvirker markens udbyllenivcau. når der
anvendes begrænsede mængder suppleringsfodcr i af·
græsningsperioden.

I figur 3 ses resultatet fra de analyser. der er udtaget gen·
nem vækstperioden i 1996 for konventionelle brug med og
uden vanding og okologiske brug med vanding. Der er
kun medtaget resultater fra afbrræsning I regulerel storfold.

I begyndelsen af \'ækstpcnoden har proteinindholdet
været hojl på økologiske og kon\'entionelle brug med
vanding. FK in vitro har været højest på brug med van
ding. PA de uvandede brug har det ... æret vanskeligt at
opretholde en høj foderværdi gennem vækstpcnoden.
Det kommcr til udtryk i kg to~tof pr. FE of! AlT og
PBV pr. FE.

t tabel 60 ses et samlct ån.gennemsnit af anaIYM:resul·
tatemc fra cl stort antal konvenlionelle brug og for Cl

mindre antal okologiske brug. De begræn:.ede analyscr
fra "kologiske brug kan ikke bruges til dircklc sammen·
ligning med konventionelle brug.

Dcn største forskel mellem afgræ~ningssystemer er
med hensyn til råprotcmindhold i afgroden. Indholdet af
rnprotein er under normale dyrkningsvilUr 2-3 procen·
tcnheder hajere i græsset fra et reguleret storfoldss)'·
stem. hvillet fremgAr af del nere l\rs gennemsnit. Foder·
værdien FK in vitro har været hOJ 1 alle systcmer.

Antallet af brug og prover fremgår af tabellerne.

Undersogeisen har foreloblg vist:
at grcrssers indhold af råprotem OK P8\f·mdhold er wr·

sentligl hojere fra en regulerel ~Iorfold end fra et
fold· og ralionsgræ.\nmRss)'slem.

al der ril afgræsning slwl bruges el supplermgifoder
med negativl PBV-Indhold. of.: ar det er sær/lgr pa
kræl'et ved afgræsning i reguleret slor/old.

ar væhtvilkår feh. el koligl forår hewæm'er l'æbtha·
stigheden meget og har dermed og~å indjlydel:->e pli
afgrødens indhold af sukker og råpmlein.

at grc~sset i begyndelsen af\'æLtperioden har en meget
høj foden'ærdl uanset afgræ,\·ningf.System.

Undersøgelse fortsætter på konvemionelle og økologi
ske brug.
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Specieludvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion
l Specieludvlgets organi'iationsforhold: Der er pr. I.

december 1996 269 medlemmer. hvoraf 239 er med
lemmer af besøgsordmngen. Besog hos medlemmer·
ne er gennemf,," af Martin Mikkelsen i den sydlige
del af Jylland og på Fyn saml af Karsten A. Nielsen i
den nordlige del af Jylland og på Sjælland.

2 rsmodet i 1996 blev afholdt den t 2. juni på Kon
gensgaard Landbrugsskole ved Lemvig l forbindelse
med 2·dages ekskur~ionen.

Der dellag ca. 100 pe~oner den førsle dag. På eks·
I..ursioncns anden dag var der næsten ISO deltagere.
Hovedtemaet ved årets bcdriftsbesøg var økologisk
dnft. På de besøgte landbrugsbedrifler var der god
lejlighed til at bese rdtionel grovfoderproduktion på
både konventionelle og økologiske kvægbedrifter.

3 Efter de forcløbige planer afholdes ckskursionen i
1997 i Midt· og 0\ljylland.

4 I 1997 får udvaIgel følgende sammensætrung:
Fra Landsud\'uJgl!t for Planteavl'
Gdr. Erik Kristensen. Vantingvej 11.5750 Rmge.
Hmd. Peter Mark lIenrikscn. Tolshoj 27. 9631 Ged·
sted.
Fra Landsud\'olget for Kl'æg:
Gdr. Mogens Anholm. NybyveJ 24. Ulstrup. 4400
Kalundborg.
Fra be~ogsordlllnXcn.

Gdr. Sleen Norgaurd Madsen. Sorringvej 77. 8600
Silkeborg.
Gdr. Ove Moller. Gyvelvej 39. 6780 Skærbæk.
SeklioflcflS konl'lllenter er:
Landskonsulent Karsten Attermann Nielsen, Baune·
vænget 27. 8410 Rønde. Tlf. 8637 3006.
Landskonsulent Martin Mikkelsen. Flintebakken 216.
8240 Risskov. TIL 8621 9725.
Sektionens kontoradresse er'
Landbrugets R:\dglvningseenler, Landskontoret for
Planteavl. UdkærsvcJ 15. SkcJby. 8200 Århus N. TIf.
86109088.
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Opgaver iplanteavlsrådgivningen
Af Ejnar Schultz

I>cll~ af...nit har til rnrm~1 af give en kortfattet ovcf!ligt
o\er omfanget af de væ'l:ClllllgslC op~a\'er l den samlede
luk:llc plantc;J\"I'ir:ldghnlOg.

Op!!urd ..cmc er b:l\CfCI p:'i indhcrclnlllger fra de loka
Ic plamC3\ Is~ontorcr. I nogle tilfælde er tallene skonne
de. og der' II derfor "ære en vis u"iUcrhcd i op!!urcl
..en. For enkelte af np,gorclscme har del iHc været mu·
ligt al få mdberetnmger fr......amlllgc lokale plalllea,' ... ·
kontorer. og de rcelle 1;.1 kan l de tilfælde v,('re !oolUrrc
end angiH:t.

IlU)IUlT~IIl~'r'(;

M5·87pr~

Andre PC pl:lI\CI
f\.bnuelk 19932

I JIl 199]:!

LU;"
1\295

pn
684

2.w3J
8451

'9'1
m

1():!1}9

'I'

''''lO196

Markstyring
Pla.ll1eavl,kontoreme tilbyder Illark'il)nngsr~dgl\nlng l
foml af for"kclhgc ordnmger eller rjd~i\l\ing~paUer.

Det nmfatlcr nnmlall altid m;lrk- og !!(xhungsplanl,eg·
Ilmg. Cl lil nere fa<;!c be..ug l \ækMSæ'uncn og abonne
menl på Afgmdcnyt. Som dCI fremgår af label I, er an
lallct af landmænd, der deltager i el1 m~rl-styrings()rd

ning, ... tegcl til I-nap 7.500. Aniailet 31 landmænd. der
modtager mar"'lynngslllalcnalcr. er 'Id..:n 1995 fallh:1
mcd 0\ er 1.000 Iii ca. -L"OO.

Plantca\h,"nn",ulenteme har I 19Y5/96 me(l\'irl-el \cd
udarbejdehr.:n.lI ca 3..UmO godning~plancr. og de! er en
"ligning 1':1 knap 5.300 p:lIO ~r. Glx1nillg ..planernc dæk
"er cl areal p:\ Illlruhl 1,X mill. ha cllcr ca. IO tredjedele
af lmldbrugsal'calcl. En del af forl-Ianngcn på den f011

:-.alle '\ligl1ltlg I :mlallcl af gudnlngsplanr.:r "an være de
'\kærpede kra\ III udnyllcl"C af hu~d)r~ndlllngen.

Der er de scnere år "I..cl en mark:ml <;tigning i anlallel
al g,K!nmg~plancr udarbcldel \cd hjælp af PC-program
met HI::[)RII"~IIJ')'t'(j. O... er ~5 pct. af planerne ud:ubej
des nu ted hja'lp af delle program. Anlallel af planer ud
arhejJt:1 \-ed hjælp af programmet MS-g? er stærkt fald-

ende. CiIUIH.1en cr, at programmcl iUe længere aJour
fores. Anlallcl af planer udarbejdel ... ed hjælp af ;Indre
PC-programmer er dCrlmod stegel fra ca 100 i 19<)-1/95
lil 1.900 I 1995/96. Udarbejdel'iCn af manuellc planer
har været ~Iærkt faldende dr.: senesle :ir. ....agcn herlil er
bl.a.. al dCI omfallcnde regelsæ! for lildelIngen af k\'æl
Slof lil afgrodcmc gor edb-hJælpe\'ærl..løJ til el \ Igllgl og
ralionelI redskab for planleavlsrådgi\'cren. Samlidlg be
Iydcr kravcne om lilpa~nillg lil rcglcrnc for h,Hllllle og
foderarealer i forbindel!>c med handyr- og ammckopræ
mier. al r.:1 edb-hjælpeværktøj cr ell Slor hjælp.

Som ct lcd I opfolgmngcn p:i planen for Cl hærcdyg
ligl landbrug skal landbrug~hedrifterne h\en :ir efter
hosl udf) Ide godnmgsregn"kabcr 01! noglclalsskemacr
lil dokumentation af npfyldelse af gooningsnonllcrnc og
udn)'(lcl~sproccllternc for hu~d)'rg"dning. Reglernc
trådle i kraft i ho,!:'!rcl 1994. Alle bednfter med ovcr IO
h:.l Jord, og ht:drlfter med størrc produklion IIf husdyr
godnin,g. end dcr m. udbringes p:1 bcdrif1en'i areal. er
omfattr.:1 af reglerne.

Plamedlrekloralet ud\ ælger hvert llr 30.000 bedrIfler,
der ,I-al indsende gIKlnlllgsregn...kabcr/noglelalv..kemaer
lil kontrol.

Planlca\ hl..onsulenlcrne har I 1995/96 med\-'Irkel ted
udarbcjdehcn af mcre end 29.000 godning.. regnska
bcr/noglela],,~kcmaer.It\ ilkc! er en sli,gning p. ca. 6.000
i forhold til 199-1/95. I mangc lill":elde hhver goonings
regn ...kaocl/nøglclal ....sl..cm3cl for del foreg:1ende år ud
færdiget sallllidig med godning..plancn for den kom
mcnde sæ"'OIl.
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Sprøjteplaner
En sproJleplan er en SIOlte, når del al...luelle bcho," for
plantc\,;crn "kai \ urdere .. l vækSls:c.!toncn. Antallel af
sproJlcplancr udarbejdet af plantea\ hkon<;ulcnteme er,
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Gødningsplaner
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Opgaver i plantea, Isrådgi' ningen

som del fremgår af label .l slcgel lil ca. 18.700. Der
rådgi,'cs imidlcnld om plantc\'æm p mange andre mJ·
der. Specielt via nyhedsbre,c. mar~besog. te1efona,iscr
og Iclefonkon..ultationcr informcre.. der i væ~"'L',a:sonen
om beho"et for plantevæm.

Tabel 3. Sprojll'pfwler

Grupperådgivning
AniaIlet af landmænd. der i 1996 har deltagel i gruppc
rådgIVning. er ca. 4300. AniaIlet af grupper har været
godt 600 svarende til en ,gennemsnilSstnITCII;c pa 7 land
mænd pr. gruppe. Gruppcnldg.lvning giver samlidig mu
lighed for en gcn~idig erfanng~udveksllnglandmænde
ne imellem. bl.a. l forbindelsc med al gruppemedlem
mcrnes bedrifter besøge~ på skin i v;ckstsæsonen.

8U>RlfTSlOS"iI'(, 71)51) 1235R 1'l'i51)
MS-87 program.. 6055 3498 389 Tabel6 Gruppcrddghmng
Andn: edbplancr :!~I) c'I'I
Manuelle............ 3395 2489 2115 1911

I ah JW'i 16503 HE50 1~6.'iS Antal ~rupper 314 651 .'iS::! 611
Antal dcllagere............... 2398 3904 3946 4312

Tabel 7 Mark- og f!jt'ndmm1Je!>og ajlwnslllt'nt

Mark- og ejendomsbesøg
Antallel af mark- og ejendomsbc:o.og gennemført af
plantcavlskonsulenlemc I 1996 er på ca. 26.000 og er
slon set uændret I forhold III de seneslc år. I forhold lil i
1990 er antallet faldel med ca. 6.000. Der er sAledes en
klar tendens III el lavere anlal mark- og ejendomsbesog
end for'l i exr eme. Samtidig har aniaIlet af udarbejdede
,ædskitle- og godmng.,planer. sprojle- og dyrlningspla
ner "aml modtagere af Afgrodenyt været ~Iigendc.

]JNS9 2lHl(9 25914 26105Anlal bcsog.Tabel4 Dyrkning~pla/ler

Dyrkningsplaner
Med den stigende brug af edb-værklOjer i markplanlæg
ningen er dCI blevet mere almindeligl III udarbejde en
hel dyrkningsplan for hver cnkelt mark. En dYl'knmg)-,
plan indeholder en over..igt over alle operationer og
hjælpesloffer. der forventes anvendt ved dyrl\ningen.
Dyrkningsplanen gi\er et godt o\crblik og er "clegnet
som udgang~punkt for udarbcjdcbe af markhudgeller.
Samtidig er del en hjælp I forbmdcl'tC med den Inbcnde
registrering af godnings- og pesticidan\'endelscn. der
skal ske i henhold lil miljolO\'givningen. Der cr i
1995/96 udarbejdet knap 19.500 dyrkningsplaner i alt.
og antallet har været stigende de seneste år.

, '1'13 199.

BEUIl:lfTSI05'I'G 2123 8416 \)Q7(} 1711(1
MS·87 program......... 5792- 5266 4249 178
Andre edb-plafler "" 2168

I :Ih ...... 7915 1'M~2 18P.~ 194':'f)

Markvandringer og
markmøder
Dc \eneste 3 ~r er der. som del fremgår af label 8. s~et

et fald I antallet af deltagere I markvandnngcr. Derimod
er amallel af deltagere i markmoder steget cfter ogsa at
ha"e værel faldende, dog uden al kunne J..olllpcn~eTe for
faldet for markvandringeme. Del stigende antal gnd
ningspluner, som plullteavlc;konsulenlcme udfærdiger.
o~ interessen for al modtage AfgrodenYL kim lyde på.
at plantcfaglige emner l højere grad formidle" via en in
len,i'eret ddgi"ning vcd planlægning og skriftlig in·

Ta/x>ll\ \farhandrim:er og markmoder

Afgrødenyt
Alle planteavlskolltorer lilbyder medlemmerne Algn)(I~

nyt eller el tilsvarende nyhed~hrev med oncntering um
aktuelle emner i væksLSæ~oncn. Antallet af modtagere af
Afgrodcnyt bar i 1996 vær~t på ca. 19.500. Dcn ...Iore In
teresse for Afgrodenyt viser. al landmændene har el UIl

ske om al få dirclte information indenfor pl..Inteavlsom
rådet. De hYPpige ændnnger l reglerne for ha·stolte i
forbindelse med l:.U·refonnen belyder. at der og:o. er be
hov for mfonnatlon på delle område. 1 1985 \ ar antallet
af abonnenter på Afgrodenyt kun ca. 5.600. ,."" ,.... 1'1'1' 1'1'1<,

Tabel 5. Ajgr"dl'''H

AnlOll modlagere...

1996

5600 19320 192"7 1')4'J1

\ft,rh·antJr.n.~u

Antal "" 418 lO' "'7
DelIagere 1 ah 64178 22068 20809 19372

\/llftl1lO/lrr

AUlal.. -40;') 391 :no
Dcl1agl:rc I nI1 .... 4388 4070 5161
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fonll,uion frclll for wd 1l1:lrkvandringcr og planlc:lvls
modcr.

Planteavlsmøder og kurser
Del ";JIlllede 3nlal ddlagerc l plamc<l.\ IsnHxlcr er I 11.)96
bldel i forhold 1111995 og I99-l. Som dctlrerngår .. fta
heil), er niveauet betydelig lavere end l 1991.

AmalIelog deltagerc p:' plallteavl<;kur..er har været
~Iær~t ..Ilgende dl,' -.cne!lIC ~r, En af hon:d:'r";Jpemc ul
sugnmgen er, at dcr h;Jr \ ærel afholdt mange kur\er for
landmænd. d!,'r ..I..al crh\!,'1"\ e sprojtet)C\ t, cller ...pmjle
ccrufil..at

fahc/ CJ Plalltl'(Hlwwrirr ox /"ur!)('r

1996

1'llml"<lI'/~lrloda

\nlal J-:~ 197 \'ifl '"Dclla~CIC I lill.. 2H::!67 2:>::\37 20WU 17891:1

"(mr/,'c/I/{tUrI/'r

..\nl3l "' 11<,1 175 !IIJ
L>e113!lcrc I ;"It :\t9l 462' 9-;07 -J1~

Hektarstøtteordningen
l:..U-rcfonnen og hcrum.ler o;ærhg hel..tar\lullcorJningcn
har .. tden 1993 præget arl>l:Jdcl P;\ plantea\l<;konturerne

I\nlallel af landmænd. der modt,lga llldl\tducl \ cJled
Iling om udf~ Idd~c af ha"wllean~ogmngel\,er fm 1995
III 1996 ~teget meJ l.:a. I.~UO, mCc.krb :'llllalkl. der m<xl
lager 1..(ll1e~li\ \cJledlllng. er faldet lIIed ca. (HD. I all en
...anllet stigning pJ I..n:lp 900. En af ~r...;tgcrnc ul at afll.al
Ict er ..leget i 1()96. efter at ha\c \æret f"IJende siden
I99.t I..an \ære, ;11 der i 1996 blc\ IIIdfl)(( et nyt kOl\lrol-

Opg.n er i planlea\ ISr:ldgh ninAen

Tah(" /(). hifol"/IIflfiol/wuxlcr om J:U-njOf'!/tNI OM a'Jlt'd
IIilIR I IIdfyhl('/~l' (If hll-Sf()/I{'(II/WjillinXI'lI.

1996

Ihj· \løflnlnff'l,'lIln1.,.,'/f

ludl\iduel '>-eJledmng l!OlS 15i7X 1561i 17425
t\nlld,ti\ ,"eJIt:'dmn~ lOMl2 r7tl ~'i,I.t lhll

1.111. 2:!697 l l J<),\.j IH 1(11 1911.'1l

')"lem l fornl af ct ..J kaldt markblokn..'gl"ler Dct kom·
plKcrede udf) IJehen at hel..tJ.rswlle;lIl,u,glllngen l for·
hold III de lidI igere Jr.

Andre opgaver
Opbevaringskapacitet for husdyrgodning. I for·
hllldcl ..c med reglerne for udnytlel-.e al hu..o) r,godmng.
er der kra\ om. at opbc\aringskapat.:J1t'len for hu!>d)r
gudning sl..a1 v:cr!,' IlblræHelig til.:1I dc I..nC\'cdc udnyt
tcl"c'ipnx.:entcr kan ()\'erholdes. Plantca\·I ..kolt~ulentcme
har oplyst. at de t 1996 har udforl 2.022 beregninger al
tib.lræUchg opbc\'aring..k::apacitcl fur hu"d~ rgodning. I
1995 \ar lallel R.l)(~ og l 199-l5.560

Markkontrol. ~l;\rl..l..t)llIrol af fm Ol,! sædcl..um er en
'cr\'iccopga\c, ...om plallte<I\'lskoltltlrernc udf,)rer for
korn- ug frofimlacrne og for Plantedlfckloratel. I 1996
er der marUonlmllert'1 I..nap 20.700 ha mell fro og knap
7(Ul(JO ha med 'iædel..urIl. I 1995 hk\' dcr m:lrUontrol
krei knap 2-.700 ha med fro og gild t 73.{X)0 ha med sa>
Jekorn, I 199-l bk\ der I..nlltroJlerel A:0dl 25.000 ha med
1m og knap 77,noo ha med ~ædekom.

Forsogsarbejdet ug arbejdct med jordbundsun
dersogeiser C'r lo slore opga\cr, hvi~ omlang er nær
mcre ollJlall I Over.. i!!len~ af..nit A og t·,
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Sorter, anmeldere,
anvendte midler og principper
AfJon Birger Pedersen, Hans Kristensen m. fl.

Tab</I Afpro\'ede Lorn- og ærtesortu_.
Afstamninll

betepellie

Violtrh'~e

Ath1ct LP 4390.88 Grmada x B 987S v. LP. T. Sejet
A...." VM/12 INRA DLF-Tnr.
Bandit CPB 91-11 R~ndezyous x CWW 4442/64 CPB DLF·Trif,
Brigadlcr lCI1.t2Y83·2·!·! Squadron x Rendezvous Zeneca, UK Sejel
Casablanca J8. 1905-8 ConIra x Hcrzog B",,,,, DLF-Tri!.
Chianti CPB W 17 Rendezvous x CWW 4442/64 CPB DLF-Tnf
C"'U> Braln. T N&S
Coruur Breun 1980,\24 B=n '&5
El" 8L59J9·88 (172 x CPI8RH4) x (RPB 319-76) GEntaloglC Bloodeau JAE

""'''''' CWW9111 PB' JAE
F1aU Schw. 124-84-46 Schwclgcr DLF-Trif.
Frimcgu A 91295.18 KO 6019 x Apollo Abod Ab<d
HansclIl 12685/4/1 (Fresco sib x UlIven) x Haven PBI JAE
Hamer Z 538R/96 Soldlcr x Ikaver Zeneca SeJ"
Haven CWW.8616 (Hedgchog x Nonnan) x Moulin PB' JAE
Ikrewud CWW87f2 Nonnan SIB x Dl~I)()nc.nl PB' JAE
Holster NSL91-o339 Fresco )( Rendezvous Nick. PF
Hunter Apostle x Ha\'cn PB' JAE
Hu,,", ICI342Y 83-2-1-2 Squadron x Rendez"ous ICI Sejel
Joker FR ]508-89 Gii!1lJ11 x Hu..t1cr PI-1.0 Sejel
Lyn>< WS Rendez\'ous x CWW 4442 CPB DU-Trir.
Magellan CPB W 16 Rendel"'ous )( CWW .w.t2 CPB DLF-Tril
MeridJefl W 85240 (Sw\:e x NOfTC) x /(Enus )( Nom:) x Holme{2 x \'PM x MOlS.son SW KFK-NF
MennaJd CWW9]/I06 (Rcndez"o~ x Il.ncnl)( Fresco PBI JAE
Pajero (UraI )( Canbo) )( (Stamm )( Blaukom) Unip. Saalz.. N&S
Pcnliull1 SJ 93/1 Talon)( RendclvouS Sejel SeJel
Pepillll VDH 1133/83 ROC 109-75)( VDH 040-718 VDH pr
Reaper ;-IFC 451/1-2-A Ila .... cn )( NFC 25 I NFC Sejet
R<CORt JO 1953-C II Contra x Hei'Z08 B",,,,, DLF-Tril.
Rialto ('\\'W QO/I 1l11\Cn)( F~o PBI JAE
Rinno Ccb934 «Hob.u x (Une I320 x Wtzzard»)( Marbman) )( Vinue CD.H. DLGJQ.>d<
Rocmer W 86156 ICariolus X TJIl q'loqn/)( w 7733 5W KFK-Ny",
R<wc' CPB W 19 (RendezvOUli )( Fresco) x CWW 4442 CPB DLF-Trif.
Sina ST2M Arll1lOda X Mans !lunIsman )( Regina Selgen DU-Tril.
Sk.pner WW78263 W.20102-CB-HUnlsmllJ1 )( BUbo Weib. KFK-Nyk.
SLakado A 9100215 AI) i020)( AO i021 Abod Ab<d
Tagena A.91184.12 A. 1269 x Gawam Abod Ab<d
T,~ PF 27274 Krnka X TJB 710/1617 I'r pr
TrinleIla VDH 1737-90 CB 239 x VDH 256-81)( (RPB 48-7.SA x MouIin) VDl1 pr
u~ Pli H"ede Sc:ld..lion i VukJ Hummcl Hummel
Versailles CE8947 (linie 1324 x Vinuc)( Marksman) x Wizzard CR.II. DLGIQvO<k
Vi\'3nl BO.'(cr XGawaln PBI JAE
Wuri« NSL91-1684 Sniper x Rendezvous Nick. PF
w,n<ho< Brcun 194'1-.1 54 B",,,,, '&S
lonsalll'J



Sorter. anmeldere, am'endte midler og principper

Tabel I fOrHal

271

"oncdlcr-
Afslamnrng

hc.tcgncl~

VOH 1734-89 Pob.IxTaborxCWW 1315-2 VOH PF
A 9[29; 8 K06019xApollo Ab<d Ab<d
Nord 9-1fJ78 Nordsaat, T JAE
l\V Xo/A6-3-5 ComposlIc CfO\S \V,cr.um 1'1,
PF 57218 WW 80098 x longbo.... PF PF
I'F791...()67 ealif x R...ndu"OUS PF PF
PF792-163 Krnka x Renden'ous PF PF
STRlI XR[056-1 Slrutll,' DLF-Tnf
STRU K81061-2 Strube DLF-Trif.

8reun 789 A 86 8reun St:lmm .lOla x \\'hemsl. W 5907 Breun. T. PF
S<:hm 12-83 Ilkrax$'i2.'ilx$tamm II SchmIdt S<J<'
NS 1<75485/6 (NS 76079 x 195386) x NS 82011 Nordsaal S<J<'
BIO DLF-Tnf
SEC KU9 Ign x Mogador S<",1n DLGlQvadc
l\'SL l)1 ·6iWR 71l1'! x Colambo NICI.. GB PI
STRG 306-90 All)' x Asorbla Slfcng DU=-Tnf.
U' 2.l){)255 IRubina x 212149) x Larj:(l V. LP ScJCt
lI~I7QH Il 9187 GH2 x MIlgIe S"".... N&S
Welhull 126[ "...lIli x .o\Sln1. ""'elb S KFK-~}I..

SJ StH526 \llUlUl1UI)( Huso S<J<' S<J<I
Baub I7fi9-54 Welb. 826-' x /lolammul Ibuer Sc~1

u 80·604-18 ZePSO x Aamenco \"lier. Ii. PF
HES6-P~9 WClh. SI. 18178 )( WClh. SI J3fi8 I lege. T DLJ--Trtr
Ilege 1152189 (Weih. 12(19 x Weih. 24fi9) x Igri Hege DlF-Tnf.
CWIl99O-W MoOlx )( Pllnda PBI.. E. JAE
NRPH 87-5377C Mogador x NR"B 81.5233 D NRP. PF
Baub 99·79-201 W 6907~ x W S26J !J:lIær DLI'· Trir

Um.lolgntl DLF-Tnr
:-'IC R~-5112- Enno x Comna ~IC\. D PI
SJ 903131 S<J<' S<J<'

I'dslOral x PUlfm 8enOlst :'ol &S
8461 liliA Igri x Mogador S<,.... N&S
X 17 4a llgn x ~lomx} x J. 130 ,\.\.clTofl
A 80961 Ilasso x Frost Ab<d Ab<d
1751D7~ labea x Marmka Breun pr
VDU 2297-87 Monix x :'-Ialahc VDU PF
FOl 86304-521 ro N&S
A 00800 Ku'3x lad~ Ab<d Ab<d
1~~2·A 6J Brtun :".&5
CM 48JQ15-09 MOl1lx x Corooa Manon PF
SEC 11447 QH MosaJ' x MagI ""ol.. DLF·TrlL
11595-511 Express. x 3169 LH2 Secobra. Fr. N&S
9775511 Secobra. Fr "'&$
LW 8728-2i InlroxlW8100-11 Wiersum PF
Mil F\ i-3 E.xpre~ x \1rss Momonl Pr
:'-IFC WB 94-5 ,Sara x Mannka) x PUm" NFC SeJet

PWR921 Topcrossh)'bndc PHP S<J<'
R\\ 1'1 rtlpcross h~bnd (\30I-P x L112-:-':)( 5R 11 Carslcn Ab<d
DR 79 Pclkus x Carokurz PHP PF
LPII22 Topcro,.-,.h)bridc V. LP SeJet
LPIi 25 (lo i-Px Lo 53-N) x LSR 24 V. LP Sejet.

V LP SeJ""
LPlll1 Topcrosshybndc VlP S<J<'

Danko....skJc x fungaslc Dan\.o.....slJe Zlnle Xrb 1168167 Danko..... 1X1....'C Danko Oll Irlr
140149 Carukun: x Kuslfo PHP Sejet

Topcro.losh~bnde H)bro PF
LPIi 27 (Lo8-Px lo 37-:"l) x LSR 26 V.LP S<j<l.
S\\ IlY 93l):'i:'i Topcro",h~lJnde Il) bro 1\&5

Dagro x l..ll"ko Danko. P. ~&S

Gradox MT 1010 IGS S<J<'
Nord l,l~n516 Nord\.lllll. T JAF

Nordsaal. T S<J<'
G 5005 ijoleroxLT I'H:'i-i9 SW PF

\'inltrb~e

Angon
Ann~lt~

Anlhere
Anllgll;t

Cianne
Coball
Corsar
Danela
FJO'd
FfO"t
Hamu
Halm;1
Intro
Jasmrn
JolaOlc
I\an,ma
Linnet
liu~

Ma~suc

\lIha
NarYlk
Onnamm...
Pasloral
Paula
Pcrma
I<cgma
Scapino
Talloo
ronde<
Tiffan~

UlI.
VanilIn

Yacht

Vinten'ult
Apon
Clou
Domlnalor
Esprit
Fanno
HacaJa
Mudcr
MOllO
Quadnga
Rapid

Trilicaie
Alamo
BiooVl
lotus
ModllS
Dri80
fort~af1n



Sorler. anmeldere. an\'l:ndte midler og principper

Tabel I. tomat -- Atm
~

..,
,,",go clln 888 lasl.:o )( C749579 Donko PF
Trimaxan m 547)( er J_H(i1} PO N&S
Vision LP 6061.88 LT 2182 x er 46n7 V.LP Sejel

SV 89210 ,W N&S
Virby&
AIcXI_\ Breun St.27I.St\ Breun SI. 1621)( Tnumph B~un P"
Ardila (CLW7711017 x LW17113-2) x Prisma Wierlum PF
Barke JB4N5D78 llhclle x Alexi... Breun I)LF-Tnf
Banol< NRPB 88-3063 I-1Ule x {Joline x Apex) NRPB PF
Bercla Abcd 1415 Sila )( AIc:\I\ Ahed Abed
8=do Semu 3609-89 (Nebi x 11827·80»)( Gimpel Sem"""" JAE
Camlnant Ca 703701 Ani .Jll-arGnlJ x Bknh<:ml CarlsbcfJ Carl~

<:an" Ca71~ Tnumph x Magnum Carlsberg DlGIQvadc
C""", Ca 113"711 l Rupa] )( Terrax) x (in, Cubhc" DlG!Qo. adc:
Coopc, "Fe 311.2 (Comichc x Forte) x(Troop NPC Sejel
Corl< "FC 838-7-.~ ,Dera)( Recl) x Tnumph ~FC Sejel
Evelyn SE401-92 Grand Pnx x Koru Edc:1hoff Sejel
GI~C Ab..--d 92% Loke Ahcd X Scgu Abod Ab«!
Glen CSBA 1303·17 CSBA 74().17 x AJlCx P8IC.E JAE
Goldle Ww. 7969 1'1. "\186-85 x And SW KFK.NF
I lenni NS 90014 Ullrooesse x 84160.1.3.3 Nordsaal Sejel
\kron ICI85-44-8 Comiehs x 511111/-<1 1('1 SC,lt"I
Kroo, 35705-84 FI(Ncbi x 11827-80 x GImpel) Ag~ JAE
lamba SJD 87l!O.~2 Canul x SJ- S:'4110 5<J" Seje'
Limbo S\.87465 S\' 80200 x Gril 5W &5
l}snnu HL 429202 C:. 04022' x Carula &jel Seje,
M..... DLF-Trir
Mandolin \'0114036-90 tSVP -'416-1 x Ho..:I..1:)1 x (VisIa I( Gnu VDH PF
MARSi HVS 2.347n7 (Cebcco 6801 x GB 16(5) x H.46.t59 ,.LP JAE
Maud WW7963 V HI3 x Flan: SW KFK ..... I
Mellan WeibulJ 7829 OP 8Q-20xTelJ mmm DON SW KFK. NF.
Mcmor SW 8487 K3f:l MM x AriciJ SW KFK.NF
Mie Sv89679 Sv 82908 x Comict)C SW N&S
I\evad;1 Se 209902 Dd';1 x Tnumph Secnbr:! OLGIQ"'lltk
NFCSB 94·2 Nr-CSB 94·2 (elis!.: x ChariOl) x Amber NFC 5<J"
Optic ~rc 633-14 ("had x (Comlchl' x rore.:) NK SeJC'
Oplima Breun 4530 E 99 N 5
Pllloma Abcdl266 (Corgl)( Alexisl xlCorgl x Ah<) Abo" "bcd
p.,uo Sj 922406 lumba x Mel!an Sejel Sejel
Reggae: VDIl-Jl U-S7 "(xx)( 2]3-79 VDU PF
S=kn Breun 38801 Amazone x Fl(8n:un SllIJlUll 2730e x Kym) 8re~ N&S
Shamu SJO 87"7118 \ewa xCanor 5<F' 5<F'
Sultane SP-206 M024 xAJexis , &S
Teul'Ie 214502 Deltl x Tnumph - .... &.5
,nup SW 8586 (KompleLs lrydsmngJAnelJ 5W KFK. NF.
Toft> SW 8329 WW 3814 4 x Fomlula SW KFK. NF.
Trebon W829() Comp1ex cross x Arid SW KFK. NF.
Trianoll 13783R 001 t x CnmlChc Carlsberg Carlsberg
Verona Abcd 1066 Loma x Alexis Ab«! Ab«!
Wæn ICI89·241':1':0 AIc"l) X !Iemn Zcncca.liK Sejel
Abcd 1383 Abcd 1383 Sila x AleXIS Ab«! Abod

CA2110 \-lUlaml ("a7089 I 2 (1")rJ x TriumphJ Carl~berg Carl.'>bcrg
Ca 618115 Sila x Alexis Carlsberg Carlsberg
CA W3175 Ani 499 x Alc\l' Carlsber~ Carl;,lxrp.
NFC S8 9+-7 (Coo~r x:-WC ~ 14-5) x ChariOl NFC 5<F'
..... re S8 94-11 • Fe 317-10 X ("t'l('lJX'rl ~FC Se}C1
PF612739-3 N"RPB 85-13_\-' x Fonnula PF PF
SCC.1I93S1 5<rohn '&5
VDH 4146-92 VD" PF

Ha\'rf'
Adam<> Semu 581.1 Baldo x Brutus Semundo PF
C"""do l-R 47.1488 ~clma x Lcand;l prLO Sejel

Cyril SG·K 90-46 Aåmingsoova x Rapid lO; C2 x ZJalal Selgen DLF-Trif
Eltpander Dull1 x Flanlm!!\no\ a IG PflalllO:O DlF-Trif
Rorianl LW 8509-0 WilmaxDula Wicrsum PF
Galop WeibuJl I77tX) Lcamla x S.mg SW KFK. NF.
fOr/sæl/f""
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Sorler, anmeldere. ,,",endle midler ol! principper

Ta/It'/ / lor/wl

Sort For.rdkr·
bek:gncbe

Ablolmnmg

1\:lra
I'tln..:hn

RC\'l'>Of
k I'\~

Sanna

"irh\t'dC'
B..hJu~
ClIdcn/..il
!">ra!!oll
Jael
Munl
"",

\l:Ir"';l'rt
Agadir
\1adlll
A~11l1a

\tllmll
Rnccllr..
HIlhat}'r
CaJus
IkltJ
bfld
1',"'11'
Ja,lPOI
Juli ..
lantr:l
Ll'll\
f\i:lp
Ol'l'h-.qul'
Odin
I'r.. ll
Signal
S,Ilx-1
Solara
Slnl.
n·nna
T.:nl'f

SJ i521 ih
S.. 8256J
SWQ21')(l

Cd... K~i"i

All' I n
W\\ 2.1l~O

SClIW2i"i In
IP t~':'(, '<;2

('PH \\ ~.1

SGIl 'l2lJj!2ili612

I\SA 92·0112
I\SA91I-tll~4

(HI 1141
Pw ....%"i

SV E 08323
Cch i,n I
4-907ft
.1.t~()..;u

A2057
LD :'Nlk
CER 11)3
,\1-20
OP516
J 1/21:'
LI) S903
4-9060
SJ 908004
DI' IIf,S
Cch 11 14
\ 20U.';

PF J12flO~

4·')2~1l

CM 6006
Pr (,:'52(1') 2
SClIO.1
\~Qnl 2
A~ 9~()'l4

Cl Il I-WU

CEB 14-.12
P S'iP2Jf, \1
LW 8605·12

Sv 845(9)( S\ 75.193 {Vital I

Sclm" x SI hU·h)'}
Bond\"ic x S'll Ho)( Condor x Selma x Sv i IJ ';(j

S,.....:" )< SC,ISll,'("l x lI .... hf>)oI \IGIlt-"i' I '" h,"!lllnll

Tomc x \ \~'lIa

Si..-..:,"'\\ \\ 12"n:!:!:~:'j.lrjll.~"it.:ackll

Sokrale~x Star
kalk l( I",'lltlfl X SOffiaral)ol SIM

Allure )( NSA II 1·121-1
S."i1l12:!x('/tll) 1:-'

Lnll.um )( I'~ lam x Dld..1f{'1fl

Bohalyr)( Sv U SIl)·U
iklmda IC C('Il';'"';"fl,;X--;I-:!J I
Solara )( 18ohat~T x \tO ~!fJ0651

Solara Jo( 1(,"'1I0 x Pr'l~~l.Jl

Solara x ",lhalyr
Filby IC lime

LS '\111;-;- IC Imakl)( I mJI.:
Belinda. x Solar..
SnlJIJ , ,(;,],-lw)( l'rllf/CI,H

Blrte)( (hlby )( Birte)
Boh:lI)I)( iM ~2tll)(l!

Calypsu)( Sul.u'a
Bcll1lJIl )( I()rll" x !-ilby I
((hnak x Ceb. ::!.J1I-6J x hnalel)( 1 male
Sol"IJ l< K••halyr
M 1119 -;-;)( WSL tF
Coume.... x SIllara
CM 590907)( 11m
~l.lIY x Slchg..11
Solan.)( (8ohal) r x S\ U 50(1).11
H'Jh:uy r " Sm crel~n

Solara x ~lIranda

Solar.l )< (d'o.'l"\l .111

HSVU 'jOlSI xColU x ~lJ7·67J x Calypw

SW '1&S
[, 1>..:11\1111 \wllnll
[GP N&S
S':IC1 SCJ':1
SW N&S
S\\ I\.>;:,lo,

('dl<:l" Dl ('.'(}, ..d,'
(,PK DLF-Tnl
SI' Kr" "II Sch Se,."
\.lP Sl'Jd

DU -Trlf
('PH DII luf
PB[ JAl

NicI.. [. SCJCI
\JIll., [. SCICI
Cdll:cO Wibol1
DI l IIIr D11 Inl

~&S

O-.c\ a ULI Tril
t! \J&S

,·'·'...·d. \,e1liJII
I);lm'l;o D;ml\(;,)
n,InI....'.' fbm .... "
~,",d Toll Axel Toll
1''J\'l.1Jn,] ULI Tnl
Cehc:w Wiboll
[I) .....\eS
DLF-Trif DlF-Tnf
D..m'l,J D.. I1I ......,

"mdalla DLI-Trlf
n.llJl'~·o [).tn,,~'"

Selcl SCJl~l

DI' ULI '1111
Cchcco Axel Ton
\\..1-'1111 \\eI r"U

1'1 P[

n"IlI"'" D;Im-...:"
Mallon PF
1'1 Pr
ScraS('m PI'
\t-.:J \0.:.1

Abed Ab<d
('dX:l'Ol DI (i.'Q\.IJ...
(",d>eco \Vlbuhl
PlIIII. I· Sej!.'!
Wic~urn Danl~o



Sorter, anmeldere. anvendte midler og principper

Tabel l. A!pnwede ~Orler afolu'plan/er- -ond" F_ -VInterrups
Almond G 682 KWS DLF-Trif OE
Alpme EG 93/9 HIIl DE. Sejet DE
Ape, DIEN 90{1 Dlppe DLF-Trif OE
BrislOl MLCHOIO C'argill Alxd FR
Cannon V.A. 75 2-9901/21-28 Danisco Danisco OK Mixhybrid
Capllnl MLCH 034 Carg.ill Aix' FR
Cell CPB 612890 DLF-Trif GB
Cocklail MLCIl 016 Carglll Ab<d FR M1Xhybrld
Ecudor PBI-1326 PBI JAE GB
Envol CWROOI r~rglll Abcd FR
Express NPZ04 NfYl PI' OE
Fomax SLM 034 NRPD I'F OE
Hansen OP 92-6 DLF-Trit DLF-Trit OK
Idol MLCH 001 Cal]lll Abed I'R
Karola $emu 90-1 Scmundo N&S OE
Libeny DSV-WRG 86 OSV Holli OE
Linfon DSVWRG 99 OSV Holli OE
Lirajct DSV-WRG60 DSV Unlli OE
Lizard OSVWRG 120 OSV Holli OE
01~n DP-91·) DLF-Tnf DLF-Trit OK
omn PIIP-NI 18/92 PHP Sejet OE
Oxiden. OSCH 427 PIIP 50"" OE
Polar G 200 KWS DLF-Trif OE
Syncrgy B009 Scrascm PI' I'R Mixhybrid
Zenith RNX 9409 Hill. DE. Sejet OE

2-9906/48 Dam$CO Damsco DK M1Xh)'bnd
2-9908/28 DaniSCo DamS(;() OK Mixhybrid
DSVCDH 12-9.t DSV Ilolli OE
DSVWRG 118 DSV Holli OE Mixhybrid
H5674 ePB DLF-Trif GB Hybrid
MLCII(4) Cargill Ab<d FR
NPZ,044 1\P'l PI' OE Hybrid
PHP-NI 22/92 PHP Seje! OE
PHP-SH 5005/94 PHP 50", OE Mixhybrid
PR 46W53 Pion. DE. Seje! OE
Pro ~57 Prodana DLF-Trif DK

Vårraps
Oakini Damsco Danisco DK
ESler \\'W1555 SW DLP-Tnf SE
tlelios DP2096!86 DLF-Trifolium DLF-Trif OK
Hyola401 Hyola 401 Zeneea, Ca. Seje! C, Hybrid
[ri, PF2886/85 Pajbjcrgf. Pajbjergf. OK
LiaIson DSV-$R 145 OSV tlol1i DE
Marinka 1-9013 Danisco Danisco DK
Master $W0745 SW DLF-Trif SE
Miro 1-9037 Danisco Danisco OK
Orakel PF 5041/88 NPZ PaJbjergf. DE Hybnd
Rebel SV 02066 SW N&S SE
Spo' DP 102 17/X7 DLF-Trif DLF-Tnf OK
Sprinler $V020SO SW N&S SE
Spulmk P 69022 KWS DLF·Trif DK-89
Slar DP2088!86 DLF-Trif DLF·Trif OK
Slarlight \VW 1529 SW DLF-Trif SE
Triwp Pro 9959 "'od.... DLF-Trif OK
Unica Pro 9955 DLF-Tril DLF-Trif OK

ces 04 Cargill Ab<d UK Mixhybrid
Pro 996<l Prodana DLF-Trif DK
Pro 9961 Prodana DLF-Trif OK
SW2726 SIV '&S SE

Oliehør
OlinelIe OP28 DLF-Trif. DLF-Trif DK
Ro)'.t1e DLF·Tritolium OLP-Tnf OK
Plleific DLF·Trifolium DLF·Trif OK
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Sorter. anmeldere. :tll\endle midler o~ principper

Tabel 3_ .ljpmn:dc maj~~flr(('r Tt,bd 5 Ajprtwede mr/('r {lf J.:rtl'.mwrJaplllnlu

Sor1

Aga,hr T An~l:'.. jn DLF·Tnl FI< -Hm 'llJ}I,<f'J

A":IISI E Caussadc Scrvidan FR BOnlla m. T \d.ll ØF NL
'\IlK'!le T An~c\m DLF·Tnl FR Bor\'! D DLF·TRIF DLF·TRII ,,.
Amph E Caussade Scrvidan FR Chanllll m' D DLF-TRIF DLF·TRIF DK
Anlarc" E ClooGei!!} Kn, ni C\lnd("~a , \ d.ll OF "Apache E V. Sem. DLF·Tnr FR DP-84-478 T DLF-TRIF DLF·TRIF DK
'\f,cna! I ASGRO\\ Hun~b D" OI'·IH.-11 "H D DU-TRII l>1.I-TJ<J1 UK
Ascoml I PlOn. SeJel DE Dp·874·X , D DLF·TRIF DLF·TRIF DK
A~lfid T An,gi."vlO 1>1.1- Till FR Eljlun [ 'dl! Ol' "Aviso T Ruslica PF FR Flll1da m' T DLF·TRIF DLF-TRIF DK
HllngU) T Nid: DLli I-R Gllnbaldl
C:dyp.w T Ruslica PF FR IDp-86J41 ,m [ DI , T1H1 IJU·,Tk.II· DK
ClIll'ClTa T t\id.. DLG rR Gilford D Bllrtnsb. Ilun..b. NL
Caphom T RuslIca PF FR Cikll nu D Bafen,t> Illln_h "('GS ~ 101 T ("Iha ficlgy ('Ih.. G..:jg~ DK CII Leia llll T SIV lIunsb. S
CGS 4107 T ClOO Geigy Clba Geigy DK CH Linl.-c ml " DSV lIolJ} I>
Danis T Coop dl;" I';!U DJ.A FR Mandal m T NI'Z HUMb "Etlc\'O E Coop ck Pau DLA FR Md\'lna I> R \ I' DU--TRII "l-, ...dlem T Ange"ln DLFTnl FR Mcradoona m, T R~P DLF·TRIF B
Farxl T V.d.H. OF l- f\lclOo m, n w\ I' l>Lf·TRIF B
InrUlll Ic KWS T Bcd.. ni f\lcrhoda m, T R'P OLF-TRIF B
G"r E RAGT DLG FR "'Ihen... ,DI'-"ih-151" D Oll -TRil DI I I RU DK
HlfO [ \ Sem Dll--Tnl FR SI Knl5 m' D DLF-Tnf DLF·TRIF DK
Hudson T V.d.H OF NL TI\C'h I Ulf·n.lI- OLI' TRil ,,.
Ilu".r E K\\S T Bcd. n> Tmon T l..clder Hunsb. NL
Innu' E KWS T Bcd DE
LG!IQ(I T U. Scm DLF-Tnl FR l/lldHul'l"

LO 22.31 T LGSem DLF-Tnf FR Donna mbJ\b PBIC Hunsb GB
LG!! ·10 T LG Sem DI 1 '1 nI FR DP>;~I! IIIh IJII-TRII DLI- TRil n"
Lor. E SDME T Bcd. FR LJR:"p3 mb DSV Holly D
\bnalan Ic ~hll. S"JCI I~R ~1I111 'b Dl/ rWlI IJLF·TRIF n"
Menno T V.d.H. OF NL Nanoul mb DU:·TRII DLF-TRIF DK
'lanal T ASCKO\\ Hun,h FR l<"-lor mh \ li II 01- NL
Naxos E V $em. ScrvuJ:m FR Rl"eotlcl mb DLF·TRIF DLF·TRJl-' DK
:-lO\CI.. E Pion 'icll.'l DE Sonja mh S\\ Iloll} S
Pa~sl T Caussadc Sc:rvldan FR

Ild hg. rnl_rllldJchldli~. , ~lldl~
QUllo T Sogc~ PI' I-R

,
Scarlcl T V.d.H. ØF NI

n- 1)11'1.1Id. J=T":llaplold

Sc:~pol , Sl-_S DLG BI
lllild\llllTel...:. mO=lllcdlumolJdcl. ,t> 'll'rhladcl

Stylis T Coopde Pau DLA FR
Suzis T Coopdc ,·...u DI_A FR
Vignl E Caus~ Scrvld:r.n FR
Vull:lIl E So..lalh DIG FR
X 0763 J E Pioo. Sc:fCl DE

E Oll T ocl)dcf henhold~\I\enlell tlg lI"'\"'J,l~d'1<.·lk h~bmkr

TaMI J .-\fprm ede hedemesorler

Sø•• Vedligeholder 'lalIon

Asten'\: DLF-TRII DI.F- rRIF DK
Bolero RvPog SES DLF-TRIF B
lltxl R \.P. Dit 11<11· B
Jumbo SES DLFTKlI· B
K)ws Hmoo DU-·TRII DK
Magnum Manbo DLF·TRIF DK
\far,h:11 f\1Jnhu DLF·TRIF DK
Nc:slor IJLF·TRIF. DLF·TRIF DK
SIc:rling SII.\Rr$ O> GI'
Troya DLF·TRlr DLF-TRIF D
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Sorter, anmcldcre, anvcndtc midler og principper

Tabel 6. Plal1febe.~k.vllelsesmidlerog \'irkmmme sloffer ifor.wg /996

Fimla Virksomme sloffer g pr. kg/l

Uk..udt~hek~llll)else
Afakm disp. AgrE\"{,
Agil ('ib:1
Ally 20 DF Du Poot
Arclon n.E AgrEvo
Ariane S Dow Elaneo
Asulox Agro.;~ordel1

Avadex BW Monsanlo-S~arle tVS
Avcnge 150 Cyanamid
Bacara Agro Norden
Banvcl 4 S Sandoz
Banvel 70 \VG Sandoz
BamoJl rlu~ CyanamllJ
Basagran 48U BASF
Basagran M 75 BASF
l3asla AgrEvo
l3enasalox se AgrEvo
BctanalOptima AgrEvo
BClanal SC AgrEvo
Bladex 500 se Cyanarnid
Boxcr /..t:ncca
Hriotnl KVK Agro
l3uctril Rhone Poulcnc
Caplure Agro-Norden
DK-5oo AgrEvo
DlG M-Acetat i5 fl. Esbjerg Kemi
De\'rinol Zcneca
DuplosaJl Supcr BASF
EK 1694·1 EshJerg Kemi
Elhosan KVK Agro
Express Du Ponl
Flexidor Dow Elaneo
Focus Uhra BASF
Fusiladc X-tra Zeneca
Gallanl ])ow Elanco
Gardoprim 500 f·V: Ciba
Glean 20 Dr Du Ponl
Golial KVK Agro
OOlllX WO Bayer
Orasp WO Zeneca
Harmony Du POUl
Hcrba1\an KVK Agro
II'U Flere
Kerb F KVK Agro
Kugllr Agro-Norden
Kvikdo.....n 2000 Esbjerg Kemi
L1ddok TE BASF
Lemagran Cyanamid
Lido SC Sar)(Joz
Logran Ciha
Malrigon Dow Elallcn
Mylone Power Agru-Nurden
Oxilril Agro.Norden
Panlht:r Agro-Norden
Primera AgrEvo
Puma Super AgrEvo
Region\: Zcneca
Roundup Monsantn
Roundup 2000 ,\1nn.~an]ll

Safari Du Pr'"t
Sencor WG Baycr
Spar 2 KVK Agro
Slarane 180 Dow Elaneo
Staranc Kombi Dow El~nco

Slomp SC Cyan31J1ld
Titus Du I-'onl
Tolkan Agro-'JurdCIl
!orHælfes
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x,
x;

imel
imet
x;

inlcl
inte1
X,

x;,
X"
X;
X;
X,

inlC't
intct
1Illel
X,
X;
X,
-,
?-,

X,
intet
X,

intet
inlet
intet-,
X;
X,
X,

intet
intC't
intet-,
inlet
intel
inlet
intet,
intet
X;
X;
-,

miet
intel

X"
X,

Xi
X;
X"

intet
intel
X;

intet
intet
X,

int!;:1

intel

550 Linllron
1Il0 Propaqmzafob
200 Melsulfuron mcthyl
500 lsoproluron

20 Clopyralid +40 Fluroxypyr + 200 MCPA
.140 A,u!~m

4fKl Tri-llllat
217 DifenzoquaI
100 Diflufenican + 250 Flunamon
480 Dlcamba
700 Dlcamha
201 FI:nnl'r0I'-M-i,oprop}'1
4110 DentalOn

75 MCPA + 250 Bcnlazon
200 Olufosinat-ammonium

80 C10pyralid + 500 Benazolin-ethyl
15 Dcsmedipham + 75 Phcnmcdlpham + 115 Ethofumesat

160 l'hcmm:dlphalll
.'HIO Cyanal,m
MOU Pro~lllfocarb

160 loxynil + 240 Bromox}'nil
225 Bromoxynil

50 Diflufcnican + 200 loxynil + 300 Bromoxynil
60CJ Olufosinal-ammolllum
750 MCPA
450 Napropam1d
110 Mechlorprop-P+ 160 MCI'A + 31\.1 Dichlorprop-I'
41ll Tritluralin
500 Ethofumesat
500 Tribcnuron melhy!
500 Isoxabcn
100 C'}doxydim
250l-1uazifop-P-butyl
125 Halox}1ob-ethoxyelhyl
500 Tcrbulhylazin
200 Chlorsulfuron
700 ~1clamitroll

700 Mt:lamitron
!l()(J Tralkuxyd1m
750 Thifcnslllfuronmelhyl
160 Phenmt:dipham
500 l.soprolllfon
.500 propyzaJllid
100 Diflufeniean + 500 lsoprolllron
400 Olyphosat
200 BcntaZOIl + 200 Tcrbuth}'lazin
450 Pyridale
15R Pyridale + 246 Terhulhyl:lI.in
2(11.1 TnaslllfuTOn
!Oll Clopyralid
160 loxynil + 480 Mechlorprop
200 Bromox}·nil + 200 loxynil
50 Diflufeniean + 500 Isoproluron
75 Felloxaprop-elhyl
75 Fenuxapmp.clhyl

:174 Dlljll,ll-hromld
36U G!}'·phosm
JOO Glyphosllt
500 Trif111sulfuron
700 Melribu1.in
200 Ethofumesat + 320 Phenmedlpham
ISO Flurm.ypyr
10 Clopyrahd + 100 I-1uruxypyr + 120 loxynil

JfH) Pendimelhalin
250 Rim'ulfuron
5(Kll~oprOluron



lahel (), jiJr!:-,(J/

Ilandel,,·
na"n

Toloran Ciba mlcl
TllUdll\"1'.'1l l..:n':':;I '"Touchdnwn 440 Zcncru ?
Jr~'llan lAl" FJ.m~·l' XI
I'nhurlll B:I)'cr 11I10.'1

Skadl'd~ r~hl'kæmp('b('

AC%2 Cyan3mld
\/I~'~' r~Jnaolld

IA."CI~ MH.ro .\!trE\o
I \llkll~O: WG \pl \lI

KarollC: Wc. Z,,,,,,,,
~1JHiJ.. ~ I SJJllh'l Im.:'1
f\k13ldehyd 5 G OKP ml..-I
l'.:rlcJ..lllltln 'iUII S It ,">, \"
PerkJ..lhJon EC{401 B,\SI x"
I'mm"r 1..cIWf.l Xn
I~omel ..UKI es Clha Xi
;"'J..lppcr ..\~It'-'~~rd<·n
SUllu-,\lllha .'i FW Du POIlI X"
\'cl'lnh,K' I ~ AS ('lilli' 11110:1

..... l:dOlll\hekll'llIlJt'l \1'

,\elllhal MZ C)3namid
'lloIUI\L ;"011"1.,,

,\nll!ilar ICI
'Jll""lr l',,, 1..('lll'l,l
Berel l'S ll'iO Clha
Binal1TWI' GJnJ ml~OI

BIll.Ib TI' \\ P Gana mlel
C.llt'ocl ClllJ \0

Daeuml 500 F HASF X,
D'llwlc DG KVK ,\gro ,"\1
GrJOII ACf Khone I'oulenc !
Granil Ol{ Rh.>llc I'lllllcll~

Mentor BAS'"
\I"IKo:r\OO ns l ~,<; 1l.1}~'r Illl.:l
I'IUll'" Du !'onl
I~cm" DdlJ. '1-"" '''ltJell
Ri\a1 Agrl\o '"Shirian Zcnc\.1
SlbulOI 2M) LS Ha)er Xn
;"p"llaJ..1 W \~II ~l' '"Slen.-o .'12.5 EC m,
1.111,,,' '~·ll-.\.l \n
"!lit \le~alUlbo ('lro x,
-liill"!, CII>J \,
T'iplor A~rl'\(l

1...1.'011 Clh.,

\ ll;'J.,\ln·J,:ullllor('r
('erone t\gru'~llrdcn Xi
C~WI...::I i~O liASI Xn
Moddu\ ('ihJ ,
Terroll B '''>1 \,

\dclllll.er
Atllplnn It\:..!- IIllel
'!!Tlr••h 't!11 I.lI I1IICI

Alplus-l6~ un«.. Inlel
('11<1""'11 H\~I llIlel
boblcue A~rE\-o mlel
"Ci (,'J! !J·u 1'\)111 mlel
Kamlu l..cncca mlel
I.I""olpol Hl,' I.<:n~l-J Illlet
Renol KVK Agro mtel
Sun'(lil111" P.'lr<'J..cnll ml""
Tlo_S035 Zcncelt mlel
lcamul' ~t~1(1 \\1'1\1.;\0'.1 miet

Sorter, anmeldere, am('ndle rnidll'r o~ princippl'r

Vntsommc lofler g pr, kg/1

75 lsoxabc:n + 420 Terbul)'lann
"OGI~pho\,u lnmC~1Um

440 GlyphoslIHrimcslum
-!XO Trif1urollm
;00 \lelhabcnzlhiazun'n

15n A1pha-eypenudhrm
1.111 ol 11J./.lnlal
:!-'\ DrdtanlClhnn
.:!O ~h.lrn ... lhnn + ~'~l PmmllJrll
25 LambdOl-(:) halolhnn

.:!"o Tau-Oul. .llln.11
'i() 1\1el.1ltJch~d

:'0(1 Dlm~lh"Jl

400 Dimclh"al
~rl(, Pinml\,lfh
4(10 FlInlhi()(arh

..II TluoJll;Jrll
50 E~ft'rlI. :11cr:11
I~ B'll. Illurll1~ll'n,i, II l~

75 [)illl~lhl.\lIlorph + 067 \lanl'ozeb
1C~1 Cl. Phlt."I1J/<>1
250 AZOX}\IWhm

ltJlIAL\.\\I.,'".hln - ~'i'llcnr,,'pllll,.rl'h

<;() FcnpKJoml
III TridWIlkrnlJ

ItMl Trichodenna
-~ll F.:npH'Plm"rph
5«) Chlorothalonil
7'iO MJll":ll/~h

1(l7 BrornllcIlI1alO1 + 2~() lenproplIllorph
1.'3 8wm,x;llIlMul + :;(,1\ Ipnlllu'n
150 Krcso\lm mClh) I + 300 h:npmplIllorph

12:,<; l'cnl.'~l.ur,Hl

160 Flu~ll:uoJ + Ji5 i'cnproprmorph
12,'\ TnHI.'IIlJ/I'I· I~:' Il'lItJll'll
~.:!5 ProchllllaJ ... _H5 ft'nproprmorph
<;(~) FlUJ/monn

III Fubt'ndal.Ol + 2xO Bl1en:lno\
~"i() PrOl.hlolM
6~..s PropK:OTlaL.01 + 250 C}pro(hml
~~" l'wp.ln'lOl:Jrt'> 11("] + _'Il.:! \!an.;U/t:1>
125 PropI,ona.zol + 'tMI FenpropU1l1lrph
12'i Prnllll\HIJfol • ri'i I-~nllh\rim••rph
SO C)pflX'on3zol + llXI ProchJoraz

I 'i(, Pr"PII.PIIJ./OI • ~ll9 I-Cl1ll1upidm

4110 !::lhcph'lI1
7'\0 ('hl"III1':411.11
2:'iOTnncupac-eth)'1
I:'~ rll~ll./lt\ll· 1f1'i \1.:I',quJ.I

Penelrenngsohco I1lHleralsk
Pcoelrnm~ ....)hc
PeOt'lrenng\Ohe
I,prcck-Udlt:ll11ddd
Spmle-lIæbc-l1llddcl
Sjlft:dc..kl.cbclllltJdd
Sprede-klæbemIddel
Spn-dc-J.,læbcmll!de1
Penclrenngsolic
I'cnclrcrmg,ohe. nuncr.ll,1..
Pcnclrering.\Ohco mineralsk
'Q() Amm'lIIlll1mulfal
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Sorter, anmtldere, anvendte midler og principper

Taiwl 7. For/~gndse m'u anmeldue OJ: \edligl"holdut' afsorter

Adresse

AGROSE.\1 . AGROSE~1. Routc d·Aucamvilk. F-82170 Grisolles. FT"illnkrig
Abed - Abed Fonden. A~~e) 39. DK~920 Søllesled. Danmark
Angc\'m MllIs Angc\'In. SI ~1:Ithurin, B.P 28. FR B~llfort en Vall&
AJlgrow Ombh - Asgrow Gmbh. wsshardtstrasse 6, 0-76646 Bruchsal.
BlIucr - Saalluchl KlIuer GmbH. Poslfllch y1nS3. HofmllrkSlras\c l. l)-lM07 Nicdcrlraubhng. Tyskland
8cnoisl - Fa. C.c. Benoisl. Fcrme de Moyencoun. F·78910 Orgerus. Frankrig
Blondeau . EI~, Andre Blondeau. Sclecllo~ur-ObICnlcurB Il I. F-592J5 8e:r~. Frankng
Breun - SUlzuchrwiruchaft Josef Breun.Amsel.....eg.l>-91074 Hcrzoge:naurach. Tysldand
CR-laden Cebc:co Zaden B V. PO. BOl; 1()(N)(). \JL·'i2'iO GA Vlijmen. lIulland
CPB - CPB T'wyford Ud., Church Slreel, Thnplow. Nr Roystoo_ GB-liens SG8 7RE. Stori:Jnu.nnicn
Cafllll - Els. M. lesgourgues Semcnce, CaT!llI. Croil; de Patdie!> B l) 21. F-40305 Pe)rcnor.ade Cedex. Franl.ri.l!
CarIsbeJE • Carlsberg TechJUcaj Services l. Ny Carlsbc:rg...eJ 142, OK-I760 Københa~'n V.• Oanrrwt
Carslen • l>tlantenzucht Dr hc Car'\;len. lJLh Erhard Egc,'1 KG. Poslfach 1261.0--2-'6(11 flad $ch....an:lu_ T)s1.1and
Caussade • SK:Ii CluS5ade Sc~nccs. Avenue de Me.lIX. FR·82300 Caussade
Ciba Geigy ('Iha Geigy Limllt-d. Seeds Di... ision CH 40m n,nle
Cib. Geigy DK· Ciba Geigy A/S. Division Agro/R&.D. Lyngb)....cj 172.2100 Lynaby
Coop de Pau - Coop de Pau. H P N. T 64230. Le~ar. Fr-.lOl.ng
DlPPE • Gc:brUder nippe SUlZucht Gmbll, Zum K.nipkenb3ch 20, Postfac:h 32 64. 0-4902 Bad Salzuf1en 3.l}skJand
DLA • Den Lokale Andel. Vllllng\eJ 128. PostbokS 12fl7. 8210 Århus V.
DLF-TRIF. - OLF-Trifolium. 0slcrgade 9. Postboks 59, 4000 Roskilde
DLF·Trif. DLF-Trifolium NS. Dansk Planlcfo,..cdhn~. 110JCrupVCJ 31. HochhilJ .. DK-4660 SI. Ilcddmge. Danmark
DLG - DLG. Axelborg. Forsøgsglrdcn. N0rremarksvej 67. Sejel.. DK·S700 Horsens. Danmark
DLG _Dan~k Landbrugs Grovurcselskab a m,b,a .. Axdborg. ISO) København V.
DLG.Qvade • DLG.Qvade. Torvet 3. DK-4930 Maribo. Dannurt
DSV - IXuL'iChe Saat\'CJ\.~lung Lippstadl- Bremc:n Cimhl! ro UppsladL W<:L~~hurxer So- 5. PosUxh 1-$l17.1)..59557 uppslldt. 1}slJand
Danisco DOlni§CO Seed. Dalli'iCoNS. HOJb)g.inheJ 14. DK-t960 Holeh). Danman.
Danko • Danko Hodowla Koshn Sp.z.o.. lA \V Chor)·n. PL-64-005 Racot.. Polen
Elsom - Elsoms Seeds Lid.. Spalding. Llocoln'hin:. PEII IQG Englllnd
Fn . F1onmond Drespttz. B.P. 41. F·59242 Cappc:Ue pvTempleu\'e. Franbig
hilbcd. • Saalluchlwirt.schafl Fu1hccL. KG. Joh -Firlbcd. -SIr 20. Rmkam. D·94348 AlItng. T)'k1and
lIadmenleben . SUlzuchl Hadmc:nlcbcn GmbH. Kroppc:nslc(her Strasse. 0-39398 Iladmerslcben. Tyskland
Bege Hans Ulrich llege. Saal7.ucht Dr h.e, Hans lIege, Domanc Hohcbul:h. 0·74638 WlIldcnburg. Tyskland
Hill. • HilksMg Fr6AB, Bolt 302. SE--26 I 23 Lanskrona
HlllesMg OE IlilleshOg Gmbll. Zum Knlpkenb3ch :!1I. D·]2107 Blid Salzunc:n.1')\klllnd
Holli • Holli Frø A/S. EnergivcJ 3. Poslboks 1050. DK·7SOO Holstebro. Danmark
HUlIsb. . Ilunsballe Fm AIS. Postboks 1050.7500 IlolSI('bro
Hummet - Peer Hummeluhr. 'Sandagcrgaard'. Skovvej 3. Nr. Rind. DK·S8n Skals. Danmark
Ilybro .Ilybm GbR SaalZuchl. Lang(nbruc~en. Lusshardlsledlun~, 0-7525 Bad Schonbom 2. Tyskland
ICJ GB • ICI Seeds ud.. Manh Lane. Boston. LlOcolnshlre. GB·PE21 7RR, Slorblitannien
IGP IG. Pf1anzcnzu..:hl GmbH. PQ5tfach 15 P 04. J).8(X)() Munchen. T),~land
IGS ·10. Saattuchl OmbH & Co. KG. Nu.ubaumSlf, 14/11. o--SOOSQ Miinc:llen 2.l}'u.land
J. RA - Inslllul Natlooal de la Reehe:rche Agronomique. 148. tue de GrenelIe:. F-75J41 Part' Cedex 07. Frankrig
JAE - J Asmussens Eftf. AJS. ÆnebjCrg\'ej 29. Lunet DK-4673 Rødvi,g SlCVM., Oanmarl.
Jonon • Jonon & Fils. Ruc du Vlcmal 19. B-7911 Fraxne~-IC'z-8uIssel\ll. Belgien
K.FK • AIS Kom- og FockrslOf\;ompa.gJUet_ Grondals\'eJ 1.8260 Viby J.
KFK. NF Kom- og FodcnlUr Kompag.met AIS. LanUiKlc 18. Poslbox 167•. DK-4800 N)kobmg r .. ll.lnmark
KWS • Klemwanzlebcner SUlZucht AG. Postfach 1463.0-37555 Embed:. T)'skland
LFS - Saalzueht LFS. bdelhof I. A-3910 Z.....elll. Østng
LG CA - Limagrain Canada Ine:.. p.a. Box 9077, Sasklllooo. Saskalchewan. S7K 7EY. Canada
LG Gr.\J FR _Llmagram Genellc!. Grande~ Cultures S.A.. B P. 115. F-6J20J R/om Cede.\:. J'nlllkrig
LO sem. - LO Semences. B.P.I. FR.-63720 Chappes
Lin:.' • Saalhau Linz. Reichcrsberg. A 49RI Reiehcr~r8 a. lnn, ØSlrig
Mallon • Clovis Malloo PVBA. Kaaislraal5. 8-8581 Avelgem-Keltbove. Belgien
Mornonl. A. . Adnan MOmonl & Fil<;. 7 Rue de ~tanmval. F·'i9246 Mons en PCH~I(. Frankrig
N&S - Nielsen & Smllh A/S. S~'d,-estvej 88. OK-2()(X) Gloslrup, Danmark
\Jr-e - 'e..... Farm Cmps Ud .. Manet Stamlan I'bll. \l:lr\.el Sl3.intOfl. GH I.locoln L:'II3 5U. SlOrNllannien
l\'PZ - ~orddeulSChe Pf1anzenzuchl. Hohenhem_ 1)..24163 HollSee. Tyskland
NSDO \Jaltonal Scc-d De\l::lupmenl Organls.3.UOIl Lid.• l\c:wlon Haj!. \J,,: ..... IOO, Cambrid~e. England
Nickerson DE - Niekersoct PflanzcnLuchl GmbH. Poslbch 1204. AM Grie: .....enkamp. 0..31234 Edeml.ssen. T)'-skland
·id.erson FR ickerson S.A .. 22. R~ de: IArcade. r ;~n(lR Paris. Frankng

Nic.kerson GB - Nickerson Sceds RPB 1.Imucd. R()(h..... e11. GB-LIIlcotn LN7 6DT. Slorbritanmcn
Norosut - t'ordsul SaaI7uchl~e!>.mbH. H~upl~lra~ I. 0-.lilil95 BOhn"hausen. T)'sklantl
0berlimpurx - Pfl.nzenzucht Qberlimpurg. Poslfach 590. 0-74523 Schwablsch Hall. Tysklaoo
(}"eva . Qse\'Il. JankO'-C3\'1I IR. CZ-170 37 Praha 7. TJckkl~~e Republik
Pajbj. - Pajbjergfondcn. GcrsdorffslunclvcJ I. Hou. 8300 Oddc:r
P81 IJlant BrcooJrl& InlcmalJOnal CamblIdge Lid .. Maris Lane. Trulllpmglon. GB-Camhndge ('132 2LQ. Storbnl:lIInien
PF • Pajbjcrgfonden. GersdorffslundvcJ I. Ilou. DK·8300 Odder. Danmark
forlflnrel'
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Sorter. anmeldere. all\clldte midler o~ I)rindl)pcr

Tahrl 7_ fortJm

PIII'
Plooeer DE
Piolll·...r I~
Prodana
RAf;T
RU'lIca
SW
Schmidt. /Ians
s..:h .... el~t"f
SD~1E

Sw\)l\ra FR

"J<'
xll!l:n
Semundo DE
Semundll 'L
5erasem
'x1"'ld,iO
SES
Shcll
Socl..alb
Sogcs
Strengs
Strube
Superios
T IkLI..
Tofl
l.'nl~l!!-ma

\ SE
\L1'
VDlI

\ "'
Wcib.f\L
Wibolll
Wicrl'ium
l.cn"'Cil
01-

- Pli I'clcr-.cn. Poslfa.:h b.!J-2~Q76 Lundsgaard Post. Langhalhg. T}'Ullnd
- Pioneer S,;Jten Gmb~l.Apcnsener Str. 198.0·21614 BUXlchude. TysUand
- PI\mecr I:r.lncc Mal' S.A.. .J. Ruc Paul BcmIC\. 1,-11075 Toulou"C Ccdc". Franlmg

f',,!dllna Seed NS. OLF·TRIFOLlUM AIS. Dansk PlanIeforædling. Huelshej. OK-46bO SI. Heddmge. Danmark
· RA(i I. B.P, nb. IS, Ru... ue Scgll:l. SamcrlC'. FR-ll01l1 RodeL
- Ru'llca SCrIlCn<:Cli. Cenlre dc Sllndrcau, Mondoo... illc. r·31700 Blagnac, Franlmg
- S':ltLII Welhul1 AB. 5·20,11 !lI $\'116.... S\enl\c
- Saatzuchl lIans Schmidt. KraftgasSC" 60. D-76l129 Lanclau/Pfalr-Quelehheim. T)'l>k11100
· H SLh.....eiger & Co, oHG. l'cIdkm:hen 3. 0-K'i161l Moosburg. Tpl.l.lnd
- S.D,M E. Soclelc des Mats EunlpCens. 420 NC de la Galene. F-607111 Chc'rieres

Scwhra Rochenhe,. Centre de 110" Il.:nry. I" 7lS5MO ro.lJulc. Franln,
· SejCll'lanldont'dhng. f\e~markJivcJ67. Se)C'I. DK-S700 II~ns.I)-.lOmar\.

· Sd~cn l.ld.. Janlo'ca\a IS. C'Z-17037 Praha -;. TJd..l"l..c R...pubhl..
- &mundo S3:llzucht Gmbll. Socmcnslr~sse-Il. 1).25462 Relhngen. T)sll:r.nd
- ScmunJn B \ . Po"bu~ 2. l\1.·~70 AA timm. HolIJnd
- Serascm R«-herchc Cl St'JeCllOlI VtgttoJes, 1012. rue RO{:.cr-Lccerf. F-59840 l'timesqucs. FrJnkng
- Sen Idan,'p' l.undekæn,H:1 III. Bellinge. 5250 Odcn!>C SV
- SES Europc" V./S.A. Industner,ul 15. B·JJOO TlellCn. Belgien

A/" !JansI.. Shcll. Im""~~gården. "IITClllarl..s\,eJ 07, Se)':l. DK-~7lMllttlr,en~. O.mmarl.
- GIe Snckalb. IH Rut SegufCcSamcnc. F-120J3 Rodcr ('cdex 9
- Slige,. Quarllcr de I~ (j:lrc. 1,·(,4 170 Anlx
- SaatLuehcgcloClIschoft Slrent: .~ i:.Jbcn Gmbll & Co. KG. Aspachhof. 0-9721 ~ Uffcnhclm. Tyskland

lÅ Ilennan )11'l1t-.:. Fr. Slrubt' Saal/uLhl KG. Po<-llaLll ],l;J. Sollm!1cn. O·JS]'i~ 'ichoninI:'en. ·1"l..land
• Superfos Kom AIS. F0f'S0gsg1rdcn. f\orremarks\tJ 67. SeJeI. DK-K70n l-lor~ns. Danmark
· hl 1.I~'c H. Bcd. A/S. I.mJeallt J I. 5210 Odense \1
- Axd Tofl Gro\"-arcr AIS. T(mdcnngvcJ 14. Durup. DK-7870 Rosin. Oanmllr\.
- GI F l 'ISIGMA. Roule de ncnnom.1 bC\.JKO Fn.)l~s~.1 ranlng
- W '00 Bomc,-F.ckendorfOIlG. Postfach 1151. 0 ....817 LeopoIds.hohc. Tysk.lmd

I \ ton Ux:how Pellu" Gmbll. P\l~tlach 11 11.0-2929(, Bergcn. Ty,l..liUlu
-I) J \'an der Ila\-c IlV.• P.O Bo\: 1.l\L-4420AA Kapelle. Holland
- Vcmeull Scmcocc,.1 77WIJ \·emcull-t1~lanl;

- W Welbull B. V.• P.O. Box 21S. NL--8300 AF. Emmeloonl. Ilolland
- \\ lroln ffll \/S. TArs,cJ I ~ H. DK ....900 i\lIk~ll)"" OJnmarl..
• B. V. LlIndoouwhurcllu WicrsulI1. P.O. 2028, NL-9704-Gronmgcn. Ilolland

h:ncca Seed, UK L1l11iled. Sllllum Koad. Docl..mg. KlIIg~ L}·nn. GII Norfolk PI 11 XLS. SlorbnrllnnlCII
• c;)<.lcrgallnls Fm;I...1A/S. Mlmcrsvej 5. 8722 Hedensled



Sorter. anmeldere. anvend le midler og principper

Landsudvalgets faglige medarbejdere

Ledelse o~ koordinering
Chefkonsulenl Carl Åge Pcde~[\

Dh'. projcktkoordincrillg
Landskonsulent Chr. Gottlieb-Petersen

Sektion ror plantebeskyttelse
LandskonsulcOl Hans Kristenscn
Landskonsulent Ghiw Cordscn Nielsen
Konslllelll Poulllenning Pctersen

Reststof'kemi
KonsulcOl ulrs Stenvang l-lansen

Sektion for gødskning og kulturteknik
Landskoll~ulentLeif Knudsen

Kuiturteknik og meteorologi
Konsulent Søren Kolind Hvid

Kvælslofundersøg .. kvadr:llllcl lllV.

Cand.scient Hans; SpeJling østergaard
Landbrugstckniker Ri!a Horfaner

HusdyrgodIling og biogas
Konsulent Torkild SClnderga~lfd Bir\..n1{)'ic

Sektion for korn, frd og nonfood
Landskonsulent Jon Birger Pedersen

Frø- og industriafgmdcr
Landskonsulent Christian I-Ialdrup
Konsulent Martin Skovoo Ilan~n

Nonfood
Konsulent Kjeld Vodder Nielsen

I-Iørprojekt og udd.:msvarlig
Konsulent Bodil Engberg Pallesen

Sektion for grovfoder
Landskonsulent KlIr~tcn A. Nielsen
Landskonsulent \1l1rtin \1ikkchen

Sektion I'or kartoller
Uindskonsulelll Jen:-. V. HOJmark

Fælleskontrol
Landbrugslekniker Ove JCIl'ien
Forsugsassislelll Saren Gade

Sektion for frugl og grønt
Landskon~ulenlK ir'iten Frib

Frugt og bær
Konsulent Stig Feodor Nielsen
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Sektion for information og cfterudd.
Scktionsleder Ejnar Schultz

Tværfaglige projekter
Konsulent Jytte J. Lauridsen

Økologi
Konsulent Michael Tcrsbøl

Sektion for forsog og statistik
Sektionsleder Lars Il. Kjær

Beretning
Konsulenl Ib Sørensen

Forsogsdalabase
C:md.sciellt Bjarne Bak
KonsuleniOle Juhl

rmsogsbcregning
Konsulent Vilhelm Gosvig
Lmdbrugstckniker Hanne Schmming
Landbrugslckniker Steen Pedersen

Forsogsplan Ia:gning
ulndsforsogsleder B. Sloth Nielsen
Landbnlgstekniker Alfred Simonsen
Forsøgsassistent Nils Lunddahl
Landbrugstcknikcr Saren Jakobsen
Landbrugstekniker Jens-Anion H. Jensen
Landbrugslekniker Soren H. Sorensen

Sektion for ,\IARKS""RING

Sektionsledcr Finn Maller Andreasen

Programudvikling
Konsulent Niel~ Pdcr~cn

Konsulent Tina Niclscn
Konsulent Melie H. Jakobsen
Konsulent Mike JorgenM=n
Knn'iulCllt Lars H. Pedersen

PC-Planteværn
KOII~ulent Erik fredcllslund

'!",nSI YKtNG
LandbrugMckniker Danny Ra~lllll<;scn

Landsudvalgets konloradrcsse
Udk:crsvej 15. Skejby, 8200 Arhus N
Tlf. 86 IO 90 88. fax 86 IO 97 00



Sortl'r. anmeldere. am endte midh.'r oJ! prind'}I)l'r

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskaler, forkortelser, m.v.

9IX·I.
h rll,:l

I ~ pd.
l-l pet.
1.1 pet
12 plI.

Forsøgenes sikkerhed:
ror~og....cneme.....IU,erhed er angiH'1 nedeN i lahdJcr
ne \L'd en LSD-\a:rdl ...om ..I.tr for »I.,\e ..le sl~re dille
remi". Der er lI11\'cmlt LS()·I~. 11"1,,> ik~c amkl er anlurt.
Ved ell ..Ialisti ..k 'i1~~Cf udbyllcfllrskcl 1\11',1<11:::' ('Il tor
,,>"'el. ..om l11ed lJY·~ ":lIld~) nllghcd ef rCl'1. H\'i'i en ud
h)lIdor..~cl mdkm de lo fnr">ogslcd er lig med dier
~IOrrc clld LSD-\;cr(J!cll. er for..kcllen "lall"'II~~ sl~ker_ I
rnod'i:lI fald. h"b lldh)lldor~kcllcner nundre end LSD
\ ærdiel1. er udh) IIclorskelkn u~lu..cr.

H\I" hek for..llg....cficn er u.. il..~er. er der angl\et Il..
(110 ">lglllflr.::ll1c(') etler LSD.

Overskrifter over forsøgsled:
I. 2. 1 . = for..kdlige lor..ug...hehandhnger Ifaklnr I l.
A. l:J. C = undcrJldelinger af cl for:.og (f:J~IOf 2).
I_II. II ... = umkr;tlddinger arel for..og (fakim .'J.

Beregningsnormer:
C;(ldfl/ll~\ og 1J(I\{l't1.\"'(I!lI.r~dt'rer angivet I ~g pr. ha, ud
bylte n~ IIlcrudbyllc I hl..g pr. ha. hvor Intel ;uldel er all
forl.
l·dJHfll' fif Aom o~ Jm er .tllgl\el ml.'d lulgende \ and·
procl.'llla·
Kom, "uNrj. halm ug avner
Bælg...cd Ilg ho!!ln edc
Græ... lru
KhlVC'ftl"ll. "pln:ll. gulerod og ~ulllmcn

Rap">. "Clllll'p. i.ldl", }"umlllcn, r}h".
"ohIUr.: og hm

"almue

L·dh)l!l" ;If ~orn-, lf\l- og llldu"lriafgrodcr ..aml rod I)g

~l1oldc er :mgi\'cl med 100 IKI rcnhed.
l h nr der er <tl1!!I\l,.'1 ud h) Ile og mcmdh)!le er udh) Ui,C1

..~re\ et med rl'dl' I) per.

K,lproh:in er nnnllah = jKl. \J x (J•.:!5, l )I\-cdc fXl. \J x
).;0

\cJ ~regl1lllg af :I.C. I gr;c ... l..Iu\l'rgrx">. luu:rnr.:. g;'
leg.i!, hch.æd og gmn~om l.'r ocregnmgcfIle gellncrnfol1
ellcr pnlll'ipperne i 813. hcrellling Ira Statel1s 1I11~d}r

hrug ..lof">ug. II\'IS der el' beslemt rlJlgendc: In "ilm
fnrdolclJghcd. lørslOf. rJprolelll. Ira: ..hlf og r:1a_..I.e.
I" l" In \ Ilnl llMl1gler. er der an\ endl hcregnmg.. lorm

len 1 '. ug 6. tk:rr.:llling Ira f;clle ..ud\;ligcl for Sl;ilcn~

Plantc:lvl<-- ug lIu'id) rhrug!'>lof"llg.
\'l.'cl bercglllng af a.c. l maJS er der 31l\Cndl Ix-rl'g

Illllg.. lormlcn 1 l'l. hcrellung fr:1 fa'lIe,;udv"lgl'1.
Ukr.. :l11\'cllde'\ der fl)lgcndc rmcngder III bl'fCgll111g

af I :I.C.

hlgll~of

III I ..c.

\1.11 .. 111 "laldlu(krlcn"l!cnnp: Hek plJnlcr 1.20
RO..'1 Kod .llllo.:"Jcnll'r 1.111

Rnd 1",l1lutri) .11" heder""""r (J.l)~

Kod at' Ulmer 0,1}1)
Tnp 31 ho.:Jcrocr I.:'!ll
rur h;ll1Jln, "f lll.'Jcmcr 1.1"

Top al I..Jlnll.'r I :'!-
Kanoller 1.00

Nettomerudbytte:
:\l.'lInTnr.:fudb) Ile for hch.llldlillgcr cr ,ll1fnrt i Ill.,g ~cmc

dkr ~g fm pr. ha
lxi .... r bcrr.:~lIc( ud fr:1 dt.'l opn:h~dc I1It'rudh) Ilt.' Ilunu,;

dc 11l11l..oMlllnger III hch;lI1dling \nudlld + udhnnglllngJ.
dcl' h.lr frt.'rnbra,gl dcl.

.,f\lcrudh) 11..- -;- ~emi., IlCl)"der. al dl'r ~lJll er If;tlru~~l.'1

1lI1lI..o')U1lnger lill..cnll~"hcr. ikke lil udhnngning .

Jordtypebetegnelse i den danske jordklassificering:

Vzglpmccnl l

IJB '"
Symbol TcblurdelimuOll af JI."lfdI~p:: '"" Silt Fi~ SilnJ. wil Illjmu~

I"""'" 2. 20 !Il·:!11O 2H-:!noO ~X.i

2,m ,m ,m ,m C

t fiKS (iftl" ...mdelll)rd
0-5 0-:20

O-50
75 100, 1·.S I lI1",lIldet Jord 50-100

.1 GR IS (jr." lcrbl. ~.lIldlmd
5-10 O-::!5

II-m
65-9:;

4 H.S hil lelbl ,andilild -lO 95, GR.S I Grm ..andbl. lcnord
10 I; (I. 'O

o-m
:'''-1)(1

t, FS I Fin ...lJldbl. k---;:;-..)rd 40-1)0
7 L. Lcfl~lfd 15-1:; O-J; -lO-X_"

S S v.1. Sv,er lerjord 25-4~ 0-4; IO-?5

9 M.SV.L \1c,.t.'I ::,\xr lerjord -l:;-IU 00·50 (l·55
Ilt SI Silttord 0-50 20·10 OO-NO

11 III liLllllll..,ord {)H:I IO

12 SPI-(, Spco.:ldjordt)pc

2XI



Sorter. anmeldere. anvendte midler og principper

Ved beregning er anvendt folgcnde pnser:

Planteprodllkler

V:\r- og vinterbyg
Vårbyg. økologisk
Rug .
livede .
Markæn
Vårraps og vintcrraps
Alm. rajgræs (tidlig)
Alm. rajgræs (.. ildig)
Ital. rajgræs 2 n
Ilal. rajgræs 4 n
Ilundcgræs
Engrapgræs
Engsvingel
Rodsvingel

. . .. 90.00 kr. pr. hkg
... 185.00 kr. pr. hkg

85.00 kr. pr. hkg
95.00 kr. pr. hkg
W.OO kr. pr. kg

. 170.00 kr. pr kg
7.00 kr. pr. kg
850 kr. pr. kg
7.70 kr. pr. kg
6.30 kr. pr. kg

1050 kr. pr. kg
9.90 kr. pr. kg

10.00 kr. pr. kg
8.15 kr. pr. kg

Meldug, rust og lindre hllldsygdol1une er ved bedømmel
se før sI. 31 anghcl I pct. plan ler med angrcb. uanset an·
grebets slyrke. Efler vækstsladiu01 31 er angreb bedøml
som procent dækning af grønt bladareal. O belyder inlet
angreb og 100 betyder. al alle grønne blade er dæUel af
sygdommen. I enkelte tilfælde er bedommelscn fore·
taget på nærmerc angivne pianiedele f.eks. faneblade ei
ler a\...s.

AllRreb af bladlIn' er. hvor inlet andel er anført. bedømt
som pet. sim med angreh, uanset angrebeL\ slyrke.

Udviklingsstadier:
For kom. ruP!). :ener. kartoner. roer, majs og uk rudi er
udviklingstadier genllcm vækstperioden angivet med tal
efler en decimalskaia. som vist på oversigtens sidste
sider.

Bedømmelsesskalaer:
Lejetilboje/ighed er. hvor intet andet er anført. bedømt
eflcr skalaen: O=heil stående. 10 =heil i leje.

Godning
Godningsudbringning
K vælstof: Generelt .
Fosfor .
Kalium .. . .
Vinasse. SF-Kall ....

100.00 kr. pr. ha
4.30 kr. pr. kg N
850 kr. pr. k8 P
3.00 kr. pr. kg K
7.fKJ kr. pr. kg K

Forsøgenes nummering:
Resullalcrne fra de enkclte fo~øg er samlcl I el tabelbI
lag. Tabellerne cr nummereret med afsnilSbog<;tav og nr.
- forels. B12.

J-h'is der hen\'ises lil Cl enkelt forsog i Tabelbtlaget er
der anvendt et 12-elfrcl fif.. der beslår af forsog~plannr.

(9 cifre) + løbenr. (3 cifre).
Eks. 0100996%-005.

Forkortelser:
Følgende forkortelser er benyttet:

a.c afgrodccnheder = 100 FE
as ammonsalpetcr
ani anlagt
B bor
bL blåsten
BI bonal
Cat calciumtal
Cu kobber
Cut kobbcrtal
CUQ ••••••• kobberox)chlond
DE dyreenhed
e efter
L fællesparceller eller for
Lc foderenheder
FE foderenheder
O.a flydende ammomak
fs forsøg
FI.. Forsforsyrelul
gn gennem~nit

g.m godet med
h hostet den
JB jordbunds nr.
K kalium
k 60 pet kaligodning

(49tÆ K)
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Kar karakter
kas kalJ...ammonsalpeter

(27€'{' N)

\...s... Ii:alksalpeter (15.59,.- N)
KI .. kaliumlal
I....... .. lagt
L landsforsog
mcrudb.. merudbytte
Mg magnesium
Olgo magncsiumo:\yd
O1gs magnesiumsulfat
r-.1gl... magnesiumtal
Mn mangan
mno... manganoxyd
mns. mdng:lIlsulfat
\I1nl... mangantal
Mm molybdæntal
N kvælstof
Na-kas .. n:ltriumkalkammon-

salpeter
Nat natriumtai
nema
lodlal .... Anwl æg og larver af

havrenematod
pr. kg jord

.~-min ... N-lager (NO,+NII ·N)
i rodzonen. 0-100 cm
kg N pr. ha

om bombytmngskapacitet
P..... . fosfor
ppm milliontedel
ppb milliardedcl
Pt fosfortal
RI reaktionstal
s superfosfat (7.8o/c P)
Se selen
skl... skJ1rlagt
spr sprøjlel
sIg staldgodning
sV.a svovlsur ammomak

(21'" N)
~v.k ....... svovlsur kaligodning

(410/, K)
t Ions eller tærsket
thsf thomasfosfat
udb. udbytte
udstr udslroel
V.'it .. virksoml stof
:! n dlploid
4 n tctraploid



Sorter. anml'ldcrc. alwcndlc midler og prindpl)cr

Pla1/{l'h('Jkyf{d~('~ml(fI('r- ,,1{/f1(/mandspn.~l'r" /996

Middel " k,. Middel
ca. kr.

pr. ha pr. ha

Sl'am(l('mIlJkr Ba.agnm .1110 DO O,~ lO II ~-fl90

Curbo:l 24i 0,3·1.01 7-l·:!:.!7 Ba<agran ~lePA Ol I,O·J.O '12,~76

Dilhanc lXi " 2,0 k~ " Ba~ta 1(,1 l/I 'Ul -lX,l.!ln~

I{I\al '<>4 LU·I,D I 7'J':!M Renasalu~se 1'62 05-0.7 411(~1.1

ROHalllu 241 2,0 ln I -18n:n BClanal S('lBela.~allJ. Fl~~wlHerlus:m S.' 15 :l.0 I~~ 149

Srort:l~ I·W '" u,5·I.n I 15!HI(, Belanal 0l'llnla!KC'mlfam Pro J-l IO' 1.0-.. 2.0 I<J~,WO

SHwl mlJlt;r " Hllg " Betaron!Kcmlfam DUll DR I,~ .lll 211":' 41.1

I"altoo '" 4,0 I 37. R'l~~r 10,1 .!..1l-4,n 200·400

Tilt 15() IC 4.W O.ZO,5 I il2·210 Oal1nil 4S z,n '.l) 'IS '"I",h IOP ,W 0..- ..0,1< I lo:!-:?71 De\'nll"I-I~ fl lU l.ll·U 1.\.2 .. 1Wl.

Till \Ic\!.J.lurbo lIf> 0.10,11 I il, 2~1 OP[l·hl/DPM-bl JO Illl

IOP~1l1 Fl '" 1.0 I UH flhl,"""\iN<.'>fUOn <;() SCl
Tnman\!.oJ liranula! " 2,0 kg " Elhuron ,'iOO 1,10'" ~(I5 'tl·O.2 I " lilI

SA{/det/..l'I"\/llldh'l"
ElPn.:S' (Jtl pr tah 12 tab. 60-120
Fb'idm l\2~ 21l·1IX! ml 17 Sl

('~'mpa T, bllQ/Cy~rh/ra'lal J'6 0.12.'\ .. 11..1 I J, 11 ~ Fusila,dc X·Tro 1>11) 0.'\ 1.0 I 311)-(120
Kar:llC'lf)e,.l' 211 0.10,5 I .1.'\·11 ~ Gallam ~W ]'0·2.u I ~ IO 1120
Ma.'nl21· -t-:'fl (l.2·lU I 9~ ]-t'i fiJ.rJupnm 11h I.~ 1,1 I lO":·.' li
DlIn(:lho~f 211 IS 1.1)...2.111 Jg·<}6 Golli, \\0 2.11 1,0·2.0 k~ ~.1I 462
I'rnrnm '" O,I.'\-U..l, kit SO lill) Ilarlllon\' 17fMlO lil lO , 17U·:'\10
Suml-Alph~ 'i FW 2:1.' O.I~ 05 I ..l'i .. I" Ilerh;dnl1 02nlSlelloll 71 .\,0.. -'..'\ I 211 24')

\'(l'kItrI'liIl1t'rmgSlnlll/u !>."I',otumn ilPi'l 55 1,02..'\ I 'i~, ]411

CeroneIRegufon 1.'\2 0.2,1 (J I 50-~~2
Kerh r F4 1)5·1.0 I li" 17-t
LadJul fE. III 1,015 I D.P.ll

C"ycoccl cbll'll 29 0,75-.1.0 J 22 IC
Lem:l!lun 19R 11.75.. 1.5 " 14<) 2"'7

Cycoccl i~I)/S1abLlan l:.xlta/CC"(' 71'X) " 05·2.01 10.. (>-1

TClT'al D2 0,-1-2,0 I " ~h4
LOJ,:lan ,~.'\(Ml HlW , :'\~·I ](J

Mafrig,'n 42~ 05.. 1.0 I 21' 42.'\
Ol,e & .•pr(·d('-k{lf.'b~.'m/lIlf''' & ada/III'('r MCI'A.75r " 0.1 Ul I '.-t'
l<ohJeu~ " I,O-.IJl I 2/lM Mylone POWCI 12Jl n+:!.il I 'i 12~0

Ll,!>llpol RI(I/E\trJ.lon/DLG Conlac1 " O,I ..rU I .'\·1.'\ O'lII,,1 9~ I).~ 1.0 I 4'I·2'JI

Sandm Il ~"I\' 110 0,10.2 I IO 2'i Oxitrllfflll)lril 1% 05·1.0 I ill I ~6

Sun·OlllApimhlRclIul " 0,31,0 I 1.'\...1; PYT,uum Ul' In J,.'\l,O lll- 2.'\11·]4.1

Teamufl ~lM)O
, 2,0--1.0 I I.~ 11) Rq~ll'ne 1-10 1,0,5.0 I 1.10 i(~1

Roundup. GI\"f'hogjlJl m,1l .. 2,0 1,0 I 1.\{l·~OlI

Spr"J'11lm;: R<.lundup lOOO/K\l~d(lwn " 15.. .2,0 I l III I ~l)

l x l"r-.cl ICJ plantC'\!cm ICJ,:<'t arocldcl "O Safan IIhll(l ,O , 2'\'i
Scncnr wc, ~([2 l),~-IU5 " 1("' 17(,

Uknu!rl/llul//'f Spal l 110 (f.1l 1.0 I 1'Ji1·llh

Ag,l 020 05 Ul 1 311H.20 Smmne IliO 2_9 0,5.·0,? I 120 lo?

\fah:lI1 U"]l '" O.~5·2,O I liS 3tl5 Slump S(' IfJ3 IO 4.0 I 101--112

,\Il)' 2t1 DI (p~~1l 10..30 ~ (,(ll,r Tol(lr:m 2'i1 0,5·1.0 I 12~·:::5..l

t\nane S/Flu~ <J-t 72 1.' \,1) 1 HlS·21(, Tout:ild,,\lo n 71 152,0 I 10-;' 141
A"clIge 1."i0 " .'\,0-7,0 I 420.'\I<R TreJ1an/1 rltlUI1111ll " 1.~·l.,O I 10·1 .. liS
Banvel J S 402 0.10.1'i I 4000 I'nbuml L1S l.O.. 2,1l " I~R 276

'lamOt1 l'lus 11111 2,'i·,\,fI I -1.'\0-5-10

'"" 50%

•

Mode/blade for bedømmelse af meldugangreb på korn Af Sten Steller.
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STIKORDSREGISTER

...95

.. 257

E
Efal -JO.41.-I5.47.411.-I9.2iO
[ffell af ud...alglc nndlt:r.

vmtclTlIp<,. 142
Ellcll af ulrudlsnlldlc, Jill.

110.128. 2-l4. 261
EftcråJ-sudl:rg af ~m:\ og

ll"\c,,nr\ 23 I. 235. 2.16. 2H
Fgen\laber j "nlerb}g~)(1er 22
Egcnslabcr. ha\·n:'.i<"r1cr II S
bild 121. 122, 123. 124. 244

27.l
Eiffel. bell>æd 24'i
Elgon .2.1.1. 27.'i

f.:ncOl'"t .40.-11.4.'1.47.48.270
En@rllpgr.1e\.cnån1! rnpgrzs 111
bigrappz\, [tylle 181

Enp1l~rr\. ~~gdommt: 130
Enång. rnp~\ i fm,:l"Zs I:n
En.torig rn~rzs I rWl>\-II1p:1 ru
En1rig rlPSr.rs. mgra.pprs J]J
Ening r.apgrz\. huOOr:gnr-;, )]1
bling rlpp1rS. \mleBæd .~

Erli\'en.\finan_'Crel fOl"ikning 7
ErIe\O 251.2.'12. 2'il. 254. 25<;.

2"<;
r~prit lI. u. n. ri
E\e1rn ..86. X':'. 911. 9/. 9~. 93.

Y4. 202. 272
E:n:cllenl 251. 252. 2:'i-t . .li'i
E...-pandc:1 .. 114.11".116.272

D
Dacorul500 F 21.1
DAISY Iq1
Danela 18. Il). 22. 2.1. 25. 271

DanGOOnmg Plu~.lanonC'r 16i
D.wGOOmng P1U\, \Iz-I.gnrs 167
f)anGodnin~. \Inlcrtnedc: 166
D-.u1I). 2.'i1. 252. !.'il. 2'>-1. 255.

27:'i
Dth dl.b.cnng. )\ ;ampchC'lrm-

p.:1~ \årll~,: .q,,;,
Dth d()S('ring, s, 1fIlpi;:hC'lz-m
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Udviklingsstadier i kartofler, Decimalskaia 1992

00 10 15 20 JO

00 Lægn og
05 Begyndende spmng
10 Fremsplflng
15 Btadudvlkhng M,ndst l'o...bladmed

smablade udvIklet
20 StængelvæksI, lop6·7 cm hOl

10 cm I dIameter.
30 Top 15·20cm hOI_ d'amelerca 20cm.

40 Rækkerne helt lukKet
50 Blomsteånopper udviklet
60 Blomstnng (hVIS sorten blomstrer) begynder.
70 Frugter (kartoffelæblerI dannes (hvIs sorten har blomstret)
80 BtadvlsOIng, knolde modne
90 Top og stængler nedvIsnet. knolde modne
91 Knolde slipper udloberne
93 Knolde hOSlmodne. skIndet stdder fast pa knoldene

Udviklingsstadier i bederoer, Oversættelse af BBCH 1995

y " r1,
"

l

00 ., .. 10 11 12 15 31 "00 Såning. 11 1 pJr lovblade
05 Begyndende spmng 12 2 par lovblade.

Rodsp,re synlJg 15 Slovbladpar udfoldel
09 Fremsplllng 30 Rækkerne begynder nI lukke
10 Kimblade udfoldel 39 Heil lukkede rækker

49 Rod fuld slorrelse. optagning

Udviklingsstadier i ærter, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

00 09 10

00 S.1.mng
09 Begyndende lremsplnng
10 1 akselblad synlig
11 1 lovblad udfOldet
2 2 lo\'blad udfoldet

31 1 Intemoche synhgt
33 3 internodle synhgt
37 7 Intemodle synhgt
51 I. knopper synlige
60 Begyndende blomstring
69 Blomslnng afsluttet
71 10% bælge I fuld storreise
75 50% bælge I fuld storrelse
79 Næsten atle bælge Iluld storrelse
81 Modnlng.10%larvedeoghardeiro
90 Hostmodef'l



Udviklingsstadier i majs, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

00 05 07 09

.3 r-' 8"J

Stadium

00 Såning
01 Begyndende vandoptageIse
05 Kimrod<!er bryder lrøskal
07 Kimstængel bryder froska!.
D9 Kimblade bryder Jordovertlade
10 1. blad uden lor skedebladet
1I 1. blad udfoldet. 2. bladspIds synlig.
12 2. blad udfoldet 3. bladsp,ds synlig.
13 3. blad udfoldet 4. bladspIds synlig.
14 4 blad udfoldet. 5. bladspIds synlig.
15 S. blad udfoldet. 6. bladspIds synlig.
31 1. knæ mærkbart
32 2.knæmærkban.
33 3. knæ mærkban
34 4. knæ mærkbart
35 5. knæ mærkbart
37 7 knæ mærkbart
51 Dusk mærkbar.

StadllJm

53 Dusk synlig.
55 112-delenatdusksynllg
59 Dusk udfolde!.
61 Beg blomstllOg hanblomster. Spidsen al kolberne

ude al bladskede.
63 Stov1ang synlig på hunblomsle,
65 Fuld blomslrn"lg
69 Blomslr1ng a!slutlCI
71 Kernens Indhold lIydende
73 Kernens Indhold mæll<el
75 Kornens indhold ICl grynet Saft kan vanskeligt

l<Jemmes Ud. Moden lil malsensilage
80 KemenQfYl'lel.
83 Nederste kerne deJagtig.
65 Kerner delaqtIQ
89 Fuldmodenhe<l
90 Hostmoden

Udviklingsstadier for ukrudt, hør, spinat og kløver, ny decimalskaia

Stad,umnrJStadii,.nVlavn

00 Ton tro
09 Kimblade bryder jOfdovertlade
10 K>mblade udfoldel
11 1. IoVbladllovbloopar udfoldet
12 2. lovbladllovbladpar udloIdel.
13 3. Iovbladllovbladpar udfoldet
14 4 IovbladllovbladparucllOldel
15 5. !ovblll.dJ1ovbladpilr udfoIdel
17 7 lovblødllovbladpar udfoldet
19 9 fl. Iovbladilovbladpar udfoldel
31 10% alluld længde
33 30% al fuld længde

Stadiumnr.iSloolumnavn

3t1 50% al fuld ~9de
39 f-uld længde
50 Knopper/aks synlig
60 Begyndende blomstr1l'"1Q.
65 Fuld blomslnng
69 Alblomsllel
75 50% Ira lluld storrelse
79 Froene luld storrelse.
81 10% modne/ro
85 50% modne fro
89 Alle !reene modne



Udviklingsstadier i raps og rybs falle angivelser gælder topskuddet). Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1995.

'1 ~'f-I

10 15 30 50 55 " 8<).90

Klmpl Roset Koop BlomSl Moomng

FigOJ'er ener A GRAVAUD, beskrivelse' efler FAO

00 Stl",nQ 3 BeqrnCl€"1de s:rækn'''Q ,O ti Or"l~!e< d'<J del -, N,J", :"-' .. I", .~u pe'
' .• Ill <.l\'rlld~",

10 K,fTlb)a::le 1.00', .. el J' 5 ,ni"," od,e synhg ,j' '0 bl:rTl~t',ng

BI I morkf' fro
II 1 lovtJlaC udloidet ." 'I 'II-Jrf' lr'tPnlO{h~1 65 :'0' bIO'nst""'l

~,ynllq(' " t>0' morkflfm
15 5 IQvIJI;l\j.· .alfuldet 69 B'oms'r '1g ~f~I\lll~1 Is'(allæQn,nqslld

51 Blomsteranlæg syl"lYf'
19 9 111"1' evIiiilO" 70 Begvncef'o" B9 Næsle" a ';> fro fTlorkl'

uCltOI:.l,'1 " FOl sle enkeltblomSle, 5kul...",u;.l.·, ... I, , '"llll'loden
~\'" ge liren lukk~e

!5 5 ~M.l p." ful(j
Ho~' ,l·,'~l;;,.. I ':ILI I-J klO'1b!ace "l;nrl!>..

WI1'~W " Ln- k'lnl:J .. tIer
~~(Irl,I'O' 'lig

Udviklingsstadleri korn, Decimalskaia, oversættelse af BaCH 1995.

O. S;'Irung
10 ' f)I,I,j trt~l'l',;f.)IIet.

1;> ;> nl.IIJ,jllf()ld~1

14 4 nl;jrJ ,1(lfuldet
15 l> niarJ "dfol(JPl
20 Begyn<1<,nm' t)"s'('-,ng
23 3 s,(lqs~ Ild synl g
30 Beg,'M"'I\(J" slriP~f' ou
Jl For5~eknækanfoes

32 Ande~ ~næ ~a'l 101(>5
37 Faneblad synllq
39 FJlleblad t~ldt ..d·Jlklel
.: 1 rallebladets bladske<le str<J''(kf1',
45 r dlle!Jlaa"ls bladskl?de opSVl,ln'f11
.:9 , Sldk S',nhQ

Decimalskaia

10 12 14 __c'c.__c'c0'--_="'.:...-_t-c'c'__....:::"=--_--='c' ·_' ·C'_+_'c'__'--"'--_I-'c'-c90.:...- -1
S"ækn ng Modn ng

~o ForS't'.I ... ,. pebc s,ohg 'SIa... nP1~r: "',nhg, bvy
a~se~ \'e<! ,\1 brvde genrer1 lll<lrl"kl"l.. ti, s
h"eue oy "J"re.

~3 Aks!'l 1 J gtwrlernskredel
55 AkS!!l h.11", gellllell's'(redet
57 A\;'se\ :lJ.: gell"efllskredel
59 A~s fuldl Yl'<lIIt:'Il1Sk'&(lne

61 Be"JtnUel1':!e blomSlnn ,
65 ~" al Jksell blcrrSl
59 Blur">I,,,.qhBltafs"l1<'1
7::' Kf!rm,rnes II'1dhOld mæl,.;p' ni) 11'1 gryn!!l
8e. Kumme" ,ndhold OIOdl oTll'n 1011
67 G.llnlouerl. kerner"e n;!lmA ,\.-~o~k(' '9'·.l1 de'e rnf'd 0"''111
89 Ful :n,odt''' fTleletærskA",.",{jf""
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