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A

Forsøgsarbejdet og vækstvilkår
Af Carl Age Pedersen

,,",I"lllth,'" er furfattl'l l ..alllarhcJde med en rxU-c: <Ir kon
loret' medarbejdere:: Kun<.. ~H)rCn K(llind H\ IJ har bear
hejdet ~hlll.ld'II:..n.:nc.

199h197 har gcnerdl \ æret gun\lIg1 for pliJntcproduktH'
nen l l);)nn1.lrl... Pa Irtw,J ... af cl ,tadig raklcndc landbrug...
arcal.ll\oraf mcml..uOct mere: end S JX'I. er bral..lagL har
del ..JllllciJc udb) m' l 1997 n;rrmct sig rd..(lrdc:n Ira
IlJX4. Del hl~Jc udh)'ltt: er Urll1:lC( pa Irtxh af. at m:l'ng
dL'n .11 an\("nlll gl'lllnlllg og plalltebe .. l)llelsc"llmJler l"r

\:l:o;;cnlllgll.I\l:rc. end den \af fun..ll 90'cmC'
D:lI1'''1.. lamJhmg har derrncd \ i.. t en Imponercnde c..nc

lil al opretholde c( hUJl udhyllCnl\'C:lll ..amtidig med. :\1

milJ\lhclil\tnlllgcn hlner reduceret ar for ar.

Indledning
D;:ll1~l..t' 1:.Illdm:cnd pl:llIl<l'ggcr produktionen lit.! fra uvil
dige råd og n::-.u[t;Ht'l' fr.l for,,'g gcnnclllf~)T1 under kon
lrollerede forhold I pral\ .. l.... Produkter, ..om l dl\~e fllr
~"g iUe har \ i~1 CIll;lIckl. der "Olll IHlnllTlum bn dæHe
omko... tnillgcrtlc till\\lh og <tll\cndcbc. kan nunnalt il\ke
..;e1ge.. I Danmark.

N:l'næn::nde m'er'lgl bringr.:f et :-.anullcndrag af re'ml
talemc af de InrQlg. dt' lokalt: plantc<t\'l ..kon ...ulenler har

Offt'lII!lghl'dnn II1la!'\

\('filr deu lamJøJ..olIIlI/u·
d:'l' fono.'{nirbomhnl
kllJm/1lrretlt' [orf'Johlgt f

fOfllret /997 mt'd en
JII/PJW/IIII.l!. rl'UI" mod
l!.l'Il\pl{'J~t'drplal/ler l
for\o,c:~mllrJ..('" pci KoM·
klt'~drc.l

gennemflln l 1996/97. Re"'u11alemc: af enkcllfof'ogene
frr.:mgar al T.lhclhllag III Land... fof'ugcne 1997

fUNlg ...arhcJtIel h.lf t:t duhhclt fomlål. Fur det for'tc
..kai dr.:1 afl1æl..kc tIr.: dnfl ..ukonoml ...ke kon..el..\cn-.er af
fur... l..c1llgc dnfNIM·...... lge ullag. haundr.:r amr.:ndd"t' .JI
hjælrc'>lorTer. afgr(\ddol,gc og ,on.. \'alg. For del andel
\1..011 IOf',ug..;lrocJdcl bidra~e lil al afklare den miljop;l
\ lrl\mng. dl:r allld tlp..l.ir ..om fulgc al landbrug,>produk
lionen ... mdgnbt-n l naturen .. I..red~lob. Del er ..aledc... Cl
\ a: ...cnllJgl hlnllill mcd Inr""1:!ene al afdæUe mctOl!t:r.
Jer 1\.1Il 1l1lnJ.. l\e mtljup:l\ lrl..nmg.en. Heldlg\"!,> er der
normalt :-.ammcnlalJ melkIlI Je mlljnmæsslge og tic
drifhllkonollll"l..l' fIl:'l. Kiel el tl\ crforbrug al' hjælpe"'lol
femtO nade er drift ..ul\unullll .. 1\ ug mlljemæ,>"gl hela.. l
emil:

SiJectlcl..lcfIlc af tandbrug... produktlonen p;lbldcr .. it!
l ,hv..e ar .. Ior opma:rbolllhcd hos politIkerne. IQ47 ha'
..ålede:-- værel prægel af mc~cn di ..ku~"lon og llYt' md·
grl:h ovcrfor landbn.Jgch glK.1l1ing,,~m\'cndcbcog furbru
g~l ;Ir pl:lIltt~bl'~kYlleL"l:..nlldler. Dcn politi<;ke llllcrc....c
blolll\lrCr ll\lllllalt op olllknng cnkellhælldcl~er,og der
er il..l\e iH)d\'cndig\'i .. en IOgl:-'1.. :-.al1llllcnhæng mellem
dl ....e ha:mkl..cr og dc be..lulIungcr, politikerne træffer
Ntlr reglerne ptl gndlling~mnr:idel el..<;ellll>eh i.. nu Igcn
..kai .. IramIlle.. op. er del pnl1lOl'n forar ..aget af II1w1I1d l



Forsøgsarbejdet og \>'ækst\>'ilkår

Fig. J og fig. 2. Fund af pesticider o~ (I('sricidrnter i
grlmdmlld opdt!lr ejfa am'nult'l~en af de pIJgældellde
midler olf eftt'l; om de pIlgældeIlde midln/orr.wlI fril mIJ
wlI'eluJeJ i Danmark el/Pr ej. DlIrafra gnllldwlJld.HJVt"·
Vå':fl;"X /997. GEUS.

Mariager Fjord sidst på 'iommeren. Årsagen til dette ilt
svind har næppe været landbrugets aktuelle påvirkning
af milj~~l. men mere det faktum. at august 1997 var år~

hundredets varmeste måned kombineret med manglende
vandudskiftning i det dybe inderbassin iGorden.

Tilsvarende har den netop vedtagne forhøjelse af pes
licidafgiften været påvirket af en række fund af pestici
der i grund- og drikkevand. Disse fund skyldes primæn
anvendelse af totaJherbkider på udyrkede arealer. samt
pesticider. der nu er forbudt som følge af deres mobilitet
i jorden. Jf. figur l og figur 2.

Også den moderne teknik til planteforædling, nemlig

1971·75 2225 ?TI 478 275 99 3854
1976·80 2l»7 779 455 266 102 3649
1981·85 15119 595 302 222 110 ~818

1986-90 1321 529 287 182 Il» 2423
1991 lin 509 266 143 85 2180
1992 1212 511 237 1}4 80 2174
199) I{)(,~ 471 207 123 8J 1946
1994 1103 476 209 107 84 1979
1995 1149 418 191 110 74 1942
1996 1196 384 185 li' 81 1960

l'"' Il3S 4'i~ 176 106 " 1952

Forsøgsarbejdets omfang
I tabcl I er vist en oven.igt over forsøgsarbcjdet~ om
fang i 1997 og tilbage til 1971. hvor dette arbejde blev
samlet på land~plan. Forsøgsplanlægningen foretages
dels på forsøgsledemlooet. hvor alle planteavlskonsu
lenter er samlet dels i en række forsøgsudvalg, der er
fælles med Danmarks JordbrugsForskning. l disse for
'iøg~udvaJg deltager der også repræsentanter fra andre
aktører på området.

Antallet af forsøg har stabiliseret sig på knapt 2.000
pr. år. Det er godt haJvdelen af det antal, der blev gen
nemfon først i 70'erne. men der er ikke tale om en til
svarende reduktion i det reelle fors~,gsomfang. De en
kelte forsøgsopgaver er i tidens løb blevet betydeligt
mere omfauende og komplekse. hvad 'll1går forsøgs
spørg:--m&Jencs indhold. Det skyldes det tidligere onHal·
te forhold. at forsøgene nu har et dobbellformål. både
som vidcnleverandør lil landmandens aktuelJe driftsle
delsesbeslutninger og Som kilde til belysning af de mil
j(1Il1æssige konsekvenser af landbrugsproduktionen.
Igennem årene er ant:Jl1et af analyser i de enkelte forsøg
blevel væsenliigt fon1get. Analyserne er relmivt beko
stelige, nvorfor forsøg~anta1let bevidst søges reducere!.
men slyret således. a\ resuhateme fon~t er repræsenta
tive for hele lande!.

Udover markforsøgene. der udfMes på landbrugsbe
driftt'r. gennemføre:-- der også specifikke undersøgelser
med aktuelle planlcfl\'ls:--pørgsmål og produktionsmeto
der. Arbejdet udfores for størstedelens vedkommende af
planteavlskonsulenteme i de lokale landbo- og f:JIniJie
landbrugsforeninger. men planlægningen af arbejdet,
samling og bearbejdning af re."uhaternc sker på Lands
kontoret for Planteavl med am.var overfor Land.'>udvaJ
gel for Planteavl. En del af dc mere teknisk specifikke
for:--11,gsbehandlinger udf',res med materiel og assistance
fra land~udvalgets for<;ogsafdeling på Koldkærgård.

Tabel I. Afl1aJ!Qrsøg

gen~plejsning er ud...~at for stor debat i offentligheden.
Mange er bange for »den fagre nye verden«.

Denne politiske opmærksomhed omkring produk
tionsmetoderne i landbruget gør forsøgsresultaterne i
nærværende beretning relevante for en endnu større
kreds end tidligere.

TIlladte
pesticider

Anden
anvendelse
af pesticider

Landbrugs·
anvendte
pesticider

Forbudtel
begrænsede

pesticider

• Fund over grænseværdi
• Fund under grænseværdi

Alle
pesticider

Alle
pesticider

100

90

~ 80

~ 70:g
~60

~50

-g 40
:2
'ii 30
.~.. 20

&10
O

100

90
l
~ 80
:2 70
B
~ 60

! :
10
~ 30

~ 20

~ 10

O
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{{,/Hol l. OIU5tgl m·t'rfnrJøxwPROlu 1CJ97

PcI

'\,urnt s"nu
Vinu:næd 331 17.0
v"'-<" 110 8.7
Æner, hesccbønner og lupm 92 4.7
l....h.,tn<lfgroJcr .2 4.7
Kanoner. roer, maJS og gnrs 97 5.0

78:! -lO. I

(iØ(11l11ll,'J/nrfl'l-:

Arpmvning.r flere na:nngsslOffcr 24 1.2
hlNlg \cJrllrI~ntle·

Kvltl"lOf '" 7."
h"ll'r III 0.5
KalIUm 8 0.4
\f:lgllC\lUflI. ,\0\1 og andre -lO :W
Kalkm,lII. 2 0.1
lIu-.dY'l!I,.jnlllg 2(1 l.J
ln<lustnaft"aJd og slam 25 U

2!D 14,'i

AIlJ,.. /aTftlK
Bclurmpc.l.se af ukrudl 4'0 21.0
Bd.a'lIIp al ,)!!dommc lIg ,lalkll)·, loS 18,7
Oyr"'lIngsmelOOer 43 2.2
Jnrdbehantlllll~ \2 L"
Simng og pl~lc:taJ 8 0.4
Væk'lregulenn~ 27 1.4
F<nlelhgl 2 O.,

'" ~5.4

lait gcnncmrllrte focsøg 1952 100,0

Dc nC~IC lorsog:o.opgaver gcnncmforc:o. over nere ir
for al bcly..c årwariallonen .. bctydnl1lg for rCllultalcrnc.
Dertor er tlt.,:rc af for..og:o.<;cricrne fnrt ..æucl"csopgavcr.
For,,,!!..\ ir~'omhcdcn skal Iii ,l;Idighed afpro\e og fnre
~onlrnl med pIallleJner. 'urter. d)'r~lUng'l1letoder og
hjælpemidler for at glYC dnfl,Jcdercll del hcd'lc grund·
lag I'or be<,lulllmgerne ved plJnlæglllng og udførelw af
pianleprodu~ tlone n.

Forsogsopgaveme
I 1997 er der gennemfl~n 1952 fo(";og eller 319 land'for
..ug'planer Kun 65 fu,",ug er gennemlun efter lokale pia
ner I label 2 er vi ..1 for..ogene.. opdeling på ho\'edomr:'t
der Siden 1995 har ,>on~fpm"lllngell i korn. bælg<,.cd.
mp' uf: nIlehor værel kourdlnerel mellem D:mmarh
J{)f(lhmg..Fo,,~ning. Plantedlrc~lor.lIet. forædlerne. "Ort<,
repra.''lcntantcr og Jen landu~onomi'l~c fUN,g~vlrk~om

hed. De egcntlige I:llld<,fo~()g gellncmfllrcs nu på fastli~

genJc: f{1f\ngs:lrealer, der b!lJc er placr:rcl vcd forædlerc.
Dallmarh JordbrugsFon.~ningog l de land~,konotlli~~e

forr:nlllger, Fordelen veJ dcnne ordning er fU""1 og frcm
me"l. al rc"ultalernc cr blevel mere ..alTullcnltgnehge.
idcI alle ..oner nu ligger i de ..amme marker.

Dc'udcll indebærer ordOIngen. al der er brugbare re
!>uhaler ..amIldig med. al sorterne Illdg; r i den officielle
Mln,afpro\'nlllg.l1dligerc ~~ullc ..anerne ha\c deltagct]
den offiCielle '>oJtl'afpnwning tnllld"l et år. for de ~om

med I afpm\ ningen i de lando~onomi ..~e forel1111ger

Forsø~sarbejdl'll)g va:kslvilk r

Den fælle .. "Onsafp"n nmg ~unne ] pnnclppet ha"e
bevirkct Cl fald I anlallel af somforsog. hVIlkel ogloå
,~ete I 1995. men antallet har i 1996 og 1997 \'æret pJ
':ltnme ni\eau "om under den gamle ordning. Del ,~yl

de... al :-.ortwalget har Bet fornyet aktualitet, idel ..Godl
landmand~kab år 2000.. fordrer. al man ".ih idl det over
ho"edet er muligt. ,,·ælger re.. l\lenle 'lOrter. s ledes al be
hovel for :11 anvende plantebc'i~yllelse'illlldler bliver
tnlnd'il muligl. Derfor er der gennemføn en række ..up
pierende \.On... for-.øg med s ~aJdtc »,~nskc,>or1er«.

Antallet af for~og med arier og sor1cr af gmvfoder:lf·
gmdcr er faldet lidt ~iden 1996. men der er 'Iadig en del
for'1(;g. hvilket bl.a. ~kyldcs Cl uni~l fnrsog'idcsigllltl af·
prøvning af græ"s0I1cr under afgne .. ningsforhold ug del
forhold. al Danmark ligger] dcn nordlige ende af maj"
...en .. dyrkmngsomr. de, hVilket gor det allmkllvl al B
,onerne Jfpruvct her,

I1m,edpanen al godnmg,fo,",ogene vedrorer ~\ æl ..tnf-

Rnllrdermgen afpl'.\Iicider hf/r hf'I'lrker, af da nUlf/x/n
mul/n til tlkTllllh/Jt'ktl'm{Jt'hp, I:.t ehL'mpe/ t'r bt'k"'m

pe/u afagnsewlI'p I w}rraps. 1('" (H','rglmglpniode n
def. lIlir be.\femre hermgf'!ur a opJrldr, tilIadI (II lllll"'''
d" m(ltlel. clfr e/h'n l't for/mdr, Rt'I'u/rmer o/til 0'" ('luft,
Hladex {e,1 Ø1·nst fil hajre. \'ill r.:en\'plejsfI;ng er del 1\11..
J..t'tlt'\, III jrnllelske rap.\plcmlt'r. der kmllole IJred.\pekll"i··
d(' midlet: wmfeh. IJa.fUl, H,..wlrafl" uf 1'/1 Bm((lsprøjt
"II/g i en jtJdn1/ rap_\' {e{ ment till'('t1Jtre. Fonog i de
ImuloktHlomijkeJort'fI",ger har lUI, al rlIP.f\tJt'1 på \fOr

rtl'J..Å.t·cljwlIIld ng mt/n'ns"t kan X/w' fult/lud/nul'. Se tll'l
nef/aHf' hillede.
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Forsøgsarbejdet og vækst vilkår

anvendelsen. hvilket bl.a. sl..}'ldes. at Landskolllorel for
Planteavl ind~tiller de officielle gødningsnormer til
Plantedirektor.ttet.

Antallet af husdyrgødningsfoDtI,g er fonsat faldende.
hvilkct skyldes. at dct store forsøgsprogram. der er getl
nemfon i forbindelse med »Landbrugets aktionsplan for
bedre udnynclse af husdyrgødningens næringsstofind
hold«. har besvaret de neste aklUelle spørgsmål om det·
te cmne.

Ogs:\ antallet af forsøg med tilførsel af svovl er fal
dende, hvilket skyldes. at dette spørgsmål nu :-tort set er
belyst Den landøkonomiske fors~,gwirksomhcd har i
lØbet af ganske ta år været i stand til al klarlægge beho
vet for tilførsel af el næringsstof, der ikke tidligere var et
erkendt behov for.

Forsøgene med plantebeskyttelsesmidler udgør fon ..at
omkring 40 pet. af de samlede forsøgsaktivileter. Ud
over al afprøve de nye midlers foml~en er det vigtigste
fonnål med forsøgene at undersøge. hvor lidt man kan
nøjes med al anvende for at sikre sunde afgrøder uden
uacceptabel sLor konkurrence fra ukrudt og uden mærk·
bare tab forårsaget af sygdomme og ~kadedyr.

En væsentlig del af akLiviteterne gennemføres i samar
bejde med Danmarks JordbrugsForskning, og resultater
ne anvendes til udvikJing og afprøvning af modeller og
pc-programmer. Herunder programmet PC-Planteværn
og det internetbaserede infonnation ..- og beslutnings~y·

stem: Pl@ntelnfo.
Som følge af »Godt landmandskab år 2000«. der for·

drer et sundt sædskifte og et godt såbed. er antallet af
forsøg med dyrkningsmetodcr og jordbeh:lndling for
øgct i forhold til sidsle år.

I forbindelse med forsøg og undersøgelser gennem
føres der et omfattende analysearbejde for at afdække
forsøgsforhold og afgr(k1ekvalitet. I en del af forsøgene
er der udtaget jordprøver til teksturanalyse, hvorefter
forsøgsarealerne er inddelt i 12 jordklasser efter den
danskejordklassificering. Denne er beskrevet i afsnil M
i oversigten.

Sponsorer
Der er igen i 1996 modtaget betydelig okonomisk st~)IIe

til forsøgsarbejdet fra FØdevareministeriet gennem
Strukturdirektoratet og direkte fra departementet til KVA

DRATNET For nitratundersøgelser i Danmark. der danner
grundlaget for den lovpligtige kvælstofprognose. Endvi
dcre fra Miljøstyrelsen til specifikke opgaver omkring
husdyrgødningsudnyuelsc saml alternativ planLebe~kyt

telse. Derudover er der modtaget ~tØlle fra Energistyrei
sen lil aktivitcter vedn~rende biogasanlæg og energiafg
røder. Der er også modtaget meget værdifulrJ ~tøtte fra
private fimlaer og fonde. Del gælder Nor:-k H)'dros
Fond. Kemira Danmarks Fond. Ole lIeyc's Fond m.fl.
Endvidere fra Erstatningsfonden ror Markfrø. Er~tat

ningsfondcll for Sædekorn og Landbruget!. Kornforæd
lingsfond. Endelig er en del af forsøgene finansieret af
midler fra Promilleafgiftsfonden. Frøafgiftsfonden. Kar
toffelafgifl..fonden og Gal1ncriet~ Ah,ætningsudvalg.

Mange af for ..ogene er udfort med okonomiske tilskud
fra de finnncr. hvis produkter er afprøvet i forsøgene. og
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en ra~kke finnaer har stillet gødning, kemikalier. udsæd,
frø og maskiner til n'dighed for forsøgsarbejdet.

Landskontoret for Planteavl udtaler sin tak for denne
st~llte. der sålede~ på forskellig vis er ydet til arbejdets
gennemf,~relse.

Erhvervsfinansieret forskning
For andet år i træk har Land:-udvalget for Planteavl
modtagel støtte direkte fra Promilleafgiftsfonden til at
rekvirere forskning ha,> Danmarks JordbrugsForskning.
Erhvervet har på denne m.'de stillet 7.9 mio. kr. til rådig·
hed for forskning ug udvikling. der kan fremme gen·
nemførelsen af principperne i »Godt landmandskab r
2000«. Den største enkellOpgave. der arbejdes med, er
udviklingen af bcslutningsstøttesystemer vedrørende
plalllebesky"el~. Derudover er der udfun forsknmg
vedrørende rationel produktion af foder til kvæg og
svin. hvor der primært er arbejdet med grovfodennidler
nes fordøjelighed og afgræsningssystemer. Der er op
bygget ekspertise vedrørende restkoncentrationer og
miljøbelastning som følge af anvendelsen af pesticider.
affaldsstoffer mv. Nogle af midlerne er anvendt til at
forbedre grundlaget for indstilling af g~skningsnormer
mv. Endelig er det disse midler. der har muliggjon en
slørre aktivitet vedrørende jordbehandling og såbcdstil
beredning.

Opgaverne er løst j fælles~kab mellem for..kningsinsti·
tutioneme ved Danmarks JordbrugsForskning og lands·
kontoret. der dels sørger for al få ,lfpnNel forskningsre
'>ultaterne i praksis dels for al ~ dem videreformidlet til
rådgivere og landmænd.

Præsentation af resultaterne
I de følgende afsnit er resultaterne af årels forsøg og un*
dersøgelscr afrappollcret ved de respektive Jands- og
'>pccialkonsulenter. De More hovedtabeller med de en
kelte forsøgsresultater er ikke taget med i oversigten.
men offentliggore~ i Tabclbilag til Landsforsøgene. For·
!.ogenes hovedrc~ultater er her i oversigten anføn i ta
beller. der er nummereret fortlØbende indenfor hven af·
snit. I oven.kriflen over di:-se tabeller er der i parentes
anføn et nummer på de tilsvarende tabeller over enkelt
forsøgene i tabelbilaget.

Tabelbilagct findes også resulUUer af forsøg. der ude
lukkende er gennemfs'rt i de enkelte foreninger.

Til hjælp for en (tkonomisk vurdering af forsøgenes
resultaler er der i mange af forsøgsserierne beregnet et
ncuomcrudbyue. som nonnalt er anføll til højre for ko-
lonnen med udbyue og merudbytter. Neltomerudbyttet
er beregnet ved fra merudbyuet at trække de omkostnin
ger. der har været forbundet med frembringelsen heraf.
Beregningcme er gennemføn under de i vækståret 1997
gældende pri1.forhold for produkter og hjælpemidler. De
anvendte priser fremgår af tabeller bagerst i oversigten.



Vejrforhold og vækstvilkår
Det er væ...cntliEI al "ende de vejrfurhold og \'æ~t\ II·
k.lf. "Oill hlr"'.II~Cnt· er gcnncmfun under Som altid \ an
credc \cJrforholdcnc Ira ..lcd Id 'lcd I det fol,g~ndc er
bc..J...rc\ct dl" \æsentlig\tc generelle førhoh..l. lkr "arnkil'
ri ..crcr \;d,...(arel 1996-97

Temperatur, nedbor og solskinstimer gennem
vækståret
T.lhcl J \'i~cr gennclII"nit\lcmpcralUr og antal ..oh.kin ..tl
lIlcr l de enkelte lJlaw:dcr fra \eplClllbcr 1996111 oktober
IW7

Gn), ~mperalU(
1996-97 /tiflnrtl.11

\iC'ptC'mt>c1 II.~ 11 ~ ,., 14.'f
Oklobu 9.• 9.1 97 96
'Ilo\cml>cr 4 .• -1,7 " 54

Dcc:~mber .(J•• 1.6 " 36
J.mUOlf -1.2 (1,11 '9 '.Fe...... 2.9 0.0 73 67
M.ln~ 1.7 n 154 lU
April 5.5 5.7 212 m
Mil, •• JO. 8 !J7 lJ-I
Juni 14.8 14,1 272 Ul
Juh IH IV) 1(}') n\
August 20.2 /j,7 292 Z/9
Sepll:nJhc:r 1.~.2 J' - 190 /4X
Okl«<r 7.8 9.1 124 96

Nornl.llcn er t>cl~'gnel "~lm ~cnncrn,nll fllr I'cmJolkn 1961-90
lIaIlene IJld~ilr H~lmh(\l/l1ug \l<:lIIe I K,ll1('~.11 I~k('

KI!dt· n,mrn;trh \lclel,nil(\~l,l.e 111'1111U

I:.jk,.",. J<I%
SOIl1 helhed ~an elter.\ret 1996 bcte~ne, \Om nær det
nonnalc. Scptember \ar rcl Hlr mdul slulnlllgen .JI
måncden. h... or der kom en del nedbør I gennem!>nil for
landet \ ar ncJhuf'lm.cngden I '\Cptcmber ca. 25 JX.'t. un
dcr T1unnalcn Septemocr \ ar megel ">()Irig med mangc
d;.t~l· lllcd g(x11 ..:hCJf Middcltempcr;.tturcn \ar I C la
\crc end normalen. Ol..tober hk\- denmod ca. 0.5 C \ ;.tr
mere end nurmalen. I ol..loocr "varcde nedbpr og anl<.ll
..oll,l..lI1..,tllller III nomlalen. I no...cmbcr \-'ar middeltem
peraturen ll{lfma1. Dc rUNI..' IO dage imaneden \-'ar
iUllJlerud lune og dc "tdste IO dage tcmmellg kolde.
Nedht.lrcn la cn dd over normalen.

Viflfl'r

Vl11teren 11)96/97 var prægct af ~tærkt ..,kiftcmlc vejrfor
hold. Som helhed \ ar rnidddtemrx:ralurcn nær det nor
male. men del dækl..er over, al lo kolde og jovrigt torrc
måneder (del:emhcr og jammr) blev efterfulgt af en me
gel lun og v:\d februar I deecmber var gennem"nll<;tem
pcratllrcn -0,6 C. Del er gOOI 2 grader under del nomla
Ic for måneden. December var desuden meget Ipr mcd
en ned bor pOl I..un godl dct hahc af normalen. Antallel af
..ol ..l..lIl .. tllller \ar hOJI, JanuJ.r \ar rel..nrdtur. I gcnncm-

Forso~Stlrb('jdl:(og \-:l'~"I\·iJk. r

"lUt for landet kom der kun) mm ned bor. \lnmMlned
buren for januar er 717 mm Januar ':.Ir dc..uden koltg
med en gennem..mt..,tcmpcratur pol -1.2 C Antallet ;.tf
..ol-.kl1l!lun\t:r \ar 50 pct, o\cr nomulen. Fehruar '.Ir
megcl blæ..,cndc men \ arol med en gennem"lUhlempcra
tur n:c'len J C Oler nnnnalcn \Jcdboren \ ar dnhhcll "a
"tor "om normalt. nem hg 77 mm lllod nonnall 1lo! mm I

gennem~llIl fur hele bnllct

Fortlr

FtIf;lrel IlJlJ7 "ar kUli lidt Iwligeft: cnd normalt men mc
gel hla::scnde. FnrMe h.t1vdcl af man.... var prægct al
,armt og tm1 vejr. Oet for. l1.aglige \eJr gj<lrde dct mu
ligt at komme lidligt i gang med for. r~arbcJdet p~ den
lette jord. I en uge~ lid mnknng den 20. mari .. kom der
ltl1HJlcnid Olmlag lil .... ntcf\'cJr Illed en del "ne og Kulde
Som helhed hle ... marts dog nøget \ anncre og mere "ol
rig elld nomlalt. Der I..om 30 mm nedhur. Normalen for
lll;lri" er -lfl mm. M.lrt .. 'ar mere hlæ\.Cnde end nunnalt

I .Ipnl \af lemper;.tlllren og nedbøren nær del nunn.ilc
Aprilvejret \':.Ir megel præget af bhl"t. I Jylland og pil
t-~n hmc det til udhrl'dl og I..raftil! jmdf)'gmng lomr.l
der lIIed let Jord Jordf~glllngcn bic' ".11 Igang og \ .Ir
I..rafllg"l den I J. o~ l-l. apnl Jurdfn;mngcn IOri"auc de
eflcrh\lgende dage mdul den 2.1 apnl. h... or der kom
rq:n l det mc ..tc af l;lllllel Pi! trod.. al den I..raftlge Jurd
Iygmng ble\ del iHe nud ... endlgt at om..,a rel ..tore arc:.t
ler. lordi en ..tnr del al \ :\rafgrudeme elllen il..l..e "ar ".Iet
eller lUC \;Ir "piret frem. dJ. Jurdfygmngen tandt ..ted
Jordfygnlllgcn Cl' nærmere ulIHalt i .. f"nl! G.

Maj var I..old og nt:dhm·...T1g. Tempcmturen var godt
I C under det normale, I..,ær O,tJylland og Stur..,trmm
arm fik \Oc...clltligl merc nedbor cnd llormalt. P:I mangl'
arealer kom der mere nedlxlr end jonlen kunnc tIlhagl'
holde. S:1 der SI..CIC J.f..,lrmnlllllg ud af rodlonen på ct
tld..punkl. h\or d~1 IllC"1C godilIng var udbragt

Sommer

Summercn 1997 \ar hort~1 frJ. Jum mancd. dcr ",cJr
m:c ....lgt \ar nær del nonnalc. præget af meget \ arml
\ cJr, mange \01 ..k.in..luller. tordell\cJr og forhold" ... I" tm
ge perioder med tnrvcJr l fUNc halvdel af Jum \ar det
lUn og ,t:.Jhilt \-CJr. Slutningen af Juni måned ug hcg)'n
dehen af Juli \af præget af lordell\~Jr \led horen \.IT

mcgcl ulIge fordelt. Nurdu"I"J:elbnd og Arhu .. arni fil..
lllC..t nedoor. I \Jutllil1g~n af JUI11 og hcgyndcl ..en al' Juli
\ar luftfugtigheden meget hOJ- VCJrt)'pcn ga\ glxle ud~

'vlkllng..,mulIgheder for hl:lIldt ;lIldet l..anotTebl..immd I
gennell1..,nit fur hele landet var hade nedboren. tempera
turen og antallCl al "ol..,l..lIl<;tnuer lidt O\cr l1onn;dcn for
jUni.

Juli var pra:get al" ell lang periode pfl ca. "I uger med
varmt ug ..,olrigl \'~jr uden nedbør I den periode ....ar der
udhrcdl vandmg<;bchov pa !ellert: jord Pa en del arealer
hlev argroderne lvang"modnet. Slutningen :lf Juli .....Ir
pr:q~et af llIegel kraftigt wrdcll\'cJr. I gcnnCll1\llltlor he
le landet \ar juli ",c"len 2'(" "amlere cnd normal! 'ed
tHln:n var lidt under del nomla!e og anlall~t af ..o!-.km
..,llmer \ar langt o\er det normale.

\ugu"l bk\ den \amle~le mancd, der nogcn..,mdc l'r
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Forsøgsarbejdet og l'ækstvilkår

Fig. 3. MuJdeltemperatllr beregnet {Hl ugebw.i.). NomIfI
leli reprcl'!)elllerer gennemouIle! for perioden 1961-90.
Kilde: IJamnarh Jordbru~fForsklllng.Afd- for Areal
mil elUlehe.

regi:-.lrerel. Gcnncm:-.niL\lcmperamrcn \ar 20.3~C. [)el
mC\le af augusl var ogsa lUr. :-.å del var fim hø:-.lvejr. Der
kom en del nedbør i den :-.id:-'lC uge af august. l gcnnclll~

snit for landet var der kun 6 dage med nedbør mod nor
mali 13. Der var ullbredt behov for at vande maJs, roer.
græs og kartoner.

1:-_,996-9796HK)!_ Noonalnedbo< ,

I
I_Nedbo' 1996-97

_ Noonalnedbo< 1961-90

~ II
'"

,. ,. ,. ,.
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Fig. ../. Nedbørsmængdeme i væks,dret 1996-97 OK nor
mt/flledbøren /961 -90 for hf'll/lOlds~'isJylland og øerne.
Ki/dt': DannllJ.rh JordbrllgsForskning. Afd. for Areal
ll1ll·efldelse.

sepsep nav

1996

Middeltemperatur
Jylland og Øerne

25

~20 --Normal

l,) 15
~

~ 10ø
o-
E
!! 5...
~ o

-s

label -l Ow-'rsigt nur nedbøn/urhuMellt' /9V6-97.

No\-MMU April \13j Jun, Juli Augu I mile.- Ob_ Ap<. 01.<
1996-91 Norm. J997 NOI7fL 1991 Norm. 1997 Ntlmt 1997 Norm. 1997 /""orm. 1~1 N••f1ft. 1997 ....'0"" 1'197 ....., ml.

l'onJJ~lIaod :,~q ;?-- 'I JI '8 J9 <9 .U SJ f>J 18 65 60 72 61 76 361 "R

"''''''' JOO J06 47 JO 58 49 78 58 56 62 41 66 7J 8iJ 71 SJ 424 442
Arhu, :'.10 2M -Ul J8 77 J7 "" <O 6' 6J 51 <9 n 66 67 67 416 J9/
Vejle ,.. J28 47 4J " 52 53 19 51 67 28 65 39 78 91 87 391 449
Rmglllhmg 3:'.0 JJ6 J" J3 .. 5:' JJ lY 5:'. 6: 59 72 \IO 9J 84 .. 4:\4 4,"
"'be 301 J57 JO 46 65 51 36 60 83 67 59 79 54 9J 101 /00 438 49/1
SllnderJyll.md ,ns JJ7 J\I " "" 5J ~::! 6' .. 74 4J 77 47 84 99 87 441 490
Fyn '05 25J 31 J8 70 46 J7 52 66 61 44 59 17 60 84 62 349 J78
Ve\tsJiI'lland l<;~ 216 " J6 " JI 49 50 J9 ., 19 60 IS 57 89 55 321 J6:'
Øslsjælland' 171 214 27 J9 J l 4J 98 5J 58 68 29 64 2J 6/ 109 56 419 J84
510rstmm l" 232 " J9 lU J' ,O JO 53 ru 29 57 IS 56 64 J9 320 J57
Bornholm 227 260 29 J9 J5 JR 22 J2 54 55 17 " 118 64 117 60 432 J55
Hele landet" 1<;(} ,Ii'> \8 JI 68 JX '" 55 6' 66 4J .7 4J 7J 83 76 ]96 m
1995-96 III 9 59 22 33 62 54 74 313
1994-95 JJ8 J\I 52 56 " 2J '" 41 114
1993-94 404 12 31 66 IS 109 161 ,. 47J
I 99::!-91 J:!/ 16 :'5 " '1'1 " 110 79 JJ9
1991-92 296 65 27 I 44 117 47 77 378
1990-91 25fl J8 'J 95 J2 44 ... ';''i .172

. I·redcnl,hurg. Ro..lilde og K,~nh.l\n, \ml,lommuner
•. I tallene lndgar Bornholm og L'CrTI(' I K,!tte~.llllJ..e

Kilde Danmark..\ MCICtlfOlogl\lc ln"lIml
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Fig 5. Målll'dltg IIPdhrr (fil/dl OPfTIIJ.kt'lI kun'f') Ok for·
damplling (~tlp/Pt klln'f') for hele lundel. Kilde: D(IfJ

"'lIrk~ JordbrultJFonktlifl.l:, Afd. for Area/mn·elll/elst'.

fjtndr /99-
Seplember har 'ærel lu..ll \ .trlncre end normal!. ~cd

huren har \'ærel \æ ..entligt under det nOnllale. og ania I
let af <;olskln\limcr hU..Iere end nOnllalt, Der har været
g(xle bctingel ..cr for ...mmg al "'lIltcr..:nl.

Nedbor
I pcrinlicn fra olaoh\:r 1996 tl!marh 19Q7 kom der ":JI11
lel .l2~ mm nedbør i gcnncm ..mt for hele lanlie!. NOrl1l:l~

len lor den penode er 362 mm ~ed~lren l \'lIllerhah-·
tm:1 \ar all".1 noget under del nOnlmlc. Nedboren \ar
dog i~kc nær ':3 lille ..nm aret ror 119951961, hvor der i
den "amme ~ri()dc ~un faldt 15~ mm, I ..nmmerhah-:\ret
april-...eptemhcr faldt der 31 J Illlll mod normal13..J I mm
[ maj \ar ncdborcn ..turre end nOnllalt I en ret lang pcn~

ode l ma..l \ ar mange Jordc t) kit op til rnarl..~apiU;J1ct Pil
nogle art::alcr \':lf der en betydelig af.. tmmmng ud af rOi.l
IOlIen. I lllaJ var der I~ Jage mcd nedbor mod lIormalt
12. En stor del af "olllmcmedbnren kom ..om tordenby·
ger og var meget lien .. fordelt.

I ll\enna:vnte lal ....edrørende nedl"xlr lIldgår Bornholm
l~~e_ P:i Bomholm har nootxlrcn afveget betydeligt fra rc~

.. ten af lande!. JunI. Juh og :lUgUIoI ... ar væ...entllg mere
torre p Bornholm. Bomhohn fil.. i de tre maneder kun 93
1II11111llx..l 16..1 mm l re..ten af landel. I \Cptcmber fil.. Burn
holm 118 mm moo .,J l mm I dcn 0\ nge del af landet.

Vandbalance
I t.lhcl Scr \ 1\1 'andhalancen for 1997. \'andbalanL'en er
beregnet af Afdeling for Arealall\cndcbe ved Danm:lrb
..Iordhrug'iFor..knmg p~ grundlag ar malt ncdbor og be·
regnet daglig fordampning. Vandbalancen er beregnet
~()m forskellen lllclkrn nedh~lr og potentiel fordamp
ning. livi .. halancen er negatl\' betyder Jet. at den potcn~

IieIIe fnrdamplllng har \ ære! ..lurre end nedbøren_ Vand
h:Jlancclallcnc er vi\t fur helt: landet og for dc enkelte
lamhdeic, Til ..ammenhgning Cl' "'1 ..1 .. nonnalen« bereg
net '-Om gennelll\nit for pcnoden J969~K8,

Vindforhold
Efterarel 1996 og ..peClt'1t no\cmbcr maned \ar mere
hl;c\Cnde end nonnalt. Del:clllhcr og Januar havde .... ind
forhold nær det norm~lle. Fcbnlar. ffi:lrh og april ... ar mc
get hlæselll.le. Som Ildligere n;nnt ford..ullI der .lhnrltg
JorJfygning i april Ill~ned. Sommeren var generel! og'ia
pr;c~el af mere bl;c"ende vejr end normalt.

h/hel 5 , UH'n·i1tf OI'er mllt/lxlli/fllell (Iledhør - pnfemielftm/amp"illgJ /(j()7.

Apnl Maj UN Ju.l: AU.IU'it Ollobc:r Apr·

1997 Norm. 1997 NortfL 1997 Norm. 1997 Norm. 1997 Norm. 1997 NømL 1991 Nøml. 1997 .",.()

l\ordJ~ 1I.md -21 ·1 6 -10 J8 /1/ -64 -36 '" /I " /1/ '" 5. "' 1.<
Mldl~ og VcstJ)'lland -. ·7 -<> -JO --12 -Jl -3' -II -34 -11 37 Jl 66 5. ·26 -40
(hIJ)'lhHld -17 ., , .1] -I' ,H -5' <7 "" ·211 -II 20 58 47 " 62
Syd. og Sønderjylland -13 J --I ·10 ·51 ./. -15 ·JO ·.16 ./1 4 J5 84 66 ·31 14
I," -19 , 17 -20 .'4 -.Ul .4() " ~O -28 ·32 " l7 42 1M -5.1
SJlrlland og Lolland Fal"ler -31 -8 -16 -J4 .J5 -,U ·62 -41 -60 -J6 .)) / 67 l. ~170 ·124
Bornholm -J2 O -5 -49 -Xl) 4N 65 -.J5 -96 -45 -21 (, 6' 17 -2J I -N2
On, tor hele 1,l1J(\e1 -11 -4 7 -17 -.'7 ./0 -50 ,.n 4'1 14 --I 11 6' 50 ·In~ 51

t\llnllalcn er bert'gncl "011I gcnnt'm,nll lur rcmxk-n 1969-81\
Kilde D.lnmall.. J{}rdhnl~,I-ll ....kmng, Afd fol' Arcalanvclluchc
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"orsogsarbejdet og vækst\'ilkår

Arealanvendelse
Tabel 6 viser fordelingen af arealet på dc forskellige af·
grøder. Tabellen er udarbejdcl med baggrund i Dan·
marks Statistiks oplysninger. men en del af talstørrelser
ne for 1997 er skønnet af Landskontorcl for Planteavl.

Kornarealet er fortsat stigende og nærmcr sig niveauet
i 1992 forud for EU-reformens kmv om braklægning.

Fra 1996·97 er kravet til braklægning faldet fra IO til
5 pet. ~lf arealet med rcfonnafgrØdcf inel. brak. På trods
af denne haJvering af kravel er brakarealet kun faldet
med knap 25 pet.. hvilket skyldes. at mange landmænd
har valgl at fortsæne flcrårig braklægning af ukurante
hjørner og mindre produktiv jord.

Vintersæden udg~r nu 60 pct. af det samlede komareal
med vinterhvede som langt den største enkeltart.

TrilicaJe. der er en krydsning af rug og hvede. trænger

Tllbel6. Landbrugsarealets bt'rl)'ttelse. 1000 lUl

Kom
Vrntemvede" 79 566 610 561 602 675 676
Vårtwcdc 15 II 13 6 6 "VinterTUg 131 88 79 89 96 72 90
TrilIcaIe 6 Il
Vinlerbyg O 152 175 183 186 199 178
Vårby~. 562 765 m 522 533 539 569
H."", 262 31 31 44 31 26 30
Blan<lsætl 277

Kom i alt J31l 1617 1444 1412 1454 1523 1569

Bælg$æd

Bælg.~ i all 9 118 121 101 74 69 97

KrloltJ OK mdfmgfer

KanoOer 104 53 46 39 42 43 38
Sukkerroer 66 65 66 66 68 70 68
Foderroer 411 81 71 60 53 41 40

Knold og rodfrugter i alt 581 199 IR3 165 163 154 '46

Græs og grørl/oder
Helsæd. lucerne
og grønfoder 38 78 82 92 101 '03 95
MaJS O 20 26 )I " 42 45
Græs og kJ.græs i omdrift 677 257 250 247 241 263 240
Græs og k1græs
udenfor omdr. 402 213 197 194 212 200 200

Gra::s og grønfoder lait 1117 568 555 564 591 608 580

Frø og ~~C!olafgrødt'r

Frø til udsæd 50 52 56 53 62 61 64
Viuterraps 12 118 137 96 108 6' 74
Virrdp8 I 63 27 74 44 37 32
Andel 19 I I , 4 J
Gartneriproduklcr 9 29 28 25 25 23 23

FrI) og 'I>ccialafgroocr i all 'II 2b3 249 250 241 !91 '97

Øvrige nRaler
inel. bm},: .... 12 4 193 217 217 195 ISI

Sa1111et landbrugsareal 1121 276927451109 27.10 27422740

.. Foreløbige 1.11 ... 11,150·54 mcl. vårh\edc

..,."" Fm 1990 ind bl:md.l,;cd
u"*Ju,1. I henh til upl fra HJ.....iJrcllOrat('t
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sig frem på de danske kornmarker. Arealet har i 1997
været helt oppe på 13.000 ha. Det bliver interessant al
SC, om dCI er muligt med tritieale al kombinere hvedens
gode foderkvalitet til svin med rugens dyrkningssikker~

hed på sandjord og som efterfølger for I. års hvede på
alle jordtyper. De nuværende trilica!eSOl1cr har visl sig
generelt al være relalivt sygdomsresistente. Det er en
oplagl opgave for forsøgwirksomhcden at fremskaffe
tilstrækkelig viden om denne artskrydsning. således :u
den kan få dcn udbredelse i prak.sis, som den fOr1jener.

Bælgsædsarealcc syne.~ al have stabiliseret sig på
knapt 100.000 ha.

Danmark burde kunne ekspor1cre langl flcre lægge·
kartofler end tilfældet er for '*blikkct. men som areal
statistikkcn viser, kniber det med ekspansion på områ
det.

Faldet i foderrocarealet er tilsyneladende stoppet.
hvilket tyder på. at roerne nu dyrkes på de arealer, hvor
di:: økonomisk kun konkurrere med andre grovfoderaf
grøder på trods af. at der ikke er arealtilskud lil foderro
er.

For de øvrige afgrØders vedkommende har der kun
været relativt sm. udsving i forhold lil 1996. Del er dog
bemærkel<;esværdigt. at arealet med græsfrø synes fon
sat at være Migende. hvilket er med til at befæste Dan
marks position som den førende ehponør på markedet
og den største producent i Europa.

Forbrug af handelsgødning
Tabel 7 viser forbmgct af næringssloffer i handelsgød
ning. Dels i 1984. hvor forbruget af kvælstof var det
storste nogcnsinde. dels i perioden fra 1992·97. Figur 6
viser udviklingen i forbmget af næringsstoffer i handels·
gpdning <;iden 1984. Forbruget er vist som forholdstal.
hvor 1984-forbruget er sal til 100. Specielt fosforforbru
get er faldct dramatisk i den pågældende periode. hvil
ket <lfspejler. at husdyrbrug Slort set ikke mere indkøber
fosfor i handelsgødning. Del tilbageværende forbrug af
fosfor i handelsgødning finder sled på rene plamcavls
brug og på brug med relativt beskedent husdyrhold i for
hold til arealtilliggcndet. Lange den stprsle del af fosfa·
ret tilfflres i flcrkomponentgødninger sammen med
kvælstof ug/eller kalium.

Og..å kaliumforbruget er faldet en del siden begyndel·
sen af 80·erne. hvilket igcn afspejler. at indholdet af
næringsstoffer i husdyrgødning i dag "æltes til fuld vær
di. således at m.ln kan spare på indkøbet af handelsgød
ning. NæMen 1/6 af kaliumforbruget sker i rene kalium
gødninger. Eksempelvis som supplement lil den relativt
besked nc kaliummængde. der er i husdyrgødning fra
>;vin.

For kvælstofs vcdkommende er forbrugct faldt=t mere
end :W pct. siden 1984. Del er bemærkelsesværdigt. at
dct har kunnet lade sig gørc samlidig med. at udbyltcni
vcallet er opretholdt. Gødningsforbrugel i Danmark har
aldrig været s~cie1t stort i forhold til forbruget i vore
nabolande. Når dct alligevel har kunnet lade sig gf)re al
reducere forbruget væsentligt, skyldes det i stor ud·
strækning den forbedring. dcr er sket med hensyn til ud-



Nar "'aJl..ammon"alpclcr "ync\ al ha\e tabl markcd..an
dele 111 andre godnmg\l)'per. "l-.) Ide... del.:u der nu ~I·

gel, en lUe ubetydelig mængde ammOlllumnural. Skun
\m:C"'''lgl drejer del sig om 9 pcl al "'væl"i(offorhrugcl I

1997 og hh' ) og I pcl I ;~rcn(' lorud.

ForsoJ:S8rht'jdel o~ \ ækst\ ilk r
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"16
62

316 291 2S7

fl 7 IO I~
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'"62

38

"12

4

"81

91
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61 .n
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Kallam ~lp

",d N/S-godn
NPK. PK. NK
R, AnlltlQlHak

AnJr'l:' 1'\ 1:11olJn
lIld ,mUll nllr.ll

1000 hm, l'
Pm,nll

1000 Ions N
Pm,!'nl

'Iah,., 7. GØtIIllIllP!orbnu:!'r

1000 lom K
P'"lHnu

Kflliulllgl~n

I'K f,~n

'IIPK,NK

Superfosfat 0.1.
PK-gl,,!n
NPK, NI'

n~ Ilcl\cn al ~ \ :chloflel I den til radlghcd \ærcnde hm.
d) rgH<.lnmg Del ~"'al nemlig hcl1lærkc~. at Illængden af
"'\'æl\lo! i hu ...<.l)Tgodmng ...Ion sct har \æret uændrel l
hele pcnndcn fra 1984·97

Den ... Iore ncdgang J hæblofforhnlgcl fra 199j·96
\'ar dclvi"l lorå,....agcl af fur-.kelltgrcllede kvæbtofprug
no'-Cr thor "'\æl... tofprngnmcn l 1996 redm:eredc del
...amle<.le behov for tilfur..el mcd ca. )0.000 tlln~ kvæl
..lof. har prognu~en i 1997 kun lore~"'revcl cn reduktion
pa :"·10.000 Ion ... "'væl~I()L Derfor er del bcmærkclse~

v;l'rthgt, al dcr alligevel er ... kct Cl yderligere fald i del
"31111cdc kv,cl"'lufforbrug. l)ct ullllcr.... treger. al dan"k
landbrug cr l gang med ha~tigt al f"rhe<.lre en i forvcJcn
god k\ æl\lolllU ...holdning,.

Handelsgødningsforbruget

100
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~ 80

";li 70
~

]i 60

~
50

40

30
84 86 88 90 92 94 96

Fil{. 6. ror/lOfth'wlfor(orhrllRt'l af "tl'rill!(SSIoJler; IIm/·
(/p!.,!tØiI1llllg (/98.J = /(0).

{..cg lmgreber lIf fø1:J{..;mmel (Ih} (J~ løg, som er heJk\ltet
m{)(l logs/..immd (N). l..ø/.: i'r el eksempel pd "" lI/gTØl1l',
1/1 or dl" p.t. iH/' er .r!o(Jknlllr ejfeJ.ri' e midfer III bd.æm
pdH' af almrlu:e skrldt'I'olt/u,., feÅ..!.. log ..bm"'l'l. For·
hllhellflig bUw" "yi' ""d/a /{odli.nlllJ til !on1u}/er,

Forbruget af
planteværnsmidler
!'abcl MviM:r. h\{lrledt:~ "algel af planlcbcskYllcl~e~1111d·

ler Id ltmdbrug'iformdl har udViklet sig ... iden 19~7

Mængderne cr opgl\'Ct I Ion" akli\t ...Iof. l'dcnfor dcnne
opgorelse ligger el forbrug I ganncn. frugla\'I. <;ko\'bru~

nw l ...h)tTeI-.e"urdenen 10-15 pel. af dc mængder. der er
anvendt pa del egentlige landbrug\aIcaJ.

Pe"'lil:ldhan<.lhng'iplancm, ma.l<;ælning om en :"0 pL:1
rcdukllon af forbrugel af planlc\·æm...midlcr pr, 1/1
IY97. \Cl I forhold tilgennem...mtlcl af penodcn 19M]
85. er ,i'il llled ku"ivcre<.le lal

Mcd hen~)n ItI a"'tl\'l "101' \1-.er 1995-~algcl en ... tur
"'ligning. ,,(lin pnm:Cr1 ... kylde,," en lagerfor"kydllln!t I

handel ... lcddet I forbindcl-.c med en \a:: ...enlligl hUJcre
pc",w':ldafglft pr. III 1996_ SJlget I 1996 har III gcng.c1d
værel lavere. men og.~ dette ~alg lI1a fonnol!e .. al V,l're
p!ivirkel af el fllrhujel ~alg "'Olll følge af forbud mod ...;i1g
al en nckke Illltller pr, I. pnuar 1997

Salgel i 1997 opg,)rc" I lubel af fON)mmCrCIl 1998.
Ncder"l i ~amlllc lahcl Cl' vi"l bchandling"hyppighe

den, der er en beregnel "'11·lrfCh.C. "om angiver. hvor
mJnge gange IJndhnlg":Jre<llcl "'unne behandle",. 1\\ ,...
hele den solgie mængde bic" udbragt med en norlllJldo
'icring pr. gang.

Da \ tnten.æd nonnah "bl hchandle.. mcre end \ar·
...æd. "Icg hehandhng...hYPplghcdcn l .. Iutnmgcn at ~Hrcr·

ne. hvor vtnlcf\æd'iarcalcl bic" udVidet "'ruflig!.



Forsøgsarbejdet og vækstvilkAr

Tabel 8 Salg a/bekæmpelsesmidler. (Kilde' Miljøm'relsen og Danmarks Statistik)

Salg l Ions aktiV1 slof fra ilJ1POlt'r eller fabrikant

~ov"'lll"PP"' 1~~8511987 11989 11990 1 1991 11992 ]1993.1 1994 1 199S 119961~~

Herbicider 4636 3900 3669 ]128 2867 2824 2632 2685 ]281 2915 1318
Vrksuegulalorer 2J8 303 330 867 189 281 331 247 310 87 119
Fungicider 1779 1124 1270 Il% 1426 1333 1033 892 1055 631 890
Insekticider JI9 158 226 259 146 128 107 95 163 36 160

I "I 6972 5485 5795 5650 4628 4566 4103 3919 4809 3669 3487
Behandlingshyppighed
Uden kOlTCktion 2,67 2~1 3,26 3,56 2,93 2,73 2~7 2,5\ 3,49 1,92
Korrektion for afgrødevalg I) 2,67 2.19 2,94 3,04 2.54 2.30 2.11 2,08 2.88 1.58 1,34

Kursiv angiver de politisk.e mAl. som Folketinget vedlog i maj 1981. (Pesticid·handlmgsplanen):
Med udgangspunkt i gennemsnitsforbruget i 1981-85 ønskes en reduktion på 50 pet. fllr 1997.
"Beregnet af Danmarks Stalistik.

Pesticidsalg - tons aktivt stof
8000',------,r------------,

~5000

~ 4000f--__+ -'l--j

83000

"'2000

1000
Oll-_-l... ----l

82 84 86 88 90 92 94 96 98

~Gns. 1981-85 ---6-Pesticidsalg SIden 1981
____ Mål jan.1997

Herefter har resultaterne af forsøg med nedsatte dose
ringer afspejlet sig i praksis. og behandlingshyppighe
den har udvist en faldende tendens siden 1990.

I ~ticidhandlingsplanen er det angivet. at forbrugs
udviklingen skal vurderes i Iy~et af de skete afgrødeæn
dringer siden 1981-85. Danmarks Statistik beregner den
korrigerede bchandling~h>'ppighed.

PC'ilicidhandlingsplanen foreskriver også, at der ved
vurdering af, om målsætningen er nået eller ej, skal ta
ges hensyn til ændringer i nuddelvalgel.

Revurderingen af midler har resulteret i forbud mod
de mest problemaljske midler. stiledes at der i princippet
ikke er uacceptable sideeffekter af regelret anvendelse
af pesticider.

Derfor er del i virkeligheden et politisk spørgsmål,
hvorvidt pesticidhandlingsplanens mål er nået eller ej_

Et nertal i Folketinget har nu besluttet sig for. at der
skal yderligere slramninger til. bl.a. i form af en afgifts
forhojelsc.

Pesticider - behandlingshyppighed - BH

Fig. 7 og fig. 8. Ud"ikli"gefl i jin'bntgel af p!mlle!Je.\·kyl
relsesmid/er. De!J oP,f{lOl'( i 10ft} akril't stof og som be
ha"dlillgsh)ppighed (Bil).

- Gns 1981-85
.-.. BH-ukorr

__ Mål.jsn.1997

_ BH-korr.lafg.valg

De enkelte afgrøder
Kornafgrøderne
Såning og vækst. Sen'iommeren 1996 gav gode mulig
heder for etablering af vintersæd. som derfor stort set
blcv ...:iel reuidigL Oktober gav god mulighed for be
kæmpelsc af ukrudt i vintersæd. og den periodevise kol
de ,·inter gav kun anledning lil moderate udvintrings
problemer. Primært i vinterbyggen. Vinterbyg har værel
noget angrebet af bygbladplet og skoldplet. hvilket man
ge sleder har givet anledning til store merudbytter for
svampebekæmpelse. Derimod har der kun været svage
angreb af meldug og sporadiske angreb af bygrust.

Dt:1 fugtige vejr i forsommeren har forårsaget en del
angreb af skoldplet i vinterrug. Også meldug har optrådt
med krdftigere angreb i vinterrug end nonnalt. I hvede er
del Scploria. der har været den dominerende skadevol
der. I afsnit B er der figurer, som illustrerer udviklingen i
~ygdornsangrebcnc i de enkelte vimersædsarter, og her
kan man studere effekten af planlebeskyuelsesinds3rsen.

I vårbyg har der generell kun været svage angreb af
svampcsygdomme. Primært bygbladplcl og skoldplet.
De fleste vårbygsorter er p.l. ~å resistente mod meldug.
al denne skadevolder stan set ikke het)der nogel for ud-
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'0,6 12.0
16.2 16,0

JI.J 'U
13.6 14,4

22.6 29.7 36,4
19.1 17.8 17.4

I·JOnJ,;Nl)('r

K.noner

Kartonerne blc\ I forårellagt lil normal Ild. og væk 'i
tcn har v:crel nonnal. I perioden 2016 III 15n har vCJrbc
tlJlgel'ieme imidlertid \ lcrel "a:rdelcs gunslige for udvll..
lIngen af l..anoffcl'iklmmel Forsl I juli var der angreb
m'cr hele landel. De tidligste angreh (sidsl I JunI) var
koncentrerel i Syd- og Sllnderjylland. Hjulpel af vejrel
I)kkede .. del de nc<;tc steder at kontrollere I\klllllen vcd
hjælp af kOl1takllllldlcr BOTlset fra enkelte ~()rler ,om
fcks. Godh'a har der ikke værel lale om belydendc ud
byuclab, Årets f01'\1'& "j ...cr udbyltcr af samme slorrel·
...e"orden ...om de ...cnc'il foregående år. måske endda en
"mule hojcre. Kartoffelmcl<;fabrikkeme bekræfter for
'"g..re ...uhalcmc. der viser, al stivehe... indholdet ligger
ca 0.5 pet. enhed over normalen.

Væl..51husafprovnlngen hilr af"h'TCI mindre virusan
greb end normal!, og der "ynes ikke al være <;kJlllmcl Jf
belydning i læggekanoflerne

Kanoffeloplagningen har værel generel af det peno
de\ i,e kølige '\-cjr l efteråret Man "n...ker af ratlOnclle

n,bellU. Udb\ltt' afkllold-. nJtlfmgt Ol( grlu"wrb'(ljgrØllu

MII!ll.e

Forsøgsarbejdelog "lCkslvilk r

Knold- og rodfrugter
Roer. RoesånlOgen blev gennemføn til nonnal lid I

april Frcmspiringen har "ærel god. og ukrudl...bek:t"m
pelsen har - pa Ulxh af relatlvI kolde perioder I <;pmJle·
sæsonen - 'ærel 11Ifrcd"'illllende. P.g.a. særdeles gode
\ld... tbeungelser <;idst p~ året forvenrcs dcr et særdele..
hOJt udbyue af roer. Del gælder s:hel for fabnh"ul..l..er
roer :\Olll fm foderroer. DCI forventede udbytte fremgår
af label IO, Her skal man være opm:crksom p . al foder
rocarcalel har værel "'Ia:rkl faldende Igennem de "cne<;te
&r. hvitl..el er åf'o.agcn lil. al den samlede h" ...! af fodcren
heder er væsentligl lavere !lU cnd I begyndelsen af
9<remc.

Efter. ret 1997 har budl p. Ildlig og relativ kraftig nal
lerm,,1. hvilket har glvcl dlrckte fro...l~kade på roer. På
ud"'altc ..tedcr var der 8-9 gradef'o. fro'it 2-3 nætter i træk
Plelvis har toppen værel for svag III at yde be..l..yllel ..e
mod fro"'l"bder. FroMcn har cndvidcre bevlrl..el, at lOP
pen c:r hle\et slap. og hvor man har lagel rocrnc op
umiddelban cfter frmlen. er der kommel relall\1 slore
mængder 10P med I I..ulen Del har rc..ulteTCI I \ anne!>ka
dcr i en del kuler

12.J h>dcmlCf 26,9 8,5 9.0 6.8 5.' 'A ~.O
50,4 Roclop 3.5 1.4 U 1.0 0.8 0.6 0.7
~.\.4

fin~~m.1rk."3fgr mm "'2.9 29,5 34.0 34.7 35,~ J~,4 3~,O
55,8

[lllt 73.3 39,4 44.3 42.5 42,0 39,4 40.7W,4
52.0
'52.0

I99T

GI',lI/,'mmlluIIIJlIlle hAl( kerne pr Jm
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"'9.6 .'i6.1 'i5.0 60.H 511
34.3 10.0 44.3 46.8 51.9 53.5
JU 29.1 .....7 "'1.1 <;1.2 51.'
28.1

2.9 \:\2 ... :!.)<, \"." -l'i.1 -ID "'SJ
0.6 O.~ 0,6 0.3 0.3 0.7

J.I '.1 '." ....2 4.9 J,4 ·U
0.7

15 9,(' 10.1 '--' 10.1 1Il.6
19.5 22.2 2J.8 1... .4 11.7 28.9 JO.O
8.'i 0.1) lA :u 1,0 1." 1.6
7.6

"'1.6 61J..'i bl.O 78.0 Ill ..'i 92.2 %.1

\'mlcrh\cde"
Vlrtwcdc
vJnIt:rrug
Tnucalc'
Vimcrh~~

Vlrb)'g
H:JHC'"

Bl:aod~:rd

Tahel (,I Udblfll- afkol"/wff{rmln.

hyllet. Til gengæld har der I 1997 \'æret mere meldug I

havre end nonnalt.
Sy!!dol1l~ud\il..lingcnI vår"æd l..an "tuderes nærmere i

a(,nil C'.
Komafgrodeme har I 1997 'ton set \ æret fri for gene·

rende angreb af bladlu, og andre <;kadedyr.
I~orår"bckæmpelscn af uluudt h::.r generelt Ikke voldt

de 'tore problemer. og mdtll midten af <;ommerell var
der ud!'>lgt til en n:t:'lcn Ideel væl.. .. l. Nogen malun I

bægercl har der dog værel. idet ,ommerens nedbur er
faldet relatl\t uens. ~aIcJc, al man j vi,,<;c egne har haft
regulære tnrl..c ... l..ader. Pa IrocJ-, heraf er det "Imlede
kornudoyllc hlevct særdeles MorI. rakll ...k er der i hell
hold til de forclobige opgmcbcr - talc om det ,tUf'>tc
,amIcde I..ornudhync nogen<;indc. I alt 9.67 mIO. Ions.
Inomf halvdelen er vintcrlncdc. IXI hidtil ,tØrste korn·
udhytle bic v opnået I 1990. hvur der blev hoslet 9.61
mlO, tony Del gennelmnllltge hckrarudb)'ue har I 1997
været på 61.7 hl..g. h\llket er 1.2 hl..g mllldre end I 1995.
hvor det hidiII hOJcslc hcl..larudhyllc blev (lpnåct. Del er
all,;.I dct "torre kornareal. der er ;.If'>ag III rdordudb) net.
IU,C dCI opn ede hektJrudb)'lIc

Land..l..onturel ud...cndlc den 29 augu... t 1997 en prog
no\c. der (orud...agdc el "amlet l..ornudb)lIc på 9.58 mio.
lun... eller ... Ion '>Ct del ...amme. ,om Danmarks 51all<;111.. er
kommct lrem 111. ~e lahd 9. FOf'.kcllen \kylde~ næ...tcn
udcluUendc fOf'>kelllg \:urdcnng af I..omarealct.'l 'torrel
...e. Idet land.. l..ontorets progno...c fomd ...agdc Cl hcl..larud
bYlle på 61.6 hl..g.

Igcn I 1997 har der været en varm og tor pt:riodc, "'001

har muli!;gjon cn ncm host. hvor det mC'ite korn har
Io.unncl bjcrgcl\ uden h1fring:\ornIo.O\lningcr. Mangc ..Ie
dcr er kornlm"'lcn genllcmfoTl pil kun 14 dage.

Virucrh\t:dc"
Vårh..cde
Vinlcrru~

TrilIcaIe
Vimcrh)g
VAmyg
HlIHC'"

tlImw\a'd

1.1.11

Go.. fUf "lIcJncl '1.7 oll? 56.k 'i.'i ..' 62.9 6O.ft td.7

• hll"l:h\hl~e lal·· 195()...'iJ ltId \J.rlwcJe
••• I ri! IWO md "'1and.,æJ
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Forsøgsarbejdet og vækstvilk r

n,1N1 JJ Areal og IIdb)"1t~ afgrø"foJ~rafgrøder. Ta./N/ J1. Udb.\I'~ (if rapfi OK trner.

Mill. Mg

Vmtcmps S.W 3.66 2.40 2.38 1.72 2.23
VAmp< 2.70 0.51 1.10 0.75 0.78 0.71
B..I~ S,42 4,54 3.77 2.82 2.57 3.88

I 10000bo Mill....

1995 I 1996 I 199T 1995 I 1996 I 1997l

'-me IO II III 0.80 0.73 O.7.'i
Maj 37 42 45 2.96 3.09 4,10
I-Iel\rd S, 91 Il-l SA7 5.62 5.10
Andno .,..r."g. 3 l I 0,15 0.05 0.05
hal rafgr dteTllfgr. 62 71 65 1.06 O.!lO 0.90
Slæt af udlæg o.hgft. 174 180 170 ',54 0.86 0.80

I all 374 198 m 11.98 ILlS 11.10

.. foreløbige lal

Vinlemtp5
Vårraps
Markæn

• Porl'løbi~e tal

1904 1995 1996

G~ udb}lIe hkg pr. ha
32,5 26.7 25,1 22.0 2S.J 30,2
24 ..'i UI.7 17.7 11.0 21.0 21.9
48.0 37.6 37.3 38,0 37.1 40.1

årsager at levere direkte fra mark lil fabrik. hvilkel af og
tjl giver problemer med fmsh)tJelagte kanoner.

Græs- og gronfoderafgroder
Væk~tbetingelsernehar generelt været gode for ~ræs- og
gronfodernfgrøder. Grcesset har midt på sommeren
\'æret hæmmet af tørke. men den \amlede produktIon
forventes at blive rel:ui\'l stor.

Majsen blev sået til normal Ild. og den har kun pa de
mest udsatte steder \ æret hæmmet af ...onunerens torke.
Den milde sensommer har resuhcret i en ...ærdeles gun
stig og tidlig udvikling af majsen. der udbyuelllæ,,~igt

forvenles at have sat rekord i 1997.

Helsæden har generelt glvct ct pænt udbytte af rimelig
kvalitet. Det samledi: udbytie af græ<;marhafgroder
fremgår af tabel IO. I tallet for græsmarksafgnxler i ta·
bel IO indgår udbytternc af grunfoder. helsæd. maJs og
efterslæt. Disse afgrøders areal og udbytte er viSI separat
i label Il.

Frø-, industriafgrøder og bælgsæd
Frøafgrøder. I vinteren 1996197 har der i begrænset
omfang været udvintring af italiensk rajgræs. AlIige\fl
er der opnået et nogenlunde nannalt udbytte af denne
græsart og af de neste andre. Dog har rodsvingel og
engsvingel været raml af dårligt ..-ejr i blomstringsperio
den. h\'ilket har resulteret i noget lavere udbytter end
normalt. men med stor variation

Vinler- og vårraps har ghcl relativt pæne udbyucr.
men dug en halv snes procent under udbyttet l gode
rapsår som 1989 og 1990.

Vimcrrapsen blev sået rettidigt i eftercrrel 1996 og
overvintrede finI. I del fugtige vejr i foråret var der ri ... iko
for angreb af knoldbægerwamp. men del lorre vejr ..cne·
re i vækslperioden forhmdredc \Vampene i at udvikle sig.

Vårrapscn blev sået rCllidigl i for:ircl, og den har ikke
været generel nævne\'ærdigt af hverken sygdomme eller
..kadl..'t.Iyr. Til gengæld har torlen i juli og augu"l rc\ulle
ret 1 en for lidlig modning. hvilket formentlig er, NIgcn
til. al udbyttet har \ ærel moderat

l\Iark~ert. Æncme ble\ ...at:! til llonnallid i man..Japril.
og det kolige \'eJr fors! pil sommeren gav gode bctll1gcl
scr for angreb af æJ1ec,llmmcl Torken ...enere på som-
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meren har imidlertid ...IOppel angrebet. Der har ikke
værel nævneværdige problem~rmed skadedyr i ærterne.
Nit udbyttet på trods heraf har været relativt beskedent
...kyldes det. at væhL...æsonen blev afkortet af det torre
vejr i juli og først i augu\t.

Det samlede høstudbytte
Det samlede høstudbytte for 1997 er vist i tabel I:t Ud
byttel af kom og bæJg\æd er foreløbigt opgjort af Dan·
marls Statistik. mens halmudb)'t1et og udbyttet af rod·
frugter og græsmarksafgroder er skonnet af LancL\konto
ret for Planteavl.

Bemærk, al udbyttet her er opgjort i afgrodccnhcder.
Som folge af. al vimcrhvcden udgør halvdelen af den
...amlede kornproduktuln. slat der mmdre end el hkg
kerne lil en afgrødeenhed. h\ ilket er årsagen til, at antal
let af afgrooeenheder er større end anlallel af hkg kerne.

Man bør bemærke. al label 13 ikke indbefatter udbyt
terne af oliefrø. frø til mbæd og grønsager.

Halmudbyuet er angivel som den del. der er bjerget
enten ul energifomlål eller til foder. Der g r ston set lige
~(lJre mængder halm III de to fonnåJ.

Landskontoret udarbejdede den 23. juli en progno~

for halmudbyuel. Denne prognose viMe. at der 'gen l

1997 har været relati\t store halmmængder til rådighed.
Temlig ca. 7.7 mjo. Icm" mod nonnah 6.4 mio. tons.

Obser. ationer fra praksis antyder dog. al landskontOTelS
halmprogn<N: har \æret rigeligt oplimiMisl... Men selv
om landskomorct'i pro!!llose skulle o\'eT\uruere udbyttet
med IO pet. er det dog ...ulooe~. at der igen i 1997 er ned
muldel mere end 2 mio. Il)n~ halm.

TafN>1 JJ. Det .famlede hø.\tIldbwe (exc1. øliefrø. frø t,/
udsæd øg grøflSlI}wr).

MlB. ....

1984 1991 1992 1993 1904 1995 1996 I

Kom. kerne 92.6 92.1 b9,4 81.8 80,7 9'1.0 95.8 100.6
Kom. halm'· 9.0 7.9 7.4 11.3 9,9 9,2 8,9 10.0
Kælg-.æd :U~ 4.2 1.0 ~.5 3.6 2.9 2.7 4.0
Rodfrugler 28.7 22.5 21,0 23.1 18.2 16.8 15.9 16.8
GfZ'In.arLufgr. 37.8 33.2 29.5 ~.O 34.7 JS.8 J.q 3'1.0

I alt 170.9 159.9 130.3 tS4.7 147.1 159.7 157.7 166,4

• Foreloolge tal·' BJOl'"ct hJ.lmmzngde
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Vintersæd
Af Jon Birger Pedersen, Hans Kristensen, Ghita Cordsen Nielsen og
Poul Henning Petersen

Den 10rI10Id"., \trengc vinter har rc ...ul!crcl I. al dl'r for
andel ar l tr.d i en~ellc :11 forsogeIle har \æret het)dcn
LIe uth lnlring.....I..adcr V;eN har del \.crcl l \ ImCmH~
for ugcnc. h\nr nogle er ud\lnln:l. mem, :lIldrc er hk\cl
"'a bllet .lI de har manet "a~"'cn:... l::.ndehg IU.lr dcn har-
de \ InICr \a:r('1 mcd\'lrl..... nde til et forhold.,"\ hc"lcdcnt
UdO)lIClll\'CUU l vlntcrhyg. der I l1unge fOf...Og har ,æret
p'l nI\'cau med 1996.

Markante resultater i 1997
Igen i 1997 er der upn,lct rel:.lli\ l "'[Ofe brllllomcnldbyl
ler for hd.:clIlpcl-.e af w,lmpcsygdornmc I hade \ inter
byg og \ lntcrh'c:dc. Del ... ly Ide... forhul<.l ... , j, kr..lfugc an
greh ;lf byghladplel i \ illlcrh).g og Scptoria I hvede.

I fo"ng llIed krafligc angreb har de godkendte nlldler
i Ilere tilfælde ~1\ct en ulllmæUcllg bd.'l'lllpe"'~, Den
nye lype ..\ampemldlcr....twbllunneJ', har Igen i 1997 gl
Vt.:1 ... ton,: hnllltIIllCnldo}'llt.:r.

For"'11gclle Illcd ~atiJ"'pllll~ler ng ud....:nhm:cngdt.:r I
\'lIuerll\cdt' er af... lullcl cfter Ired,e ;'\1', Re...ultatcmc ... \
..er. al dcr ~.Ill "':1.. I h('lc "cplember rnancd. Ud:-.ælh
mængden "k~1 tJlpa"..c ... citer ..åtid.. punklcl. I inf'>u~cne

er der lundet Je kr.J.ftig..te .:m~rch af kn:cUcfodsyge og
goldfu(h)gc \cd ud lig lIlmg og \ed hOJe uds..-edsmæng·
der Dct 1l1.1 dcrl('lf fon 11 anbefak... at ...tI 'UHJen Ol:- nere
ar'\ \lntcrh\'ede til "id..t

Der t.:r .. t ...tne:t cn n) fUf'>\)p<,ene: med ...atld..punklcr og
u<bæd"'lll:cngde:r l tritica!c:. Re:-.ull;ttcmc af f~1r"lc ;\1''''
for...ng antyder, at del kan lade "ig gøre at s~ lrilic:lle I
hele ..eplernhcl' maned. En ..ådan ud..træ~ning af ..åperi
oden ~r;t'\er hluL al ud..æd.. mængdcn afpa.....e ... efler
.. tld ..punktet og kan lIledfurc hchm· for en :endrel lI1d
"<lI" \ cd u~nllh..hekæmpcl..en

Der er udfc\n et ston alllal forwg med bckæmpel ..e af
"'Inda~... Dc ..lONe menldbytter er opnåel i \'imerh\ ede
VlIllerrllg er belydeligl mere konkurrencedyglig m·erfor
"Indaks. Der er opn~et en effektl" bcb:mpel:-.e med ne
re midler og nmldelblamI1l11;cr.

Der er opn;ie( store menldbyllcr for en effcktiv Oc
kæmpcl\c :lf burrcsnerre. men der kan ikke opnås en 111
slfæUcllg Sikker effdl af en efter.t,...be~æmpel..e.nar
der finde.. en ..Inr he... tand af burrC\llcrrc.

Tre af\ (Of'\O!! med be~æmpclsc af agef5lcdmodcr \"I

ser. al der \l.'d elll110derat be..tand af agcf'\lcdmoder lUe
normalt opna\ lIlcrudh}lIer for en bt:~æmpcl\e,

Læsevejledning
I delle af~11l1 omlale\ arc:l\ fnr\ug mcd ..onel', plamc\æm
og dyr~nin,g ..tf \ lnler\;cd, f\:r ... tcn alle fOf\u,gC:llc med
ul.rmh\hc~:cmpche er gennem'urt I \ illtcrhvcde. og dc
Oml<lle\ derfor I delte al..nil. Ligclcde... finde\ alle effe~t

latx'l/er med u~rUl.lhnlld'erm\ I delle af\lIll
B'l,ger... t I hogen findc\ en ovcr"lgl O\er de afprmedc

\(lrter. deres af\I;Ullnillg, rorædlcrhctegnet\c. for;cdler
m.m, I deue at...nil linde.. og...1 en ovef"igt over de nf
pn\"ede midler og dere.. Indhold....lOITcr.

Der ;lIlvende... 1 ...101' Ud\lr:cklllllg gennelll'lllhlaL DI"'
..c gennem..nll dæk~er ofte o\er ..tore \,matuJner, der
bl ..l \l.y-Ide\ for\~dlc I an~reh'gr.Jden fr.J fur..og 111101"
\Itg I de tllf;elde. h\ nI' ..pceicIIe Inrhold h;lr median cl
\turt ud.. lag. er re..ultatcme bchandkt for ..ig

I fmhllldcl'<C med omtalen al de en~elte fOf'>og,-.ener
er der tor mllrh'd~j"r/I'planld:>c\kY uel'<C"lIlldler. ,om er
WJdJ..t'"dt til/ort/uUt'I, i mange lilfælde: bercgnct et III'f1o

fIIl',.,ulh\'/u·, Del er frt'mkotlllllt'l \'('d al jralru'kkt' 01/1

J..m/lWIKeml' /II Kt'I1uJ..alil'r ol( IUlhrmg1lill1: P'll dt" op
fI(lede menldh\'lll'. UdhrillglllllgHnIlKl)SlIu"genu' er wlt

lil t)(J kr lIr lUl pr. IIdbri"glling, Dc al1\endte pn'>Cr pa
kenukaller er \ i\1 bagcN i mef'>lgten

Der er I man,gc laheller \-1\1 Cl hf'iUlIllllillglifU/('4\. h\or
en \OCf(h pa I .."al'er til en hel do....... Ed.... gl\Cf Ililer
Tilt \1cgalurbo pr. ha udbrngl på en ~ang eller o..n Ilter
pr, hil udbragl ad tre gange pJ. I ha et bchilndtlllg.. mdd. ..
på l, .. Ilel do.. i:-.« !-\ afer ..om regel til den anerkendte dn
~efin!:t fra Dallrmlf~" Jurdhrug... Fnr...~ning og gIver derfor
el bchandling'lIldck\ pa I I de IlIfælde. h\"or den ancr
kendte dO"Cnng for cl Illlddel I en l!1\en afgmde \"aneft'r
1m ...kadegorcr til o;;~adeg~trer. er der valgt dcn ;lIler~e:ndtc

do-.enng mod den aktuelle ...kadegurcr.
Ldnd.. for\ogenc med \urter Cl' gennemfon I Cl \amar

heJdc mellem D.Jnmar~\ .Iordbmg\Fnrsknmg....on ...eJerc
ug anmeldere af ...uner ..amt den landllk()nornl"~e 101'
\Ilg"'\ Irk ..omhed.

De flesle af ~relo;; for\og med plantl'bes~ytICI"c"l1lidler

er \II.Jfprt i ~:unarbcjde med hoveuparien af ~elllikallefir

macrnc, FOf<,llgenc med PC-Planlco,:;cm er uJfnrl I ...alll
arhcJdc med Danmark.. Jurdbrug\h)f'\kmng.

Angreb af ~n;dJ:cfo(hygeog goldfod"ygc I for ...ogene
i juli er igen i 1997 bedunu af /I Sdwl:., Danmarb
Jurdhrug.. Fnf'>knlng.

Landbrugsld.mli.cr Søren )(lJ..o/l,\1"I/ har med\ ir~cl \ed
udnrbCjdelsen af tabeller mv....edmrende plantc\',em,
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Vin t.ersa.-d

TalNll. Afllalland..fjo"sog 1997

Vinterbyg
37 sorter
PlantebeskYltelse

Yimcrrug
13 soner
Plantebeskyttelse
Dyruung

TriticaJe
11 soner
Plantcbeskyudse
Oyrlming

VinterhYede
41 soner
Pbn<d>clyttebe
Dyrlmng

I alt vintersæd

AnWf~

81
11

"13
4

3.
7
9

12\
2S9

18

• ,6

det har været nødvendigt at kassere en forhold!Ovis stor
andel af vinterbygforsogene igen i 1997. Octte skyldes i
første række problemer med varierende s"ækkelsc efter
,-inIeren.

Angrebene af trådkølle og ~ne~kimmel har overvejen
de været svage.

Bygbladplct og til del-. ..koldplet har været de domine·
rende :.J..adegørere i vimcrbyg i 1997. Især brgbJadplel
har optrådt med kraftige angreb i mange marker. Delle
er årsagen til. at der i mange forsøg er opnået relativt
store merudbyttcr for s.. ampebekæmpelse. især \'ed
brug af el af strobilunnerne.

Mcldugangrebene har i modsætning til året for over
.. ejende været ",age. og bygrust har kun optrådt spora
di~k.

I figur I ses udvikJmgen af skadegørere I vJnterbyg i
pJanteavlskon'Oulentemes rcglsrreringsnet i 1997.

1514 22/4 29/4 615 1315 20/5 27/5 316 1016

Vinterbyg 1997

Fi~. 1. Ulhi/"/mXNI af skadeg"rl'l'l' j dmerbni i /997,
p/all tem l\kl111.\ /lIel/Il'rIIt'\ re ~ist r(' ri lIgSIlet.

Forsøgenes antal og fordeling
I dette afsntt omtale... re ...uhatet af 615 for"'og. I tahel I
..e .. omfanget og torde1mgen af de forsog. der er gen
nemfort i vinler..æd i 1997

Sortsafprøvning
1 1997 er der afprøvel 37 vinterbygsorter i landsforsøge
nc. Det er ..amme antal som i 1996 og et fald på 5 i for·
hold til 1995. Der er ~ ledes en uændret intere~se for af·
pTO'vlUng af vinterbygsorter.

Sorterne har været opdclt i 3 fOf'i~)gsserier. hvor der i
alt har været anlagt 30 forsog. I 15 af forsøgene er SOT·

terne pTO\'et med og uden wampebekæmpclsc. , de be
handlede forsøgsled er der anvendt 0.5 I Tilt top pr, ha.
Det er i de ne..t af forsøgene udbragt på en gang. I de re
sterende 15 forsog er der anvendt 0.5 ITdt top pr. ha.

Strategien for s,ampclx:kæmpelse er afpasset efter an·
grebet l 1997. Behandlingen er sAledes først påbegyndt.
nilr dcr nllldl i landet er konstateret angreb af sygdom
me. Stratcgicn er fastlagt "åledes, al behandlingen skal
kunne holde sygdomsangrebene på el lavt niveau i sor·
ler mel.! en rimelig resistens. Stærkt modtagelige sorter
,il ...ålede .. iUe blive holdt fn for sygdomsangreb. Den·
ne model er ,algt. fordi der næppe i fremtiden "il ,ære
mtcrc'i<;C for al dyrke \lærL.t sygdomsmodtagehge sorter
i dansk landbrug.

Igen i J997 er der anvendt en sortsblanding som m •
le"orl_ Den har beståel af sorterne Hanna. P~tClral. Da
neka og Hamu. I forhold III 1996 er sorten Frost udskif
tet med Dancka. MåJesonsblandingen er angivet som
Blanding I i tabellerne. Derudover er der i allc for;:øgene
indg:-lcl I blanding be,'ltående af 4 toradede sorter. Denne
sort~blanding, der er nævnt Blanding 11. er S<lmmcnsat
af sorterne Hanna. Pastoral, Regina og Tiffany.

Udb) lleniveauet i målesortsbJandmgen i de godkendte
for-.og ligger p~ ca. 76 hkg pr. ha. Det er 4 hkg højere
end udhytlem ... eauet i 1995 og 1996.

RC'iultatcmc af årets forsøg bringes i label 2 (side 19).
opdelt p Øerne. Jylland og hele landet. Igen i 1997 er
der ho~tet hUJe udbyner i sonsblandingen. Det er d.tedes
kun ..arten IlanlU. der har værel i stand til at yde et høje
re udby tie end "ortsblandlllgen. De 10 hojstydende sorter
har' æret de ...ek... radede 'loner Hamu og Perroa. I 1996
'-ar de tre hojc\lydende "urter Jolante. Milva og Penna.

Kolonnen yderst til hnjre i label 2 vi ...er de målte
råproteinprocenlcr i en del af fors~)genc. Der er igen i
1997 fundet et forholds\'l" højt prOleinmdhold. -.elv om

- Bygrust
Sygbladple1

- Meldug
- Skoldplet

~

I
/

/'
~

-./ ./
/'

100
~
c 90
!I:
~ 50

~ 40

~ 30

~ 20

~ 10

O

Vinterbyg
Vinteren 1996-97 ".Ir ..ted\i .. hJ.nJ ,ed ,mtcrb)'ggen I
\'i ......e områder af landet blcv der ..alede.. om!-~et en ~Ior

del af, inlcrhygarealct I foråret 1997. Dcrudo\er ble'· en
del af markerne ret krJftigt skadet og dc har derfor ikke
givct futdtlldh)'lle I 1997.

Overvll1tcnngsflrohlcmemc har ~ivet sig udslag l. al
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\'inlcr.!>a:d

nlbel3 SIWII/h·I't'Åil"'Ipt'l.le I \'itJtt'rlI\ ~\Ort('r IW1, ,lJ.,J-JJ()J
.\ t/rlnl IIWlllJC'~A{rmfll'1\t·

8 = (J. 'i I Ti/flOp

\1.crudb Prol.'Cnl ProI.:C'nl
\1nttrbyg

Udb)-ltt hkg pr ha for SI', De- meldug lllldpl
kzmpC'l~

A I B hkt'" h.
,A ,A

1n/l/! (orsøl: J J ,
Blanding I 69.2 71.7 '.I 0.0 ,
Blandmg 1/ M.'l 69.8 ~u 0,0
Pasloral 60.0 62.6 ,.. 0.0 3
Ibnnd "'.0 66,2 2.2 0,0 ,
Jasmm 6'.4 66.' '.I 0.0 ,
,\ngor:J 'l·U 1h.7 2.7 0.0 1

Kansma 66.0 67.1 1.2 0.0 2
JolJntt' 70.0 HO ],0 0.0 ,
Llnnd 59.7 64.' S.2 0.3 4
lntm 61.2 6'.J 2,1 0,1 1

Lil.zy 61,2 65, I 3.' 0.0 J
Tattoo <;7,.4 6(1,9 1,<; (Ul ,
P:.ulu 67.6 ".J O•• 0.0 ,
Tender ~6,7 58,7 L' 0,0 2
Narvil 66.1 71,S 1.0 0.0 •
nn.m~ 62,0 65,5 \.5 0.0 ,
Regina 70J 72.6 2.3 O.,
Cobalt ~.:!,6 5-15 " lUI
Anlhcre 61,9 66.' 4.' 0.0
Anll~IlJ 60.7 6.:!,8 :!.O 0.11
Anudc> S8.' .3J 4.3 0.0 ,
("\\ HIJ"·II 625 6]A O., 0.11
LJI) 1.. I.' 1.-

.-\n/al !"nø~ 4 4 4 4 4

Blandmg I 63.1 63.6 O.S 0.0 3
Illandmg II 62,3 6\1 0.8 0.0
Resolut 6O.J 62,8 2.1 0.0 J
Fronl.u 501.9 57.7 2.8 0,0 I
F 2420 56.2 60.0 3.8 0.0 J
L" 87.:!K,27 "i9.'\ <;9.1 1J,2 0.1
SPlnl 43.0 47.7 4.7 0.0 I
ClIlIeril 55,1 ~6.6 LI U,O I
~lerian 58.9 61,4 2.1 0.0 ,
PF592~7D fII.3 1I.:!..& 1.1 lU) ,
BR 2137&53 65,0 />S5 0,5 0.0 O
PF"QI Ib.1J """ 62.~ 2.1 11,0 ,
L!>/) " 1.7 II.X

.\nt(lfJnn"K .l l

EUandmg I flO 70,3 O.S 0.0 ,
IJl.mdlllg ti "'.b 66.5 1.9 0.0 I
l'roSI" 66.7 68.2 L. 0.0 2
H:IIIlU· 70..& 73,3 2,9 0.0 I
Mil\'u'" 64.8 69,0 4.2 0.0 2
Cor~ar· ~8.7 60.• 1.' 0.0
PermaO 72.2 72.1 ~.I 0.0 I
Dallcl..a' 6'\,5 "".8 ..$.] tI.O \

MaJe'tlc'" 56.6 62.0 '" 0.0 ,
I.!JD 2.0 2.0 1.'

" rlenil<kJt'
B1anJm~ I 11.111001 Pa'lOral. nancla.IlJmu
m:IOJmjo! II Ibnn'!. Pa't(lfal Regma_ TIll.m)'

Svampebekæmpelse i vinterbygsorter
Tabel J viser rc ... ultalernc .Ir de IO gutll..entllc ft)f"\\'g meu
og uden ... \:Irnl1Chek;l'mrcl ...c l vinlcrhyg..oner.

Der er :1m end1 en rcl bcgræn"CI mængJe wampcnud-
del i :1rcl" fOl"'o(lg, og der er opn~ellorholdwl"Mil" mcr·

19

lU
J 1.7
\1.2
12.2
11 ,2
12,x
12.3
11.2
11,4
11.t'l
11.1
In

4

11.4
lUI
11.5
10.'1
1l,1
II.X
10,9
11.1
11,9

4

11.2
lUl
11.8
12.6
12.7
12,J
123
lUI
11.9
[15
12.4
[~.l
12,8
J 2,()

11.5
11.7
II ,7
12,lI
lUl
12,ll
12.3
II.~

100

9'
"'
"~
'7

""9Y
'IH
91

'00
%
90

"92
8'
.3

"
"92
.8

""'""97

"'.8
Sf,

'J

"8.
92

'00
'8
.8
Y1
96

"8J.,
96

'7
"Yl

Alt lor I . Pl.:l
IK1b 'tt~ t rtoroltlD

76.7
-.1,/1
"'A
2,R

-2,3
lUl

.(1,4

1.'
·7,1
lY

.,
73,4

1.
'·1.6

-<;.1
·2,9
l .•

-12,8
·6,(')

-3.2
-1. l
-3.9

<.1

"

7

7HA
1.0

-7.8
-.2•.2
-6.5
12.2
-5.5
-1.<;
-7,4
6J

·9...$
-9.101
-5.0
~,o

-2.3
·'\.1
-1.7

-IO.b
-5.2
•.S

·8,9
•.1
/I

,
73.9

1.'.....
1.5

-5,5
·7,1
-3,3
. .2.4
·6.1
·tt.J
·6.6
·Ml
....4
-1.7
-2.3
H.

-2.9
-.1,0
-3,6
·H....
l.,
/.'i

73.7
1.9

-6.7
1.1

....0
•.1•.2
-3.7

'-'
1.0
2~

,
.7"
lU

-1,7
-.25
-1,6
4,6
·7.7
n

-1,1
.I.:ol
-3,7
.q
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I I H,I<
0m1e hlIand landet

,
lIll.7

h,1I

1.1
'.1
0.0

-n,1
3.9
2,9

-9,9
1.1

.,..
l.7
I •.'i

-'1.4
·5,0
-7,2

-21,l

'.7
".7
li

...u
-ttl

:!...l

,
84,4
-4.'\

-11,9
7.1

-7,9
-liI,1

K]
-ll. ,

-9,3
'(1.,'

-IL!
11.1

-5,8
_11,8

-2.3
·7,':.
(J,O

[I),'i

-7,]
-IO.lo!
-11,9
·95
:!..J

°l ncrudct
BI.uwmg I Itmn.., P..'lllr..1. D.md.... IIJlllu
HI..nJln~ II IiJonJ, P.hloral, Re~lIu. nll.lfl~

"fIlllffl

Blandm!: I
Bl.lnJmgll
Resolul
I mnt,11
F 2420
LW 872S-n
SPII;l
CJ!Ilcr..
Menan
PI 'W2-0·'\?O
BR 22.17&53
PF<;91-lb3J
WIJ

Taht'/l. t.o1ll190rtØ8 11/el/llnterb\gwmer IW1. (BI-B,n

Udhync Ol merudb)'ue, Hd~ laDdet
hlB kempr, ha

der er Opn<lel forhold"\'l' pæne udb~tler De relatl\ I
hOJe~te prolemprocelllcr er funJet l ...orterne Hanna,
Ja\mlll og numrneNlrten LW S72X-27. l.gen 1 1997 er
LIer en lenden... lil. al de lave,le proleinprocelllcr er run
del I dc ,ck"radcJc sorter,

An/(llt'1

Blunding l
munding II
PlISloral
HJIlIM

J~mm

Angora
Kan,ma
JulJnle
Lmnet
Intro
Lizz)
TJlIuII

Paul:.
Tender
Narvlk
Tilran)
Regma
('uh.L1t
Anlhere
,\nll~u'!

Amua
CWB'-J<;-II
LJI)

-\nl<llj,

Blwmg I
HI,mdmg II
FTO'ol"
ItUllUO
1I<1I1\a
COl"ollf·

Permu·
D;mckao
MUJc,uc"
1_\1)



Vinlersæd

Vinterbygsorter med og
uden svampebekæmpelse 1997

Spurt

Cobah

"'-"
Tender

Tattoo

Amadea

Unnet

Corsar

Pastoral

Antigua

Uzzy

MlIlere

Frontal

Toffany

Gamere

Intro

udbyner for den gennemførte behandling. De opn ede
merudbyuer. der svinger fra 5.3 01-0.2 hkg pr. ha. frem
går af den midtefl;(e kolonne i tabel 3. Det hojeste mer·
udbytte er opn et I wnsblandmg nr. II I den forste for·
wgsserie og i sonen MaJe~tic i den sidste forsog:o.sene.
Det laveste merudbyue er opnaet i !-orterne LW 8728·27
og Penna. Det er ikke lykkedes at opnå en fuldstændig
bekæmpelse af skoldpleL

Figur 2 er en grafisk afbildning af de opn3.ede fC\ulta
ter I årel~ fnr..og med vinterbygsorter med og uden
svampebckæmpel\e. Der er i figuren beregnet forholds
tal for de opnåede udbYllcr i alle sorter i forhold lil ud
hyllel i ~ortsblanding I I de behandlede parceller. Den
grønne søjle angiver forholdstallet for udbyIlet i de beo
handlede parceller. UdbyIlet af de behandlede parceller
warer lil loppen af den flerfarvede s~,jle. Den bl& del af
disse søjler vi ..cr omko'ltning ul kob af 0.5 l Tilt top.
men.. den gule del af ~øjlen ~varer til omkostmngerne
ved en udbringning. Figuren giver således mulighed for
at \'urdcrc udbyttet med og uden hensyntagen til ud·
hringningsomkostmngcrne. , 1997 er der I en stor andel
af wrteme ikke opnået et merudbytte for den gennem
forte svampebekæmpel'le. der har kunnet belale for den
anvendte mængde Till IOp endsige for udbnngningen.

• 6-radode SOr1er Fht. for udb

• Med svampebekæmpelse

• Omkostmng til svampemlCl1er

O Omkostning Iii udbrmgnlng

• Uden svampebekæmpelse
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CWB95-11

F 2420

Hanna

Jasmin

Karisma

MINa·

Merian

Narvik

Daneka·

lW 8728·27

Paula

Resolut

Frost·

PF 591·163J

PF 592.Q470

Jolanto

Regina

Hamu"

BR 2237a53

Perma"

Blanding II

Blanding I

60 70 80 90 100 110

Vinterbygsorter, supplerende forsog
Ud over fom\gene. der er gennemført l den egenLlige
'>ortsafprovning. "om dæUer ajle sorter. gennemføres
der mange lokale forsøg med nogle udvalgte soner. DIS·
..e fOr%lg er gennemfpn med anvendd~e af traditionel
teknik. mcn~ de egentlige landsfofSøg er gennemført
med småpareelleknik og randomiseret parcelfordelmg.
Der gennemføres både forsøg med og uden svampcbc
kæmpch.e og fors~,g, hvor alle parceller er behandlet
mod svampesygdomme.

Der er gennemført 59 forsøg fordelt på 2 forsøgsseri
er. I dt:n ene fOf\.ogsserie er der gennemført 24 fo ....og og
i den anden 35. Det litare antal forsøg giver muligheder
for at opdele resultaterne på regioner og jordt) per. I-"or·
..øgene er gennemført i forskellige marker. hvorfor det
'ikal unde~lJl:ge~. at det ikke er muligt direkte al -.am
menhgne udbyltcnlve:merne hverken mellem de forskel·
lige jordtyper eller mellem de for-.kellige regioner. I ta
bel ~ (side 21) er forsogenc opdelt på regioner. Resulla·
terne \ i'ler. al sarterne Regina og Tiffany tilsyneladende
har kl<lret sig lidI bedre på Øerne end i Jylland.

I tabel 5 ("ide 21) er resultaterne deh op efter jordty
per. Tabellen vio;cr en tendens til. at sorterne Hanna og
Regina har klaret sig bedre på JB 5-8 end på JB I + 3.
ug ::11 sonen Lizzy derimod scr ud til at have klarel sig
hed"l på JB l + 3. Dissc forskelle i sonernes udbyltere
lmioncr er ikke særligt markante. Det er s:\lede~ ikke
muligt at udpege enkelte ..ort~r. der er særligt velegnede
på lel eller svær jord.

l tabel 6 (~ide 21) bnnges resultaterne af 22 supple
rende fOr'>og med vinterbygsorter. der er gennemført
med og uden svampehd..æmpel~e. I disse forsog er der
Lil s\'ampebekæmpclscn anvendt 1.0 I Amistar Pro. altså
el af de n>e såkaldte strobllurincr Nomlaldoseringen af
Am"lar Pro er 2.0 I pr ha. Der er i disse for-.~)g opnået
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ct hdt ..wrre mcnllJb) tte end i de egenthge Jand..for'\og. I
enke Ile af forllogent~. der ligger bag dl'''\C tabeller. er der
opnact meget markante merudbYller lor <;vampcbck.cl1l-
pcbe i nogle ar ~Ilncmc.

Tabel5 V,merb\RIOr1t'r (J/u/eli ,)(1 }fJldl\lu-'r.
SlIpplut',.dt' !f1r1P1: IW7

IB 1+3 J82<t4 JB ,., l
lnlrrb)c

~lt.. I foht ::~ I Ib' ::1\', I ,.,.1
An/III torU'f{ 4 15

BlandIlIg I SJ.- 100 7S.1 100 7S.1 100
m.llIthng II .(),() .. .J. , 'li> ·1.6 ..
Ilanna ".0 • 3 "',. ... ·1.6 '8
p"qoral "1..1 9' ·6.S 91 'A ...
Regina ·2.7 9' -1.9 .8 0,8 101
Tiffllll) •...H 91 ·6,H 91 ...A 9J
Hamu" 1.4 103 1,1 101 0,0 100
OJ.llclJ.' 14 ., O." 100 -0.6 '1')

I--SO " O 2.7

Inflll fllnø~ 4 " "81andlllg I 66.' 100 61.9 100 71.1 '00
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Angor.il 2.t> % ·7,7 " lO,~ '6
Ui/J 49 .f,f! 2.Y

--. ncrr;ldcl
Blandlllj: l HJnna, I'lil,lOfoil. IJlindll. HarllU
HlaJldlll~ II HannJ..I';I'l\lrat. /{cgma, TIttam

fllhel () Sl'rtlll/lebt'kll'mpt'!.ll" \/II/I,th"gwrtt>r IW7.
SIIPI,lat'lIdi' for.lw:,. (HfJ·H IIJJ
A { /tJl'IIO'tJIIl/Jt'IJI'kællrpl'!\l'
H /.(J I AnltHar Pro

I Udh) lte' h~J pr ha
, "<n>dln '"

_....,
\'iOlcrb)~

I
ro< ,

~oJdrk1
A R I bckcRlpeUt

J"n/u/joTlPf{

B1andlng I 72.8 76.7 3,9 2
lJI.mJmg II nu 77.01 u. l
lianna 72.0 76.1 4,1 2
Pa\lornl 66.5 701.7 lU
Regina 73.3 18.3 ',I I
Tiffan} 6<1,9 7.1.:\ 6.·' O,f!

Hamu· 69,8 71D 8,' 3
Oand.a· 6lU 7J.t,l 6.K l

l_W " " "
\m"/J0rl(l!t. II " " II

BlandIlIg I 66,2 72.6 6.5 7
Julanlc ()1A 677 " "Kan~ma 63.1 ".1 ,,O ,
Paula ().I,:! 69.1 '.' ,
unnel 58.2 62.' 4.7 IO
I lU) 62.9 ()7.6 n K

Anlhere 61.8 65,7 4.0 3
\ngllrJ. ~1," o:'i,\ 7,Ii 7
LSI> 2,.1 2,-J 1.4

". tkmldet
B];mding I Ilanna. Pd\lurnt. Oand•.l. lIalllU
l31anding II lI.lI1na. PJ'toral, RcglnJ.. TII,.II1~

"I
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Sortsblanding i vinterbyg
I tabel 7 bringe... resullaH:me af dc 7 for..ug med og uden
..\.ampcbekæmpel-.e. hHlr del er mulJgt at ..ammenligIle
udb)lIerne i de to sorhhlanJinger med dc sorter. der IOd
gar i de IO blandinger l)cr er i ..lrel... fON'g ikke opnået
heil ..;:mlme po... itive udslag for cn ..on:-hlanJing. som er
fundct l tldllgcre ar. Åre'" forsogl,resuh:uer ani yder dog.
at det er muligt at h~l .. te cl hojcre udbyttc i cn sort ..blan4
ding end i genncmsnlllet af de ..uner. der indgt\r t den.
Denne tenden.. cr me"l lIdl~tll. hvor ror~ogene er gC114
nemrun uden ..vampebek:Clllpcl-.c.

Vinterbygsorternes dyrkningsegenskaber
Der har i 1997 værd ud~tlet ob..el'\'ation~parccllcr llIed
\ inlerbyg pa 18 forskellIge ~ledcr. Der er p~ dis~ "leder
bt.-dUIllI d) rkningsegen ..kabcr og angreb af meldug.
... ~nh.lrlet og bygbladpkt Di .....e bcdnmmt:!-.er gennem
fore... af Danmark... JordbrugsFof'.kning. Ard. rur Sortl,
afprovnmg. T) ..torte. S~ goonbob..en·atloneme gennem4
r,)re~ i parceller. der Ikkc ..projle... med s\ampcmldler.
men .. o)rkning<;egen~kJbcrne \ urdere.. i pan:eller. der er
holdt rn rur ~}gdum!!oangreb.

Rc..uhalerne af årel .. bedommcl<;er k~m ~ .. 1 tahel 8
ISldc 231. Der finde .. I ...\IIune tabel også oplysningcr om
kornvægt. proteinindhold...onering. ek ..trakludbytlc og
vi ... ~o~llel. Disse oply...nmger er henlet rra Gr~)ll Viden
nr. 18 J. Juni 1997. I tabellen finde .. ue hWduede ..urter i
den ()vcr..le uel og de lkrradcde soner i den neden.lc
del. Dcr er i året .. ub~crvalloll~par('eller ikke fundcl ..torc
forskclle 1 modning~lid ..pun~tel En slor andel af de ncr
radede ~oner har ,,:lIede... værd nlodne den 19. JulI. men"
den ~Ildigste sort har \',crel nummer..orten PF 59 l 163.1.
der er modnet -J dage ..ellere.

Den rorhold .. , i.. "u-enge \ iUler gal en dcl ud, inlnng I
ob~rvatlon ..p..m.:dlerne. Blandl de kendte soner er det
g~el hårdest ud 0\ er Cnhi.ill. LI/!) og Tender. men i cn
..tor dd ar de andre "orter cr der l'g..a rundel en I>t'k)'m-

TaINI7. \'intubygsonn ~nJuoltns(}): I blwuJmg
med og udi!n S\'{lmpi!bl!lu~mpelsl!

A: Udl!n svamfHlNkicmpelu
B' J OIAmistar Pro

Flere års forsøg med vinterbygsorter
Tabellerne 9 ('ilde 2-J) og: IO (side 25) gwcr en oversigt
over de senc"'le ,Jf', fOf',I)g med vinlerbygsorter.

I label 9 er dCI muhgt al rå et overblik over, hvordan
..ortt'rne har klaret sig I de enkelte år fra 1993 og frem til
og med 1997. Tabellen ilhlslrerer tydeligt. hvordan ud·
byncrelalionernc imellem sorterne "vinger rra :ir til år.
~1an kan ud fm labellen fa el godt IOdlIyk af. hvor ..tabilt
udb) net ligger I de enkelte '-Orter. For en del af sorterne
afviger re~uhaterne fra 1996 og 1997 mar~anl fra tidli4
gere;lr Det ..kylde.. olte den varierende nnte"l.. ...de ..or
terne Imellem

I tabel IO er VI!'I, hvord...n dt: enkelle sorter har klaret
..ig i gennenlSlllt af dc ar ud af de <;;ene ... le 5 år. de har
delt;lgel i Jand.... rorsogene. Gennemsnillel for flere år er
beregnct uden htn~ynlagen til. at der har værel el varie
rende antal fop.-og i de ell~dte år.

Når resultaternc vurdcre.. over nere :k ses der stadig
en tendens lil. al udbyucnivcauct i de ncrradede ..oner
er hujere end i de toradede

Valg af vinterbygsort
Med dcl store amal vinlemyg..orter. der efterh1nden af4
pro\ e.... og markcdsfore~. kan del' ære \ an~keligt at n et
m-erhlik o....er alle sorterne og dere.. slærke og ~vage !>ider.
I label 11 hide 25) linde.. en opstilling. hvor M>r1cme er
grupperel efter dcn=.. cgen..kJ.hc:r. For al ~I} rke o\cf'.kue-

rende stor andel af dode planter i romret. Procenten af
dode planler om forårel ...varer ganske pænt til karakte
ren for vilalitet efter vIOleren.

Der er stadig en t}'dehg lendens til. nt de f1erradcde
soner har det læng..te og samtidig også del svageste strå
samt de hOjesle leje!'>æd....karaklerer. Karaktererne for
nedJ..nækning af strå og nks \ed o"ermodenhcd bely~r

nsikoen ror lab i de Iii fælde, hvor markerne far Io" at stå
efter modenhcd. Der er ved denne karaktergivning taget
hensyn til sorternes fO"kellige modenhedsdatoer.

I 1997 er der gcnerelt fundel forholdsvis beskedne an
greb ar meldug. skoldpiclog bygbladplet i de fleste af
sortcrne. Tillrod~ for dette er der fundet ret tydelige for
!!okelIe mellem ..orterne. Glædeligvis synes der således at
være sorter på vej, der har en god resislens overfor de
meSI betydende sygdomme i vinlcrbyg.

I 1997 h:lr angrebene af bygrusl været. svage. at der
ikke har kunnet konstateres forskelle i :-arternes modta
gelighed.

l. hojre del af tabellen findes karakterer for kemeegen
'ikuber og maltningsegenskaber. For en meget slor andel
af sortcrne er der dog kun angivct en streg. Det skyldes
enten. al sonerne endnu er i afprøvning med henblik på
nplage1'ie på dansk Sort...Il ..le. eller at de onskcs mar4
~ed ...fnrt i Danmark uden forudgaende oplagelse p den
danloke sortsl;'iIC. Karaktererne for kornvæglog prolein
mdhold viser lydeIigi, at de loradede sorter har de ..Ior
..te ~erner og det hojeste indhold af prolem. l de ulf:clde,
hvor ""len bruges Lil malt. skal der være el Ja\'l prolei
"indhold, en god ~orteflng. el højt c:kstraktudbyue og en
lav viskositel. Sorterne Tirrany og Angora lever tilsyne
ladende bedSt op lil dis..c krav.

7

2

3
3
2
2
I

0.6

2

7

3.'
6.'
7.2
6.0
8~

6.8
4.1
8,2
5.1
6."
n

100
99

101
99

102
.8
99

'7
102
96

• , flerrudel
Blanding I Hannd, P'bll,n,l. Dand..a. H.lJ1lu
Blandmg 11 Hanna. Pa'IIIr.lL ~cgln.l. Tilfan}

AntalforslIg 7 7

Blandmg l 72,8 100 76.7
Gen~ 4 soner 69.1 9S 76.0
Blandin. II 70,2 96 TI.4
Gen~ ... \Orter 69,7 96 75,6
Hamu· 69.8 96 78.3
Danelr:a· 68.1 9.J 74.9
Hanna 72,0 99 76.1
Pll510ral 665 91 74.7
Regina 73.3 101 78.3
Tiffan) 66,9 92 73.3
I~D 3.1 3./
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""""'m Vltahtt't Sri- KM
J'Nlntknlna ... ed \1odtagt.hg.hed - v.lVinterb)1 Mod· O\l~llJcnhed! o\ot'rf(;." S~lfi" Korn· .... t;o.. a""'.. ""'"
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25 ru Ul
0.1 2.3 13,7
n.1 0.2 0.3
O,K 1.3 O.,
1.4 0.7 Il.Z
J.K 1.7 0,2
(I,l) I.K 0.6
2.J 0,7 2,9
2.1 7.-:' 0.9

'.4 O.' 1.1
1.1 5.4 0.1
0.9 1.2 0.2
l.' 1.> U)
2,1 1.4 1.9
1.1 0.6 U.
2.1 7.0 1.6
1.J 2.-1 4,5

2.7 0.2 0.8

" Ul fl.b
1.1 l,' I.J
2.9 0.6 lO
0,2 1.7 1.2
1.1 U O.•
•. 1 0.3 2,9
1.7 H lU
1,3 0.1 0,3
n.s 0.3 0.7
2.0 0.4 4,3
(U .D !.'i
1,3 0.2 0,3
1,0 2./1 O.J
0.6 6.6 0,1
0.1 6.1 U
O.! !,1 0.3
l2 5.5 0.2
1.8 0.8 1.0
1l.1l O.J (U
J.O U 0,7
0.1 IIl.c.. 1.7

0.11 11.6 ".ll
0.2 6,4 J,I
IH 19 ".2
0,9 0.9 9.0
IP 1.9 2.0
0.3 9.8 1,7
O.K l.O 2.6

AllldfJor'''l( 6 2

Blandmg I 2017 I, I
Al,uldmg II ~ 117 2.7
2·nd«lf' 5Ortf'r
Amadc,1 2117 H.1l
AngOOl 19n 22,9
Aruhcrc ~In 11.t)
Anllgua 2117 47,5
C'lullcl;L 2 Jn ~X,M

eobal! 2m 96,)
hon[;ll ~117 ·HA
Hanna 2017 2.8
Inlm ~on 'i,4
JasIIllII 21f7 14.1
JUJ,uI[l' 2Y7 I' ....
Kan\1Tlll 21n 0.5
1 mnct ~or.. 'H.
UlZ)' 21n 78.2
\knan 1"17 If>.~

Nar.lk 2017 1.8
PJ.\tnr..1 21V7 1.'
P-.Iula zln 6,2
Rt'~mJ ~Y7 1~.I
Resolut :!In 7.2
SPlfll 21!7 M.1
TIlIlOO 2017 13.2
Telllk'r 2117 5....1
Tiffany zm.5.8
99IJVII 2017 HI.II
Br ZZ371l~J 22n 3.0
('WII(}~II 2117 J5.4
F23g9 zm 44.2
F!"'211 2117 2b. ~

LW 8728·Z7 2M 20.1
I'\Fe 2% fl 2017 H)
NSt 94-677JC 2017 0.8
l'o"l W70:!1, 1117 I'.'i
PF591·16Jl nn 16.0
PI· "<J::!·().l7D 1117 1,(,
SJ 9-H074 2117 6....
SJtUll1Q ~(V7 l\.2
SJW 97·21 2an 3.6
WIl9I'i1·115 '!.Y7 7',S
folund«lf'50rtu
COf'.lJ ~(V7 2ll\
DaneL:a 2011 J,6
hml IQn (U

lIamu 19n I.l
\1,1)('\11< Il)n'~.1

\1ilva 1917 29.6
Penll~ ItJl7 II.'

7 h

5.7 98
q ()(I

4.... K2
4,7 82
".2 K'"
],6 84
·U SI
2.8 78
....... S2
5,:\ 84
5,9 94
5.0 92
5.1 Q2
5,9 96
'U. K7
3,1 90
Hl ~:"i

5.3 82
5.7 101'
5.0 88
~.2 111
5,3 87
~.l) S7
5.2 84
.... 1 7t}

5.7 88
... 7 SX
4.7 87
5.0 XfJ
3,3 89
.... J Sl
5,1 92
'i.'J SI)
5.9 89
S.J 4J
4.8 KJ
'i.9 X...
5.4 K7

".'" '-Itl
5.2 XS
:u.. Jll2

4.1'1 IC'

6.0 102
55 lU
5,9 97
.L! X"
·U 97
6.1 'IX

,
','25

0.2
0,2
.lO
2.1
0.6
0.2
1.ll

2.1
J .•
1.8
1.1
J.6
2.9
2.4
J .•

U
2. ,
25
1.0
1.3
1..
2.1
1.7
0.8
1.6
J.7
2. \
U
0.7
0,9
2.S
25
~.lJ

2.1
1l..J

J..'i
\.
75
1.1

5.2
6.1
Ro:'
7.'
6.•
6.9

7.'

'.0 '5
3.0 2.11

....0 0.0.., 2.'
J.O U.O
'5 1,0
1.0 0.0
'.0 1.0
5.5 2.1l
U 1.5
R.O HI
3.5 2.0
~.l) .15
J,O J5
5.5 \.0
J.O 1.0
2_'i 1.'
2.0 1,0
".0 ~.ll

'.' O.,
2.5 U).., 1.0
2.11 "'"75 0,'
2.5 1.0
4.5 U
1.0 lJ,l1
l ,:'i 1l,0
",O 2.0
2.' 1.0
1.5 15
J.O 15
1.0 ~.O

J,O 1.."
l\.1I ·Ul
3.5 0,0
H) [I,n
.lO 2.5
n 2.11
,-' 2.5
2.5 1.0

b.5 lUJ

7-' '.0
'i .." 7.n
2.0 1.5
7,5 1.0

'.0 2.0
'.0 'i.1I

4

1.1
2."

•
2,1
1.2

•
1.1
O.•

Ra.Sp.Ha
KaJ)

Ra,HIl 6 6 6 6 J

l.y.ll;l
Ra,HK.U

L'
Ingen 7 8 •R, 7 h J

M 6 8 7
Sp , , ,
R. , 7 J 3 8., l , ,.. 8 6 7 • 8

••
' ..u 2 6 J

•• h , I
RlI.Pl2

I~ 7 ,
Ly

L),\~{'

Ly 6 , , 3 8

'r • J

Ly 6 6 6 6

Sp.R~.II~

••

"P RO! J

Ra.Ha 2 •
Spll<l.Ra 1 5

Sp.Ha 2 3

Ka.Dr2 4
"p.II,I.Ra 2 4

B1,III,lm~ I lI,mnJ. Pa:.10rJI. Darlcla. JIMIlIl Ul;ull,hng 11 ilann.l. P,I\[('II'OII. Rq~ln,l. Tilran}
II ~k.ll:l 1·1)

2) S"nlu O-IO. fI :: mgcn ICJ'·\;l'd. lIl~cn llcd"l\~~"mn~

J) PCI. d.ckkcl tll;lllarc;ll
41 Sjll:l:III" rc,,\tcn\ Vedr rc',\[en,hc-,('~nel,cr se (a~191 :U\Ill[ I'nl \~r\~flJ

11ghellen af tdhellen er lier ~un medtaget ..ener I de IO

yller,;rupper for h'er ell~c11 egen\'l..nb. Der findes derfor
11l;JIl,;e \,(Iner l nll(hcrgmppcmc. "Olll lH,e er næ"lll.

Son.'" alget Illllenrllr \ llllCrh) g har \ ærel forhold .., l'
~uTl ...ef\ati\l gennem de \fnere ar Det lremgar af lane I
12 hille 25 l. der ,i..cr en ovcr"'lgl m'er 'ion .. rordcllngen



Vinters..-ed

T(lbel9 Ol'ersigf O\'l!r flere årsfonøg med l,jmerb\gsorrt!r. ForhøldSlal for kemeudbrrle__
ly- -1993 119941 19951 1996 I 1997 19931199411995 119961,997 19931 1994 11995/1996 11997

Blanding 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Hamu· 104 99 98 102 104 102 '02 99 102 102 105 97 94 101 105
Jolanic 105 100 100 105 98 110 ., 101 '''' .7 101 102 100 105 100
Han"" 109 100 102 99 97 IIJ 100 104 98 102 103 100 98 IO' 92
Mllva* 109 HH) 100 105 97 114 95 99 106 95 106 103 100 102 106
Frost· IO' 100 92 101 94 101 103 91 102 91 102 98 94 99 98
Paul:! 106 '!9 98 97 94 112 97 103 98 94 100 100 90 97 91
Karisma .00 96 9' 95 93 101 95 98 94 96 100 97 89 97 90
Intro 102 94 93 90 92 101 91 93 88 'Il .'" 95 93 95 9.\
Ja.~min 101 95 97 95 92 105 91 97 93 93 96 98 97 97 91
LIOnel 108 % 95 96 91 II ,~ 96 97 95 92 10J 96 92 98 89
Pastoral 104 99 97 93 90 107 99 100 91 94 100 98 93 94 86
Angora 92 90 97 90 ll4 07 ,<) 97 89 <)" 8. 91 96 91 77
Lizzy 97 102 94 88 94 104 90 91 99 97 102 84
Penna· 97 105 99 97 106 95 97 102 105
Regina 103 102 98 101 101 96 '05 102 100
Tirfany 99 99 93 98 97 9.' 99 101 91
Majestic· 104 99 91 104 96 93 102 105 88
Tendcr 102 99 90 105 100 95 97 98 84
Corsar* 103 95 90 102 95 94 105 97 84
TallOO 95 91 .. 97 90 " 90 107 84
CQbalt 99 96 86 97 95 95 102 98 77
Daneku· IO::! 98 103 94 99 104
Narvik .04 97 106 97 101 97
Anlh~re 99 9J 99 95 98 9.
LW 872lJ.27 94 92 92 93 96 9'
Antigua 101 91 99 95 '''' 87
NFCWB 94-5 89 83 83 89 101 74
Resolut 98 97 98
PF 592..(}47D 97 97 96
Bland1l1g II 97 98 94
F2420 96 98 94
Merian 96 98 92
BR 2237153 95 95 93
Prontal 93 96 89
PF 591-1631 93 92 94
CWB95-11 92 95 89
Cameu 91 93 88
Amadea 89 91 86

• Aermdede

de sene.·..te 5 år. Ud fra denne er del muligt at følge ud
viklingen i de dyrkede SOller af vinlerbyg. Det er be
mærkclsc~værdigt. at der i 1997 kun er hlcvel dyrket
seksradct vinlcrbyg i ca. I procenl af vintcrbygarealct.
Dyrkningen af villlerbyg har gennem flere år \ ærel Jo
mineret af 2-3 "iOf(er. og det ser nu ud til, at der er :-.kel
en yderligere Koncenlration. ~;\lede..." at 2)3 af arealet i
1997 har været dækket med sorten Ilanna. Der er næppe
tvivl om, at de !;id~le to års markante resultater angående
overvintringsevne Og sygdolllsmodtageJighcd hurligt vil
få betydning for :-.orts ....algel.

24

- ~Væsenrllge !lIkwrer l ed I'(llg af I'Iflterbvgsorf

Ol'en'f/111f1lgll?l'/le Sorte!, In'ordel ('r den t1Imd

Sfe rWl'l om Olen mtrlll}pe""e. bor Ikke l'ælges

Ud/nue Der vælge \ Ifrr.\te række \Orter. som
g;l'er el "p)t ud/Jytte, og.w} i forsøg Ilde" .\'Valll
pehekæmpelse.

- SYl:domsmod(ogeliglled. Der l'ælges sorter med
rir1xe modral:l'lighed Ol'l'Ifor meldu.g, skoMplet,
hvghladplet og bygrusl.

Sr,-{Jk,orakterel: Der wt:lXes blandr!orlroMsl'is
.Hråsriw sortel;tåled('s af l'lCbrreKulaillg ko"
lIt1dweres.

EglI(,thed som malrb.\X. Kun i de tilfælde, hvor
da er sikkerhedjor a/w!ming til ('Il betydelig
n1l'rpris, er dN relei'(mt lit ow!rwje. om sortelI
kelll lifsættes som ma/tb.vg.



Vintersæd

Tabt'! IO. (hl'HI!:' (1\ f'r \Or/\Ji,r.\,,~ , nIllerbyg. /991·97

t--
Hde 1;uxIec J lIano.! O<tn<

l I1lt'r1Idhvl1t'. hl ..... '"

BI81an· I "'::," IF~ I 81an· I ~dl F~I 8.... I ''''''Ol I h ....d.
d.., .... dlfti! "'" ul

Blandm;; 100 '00 100
Flm_Ridr /993-97.
\!lha' fI').7 'A lU: M.2 O.' 1111 7'>.1 I .• 102
Jolanlc 71.5 U 102 68.0 l.2 102 77.2 U 'Ol
11<111111 - M,5 0,'1 101 M.O '-' 102 7l'i fl.] 1011
Ilanna 69.7 0.7 'Ol 66.' 2.0 103 75,2 -1.2 'I'I';IU!;, 71.'i 1.0 'N MUl 0.1 HH 77.2 .\.t 'I.
Frost· 69.' -1.5 98 68.0 L. 98 7.U -U 9.
ImllCI 7\.<; 2,2 ." M(O 1.2 'I' 77.l \,6 'II
Pnstoral 09,7 -2,8 9. 66,5 -1,6 98 75,2 -4.• 94
ja'llllJl 71,'\ --',2 % Mi,ll l,') l)f, 77.2 1.\ 'Ih
Kansmd 69,9 -3,1 % 67,0 -!,5 96 75,1 "'.4 94
Inlm 10,-1 U .4 h7,li 4.' 'I, 7'dl \.4 'IS
Angora 70.2 .... 90 67,6 ".3 92 74,9 -8,8 88
hJn,1,pfll /'I'N_IJ'

Lizz} 73.4 1,lS 91 69.' '.H ., 80,0 -3,8 95
F(lflø~\(I, II.J<J.ur
R~glBa 75.0 0.4 'O, 71,7 -O,J 99 81,0 1.9 '02
PenIId' 71.') lU Ion hX,h ·O,CI W 79.1 0.9 101
MaJc'IK· 72.1 -1.7 98 68.• -1.5 98 79.8 -1.3 98
I.:n.....r 7·U 2.1 '17 71.0 -fl.l IIIU !lU h,O

.,
lifT:;an) 74,6 ·2,4 97 71,0 -2.3 97 8U -2.4 97
Cor-..u-· 71.l,l 1.11 % Ni,h l.1 97 7'1.1 -ls 'I'
CobaJl 75,0 4,8 94 71.7 -3.2 91 81,0 -6.5 92
Tallotl 7-1.9 -6,7 ., 70.9 'U In ~.2.1 <;,," 'H
ForJøR.rdr 1W6·97,
"<Ir. Il. 76.6 II..! 101 no 0.<) lili li!, \ 0,('1 'N
Dand,a· 72.5 0,0 100 69.• -J.4 98 78,5 l.2 'Ol
Anlhen: 7h.6 \,1 '>6 71,11 -2,0 '17 li2,\ -4.• '"Antigua 76.6 -3,2 96 73,0 -2,4 97 lS2,3 ·3.8 "1W K7l!ll7 74,0 ~.2 9' 71,1 'i,2 ., 110,7 -5.0 94
NFC WB 94-5 74,6 -IO,:'i 8. 71,1 -10,1 86 80.7 -10,3 87

• I len adl'dc'

/ahl'll/ Karl kl/l'IJklf'rtl/iÅ IIjl'lIlIN/nl!,wrtf'l"IIt' i !mllilfor

IØ ... /997.
Atm ,ort", I \J,·,~nll'l ..·,-Ilt· f'r IUn'm

t-II dl+<ll'
plllnll'r ('Ol'r \ inlu

l"'"'' rcnna' ....&J1.1rnl

'''lI 'l-il't"'14( Il.unu· PI- ...~.~'I)

f',..".,L r~"r.d lI,um..

\nr..r,
\I ..~,t

l'ern•• '

'ndli!: modcn
l'nN' H.lrrlU-

\1m"" J-th ..•

1\I:1I1/:(' døde
planlerf'l'tt'r ,inll.-r

11/1\ \\Hql~1 1\

("Ulnl T"ndn

Ston mod~n

PI '~I l~lJ .... HQI\1 II\T,ff~\

Rtj(lnl 1"lmlC' h ....nlm
1'~\II\j ("..Il..1I 8r::!21h\1

PIanIeværn
Udvintringssvampe og bladsvampe efterår
I 1,Ibcl 13 ses rc~ullatel af () fON)g meJ hcl..:CIllJlCI ...e al
Iradl..ollc og blad\\'aJ11pe om efterdrcl Der er Ikke I..on
"Ialerel lfådkolle i nogen af fOf"iogene, og de fo"kclhge
belul1dlinger<. cffekl mod denne ",ygdom kan derfor lUC
bcly...e .... Snc..kimmel er kun kOll\lalerel i el c'nkch for
'O~ og med s\'age angreb. og angreb\gradcn har \ærel
upa\ .!'ket af alle behandlinger

Udi modtltR~IiR

ror nH!kJul:
I mnul "J~ \ 119 A.nllle,,,

\\1191\1 'l' [);mc,la' f'f~l ;"IJ

rllll'~1 /I.~l OM "1211

""jl proldnindhokt

/lIhel 12. \'illter!J\'j(wrtt'ml'\ IIt.1brftl('/\t' i I'mu.'lIt

" 199' ,- 1995

H,lllnd , 4 6 14 61
Pl\Slornl 3B 39 27 2. "(,I,mne " 29 10 I. \

Regina 3
Inlhl ,
Karisma 2
I.11HlCI O I
Tattoo 2
f\ngord , I
Pauli 3 2 ,
H,l.I11U , -' , I
JasmIn 3 2 I
1.11/) I

An"" ""'" 47 19 17 , 2

15

Ulodslrne!
hu," l'cm'a·
"Il .... '" 21 \111>.'

I>:,nd..a'

l..an):1 '1m
n L.. • ""H 111"1 ll~ f\o"n.. '
Mil ' Ibmu' ti.;"1>II\.1

\1('1:(" mOOlagelig
ror meJdug

("..Nll J,um!p TIffan)

I!pMI P...""""I CllITlCnl
Il.r!,n.a l" w~'I>l'\lM<;"iIrI

J""1 protrinindhold
Il.unu· J'nma. DllOd...lI"

IIk n\~.q\llhll·" 11.,,-<00>1"1

l ~.I!II

l""~-:;' F

lllf)

\"""J"

(amen
I ,,,ru..l
11 \'Il,lhl/

T"'lloo

Sti\~In'tl'l

,\r1~1I '\Ill:l'"''
("arnen ,. 2420

1. .... snll n

Kort sIri
T""",
\;u"\lk

I'a'll'rnl

('"N.h
Am.J..
,\n~t>ra

(ollal!
I't- "'12.-11411>

Tiffany

I'aub

Ib.mu



Vintersæd

Tabel 13 BllU/S\'ampe - e[tadr Q8 trtldkølle. (Bil) Tabel 14 BlfU/~'vtutl/Jl' - middellJjprøl'lling (B IJ)

har ikke resulteret i et sikkert merudbyue. Dette bekræf·
ler tidligere års resultater, hvor behandling med Corbel
om efteråret ikke har v,cret renlabel. selv ikke ved kraf
tige angreb af bladsvampc i efteråret.

Pc!. ilid.nmg af

1vI.....,. Byg· Udb. og

b1"'- Skold- M~" Byg- m=db.

plet plot dug rul hkg ker·
ne pr. ha

c..~n

1996. 5/orsøK,.

I. Ubehandlet 17 0.8 Il O 56,5
3 3 x 0.25 l Megaturbo g 0,3 2 O 2.3
4. 2 x 0.25 l Megaturbo 6 0.3 2 O 1.7
7.2 x 0041 Stereo 312.5 3 O.J 2 O 4.S
9. 2 x 0.8 l Stereo 312.5 2 0.2 2 O S.3
lSD 1·9 l.'
LSD 2-~ Z.O

LeJ 2 og 5 behandlet i st. 26-29 30-31 39-45
Led 3 og 6 behandlet j st. 30-31 39-45 65-71
Led ~, 7 og 9 behandlet i s\. 3(}.31 39-45
Lod 8 beh:mdlel I SI. 30-31

4/~. 4/s.
O O Sg,2
O O 1.7
O O 1.I
O O 0.5
O O 4,1
O O 5,5
O O 3,7
O O 2,8
O O 4,5

l.'
1.4

4/s 4/s.
14 6
8 I
6 0,5
7 0.6
6 0,6
3 0.4
5 0,5
6 0,5
S O~

1997. 6/(Jr.~øg.

I. Ubehandlet
2. 3 x 0,25 I MegalUrbo
3. 3 x 0,25 I Megaturbo
4 2 x 0.25 l Megaturbo
5. 3 x 0,4 I Stereo 312.5
6.3 x 0.41 Stereo 312.5
7.2 x 0,4 l Stereo 312.5
It I x O.R l StCl\,"'O 312.5
9.2 xO,81 Stereo 312.5
LSD /·9
LSD 2-9

Middelafprøvning
I label 14 lil 19 er nye. endnu ikke godkendle midJer
sammenlignet med Tilt Megaturbo eller Rival.

l tabel I~ er det nyc middel Stereo 3125 EC afprøvel
for 2. år i landsforsøgene. Alle fon.,",g er udført i Hanna.
Stereo er en blanding af det nye stof cyprodinil og det
velkendlc propiconal.Ol, som er aktivstoffet i Tih 250
EC. Normaldoscringen af Stereo er 1.6 I pr. ha i byg og
2.0 l pr. ha i hvede. Bygbladplet har værel den domine
rende "V<lllll>t:sygdolll i forsøgene. og Stereo har haft
bedre effekt end Tilt Megaturbo. Dette blev også obser
veret i 1996-forsøgene. Stereo har derfor også givet el
... ikken højere merudbyuc end Tilt Megaturbo. I betragt
ning af de høje bygbladplelangrcb er del ~l1lærkelses

værdigt, al Tilt Megaturbo ikke h'II resuherel i højere
merudbytter.

/997.6/orsØ8

I. Ubehandlet 232 O O 4 54,9
2. 400 ml Premis Delta beJ(b 232 O O 47 0,4
3. 100 ml Fungazil A bejd'>. 226 O O 4g -0.8
4. 100 ml rungll1.il A bejds

0,31 Tilt top okl 23-' Il O <IO -0.2
5. 100 ml Fungllljl A bejds.

1,0 IAmistar okl. 240 Il O 32 3.4
6. 100 ml Fungu~.11 A bejds.

1.0 IAmistar nov. 231 2.6
7. 100 ml Funglll.il A bejds.

3,0 kg Mangansu!fat 32 00'. 230 0.1
loSlJ /-7 I.X
LSD 2-7 1.7

Den dominerende bladsvamp har både i efte~fCt og i
foråret været bygbladplct. Kun behandling med strobilu
rinct Arnislar j forsøgsled 5 og 6 har resulteret i et sik
kert merudbYllc. Amistar er ikke godkendt og m:lrkeds
ført i Danmark. Behandling med Tilt top i forsøgs led 4

Be- Phm· Pet. planter med
db~~

\'lakrbya hand- I~ Md'I~)'g-l:yg- merodb
hog..- pr_ m~ dug rust blad hkg

ud ,- plct lorne
Medio november ..-'"

BygbladpIer "ar opldlllt /lied \'v/d:wmme a"greb i ma,,
Kr' I'imab.vgll/tlrker i /997. På billet/ef 5('S kmjtigt, hil\'.
1IIt'l{l'( krafrige fmgrf'h af hy~b/{/tlp/t'1 midI i jUlli. Byg
hlod{Jlel optræder som plet0pe f'/In \"Om nellypt'. I /9Y?
"ar neuypen Igen domiflNt'l. Pga. tit' kraftige wll:reb af
bygbladpll't euler i dref.\ forso;: i l"illferbyg oplliiel re/ll
riH SlOre mcrudln·flf'rJo"\·I·ttmpebeJ..ll'llIpl'ise.

Strobiluriner
Tabel 15 vi~er (1fpn~vningcn af \·tmbilur;fll!l Amistar
(a/oxy"trobin). Strobilurinemc er en ny generation af
... vampcnulller med en helt ny virkemekanisme. Amislar
Pro er en blanding af <I/oxystrobin og fenpropimorph,
dd virksolllllle stof i Corbel. Det er 2. år. al dette SlfObi
lurin er afprøvet i vinterbyg i lanll<;for ... ,,sgene. :'\Ior·

26



Vinler.>æd

Pl:t. dækning af
Antal

llkg keme pr hll ~

b\'inlltrb,. ""-1_
gmnnt edb Netto.. f

hiad- Sløld blodc .. ......
plet plc:l 1'1". ~tri ..... ""-

ea. 2G'6 a.2016 udb. hylle'

mrlldo..cnngen for Anmlar er 1.0 I pr. ha og for Aml ..tar
Pro 1.0 I pr. h~. Ami<;tar Pro lIldeholder fenproplmorph
for at fUr\I:crke effeklen moo meldug. Amlstar og Anll
<;I~r Pro er bredspel..trede midler. og I \ Interb)'g har for"l
og trcmllle~1 eITdlcn mod bygbladplet \ æret god. Byg
bladplet h:Jr nelop været dOllllllcrendc i arets forsøg. Det
fremgar. al den bed,te bel..æmpcl ..c afbygbladplct og de
hOJc\tc l1l~rudbytler er opn;\ct \cd at an\ende \trohilu
rilllllldlcmc. ~()(l ..kold plet har effel..len af slrobilunn
rnidlcme og Tilt Megaturho v;erCI Jævnbyrdig. Ami';tilr
og Anm,tar Pro er ll..ke godkcndl og markcd~f"rt i Dan
111411'1... ror at \ urdere remabilitclen i de nye typer midler
er der I nogle labeller genncmført en bercgning af netlo..
meruJhync. Sc tallel 15. Firmael oply~cr. al ..åfrcJTlt
midlernc bliver godkcndt. foncntcr mun en pris p<l 430
1..1'. mU afgift og ebl..J. lllUlm for en nomlaldmb Ami..
qar (I.O I pr. ha) ug 530 kr tor en nonnaldo,i~ Ami ..tar
Pm (2.0 I pr. ha).

Dc to ;!lprO' ede <;1r.Jlcgicr llled Tilt Megaturbo har II.. ..
I..e været rentablc. Den bed"le ol..ooonu \cd brug af ,tm
bilunnlludleme Cl' opnaet l for ..og...led 8. hvor der er an..
\Cndl IO behandlinger llled k\an do...cring af Anmlar
l>ro hh\ l\miSlar. Tu behandlinger rncd ren Amis!ar l

han dU'I' er il..l..e prO\ et Del hOJere brullomerudh) Ile
\ ed hrug af hUJcrc do\cr er op... lugl af de relali\ 1 høJc I..c
mil..allcmn~oslnll1gcr I 1996 hlc\ der I gennel1l<;nll al
fOr",,~cne Il..l..e opn el rcntahle merudb)'lIcr ved nogen
al behandhngemc. men bchandhng med to gange I..\an
dU'l" 'lwhllunn 1Ildgll.. dcs'ærrc lUe I dl"e fOf<;og

Ved hchandling med ... trohllunnCI hrlr afgroden holdt
\ig gmn lidt b:ngcn:. Del er \'elkendt. at <,trobilllriner

6'li·11'\()H

'C}. 'I
\(1·'1

Pl.:1 d:.:-\mfll af H~,kmel'l" h

\lnle-rbn: ~~:I S~'I M;-I~)B l"dh)111t 'eno
plel riet dua ru... ........ .""'"

uJb}lJ.: bylt';
C... 27/6

IVV- ~ /I,nøS!

l I1bchandlel 21 O , o 58.4
1 " 115 I ~1cBJ.turhu • 0.1 Il "!o.q 'iJl

3. 2 )( 0,5 I Megalurbo IO 2 0.2 o 4.2 -1.0
I ! ~ n.:!'! l \kg,lwrt"oo 12 , O.,l " to lU, I x 0.5 I Megalurbo 13 4 0.8 O lA ·1.2
h l • (U5 1r.·lcl!awrho ]1 , O.K II 1.8 0.1
J. I x 1.0 I Ami;mf Pro

I x 0.5 I Amislaf 7 2 0.0 O 8.6 J.l

" l x 1,0 I Arni_rar Pro II , I Il 4.h n,li

1501·H I.Q

LSI> ~",li; 2.fJ

/CJWJ,61I1nm:

I llbehandlet l , 2 0,01. 46.1
~ ::! _0.'1 l "C'-;ltUrOO 0.6 O.O~ Il ~.O l.~

~ 2 x 0.25 I Melaturbo 2 0.6 0.02 O 2.8 .o.S, I ~ {I..s l ~leBalurbo , 0.8 (lA " .2.9 Il.'
6 I x 0.25 I Megaturbo 4 0.0 O.l Il 2.J 1.0
LSO I·f) U
/.SO .f.1) O.Q

J ·1-,1f"\cniroe pn'<l \(o Id..~

l.eJ 2 t-.:hanJkt l ,t....hurn
Lo:J I. "Jt: 1 betwlIJlc1 ,\wJlum
LeJ ~. t'l''1! II hetl.1llJlcl l 'l,lOCl1um

TlIhd 16 Blad~\(mllu' - mulclt.ffl/prclflfllR (/J15J

har en ...&kaldl ~.rorxrontu'"di'" effekt. I genncrn...nlt al
fur~ngene hilr der dog ikkc værel for.. kel p:\ vandpron:n..
tcn cflcr de for~l..cllige behandlmger. I et enkelt fON)g
er dcr '>cl en tenden... til hnjere \'andprocclll efter anvcn
dcl ...c af ~trobilunnet.

I talJel 16 er der "fpr~)vct lidt nerc ... trategier med Tilt
Mcg:l\urbo. Igen har by!~bl:tdplel \ æret den dommcren·
de \\ampesygdolll, Der er I..UII opnåct relatlvl ..rn!i mcr
udby tlcr \ed al <lnvendc Tilt \1egalurbo. Fralrækl..e.. om
1..t1"'llIInger 111 I..cl1lll..aher og udbnnglllng. har lIlgen af
,tr.lleg.JCmC været relltable I gennelll<;nil af for-.ugel1c.
Dctt(.· I..an undre. fordi der har \æret rclati\ l krafllgc an·
gren af b~gbladplel og lil del .....I..oldpkl.

\fed 'Irobilurinet I fo,..og~lcd 7 cr der opnaet dcn hed
... tc bcl..æmpel<;e af bygbladplcl og del hOJe... lc ncnorncr..
udh~ltl', TIll ~fegaturtxl og 'IrohllunnCI har haft ..amme
effcl..l mod ,koldplcl

I I(lr\øgcnc omlalt l tabel 16 er og"'J afprO\et en nc
handhng efter an\'i~ning fra PC-P/a1/t('\·(l!rIl. I lilhcl 17
er fOf'>og ... led 4 'Jlllmenlig.ncl mcd PC·Plilnlcvæm, \'cJ
ledl1lll~. Det fremgår. al der 1 lighed med lldllgere • r er
opnacl cl ensartet mcrudb)'lIc og beh:tndling~indcl.... l de
to for_oplcd. HVilke bclwlldlinger PC-Plalltcv;ern har
anbefale!. fremg:\r af tabelhilaget. Kun l et for~og er der
Il..l..e udi"" nogen behandllllg. mcm der 1:\ for..ng er ud·
flll1 en cnKelt nchandhng ned I..nap halv dosis. I cl fnr..
'Ilg er der udfort IO bch:llldllngcr med nClhat du.. i,

Nar del gcnnenl\tlilligt opn~lcdc neuol1lerudh)'lIc vur
dere ... burde PC-Plante' :cm nul.. ha\c ;.mhcfalcl cn mm..
dre lIId':JL'.

I 1:lhclhllagcl \C~ Cl cnl..cll lorsog. ~Olll IHe er media
gel I O\cn",..lcndc IO tabeller. fordi fu,""og ... led 9 lf..l..e er

2.2

.\.;.;

-1.0

....
-<l.6

1.1
2_.2

'.0
l.O
l. "7

1.5

til \"1

3.0 -3.9
J.•

1.'

4.5 ·8.2

III, '

52.9
2.0 l::!
4,7 ·6.8
~.? ·Ul

SS.2
~.!

4.6
10.1
8.7

8 \ 2.1, 11,7 2.0, I 2.5
I I ::!.?
I 2.8

O.lo. .:!.IJ

2.8

I ::!.ll
0.9 2.7

j9IM 8/0I'\llf(

I. U~hlJndlct 2 0,5 3.3
\ ! lo" n.'i I MegJlurb•.l 0.7 O.l \.6
4.2 jo( 1.0 I Amislar 0.4 0.2 l.~

\ .:! x 05 1A1111_1JI OA 0.\ U
6. l jo( 2.0 I Aml~t.li Pro

1 x \.01 ArlUSlar 0..1 0.3 3.0
J. I lo" 1.0 I Allml;.ar Pru

I 1< O.'i l Arnl\lar (lA OA l.R
O l )( 2,0 I AnuSlar Pro 0.5 O._l -'.9
Isn I·l,l
[..so ~.V

IW7.J\f,'rI(l1(

Ubehandlet
.:! " 1.0 l \lc~.IlUfN.

J 2 x 0.5 I Megalurbo
~ ::!,.. \.Il 1\lIIl'lar
5 ::! x O.'li t AfllISlar
(, I " .:!.u l\ml_IM Pr.,

I .. 1.III\ml_lar
7.1)( 1.0 I Amlslar Pro

I jo( O.'li I Anustar
X llo f).~ I Aml_t.., Pin

I ~ fl ..:!'li I\nll'w
9 1)( 2.0 I Anll~lar Pm
L\/) /.l,l
1.\1) 1 (J

111"f"\l'llIl'Je rri ....r Se tl'hl

It'\.! ~.'ll'och,mJIeI , 'taJIUlll '0-' I
U:'d .:!-ll hch.InJIcI l 'I..Jlurn 1~ ~'i
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n,bel/7. PC·PJantewcm i I'intt'rb~'g. (HI5)..~
Pc1 dækmng ~ .... '_I"."_ An'" ....,

"'~f~O**'
Udb~ l'en,,,,,

~: Ibp':: rlel duJ 1\1\1 og ""'~
~,

I.. od ....
, bytie h)'lIe

/997.5/0"\·,,g.

I. Ubehandlet 21 9 3 O 58,4
4 2 x 0,25 M~galurbo 2.0 0.50 12 j 0.3 O 3,0 -0,3
9. PC-PlantevlCm 1.0 0.43 " 3 0,3 O 2,2 -0,2
UW 1-9 ".
ISlJ 5"9 ll.\'.

/993-97. 2'1/onofl.

I. Ubehandlet 7 6 4 2 55,8
4.2 x 0,25 MCl:alUrbo 2.0 0.50 3 I 0,1 2 3.2 -0,1
9. P(>Plantevæm 1,3 0,60 4 2 0,3 0,4 3,3 0,1
L'J'/) 1-9 1.0
LSD 5_9 'u
Led 3 behandlet i stadium JU·3\ og ,1Q-45.

udført. Her er opnflet et bnmomerudhyne på 20, I hkg
pr. ha for to behandlinger med halv dosb Arnistar. mens
to gange halv dos;'" Till Megaturbo har givct et bruno·
merudbytte på 5,6 hkg pr. ha.

I label 18 er Rival sammenlignct med Tiptor og strobi·
lurinet Ami~t~lr/AlTli~tar Pro. Endvidcre er effekten af
vækstregulering med Cerone belyst. Forsøgene er udf~'rt

I Hanna (2 forsog), Jolante (2 forsøg) og den seksmdcde
sort Hamu (2 forsøg). Skoldplct har værel den domme-

ulbel18 B/ads\'ompe - midde/afprovning (BI6}

Pet. dækning af Ilkg kerne pr. ha
Pct. ,ui-

:'~-'I~kO'd-I~e1'\1ntubYI """, Udb}1te Neno-
k.nll'LD pkl plet dug '" me<~

"",rud
udb)'ue bYllc j

,

ClI 30n Ca 15/6

1997.6jlm"g

\. Ubehaodlel 54 2 IO 0,05 63,1
2. 2 x 0.5 I Rival 0,6 j om 5,0 0,5
3.2 xO,251 Ri\'al 46 0,8 3 0,03 4,1 I,]

• I x 0.251 Rival
I x 0.25 1Ri\al
+ 0,5 ICerone 2. 0,7 J om 5~6 l.2

5. 2 x 0,5 11iptor I 3 0,03 4,7
6. 2 x 0.25 I TIplor O,. 3 om 3.5
1.1 x 1.0 IAmistar Pro

I x 0,5 IAmistar O,, 3 0,03 8,4 1,3
8, l x 0.5 l Amistar O.S 6 0,03 6A j~2

1,SJ) /·8 3.1
lSD 2·8 3.0

/995-97. 15/orl""K /()fl.
l. Ubehandlet 35 3 6 2 56,6
2. 2 x 0.5 I Ri~dl 0,1 I 0,02 .,6 0,1
3. 2 x 0,25 l Rival 31 I 2 0,01 3,2 0,2
4. I x 0.25 1Rival

I x 0.25 l Rival
+ 0.5 l Ceronc 16 0.03 5,1 0,7

LSD 1-4 I~ 7
LSD 3-1 1.4

t) Forventede priser. Se tekst.
Led 2-7 heh:mdlct i ~tadium 30-3 I.
Led 2-8 hc:handlet i stadium 39.
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Vill1erbygparreJfer lVl-97. Nederst er der udført to be
}umdlillgu med et strohilllrill. Parl'ellell OPUSI er uhe·
handlet. I forsøgene er set, ar parceller beJ/andlet med
strobilurilll'f holder sig !:rølll/e i læ'lgere lid end Mt/e
IIb('lIolldlt'tle og parcellu behal/dlet med andre "'lmmpe
midler.

rende svampesygdom, og der er opnåcl en en.sartet be
kæmpelse med de 3 midler. Kun Rival er godkendt. og
dct bedste økonomiske resultat er opnået med den klVC·
stc indsats. Det hC1jeste bruuomerudbyllc er opnflel i for
'togsled 7. hvor der er behandlct to gange mcd hal v dOl'ois
'ttrubilurin. Regnes med de rorclobige priser har en en
kelt behandling med halv dosis AmisLar i forsøgs lcd 8
dog været mC'it rentabelt (3.2 hkglha i nellomerudbYlle).

Der har kun været lejesæd i to forsøg, og væksrregule
ri/1f.: med Cerone i forsøgsled 4 har i det ene forsøg med
lejesæd resulteret i cn udbyucforøgelse på 8.1 hkg pr. ha.
I det andet rorsog er dcr ikkc opnået nogct merudbytte.

I tabel 19 er el andet srrobilurill, nemlig Memor af·
prøvct for før~le gang i vintcrbyg i IllndsforM'gene.
Mentor cr ct brecll'opektret middel, men især effekten
o'erfor meldug cr god. Normaldoseringen af Mentor er
0.7 Ipr. ha. I forsøgs lcd 8 og 9 cr endnu et nyt middel af
pmvcl. nemlig Forrress. Dclle middel er ikke et slrobi
lurin. men er specielt ved. at dct udelukkende virker
mod meldug og har en u~dvanlig lang virkningstid (op
lil70 dage i forsøg). Fortress b{lr derfor udbringes tidligt
i vækstsæsonen. I forsøgene er det udbragt i blanding
med Amil>tar i vækslStadium 30-31.

Alle SIfatcgier er afprøvet med hel og halv dosering.
Bygbladplct og dem:cst skoldplet har værct de domine
r~nde sygdomme. men~ angrebene af meldug har været
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Pd:dælmnp Itf Antal

\'lnlt:rbHt ~~: ISlOld-1 Md-
....... Vdb ~
b_", m<rodb

pkt pk'1 dug

"" hk&:f.
Ca.2V6

... ",

'1flbe//Y BllUJ~\'lImlu' - midde/(lllJr()I/lmg. (BJ7)

Kend\llrtt'lIf re.si.stem

Fo/~ rt"S:'Hn'rt"~\tldtt'f\ OphHlIII~('r om dt,/ akw
t'lIt' .Hmlletn"k.

lltli/('rw.~ mar/.,c" j \ ({'htHadillm 2/}·()5.

8t'kæmpdH' IHUhll'tln i \t['b/Hadiu", 30 \l·d
Ml'Itlug, OH'r //1(1 (lIIl{rl'lme p/anieT.

- f1\t:rJHt 01't'I' 25/1(/, cUlxre/mp pltUtter.
SkolcJ/Jit,t Ul{ bn~b1t1dp/l'Ihf'ktl'",pt''i efler -' rli 6
d(/~t' IP/n/fIt'dhør (m'pr I mm' mdellfi!r ell J.J.
dtl~l'\ plT/odt'. Optll'lhll,l( (~r dll~(, med nedhor
\wrt.'rll'trJ.H.Hotllum .iO.

AI/H'Ift/
ni //./ tltHn mod I1tt"Idu{f
ni 1/3 dO'iifj mod /Hgm.u
(Cl JI! do~I.\ mod \koldplt"f o~ hn;bladplt't

.S/mte!.:1 /CJYX mod II'atll/w i 1 ill/t'rb\'!{

•.7

••7

9.7

3.6
I.'
C'

8.2
5.9...

62.10,6 1.5

o 2,0

l) ~.n

o 2,4
O 2..l
O 2,1

o 2.8

2

0.1

IW7 I'Sf,)nøl:

Ubt:handlcl
2: I ... 2:.H I Am"!M PrH

l): I.UI.-\ml'l.l'
3. I )( 1.0 I Arnl'tar Pro

l )( O,S IArm~lar
~ 2"n.71\lcnl\lf
S 2 )( 0,35 I McntOr
6 I .. OYi I MenlIlI

1 .. 1I5IAllll'IM
7. I )( 1.0 I Arnl'l3r Pro

I )( 2,0 I AmlSlllr Pro
I )( 0,5 JAmIslat 0.9

~ I • 0.2 l lonrc"
... 1.0 I \1ll"tM 'I

9 I x 0.1 l Fonre.\.~

+ 0.5 I Aml~t:lI" II
I*m 1ft
lSI> ~.fJ

Rug 1997

Flt:. 3. L'dllkllll~t"" af lkat/t'{fortrt' j nmum,l( / J997 I

p/lIIl/t'm/doll \II/t'fltum'\ "!.U'itrerm,g'i"n.

Vinterrug
Seh om VInIeren 19lJ6-l.J7 ble\ rorholdwi ... kold. hlc'.
der lUC konl,laterct problemer med o\crvlntnngen l
nlllcmlgcn Igen I 1997 \ ar \'cjrforholdene omknng be
... IØ\ ning af rllgcll IHCl,tcn optimale. DCI har betydet. at
der har \:crct l'urholdwi.. få problemer med l1leldrnjer l

[997.
Rug belraglc~ nonnall ...mll en rClal1\t ..und afgmdc. [

vjl,:-e ar kan lllg dog angnbe' af meldug, skoJdp1ct eller
hnlllrll .. t. I [997 har I,koldp1c1 været væ~cntligl mere ud-

,.....-
/

/
I r-....

1/ ......
17

II
1 1

I

100

~ 90

!80

i:
~ 50

~ 4<l

~ 30

~ 20

'Æ 10

O
1514 2214 29/4 615 13/5 2015 27/5 315 10/6

- Meldug - Brunrust - Skok:Iplet

1.:tI 7 hch,lndkl i ,tadium ~fJ-~1J

LcJ 2-9lx'h,mdlct J ,tJlhum 111 '\1
Lcd ~·7 hch'lI111kll '1..u!lulll Il} J~

Trips
Der er i If)(J7 udfm1 Cl enkelt fOf"'\l)g med uipsbckæmpel
i.e. Se l..lhclhllagct B IH, Der er lUe opn el merudb)'uer
for behandlmgerne. Ved behandling i \ækststadlUm 45
50 har der værel 4 pet strå med trip" I btadskedemc. Hei
ler lUe l gennemsIlIt af 5 dno fo("',ug er der opn3et sikre
merudb) tier for bekæmpel..e af trip... I \mtcrbyg

meget ... \agt:. Rygnl\l a lI.. I..c kon"'I:ltereL
Den hcd ... tc bckæl1lpell,c :lI' bn:hlaJplet og ....koldplct

og del hOjel,tc brllunrnaudbyl1c for IO behandlinger er
opn&ct t for...~)g ... leJ 2 og J. hvor <-kr (.'r anvendt Atlli~tJr

Pro/Anmtar. Behandling med Mell10r har rCl,ultcrt't i el
l:m.:rL' 111crudhytlc,ll\ lIkcl ..kylrJe.... at byghladplt:l og ik
I..c meldug har \',cret Ik'll dominerende ....bdcgorer. Af
"1111me flr,ag ullægge, llIerudhyttel l fOf"'\ugslcd ~ og l}

ho\'ed<"agellg en effeld af Anmtar.
En megel lidlig hchandllng l for...n!!"led 7 har IJ..ke rc

,ultcrel I el "'Ikken h(\jerc mCI1Jdhy1te end I fO""lg"led 2
og 3. Udregne, netllltJlerllllhyller med de forelnblge pri*
,er I for-.u~,kd 2*7 er dCI hojc"le nenomerudb) He op
nacl i for-.ug,lcd '. h\OI' der Cl' lx'handlet med 2 gange
hal" do-.cnng Allll"l:lr ProlAlIlI:-tar. 'ellol1lcrudbytlet i
gennellNlit af for,ogcllc ,"ar her klin 1.1 hkglhJ. Den
foreloblge pm pa en nClrmaldO\I' Mentor W.7 Ifha) er
upl) ,t tll.'40 J..r mel afgift e'tel, moms

Ukrudt
Fursog med bckæmpel ..c af ukrudt I \ llltCrbyg t:r umlalt
I JfSnlUCI om ulrudl!\helæmpel-.e I \mterh\'ede Side 66
82. Opm<:t=rJ..'omhedcn henledes specielt p tabel ~ side
76. som \ I~r tre ID for...øg med belæmpel ..e af ager
Mcdmooer.

29
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Tabel 20 La"dsjorsøg med ~';merrugsorter1997 (BI9)

L:dbyut og merudbytte. Hele landet\Interrug hkg pr. ha

0<m< h'lland UklllW. ha Fhl

ulbd 21. Vfr'kstrpglllerill8 i \';mermgsorrer 1997. (/110)
:\= ,,,,<en \'æk.tlrp~ltlerill~

8= 1.5 Cvcoct'1 + 0.5 CemIIe efter beho\'

~~'inIUrug lJdbyue hkg pr. ha Merudb. for Karnilcr for leJeuJ
~k.streg

Pt.m' 108 J, .Jl, B·A .1. sjA A

100
92

110
100
110
109

5 14 19
78,2 6l,J 65,7
-7.0 -4.2 -4.9
7,7 6,1 6.5

-1.8 0.3 -0.2
.5.7 6.9 6,6
4.6 6,4 5,9
3,4 ;U 1.9

hybridsorter. 1 1996 er del højeste udb}'ttc høstet i den
nye hybridsort AvanLi. Blandl de konventionelle rugsor
ter ser den nye sort Nikita lovende ud med et forholdstal
for udbytte på 101 .

Rcsultatet af de 4 forsøg med og uden vækstregu)e
ring er vist i tabel 21. Merudbyuel for den gennemførte
væksuegulcring har i 1997 varieret fra O hkg isonen
Motto og op Iii 6.1 hkg i ~orten Esprit. Merudbyuerne
for \'ækstregulering i 1997 er mindre end i 1996. Der har
ikke optrådt tidlig lejesæd i forsøgene i 1997. Den gen~

nemfølle væksucgulering har i de neste soner reduceret
karakteren for lejesæd ved høst med ca. en enhed.

Supplerende sortsforsøg i rug
Der er gennemfpll 19 supplerende forsøg med nogle af
de mest udbredte rugsoner. Resultateme af disse forsøg
fremgår af tabel 22. Der er ingen tydelig Forskel på.
hvordan sorterne har klaret sig i de IO landsdele. Resul
taterne på landsplan viser ingen tydelige afvigelser i for
hold till<llldsforsøgene.

I tabel 23 er de sanlJne 19 forsøg opdelt efter den jord
type. som forsøgene er gennemfØrt på. Udbytteniveauer
ne mellem de forskellige jordtyper er ikke direkte sam
menlignelige. da forsøgene er behandlet lidt forskelligt
fra mark til mark. De opnåede udbytter giver dog allige~

\'cl et rimeligt fingerpeg om udbyuemulighederne på de
Forskellige jordtyper.

I årets forsøg er der ingen tydelig effekt af jordtypen.
Det var der i 1996. hvor der var en tendens til. at Domi·
IHltor klarede sig bed~t på den letteste jord. Der er i 1997

Tabel 22. Vimerrugsorrer. supplerende forsøg 1997. (821)

\'internR Udb. 08 merudb.. hkg pr. ha Hele: landet

Øerne J 'Iiand Hk ha FhL

Antal for5øg

DominalOr
MOllo
Rapid·
Hacada
Esprit·
Apan*
LSI>

• H)'brid

100
91

IOS
101
101
III
109
115
114
II)

101
98

101

8
71,2
-2.1
55
5.1
0,1
1,6
65

10,4
9,1
8,9
0,8

·1.2
4,6
J,7

5

70,1
-2.6
5,2
5,)

0,4
8.7
5,7

10.5
9,1
8,8
0,8

-2.0
3.5
2,1

3

73.0
-1.2
6,0
U
1.3
5,1
1,8

10.2
9.9
9,1
0,8
0,0
65
2,5

• Hybrid

bredt end nonnalt pga. det fuglige vejr i forsommeren.
Meldug har også optrådt med relativt kraftige angreb i
Oere marker. I figur 3 ..es. udviklingen af skadegorere i
rug i planteavlskonsulcntcmes regislreringsnct i 1997.
Der er bedømt i Dominator og hybrid..onen Esprit.

Sortsafprøvning
I 1997 er der afprøvet 13 vinterrugsorter i landsforsøge
ne. Det er I mere end i 1995 og 1996. Blandt disse 13
:-.orter er de 5 helt nye i landsforsøg-sammenhæng. Der
er gennemført 8 forsøg med disse 13 SOller. Heraf er de
4 forsøg gennemfOll med og uden vækstreguJering.

For tredie gang har DominalOITug været målesoll. og
den har i landsfor~0gene givet et udbytte på 7 1.2 hkg pr.
ha. hvilket cr ca. 7 hkg mere end i 1996.

I tabel 20 ses resullaterne af årets landsforsng med
\'Illlcrrugsorter. l) af de 13 afpHl\'cde SOller er såkaldte

Antal/5.

Dominalor
MOllo
Rapid·
Apm'
Dior
Espnt'"
Farmo·
A\·anli·
Ursus·
Fernando·
Nikita
Hacada
Clou·
/-SD

AlItal forHlR 4 4 4 4

Dominalor 68.5 72.1 ),6 4.8 3,8
Tabe! 23. Villlerrugmrtl'r. ~'/lpplerell(leforsog 1997.

Motto fl~.2 h9.:! 0.0 3A 1.4 Opdelt pt3 jQrdrvper
Rapid· 75.2 78,3 3,1 .,4 3,3 L1dby1te og merudh.. hkg pr. ha
AlXirt· 7~.S 77.2 2.5 .,1 3.1:1 Vinlerrng JU 1+3 JB :!+4 J8 S-7
Olo~ 69,8 73.6 ),9 4,6 3,6 Hkg pr. hal An. JHkg pr. ha I Fhl.j HkS pr hal fbII·...pri!.. 7.'.5 7Y.O n,1 4A 3A
Fll.rino· 76.6 71U J.1 4.1 304 .A,ntal/or!,Ø8 6 /0 1
..\\;anti- 78.9 l:I.2.0 \2 .,5 3.6 Dominator 59.9 100 64,4 100 81,9 100
Ursus· 78.4 81,4 2,9 4,4 3,8 r-.IOHO -5.2 91 ·~.2 94 ·7,1 91
F~m;ll1lh,· 75.9 80.7 4.8 ~.2 3A Rapid'" 4,1 108 1,6 112 6,6 108
NikilIl 69.2 72.0 2,8 ),1 2.8 II<lcada -0.5 99 0.2 100 .1.1 99
Hacada MA 69.8 3.~ ... 2.R ESpril· 5,8 110 6,9 III 6,7 IOS
Clou· 74.8 76.6 1.8 J,l 2,0 Apan- 4.2 101 7.3 III 4.8 106
/-SD U ~.3 /,9 L5D J.i 2.7 5,8

• II) hrid ,. Hybml
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Vlnttrrug Mod· I Stnl· I Kar. for ModlalJelil'hcd 0\'crforJ1 Kom I Rum- I Protein- ...

BI
nmg lengdc ICJe&æd ll MeldulJ 8runrul>t I SkoldniCI væilt v~gt mdhold

Allw{ fUl H'K 6 " Y " " 2

Apan- 81' 139 1.7 '.9 ~.O 2.9 7 5 4
"\\-.11111· 'i/8 12Y :U 3,0 2.7 2.1 , • ,
Clou· 918 117 1.0 2.9 ... 7.3
DOll1llWlnr 81l< 140 ~.I 5.7 n 2J i, 6 J
""",I" 10/8 116 5.0 3.5 J.9 1.7 7 5 4
F:mnn' .Il< III 2.6 6.0 2.9 2.3 7 "

,
Fernando· 81' 114 2.3 1.0 6.6 2.5
II<llad;! 81' 1"7 5.4 J.7 2.ti 1.9
Motto 918 150 0.3 2.5 2.0 3.1 8 5 7
Nlkl1,l 8/8 140 1.1 1.7 1.5 1.0
Olof" 91l< 135 4.' 4.9 5.4 2.'
I(apld' KJK IW 1.' 7,0 !.."i J.I , 6
Ursus· 918 lJ3 3.8 2.4 4.5 2.0

"J1~hnd IJSklllaO 10.0 lIlgrn ICJcsa'd 2) 1'\1 I).t'kkcl bl.tdarC<l1

HIbl" 25. F/en' Ilr.i forwg med rURJorrf'r.

VlnlerTUg
Forholdstal for udbyue

1993 1994 1995 1996 1997

Duminntor 100 100 JO" 100 100
Rapid· 108 107 121 113 lOB
:v1otlu 'il 91 9' 95 97
Espril"' '" 113 III
Apan' 122 III 107
Clou- 114 109 106
Ilacltd.l. 107 102 98
FanllO- 117 109
A1Iallll" 115
Ursu!> " 114
'·cO\.ultlo" 111
Nikila 101
Olof" 101

·lIyhn.l

hellcr ingen tcgn på. at hybrid~unerne klarer sig bedn::
på den sværc jord. hvor der kan forvcntes et højere ud
byllc.

Vinterrugsorternes dyrkningsegenskaber
I label 24 kan man se egenskaberne h03 de afprøvcde
vintcrrugsorler. Disse informalioner <;1;1I11mer fra ob:-.cr·
valionsparccllerne i 1997 og fra 'iOnSlislen.

Modningstidspunktct varierer kun med to dage fr;l den
scne!'>te :-.ort E!'>pril og til den gruppe af ~tlrter. der mod
ner tidligst. Alle de afpnwede 'iorter er forholdsvis lang·
..tr. ede. Det længste ~tr[l er fundet i sonen Motto med
150 cm. lllen~ del korte!'>te er fundel i !'>onen Avanti. der
har huf! en !'>Ir.længde på 129 cm. Karuktcrernc for leje
sæd vi~er tydeligt. al der ikke er nogen direkle <;ammen
hæng mellem strålængde og ..trå'ilyrkc. Det stive!'>te Mm
er igen i 1997 fundet i :-onen Molto. mens :-urlen Haca
da hur været kraftig!lt ramt af leje3æd.

Der har været forhold~wi", udbredte 'iygdomsangreb i

året:- ub~ervation:-p:lrccller. Til trod~ for delle cr dcr fun·
del rct tydeligc forskelle mellem de enkelte :lfpmvedc
sorter. Der er fundc! forhold:-vi~ kraftige meldugangrch l

de Io hybrid~oner Apan og rarino. mens hybrid~orten

Pcmando udmærker :-ig ved al have været v:c:-cnlllgt
..;vagere angrebel af meldug. Dct kraftigste hrunl1lstan~

greb er fundet i sonerne Olof. Clou ug Pcrnando. men:
det wagc\!c ungreb er fundel i soncn Mallo. Angrebenc
af :-l..oldplcl hur v:erel forholdwis begrænsede. me\t ud
brcdle i sortcn Clou. De svage... te angreb cr fundct i sor
terne Nikita og Ur.-u....

Oversigt over flere års forsog med
vinterrugsorter
Ru,g.\ol1er bør ikke vælgcs alcne ud fra e! enl..cll år.. rc
sultatcr. UdbYII~3Iahj"tclcn cr en \'æ...cn!li~ cgcn ..kab.
der bl.a. ~an bcly'c\ ud fra re~u1talerne I lahel 25 og 26
(side .l2).

Forhold:-.t:tl for udbytte i dc ~cne'lc 5 ars fors\~g kan
~c ... 1 label 25, 1 alle årene har hybndsot1crnc gIvet Cl
mcmdbyuc i forhold til Dominalor Dette mcmdbytlc
har varieret fr,j 7 til 22 procent. Der er en lenden ... til, al
de n)'c~le hyhnthoncr. som kun har ddtagct l f{jr~ngenc

i l eller 2 år. Itgger pa et lidi højere udbyllclllVe<l1l end
de lillI ældrc hybrid'lortcr.

Gcnnem\nit\resultateme fra dc ...enC\lc.5 år tor de ...or·
tcr, der har været med i land... for'i~'\genc Igennem mind l
2 år. kan ~e~ i tahel26. Vcu beregnmgen af gennemsnit -
rewltaterne er der ikl..c laget hen...yn til antallet af fON~g
i det enl..cltc k

Valg af vinterrugsort
Der er genncm de 'encre år Sl..CI en ... tat!ig "'Iignlllg l an
tallet af udhudte vinlcrrugsol1er. Del frcmgår således af
lahcl 27 (side 32). at der ~~er cn forholdwi .. hUl1lg ud
~klflning blandt rug...nrterne. Dcr cr cn klar tendens til.
at denne ud.... l..iflning går ~ærdcles hUJ1ig! hl:.lI1111 hyhrid"i
onerne. Sorten Esprit har sålede ... erobre I 16 pet. af mar·
kedcl I løbet af et enkelt år.

31
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Tabel26 Ol'en:lgl orer .mrtiforsøg j dmernlK /993-97

Hele laDdet I Øerne I- lJdb .bo •
llonUnau I-.. ....1ForhoIcbW 11lonUnol.. Prevet sort I ForboIc:bW I Dominalor I Pnfvec sonl ForbokIstaI

Dominalor 100 1110 1110

ForsøgsAr /993-97.

Rapid- 64.8 7.5 112 61,9 6.5 III 70,8 '.1 113
MolIO 6H 3,6 .., 61.9 -4.1 .3 70,Il -2.9 96

Fon#gsdr /995·97,

Espnl* 6ll.0 10,4 liS 65,9 '.6 115 72.7 12,0 117
Apan· 67.8 '.1 113 65,3 8.1 112 73,1 lO,S "'Clou· 67.8 6.5 110 65,3 5.4 IU8 73.1 8.4 112
Hacada 67.8 1.7 102 65.3 1.3 102 73,1 1.8 103

Forsø}:sn,. 1Y%-97.

A\,anti· 71.2 10,4 115 70,1 lO,S "' 73.0 10,1 "'Lrsu~· 71,2 9.7 "' 70,1 9.7 "' 73.0 ••• "'Farino· 68,1 8.7 113 64.6 '.0 "' 76,6 6.' 109
h.:m~uHjo· 7U 8.' 111 70.1 8.8 113 73,0 9.1 112
Nikita 71.2 0.8 101 70.1 0.8 101 73,0 0.8 101
Olof" 71.2 0.7 101 70,1 OA 101 73,0 1,3 102

.: H)brid
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- Srråegenskabel': nel' \'ct:!!-:t!.1 Slrålitil't' ,wrfl'l:
.1"0111 kali klart! sig uden \'æksJI·l'gu/nill':.

- H,\bridwrter \ cl'lges, hvi.l' derIonc'llIes et hojl
lulbyrrelll l'f'llIl.

Risikoen for rmgrl'/, cif mddrøjf'l" hm reduceres
1'('(1 al:

Ul/d/ad,' lit sd mg 'i'el" 1'11 .I-/(ukt inficere! aJ~

grode. fhil det ikke' kan wulf{li"....Ikal der gc'lI
Jll'tllfores e/1 e/fekril' p/ojl/ing, derl'ikra. at smit
,\loJJt!1 komml'l" lI('d i blllldell afphJljJmm.

nel' 'ika! lIm'elldeli SIll/(/IUI.\cl'(l.

- UlIlIga //Iegel IJJUI IId,HI'dW/(f'11Mdl'f:

- SOl'': jor c'f! STOr pnllef/pruduktion i hele mar·
ke". Der kan ~ch (1lmi"deli~ rug i ('Il strlhe I

!orpICljllingen/f! ul: lang I' l'i/ll!luJ.HIf/t' kcurra

Und/ad d\.,.k"i1/~ lifhybr;dmg rå /lem arl'll
/eT, hl'or der t'1' ,.,.~ikoJor etl forftl'lIgef Ill'I-IP\'
"illg~pe'ri(Jde.

K01/I'elllirml'l/e surrerfor('Jm'He~på are'olel:
In'or daIfln'enle.1 l't Im't lldhrtrel1l1'ClIU l'lIer en
fI/('g(!JIlC~1I.\ o,: fclfl~ b/OfIJ,I'I,.i/l~~((I.\l"

Tabelll, ViJltemegsorlt'nre.f udbredelse i pmcem

Ud1agI efterår

Dominlllor JO .14 36 45 52
Esprit· 16
Hacada I 15
Quadriga 3 IO "Rapid· J
Humbolt 3 3 O 2 2
MOllo .1 I • 4 2
Andre soner 64 62 " 3. O

.. Hybrid

Planteværn
Sygdomme, skadedyr, vækstregulering
I tahel 28 ses rcsullatem~ af 2 forsøg, hvi:-. fonnål ho
ved..,ageligl hul' været at belyse forskellige strategiers ef
fekt på knækkejot!syge.

Angrebene af knækkefodsyge har været meget svage i
hegge forsøg. De opn5ede merudbytter i det ene forsøg
tillægges derfor hoveds:.lgeligt en effekt på skoldplet.
som har været den dominerende bladsvamp. Behandling
med 0,5 I Sportak EW pr. ha i vækststadium 32 har givel
det hlljc~te nClIomerudbytle, Mod bladsvampc behand
les normalt ~cnerc end mod knækkefodsyge, men da for
malet med fors~'gcne er at belyse effekten mod knække
flxhyge, er der ikke blevel behandlel senere end væksl
<;tadium 32.

Slerco 312.5 EC er Ikke godkendt. men består af det
nye "tof cyprodinil og propiconazol. ~Olll er det aktive
..tof i Tilt 250 EC. Slcrco har både effckl på kmcl..kefod
syge og hladsvumpc, Nonnaltltl~eringen i rug er 1.0 I pr.
ha, Hal\' do~crillg Stereo i for')~)g~led 5 har resulleret i cl
højere bruuomcrudbytle end halv do:-.ering Sportak i



\'intc~æd

for ..og,led 4 For~I..cllen kan funnelltllg lIhknve .. en
bedre elfckt mod blaJ~\"lll\pe.

l gcnnem,,"il af 11 fllr.."g l 1995-1)7. hvor der har
været wagc angreb al kn:ckkcfod~yge. er der ikke np
nåel rentable merudbytter for behandling meJ Sportak I

Sl.olJplt't I m~ br('(I1~' !iig / dt'1./il.~/'~I' I'tjr i IY9i I mc'

~f't lilglll;(' lU tmlJl'!llle.\ "" n (mlpc'bt"l.æmp('/.\(' t ru}(
\I.(//dp/("/(mgn'j, I rul: ur (lIllIaIedel /IlI el/d lli.oldplt'l
tmgreb i In 1:. PIt'1ft'Olt' i mg a lUt' Iii \1.11rpt (l/ltrt('1I\t'·
dt· ,IO/II I IHK

l'nkclle lnl,og lIled meget !cJe...æd er l.Ier i fUI'ng ... led 7
\Ij>uact relallvt '1(lre Tllcrudb)lter for væl.."lrcgulenng,

T...hel 2<) \ ['>Cl' re ..uliaterne af) fUN\g med hdæmpcl
'c af kn;cl..kct(l(h) g.e. blal.l" ,.IInpc ug ..I..aded) r (trip.. )
hx.."gen... t."r ul.lfurt iDollunator (2 lu~og). Pctku.. ug
h)hril.l ..urtcn E"pnl 12 fOf\ugJ.

RJildn'lllllpl', El lor..og i r,pnl mel.l meget rncll.lug ug
..kuldplel h.u re..uhcrel i cl .. lurt merudb)ltc ()g er \1 ..1
<,(,'parat I delle for"'lg har det \'æret renl ...oclt al udl{'re In

hchanl.llmger med 0.51 Tilt ~h.·galUrhu pr. ha, I gennclll
~tlll af de 4 uHlge IOP.loog er der II..,,"C opnael rent~\hte

llIerudbytter for nugen af behallllllngerne, J f(lr~(·,g~ted.l

er dcr udhln en cn~clt bchandltng med hah do.. i~ Anli'
"1.1r Pro...nm IHe er g.ndl..endl Mll.l1c1 tlc"lar af "lrubilu
nllel Allll .. lar Ol; Icnpropimllrph...0111 er del akll\'e ,lull
Curbc=1. I la h- dO"I" .\mi\lar Pm har re,uhercI [ Cl hOJere
hrullnmenll.lh~lle end hah- dn"l" Till ~legalul't1c.l l for·
..ug.. led :'!.

KI/{l:Utjodn.I.W I fOl'"'>ugcnc h...r Jl'r ~un værel ..'agt'
angreb Jf knæk~dl)("'H!c.ug der er derfor 11..1..... upll ...t'1
"I..OtlOI1I1"I..... merudb}lIcr for bchanl.lllllg mel.l Spurt .. 1..
EW i ror..~ig ..led 4 og 5. ~'lerudbYllel l del cnc fo ....ng.
"om er \ 1..1 '>Cparal. alllage.. ho... cd ..agehgl al .. I..)lde<., en
ellckl pa hlad, ... ~ItIlIX:' da der "un har værel .,'age an
greb af I..na:U.cfmbygc.

TrtpI'. t genncnNlll af de 4 lor..øg er der iHc [ hlr"i1g..
let! 7 opMel •.. kre lllcrul.lh}l1er for Inp..bek:t'lllpchc l
del Icmle tOl'og er der iHe regl ..trercl ..kadedyr. men
der er tJb~1U:l...dende ud~lag 1m ..bdeoyr"bdæmpcl'>C

Behandllllg ifulge PC-Pltmll'I'll'n1 er og"a alpm\et 1

mcnnæ\ nic fn....ug. Se label ~O, PC Plantevæm l rug er
fIled hen ..)'" til \'CJlednmg l .., ampe- og ..l.adcd)l'"'>nc
I...cmpcl"e endnu lHe færl.ltgul.l\iklcl og derfor lUC ta
gel 1brug 1pral" ... l fONlg ..lcd 8 er der udfn" ..... ampe
hckæmpebe ifulge PC-Planlev:cm.. \'cJlcdnlllg. men..
der l fOl'~1g .. led 9 er udfort bade w3mpc- og ..kadedyr.. 
he":cmpcl~e lrnlge I'C-Plantcværn, Da ~kadcl!yr..bc·
k:cmpcl ..c Ikke er bt~vel lilnidcl, er for:-.øg.slcd ~ og l)

Identiske, Ved al ~al'llmcnh{llde fONøg,lcd :2 og 7 frern-

J,O lA
15 -I.J
2.2
2,2

-16.5
·L:! 1.\
2.1 -0.6
2.S fI,l
7.'
5A 2.1

,n.

2._~ 1.1

50J
J. ~ 1.2
11,0 ·2.7
.2.": 'i.1

-l.6
-55 11.2

4.0 0,6

J.~ I.l
JA O.:'i
,.0

-0.2 :'i,(l
2.6 -(U

-I6J
1.5 -·HI
0.7 -2,0
1.8 ·U.4
2.3
2.J ·11,'

(I

(l

"(I
"(l
"

""

(I

"O

11

\)

"(l
"\)
"

11
l

\}

11
11

7
7 0,9

9 ,
7 I
6 l
, l
, l
J lI.q

7 ,

. "
7 "7 (l

I "
2 O. "

o

"

I

"

p\'C f>tri Hlg kemt. P' ha

\-1nltrrug
<.In&J'Coo af

S~(}Id- Le".:-

~'~j~nLUc·
pkl:' ~' Udb. ""'-tOlhyge og mu- ""-

Forår lea. 811 ~ "db bylte
l

I Ubeh.J.nd1et
! ! "0..:'\ I Sf".,n;,1.
] 0.5 I Sporul
J 0.:'\ I \ptlrl..ll.

5.I.OISt~]'!5

ti n..'i I Srll'rul
7. 1,0 I C)eoct'! 75()

1.0 I Tt'rpal
UH {~~.,...d 1'i(1

+O.'i 1 "IXH"1.,l
t.O I Terpoll

9 O.:'i I Tilt top
ISO 1,'1

I, 199:'i.l)(, Lcd 5 behandlet IIlel! 2.0 I "ilcrcll ~ 12..'i
:, Ca ~ 11.'i, Pct, d;l'!.OIn~ at

KllI"allcr for lcJC"nl Il ':: milen IcJC"a'd IO,:: helt l ICJe
Lcd 1. hehand1ell nm- ('g 1 ,["timm '0-.'1
L\-d 'u~ 9 behandlet , ,t~hum 26-19
Lcd ~ "te \ bclk1ndlct, '-t-'l.hum \0-31
Lal ~ hchaoolct , 'l;wjlUm .'2
1.('(j 7 o~ Io; beh.lRdlcl , ~t:Khum lU-J l o~ '1 -lI

/W' //I.n(ll!. \/fO-:t" d.oiIJplf'l

I Ubehandlet O 2'
1. ~ "0.:'\ I SP0I1;11. li O O.!
l (J,:,\ I Sponai 2 O
J 1I.'iI'\pnn.ll. II Il
5.1.0IStereo.~J2:'\ I 0.2
o 0,5 1'''f'I,nJ.l t Il.!
7. 1.01 C)cOttI7~J

1.0 lTC'fJXll 2
X 1./11 (~ulo.-el 7'iO

+0. 'i I S!X"lful
I.fll TcrpJ.I Il ..':

I) 0.5 ITil! wp 0,2
/...'}/J I l)

/99~ 1)7 /f (IlHI'-:

I. Ubehandlet
! 2 IC O.'i l.\f'I>rt.ll
l 0.:'\ I Sportak
J n.'i 1Sp,nal..
:'i 1.0 I Steml JI2,:'\'
f\ u.'i I\[ll>rtal
7. 1,0 I C)'coct'! 750

1.0 I Tt'rpaI
lo. 1.111 C~~0I..c11'i(1

..U,'i I "purta!.
1.011o:rp"t

9 0.'1 Il,1ttop
1.\1) J...,
/-'JI) J·IJ

11
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1 5J,2
204 -<>.4

3.1 -0,6
2.2 0,0

1 2.3 0.0
I.J
1.2

2 2 9
3 2
3 2 14

9 3 15
4 2

Pct. ddni., Pct. ""- Hqkeme
ol ori plan.., ",.ha

Be- med med
VI-.-q .....- Me'- ......~ _k- Udb~

i~
dug pletpb tdod- og .....-.....- ud-

l)'ØC'i ,;;a;. by1l<
Ca. 14Rl juli

1991-97 23 fimtI,;

I. Ubehandlet
2.0.5 I \.1eg.lluroo· 0,50
7.0.5 I Megaturbo·

0,3 I Sumi-Alpha 1,50
8. PC·Plante\'. sygdom 0,31l
9. PC-Plante\'. s)'g/dyr 0,49
LSI) 1·9
LSI) Z·Y

1997. 5 [orsøl<

I. Ubchandlcl 2 5 22 3 49,3
:!. 0.5 I Mcgaturbo 0.50 0,2 l 2,5 -0.3
7. 0,5 l Mcgalurbo

0,3 l Sumi-Alpha 1,50 om 2 8 3A +1.0
8. PC-Planlo::v. ~ygdom 0,7!'i O.OJ , 2.2 -1.8
9. PC-P1antev. syg/dyr 0.78 0.04 2 21 2.9 -1,1
L.'W 1·1} /I.~.

15D ]·9 "'

• Ikhandlct med 0.-11 Tilt McgalUrbo j 1993-95.
Led::! hchandlct l SIa<hum 37-4 t.
Led 7 hehJndlct I qadium 37--1 J og 45·50.

mimnor (3 forsug). Ilaeada og hybridsorteme Marder og
Esprit.

Vfl'hlregulering. Effekten af det nye middel Moddus
er «:ammenlignct med effckten af Cerone og Terpal.
Moddlls er i 1997 blevet godkendt til brug i korn. Cero
ne og Terpal er i fon-øgled 6 og 7 afprøvet i halv dase·
ring, mens ~\'1oddus er afprø\'et i hel og halv dosering i
forsøg'llcd 8 og 9. Effekten af en lidlig vækstregulering
med Cycoccl 750 er undersøgt i fOI'S'~g<;led 2 og 5. Da
leje~æd ikke er forekommet i forsøgene. eller først er
kommet meget sent. er der ikke opnået sikre merudbyt
ler fnr vækstregulering. I 1997 har der generelt været
gode h"'Itbelingelser pga. det vanne og tørre vejr.

KIIIl'kkefod.\vge. l forsøgsled 3 og 4 er der behandlel
med halv do...ering Stereo 312.5 EC hhv. halv dosering
Tilt Megalllroo i væksl<;tadium 3Q..31. Slereo består af
de nye stof cyprodinil og propiconazol. som er det akti
ve slOf i Till 250 Ee. Stereo har effekt på knækkcfodsy
gc og blad~valllpe. Ved al sammenholde forsøgsled 3 og
4 f3.s dertor Cl indtryk af merudbyttet for al bekæmpe
knækkefodsyge. Det fremgår. at der ikke er opnået sikre
merUt.lhyttcr for bekæmpelse af knækkefodsyge. Angre
bene af kna:kkefodsygc har også værel meget svage.
Der har heller ikke været sikre mcmdbyner for I1ekæm
pelse af bladsvampe i \'æksL"tadium 30·31.

56.0
4.1 I.J
8.4
6.1 lA
3,5 0.8

10.0 J.J

8.6 4.2
4.5

47,7
:U ·0,7
3.0
0.9 ·Hl
0.2 -2.5
J5 -i.l

2.1 ·2.3
",.
nI

....,5

l' 0.5

"-'
2.2 2.5
lA -0.3
5.7 0.1

5.8 lA
2,,~

2.7

53.1
2,4 ·0.-1
lA ·3.3
3.6 ·2.0

3.8 -<>.6
/.J
!.J

3

5

3

O

22
I
l
2

5
I
2

2

3,,

O

o
O
O
O
O
O

29 0.05 6
l' O,O~

12 0,02
16 0.111 4
17 O,UI 4
4 O

, 0.01

-
""- d. knin. ol Hkg kerne pr. hl

Pct. plan-
Nen.

Me~ SkDId- '" med
Udb.

v-... dua plot .......- og ....--
rodsyge I ....-- ud-

juli udb. byu
Ca. 1416

Tabel29 Plamel'æm i I'inlernlg (B'3) Tabel 30 PC-Planfem'nJ i linft'rnll? (B23)

1997. I forsøg. Meger m~hJuN og skoldpfn

I. Ubehandlet 9 5 7
2.0.5 I McgalUfbo 0.8 0,8
3. 1,0 l Amisw Pro 0.9 0.9
4. 1.0lSportak EW 2 O.ti -I
5. 0.5 I Sportak EW 2 0,8 3
6. 2 x 0.5 I Megllturho 03 0,3
7. 0.5 l Megsturbo

0,3 I Sumi-Alphn 0.3 0.3
LSn

1997. 4!orsøK

1. Ubehandlel
2. 0,5 I MegalUrNl
3. 1,0 I AmiSlaf Pro
4. I,U l Sponak [W
5, 0,5 I Sportak EW
6 :! x n5 I MegJIUrbo
7.0.5 I MegalUrbo

O,J I Sumi-Alpl13
LSJ>17
LSI> 2·-:-

IW}·Y7 n/on,,/(

I. Ubeh,lndlel 9
2.0,5 I M.:g'llurhll· 4
4.1.0 I Sponak EW 5
6. 2 x 0.5 1 Mcg'llllrllo· I
7. 0.5 l MegalUrbo·

0.3 I Sumi-Atpha 2
LSD '·7
LSD ]·7

19Y6, 7 forHI}:

[. Ubchnndlel
2. 05 I Mcgaturbo
J. 1.0 l Amislaf Pro
J 1.0 I Spnnal EW
5.0.5 l Sportak EW
0.2)( 0.5 I Meg,tlurlxl
7. 0.5 l Megmurbo

0.3 I Sumi-Alpt13
!-\l) '·7
/..SfJl·7

-199J·95· IkhamJict med 0.-\ l Till Megalurlxl
Led 2 og 3 bc.h'lIldJcl 1 'laUlUm 37--11
Lcd -I ol! 5 ~hJndlell ,tJJlum 30·JJ
ud 6 behandlet 1 ,tadlUllI .'0-31 og .'1--11
Lcd 7 behandlet I 'tadwIII 17-41 øg -ti·SO.

går del, :.li ska<...blyr:-.bekæmpclse ikke har været renta
bel. Programmet ... vejledning har således værel kOlTekt.

PC-Planlevæm har anbefalet bekæmpelse af blad
:-.vampe med nedsat dosi1'o i alle forsøg ~anH bekæmpelse
af kmckkefodsyge i tO forsøg. Nar ncllolllcrudbyllet vur
deres, har indsalsen ved bmg af PC-Planteværn værel
for høj i årets f(Jrs~lg. Porsøgene fonsællcr.

I tabel 31 SC'" rc ... uJI:.Hcrne af (, forsøg med v:chlregu
lering og sV3mpcbckæmpebe. Forsøgene er udfon I Do+
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Tabel 31. Dyrkning aj\'imernljJ uden
\'æksfl'eglllerillg IB25)
A: flige" I'ælwreg/llerillg

BIB: /.51 Cycoce/ 750 + 0.51 Cem,,/.'

Spiredygllge kerner pr. 011
A B

150 I JOO ISO I JOO

Allw/forJog 4 4 4 4

Udby/fl' hkg pr: ha
-lO N d. 2613 + 76 N d. 24/4 52,6 51.9 54.0 54,4
-lONd 26JJ+36Nd.2414 41..1 47.1 41.8 41.6
.JO N d. 2613 + 36 N d. 615 45.2 47.0 46.3 47.6
LSD J,! !.J 2.2 U

N.'ItOlulbylft' hkg pr. ha

.JO N d. 2613 + 76 N d. 2414 42.7 40.2 40.6 39.3
40 N d. 2b1J + 36 N d. 2·m J9A )7.5 36A 34..5
40 N d. 2613 + 36 N d. 6/5 31.3 37,4 34.9 34.5

RI,gprI.' for 11t.1" ('lIS DB

40 N d. 2613 + 76 N d. 2414 ., g9 Sg 90
40 N d. 2613 + 36 N d. 24/4 91 " 90 100
40 Nd. 2613 + .16 N d. 6/5 95 9' 99 100

Ktlrakrer for rt'jl'Jæd

40 N d. 2613 + 76 N d. 24/4 2 3 1 2
40 N d. !613 + 36 N d 24/4 1 I O O
40 N d. 2613 + 36 N d. 615 I I O O

Sm1hrllgt!e. cm

40 N d. 2&'3 + 76 N d. 24/4 130 '" 116 IIj

40 N d. 2613 + 36 N d. 24/4 Ul 128 110 114
40 N d. 2613 + 36 N d. 615 131 IlS 114 113

o '3.3
O -0.6
O 1.0
O O.~

O 1.1
O O.S
O 0,4
O 0,5
O 0.5

'"."
1['

O JO.'
O -0.1
7 1.7
7 1.0

I 3.3
1 3,9
1 4.2
I 4,4
2 2.9

2.S
1.6

3
3

,4
O
2
9

Ml'ldu.l:

9 6
9
4 3
4 ,
4

.
Udb. og

Pc$. sui lU1grebec Skold· Leje- merudb.
Vlnlurug af kn2'k"efodsYBc pIClIl ..,d" hkg

For" Tc•. 1211
kernc pr.

Ca. 4/6 h.

/997. 6ftm,,~

I.Ubthandlet
2. 1.0 l Cycoccl 750
3.1.0 l Stereo 312.5
-l. 0,5 I Megaturbo
5. 1,0 I Cycocel 7.50

0.51 Cerone
6. 0.5 l Ccro~
7. 1.0 ITCIl'al
8. DAl Moddus
9. 0.2 1 Moddus
LSD 1-9
LSD !-9

Ulbd 31. \'æksrreguleri"K og sl'QIIlpebekæmpe/se
i I'imurug (8'-1)

/996. ,J forsøg

I.Ubehandlel O
2 1.0 l Cvcocel 7.:0;0
3. 1.01 Stereo 312..5
-l. 0.5 1 Megalurbo
.5. 1.0 l C)'cocel 750

0.5 ICerone
6. 0.5 l Ceronc
7. 1.0 ITMPal
8. DA J MoJJus
9. 0.2 1 Moddus
LSD '·9
LSD 2-9

11 Ca. -l. JUni. Pc!. d:t'lming af
:1 Karakter for tCjeslt'd: O=lllgCll leje'slt'd. 10 =he'lll leje'.
Led 2-4 behandlt't i sl3dium 30-.1 l.
Lcd 5 bt:handkl i SIa..hum .\().J l ol- 37·.19
Lcd 6-9 bc.'handlet I stadIUm 37-.19

Slrnregi /998 - Plrlllrewrm i rug

KlIækkefodsyge bekæmpes med 0.5 I SpoT1ak EW
pr. Ila I'ed:

- rug efter rug eller (Illden komart.

- /idlig Sdllillg.

- mild og jllg/ig okrober-lIol'ember.

Følg registrerillgsllettets oplys1linger om di'! aktu
elle smitte/ryk afbladsl·ampe.

- Blads\'Qmpe bekæmpes omkrillg "ækststadium
J2-50 "ed:

- Meidrtg: ol'er 50 pct. a/lgrebne plamer.

- 8ru"rtlsf: OI'U / per. allgrebne p/amer.

- Skoldp/et: efter hyppig Iledbør.

Trip.f bekæmpes lige jor skridl/ing red:

- ].J trips pr. bfadskede.

ujesæd u1Idgds I'ed:

- forebygge"de beltal/dling i m:k.f1Stadiuf1I JO-J/.

_ supplerende belulIldlillg efter bl'ho\' i l'ækstSfa-
diu", 37. senest omkring /5. maj.

Dyrkning af vinterrug uden
vækstregulering
Der har gennem de senere år værel en Sligende inleresse
for at producere villterrug uden anvendelse af væks[re·
guleringsmidler. Det skyldes i første række en vis frygl
hos forbrugeren for. at vækslreguleringsmidleme kan
have indflydelse på forbrugerens sundhed.

I efteråret 1996 blev der Slartel en ny forsogsserie. der
har lil formål :II belyse mulighederne og konsekvenserne
ved al dyrke vinterrug uden anvendelse :lf vækstregule
ringsmidler. Resullaterne af årels forsog fremgår af tabel
32. Der er taget udgangspunkt i markens oplimale
kvælslofbehov. som kan beregnes ud fra en N·min ana
lyse i forårel. Denne kvælstofmængde er tildelt ad 2
gange med 40 kg N pr. ha den 26. marts og 76 kg N pr.
ha den 24. april I forsogsled 2 er der ligeledes slanet
med 40 kg N pr. ha den 26. mans. men så er kvælstoftil
delingen den 24. april reducerellil 36 kg N pr. ha. Ende·
lig er der i forsogsled 3 også Slanel med .w kg N pr. ha
den 26. mans. men her er de sidste 36 kg N pr. ha tilført
den 6. maj. SOI11 faktor 2 er der prøvet 2: udsædsmæng·
der. hvor del er lilslræbt al eiabiere hhv. 150 og 300
planler pr. m!. Del svarer til en udsædsmængde på ca. 60
og ca. 120 kg pr. ha. Endelig er der i en del af forsøget
gennemført en vækslregulering med 1.5 I Cycocel750 +
0.5 ICerone.

Det fremgår af den øversle del af label 32. al der er
hostet forholdsvis beskedne udbytter.
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Udsæds- og kvælstofmængder i rug,
nettoudbytte

45.0.-----.--:.--...:------..,

Fig . .J. Netlmu/bytre I \'irlterrux ved 2 kw{'iftofmtf.'IIRder.
2 .5iltidsplmkrer OK 11/('(/ og lU/nI \"Il'hrl'l'Kufenng. Neuo
IIdbl'uer er b/'re):IIt'1 I'l'd ar rn/lI('ere det Iwslet!t' /ldb."!!e
med (lmkostllingeme Iii lil/sæd. kwl'/\'w! I'aÅ!>lregll/e
ringsmitllu Ol!. li/lldhr;IlKlIi"g.

for al f[, en ide om. hvorvidt det har kunnet betale 'iig
al gcnncmf'lrc de for:-keJlige behandlinger, er l1CIlOlld~

hyttet i hkg pr. ha heregnet i den næ"le del af labellen.
For ill nå frem lil nClloutlhyuet er del hostede udbyuc
korrigeret for omkostningeme til udsæd. lil kvælMof og
til en evI. væJ....tregu[cnng. Endelig er der indregnet om
koslnmgerne til udbringning af håde l-.. vælslof og eH.
vækslrcglllenng. Del hujeslc nelloudb)'lle er opnncl t de
parceller. hvor der er alJvendl fuld kv:c1:-lOfmængde. en
ll<ba:d...mængde S\ urcdc til [50 plantcr pr. m~ og. ingen
v:cbtn:gulering. De beregnede neuoudbytter fremgår li
geledes ~f figur 4.

I figuren se:-. det. <lI uansel hvilken behandling der er
genncmført har der v:erct den bedste økonomi ved den
la\'c~lc m.b:ed'lmængde. Figuren \ iser ligeledc~. at det
har knebet med al opnå fuld effekt ved den sene tildeling
af I-..V:I;[stol". Forma!e.t med at medtage deue for~ogsled

har været at under~ilgc. om man ved en forhold:-.vis sen
tildeling har kunnet n:dUl:cn: n:-.ikoen for forekom~tcn af
leJc~;cd. Gellnemsnibre~ultatcmefor lejesæd for de 4
for<:(~g sc~ i nedersle halvdel af lahe.1 :\2. Der er ikke op
nåel nogen cffd..l af al udskyde den ..id'ile l-.. \ ;:l'I<,tol'lildc
ling. Hvis man ..er Ila resultaterne af enkeltfoNlgenc.
ses dcl. al i det li/fælde. hvor der har været kraflig lejc
:-.a:<1. har der \æret en tendens til. al der har været mindre
lejc:-.a:t1 ved den ~cnc tildeling af 1-..\il'"lslof. Ud~:cd:-·

m,cngdcrne bar ikke haft effekt pa stralængdcn. men Ile
defi't l tabel 32 "C'i tydeligt. al den gcnnemfone \ækstrc·
gutenng har rcduccrt"! 'ilrålængdcn med 14 til 17 cm.

I urets 4 fomjg har lIcr iHc været okonomi i al gen
ncmfore en \ækstrcgulcnng. og dct uanset dcn vaigie
ud ..:cd"m:cng.de eller dcn valgtc kv:cl .. tufmængde og

$aptoriaMeldug __ Skoldptet
Brunrust --Gulrust

A

/ " --

"90
~
~ BO

I 70

~60
~50
N

~40

~ 30

~ 20

Æ 10

O
1514 2214 29/4 615 1315 2015 27/5 316 1016 11/6

Triticaie 1997
100

Vinteren 1996-97 var IXi udsaue stedcr i landet meget hård
ved enkelte af triticalesoT1cme. Del afslørc<ic. al ikke alle
afprøvede soller har en Lilstrækkelig god vinterfasthed.

Gellllem de senere år har der været en stadig stigende
intere~sc for dyrkning af lriticale. Del skyldes fomlent·
lig flere forhold. For det f0~lc kan den anøse vintenug
pa lidt bedre rugjorder (JB 2 og 4), og den kan måske
være en interessant :tfl.,ser for l1ere års vinterhvede på
såkaldle mellemjorder (JB 4 lil 6). Endelig tyder nogle
af de seneste 5" forsøgsresuh:ller på. at den kan indgå i
winefoderct næsten på lige fod med hvede. Det har i fle·
re lilfælde værel muligt at opnå en pris. der svarer lil pri
sen på vinterhvede til foder.

Triticaie betragle.... som en relativt :-und afgrøde. I figur
5 'il:::- udviklingen af skadegørere i triticaie i planteavls·
konsulenternes registrcnng~net i 1997. Der er bedømt i
sorterne Modus og Alamo. Ti[ trods for det fuglige vejr
har angrebene af skoldplct og Scptoria overvejende væ·
rCI ~vage.

Triticaie

slnltegi. Spørgsmålet om. hvilken betydning det har for
dyrkningssikkerhed og udbytte i rugdyrkningen at und
lade vækstregulering. kan ikke besvares efter kun et års
fon.og. Det skyldes bl.a., al effeklen af vækstrcgulering
er slærkt varierende fra år til år. afhængigl af vækslvil
k1rene. FOTS"gene fortsætte<: i 1998.

Ukrudt
Forsøg nled bekæmpelse af ukrudt i vinlcrrug er omtalt i
afsnittct om ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede side 66
82. Opmærksomheden henledes specielt på tabel 84 side
71. SOlO viser forsøg med bekæmpelse af vindaks.

Fi).:. 5. Udl'ikfillgell af \'klldegørert' i tri!ica/e i /997 i
plnll'{'{I\-/.\k(J/I.\II/f'lI1eme~ re~i ~Irerillg llU:t.

150 300
B. 1.5 l Cycocel 750 +

0.5 ICerone

150 300
A Uden vækstregulering.

·40 N d.2613 + 76 N d. 2414

• 40 N d. 2613 + 36 N d. 24/4
o 40 N d.2613+36 Nd.6IS
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Tflht'/33. wI/IJ\llln,.~ ml'lJ IrItl('(lJnont'r JCJ97.(B16/

t.:db)'ue ug mnudb)1tt'.
Hele LanJet

Triticaie hlp: J'f. ha

"""'" I Jvlland '''..". '" I Elll.
"mIII fl J 4 ,
Almllo 1IJ,5 66.5 n,Z 100
\'I,iun -J.{j lU -0.-1 '/'I
Ongo -7.:\ -0.5 ·2.8 96
MI'I.lu, n ~.q II.' lillI

A'II1U' 0.5 1.2 1.0 101
IIHU' .~.'} 7.' 7.1 ""PR(I:(l -5.8 -2,9 -J.9 9'
i1d<lr.lt.l,. O.to " '.1 II~

sV R9210 -10JI -3.6 6.0 92
811"-'\.1 " O.lI 0.1 '"Tnmaran 0.0 .lO :W IO.'
Uf) .(to .:'J. ~ !.O

Sortsafprøvning
I [91.)7 har der Illdg~u.:1 II lrilicalc,nncr 1Ialld.. for'\\~t'Ilt'.
Del Cl' ell "11~lIIllg pa ::! i forhold III IW6 Der er t:e/l
nemh\n 6 land"'.((}f\og ug. "O ..upplen:nol' fUf\()g. mr:d et
ud\ .tIt: af ,nr1cmc. l'locl JJ \ l,er re,ultalcme af ,11\"1'
lamhfor"og. Dacr llllalt:::-'Uncn Al.lmu hU'lel n h~g pr.
ha Ixt er ca. 5 hkg mere end I 1996, men 6 hkg numJre
end I 1995. J 1997 har ,unen Eldorado \ .eret den hUj'l)
dr:IllJr: med cl forhold'lal p:'i I()..l. 1IIr:1I' ,nnr:n LOIU', der
har \ ærCI \t:l'fkl gCIl('rd af \inlercn. h~lr gl\CI dCI la\ ("Ic
udb) lir:

2 af Ur: o for'"g er gcnncmton ..om tllfaktonclle for
'l\g. Iler er dCIl cnc h:ll\'dcl af for"llgd b1cvcl hchandlcl
med OA I Tilt tup pr. h.!. Den andcn hainici har I~kc f&Cl
bladwdlllpenmlkr. I land J-t ..c, rcsullalcme af di ....c
fnf:',ilg. Der er opndcl \':lflercmJc mcrudbyner for den
~ennemfortehchandhng I de fOT'\~e1hg~ "<lrt~r. [XI 'Ior
"ilc mcrudb}lIc er opndet I :.onen Alamo, h\nrdcr cr op
nåcl cl merudh) IIc pa -tA hkg pr. ha I nere af de andre
,ortcr a der tlpllact mcrudbyttcr. der ligger under l hkg

/1,11('11-/ S\{l"'I't'IH'!..lt'IIIIH.'I.5t" IrIllu,It'\orlt'r J9Y7. (/117 J
A In);cn blad\\ampcbd.xmpd\.C

B O~ITillIOP

lldbyue hk!! pr. ha Mcrutlb

1\1"_ fUfW.

• I B
heump
hl;J! rr ha

A1Iwlfr 2 J 2

AI""" "'.8 69.2 4.4
V",on 6~,() 6li.9 lA
Oogo 59.9 64.2 4.1
\1OOu' ben iliA 11.7

"mus 68.7 70,3 l,.
Lulu' 6~. \ 6'.6 :!.1

""'go 62,1 60.9 -1,2
I·: ldoriKkl 69..:'i 70.7 1.2
SV 89210 55.6 56,2 O.•
Bmo\u ...., 65.R 1.0
Trimar.llI 67,4 67,3 ..0.2
LSI) 2,Y 2.Y 'II"

\ intcr-.æd

/l1~1 J'i rrww/nllrlt.'r. .WI'I'/t'Tt'ndt' lonØR fv<J7. tB2XI

Trilicaie
l l!hytIe Ol merudb , hl8 pr. tur. >b,

\km< J IIand IlrJe l.mdel

BIIntllllOrlltf{ 2.f !O

Alamo 72.7 62,0 64,5 100
()fll;ll oll 4.7 -.jA 'Il
I'n'go -4.' ·6,2 -5.8 91
\loJu, 1.7 ,2.0 -1.1 .,
Vi~ion 2.1 -2.4 ·104 98
1...lu, !'l.li (>.2 -6,' 'XI
I."f) <4 24 1.1

pr ha. Ol' bc\kcdnl' merudh) Ilcr UndCf',lrcgcr, al InlKa
le er en forhuld,\-!" ..und afgnxte. der l mangl' lilf.l'Ide
kan klarc \11;1 udcn \\'ampcbchandlmger om forard

Supplerende sortsforsog i triticaie
, tahd .15 finde .. rc ... ullatcl al de 30 "uppierende for\l,g.
der er gcnnemf"n l Iriticaie De hO'lcd~ udhyucr i dl"\C
Itlr'og ligger ca 8 hkg la\ ere t'ud I lalld,fuf\ugenc Der·
udo\('r \ "er re,ullalcme en lendcn, III. al dc pro\cde
..oner i forhold III male..urtcn Al,mw har i..larel ..ig lidi
darligcrc I di'-.c10 fo ....og end I land..fof\ogenc

For .11 undcf\ugc, om Jordl}'pen har lIldn)dd-.e pa.
Il\'ordan ..oneme klarer ... ig l furhold III hm;ll1den. er de
lO for..ug i tahel 10 opdelt cftcr Jordtype. Da lor-.ugcnc
er gennemfnr1 I lO tOf"kclhge marker. kan udh)tlclll
\ caucrnl.: I de IOf\kelllge jordtyper l~kc direklc "dITlJ1lCIl
lignes. Allig('vd giver rc,ull:llcmc cl godt fingcrpeg OlU,
IH i1ke ullh)'ltt'nl\cauer lkr kan forvcnte ... pa de IOf\kelll
gI.' jorlll) per. l-hl" man «cr p.i lorhold'tallcl fur udh} IlC
fnr de cn~c1IC ,m1cr l dc 3 grupper. Jurdlyperne er dclt
up I. '1,('''' der kun meget bcgræll\cde fUf\kellc I. h\ ()rd~lIl

,onerne har klarct ..ig pa de fOf\kdllgc Jordlyper Der er
"alede... Ikke ulllldddh:u haggnllld Inr.lt udpcgc tnltca
le..oner. ,om er ...edigl \clcgncde pa ICI eller 1'.1 "'~l'r

jnrd.

TlIbrl36 rm/l'(I!l'lor'l'r. :>UPI,luflu/t' [lInø.,: flJCJ7.

0rN.lell fJti jort/rvl't'r

l"db)1te og merudb , h},;" pr ha

Triticak J81+3 JB 2+4 J8!'-7

H'" '" '" Fht H' '" fbI Hlg pr. ha FhL

>\flILllj"n_1: IO /I •,,- 57.1 100 58,0 IIKJ SO,5 100
Ol"1)Æ:u :'i.~ ., 4.' n .l.1I '16

""'go -5,9 90 ·7.0 .. -l.1 9'
\lodu' .l.!'l '17 l.~ 'I' -Il. li '"Vision -2,1 96 4,4 92 .12 ''''Ll)tu~ -11.0 " '.1 Sf, :U .7
L~/) .U 1.l; '"
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TaMI 37. Eg,,"slulbu j trit;calt'sc/rlu 1997

(jn'D \idcn 1SI.JlØll 19"11 ....

Kom\ll'~_1 Rum \ll'flI =J~l
AlI1aJjorsøg 6 I , 6 , 4

Alamo 6Ill 0.0 6~ 117 3,0 1,6

Asmus 6Ill 0,0 6.5 106 O.K 1.1 , , ,
Binovl\ 718 80,0 4,S 100 1,6 1.7
LoI", 6Ill 95,0 3.6 101 0.7 0,9 7 4 2

Modu< 6Ill 0,0 6.9 114 6.7 0,2

00.. 718 0.0 5.S 'OS U 1,' 5 6 ,
...... 718 0,0 6.3 III 1.2 0.7
Tnmar..m 6Ill 0.0 6.• '07 CL! :!.3
v";.,,, 7 0.0 63 "' ,,' '.9

, 6 4
E_ '018 O,n 6.7 '''' 1.5 '.0
SV 89210 918 0,0 6.3 106 4.0 O,,

l Slala 0-10. O_ ingC'n IejC'SlI:d
PCI dzkkcl blad.m.-a1

Tabel .IX. F/erI' tlr,\'fon'''K med frilicale.wrter.

Tri_
Forhold..w for kerneudb

1993 1994 1995 1996 1997

Alamo Ion '00 WC) 100 100
""go IO' 96 '06 99 9'
'todl.l' 10.1 '07 IOn 100
Vision '06 102 99
Origo '''' ., %
LoIll' 112 103 90
Tnmaran ., HH
BinO\';J 95 99
S\ ii9:! IO 88 IJ2
Eldofad,) IO;
;\'IIlU" 101

Triticaiesorternes egenskaber
Tabel 37 gl\cr et o\ablil.. o\er de afprO\ cdc lnllcalc'ior
len. dyrl..fllng~gcn<;kabcr. Re.. ul!alerne ...Iammer fra ob
'-en alionsparccllcrne 1997 og fra ..ort!'>liMcn.

[kr er -t da!!e, forsl..el i modmng<;(id"'punl..lcl for de
afprO\-cde ...urter. Sort!;'n Eldorado er dcn ..cnc ... tc af de

låbel JCJ Ow'rll,l<1 OI'('r wrtifnrwr.: i rririclIle 1993-97

afprøvede sortcr og har !'>:'\Iedes værel moden 4 dagc se
nert~ end en stor gruppe ;lf de ~wrige sortcr, Procent døde
planler vi:.er lydeligt. al 3 af sorterne et enkelt stcd i lan
del ha\-de meget svært \cd al k.lare vinteren. Denne op·
tælling stemmcr godt merens med karakteren for vitali·
lel efter \'imcren. der angiver. h\-'or friske og frodige
planterne har været ved forarel" start. Erfanngcr med
O\'Cf'\llllring i arets forsøg gl\-'cr derfor anledning ul. at
enkehe af ...onerne iUe bor have nogen fremtid i Dan
marI..

Strålængden har vanerel fra 117 cm i sonerne Alamo
og I-IE 212 og ned lil 100 cm i \Often Binov3. Slråstyr·
kcn er også væsentlig ved valg af trilicalesoft. Del sti·
veste strå findes i sorten Trilllaran. mens sortene Lotus
og Vi ... ion er forholdsvis blod... tråede. Der er kun obser·
\'ercl forhold~\ is begrænsede angreb af SepIaria l årets
obscf'\ ;ltlon...parceller med triticale.

Flere Ars torsog med triticaIesorter
Tabel -'8 og -'9 gi\er et overblik over resultalerne af de
sencsle 5 åf"i landsfof"iog med triticaJesoncr. Der indgår
efterhånden cl forhold!., i!l slon antal soner i de senere
års forsøg med triticale. Del skyldes fonnentlig. at imer·

!Tritk:ale
HC'le loDdet , Jvlland , -Ud mnudb 'Ile hk ha

Alamo Prø\c=t son I Forholdstal I Alamo Pr,:I\c=( son I Forholdstal I Alamo Prevd son , F«hoIdsraJl

Alamo '00 100 100
F{lnø~5c1r 199.l.9-

""'0 66.' -<l.2 100 61.2 1.2 102 72.5 -3,0 96
"(1nøl{~dr 1995-97
Modu:lo 68.' 2,0 103 63.6 2.2 103 17.9 1.1 102
Fonø(får lfJfN <1-
Vision 72.6 1.9 103 67.8 2,1 103 81,4 1.5 102
Lolus n.t> lA 102 67.8 0.2 100 8104 JA 'O;
Origo 72.6 -<l,' 99 67,8 O,, 101 81,4 ·2,3 97
FlJm'/;5J,I995·()7'
Trimaran 69,8 -2,0 97 6'.2 ·2,0 97 79,2 ·2,2 97
BUHl\a 69,8 -2,~ 97 b·U -1.6 9S 79,2 .J.~ 96
SV 89210 69.S ·7,1 90 64,2 -6,3 90 79.2 -9.0 89
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I O 47,6
Il,tI " U 1.'
UA O 1.'
U.O " -O.J '.J
U., O 0.8 .J.8

11.7 O 2.0 2A
O O., ,0.7

" II,Y
lo
ro

-
Pet. ..ri JlI\~bct Pl:I dæk m, kerne I

.1 mnø af ", ..
Tritialt ...... _IB"" Se.,- 1.<J<- Udb il'elto-

\.crod· Tnps lus Il'lf1il
!>a:d Il Ol ""'-

'Yil< rner· "d
Juli C.. 2716 Juh "db bylle

-

6O,0r--------------,

De (lrmaedc "rulloUdh) t1r:r frcm~ ... r af Jen ,,\-eNl' dd
al tabel ~:!. I be~ge ,>(Jrter er Jer };cnerelt h\Nct ..ll!:!ende
uJbyucr .. ed "Ilgende ml\;cd"illlængde. hge ..om der er en
I)ddi~ lcnden.. III. at de hOJe..,te udbytter er hCl\lct \ed
\Ic 2 Ild lige ...atld'punil.ter Re ..ult ... leme ani yder. at ..onen
Alamo bcdre iI..lI1 klare en ..en ,alling end ...oncn Lolu .. ,
l3or1 ..et fr:J Jelle I)·der re ... ull:ucrne ikke på. al der er
princlpld for..kcl p:i. h\()rdan ..orlerne reagerer. to.llJt I

Udsæds- og sålidspunl<ter i trilicaie 1997,
nettoudbytte

I K.lraller Illr kll·',l'd· o'" ingen leJ~,.l·d IO _ hclIl ICJc
I cd -l l'g 7 ~h,\nlllctl \lad,UlIl '0-_' I
l cJ !. 'og II beh.mJll-ll 'ladlUlll 17--11
Lcd 5 I",handlel I 'l.ullUlIl \0 .lt lig :H-41
l.cJ (, bdhlndll-l I 'I,ldlllm 17-41 og .t~-~{)

/I)(j' 7/"nøl: f rI 4 rI
I. Ubehandlet 27 44 44
! 051 'k~,llurNI

_, 1.01 Anmlar Pro
-l1l.~I"iron<l"I\\ IQ
."i, 2 x 0,5 I Meg:uurbo
Il I "05 I \tcgoitUrhu

I " lU [ !'lUIIII -\I,m.l '" 20
7.1.0 I C)r.:1Ir.:eI7"ilJ 19
II O'" l \kodllu,
/_\1) I .\
Uf) :!-,\

(uh,., JO Trtl/( a!t'wrtt'n1t'!> udhrt'dt'l<,(' '11n)('('1/f

Udtagi efterår 1996

·\I.mxl " J1 J. J9 l7
Modu~ IO 18 27
Prcgn 6 12 11 "Origo 8
rnlll.tl~1lI ;
Andre -.oncr J6 " O O O

e~ ..cn lor tntll"lleJ) ril.llIng har \ a:rel ..I;nil.t 'itigende i de
..enere ;Ir. Mcd enil.dle 1IlHJlagcl ..er Iig.ger de ne.. le af de
;Ifpm\cde 'lorter fnmnld ..\l .. tæt på hlllanden reni udhyt
lem.L""lgl. Hcn· at dc nyere 'orta har dc -.enere ;Ir gl\el
,ærdclc' lovende udhy Ilcr.

";,tx'l 39 glwr en U\cr--igt mcr gennelll,nil<'re..ull.lICI
al de 'ene~tc 111(1111 S .Ir. h\or (k cnil.eltc ..urter h.tr de1t:I
gCI l 1:lInl,for~ugcne.

Tahcl 40 vi'L'r. at der er ved at ,I.;c en lI(.h,l.;iflnlllg i de
d)'lll'lk ..urtcr af Iflllcak. (Jel ..er lorcluhi!; ud td. at
"Olh\alget hreder !-lg over nen: ftlp'-I.;c111gc <,oner, hvtl
il.el 111:\ hJl ..e .. med tilfretJ.,hc=d.

;..lar dt:! mcn eJt.: ... at pabcgyndc dy ril.nlllg af trillLlle. er
der nlte mlere<,\C for allJ oply ..!. 11m Jer er for--I.;c11e pJ
"(Ineme.. hxkr.:l'fdl lil ,\in. hKlen'.crdll:n er dC... \iClTe
II.;il.e undr:f'ougl l Je l1larl.;cd..fnne ..oner. men en unJr:r·
..ngd-.c af il.ompnl\'cr fra ho'a 1996 tydede iil.ke pa. ;11 der
\:lr hlf'oJ"c1le l de enil.c1lc ..ortep.- hKlerva:rlh III '>Vin

\'I/H'II//UW loÅton',. "t'd \ (//~ CIf In/ira/norf:

OI'l'n'jlll"l1Ilflt"'f/('. Sorll'l: "\,o/, do' t'r flid fI/II

0\ t'nlllfllllgH'IIU'II,lka!lmdgll.l.

/)",. nrlgn blll//(h \(/ru'r, cia gil't" t't /"'J/lld
brt/e.

S'I'aegt'll.\l..a/WT: /)"1 \"(1'1,1:('\ unhlllt H/"('I: 10111

J.all Hl/n' fil: IUit'Il \'(('J.Jrn·~I//eml~

Fig, 6. Nl'ftOlu/hUt' ; /r;fJw!e \'l'd 3 .HI/ull/lwlkff'r Ol(
,uJ,Hl'c/\/IItl'llgdn: NellOluJbwln t'" bt'1'('K/lel l'rd ar Il.'c/,J
('f'rl' dt'f hø,Hedt, luJhYlIe med olllÅtHf1lillgell ttllldltl'tJ.

Planteværn
Sygdomme, skadedyr, vækstregulering
For :11 hclY'ie Jen OPlltll"l~ pbllkvæm.. iml..at<, I Intlcale
blev cn Il)' f()r ..ug~~~ri~ pflbcg)'ndl i 1~7. Se label 41.
Ingen af d~ mlfllnc hehandlingcr har l gennellll-nit af
fUf'ugcnc været renlahle Heller iUe i cnkellfor..ogenc
er der ",æ'ientltgc ud ..lag. for nogen <.If behandlingerne.
~or..ogcne rort~:t'ncr

Dyrkning af triticale.
I label 42 (<'Ide -tO) findes resultaterne af -t forsøg med
~åIIJ..punkter og udsædsmængder I triticaie i 1997,

I forsogene prove.., 3 udsæd...mængder. <;varende III
150.300 og 450 il.erner pr. In'. Del w:lrcr til en ud~æd!>·

mængde på ca. 80. 160 ug 240 kg pr, ha Dc 3 ud..æds
mængder er prøvct ved J s:\tid...punil.lcr. nemlig I. -.ep
lember. 18. M:ptclI1ber og 7. oklnher. hndclig indg r der
i for...ugel ...oncrne Alamu og Lolu<"

55,0

SO,O

J!
~ 45,0
'æ
:r

40,0

35,0

30.0
119 1819

• 1SO splredygtJgø kemer pr. m 2
• 300 spir9dyg6ge kerner pr. m2
o 450 kerner Dr. m 2

7/10
SAdalO



Vintersæd

af efteclret er opsamlet i de overjordis~e dele af pIanler
nc. Del fremgår af den midtersle del af tabellen. at den
ne mængde varierer fra 12.5 kg pr. ha ved den tidlige
:-.åning og ned til kun godt 2 kg ved såning dcn 7. okto
ber. Resultaterne illll'.;(ferer således tydeligt den effekt
på udva<;kningsrisikocn, snlid~punktet kan have. Delte
undeflareges yderligere af den Slore fon.kel i N-min. der
er målt i december måned. I perioden fm december Lil
mart~ har netlbørsforholdene mv. bevirket. al forskellene
i N-mm næsten er udviskede.

Der er bedøml angreb af knækkefod'iyge og gold fod
syge i forsøgene i juli m~ned. Der er en tendens til. at de
kraftigsle :.angreb er kon!'laterel ved de høje ud:-.æds
mængder. For knækkefodsyge 'ier del ikl..e ud til, at der
er nogen effekt af såtidcn. mens angrebet af goldfodsyge
er kl:.art mindre ved I;cn <;åning og lav udsædflmængde
end ved tidlig ..åning. l::.ndclig har både udsædsmængde
og såtidspunkt effekl på strålængden. De længste strå er
~åledes fundet ved lidlig såning og ved høje udsæds
mængder.

Råproteinprocenten l del h~'''lede korn har ikkc været
påvirket af den gennemførte behandling. Tusindkorns
vægten, der angiver kcmeslorrelsen, har været ret svagt
påvirkel af de gennemf~mc behandlinger med en ten
dens til. al de ~wrste kerner er hØslel ved de lave ud
sædsmængder og ved det tidlige såtidspunkt.

Del førsle års forsøg med s:llider og udsædsmængcler i
trilicaIe antyder. al der er gode mulighetler for al stræk
ke .. perioden for triticaie ligesom for vinterhvede.
Are!... forsøg \'iser s&lcdes, al del i 1996 med succes har
været muligt al indlede såningen omkring l. september
og fortsætte hen til 1.idste halvdel af måneden. Det
kræver blot. at udsæd"mængden vaneres i forhold til
såti(hpunktet. s:'\Jedes .11 der ~tartes med cn udsæd:.-
mængde på omkring 150 spiredygtige kerner pr. m1• og
denne øges med ca. 60 spircdygtige kerner pr. m~ for
hver uge. såtidspunktet ud:-.ættes efter I. <;epternber.
Året!l resultater unde~treger ligeledes. at dCI er bedre at
starte ...åningen tidligt end vcnle og så fortsætte længe
med al så.

Forsøgene fortsælIes i 1998.
Den ... tigendc interesse for dyrkning af lriticalc har af

født ~p~lrg<;mål om. hvordan trilicalen udbyltemæssigt
klarer sig i forhold til vinterrug og vinterhvede. Dette
spørgsmål cr bel)'M i 5 forsøg. Resultaterne fremgår af
tabel 43.

De 5 forsøg er gennemført p~ varierende jordtyper og

46
4]
43

13
::12
19

-lO

12
II
2J

52.0
56.5
55.5

1.4

54.3
57.8
59.8
lA

2.3
49

9-l
9.
98

53.2
57.2
57.7

.52,4
55.6
55.3

12.1
lUi
11..'i

7110

.19

15

'"15

lU
17
15

45

"5...

97
101
102

53,7
58.3
58,5

11,8
11.7
t 1.5

.54.5
59.9
60.9

AI"""
59.1 55.0
56.3 57,5
57.0 59.6

/.4 I."
LUlU'

59.3 .54.0
61.2 62.2
59.8 62.1

1.4 /.4

NellfllIlJhl·/le. ht.1t w: ha

150 'PIredygtige Icerner pr. ml 58.4
300 'pu'edygtigc kerncr pr. ni 57.1
450 spiredygtige kerner pr. ml 56.0

_. Ved l(IC) ,plfl:d)glJge lcrncr pr. m·

Kg N i o\"crjordl,l plantcma.,<;c. dee -I ::!.5
N-mm. dec. 35

GennemSIUISlldbHte. hkg /,r. ha

150 spiredygtige kerner pr. m2 59,2
300 spiredygtige kerner pr. m: 5S,7
450 spu'Cdygtige kerner pr. m: 58,4

Pmcem rodnet mnJ I{llfdjod.\lJ;t' ip/1I. Aramo

150 spiredygtige kernet" pr. ml 24
300 spiredygtige: kerne:r pr. m: 24
450 spiredygtige kerner pr. ml 24

150 spiredygtige kerner pr. m~
J(X) spu'Cdygtige kerner pr. m'
450 spIredygtige kerner pr. ml
LSD

150 spiredygtige kerner pr. ml
300 spircdygtige kemerpr ml
450 sPiredygtige kerner pr ml
LSD

PmL'l;'1!/ .fldl med h/(~kÅl'ftNJ.\\"Xt' ip/II. Arama

ISO spiredygtige k.erner pr. ml IO
300 ,plredygtigc lerner pr. m' ::!5
450 spiredygtige kerner pr m' 19

"'-mm. marh

RtlPlll/<'lflproam. gfl ~

150 spiredygtige kerner pr. Ill~ 11,7
.~OO ~Plred) gUi:\e lerner pr m~ 11.7
450 spiredygtige kerner pr m~ 11.6

SmlllrflXI/(' I'pd 111hl. A(mno

150 spIredygtige kerner pr. ml 100
)00 ,pnl:dn:ligc kerner pr. m' IIU
450 ~PlI'edygligc kerner pr. ml 106

Tralllkomntt'gl. 1://\

150 !>piredyglJge kerner pr m~ 47
300 !>Illreuy~tl~c ~<:rner pr m 46
450 spiredygtige kemt'r pr. ml 44

Tabel.J2. S/Jticler og /l(Jstr'dsmæll~d{'r

i Iriricafe /997. (830)

Juli, pn.,(:enl I Stnl-
Vintersæd

rod m. el <;tri m. : Ihrngde. Hkg. pr. ha FIn
oldfodsyge lnJodsyge em

Tabel .J3. ArtsJorsog med lillll'rsæd /997. (83/)tabellen er beregnct nr.:llouJb)'lle. hvor der er korrigeret
for Jen anvendte udsædsmængur.:. Di~st' resulialer er 11
geleJe~ illustereret i figur 6.

Del fremg:lr af figuren. al de højestc neltnuubytter er
opnaet ved Jen lavesle udsædsmængde ved den tilllige
såning, og der er opnået næslen samIlle neltolldbYlIe vcu
de :! højeste udsæd:.-ma:nguer ... ed den nonnalc ,,5tld. En
delig viser figuren, al udbyllcl er lavest ved den scnc
"iming uanset udsædsmængdcn. I forbindehe med for
sogenr.: er del undersøgt. hvor megct Kvæt\lof der i tØbel

All/a! frJr.\·t!H

TritlCate
Vimcrrug
Vinterhvcde
LSD

5

3
9
6

5

13
7

li

5

107

I"
72

5
76.9
66.9
84,3

7.8

100
87

110

40
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Vinterhvede

Fi8' 7. Udl·ikll1lJ.wII af-\~adt'X()rc/'(' I "illll'rJII'('(it' i /997 I

1,lall(('m.J.,ko//\·II/efllt·rt/l'\ rl'M;\lrt'ri"M·I//Pl.

Sortsafprovning
Der er I 1997 'lfpnwcl 47 \lnlerh\cde~oner I 1.1I1<I,for
..ngenc. Del Cl' cl fald på 7 i forhuld lil 1996. 11 af de ~7

afprm ede ..orler er meLl I land ..for<;ogene for fONe
gang. IXr er "..Ilede" gledel IX ,oner ud. "Olll \ ar mcd I
fn ....ugcne I Il)tJ(\

Soneme har \ ;rrel forddl pa .1 fnr\ilg,,<;;cner, og der er
i all anlagt JO I'u",ug. llahdclel1 .11 dl"SC for.."g er anl.J.gl
..Olll Illfa~lunclle fOf'og mcd O!! uden \\allllk'hd.a:m
pcl ..e. I rc'len af l'or"ogene er der gennemfnrl ..amIlle
wal1lpel.X"~;l'll1l1Cht:' 'um I de behandlede for..ugslcd I de
lof:l~loricllc fONlg.

Svampehd:clllpcl\en gennclllfuft" efter cn ..tfa[Cgl.
der er ..fpa ....el del akluelle angreb I 1997, BehamJlingcn
..Ianer. nar der rundl om~ring i landet er l-..un"l.lICrCI an·
greb af ,ygdomme. eller \eJrbcllllgcl,eme hclyder. ;Il
d('r er 'Ior ri~l~u fur angreh af SCplOn;1. Udg.;lIlg"pun~let

fur ra"llæggct-.c af ..Iralcgien cr. al behandlingen ..~al
kunne holde ..)'gdomsangrebene P.J. el forhuld"'\I" la\1
lll\CaU I soner lllC'd el rullcllgI11l\C;l1l afre"I"len~, Soner
llleJ Cll meget d'lrlig "ygdom..rc..i"lcn'i \iI 1~I-..C hll\c
holdl fn for 'ygdomo;angrcb, Modellen er \;llgt. furdl
der n.cppc I IrcllHlden \ il være 1Il1ere'M: for al dyrl-..c
"'lær~l ~ygdoll1."lIlod[agcligc ..urter I dan"~ landbrug I
1997 har den gennemfnrtc behandling Ikke I alle lilfæl·
de v;crel i 'land III al holde angrebene af Seploria 1M cl
ulfred""llllcndt' 1;1\'1 ni\eau.

Der er udover de egelllligc land..fof'ug genncmfon (~

fOr'(lg i LIen '.l~aldle ,uppierende alprO\IllIl!! Hen md
gar kun el uth.ll!! af de ulmeldle wncr. Der er I denne
afpfl)\'nmg gennemfon 5H IOf";~'g med og uden ..\ ampc
hc~:cmpd\C

1997 \ar 6, gang. der ble\ al1\ endt en -..m...blandlll!!
"om m:llel,On l \1I11erh\ooe. Den har l>e..wel af ..oneme
Trinlclla. liere" ard. RlUno ug 111I ....ar I fnrhold til "-In,·
blLlnJllIgen l 1996 ht=lydcr del. at 'urten Ha ...cn er gledel
ud Id fordel for Tnntclla. Der er \(.·d frel1l'<lIlJlllgen af
:'<ort...blandlngen lagcl hem.yn [II ~orteme~ tll~ind~l)l'I1:-

'ægt og ,pirce\llc. IXI Cl' ~Icdc .. \l~rel. a[ der cr Ud":let
Ii!!t.' mange "plredy gtige I-..cmer pr 111' af alle ..oner En
,on ..hl'lIlding "l~rcr cl mere ...\ablh mJlcgrundlag og der
med ~onlinllih.·\en I for'iog.,arbeJdel En ..on...hlandllll; ~.J.n

l\'lbcnde aJourfore'i \ ed al ,l.lfte en cn~dt ,,-)n ud om .J.rel
Igen I 1997 har malcbl;Jndmgen g1\ct el hHJI udh}llc.

og dcl cor dcrfor furhold"'l' fa ..uner. der h.lr værel I
..tand III al yde mere

Der er l 1ll.llehlandlngclI I gcnnl'm..nil I land..fu",uge
nc hO"ICI ca 92 hl-..,g pr. hil. ~I er en ..tl!,!:l1Illg pa 6 h~g

pr. ha i forhold 111 1996 og ct udhylle. der er nogenlunde
pa rmC.lU med 199:;.

I lahcl ..w hnnge' rc..u1talern..: 'If .\.rel .. land,for'ing
med \ Inlcrhvcde~ortcr. Ilabellen er lor~(;g~.. r.:ncrllc ,1:ICI

greh Gulru"l er fop.1 hle\t:t l-..un..lalcrcl pa cn~cltt' Itll.a
Illeler fra om~ril1g Imdlcn :If JUI1l ('Ig 1,ær I ,onCII Bnga
dier. Ocr er ~un fundel gulru'lill gan,~e fa af for,ugcne I
1997. R1adlu.. har f0("';1 bredl ,ig 'l:cr~1 fra UIll~f1l1g l
Juli

I figur 7 ...e .. ud\ i~lingcn af .. Lldc!;urcrc l \ lnlertl\cdc
i plantca\I'~(ln"lllentemc~ rcgi~lrenllg"llcl i 1997.

--GulruSl
--Kornbladblller

A
/1

/ I--- /

-Meldug
--Bladlus

Vinlcrl'n 1996-97 gav l~~e anledning III de ~[(lrC proble
Iller meJ udvlIlIflng i \ lnlr.:rhv'cdr.:. Det \'ar I-..Ull i ~a'rJige

Ulldl..lJ;chr.:"lilf;dde. al areak'me bk\ ..3. ~raftigl ..~adel.
al de IIJ;1lte ..il' Hm I for.lret

Igell I 1997 er der i !lerc lilf:c1dc rapponerel om ... \ I~

[cnLle uLlb)'uer I anden og Oere ar.. \lntl'fh\edc. Del .. ~..tl
fOfllll"nlhg lil..~mc .. del lorre ,cJr. der har I1eI>det. .11

'lO!;reh .If goldlod,yge har faet furhuld", I" 'Ior bclyd
nm!!

Seplori..l har \'a'rel den dtlmlO('fendl,' "~;)lkg\lfcr i h\l,'
dc l IlJlJ7. og l mange lllar~er har tkr \ ;crcl ~rafuge an
greb Detlt' Cl' ~r..agell III. a[ dr.:r i mange fnr",'g er op
Idel rckllivt .. ttlrC IIH:rudhYIler for ,\'arupcbc~ælllpcl~c.

I~,cr \cd hnlg ;If el af "'rohilurinernt'. fl.leldug har i rnt>d
":Clllll1g ul årel fur oplradl med l)\cncjende \Vage an-

_ 100

l æ

t:
60

~ 50

~ 40

~ 30

~ 20

Æ 10

o
1~4 221429/4 eJ5 1315 2Or'5 27/5 318 10.'6 17,ll12C,l6 1(1 8!7

Illr:d \.Iriercmlc I'urfru~lt"r Kun i 1.11 de 5 fof',o.!! har ru
gen '~l'rcl h~'J .. t)J.cIll.Jc. DCl er gcnnr:mfon pa JB I og
meJ. Illarl.æn '(lill forfnl!;1 l de ~ amlrc f()N~g har n1gr:n
ydet lIlind,,!, men .. \ IIHerl1\cdcl1 har \'ærel den hoj'I>'
dendc .llgrOl.k. I Juli m<lllcd er der rcglQrerel angreh ..If
goldh'J,yge 1I~ ~n;cU.c:f()d'i)'g('. Der har lUC værel
~rani~cre ~ygd(lIl1"~lIlgreb l \'irllCrll\cdcn cnd I de [O an
dre vlnt('rsa'lh~lI!!rm.lr.:r.

..\r(,l' fON,!; ..rc ..uhaler g~)r dCl II-..I-..e urlllddclh.!f1 I1ll1

Iig[ ,II papcge ";l'rhge forfrugtcr cller ,:crhg~' Jordl)lx-r.
..om er 'lX'eiell \clcgm:de Iii dyr~llIng af lrillcale freIlI
lor \ IIIICrl1\ l'dc. InICrC\\Cn lor denne hlf")~"(lpga\c h.lr
'ærel megcl "Inr. og da er igen I cftcrarcl I W7 anlagt
en rCI ..lort .1I1till f(l ....u~...a "puQ;..malel ~an bine heLlre
heIY"IUI I99H
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TaMI #. Lond.Von.g med rinteml'edeSoner /997. parceller. Udbyttet i milebland lOgen er angivet med fe-

(832·834) de typer. mens udbytterne af de pvrige sorter er anghct

C_og _ytl<. hk' .... ha Hck Imdct
som el \lOrre eller mindre udbytte i forhold til måleblan-

1'-.·.... ""'" IJyu..d I ...Ie ....... l. ,,-, dingen Resultaterne er delt op i for~og gennemført pa
fbt. ~m Øerne ug i Jylland.

An/ll/fs. 4 5 9 • l J 997 er del højeste udbytte h,'$tct i sorterne Ril.mO
og Buccanner. De har givet ~ pc!. mere end måleblan-

Blanding 95,8 &5,8 90,2 '00 10,7
dingen.Pepllal ·S,7 ·4.4 -4.' 95 10,8

Uereward -2.9 ·2.8 -2.8 97 11.6 Yden,te lu,jre kolonne i tabel 44 viser råprotclOpro-
U~ -18.1 -115 ·I·U 84 12.1 centen I de afpro\ede soner. I målesomblandingen lig-
Ha\en 1.6 -204 -Il.7 99 10.6 ger den ca. 0.7 procentenhed lavere end i 1996-fofS0ge·
Hussar 1.7 -2.0 1.9 98 10.7 ne. Der er igen i 1997 h01:llet kom med forholdvis lavt
Ritmo 4,7 2.4 3,4 'lll 10.3

protemindhold. Det er ledes kun sorten Ure. der ligger
Bngadter :'.4 1.4 .2•.2 102 10.2
"",IO -Il.6 -Il,1 -Il.3 '00 10.8 mel" de til ek.sporth\ede ønskede 12 pct. De relativt

Tom 23 1.3 03 '00 11.0 hOJe... te proteinprocemcr Cl" fundel i de 3 forholdsvis
Siria .2,3 ·2.8 -2.6 97 11.1 lavtydcndc ~rter Ure. nummersorten A.011973 og Her·
B,nd" -0.7 L2 -1.0 99 10.6 eward. Dcn relatIvt la\ eMe proteinprocent er fundet I
Yachl -3.2 -4.3 -3.8 96 11.1 wrterne Brigadier. Ritmo, Windsor. Ralr og Bueeanner.
Joker -4.2 -2.8 .H 96 10.9
VeNailJel'l 3.5 2.3 2,8 103 10,4 Der er igen i 1997 tendens til. at cllavl proteinindhold er

Aair 2,:'i 3,7 J,I 103 10.3 kombineret med el h'* kerneudbyue. Det kunne forkla-
Hunler ·0,8 -6.6 -4,0 96 11,0 res ved en fortyndingseffekl. men der findes også ~orter.
Meridi.:n ·2.2 ".6 -.35 '16 lU som bT)'der dette monsIer. Del illustrerer. al der kan
Contur 1.6 U U 102 10.4 \ære forskel på sorternec; genetiske evne lil at opsamJe
Wind'iOl" 7.' -O,J lO 103 10.J
Efol 0.7 -1.8 -0.7 99 10.5 og udnytte del tilgængelige l..væJstof.

F'cnllum -4.9 ·JA -4.1 96 ilA
Frimegu ·5.1 ·3.7 -43 OS 10.6 Svampebekæmpelse i vinterhvedesorter
Stalado 1.0 ·2.2 -1.6 9' 10.7 Resultaterne af årets 8 tofaktonelle for\o& med vinter·
TrintelIa 1.0 -Il.3 0.3 '00 10,4 hvedcwner bnnges i tabel ~5 (side ~3). Der er I disse
LSD 1. ~ l .• 1.5 fon.og i hvcranden gentagel'\e (B) behandlet med wam-
Anwlfs

_
5 • • pemidler, mens gentagelse (A) ikke er behandlet med

Blanding 101.4 87,2 93,5 '00 10.7 s....ampcmidler i 1997. Der er i de flesle fOflwg behandlel
Mennald 1.2 -3.1 ·:202 9' 10.7 2 gange med sammenlagl 0.8 llilt top pr. ha. Den 'lidste
Sarestc ·2,0 -1.9 -2,0 98 10,4 behamlling, hvor der ofte er bmgt 0.4 I Tilt lOP pr. ha, er
Kirsten ·.'U .lO ·3.9 '16 10.6 gennemført i forbindelse med eller lige efter skridning.

""''''" -Il,9 -4,6 ·2,9 97 10.9
Fold -7..2 -4.7 ~,R ... ll ..l Der anvendcs en Mandardbehandling I sonsfof\ogene,

Hanseal -LO ·3.2 ·2,2 98 11.0 idet det ikke er muligt al gennemføre en behovsbesteml

C"Y -0.6 -I.S -1.1 99 ILI bckæOlpel-.e iol7 fop.>kellige o;oner.

"'- -ilA ',2 0.5 100 11,4 I tabel ol5 er merudb)ltet for s\'ampcbekæmpelse vist
Askens ·2.9 O..l -LI 99 ilA midt I tabellen. Der er i 1997 opnåel lidt lavcre merud-L, .... -3,1 ·5.2 -4,3 9' 11,4
ChIanlI -O., U ·(J.R 99 10.8 bytter for den gennemførte bekæmpelse end i 1996. Der

R<eonl 3,4 2.5 2,9 103 10.6 er en lenden:-. til. at del største merudbyllc er opnået i de

R~"" -0.3 ·2.9 1.7 9' 10.7 mesl ")'gdom~m(xhagelige sorter. Det stUf'\le merudbyt·
Rubens ·3.2 -2.0 -2.5 97 11.3 le er i . rets forsøg pa 9.1 hkg pr. ha og er opn. cl i den
Ma\·crid. 1.4 O., -05 99 10.9 furholdsvis nye son KiNen. Det lavelote merudbytte p
Batll ·3.• -Il.5 -1.8 98 ilA

0.9 hkg pr. ha er opn: ct i ...orten Ure.Buccanner (,A 2.1 4,0 11).1 IO.]
LSIl 1.H l.' 1.6 Figur 8 (side 43) givcr cn grafisk albildning af dc op·

Af/tu/b·

_
I • naede re:-.uhater med og uden svampebekæmpelse. Figu-

6 ren Cl" opbygget pJ. den måde. al dcr nedcf'it er vist ud·
Blandmg "',1 "',. 91.9 100 IO.t( byttel for sonsblandingen. h'or udbyttel i de behandlede
Harrief -Il,4 -1.1 -0.8 99 lO,S

parceller er s..1t III 100. O\oen over er sorterne sorteret påKm l.l) r '.• Illl 10.9
Clas.."ic 0.7 0.1 0._ 100 11.2 den made. at sonerne med de hcjC1:lle udb)'uer i ube-
("(ln~1 Ul .l6 2A 1(1' 10.h handlel er \ i ...1 nederst i figuren. Jo længere man be-
H9J..1782-IOO -0.4 0.0 -0.1 100 11.0 \ægcr 'lig opad I figuren. jo la\ere udbytte har "arterne
0\01197) ••• l. :; -4.9 95 lU: derfor glvcl i de ubehandlede formgsled_ Udbyttel i de
LSD ! ,\ 1..\ Li ubehandlede parceller er vist mcd gr~lnl. men!> udbyuet i
Blandm!?· rnntdl..l. Hu\\.J.l. HCrCI.\MrJ. Ritmo de hch.:mdlede fOfSogslcd udgore.. af den ...aOllede fler·

farvede ..ojle. Den bit!. lap på sOJlen svarcr ul omkm.lnin-
gen til 0,8 l Till top. Del .. varer lil ca. 3A forholdstal ..cn·

sammen to og lo. Der er derfor bådc resullaler fra dc t:1I- heder. Den gule del af ""Jlen vi ...cr udbringningsomkost-
og tofakloriellc for...ug med. Illen !..un fra de behandlede ninger. der ..... arer lil e<t. 1.5 forholdslahenhed.
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Vinterhvedesorter med og
uden svampebekæmpelse 1997

u..
Pepi1al

Fnmegu
Yacht

Klrston !Eææ!æiæS::lynx
Hunle,

Fold

Encore

Aeaper~===:::C~:JHaven li
Chianti

Mermaid ~iiiiliiiiiiliic-
A 011973

Sarests

H.....'
Hereward

CIaS51e liiiiiiiijiM._
Hanseat

Mel1d1en ~iiiiliiiiilii=-
H93-1762·100

JoI<ø'
Pentium ~iiiiliii.io.
Stakado
Rubens

Bandit
Batls

Harrler

Siria jiiiiiiliiiiijiiii-"
Etel

TrinleUa

Brlgadier jiiiiiiliiiiijiiio-=+-
Contur
Cortøz

Tena !iiiiiiiii~~:Rla"o

ve:

R'mo

As_';==;==;=;;~WlndSOr.
Buccanne<

Clay
Kris

Asketis

~iiiiiliiiijiiiii~~_---:
70 80 90 100 110

ForholdStal br lJdbytte

• Med svampebekæmøelSe
• OmkOstning II svampemkJler

D OmkOStning tit udbringning

• Uden svamoet>e_

Udb) tie hkg pr, ha McrUtJb, f('lr p",,,,,, Procent
l

""mlerhlftie lampe· mddug S<p<ona

A I "
bc:Uempcl~ iA .AIB-A

Tuht'I./5. Sl'lImpt'/u'Åfl'lIIl,d,I/' , I mla/ll('t!p.wrtpr IW7.
(H~,'i·HUlJ

\ l\lcn '\JlIlpctoe",cnI[kl..e
B=O.t+f)~llllll()p

\ntd//on(tt! , , , , ,
BlandIng 88.9 93.6 4.7 0.3 8
Prpu,ll XI.~ XS.-l '.9 0.5

"Hert''Ward 86,S 9U 5.0 0.5 •
lire J'U 71'1,11 0.9 U.6 ,
Halcn K'U) 93.2 8.2 0.2 7
Hu,....1 I\.'i.I\. 9~JI 7.! lI.l P
Rltmu 89,8 96.S 6.7 O., 8
Ilng....hcr IIS.6 %.1 75 0.7 "RlaJlO 89.4 92.S 3.1 004 9
Tena X'I,J tJ!.~ .l.' (UJ ,
Sina SK.! 91.2 .\.0 J.I 7
lI'lnlhl x7A '12.'1 'i.'i Il.! 9
Yacht 82.J 87.1 4.7 0.1 7
lo"er hJ.U Xtp 2.' 0.3 "Vcnailk, 1S9.7 95.7 5.9 0.5 9
Halr I)l.~ 97.1 ,l.X Il,:! •
lIunler 8·1.0 89,,\ 5.2 0.0 •
~lendl('n 1l(1.1l 91.2 ·U O..' IO
Conlur Sitt} 94.7 5.8 004 11
\\ md~>l '1U.I'I t)'i.c) 5.J 0.5 "Ef;!1 llll,4 91.8 3.. 0.3 7
Pentium S1,l1 8'.U 2.-1 (Ul 11
Fnmcgu 82.3 90,\ 8.1 0.0 12
Sta"adn 1t7.1 '}I.l1 \.1) 0.1 •
TnnldJa 88,S 92,1 3.' O., 9
Ui/) / ,fl U, l.O

\/1/01 [IIIW,( , , ,
fUandmg 92,6 98.9 ... 0.3 8
fllcrrn,ml tXl,5 96.0 55 O,Z •
Sare~lc 90.7 95,7 5.0 0.0 9
KiNcn 87.7 ..., 9.1 0.1 "EnCOfC 89,4 ".0 6.6 0.0 6
I'uld X'}.' 1)1.9 2.6 0..1 "Ilan'loClll 91.7 95.9 4.2 0.7 7
CIa) 95.9 98.0 2.1 O_'i 6

"'I"'" 95.7 100,2 4.5 1.7 3
A,"cu, 97.2 91l.7 U 0.2 6
Lyn~ 88,1 94,6 6.5 0.0 8
Chianti 'lO.:! t)7.J 7,.\ O.' •
R=nl 95,0 101,7 6.7 0.4 8
l{ca~r IN.'i .... ••• li.:! •
Rubens 92.3 ".8 4.5 0.0 7
Malenll 1)1.1 97,,\ 'li,1'I 0.0 9
RaUl 92,4 96.3 3.9 0.2 7
8u...-.:anl1C'f 9'\.X !Ol.K 7.11 lA 7
110m« 92.6 99.1 6.6 0.5 8
Km .... 1011 6.7 0.0 •
CllLlos.c 91.5 .... 4.' 0.1 6
('lIncl 941 100U 6.0 0,0 ,
H9J-178Z·100 91.9 97.9 5.' 0.3 6
AOII9?:\ 9().o lJ.U Hl o.n 9
LSD 17 1.7 2A

Blandm~ TnntdI3.llu'...u-. Hcn:: .... .lrJ. Rmun

I de ..urter. hvor lien nklc ,,\'jle er længere end den
gmnnc. har IIlcrudh)t1CI fur ..\'ampebc~a:mpclsc \o'æret l

"laml III h'lde.ll hel'lle tor udglhen III ..."ampemiddel og

lig. H. /-lIIholt/jlll! }or 1;"taJHl'de:wrll'nJt'.\ lul/nt/('
ml'd liR 11th,,, \l"um{Jt'hel..ll'lnIJt·/\#'. UdbHft'f t dell ~l'lIm·

p,'''dumdlt'dt' .wrt\hlmItJ",,~er Wlt lil 100.



Vinlersæd

til udbringning. Den forskel. der herudover er lilhage.
skal være med til at belale I~mnen til den, der har gen
nemfort Sprltjlnlngen.

I 21 eller næ'ilen halvdelen af de afprø\'ede sorter har
merudbyttet for behandling ikke kunnet dække umlost
ningcrne lil ~vampemjddel og lil udbringning.

Der er opnåc( forholdsvis beskedne merudbyuer I

1997, Alligevel illustrerer de varierende sojlelængder i
figur 8, hvor afgørende del er al Lage hensyn til wrterne...
resislensegeO'"kaber og angrebsgraden af sygdomme,
når man fasllægger ..in bekæmpelse. Hvi!> der er valgt en
-.ort med en effelllv sygdomsresislcns. er der gode mu
ligheder for i løbet afvæl'lL~SOnen at spare en eller ne·
re svampebehandJinger

Vinterhvede~orternes reaktion på svampebekæmpclsc
er efterhånden undersøgt i ganske mange ar. De opn ede
merodb)'uer har wingcl 'Iærkt fra sort lil sort. og der er
"C:I markante forskelle I ..onernes reaktion fra ar ul ar.
Sonerne... indhyggedc rc"islens har .. ledes forskellig ef
fe'..! overfnr Jc ,ygdomme og 'imillemcer. der er Ircm
her\kcnde I de enlehe år. Det er derfor afgørende at fol
gt" ud, iklingen I ,;onerne, mu(hagelighcd overfor de en
kelte 'y,gdolllmc En sadan I"hende opfolgning gør det
muligl al m:Jlrelle planlcbe<;kytlel"e...ind,al~n mod sor
ternes 'i\'agc ...,der. Ju mere udbredl en ...on hli\t~r. JO
...Inrre lendcn\ er der III. at ,,,ampene tilpasser 'Ig ,or·
len ... "agt: :-.ider, Et cffekli .... l middel lil al reducere beho
vCI for w:lmpebdæmpclsc 1 vlOlCrhvcde ville Jerfor
\ære al sprede "'llflwalgcl på el forholdsvis slort antal
...oner. Re~ull~llemc :lf året' Iand:-.for,og. viser. :11 del er
mulig!. Ja der er Cl slon anlal na:::-.len ligeværdige ,>orter
al v;elge inu:llelll.

Supplerende afprøvning af vinterhvedesorter
Dc egentlige land,for...ng. der gennemføres i el "'amar-

bejdc med Danmarks jordhrug~Forsknlng. dan~ke lom·
forædlere og ...ort~repræM:nlanler. suppleres med ~lon

alllal sortsfo,,~)g i de lokale landokonomiske forclllnger.
I 1997 er der indgåel IJ ...oner i disse fo~øg. Del er for
en mcgelMor dels vcdkommt=nde soner med en slor ud·
bredelse 1 Danmark eller sorter. som de lokale plantcavl·
,kon...ulenler har fundet ~ærligt interessante.

Del ,lore for;ogsmateriale. der herved er samlet. er i
tabellerne 46 ul 49 opdeh efter \'arierende kritener. De
~aml11enliglllngcr. der her er forsøgl. skal toll~ med
varMlmhed. Del er ehempelvis ikke muligt direkte al
-.ammenligne udbyneOl\'eaueme imellem for.lelhge
forfrugler. fordi forsøgene Ikkc har ligget i de samme
marker. En opdeling efter forfrugt giver ofte samlldlg cn
opdeling efter jordlyper, fordi en stor andel af forsogene
med vlIlterhvede som forfrugt er gennemfon pa ,,,ær
jord.

Tabel 46 vi-.er resultaterne opdelt på landsdele, Ind
b}rdes klarer sonerne ... ig lilsyneladende forholdsvis
en.... uanset hvor i landel de er afprøvet. Del samlede re·
...uhal pa land...plan. der er vi ... t helt ude til hojre i labcl
len, stemmer gan'le pænl o\'erens med resultatet I de
egenllige land~forsDg....um er omtalt i labcl44. De ,tor·
'Ile relati\'e afvigelser svarer kun lil 3 forholdslalscllhe·
der og \c... i 'urlerne Terra og Penlium, UdbyllentvCauel
1 den supplerende afprovning ligger tæt på udh)lteni
...'eauet i landsfo~ogenc.

Tahcl47 (... ide 45) viser re'Sldlaterne af de supplcrende
lorsltg opdel! ener jordlYpe. Hvis man ...er på forholds·
tallene for udbylIe, ligger de for næSlen alle sorler for·
hnlJwi:-. ell\, uanset hvilken jordtype de er afprøvel på.

DCI har ofte været di"klllcrcl, om enkelte soner er
~ærllgl vclegncd~ i et anstrengt vintcrbvcde.-li;æ&.kifle. I
tabel 48 (side -lS) er rc'll!talerne af de supplerende for·
...ng opdelt efter forfnlgl. Dcr er i :-.anlllige de provede

Tahd.J() \'iflfl'rJlI'l'til'SOrlt'r /997 SIIJ'plt'rt'lIde fonør; /1J37·838J

Cdb.,lte Ol! merudbvlte, hllZ 01". ha H..::1e landet
\'1nlertm.'de

Sja=lIanJ I Fy" I u.lllaod. IBornholm l Øerne I .0'1' I \"~sl- I Non}- I J Uand Hkg I folll
f'ahter J)'II;and Jylland J)lJand y 1""" .

InI,,1 '.)fSø~ , , -' l " N 11 " 17 6()

Blandmg .,.. 97.1 92.7 %,1 95.9 92... 79.0 ",' ll6,S ",l '00
L~n, l.O 1.' ~J.4 0.1 1.0 ~.l ·2.6 '.\,0 ~2.6 -2.8 '7
HUSSM -3,6 3.0 ·2,8 -2_5 -3,1 2.7 -LI -1.2 -1,8 -2.3 '7
hlllldJa lO 1.1 lUl O., -1.J .J."! 0.1 -1,4 -1.1 .L2 ..
RIlmo .2.3 0,. 2,2 3.:! 1.. U 0,. 2.1 lA 1.0 102
\C:I'".III1.:, 1.0 ·().I .'.1 .1,5 L2 O.i" lA ::!.l lA J.J 10/
RCJpe'r -l,' ·3,1) -0.5 O., .L! -2.8 -2.7 -2,5 ·2.7 -2.9 97
1,1,11 \,11 -::!.I -.:!.6 n 1.' -0,7 -(Ul -H,4 ·0.6 ~I.I ..
LSI) " 1.8 .I:! n- I' " lA l, , J,~ 0,'

~nI<Jl ,.'no~ <, ., -' ~.? • " l. l'
Blandin~ 97.1 ".1 915 82.1 91.3 ~'J.!il Sl.1 75,3 ",7 lI3,6 100
Uun(er _4.:! ~.s 17 -O,, -2.~ '.. t.11 '.l -3A -J.I '7
T,~ -1.J -2.2 2.6 -::!.O -2.3 -l,' 1.0 ·:U -3.4 -2,7 97
Mn~ ..d,er " '4 1.' II':; OA ·0.., ..l' U.4 -o,. -0.1 100
'1.31,.hl -9.0 2.9 -<>.I 0,0 -l,O -u ·12.6 :\.3 -5.7 -5.0 '"( II1JDll ·11.' 2..l 2.4 2.6 ,.~ -Il.b .'.0 :!,6 ·{U 0,. 101
Pentium -2.6 -0,4 -2.4 .1.3 ,. .2,::! -3,8 0,1 -1.9 -1.1 98
um " 1.'-; 11/ '" I.' '" "., ,n 3.0 I .•

HI..ndm!; Tnmell... Hcrc: .... ..rJ. Rllmll. I1U''''-l1



nlhd./7. \'il//a/llnlt'.IOr/1'r 1'J97. Slll'pf"rt'I/tI('f(lr.\·o~.

Opdelt tf/erJlmft.'"p"

J8 1+]\1nlr:rh'l!de
Hl, Au",ha

InI,,1 (lindt h Y

BlanJlntt 82,2 100 IU.7 100 92.4 100
l Jn~ -J.tI ')'i -,1,:S 95 -2.4 "Ilussar -J.~ •• -2.7 97 -2,3 98
TnnldlJ Il..' 100 0,1 100 1.6 '/K
Rllmo 1.4 101 J.2 101 1.6 101
\"~"-1JIll:" 1.6 102 1.11 101 1.' Hl:!
Rr:apc:r -2.0 9S -3.8 95 -2.8 97
!'foli -2.1 '17 !.tI .8 U.:S ...
1.SD y, .:..~ 1/

I nI,,1 ff!f\jl,~ .IO

Ulalldlllg 84,9 100 ~5.S 100 ~).5 100
Ilunter -·tll '" -.u. 95 -:!.6 '17
T,~ -1.6 98 -1,9 ... -2,6 97
Brig.auJt'r -3.0 '"' 2.~ 1m 11.1 lUl
Yacht -7.J 91 -10,6 88 U '"'lhlallll (Ul lIIIl ·2,n 97 1.' 1112
Penuum .1.1 99 1.' 9' -I.H '/K
1.,>1J "' OJ U

BI.mulng IlinIdl... ~kIC\lo,U'J. RItlIlO. HU"''''I

label.J8 \ mlalm'dntJrlrr IVY? .\/lrr/nelltlt· j(lr~o.r:
01"lell ,"/Ie f lorjnli:t

fwirugt

Vinlerh'm Vimertl\'roc Andel korn I lfukom

HkS If>\ I Hk, I f>, I Hkg I >'u-.Ipr. ha pr hol pr ha

1/lI/JI tl/rlit;: IN " 11/

Blanding 117.1 1110 92,6 100 90,8 100
hn' U) 9' " " 1.11 ."
Hu",," -2.8 " .1I 97 ·1.6 9.
TnnlellJ -U '/K -:',1 98 ·0.6 '1')

Rllmo LI 101 1.5 102 1.9 102
\c,..,alllc" U, 102 I 1 101 1.2 1111
Reapcr -3.1 96 -J.2 97 -2.6 97
1',lal .O.:S 99 -2.'1 97 .().5 99
I.'>D :U 1,8 /,/

\",{/llm'I'~ /I y 19

Blanding ".3 100 88.3 100 92.9 100
Ilunter -2.6 " " .. .1.' 96
T,~ ·2~ 97 -1.7 98 -JA %
Brigaulcf -L:! 99 -lU 100 O.• 101
Yacht 4.0 95 -3.2 96 -6.6 93
t"lu.mll U Il):!: 2.6 10.1 ·(1.11 99
Penllum -1.1 99 .(J,4 100 -2,7 97
I-SD '" :U; 2.4

lJIandlllg Tnntella. IIcrcwarJ. RIlIT"Il'. lIu"....r

..oncr npnacl næ:-.lcn '>amme relallvc udhytlc u:1I1,>el lur
fruglcn. Re\ullalCrne for 11)97 '>\arcr '>:llcdc~ fuld'>læn
Jig lil rc'>ultalerne fra 1996. 1995 og 1994 De givcr ..~
ledes lUC anledning td, al der "an udpege.. enkelte ..m
Ier 'lom ...crltgl velegnede 111 anden cller ncre al"\ h\ede.

57 al de ..uppierende for.."g er gcnncmfun med og

\'inlenkl'd

Tahd -ItJ \'itlleriwrlil'Wr/1'r I1Il'lJ O/: I/r!t'1/ IWUlll"'bl'kil'ltI

I!l'/!>l' ..mpl'ler('mJe jOr.fI'f.:. (1I39-114()
A = thit'rI .f1'ultlpe1Jl'ka'IPJ/Jt'/II'
H = IO + J.O I Amlltur Pm

Udb)·lte I hkg pr. ha MmkJb p" Pct.
Vinl«,rh'ed«,

I
for \~amr-r- meldug Septon<l

A " bd.zmpcl'lt' A A

An/(lf {flnøg Ih .Ih .Ib 15 I.<

Blandlllg 80.9 92.0 11,1 I.S "l)'n, 17.8 88.9 lU OA "Hu",," 77,4 89.9 ,,~ 1.1 16
Tnr1tcllJ 111. \ l,lIJ.n 11.1 2. , "Rllmo 80.1 9J,6 13~ 1.S 11
\c"";l1l1c' 10.1 9:\,11 t 1.9 D "Re.apc:r 78.1 88,4 10.J 1.0 14
lIoIl Kil.:' 811,(. 9 .. l.1I L1
LSIJ 0.11 0,_ /h

r\llIofjnn"l,g 2l 2l " U 22
BI;ln(hn~ 77.7 88.1 10,4 1.2 ,.
Ihmlt'l 7·L! 8'U 11.2 f1.K L1
T,~ 76.2 85~ 9J 1.2 13
Rn~ ....ht·r 7U w·n 15.7 :!.:!: "Yacht 72.4 83.4 11.0 1.2 14
Chlolntl 77.1 8'1.1 12.0 1.9 Ol'
Pentium 77.8 87.4 9.• 0,5 l.
LI/I /,h 'O l.,~

LllaOlhl1~ lnnl~'I1;I, Ilu,""lr.llcr("wllfd. R,tnm

uJl'n ,\ ampchc"æmpcl"C. Rc",u!lalemc at dl'''-C fOl"'ooog
lremg.lr at label ~9 J moo<"ælnlllg III land,tor<.~)gcne er
der i di ....e 2 fONlgs,crier al1\endl AlIli'>lar Pro, der er el
af "lrohllunneme. Der er "pTlljlel 2 l!an~e mcd 1.0 I pr
ha, hvIlkel svarer III, al der I dl"~c tor..og I all er anvcndl
en luld do'>cring al Ami<'lar Pro. Dc opnåede rnerudb)l
(er for behalH.llingcn er vi ...! midi i tahellcn. Ved behand
Ijn~ Illed Aml ..lar Pru er der npnacl \;c..cnlllg1 hUjen:
merudhyucr end I land.. fnr-.,'genc. h\or der er all\endl
Till IOp. Mcrudbyllcmc I de 2 lor;og""Cner '" Illger Ira
3.4 h"g pr. ha t ..onen Rcaper III 9.1J hkg pr ha I ,onen
Ilu'>'..ar.

Vinterhvedesorternes egenskaber
Del har I ob"Cr\all(.m'parcellemc (1:IIx:J 50) med vIllIer·
h\ede'>oner I IW7 \'«'rel mullgl ;lt bcdnmmc modlllng'
ud..pun"t. prO\:elll dode planler. \ lIaIIlet efter \ mIer.
"lral'l'ngde. "aralier ror ICje ..æd og 'lI1greb al meldug.
Sepluna pa hladene. gulru!'>1 og a"'>!'>' ampc.

KamklCren for vitalitet eller vInieren er en hed''UUlld
"C at Iri ..khcd og gmnfarmlng ved \le"'''1 I forårel ug er
giH~1 pa en ..kaia Ira I III IO, Dennc vurdering er gen
nemfl)rt ad nen: gange. j'onn!.tlcl med "araktergl\'llln
gen har værel .11 give en vurdenng af. In·ur ""'aJede '..ur
leme \at cher \IllICren \1ed la undl.lgel-.cr er der lUC
de ..ture uriJtloner I denne kara"lcr, men den gl\w ;tlll
gC\e1 Cl gudl fin~erpcg 0111. Iwdke Mlt1cr der var me..l
..Io.adcdc. Oen forhukl .."i .. nye ..,url A'''eli, har opn:\cl
dcn bell'>IC "'ar;tkICr \cd dennt: vurdenll~, Illen ....urten
rold har d!?n d.u-ltgl<>IC "araklcr. Del "lell1ll1cr godt med.
al del ol:;,a var ..ont:1l Fold. der havde Jen højesle pro
centdel (Ii'llle pl.lIller i fur.lrel.
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Tabe/50 Vinr~rlrl'~desortunut'gmskJlber /99;

I CJhcaI'W' r celler 1997 GnID VldeaI8J.JIUU 1997--I:: K-. ~...... """,",,'
VIiIIu..... .. SId- r",

S<p- Ab- 5pcdIik .. ~ .....e::Mod- --~ Iejoo ..... GuI- ...- ...~. ........ pIoo- viD- .;,." da& .... ,,- "'I' ..... ,~
blad p." bold Iv_le< le< "

Antaljon", 4 1 4 6 j 7 /4 1 J

Blandin& "" 0.0 6.0 74 0.3 13 3.9 0.0 3.0 •
Asketis 318 0.0 6.7 98 2.5 1.1 1.3 0.1 1.0 PmJ.Pm6 8 8 6 7 6 8

"-' "" OJ SJ 97 J.7 8.1 1.9 0.3 7,3 Pm6 9 8 3 7 7 3
Bandil 418 0.0 3.3 7l 0.0 2.2 7.• 0.0 3.0 Pm2.Pm4b.Pm6 6 6 4 3 7 7
Bati. 618 0.0 3.8 97 1.0 OJ 1.3 0.0 0.1
Brigadier 418 0.0 6.2 68 0.0 3.• 6.6 3.1 3.0 Pm4b.Pm6.Pm8 3 6 4 4
8uccan~r 318 0.0 6.1 74 0.7 35 4.7 0.0 10,0
OUllnti 4/8 0.0 S.I 73 05 2.9 10.3 0.0 75 PmZ.PIII4b.Pm6
C1wic 418 1.3 3.0 77 0,4 1.0 L7 0.0 1.0
CI,y 318 1.3 S.O 89 lA 4.• I.S 0.0 3.0 Pm-lb.Pm5.Pm8
Com", 618 0.0 S.7 82 o.• 3.7 3.3 0.0 S.O Pm2.Pm6 S • 4 4 4 4
Conez 4/8 0.0 S.6 " ·U 0.0 1,5 0.0 0.0 U
El" "" 0.0 S.2 74 0.0 0.7 3.1 0.0 0,3 MlHu.MIHe2 8 4 4 3 7 6

""'... 3 0.0 S.O " 0.1 0,3 I.J 0.0 1.0
Fbu SI8 0.0 S.7 '" 0.6 13 J.2 1J 0.1 1ngeD S 6 4 S 7 S
Fold S 4.3 4.1 78 3.0 o.• D 0.0 3.0 Pm1.Pm6 7 S 4 6 7 6
Pnmegu 418 0.0 4.9 67 0.1 0.0 3.6 0.0 0.1 Pm2.Pm4b.MlFlJ,MlFt4 S S 3 2
Hansr31 418 0.0 S.3 " 0.2 J.3 ~,O 0.0 .'.0 MIHa2 6 S S • S •Hame< "" 0.0 3.2 70 0.1 1.. 4.6 0.0 0,3 ........-H.:nt'n 418 0.0 4.9 68 0.0 1,3 3.7 0.0 3.0 Pm8.\lIH.a1. • 4 3
H=wanI 418 0.0 S.9 69 0.0 2.3 3.7 0.0 17,3 MLHa2.MlHe2 S • 6 7 • 7
HUOler 418 0.0 5.1 74 0.0 0.9 1.. 0.0 0.1 Pm8.MlHa2
HUSAr 418 0.0 s.• 69 0.6 0.9 '.S 0.0 3.0 Pm2.Pm4b.Pm8 3 6 3
Joler 4 0.0 •.0 81 O.• 0.8 5,6 0.0 0.1 Prn2.Pm6 8 S 4 3 1 3
Ktrslen SI8 0.0 6.0 73 0.6 0.7 4,8 0.0 05 Pm2.Pm6.Pm8 6 7 3 2 6 2
Km 618 0.0 H 74 1.' DA 1.' 0.0 1.0 Pmb,U
L)'nx SI8 0.1 S.O 64 0.0 0.2 3.9 0.0 O.S
M:!\~rid.. 61. OA 4.• 74 0.1 0.5 '-' 0.1 0,3
Mtridu:n 418 0.0 6.2 73 DA 15 3.• 0.0 7,3 Pm6 7 6 S S 7 S
~knll:uJ 4/8 0.0 5.7 73 0.1 U lA 0.0 05 MIH1l2.MIHc2 7 S 4 3 7 S
Ptnuum 618 0.0 S.• 76 O., 0.1 Z.7 0.0 0.1 Pm2.Pm4b.Pm6.U 9 4 S 6 7 S
Prpual 41' 0.0 ~iU 74 .., 7.S 7.2 0.0 17.5 1'11I1.1'11I6 4 S 4 • S S
Rrapc:r 418 3.0 '-' 70 0.1 0.8 6.7 0.0 1.0
Record 5/8 0.0 S.J 8.1 O.• J.O _~.9 0.1 l.O
Rlailo S/8 3.8 4.8 7. 0.0 2,2 S.J 0.0 3.0 MIH:&2.MIHc2 4 6 S 6 4 6
RIII11(l 31. 0.0 .'1.5 77 0.1 3.3 .l.J 0.0 .'\.0 Pm2.Pm5,Pm6 • 6 4 , • 3
Rubrns 41' 0.0 S.S 84 05 0.0 S.• 0.0 0.0
S,nc'lr J/8 o.n :li.n " 0..'1 0.0 2.1 0.0 0.0 Pm1.PmJb.....llh~ ....tlt'rJ
$In,) 318 0.0 5.5 97 1.. S.J L7 0.0 1.0 Pm4b.Pm5.Pm6 7 6 S 3 7 6
Sul."'" 718 0..'1 .'1 ..1 " IW o.:! IJ.7 O.1l 1.0 Pm2.\IlFl-I 7 3 4 3
Tm> 618 0.0 •.0 .3 L7 2.0 2•.\ 0.0 2.2 PmS,Pm6 8 6 j 6 7 3
TnOldla 818 0.0 .'1.2 78 1.2 2.5 2.2 0.1l 5.0 Pm:'.Pm6.\tlJl.;I:! 8 , 3
e~ 618 0.0 S-' 103 J .• S.1 O.• O.• 3.0 Ingen 7 7 6 7 6 5
\t"'f'3Jllc.... .'\18 0.0 :li.0 '5 0./ ~.b 1. 0.0 J.O Pm2.Pm6 8 • J J 7 J
Wind'iOf 418 0.0 J.9 79 0.2 2A SA 0.0 3.0 Pm2.Pm5.Pm6 7 6 4 3
~adl\ J/8 O.... I.J " lUl 0.8 1.8 O.U O.S PIll5.~tIHa!J·,IIHc! 4 7 5 7 • 6
A 011973 S/8 0.0 5.9 7.1 0.8 0.0 2.! 0.0 0.0
IN,\ 17S:! WC 7/'t' U J.J '.:li li.:! l.! 1.' o.n 0.1 PmS, ... tIHa2

Sl..ala l-Q
· SI...1I.1()..IO.O=mgc-n1cJc"cd
I, l'et. dækl..cl hlad:u't.'al
, AI..",arnpc \1cldu!>:
• \pecllik rc.-,"1en,; Yo:dr rc.-'I'h:n,nclo:~nchcr o,c r'llle! _~ 1
• )penflk mddugrc.-'t,'en,' ~ 1111.1~.Mlllc2/Pm<;.PmO. \1111,I:!lPm2.Pm4h.PmIVPm2.Pm:''pl1Itl

FONe kolonne angJ\cr daloen for modenhed, Dcn har I den megel kom,lral.:dc ..ort Lyn:( lil 103 cm I den I;mg.-
\'anere( med --l dage tra den slldig"IC son Tnmclla. der "Iraede son Ure. Forekomsten at lejesæd har været for-
\J.r moden den 8. augu"'l. mens en ...(or gruppe ,orler \'ar holtls\'i ... be:lil..eden. Krahig~;( lejesæd er kon .... laterel i ~or-

modne den 4. augu"'l Slratl:ngden har \-:ulerel fra M r.:m len Ure. der har fael I..ar.tllcren 4.6. og i "o"en ('unet
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Ueh."plCl'oCll '\11' er en fordl"hlg "folk for r..:_"IClh melh" h\cJc
ITK'IJu!, _h\ lIf rC\l,lrn\~COCIcnJnu IIo.I..C er UJo:l1hflH~rcl

Iklc~I\CI...:n 'Pm' l" en 1.\~C' tilT cl \dJdnrn:1 rel'lt'n,~cnIl\Cr
for h~cdc:llldJu!1

1..tI,lI1fl~d-..:n l rC'I"ICll'ho.·rCI!"Chl·n .mp\cr Jen I..rono[ogt,lc r.rl..·
I..clolp: rC'I,r...""," er n:gl\lrcrcl I
II..~ ·Il,I\en·· Pml\. \lII/J.:!. 1\1111.t2 er den .tn.kll Iq~:I'lrcrnk r~"I'

\ll.'n\ l H.l\ell

med en k"rakh:r ·L!, l den mod'lane ende ilr ...ka!aen er
der I en ... Ior gruppe al ~Ol1erne Ikke ko" ... lalcrel ICJc ...a:li.

Mel<.lug'lllgrehcnc h.u \ ,crel hc ...kednc I are(\, o~N:r\a
IIOIl"'p'IrI.:c11cr i \ 1IlIcrhvl:dc. Del kraftlgqc mcldugan
grcb cr kon"'a1cn,'1 l "'oncn A...rx'ct. hvor der er kon"'lill~

rCI X.I IX·1. dækJllng. Sorterne Frime!,!u ug Cul1el har
udmærkel 'Ig \ed. ,II c.ler O\crhU\ edel Ikke er kon... talerel
mehJu!,! I c.lelll. Der er regl\lrerel no~el \ anerenc.lc ::m
greb al Scplona P,I lllildenc Dc kraftlg"'le angreb cr kon
'tatcrcl i "'orlen Chianti. I11cn... der ikke er fundel 5epto
ria Pil hl'u.lene I ...~men Ruben... og I nummer...ol1en
A.OIIO?:' Der er I 1997 kOIl ... laterel angrch:lf gulnl ... t i
"'urtCn1I,' Rrigadler. H'lir. A...pccl. A..kel .... og fVl:nenck.
Angrclll'l ,li abw,lI11pe h,lr I I W7 \;nl'l forholdvi ... be
,kec.l..'n!. og det cr kun meldug. der er kon"'lalerel De
...{(,....te pruhlemer et fundel i ,urterne Buccanrler og Ilcre
ward Der er nere ...urter. hHlr der Ikke er kon"!;llercl an
greb I ak .....'nc.

Re!!I ... lfenngCn1l' Jf ...ygllOtllllle l oh.....'rvation...parccl
lernc \l-.er igen I 1997. al der cr en del ...ort ...fot\kd1t: i
Illlxltageilgheden. og der ... klllle v:t're ~nde muligheder
fur al ncd ..æUe mlkoen fClr ')'gdom ...angreb gennem et
be\ Id.. l ...o~valg

Re......lcn ..geneme for meldu!,! er kortlagl l nere af de
lidi ældre villlerhvede\oncr. De fu,,~elh~e re"i ... tell ...gc
ner er hc... krevet i latlel 51. Del cr Cl forhuld ..." i... bcgræn
...ct anlal re~l\ten...~eller, der er lil nhbghed. men det 'cr
heldlgvl\ ud til, at nogle af de nye er forhold ..\is endu
\c. Stlner med rc~i ... lcn...gellerne ~IFi1 og MIFi~ har
fnn.......u en dfe~ti\ I \ Irkende meldugre... I... len .... Endelig er
der en ... lor andel al \ Illtertncde...orteme. der har en ret

effekllV 1l1.lrkrc:O<l... len.... der på ml' ærende Illhpun~tlUe

kan henfnre ... III ct eller få gener.
Tabel 50 hringer og ...~ karaktcrer fm ...on,ll\len, men

17 af de afpnl\ ede ...()ner cr lUC P~I den dan ...kc ...on ..li
... Ic. DCI ... k)lde" enten. at dcr er tale om flYC \t)rlcr. '(}III

cndnu lUC er bleH'1 optagel pa Ii ...lell. e1lcr.lt del cr ...nr·
ll'r....om er cr oplagel pa cl andCI land......ort.. ll ...te og pJ
den hag~nJlld kan mar~ed.. forc ... I Danmark

Del cr I IUNC række k,lra~tcrerne fur prutcJllllldhold
og \l'dilll ..'ntatlollwa:rdl, der p:1kaldcr \lg umiddelhar 1Il

lere.....t:. SelllTllcntalllm\\,.crdien er hle\el merc ima\-· ...
"';1Il1 I de "l'nere i1r. Ilkl den cr algl)rende hlr. OlU el IMr11
\Illlerhvcllc kan ..ælge... lil imer\enliun I furhllldel-.e
med 'lill~ 1llllller\enllUn er dcl 7..clene)lallcl. ,om er ill
!!urende. Del" arcr til -.edlmenlaIlOn\lallel. nll~n det lur
hilid. al MlrtCn1e er alpnl\ct i for... ~el[lge 111'. g\lr del nud
\cndigt al \llmælte :o<eJllllcnlalioll...I;lltcl til en værdi. der
kan ,allltllenlifne ... 1111e1lclll for...~cllrge år. Iler hnlge...
...c\hmellt.llltlll\\'ærdien. der cr Cl relatl"t lal p..1 en "kaia
fr;1 I lil l.) I-r .,.edllnentalion ...v~l'tdlen 6 c1ll'r dermCf.
"Jrer det nllnnalt til et I ...dene)tal pil Cil. 1() eller hUJerc.
lllen ... en ~lI11nent.ltlon\\,crdl po.! ~ eller lavere "\'arer Id
cl 1.elene)I.11 po.ll,:a. ~O eller I;nen: Salg 11llllter\entlUll
kr;l'\cr ct i'..denc)tal 1':1 mind"'l 20 llggcr del mellem
20 og. 30....k,d kumpanlcl gcnnem t:ll ....Ikaldl dCJIC"'I. III·
dcn Jel kall ....dgc... Id IIller\'entlnn H\ I" ZclenCjlalkl er
O\cr ,~O. er der Illgen kra" om deJte ... t Et kompanl ,kaJ
opfylde intef\Cnlion kr,Helle. lor at del kan ,ælge... til
mll'J'\enlHlll I c.le .. Id te par ar er der lUC ,ulgt , ..ctllgl
... tllre mængder kurn tilmlcr\cnllun. men hH' \erdcn ...
markcd"'pri ...en P~I hvcde falder. kan det hurtigt bll\'e ilk
ludt igen

En ret bely-rJelig andel af ...orterne pil den d;Jn ...ke ...ort,
lL ... te har ~ennel1lgacl en te ... t for ho.lgce~nelhcd, I den for-
hllldcl ...c er der uduver \Cdimenl;lli()Il\\';crdt og ;\ under
\I'gl meludll)'lIe og hmd\olumen label "li \ cr. al en
del af de afpm\cdc ..oncr ,kulle \ære \elegnede til
bn'll.1frem... ttlhng. men her er del I \ld'lle end..' Jftagcrne.
dl'l :o<liller kravene. ug de on... ker nOfllldh al Inddragc Ile
re furhold cmi delll. der her er undCf',ugl

Flere års forsog med vinterhvedesorter
Tahcl 52 hide ~8) v'i-.er forhold"'lallene fur udbytte for
de ell~e11e \ lnterh\ede,orter l de ar ....lIen 11)1)1. de h.lr
deltagel i land...fu....ngene. Der finde ... meN I tahellen 7
...nrter. der h;lr deltagel I Iaml,,(or"','gene I .5 .Ir eller merl'
I d~~n nedeNe del al laOcllcn bnnge, re"lIltalcrne for dc
II .,orter. der har del laget i land~for'lOgcne lor l'ur"'IC
gang i 1997. Rt:~ull.l1eme for de ...nrt~r. der har dellagcl I
lIIerc cmi cl ar. \i ..er tydelig.. al lldh)IICrclallllllcrne \a·
rlerer en del li.! ar III ilr l>er kan derudm er \.erc en mlll'
dre \ ariauon mellem J) lIand og <kme. men den "kai
h1nnentilg hg~ ...a meget Ilhkmc... tilfældigheder ...om
reel k ...urt ... f()f',~c11l'. Ilahel 53 hldc ~9) er \ i... t del gl'll
lIclII ...nithge forhold"'lal for udbyttc I de 'llI ... te .5 år. Ocr
cr \cd hcrcglllngen at gcnncm...nl!1et Il..ke laget hen ... )'n
tl!. h\'or mange for..ng ...nrtcrne har dcltaget l det cnkchc
ar Alle ar 11Il'l'gge!<o ..!lIede... lige ... tor vægt

rn gennemgang aftahel52 og .5.1 gl\er gode mulighe
d..'r for al \ urdcre de enkelte \t)rter... udb) Ile og dere\

MI1J=Mll

I og:2. rc"l'lrll l '8nlla'
l ''i:! 11:",ll"l\_ I 'Fllnl('~u\t't('..r
2 rt'S!"lcn." 1 'Hoven'
2 re,j\lcn. I ·11cl"l.'~arJ

2. resistens l 'Sicco'
:!. rC"'il'll\ l "I<llcm'

Tcsuon
ro.-
re l'o.{Cn I-

l~j\lcnsgen Il Bemærknin~cr

\'lI1m'ler
lonll,ho\lo
K.llk
Ko~ack

"IJ~J

Holgel
,\ mh.J",Ill.Ir
N()rmandll~

"I'n..
Bnlta
"'0I111:11U "'lx-J
!I3\Cn

HcrC"'lfll
SIC~O

"IJknt
Ul.cndl

Kode
r",
~i I~n.\'

Jresi:'ICn\J'Cn J

Pml
Pm:>
l'mlJ
Pfll~h

Pm'i
Pm6
PmS
Pm9
Ml.-\\
M1BII,MIBl2
fo.llFd.Mlh4
MliHa2
Mllle2
MlSl2
'tIT'I:!
LI
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låbel52. Ol'ersigl (JIU flere årsjCJrsøg med IJimt'rll\'ede~orter.Forl!oh/stollnr kf'nli!lUlbyll('.

Hek landet J 1I;and
199] IC)q4 199~ 19% 1997 1993 IlJlM 1995 1996

Blandio, '00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Rnmo 1().I 109 IO] 100 1().1 101 110 103 101 Ul' 101 IOS I().I 100 IOS
RWlO 97 101 103 94 100 94 99 102 91 100 98 102 I().I 101 99
lla\en 107 102 102 100 99 107 100 101 98 ')7 10'\ 1(>4 I().I 105 102

"""" 107 107 103 96 98 108 IOS 104 96 98 106 106 102 96 98
Here\\-an1 99 98 9J 97 97 1(>4 99 94 .7 97 9l 97 ., 98 97........ 97 97 9S 93 9S 98 9S 96 94 9S 96 98 93 90 94
Cre 81 89 88 84 84 7. XX 89 8l " ... 90 87 8' 81
Bngailier 100 I().I 98 102 96 104 97 102 102 IOS 99 l().l
T= I().I 100 98 100 101 IOn 100 IO.:! 106 100 94 98
"",n« 102 101 102 96 100 100 100 92 103 102 106 99
Lyn.< I().I 102 98 ., 1(>4 1().I .7 ... IOS 100 101 97
FIai< 104 101 103 106 100 1(>4 101 103 103
Windsor 106 99 103 10l 99 100 IOS 101 107
Versailks 106 100 103 107 98 103 IOS I().I 104
R<COOl 106 100 103 106 99 10_' 106 102 103
Cootur 101 96 102 101 97 102 101 93 102
Tnntelli! 108 106 100 IOS 1m IOfl 108 102 101
Efol 104 101 99 I().I 101 98 105 102 101
ChianlJ I().I 96 99 I().I 97 98 I().I 94 100
Bandit 101 96 99 101 94 99 IO' 101 99
5tal:klo IIU 97 98 Ill'\ .7 97 104 97 99
S""", 10.1 101 98 101 100 98 IOS 1().1 98
.lim..! lUl % 97 101 94 .7 100 99 98
Encore 102 98 97 101 97 9S 103 101 99
Jnl..l.'r In2 100 96 IO.' 100 97 100 98 96
Meridlt'n 97 97 96 96 96 9S 98 99 98
KU'\ICn 101 101 96 HH IIXI 97 10.1 lUl 9S
Yacht 101 91 96 101 " 9S 102 98 97
I'nmq;u '" ., 9' 97 95 ". 100 91 "CortCt IO' 103 I().I 104 107 101
Il.lml'r IO.:! 99 101 99 I().I 100
Asketl~ 102 99 101 100 10' 97
Rcapcr 9' 98 .7 .7 101 lUO
MCnrulid 97 98 ., % 9S 99HaJl<;cat 99 98 ')7 .. 102 99
l'enllurn 100 9S 100 96 102 9S
BUGlIlllCI llU 102 106
Kn~ IO' IOS 103
\'r>eu 101 101 100

Classtc 100 100 101
11lJ.'·171Q·IOO 100 lUl 100
Mllverick 99 100 99
CIa) 99 ., 99
Salis 98 99 96Ruben, 97 "' 97
A,011973 9' 96 93
rold ., ., .J

,tabililet owr arenl' co ""ld;!n gennemgang, il i1,p=ledt:, n.r' Ilt. Kormalt ligger de ncste soner t melJemgruppen
under... trcFe. hHlr '~l"enlligl det er at fokusere pOl mere og er derfor iUe med i labellen. Der er tale om en ret
emI et <I'" udb)'llcrc'ultaler af \Interh\'t'desoncr lorcnllcl op"llllmg. men den kan forhabenllig være med

111 at IX'gc på de "æ"Cntligslc forskelle mellem sorterne.
Kort beskrivelse af vinterhvedesorterne Vinlerh'edearealel nænner sig efterhånden 700.000
IlabelIernI," I delle af"nll findes der nply~nm~cr. der h<l, ug der er derfor Mor inleresse for afprovnmg og mar.
"kulle gøre dCllllUhgt at danne <;ig Cl bIllede af de cnkcl- kcd... furing af \inlerh\ede-.oner. Udbuddet af '\oner er
le \ intC'rll\ ede..oner og dere, .. lærke og s\age '\ldC'r Det og<;~ ..:crdcle" "ion, Del fremgår af label 55, al der hej.
bo dog \ære ,an ..kdlgl at holde ~mlllen pa alle di",e dlg\IS er en \"I~ tendens III. .lt sorts,·algell vmlerin·ede
oply,ninger uden al nu.... te mcrhliUel. ..preder ~ig over t1cre soner

J wbcl )4 ",.ide )0) er ,unerne grupperet efler den.:, I d par <lI' ar ..o" ...... alget domineret af sonerne Hussar
cgcn... labcr, Her er lun lagel de 'oncr med. der ligger l lig RlIlIlll. men IIU ..er del ud lil. al og~ soner ..om Term
ydergruplX'rne I'or de cgcn,J.;abcr og J...araklercr, der er ug L)'nx J.;ummer III ...It ~ ..Iagltegge en stor del af arealet
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Vinlcr!'<:.cd

Talu'15.1, (}\'('r\I~r (II /'rIOr/.I'!W'W11:; l'illll'rl1l'('l!e IYY3-IJ7,

Ilele landet J nand Øem,
Vlnlerh\cde Udb Ile og mcrudh Ile, hk.p: ~tme pr. ha

M~eso<1 Pro'''ct son Forholdlai Måleson Prø"cl M'>l1 forholdstal MIlI=n Pr"..el~ Fortwldsu.1 IBlalldmg 100 100 100 Bf'Orl"\I</lr IIJV3-1J7
RlIlIl(I KS,2 3.4 11).1 81.1 l,7 11).1 91),2 3,2 11).1

HaH'1I It-U 1.' IO:! 7Y,8 0,-1 101 915 \.7 11).1

Hussur tl5.2 1., 102 81.7 2,1 10:- 90.2 1.3 Hil
RI,lllo MS,:! It,Y 99 77.'J -:!,2 ')7 ll~_tl 0,9 101
Hcrt;:ward 84.R -2,7 97 SIA -1.6 98 89,7 1.11 %
Pl'!'U;11 S-I,' -1.1 ., 7'Ui '.h % 1)15 "i,l ').I

U<c 83.0 ·12,:! ., 71.2 -IlA 85 90.6 ·13,7 85
FlIn,IJ.:\lI/'/W,J\J:"

Bl'igadlt.:r 85,6 1.0 101 IW.O -0,1 100 92,11; 23 102
Tcrr,l !l6.fl ru ll)l,) K2,:! 0,0 101 92.6 -O.K '",

ihlnler 1I5,b -0.1 IIMl 80,4 -1.6 98 93,6 2,4 10J
L)ln xf!,-I ·(U 100 K!,I 05 '", 1J45 O,f! 101
Fm;fd!o:M'Jr /995-97
Trilllcll;1 l\'),2 1.1 lll; K-.I.9 1,9 IOS <)5,S '., 10·1
Vc:rs:lIi1c, 88,9 2.8 10J IW.Z 2,2 10J 9S.9 J.9 lO.
RCt:l1fll xQ,l,I :!.K 10J lI'i.l 2 ..l lill 97,1 l,S 11).1

Wimhor KItS 2.6 IO] 1I4,6 0.9 101 95.2 5.2 105
FI,ur KILl) 2A 101 K4,2 Z,X lilI 9,'i.9 2,1 102
Efal IN.2 lA 102 8-1,9 Il,? 101 95.8 2,3 102
Slll'l."I~· Im,7 O,b 101 x~,6 lU 1UO 117,9 :!,O lO2
Chianll 89,9 -0.1 100 85.1 .(1,2 100 97,1 -0.4 100
Sldl...uln K!},2 0.2 lilO 11-.1.9 .0, ~ 100 'J'Ui lU lilO
Klr~lclI 90.7 0.:1 1(1() 115.0 -0.2 100 97,9 -f),-.I 100
('onlur KR.K O.~ 100 li-.l,6 0,0 100 1}~,2 -1.2 '19

Joker 88,9 -0.7 99 M,2 0.1 100 95,9 -1.8 98
l:.n~·(m.. 119,9 -1.0 '19 K.'d " .7 97,1 0.9 101
Bant.lll 88,9 -1.1 99 g·U -1.9 98 95.9 0.5 101
Srn,1 H~Ul 2,0 98 x-U 2,-1 ')7 9S.7 1.1 '1J

MeridIen 88.9 -2,8 97 1\4.2 -3.6 % 95.9 -1.7 98
Y,lChl !'iX.lJ -l6 91> X·U -~,O 9' 1}"i,9 L/) '"
Frimegu 89.2 -3.6 96 ....9 ·304 Oh 95,8 -4" 95
rOrl"~\ilr /lJlJf!-lJ-:

Cnl1c/ 89.7 1.5 104 &6.5 :Ht ''''' 93,9 3,5 II~

1I:lrrlcr 119.7 0.7 101 116..'1 11.1 100 9J,9 1.7 102

Askell~ 90.5 0.5 101 R6.6 0.5 101 95.5 0.7 101
IIrln'-C:l1 <XI ..'I ,1.5 9' K6,fl 2.8 'l7 9.'1,"i (JA lUl)

Rcaper 8Y,9 -1.6 98 86,3 -2,6 97 95.2 0.5 1(1()

J'cnlllllll XKJ -1.9 9,"i !'i"i,6 -1.8 9R ')2A -lA 'IX

Mcnn:ud 89.9 -2,4 ')7 86,3 ·2.6 97 95,2 -2.R 97

l

ViIll/>'!II,I!Irl'lI: 01'1' l"tl'Igt,,\ klin \'Ona /Il('(J god l i1Jre~f(l.\flrt'd. \1wliln e{fN I'illlt'r OK IJl't/""1tIlt'/,\t'lI {/J {m'('I'1II

dCl"" plw/f('" gll't'I" ef godl jinga,u',g 0/11, JtI'ilkc' \or/t'r l'l' c'r lJf'dl'I,

_ SII'{/I'/.:"mk{/ht'r: Sorrc'lI IJ..cll l'ære~r/'(/lll\', ~(i ""r/Hl' N luhmlor IIl'hlrt'~IIIt'mfg, El kort Hn) 1.111I gil'l' 1'11

II 'fh'l'e hØ.H. 1I1C'1/ \lIIl/fid/K n/ dar1lgl're kOllktO'f'efl('('C'llll' {Il afor IIknul/l'f,

!I1(!(llIIgtdighed ol'effiJl' \',\'gdOlllllJl' i IJriori/c'n'! rækkefolgc':

J:.l)'ekfil' /'(1,\';I'/f'f1S (H'aJor glt/nur.

God /'(',\iSlt'II.1 m,,,rjrJf /1lt'ldug,

God r(',~i,I'tl'lIl I)l'er/of Slp/oritl.

KI'Illill't:

tJl'f" wl'lXI'{ hl'()dh\'('t/e\ol'/l'f". 11\';\ da er rimt'li~ "kk"rhl'd for ajStl'l11illg lif 1'11 fuml/Ii/g IlI'/\·

/IIlel"\'l'lIlio//.\·c'K'It'de ,\'Ona, dl',I'. ,wrf{'r med l/(ljt IJWr('jllindhoJd og 1'I'diml'lIf(lfioll,I'I'tl'rdi 1'll'!'W'" /11';1 tid
{mJdu(:aedl' kom ,dwl\{f'lt.:l's. J
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7(lbd 56. 8ejdmi'l~ (if /Illsæd lIIt'd kraftig smirre af.~lillk·

brcmd. (84 I )

lIejdHlII1r: af l'illferl1n'tie skal <;ke, }I\';I' P1I bejd.wbl'hol's,
(I/Ial.ne hor d.H bt'flOl' hl'r:fOl: Hl'is rit/nI ikke tillader en
Hldwl (///(/IYSt'. bør ut/wcdnl {jlliel bl'jt/S('s.

Planteværn
Bejdsning mod stinkbrand
I tabel 56 ses resultatet af 5 forsøg med bejdsning mod
\tinkbrand. Der er anvendt kraftigt smiltet ud~æd. En
;lnal)",,~ af den anvendte ud.\a:u har vist 1.257.500 <;porer
pr. g kerne, hvilket er et meget v01d:.oll11 angreb. l prak
,i:. \il s~ kraftigt ,mittet hvede aldrig blive anvendt som
\;'I:.æd. Kun I pe!. af kernerne har været angrebet af hve
dcbmnplel. og 4 pet. af kernerne har været angrebet af
Pusariutll. Mod di'se to sygdomme h<lr der derfor ikke
\ æret bcjdsebehov.

I forhold lil tidligere år er pulverbejdscn Mancbbejdse
ny i afpmvningen. Midlet har været p~ markedet i man
ge år og cr i dag den eneSle pulvcrbcjdse på markeder.
MidJel er dog for nylig blevet afmeldt, men rest lagre må
benytle~. Dcsværrc har t:n bejdsekvalilctsanalyse vist. at
Manebbejdsen ved en fejl er hle\et underdoscrct. hvor
for effekten ikke kan sammenlignes llled de øvrige mid
kr. De m'rige ue midler har bilde i ~n:t!> forsøg og i tidli
gere år" rors~'g ViM ensanet effekt og merudbyue. Ved
bejdsning mod 'linkbrand kræves i praksis 100 pet ef·
fekt. men dette er ikkc altid muligt i forsøg, hvor der er
itJ1\enlit 'tærkt smittet ud~:cd. I dag benylles Sibutol280
1.5 lil bcjli,ning nf hvede. Bcrct FS 050 er netop blevet
godkendt i 1997 lil bejdsning af vinterhvede og rug.
men:,> Prcmi" LJelt:11~ke er godkendt.

"MancbbeJdl>t: underdu..crel \cd en reJI - under In d~is.
'"

34.7
26.7
26,6
28,2
6.8n,

32,8
16,0
35.2
J.7

47,5
37.;';
37.4
37.4
H3
10.1

."

Udb, og
mcrudb.

hl..g kerne-

1"""

33.7
O.J
0,2
1.0
'.9

61.0
0.0
0.0
0.1

59,0
.l.J
3.4

Pcl, ak$
med \linl..·

brand

295
JO,
296

JIJ
332
330
.130
336

JlO
:291
311
293

Frem
spin:de
planler
pr,m:

Vlnterh'ede

19%. 5 jrmol;

I. Ubehandlet
2 100 ml SibulOl 280 LS
3. 400 ml Premis Delta
4.200 ml Beret FS 0;';0
L~IJ J. .J
1-')/)2·4

1992·97. 2lJ !(lrSflg

I. Ubehandlel
2. 100 ml Sibutol 280 LS
4. 200 ml Berel FS 050
,.m /·4

'...m 2·4

/997.5 !orsøR

I. Ubehandlet
2.100 ml Sibulol2l!:O I-'~

3. 400 ml ~mis Delia
.1 20U ml Beret FS 050
5. 200 g Mancbbejdse·
LSD 1·5
LSD 1·5

• )(j"'1I1 VI.len 181,JuI1I 1{)I)7

Tabel 54. Kort kllraJ..teri,<:rik af \'imerhvt'dt'wrTeme i IlIIu/~·

frmog /997.
Kutl<:Qrterne i \'dergrufJI'eme er 1/(l'In/.

TIdlig moden Sildi~ nKKlen
Tnnlel1a 119,\·17!12·IOCStnkado

Kort.~trAel Langstniel
Lynx Frimcgu Haven Ure Asketls Halls
Brigadier Ilerewartl Hussar Siri:l Aspcet FlillT

Tern

liøj viialilet efter ,inler UlV vilalilel dieT vinler
Joker To"" Kirqcn Rialto I{c:lper M.werick
Buccanner Meridien Brigadlcr 1193,17112· JOe Yacht Fold
Askelis

SIn\.~lh' 81lKb:tråct
Yacht L)"nK Randil Ure Cor1ez I'nld
Rialto Ilunler Stakado A~\..etl~ Kns Terra
I'-Ia\en Efal Bngadicr Aspcct
Uereward

God resistens mod mcldu~ 5"8g ~islcn~ mod meldug
Frimegu Concz AOI197,' 8uccanncr Clay Contur
Rubens Pcpllal Ure Bng.IIJiet

A'llCct Siria l{ecorJ

La,·t pmleinindhold' Højt proteinindhuld'
Buccanner I'lalt Windsor L'rc A011973 Ht'~\\anJ

Rltmo Brig:ldu:r -""ketl' H::lu" Lym
A~pcet hJld PeJlltUm

Slorkemct' Sm:ikt'rnel'

'\'I'Cct Pentium VC'"'lIlles Yacht Rlaltn !'epital
I"tintt:lla To"" H:J~cl1

A,I..t:ti~ Jol..er Hal

Iillj sedilllcnI8Iio~v:\'rdr La.' sedimt'nlalion:,'a:rdi"
,\ ..pcet A,ke115 L're rrlmclla KIn>len Fnrnq;u
llert:\\;lrd Y;!cht

Ihtjt mdudb)ItC 1.a\lllleludb~·lI('

Hcre\~ard ;\'I'<:l:t Penllum RI.llto (".lnlUr Joker
Mcridlt:,n 1-1;llr MCll1l3id
Silia Bandit 11;11
Terr;! Fold Vcr',lllk,

Slorl hrod\olum('n' lille bnKholumen'
A,I..ell~ Ilcreward Bandit R1tlll1l Juler Kir .. len
Siria I~f;! l Yachl
Han-.eal Kwllo

'/ilh,,155. Vin(/'r/llw!e\l!rJemn IIflhrn.lf'lw Iprocell(

af arealt"

Udlagt eflerår 1996

Ilu,~ar " 35 46 "Kltmo 6 'O 24 "IctrJ , 8 17
I.ynx O 5 8
IlngOldlcl , ., 7
Ha\"~n IS 20 11 6 3
"el'>aill,,'
Herc'A3rd

"
9 ,

R1;1110
("'ontur
Bandit
Andre "Ottcr 84 51 11 4
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Hl'l'deSlillkbnllld er den mesl tabgilwlde af dl' IId
sædsbål'1le sygdomme.

S,'h' smgl' (Illgreb afslinkbrand gor komet ildelugten
de og uegnel til f,rødfremsfillilJg. Ved ,~/(l'rke ongreb bli
,'er komer ueglJt't Iii fodring af s/h'el sl'in som kr(('g.

Smiltet udsæd er tlnr l'igtigslt:' smilU'kildr for stink·
brand, melljor(/smi'tt' kan ogSt'forekomme,

\'hl d\'rkllillg af11I'('(It' eJtel' ,HinkbrOlUlallgrebetl Ill't'de
kmr der ,'(('re risiJ..o Jor jO,.(/51/1;flt:'. KUli Si/mtal 2EiO LS
og ddl'is BUl't FS 050 1/(/1' '~ffekt mod jordsmiffl'. Vil'r
opm(l'/·k.HJm pif, (11 spildphl1lt('r aJ IlI'ede ('/' Ilbi'jt/snlt' og
kali fore smiflell l'idl'I'e.

Knækkefodsyge
I lighed med tidligere år er der i for:irel 1997udsentlt en
progno...c for det forwnteJe bck:l'mpcl~csbehov motl
knækkefodsyge i Incde. P5 baggnlllu af ~lirnadal;1 og
bcdøllltt' planlepmver er Lx'k;l'mpel:-L'shr.:hovct blevet
vurderel :-um ydcrq begræn:-el.

1 lahcl 57 ses rc<;ullalel i1f ~ forsøg med bckæmpchc
af knækkefodsygl'. Spllrlak EW er i tlag ud r.:ne<;le god
kendte miuuel mod knældi.cfoL!:-ygc. Sidcn 1996 er af
pnwe! L'l nyt middel med effekt mod knækkefodsyge.
nemlig Stere.o J 12.5 re. :v1idlcl be!llår af c)prolJinil.
som både h:)f cffe~t på knæ~kd()(h,yg~ o!:! hladsv:lmpc.
Derudovcr indgår propicoll<ll.ul. :-0111 er det aktive <.;101" i
Till 250 EC.

ulbf'l57, I{Illl'Ji.kI'{1Ir/.\\"gt'. (lJ.J2 J

Pc!. planter med IIkg kerne pr. hll
kna:kkefod~yge

Vinterh\ ede

Fo~ I Udbytte I !"elle>-
Juli og n)C(· mcr-

udb)'uc udb)'ue

1997,.1 (ond!': I fl'.
I Ubehandlet 19 4-l 69.7
~ :! x o.~ 1Spona~ EW " l2 :U '.'.11
J 0,5 1SPOrlaJc EW 31 I.l -1,1
,I. O.~ 1SrHlIlak I~W 12 2.1 -O)

5. 1.0 1Stereo 312,5 30 2.8
(} 05 1"flIlfl;l~ E\\ " 25 ·O.t
7, I.U I C)'Cocel 750 26 0.4 .o.l
g 051TIh t()P 25 l.2 -1.6
9. 1,01 C)'cocel 750

+ 0.5 1Sponak EW 28 0.8 -2,1
ISOI·Y '"LSJ) 2·Y "'
/YYfJ.8fO/I(IJ.: f II
I. Ubehandlet 9 16 64.0
2.2 x O,~ 1Sportal. I~\\ 8 III J,-I 1.1
3. 0,5 1Sportak EW 12 2.3 -0.3
-I O,.~ 1SP<1I1;tk EW 12 ,\.01 O,K

5.2,01 Stereo 312.511 9 3.'
6 0,5 1Sponllk EW , 2, l ·05
7. 1,0 1Cycoccl 750 13 11.1 -1.0
8.0,5 J TIlt t\lP 11 1.2 ·1.6
9. 1,0 1Cycocel 750

+ 0.5 1SpOnak EW 12 1.9 -1.0
lSI) / Y I.X
1.:)1)2·Q 1.8

I, 2,0 II 1996,
I.t.'ll 2 hdlJlldJct J fl(l\"cm~r og ~1.\(Jiul1l\2.

Ll'J log 7·') hchJll(lkt I _laJlunl 26 29
LcJ -I 'il: ~ ht'hJ.nJlcl 1'1;IJnUTJ lO· 'l
LcJ (} h... IMnJlcll 'lil<hum \2

Vinll?rS~ed

Go/dlods.\Xf' i III'i'de. Roddn'lIe ,Hm/an·t'l. OJ.: phlllft'lI
lIodlllotlfll'f. \'hl kraftige OIlRI"eb n tiet Iletlente "rwl'llX
1m !J('/agt /1ll't1 l'lr ,'O" ht'!æJ,flliflJ,f ,\(ml po billeder Milli'

gl' '1\'('(le1lloJ'J..n '/Ur i 1997 "1/'/"1'1 811/ftm'edl' fra 0/111..1'1111:
f"nll' lIl:l' afjuli. SJ.."I 1//mll'(('n' ~iHt'rPit al goldfiuln'
gl' l'r IIr~lIgf'f1, er dl'1 nodl'l'lIr/iJ,fl (II l·tl.l~f' roddenw heil
rl'/I('.filf jonl. I/I'('dell ~(ltI ogw fI",lmod/l(' a/ {llIdn' lir·
,\"(/g('I" elld gOh!llUl,H1W. bl.a. /.;(l1l mt/lIt'lIl" Wl'I'C' .,kadf'l

efta 1';flIl.'rerl,

I (oriirct har der ~un værct ~næ~~cftxhygc j I :11 de .1

gcnncrnfpnc for,~)g. Dg der er l~kc opnået rentable mer
udbytter for bckærnpcl<.;c af knækkch-xbyge. l for:-uget
meJ mt='l knækkcf(xbygc ('iC l:lbclbjla~cller brullol1lCr
udbyltr.:1 vcd anvendelse af Sportak hpJe:-t l for<;ng'lcd 4,

ncmlig 3,2 hkg pr, ha, Delte :-varer til cl l1euol1lenldhyt·
tc p:i kun 0,6 hkg pr. ha. 1 I996-forsogcnc blev der og...a
kun opnået urentable eller meget lave menldhyuer I"ur
bckæmpebe af ~næ~~efnJ'ygc.Ocr har t de to afpmv
ning ..:'\r ikke være! for<;kcl p!\. de opn<lct.le merudhyller
veu hrug af Sport;lk og Stere0.

Tilt 101' er medtaget i fON)pleu ~ tor.1l vurdere, hv,l
~cn tid at lllcrudbyllct ved SporlaJ..bch:llldlingcn Jer

I So'''''''; IW8 mm/ln",H,·{o",I"."·' '''''''ri,,'''''''
I AlIgre!J af Ållrt·kkefodngl' ht'(/(lIIl11/f'l f j(}J'(II"l'1 I

1'I/'kI"/Hadilllll .l0·J2:

t.,. (Il a 35 I'ct. I'hmter UJIf.:rl'1u't, IwJ.ff'lIIpeJ dl'"
Jl/ed 0.5 I S(JOJ"llIk EW pi: !ta. Anf.:r('}Jt'1 'æffe,\ II/eri,

Jlor del IIlI/'lm'dl (ic: ti/ 2. \'l/aSll' \kt'(/t'blllll.

POlllfJY,\/('//Il'l h('IIYUl"\O/II ,\III'plt'I1U'lIt IIf al lu"
~ft'l/IJ1/f', om rlt'r l'J' &('//(/1' .fil/' hf'kll'fIlPI"I/' af klu/'J.
~l'Iod:lyg('. POIII!.\\',(lt'f//I't kWI 1'(" I "Vl'jlnllllllJ.: I

Jl/wllem'm 199R.. ,

effa

PC-Phmfl'l'(/'J'Il klin helll'1f('1 til (1/ olg()rt', 01/1 da

l'I" hl'!t(}1' for IJl'J..tl'mpel.H' {/I J..lUl'J../..l'jm1l'rgt'.
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skyldes en sideeffekt på bladsvurnpe. Forsøgslcd 7 og 9
er laget med for at undersøge. Olll vækstregulering
p, virker rentabiliteten ved bekæmpcl~ af knækkefod
syge. Delte spørgsmål har ikke kunnel belyses pga. de
svage ant,'reb.

Afprøvning af midler og behandlingsstrategier
I 1997 er afprøvningen af srrobi/llrinmidleme imensil'e
rer. og der er derfor udført forsøg efter cn række nye for
søgsplaner.

Slfobilurincr er nu afprøvet i landsforsøgene i hvede i
perioden 1995-97. I alle 3 år har Amil\lar (azoxyslfobin).
Arnistar Pro (azoxystrobin + fenpropimorph) samt Men·
tor (krcsoxirn-methyl + fcnpropimorph) værel afpl1ivet.
Alle er bredspeklrede mjdlcr. og normaldoseringen er:
Amislar 1.0 I pr. ha. Amistar Pro 2.0 I pr. ha og Mcntor
0,7 I pr. ha. Det fremgår. al fenpropimorph - del aktive
Slof i Corbel - både indg:ir i Amil\tar Pro og Menlor. I
Amislar Pro indgår del for al forstærke effeklen mod
meldug. I J\I!cnlor indgoir det derimod fur at forbedre den
I-.ur.Jti'vc virkIlIng mod meldug.

I label 58 er ~trobilllrillt=flle sammenlignel med Till
top. Arnislar ProJAmislar hhv. Mentor er afpr~lVet meJ
to behandlinger i hel. halv og I..val1 dosering. Tilt top er
Jenmod afprmel med en hojere md...."I..... nemlig med '2
gange hel hhv. 1 gang~ halv dosering. Delle er ,<;kel på
baggrund af lidIigere fir ... rO[\l)g. hvor en megel I'-lV ind
... ah "f Tilt IOP ikke kunne I-.oni..urrere med slrobJluriner
ne.

r=nrsøgene er udrt1rt i Ilul\sar (5 rors~l~p. Ritllll) (3 for
".\g) og Lynx (I forsog.). Seploria har været den domine
rende 'ygdolll. nlens an!!rcbene af meldug har været
~\'age. Gulru"'l er i"'-I-.e kOn'>lalerel. Dell beJsle Seploria
bl'kæmpcl~c ug del højeste bnmomenldhytte er opnåel
llleJ I\mislar Pro/Amislar. Det aktive stof aznxy'lrobin i
Ami ... tar er netop kendl for at have specielt god dfel-.t
mod Seploria. Mentor er "endl fur at ha\ e spcl,.'ieit god
elfe"t mod meldug. Denne 'ygdulll har dog kun optrådl
med ,,'age angreb i åreb forsøg. og derfor er Je opnåede
memdbyuer for Mentor lavere end opnat.:! med f\mbtaf
PI'O/Amislar. men højere enJ opnåclllled Tilt IOp.

I Je tlestc (ONlg med ''vampelx:ka'mpclse I hvede er
der optalt antal gronne blade pr. sira. midt i juli. Altahel
58 fremgar. at JeT ved anvendel,c dl' Till IOP har været
nen: gn;nne hlade end I ubehandlet. men at der \ed be
handlmg med ,trohiluriner har \':eret nt: ... t gmllne hlaJe.
Del er velkendl. al slrohilurinerne har en ydcrlig~re

~/(J/'l~rOIllI/!IIlIl't~!Jl'kt~

Slrohilurinerne er iJ..kc godkend l og marl-.edslort i
Danmark. r=or Ul vurJerc rC"ntablluelen :.Il' de nye typer
miulcr er ucr i l:nkelte tabt~ll(:r bl.a. label 58 gcnnemftlrt
en beregning al nel1omerudbyue. Firmacme opl)'cr. al
sMrellu midlerne bliver goul-.elllh. fon enter man en pris
pil-UO I-.r. inl-.l. afgift og ehkl. mom ... for t=11 normaldosis
Amtstar (1,0 I pr. ha). 530 kr. for en nllrmaldo~is l\mi
<;lar Pro (2,,0 I pr. bal ...amt 3-l0 kr. IOr cn normaldosis
t\"lenlor (0.71 pr hal.

De to al"pnncde <;tnlh:gier med Till top har il..I..e \ærel
relllahle. Den bed~te okonomi veJ hrug af strobJluriner
er opnået med de IO laveste dmer af Amistar Prolt\mi-
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Tobe/58 B/wJSl'fllllpe - middelafprøv,,;ng (843)

PcI. cIll:ImU>& II ADUI Hka........·..

Mel-
..-
~l_b'" $ep- - -du, .... .. oai ...,-
udbyuo udby1le'

Co. 1417

1997.9 forsøg

\. Ubehandlet 2 25 1.5 77~

2. 3 X 0,5 llilt tOp 0,09 II 1.9 5.4 -2,9
3.2xl,OITilttop 0.06 9 2.1 7.1 -2.5
4 I x 2,0 l Aml'l:lr Pro

l x 1.0 IAIllI'lar 0,09 2.4 11,) ·1,.,1
5. 1x LO IAmislar Pro

I x 0.5 1Amistar 0.1 7 2.3 10,8 3.7

• I X 0,5 I A1lli~tar Pro
I x 0,25 I Amistar 0.00 9 2.1 7.8 3.•

7.2 X 0,71 Mentor 0,01 7 2.4 9.9 0.5
S. 2 x 0.]5 I Ml:l1tor 0.01 9 2.2 8.1 2,7
9.2 x 0.181 Mentor 0,02 12 2.0 • .4 3.0
I.\/) 1·9 J.7
L\IJ 1·9 /.6

1996 5 forsøg Ml'1(/!l mddll,l;.

1. Ubehantllet 14 ,. 2.1 76.8
4 J x 2.0 I !\lll1'lar Pro

I x 1.0 J Allll,lar 5 , 2.8 13.7 1.0
7.2xO.71MenfOf" 2 2 3.3 15,0 5••
K :! x 0.]5 I Mentor 1 3 3.0 12,2 •.8
9.2xO.18IMcnlor • • 2.8 9•• ..2
JO. 2x051 Tilt lop , IO 2.5 4.7 -O.R
II. 2 x 0,25 llihwp 9 IO 2.3 3.0 -0.5
I.sD 1-1/ 2.1
IA'\/) .J-II /.'
iWfJ. J(OrlOl(

I Ubehand1t:t 0,2 • 2.7 86.7
-I. I x 2.0 I AIIII'tar Pro

I x l.01 Allll'I;lr 0,03 2 1.0 10,4 -2,3
7.2xO.71Mentor 0,03 2 2.9 7.0 -2,4
li. ! x 0.35 J Mrntor OÆ , 2.9 4.' ·0.6
9. 2xO.ISI Mcntor 0,03 2 3.0 6.9 3.5
10. 2 x 0.5 I TIll top 0,0.1 , 2,9 3.• ·1,9
11.2 x 0,25 l Tilt IOP 0,03 3 2.9 3.2 -0.3
,-.sf) ,·IJ 4./
LSI) .J·/l 4.5

lW5. 6J(JI"S"~

I. Ubehandlet 3 13 78,3
7.! xO.71 ~1cnlor (U .1 9.2 ·0.2
K. 2 x 0.35 I Mrnlor 0.4 4 7•• 2.2
IJ. :!xO.lti t ~tel1tor 0.7 \ \ .. 2.2
IO. 2xO..5 I Tilt IOP I 7 3•• .1.9

" :! x().2~ 11111 rop , , 2.6 -0.9
l..sn '·lJ 1.3
LSj)6·11 U

I I'(ln·~nt~dc pll...:r: So: td.\!
Lcd 2 behandll'l I 'laulUlI1 2b-29 JkQ -lY 59
Lcd J-II behandlelI 'l'luiul1l JJ..~2 49-:<;9

slnr. Dc h~1Je brullomerudbyuer ved brug af de høje do-
:-.er er opslugl af de relalivt høje kemikalieomkostninger.

I 1996-forl\ogcnc blev Amislur Pro/Amislar kun afprø-
vel i hel dosering. men~ ~enlor her ligdedel\ blev afprø-
Vcl i J Jo't:rin.ger. Hvor der var kr:lftige angreh af mel·
dug, bkv det bed:-.te 111..onomiske re<;ultnt opnået mec..l 2



/l/Y7 (J-,,,n(lf( liN: ,\ lonøl:

Uhch,mdlel , n 1.2 72,5 I. Ubehandlet 19 L' Il.l.'
I )( 2,/11 Amhl,.r Pr... I " ~.O I AIlII"I,.r Pm
I '" I,O I~\rn!'lar .!,OIJ o,m 2,0 'J. 1 I ~ Ull\IIlI_t.tf Il.') .!.'i I.!.O .,7
I x 1.0 I Anusur rru 1 x 1.0 I "mi 'laf Pro
l x 0.5 I Am.'tar 1.00 0.3 3 2,0 7.0 I )C 05 I Am•..ur , • 2.5 11,0 3.'
I o( lU I \trnUlr • I ~ 1.0 I Trlt 101'

l ~ I.U I Allli~t.tr .!.llII ., • L, o.' 1 ~ l.tll ·\nll..l.1I 0.1\ • .!.-l II..! lUl
S I )( O..1S I Mentor , IxO.5ITihtC>p

I x 0,5 I AnmlM 1.00 O 3 L, 7.7 I x 0.5 lAmmar O., S 2,4 10.0 '.0
• I x 11,1<; I ~knlvr • I - 0.11 \lCI!l{1f

1 )(O,~ t Tilt Ivr 1.00 0.01 • I.' '.' 1)( 1,0 I Am'''l;.r (J.ll'J • .!.:'i l.!.:! 1.7
7 2 x 1.0 1Ami.~tll.r I'w 7 l x lUS I Mcnwr

I x 0.'5 I AmlstOlr 1.50 O.J 1.0 '.' l x (J,5 I f\mhtllr 0.1 S lA 9.' J.'
2" O,'i I AIIl"'.lr 1'1" • .::! " 1.01 Anll ..,,,r I'ro
l .• O•.::!/;, l AIIlI'.I.lf 0.75 Il." I.' 7,Cl I> 05IAI1I"I.1I • ::!.~ ll ..' O.-l

9. I x Q.5 I Amlstar O.SO llJI I.' t).lJ •• 2xO,SI1iltlflp
1.5/l/·li !)~ t x O.S t Aml,wr • 2.3 '.1 0.3
L\IJ .!.V l.,J 1.\0 I li /. '
l.c'd ; '1<= 11 t'o:hanJkl I _1...JIUITI :!tI-:!'I " " ~'I·59

1.\" 1 V 1."

u"d :!·ft hch.mJh:t ...1...lllJlII .'l·l;! ~'I-Slj , 1"lfd\""I~C: po....r ~ lck ..t
LeJ lj hl:hanlfle•• ~1.I.hlllll ~<)-5t} Leif! 7 h,.·h.IIlJkll _I.ll.hum " 1:! ~Y-Slj

Le.1 S ,,~ 'I N-hanJlrt I ..taJ,urn :!h-.!l,l .H- " -tl,l·Sl,l

Tahd 54. Hllldn'lllllpl' Imdddll{prOI"lWfI{ (H·U)

Pet drkning

Re· .r A.w lltfb Ol
\-lnluh\tde han<! ""nnc n""""

hngs- MI:I- I xp- bl"'"
h"ø "I:r-

indeks
dug lona pr. str.1

ne pr. ha
Cn IJlI1

gange halv dl'\Cnn~ f\knlor. 2 hehandllnger mcd I..v.1I1
dO\l.'ring l\'lenlur ~I.lredt: \Ig dog n;c\lt:ll lige \<1 ~odl

Ihor Jer ~un \olr ,vage mcldugangrcb. blc\ del hed ,te
rc,ullal OpnaCll1lcJ 2 gan~e ~varl Ju,cnng Menlor

I 1'-)1)5 hlt:\ Melllor (lg~a afpn~vcl i .~ d(\~cnngcr. ug
her hkv del hed'lt: ol..onolll1,l..t: re-~ullat opnået med 2
gangl' h;lh og :! gallge- I.. vart di.l,erlllg.

De llhvare-ndc re,uhaler med Ami\lar PnVAml\tar Ir.l
1995-% er iUe 'vl'l I label 5X. Delll.' ,~)'Idcs. al dcr •
dl"-e •• r entcn hlcv alprO\Cl Allll\tar ellcr og~a AlIli,tar
Pm ved hcgge tx'handhnger Kun\ml'tar Pro. AlIli,t;.Ir
ng '1'111 II~P inJgl~ l lur""genc dl'-.c ar. Der hen\ i~c\ ul
O\cr'lgtcn Ir.. 1t>Y5 og 1996. Del ,~ .• I dog n:evne.....11

~un 2 hehandlingcr med l1al\' d(hl" AIIlI'lar hhv. Anll
'lar Pm 'var rcnl.lhcll 1996. K\ane- do,enn1,!er blev I~~e

prm·el delle ar. I 1'-)95 IONl!!..:-ne ilHjgi~ og"a ~ \ anc do
,cnnger af b;\de AIIlI:..la!" og Allli'lar Pro. tig ht:r var dell
ne ... lrategl den U~Ullnl1li,~beJ,le IU'llll1~.

I l'IOCl 59 er Allli'l~r Pm!Am...lar al'pflncl 1 hel og
hah d\)\Crin~. I lo....ug,led -l Hg) er Aml~l:lJ' Pro Ud"'~ll

IL'llllcd \knlnr \'cd den rONe hch.lIldllng. Meldug er III
duuunc:rcndc Inr.1 • væ~'I~æ ...onen. h ... unllllll.l der ...encrc
ug,a ~an optræde Sepll1riil. Der t:r \eli (UNe hchandlmg
Jerfnr \ Jlgl el muJde!. ..om "';l'r har god eOdt mod mel
du~. Ved .lIlden behandl mg er \ algt Cl middel. ~om ..pc
l:lCIt har god vir~ning mod Scporin. Emlehg er valgl cn
\Iralegl I for~øg,led 6. hvor f\.kntur er \-';llgl \cd (oNe
behallllltng og Tilt top vcd anden hch.mdllllg. Denne
,trale.!p kunne være optimal I et :'tr med meget meldug
og kun Illoderate angreb ,Lf ScplOria.

FONIgene er utllmll Ritmu cl fo ....ugl. Ilu.....ar 12 lllr·

\'inlcr.æd

"', Anta!
Hlg }..:rDt

dzknlng lAf
g""'nc

... ",

\'inl~rhndt Mel., "'P- bl"'" lldb I N~lIt).

dng l(Iml "'''' ". rncr
mer- n"

Cn lin odb. blU!.! '

"'g) og Lyn" (l !<lr:-'\)!lJ. Scplun.. har \;erL'l den domlne
rendc ...>gumn I fOT'()gt:nt:. ug der er opnacl en en...anct
hc~;cl1lrct't: \ t:d :llIc bchandllllger, Dog har tler \-'æret
me'l Scptona. Inor der ~Ull er ble'vL'l uMur! l:n cll~dt

behandlmg. Ocr har ingen '1:tll"'I ...~ 'I~rt: ror,,~cllc været
mellem de npnaedt: merudbyller i fONig'lcd 2 til ). An·
\entlcl-..e nt Till top I IOl'\ng... lcd () har den mod rc"ultcrcl
I Cl I;l\erc bnmolllcrudbyue, I fON)g,led 7 og X er ud
fun J bchandllllgt:r med hal\ og ~\;In do\enng Arni ... tar
Pml.·\llu'tar. h\'ll~el tHc har hævel merudb)'lIet I lur
hold Id 2 hchandhnger med hal\ do"cnng I fo.....og... led 3.
Udregne, nellnmerudb) ue-mc pa 'Jlllme made ...nm • ta
bel ::iH. er del hcd\le ~)k()nUlIll'~e rt:~ultat npnact I (or

,u,!!,lcd 9, h'vor Ikr ~un er udfun en cn~ch behandling
nIed IMh dn,cnn~ Aml'lar undcr ...~ndOlng (2.8 hkg pr
ha. nellolllcrudt'lYIIC). LJet n:C"'lbcd'lle re'lullat er opnåct
• fOr'(lg ... tcd 5 f 1.8 hkg pr. ha i nClloll1ermJbYllel.

I label 60 er I"f'/Il' :Jfmlnl/lrillløMri/l~l'r"nllllncnligncl
med Tilllll/I!I/mhilurirr{cl\/llllger, I forhold lil lahcl 59 cr
ION)~,kd~. ) og 9 n>e t d,,,,e fo ....ng... led er anvcndl
Till lUp vt:d fur,!e bch:mdhng (lg Alm ..tar '-enere. Denne
,Ir..tlcgl kunne \';l're opurnalt Cl år med moderate angreb
al mddug (lg meget SeptonJ El ~3danl M hM 1997 nel
op \ærel F(lr...,'gene er uJfun I Rilmn Il ro,.....,g), Hu...,ar
(~(u.....ug). Ver.... lIlIe... og Lyn\ II lo....ogl

Scploria har værel den dOlllincrende ygdolll. Illen,
mcldugangrcbcne har \;.cfct "'\-Jge. Gulru 1 er lUC kOI1-
... Wlere!. Sepluria cr bekæmpel cn"ilncL dog rnt:d lidt
d:1rhgcre t:(fdt , fll .....~)g ... kd 9.

I hght:d 1l1c(1 wt'lcl 58 er dcr genl1t:mton cn bcrt:glllllg
af nellomenldhyllct i tahl'l 60. For"'lplcd 7 h..tf .gen

5]



Vintersæd

Ta~161, Bladsmmpe - blanding (if mIdler. (8-16)

Pet. dl:bi.J af

""'"
Hkg km><.....

\'IiIk••,. .- Udb. Nclto:Me'· Sep- b"'"
du. .aria ... "" og "",.

""'. ud·
I udb. byttet

J997. 5Jorst'S

1. Ubehandlet 0.1 17 U 70.3
1. l x O.S l TIll top 0.01 • 1.1 6.2 ·2,1
) ) x 0,25 I TIIIIOP 0.01 • 1.6 4.5 -0.7
41xOo5lTIhlop

-+- 005 l Aml.~tar
I x 0.5 I TIlt lop O , 1.7 7.• ·OA

5. I x 005 I TilllDp
-+- 0.35 I Mentor
I x 0.5 l Tilt lop O , 1.7 '.9 -1,6

61xl,0lAnmlMPro
I x 0,S l Aml\lilr O 4 1.' 10,2 3.1

7.2 x O,3S 1Mentor O 6 1.7 7.8 2.4
J..sO '-7 16
L.m'l·7 1.7

'l FOfCløbl~e priscr !ir leL~1

Lcd 2 og l b:handlcl l ~ladlUm il \~ 45·51 71
Lcd ~7 bchilrnllclt \t.ldlum 31-12 4",~1

klarel sig godt og ligger på ni\cau med for..."g~led 3 og
5. De la\ocsle do~nnger har hver gang gi\cl dCI bed...te
reliullal, og 3 behandlinger har Ine \'æret bedrc end 2
behandlinger. Desværre er behandlinger med harte do
seringer ikke afpro\'et i forsogene

J tabel 61 cr undcT\ogt effel..len af blolIdilIg af 1'1 \fm
hi/urin og Till top, Septori<l har været dommerende,
men:. meldug kun har optrådl med wage angreb. Den
bcdl-te bd..æmpelse af Septoria og det hujc:~te brutto
merudbytte er opn~el j forsogsled 6, hvor der er anvendt
en ren strobilurinl"lining. nemlig Arnisfar Pro/Arni ... l"r i
2 gange halv dosenng. UdreA;nc:~ nenornerudbyncme
med de foreløbige pnser. er dct hoje...te neuomerudb)ue
opnåel I fo,,",og ... led 6 og 7. h\oor der anvcnde.. rene ..Im-

....,\'.' I~ 'h/
~ 'i I.

.- . '1'r,~
~ \'."'. f.' ." ".!, \ .

l \ I ....

I '. '. ,

. '\ ""':ilh/
V! .1:~.·~,\ tL~: I , l~
SlptoriU IlUr ; /W7 l'IUe! dell lidi r/ommeroull' W1l111/Jl'

ns:dom I hll'dl', / l11tm~l' nU/rÅt'r har der nuer km{"l:.l'
11II~l'eb. (i~ tln't'I" df'Jj(Jr opmicl f'dolil'! ~'ron' ImtlrOlJlf'l"Iul
hl'/rer i lIn'H jorH).f.!. IIInl SI·tIll1IwhloJ...æIllIIl'I.H'. A/I(' ~O"'('I

n dCITliTH' mat' dta IlIIIlrire I//lx/rm:f'!i(:t' Ior St'!'lorlU

Tabel6] Bfutl~ltlmJH'- .ftmhilllrilll'rnes 1cmglid{·
\'irkning, (B47)

Pct. dzknlDB ,af

""'"'
H". k.emt.....

VIa........... ....... Udb. N....,
M~I- Se.- b"'".". 100' ... "" og ""'-

"'" ",,-

""b. bytte '

1997. 6 forsøg.
l. Ube:handlet 9 " 1,4 ,,~, I x 1.0 I Till lop , 19 1.' 2.7 -:U
3 I x 2,0 I AmistlU" Pro 4 16 2.0 4.6 -2,3
4 1 x 1.0 I Aml)tlU" Pro 4 l. 1.8 4.1 0,3
5. 1 )( 0,7 I Mentor 3 14 1.8 6.1 1,4
6.:!x 1.0ITIhw'P " 2.0 7.3 -:!,3
7. 1 )( 2.0 I Ami§W Pro

I x t,O I Anllstar 2 8 2.3 12,6 -0.1
8, :! x 0.7 I ~lenlor 0,9 • :U It,9 2.5
LSI> J-H I.'
LSD Nf J,li

JC)I)fJ ~fon(JX.

l Ubchandl~l 13 7 2.2 77.7
1)( 1.01TIhlUP 7 J 2.5 2,4 -204

3. t x 2.0 I Amistar Pro 7 J 2.6 4.8 ·2,1
4. I Jo( 1,0 1AnUlotar Pro 8 1 2.5 4.0 0,2

S I x 0.7 I Mentor 4 l 2.8 72 2.5
6:!xl,0ITIltlop 4 l 2.7 9,2 -0,4
7.1 x 2.0 I Anusw Pro

I x I ,O I Anustar 4 I 2.8 13.2 0.5
S. 2)( 0.71 Mentor I 0.6 2.9 14.8 "iA
LSJ) I 8 3,J
LSn ]·8 3,1

Ill'Ofcloblgc pn>er. St le~1

Lcd 2·~ hch.Uldlctl stadium JI-J2
Led b·to: hchal1dtcll \tadlUm 11-12 og 49-5IJ

bilurinløsninger, Dc ØVTlgc ... lr.uegier har l gennemsnit
af for't~,gelle ikke værel rentable.

l label 62 ertlmbilllrinemes IOllgtidn'irkmnR sam
menllgnel med effeklen af Till IOp. Ifølge firmaerne\" op
IY"'ninger :.kulle stIobtluTlncme have længere vlrkmngs·
tidcr cnd de nuværende godkendte midler. 5 af de 6 for
~cg er udfon I Rltmo. men\; I forsøg er udfon I Hussar.
Seploria har været den dominerende livampe:.ygdom,
men der har og~å været nogel meldug. I fon.ng\led 2 til
5 er dcr udfnn en enkelt behandling med midlerne i fuld
dosenng og for Ami\;tar Pnfs vedkommende og~ I halv
do~el'il1g, I forsi'gslcd 6 lil Rer behandlingerne gentaget
ca. S uger senere. Af sygdom"ibedommelseme og de op~

nåede brutlomerudbyttcr Iremgar. al en enkelt tidlig beo
handling i va:k:o.13ladium 31·32 ikke h:u- værel lil~træk

kclig. Effeklen af strohilunneme har dog værel bedre
end cffeklen af Tilt top. t\\'ilk.el m tilskrivcs. at midler
ne h:u- en længere \'lrk.nlOg..lid. Udregnes nenomerud
b) lier med de foreløbige pm.cr, har kun behandling med
'v1cnlur i fon.ogliled 5 og 8 været rentabel. og nellomer
udb~ tlCI h<lr her været la\'1 (1 A hhv. 2.5 hkg pr. ha) pga.
de hOJc dO"icnnger. I fon.og\led -l er opn Cl cl hlle nello
merudbytte pa 0.3 hkgJhJ.

NcLlc:r~t i labellen er VI~t rc~ullatcr fra 1996. Iler var
meldug dominerende. h....orfor Mentor klarede ... ig bed!»l
(nctlomcnJ(lh~Hc pJ.ciA hk.g pr. ha i forsogsled 8l.
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C,,21n ". "n ". ..

II.I'I~ '/1'1""1( Hllntrr/1 \/1\

l'bt:handlel om "1 ~ fl51CIlTI'od II "I. l )( 05 I Corbel
2 )( 0,5 ICorbel
-t 0,2" ITilt 250 EC O 7

J I ,O. l I Fomc"
2 )<" 11.25 ITill 2'iJlI'C "5. 3 x 0.5 ICo(~1
-t 0.25 Ilill 250 IT O ,

Il I ~ O. \ l lortfC" II Il
7. I )( 0.1 l F0rtres5

2)( 0.5 IAmislar O J, l " lU l F\~r('"
... o,'i I \mi'IJf
2 - u.'i I-'In/q.u " J

9. PC Plantnæ-m ")og O "I.'ml 'J

I.'iH ' lJ

lI:J t11..:Il.l.ntllcl l _l...hum
LeJ 2 'i u!: 7 jo, Ilt-Il.1nJkll 'I.ltllum

lilhd (rJ BlatiH'ampr· d.tAdl' jomr,\a-:f'l <II mddu-: hllI'

Sl'pfor/a (H-I9/

fur alle IO"'lllng... r. har bchandhn!!en i fON\!! .. lcd b \,l'rcl
mC'1 rCllIabcllncllomerudt'l)'ue 5.1 hk!! pr ha)

t-onm\lel med for.l)~enc I latlel M er al h'ant/llcal'
\~tlllt'll (rJnir.\tlIWl fif mt'ldllg 11111'. St'l'lOria 1 for...ug ..led
1: Iii J og:; er delle hel)"'l mcd dc nU\ærendc godkendte
midler, mCIl" liel l ION\g ... lcd 6 Id 8 er hel)"'1 mcJ n)c
Ikke godJ..cndlc midler I lo......\)~,led 9 r.:r PC-Plwlll'
lIl'tll,\ l·t'jledlling i wampchcka:mpcl...c hdy..t. Ved hrug.
af PC-Plantev,l'm cr hrugl dc nuværende godkendt..• mid
ler.

SCJllOna har V;l'ret den t10llllncrcnJc "'\'<Impc"'ntJnlll I
for"'l)gcnc. Glilru... t har lkk... optrrtdl, ()~ rneldug.;lIIgrehi:·
ne har o\ef'\'eJenJe \.l'rr.:l ,\agc. AIIl!!e\(~1 cr fnNlgene
npdelt I fu......"g I I.)'n\nlulllcr hh\ fnl'u!! 1 RUIllI\. Inor
der h<Jr \ .crel me"'l meldug.

Ved Oll \ammcnholdc lllcrudh)UCI 1 fUl'ug.. led 1: ug :)
kan mcrudhyllcl fur ;11 hc~a:mpc Scptnna med de nu\ ....

1. lJhrh.lndkt
l . .l x tI.'i l ('"mel
l I x 0.5 ICOfbeI

2 x O.'i I Corbel
-t 0,25 I Till 250 Ee

J 1 "'ll.,lI Fomc"
2",0.251 Tilt 1'i0 IC

5. 3 x 0.5 ICorbel
.. 0,25 1Tilt 250 Ee

f<. 1 ,.. lU [ lortre"
7. I )( 0.3 I Fortre"s

2 x 0,5 IAmistar
K I lo' n,.ll Fonrc"

... O.'i l-\mi~l3r

l • n,'i 1.-\ml\lJr
9. p('·I~anlt:\æm ')08
1.\1) I I,J

1.\1) 2 'J

UbrhandJct 28 78,7
1 ~ H.'i I ("or~1
I" ll.'i I AlIlI'IJf ".1

3 I xll.'itTem
l x n,'i I Ami\tar O." 7 9.9

J I ,,0.1'iI Innre"
I ~ o.'i I '\nll'I.I( 0.00 7 ".',. 1 x 1,0 l Amlsl:lr Pm
I )( 0.5 l AIllI'131 " liA

" J "U.1'i I fo,1cnlur
1>( Il', I \ml'I,lr (l.2 lUl

7.2 x lJ,.'i I Corbel
I x O.'i I Amislar 2 7 9.7

K I l< Il, \ t I (1I1rc"
I ~(J,'i 1,\ltIl't.1I O.On ".J

9. l x O..l l Fonrc",
I x 0,:'11 Aml'tar O.Q " 9.0

'~'J) I 'J 1.":'
1.\1) 2·'J I. <

Lcd' t.eh.lOOJcI' '1.....IIum 2'" 2'1 q \:? J'i·~1

I~" hl;oh,lfIlJIcI I '1.IlJIUlll 20 ~tl ..I'i.:' 1

I..<J 2-h I'il li hch.mJIt:I , ,1...IIUI11 J I·.l~ ..15·51

Fonll<llet 1111...'(1 lo.....ugene l t..~1 (,.1 r.:r al ~I)"C midlt>r
IW( 11lt'~/IIIIl(1 meldt/g. Scl\' 011I alle fnrMlg er anlagt Illlcl
dugmodlagclige ,ortcr (7 fOf'oug I RiIIllO, l lo.-.;ug i Brig'l
dier). har uer kun \:\:fCI rcJ,IIl\1 ..vage I1lclullgangæb.

Ved fur"'lc behandling er der afpmvcl for...kdlige Ilmj

ler Illed god dfck' p~ llIcldu~. 1llr.:11.' ;llldr.:n hchandling I
'lllc for...u!! ... lcd L'r uJfurt mcd hah do...cring Ami ..tar
Tern (lcnpropidllll r.:r et n}1 l1uddel. dcr horer ul sallHIlC
keml ...kc gruppe 'om CorbcJ lern ..kulle ha\ e lidI hed re
effdl mod hvedcmellluf: end Curhel. men III gcnga:IJ
hdl d.\rhgcre effekl mod gulnl t \1ldlcl er netop ble ...'el
godkcndl III ... \alllpchckæmpcl e l hwde, men del Illa

kun hru~e,. ,,,fremi del er emballercl i Linkpak. [kue r.:r
Cl ...pencll fylde")"'lclll. h\of\ed hrugeren ikke kommer
J kOIU.I~1 med ~ell\iblid. ~idlcl \11 iUc bine mar~cd.. ·
fun i 1998. Fonrt>H (ljulIlo\ylen) er og~ et nyt middel
med cn hclt n~ \ Ir~cmckalll ... mc. IXI er forM ar. mldlel
er ;Jlpnnl.·( I land,lor...ugenc. hmrc ... !'> er Ikke et Mrobllu
nn. mcn cr "'IX"Clclt \ed. al det ulielukkendc \'irker mod
meldug ug har cn u...:cdv'.lI1hg lang \ lrknlllgslid (OP til
70 d;l~C l fOf'oogl. f-onre<; ... N,r derfor udbnllge!'o tidligt 1
\;C~'I"';l· ...oncn Ilol'oplcJ S r.:r miJkl udhr.1gt i væk ... l·
<,Iachllm J 1-:\2 CbegynJi.."lIue '<Ir:cklling) ug I fom;g ... led Y
allcrcue i V;t~'I"lad1U1ll 2tl-29 (hu ...kning). 1 for~og .. lcd 4
er "lI\'enul hal\' dO'cnng Fonrc, I \ ækq.\ladiurn 31-32.

Dcn hed"'IC mcldugbckæmpcb er opn:icl. hvor der er
anvendl Fortres.. i ....æk..l<;ladiulll 31-32. Da Sepluria har
værel den dominerende ...ygdolll. cr hrullol1lerudbytleme
i alle fONlg!'>led pa ..... mme IlI\C'llI, men hOJesl i fo""g .. ·
led :) og 6, hvor der er an\cndl hah doo;;cring Allll'l:lr
Pro/Ami ... lar hh\, halv do,cnng Menlur/Ami ..tar. Kun
Corbcl og Tem c-r go<.lkcndl ind...æltc... fOf'\cmede pn ...cr

PL1. t1zln.uu!:'ar lldh. o,
I\"mt~rb\~ MddoJt I Sqx",,, """"'"MIl.er

Ca. 1217 ne pr. ha

-
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rende midler vurderes. Corbcl virker mod meldug og
gul rust og hur kun lille effekt mud Seploria. 'Tilt 250 EC
virker derimod mod alle lre svampe~ygdomme. Ved ut
behandle 3 gange med Corbcl er meldug bekæmpel. og
merudbyucl for at bekæmpe Seploria kan vurderes. J
LynxlHuntcr er der sål ede!> i gennemsnll af de 5 forsøg
opnået Cl merudbyuc på 1,6 hkg pr. ha for at bekæmpe
meldug (fors~g<;led 2) og Cl mcrudbytte på 3.3 hkg pr.
ha for al bekæmpe Seploria (forsogsled S -:- forsøgslcd
2). Med de nye midler er der lilsvarende opnået el mer
udbync på 1,2 hkg pr. ha (for'\~\g~led 6) for al bckælll~
meldug og Cl merudbytte på 6.5 hkg pr. ha for .u be
kæmpe Seploria (forskellen mellem forsøgsled 8 og 6).

PC-Planlcvæm har anbefalel behandling i 3 af de 5
forsøg. De n"jagligc behandlinger er gengivct i tabclhi
laget. Når rcsullaleme vurdcres, frcmg. r del. al ind';al
sen burde have værel lavere i el forsøg og Imjere i el an
del foro;øg.

I de 2 fon.øg i Rilmo cr der til~varendeopnåct elmer4
udbyltc på 2,5 hkg pr. ha for meldugbe~æmpelse med
Corbcl og et rneruubytte på ca. 3.2 hkg pr. ha for bc
J...æmpelse af Seploria med Tilt 250 EC. FmlfC:-s har re·
"ulteret i el mCfudh)'lte pa 4.6 h~g pr. ha, men:- Sc=ptoria
he";cmpelse mcd Aml<,tar har ~lg(,1 merudbyttel med 8.6
hkg pr. ha.

PC-Plante\:cfIl har med relle anncfakl ht,:handling l

begge forsog. Sc tdhelbilaget.
Ft)r<;\lgene fon":l'ller.
Ilahel 65 er uct for~ogl al hcly~e del (lplillla/(' titll·

pl/I/kl f O/" /)ekit'lllpef.H' afSt'pwr;a. Alle fl,f1o,ugene er der
for anlagt i Lynx. :-om J...un er mindre modtagelig for
meldug og gulnl~t. I for"'igenc med mest Scploria har en
cnJ...c1t behandling med 0.25 l Tilt top pr. ha \cd begyn
dende ~kridning givet del h'lje~te neltulIIcrudbytlc. I
gennemsnit af ~ ilr... fu~og har denne \lfalcgi også klaret
~ig godt. men nellomerudh)'It('1 har værcl be<;kedem.

Behandling med halv do..cring af '\trobiturinmidlemc l

forMlplcd 5 og Hhar rcsllllCrcl i den bed:-.le Septoriabl:
k:cmpcl:-e ug d~ hojesle brutlolllerudhyllcr. Slrobiluri·
neme er ikke gndJ...endl. men regnes der med dc fonen
lede priser. er der i for"opJed :; og 8 opnilC't el ncltolller·
udbytte p& 1.6 hhv. ~.6 hJ...g pr. ha. Behandling lIddu"
kenue ved begyndende skriuning har ...alede~ værel me:-l
renl:locl.

Hchandling eflcr an\isnlllg fra PC-P/(ltl/e\'æm er og~:l

alprovet i fO~\lgcne. Ved bc~æmpelsesbchov er amelllit
Tilt top. Af l:tbclbilagel frelllg(lr. al dl'r er tilr&det be
k:cmpelse i 3 al dc:; for~(lg. Re"llitalemc antyder. al der
hurde \ære beJ...a'lllpel i ~ af dt' 5 fon.ng.

I de 2 fOf'.\lg llled ".. age angreb af svampc..ygdonllne i
tabel 65 er der ikke opmlcl "iJ...re lllcnJdbYllcr. PC~Plan

lev:t'm har med relle ikke anbefalet bt'kæmpclsc.
Formiilet med for'\ogcnc i 1:lhel 06 ~r li,ge1ede~ at bely·

"C del oplimale tidspunkt for bckæmpd ...c af Seplllria.
Her er dog afprmet ne~1 ~tratcgier med Ami ... lar. Dl ......e
fOfS'lg er og'\& udforl i LYllx. I3urtset fra forsøgslcd 2 og
5 er der opnået rCI en:-artedc merudbytter.

Strobilurinmidlcmc er ikke codkendte. men hvi... der
rt:gnc<; med de fon-e ruede pf1~er. er del hnje~le nctto
merudh)'lle OJln:h:1 i for~øgsled 6. h\'or der veu hegyn-
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Tabel 65. IJekæmpe1se afSe'Jwrill. (B50)

..... Hta-
Be- ar pr. ...

VbIIu:.... ..... -Sq>- Udb. --... .. - ..-.
_.

Indeb ... ....
Ca. .0/7 byUe

1997. .5 for.lør: med m('$:('/ SeplfJriu

l. Ubehandlel O JO 73,3
2. 3 x 0.25 lTilt IOP 0.75 O 12 J.' -lA
3. 2 x 0,25 ITilt IOp 0.50 O Il J.I -0.4
4.2 x 0.5 ITill IOp I.()() U " 5.7 0.2
5. I x 1.0 l Amistar Pro

I x 0..5 I Amistar 1.00 O 7 8,7 L.
•• I x 0.5 l Tilt top 0,50 O ,. '.5 0.7
7. I x 0.25 ITilt lop 0,2$ O 21 3.• 1.9
8. l x O,S l Ami"lar 0.50 O 9 l.' •••
9. PC-Planlcva:m syg. 0.24 O IS 1.7 O.J
LSD I·Q 2.•
Lml·Q 2.6

1997. 2jlmpg med lult Sl'ptoria

I. Ubehandlel O • ".2
2. J )( 0.25 I Tilllop 0.75 (I 0.5 O.J 4.9
3. 2 x 0.25 l1i1t lop 0,50 O 0.9 -0.9 4,4
4. 2)( 0,5 1·tih lnp 1.00 U 0.9 0.9 4 .•
5. l x 1,0 l Amislar Pro

I x 0.5 1Amistar 1.00 0.1 4.3 -2,8

• t x 0.5 ITill IOP 0.50 O 0.4 1.2 -1,6
7. 1 x 0.25 l Till tOp 0.25 O I 0,3 -1,4,. I x 0.5 IArni,w 0.50 O.J J.5 0,3
9. PC-Plontcvæm syg. 0.00 O 2 0.0 0.0
LSD 1·9 lU.

Ul/) 2-9 '"
1996 flf(Jrrø.~

l. Ubehandlet 12 7 72,3
42xO.51Tiltwp \,00 • 2 6.7 1.2
5. I x 1.0 I Amistar Pro

l x 0.5 l Amistar 1.00 • J 9.2 2.1
L'IJ /·5 2./
IA\/).J ~ J.•

1995-Y7. 2/ j(lr.lPX

l. Ubehandlel l 15 69,2
2.3 x 0.25 l'nI1top 0.75 0.7 • l6 -1.6
3. 2 x 0.25 I Tilt top 0.50 0.7 7 2.• -0.9
4.2 x 0.5 ITilf /Op \,()() 0.4 • 4,B -0.7
6. I x 0.5 1Till top 0,50 O.J 9 3.• 0.8
1 I x 0.25 ITilt top 0.25 O.J IO 2,4 0.7
9. PC·PI:lnl~yæm syg. 0,39 O.' , 2.7 0.4
LSI) IV J.O
LSD ~-V /.0

I) l<nf~h'lllgc pri~('r. Se tek,>!.
LeJ::! behandlet i 'ta.hUIIl .'2-37 45·51 71
Lcd J t'lt'h,lndlell "l..dlum 45-51 71
Lcd 4-5 behandlet i ,t,ldlumU·\7 45-51
LcJ b-S behandlel i 'Iadlum 45-51

dende ,k ridning er anvendt kvan dosering af Arnislar.
I label 67 er mldlel 7..c=nil -ns EC afprøvel med for4

s~elligc doseringer og antal behandlinger i Hussar (3
f()f)oi~1g) og Rilmo (l forsøg). Zenit er i 1997 blevet god-
kendllil :-.vampebekæmpelsc i kom, men kun emba.lleret
l Lmkpak. sum er cl .!.pecielt fyldcudstyr. hvorved bru-
geren Ikke kommer i "onlakl med kemikaliet. Midlet vil
ikke blive marked... furt i 199R. Zenit er megel lig Tilt
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Tab,,! 68 IJ!(I(/lI'llIIlf'" lI1iddd{Jjprol'lIm~ (115 l)

18 711.)
S 0,1

'I 6,3

• ~,f)

II 4.2
7 :'i.-l
8 4.2
7 S.I
8 6,5

1.2
1.2

13 73,7
5 7.7
6 6,4

16
1.2

I
I,"itl 0.1

1.50 0.2
1.00 0,1

O,5fJ 0.5
1.IM) O,,

0.50 0,5
l ,(lO (U
0,50 0,7

1'<1
Ile· d:elwing af Udb. op:

Violcrhnde hand-
MeI+ I Sep- llIerudb.

Iings- dug lonll hkg k~r-

indck.<; ~ pr. ha
C.. 1217

.
IVC}· fl{"'J"g

Ubehandlet
-,,, o.." I RI'OlI
2 x 0.5 I RIval
+ HlO g Snllil flora
I xO,"i1 Klv,,1

4 :!~O."iIR1\Jl

5,2 x 0.25 l Rival
n 2 xO,S I Zcn1l4!<; El'
7 2 x 0,25 I 'Zemt 425 I::C
X ~ ~ Il." l Tlplllr
9. 2 X Il,Z5 lliptor
J.'i/) I 'J

I.'i'/) :!-'J

I. Ubehandlet 9
6. ~ >( ll. ." ll.cmi 4!.<; f~(' I ,DO .'
7.2 x 0.25 IZcnil425 EC· 0.50 4
L'iO / 7
!.'lf) 6·:'

P<:l. dæknmø af
Am'"

Hkg k.:m~
pr. ha

Vlnle.rh\OOt
grnnn.:

Udb Netto-Mel- Sop- bladcl
d"g Ion" pr. strå og mer·

meT- ud-
C~I udb. bvtle ll

jW~ .J !oflog

l. Ubch;mdlCI OJ)(j 21 70,0,. I x ~,tJ I Allli'l,lI I'Ill
I" 1.01 AIIII'I.U O.lI' 7 1.' •• 1 '.0

J. I X 1.0 l Armslar (),{).$ 8 1.7 6.? 0,4, I >( 1I,~ I Arlll'lar OJl-l • i.7 "i..l 2, I
5. l xtl,5lTilllop 0,01 IO 1.6 3.2 0.4

" l x 1I.l~ l i\llli~lJr II " 1.6 I.~ 1.~

7. 1 x 1,0 I Amislar 0.01 'I 1.6 5.0 ·(J.2
S l • 05 I Allml.1l !l.m 'I 1.6 4,'J i.7
9.2 x 0.25 l AlIll\lar 0,05 IO l.0 4.9 1.0
1_\1) J Y 2,9
1_\1J2 cl 3,11

Il h,r.:hlhlg<· pn,,:r '\l" td.'1
L~'d :! hdl.llllJ1el 1,l;IJlUm'lI·J2 <'!:l <;<1
I.cd 1·(, hch.mdkt I \laULlIlll 'lY 4.<;
lcd 7 ng Sbl:hand1ct I 'la<1lulll 'W
Ll.'d l) hclundlcl l 'l.lllmm :;Y'4"i (ll:! "i'J

73.2
7,!
6.0
1.0
0.7

"7
7

7,,I,IM)

0.50

I'JY5·'J7 2(}{pr"'l;

I. Ubcharldkl
~. ! A O.~ 1Tipt'"
9. 2 x 0.25 l TiplUr
L.\I) /.'1
UJ) ,\ V

.

Pet. dækning
Udb ogI"'· ar

Vlnkrh"ede hanJ·
Mel- l Ser-

mcrudb,
ling!. dug IIlna hkg ker·
mdcb ne pr, ha

Ca. 1217

Tahd fl7 lJ/ati.I"I'(llIIpt' i IIIO.1I1It:I'lili/' fil n/t'.\(//"/('r. (1J'i2)

IOp. b/Ol er fcnprOpJlllorph lld~kiftet med fenpropidin.
Fcnpropldin har lx:dre effekt mod hvedt=mcldug cnd fcn-

FomlUlcnng ændrel 1.0 l ZI.·1I11 42<; IT _ O.K kg /.ellll
Led 2 og .l behandlet I 'ladlUm 26· 21) .11·32 45-51 11
Lcd 4 heh:mdlell 'ladlUm .11-32 45·51 11
Lcd 5 behandlel i 'ladlllm 26·2') 31-32 45·51
Lcd 6 og 7 behandlel i ~Itldium 31 -.l:! 4<;51
Lcd 8 behandleli ,ladlUm .\5·~1

I '-lY? .J ("flog

I. Ubehandlel
:!. 4 x 0.5 l/cmi 425 le
3.4 X0.25 IZenil 425 EC
-I J x O,:!S I ZtnrI4!.<; I~r

5.3 x 0.25 IZenll 425 EC
(,. ! )( u,:!:'i I /,/;"nll .l2:'i f·C
7.2 x 0.5 I :1.enil 425 EC
x, I x O.~ I/..I.'nl(425 EC
9. PC·P1Hnlcvæm. syg,
/.,sn 1·'1
LSD ].v

/V% .~ /on"l<

l. Ubehandfet
l 4 x O.:! 19 /..cml
4 ) X 0.2 kg Zenit
"i :I x n,2 19 Zcml
6, 2 X 0.2 kg Zenit
7.2XIJ,.llglcml
8. I x 0.4 kg Zenil
9 PC-Plantev;cm. .,yg
LSD j·V
/...5D3-Y

~,(JO

1.00
0,7<;
0.75
050
I.{)()

0511
0,74

I.lXI
0.75
0.75
0.50
1.00
0.50
n.yfo

,
0.7

I

II
2
J

3

3
]

,O
\
6
J
7

"8
')

IO

'I

3

2

4
)

63.'
fd

'.9
4 ..1

4.S
n
4.7
1,1
3.4
II
U

75,1)
IL!
7.6
to;.o
8.8

11.1
8,5

11.·1
2,5
2,0

L~'d:! "g -' tx-h.II1,lkll ,ILllhulll :!t'l29 .'t-J!: 49 W
LeJ I <) ht:h;lIIdlcl I ,1,ldIUIII .11-.'2 .1'1 'il)

"1<J4:'i·'H, t\ll\clIdl .mdl·n f,mllukrmg Jf 7..cnll ~2." I:C

propimorph. men til gt:ng:dd lidt d:lrligt:re ef!('kl mod
guln!',!.

Der 11:11' ilo;kc v:l'rel de :-l()re for~kdk pa tic opn:it=dc
mcrudhYllCr. scJv om hehandling.. indchct varierer fra
2.0 III 0.5. Regnc:- lIlcd cn pri:- \om for Tilt top. cr det
hOJc ... tc nettoltlerudh) lIe opn:iel I dc 2 tOf",ogsled med
u('1 l:.Jvt::-.te hehandling:-'lndck~, 1 de uvrige for.s~'g\lcu

har ncttomerudhyuct \ærel negJlivl. Delle gælJcr og'i:'1 i
for...og'iled 9. hvor der er behandlet mnu :>0\ ampc:-.yg

dOnlme llolgc PC·Pfll//lt'I·U'rII. I delle for..."gs\cd Cl' og\:l
anvcndt Zemt. D:.J Zelli! Ikke har va:rel gndkcmll l
væhhæ,!<,Onen 1997. er der anvendl den dO'iis al Z.cnlt.

"om PC·Plantc\:t'm har fore ... lacl for Till top

I 1lJ96-fnrsugcnc forekom og'i:l Scptona og mere mel

dug cnd i 1997 mcd det rc~ul(31. at tIlcruJbyucrnc var
højere. Og.s~ hcr blcv det hojC'ilC llCtlOlllcrudbyttc op
n3ct vcd de Ja\'e~1C behandling'iim.lt=h. NClIomenldbYI'

h~l \ ar efter PC~Plante\'æm, an\'l~n1t1g Itge s:'t hOJt. men
mcd cl hnjerc kcmiblicforbnlg.

I taocl 68 er effekten 3f Rival sarnlllcllli.\lnet mcd Ze
nit ~25 EC og Tiptor. ~Olll ikkc er gu<Jkcm.l1. Midlt=mc Cl'
afpl'll\CI \cd 2. behandlinger I h:l!v og kv:1I1 dmcnng.
Scplnria har værel dcn donuncrendc skadegoI'er. og defl

bcd:-IC bekæmpeLsc cr opnåcl med Zenit og Tiptor. DCI
højeslc rneludbyuc er OplU\d med Tiptor.
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Ol'ersigl /. Re/lIlil' I'irkllitlg (if godkendtl' ~wl/llpemidler. der (uH'elldes i kom.

Knækkefodsyge O O ..(.) O O O O O ••
Hvcdcmeldu~ ... "·C') .. **(") .U(*) ... "(")

8ygmeldug ... O .. ""(") ... U("') ... ... ...
Guiru!>! -.(*\ ... ... ... **"(.) U(_)

Bygru...1 ""(.) O • ... ... ... ... ... ...(.)

Septoria • ... ... ... ... ..(.)
Skoldplet .. O ... ... ... ... ... U(.) ...
Bygblaclplcl *(.) O ... ... ... ...
SneskJmmel O O .. O O O O O
Trådkplk O O O " O O " O O

Godkendt dOMS pI', ha 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1,0 1.0 1.0
Ca. pris, kr, pr ha) 256 316 2~O 326 349 345 264

·'f\lllrleili.f"res Ikke, ~'Inkl. <lfglft. Elsk!. moms
•••• =Meget god vln.ning ••• =(jod. \Irlnmg •• = Nogen \Irlnins.· = S\'ag \lrknmg. O= Ingen effekt eller Ikke tilladt
()=Kortere hm811d~\'irkning

01'er.~igl 2. Re/lIti\' l'irkJlltll: afnye lIfprøl'ede s\'lJmpemidler I ÅOrtl.

M...... - _Pro
Fonrooa SIcno 312.5 I!C

.bo 0,1 ',0 20 O 2.0/1 '.0
Knæklefodsyge " O O O ...
Hvedcmcldug .... ..(.) ... ..",. ••• ...
Bygmeldug .... "·1·) ... *"'•• ""'(") ...
GUIruSI ..(*) ... ... O ... ...
Bygru~l ...(.) • ....1.. ) •• ..'·1 O ...
Scplooa ... .... .... O ... ...
Sloldplct '·,·1 H(,") ... O ... ...
Bygbladplct ... •••• O .U(") •••
•••• = Meget god \Irkning ••• = tiod \Hlllltlg, .. _ Nogen \'lrkmng, • _ S\'ag "irkning O _ Ingen cffckl. ( J _ Konere langtjd~"lrlmng,

DIl..enng \'lIIt~'lh\cdcog \mtcmlg' :!Jll pI h;l Vår- og \lntcrb)'g' I,61 pr. h3.

I for<;og<;tcd "\ er del afprøvet. om Id'i:etning af Sivlit
jlora (silicium) til RIval ~all ~timukrc væk~tclL Midlet
er vnskel afprøvcl <;om en ,.V((!k.I·/.I{lIIrll/alor«, Midlet har

ikke fornedrel hverkcn ~vampeeffdtcn eller mcrudbYI
tet. I fOf"ng i 1996 ble\ midlet ukll Till top. ug heller
ikke her blc\' cffeklen furbedrct.

[ oversigt l <;c~ den n:laljve virkning af dc godkendte
llliJlcr mod forskellige "'\':lIn~sygJolllll1e i kom. Tcm
og Zenit 425 Ee er blcvet godkenlh i 1997. men lirm<lcl
oply ..er. al ingen af midlerne vil 1">1I\-e mJJ'~cdsfol1 i
149M,

I ovcrsigl 2 ... t.=s den rdalivt' virkning af nye tkkt.= god
~ellJte midler. som har \ ,en:t afpnhcl i landsforQ)gcne i
ar.

f){' {{'ne.~te br,\ forsog //led afprOI'JIJ'Il~ q(midler fI~ ~Im

tegier i In'ede mod blad.'JI'(/lIIpe har l'i{l,

1// nye øg l1Iere effekfH't' mid/er er pti I·ej.

lI/ :->frobi/uritll'me tilh<"'erl'III1V gnU'ralioll a(.\llIm·
pl'midlel; \011/ er ml'gt'f effekTive ol? har el! "forgrolJ
IIelIde effekt.. ,

(lf Jtrobi/urillt'r Ofll' har t:i1'eI dn ''''jl',l'Ie 1It'ltofl/t'md-
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bylte l'etl l behandlinger med kmrt dO~l'ring. Denne
konk/usitJII er baserel på de !on'e1ltede priur piJ Stro·
fJilllrilll'r.

al hvor 2 hdllll1d/i1lgn med ha/I' doserilIg slfobi/uri"
har klaret ~i8 bed.\I, lIar der ofte I'æret .\"nuifiJr.\ke/le
på 2 gon8e hnh' Ol: 1 ,J:Qllge kWlrI dosering,

al del ifiJr,H>g I1Il,d /}('tde meldug og Septori(l ofle hl//"

I'(l'ref t'tI god lesf/irlR m (l1lI'ende Iled.~a/ dosering (lf
Mentor t'fterful81 liflIedsm dosering afAmisflIr.

ul dl'/' i forsøg /lden meldug OK J;:ulrusl, men med
SepfO/·itl ofte kUli har wnet belll/i"gfor ell ellkelt be
handlillg med kl'llrt lil hall' dosering. Den"" fldfores
omkring hegmt/ende skridning. J)ette gælder både
I'ed anl'l'nde/se aj7H/ IVp og "t'd sfrobiluriner.
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f/IJI·(,II Llltl

2' 73,6 2 n 7• .1 I 22 18.9
IO ,.I ·2.2 0.7 7 ,.. -lA 0,' 6 ·U -u, 13.1 1.6 05 , [1.5 0,0 0,3 4 8,' -2,9

" o., U 0,6 , 7.1 1.6 0,6 7 4,J -1,4
6 11.6 4,0 0,6 , 10,8 3,2 0,3 , 8,2 O,.

17 ',6 0.8 J II 5.~ 2.J 0.5 " 2.6 ·0.2
12 7,7 3,' 0,0 • 8.2 4,4 0,4 9 '.7 J,O

2.0 /.i /.'
/,R 1.6 U

PC!' Ilkg kerne Pc!' Ilkg kerne Pe. Hkg kerne
dækmng af pr. ha dækning af r' '" dækmng af pr ha

Vinterhvede Mel- Sep- lldn, NeU~ Mel· '"'r- L'db. Nelt~ Mel· "'r- Udb Nell~

dug lona og mer- dug !Oda og l11(:r· dug lonll og mer·
"",. ud· """. ud· mer- ud·
udb. b)'uell udb by~l, udb. b)'llch

C•. I3n C•. 13/7 Ca. 1317
-IW7. I: (mw/!. /)('prllll

I. lJhchumJle1 :s
:2_1xO.~[ 1I1tlup 2
J J x 1.0 I Aml'tar Pro 2
4 :2 >( 0.5 I rllllOp1
5. 2 X 1.0 IAmislar Pm 3
(l]XlI,:liITihIOP J

7.lxl.01Ami~tarPI\l 5
l.sf) / -
LSD;!·":'

I) FOI\'IIJbJ~c pn"cr. ~l'ld,,'l

Led 2 ug \ t-.chal1dlel J 'l.tl.!ium
leJ J lllt :'i hehand1c1 I 'IJ.Jlum

l.cd b (l~ 7 tx'handlct I '1:lIhum

24-._0 31·.17 45·5 t
32·-'7 4:'i-51

45-51

Tnhel 70. S\'(sm/Jl'bekæmpelu; fvpesorrer lifdllterll\·etle.
/B5~)

TIlt rop. I Pepital har der været mest meldug, og her
har 2 behandlinger været mest rentable. Den meget tidli·
ge behandling i vækststadium 29-30 har ikke været ren
label. I Haven har en enkelt behandling \'ed begyndende
skridning været mest rentabel. I Lynx har ingen af be
handlingerne været rentable i gennemsnit af forsøgene.

Am;srar Pro. Ved anvendelse af delte middel er der
opnået en bedre bekæmpelse af Septena og derfor hoje
re merudbyner. Amistar Pro er ikke godkendt men der
kan regnes med forelobige priser. I Pepital er det hojeste
nettomerudbytte opnået ved I eller 2 behandlinger (3.9
hh\'. 4.0 hkg pr. ha). I Haven og Lynx. har I behandling
ved begyndende skridning \æret mest rentabel (4A hkg
hhv, 1.9 hkg pr, ha),

Forsøgene fOrlsætter, J 1998·forsogene er Pepital er·
stallet med TrimelIa.

6/3 281.5 1616 1317

Pet. da'luliog.led I (Ubehandlet)·

0,7 3 8
O O O
7 , 2.

O,J 0,03 2
O O O
8 S 22

0,1 O J
O O O
8 4 22

3' " 74

o
O

O
O

O
O

30

S}gdomsBngn.-b

\·æk.~l$llIdillm

/997 17/(I'5"g

PepilIlI
Meldug
Gulrusl
-xploria

Ha\en
Meldug
Gulru"t
Septorin

·Pel angrebne pl:Jnler 6/5.

L"nx
Mddug
Gulrusl
Septoria

Strategi i sortstyper af hvede
I 1994 p~beg)'ndlc~ cn fOfsogs<,t'rie med det forlll~1 al
belyse dr.:n optimale s\ampchchandling i sOrter med for
skellig mOdtagelighed for bladwampe. Sortcn Pepilal
ble\' valgt ~orn repræscntam for ..arter, der er lIIodwgl'!i
ge formeIdlIg og Sl'/)/Or;a. men gulrustresistentc og Ha
ven som repræsenlant for sorter. ~Olll er gulrust- og Sep·
tor;m/lodtagelige. men meldugre:-.i~lenlc. Sorten er dog
ikke ble\'et angrebet af gulrust i nogen af forsogene i no
gen af :'Irene. Endelig blev Hussar valgt SOlll repræsen·
tanl for sorter. som er Sepl0r;oll/odragelige. mindre mel·
dugmodtagclige og gulrustresistcnlr.:. I 1996 blev Hus
sars meldugrcsistclls dog ~)Iledbrudt«. og meldug op·
trådte mange steder llled kraftige angreb i Hussar. Sar·
ten er derfor udskiftet mcd Lynx i 1997.

Formålet med forsogene er på el tidligt tidspunkt at
finde den optimalc svampebekæmpelscsstralegi i nye
sorter med lignende modtagelighed overfor bladsvatllpe.

I tabel 69 er årets re~ultatcr visl. TIdligere års for~og

er ikke vist. fordi forsøgsplal1cll er ændret i år. Bl.a. ind
g&r der nu et strobilurin i afprøvningen for at undersøge.
om den optimale stralcgi ved anvendelse af et strobilu
rin er anderledes i de forskellige sorter end \ ed brug af
Tilt top. Der henvises i sledel til oversigten 1994 til
1996.

Der er udfort I. 2 eller 3 behandlinger med halv dase·
ring Tilt top hhv. hah dosering Amistar Pro. Forsogspla·
nen giver mulighed for at vurdere. på hvilket af de 3
vækststadier bekæmpelse Ilar været mest rentabel i de 3
sorter med de to middehyper.

I tabel 70 ses s\ ampeudviklingen i de ubehandlede
forsogsled i sorterne i løbet af vækstsæsonen.

Del fremgår. al Septoria har været den dominerende
svampesygdom. Alle 3 sorter er modtagelige for denne
sygdom. Gulrust har ikke optrådt. og meldugangrebene
har været relativt svage, selv i Pepital. Der skulle derfor
ikke forventes så slore forskelle i sortemes reaktion på
svampebekæmpelse i år.
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-,.., 1m 1\196 1997 -.
-I Mor- - Mer- AlUII __ -1-- =I.=J- ~

r..... - r..... _ fonoI ~

Brigadier 7 5.2 32 7.' 42 10,1 4 7,5
Eral · 5 7.0 5 3.9
tl:,wcn 22 3.3 2. 3,' " 5,. 3' 10.6 21 7,2
Uunter l' 4.0 IO 4,. 25 6,7 , 4.9
1-luloSat 7 4.0 17 2,0 54 5,8 50 7,7 l. 6.1
Lynx 11 2.• 19 4.2 40 S,6 43 4,2

Reaper · . . 5 7.• 4 6,9
Ritmo 7 4.7 16 4.1 50 7,1 64 8.0 12 6.0
T,,,, . 7 3,2 31 5,4 42 6,3 5 4,0
Tnntel1a 5 4.7 4 3.6
Versailles · - . 5 4,7 25 7.4 4 5,9
Yachl 5 6.' 5 4,9

rabl'! 71 Bmttu/11erudbytte fur s\'"mpl'bekæmpt'/~emed 1-4 x O25-0 5 f 1illlOp i vitllcrhvedt'soner.

Sorter
I tabel 71 ses cn <.:ammenslilling af de opnåede bruno
merudbytler for svampehehandling (2-4 x 0.25·0.5 I Tilt
top pr, ha) i forskellige hVt:dc~orter i 1997 ug i tidligere
....r. Sonerne er ordnet alfabcti ..k.

Fra år til år er anvendl cn varicfCll(.Ie ~emjkalleind ... aL,>.
l 1997 er der anvendt i ah 0.5-1.5 I li1l top pr, ha. Op
g(lrclsel1 bygger både pil ~ollsforsøg ug pl;.lIlIC\'ærnsfor
sog, I 1997 er der udfml f:crre forsog mcd Till top end i
tidligere ar. idet der I mange for-.ug i \tedet er anvel1dt
... trobiluriner, Det sbl papeges, al der ligger forskelligt
;111(;11 for,>øg Id grund for de viste mcrudbyuer i de en
~clte "arter, hvorfor tallene ikke er dlrdrt' sal1l11lt'1Iligne
lige, Tallene gi\t=r dog et indtryk ar /lI1'('am'r for merud·
bytter for ~\ ampcbek:Cll1pel~e i de enkelte ::Jr. Y1cnldbyt
terne er håde et udtryk for ~ortcrnes modtagelighed.
årcls smitletryk og midlernes effe~tivitet. Fra :lr til år er
f(}r,>~elligc s,afllpe~ygdomllledomincn:nde.

Dd fremg!tr. at dc h~1Jc~te merudbytter i ...Oflerne i pe
rioden 199:1·97 er opnåcl i 1996. I delte år V:lr nåde mel·
dug og S~plt)ria udbredt. I 1995 og 1997 var Scptori<l
udbredt. Betydningen ;).1' Scptoria er og~å meget afhæn
gig af modning"forlobct. Jo langsommere modning, jo
Slsme betydning har Scptoria. I 1l)97 m<xlnede hveden
meget hurligt pga, det lime. varme vejr i juli. Gul rust
har Ikke optrJtlt i de \i ... te "orter i perioden

Dl! W/U'SIf' års jonog ht/r l'isr:
- a/ der a .IonkeJ I'tlwI'u'rlles hehOl' for .\"l'lIIllPl'bl'

ka'mpl'he,
ar sorlerllt'\ I'('sisrem Ikke I'arer (,I·is.:',
af da er \'lorfon-J...eJ /JtI,wlJitrerr"kk('/fm lir fil il"
ar }iHSh'Ilil!I' .\·\·(/II1IW\\'g(/OIl/l1I(· el" dnmil1i'I"t'Ild,' };'(1
ilr til lir.
flt gu/nt.\! er ml'ger tfl!Jl'o/delllk
(jf gl/lrlHr sklll bekætllpl'S, <;fmb dl'll \e~.

/1/ Seproria hm \'ære IJIt'Rl'r w/Jl'ofd(,lIde,
ar Sl'{JlOria forsr skaf !Jl'kæll/jll's ljter \·(l'k.wwdiul/I
32,
al SeproriaIJekll'nlpe!.5l' i I'(l'k\·f\((uliwlI ./5-51 (1re.\'l
IWI' værer l"i'I/label i "Sl'p,oria~a,.", (år med IIIl11l~e da+
s.:e ml'd m'dhør i maj-JImi J,

- al meldug er mindn' 1a!JI'oidelll!e end guiruslog Sep
10rio,

- ar lm'l! do,~er kun er tilsrrækkelige \'ed reuidig indsats,
al gentagell bekæmpelse mod gulrust og meldug ufle
er nødl'elldig i mmlraf.:l!/ige som'r:

PC-Planteværn
PC-Plantevæm er et bcslutnings... toue-progmm, .,om er
udvikle! af Danmark ... JordbrugsForskning i samarbejde
med Land~~ontoret for Planteavl. Det kan vejlede i be·
hovet for bck:empelse af sygdomme (syg). <;kadedyr
(dyr) og ukrudt (ukr.), I sygdomslskadedyrsdelen vejle
der programmet om bek:empelsesbchov i korn ud fra
son. udviklingstrin. angrebsgrad og nedbørsdata. Ved
bekæmpelsesbehov gives forslag til middelvalg og do
sering ~allll infonnalion om, hvornår marken igen skal
tilses. PC·Plantevæm kan købe.!. på det lokale plal\tc~

aviskontor,
I tabel 72 og 73 t:r vejledning ifølge PC·Planteværn

"ammenlignet med andre bekæmpeJscsstralcgier. En ju
steret udgClvc af PC·PI,mteværn er ligeledes afpr~wet i
forsogslcd 5. I den juslerede udgave er doseringen uf
.wampe- og skadedyn;midler i hØjere gnl.d tilpassct kli
mafnrholdene i perioden forud for behandling, Reduce
ret dosi!) i fo ....."gsled 6 og 7 er medtaget fra 1996. Her er
behandlet metl 75 pel. hhv. 50 pet. af den dosering af
svampemidler, som PC-Plantevæm har anbefaJet i for
"'~lgsled 4. EvI. skadedyrsbekæmpelse i fon.øgsled 6 og
7 har v:eret som i forsl~gsled 4. I forsøgs led R er der ud·
fort samme hehandling som i marken omkring fOI1>S'get,
mens en lokal planteværnsgruppe har givet forslag lil
lkkæmpelscsstrategi i forsøgsled 9.

For~øgene i tabel 72 er udført i modtagelige Jorrer,
nemlig Hus~ar (3 forsøg). Ritmo og Flair.

Som swndardled er valgt behandling med 2 gange 0.5
I lilt top pr. ha. l fnr~ogsled 3 er suppleret med Sumi
Alpha 5 FW i vækslSludium 65-71. Da forsøgsplanen er
omfangsrig. er det begræn~el. hvor mange »swndard
led(( der ~:Jn afprø....es.

Septona har værd den dominerende sygdom. mens
der i 2 fors,'g også har oplrådt meget meldug. Der har
ikke \æret statistisk ... ikre for~kelJ(" på de opnåede mer·

1\0
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1.1
1.2
'5
1.1
2.1
~.O

1,1

7.'
'.4
5.5
' ..'
'.0
8.0

'.'2.~

2.0

7-1,.4
<li.'i" 17 "2.0 1.00 101 , li>

:\.O 2.00 • 7 8
2.2 o.x t ,

'Ol ]f,

2.2 0.71:( M IC) 17
2.2 O.nl ,

" 11
2.2 0.-12 M 12 "~,O I.'; ~ l, M ,
2.8 1.07 6 1 13

Pet da'Jmina af ., Pet ~trl Hkg lCnk" "'" hol l
"lnltrhnck A.uI Ild...",-

\lddug I St."eonOl I<an~bC'1 af

~I ~<l"'1'""Ia ungMndd.s M-.tlu5 """"'-CA- 19f/ b)tlc

"I'IY...~/IIf\(I~

1 Ubehandlet
~ 2 _ O"; l 1"111I{lp

3. 2xO..'iI lill lop
0.21,sunu.Alpha

.j 1"C'l'lanlc\;l'rnd}r/,yf,

S. PC·Plantc'æm dyr/'yg.)u,t
(, PC·l'l.ml,'\.~01 'n:. 7<i'1
7. PC-J>hlnlcyæm ~yg. 5O'l-
X \l.lrl..l·ll' plllnlc\';crn
9. Plllnlc\'ærn..gruppc
,-m/·v
I~\/) 2 v

2.. M 2
2.0 1.0f) 1 4

.\,0 2.00 1 4 ,
2." ll,~~ , ,
25 0.8J " l
2." O.fl(. '"

,
2.S 0.47

"
4 ,

2.2 0.\0 , , ,
2..1 O.7~ M l .1

I Ubehandlet
~ ~"u.<il rlltlop
3. 2xO.s ITilllop

0.2 I Surm-Alpha
-I PC 1>I..tnl{'\.t'm d~I;_~g

'i. pc. PI:rntc\æm d}-T/syg.}LL"1
n PC I'l.mlc\..t;m '~g. 7..'.
7 PC·PlllnlCnCm syg.~
~ \ldILcn_ r1dntl."\d.'1I\

9 Plantc\iZ'm'gruppc
Lm/·~

LW ~ v

•••
1.1
5,8
".x
4.1
h.h

1.'
2.8
~.O

.li
1.'O.,
I. l
1.0
~,.l

1.5

12 23 41
2.0 I.no 'I 'I 16

.1.0 2.00 'O B "1.'1 fl.?!'! , K l ..,. 0.73 K 8 3'
"O 0.7() 1 , "1.1 0.6.'1 1 • "

J91j~ -I"'\ll~

I. Ubehandlel
2 2 x05 1'liltlOp
3.:2 xO.S 1Tilt top

0.21 SUllll.Alpha
I PC Pl.mlcl.l·m dyr/')g

.'i PC-Planle\ll"m dyr/Ion; Ju;,1
K ~IJrLC'n, pIJ11I("'I'01
9. Plantc\':rm..gruppc
'-lO IV
I~\O 2 li

".5
4.'

B.'
'i.9
6.1
'.K,..
1.",,,

I.

I.B
2.0
1.0
\Il
2.3

LcJ:! I'!ch.u>dktl _WJlUrl' \(1 li .,!!.,I<; <;<;;

1....·d.lt-.;h..tIJJkll_l..tdlUm lO 11 .,l <;.<;<;". j.<i," I

udb:lICf \cd hch;lndhn~ llolgl' <.1.: I'or,~dh~c \<ln;lnler
...r PC·PI.tntc\;cm ~h t1l..e beh.trl{Jllll);:~r der er udfun I
fUNlg ... ll:d.J lill),lrcllIgar aflahclhdagl'L ~ar"cn" plan
(cværn og rlanlcværn..~ruppcrTll:'" for... lag hnr rc ...uhcrel t

lldl h(lJcn: I\cHomerudhyucr. men Il1l.'d Cl J..Clllll..aliefor
hrug. Ul'r l':cr for marl..cn ... planIC\,l'rn har .. æret ..'.e~n(·
ligt hUJen: end vcd bnlg. af PC Plalllc\;t:m. Ar.agcn her·
It! er hl,a Cl v:l'scnllii-!t h~)jcrc rurhruj; af ...kadcdyr ... mid·
kr I tOl....\1plcJ H (hehandling...indd.... O.5~) og 9 (bl'·
IWllJlillg"'illucb 0,.14) mod ct bt'handlillgsindd.... på 0,2
for In..ddlCldcr I for...øg ... led'" Ved al ...ammcnholdc for·

'og... lcd 2 og 3 fremgår del. at der I gcnnclll<;nll af for
..øgene "un er opn:tct cl mindre merudbytte for sl..Jdc·
dyr..hd,æmpcJ..c. I for'mgcnc I 1l)l)5·96 klarede m~lIlen..
ug planlc\ æm..gruppcmc.. fOr'\lag 111 planlc\"æm "'g
bedre mht ilt kombIllere el gUlh llellul1lerudbylle mcd ct
1,,\ t kCllllk ... llcfurhrug.

I talx-I 73 er PC-PI.Jllle"em.. ,eJledmng undcr,ugt i
mUlt/r(' motltlll,:eligl' wr1fr, Alle fOr">ug er udfun I L)'n~ .
og. kun Septnn;.t har nplr,ldl I næ\ nc\ ,crlhgt ()ml' ...n~
Snm del Iremgar af fUf'o,ug,lcd 2. er der lUC up'l.tet ren
l;.thle merudhytlcr 1'01':2 hchJ.nllllngcr med 0,25 I Till top
pr ha PC·Plantc\'ærn har anbefalet .. ,ampcbck:cmpcl ..c
I 2 al de 5 fONlg. Der er lIng Ikke opnael rcnwhlc mel'·
uJbyucr l Ji':-,e :2 for~llg. Dc nøpgllgc angivcber lillllc~

I tahclhilagcl. Skadcdyr,hd,æmpcJsc har ikke v,crel ren·
t,,1le1 og Cl' helk'r Ikkc h1c\t:-t anhd... lcl af P('·Plalllc,
\;cm Vl'd ;.tI fnlge marken.. planlc..æm eller planle·
';l'rn~gruprernc~ \cJledlllng er der arn·endt en ..turre
m.cngde kemikaiic, men ncltorncrudbyuefllc h;.tr opa
her "ærel ncgatl\c. J fUr">og .. kd K h;.lr bch:mdlmg..mdd.·
\Cl ..-ærel 0.4 for ~kaded)r.. midlcr

I tidligere ;.Ir'. fof'\"!! har bchandhng ..mdek..el og'"
\ .crcl for hUJt I for"øg .. lcd H I forhold lil de Ilpnaetll' ncl-
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Tabell3 PC PIaIlteværn i mindre mod1ageJige sorter. (856)

AnlaI Ildwld-
Pet. dæ_or I Pc1. ""

.ha- ........ liDpUldeks MekW. I -. I mod bladl..
Udb... 1""""""-

C•. lsn .............,...
0.05 13 "2.0 0,50 O 9 15

3.0 1.50 O 9 6
O.. 0.16 O 12 15
0.4 0.14 O 12 15
0.4 0.11 O Il 15
0.4 0,Q7 O 12 "1.4 0.96 O Il l.
1.2 0.50 O Il 15

• 1 1
~.O 0.50 3 3 8

2.0 1.50 3 3 8
1.2 0.43 .1 5 8
1.2 0,43 3 6 9
1.2 0.32 ) 5 9
1_2 0.22 3 6 IO
1.1 0.80 2 • Il
1.2 0.55 3 3 9

0.06 23 32
2.0 0.50 0,02 IO 21

2.0 1.50 0.02 9 23
1.8 0.88 0.02 8 22
1.8 0.86 0,02 8 23
2.1 1.3< 0.02 IO 30
1.8 0,91 0,0) 13 31

/997.5forsøg

I. Ubchandle1
2. 2 x 0.25 ITiillop
3. 2 x 0.25 11....lt top

1)( 0,21 Sumj·Alpha
4. PC·Plantevæm dyr/syg
5. PC·P\anLevzm dyr/sygjwlt.
6. PC·P!ante\æm syg. 75%
7. PC-fltanlcvæm sYB. 50%
8. Markens planteværn
9. Plantevænugruppe
LSD /·9
LSD 1·9

/996.6forsøg

I. Ubehandlet
2. 2 )( 0.25 ITill top·
3. l x 0.25 1Tilt top

(I )( 0,25 I Tilt lap
+ 0.2 l Sumi.Alpha)·

4. PC·Plantevæm d)'rlsyg
5. P(:'Plantevæm dyr/syg JUSl.
6. PC-Plaotl'\'æm syg. 75~
7. PC·P\antevrm syg• .SQlll
8. Markens plantevæm
9. PlanIC\'æmsgruppc
LSD 1·9
LSD ]·9

/995.8!orscg

l. Ubehandlet
2. 2 x 0.25 ITilt top
3. l x 0.25 I Tut top

l x (0.251 Tilt top
+Ø,2 ISumi·Alpha)

4. PC·pjamt\'ll"m dyr/syg
5. PC·Plantevlrm dyr/syg just.
8. Markens planle\'æm
9. PlantevlmUijfUppe
LSD /·9
LSD 2·9

Led 2 behandlet i suuhum 30-31 og 45-55.
Led 3 ~haodlet i .stadium JO.31. 45·55 og 65·71.
41995·96. Led 2 og 3 behandlel i sladiurn 45·51 og 71.

68,0
1.1

3.5
0,4
0.5
0.3
0.2
0.9
1.2
J.8
J.9

65,2
2.1

4.1
2.1
2,9
2.0
1.8
3.8
2.6

72,2
3.2

4.2
4.8
4.1
5.4
3.'
J.9
"-'.

.1.2
-0.5
-0.4
-0.5
-0.4
-2,4
·1,3

-1,4

0.1
-0.5
O~

-0,2
0.1
0.0

-0,4

-0.3

0.2
1.1
1.1
0.8
O~

tomerudbylter. Vejledningen ifølge PC·Plantevæm og
planteværnsgrupperne har klaret sig bedre. men også her
er nenomerudbyneme relativt lave i forhold til kemika·
lieindsatsen.

Forsøgene i tabel 72 og 73 belyser ikke behandlings·
indeks for ukrudtsbekæmpelse og evt. \'ækstregulering.
lfolge miljøministerens handlingsplan skulle behand
lingshyppigheden (ink!. ukrudlsbeka~l11pelse og vækst
regulering) som et gel/I/emsllit for alle afgrøder ned på
1.3" pr. I. januar 1997.

Opmærksomheden henledes på tabel 64. 65 og 67.
h\'or PC-Plan!evæms vejledning i s\'ampcbekæmpelse i
hvede også er afprøvet. r skadedyrsafsninet findes lige
ledes resultater med afprovning af skadedyrsdelen af
PC·Plantevæm.
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De seneste drs forsøg har \'I·St. ar PC·Plamt\'ærns ~·ej·

ledning j bekæmpelse af sygdomme og skadedyr har
medfort:
- ar sygdomme og skadedyr kan komrolleres,
- ar tidspunkt og dosis optimeres, og at kemikaliejor·

bmger denned reduceres.
- at det okollomiske resultat er pd højde med de bedste

afde ol'rige ajprol'ede bekæmpelsesstraregier.

Vækstregulering
I label 74 ses resuhatet af væksrregulering i 3 sorter med
forskellig srrålængde. l 3 forsøg har der været lejesæd,
men ferst på et meget sent tidspunkt. Der er derfor i dis·
se forsøg ikke opnået sikre merudbytter for vækstregule·
ring. I 5 forsøg uden lejesæd er der som forventet heller
ikke opnået merudbyner for \'ækstregulering. Del ser



S/lWt',!!.i 19t1/'1 mod .\1"(11111'1' i III'edt'
(Till 101' o, It~,:n midler), Siljremf\'f/Y)IJlll1ritleml' bll
1('1" gOc//...l'lIdf, dl .Hrtlfegil'll mod St'ploria ll'tll/I"t' \ig,

.\1eldug:
/{1'lId \Or/nn re,liHel/l.

Ut'I..WlIIpI..IfII i "(I'bwadilllfl 29-65,

IJI'/...Il'mp i dl' ridliRl' stad,,'I: IlI'ix'

I

- dn a 01'('1" I pu, (lllgrl'lml' pitwh'I" IIIIOc/tu~l'li-

gl'l"Orl1'1: ,

- dl'" l'r oH'r/O pl"f. mll;rehlle p1rlllfl'" I milll/n'

1II00/flIge/igl' \llrrer.

AIII'I'lId ('a. 1/-1 I/ormal dO,H,\' og op/il 111 dosi.\
l'('{IIJI('1"I' (uIIJ,.nlfl' (lIl~relJ Ilå Jp""J'f'litisPIlIl1..ll'f.
(il'llflIg bl'lumdUllgen tfra lJehOl:

(,II/rusl:

Kelld ,\I)rfl'lI\ 1"I'\i,Hell.~.

Rl'/...(f"t/lp i \'ll'l...ll.H{ultlllll lY·7/, 1111,1

dl'r {il/dr I ,1;,111'11.11,

Am'e"d elI. 1/3 norm{/I dmiJ. Cl'llt{/~ /)t!hlllUllill
gell ("{/. hn'l" 2. ·3, II!!.I'.

Septur;a;

/{l'Iul IOr/f'1I.1 1"I'\IHen\'.

Ut'l..a'lllp i ,{{'b/.l'tudlll'" 32-71111'1,1,

dt'r regi.\ll·f'I"t'.I' filen' I'lId 7 dll1W med lied/Jo,.
(il/U 5-døg,,\ I'rogIWWII). Opra'IIiIl~I'1I ,Har/er /

I'fr/....lrStulliulll 32.

Er der {omd helll/lld/ell/lf'd ('I SepIOf"/a-\'it-k.wl/Il/
midc/d. \'/art('l" OPIIl'IIiIlI!I'IIUjdagl' fII('{llII.'dhcl/" /0
dagl' {'fier dl'lII/l' bl'llll/lc///IIg.

Am'l'ml ClI, 11l1l0I"I/la/ dO,H.I, !{e/ll(/~ he"mulllllgl'lI

tjll'/" bt'hOl',

Jerilllod ud lil. at Lynx er blevet <;\fe<;:-.cl af2 behanJlin
ger. Samme re~lllt<Jt faml!c' i I996-t'or'\'gt=nt=.

I tldligert= ;Ir, fONl,l:!. har \ ækslregukring I de ne~te

liIr,c1dc heller ikke \'ærcl n:ntaheJ. "'ors'lgcnc ablulIcs
nu chcr 3 års for",g.

I label 75 "t=~ n:~ullatcmc efter en n)' for..upplan med
v:t:'hlregulering dier "pl(fll/l'frinmi/lg«. Moddu, hkv i
1997 godkendt lil vækstregulering i korn, Fimmcl har dog
Illl.,ket at f5 midlet afprøvet ~om en <;åkaldt »)plantelrim
Iner.. l h\ cde. da midlet ~kulle have en effekt på for<;keJli
ge vækstparamelrc, Bl.a. ~kllllc behandling resultere i ne
re ahbærcnJe sideskud og oge rodvæksIen. For al adskil
le en ~5dan cffekl fra den vækslregulerende cffekl er
væk~trcgulcringmed Cycocel 750 medlagcl som kontrol i
forsøgslcd 2. Det fremgår af tabellen. :u der ikke er op
nået sikre menldbyner ved nogen af behandlingerm:, lige
som der ikke hllr været sikre forskelle 1'5 de mål le vækst·
parJlllclre i forsøgs led 2. J og ~. FONIgene fonsæIler.

Vintersæd

S",· Udb () Stol- Udb. og SIr!· Udb. 0&
hrng merudb læng merudb.I(eng·imcrndb.

Vintcl"h~edC' d< hkg d, hk" do hkg
om ko"" ~1l1 k,,,,,, om kerne

p.-"" pr ha pr ha

11197.31onlll< 1111'1/ !l'jl'(,rt1 Tl'rm Illllwr LWJl

l. Ubch,mdlel 9' 79,0 71 78,0 67 fin,7
2. O.h I (')ClIi.'l'I 750 "" (I.:! " 1.1 M 0,7
.l. 2 x 0.61 Cycoccl 750 81 ·0.6 65 0,9 61 -lA
1\0 j·3 1/,' '" '"II}J) 2-3 II., '" '"
/yrp .'i IOHØg 111/1'/1 Ifjt'llrl! /i'rm HIH,m /\/1\

I. Ubehandlet 93 M.l 71 65,2 65 "".7
2 0.6 I C.') co.:cl 750 '" -0,9 b7 (Ul bl -H,I
3.2 x 0.6 I Cycocel 750 82 -0,9 loS 0,0 58 -3.1

LSD '-.I /1., '" 2A
L'JlJ ]·3 '" '" ~,7

N9"'.9(r".fl)/: Tl'rrll Hunrir / lin

I. Ubchandlt( 86 68~ 67 70,6 63 76,2
2 O.; 1(}(Il'.c1 750 '1 ·1,6 loS 1.7 "'t ·(1.11
3. '2 x 0,5 I C}'cII\,:el 750 " 0.0 63 2.2 58 -1.7
J5{)J·,i /,4 U 1./
f.\1)],{ '" '" {J}{

I'J'J5. 9/"""" Term HIIHUr I.\I~I

I. Ubehandlel 93 88.0 76 93~ 73 93,3
2,0.5 I (}(;\Il,;c1 7;0 " cU 74 n,l 71 0,1
.1'2 x 0,5 I Cycocel 750 82 1.0 72 ·0.2 67 -1.0
HI) 1·.1 '" '" '"
Lcd 2 hch;mdkc l qadlUm 2; - ,-
I.cd l hch;mulcl i ~1,)dlUm :!5 ·29 ll)t \ I _ 12

u,,· Slrå· E",
Ud\~Vlnterh\"cd~ ,,'" Irng·

Ab "". lnC'rud
><d dc cm

pi' ml læng. hkg kcr
hl)~!· de-· nc pr h.

/1J1J7.Xj(If\1J1,t 3[J

I. Ubehandlet 2 ... 583 5 1<4.2
.:! tJ,5 l Cymcl,'l 750 l 79 "''' 6 -0.1
J. 0,5 1 Moddus 2 80 605 6 1.6
~ '2 x 0,2; I MtXldu~ 2 7'1 62..J t, lJ•..J
J..sD 1·4 ,,, 'H
LSD ]-1 '" 'H

··Karakl('r for cn~ ~U~\la:llgdc O-IO. hvor 10", helt cu, ,lråla;u~{k

• KlIraJclcr for leJl.'sa~d (J-IO, hvor IO", helt l leje
Led '2 og 3 hchautlkll '1;1l;!1U1ll 29-30
Led..J bch;llIJlcc l ..Calliulll ]1)-:'-0 Ilg 37·.W

Skadedyr
BIaJIuscnc har i 1997 opfonncrt..'1 sig krafrigl fm om·
kring I. Juli, men er de fleste :'lc:der I..olmnel for <;ent lil
al forårsage udbyuelab. Det vanne torre vejr har og~å

llledføn, at hveden er l1HKJncl hUl1igl. Angrebene af
kornbladbillc:r har værel uden betydning,

Angreh af lov""udeblller så:-. i efterarcI 1996 i nere
vinter;.æd'marker efter græs.

6.3



label 76 Friifl//er i 1'lIIlerln'ede efter!røgræs. (859)

',ljnterfnede

l'et. planter med
Udb. og

Fnt Græ~-

nUl.-r n"" Bladlus lllcrudb
hkg k('r-

c,
Arni Nov('m ne pr. h

15/11 be'

Lcd l og.l behandlel C;l 20. augu!>1 i rajgra=""lub
[.cd 4 og S bchalldkt l,:a IS. "~pl.cmbcr l nljgræNub
l.cd li behandlet i hveden, ,tadlUllI 9 l cflcr1Lrct

Vintersæd

I..øV.rtIl1d<'biflells larver
lILlI' oplrddl i stprre om
fang i de senere dr. All·
nreb går ofte ud ol'er
græsarealer. men ogsd
villlersæd srlel ejter græs
kun llngribes.

Billedellil vensrre I'i
ser lan'eongreb i I'truer
byg sde1 ejrer gm'J.brak
og lil højre liat/greben
vimerbyg sdel efter hve
de. Bekæmpelse er ikke
mulig. Ved krafrige (/f/

greb i græ,~set bor sdn;llg
afefterfølgende I'huer
sæd derfor udsætte.' ril l.
oktober.fordi lan'eme
forpupper sig fra midten
til s/lIl1/illgen ufuktober.
(Foto: Jens elu: Peder
~en og Søren Holm).

Fritfluer
I tabel 76 ses re..ultatel af 5 fOf<\0g lJled bekæmpehe af
fritfiuer i hvede S:lCI efler rajgræs lil (m. Bekæmpcbcn
er udfort i rajgræssct før ompløjning eller i hveden
straks ved frem~piring. Forsøgene er ~åel fm IO. lil 19.
!>Cplember. Flyvningen af frilfiucr er fulgt via bIa fang
bakker l græsset for omplnjning. og der er kun fanget fa
fritt1uer.

Forsøgene er opdelt i forsøg med og uden fnlfiuer.
men i ingen lilfælde er der opnået sikre merudbyllcr. l Cl
af forsøgene med fritfiuer er der opnacl relalivt store
merudbyucr i l1ere af fors~,g~leddene. men ud:-Iagene
k.an ikke forklarc!o.. da der kun har været meget sv'lge an
greb af alle skadedyrsaner. I del and~l forsøg har der
derimod været Hpet. planler angrebet af frilfiuer, og den
bedsle bekæmpelse og del huj~~te merudbylle t:r upnået
i forsogsled 2 (5A hk.g pr. ha i brultomerudbytll:). Be
kæmpelse af frilfiuer i græsset i ~lutningen af august har
ugså været bed~t i andre forsøg. l d~llt: forsøg er også
indlagt Cl eget fOf'ogsled. hvor der er uJfort 5 J.fllbhan'·
Ilinger i august-september før pløJning. Delle har ikke
haft effekt p& skadedyr. men der er Opn;\CI el hrullomer
udbytte p<.t 7.1 hkg pr. ha, hvilket må <;kylde... en nedre
findeling af græ ..wrven.

I genncm~nil af J ars for~(lg er der lUe opn:'!et ..ikre
I1lcruJbYller for hcka:mpcbe af fritlllu.:r og and n: ~kade

dyr pa de angivne udspunkter. AngrdJene l fOfM)gene
har overvejende været ..v'age.

Bladlus
Effekten al ned..al dosering al skadcdyrsrniJlt:r er un
dCr.-.~)gl i et langt mindre alItal forsag end ncd...al do~e

ring af wampemidlcr. mcn ind ...al~en er opprioriterct i dt:
..enere {If. I fon.øg med svage angrt:b af bladlus har der.
..om forventc!. ikkt: været forskel p:i. (Jill der er anvend l
hel elier nedsal dn..cring. Effekten af llcd»,al uo"ering

64

1"197. "1/om'R /IIed/n/flller

I. UbehandIt'I
2.0,5 I Sumi-Alphn 5 I·W
3. 0,6 I Perfckthion 500 S
4 0.5 l SUllll-Alpha 5 FW
5. 0,6 I Perfekthion 500 S
6.0.61 PerfcklhlOn 500 S
UlD 1-6
UD "]-6

1'197..i {fmeg IIdefl fn/fllll"

I. Ubehalldlct
2.0,5 I Sumi-Alpha 5 FW
3. 0,6 I Pcrfckthion 500 S
4 0.5 I \,jlmll Alpha 5 FW
5. 0,6 I Pcrfekthion 500 S
b. 0.61 Pcrfeklhion ~OO S
L'W /-6
U.iD 2-6

1995·')7 141m,I'Øg

I Ubehandlcl
1: 051 SUlJll·Alpha 5 I-""W
3.0.61 Perfcklhion 500 S
-t. 0.5 I Sumi-Alpha ~ FW
5. 0.6 I Pcrfcklhion 500 S
fI, 0.61 Perfcl{lhion 500 S
Lm/·6
LSI) Z-6

S
2
S,
2
3

O
(J

O
(J

O
U

2
I
2
I
I
I

I r,
IS
7

20
8
7

[o

Ir,
6
I
2
3
6
2

2
I
2
I
I
I

o 70,0
o 4.8
o 3.6
U 4.3
o 6.1
U 4.6

ns.
n.f.

O 64.4
Il lA
O 1.3
U 2,3
O 2,3
O ·0,3n,

",o

O 66,J
O 1.0
O 1.5
O 1.5
O 1.7
O 0.8

",on,.



Vintersæd

T(lI)('/ 77. lJ/ad/IlS (\ff /..omh/mJbtllel/\ /tln·f'. (H60J luhd lH. B/tldltl5 OK kOrtlhlmlhillell1 /rm·C'. (861 J

Pet M(~ IK(lIlIblud• Udh og

Vlnterb\ede Stadium ~d bllle- rnerudb
bladlu.\ gnav Il

hkg ke:i
Ca 1417 '" bo

, 1'I:t dll'''nlJlj; ""'CT"Il.' hl,lU
, N) fOnllU1cring af [kCI' ng Karal,;:.
" Forlllu1cflllgc/1 h..1r været IOh"ellig i de '.11 MængdCII
df\ir""lllll 'I(lf har Vll'fl.'tl·a 201\( hlllcrc I 1()<J~·96

27 l.l
6.~ 16 1.0
6' 16 1.0
6'

, 1.0
6' 3 1.0
(,5 7 1.0
6' 12 1.0.,

" 1.0
65 20 1.0

Pl.'t Stra Korn Hkg kcnlC

"'cd blad- pr. h3.

VlDlerhH~dc blad- guv- NellI')-
lu~ bille Udb. og

n~ru~'1merudb

Ca. 2611
bylle

I W7. 4 !Orlø.r(

I. Ubehandlet " O 69,5
.2 (J.2 kg ["nlIIOT ,.

l) OA ·I.K
3.0.1 kg Pirimor 21 n 0.3 -1.2
4 0.6 I PCrfd;.thlOll 500 S " n 2.J 1.1
5. 0.3 I Pl.'rfekthioll 500 S " n 0.4 -0.6
6,0.2 l Suml Alph:1 5 FW '" l) 1.1 -0.2
7.0.1 I Sumi-Alpha 5 FW 20 O -0.2 .1.2
K. 1>(' PI.mrl:\d:ffi. dyr '6 l) -0.6 ·0.9
1.\1) '.8 /1,\.

ISO 2-H Il~.

l'i1J5·Y7. J.J jf'nøl(

I. Ubehandlet " O.' 77.8
2. O.:! "g l'lmnm 8 0.2 l.t) 0.1
3.0.1 kg I'lnlllor , 0.2 ,., 0.7
4.0,61 f'crlc"thlun 500 S" , O.::? J.Z 2.0
5 O,J I Perfd;thion 500 SI, 9 0,2 2.6 1.6
6 Il.:! 1Suml.Alph[l 5 PW' • 0.2 2,7 lA
7.0.1 l Sumi.Alpha 5 FW 9 0.2 1.5 0.5
x I-'('-Plunlrværn. U}'T 20 ll,4 0.5 -0.1
l..j"f) I·;) /.J
UiD 2-8 1.2

Lcd .2 - 7 b.:handlctl staulum ti:'!
"0.51 hh\' O.:!511 19'15

80,6
1.2
0.5
1,4

2.0
1.,
\,0

-O.:!
-0.9
U
/.0

78,7
2.8
2.7
J.8
3.3
3..t
2.8
1.'
1.2
U
Ul

U
0.6
n.7
11.7
o.,
0.7
0.7
0.7
0.7

":!J
"•In
"2]

21
10

0\
.5
65
65
.5
65
(,5

65

/"197, 6fo,..t'J:

I. Ubehandlet
2 ~o g 1l.....,I, "lll'ro '
l -ro g Deeis MIcro"
4 O.:! I \t.I\'n" 11·
5.0.1 I M:I\'n" 21'
6 0.2 "tt Kar'llc wG
7.0, I kg Karate WG"
II 67 g Fa~lal' T
9. 3J5 g Fa.\tac T
[SD I·l)
I.sV 2·Y

IW5·lJ7. In {"flOt:

I Ubehandlet
:! ~O g ikn, ~·llo.:m!'

3. 40 g Dccis MIcm~'

.t 0.2 l Ma~Ti" 21'
5.0.11 MavrI" 21'
(., \J.2 kg K.mltt· \\'0:'
7. 0.1 kg Kar.lle WG1•
Il, 67 g EI,tac T"
t) 13.5 g Fastac TJI
lSD l·fJ
ISf> 1·9

nng. Reelt er klin 5 for:-.~'g ud af Je 14 fnrs"g blevel beo
handlet og med en gcnneTn"inillig dmering på ca. 65 pet.
af nunnLlldo'lcringen.

I t:lhcl 79 "ies resullaterne af fUl'og efler en ny for
"I\g:-.plan, der er iværhal i 1997. F0n11:ilct med forsøge-

Po.:t
Hkgkcme

sira Kom· pr, ha

"""
blad·

N,uoVlnlerh\ltde Middel blad· bllle- Udb

'"
gnav og "",.

mer- ud·

C•. 27n udb. bytte

I, IkhandlctlllNj M:lVrik 2 F vcd bckærn[>chc,hch()\',
1, llchandlel ml.'d PirimoT v••:d be":ernpcl<.c,hchu\·

/f/hel 79. A!Jmfll1lflg af \'('JII'del/de ~k(/dl'lfl'nkler for
bladlIn' (/J62)

0.9
0.3
O.]
n.,
·0.7
.(l.2
0.0
0.0

0,7 91,3
0.5 2.7
0,3 1,6
O.S 2.1
0,5 1.8
0.7 1.1
0,4 t.1
0.7 0.0
0.7 0,0

U
/.3

3
I
I
I
I
O
O
I
2

0.2 [ Muvn" 2 I,
0.11 Mavnk 2 F
0.2 I "-1a\'nk 2 I'
0,11 Ma\'Ok 2 F
0.2 I M,lVnk 2 F
0,1 I Mavrik2F

J<N7. ':/Orl('l/:

I. Ubehandlet
2 ~q :lllgrehllc Sin'

l 5% angrebne strå
.t .tor" angrrhnc ,ti:\;

5. 40% angrebne std
6 60% angrehne ,Ir"
7. 60% an8rcbn~ strå
R I'C I'lanteviI.:rn l '

9. pc_ptantevæm11

/':>/l 1·9
1..501·9

k;tn bed ..t hely..cs I fon'"l:"; meJ kralligcrc allgn.:h af
bladlu ... l 1097 Cl' der lIdfc.\n fors~lg efter J for:-'l1g"'plancr
meJ nC(klllC dosefInger mod blaLllu:-. i hvede. I alle for
:-"'g"sener har der do~ I..un \'ærct relatlvl svage eller me
get sene angreb af hl:tdlu".

I label 77 er UndCN\gt effeklen af hel og halv dosering
af 4 pyn.:lhroider. Der er IOr de J midler lale om nye 1'01'
rmLlenngc:r af allerede godkenJte Illldler. Mavrik 2F
bkv godl..cndl i 199fi. Angrehcnc ;Ir bladlu~ og korn
hladhilkr hilr været ...vage. I)en bcd,IC bladlu:-.beJ....clll
pelse Cl' i ligheLl IlIcd tidligere år opn:l.et ved anvclUldsc
af Mavril.. lE Her cr opnået limå. IltelI :-.lati"'li .. k ... ikre
merudhytter.

Ilabcl 7S er hel og halv dmering af J middeltyper an
vendt mod hladlu:-.. Pirill10r er et middel. som kun virker
mod bladlus. Pcrfekll1lon er et fo~fonniJLld. mc:n:-. Su
rni-Alpha 5 FW er et pyrcthroid. Alle midler er på mar
kedet.

Da der IULr Vicn:t lak om svage angreb. er der ikke op
llåd ",ikre llIerUi.lbyllcr for nogen af behandlingerne.

I fnNlg .. led 8 er vejledning ifølge PC-Pllllltewun un
der"''''gt. Sk;ldedyrsbckæmpell>C er blevel anbefalcl i I
forsøg. hvilket ikke har re~ulterel i Cl merudbytte.

I gennemsnit af :\ :Irs forsøg er der kun opn, el ",må
lIlcruLlhyllcr fnr bekæmpelse af blaJlus. Ved al følge
PC-Planteværns vejledning i :-.kadcdyro;bekæmpcl.,e har
bchandltng.. indeksct v,eret 0.23. dvs. at alle fors~'g i
gcnnelllsnil har kunnel hchandlc~ med ca. kvart dnse-
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ne er al afprøve de vejledende skadetærskler for bladlus
i hvede. Der er behandlet ved 3 forskellige angrebsgra
der med hel og halv dosering Mavrik 2F. Ifølge forsøgs
planen skulle der behandles ved 5 pet.. ved 40 pet. hhv.
ved 80 pet. angrebne strå. Dette er næsten lykkedes, idet
der i gennemsnit af de 4 forsøg er behandlet ved 5 pet..
40 pet. og 60 pet. angrebne strå. Behandlingerne er ud
føn 26/6. sn og 12f7. I forsøgsled 8 og 9 er der behand
let ifølge PC·Plantevæm, som netop baserer sin vejled
ning på dc vcjledende skadetærskler. PC~Plantcvæm har
ikke tilrådet skadedyrsbekæmpelse i nogen af de 4 for
søg. De opnåede neUomerudbytter er da også små. Ud
slagene i enkehforsøgene fremgår af tabclbilaget. I l af
de 4 forsøg er der opnået et sikkert rnerudbYllc i forsøgs
led 2 til 4 på op til 5.4 hkg pr. ha. I forsøgsled 5 til 7 er
der derimod ikke opnået sikre merudbytter. hvilket kan
tyde på, at bladlusene ved denne sene bekæmpelse
(lIn) allerede har forårsaget hovedparten af den poten
tielle skade.

Forsøgene fortsætter.

Forsøge/le med bladlusbekæmpelse i In'ede har vi.H:
- at er der er stor forskel på angrehsstyrkclI fra år ril

dr.
- al bekæmpelse er re1l1C1bel. når de \'ejledellde skade

rærskler er overskredet.
- al nedsat/e doser kml am'endes. Ved ekstremt kraftige

angreb kan der være behol' for at gentage behandlin
gen.

Agersnegle
Der er gennemført et enkelt forsøg med bekæmpebe af
agersnegle i vintersæd. Se tabel bilaget 863. Omkring S
pet. af bladarealet var bortgnavet 21111, og plamebe
standen er reducerel fra 341 planter pr. m2 til 295 planter
pr. ml. Der er ikke opnået sikre merudbyner for bekæm
pelse.

Forsøgene fonsætter.

Den såkaldte »dræbennegl", er blevet meget omtalt i
landets al'iser i efterdrel 1997. l landbrugsafgrøder
meldtes dog Jam om randangreb i helt enkelte \'imu
rapsmarker. Den korrekte betegnelse for sneglell er ibe
risk eller spansk skovsnegl.
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Ukrudt i vintersæd
l efteråret 1996 var der gode virkningsbetingelser for
ukrudlssprøjtning. En meget stor andel af vintersæden
blev behandlet i oktober 3-4 uger efter såning. Den lang
somme vækst i foråret gav ovcrlevende ukrudt mulighed
for at konkurrcre med afgrøden. På en del arealer skete
der endvidere en vis for.rrsfremspiring. Dene medførte
behov for en supplerende indsats på en del af disse area
ler som cn forsikring mod. at ukrudtet udviklede sig i el
omfang. så der ville opstå udbytlct1l.b. Endvidere var det
en sikring mod for stor opfonnering af ukrudtsfrø.

En stor andel af vintersæd j sædskiftet har medført. at
vindaks er under kraftig opfonnering på mange arealer.
Tidlig såning og kortstråede hvcdesorter giver vindaks
gode opformeringsbelingelser. Hvor vindaks har optrådt
i stort omfang. synes årsagen at være. at der er anvendt
midler mcd for beskeden effekt, eller al der er anvendl
for lav dosis i forhold til bestanden af vindaks.

I forsøg med afprøvning af græsukrudtsmidler er der
foretaget en bedømmelse af afgrødens tilstand i efteråret
omkring 3 uger efter sprøjtning og igen om foråret. Der
er ikke set afgrødeskader i 1997. hvor Stomp SC. lPU
og Boxer samt forskellige blandinger heraf er anvendt.

I fors,'g med græsukrudt er der foretaget en 0plælljng
af frøbærende strå pr. m2 før høst af de »høje~ græsaner.
Dækningsgraden af kamille og burresnerre er endvidere
bedømt før høst. Herved er opnåct et supplerende udtryk
for disse ukrudtsarten. forekomst, idet de oftest under
vurderes ved bedømmelse efter høst. Der er i aile forsØg
bedømt dækningsprocent af græs- og tokimbladet ukrudt
i stubben cfter høst. Disse optællinger og bedømmelser
er taget med i nogle af labellerne, men kan iøvrigt findes
i tabelbilaget.

Nye midler og bekæmpclsesstrategier afprøves over
3-4 år for at få et sikken billede af effektivitet og skån
somhed under forskellige klima· og vækstbetingelser.

Forsøgsresultaterne præsenteres som gennemsnitstal
og kan dække over en betydelig variation. idet forekom
sten af ukrudt varierer betydeligt, både hvad angår u
krudtsarter og antal

Størstedelen af ukrudtsforsøgene er ud føn i vinterhve
de, og det er derfor resultaterne af disse forsøg, som pri·
mæn cr fremstillet i tabelfonn i denne oversigt. Hvor
der er udføn forsøg efter samme forsøgsplan i vinterbyg
eiler vintcrrug, er disse beskrevet i teksten. Resultaterne
af aile forsøg kan findes i Tabe/hilag ti/ landsjorsøgene.

Nedvisning før direkte såning
Der er gennem tre år udført i alt 5 forsøg med Reglone.
Basta, Touchdawn og Roundup 2000 til nedvisning af
ukrudt før direkte såning. I et forsøg - gennemført i
1997 - har agerstedmoder været det dominerende u·
krudt. Basta har ikke været i stand til at bekæmpe ager·
stedmoder, mens de øvrige m.idler har givet tilfredsstil
lende effekt også på denne art. Resultaterne af dette for
s~'g kan ses i tabelbilagets tabel B66. Efter t. oktober
1998 må Reglone ikke anvendes lil dette formål.

Forsøgene afsluues henned.



Nrdl'i",;"g lIjgm'\uJ..rud/ _\krr hflrUl:fI og bed.H I'l'd all
l'elldt'lH' afROllluJup ]()(}(J og Tcmdu/OIHl. Sam/Mig d.n
da l'II /I/jrnlsm//l"u/e IIn!l'ixII/IIK (lf det rokimb/adet/l'
ukrud,

Falsk såbed
I 2 for\,'g er fabl.. :-iihcd r.:lahkrcl ved al pinje og paUr.:
jorckn ca. 14 dagc ("r planlagt llållil1~ af vintcr\:cd. Re·
-.ultdlenu: I..an \e... l tabclbilagcL<; (ahel R67, Foml~lct har
'ærel .11 tlndl~"ugc. om nell, i\ning af frcm~pm:1 ukrudl
med TOllchduv"n lige f"r afgrodcll'" I,,\lllllg har tx-Iydmng
for dfel..l.:n af den eflcrlolgcnde ul..rudl,bdæmpclsc
Reh.lIldllllgen har lUC pa\ irl..et h\erl..en ul...rudl ..effel.,1
eller udb) Ile. Arcl' rC"u!l;11 er I o\erelw..teulInel-..c med
2 fON'J; udfort I 11)t)6.

Ft1,....llgenc fnn,ætlC''''

Græsukrudt
Enarig rapgr:c~ ng vinJal.., er de l11e'l forekommcnde
gra"ul..rudtsancr ug frClIltllc,. hvor \lllIcrs:cd udgør en
~Ior andel i "C(hl..lftel 'amt \ed en II!Jhg ~:1ning af \In

ler..,cdcn. Agerr:c\'chalC', gold hejre og hind hCjre cr I
fremg'lIlg på en del arealer_

An.'l' fo"ug mcd tx-kæmpel"C al gr;e,ul..rudl har Igen
\i,!. .11 der I..an opna" meget hUjc IIlcrudhytler for be
I..:cmpcl\c af \Indal...,. Villdal..., er ,a I..onkurrencedyglig

\'inlcrsæd

O\erfor afgrockn. al den ,I..al bekæmpes. blol der finde,
nogle fa plantt:r pr m: Deue er end\idere mxhendlgl
for al hindre opfonnering.

Tabel ~O vj'er rt=~ult:lleme af 5 for..og. hvor lre fnr
~I..ellige behandlinger er pmvet på tre fOf'l..cllige ,proj
tClid'punl..tcr ltge efter "Iling. I 'ladilllll IO I t og I

'Iadiurn 12-13. l 4 ftlr<;ng har der \'.crel cn 1ll:l'<;1\ ftlrr.:
kOlml af vind:)I.. ... , I forårel er der oplalt 200 græ<;
ul..rudl ...phlJllcr pr 1l1~. h\oral dt: IRR t:r vind'll..,. Alle be
handlinger har på alle tre 'pmjIClld'punlacr glwl CIl god
bekæmpcl,t: ;:.tf hade vmdal.., og del o"rige ul..rudl. Der
er dog en lenden, III. al den hed\le effdt er upnael \ed
'pmjlmng I qadlUm IO-II. både med hen"yn III ul..rudls
plantcr l fodrel og renhed \ ed hO"1 ~1crudb)'uerne er
meget 'lure clg gl\Cr en "ærdele... god Oclaling fClr lild ,al
,en.
~cder'l I tabel HO se~ rc,uitalr.:rnr.: af de behandlinger,

'om har \ ~l'rel med l denne for'og"cne I flere :\r, For
beggc hchandllngcr - Slomp se + Arclon n.E og Kug.tr
- gælder dCL :11 effekten p. både græ~ukrudt og IOl..im
bladet ul..rudl har \ ærel ,tort ,cl en, ved alle tre ..projte
lidspUIlI..ICr. Kug;lr har i fOf"ogene med vindak<. haft en
ringere effel..l mod græsul...rudt i fON,g,kd II end "cd
de udhgere sprojtctldspunl.lcr. Delle ,I...} Ide" et for<.og l
1995. h\ or denne tx-handhng ga\ en u,entet dJrhg cf
fcl..!.

m" kerne
Val'"

lU,,, k~rne

AnIlII ubudl Pc. pr_ ha AnLlI Ukrudl pr ha

Vinkrhltde Sw pr, ml, dzuung pr, ml,
Vind· Pcl. Lidb

I
dlUm

romr ~~d hØSI Udh, og Nella-- fur:\r "', dld;-
Ol

Neua-

~
merud~

lIl~r "'«"" ol m."",,

·L;o- ,I To- 00b)11e b)11~ •1, To- pr. ';;'•b':h bYll~
b)'lte

GI"ti ·rnbl Gnu 1.1mbl Crt klmhl

1997 I f(lrJ(I~ nr~d 11'1111111,' I<lI'~rU' .. .J !Orf(lR nr~d I'ml/ah

I . lJkh:mdlet 65 .86 41 " 68,5 200 02 220 7 JM
l.O I SIOffip se + 1.0 I Arch", III ~ <Jmng J "

, I:!,I tI.O 16 1< 17 IO 18.1 I·I.!
J 2.0 1Boxer + 0,1 I t-le.\ldOf ~, s1nmg I 2 , I 11.8 1.1 Il 25 7 4 18J 13,9
4 1.0 l Ku~ar ~ 'J.mng ; • I L!.I 16 " lJ J I'J.O
~_ 2,0 l SlOmp se + 1,0 I AreIon fl E I(}..II O J I • 11,6 l.l 6 26 6 • 10,5 1~.6

'7 2Jll limer + 0,1 I FIC"IOOr IO-II , 7 I , 11,0 4,4 7 '6 6 :!O.I I'U
8 1,0 I Kugar 10..11 O I I It,) 7 16 l l 20.8
I) 2,0 l 'ilomp se + 1.0 I Ardotl n.l~ 12 Il o ; I IO.:! 4.1 " IK 111 " 11),7 15,8
10.2,01 Boxer + 0.1 I F1exldor 12-13 O 7 I 11.4 4.8 IO 28 J 8 19,8 15,4

" 1,0 I Kugar 12·11 9 ; , •.7 IH " " 7 16,8
LSO/II 5-1 7.1
VW! II fI,l}

IWfI y:- 7 janøFf. nI,.,1 t'1l<'''\, mpFf.fll'J I) (ontf,'" mt'd I'/lull/b

I Ubehandlet 52 17' " J2 62.0 264 80 l Jl.l
:! 2.0 l 'ilomp se +- 1.0 I Ardon nE ~ '-oIIlIng 2 11 I 9 6.7 2,5 14 " o 20,1 lo,ol

~. 2.0 1Slomp se + 1,0 l Arclon n.E IO-Il 26 I 12 6.0 2.7 • 21 l 22,4 18,0
t) 2,n l Slomp se +- 1.0 I A/elon fl.!: l:! Il 4. 11 , b.:! LI} IO " ". 22, \ l7,q
I-SO l-Q " ••
11iY.~ y~ I~ li.nø}: m,d ,.mm,\, '"prr''''' ~!O'f.Øfl m",/llmilll...

l. Ubehandlel 40 IJJ IO 24 67,9 m OJ 7 Jl.J
I 1.01 Kugar c ,.imng 14 , • _~A ,.

" J IS.tI
8 1,0 l Kugar 10·11 O " O 4 1.8 5 17 5 22.'7
Il, 1.0 l Kugar 12·1\ 4 "I ; 6.0 1.19 :!Il , 17.7
!-'i/) III 2,7 fI,2
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Tabel 81 Gr(~sukru(JJ j vintersæd (869)

Anlal ukrudt Pc!. dd..-ning Udb. og Antal ukrudt Udb \l~

Violerln-ede pr m:. forår ved~t merudbynl': pr. ml, fodr merudbyne
hl.g kerne hkg "eme

Gr.r, Tokimbl I.ll pr. ha Grn-\ Tolimbl I'Jr ha

1997 j fOr.fØK m. ~mJrig rtl(1~r~J Ipmøgm. \',ndakJ

A I. Ubehandlet 78 122 " 72,0 113 76 6,3
A2. 1.5 I Kugar 2 IO J2 3.9 O 2 27,1
A3.0,75 I Kugar IO

"
II 5.8 I 4 29,5

A4. 1,51 Panlher 6 2J 9 3.3 I 8 JO.•
AS. 0.75 I Panthcr 12 30 • 5.8 4 13 29.9
A6. 1,5 l Tolkan IS 65 Il 2.1 31 85 18.6
A7.0,75 I Tolkan 23 112 32 0,2 39 87 9.7
LSD 1_7 3.Z Z.•
LSD 1-7 It•. m.

/995-97

A I. Ubehandlcl
Al. 1.5 I Kugar
AJ. 0,75 I Kugar
M. 1,5 I Panther
AS. 0.75 I Panther
A6. 1.5 I Tolkan
A7.0,75lTolkan
B l. I tab Exprcss + 0,6 1Starane 180
B2. I,S I Kugar og som BI
B3. 0.751 Kugar og som BI
B4. 1.51 Panthcrogsom BI
AS. 0.75 I Panther og wm III
B6.1.5ITolkanogsomBl
B7. 0.75 J Tolkan og som BI
LSDA/-87
[.sD Al·A7, 82-87

7 forsøJ: m. f'llåriJ{ r1Il'.l;'(t.'S

90 112
3 17

18 30
13 27
20 48
34 71
45 107

113 26
5 4
8 4
8 6

17 7
22 19
31 1J

]J

5
6
5
6
8

19
24
2
1
3
4

3
8

71.8
4.4
5.1
4.0
4.6
3.2
J.3
2,2
3,2
5.2
4.1
5,3
3.7
2••
Z.•
Z.•

5 pmøK 111. \'/fulttkJIrajgrft',vtJlm. rapgræs

127 113 41,6
23 4 19.6
33 6 19.0
24 15 20.7
31 21 18,9
46 95 14,5
55 94 8.1
1~ ~ 2Æ
26 2 19.5
33 6 19.2
30 3 19.4
40 6 19.0
43 44 17.1
65 55 12,4

4.'
4.4

Led A2-A1 behandlet i stadium IO-II i efteråret.
Lcd BI behandIc:l i april.
Lcd B2-B1 behandlet l ~toolum I(}.II i efleråret og l april.

Flere drs forsøg viser:
al sprøjretidsplmktet i eflertlret ('r megel fleksihelt.
al der opnds god effekt l'ed ,~prøjlni"g slJl'el før frem
spiring som i stadium JO-II og i stadium 12·13. dng
med tefldefl.f lil den bedste effekt j .\'tadillm /0·11,

- al der opnlJs god effekt mod sdvel grtesllkrudl som to
kimhladet ukrudt.

- at der er særdeles god økollomi i en effek/j,· bekæm
pelse afvindtlks.

Tabel 81 viser resuhateme af 4 forsøg i vinterhvede.
hvor Kugar. Panthcr og Tolkan er afprøvet i hel og hul v
dosis til bekæmpelse af græsllkrudt i efteråret. Kugar og
Panthcr er blandingsproduktcr bestående af isoproturon
og diflufcnican. I Panther er mængden af diflufenican
halverer i forhold til Kugar. Forsøgcne er anlagl i to
blokke, hvor den cnc blok ikke er behandlet i fnråret.

Vindaks h(Jr de sene.fte år bredt sig til mange arealer.
Ved forekomst i vinter.fæd bør der ske en effektiv bekæm
pelse j efteråret. Af nederste hillede Jremgdr effekten af
0,75 I Boxer + 0.5 I Stomp se + 0,2 I Oxitrif. UbeJwnd
let ses øverst. (Foto: LeijThyssen)
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men~ den anden hlo" er behandlet ,upplcrcnde med I
tah. Expres!> + 0.6 1Sta.rane 180.

FONlgcnc \ I..er. al Kugar u~ Panthcr har en ,ærdelc<;
god \ Ir"ning mod b de gr.c~ukrudt og tokimbladet u
"rud\. I~ffcktcn afTulkan har værel ulibtrækkelig. speci·
elt mod \Illdal~. I fOr'\o1;et med \indak .. er afgroden helt
udkon"urreret af ulrudtcI I det ubch;mdlcde forsog!.led.

eder..t I I,lbcl 81 <;ef, 3 .lp.. resultaler. Forspgene er op
delt efter forekl>lll .. l ;jf cnang r3pgræ.. ug p"rige arter af
græ<;ulrudl Bd.;cl1lfX'lsc af de konlurrenceslærle arter
~lll \lIldal... 31m rapf!ræ, ug rajgræs har medfnn <;10rc
merudbytter. Kugar og Pnnthcr I hel og halv dOSIS samt
'lol"an i hd dml" har hafl den bed..le effekt og har der
for re,ulleret I de hOJe:o.te merudb)tler

Den ,uppleremk behandling om I'orliret har forøgel
cffdten mod tukimhladet u"rudt Ot; rc...ulterel l en lidt
mllldre ukrudhd;d.ll111g ,"ed IUht. Der er dog lUe op
nået 'Ilrc >o"Ch ... ta'lldlge.. Illcrudb)ller for denne ,uppIe
rende hchandhng.

FOr'l)gcne :Jr~lullc' hemlcd.

TabeI8:!. 8e/.;tl'm"elu af nmJalf ng ou}m: mpgr(l'f. (H7UI

Vinlcrstcd

/;.(' års fonøg I'i.\·rr:
Ilt blwIlJ"'.f.:.fprOlJuklt'r af dij1l1fe/l;nU! (J~ isopmllmm
har "" fl.l'rtiele.f gOlf effekt (H'eifor l'" bred \Ifte af
grlnuknuJfsarta og IOk"llbladede IIkrmil.mrter I'l'd
am'emlt'/ji' om eftt'rllrn.

- at etl supplerende hehandl;"J: mod lOk1mhladef lIJ..rudl
omfimirt>1 flomralt iUe er rt'/ltahel.

Tahcl 82 \i~er re'ull:Hcmc af 8 forsøg i \ interh\cdc.
,om er opdelt efter forekomSI af \ mdak...... B:Jcara er "am
menlignet med Slomp se of! Boxer. som begge er blan
l!f;;t med 0.5 I Oxilnl III forbednng af effel..ten mod IO-
"Imbladel Ukrudt. Bacara er et blanding\produkt. rom
mdeholder de nye aktJ\stoffer nurtamon og dJnufeni
l,.'an. ~lIdlel er endnu IHe godkendt 1 Danmark. Behand
Iillgeme er gennemfort 3-4 uger eflcr s ning i afgmdcn\
'IndIUm IO· J I FOf\ogcne er anlagt 110 bloHe. h\or den
ene blok ,Hl' er behandlel I foråret. men.. den anden
blok er hchandlct \upplerende med 1.0 tab Expre<;~ +
0.6 I SI:lr.ll1C 180.

MW U'" MW Vuod- U<I>
Be· ....... "". ~. - .... PI:<. .._.... -- pr ml, ""... pr. mJ, sri -- ...-...... fodr .... ... iodr Jl'. m'

..,j ...- Grtil~. ""'" - (ftll~. •. hotI ""'" -I Jl'.III Jl'III

1997.

A I. Ubehandlet
A2 ...() 1Stomp se + 05 IO\llnl
A3. 2.0 l S~{)lllP se + 0.51 Oxllril
A4 J.O 1 Buxer + o.~ l <hllril
A5. 1.5 l Boxer + 0.5 1Q'titril
All. 1.01 J1;Il';,lr;1
A7. 0.51 BlIcara
B I I tnb E,pres~ + n.r. 1Slarane lltO
82. 4.0 1Stomp se og I lab. Express + 0.6 ISt~ 180
83.1.0 I SII)nlP SC· og I lab E\I'rt'\\ + 0.61 SW.rJ.oe 180
84. 3.0 I Boxer og I lab. Express + 0.6 IStarane: 180
85. I}i I Bo\er og I lah E,prcss + 0.61 Star.llle ISO
86.1.0 I Bacara 08 I tab. Express + 0.61 Surane ISO
87. (1.'\ I U.lCara og 1tAb E.\pms + O.b I StarJ.oe ISO
L\/JMA7. H}·87
,-,m Al·A7. HUn

J forsøg m~d Imdl1k.r

" 100 '1 '3,3 247 43 140 12 25,7
1.50 6 " IO 6.2 " " .10 " 1'1.1
1.00 10 27 " 4.9 37 18 S6 " 16.3
1.~5 4 41 " .J.O 12 l. lO 1" 15.7
0.88 IO 31 12 4.9 16 40 28 19 24.5

" 19 IO 4.1 IJ ~ 10 18 ]0./)
17 26 14 3.8 13 8 20 18 26.9

1.75 .2 " 41 1.7 LU IJ 132 " ~.2

2.75 6 2 7 6.2 23 1 34 14 23.1
2.25 6 3 7 6.7 " 1 47 14 n.b
2,30 4 "

,
'.8 17 6 29 16 24,7

2.13 I. " 7 6.7 24 • 3. l. 2'W
13 6 7 4,.l 17 , 31 " 25.8
20 7 " .1.6 Il I .31 " l".R

1.0 1O..l

'" fI.1

1096 J-,orJøf{ ~d nWflf{ r,j/If(rtl'f .. {msøl( ~d Imd..d:.f

A l. Ubchandld " 67 40 76.1 140 l" 34 25,0
A2. 4.0 I Slllmp se 1.00 7 " • 1.9 26 40 • 21.6
A3. 2.0 I StOmp se 0,.lO 17 17 10 3.7 40 39 10 21.9
AJ 1.01 8ou'r 0.75 "

., 16 1.0 10 76 7 28."
AS. J.5 I SoUl' 0,38 " 29 ,. 2,3 23 61 7 30.6
A6. 1.0 I 831.·ara , 6 9 .1..' 21 19 3 31.6
A7. 0.51 Bacara 2' " 11 3.3 36 35 8 28.0
Bl I tab hpres5 + 0.61 Sl;uanc 180 U5 61 26 '" 2Ji 178 6' '8 1.9

B2.. 4.0 I Stomp se Ol t tab. Expre + 0.61 StanDe t80 = 7 4 , 2.2 32 25 , 23.7
8). 2.0 I Slomp se og I lab. Expreq .,. 0.6 I SIManC ISO 1.75 14 7 7 J ..l ., 31 IO 2.'.2
84.3.0 I BoxtI' 08 I lab. Express + 0.61 Swane 180 2.00 12 " 12 3.3 14 47 4 33.7
B5 1.51 Bourog I uab Expre\.s.,. 0.61 SlaBnc ISO 1.63 " " 11 2.7 21 W , 1~.1

86. 1,0 I 8acara Ol I tab. Expreu +0.61 Sw.oe ISO 7 4 6 3.4 20 J2 2 34.1
87. 0.5 1Ba.:an 0& l llIb Eltpre'\5 + 0.6 IS~ ISO 2. 6 9 3.5 ., 16 , N.o
LSDA}·A7. HI-87 U 5.Q
}.50.4.2·.4.7.81-B7 '" l .•

Led A2·A7 og 8187 behandld j ~I~hum 10-11 l cftCTårel
Led 81 81 behandlet med I lab ExJ"r"C~ + 0.6 l Sl:lranc ISO I april
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Vintersæd

I 5 forsøg med enårig rapgræs som dominerende
græsukrudt har effekten ikke været overbevisende pli.
hverken græsukrudt eller tokimbladet ukrudt. Bekæm
pelsen har resuheret i pæne mcrudbyucr. som er Slali·
slisk sikre. Den største dosis har generel! medført lidi
bedre effekt, men ved høst har der kun været en beske
den forskel i ukrudlsdækning mellem sU,rste og mindsle
dosis. Der er ingen forskel i det opnåede merudbyuc ef
Icrårsbehandlingeme imellem.

Vindaks har i 3 (Ofsøg været lil stede i meget "lore an·
lal. Optælling af frøbærende vindaksstr~ før høst viser,
at den bedste effekt mod vindaks er opnået med Bacara
efterfulgt af Boxer og Stomp Se. Med 1,0 J Bacara er
der opnået en effekt på antallel af vindaks på næ:-len 95
procent Merudbytlerne for bekæmpelse af vindaks er
megel Slore og viser, at vindaks har en voldsom konkur
renceevne overfor vinterhvede. Udbyltcmæssigl er der
ikke statistisk :-ikker forskel mellem behandling med
største og mindste do"is.

Bestanden af tokimbladet ukrudt har været beskeden i
såvel forsøgene med enårig rapgræs som i forsøgene
med vindaks. Derfor er merudhyltet for behandling om
foråret i forsøgs led B 1 med 1.0 t'lb. Express + 0.6 l Sta
rane 180 beskedent I forsøgslcd 82-87. behandlet om
efteråret. er det genncmsnitlige merudbytte for den sup
plerende behandling med Express + $tarane 180 kUli
henholdsvis 0.9 hkg pr. ha og 0,5 hkg pr. ha i for"~)gene

med enårig rapgræs ug vindaks. Merudbyttet for rorårs
behandlingen er ikke :-ikken.

Nederst i tabel 82 ....e:- resultaterne fnl 1996. hvor
Stomp se og Box.er ikke v~r hbudet med Oxitril. Resul-

Tabe/8J. Gm::wkrudr i l'imerstc(1. (87JJ

taterne af disl'C forsøg er i god overensstemmelse med
rcsuhalerne fra 1997.

Forsøgene fortsælIer efter en justeret forsøgsplan.
Tabel 83 vi:-er resultaterne af 6 forsøg i vinterhvede.

hvor 4 forskcllige blandinger af midler med effekl mod
græsukrudt og tokimbladet ukrudt er afprøvel i hel og
haJv dosis. Alle behandlingeme er gennemføn om efte
råret i stadium 10·1 t. FOfSl'gene i vintcrhvede er opdelt
efter. om vindaks har været del dominerende græsu
krudt.

12 forsøg. hvor enårig rapgræs har været det domine
rende græsukrudt. er der opnået sikre merudbytter for
alle behandlinger ved både hel og halv dosis. Der er ikke
fon.kel på merudbyueme ved hel og halv dosis. og der
for er nettomerudbyuct støn'" ved halv dosis. Antallet af
ukrudtsplanter ved optælling i april-maj er størst ved an·
vendeIse af halv dosis, men ved høst er dækningsgraden
næsten cn~. Den høje dækningsgrad ved høst skyldes et
af forsøgene. hvor der både er efterladt megel enårig
rapgræs og meget tokimbladet ukrudt.

Nederst i tabel 83 ses II forsøg. som er gennemføn
1995·97. Enårig rapgræs har været det dominerende
græukrudt. Og~å i disse forsøg har hel dosis medføn den
bedste effekt ved optælling i april-maj, men ved bcdøm
mel~ af dækningsgrad ved høst er forskellen meget be
skeden. Der er ingen fon.kel i merudbyueme ved hel og
halv dosis og mellem de to viste blandinger. De sl0rste
neltomerudbyucr er opnået ved anvendelse af halv do
~is..

14 forsøg med en kmflig bestand af vindaks er der op
nåcl en tilfredsstillende bekæmpelse ved hel dO'lis. Den

fViD'''''''''''
Pol.

Hkg lt~rne
PCI.

Hkr kerne
Antal uloudt pr. ha Antal ukrudt Vind· pr. t1a

pr. m',
dæk-

pr m:, ah ""'". Udh. N~no-
nlng Udb. /'\elto- ""'8rom rom.- -ul 08 lJ~r-",d 08 ...,. ,D-

"""
...,. ud pr. m;

kimbl mer" ud

i alt udb by'" udb bylte
GræslTokimbl Græ:~ ITokimbl V~~I

1997.

I. Ubehandlet
2 2.0 J Stump se + 1.0 I Tollan
3. 1.0 I Stomp se + 0.5 1ToJkan
~ 1,0 I Hmcr + 0.5 ITolbn + O,R I SWlllp se
5.0,5 l Boxer + 0.25 JToJklln + 0,4 I Stomp se
6 :?O I Hoxer + O. [ J FJel;ldor
7. 1.0 IlkJxer + 0.05 l FJexidor
8. 1.0 Ilil.x..:r + 2.0 I Stamp se
9. 0.5 J Boxer + J.O I Stamp se
LSD 1·9
LSD 2·9

2jOfJØt<: med en"rrg rapgrtrs

122 68 43 66.4
4 IO 2l ~.J OA

'6 13 26 4,3 2.0, 14 23 3,3 -(j,l

12 13 24 2.' 0.8
IO 17 2.3 5.1 0.7
16 24 25 4.0 1,5
IO 7 22 5.' U
27

"
25 5.6 2.'

2.7
fI.r

4 forsøg m~d I'im/ab

96 27 164 6
IO 2 37 O
20 8 46 O

5 10 IS I
14 19 38 l
6 13 20 O

t2 15 33 O
J 7 19 O

13 13 38 O

37.5
24.0 20.1
22,1 19,8
28,9 25.5
25,2 23,1
29.9 25..5
27,1 24.6
29.3 24,7
23,6 20.9
6.4...

1fJ9'j.(J7 /1 ((HI·ØX med emlr/g rapgrtrJ 12 forsdg med d,ldak$
I Ubchandlel .. 131 37 68.7 178 5] • 4l,6
2. 2.0 I Stump se + 1.0 JTolkan 5 16 , 5.2 U 11 4 l 20.9 13.8
3. 1.0 l Stomp se + 0.5 JTolkan 15 23 ,o 5.0 2.7 ,. 7 l 19.0 15,1
4 1,0 I BO;l;er + 1l.5 ITollan + 0,8 I SIOIllP se • 26 , 4.4 1.0 ,O 10 , 25.0 18.9
5.0.51 Boxer + 0.25 ITalkan + 0,4 J Slomp se 13 41 • 5.0 2.9 18 21 I 22,4 19.0
UiD 1-5 /.6 3.3
1502·j ilY 2.4

Lcd 2·9 behandlel I ,taolUIII 10·11 l efteråret
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nlbel X4 \7mlau j 11ll1l'rrUJ:. (H71)

Anul ulrodt "" .....
\'inlfml. '" m •r....

~

/W7 :!l(lnø~

Ubehandlel 221 " 132 12 ".9, 2.0 I Stump se + 1.0 I Tollan 11 " 7 4 f,}i
3. 1.0 l SlOmp se ... 0,5 I Tolkan 2J 18 16 • 5,3
4 I ,(11111"cr • 0,5 t Tolkan

+ (Ul I Stomp se 2O 20 5 4 6,.1
5.0.5 I Boxer ... 0,25 I Tolkan

... OA I SlOmp se 21 25
"

5 6,6
6 ::W I !lO\l'r -+- 0.1 I Fk'(IJOf" 22 " 6 4 h.f,
1. 1,0 I Uoxer + 0,051 AcxiJor 32 38 IO • 7,1
K IJllllu,er+:!.OISlompSC' 22 19 1 4 6,1
9 0.5 I Boxer ... 1,0 I Slomp se 31 2. 12 4 6.7
LSI) '-IJ "'LS/):! II "'
Led 2-9 hclwnJIC'1 t 'l.Kimm IO-II t cflerJICI

bed..IC effd.1 er opn:i.el. h\-Or Bm:cr dlcr Bo\cr + Stomp
se mdg.lr I lu\mngen. Del gælder bade. når effd.ten er
bedømt \om antal vindab I for!trel O!! ..om ..nlal vmd
ak'i'ilr.\ \ ed hu..l Der er opn el megel ..tore merudb) Iler.
11\ ilkel \ "cr. at \Indak .. har en ..ærdcle'i Slor konkurren
cecvne o\icrfor vIllterhvcdc. I Cl for-."g med 200 vinJak ..
pr. m! er der kun Im:-.let 6 hkg pr ha i ubehandlel. og for
bekæmpchen er der opnacl merudhyller pii op lil 39 hkg
pr. ha.

I 1995-97 er der udfllrl 12 fClr,(1g med megel vindah.
Der er opnået gw effekl af de la blandInger.

I vInterrug er der udf0l1 2 lor~o~ efter ..allllllC for'il1g~

plan (t;lbel Rol). Vindaks har værel Jominerende I begge
fON~g. Der er i fomet optalt 221 græ~ukrudtsplal1ler pr.
ml. hvoraf 145 er vindak .. Dc fIre alpro\ooe hlandinger
har va:ret helt jævnbyrdige med hClh}n lil både cffekt
og lllcnldbyllc. Det opnåeJe mcrudbytte cr Ikke stal i
,ti..k ...Heft, men det kan dog bcm;crke'i. al <>torrelse..or·

Tabel H5. /:.lltJrt~ rapgrWll Imterstrd. (H72)

Vinlcr..~cd

denen af merudbyttct cr væ..enlllgl IIlmdre. end h\ad dcr
Ilh\arende er opnået I \mterhvcde \'ed sanUlle he,tand
af VIndaks,
Fo",o~ene fortsættes efter en ju,lcrct forsogsplan
Tahcl 85 \Iscr resultalernc af 6 forsøg I \imlcrhvcdc.

hvor fire altueJle mlddclblandmger er afpn,\ Cl I hel og
halv du:-.i ... Der har I for,ogene v;crcl en "lor bestanJ al
tokullhladCI ukrudt og en IIHKieral be<,land af enårig rap
gr:c~

Dc lire hNlinger har hver i~ær ~i\et en god bekæm
pchc af ~J.vcJ lokimbl:ldcl ukrudl som græ:o.ukruot.
L'krudhdæklllngcll ved hu.. l har generelt været lidI 1Il1ll

drc \cd anvcndel ..c af hel dos". men hah dm.i~ har
lllcdtm1tiblfickkchg bekælllpeJ:..c.

I3cl1:'.IIlJlingemes påvirkning af afgnklen er bedøml
bade efterår og forår. Ingen af behandlmgerne har rned
fnrt ,ynllg påvirkning af afgrodell.

Der er hu..lcl helt cn<;artede merudbyllcr ved anven
del\C af hel og halv dO'I" Neuomerudb)"tlct har værel
':crdele.. hOJI for bekæmpcl\C af den store mængde 10
kllllhladel ukruJI. Anvendelse at halv dw.i<; har glvct
Jen hed..te økonomi og Cl megetla\il hehandhngslIldd,

Forwgcne fonsænes.
Tabel 86 \'Iser forsøg med bekæmpelse af agcmt:\cha

le og \illdak~. Puma Supcr blcv i 1996 gtKikendl af Mil
jlhl)rcl-.en til an\·endel'te I \illlerh\'ede og \'lIlccrrug og
k.1Il hh \iC Cl vigugl ahematl\ Iii de o\'nge græ~ukruJI'·

mIdler III bekæmpel ..c ;lf ~pcclelt agerrævehale.
I 2 fon.l)g med henholdsvis godl 900 ug godl 100

\indak, pr. m! er der l begge fOf'.og opnået meget <;,Iorc
rncmdhyller for bckæmpt::he, Anvendelse af Pum~ Su
per om foråret har haft en god cffekt på .... lIldaks 01,\ har
'!on ..et forhindre l ff\1,ælning. Anvendelse af hen!lold ..
VI~ Arelun n.E og Puma Super om efteråret (rorM'g~led

J og 6' har ikke haft tlbtr:.ckkeli1,\ Innglid.\Cffckl. hvilkel
Oclydcr. al der for hø:.! er uptalt U1nkring 60 frøbærenJc
\ Indak 't..trå pr. ml,

Der er udføn 2 fOf"iI)g I vinterhvede med agerrævcha
le. Udbyllem lIllgerne er dC!;\'ærre ..lali~li~k u..ikrc. El
fdlen på agcfT<t'\chaJe har værel nmelig med all\cndcl

Antal ultudl: pr. ml H}". }.cme pr u
Il<hand· Emrir.eftu Pet dzk·

\'1nlcrhH!de IInK')- 'om mn,\'ed Nella-
,od< beh.mJhllJ httst l alt

Udb. og
"""",."",.UdI>

Gnn I Tobmbl Gnn I Tol.lmbl bytte

/997 6forjø~

I Ubehandlet 160 350 152 200 40 58,5
:! 2,n I Slump se -+- Ul I ["1.ll.1Il 0,90 6 1O'i 4 40 1 15.6 11.1
3. 1,0 I Stomp se ... 0.5 I Tollan 0,45 13 140 12 30 8 14,5 12.2
4 O,IlI Stump se + 1,0 I Bnxcr.;- 0,51 Tolkan 0,65 1 95 5 45 7 14,8 11,4
5 0,4 I Stomp se ... 0,5 J Boxer ... 0.25 I Tolkan 0.33 12 149 9 57 8 14.6 12.5
6 0.8 I Stomp 'iC .;- 1.0 I Boxer'" 05 I O.\llnl 0.95 21 88 13 43 6 15.2 11.1
7.0.4 I Stomp se + 0,51 Boxer ... 0.25 I Oxunl 0,43 28 141 27 57 IO 14.2 11.8
ft 2,0 I Stnlnp se + 0.5 IOXllnt 1.00 27 124 '6 2') 6 15.1 11.0
9. t.O I Slomp se + 0.251 Oxttril 0.50 40 '62 44 45 12 14.5 12.0
1..SD/·c) 4.2
LSD2-<J "'
Led 2-9 behandlet l ~tadlurn IO II I dlrnl.rrl
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Vintersæd

Jåbel86 Vindaks og ageml'\'ehale i \'jmersæd (873)-- ......... Udb. .. -- ....--. ::~pr.m'._ ....... .... "..r'._ .......
~..... So-. .... ....

Gral~ Glal~ - Glal~ Onral~ -pr.. pr."
2/nrsfJ1f. m~d rllldoks

Stri '
517 16 3S2

O I I
S 2 S9

2/nnfJg mrd ogrmrw'Jw!r
Stri'

137 23 350
, • 26

23 9 92

, 9 7

3

•I
2

4

12

O

O
O

IO

9
148

,

I J<l,]
O \6.2
O 23.3

O J<l.4

O 26.1

O 30.2
O J<l.9

16./..
7

bl
I

7
3

8

73
O

43

I(}..II
10-11
10-11
"",I

10-11
"",I

10-11
I::!-IJ
opriI

1997

I. ~handkt
2.2.0 I Swmp se + 2.0 1Ardon n. E
3.2.0 I Areion O.E + 0.5 1Bnotnl
4 2.0 I Alelon n.E +0.5 1 Bnotnl

1.0 I Pum;& Super
5. 0.5 I 8riotnl

1.01 Puma Super'
6. 0.5 18notril

0.8 1Pufl'Ul Super
1. 1.5 1Arime Super + 1.01 Puma Super
LSD /-7
LSD 2-7

/995·97. ., /ors_g tMd \',tUiah

1 Ubehandlet
5 0.5 I BnOlIil

1.0 I P'unla Supn'
6. 05 18riotnl

0.8 I Puma Super z.
lSD /-6
I~J) 2--6

lj'f 199j-96 ., /oJWg tMd of{rrTlr't#!halr

311 36 :!li 4 33,8 "8 64 '2 • 64.5
10-11
..,nI .... • " 18.0 48 ,. , 1\ 14,4

1(}.1I
12-13 42 4 O 33.0 14 37 7 13 14.4

7,. "
"' ".

'1ilsaIIIDbklte
11 I 1995 blev der an\clltll Mylolle Po\\.-cr i slllJlUm 11-12.
11 Ymdals, fr"bærcOOc sIm pr rn;
• Agerræn:hale. fr~rC:lldc: .101m pr T1J:.

Lcd 2 og", behandlet l ~ladium 10-111 dteråret.
Lcd 4 og 5 bchmxiletl ~Iadium I().II 1efteråret og I april
Lcd 6 behandlet i 'IndlUll1 1(}.11 og 12-13 l efler;'lrct.
Lcd 7 behandlet i april

se ai21 Stomp se + 21 AreIon n,E, idet der i delle for
søgsled er efterladt 5 agerrævehale pr. m2. Erfe~ten af 2
I Areion n,E har ikke været helt tilfredsstillende. Ved an
vendelse af Puma Super er agerrævehalc i begge fur'log

hekæmpet særdclc, cffektivlmed alle de afpr~,vede løs
nlOger. En optælling af (mbærende rævchaleah fnr høst
VIser, at der i ingen forsøgs led behandlet med Puma Su
per er efterladt frøbærende planter,

Ta~/87.Brl{[rm~'-~raf rajgrtrs og agerrtl'\ehall' j \·;ntersæd (HN)

AnlaI ...... Pa. u..... -- "" Ab

.~po.m'• -.... ........ po. r. --. ... rSIa- ....
~.... - - .... - ....... ........ - -GIa IT""" _.... pr.. C:=I~T_ =- .....

;:,;;:
I /O~8 tlKd-,r' ogernrwhak

II l 280 40,8
2 O 200 11.5
O I 200 15.0
O O 208 7.6
6 t 160 17.5

/997.

l. Ubeh.andlct
2.2.0 I TolklIll + 2.0 I Stomp se
3.2.0 I KUl_
4 I,S181ik.'Vl1
S. 2.0 1Tolkan + 0.5 I Bnotril
6. 2.0 1Tolkan + 0.5 I Bnotnl

2.01 Tolbn
7.2.0 I ToI.bn + 0.5 I Bnocnl

1.0 I Puma Super"'
R. 0.5\ Bnotnl

1.01 Puma Super
LSD /-8
LSD 1-8

22
I()..II ,
10-11 7
I(}.II 7
10-11 12
I(}.II
"",I "10-11
..,nI 12

1()..1I
.,.,1 22

J /ors_R lMd MJltftrS
27 ,
12 2
3 I
, I

19 3

IO

19 •

69.7 268
1.8 68
2.J 148
2.3 :!OO
0.5 112

1,9 28

-<1.8 O

0.0 O

""'-

•
IO

8

80

O

O

21.8

2'.3

10.6
J.I
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Vinfersæd

fllhPl lIX linr\ul.mclll lUl/entr". (H75}

o

o

"

(J O

"

82

2'10()

o

18

106

8.1
/2.X
J~,:!

19,4

38.7

.lIA
9.6

\1mld
bynehkZ
Urne pr, ha

2

II

3)

25

68

31

20036

J2

"'
30

2l(>rJ(I~ ml'J ".mk/Å I

Dl 122 380 IJ
:!:!f1 J4 295 19

VuWl I TolllTlbl

1997

l, Ubehandlet
:!.10~AII> mOF
330gAlI)'200F

+ 2.8 I Tollan
4 tll~/\I1) WDr

1,0 1 "um.l Super
~.30gAII)'20DF

0,4 kg Grllsp WGll
6.30 l!- Ally 211 DI

.lO l BJnhlll !'hl'
,~\/) I "
LW 2 Il

I\lnkrtu·"

·'Tll\.ilO.'li I At:tm.h
lih.il 1.111 ,\Iplu\ 4{I.l

I.c:..l :! 't>o:h.InJIC'1 l man\-arnl.
I C'lI.J f> t>o:hanJlell man... apnluF I Jrnl

AnL41 UlruJlsplmkr pr m: lldb OB
"laltrtnede ...-Alm.,I .... ,I Vmd-I Gold "''''moj'ilJP1 ~tWe aU heJrr ,.. ..

\l.J t.I ....nnc behandhng cnd 'cd de O\·rige Gr..l.'>p wc. er
endnu lUe ,godkendl. og an' cndel\C af Tolkan Hm fur
..rel er IHe længerc Illiadi

F-or..ng...planen er pnma'rl udarbeJdct med hen hil J.. p.
at hcl..:cmpe agl"rræ\chale og npchavre. I Cl lor..og
med Ill..nge '-.Igcrr:c\'ch:llc er ho<;tre">ultatet dc ' iCrrc
u"'IHcrt ....il lun effeJ..tcn p:l. agcme'ehale oll1wlc Ved
hch:tIldlrng med henholdwi .. Ally 20 OF + Puma Super
og Ally 20 DF + Cira..p WG er anlallet af agerræl.'chale
reduceret fm 350 pr. m! III log 18 pr. m~. Effekten har
huld' ... ig frcm ttl hp~t, idet anlallet af ak ..hærl"lIdc .. lr:1 af
agcrr:cl.'ehale er n~ducerel fra :n5 pr. m~ lil hcnhnld\Vl~

·TJI....II.t1IAlplu ... -If>l
Lcd 2 () hch;tndlct l ...tlllllum Ul-II l C'ftcraret
1.1:11 7 tI~ Xt'Ch;;ndlC'1 I 'ldl.llUm I(}..II I C'f(cdut "!! l .lpnl

t4.~

ll.]

"'

IL!
6.1

itU

III
1.1.2

,(,

Sll.3

7"

77

52

101
81

105

I il·
125

7

IO

"2
77

"

11

6

Il

"

1\

,
45

/W7 I b
1 Ubf:haodlel I.J
~ :!.U ITt.llan

.. 1.111 Stvmp se o
l U J Bocara o
4 2.11 J T(lllan

.. O.~ IO,itril II
5. 4.0 I 8oxC'r

+ 0.:'11 OXllnt 2
() 1.0 I IIp\er

+ lJ,,~ IOxitril
7, 2,0 1Boxer

+0.5 1Oxitril
0,4 kg Grnsp WGtl O

K 05 [Omril
0,4 lI! Gra'll W(jl' II

L\I) I .'i

,~ml S

Flerc .lf' re"ultaler med Puma Super cl",cndt efler;lr
u~ fur.lr er \ 1"1 nede,..,t l label 86, Der '>C.. en lenden"> III.
.11 menadll) net for bekæmpcl ...c .lf ,mdak.. har ,æret
..tON H.'d cflerf1:r;.hd..:l'l1lpebe. Ikl ..J..ylde.. fomlc:nlhg.
at 'llld'lb 'cd fmar..ncl.::l·mpcl ...l' allerede h..r pafor1 ;11

gmden konlurrence. for f(\r.lf'bel.:a~lTlpcl...e lan gen
nemfnrc ...

ror~ogcllt: fort ..:cllc....
Tahel 87 "i ..er rc ...ultaICn1C af ~ fur og t mtcrh"cdc

med odæmpel<;e af ..torfroedc ulrudt ~ræ er. I J for-
..ug er d.... r I gcnncm ..nit optalt 22 græ<;ukrudt"planlcr pr.
m~. 11\ oral' uu~ klin Cl cr :llrn. eller Hal. rajgnc~. Der er
apn. Cl "'1Il,j (J!! ikke "'1:ltlstl\J.. 'lkre rneruuhyller. Dc f;\
raj!!ril''''planter har været liden udhyltemæ...... ig oclyd
nmg, '-.f1ektcn af Kugar og Bclcara har .. æret meget Iii
frcd"\IlIll"nJ~ O\crfor h'ldc gr.c"llknadt og tokimbladet
ukrudt

I el fUNlg med meget agerræ, ehak - 268 plantcr pr
m' - .... r der opn;let en fuld~tæl1dl!! ht:J..æmpcl'>C af denne
med Pum,l Supcr I I'or..og:-.lcd 7 (l~ R. Det ... IUNe mcrud
hYllc cr opnaet i for ..ng,led 7. h, ur hcla:mpcl..en cr
palxtD·ndt I eftcr.lrt.·t mcd ~ I Tull.:;m A",cndelse af ~ x
2.0 I Tull..an i fU1">ug ... lcd 6 har g1\ct en flInelig eITelt.
1IIt=1l h.lr lUC ,æret l qand tll;1I hmure l"1l betydelig fm
..:Clnlllg

,"or..ngcnc fOI1Sælte .. efter en Ju.. lcrct for..ogsplan
Tabel 88 ,i ...er rc ...ultatcme af 2 forsog med beJ..æmpel

"C af \'rndab i vinterhvede. Behandlingen med Ally 20
DF + Tolkan omkring den 25. april h:lr i hcggc for.,øg
lllcdfm1 dCI højestc mcrudbYllc. Bchandllllgcme med
PUllKl Super. Gra:-,p WG og Bamon PI u.. er udfpl1 OJll
k.ring IO. maj. På delle tidspunl..t har den kraftige IX"
~tand af, indah tibyncladcnde allerede ko~tet udbync.
Idet Ochandlingen med Puma Super og...;a har haft en (1

mellg drd!. Gra...p WG og Bamon Plu.. har kun bc
græn",cl effelt pa vindah. Den la'crc dækning af lu·
I..imbladel ukrudt ved host l fON)g ..Jed 3 ...J..ylde... at fug
tegne... i et af fOf'>()gene er bel,cmret ,;c\Cnlligl tx'dre
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o og II pr. ml i de nævnte rOrs4ilgl.led. Ally 20 DF + Tol
kan i forsøgs led 3 har ikke hart tilstrækkelig effekt.

Forsøgene rortsæltes.
Puma Sflper/xtr om'endes undu gode 'k-'ækst- og tem

peraturforhold. FOrt!løbigt kali del konkludens. at en
l'l'e"tut!l bdll!mpels~ af vindaks om forårt!I med Pllma
Super skal skl' lidligst muligl.

Tabel 89 viser resultaterne af 5 forsøg i vinLerh\oede
med bekæmpelse af forskellige arter af græsukrudL.

I Cl forsog er en modcrat bestand af alm. rajgræs be
k.æmpet tilfre<l\stillende med alle de prøvede behandlin
ger.

Aguræl'l'hole er i et andet forsøg bekæmpet med o\oer
90 procent erfekt ved flere af behandlingerne. M It ved
høst har behandlingen med Boxer og Grasp WG i for
søgsled 7 været mest effektiv. idet der før høst kun er
optalt 6 frøbærende aks pr. ml. I forsogsled 2 og 8. som
har klaret sig næstbedst. er der optalt henholdSVIS SS og
24 aks pr. m' (..beibilageIS label 876).

I de 2 forsøg med l'int1a/u er der I maj optalt henholds
vis 59 og 1839 vindak.!.planler pr. m~. Flere løsninger har
haft en meget stor effekt på vindaks. Effekten afTolkan
i forsogslcd 4 har dog været utilstrækkelig. Forårssprøjt
ning mod vindaks i forsøgsled 8 har har givet for dårlig
effekt. idet afgrooen allerede på dette tidspunkt er påført
stærk konkurrence og dermed udbyuetab.

Gold h~jre kan ikke bekæmpes i tilstrækkeligt omfang
med de gr.esul..rudtsmidler, som er på markedct l dag.
Dette belmcfte~ til fulde af det sidste forsøg i tabel 89.
Efterårsbehandlingen er udrørt den IS. november 5 uger
efter såning.

Merudbyuerne har i disse fors~'g ligget på forskellige
niveauer. Se nærmere i tabelbilagel.

Forsøgcne forl.'i:æltes. Der er i 1997 anlagt et par ori
enterende forsøg Lil al belyse. om Boxer har bellre effekl
p~ gold hejre. hvis behandlingen sker på et tidligere tids
punkt.

Tabel 90 viser resultaterne af 2 forsøg i en ny forsøgs-

Ta~1 90. Suppluende bekæmfHue af \'indaks. (Bn)-- fa. ....--.
..,...... ... or ..... ....

__.1 To- To- ~"I;;• kimbI.
_.

~- -~

1997. Z!om'll

I. Ubehandlet JO 58 4 62.3
2 2.0 I Tolk"n ,

"
, ,., 1.3

3.0.8 LPuJD.ill Super , 51 3 5.b 0.7
4 OA I Puma Surer b 50 , lJI 0.1
S. 2.0 I Tolkan

+ 0.4 I Puma SUper' 11 51 4 4.1 0.3
" O"-lg Gr.1~P WG' 1. :'i8 J 1.9
/..SO I·ti ~

LSD 2·6 "..
ilu:r:tr<.bchandlct IlolJmbladcl UlruJI bcl~mpcl
-m,;aIAcumh

''Ti",,1 Alplu\ ,u,.,
Lt:J .2 behandlet llrJhgl ((!d,
Lc-d 3-6 bC'hanJIl'1 , arni
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Tt,beJ 91, Grt~.fllkrudr j I·intersæd. (878)

Bo- -- .... I~,......,. ..... ...or._ ..::...... ....~- 0-1 ...... -JI!
J997.JO/orr.x.

1 lJbdw>die< .. 87 20 55,3
2 PC·P1antlC\'zm 0,61 " 28 10 13.3
3. pc·PlaIltevzm.5()lil, 0.30 2J 31 11 12.8
4. LokaJt fOOilllg 0.S7 8 40 9 U,S
S. Lokalt fonlal,5()li, 0.28 11 44 8 12.6
7. PC-Ptanle'Z'm 0.78 18 47 11 11.6
8. PC-Planle\·Z'm.so'l> 0.39 24 43 9 9.6
9 Lolalt forslag 0.74 26 38 9 9.0
10 Lokalt forslag.5O'*> 0.37 33 44 9 6.8
LSD J.JO 5.S
LSD 2-10 '"
1996,8/'Jr.\#K

1. Ubehandlet 119 .. 46 S6,O
2 PC·Plantt~'rm 0.61 7 13 8 9,1
3. PC·Ptantenrm..5()ll- 0.31 20 20 14 7.1
4. Lokalt forslag 0.64 Il 13 Il 7.7
S. Lokalt forsla8.5O'J, 0.32 20 18 16 6.4
7,1"C·Plantcvrm 0,71 8 2J 11 1.4
8. PC-PlanteVZ'm.5Qilt 0,36 18 27 18 6.2
9 Lokalt forslag 0.88 19 19 14 6.8
LO. Lokalt fonlaa:.5O% 0.44 30 26 20 4,7
LSD J-JO 5.3
LSD Z·JO "'
Led 2·S behandlel i stadium I().ll
Led '·10 behandlet i stadium 12-1 J

serie. hvi~ formål er al belyse behovet for supplerende
bekæmpelse af vindah og agerrævehale i marker. hvor
dil.se aner optræder om forårel. I et forsøg er der be
handleL mod både tokimbladct ukrudl og græsukrudl om
efterårct. mens det andet forsøg er behandlet mod to
kimbladet ukrudt om foråret. I de 2 rorsøg har der været
47 græsukrudtsplamcr pr. m2, hvoraf de 36 er vindaks.
Puma Super har med en dosis på 0,8 I pr. ha hall en slor
elTekt pIl vindaks og har i det ene af rors"gene medføn
et stort og sikkert merudbytte på godl 8 hkg pr. ha. Tol
kan må efter revurdcringen, som de øvrige isoproturon
midler. i~ke længere anvendes om foråret. Puma Super I

lav dosis og Gra...p WG har hart utilsLr.ekkelig effekt p
\'indaks .

PC·Planteværn som rådgjvningsværktoj mod
græsukrudt
Tabel 91 \ iser resultaterne af IO forsøg i vinterhvede.
hvor PC·Plantevæm er afprøvet som rådgivnings\-ærk
t0J mod græsukrudl. Den beregnede dosis i PC-Planle
\ærns bekæmpclSC'ifoNlag er sammenhgncl med be·
~æmpelsesforslag fra den lokale planteavlskonsulent.
Be~æmpel~forslagene er beregnet/udarbejdet på to
forskellige tld"pun~ter og er udført i den foreslåede do
sis og 50 procent her.tf.

Enårig rapgræs og \'indak\ har været dommcrende I

henhold.,,\ is 5 og 4 forsøg. I 7 af de IO forsøg har PC
l'lantc\';em foresl~el Stomp se + IPU. Hvor vindaks har
\'ærct dominerende. er der i de lokale forslag primært
e~l.perimelllcrct med fOf\kellige losningcr med Boxer.



Tt.bt'l CJ1 PC-P/mrtrl'll'nf .mm n1dgll rrmgJ\'ll'rltø;. (8791

Se
hand~

u.g
",del.>

11IV7. Xr..rs_J.:

I Ubehandk'l 9g I'" 4J 51.7
PC-P\.l.nlnzm 0.79 16-1 'O 70 !5 lUl

J Kenublandmg I 0.56 119 10 88 19 11.9
ti KClluhl.mdlng II 0.111 149 ,. '" 16 9.1
UWI·fl 5.9
ISf) l·f! "'
l.ell !·Il hch,mdlel I ~Iadium 10·11 I cftcr"rcl

MIddelvalg og dosis i de enkchc forsøg kan se.. i wbcl
bilaget.

I genncm ..nll er der opnael tihtr;ckkeltg effckt af både
PC·Plantcværnbehandlingcr og de lokale middclvalg.
Det har ikke haf! konsekvenser for udbyttet at nedsælle
de fure laede doseringer med 50 procent og renheden
\cd ho t er kun på\'lrket I be...keden grad. Der er upnact
,iUer cffekt mod vindaks. hvor Buxcr er anvendt. Dog
er der oplall \'l('st'wlu[r nere vind;tb..tra for host ved de
la\"c dmeringer.

Behandlmg..mdckscl har "æret næ ..ten en .. for PC
Plante\,cm'i fOf'lla,g og de lok;tle fOf\lag. Ved den sene
behandling har behamJltng"lmlchel værel ca. 25 pro
cenl hUJcre.

NedcN I label 91 ..es resultaterne af 8 fnf'log I 1996.
Og~a l IW6 var effekten af at an\cnde 50 procent af den
forclJlåede dmi .. overraskende god

For..øgcllc fons:Cltcs.
Tahcl 92 vi::.:er re~ultaternc af X fUNig efter en ny for

,,)g..pl:tn. hvor det afpru\'t~... h\ Imbn blandingsforholdet
mcllcm relevante midlt"r kan oplllllcres med henblik pa
videreudvl!..ling af PC-Planteværn. I fO~I,gsled ) og 6 er
In for..kclllgc blandmger afpmvet. men .. de enkelte blan
dIngskomponenter I ";'Ullme do..... er proVCI 1 andre for
sog!.led he tabelhllagcl j. Kcnublandmg I er oplimerel
efter pn .. Hg kemlblandmg II cfler behandlmgsindek ...
dog ..ålcdt: ... :li den "'amme blandIO:; ..om l fOf'oog<;lcd J
lUC an\ende.... På grund af en l;cl ..ammenhæng mellem
pris og hchandling"lOdekli har del lUC værel muligt at
upnå t:t Ia\'cre hchandlmgsmdck .. I delle fON)g!>led 
tvæntmud har del \ ;crd m)t:hendigl at vælge blandinger
med <;H)rre behandling .. indek .. 1)(1\1 .. er beregnet ho~

Danmark ... JonJbrug..Fuf'oklllng. Afdelmg for Ckrudtsbe·
kæmpcl\c med ct n)'1 ,.delprogram.... De optimeredc
hlandinger er I forsl'g .. led 2 sammenlignel med en nur
mal hcregnmg med PC-Plantcva:rn.

Med I..t'IIIIIJ/cmdlllJ.: / er dcr opn:lcl en blllligerc be
handling og et V:.c"Clllligt lavere bchandlingsindeks.
Ukrudlscffdll:n har v;crCl fuldt ptl IU1jdc med den nor·
1ll::Jlc PC-I)lmllcvæm..hchandling.

Med I..t',mblandillf( /I er der i gcnncmsnitopnael el 111
fred""llllcndc resullat. men i .l fOf\"g har memdbyncl
været slgntlikant d!trhgen:. Delle kan i del cnc forsog
forklarc .. mcd en helt UIII~Ir;.ckkelig elTektlllod vindak ...

Provcde nudler og doser fremgoir af 13belbilagel.
FOf\0I:ene fon..æIlCT.

Vintcrs:cd

Tabel CJJ. Blandmgf'r mod "krudt Il ul/t'rsæd (880'

I Antot.l u.k.rud1 ... Udb "I

\lnk"'''_ pr m: dl:k~ m<Nd.- b}1~

EfterårlForir
,ed hk, "er

'- ner< ha

199-:' l'J(lInt1x

AI.Ubehandk:1 87 95 12 74,5
A::!. O..~ I ....ugar 7 " 47
AJ. IS g Ally 20 DF 13 " J J.8
A~ 2.0 rSllllllp se !2 " I 5.1
AS, 0.5 t Oximl 8 29 4 4.0
A6 1,0 IT()lkan ,. 4{) 1 ~.I

A7. 1.5 IAnane Supcr 75 21 I J.I
III 0.1<; I KU~ilr " .1, • 1.K
02. Som B I ... 0.31 Kugar 6 22 2 6,4
111 "Jorn BI + 15 g All} !IJ DI- l' !O , 5.0
BJ Som BI ... 2.0 1Slomp se 8 14 6.1
85 SOIll 81 ... 0.51 O\llnl 1 " 5.7
86. Som 81 ... 1.0 I Tolbln 6 21 2 6,4
In "'nm HI ug 1.51 Arial'lC Super 21 5 I ~5

1..sJ)."·8~ I.'
LSD .-\~-r Hl·B7 1.1

NY"·'!7 '·U"notr
A I.Ubehandlel 125 100 14 n.6
\! 0.1 t KUgM " " 1 5.Q
AJ 15 g Ally 20 DF J8 JI J 4.5
A6.1.0IToll.m •• 55 1 5.11
BI 0.151 Kugar 52 28 5 5.0
HZ, Sum III -+ 11.3 t Kugar 10 l' I •. 1
IH Som BI ... 15 g Ally 20 DF 23 18 2 5,4
ll6 Som B I -+ 1.01Toll.:m , I. 6.0
LSDA1-Ho 2.0
I.SD A2-AJ. AI'!. 82·8.( flf> 1.1

Led A2-87 behandlelI ~HlJlIlIll IO II l cfh:r~n::l

Tokimbladet ukrudt
Tabel 9.\ \j ..er re..ullaleme af 6 for::;øg I vimertl\'ede.
It\ ur del pnmæn er lokllubladel ukrudt. der har været
donuncrcndc. Fonn ICI er al bely~_ om Kugar I lav do
<;is i kombmation med andre mldlcr dels glvcr bedrc
langtld<.effekL og del .. gner ItI<;lrækkclig effekt mod 10
klmhladct ukrudl FOf"ogene er anlagl i IO blokke. I for
..og'dcd Bl til B7 er der behandlet mcd kun 0.15 I Kugar
I h\eden.. sladium IO-II. dv......amtldlg med de ovngc
cfterår...bchandlinger I fo""g .. lcd A2 III A6

Der er opnået "Ikre merudbyllcr af alle behandlinger
Effeklen er Illstr.cHelig. og der er opn et en god renhed
ved ho..l. Behandlingen med (U 5 I Kugar i blok B har gi
VCI en belydelig furdgcl-.c af effcklcn sammen med I.U I
Tolkarl. men .. der !..un er upn. cl en beskeden forøgelse al
effektcn i dc øvrige fONlg"lcd. Dcr er ikke opn. el sikre
»chlra« merudbytter for iblanding af U.15 l Kugur.

Der er opnåel 60 procent elTekl. hvor 0.15 I Kugar er
anvendl alene. og dækning..gradcn ;tf uk:rudl ved h""'l er
halverel i forhold lil ubehandlet.

I el fur..og har der om foråret v:erel fremspIret 28
.. ncrlepdcun pr. m~. Oi.,sc er bekæmpel med Ariane Su
per I fOf'l"g~led A7 og B7. uden at delle har medf0n cl
mcrudb) Ile i forhold III de o\'nge bchandlinI:cr
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Tclbel94 Agersledmoder i vintersæd (B81 J

Ile- ADlaI uknIdI .ar 'Hk ......... ha

....... $lod- ..- Pt<.
Udb. ..1=1011 - Ild-- Ap;I liDp- - -::;. ' '.:.m'" ••• ..,.. -indob -;;;,;;

-",IG-U I 2 3 4 5 6 7 8

1997. .5 forsøg i nntahvl'dl'

A1. Ubehandlet 214 83 107 39 70.)
A2 1,0 I $lomp se 0.25 97 49 3. 8 72,6 2.3 0.3
A) 15gAIly20DF 0,50 101 83 3. 10 70.8 0,5 ·1.4
A4 7.5 g AJly 20 DP 0.25 117 " 57 11 73.3 3.0 1,7
A5, 1,0 tab Ex~* 0,50 92 80 54 12 69,9 .(l.4 ·1.9
A6. 0,5 tab Express- 0.25 1]6 74 65 13 71.0 0,7 -0,4
A7. 0,.51 Qxitril 0,50 87 71 56 12 71.3 1,0 .(l,7
B I. Ubehandlet 15 gAlIy 20 OF + 0.61 Starane 180 1.25 232 62 12 8 71.7 1.4 ·2.2
82. 1.0 I Stamp se 15 g Ally 20 OF + 0,61 Staranc 180 150 .3 21 7 2 7S,3 5,0 .(l,6
B3. 15 g Ally 20 DP 15 g Ally 20 DF + 0.6 I Starane 180 1.15 89 SI 7 3 72.3 2,0 ·3,5
84. 7,5 g A1ly 20 OF IS g AUy 20 OF +0,61 Swane 180 1,50 108 57 6 4 7S,3 5,0 0,1
85. 1,0 tab Express" IS g Ally 20 OF + 0.61 Slarane 180 1.75 83 "" 9 5 72.4 2, l -3.0
B6. 0,.5 tab Express· 15 gAlly 20 DF+0.6 I Starane 180 UO 117 61 7 5 75,4 5,1 0,4
B7. 0.51 Oxitril 15 g Ally 20 OF + 0.61 Starane 180 1.75 70 48 6 4 74.5 4.2 -LI
LSDA/·B7 n,.
LSDA2·B7 n.\.

/995·97. 15 forsøg i I'inrl'rhl'f'r1f'

A I. Ubehandlet 160 65 92 2. 65.5
A2 1.0 I Slomp se 0.25 87 25 40 IO 68,8 3.3 1.3
A3ISgAlIy200F 0,50 82 54 26 14 6.,3 3,8 L'
A47,5gAlIy20UF 0,25 93 (,(J 31 '5 70,0 4,5 3,2
AS. 1,0 lab Exprcss* 0,50 78 61 32 17 68.6 3,1 1,6
1\6.0,5 lab Expre~* 0.25 92 68 38 18 685 3.0 1,9
B I. Ubehandlet 15 g Ally 20 DF + 0.61 Slarane 180 1.25 190 32 10 10 69,6 4.1 0,5
B2. 1,0 I SlOmp se 15 g Ally 20 DF + 0.61 Slar:lne ISO 1,50 81 IO 6 3 72,2 6,7 1,1
B3. 15 g Ally 20 OF 15 g Ally 20 OF + 0.6 I Starane 180 1.75 79 27 5 5 70,7 5,2 ·0,3
84.7,5 g Ally 20 DI" 15 g All)' 20 DF + 0.61 Sl;ll"J.ue IRO 1,50 83 27 6 6 72.1 6.6 1,7
B5. 1.0 tab Expres.s* IS g Ally 20 DF + 0.61 Starune 180 1.15 86 28 6 7 70.4 4,9 -0.2
Bf). 0.5 tab Ex~ss· 15gAlly20DF+0.6ISlara~ 180 1.50 % 2. 6 8 71.6 6.1 1.4
LSOA]·B6 1.3
LSDA2-B6 ...
1995-97.6 forsøg i ~inlt:rhn:

A1. Ubehandlet 187 61 125 36 50.1
A2 1.0 I Slomp se 0,::!5 111 I 38 17 55,3 5.2 3,2
A315gAlIy20DF 0.50 ., 28 23 22 54,6 4,5 2,6
M 7.5 gAlly 20 DF 0.25 113 2. 40 23 54,4 4.1 3.0
AS. 1,0 tilb Express· 0.50 125 28 31 25 55,0 4,' 3,4
A6. 0.5 tab Expres!I" 0.25 140 31 33 22 54,2 4.1 3,0
B I. Ubehandlet IS g Ally 20 OF + 0.61 St.a.rane 180 1.25 146 9 7 l' 52,6 25 -1.1
B2. LO I Slomp se IS gAlIy 20 DF + 0.61 Slarane 180 1.50 57 l l 3 56,5 6.4 0.8
B3. 15 g AJly 20 OF 15 gAlly20 DF + 0.6 I Starane ISO 1.75 35 5 4 13 57,0 6,9 1,4
84. 7.5 g Ally 20 DF 15 g Ally 20 DP + 0.61 Slanane 180 1.50 47 6 .1 14 55,9 5,8 0,9
OS. 1,0 tab Express· 15 II: Ally 20 DF + 0.6 I Starane 180 1.75 43 6 5 14 56,1 6,0 0,9
Bo. 0.5 lab F..xpress" 15 g All)' 20 Df + O.fi I Starane IW 1.50 53 7 3 " 56.4 6.3 1,6
LSOAI·1J6 1,4
i.SDA2·86 liS.

·1ilsal Lissapol BIO.

Resultaterne af 14 forM,g over tre år efter samme fm- En meget 1m' dosi:.' Kugur i ajgrødellS SIMium IO-II
s~'gsplan er ViSI nedersi i tabellen. Der er opn~ct et stO" h"r gil'el en beluempeisese1!ekl ol'ufor tokimbladet
og statistisk sikkert menidbytte for behandling med O. J 5 ukrudt, .\'Om ofte er lilstrækkelig. En lav dosis af Kugar
I Kugar. Effeklen på amallet af ukrudtsplanter optalt i har giver en væsentlig forbedring af effekten, dels ",dit
april er over 70 procent. Blanding af Kugar med hen· som anlfllukmdlsplwller omjordret og del.~ som renhed
holdsvis Ally 20 DF og Tolkan i lav dosis har forbedret l'(!d høst \'l'd blanding med andre midler i la\' dosis.
effekten bcrydcligl. hvilket også ses som en "itørre ren- Tabel 94 viser resultaterne af 5 forsøg i vinterhvede,
hed ved høst. hvor ukrudtsbck:cmpelsen især er relter mod agerSled-

Denne fors~,gsopgaveafsluttes hcnned. moder. Ally 20 Df og Expre'is er afprØvel i 2 doser og
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...ammcnhgnct med Slump se og OXllril. Fo....ogene er
..mlagl 1 2 hln"'kc. hvor bIo'" B er hchandlet 0111 foråret
mel! A II) 20 UF + Stamnc 180,

Ved optællmg i maj har der I gennemsnit i det utle:·
handlede ION>[!\Jed været 83 ager-.tedmoder pr. m~

Bcd"'l hcb'mpel'ie er opnJct med Slump Se. Dcn sup
pkrcnde heh:mdling med Ally 20 DF + Slarane 180 om
foraret har !:!cnerelt II1cdf\lrt en bedre bekælllpel~af ha·
de ager\ledl11txler og andet to"'imhlndel ukmdt. Der er
en It.:ndt:n\ III lidt ... torre rnemdh)lter, hvor den ~upple

rende hd.æmpel\c er gennemført. men når om"'o\tnin·
gerne fralræU..e'i. Il:lr behandlingen generelt ikke været
renlahcl.

Dcr er udlørt ctlilwarendc fof\tlg i vInterbyg, Rc\ul
talct "'an ~c\ i Idbclhilage\ label B~ I

Nt:del'\l i tabel 94 'ie\ rC:-.llhalcrnc af 15 f()f'iI\g I V In
Icrhvedc og 6 for.;og. i vinterhyg. ~nlll er gcnncrnfort
mcr ,~år Vinlcrbyg regne\ fnr.1I \':l're den "bed\le "'011

"'urrcm..
For\ngcnc .Jhlullc... hcnlled

Tre lin fonøg Jlu'd de/l mdWH mod (ll!erslt'dnwdl'r i
lllllerhrl!. og lIfl/t'r!ln'dt, \'Iw'r

tit dl'r lIonllalr ku" OplllH he.{kc J"l' merudb\flt'r for

IU'l..ll'tIIpd{f' afaseT{tl'dmotia.
lit eli nlppll'rellc!t> bdllUllllfllJ.: om form'PI/or()Kn fIIt'r

IUlhvltl'I tig ':fl'er mi"drf' ukrlUllwlu·l..lImK H'tlllo_\t.
ar der ,a" er hela/mt: }f)r dl'lI el.. \fra md~al\ om for.
arn.
(/( SrmJlIJ se t'r l'r dlt'I../lI't Ul/ddl'l mod lIgl'r\f('dmo
til'/.

T:lllel 95 Vl\t:r rcsull:l.Iernc ni 7 fllr...u~ lIlt:d del! 111<1... :11).,
mod tO"'"11hladet u"'rudl. p\)r\le hchandling med hen
holdsvi ... IZJt:xidur og BnOlril t:r udfllrt om efterårel 3 lil
4 uger efIcr ..aning l \t;l(hum IO l J. Anden behandling

TalH.'19S. Oelt mdsats mod rol../IIlhlllder "I..rudl_ I ERl J

Vintcr~:cd

\ r.:entedmodn hn f I mtt'rlllt'd~ - er el mt"l(l'1 udhTf't/t
"I..rud, Pd Ilo/:!t' arealer er pllllltell ht'lt dommt'rt'ndt'.
Hi/:lIt:l middehalg - Swmp se har f ('t\-fOrJ {mwl fonø,,;
'1_\1 \;Ål..n t'JJel..l - ol( helumdlmK i e/tertirel ,,;iler ,Iell
hedHf' lu>kæmpe/w

llled E\prt:\.... og St.Jr:lIle 180 er udført om torare!. For
'''gene er opdelt eftcr forekom\t Hf burre~nerrc_

I '2 for'log er der oplalt 42 Imrrt·.merr,' pr 111' i Inr:irct
1"lIer.. r... behandllllgen med Flexidnr og Bnotril har lUC

halt betydning fur antallet :tf hurrcsnerre p. dette ud...·
punkt. Det 'iikre mCnldbyne for behandling med F1exi
dur og FlriOlril "''''ylde.. helt IlVcr\'cjellde Ix:"'æmpcl\c al

IVlftlcrtU(df'

Ant.aJ ukrudl ror m Pc1 Hk.lemeror ha Anlal Pc, "'" ''''''''- .. I
Sladium

TokJmbl_1 ::
dzk"..,. Udh_ og INrtlo- oiJud,

lk1.nlng :;:: I=-J",I""" ....-"""",. ..-m
,,," """~!t< .~, h"..

IW': ~ {orsøe. mutfj(l' bU'"'Ill'rrl' 5jonøe (., b'''Tl'rl1l''rt'

I Ubehandlcl 216 42 35 71.0 137 19 71,4
:!:. 0.1 I FIc~llItlr IO-II 10~ .N 9 b,'i 4,' "" 4 4,6 1.9
J_ 0.1 l Acxldor 10-11

I lab bplU$ "",I
+ 0.6 I Swane 180 Jj) 4 13,8 9,0 31 5,8 1,0

.1 0,11 Acullor 10·11
O.S IOh l:.I.tJrc" apnl
+ O,] I Stal:lIlC t80 14 6 6 J!.4 ,., 42 I .l/l 1,0

S. 0..5 I Briocnl 10-11 121 28 15 6,1 4,4 91 8 3,8 2,1
fi O,S I BntHnl 10-11

1 lab I-.xprc" apnl
+ 0,6 1'illlf"anc 180 44 (J 1::!,7 7,9 44 ·U ·0,'\

7. 0,5 1Briotril 10-11
0,5 lab EllprC~S apnl
+ 0.3 I Starane 180 58 4 5 11,7 8,1 63 3 4,7 I.J

It 1 tab hprc" 'pol
+ 0,6 I "ilarane I SO 63 L!..1 'I.' " ,U 1.4

vm r,1( <.• n
IS/) ].,1( " '"
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Vintersæd

Tn/u-'197. Oxitril mod /okimbladnllkrru/r. (883)

Tabel 96. Oxjlri/ mod lOkimbJadel ukmdt. (883)

Lcd 2-7 behandlet I 'tadlUlll IO-II j efteråret.
Lcd 8 behandlet l 'ladlUlll IO-II l eitcrårct og I april

Pet
HJr:g kerne... An'" dæ< pr. ha

\:In~"edt "'.... .""", nmg Udb Netto-
Jing· pr. m~ "d og """,
indeks (<rl, ......, ma-. "".

""b. b)t1.e

fuglegræs, som oplr5dte med 85 planter pr. ml i efler~

året. Bekæmpelsen af bUlTesnelTe med både 0,3 l og 0,6
ISlarane 180 har været tilstrækkeligt effektiv til at sikre
meget høje merudbytter. I det ene forsøg er det dog kun
0.6 I Slarane 180. der har forhindret bUlTesnerren i at
vokse op over afgrøden og sætte frø. Den bedste økono~

mi er opnået ved for1rsbchandlingen alenc i forsøgsled
8.

I 5 forsøg med en relativt beskcden ukrudtsbestand,
heraf kun ganske få burresnerre, er der opnået tilstræk
kelig efft:kl af eftemrsbckæmpelsen alenc. Den bedste
økonomi og den mindsle indsats af ukrudtsmiddel er op
nået ved efternrsbekæmpelse.

I vinlerhyg er der gennemf~Jrt 2 forsøg efter samme
forsøgsplan. Resultaterne er i overensstemmelse med
ovennævnte 5 fors~Jg i vinterhvede med få burresnerrc.
Rcsu!laleOle kan ses i labelbilagel.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 96 og 97 viser resuhatcmc af forsøg med be·

kæmpeIse af tokimbladet ukrudt, hvor Oxitril er af~

prøvet alene i forskellige do:.eringer og i kombination
med andre midler. Den bedste elTekt og det største netto
merudbyttc er opnået ved en behandling med OXilfil i
kombination med henholdsvis F1cridor og Stomp se.
Behandlingen med 2,0 I SlOlnp se har efterladt for·
holds vis mange ukrudtsplanler i foråret. mcn I~nglidsef~

fckten er god, og ved høst er ukrudtsdækningen megel
lav. Behandling efterår og foror i forM,gsled 8 har givct
en god bekæmpelse. men behandlingen er forholdsvis
dyr og nenomerudbyttet derfor mindre end nere af de
øvrige behandlinger. Renheden ved høst er mcget påvir
ket af el enke1L forsøg. hvor der har værel en stor be
stand af fuglcgræs.

Nedersl i tabel 96 cr vist 3 forsøg i 1996 efter samme
~kabelon. men bemærk. at der er anvendt andre doserin·
ger. Del store merudbyue i forsøgslcd 8 skyldes primært
el af forsøgene, hvor der har været en betydelig forårs~

frernspiring af hanekro, som er blevet bekæmpet effek·
tivt ved forårsbehandljngcn.

I villlerbY8 er opnået resuitater, som er helt i overens~
slemmeise med ovenstående, dog har 2.0 I Stomp se
gjort det bedre i for. ret. Dette ses i label 97.

Forsøgene fOl1sættcs efter en justeret forsøgsplan.
Tabel 98 viser resultaternc ar5 forsøg med bekæmpel~

"C af burresnerre i vinterhvede. I for<;dgene har der i det
ubehandkdc:. forsøgs led i genncmsnit værd 51 burre
snerre pr. m! ved oplælling i maj. Effckten af behandlin~
gerne er dels måll ved optælling af burresnerre i novelll
ber og maj. og dels ved al bed,mune dækningsgraden af
hurrc!>nerre før høst. Optællingen af burresnerre i Illaj
viser. al der med 3.0 l Boxer i blanding med Fiexidor er
der opnået over 90 procent effekt. Forårsbehandlingen
med henholdsvis 0.8 I og 0,4 I Starane 180 i forsøgsled 8
og 9 har Imidlertid været mind~t liges.å effektiv_ idet
dækningcll med burre~ncrre ved hØSI har været O og 4
procent. Nar den gode effekt i disse forsøgslcd ikke er
registrerct vcd optællingen i maj. skyldes det. al burre
:-.nerreplanterne ved optællingen ikke har været nedvis
nel, men blot standset i vækst. Delte gælder specielt i et
af forsøgene mel! hele 144 bUlTesnerre pr. m2 i ubehand·

97 4() 4<,.
1.00 71 JO 1.7 -1.0
0.50 78 4J 3.1 1.4
0.25 68 ,. I.' O.J

0.90 Il 17 5,3 2.6

0.75 II Il R.O 5.0
0.50 • 7 8.2 4.9

1.75 2:! 25 '.6 -U.2
'.6
H

1997. 6 fon.g

I. Ubehandlet III 25 58,9
2.1,010xitril 1.00 45 19 65 J.8
3. O,S I Oxilril O~O 52 19 7.0 5.3
4. 0.25 IOxitril 0.15 59 lO 6.6 5.4
5. 0.5 IOxitril

+ O,! I Aexidor 0.90 16 3 8.7 6.0
6. 0.5 I Oxitri!

+ 1,0 [Stomp se 0,75 41 7 9.2 6.2
1. 2,0 1Stomp se 0.50 38 5 8.1 4.'
8.0.5 10xIlril

1 lab. Expres$
+0,6 ISumme ISO 1.75 20 II) 8.8 4.0

I-SO l-B 4.0
J..SD2-8 M.

1996..1fors"K

I. Ubehandlel 204 3' 51.9
2 0.81 Oxitril 0.80 89 7 6.2 J.9
3. 0.4 I Oxitril 0.40 112 IO 6.6 5.1
4.0.210'l;ilril 0.20 105 II 7.1 6.0
5. 004 I Oxilril

+ 0.1 1Flexidor 0.80 84 • 8.0 5.5
6. DA I Oxitril

... O..' I Stomp S(' OAR 98 b.R 4.9
8. 0,4 I Oxitril

I tab. Express
+0.6 1Starane ISO 1.65 68 4 13.7 9.1

lSI> 1-8 11.1.

l..SJ>Nl /1.\.

Lcd 2-7 ~handlet l stadlUllI 10·111 dteclrct.
1~c1 RIlchandlct i stadium lU-II i dtcr:tI"CII)g I april.

/W7,1!onøl(

l Ubehandlet
2. 1.0 IOXltnl
3.0.5 l Oxilril
4 0.25 I Q.'I;llnl

5. O.S I Oxitril
+0.1 1Flexidor

6.0.5 I Oxitril
- 1.0 l Slomp se

7. 2.0 ISlOmpSC
X 0,5 IOxltnl

l t;lh. Express
... 0,6 l Slar.ul~ Il«)

LSD /.li
LSD 2·8

tInI"""
Pc(.

mg kerne 18,· An'" ",,,,
dæk-

hund """'d, mng Udb. Nelto-
lings- pr, m:

"ed og mer-
indeks ram høst """. .d·

""b. b)'Ue
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Tl1~1 YH1Jllrrt'snerre I Imtersæd_ (H8-I1 Ta1J.el99. Ul:.nuJl; nnlt'ntrd (H85)

"I'~'I d.l·~nlllg af argwdcn for h~l.
PL:I d;t'~mng:lr )Orden efler host

Lcd ~_7 t-t-h.lndlel i ~13dlum W-II l t:llt:r.lrt:'
Lcd ~ o~ Q l'Ichandtct l ~tadlum IO-II I dlcr.lrC'1 o~ I apnl

I\1Dlninedt

Bul'fe'ii~.
PcL dzknlD'

~jantal planler
~m' ",d "'"'

No\' IMaj-Juna B"",,-,l T::""
........

.......,...1 . 1"'"

174 18 55.6

'O 7 6,4

17 7 6,7

" 6 7,0

31 ,
6.'

"
, .li. I _l.O

28 6 6.3 4.1
\4 7 6.4 1,4

J.8

=

• Hkg lcme

'h pr. ha
AAIaI ""'k·

\lami., ede ul..... nm, Udb N""",

I" m' "" og-- ""'...... udb "".
b)'ue

.

1"195·97' rjMI"1l

1 lfb('handl('1 117 16 65,4
2 :2 lab. bprc~\

-t (Ul Slatane .wo' l 17 4 4.8
~ 20 glogRn

+ 0.3 ISlanmt 4OO1..J1 IH 7 6.1
~ 20 g Lograll

+ 50 g Ban\el 70 WG 28 7 6.7
6. 20 gLogran" 30 8 '.. 3.3
7 :2 Idb E'rr('~~" 11 6 4,. 2.,01

'.',01·7 2.0
{..sOl·7 "'
l nilsal 0.1 I I.,\sapol 1)1(>

211 I995·9(l er an\C'ndl 0.6 I Shlranc 180
I ed 2.·K beh;lOdkt april

199. -' jon"",

I Ubchandl('t
2 2 13b. Exprc~~

+ 0.1 I S.,mJ.ne ~rNY'

l20gAlIy20DF
+ 0.3 I Slamne 40011

~ 20 ~ Lo~ran

... 0.3 l St.lr:lllc ~CXII

.5 20 g Logr3n
+ SO g Banvel 70 WG"

fl. 2.0 ~ u'g:raIl
7. 2 lab. EJtpress"
X J.O tab Harnloll) J>lu~

I_\/) 1-8
1-'1) 21i

I-lanllony Plus er for fpr... le gang afpmvet i land~for...ø
gene og beslår af aklivstofferne fra Expre<;<; og Harmony
lLribenuron-melh)I og thlfcn<;ulfuron-melhyll. Der er
opnJcl en god effekt af alle behandlmgerne. og det har
rc~uherel i sikre mcrudbYllcr. I el forsøg med mere end
500 ukrudtsplanter pr. m=. især stedmoder og fuglcgr.rs.
er der opnået en god bekæmpelse og et gennemsntlhgl
merudb~ne for behandlingerne p godt 18 hkg.

I l'ltltermg er der gcnnemfpn Cl forsøg efter sanlIne
fOf'iogsplan. Der har i delle forsøg været ret dårlig effekl
af alle behandlinger. og merudbyucrne er sm. og tu,:c

~Ialisllsk ~lkre.

Neder:.I i label 99 er vi~t resultatcrne af de behandlin
ger. ~Olll har været afpmvct gennem 3 &r.

God effckt og pæne mcrudbytter er opn&el. Der er il·
le fundet <;Iatist!sk sikre forskelle p& de gennerl1\nilllgl
opn ede merudbyner.

Denne forsog:o.~rie af:vlulle:v hcnm:d.
Tabel 100 vi~cr resu1tulcrne af 5 forsog i vinterh ....ede

med afprnvmng af fOf"keJlige nudler nuxl lolllnhladel
ulmdl om fodret. Anane Super. Tri~tar og Caplurc er
endnu "Ji,l! godlendl. Ari'-lne Super mdeholdcr almslof·
feme im:ynil. Ouroxypyr og c1opyralld. Tnstar IIldchol-

17 13 ....
2:'i , 7,6

29 2 4.3

" 4 7.1

4 3 II ,5

6 10.3

" 3 8.3

" 4 12.1

4 3 10.6. ,

"'

1997. 5 jllnøll rnl'd m(l1l$l' bUTffJnt'Trt'

I. Ubrhandlcl 55 51
"2_ 1.0 I Tol~.m

... "2.111 SlompSC ~7 11
J. 0.5 l Tol~an

+ 1.0 I Slomp se 43 23
4 1.0 I Bo\cr

+ lUl I 'ilornp se
.. O.:'i I Tol~an l~ 10

5_ 3.0 l Bolter
+0.11 Flcltidor 26 4

(, 2.0 I Boxer
+ lU I rlc\ldor 38

7 1.0 I Bolter
+ 0.1 I ACt.idor 38 17
2.0ITlIl~.I11

O.K I St:lrJnC 180 63 15
9 2.0 I Tolkan
OAIS~I80 59 18

L5/) I·Q
!-\f) 1'1

let. hvor optællingen fandl "ted 24 dage eftcr beh.md
llllg.

En effekliv beka::lllrcl~c af den ~Iorc besIand af burre
~nerre har mcdfprt 'Hore og ~ikrc merudbytter.

FOf\llgcnc fortsæltes,
Tabel 99 viser resultaterne af ) for-.og i vInterhvede.

hvor en r<elke nudler er :IfpHlvcI III forårsbekæmpel~e

af lokimhl;ldel ukmdL SI,trane 400 er en ny formulering
;If nuroxypyr. som og~!l er det altiH~ ~tnf i Starane 180

IJ"rrl'\'1ll'rn' breder .l"l~ ofrt' ind i morkl'lI fra hl'R", skl'!
o~ l'f'Jk(ll1fpr. Dl" t'r tløtll't.'IItJigl ar IOrl'UlJ;:I' l'tI (1ft'År/l' be
klfmpe/~(' I kom. l raps er der mx"" e!fekJll't, lt:m"nger.
og bllræwerre kem dt'ljor i dt'l/1/t' eifl:rotie gb't" emfed
"mg til hådl' Ilo.'itbe.'il'(l'r og en StOr opf()ml('r;".~ liffro.

7~



Vintersæd

..
Pe.

Hlg tt~
B,· pr. lu

h4"".
Anw.1 dzlri.-

Nenl)VinierIn tele Ukru;: nmg Udh.
Iin~~-

"d og "",.
indeks

pr. m
nler- .d·høl>t
udh. b,11e

Tobe/IOI Supplerende ukrudtsbekæmpelse (887)Tabd 100 Tokimbladel ukrlldt i vimerm:d (886)

p"
Hkg kerne

Il<- pr. ha

\in~rhY. hand·
A,ta! dæk·

lfdh t'etto
Img,\ uk.rudt nmg

pr. ml "d og "",.
indeb ""',. .d·""", .dh bylte

der ioxynil. bromoxynil og nuroxypyr. Caplurc inddlOl
der ioxynil. bromoxynil og dinufenican.

Ocr cr opnået en megel ensal1et effekt og en god ren
hed ved høst af alle de afprøvede behandlinger. De np
nåede merudbytter er sikre og har givet en god belaling
for indsatsen.

I l'inrerbyg er der gennemføl1 2 forsøg efler :-.amme
fors,~gsplan. Alle behandlinger har resulteret i sikre mer
udbyuer i samme størrelsesorden :-.om i vinterhvede.
selvom renheden ved høst har værct betydeligt ringere
end i vinterhvcden.

Forsøgene fortsættcs.
Tabel 101 viser resultaterne af 5 fors'lg i vinterhvede.

Fonnålet er at belyse behovet for en :-.upplerende forårs·
behandling i marker. hvor der er gennemført en ))nor
mal~ ukrudtsbekæmpebe om efteråret.

På forsøgsarealernc har der generel! kun været fa 11

krlldtmrter. som har overlevet eftcr:'tr:-.hehandlingen. el
ler som er fremspirelom forårcl. I gennem:-.nit har der
været en modemt ukrudlsbestand på 55 planter pr. m:.
Typisk er der tale om burresnerre. kamille. stedmoder.
vej pileurt. snerlepileurt. agerkål eller spildraps. Alle de
udfdrtc behandlinger har forøgcl rcnheden ....ed høst.
men merudbyuerne er i gennemsnit små og ikke "Iati
stisk sikre. Når omko:-.tningeme Iii kemikalier og ud
bringning er fratrukkct, har der ikke været økonomi i be
handlingerne. I et forsøg med mange burre:-.nerre har der
dog været store og sikre merudbytter af alle behandlin
gerne. Starane 400 har bekæmpet burresnerre mc:~l ef
fektivt.

I vinterbyg er der gennemført el forsøg efter samme
rOri>0gsplan. Bekæmpeh.e af relativt få ukrudtsplanlcr
pr. m2• heriblandt burresnerre. har ikke medfort sikrc
mcrudbytter.

Markernes cfterårsbehandlinger kan ses i tabclbilagc:t.
Nederst i label 101 er vi:-.t 6 forsøg i 1996. som vistc

t )Tilsat Lissapol Bio.
Lcd 2-9 bchand1c:1 i april

samme rcsultat. Dækningsprocenlcn ved hn:-.t var meget
påvirket af el enkelt for'log. hvor agerstedmoder udfyld
te pladsen i bunden af en tynd afgrooe.

Forsøgene fortsættes.

To drs forsog viser:
- al det om fordret sjældent er retllabelt at Ild/øre en

slIpplernule ftkrJldlSbekæmpel'ie mod tokimbladet
ukrudl. hvor der er bekæmpet om efteråret.

- (1/ burresnerre udgør "en IllldlaNelseOl.

9 69,3

4 2.2

5 2.0
5 1.7
5 1,6
3 O., ·1.7
5 2,0 -<l.3

1.1 -<l.3

'"
'"

13 63,2

7 1.3 .1.8

7 0.7 -1.2
7 0.7 .1.1
8 1,2 ·0.3
5 0.8 -1.5
5 0.5 -1,0

"'
'"

/997.5 forsøg

I. Ubehandlet 55
2. I lab. Express

-+ 0.3 1Sla.ranc 40011 9
3. 0.5 tab Express

+0.15 1Starune 40011 16
4 0.3 1Staranc: 40011 14
5. 0.15 IStarane 40011 21
b. 1.0 I OXlInl 1.00 9
7.0.5 I Oxitril 0.50 16
8. t tab. Harmony

Plus" 0.33 13
LSI) /·8
LSI) 1·8

PC-Planteværn som rc\dgivningsværktøj mod
tokimbladet ukrudt
Tabel 102 viser rewltaterne af 6 forsøg i vinterhvede,
hvor PC-Plantevæm er afpr~wet som rMgivningsværk.
tøj mod lokimbladet ukrudt. PC-Plantevæms bekæmpel·
sesforslag er sammenlignet med et lokalt forslag. som er
fastlagt af planteavlsl..onsulenten. Forsøgsarealeis u
krudtsbestnnd er bedømt i efterårel umiddelbart for
:-.prøjtning. I gennem"nit havde hveden udviklet 2 blade
vcd bedømmelsen. I for<;øgslcd 2 er der anvendt de mid
ler og den dosis. som 1~·Plamc"ærn har foreslået som
cn effektiv løsning. I gennemsmt har behalldlingsindek·
set været 0.5. Forsøg:-.led 3 og 4 er behandlet med halv
delen og en t]erdcdcl :tf den foresl~ede dosis I forsøg~·

led 2. Tilsvarende er det lok(lle forslag afprøvet i for·

/996 6forsø~

I. Ubehandlet 48
2. I tab. Express

-+ O.f! i Slaranc 1801 1.25 22
3. 0,5 tab. Expre.."l

+ 0.31 Slar.tne 180') 0.63 23
4. 0.6 I Staranc I!IO 0.75 32
5. 0.3 IStarane 180 0.38 35
b O.S IOxltril 0.80 15
7. 0,4 I OXilnl 0.40 22
UD 1-7
CW 2-7

4.2

5,7
'.1

3.8

5.2

95 23 59.8

32 4 6.8

34 4 8.5
32 4 6.8
23 4 6.3
26 4 5.5
32 5 6.1

30 4 7.1

24 4 8.1
J.4

"'

1997. 5 fors,g

l. Ubehandlet
2. 2 lab. Exprc:ss

+ 0.4 1Oxitril 1.40
3.20 g Logran

+ 0,4 I Oxitril 1.40
4. 1.0 I Ox;tril 1.00
5. 1.5 I Ariane Super
6. 1.5 I Tristar
7. 0.65 I Capturt
8 l lah. Exprcss

+O.7510xltril 1.25
9. IO gLogran

+0.75 1Oxitril 1.25
LSD 1-9
LSD 2-9

Lcd 2-9 behuntllcl i apnl.
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\'inle~:l'd

rabd 101 TflAoIlIlb!adu IIAmdr / \'IIII(,(HI'd (BSH)

Ik· Anlal "'.. UdbO~
hand· u..... .....

mrrudb.
''iDlnb,_

hn~b
JlI".m: m"l hk''''"",", ,'" ",,,,
F<ri< ....

I. Kend IIknulf,mrremr pt) dril ellkeJrt" mtlrk

2, \'ær (ulllX\! mllligl 0lwlluÅ-.\øm IN.I ~"H'" arter
\·0111 fl'Å..I. \"Ituluh. ugt"f'f'il"\'l'lwle Ol{ "llrrnller·
re.

J. \fæll< del ella dl' 1/1/(1Il't: 1011I ,dt'IU' elft,,. i bla"

dm!: hLlr god Ol-: \iHa t'fteAI lIIod dl' dOlllll/t"
rellde "but/rUlrter.

4. /J,'Aa'mp,'hl' bør 51.1' i ljladn'r tlJfreml
\'II/Jab'. ag{·rrfl'l·ehtde l'II,'r rajgræ\ optræder.
pI/n
da er mt're t"1I !OO tolilmhlmlt'l.lt" uJ.rml1rplanru
pr.m-',
dia
Pl-P/lIIr//'\'U'm ht'n't:IIl'r. /tf da a "('11O'10r
hek1rtll/1t'hl'.

5' /'d art'o/,'r med ell dommen'lIde forl'Atlm~llIf

hllrn'Hfl'rt\" o,~ III 'Ol' da _\tmlfuJig rr Xrtt'fllknulr,
hor da pitmlægl{t'.\' l'tI ddr /IIt/Wlo; ml't! rill'f.uw'l
110.\"1\· i l,[ft,rtirl'f og om !orart'l

ti Udfor ht'Alt'mlu'luII o/1/e(u'rtlrel
1/(/1' J/lrøjtl'Ip(lf"('fI(' ka" W',I 3·4 1I1!(-'r f'/kr

,HI"i"X, hmr lin lIIlI'I'IIt/t'\ ",illla med jordl'irk

"'lig.
flar robmhl(J(lelllArmlr har A,,"hltuk "1'('" der

aml·"t/t'\ M(/(/millla

7, AfWl'1 "I \projleJru l'IIUIUt'. \tl effeAu·" kallfi,IJW\

8, "'olg op (jla behm lUnte fomr.
11'1/ NOt! a!"xrode flu'd lidlig \(l'hl er .. Iulr bl/lId
ukrudt.. Ilde" "eIHllring.
1:11 n'tl'f IIrXrm!t' - dit'r {'ti W'" \'(l'A \1 nit'r rtll
l<e A(lI/kllTn'm'l' (}Infol' fllinul1.

SIraregi /997I1lod uknu!J i \'fl/It'nwd

Effekt af ukrudtsmidler i vintersæd
TOlhcl 103 vi,!.:r den clle"' .. der er opnået ved hchandling
med en ræHe midler og middelblandmgl:'r mod gr.l:"'
u~rudl og IO"'llnhladcl u"'rudl I ,inten.æd_ IIvor midler·
nI:' er afprovcl alene, \1\C..'r tabellen Iludleme... I,lær"'t:: og
"\:Igl:' Sider. Ved blandmg opn:l'" ufle en \'æ-.cJlIJigl hre
dert:: dfe"'l end af midlcmc h\cr for slg_ Dcr \ II oflt::
\ ;l'rc mulighed fur al hlande lo dier Ilere midler.....ålede...
'lt "'ra'ene III erldt mod en gl\en u"'rudhhc"'land kan
tilgtKlese ....

Dc \·i ... Lt= dTe"'ler er llpnik'l under de gennclll'illllhgt::
"'pmjlcforhold. hHlrumJer (''''''0fclle er udtUr!. Effe"'ten
er \ urdcrcl \ cd oplxlling .If tlllwllet af u"'rudll,planter 1
.lpnl-lIlaj for clil:'ra.....bchandllngcme ogl-l uger efter
fOfOlf\hehandhngcrne. Ilvor clle"'len er hUJ, ...um angIvet
med 4-5 ... tjt::rner. "'an dn... i ... under gunslIge .. pn;Jtcbclrn
gel ...cr reducerc ... v;t:<.;cnrligt. uden at cffc"'ICll ...æue.... pft
"'Iul. Delle gælder pnmært ved bc"'ælllpt:bc om efter
ar!.:!. Inden u"'rudtel ud\ Iklcr mere end:! lu\ hladc. Dell
I1Ht.hendi~e cffdl afhænger bl.:I, ;lfukrudl';lrI og anl,i1.

144 21 65.4
o'HI , 1 J 10.1
0,2.5 76 6 7.2
O.tl In 'i ~.1I

0.8.5 27 5 8.7
ll.J:! J7 6 q.~

0.11 6.1 8 6.6
(2

146 ]J 6'"
051 \7 " 7.7
O,:!fI 6() 17 6.6
0.1 1 x~ I' ~.I

/.,'
1.."1

1'i'i5'i:7 .!5j,'nl',1!,

I. Ubchal1l.Jlc[
I'C-I'I ..nln;Url, III JO'I'

1 PC·Planlc\;rm. 111 dIN'
J PCPlalllC\,l·m. IIJ Ih"l'
ISO I ..
ISO:!"

~~)pled 5. 6 og 7. Bt:handllll~sindd''''l'l lor de lo"'ak lor
... lag har l IHlj~ ...I~ t1(1"'I~ 1;t:11ll~rll\nilli!!1 været O,X5

AI lallclhllagcl frclllg;ir del. h,lI"'e midler 0l; dn-.cr
der er .Jmentll I de en"'dll~ fOf"og I ~ for...og har P{"
Planle\.t:m fm~.. lal:l Slump se + fPLI ul; 12 forl,'lg hen
hold""I'" O~m(ll ug I~pre....... J de lo"'a!c f()r... la~ er der
anvendl nl're lor..."'c1l1gl' hlandlllger I cl en"'eh fo .....ng er
der am endt t::ll trl:' "'omponentblamhng al U.5 l Bo~cr +
O,) I IPlI + 0.5 I SIUIIlP Se. Blandingen har Ilhynda
dende ... "'.!tlcl afgmdell. og. re ...uh.Jtcl er I:t "'Iati ...l"'" ...i"'
"'en mllldre udbYI1C l forhold III hdundling med I,l\~r~

dO\i~ af denne blanding.
Effc:"'It:n har \ærellilfrcd.....tilknde \ed den lore... laedc

dml'" hOlde I fn"llg ...kd :! lIled PC·Plante\ æm og I I"or
...ng... led ~ med dCI 1(l~;J1c 111r... lag. Ved reducering ,il den
torc~lacdc dO'.;I'" har hck:cmpeJ..,en \:erct lidt mindre cf
fcktlv. Del' Cl' en tcmlcn ... III faldende m~rlldbylle. 11:lr du
<';1' redul:ere<.;. men lor-."'dkn er r"'ke "'1'ltl ... lIsk <';1"''''er

i"\cdef't i labdl!;'n ...e ... re ...uliall:'fll!;' al 15 for...og. OH'r 3
ar

~or...ugcnc af\lulh~... Ill'nllcd

fW7.6lonøN

Ubehandlcl
P("-PI,lIl[c-\,tm III dO'1'

3 PC-Plnntevrm, 112 dosi~

~ PC-PIJntc\;cm. I/~ do,,,
.5. lol..all fn"lag. III dom
fl I..HlaJl J"f,I ..~. In dU'1'
7 Lokalt fonlag, I/~ deN'
Isn I·"
ISi>:· ..

Tf"!' /In lonot: lIlt'd Pl-P/Wl(('læm \lim nuJgi\/II11l<o;·
I'(l'rl.IO} mod fol.imhitult'/lll.l'IIdt / '·w/f'rlæd \'/w,..

III tla opmi\· fi/\"I"{I'HdIK (1/('AoI \'ed WII'('fUJdw' lir
Pl-Phlllft!l'tl'ml midde/mig (IN dmt'l'illgifnn/ag,
(J1 tI,'II rOrt'\·/lln/t' dOler",g l l{etU/t·ltullir er nI hall
II(Jn"altloo;er",~, tln_ I'r h"hufldlml{\/1/dek..\ "cl om
I.r",.I< (J,5,

at t/o,H'rllll<t'lI t'r III dt'l/\iAn' <;tt/t' og \'il k"""1 IIn/
S{I'fU'\ w/f'rligl'rt'.

XI



Vintersa'<l

TaINI JO) Eff~kr afudm/gle midler nuxI de \'ig"gSI~ gnu- og IOkfmbJaded~frøuAmd,sanu i I mrersæd._..
8ehaDd Kemi" "'pr.

"=:VLIM..... doM, 1iDp- ''''''' ..... Ilano- AIIIo- lComWo ".. .e.-1=k."... - ",.ha
"""'"

-.. - ...s ...
",.ha 1997

Eftudr - J-J "8'" ~ft'" ~iJ1Ung'

l. Stomp se + IPU 2,0+ 1.0 0.90 m .... ... ..... .... ••••• ..... ••••• ••••
2 Suxnp se + IPL 1.0+0..5 DAS 111 .... .. .... ....
3. 80ur + FleJtidor 3.0+0.1 1.15 421 ... •••• ..... .... .... ....... .... ......
4. Boxer + A~xidor J..5 +0.05 0.58 214 .....
5. Boxer + IPU + Stomp se 1.0+0.5+0,8 0.65 230 .... •••• .... .... ••••• ••••• ..... •••••
6. Boxer + rru + Stomp se 0,5 +0.25 + 0,4 0,33 115 ... .... ... ....
1.IPU 2.0 0.80 110 • .... •••• .. ... ... ...
8.1PU 1.5 0.60 81 ... ... .. ... ...
9.IPU 1.0 0,40 55 • ... ... .. ...
IO. StompSC 2.0 0,50 2lH ... ... ...... ..... .... ...
II.SlOmpSC 1.0 0.25 109 •••• .. .. ••••• ..
12 Boxer l.O 0,75 345 .. .... ...... •••• .... ......
13 Boxer 1.5 038 11J .. .... .... .. •••• •••• ••••
14 8m;er + Stomp 1.0+2.0 0.75 .H3 ..... ..... .... .....
1S. Boxer + Stomp 0,5 +1.0 038 161 ... •••• ••••• •••• ••••
16,Oxllnl 1.0 1.00 111 ..
17.0xitril 0.5 0.50 86 .. .. ... •••• •••• ••••
18. Briotril 0.5 0.67 86 ....
19. Oxitril + Aexidor 0..5+0,1 0.90 168 ... ..... ..... ..... .....
20. Express II l Lab. 0.5 62 .... ... ..
21. Express Il 0..5 tab. 0.25 li ... ... ... ..
Fordr
22. EJlpreu Il 2I>b 1.00 124 .... •••• ... ...
n.Ally 20DF 10 8 1.00 202
24. Lopanll 20 8 1.00 110 ... .. .... .... ....
25, Expre" + Staranc ISO 2 lab + 0,6 \.75 267 ..... ...... ..... ...
26. Express + Swane 180 I lab +0.6 1.25 205 .... ..... ... ... ...
27. Ally 20 DF + Stanne ISO 15g+0.6 1.25 2" ...... .... ...
28. Logn.n + Swaoe ISO 20g+0.6 \,75 25l ... .... ••••• ••••• ••••• ...
29.0:t1((11 1.0 1.00 111 .... ... .... .... .....
JO. Oduil + Starane ISO 0.75 + 0,6 1.50 211 ... ••••• ••••• •••• ••••• ••••
31. OXltnl + Expres~ 0,4 + 2111h 1.40 192- ... .... .... .... ...... ••••
32. Oxitril + l...ogran 0.4+20& 1.40 118 ... ••••• •••• .... ....
Effd.t m\e3U_ ..... o\cr 95 pet .... 85·9~ pet.. ... 70-8:'i ~t . " ~70 pu .• under 50 pc1 effelL effell IU.C bely"'.
IPU = Isoproturon-mldler
l) Til\<ll ~prcde-kllt'bemlddel

Andre undersøgelser
Flyvehavre
Overvinlringen af flyvehavre er undersøgt på 26 lokali·
leter fordeh i hele landet. På h\'er lokalitet ble\ der efter
såning af \inten.æd uæ.aet 100 fly\t,:haHd.emer. Amal·
let af ovcrlevende nyvchavreplantcr cr optalt ca. l. april.
Storstedelen af de efter.\rsfremspirede nyvehavreplantcr
udvintrede. men trods \'interens lange froslperioder og
ringe snedække har enkelte planter overlevet på 9 loka·
lileler. Der har iUe været :-.ammenhæng mellem gcogra
li~k placering og udvimring. idet lokalitclcme mcd
ovcrlcvende plantcr har været ~prcdt rundt i landet.

Forsl i maj er forfu"sfremspiringen af de uds ede ~er·

ner optalt. Ved denne optælling har der \'ærel frem'iplTeI
n)vehuvreplanler pil 18 af 23 lokahteter.
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Dyrkning af vinterhvede
Såtider og udsædsmængder i
vinterhvede
IXI ... l.lerkl stigende areal med vimerh\'ede har øget 10
tcressen for at forlænge s5pcrioden. Dc praktiske ena
ringer har sannjdtg vist. at tidlig såning kan lade sig
gore med godt resultat.

For al undersøge mulighederne for at forlænge sAreri
oden og for al tilpasse dyrkningsslrategien blev der i ef
tcdrel 1994 stanel en ny forsøgsserie. Den blev fortsat
med anlæg af nye forsog i efternrel 1995 og i efternret
1996. I alle Ire år hlev samme forsøgsplan anvendt. Der
prøves 3 såtidspunktcr: Såning omkring I, september.
omknng 20. september og endelig omkring IO. oktober.
Der pløjes umiddelbart for h\ er såtid. Der amendes 5
ud~æd mængder \ed disse 3 ~tidspunkter. Det til-
Mr:cbc herved at etablere 100. 200. 300, 400 og 500
planter pr. m2• Del svarer til udsædsmængder på ca. 50.



Tabd 104 Sdru/n ol{ 1/(/\tI'd\l1ltl'IIRder I '/lita/ilede /997.
(/J89)

L'chzd -
lfcJbyue, hL.iih~ I'cIlOOO6yuc. hkg/har:,

rnzngde
5.\tu! s....

119 "'019 I. ~IO 1!'1 1 2W9 lWIO
IOfor1ø!;

100 pI/m 78.1 15.5 69..1 76.9 74.4 68.1
.!OOpl/m K~.~ KIA 75,7 7lJ,1.) 7Q,O n,\
300 pI/mL 81.7 83.1 76.8 78,2 79.5 71,2
,uIO pI/m' !C!.O KD 78.6 77..1 nH 7.1.1l
5OQpl/m1 82,4 84.5 79.3 76.5 78.6 7.\,3
I..!JO " " 1.'
1.50

V/unø,: P/(lfltt"' pr", \mt/<I'n ll.lr
3 L111f" 1', IJmnl:

100 pI/m; 9' 106 93 70 68 68
~OO pI/m IlJK '.K !K7 70 69 fll)

300 pI/ml 291 '" 27. 70 70 h9
400 pi/m lil::! .lK1 165 71 70 70
.soo pI/ml 473 473 4.3 71 71 70

/(Ifonø,: f/Hlnt/ÅI,rnl\ .r(t 1''10/1 nI ropn.trrn
I tørstof

100pl/lI1' 44 45 43 11.9 11,8 12.1
!0I1 pI/m 41 4.' " 11.7 11.8 I!.O
300 pI/m 44 41 42 IJ,5 11.7 11.7
400 pI/m 4) 4' 4' 11,1 11.6 11.7
500 pI/m: 43 42 42 IlA 11.6 ilA

I'm, ('fil ,,/.111/(" nrrll I'n....,,,, «0/1 fIlt'd

"'I,rUrt...I\I'(f' F;oldjiH.I\ 1'1:("

" 3<JlOOpI1m 5 O O
lOOpl/m: 7 , O
500 pI/ml 8 2 I

"il 7(,'

IOOpllm l 20 " 4 7 2 2
lOOrl/m !~ " " 7 2
5OOpllnl: 27 2. 22 • 5

IO '-orr/lx \- /Plm I ""I·.lr. tv·mm I mmh

'l-min U 41 -16 'O 33 11'\
01'W,f,fl ÅC ... I I'/I.r.l, r ni .-rpm}, lÅ" p/flfIIOldr Y Jonø,>:
Opldgcl 'l I ~ (, !

I) I(x) pl.ullt·r pr m' w;m:l lill" 'io 19 uJ,;cJ. ucr i lærdl WOU'Cl ul
1.2 hlg lom
~I LSD lllt'lkm -..lhd'punllt:r, 1.1.) hl~ pr h.t 1) III"NI~.4j IO h-.r....'s

IDO. 150. 200 ug 250 ~g pr. ha. [ tabel 10-1 bringe .. gen
nelml11hrc-.ultalc:rne af 5rel.. IO gennemlone for'log. J

label len er der mer..t til \cn ..lre vi" de npn~ede udbyllcr
l hkg pr ha Der er opnacl næ..tcn ..amme udby Ile \ ed
...;lnmg ca l og. 20, -..cptcmbcr, men.. lIdhytlt=1 er faldel
ca. 7 hkg pr. ha \ed al uJ'Iælle ~:\ningen III den IO. o~l()

her. NellUudh) tlel er \ 1"1 i lien O\CNC hOjre del aIlabcl
Ien. Del er hcn:gm::t \ cd <.II lra:U,e omklhtningen til ull
~æd fra del opnåede udbytIc.

Del Imje..le nelloudbyllc er i ,ret" for...ug opn;iel \ cd
elablenng af en planleht: ..I<.Ind p~ ca. 200 planter pr rn=
den I ~rtcmbcr Der cr dog ~un en meget lille fo~~el

p;.t de opnjcde ncltoudbyller \ed den optimale ud..a:d..-

Vinlersæd

mæng.dc \-cd \;I0111g hl1\. I. og 20. \cptcmber Det ..varer
hel1111 rC'Iultaterne al de lo foregacndc år\ fur"\lg.

Rc.. ultalerne illu ..lrcrcr, a1111an med fordel kan anven·
de en lavere ud<;:cd\lll<cngde. jo tidligere der .. <; Uan'iCI
den all\cndlc ud...æd ..ma:ngde hJr dCI ilke \ ært:1 muligt
Jl fJ\thohJe- nClloudb~lIet \ed den -.cne \alld

I 9 .If de IO fONlg er der optJIt Iremsplredc plantcr
Som det Iremg;lr af rc\\lItateme Jllldl I tabel IO..L er det
iUe lyUeJc~ pra.''''i ...1 al ramme det l-m... kede ,lIllal plan
ler pr. fil'.

Slralængdcn er pa\ If~ct af \Jlllhplln~tcl .lu tIdligere
der .. ;1 .... jll længere \Ira m:i man fonentc. TU\llld~om..
\ :cgtcll. Jer er udtl) ~ lor kemc ..tMrd~en I del hl,... tcde
kom. f;tlder \\agt \cd en '1tigende ud ...æd... rnængde Der
er en lenden.... III. Jl ~cme .... tmrd\cn er lidt la\ere \ ed den
~ne\te \;llld, Dcn -..cnc ..aIld har re ..uhcrct I en h"jeæ
raprolclllprocelll. Del ~~yldes lonnenllig fonyndmg ....ef.
fckll:n, Endelig Cl' der en -.vag \enden .. til. .11 r~protcin

inJholdct falder \'cd ..ugcndc ml....ælhmængde
l Jprill1l;tned bk\ der bedØllll angreb af kll:c~~efnd

\)gc. og der blc\ ~un fundet "\'Jge Jnf!reb. Re..ullalemc
er \ I\t l nedeNe del at tabellen Der er en tcmlcl1\ lil et
\llgcnJc angn:h \-eJ ..Ilgende uJ..æd')mængdcr og ved
IldlIg <;illllng. En efterf~llgcndc Ilcd~Hllmelse l .lull m;\ned
\i ..er \alllme billede, dog mcd cn t)Jdig tel1l!cl\\ ti\. at
angrebet har udvi~let "Ig, I juli er ,lIlgrcbet af goltifod ..y
ge ug....;1 heduml. AngreOeI h<tr i ;lrl"l.. forsog \";crel ...vagl.
men mcd en lenden\ III. Jt Ue kr;tftl!!'1te angreh er lore
~olllmel \eJ tidhg ""llIng og høje ud ....æu..nKcngder

Kl"dl" ..... t i tabellen er \' l'It resuh;ucrne af \l-mm mJlin
ger I 11m emhcr·deccmher og i man\. I no\Crnhcr-deccm
ocr er der fundel del hUjc..te N-11111l lIldhold etler den sc
ne ~~ning og plOjlllng DIll ct'lcr:'iret. Dette furhllld kan lil
C:1I \ i.. grad genfinde.. l forill"sm!ilingcn. Dog er fnr\~cllen

udja:\nct llnget Dcllllu ..trerer, at en Ildlig <,.;1nlllg af \111

tCrhH,'lk ~an ned ..;Clle ud\"a...kmng....n ..ikoen. Delle for
hold <.e .... måske t)dctlgcre I de malinger, der er gennem
fun af dell optagne mængde hæl ..tof Del h;lr kun været
pr;a~tl\~ muligl at måle den optagne mængdc k\-ælstof I

ue o\erjOrdl ..ke plan lede le. Nede"l l tabellen "c ... del t)'
dellgt. at en tidlig ~~llIng giver en lIl:ukanl for"gel~ af
den optagne mængde hælstof Man bn !-om regel g ud
ff"J. at 1\\ edepiallierne i ah har oplaget lige ...:\ megel
~ \'xl\lof I roddeme >;(lIn I de o\erjordlske plantedele, Det
\ II "Ige. den samlede l \æbtofoplagehe s\arer ul ca. dCI
dobbche al. hvad der findes I de ()\erjordi~le plantedde.

Der er bcdomt uknldtshcsland l november og igen i
foruret. Mængden af ukrudl er v:CJ.entligt .. lIme ved lid
lig "lning cnd vcd sånll\g omkring 20. seplember. Ved
den \cnc "ning CJ. IO. oktober fremspirer der kun en
meget beskeden u~rudt<;mængdeom efteråret Forskel
len I ukrudtsmængde Imellem de ., sålider kan tydeligt
genfinde.. i foråret. hvor der dog har været en generelt
hnJcre ukrudL\da:klllllg

Der er gennem de \elle ..te 3 år gennemton 31 fOf'log
med Sålldspunktcr og ud'l:cdsmænguer i vJlltcrhvedc. I
lahd 105 (side 84) bnnges et sammendrag af di~'1e re
~uhaler. Gcnncmlilllllet af de 3 m re ..ultatcr svarer til re
sultaterne af fors.ogene i 1997, Dc opnåede nctloudbyt
ter er )derligere Illustreret l figur 9
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Vintersæd

Ud'WCd~-
1Jdb~Il~,hkglha Seuoudb)'ue. hkglh:l

Slud Salid
mængde

119 . I !U19 l 10110 1<'1 2019 1&10

100 pVml 8"'..] T1.j 68.3 81,1 76.3 67.1
2OOpUm1 85.3 8·U 76.5 82.9 81.9 74,2
3OOpVm' 84.7 85.6 78.6 81.2 82.0 75.1
400pUml 83.7 86.J 80.0 79.0 81.5 75.2
500pUm J 84.0 86.6 80,4 78.1 80.7 74.j

Plan/~rpr. m:. Srrdl«lIgdf'.
lOOpUml 104 104 94 73 70 68
200pllml 192 189 '" 71 71 70
300pllm1 278 274 260 74 n 70
4OOpUm1 370 372 347 74 n 70
500pUmJ 468 463 440 74 73 71

T/Mmdwmncrg/. ProUIII rdplVlf'm , Ion/o/.
100 pUmI 46 46 ., 10.9 11.0 11,4
200 pUm' 46 ., 4' 10.7 11.0 II.J
300 pUm' 4' 45 45 10,6 10.8 11,1
400 pVm: ... ... 45 10.5 10.8 11,1
500pVmJ 44 45 45 10.1 10.9 10,9

TaINII05. Sdfiduog ut1sa'dsm«ngda i "lIIferh\'t'dt'
/995·97.

60,0

llJ 75,0
~

li
DOf 70,0

65,0

119 2019 10110 Sådato

.100 pVm'.200 pVm'0300 pVm'.400 pVm'.500 pVm'

60,0

Såtid og udsædsmængder i vinterhvede
Nelloudbytle 1995·97

BS,Or------'-------.,

Fix. 'J. Nerrolldbyfte i I'illferh\'ede I'ed J s/J,idsplmkfer og
5 1Id.\ll'dsmængder. NeflQlldbyuer er beregnel I'ed at
frække omkosmillgeme Iii Ildsædfra dellløSlede IIdby'·
le. (;elllll!mSllir afJ /Jrs forseR.

Tt./INI /06.Såfl(/a og IldJ~t1snul'ng(/t'T I \·inl('Th\·t'd~

/995·/997. Opdelt eftufor/rugl

2

2

r":JCent "'l1 Inrd
goldfodnRI'

7 3
8 ,

IO 5

5
14
19

10

"27

Prorr"t p1rmlt'r 1n1'(1
luurUf'jodn'ge

13 4 4

'9
31
35

SI. 30 l'

SI. 75'
IOOpUml
3OOpUm:
500 pllm'

N-mi" i "Ul"'.

I) 100 planter pr. m~ warcr III ca. 50 I.g ud!'>:ed. <kr i \,enh ~\',Irc:r III

1,2 hkg kom
2)6 r~.317 forsøg 4) Kun forsogi 1996~ 1997

lld~t.I!·
L'dhyue.~ ~l:ttoudh)lIe. hLgIh.l'l

Såtid SALid
mrnjlde

1/'1 '''''' llllHl 1/'1 "JI'I "O

N·mm I nm·-det:.
N·mm'· 38 5.'1 63 41
OpUl!lt't 4,( N j r/rerar, i mt''l0rdiske plll1l't',M~',

~agelN 19 6 2

57 65

Forfr/lf<' ~·lmerJI\·ede. Il forsog

100 pVml n,7 72.5
200 pVm1 79,] 78,5
JOOpVm' 783 19.7
400 plfm1 n.' SO.7
SOO pUml 78.7 81.0

64,8 76,5 71.3 63.6
71,1 76,9 76.1 68.7
n,6 74,8 76.1 69,0
74.1 73.0 76.0 69.4
75,4 72.8 76.1 69.j

Tabel 106 viser rc!>uhateme af de 'ieneste 3 :in. forsog
med s uder og udsædsmængder I vinterhvede. men her
er resultaterne opdelt efter forfrug!. De II af fo~~)gelle

er gennemf';11 med vinlerhvede "'{lm forfrugt. men ... de
19 forsøg har haft anden forfrugl. i de fleste tilfælde
med enten raps eller ærter eller vårbyg som forfrugt.
Hvor der har været vårbyg som forfrug!. har Llel værel
med suUerroer eller foderroer som forforfrugt. Derfor
er alle 19 forsøg ...I:\el ...ammen. Re...ultaleme kan Ikke
anvcndc!> til at vurdcre udb)'ttcmulighedeme i 1, eller
flere års Vinterhvede sammenlignet med vinterhvede ef
ter en god forfrugl. Forsøgene er gennemført i forskelll~

ge marker og på for<;kellige jordtypt=r. I tabel 106 er de
opnåede neuoudbytler beregnet på ~lIlllllle måde ...om i
tabel 105 og 104. Re..ullatemc viser ingen lydelige for
skelle mellem forfruglcmc. Det hOJcsle nenoudbyne er
således opnået ved de to tidligste s tidspunkter. Neuo
udbyttel falder uanset forfrugt ca. 10 pet.. når sånll1gen
udsættes til ind i oktober. Delte gælder. uansel om der
kompen~res for det \Cne ..åtidspunkl med en hOJere ud
sæcbmor:ngde. Forfrugten har mgen effekl på den fundne
opumale udsædsmængde. Der har 'lom foryentel været

Forfnl(1 undel19 forspg

100 pUm1 84.9 80,5 72,0 83.7 79.3 70,8
100 plfm1 88.8 87,9 81.3 86.4 85,5 78.9
300 pUml 88.6 89.1 83,5 85,0 85,6 79.9
4(10 plfm1 87.... 89,7 84,6 82.7 84,9 79,8
.500 pUm1 87.j 89,S 84,6 81,5 83,6 78.6

P!'o«nl plantcr ol{'(! Prottnl rod fil{'(!
L.næUcflXbygc goldfud.')'ge

Ft>rjr",r;ll'mrerill·f'Jr·lOforJØg
SI30:!) 18 6 6
S17:'i
looplfml 21 12 , 13 4 5
lOU pVm l ~I ,. 20 13 4 J
5OOpUm1 31 27 20 15 IO 4

For(f/4.1:1 (II/det. 15 fMHIK

SI 30 "
, ,

SI 75
100 pUml 20 8 5 4 2 2
300 pUm: 37 20 12 " 5 2
500 pUm; 42 29 18 12 5 2

Il 100 planler pr m' n'an:-r ul ca.. 50 ki! udsrd.lkr l ..!tnil $\aref ul
1.2 hig kom
1) Kun målt ved 300 planter pr. rn-
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Fi~. IO.VellOlIdhHll'r t l'l1ut'rlnn/l' \'t!d IIIt/I'IIII!: al
ÅI'tr/Jf(I.llIllidli,~t0X ft''''fdel I 1II11'rlIIt'de. ,1\'t·uollllb.\I
fcme t'r berel{tU'l rnl 1lI Im'Ue IJmkOlll/lllgemt' fil hæl
\tolog "d.Ht'd Ira tit' hO\/ct!t' lit/hViler

1eOkgN 220kgN

• SAlling 8110,
400 kerner pr. m2

lOOkgN 140kgN

• SAlling 119,
200 kerner pr. m 2

- •- .. •:":rII ... • ...,
• • I

· I .., • • I
· I • • • I
I • • • I

· I • • • I

III l'oml.\1 Jt beJ)\e. om der er en "II11Jnenhæng mellem
..,.1lld'ipunl.(ct og den opllmale I.\:c1:-'lOflildchng ttl \111
IcrhveLle,

I fur,ogene lImendc.. 4 kvæl'iIOfmængJcr. Dc fa:--l·
lægge" ud fra en N·min anaJyl>C 0111 lurårel. (Il! fra den
nc beregnes del forvl"lltetle optllnale I...væl"loflllvcau for
forsdgsareaJel. IICrlH..Iovcr pnwc... dcr mcd en h:c1s101·
mængde. der ligger -lO kg l o\'crdcl lorwntctlc optIma
le Ill\cau. cn hælslolmængde der hggt=r.w I.g l\ under
del forvclltede optImale niveau og endelig en kvæl<;lof
mængde. der ligger 80 I...g N under tlct fOf\'Cl1Icdc opti
male nne.lu. Derudo\cr lIldg. r dcr 2 .;;;\. og pløjelld...
punktcr. Dcr genncmføres en ~;\ning:tf 200 :-.pm:dygllge
kerner pr m~ ca. den I. ,cptemher Ilg endclig en ...!\ning
al -lOO "'plrcdygtigc I...emer pr. m! 1.:.. den IO, oklober

Rt:~ullalemc af Mel, -l for'iog frcmg. r al l.tbel 107. I
gcnnem...nll af de -l for~og er der forventet et optunalt
ha'J'itolnl\cau pJ IKO I...g N K\:t'I;,toffct er Itldeh med
60 I.g N I :-.taflgodrung omknng den 14. man ... og rcsten
af godmngen er udbragl omknng den 27. apnl Ocr er I
fUI'ugcne opnaet det 1:1\'e..tc udb) IIC "ed den ,cnc ,~

mng.
De beregnedc nClloudbyucr. dcrer Illu,ucrcll figur IO.

vj ..cr tydeligt. al der er apn Cl de h~lje'le nCllouJbyllcr
\cd litlli~ ...aning. Dc beregn(.·de oplllnale h:ehtolmæng
der ved dc 2 ~all(hpunklcr IIggcr ,;, læl p~ hmanden. :li

de Ikkc umiddelbar1 gl\'er mulighed for at af!lNC. om der
er fo ....I.c1 I de optimale ~\æl~tofnl\eauer. Rc,ultalcme
vi\er dt)g en llar (enden... III. at der er 'tlgendc fOl'I.e11 dc
'lpn'-Iedc udb)'ller med <;tlgcndc I... ....æl\toflildcllng. [)elle
I...unnc antyde. al del optimale hæbtufm\cau ll!!ger hot
lavcre \cd ~n ...ttnlll~ end veJ lLJli~ ...alllng. h\i'lll...el 'lem·
lIler mcd. al der er 11I''''ICI cl IHh lavere udbyttc,

Neltoudbytte ved tildeling af kvælstof til
tidligt og sent sået vinterhvede, 1997
70 r--------------,
681------
661--
64+---
621---

3 lin (onø,t: 11/t>(/ ~tltidt'r og /l(b.tl'd:H/ul'lI~deri \'111'

fi'rhl'pdl' \'/\1'1: (1/:

rohd lUl. StltU/I/1/l1Iktl'1" og ha'/ltojrrldl'lmg /Il
Illlt",./lI·ed" (HCJf}}

t\ Såt/lllf( ug plc'Jtl;m: ti. 119. 100.I/"ret/\'gll.'ft'
/..~·rllrrpr m
IJ ~d",ng og pl('lflf"~ cl XI/(}. ·Mil ~ptred\ ~fI~1'

kt'nterpr. /ti

Såtidspunkter og kvælstoftildeling til
vinterhvede
Ocn ud"lrakle ~ipcnode for vmlcrh\cde rej,er llere
'iporgsm I oml...ring oen optim.dc tlyrl...llIng:-'leknil. I ef·
terårel 1996 hlc\ pahcg)mit cn n) IOl'ug, ...erie. tier har

~n "ag tem..len... lil I.ralllgcrc angreb al 1000I\ygc, hvor
lkr h,lr \ærel \1nlcrhvel!e som forfrugl. Del gælder hade
I.næl...l...efod") g\.' og goldlodsyge.

Fnn.øgsscI'II.'Jl med :--:'tiocr ug ud....æll\lll:cngdcr 111 V1n

lcrhvl'ot.'. hvur der plujc... uJlmldclhan forud for hver
"'allo, er hennell gennemfon l 3 ar og al"lutlcl.

\'itlll'r/1l1'dl' kim la\ fra I. H'!'remh('r.

Ol'l 0p/llllllle pltlllll'lal HiKer fra Cll, zoo plalllPr
I": m-' I ~eplemher lil (·il. 450 pialIler pr. 11/~ I

blif(HulelH'n afokltlher. Del warn fil ('n slig
IIIlIg ptl t ti. 6 plall/er pr. m· pr. dl/Sf.

1)(' /..ralll.t:.Hli ""'ffl'h affo(l:'>n:t>~e\'ved tidli,l:
:'>cmi"l: O.'f I'('d hO)l' mlwl'dmul'IlKder.

Opta~w/ll'" afhtl'I,\fofom tf!emrt'I er l'{nem

ligt S/(II"I"I' i tidligf t'IId ; ,\em .Itin \'ill/I'f/H'l'd/',

U/..rud/\/1/tl'lI[:dt'1I os: uknu/rsplan'enll' er I't('

~e1llligt .1/01'1'1' red titl/ig :'>dllillg nuln'd UI1

HIIIIII!:

l'db)ue. PnJ,,;cnl lhle, pr. lu _'"A • A •
41"nøl(
6OkgNd.I4J3+ 120kgNd 27/4 79,S 77,1 11,7 lU
fiH.1t 'l d 141:\ + 16()J.g 'l ti 27/.J M>.9 77.7 123 I:U
6Olr.gNd 1413+80kgNd 27/4 7S.3 73,4 10.7 10.6
6Oll!'lJ 14IJ+40kg'ld 27/4 68.2 67.6 9.' 9.'
/.SO ." .'

Kg 'Il kenII: Tusmdl\lm~

\':C~I

60 kg N d 1413 + 120 k.g N d, 27/4 139 132 .. 43
60kgNd \41\+ l60kgNd 27/4 1" 14) .. 4.1
60 kg N d. 1413 + 80 kg N d. 27/4 120 116 46 .,
({)Ir.g.NJ 14H ... 40lgNd 27/4 100 9(, ,. 46

N·mm. kg pr ha. no\'-dec J3 42

OJKamkt kg 'l 'O\CI) planll.·tkJc.o.
cflcrir " 4

N-mm. kg pr ha. martS_ 27 2.1
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De opnåede rjproteinprocenter. der frcmgar af den
hojre del af tabel 107. vi~r ingen forskel som folge af
såtidspunktet. Dette sammen med dt:n hNtede kvælslof
mængde i kernerne. der ligeledes er beregnet i label 107.
antyder. al den sent s ede hvede har en lidt dårligere ev
ne lil at opsamle kva:I'iIOf end den tidligt såede vinter
hvede. Målingen af N-min indhold i jorden i novcmber·
dccember viller det højeste N-min indhold efter sen så
ning. Det er ligt:lede~ målt. hvor megct kvæl~tufder sem
efterår var i de overjordiske plantedeic. Der er til ...ynela
dende en markant forskel på den mængde kvælstof. ~om
planterne har været i stand til al op~amle.

Forsøgene fOI1.....æuer.

Optimale kvælstofmængder til
vinterhvedesorter
Det cr af og til blevet diskuteret. om der er forskel på de
enkelte vinterhvedesarters behov for kvælstof. For at
belyse delte sJX,rgsmål er der i efteråret 1996 påbegyndI
en ny forSQlgsserie. I forsøgene pmve~ 2 sorter. den tidli
ge sort Yacht og den sene sort Trintellll. Der prøves -l
forskellige kvæl~tofniveauerog 2 forskellige tildeling'i
strategier. Kvælo'ilofni ... eauerne i forsøgene fastlægge ...
ud fra en N-min analyse i fordret. I årets forsøg har ~
min analysen vist et forventet opllmalt kvælstofni\'cau
på I gennemslllt 159 kg N pr, ha Denne hælstofl11æng
de er i fon.og ... led I tilfort ad 2 gange med en star1gnd~k

ning med 60 kg N pr. ha den Ul marts og 99 kg N pr. ha

Tabel 108. Op/llllllle kl'(r1~I()Jmæ/l8der til, mterlll,t'dt'.fOrter.
(H9/)

A: Tmllt'lln
B: Ytl('/I/

I Udb)'lle. Pro",,,,
lVmterb'-flk hkg pr. ha råproc.elD

A l B A l B ,

4 jon_"
6OkgNd. 1813 + 99 kg N d. 3/5 BO.I 76.2 11.3 12.1
60kgNd 1lV'+Wlgf\lIV5
+~~;\d 1<;16 711.1 77,4 11.9 1.:!5

6OkgNd. 18I3+59k.gNd. 31.5 77.1 74.1 10.9 11.5
6Okgl'"d.18l3+S9kgf'd J/5

... -10kgf'd 15/6 79.8 77,S II.' l.:!.O
6OkgNd.I813+ 19k9Nd.3IS 73.7 69.6 10.2 10.9
60 kg l'" d. 1813 T 19 kg N d 3/5

+40kgNd 15/6 7ll.,} TU IO.f) 11,4
LSD :U J,.'

Kg N i kerne TuslOdkoms-
\ill:gl

60'. d.18I3+99kgNd.3I5 l3S 137 46 .,
6O"gSd 1 3+Y9kg'J ':S

+.wL:g~d 15/6 'N ,.... "7 -lO
6Okg~d. I8IJ+S9kgNd 315 ll5 127 "8 "'6Okg~d. I J+59kg~d 3/5

+.m kg '4 d, 151b IJ-I 139 "9 "'bOkgNd.I8IJ+ 19k9Nd.J/5 112 113 49 42
6Okg'4d 11$t'+19lg'4d .315

+-10l.:g '4d. ISIf! 12.'i 125 .11 "'
N·min. kg pr. ha. novoodcc. 28 29
'4-rlllll. 19 pr. ha. marts. ]7 38
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den 3. maj. I fOPicgsled 2 er der prm'ct en strategi. hvor
der er eftergodet med ek\tra 40 kg N i stadIUm 51·53 el·
ler den 15/6. I forsøgsled 3 er der sparet 40 kg i for
hold III det forventede optimale. Der er således tilført
119 kg N ad 2 gange. I forsøgsled 4 er der tilfort 159 kg
N ad 3 gangc. i forsøg:o.led 5 er der til føn 79 kg N ad 2
gange. og endelig er der i fo~"gsled 6 tilført 119 kg N
ad 3 gange.

Dc hø'itede udbytter fremgår af label 108. Der er
hostet et lidt højere udbyue i Trintclla end i Yacht. hvil·
ket s\·arcr til resultaterne af 'iiartsforsøgene.

I figur II er de opn ede nelloudbytter af årets forsøg
illustreret Her er det umiddelbart muligt at sammenlig
ne de forskellige kvæl\tofni\'eauer og de forskellige
hæhtofstrategier to og to. I begge sorter er der i gen
nem!',nit opnået det højeste neltoudbyue ved en tilførsel
på 159 kg N. hvilkel !>\arer til det forventede optimale
ud fra N-min analysen. Resultaterne viser ingen klar
tendens til. om det har været optimalt at tilføre kvælstof·
fet ved 2 eller 3 gange.

Råprotcinprocenterne. der er vist i tabel 108, viser en
klar sammenhæng mellem den samlede kvælsloftilde
ling og den hostede råprotcinprocent. Der er derimod ik
ke fundet nogen effekt af tildelingsstrategien. Der har
ved alle kvælstofniveauer været el lidt højere råprotein
indhold i Yacht end i TrintelIa. Det kan for eD stor del
forklares ved. at udbyttet i Yacht har været Hdt lavere.
Derudover viser resultaterne midt i tabel IOS. at der ved
samLlIge hælstofniveauer er fundet en lidt større mæng
de kvælstof i kernerne i Yacht. Tusindkomsvægten har
været klart højcre i TrintelIa end i Yacht. Tusindkoms·
vægten eller kernestørrelsen har ikke været entydigt på.
virket lIf de gennemforte behandlinger.

Årcts forsøg tyder ikke på, at der er forskel i de opti
male kvælstofmængdcr til vintcrhvcdesorter. Der er an·
lagt n)'e forsøg i efteclrct 1997 for at sikre en bedre be
lysning af spørgsmålet.

Nenoudbytter ved tildeling af kvælstof til

Tr[in~te~I~la~O;g:y,~ajCihLt v~i]ntle~rf1~V~e~d~e'~1~9~9~7~70

I.Trlntella .Yacht !
6B

~ 66
~-~a

64~

I

62

60
79kg 119kg 119kg 159kg 159kg 199kg
Nad Nad Nød Nad Nød Nad

2 gange 2 gange 3 gange 2 gange 3 gange 3 gange

Fig. JI. NetIoudbyue; muerlll·ede i 2 soner \'ed 4 hæl
.~lUftll1l'aller OK 1 kW('lJlOftildelingsslraregier. Nertolld·
hYllet er beregnet I'ed at tredke omJ..osmingemt' til
io'æ/stofog udhringning/ro det "o_~tede Ildbyue.
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Vårsæd
Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen

Årct.. (u"Ø!! med v:tl""æd har \æret præget af de meget
varme og torre \xkslforhold Iluhct uf juli. ,:'J kornel vaf

modent allerede i hcgyndcbcll af august, hvil"'ct var
mcd\'lrl-cnclc td Cl lidt "kurrende udbync en dd ~lcdcr i
l~lIldcl

Bf7316 1016 17/6 24/6

.J.

/.- ~

30

20

- Meldug - Bygrust - Skoldplel
Bygbladplel - Bladlus - Kornbladblller

10

O
2715

Vårbyg

Vårbyg 1997

I dc nc'lc .tf forM1gene med vårbyg er der I 1997 hw,tet
pæne udbytlcr, Kvaliteten har de neste "teder mill(hl
været p3 hUjde med hosten 1996. Del har bl.a. hclydct. al
der er produceret 'iture mængder maltbyg af hUJ ~vaJilet.

Angrchcnc af <;\iampcs>gdommc I drbyg har ,æret
~,age 111 moderate, Bygbladplct og ..~oldplel hM ,"'ærel
de me~t udbredte. og 'ited"j .. har der ,"æret relallvt krafu
gc angreh. Mcldugangrcbcne har v:cret wagc, og byg
nl ..1 h:lr ~ton sct Ikkc optr.dL

Skadedyr)\angrebcne har overvejcndt: værel ~\'agc

bladlu~nc har fON brel.lt "Ig fra t1Illknng I juli
I figur I \C~ ud\iklmgcn af <;~adcgorerc l "'rbH! I

1997 l pJantca"ls~onsulcnlcme" rcgl ...trcring~net.

Sorter
Landsforo;ogene 1997 har omfallel dfprm iling af i~ke

llundre cnl.l 64 vårbyg...oner. Det er en "tlgnlllg p' 9 I

forhold til 1996. Af de 64 afprøvede ..oner er de 24 med

/-i'! I Udl'ikfingell af d;lUJegørere i I'dr/H'R ; JW7 i
"ltmrt'(ll·1!iÅ(ln.w!t'nf('rJle,~ reKis f ren fil( ,I nl.'f.17

\

112
11.<;

3

Markante resultater i 1997
I 1997 er der I mange fon.ug l ,ar..æd "'lin hoslet meget
"11l~ IIlcrudhyllcr fur wampchckæmpcl ..c. Det vi ..cr d
fd..lClI OIf cl heldigt ~amspil mellem ct vejr. der har Oclin
gel rct beskedne sygdomsangreh og effektive rC~l"lcn"

gener 0\ er for i..ær meldug. Del forhold. al dansk land
brug hc\ id .. , \;Il"'cr p.l :11 vælge ..[Idanne ...oncr. er Illl'd til
al reducere beho\et lor meldugbc"'æmpel ..c.

Våro)'!
6-1 'iOf1~r

1'I.illlchc''''}lld-.c
D}r"'mng

tI,n It

II soner
PI.tlllCbc~"'}ncl"C

VårhvcJc
7~cr

Kom'"

Læsevejledning
I delle :If:-.nu omtale.. .!reh (ONlg med sorter. planle\' æm
og dyrkmng af \I. r"æd. Alle for~"gene mell u~ru(ll~he

kæmpclse er genncmfol1 i v!\.rbyg. Dc {)Illlale~ derfor
under dcnne afgrodc, og alle: crfc:~It:.Jhcllcr m' findes
under' arhyg.

Rager"t i bogen findes en ovcrsigt o'er de afpnwcde
soner. deres afsLamnulg. fora·Jlerbetegncl ..e. fur.cJler
m.m. "'amt en men.lgt over de 'Ifprmcdc midler, dere"
mdhold"sloffcr. Illnrkcdspri<;en for de mnr~edsf"ncll11d
Icr mv.

Trillel I angiver omfanget og forJelingen af . reL'i
Iillld~fnr ...()g l vår'iæd. LrJl1gt den 'itur<;te del af fon.l,gcnc
er genncmfnn i ":trhyg

7åbt'll. Anw! ({/Iu/V0rfc.': IW7

~7
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6

10,8
10.7
10,4
10,4

10.6
11.J
10,7
11.0
10.7
11.1
11,6
10.2
10.8
10.8
10,4
10.2
'0,3

100
98

106
J(l~

106
98
97
93
97

100
99

106
102
9'

104
100
101

/O

62,'
1.1
3.5
1.6
3'>

-lA
·2.0

-I"-1.9
0.1

·0,4
1.9
1.1

-U
2.>
0.1
0.6
/.2

6

59"
-1.9
3.0
1.6
2.'
Ll

-2.9
-4.•
-2.5
-0,1
·0,2
~,~

0._
·2.0
1.9

·0.3
-lU
/.6

ulbel l.forHat

Blanding. Ak,is. Lamba. H~nnl. Gnldlc

Anwfb. 4

Blandmg 67.5
NR·' ~911711 0.2
Pongo 4.3
LUll l.6
Otira 4.5
CM 6006 .0.1
J-Ianka - 0.8
Ca~~ant -.t9
NFC495-) -1.0
PF11011-52 (J,4
PF 11202-53 -0,6
PI' 11202-58 4.5
Br 473ge532 2.2
VDII oW57-92 0.1
NSL 94-1384 3.4
A~ ~"97 0.8
A~ 2418 2.1
l!)/) 1.9

hunlgc udsk.iftning i de afpro\'ede soner. al repnt:'''en
tanter og forædlere humgt tager konsekvensen af even
tuelle svigtende udbyttcr I blot et enkelt ån: forsøg.

I den fa:lle~ ~onsafpro\"lling er der anlagt 30 fOl'M'g.
h'-orJ.f 2 har måtlet kas..ere.... J den supplerendc afprøv
ning. hvor der afprøvcs et ud..nit af sorterne i et stort an·
tul forsøg. er der gennemføn 84 forsøg fordeli pc\ 2 for·
...og,..erier.

En betydelig andel af fon.ogene gennemfpres som to
faklorielle forspg. I di,,~ fors~'g er der gennemført en
..., ampebek.æmpelse l hver anden gentagelse. mens der
lUe er foretaget s\'ampebekæmpelse i de "'irige genta
~c1<;cr, I landsforsogene. hvor samtlige soner mdgår.
gcnnemfores svampebekæmpel~nmed 0.4 I TIlt IOP pr.
ha. I den supplerende afprovmng. der som nævn! kun
omfatter et udsnit af sorterne. er der anvcndt 1.0 I Ami
Slar Pro pr. ha. Be~e midler er i de fleste tilfælde ud
sprøjter ad en gang. I 1997 er der endnu en gang am-endt
en l;onsblandjng som m legrundlag. Den har be..tåer af
...urterne Alexi ... Lamba. HClUli og Goldie. I 1997 har Hen
ni an"st Meltan i målesol1Sblandingen. I året" lands·
forsog er der høstet ca. 63 hJ..g pr. ha j måJesonsblandm
gen. Det er ct fald p, ca. 4 hkg i forhold til 1996.

Resultaterne af årets landsforsøg med vårbygM)rter
fremgår af label 2. Resultaterne er opdclt på Oeme og
Jylland. Udbyttet i målesonsblandingen er angivct med
fede typer. men .. de afpr\wede ~oners udbytte er angivct
som et mer- e1lcr mindrcudbyue i forhold til målesons·
blandingen. Udover udbyttc i hkg pr. ha er p land~ni

veau angivet det relatl\'c udby nc i forhold til målesorts
blandingen. Endelig er råprO(cinprocentcn målt i en del
af forsegene. Den er angivet yderst lil hojre I tabellen.
I:::n <;tor del af de afpn'"ede 'iOner har rent udbyuemæs
~igt overgåct målcsort'ihlandingen. Med et forholdstal

~

10.9
10.7
11.8
lOA
11,1
10,7
11,5
10,8
10.8
10..1
10.6
IO.~

10.9
9.8

10.2
11.1
10.2
11.0
10.2
1(1.11
10.9
10.1
10.2
10.0
10.8

6

11.0
10.8
11.2
10.9
10.6
111.':1
11.1
IL:!
II.J
11.0
10.7
HJ.7
10.8
IlA
11.2
11.1
10.7
1l.1)

11.0
111.1
11.2
11.0
11.1
lIA
11.2

100
96
97
'19
98

101
94
99

100
99
99
98

102
102
102

9'
9'

100
102
100
100
102
99

101
97

100
107
100
100
103
97
97

100
99

103
94

10.1
103
97
99
97
96
97

102
99
97

101
103
102
99

/O

61.6
.L'
0.0
0.0
1.7

·1.6
-1.7
-0.1
-0.7
2.0

·),9

L'
1.8

-1.6
-0._
.:2.1
·2,4
·2.U
1.2

-0,6

·1.6
O.]
1.9
1.0

-0.6
1.1

.\

61.2
-2.1
-0._
·1.2
-1.1
(l.5

-2.6
-0.8
0.0

.1.1
-0.6
-15
0.8
1.2
1.1

.'"
-4,3
-ll. l
1.3

-0.8
0.0
OA

·2,0
-0.7
-1,0
1.8

6

57,1
_'.0

-0.6
-0.8
0.6

-2.1
.2,_
-0.6

.'"1.9
-5.2
15
I'>
2A

-1.2
l.oS

-4.1
-1.0
0.2

-1.0
-2.6
-DA
1,4
O,!

·1,0
U

J

67.6
·3.2
-),7
·IlA
-1.6
0.6

-5,5
.0.2
-0.3
U

-0.3
-0.8
1.7
1.1
1.9

-0.2
-6.2
0.2
0._
0.7

-O.>
2._'
1.0
2.7

·2.8
1.8

AIf1(lIf$

Blandtng
AICJl.i~

Mehan
Maud
Goldie
Bartok
Krona
NC\':lll;lH,,,,,,
Lwn'"
Reggae
Cammant
T~boo

,mk
Coope<
Te.une
L)-si..mu
E\ c1lO
Optic
Tofla
Mentor
Palo""
B=..
M.uKlohn
Trianon
um

Tabel 2. Lanthforsøg m~dwlrh.vgsortf'r /997 feJ·CJ)

AIl/LI/jJ .J

Blanding 68,4
Henni 6,3
Punta 1,0
Wren 1.1
Sultanc 3,4
Optima -l.n
Barke .Q..5
Cadeau O,Il
Mert1e 0..5
Linus 2.2
Gant -2.,0
(ballet 2.2
Fennenl 2.3
Scarkll -0,6
Madras 0,8
Brenda -1.7
ExD1lC1 0,0
STRG 63495 0.9
0,.9538 2.7
TankanJ 0.0
Bnlta -0,1
NI'C49'i-17 U
NFC 495-18 2,8
Orthega 2.Z
Bella -0,2
LSD 1,8
!orUlrttcf

for (on.te gang. 15 af de soner. der deltog i I~md\fur·

..øgene med, årbygsoner i 1996. er således ikke hle"ct
1I1meldl forwgene i 1997. Antallc:t af afprøvede soner
viser tydeligt en usvælo.lo.el interc...~ for afprmning og
marlo.edsføring af nye vårbygsoner, Samlidig ,i..er den
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/(lht'l} Slf/11II,('h('J,.fr"'l'dw j l'arhHtWrtt'r IW7,tC./·C6J
\ l'den '\aJll(1d'd,,;('lI1pel"C'

B =11,-1 I hl1ltlJl

'VlrbHC
Udbytte hkg pr, ha MenJdb P'rvcent Prl,II;;ent

for"" mddug i u:oldplci

I btlucmpel'>C ,
A B B-A A A

p 107 har '-<>r1en Henni været den hOJ"tydende I 1997.
Del er tredlc år I træk, at Hcnm har været den hojslyden·
dc son. I 1995 III !te den dog dele plad<;en med Bartok.
Der er opn Cl næslen sanlIne udbytte ~mn I Henni I 10

fah,.I.~ fOr/wl

.I .I 5 5

60.0 -<l.3 0.0 0.2
59,2 O,S 0.1 lU
.4,3 1.8 0.0 0.3 cl60.9 1.. 0.11 O,.'
64.0 1.7 0.0 0.1
57.7 1.1 0.0 (U
58,4 0.8 0.0 0.3
5.'i.J ,.' 0,2 0.1
59,1 2,2 O., 0.1
60.' -11.9 n,o 0,1
59.3 0.0 0.0 0.2
ti'.\} I.' 0.0 0.2
60.8 1.5 0.3 0.1
'18.5 0._ O.U 0.1
61,3 2.4 0.0 0.3
59,0 0.8 O_O IL!
61.0 1,5 0.0 0.2

I.U '"

UdbYIl~ hkg pr, ha Merudb Procent P'm:enll

f'Arb)K
for.\\' meldu}! I ,koMplet

I
bckrmpehe

A jA B B·A A

Alita/b. 5

Blanding 60J
("ss \ '\fUo.l'l711 ~:iI ..J
Pongo 62,4
lu\ 59.2
Oura 62,3
C\1600b :'i6.tI
Hllnka 57.6
C:l,Lml :'l~.O

NFC ~95·1 56.9
1'1 IlOll·~:! 61,.'
PI 11202-53 59.3
pr II::!02-:'ill 6::!..'i
Br4739d32 59.3
\ DH .JtJ'I1 I)~ ~7.tI

NSL~ l.lg.J 59,9
A~..t1 2.J91 :'llt2
"bed 2~ I Il 59.5
I.m 1.0

andre soner. der har glvCI et forhold"lal ptl. IOJ 111106.
Raproll:inprOCCnlcn i det hO!!lledc kom li~er lidI la\c

re end 1 1996. J årel'. fOT"'og cr der lUC I nogcn al \Oncr
ne hu... tct kom med el protelllllldhold Q\·er 12 pet Dc re
lall\-'l h"Je<;le raprolcmproccmcr er i åreb. for..ug hO"lcl I
nummer.onen STRG 63-l,95. Mdlan. nummcr..nncn PI
1120'!·53 og KroIla. der alle har gl\'CI cl relatl\t/avl ud
byuc. Dl; relativt I<t\,c<;le dlprolcinproccnler er i ~rct ..
..()rt.. for ..ug fundcl l ..ortcrnc Cork.. Mandolin. I>alollla.
Cuopcr og Bcrcla

I fON)gcne med og uden wampchclæmpcl\c cr dcl
muligt al la bely<;t \ærdlCn :lf \Urtcrnc<; mdbjggcdc rc..i
<;Ien.. nulll")'gdommc. Del cr fOf"':11 "'bel al \æk ..l\.'C..(l
nen, hch.:tndhng....lralcgien mod sygdomme hll\CT fa'l
lagl Der lages her hens) n lil. hvor kraftige og h\nr lldh·
ge mcldugangrebcnc har værct rundl omkring llandel.
l>CnJdo\!cr tage... der hen<;yn lil. um \'cjrct helinger en
kraftig udhredel ..e af nogen <tf de fugtcb.kende \Vampe,
Ved fa~llæggel'>C af beh::mdlings~Ir:lleglcncr dcr lagel
udgang<;punkll. at behandhngen lUe .. kaI ,,'ære mere in
lt:m,iv end ved prakllsk dyrkmng. Den gennemlune be
handhng<;"lr:ltcgl gl\er !kilede.. ingen <;iUt=rhcd for. al
alle -'<lrtcr kan holde.. fn for hcljdende ..ygdOln..angrcb
EnkeIle af de afpruwdc <;oner har funnentllg v:erel ...
kraftigl :tngrebel al sygdommc. og"'j i de behandlede
parceller.;\l de havde kunnet betale for en mere 1I11en"'l\
bchandllllg, Del kan dog ikke f()rVCl\le~. al dl<;~ <;oTter
h:.tr nogen dyrknll1g"lIla~<;... ig intcrc,<;c for dan<;k land
brug I fremliden, Del bli\'cr ,tadtg \'IgtlgCrc, al ~orterne

kiln klare <;lg med cl ab"OIUI nunllnUFll at plantcbesk)l
IcI~esmldJcr Resultalerne i label 3 \fl..cr tydeligt. al der
Igen i 1997 i langl de fle..lc af ..oncmt= er upnåel enddil
meget hc<;kedne merudb)'lIcr for den genncmførte be
hllndhng. Dc slOr<ote mcrudb)'ltcr er hos!el I !!Ionerne
f\'laud og ("ork, I 27 eller næslen halvdelen af de afpro-

li l,llIdlllr. AIe,,,. I.lllnh.l, Ilenru. Goldic

.' .I

2.5 O_O 0,5
0.6 0.0 lI..J

1.6 0.0 0.1
1.0 lUI I,n
1.8 0.0 0.3
1.7 0,0 0,1
0.8 0.0 0,4

-0.6 0,0 o,:!.
0.0 0.0 0.1

./J..J 11.1 (jA

1.7 0.0 0.8
II.' 1.. IH

-0.2 0.0 0,2
1.1 1.\1 11,2
i.J l,] 05

.1.1 lU 0,1

U I,l) 0,4
(J,O 0.0 0.2
1.2 lU U
L' 11.1 11.1

-0,3 0.0 O.,
.11..J 11.0 1l..J

1.0 0.0 II.K
,.' H,U 11,1
0.4 '.. 0.2

'", , ,
O., 1l.5 o.n
L' o.tI 0.0
2.' 0_5 0.0
11.2 1l..J Il.O
1.9 0.7 0.0

" 1I..J 11,0
1.1 0.4 0.0
,.' lI.K IJ.tI
O.' 0.5 0.0
l.fJ O•.J lUl
i.J 0.7 0.0
0.2 0.1 0,0
1.1 0,4 0.0
I.U O.' 0.0
2,2 O.• 0.0
1.. 0.7 0.0
0,2 0.8 0.0
0.0 II.:!. 11.0
0,4 0.5 0.0
2,1 fl,1 (J,O

0,3 O•• 0.0
0.3 O•• 11,0
2.1 0.6 0.0
0.7 0,5 n,o
O•• O., 0.0

O>

,
.58.7
(l'..:'i
58.11
W,I
h2A
"!'l. ,
58.1
:'iK.lS
59,1
61 ,b
>6.5
til,.'
61.1
H,6
58.5
:'i6.9
57.1
51.q
59,4
59,1
5b.2
'11),3
62,3
60,4
58,8

U

•
61.9

"'''
60.3
NI,11

61.3
h1,I)

59.5
tl1.tI

62,9
(lIJ,:'i
62.6
(,1,(1

62.6
M.I
63.5
N).b
56,5
62,7
63.4
bU<
62.3
6'.1
61.6
h2,11
"".4
1.'

Blandms 59,4
AIc\l' W.:'i
~klWt SII.7
\I.lud ~6,1)

Goldle 59,5
1l.lrtll~ (I,L!
Kro", 58,7
KC'\ll\b Cl2,2
Heron 62.'}
1_lIuh;l hO.'1

RrggK bI.O
C.lrnlO;ln! !>l.'
T~bon 62,7
Coc' hl.O
C"""" 62.2
Tc\;U!c (lU
L)'~lmu-, .55.2
1·.H'I}Jl tiD
Op<" b2,2
Tult.! C12.')
~1enlor 62.6
Pillnlll.l tin
Berel3 60.•
\l.lT)(John t'O.6
Ttianon 60.1
tif) lA

A/llill/I ,
UI:mdlng :'i8,6
Ilennl "2,4
P'unto 56.5
Wren W,J

Sultane "".5
Opul1la ~tI.~

B..." .56.5
Catkau 51A
Mcrele 58.2
l.mu' NI,6
Gant 55.2
l"h,lhc<' 61.1
Fenncn! 6('-0
Sar!cn 56,6

"""" 5• .3
Hrcm.la :'in
btrdCl >6.'
~TRG 63~ 95 57.8
Cb 9358 59,0
T.:ml.anJ :'il,.'}
Bnlta 55.9
'l1'C -I9:'i·17 w,n
NI~ 495·18 60.2
Olhcgll 59.7
Bella 58,2
til) U
fflrljlrtl~J
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V I'llæd

Våroygsorter med og
uden svampebekæmpelse 1997

LyoimaX !!!!!!!!!!!'!::-T-T-I-i
Caskant

Maud
Gant

"'enda
CM 6006

NFC 495-3
M....n
Kn>na
Britta

Hanka
Madras

VOH 4057·92
GoIdie
Alexis
Ba"'e
Punlo

Scarlett

Abed 2497 !!I!!!I!I!!!l!I!!ii!~
Ext"'et

""""'"Tankard
Trianon

C$BA 304911711
C_u

Mandolin
Berets
Lamba

Reggae

Co"'!!I!!!I!I!!!l!I!!i!I!!~-STAG 634.95
Lux

PF "202-53
Br473ge532

Camlnanl
Abed 2418

Bella
Merete
Texane

NSL94-1384
BanOl<

Opllc
Coope,
Nevada

NFC 495·17
Cb.9358

Wrsn
MentorE_
nebon

Tofta "!I!!!I!I!!!l!I!!i!!i!!!iLHeron e:
Olhega

PF 11011·52
Ferment

NFC 495-18
Paloma
Sultane

Linus
Oll,.

C~ !!I!!!I!I!!!!
PF 11202·58

Henni
Blanding

80 85 90 95 100 "0 105
• Med svampebekeempelse Fht. for udb.

• Omkostning lU svampemIdIer

O Omkostning til udbringning

• Uden svampebekæmpelse

Fig. 2. Forholdstal for udbytte i \"(jrbygsonu med og
uden 5mmpebekampe/se. Udbwtl'l af den wampebe
handlede .m"sblonding er s(lIlil /()().

90

,ede soner er der opn et mindre end l hkg pr. ha I mer
udbytte for den gennemførte behandling.

Figur 2 giver en grafisk afbildning af re'iultateme fra
landsforsøgene med og uden svampebekæmpc:lse. I fi
gurcn er vist forholdstallene for alle de afprøvedc sorter.
Forholdstallcne er her beregnet i forhold lil udbyttet i
måle..",orlSblandingen i de behandlede parceller. Herefter
er sorterne sorteret, s ledes al sorterne med det h,'jeste
forholdstal for udbytte i ubehandlel er vist nederst i fi·
guren. Dc grønne bjælker viscr forholdstallene for ud·
bytle i de ubehandlede parceller, mens den o;amlede ner·
farvede bjælke viser forholdstallet for udbytte i de be
handlcdc parceller. Udgiftcn til dc 0,4 I Till top svarcr til
den blå kasse for enden af den flerfarvede bjælke. Den
gule kasse svarer til udgifterne i forbindelse med ud
bringning. Den rode bjælke sammenlignet med den
grønne viser, om der er opnået et merudbytte for den
gennemførte svampebekæmpelse. som har kunnet betale
for både svampemiddel og udbringning. Det er kun i
sorterne Maud. Cork og endelig nummersorten SL 94
1384. at der opnået store merudbytter for den gen·
nemførte behandling. at der har været betaling for b de
wampemiddel og udbringning. Del fremgår tydeligt af
figur 2. al del i 1997 har værel den bedsle forretning at
dyrke en sort med en god resistens og undlade anven·
delse af svampemldler.

Der bør ved valg af varb)'g~orter i forste række foku
...eres p ~orteme nederst I figur 2. Disse sorter har I amts
forsøg både visl. al de kan givc Cl højt udbyue. og at de
kan klare sig uden svampebekæmpclsc.

Supplerende forsøg med vårbygsorter
Ved siden af de egentlige iandsforsøg, som gennemfores
I et samarbejde mellem Danmarks JordbrugsForo;kning.
danske forædlerc og sOrlsrepr.esentanter samt dc land·
o~()nomiske foreninger. bliver der gennemført et bety
deligt antal lokale sortsforsøg. I 1997 cr der gennemfØrt
ikke mindre end 84 supplerende forsøg omfattende 14
udvalgte vårbygsortcr. Del er en stigning på 8 forsøg J

forhold til 1996. og intet lyder således på, at interessen
for denne forsogsopga\'e er faldende.

I tabel 4 (side 91) er vist resultatet fra de 2 forwgsse
rier opdelt på rcgioner. Der er i disse forsøgsserier i gen·
nemsnit hostet ca 2 hkg pr ha mindre end i de egentlige
landsforsøg. De opnåede resultater svarer lØVrigt pænt
lil dem. der er opn ct i landsfolwgene. Ser man på for
hold"'lallene for udbyttc. afviger de for de fleste sorter
kun med 1-2 forholdstalsenheder. Den eneste undtagelse
er sortcn Henni. der på land...plan har opnåel forholdslal·
let 103 i de supplercnde fOl1iog mod 107 i de egentlige
lundsforsøg. Opdelingen på rcgioner afslflrer ingen ly
delige forskelle i. hvordan de enkelte sortcr klarer sig.

Dc samme forM~g er i label 5 (side 91) opdelt efter den
jordtype. de enkelte forsøg er gennemført på. Ser man på
de opnåede reialive udbyttcr. er der en svag tendens til. al
sorterne Trebon og Goldie har klaret sig relativl bedre på
lettcre jord. Det :'ovarer lil tendenserne i forsøgene i 1996.
I l997-forsøgcnc ~r Henni ud til al have klaret sig rela
!.Jvt bedst på den lidi sværere jord. Del var ikke tilfældet i
1996. Resultaterne kan Ikkc brugcs til en direkte \3111-
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Tabl'l4 \'arh\l! fY4F: SIII'I,ft'rende for,teJf( (C7-0~)

UdbYlk Ol meNdb) tk. hkø: pr ha Ude landet
V.6rb)l

Sj<dland IFyn ILolla"", l, ,I I 0",, I V,,,, I Nonl, I Jylland Hig pr, la I AH• fal~teT 8(lf'nholm Ocrne jylland J)'lland Jylland

AIlI<l/fonø/(, • IO 3 ,
'4 9 4

" " 4< 31

Blanding 62.2 65,7 71.2 62.9 64._ 56,_ 56.2 51,1 54.5 60.0 100
01'11"- ·n,J (15 lUl -0,9 0.1 ·().I 2,0 1.7 1.0 O.S 101
AI':~l~ ·2.3 -1.7 -2.H 1.4 ·1.8 ·1.6 O.' 0.2 -0.5 -1.2 .,
(\It.Ipt'J tl." l.' 15 L' 1.1 Il." L' O,! 0.1 n,7 IfJI clScarlcll -0.9 -0.6 -0.7 -2.7 ·0.9 .I,~ 0.7 1.1 0.0 -0.5 99
\1.lUU 1.0 -1.1 L' I.' L' -I.e, U 1.2 " -1.-1 'IX
Tofta 1.5 -1.1 0.6 ·2.6 -0.1 1.5 1.4 L. 1.5 0.7 101
Ireholn 1.. I.! 1.1 0.2 1.4 1.1 '.' l.' !.~ 1.. lin
Vi/) 15 "' .:t. ~ "' U 1..\ '" . - J: 0.11

.J,ntu/.'"nøsr • -' l , 14 \ I" '" " '. 4'

Blanding 61,7 63.7 71.5 .5" 64.8 ..... 56.3 53.7 5J.7 57.7 100
Ikllm 2.7 L2 41 1,1 .1,-1 I.S LI lU 0.11 L' IO,'
Ijano~ -0.5 2.9 0.5 ·0,6 0.5 -0.6 L. -0.7 O.J O.J 101
lam!">a lUl 1.- -1,6 1.0 O,~ 0.-1 ·O.lI -O.X -O•.~ ·O..~ ••
Mellan ·1.6 J.' .:'l.4 -3,0 -1.6 0.9 -0.7 O., 0.3 ·0,4 99
(;.,Idll: 15 -0..1 2...l -lUi -0.1 0.1 1.<; O.f! 0.1,1 O,"i 101

w,," -0,.1 0.5 ·1.6 -0,4 -0.4 0.9 1.0 0.1 0.6 0.2 100
Punto 0,1 2.ll -l.? 0.7 0,4 0.7 2.7 0.7 -0.7 ..0.1 '1'1
LSI) "' /J.\ J.tI n, I." "' "' '" "' 14

laln'15 \ 'lIrh\ l! /W7 SIlI'I,ferendt, }(Irlog 0rdt'l, t'fru

jorrlt\I'(

To/wl (, l/aring 1997. S"pplunuil' jiln"R, 0l'd,.lt t'fra

for/mgt

r t.:dbyt~ og IDtrudb)lk. hk. ør. h.a I Udb)nt Ol mc:ruJb~lk. hl.& pr. tu I
Jordl)'J'IC Forfru!1 ",

VArbYlil 18 I +.1 J82+4 JB 5 - 8 VArb}g Vhh" 1 Andet kom I Ikk~ korn i

:~;L I>1" I ~k~ IAlL I ~;~. I FIILI Hkj I I f[l,g I Fht I ''', I FIlt'I Dr ha nlt nr. ha nr hu

A/lI,jf lonø~ 4 9 " tll1foll/lrJ"~ Il " /I

Blandmg 49.7 100 SI.8 100 63,6 100 Blanding 53,1 100 60,1 100 68.1 ,00

{)plK 1.1 1O~ U Hn 0,1 100 Opuc 2,2 '''' -oA '1'1 II.:! IIXI
AkAI~ -O., ., 0.1 100 ·1.6 '7 AlexIs 0.0 100 ·1,..1 '8 -2.2 '7
('oopel 1I.~ 101 0..1 101 0._ 101 CI)o.IpC' 1.1 J02 0.1 1011 1.2 102
Scarlcll -0.2 100 I.J 10.1 ·1.0 '8 Scarlclt 0,7 101 -o.J 100 -2.2 97
MauJ -u 97 ·O.J '1'1 1.7 ., \1aud ·tl,q 9' -2,..\ '>6 ·0..1 1f)1I

Tona L' '''' 2.5 105 0.0 100 To,", lA 103 O.• 101 0.0 '00
Tl't'bl'" .'.1 "'I< -1.2 lOK 1.1 102 Tl't'bon .l2 lO. 1..5 102 II 1112
LSD "' I.' I.U LSI) 1.5 1.3 I.•

Allwf IlJrI"~ /I /I ,. An/lll {l/fut/(, • " I'
Blandmg 5UI 100 56.6 100 .U 100 Blanding 47.4 100 Ss.< 100 6J.8 100
llennl O,'" 101 O., 101 2.9 1O~ Ill:nOl 0.1 101 1.8 10.1 2,8 10..1

Banok 0.0 100 0.3 101 0.2 100 Bartok -0.2 100 -0.1 100 I.J '02
Lamba -0.7 99 (Hi '" ·0,-1 '1'1 Lamba .I..li 97 ·0..1 '1'1 lU 11111

Mcllllll -oA 99 O., 101 -1.2 ., Meltan 0.0 100 .Q.l 100 -O.' 99
GoIJn: o.q lU2 15 [Ol .0..1 1110 GoldJC 1.' '''' O., 101 -H,:'l '"Wrcn 0.7 101 1.2 102 -O., 99 Wl't'n 0.0 tOO 0.1 100 0.5 101
I\mlll :!.-I .' lU HH O., 101 Pumo 1.1< ., lUI 101 (J.~ Hil
Ul) "' "' 1.4 LSI> "' .. 1."

B1aooml,! Ale~,~. Lunh.i. Hemu. (;IIIJH: Blandlng.- Ale\I\. l.lmba. Henm. Goldl!'

menllg111llg ..If uLlb) lIemt: p<i de fOf\~c1ligcjordt)'J)cr. ILlet
fllr\~,gcnc er gcnncmfl>n I forskellige marker.

Tahcl 6 vj"cr dc ~upplcrcllde fON)g opLlt.'lt efter f(l(
frugt. Også her er der \Ild ft)f~kt:llc I de opn:\cdc rcsulw·
(l.:r. Dc ~unne dog :tnlyde. ;11 sonemc Trebon og Goldie
har klarel sig relatIvt bedre med v. rbyg som forfrugl

end dtt.'r andrc afgrodcr. Det ~\ arer til rc\uhatemc l

1996. OI1l\cndt \cr del ud III. at \unen Henni har ~Iarct

\ig heLl.. t med en anden forrnlgl end kom, hvilket og<;3
svarer pænl til ft.'\ultalemc fra 1996. Det ..~al undcr..trc
ges. al der kun cr tale om forhuldwi .. ~m' for<;kellc. Rc
..ullalcme \igcr iUe Il(lgCI om forfrtlglen') betydning tor
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Ta~1 7. VlJrbYRsortn med og uden S1"ulllpt'be/al'mlU'/{"
supplt'mu1l' forsøg (C9·CIO,
A • Ulk" fla~lNk~m~b,

8:: 10 I Ami.flar Pro pr ha

udb) tlel. da ror~ogcnc ikke er gt'lIllt'lllfort l de !lamme
marker. og udb)'tlerne derfor lUC kan .'>ammc=nligncs di
rekte.

Tabel 7 bringer rc.~ ...uhalenll: af de -+4 forsøg l den sup
plerenJe afpro\ nlng. der er gennemfort med og uden
... vampehd,æmpelse. Der er i disse fOr.I,g opnåct cl no
get højere mr.:rudbyue for den gennemførte hcb:mdling
end i de cgcllIlige land.-..forsog. Del skyldes l f'lf'le ræk
ke. at der I den supplerende afpro\ ning er anvendl 1.0 l
AmiSl3( Pro i sledet for Tilt lUp til wampebekæmpclse.
H\'is man :<.ammenligner merudbynerne mellelll de 2
forscgsscricr. <;e~ det. al der i de fleste vårbyg..ortcr er
opnået et ekstra merudbyllc for behandling med Anllst:tr
Pro svarende lill·a. 3 hkg pr. ha.

Vårbygsorternes egenskaber
l observationsparcellerne lindc:<. alle de afprøvede vår·
bygsorter i de ~amme marker. Det gor del muligt al fore
tage en direkte <;ammenlignmg af de enkehe "orters
egenskaber. 1997 har budt pt't muligheder for al \'urdere
angreb af meldug, bygbladplel og ~l...oldplet saml al regi·
'trere modnmgsdato. måle "'lr.:tlængdc. give karakter for
lejesæd og notere tendens 111 ncdknæl...mng \ed O\crll1o
dcnhed i både ...trl og aks. Den SldSle vurdering er gen
nemfort på en ..adan måde. at der er taget hensyn til ...or
ternes forskelle i modning.,tidspunkt.

I venstre side af label 8 (... itle 93) ses dyrkmn!!~cgen

!\kaberne registreret i observation!\parcellerne i 1997 og
karaktererne for angreb af de .3 nævnte o;ygdOllllllC. Den
hpjre halvdel af labellen bringer oplysningcr fra ...nrt 1i-
sIen 1996 for de 34 Jo,urter. der er optaget pn denne li IC.

Bygsorter og bladsvampe
Mtxhage1igheden overfor !l)'gdomme er en \æsentlig
egenskab. der SKal lægges vægt på ved valg af vårbyg.
sort. I 1997 har der været forholdsvis begrænsede mu
ligheder for at få bedøml Mlrternes modtagelighed over
for dc ne~le sygdomme. for de ) ~ygd()lIlll1e meldug.
bygbladplcl og ...koldplet har det dog været muligt at fin·
de nogle o;ortsfof'kelle.

I label Mer angi\-'cl. hvitkc meldugresistensgener de
enke/It.' ,orter har. I flere af sorterne findes der indtil fle
re resi ... len,gener. Sammenholdes meldugang~~nemed
sorterne<; re<:istcnsgener fremgår. at der er stor forskel
p . hvor effeKtivt de for..kdlige gener virker. Dc enkelte
resi~tensgenerer nænnerc be...krevet i tabel 9 (side 9~).

I label IO (side 94) er resultaterne fra eIS observati·
on~parc..-d1eropgjort på en lIdI anden måde end j tabel 8.
Det cr i label IO muligl at sammenligne de forskellige
resistensgeners effektivitet. da det her cr udnyttet. at der
er flere sorter i obscrvalion...parcellerne end j landsfor·
~ogelle. Opgørelsen i label IO vi~r. al der i sorter med

DISse l...arakterer \'edrorcr modtagelighed o\'r.:rfor byg
rust og kemekaraktercmc l...omvægt. protemmdhold.
sortering. ckstrdktudb)'tte og viskosilet.

Datoen for modenhed har varieret med 4 d::lge. De tid
ligste sorter har været modne den 3. august og de sildig
<;Ie soner den 7. august. ))el er ca. 14 dage lidiigere end i
1996. Strålængden har varicr~1 fra 53 cm i den meget
kortstråcde Jo,ort Cork til 76 cm i den langstråcde sort
Evelyn. Der har kun været ganske svag forekomst af le
jesæd l årets obseT'\:allon~pan:eller. Den krafligMe leje
sæd er fundel i sorten Sultanc. der har fået en karakter
på 2.5 på en skala fra O til 10. Kar.u.:.tererne for ned·
knækmng af strt't varierer fr..t 8.5 i sorten Tofta ned Lil O i
enkelte af de andre prp\'ede ..orter. Karakteren for ned
knæknmg :Il' ak .. \'arierer fra IO i nummersorten Abcd
2497 ned III 0.5 i "Orteme Extract. Optima og Trebon.

Di ...~e .\oidste 2 karakterer kan bruges. h\'is man skal
vurdcre lano;risikoen i de tilfælde. hvor markcrnc får lov
at stå eftcr fuldmodenhed f.eks. i tilfælde af ustabilt
h~stvejr. eiler hvio; mejetærskerkapaciteten er begræn·
set.

Modtagcligheuen overfor sygdomme varierer en del
mellem sorterne. Meldugangrebene bar i 1997 gcnerelt
\'ærel forholds\-'is beskedne. De kraftigste angreb er fun
det i sortcn Cooper med 9.6 pet. dækning af de grønne
plantedele. mens der i en meget Slor del af sonerne ~Iet

ikke har l...unnet konstateres meldug. Angrebene af byg·
bladplclog !\koldplel har ligeledes været på et beskedent
niveau.

Den hOJre del af tabel 8 vi....er karaktererne for kernen
og den ... rnallflingsegenskabcr. Hvis avlen skal bruges til
malt. ønskes en god sortering. et lavt prolcinindhold. et
højt ekstraktudbytle og en forholdsvis lav viskositet. En
...Ior undd af sorterne opfylder disse krav. Del er dog in·
gen garanli for. at sorten også vil kunne sælges som
maltbyg. Det er l ~id ... le ende aftagerne. dvs. malterierne.
som afgor. om de vil kube en !>Ort. og det afhænger helt
af deres og bryggeriernes kendskab lil og erfanngeme
med lit: enl...elte sorter.

24

6
6
7

6
7
6
b

,

10

8
7
7,
7
8
7

20

0.0
0,5
0,6
0.2
0,0
O..!
0,0
0.0

24
0,0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.1
0,0
0.0

J.2
4.J
2.6
4,3
7,0
.a,O
3,8
~A

1.1

3.3
4.7
3.7
'u
1.9
5.6
4.2
4.3
U

25

61.2
61.5
59.9
61.0
60,7
59.7
61,4
63,1

OY

Blanding AlC'xis. Lambd. Ilenm. GnlJlc

AlI/aljorS6J[ " 12

Blanding 57.3 60.4
Henni 51$,0 62.3
8mok 58.0 60.6
l.amba 55.6 60.0
Meltan 57,4 59,4
Goldic :'17..1 61.1
\\'ren 57,2 61.0
Punlo 57,7 61.0
ISIJ IO /.0

A"Ia/for~øg 25

........ 57,9
Opuc 56,8
Aluis 56.2
Coopn 56.9
Scarlett 58.8
)1300 ~,I

Tofta 57.2
Trebon 58.11
LSD 0.9
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Tahd lJ.. EgcII.\·Å.Clha i \·(lrh\'~.Wlrra flJ97

Obsl=rvalJOfblun:ener 1997 'lin vl!kn l om

Ncdkmek- Spe· Modta- MalI
Kar. nmg vcd Mudlalighcd Il:lvrec)'st- cmi gelig Pro- ning

V6rb)'c Mod S"! r... O:C:'lod- ovmorJ' ocmntO<kr md· hed Kom- Rum- lein 50<.
mng længde kj<. do. r", "l:gl YOgi ind- lennj Eks· Vi...

'm I<.rdll

s~ I ak~ Me~·1 Blad-' Skold- Race IRace "" byg- hold tralr.- ko-
dug : plel plct I II stcn~ rust odb Sllel

,\/lwl!OI"\ØK fJ

Blanding 618
,\IC'I' .'i/~

Barke 4/8
Banol. "i/II
Bell:1 4/8
Hen.'I.1 ('l/ll

Brenda 518
Brm,. 'IX
Cadeau 'IR
C:l.1ll1l1:ml "i/X
Casbnl 4/11
C1mlll'c -4/X
Cooper 518
("ork 7/S
E\'el)'n .lIS
F'tr;I~I J/S
Ferment 4/8
Galll ~/X

Goldlc -4/11
H.ml..\ 'VII
I-lenni 518
Ilcron 5/1'
Krona 5/R
L:.llllb:\ "i/X
LlIlus 4/11
I.u~ 6111
L)'simllx 4/8
M;idrH' 5/R
Mandolin .'lIR
MauJ "III
Mchan 4/8
~lcnt\lr -4/S
Merete 4/8
~cv,ld;l 5/11
Oplic 4/8
Oplim,1 (,,/11
OMega 5/8
Oura .'111
Paloma 4/8
POllg(1 4/H
Punto 4/8
RCg~:I(' 'V~

Scarlett 418
Sull:ll1c 418
Tankard 418
Tcx:me 4/R
Torm 318
rrchtlll 4/8
Trianon 518
\Vrcn slll
ABED 2418 418
ABED 2497 .'l/Il
Br.473ge532 718
CM hOOn 4/}l

CSBA3M9I1711 418
C"b 9S1N 4/~

Nr<: 495-17 318
NFC495·18 4/R
NFC 495-3 418
NSL94-1384 NK
PF 11011-52 618
PF 1l202S\ 5/8
PF 11202-58 518
STRG 634 95 318
VDH 4057·92 5/8

6 4

62 0.9

'" '.'69 0.0
6' O.R
73 O.,
71 li. 1

73 0.0
71 0.0

63 O.,
68 0.7
66 0.2

'..l 0.0

'9 0..\
51 O.S
76 0.9

'" 0.2
67 0.3
o- IJ
63 O.,
n 0.0
6' 0.3

'"
(l.,

71 0,3
53 0.0
60 0.5
55 0,0
61 O.,
M 11.0

'6 0.0
'7 O.'
57 0.0.., O.'
60 0.3
62 2.1..,

1.'

" 0.0
70 0.0., 0,6
73 1.0
.3 O.,
58 05

" 0.5
63 1.1
6' 2,5
61 0.0
63 0.8
59 0.2
67 O.,
68 0.0
(,1 1,'

'8 0.3

" O.'
61 05
71 0.0
68 0.8
69 0.0
63 0.0
6' 0.0
57 0.6
60 0.5
72 l.!

" 0.0

" O.,
70 O.il
57 0.0

, ,
2.0 3.0
3.5 5.0
5.0 6.0
3.0 0.5
2.0 9,0
~.'i 9,5
1.S 1.5
2.0 7.0
6.5 8.0
4.n 11,0
4.5 KO
7." L"
2,5 2.5
2.5 15
4.5 8.0
2.0 0.5
4.5 5.0
.lO 'i.5
.1O .Hl
O."i 4.0
3.5 15
2.0 5.0
0.5 1.0
_\0 'i.0
3.0 6.5
0.0 1.0
4,0 2.0
2.5 0.0
1.0 4.0
4.0 5./)
0.5 3.5
KO fl.'i
4.0 5,5
1.0 05
6.0 2.5
I." 0.5
0.0 6.5
-t5 1.0
7.0 9,5
3.0 9.5
5.0 5,5
4.5 4.lJ
4.5 2.5
6.0 2.0
5.0 1.0
5.0 5.5
8.5 4.0
6.5 tI.5
1.0 I.S
1,5 7.5
3.0 7.0
3.5 10.0
2.5 6,5
1.5 1.0
4.5 2.0
2.5l,5
3.0 5.5
5.5 2.5
4.0 6.0
3.0 4.5
2.5 1.0
0.0 55
2.0 R.O
l.O l..'i
2,0 4.0

9 8
0,0 0.2
n.o (U
0,0 0.1
0.0 0.2
0.0 0.1
0.0 l.l
0,0 0,5
0.0 0.04
0.0 0.9
I.' 0.3
0,4 0.7
0.0 0.4
0.2 0.1
9.6 O.R
0.4 0.1
n.o (U
0.0 0.1
0.11 1.0
O.U 2,0
0.1 0.1
0.0 0.2
0.0 0.6
0.0 0.2
n.1 0.-1
0.1 0.0
0.0 1.7
5.1 0.3
0.0 o..~
0.0 0.3
0.1 0.2
0.0 0.3
0.0 1.0
0.0 0.2
0..1 0.3
0.7 0.6
0.1 0.6
0.3 0.\
0.0 0.1
o_o 0,3
o_6 O.l,!
0,0 0.1
0.0 0.2
0,0 0.1
0..1 0.1
0.0 0.1
O.J 0.1
0.7 0,1
0.0 2.J
0.7 0.2
0.0 O.J
0.0 0.2
0.0 0.1
0.0 0,4
0.0 0.1
0.1 1.2
0.0 0.1
0.0 0.2
0.0 0.7
0,1 0.3
0.0 0.7
0.0 0.2
0.1 0.6
0.0 0.2
0.0 0.0
0.0 0.2

IO

2.3
1,2
0.6
0.7
0.3
2.7
0.2
O.'
1.3
1,(1

O.S
o.~

0.1

'-'
0.5
u..1
0.3
fl.6
2.0
:!.o
3.'
0.7
0.7
O.,
1,1
1.0
4.1
IJl
0.6
J.'
0.7
1.6
0,5
15
5,3
1..\
0.6
1.0
1.9
1,4

1.6
(> •.1
0.7
O.J
3.6
O.J
0.6
o.,
0.2
1.1
O.,
1.9
0.3
O.'
0.1
J.9
1.4
0,4

0.4
0.2
0.3
O. ,
0.6
0.0
0.6

Ri.Tum1Io1Ar.La,UlLy.U

'" m Mlo • • 5 1 , 7 ,
m m Mlo 3 6 , 3 8 6 3, f,.·110.La , J • J , ,
en '" Mlo.AI J l.

, Mlo 5 6 , 4 , 5 3

'" m M ,
"

, J 7 • •
m m, Mlo.,\r J 5 J 7 7 1

m m AI.La I 5 , 2 6 , 3, , AI , , 5 , , b 4

en m Ru.l--ll.Wt 4 , 6 3 8 3 ,
, Mlo 3 7 4 3 8 6 3

'" m Mlll • 5 5 1 " 5 J

'" m Ar.I..-.a.U 2 , 6 6 8 6 3

'" m
en m L)·.U 3 , 3 2 4 2 3
m '" Mlo.Ar J 5 , J 6 J

m '" Mlo.Ar
m m Ri.Tu2 1 1 • 4 7 J

en m U 3 J , 3 , 7 3,
, Ru.La 4 2 5

en m U J 2 , 3 I , 4

m '" Ae 1 5 • 7 7 J, R..t!>N.Il'" I 6 7 6 7 6 ,
m m Ar 1\,., 11 ..4 5 5 J 9 7 \

m m Mlo

'" m ..\1 5 " • I " 5 1
, ....."b.la.W~ 2 6 5 3 7 7 4

'" m l' .' 5 J I o "
,

Mlo 5 , 4 2 5 , 3
m '", , R~T~.I~t<l.Hud 3 5 3 4

'" '" ~I\l 1 • • 1 7 "
'" m Ly 3 "

, 7

m m A1.A~ J 5 , , • 6 5, Ru.IM9 3 5 , 3 7 4 5, MC.IM'J,l1 I 5 5 J 8 7 ,
'" '" AI.Ab 2 " 5 4 , , 3
m m Min 1 J J 1 5 1

m m
en m
en m

, ,
m m

m m

'" m

Blandmi! Alcx\~. Lamh,l. Ht:IIIlI. (jo1Uie Il Skala: 0-1. O= Ingen IcJt:"t'd. :!) I'rl did..kd bl..dareal. J) Sp«ifik rc~r\1cns <.(' lahcl9
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Tabel 9. Specifik meldugfl'sistens i lårbygsoner

Ab
AI
M
B.
Bwl.Bw2
Ifl
H.
H'"
JM9

'"Kw
La
Ly
MC
Mlo
P12
R.
Ri
Ro
Sp
S\
T<>2
U
W,

Abys.'Iinian
Algerian
Arabische
Banteng
Ilnr.... ina
Dura
Haulers
Hulda
Ingrid M9
Kredi\
Kw,,"
Laevigawm
Lyallpur
Monte Christo
MI.
Paula
Ragu5a
Ricardo
Rupce
Spontal'le.um
Steffi
Th<ilih
Ukendt
Wcihenstephlln

Teslson for n:si~ll:n'i I,
lresis~n~.sen Il

u><rn
POl
PIO
8anleng
Borv.ina
Dorn
IS03R
Hulda
l3c.:ntdlktc

l"""
Pl6
'13
1'()5.P06
P08b
1>22
Plmla
Lady
P02
Pli
P03
Sldli
Gunnar

DebaAbed

MI(Ab)
Mlal
Mla12
MI(Ba)
MI(Bwl l,MlBw2)
MI (Ifl)
Mlh
MI(Hu4)
MI(IM9)
MI(Kr)
Mik
MLa
Mia?
Mla9
ml.
MI(PI2)
Mira
MI,)
MlaIJ.MI(Ru3)
Mla6.MI.a14
MI(St)
MJ(l'u'2)

Mlg.MHCP)

UemærtnmgcT

I. og 2_ reMstens i 'Borwina'

4. resiSIC:ns i 'Hulda'
Rcsislens fr.l 'Ingod IM9'

2. resistens i 'Paula'

2. resislC~ns i Turkish

I Betegnelsen I parentes er kode for fordl)big f('sistens. hvor rt:M'Il"nsgcnct endnu ikke er ldentificerel
1· 8etegnehen udcn parenl(~s er kode for el \'eldcfincret reM"en'gen.
Talangivel~eefter en rcsisrcnsbetegnebc omgiver den rlt'kkef<llge rCM.,tenscn cr regIstrerer I

Els Paula: Mini. MI(P12); Ml(PI2) er den anden registrerede reSI,len~ l Paulli

Tabe/IO Meldugangreb i obst'rl'(l(iomparrefler "'l!lIl'(irbv~ IY85·I99T

Karakter for meldugangreb" Procenl meldug ''''7
Vlrb)R

85 1861" l" 189 190 91 19' I 9-l I 95 I 96
An~~l I)CL
sone mclduJ

Ingen :,\.q •.5 6.2 6.J ••• 6.1 2.5 16.1 195 13.0 23.7 3 7.6
AI,(AI,La).(ALAb) 3.8 :u 2.9 3.9 3.7 5.4 0.3 2.9 2,7 2.3 6.0 5 2.2
Ar.(Ar.AhM Ar.We l.(Ar.Ab,We).C Ar.La l JA 1.2 3.J 3.7 •.2 •.8 O.• 7.8 7.7 4.0 3.1 5 O..
Ly,(L)'.La).(Ly,No) 2.3 1.7 3.7 3.6 4.1 '.4 0.8 5.3 6.3 4.4 6.0 2 0,2
RURi,La.WeJ 4.0 O.• 7.7 6.8 lA 11.4
Ru, (Ru,Ab),(Ru.La).(Ru.We.Kw) 1.3 1.2 1.I 1.3 2.3 3.1 0.4 8,5 12.2 7.• 12,0 2 2,8
(Tu2.Ri).(Tu2.R I.Wc) 0.8 0.0 0,2 0.1 0.0 0.1 I 0.1
MI-o. (MI-o.Ar). (MI-o.AI).(MI-o.Ly)'(MJ-o.U) 0.8 0.7 0.0 0,0 0.2 0.0 0,0 14 0.0
U.(U.LauL".Ar.Lal 1.7 0.3 2.8 0,5 0,5 OJ 3 0.1
lM9.(IM9.11u4).CIM9.Hu4.Ru).(IM9.Ru);{lM9.TuUIu-l.RI) - 0,0 0.0 4 0,2

" 19lJ2 mge:n \'ulllcnnger pll grund af Illrke: .. Karakfer:skala 0-10. hvor O o: ingen angreb

resistcllser af MIo. Tul. U og IMQ reclt set ikke har
været angreh af m~ldug. I den anden ende af "kalaen op
træder enkelte sorter uden resi"tens. Ocr er her tale om
,gamle <:orter. der ikke dyrkes mere. Disse sorter er tag!:l
meu i ubsenationsparcellerne "om l.akaldle fallgsoner
for .11 give en mulighed for at ,·mdere. hvor kraftige
meldugangrcbcne ,,"ullne have været i dCl cnkehe år. l en
midtergruppe ligg.er "urter med andre typer af rcsi"lem
gener. Selvom disse resi ... tcmcr ikke p~ noge.n mfide er
fuldl effektivt: mere. yder de....om det fremgår. en vis
beskyttelse mod meldug.

forskellene I ...oncrnc" sygdomsmodtagclighcd under
praktiske dyrkningsm:c...... ige forhold er Illustreret i figur
2.

Del er igel1l1~ll1 de "idstc mange :lr lykkedel. at gen-

94

nemfme vårbygsonsforsøgene med og uden svampebe
kæmpcbe. Der opnået meget varierende merudbytter fra
år III !Ir og fra "Ort til sort. De opnåede merudbytter har
således både varieret. alt efter hvilke sygdomme der har
været fremherskende j del enkelte år og efter styrken af
...ygdomsangrebene.

I son.,,[nr...øgene gennemføres ikke en egentlig 00
hovsbekæmpcl~c. Derfor kan det være van~keligt præ
ci.l.t al \ urderc Ipnsolllhcden af behandlingerne. På lrods
af di ...~e forbehold er det muligt ud fra de opnåede rcsul
taler at få et gOllt udgungspunkl for at vurdere de enkelte
sorter i forhold ti! hinanden og for at vurdere, hvilket be
hov for svampcbckæmpelse der kan forventes i en given
"ort.

Den ~Iærkc: fokusering på landbruget" pesticidforbrug
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TlIbd II.

Øerne
1997 1993 1994 1995 1996 1997

Blanding 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Coopcr 1011 96 ID.l IO::! 102 106 % 101 101 102 ID 97 104 II~ IO,l

Banok 109 100 107 104 101 IOS 99 107 104 101 110 101 106 103 101
Ho::ron 104 9' Hl2 105 100 "" 95 102 !liS 100 10·1 9' 102 10·1 JUl)
Nevada 105 101 102 101 99 101 103 102 104 99 113 99 101 99 100
Lamba IO' IO::! IOS 1').1 99 IOS ](l! IO_~ 104 97 IOi'l 10~ 104 11).1 IO:!

clMaud 102 % 101 9S 99 99 95 101 9S 98 IOS 96 101 99 99
Ooll.he lOK 105 100 102 98 III 107 101 103 9' lilS 103 99 100 'iS
Mellan 106 104 9S 96 97 107 104 98 99 99 104 104 99 9l 95
AJc\1\ 97 9' 100 101 96 .3 99 100 Hil 97 101 " 'i<! ol') 95
Kron. 95 9S 93 93 ... 95 100 ... 9' % 96 % 91 91 92
Trl'oon 101 100 102 102 101 102 104 101 101 98 99 IO'

Cork 103 105 105 102 104 107 106 102 100 101 10l 102
Reggae 9S 101 104 99 .,., 102 104 99 98 99 "" ](IO

Texane 100 101 99 9S 102 102 99 .8 9S 99 98 100
C;nninant ., " 98 98 9' 99 9. .8 ., .6 97 99

Lysima:t .5 93 95 92 97 93 96 93 92 94 94 91
Henni 107 107 107 108 104 1115 IOS 110 IO\)

Sullane 104 104 103 \04 104 101 104 IOS IOS
Paloma 104 IOS Hl2 J0.\ "" 101 "" IOS 103

Dpue IOS 104 102 106 103 102 103 106 101

M3.nd"hll 101 101 101 11I0 98 99 101 104 11).1

Wren 102 104 100 102 102 99 101 106 102
Punto 102 IO.:! 100 101 101 99 103 102 101
Evelyn 100 96 100 100 94 100 97 98 100
C3.dcau 104 101 100 "" lUI 99 104 101 101
Tofla \Ol 104 100 IOS 102 99 100 107 101
fl.knlor lin IO] 100 105 102 100 100 11).1 ""Merete 102 104 99 101 103 97 103 106 \01

Bcrela 102 104 99 10l 102 .7 101 107 IIH
Optima 102 98 97 102 97 96 102 100 99

Scarlett 10l 100 .7 III.' 100 96 101 99 99

TrillllQn 98 98 97 99 99 98 .8 99 96

Ii<lrl..e 101 lilli 97 100 100 96 102 101 99

Ferment 10J 103 IOS 10J 100 103

Chahce IOS 10J 106 101 "" JeU

Madros 102 99 100 9S 103 101
CM (lOl)(l 101 " 101 96 102 IUO

Brend3. 93 97 ... 96 92 98

1~\Ir;'CI 97 96 97 9J 99 100
G~, 99 94 98 91 100 97

PF J1202-58 106 IOfl J07

Pen,o 106 IOS 106

0".. 106 IOS 1fJ7

NSL94-1384 104 103 105

LlIlu~ 10l 103 103

Nr-C495-[8 10l 102 104

Lux 103 10J 102

Cb.9538 102 100 104

Br 4739c532 102 101 103

Orilicgll 102 100 103

AbcJ 24111 101 99 Hil

NFC 495·17 100 99 102

PF 11011-52 100 100 lUI

Abe<! 2497 100 99 101

1'10 11202-53 99 100 99

Tankard 99 9S 100

Bella 99 98 100

CSBA 3049/1711 98 97 100

VDH 4057-92 98 .7 100

Snua 97 95 100

Nt-C 4lJ5-1 ., 96 99

Hanks 97 95 99

STRG 63495 97 9J 101

Caskam 93 92 94
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~ammenholdtmed de stadigt faldende kornpriser gør det
afgØrende vigtigt, at sorterne er i stand lil al »stå alene«.
uden at de skal SIØttes ved gentagne svampebehandlin
ger igennem vækstsæsonen. Heldigvis findes der efter
hånden et stort udbud af soner på markedet. der kan leve
op til dette væscntlige krav.

Flere års forsøg med vårbygsorter
Tabellerne II (side 95) og 12 (side 97) giver en overt;;igt
ovcr resultaterne af de seneste 5 års forsøg med vårbyg·
soner. Resultaterne stammer fra forsøg. hvor der er gen·
nemføn svampebekæmpelse.

Tabel II viser udbytterelationcme udtl)'kt i forholds
tal for de enkelte år fra 1993 lil 1997. Resultaterne er
opdelt på Øerne og Jylland, I alle 5 år har der været an
vendt en sortsblanding som millesort. Sammensætnin
gen af målesonsblandingen er løbende ændret i den 5
årige periode, Ud fra tabel 11 kan man få et overblik
over. hvordan sorternes relative udbytte har varieret fra
år tiJ år. Dette kan understrege vigtigheden af al se på
nere års resultater ved valg af sort.

Tabel 12 viser de gennemsnitlige forholdstal for ud
bytter over de seneste 5 år for de enkelte soner. Ved be
regningen er der ikke taget hensyn til. hvor mange for
~øg sonen har deltaget i det enkelte år. Hvert år tæller
således lige meget i denne beregning. Resuhmerne ~r i
tabel 12 opdelt p5 Øerne og Jylland,

Kort beskrivelse af vårbygsorterne
Landsforsøgene med vårbygsorter i 1997 omfatter ikke
mindre end 64 sol1er. Det kan derfor være vanskeligt at
få et overblik over alle sOl1ernes indbyrdes svage og
stærke sider. For at hjælpe på delte er der i tabel 13 lavet
en opstilling, hvor der for dc enkelte egenskaber er
nævnt de sorter, der har egenskaben i ",ærlig udtalt grad
eller næsten ikke. Her t:r således kun nævnt sorter. der
tigger i en af ydergnlppeme. For in styrke ovcrskuelig
hcdcn af tabellen er hele midtergruppen er såledet;; und
ladl,

Valg af vårbygsort
Vårbygarcalet i Danmark er på ca. 600.000 ha. Der er
derfor stor interesse for at markcdsf~"c og sælge v&rbyg
sorter. Til [rods for ul der afprøves mange nye og loven
de sorter. er der en grad af konservatisme i son1<lvalg in
denfor vårbyg. Forklaringen på dette er i første række, at
en meget "'lor andel af det producerede korn forventes
afsat som maltbyg. Det er her aftagerne. der i .!>tore træk
bestemmer sonen eller sorterne, Det er med til at forhale
et hurtigt sOl1sskiftc. Man kan i tabel 14 (side 97) se
sortsfordelingen i de seneste 6 :ir. Sorten Alexis har
været dominerende gennem denne 6-års periode. Alexis
har kun kunnet fa:-.lholde denne dominerende position
på baggrund af. at den er en meget velkendt sort. der er
accepteret som maltbyg af de fleste malterier.

Ved dyrkning af byg til foder fremgår det af tabel 14,
at sortsvalget er noget mere bredt.
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TalJe/I J. Kem k(ll"(lkrerisrik afvJrbygsartenre I landsforsøg
/997. Kun sorler j ydergruppenre er fIll'I'lIt

Tidlig modning Sildig modning
SI RG 634,95 !"Fe 495-17 Tofta Br473geS12 Cork l>f 1101 1-'2
Otira Evelyn C;.deau l'SL 9-HJS4 Optima Lux
Brilta Bercta

KOrLt;;tråedc Lllngshiet
Lamba Cor" Optima Evelyn Brenda P:lIoma
~F 11202 58 Lu, Mandolm Bella Britta l>f 11011-52

Hanka

Slurkernetle' Småkernooc'
Evelyn C",k h:nnenl Ly~imaJt IJunlo Lamba

Mandolin

Lavt proteinindhold Højt pf"Olelnlndhold
Cmk Mandolin Paloma STkG6349.5 Mdtan Pr. 11202-53

COOP<' Bercta Oplic Krona CM 6006 Scarleu
rF 11202·58 I.pimax Abed ~497 Orthega
Larnba AbedHI8 Maud

God ~orlerlng' Dårlig surtl'rin,1.'
Mentor Evelyn Corl< L)'Mmax Mandolin \\ren

FenncnI Barke Trianon Derela ""'okAlexis Cadeau ·trebon
Goldic Linus

Hejt ekstrakIUdb)ue" Lavlckslr:almdb)"ltc'
Trianon COOP<' ""'ok Henm Evel) n

Tona

I,a, \ iskosilel' H_j "iskosilef
HeDDI Wren PaIoma Reggae Banok Caminant
Nevada Cadeilll Berela
Optlll1a Goldie Barke
Fermcnl Chaliec Linu~

Trebon Alexis COOP<'
Trianon

Kun r(lr ..orter oplagct på dan~k 'Vn..h~te

\la/s: Ilf I'drbygsort:

AIII'endelse
Skal komet sælges som maltbyg, I'ælges lu·cep·
terede mallbyg,wrter. Det betyder i fprsle række
Alexis. men også (llldrl' sorter ud fra det! enke/Te
aftagers ()fisker.

SYRdomsresi.~1ef1l" i prioriteret rækkefolge:
Fuldl effekTivt l'i1kende n'sistens overfor meldug.

- God resistens overfor b ....grllst.
- Bedst mulig resistens overfor skoldplerlb/adplel.

Slrdegenskabfr:
- Stift Strlt så brug af l'll'ksTregu/erin8smid/er kim

/lill/gås.
- KOrT sIrd gi\'er ell lettere "øst, men en dårligere

konkurrenceevne ovelfor ukmdt.
- Rillge tendens li/lledknæknillg afaks.
- Riflge rendnl,l' lilnedknækning af ~trå.
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/(,/H>/ /! On'nlgl (Il t'r ,wrafim,ol: I \,tir!J\ 1:. /WJ-Y7.

Hekl4l\lJet J om;<

Urb,. l: II< merudb U~, hL ""'" ha
IJlandlO Pnnetaon fuhoId ul Blalxhn, P'tø\"tl 'I(W1 Forhold lal Blandln Prø"t1 'l(lf1 Fl,lrhnld lal

Blandmg 100 '00 '00
I'(lnø~fllr1'J93-97
Banok 61.7 2.' 104 5g,Q 2.2 104 61,0 2•• '04
Llmbll 61.7 2.1 103 58,0 1.' ti)) 67,0 2.6 ''''Cooper 61,l~ U Il" 59,5 O., IO' 65,2 2.' 104 cl(juldlc 61.7 1.' 102 SilA 2,1 104 b6..ci O,S 101
Nevada 61.3 1.0 102 59,0 1.0 '02 64.7 1.1 102
Ilert," 62.S O,N Hil 5'1.7 O., 101 h7,l 0,7 lOl

Mdlan 61.1 .(t. I '00 ".0 O~ 'O, 61,0 -1.0 99
MJuJ hl.f, -0.'\ 99 5l,l.:'i l.1l ., M.' 0.1 100
AleXIS "".. .(t.• 99 58.1 .(t.• 99 64.• -1,1 ••
.... run.. 6!.J -3.5 ... '\l('i 2A % 67.1 ..... .,
f-onølCsdr /994-97
CmI. 63.5 2,l Hn 6lPI 3.0 105 67.1 LO 1111
T«bon 63.5 O., 'O, 61.0 1.2 '02 61,3 O.' 100
RCgg,lC f,l,X O,'i 101 59,1 0.7 101 ".7 0.2 lilO
Tcxanc 63,8 -0,4 99 59,1 0.0 '00 69.7 ·0,8 99
C'JIUlll;1Il1 f,l,X -lA 98 59,1 -I,'i ., 0'J,7 -2,'\ 1)(1

LysI01:IX 63,5 -3,9 94 "".. .],4 94 67,3 -4,8 .J
f'ondl;(,lr IWJ-1J7
Henm 65.3 4.4 107 61.0 J.' 106 71,9 ,.• '08
Sull,mc 65.3 2A 104 nl.O 1.' IO' 71,t) D 10'\
Opu, 66.' 2.2 'OJ 62.7 2.2 'OJ 71,2 2.J 101

"'lom" 66.0 2.2 Hn 62.1 1.7 1111 71.6 2,9 ''''Ton. 66.' 1,4 102 62,7 1.1 '02 11.2 ,.. 101
Mentul M.1 ,, 102 62.7 1.6 10_' 71.2 O.R lUl

Wren 65,3 t.J '02 61.0 0.7 'O, 71.9 2.2 ,Ol
Ca<.ic..u 6"-' 1.1 101 61.1 1I.4 IllI 71_' I .• I li::!

M~le 65.3 1.1 102 61.1 0,3 101 11~ 2,3 'Ol
Bert'IJ 66.0 1.1 102 t'l!, \ O" JlH 71.6 D W.'
PunlO hS,:1 0.8 101 61.0 O" IO' 71.9 1.6 '02
Mlllldllllll hh,lI O,n 101 6!,' -O.'i .", " I ,f) :U 101

Scllrlell 65,4 O., 100 61,4 0.0 100 7U 0.0 '00
B..rlC' !:IS.:; -O.' 100 61,0 -0.6 .. '71.4 11.'\ 101
Optima 65,3 .(t,4 99 61,0 .(t.• ., 11.9 0.1 '00
Evel)n 66.1 -0.9 99 6~.7 'A ., 71.2 -I,tl 99

Trianon 66.0 .1.3 .8 62.3 .(t.• 99 71.6 -1,9 .7
F..nøl:jdr 1'196-"1':'
Chahce 64.0 2,7 IO' 59,7 2.' IOS 70.5 2,7 ,O'
h:nllcnl bJ.O 1.' 103 59.7 2.~ "" 7H.'i 1.2 IO::?
Madn.) 64.' 0,4 101 ,.~ .(t., 99 71,1 1.6 '02
('\1 tJOO6 "'.7 -Q.3 '00 61.1 .(t.9 99 70.1 0.1 101

Ex"", 64.' -2,1 97 ,.~ -3.1 ., 11,1 .(l.• 99
(janI "'.0 -:2.2 97 59.7 -.'.1 ., 70,'fi (J.Q ..
Brenda 64,1 -3.4 ., 59,S -3,2 ., 11.1 -3,8 9'

/"afæll-l, \'årbygwnemer IIdhrt'dt'lst' i flroct'm

Planteværn
,\Ic-\I' :n 22 20 18 22 Bejdsning
Lam" 6 10 Il I label 15 \C~ rcsuhalel at 5 IOf'.og. hvor eftd.lcn af
~fellan 2 9 16 Il beJdsmng mod hyxslribesyge er undcfltogl Vænhen af
Op<k 'O en oprem,nmg af ud\æden \aml bet)'dlllngen af hcJd'C-
Gold_e 2 lJ 12 •
a.n.. • ~\'alileten er hgelede.. hel), ..t I alle fOl'ug er amendl
\faut! " 12 • ~mftlgl 'iimlllel ud\æd al Alexl"_ En anal)''iic for ud..:cd..-
Coope< 6 • b.\me svampe vlsle 41 pcl kerner mcd byg'anbes)'gc I
Ilennl

,
praksis forekommer der ikke ,,_ megel byg\lribe...)'ge I

Muw 6 IO ,. • 2 ..~sæd. Af "Hige ud~d...båme \\ampe er der fundel 2-c... J 2
Tofla , pet. kerner med ,plnng,\kadcnde \Vampe tFu\<tnum),

Treboll , Mod disse svampe har der derfor Ikke været bcjd'icbc-
Scarlcll I hov.
Mentur ,

Der er bcjd\el med Fungul.il A (imut.aJill. All byg
Andre soner "" 61 28 13 •
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Tabel 15. Bejdsning n/udsæd kraftigt smit/et med 5rrjhe

')'ge (eJl)

flaD. .......... UcI>...

V"'" ....... ..-_.

.- -........
p<" .,. ;;....

Tabel /6 Blads\'WtlfH - a!prøl'tung afstrobiluriner. (C12)

I Lidt andel blandingsforhold mellem de to aluvstofftt i 1995
l ForYcntede priser _se lelst
Led :!-9 behandlet i stadium 32-37

60,4
2.1 0.1
4,4 -2,4
4,4 -0,3
3,3 0,7
3.4 -2,5
2.9 0,6
2,7 1,0
J.I
0.9

6/'
O 3.8
O 4.3
O 4,5
O 4,4
O 4,3
O 4.3
O 4,3
O 4,2

6
2
l
l
2
J
J
4

2 0,1 4 2,2 48,0
0.3 0.02 I 2.6 1.6 -2.9
0.- 0.01 l 2,6 1,8 -Q.8
0.3 0.01 O." 2.0 3.0 -1,7
0,4 0,01 l 2,7 2,5 -Q,2

0.6 0.01 2 2.5 2.0 O.J
0.2 0.01 0,6 2,0 4.4 -2,5

O.J 0,01 0,7 2.7 3.7 -Q.1
0.4 0,01 I 2,7 3,3 1.0

1.2
/,2

1995·96 12/or.f"g.

I. Ubehandlet 6
3 0.5 I Mepturbo 2
7. 2,0 I Anustar Pro'1 2
8. LO IAmislar Pro' 2
9. 0.5 l Amisw Prol

' 3
IO. 1,0 Amislar 2
II. 0,5 'AmisLar 2
12.0.25 I Amislat 4
LSD/J2
!SOl·ll

....---., - øq-.,..- p<"

V"'" - ..... ..... - -... ... ... p< ....
Udb. --..- oli-

e.. lin -loMoe
-1991. Blon#g

I. Ubehandlet
2. 1,0 l Mcgaturbo
3. o,S l Megalurbo
4.0,7 l Mentor
5. 0.35 I Mentor
6.0.181 Mentor
1.2.0 I Anustar Pro
8, 1.0 I ArTll~tar Pro
9.0,5 JAmJstar Pro
LSD /-9
LSD 2-9

47'
8.1

·0,4
2.6
J!

51.4
10.2
10,8
11,8
0.4
J.S
1.0

27,2
28.5
27,9
28.2

2,3
5.2
5.J

3J
O

J2

76
O
O
O

85

36
0.2

l
I

37

250
255
256

227
225
230
228
233

247
240
261
262
274

I'Ddrltg bejd..el..aJltct

/996. 610('$'8

I. Ubejdsec - rense1
2. 100 ml Fungazll A- renset
3. 100 ml Fungazil Al} - renset
4 100 ml Fungazil A - urenset
.5. Ubejdset· urensel
,..sD /-5
L5D 2·j

/995. .5 for5'~
I. Vbejdset - renset:
2.100 ml Fungazll A rcn-.et
5. Ubejdset - urenset
UD J-5
LSD2·j

1997. 5{or$'8
I. UbejdscI • fW§e1
2. 100 ml FunglU'JI A- renset
3. 100 ml Fungaz.iJ A"· renset
4. 100 ml Fungllzil A • urenset
S. Ubejdset· ureoset
LSD /-5
LSD 2-5

bejdses I dag med Fungulil A dIer tilsvarende ImazaJil
holdige midler.

Del fremgår. al der er opn!l.cl en effekliv bekæmpelse l
alle de bejd...edc forsogsled. selv vcd en dårlig bejd..e
kvalitet (dårlig fordeling af midlet). Udbyncl er ca. ble·
\.ct fordoblct vcd :U bejd-.e. h.. ilkel \ i..er. al slflbesyge
kan \ære meget tabvoldende. hvi~ s\'ampen får lov til at
()pfonnere sig. Der har Ikke været mcrudb)'lIc for al op
rcn<;e ud~æden til ~åsæd.

Stribes)'ge er den al\'Orlig~le IId!iled:-.biJme sl'lUllpesyg
dom i w:lrbyg. Undlades beJt/ming I mere end l (ir. kan
wompen opformeres "oldsomt og lære årsag 1I/~t{Jre

udb,\'rtewb. 5mbes.\ ,~e kan kil" bekæmpes \'ed be}(/...ning.
Nogle .wrter har en god resistens ",od slribesyge, men

i IIm'et/parten af de dvrkede !>Urrer er resis/('nsen ikke
kendr.

Afprøvning af midler og behandlingsstrategier
I 1997 er der afpro\'ct lidt færre svampcmidler i vårbyg
end tidligere. men afprovningen af slrobllunnet Anustar
ProlAmi<;tar er fon...at og oget lidt l forhold III 1996.
rorsøgsomfanget med <mobiluriner i \årbyg er dog ikke
intensiveret l sammc omfang "Om I \'intersæd, Dette
:.kyldes. at bekæmpelsesbehovet generclt er megct lavc
rc i vårbyg, ng det potentielle merudbytte ved at anven
dc de nye midler er derfor mindre. 1X1le er bekræftet i
forsøgene I 1995-97, hvor Slrobilunner har været afpro
\et i vårbyg I landsforsogene,

l tabel 16 er effekten af strobilllrmerne Amistar Pro
ug Mentor sammenlignet med TIlt Mcgaturbo. Mentor
er afprøvet for f,~rste gang i landsforsøgene i vårbyg.
Amistar Pro indeholder strobilurinet azoxystrobin og
fenproplmorph. som er det aktive stof i Corbel. Mentor
består af strobilurinet kresoxlm-methyl og fenpropi
morph. I Amistar Pro indgår fenpropimorph for at for
stærke cffekten mod meldug. I Mentor indgår det der
Imod for at forbedre den kurative virkning mod meldug.
Amistar Pro og Mentor er bredspektrede midler. Amislar
Pro udmærker sig i byg ved en specielt god effelt mod
bygbladplet. Mentor har derimod specielt god effekt
mod meldug. I årets forsøg har der generelt været svage
angreb uf meldug. mens angrebene af bygbladplct har
været moderate.

I tabel 16 er slrobilurinernc afprøvet med en enkelt
behandling i hel. halv og kvart dosering, mens Tilt Me·
gaturbu er afprovet i hel og halv dosering. Der har været
relatIvt ....'age angreb af s'iampe~ygdomme.og der er op
nået sm. merudbytter. Skoldplet og meldug er blevet
ensartet bekæmpel med de 3 midler, mens bygbladplet
er blevet bedst bekæmpet med Amistar Pro. Forsøgene
er udført i Optic (2 forsøg), Henni, Bartok, Meltan, Gol
die, Maud og Marcs!. De højestc merudbytter er opnået
ved anvendelse af Amistar Pro og de næsthøjesle ved
anvendelse af Mentor_

Strobllurinerne er endnu ikke godkendt og derfor ikke
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Tabl'l/7. B/adswullpe - middelaftm'l'flillg. (C/J)

Pet. dzklllng af Antal

Skold· IMel-I :~:
_.. Udb, og

Virlon bl'" """"'b
plet dug p&rt ",>!ri ; ..

Cl. 1317

J 3 af forsogene har der været meget skoldplclOg Id
dels bygbladplel. og der er opnået relativt Slore merud·
byller. Forscgcnc er udfort i Maud. Optic og Goldie. Byg·
bladplet er blevet bedst bekæmpel med 'ilrobilurinet
Amistar ProlAmistar. h\or del hOJeste merudbytte ogs~

er opn~el. Skoldplel er ble\'el ensartet bekæmpet i for·
sogsled 2·7. Samme resultat er opn~et i de re\terende 2
forsøg.
Ami~tar Pro/Amistar er ikkc godkendt. men regnes

der med de forelobige priser. har 2 behandlinger med
kvart dosering Amistar Pro/Amistar i forsog. ..lcd 7 værel
mest rentabel i de 3 for...og med me~t bygbladplellskold·
plet H.6 hkg pr ha i nctlomerudb)uel.

Da meldugangrebene har været megel s\'age. er der
ikke opn~et sikre merudbyner med Fortress.

I de 2 fOr'108 med ~\'agcrc angrcb af skoldplet og byg
bl:ldplc( er dcr opnåct lidt la\'erc merudbyner. og det
hojC<ile nenoruerudbyue er opnåct l forsug ... led 8. hvor
der er behandlet en enkelt gang med hah dosis Ami~t:tr

Pro (3A hkg pr. ha I nctlomerudbyuc). ~eldugangreb er
Ikke angivet. men der er opnået et sikken merudb)'ue
... ed behandling med Fortress. FOf'\ogcne er udfort i Maud
og Lamba.

I forsogsled I. 2 og 6 er foretagel k\oalirersanalyser
mht. egnethed til maltning. I de 3 f{)r~øg med de kraftig.
.. tc angreb har ~orteringen i genncmsnjt været 91,93 hh\'
96 I de 3 forsogsled Der henvises lO\rigt til tabelbilagel

I forsøgene er optalt amal grønne blade pr. strå om
kring midten afJuli. Behandling med Ri\ al og TIptor har
oget antallet I forhold III ubehandlel. og strobtlunnet har
øget antallct yderligere. Del er \clkcnd!. at strobllunncr·
ne har en »Jurgrøllflelldl' effekl«. og at behandlede plan·
ter holder sig gmnne i en lidI længere periodc.

TJhel 18 \ l:-.er resuhtlteme af den fonsalle afprovmng
af forllkelllgt :lIllal behandlinger og dosennger af Tilt
)'lcgaturbo. I 1997·forsogene indgår 2 forsogsled med
afpro\ ning af ... trobilunnel Amistar ProIAml,lar i hah
do,cnng med en og to behandlinger.

....orsøgene er udfon t Maud. Oplic. Memor og AleXIS.
Bygbladplel har værel mest udbrede men generelt har
angrebene af svampesygdomme \'æret svage. I gennem·
..mt af forsogene har ingen af strategierne med TIlt Me·
galurbo været rentable. Amistar ProlAmislar er ikke
godkend!. men regnes der med foreløbige pnser. har kun
behandljngen I forsogsled 8. h\ør der er udfon en enkell
beh:lndling. \ ærel renlabel. Nellomerudb)'uel har dog
været lavt. nemlig 1.0 hkg pr. ha.

I forsogsled 9 er behandlet mod s\'ampesygdomme
Ifolge PC-Pltmu.'l'fuIIS I·ejledning. Ved bek:cmpelsesbe·
hover anvendt Tilt Megaturbo. I gennemsnit af forsoge
ne er an\endl 0.3 I Tilt Megarurbo pr ha. men der er Ik·
ke opnået et rentabeh merudb)lte

I gennem~ntt af 23 forsog i de ..,id!<>IC 5 r er der ogs1\
opn. el relati\l lave merudbytter I alle forsogsled. Ved
vejledning Ifolge PC-Ptantc\,ærn er der I genncmsnlt af
forsøgene anbefalet 0,53 ITIh Megaturbo pr. ha og op
n~el cl beskedenl neuornerudbyllc.

I tabel 19 er effekten af TIh Mcgaturbo sammenligneI
med Slereo 312.5 Ee. ~onnaldosenngen for Stereo I

b) g er 1.6 I pr. ha. Stereo består af akti\ stoffet cypr(xh·

1.1 SS,I
2.8 6.2
2.6 '.3
2.8 7.7
2.8 7,4

3.1 10.8

3.0 8.8
2.6 •••
2.0 0.9

J.O
.U

1.3 ".1
1.7 •.8
1.3 3,4
1.7 5.J
1.3 4.6

1.' 6.•

1.8 '.8
I.J 7.2
1.3 4.0

.U
,.,

3
2

,
I
2

]()..31 :'\9-45
]0.31

0.9

3
3
2

O

o
O
O
lJ
O

O
O
O

Lcd 2·7 nch,mdlet l 'Iadlum
Lcd li og 9 behandlet i ~tadlum

199" ~ fors_g

I. Ubehandlet 4
2, 2 )( 0.5 I Ri\'al 0.3
3. 2xO.2S J RJ\'aJ 2
J :! x 0.5 I TIpIOl' l
.s. 2x 0.25 lliptor J
6 l x 1,01 Amismr Pro

I x O.~ I AmiSlar
7. I x 0.5 I Amistar Pro

I x 0.25 JAmlstar 3
8 1)( 1.0 IAml'lar Pr"
9. 1 )( 0,2 I Fortrcu 3
LSD 1·1,1
LSD 2·9

1997. j (OTJ_K m,d mL'IlL'I bladpl,t/,skoldpf"

l. Ubehandlet 14 O,S
2 2 x(U 1 Rl\al O.J O
J.2xO.25IR.i\"al I O 3
J 2)( 0.5 1Tiptor 0.2 O 2
S2xO.2SITiptor l O 2
6 I )( 1.0 I Aml"t:&r l"ro

I x O.'i I Aml'l;a( 0..1 O 0.07
7. I XO,S I Amistar Pro

I x 0.25 l Amistar I O 0.2
8 1)( 1.01Aml~larPro I O 2
9. 1 )( 0.2 l Fortrtu IO O 6
um I y
LSl>1.-Y

marked... fort i Danmark. For at \'urdcre rcntablliteten I

de n) c I) per ffildlcr er der gennemfort en beregning af
neuomerudb)ue I enkel le labeller. Bl.a. I tabel 16. Fir·
maerne opIY'icr. al ~: fremt midlerne bliver godkendt.
fo .... enter man en pn .. p:\ 430 kr. mk!. afgift og eksk!.
moms for en normaldosis Amistar (1.0 I pr. ha). 530 kr.
for en normaldosis Amistar Pro (2.0 I pr. ha) ~amt 3·W
kr. for en normaldo"i ... Menlor <0.7 I pr. ha).

Oct fremg r. :11 kun behandling med han dosenng
Amlslar Pro og k\'art dosenng Mentor har \'æret renla·
bel. men nenomerudbytleOle har værel sm~. I gennem·
llnit af forsogene I 1995-% har en han dn'icring Arni·
'ilar Pro ug:'i~ klaret ..,ig bed..,1. I di"se år bic\' ren Arni ..tar
lillige afprø\'ct. og her gav kvan doscnng dct hOJestc
nCllomcrudbyuc.

I label 17 ses resultaterne fra en n) forscgsplan. hvor
RI\'al. TIplor og Anuslar ProlAll1i~tar er afproHI I hah
og k\an dosering \ed 2 behandlinger. , fon.()g~led 9 er
FortreH afpro\et for for~tc gang i landsforsogene. For
lrC"" er Ikkc ct ~trobilunn. men cr specielt vcd. at del
udelukkende Virker mod meldug og har en usædvanligt
lang virkningstid (op lil 70 dage i forsag). Fonress bør
derfor udbringe... tldligl i \:ekstsæsonen. , forsogsled 9
cr Imdlet udbragl I \æK.sl.stadlUm 30·31 (begyndende
strækmng).
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TaMI /8.1Av~dosl'rafS\anlJNm'(Jdd(CI4) T(J~l /9 /Audoserajsvam(NmidiUl (e/j)

':.;':. lal.....
Bo- pr••

V"'" -- -l- illi>. -...... ... .... .. .....- ..... ud·
CL IYI ..... bytle "

Bo-
~"';. -:.':""

V"'" -- -,- UlIt. -...... ... fiol .. _.

iDdob - ....
CLIYI - byDe

/991-97. 2Jftm'l>:
\. Ubehandlet 3 , 54,8
2. ] )( 0.25 \ Megaturbo 0.75 O.• 0.1 4.0 1.0
3. 2 x 0.25 I Mepturbo 0.50 0.5 0.3 3.• 0.3
5. I x 0.5 l Megalurbo O.SO 0.8 0,4 3.1 0,5
9. PC-ptanLe...~m lyg 0.53 1.0 0.3 3.' O••
LSD /-9 I.J
LSD 1-9 M

F()r\'entedt prt.\C'r - se tent.
Led 2 behandlet l 'l3(hum 26-29 32·37 59
Led 3.4 og 7 behandlet I 'tadlUm 32·37 59
Led 5. 6 og 8 i stadIum 12<\7

nil og propiconazoJ. som er akliv:-'loffel i Tilt 250 EC. Et
forsoS med meget skoldplet er vist for sig seh. I delte
forsøg er der opn el en ensanet bekæmpelse med de IO

midler. Der har værel en lendens lil. at Slereo har resul·
teret i del højeste merudbyuc. men forskellen er Ikke
statistisk sikker, I de øvnge fOf'>øg har der kun værel
svage angreb af svampesygdomme. og der er iUe op
nået sikre merudbyuer.

På side 58 findes en oversigt over de godkendte svam
pemidlers effeln overfor svampesygdomme i byg og hve
de. Der findes ligeledes en oversigt over effekten af nye.
ikke godkendle midler.

Planteværn i maltbyg
Tabel 20 viser, hvordan bekæmpel'ie af 'i)gdulIunc: og
skadedyr samt vækslregulering har påvirkct halltel og
udbyuc i mahbyg.

I forsogsled 2·~ er smmpebekæmpebe med :2 gange
hal\ dosis Till Megaturbo :-.ammc:nlignd lIled 1 gange
hah dosis Anll'~tar ProIAmlstar Skoldplelog bygblad
piet har været de mest udbredle svampc'i)'gdomme. B)g
rust og meldug har ikke optrådt l forsøgene. der cr ud
fon i Maud n fOf'>og). Oplic (2 forsøg), Alexis. Scarlctt
og Texanc. I (or.,øpled 4·6 er anvendt Amistar Prol
Amistar i 2 gange kvan dosering iooamt en enkelt behand
ling med halv og kvan dosering.

Begge midler har haft ensanel cffekl mod ~koli.Jrlet og

bygbladplct. men Ami~lar ProIAmistar har resulteret i
det højeste merudbyttc. Et forsøg i Maud med meget
skoldplet og bygbJadplet er vist separal.

Ami"itar Pro/Amislar er Ikke godkendt, men regnes
med de forclobige priser på strobilurinet og en maltbyg
pris p~ 100 kr. pr. hkg. er del højeste neuomerudbytte
for s\i'ampcbekæmpclse i fors~'get med de kraftige an
greb opnået i forsøgsled 4 (5.3 hkg pr. ha), hvor der er
an\'endt 2 gange kVilIl dosering Amistar ProIAmlo;;tar. (
gennemsnit af de øvrige 7 foro;;og er der kun opn el et
rentabelt merudbytte l fOf'>øg ...Jed 6 med et nenomerud-
b) ue på kun 1.0 hkg pr. ha.

Ved at sammenholde forsogslcd 7 og 8 med forsøgs
led 3 hn effekten af skadedyrsbekæmpelse med Sumi
Alpha vurderes. I forsøget med meget skoldpletlbyg
bladplet har der også' æret mange bladlus. og merud
byltel er øgcl med 3.3 hl..g for skadedyrsbekæmpelse i
vækststadiul11 30-31. En yderligere skadedyrsbekæm·
pel"e i vækststadium 39-45 har ikke ~get menllJbyttel. I

57,3
0.7
l ••
1..
2A
/.7
M.,.

.12-J7 59

4 0.8
0.4 O
0.6 O
0,4 0.01

I 0,03

0.5 14 SI,3
0.1 0,3 1.0 -4.0
0,2 O.' 1.1 ·1,2
0.1 0.4 l.' 2.3
0.1 l 1.0 ".7
0.1 0.3 3.•
0.\ 0,3 '.7
0.2 0.06 • .4
0.1 l •••

M.

• l '44,3
0-' O 1.1 -3.<:1
O., O 1.3 -2,0
O.• O 0.8 -4.4

2 O 1,2 ".5
l O 0.8

O•• O ·13
O.• 0.1 ....

2 0.1 0.6
M

ns

Lcd 2 og 6 bthandlel i sladium 26-2<:1 32-31
Led J. 4. 7 og 8 behandlet i \t3(hum
Led 5 og <:I behandkl i .stadIum 32-.'\1

1997. I {orsøg mtgtl skoldplt't

l. Ubehandlet
2. ] )( 0,25 I MC'galurbo 0.75
3. 2 x 0,25 I Megaturbo 0.50
4. 2 x 05 I Megillurbo 1.00
5. t x 0,25 I MegalUrbo 0,25
6.3xOAISlereo311..5 0.7~

7.2 x 0,4 I Stereo 312.5 0,50
8,lxO,I:tIStereo312.5 1.00
9.1x0,4ISlen:0312.5 0.25
tiD /-9

/996.5 !lIrs_g

l. Ubehandlet
6. J)( OAI Stereo 312.5 0.75
1.2x0,4ISlereo312.5 0.50
8.1xO,8IStereoJI2.5 1,00
9. I x 0,4 I Slereo 312.5 0.'2.5
LSIJ /·9
LSIJ f.I 9

/997.2{onø/l.

I. Ubehandlet
2. ] x 0,15 l Megulurbo 0.75
3. 2 x 0,2.5 I Megalurbo 0..50
4. 2 )( 05 I Me~aturbo 1.00
5. I x 0.25 I MC'gamrbo 0.25
6,3 xOA I Slereo 312.5 0.75
1. 2 x 0,4 I Slereo 312.5 0.50
8. 2 x 0.8 I Slereo 312.5 1.00
9.lxO.4ISu:reo312.5 0.25
LSD /.</
LSD 2-9

7 O 61,4
0.75 l O 2.7 -D
0.50 l O 2.8 ".5
1.00 l O 2.• 2.6
0.50 2 O 1.3 .\,)

0.2S l O 0,5 -L::!

1.00 0.3 O ,.. -1.1
0.50 O•• O '.8 1.0
0.30 • 0,03 O•• -1.1

2./
2.l

1997. -I forsøg

l. Ubehandlet
2_ 3 x 0..25 l Mcgalurbo
3. 2 x 0.25 I Mtgalutbo
-4 2 x 0,5 l Megalurbo
5. l x 0,5 I Megalurbo
6. I x 0.25 I Meg.lturbo
7. I x 1.0 IAmisw Pro

l x 0,5 I Anusw
8, I x 1.0 I AmiSIw Pro
9 PC-Plantcvzm sYl
LSD 1-9
LSD]-9
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1\:1 \trlI
. Pet. dZ~nmB ar mg ro< ha

K~N"I I
Pcl ri·

V'rb,a m«l htll~. Skold· Bygblad Pet ~~me
prol~1O

bladlus gnav" pkt p!el TKV. o\'c:r
I kerne Udb. og N~tlo-

2.5 mm lliN'IUf merudb n\Crudb.

Ca. 1817
-

I. Ubc.handlcl 78 0,8 IO 18 515 % 9,5 59.5
~. ~ x05 (Till M\:l!oaIUlhn 7< 1.0 l , ';-4.11 '>6 95 6..1 L' clJ. 1)( 1.0 t AmlSlar Pro

I )( 0.5 I Amlslar 70 O,, 4 SSA 96 9.5 10.6 4,., l x O. <; I Amislar Pro
l x n.2.'; 1AnlJ~I.1I " Ul " ,

.<;4.~ "" ',7 8,9 5,_1
S, I )( 1,0 J Amislllr" Pro 'O O,, S " 53,2 9. 9,9 7,7 4.4

" l x 05 1,\ml'l.lr I'n, " 1.0 , • -;.U) ')1 9.6 4,0 2.1
7 I )( 1.0 I Aml~lar Pro

... 0.2 I SlIffii-Alpha
I )( 0.5 l AmlSlar 46 0,0 S 56.7 97 9,' 13.9 7.4

• l )( 1.0 1AmJ~I;U Pro
-+- f1.2 I SlIml-Alphoa
I ;J< n.s 1 '\II11'IM
.,.O.21"'lIlmAlph" 0.0 S'iO 97 9.6 12.2 5..1

9. 1)( 1.0 I ArniSlur Pro
I )( 0.5 I Amistur
... 0.151 Ceronc 81 1.0 4 52.9 96 9,7 10.1 3,7

fSf) f·'/ 2.J

/9y7. 7/ond"

Ubehandlel 7 2.J • 9 48.2 92 11.1 56,7, 2 x O.S 1 rllt \fegiltllm1 L' , , 49.1 92 11.1 ~.5 -2.0
l 1 )( 1.0 I Anustar Pro

I )( 0.5 I AmI5tar 7 2,2 2 49.6 93 ILI 4,0 ·2.0, I li O..'i I Allll'l.1J Pil)
I )( 0.2<; I "lm'I.lf " I,S 49.2 91 11.2 1.1 0 __1

S 1)( 1,0 J AmistlU' Pro • 2,0 3 49.1 93 11,1 2.7 -O,.
o J )( O.S 1Ami'l.lf Pro " I.S l 47.2 9! II.~ 2.9 1.0
7.1)( 1,0 J AmiSlur Pro

.0.2 I SUlm·AJptul
I )( 0.5 I AmJslar 2 1,1 2 47.9 94 11.1 5,7 -0,8, I x 1.0 I AI1I1'I.lr p",
• (J.! l "'uml-l\lrh.J
1 li (Jo" I,\nll,lar
-+- 0.2 J SUllu-Alphoa 1.' (Ul 49.s ." 11.1\ ... -05

9. 1)( 1,01 Anusw Pro
1 )( 0.5 1AnlIstar
.0,15 l Ccrone 7 I,. 0,9 2 48.9 ... 11.0 4,8 ·1.6

{~\I} I·Y l,.
{~\I} ;:!.(J J.7

!'O~crqc t-oIoaJ
For"clltl'Jl' rn....:r '\:ld.'1

I.cJ 1--l "!l 7·<j hclMI1Jlc11 'I.JJIUIlI 111 ~I lt)-4~

I.c-J '; n~ fI ~h.lIldlrl , 'Iokllum ~ll ~I

gennem ....ml af de nvrige 7 fOl'ug cr mcrudbyucl forbed
rel med 1.7 h~g pr. ha ,"ed ~kadcdyr~bekæmpel"e I
\:ck<,IMadiulll 3U-31.

Vcd ;l( .... :ul1tllt:llhol<.!c r{)r\~'plcd 3 og <) fremgår del. :11

I"frkstre,l!,u/erillg meJ Cerom: I~kc har rc ....uiterct l <;lkre
mcrudb) lier

Sonenngen har \'ærel hUJ t forsogene og er kun bleH:t
lidt forbedret af de fnr..L.dligc behandlinger.

Strategi i sortstyper al vårbyg
I 1994 bic," p~bcgyndl en fOf:',llg,,~eric med oel fonn.l al

bcly..c den optimale ,,\ampebchandllllg I soner med for
<,~clh!? modlagelighed mcrfor blad\\ampe. Sortcn Ale'(
is blcv valgl \om repr:C\Clll:mt fnr ....ortcr. der er rt'I/\·tf'lI

Il' mod 11/e/du[:. mnl hvXrtll·tmodu/f:l'Iige. Mcll:Jll ....0111

rcpr::C\Cnlam for ..oner. \om er re.f/.Hell/t' mod meldug OK
b.\jfnot. men .. Maud blc\ \algl \Olll repræ ...cntJIlI for
!-orter, \Olll er motitllg'-"'Nt' for me!dux og m",dre mOl/Ia
!fe/,x OI'erfi,r h\·gnHr. Sortcrne" modtagelighcd merfnr
b) gbladplcl og ,,~oldplcl er lllc Inddraget. fordi modla
gchgheden o\erfor di\\C sygdommc generelt er dårlige
re belyst. Det har dug \11\( sig. al "'Ini .... er rcl lIllKltagc-
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Tabel II S~'ampebdQ!mpelse/l\pesorler ajI'Clrb)K (CJ7)- 10loi- .,.. 8IolI- -:: ..... ........ 1Iq"''''''
V"" ..... .. ... .... .... - TltVa - ..-

1I6"1~- I ad ... I'':';''Ca. I"" 2.:1_ -- ......

Mdf(ln

O O • •
0.75 O "

, 2
050 O O 2 2
0.25 O " 2 2

1.00 O O 0.9
0.:'0 O O I 2

0..10 O O 2
o.~:, O O J J

Muud

0.8 O 7 9
0.75 0.1 O 2 2
0.50 O.J O 2 l
0.25 lU (J J 4

1.00 0.2 O 2
050 0.2 O 2 1

0.50 O..l O 2 l
0.15 n,4 () J 4

1997. 16 fon.g

l. Ubehandlt:t
2. 3 )( 0.25 ITill Megaturbo
3.2)( 0,25 ITilt MepbUtIo
4. J )( 0.1S ITilt Megatutbo
5. I )( J.O IAmistar Pro

l )( 0,5 I Amistar
6. I )( 1.0 I Amistar Pro
7. 1)( 0.5 JAmista1 Pro

t )( 0,25 I Amistar
8. I )( 0,S I Amlstar Ilro
LSD /·8
LSD 2-8

1997. I6forspg

I. l1I>dw>dI«
2 3 )( 0.25 l Till Megaturbo
3. 2)( 0.25 I Till Megalutbo
4. I x 0.25 I Till Megalurbo
5. I )( 1,0 JAmistar Pro

I x 0.51 Amistar
6. I x 1.0 l Amistar Pro
7. I x 0.5 I Amista1 Pro

J x 0.25 l Amistar
lo; 1)( 05 I Anustar Pro
I..!JO 1-8
ISO l-X

199-:' 16 j')rJtlf!,

I. Ubehandlet
2. 3 x 0.25 ITill Me1!;llurbu
3.2 X0.25 I Tilt Megalurbo
4 l x 0.25 I TIlt MCf'alUrbo
5 I x 1,0 I Ami..;w Pro

I x 0,5 IAmislar
6 I x 1.0 I Amislar Ilrl)
7. I )( 0,5 I Ami.slar Pro

I x 0.25 I Amistar
R I x 0_5 I Amlstar Pro
'~\lJ l-X
L..'S1Jl,X

MaIS

O
0.75 O
O.so O
0.25 O

1.00 O
0.50 O

0.50 O
0.25 "

/!',
l
l
4

l
]

4
4

7
2
2
l

7
2
3
1

2
J

2
1

1.7
J.I
2.0
2.1

2.3
2.2

1.6
1.9
2.0
1,9

2.2
2.1

J.5
2.1
2.1
2.0

2.3
2.1

11 fs

47.8
49.8
49.2
49.6

51.1
~.6

51.0
51.1

18 115 '2,0
90 11.5 2.7 -2.3
91 115 2,3 -1,0
91 11,4 1.2 -<>..1

92 115 '..I -1.6
9J 11,4 4.9 1.1

92 115 4,7 O,,
91 11,5 4.0 1.7

/.2
l.l

5<1.4
1..1 -l..l
0,9 -2.4
I.J -<>A

l,. -l5
l,l -<>,J

l,O -1.2
1.8 -<>..1
1.1
l.l

53.2
l,6 -1,4
l,6 0.3
2.3 0,6

7,1 0,0
4.8 1.0

4,7 0..1
3.2 0,9
U
J.J

1'l-ol"'cmcoJc priser - <,(: tckst
l.ed 2 hch.moJlct i stadium
I.ed 1. _~ ug 7 bchamJICl1 ~ladium

Lcd 4. Il (l~ II Ix:hanoJtcll \ladium

26-2IJ 12 l7
12-17
12_17

59
W

hg o\'crfor di ....c ")gdomme. mens ~1e1l3n kun er mindre
modtagelig. Maud er del\!" nuxllagdlg.

Formålet med forsøgene er på Cl lidligl lid:-.punkt al
have et bud på den opllrnalc svarnpctx;kæmpc1..c.....trme
~p i ".'"(1' I"Oner med liwumde modtal.:l'IiKhed overfor blad
svampe.

I [abel 21 er \ bl arcl" TC..u!lalcr. Tidligere år. forsag er
iU,e \ l"!. fordi fOf'iogsplanen er ændret i år. BL.I mdgar
der nu cl ..lrobilurin i afpro\ ningen lor al undef"\oge. om
den opltmale '!Irategl \ed anvendelse af et strobilurin er
anderledes i de fo,...kellige "oner end \ ed brug af Tilt
Megalurbo. Der heO\'tscs l stedct III O\-e~igten I 199-1.

96.

102

I tabel 11 se\ s\'ampeud\ lklingen 1 de ubehandlede
forsogsled l senerne i lobet af vækslsæsonen. Angrebe
ne af meldug og bygrust har været meget svage. og an·
grebene af bygbladplet og skoldplet har været svage til
moderate.

'liIf MegQwrbo. , rorsogsled 2-4 er der udføn 1·3 be
handlinger med kvan do'\Cnng Tilt Megalurbo. Udreg
ne... nellomerudbytter. har Ingen af strategierne i Alex.is
og Meltan i gennemsnit af forsøgene været rentable. I
Maud er der kun opnået sm neuomerudb)'tter på 0.3
hh\'. 0.6 hkg pr. ha i forsogsled 3 og 4.

Amislllr Pro. l forsogslcd 5-8 er der behandlet med
"trohilurinet Amistar Pro i forskellige dosennger og an-



Vårsæd

An'lrt'h aJ sm(rfderfuTl't'r f I'(jrbl'g har Huel mere udbredt eml tI(lffllOlt i 1997. Spredt; marJ..etl Jes lOJlleJaldem/e KU'
II! plaflter:. R"Her mali I pirUllenJt'. Jølger de le/ med. OK fOn't'fI" ulUlerjort/uJ..e l.,'t1Ul' ses, Der er "'getl ImillKIleder fnr
J..e'm\k IU'kælfl[w/w', AnXI'I'b kan kllflj(n"t!kmfllllt', IU'iJ tll'I'fimul i'f t/}'rket gnt',\', da ,wurldere kUli lægger (t'g i xr(n,
De kraftigste anKreb 'it'\' I,HN e/fer )lt'l1.' tin ,~rll',\d\'rktllll}':'Wn'enll' har i'fl .J-Arig fuil'ikling, Ol!. al/greb t'r ru I'a'rst 2.
og 3, år efta omplc>jllil/~af l.,'ræ,\, fimJi lan't'nlt' det fontp ar lel'pr af græston'en, NtJr delll/(' f'I' 0"'$(1/, ktl\ter fan'eI'
flt' .'iig 0\'('" (f/K'et/i'''. Na'\{l'll alle n{grodt'r kut! (lIIgnbt'\" mell pimlIer. som IlluJ..er S;1:. er me.H toft'raml' for (lIlgreh.

TtJlu" JJ SHJml)("heJ..tl'",/~/St' i f\pt':iorter af I drb\'!:. (CI7)
tal behandlinger I for..ng,led 5 og 6 er dcr anvcndl halv Pl:l dzlnina, iN I fubehanUlcO"
dO~ring og i fnr'\l~g\lcd 7 og 8 kvan do",cnng. ØnsÅ.l's S'.............b

3115 ,.... Jfi/6 11>'7
t1Jelitell af ,'itmhilurillet \Wf/1"""ligtll'/ ml·d Tilt Me~a-

1997. /f) f{lrs.~turbo, skol jOl"l'øg,\'h'd 3 oK 7 !tltv. Jonøg,\led.J 08 8 der-
for ,WlflJml'flli~l/(',\.

t\ll.'Xi~

Meldu~ I O 0.02 O
Ami.'>lar Pm er il..l..e glKil..cndl. men rc~ner" med dc fo

B),8ru~t U O () (U
rehthlge pn\er. har ingen <.Ir de ;Ifprovedc strategier Bladplel 0,4 , 7
været nkononmk rentable I den nllnd~1 modtagclige <;on Sl.:uldplcl I , 7

Meltan I ~'l3ud er der i gennemsnit al forso,gene kun op-
M~l~nnjct sm nCllomerudb) Iler med del h~)Je ... te nellomerud-

b}uc I fOI'SPgr"k116 og 8. hvor der er hchanllkl en cnkclt
Meldug O 0.3 0.3 O
8)gnl~t O () O ()

gang med halv hhv. kvart dn\enng (1,0 hh\', 0.9 hkg pr Blltdplct 0.7 3 6
ha i nClltllllentdhY(lc), l Alcxls er der ogs:'l kun opn:'lcl Sl.:oldplC'1 0.7 0,6 •
~ll1å nCllomcrudhyncr, dcr dog har \ ærct lidi højere end
i Maud, ncmlig 1.7 hkg pr, ha i det bedste for<;l,gsleJ, ;\1uuti

<;om har værel cn enkelt behandling llled kvart Jmcnng. Meldug I I I 0.8
B)gru~t () " () ()

I A1e'l(ir" er J..l'all1eti'fI med henhhk på egnethed til Bladplcl I S 7
mult hyg ligdcde\ undcNlgl Sonenngen er ogel svagt SI.:1I1dplct , 9
ved o;;\·umpcbchandlingcmc. mcn dcr har il..ke værel no-
gen afgorende forskel på. om der er behandlet med Tilt \"It'kshladiurn " J' \. U

Megaturbo eller Amlslar Pro. Pel, angrebrK' planlC'r 3t15
FON)genc fonsætIer,
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Sorter
I tabel 23 ses en sammenstilling af de opnåede bruuo-
merudbytter for svampebehandling med godkendte mid·
ler (1-3 x 0,25-1,0 I pr. ha) i forskellige vårbygsoner i
1997 og i tidligere år. Sorterne er sorteret alfabeli~k.

Fra år til år er anvendt en varierende kemikalieindsats.
I 1997 er der anvendt i alt 0,25·0,5 I pr. ha. Opgørelsen
bygger både på sortsforsøg og plantcvæmsfol1,,~g. I
1997 er der udført færre forsøg end i tidligere år. idet der
i mange fors~g i stedet er an\'cndt strobiluriner. Det skal
påpeges. at der ligger et forskelligt antal forsøg til grund
for de viste merudbytter i de enkelte sorter. hvorfor tal·
lene ikU er dj~kJt! sammenlignelige. Tallene giver dog
et indtryk af nl\'t!Que( for merudbyneme for svampebe
kæmpelse. Merudbyueme er både et udtryk for M>J1er
nes modtagelighed, årets smineuyk og midlernes effek
tivitet. Fra år til år er forskellige svampesygdomme do
minerende.

Det fremgår, al de højeste merudbytter i sorterne i pe.
rioden 1993·97 er opnået i 1993. Her optrådte meget rid
lige og kraftige angreb af meldug i modtagelige soner.
Merudbyueme i Alexis i 1993 skyldtes hovedsageligt
bygrustangreb. I 1997 og de øvrige år er der i gennem·
snit af forsøgene opnået relativt !tmA merudbytter. I 1995
var skoldplcl mere udbredt end normalt, men merudbyt
Ierne var alligevel forholdsvis små. fordi det torre vejr
fra sankthans og til høst salte udviklingen i stå.

Seneste drsforsøg med smmpebd:~mpelsei \'arbyg har
viSI:
- at der findes mange sorter, h....or .H'ampebekæmpelse

heil kan undlades. e//er lI\'or kun en meget lil/e ind
sats er pdkræ~·et.

- at en indsals pd 0,25·0.5 normaldosering ofte har ....æ·
ret mest remabel i forsøg med mere udbredte angreb,

- 01 o\'ensldende klmkiusioner ogsiJ synes at g{l!ldl! ~'ed

brug af strobiluriner. Denne konklusion er hauret pd
deJon'en/ede priser pd slrobiluriner.

PC-Planteværn
PC-Plantevæm er et beslutningsSIØtte·sYSl.em, der kan
vejlede om behovet for bekæmpelse af sygdomme, ska·
dedyr og ukrudt. Programmel kan købes på det lokale
planteavlskonlor.

I forsøgene i label 24 og 25 er afprøvet PC-plante·
værns vejledning i bekæmpelse af sygdomme og skade
dyr. Forsøgene er udført i mindre modtagelige hhv.
modtagelige sorter. l forsøgsled 2 og 3 er indlagt nogle
»standardled«, hvor indsatsen er højest i de modlagelige
sorter. Da fon.øgsplanen er lang. er det begrænset, hvor
mange standardled der kan medtages. l forsøgsled 4 er
sygdomme og skadedyr bekæmpet ifølge PC-Plante
værns vejledning. l forsøgsled 5 er afprøvet en justeret
udgave. Her er doseringen for svampe- og skadedyrs
midler i højere grad tilpassel klimaforholdene i perioden
forud for behandling. Forsøgsled 6 og 7 er behandlet
med 75 pet. hhv. 50 pet. af den dosering, som PC-Plan
tevæm har anbefalet mod svampesygdomme i forsøgs·
led 4. Evt. skadedyrsbekæmpel~e har været den samme i
forsøgs led 4-7. l forsøgsled 8 er udført samme behand·
ling som i marken omkring forsøget, mens en lokal
plantevæmsgruppe har givel forslag til bekæmpelsc:stra·
tegi i forsøgsled 9.

Tabel 24 viser resultaterne af 3 forsøg j mindre mod/a
ge/ige soner, gennemført i Bartok (2 forsøg) og Lamba.

Det fremgår at tabellen. al der kun er opnået sm5. og
usikre merudbytter for svampe.bekæmpclse. Der har ik·
ke været sikre forskelle mellem de enkelte behandlinger.
Kun ved anvendelse af PC-Planleværn er der opnået et
positivl neuomerudbyHe for svampebekæmpelse, som
dog er lavl i forhold lil el behandlingsindeks på 0.43.
Bekæmpelsen er udløsl mod bygbladplel/skoldplet. Det
lave-lle kemikaJieforbrug er opn et ved at følge plante
værnsgruppernes vejledning og det højeste ved al følge
markens plantevæm. Det høje behandlIOgsindeks her
skyldes bl.a. et behandlingsindeks for insekticider p
0.33.

Nederst i tabellen ses resultater fra 1995-96, hvor der
ogsA blcv opnået relativt små merudbytter. Det lavesl.e
behandhngslOdeks i forsøgsled 4--9 blev opnået ved at
følge PC·Plantevæms vejledmng. I 1995 anbefalede

"'oa ,.,.
lIlIIyao

Alexis ,. 5,7 29 1.5 47 3.8 26 1.0 21 2,0

""'ok 11 3.2 13 0.9 28 2.0 33 0.8 6 1.6
Coop..- 10 6.1 13 1,2 28 2.6 23 2,3 3 1.3
Goldle 11 3.7 8 0.8 28 2.4 34 1.7 5 2.5
Henni 5 3,2 32 1.5 6 l,.
Lam" Il 3.1 13 0.6 30 3.0 34 1.2 6 0,6
Moud 11 6.5 10 5,4 35 4,4 36 2,5 28 3,8
Meltan 12 2.6 28 0.4 43 l.3 33 l.l 20 1.0
Menlor 5 0,7 5 0.6 4 0.7
Opti< 5 2,5 5 0.6 10 l .•
Scarlett 5 2,6 5 0.7 6 1,0
Tofm 5 0.5 32 l.3 3 -1.1
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Jahpl u PC-P!mIlPI'II'm I //lilli/re modtaRe!ig(' WI"/('r. (C/8)

Vårsæd

Pct. d.'rk.nill8 af Hkg kmw: pr ha
Be- B,· p,1. trI

8y,· ~'"<>

""'" ...... """'. m<d MeI- Slold Udb
V""n bladlus blad· ""'.

køn'" 1In&~ h- ••• pId plet .,""'. ....
"""'" mcltk: fb.. """ byt1<

Ca l1n C. lin, l • , • I 7 • 9

1997. l jIJrløl( cll. Ubthandlct 28 o 2 2 63.0, l xO.2<; I Rllal 1.0 0.25 '8 lO O l 05 1.2 lU
3. 0.25 I RI\II

+ 0,2 I Sumi.Alpha 1.0 1.2.5 291 19 O l O.• 2.8 0,8
J PC·Planlclæm. d}'r/\)'~ 1.0 O.Jl 100 '" o l O,, V"i 0.<;
5. PC PbultcvZJn, dyr/syg, Just 1,0 0.40 93 28 O l 0,4 1,5 ",'(), p('·Planlcl':rm. \yg. 7~l} 1.0 0.32 74 :!'i o l O,, 1,4 -0._1
7. PC Plantevrm. syg. 50% 1.0 0,21 '9 27 O l O,, O.• ·0,8
X. (\·l.arl.cll' planlcla:rn 1.0 0.13 170 28 O O.• n,J 1,1) O,n
9. Planlevll:msgrupper 0.7 0.25 '8 2' O l O,, 0,9 -0,4

LSf>' I) "'LSf> 1-9 '"
19% ,\(..,ltJt<

I. Ubehandlet " II,OS , O,, 62..J
1. I ~ 0,1<; I RI\J,I 1,0 0.1~ "' • 11,1)1 O.' 1.11 -0,<;

3.0.25 I RIval
+ 0.21 Sumi-Alpha 1.0 1,25 '03 2 0,01 2 0.3 3.1 1.1

.1 PC·l'lilnlClæm. dyr/'Ht O.• 0.31 100 • 0,07 l 0,1 1,4 0,4
5. PC Pl:lIlle\'zm. dyr/syg, Just O.• 0.29 9. • 0,07 2 0.3 1,8 0,9
6 PC·PI,lnle\æm, 'Hl, 7'i<; 0,6 0,27 R7 • O.OH , OJ Ul 11,2
7. PC Planlc\·zm. syg, SQlJ, O,, 0,23 14 7 0,09 2 0,3 1.1 O.'
8 \1JII.("n, plant('" crm O.... O,J2 D'i • 0.1Il'i l (),~ 1.. O.'
9. Plank\-Itmsgru~r 0.8 0,47 152 • 0,05 I 0,3 1.9 0,7
ISJ) I II "'ISf) 2. II '"
/995 .J 10/løs.:

I. Ubehand1<"/
,. 0.01 , 57.3, J x(J.:!'i l Rllal 1.0 O,:!5 l7 " O,lIl l 1.1 -O,..l

],0.25 I RIval
+ 0,2 I Sunu.Alphl 1.0 1.2.5 187 • O.DI I '.1 :!.I

• PC PI.anlcl<l:m, d)f/,~,~ 1.5 0.67 100 ,. fl.OI I 2.7 0,.1

5 PC Planlc'iæm, dyr/..yg. JUSI 1.5 0.63 94 11 0,01 2 2 1,5 -<J,7

8 Marl.cn, plantcldTn 1.' 1.40 209 0.01 0.6 I :U l.I
9 Plamevzmsgruppcr 1.8 1.05 1\7 2 0.01 0,8 2 2.7 _0,4

LSD l-V /.'
LSJ) 2·') /.7

l,ed 2 "Il \ hdl..n(lI~l , ,1,KIIUIll '2 n

PC·Plantcværn lIog en relativt huj llld..at" i forhold til
det opn!tcde mcrudhyue I for...ngsled 2. I 1997 har der i
lighed med 1996 Ikke været noget "Ikk~rt udhyuclab
ved al halvere den af PC-Planlevæm :mhcfaledc do...c
ring mod svampc"ygdomme.

f tJhel 25 se'i re'lultateme I tnoJlOg~lIgt sorter, "-or·
""gene er udfllrt i Maud og Texane. I 1997 har angrebe
ne af meldug og bygru"t været meget ...vage. hvorfor der
i år iUe er S3 <;;tor forskel p. PC·Plantevæm<; fOf'llag til
ind...at .. I modtagelige og mindre modtagelige sorter,

Vel.! at ...ammcnhulde for .."g... led 2 og 3 frelllg~, al
skadedyrsbekæmpcbe i gennclmnil :.ir forMtgene har
uget merudbyttct mcd 2.9 hkg pr ha PC-Plantc\æm har
Ikke 3nbefaJel sl..adedyrsbcl..:empelsc. men I del cnc for-

"ug burde hckæmpchc hdV!: været anbefalet. Ved svam
pcbekæmpcl ..e har PC-Plante\-'ærn .. \'cJlcdlllng rc ..uitcre(
i del hØjc'Ilc nenomcrudbylle. Kcmlkalleforbruget har
I':crct lave .. t vcl.! al fnlgt' plantev:cm~grtlppeme'i vCJlcd
nmg. men nCllomerudbyttet har og...aværet 1a\'cre.

I 1995-96 fON>gene \-ar PC-Plante\æm. plante\æm..
grupperne og markcn... planlC\æm på ,amme nJ\'cOIu bå·
I.!e med hcn"YIl lil behandlmgsmdcks og nellomerudbyt
IC.

Opmærk'tt)mheden hCllledc:-. p~ label liL hvor vejled·
nlng i sV:lIupcbck:cmpcl'C I v;irhyg ir~,lgc PC·Plal1tc
værn ogs:'! cr afprøvc!. I "kadcdyr'iaf"llItlct finde ... hgclc·
de .. re ..ultaler med afprøvning af ... l..aded)'T"'delen I pc.
PI.mlcl ;cm
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Tabel 25. PC·Plamevæm i modtagelige !ioner. (C/9)

.........." --"..... .. ....Id .,.. -- -- -- ... - - Il*.
YIItn -- -- -- -- - .. ... ... ..- ...- _... ...

""'"Ca. 11/7 Ca._
I 2 3 4 5 I 6 I ~ L -'o

"
7 O., 0.08

2,0 0,50 .. W I 0.2 0.1

2.0 1,50 268 I I 0.3 0,03
1.4 05' 100 20 I 0.2 0.Q7
1.4 052 .3 18 2 0,2 0,2
1.4 0,49 ..

"
2 0,3 0.08

1,4 0,39 70 20 2 O,, 0.1
1.2 0,47 S4 2 2 0.3 0.2

l,' 0.58 104 • 0,3 O

2,0 0.5D 10-1

2.0 1.50 313
1.0 0.48 100
1.0 0,45 94
1.0 0.36 75
1,0 0,24 5D
2,0 0,55 115
1,0 0,30 .3

/997. 1 fors_x

\. Ubehandlet
2.2)( 0.25 1 Rival
J. 0,25 I Rival

0,25 I Rival
+ 0.2 JSumi-AJpba 5 fW

4. PC·P1antev<lr:m dyr/syg
5. PC Plaøtevlm! dyr/syg. jl&.
6. PC·P'bntcvzm S)'X. 75'1:
1. PC-PlanteVlm! syg.~
8. Mad.ens planlcYiem
9, Plantevæmsg.rupper
LSD /·9
LSD 2-9

19915. oS fors_g

I. Ubehandlet
2.2)( 0.251 Rival
3.0,25 I Rival

0.251 Rival
+ 0,2 1Sumi-Alpha 5 fW

4. PC·P1antevrrn dyr/syg
S. PC P1.an&t:vlM!; dyrIsyg, just
6. PC-P'LaDtevrm SYl. 75~
7. PCPlanteVJenl sy.. so..
8. MaJkens planlevzm
9, Plamevacmsgrupper
LSD /-9
LSD 2-9

/ fs.

52
46

29
52
46
5D
57
40
3.

o 7 I
O 3 0,2

O 3 0,2
O 4 0,3
O 4 0,3
O 5 0,7
O 5 O,,
O 2 0.08
O 4 0,3

58.8
4,8

7,7
4,'
3,7
3,1
3.4
4,'
2.5
1,7
1.7

55,0

2.'

5,'
3,3

2,'
2.8
2.2
3,7

3.'
2.1
1,9

1.8

4,2
2,4

l.'
U

L'
1.5
O,,

-0.1

2,1
1.1

O.'
0.'
O,,
1,8

L'

/995. oS fors#g

I. lJbdw>dIet
2_ 2 )(0,251 Rival
3.0,25 1Rival

0.251 Rival
+ 0.2 JSurni·Alpha S FW

4 II(:·Plantevzm dyr/syg
S, PC P1aoteVltrn dyr/syg, just.
S Markens planteva:m
9, P1anteVZT1lSgruppc:r
LSD /-9
LSD 2-9

n 4 0,1 0.9 50,'
2,0 0,50 71 73 2 0,01 0,3 2,7 0.3

2,0 1,50 214
"

05 0,02 0,2 4,1 O.'
L' 0,70 100 23 0.3 0,01 0,2 3,' 1,2
1,4 0,54 77 23 0,4 0,01 0,2 2,5 0,5
1,4 0,88 12. 3 0,3 0,01 0,2 2,7 0.1
1,8 0,90 129 15 0.7 O 0,3 2,7 -0,2

2.2
N

Lcd 2 og 3 beundiec, \ibdlum 26-29 og 12-17

De seneste drs forsøg har vist, at PC-P[amew('ms vej
ledning i bekæmpelse afsYRdomme OK skaded....r har med·
ført:
- at sygdomme og sko.ded\'r kan koncrollerl's,

attidspunkr og dosis optimeres,
- at kemiktJlieforbru/:et J..an redIKere:..
- lit det økoflflmi.{ke re.w/tlU er på højde med dl' hedste

afde øvrige afprø\'e(Je hpk,æmpelsesstratl'g;pr.

Integreret dyrkning al vårbyg
I 1996 blev der ,Iartet fo~"g med integrerel dyrl..ning af
vårhyg. I label 26 og 27 -.c, årel" re...ullater i malthygsor-
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ten Alexis og foderoygsortcn Mcltan.
I forsøgsled 4 bekæmpes såvel ukrudt som sygdomme

og skadedyr ifølge PC·Planh:væms vejledning. J forsøgs
led 5 anvendes 50 pet. af den fore...låede mængde af alle
mtdler. I forwgslcd 2 og 3 er ukrudtsbckæmpclscn hhv.
bekæmpelse af sygdomme og skadedyr fastlagt på for·
hånd, Fo~øgene et udført ved IO kvælstofniveauer,
nemlig optimal kvælstoflilforsel ifølge N-min metoden
hhv. 40 kg kvælstof mjndrc pr. ha. Det er PC-plante·
værns vejledning ved det nocmale kvælslofniveau. som
er fulgL I forsøgene i tabel 26 er kun tildelt handelsgod
ning - fra R-l lil 122 1..& N pr. ha i blok A. I forsøgene i



"a!JI'/ 2". /1Iff'grt'rt't dvrkl/illl: lif mn/rbvg. (e20)

V' rsæd

8t:hand- Pc, Pet. ri- Pet. l:db og Pc1 Pet ". Pc<
~~(lrh>' hnp- ......, pn.". """""'. """"'"

......, """". ukrudt•
,"""l .,,' .lemt· dzlnJnI hl.k.eme: 0110" i leme· dækJuo, hlø: k.erne

2.~mm ter.lO( ved høl>l l"'" Umm tØf'\.t(l( lied tltht l"'"
1997 / j(lnPR m~(1 m~Rf't lobmb/(If/f'lIIÅrut/t

I. Ubehandlet
2. I Illn bpr~~~ .. O,." IOxIlnJ
3. 0,5 I M~galurbo + 0.2 I Sumi·Alpha S FW
4. p('·l'lanlc\a:m ulrudtld)r/\)'g
S. PC-P1anl('\'rm ukrudt/dyr/sno~
LSJ> /.~

1997. 4 [onaX

I. Ubehandlel
2. 1 tdh hpre\, .... o.~ I (hltnl
3. 0,5 I \tegllurbo + 0.2 l Sum.-Alptu 5 FW
-I PC-PI,lnte\zm ulrudtldyr/~)1!-

5. PC-P1antcvrm ukrudtldyr/syg, 5QCf

L'lIJ / 5
/.sJ>2·~

/996, Jjor.lølj

l . Ubehandkl
.l PC: PldOIC'rzm ulrul.ltll.l}r/..)~
5 PC-Planle..;rm ukrudt/dyr/s)g. 50"1
LSD /.4
ISO 1-4

Led 2 behandlet l stadlUnl 11·12
Led :\ behandlet l stadium )2·.17

A NwmNmUl H· 40 kg N lUllf" N-mUl

94 9.2 33 44.0 94 10,3 28 37,2
1.00 ., 9.1 I I·U 9' IIl,\ I I~.7
1.50 97 9.0 J6 2.5 95 10,5 '-' 2,4 cl0.7S 97 9.1 I 16.8 95 10.5 I 15.9
OJ7 95 9.1 I IS.3 94 10.1 2 14,2

"' "'
,\ N wmN·mm IJ 40 kl( N Ilmla N-mrf!

91 10.0
"

45,0 !lO 9.9 19 31,1,0
1.00 !lO 10.4 1 ~.6 90 9.' b ~,Y

I.SO 91 10,2
"

J.O 91 9.9 20 2.5
11,76 ., 10,4 1 '.1 91 9.9 7 3.4
0,38 91 10.5 5 3,9 91 9.9 IO 2,6

"' ~,

"' ~,

,t N ,I'om N-mm II 40 tI<!. N tlm/rr N-mm

94 9.7 J3 57,2 9J 9.1 J3 SO.O
0.7" ., 9.' 1 2A 91 9.0 1.7
0.37 96 9.7 J 2.1 94 9,2 , 1.9

"' "'
"' "'

8,-
1\.,. d.&lmmg at

Pet. Lidb Ol
1\:1. ~kn181 af "', Udb. Ol

V'rb" hand- MeI- I Blad· ukrudlS' Il')t:rudb M~l· [ Blad ukrudu- mcrudb.
hngs- .,. plet dælaung h1.g Lcme dug plet darkJung

hlg "''''',,,,,,"
CL 317 "..... l"'" C... 317

,'ed hIK( .. '"
/997. "junø/( A NsomN'n1111 11 401.fljNuml..r,\'-mm

I Ubehandkt 0.03 0.7 25 47,9 0,03 O.' JO 42,8
1 I lab E\pres, + lJ.~ I Oxunl 1.00 om 0.7 7 :\.~ om O.C; " '.0
J. 0.5 I Megnlurbo + 0.21 Suml-Alphll 5 J-'W 1.50 o O.J 17 2.J O 0,2 21 J.5
4. PC'-PhJnlc\'l:tm uknldtld)'r/\yg 0,4'\ O,(H 0.7 'l 4.0 0,0] I 11 .\,.1

5. PC-PlanleVlrm ukrudt/dyr/syg. 50% 0.23 O.oJ 0.7 " J.J 0.03 0.5 13 1.8
ISO I 4 m 1,0
LSD 1 J "' 1.9

/996 J y,nøK ,\ NsumN·mlll H 40 k'i!; '" UJtlJ..r'" mm

I. Ubehandlet O 2 37 44,2 O 43 39.1
4. PC-Plaotcvæm ukrudtld)·r{~yg. 0,61 Cl I J '.0 () • 2.2
5. PC·J>lantellzm ukrudt/dyr/syg. 50% 0.31 O I 9 4.2 O

"
2.•

L'i/J I 4 1.7 "'LYJ> 1 4 "., "'
Led .2 bchandkt • stat.hunl 11-12
Ud.\ ht;hmdlct. stat.hum :\2·37

label 27 er b. de tildelt t1andcl"'gudnin!,: u~ en varierende
mængde hu~)rgodnlng

I mtl!rbrg,wrte" Alcxi .. har PC-PlanlC\':cm anbefalet
ukmdhhckæmpcl'>C l alle fC)rM~g, svampcbekæmpchc •
3 forsllg, men.. ~t...adcdy"hck:cmpel ..c iUe er lllr~del.

De nærmere angivelser finde~ I labclbllagel. Det frcm
g r, al det ikke har været forbundel med noget SIkkert
udbyltclab al halvere den af P('·Plantev,crn anbefalede

lIld!<oal!o. Det gælder og..:"! 1 et fnr...ug med meget !okim·
hlader ul..nuJL 100m er \'i\t o;cparal.

Det har været forbundet med Cl "'Ikken udh)'tlctab p~

ca. 6 ht...g pr. ha dIer 15 pet. at reducere kv:el"'10fm:cng
lien.

Sorteringen har værel hUJ. og der er kun ...kel en lille
forbedring vcd de enkelte behandlinger. I de 4 forsøg har

dprolcinproccn1en:-.om forventet været lave:-.t ved det 1:1
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Vårsæd

ve kvælstofniveau. I forsøget med rneget ukrudt er det
omvendt, og der kan ikke gives nogen forklaring herpå.

l tabel 27 er tilsvarende for.q~g udfort i en !oderbyg·
sort, nemJig Meltan. Her har PC-Plantevæm anbefalet
ukrudtsbekæmpelse i aJle forsøg. mens sygdoms- og
skadedyrsbekæmpelse ikke er anbefalet i nogen af for
søgene. Af forsøgsled 3 fremgår, at der i gennem\nit af
forsøgene iUe har været noget sikken merudbytte for
sygdoms- og skadedYl'\bekæmpel~. Ukrudt er blevet
tilfredsstillende bekæmpet ved at fnlge PC-Planlcvæms
anvisning og med et behandlingsindeks på 0.45. Ved del
lave kvælSLofniveau har der været mest ukrudt ved høst.
hvilket må skyldes en mindre konkurrenceevne hos af
grøden. Ved al halvere mængden af ukrudt-:middel er
der også efterladt lidI mere ukrudt ved høst. men det har
ikke resulteret i et sikkert udbyuelab. En nedsættelse af
kvælstofmængden har derimod i lighed med 1996-for
søgene resulteret i el sikken udb)1telab på 5.1 hkg pr. ha
eller ca. IO pet.

I Strategi 1998 mod blad!>vampe i \'Clrbyg

I Kend sonens resistens.

Følg regi.~/reringsneuets oplysninger om dl'llIkw
elle smiuetryk.

Undersøg marken i m:kststadium 19·65.

BuuJsmmpe bekæmpes l'ed n'agp angreb.
I \-ækslSladium 26·30 \'ed:

Meldug
- Ol'er I pct. angrebne planter i modtagelige wr

ter,
- Ol'er IO pct, angrebne plalller i ",irulre I1wdta·

gelige sorter.

Bygrust
- Ol·er 25 pct, angrebne plafllt'r.

SkoltIplet og bygbladplet:
- aktuelt fra strækningsfasen.
- ved hyppig nedbor,

\'ed angreb pd 3. ø\'erste blad.

Ved lavt smiut!lrykl«m behwldling /lIldlades, elin
der anvendes en meget lav dosering,

Ved højt smittelryk (aftl(~ngigtafWma og :wrt) er
en indwts pli 0.25·0.5 normaldo.~eringofte til
strækkelig.

Forøg doseringen lidt \'ed risiko for megen slwld
plet og bygbladplel.
Vælg et middd med WJ(I effekt mod de domineretl
dl' ,\'l'allllu',\,'gr/omme,

Skadedyr
Angrebene af skadcdyr har ovcrvcJende været wage i
1997 - bladlusene bredte sig først fra omkring l Juli.

Effekten af nedsat dosering af skaded)'rsmidler er un
dersøgt i et langt mindre antal forM'g end ned.,at dose
ring af svampemidler. men indsaL~cn er opprionteret i dc
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..ene..te r. l for..og med svage angreb af bladlus har der.
'lom forventet, ikke været forskel på. om der er anvendt
hel eller nedsat dosering. Effekten af nedsat dosering
kan bedst belyses i forsøg med kraftigere angreb af
bladlus. l 1997 er der udført forsøg efter 3 forsøgsplaner
med nedsatte doseringer mod skadedyr i vårbyg. I alle
forsøgsserier har der dog kun været relativt svage eller
megel sene angreb af ,kaded)'r.

I tabel 28 er undersøgt effekten af forskellige sk.ade·
dyrsmidler i hel og halv dosering. PyreLhroideme Suml
Alpha 5 FW og Mavrik 2F saHlt fosformidJet Perfek
thion 500 S er p markedet. 1 fOnløgsled 8 og 9 er midlet
Flash afprøvet for første gang I landsforsøgene. Midlet
indeholder alpha-cypermetrin - det aktive stof i Fastac
'lamt del nye 'ltof triaJ"amal.

Der har overvejende været svage angreb af \kadedyr i
forsøgene. og der er ikke opnået sikre merudbytter for
bekæmpebe, Der har været en tendens til. al Sumi-AI·
pha og l-lash ved den lave do'>Cring har efterladt lidt ne·
re bladlus end efter øvrige behandlinger.

I tabel 29 er Pirimor og nye fonnuleringer af pyrethro
Idcme Karate og Fao;lae afprøvet i hel og halv dosering.
Der har været svage eller sene angreb af skadedyr, og

Rødder af wlrbyg med angreb af havrecystenematodu
eller Ifh(l\,redl". I 1997 sds flere tilfælde emilIomIalt af
kraflige allgrt'b i w)rsled. Ullder ddrlige \'l~J<Slbetingel·

ur skLuJes afxrøden mel? af MI'l?nemawder end under
gode wr/wbetlngeiser. Alt korn kan angrilNs, men "dr
wt'd og ;'fær hm're skade.~ mest. Angreb kan forebygges
\'ed sædskIfte og dyrklling af resistente \·drbygsortt'r.



\': r~;cd

l, I'd ,l;d,l1In~ Il\Cr~k hl:ul
'hmllUlcTllll'l'n h.lf \·;I·rl'l fll...."d11r Ide l.lr

P..1 IldIKlImhlad "db Ol

I'....'· SlMhum med "'JIc """""'Ibl..tlu~ rna~11 hk,lcm<l

c'.17n '" ho

n/hd 29 lJIrul/IH.leZJJder er I~~C llpnaCI ... i"re Il1crudh)'lIcr lor nogen ..tf beo
handlIIlgerne, I fnf\ug~lcd 9 er ...~adcdyr t>e~æmpcl ifol
gc PC·f'ItIll/('\'«('m I et al de ~ forsog er bekæmpelse
med O.IS I..g Pinlllor pr. ha den 2rllllddel, og der er op
Il~C! ct lIlcruJbyllc p!I. 5.0 hkg pr. ha. som dog ikkc er
... lall"'(I\}., "'lk}.,cn

I 11.)<)7 er pabcg) ndl n)'c fOf\og. h, or de \"t'j/edende
!jJ..lIlh'lær~l..Jafor hlmlho ; \tlrbyg llfprol'es. En IlIsva
rende fONlg ...plan er ... tanet i hvede og omtall på ..ide 65.
I, arbyg: er kun utlrnn I fOr\llg, og dcr hellvi<;e... 111 labd
bilaget l:lbel C2-t

Fon"~t'"e med <;J..tIlled,·n/",kll'mpdw j "arbvg har \';51:
(Jt tier er Horfonkel po fUll:rt'bHful..en fra llr II/lir,
af hl·/..æmpe/w a rellfllhl'l, "ar til' \l'jledende <;kllde·
f{{'r.I·/..h',· l'r ()\·('J",\/..rel1l'f.

- {II ,,('{l\flifl' dm{'r J..llll WIl'l'lIlit'.\. \'(·d {'Ålfremf kraJr/gt'
ol/{:reh J..(1Il dl'r I'(rre hdllll"!or (lt 1:n1lfJge /u'liwullm
gUI.

- at IH'ætlllnlder O/fl' litalmla fll're blmllll!; lifa be
/..((·IJIf1d\t,,, NId "'I"llW muller, men a' del iUl' ~llr Ild
on'r I1wrudlnf/{'I.

1lI J..mIti.lJl' (11l,f.!p'h forrll/x"r \'O"'{'rm~t'I1,

(u /..ornhiadlnlll"H /""'t> bor hek(l'mp(',{ \"l'd 0,5-1,0
lan't' pr tlulJll'rt'lult' Jfrd.

- tlt /..omIJladbdlelflner t'r lelll'!if ar beJ..æmpe. IUlr dl'
l'r \"II/ti,

til 1'\ n'tl/midl'J" J/lI" bt't/lf efft'kl //1011 komh/adhi/l"/(lr
It'r

f~7 1jof\PK

1 Ubehandlt:t
2 Q,ll.r. PmmUf

J, 0,1 kg Pirimor
-l 0,2 I.il Karotr: \\G
5. O, J kg Karate: WG
(I lW ~ '~-t.l\;·1

7 42 g Fastac T
S (U I.il Kar.I1e: "G
9 PC·P1anlcu:m. d)T
L\l) /·9
L\/J l,y

I'N5-1J7 b f,'netl(

IUbehandk:t
.!.O,:!I.E. PlTllll<.ll

3. 0,1 kg Pinmor
I O.l: I.g K;UilIC WG
5. 0,1 kg Karnlc WG
f> IIJ g I-aqa\ l
7. ~2 g t-a.~tac T:'
Io: o,:! I.~ "';lf~h: WG
I.H> 1..\
1...5J) ".2.,'{

l:!"_n
32-37
_l!-J7
32-J7
U-J7
32-37.,

1:!+37
ll-.l7
32-37
l.2-17
32-37
12·J7
)2-J7

h'

I
1
2
l
I
I
2

2•
I
I,
9,

12
2~

0,7
"'~il..2 :!.M

0,1 2,1 clIl ','
0.7 J,2
(1.1 .l,O

O 2,2
Il 41

O, , 2,5
n,

'"

l.J "'..8
1.0 l,h
(J,K 1,4
o,:! U
0,4 1,0
II,:! 1,'1

0,2 1,2
1.11 !.!

n,

n'

Taflt'l :?8, /JIml/lI,\ IC:?2J

Pt:1 ~lr~ IKomblad- Udb, Og,l
nll:d blIk- n~.

l-.::b"I",,,I:::"',=-L,:~"'e=:''-'''---j hkR ~me
c.j7n P' ha

f W'" .J ("nfl!!,

I. Ubehllrnllc.:1
2.0.2 l SUI1lH\lph.1 ~ l \II
3,0,11 Suml-t\lphl5 F\\,
-l 0.21 \la\nl..:!1
5.0.1 I Mlwnk 2F
6 0,61 Pcrld.:.hlon 'lIX) ')
7. 0.3 l Perfckullon 500 S
It (L!5 l Fla.,h-"
9. 0.1251 Aa.~h:'

1_\1) / v
/_\/> l v

21 1,7
0,4

II 0,1
... 0.2
• O~

x l_Cl
~ 1.1
7 1.0

II 0,3

62,t
tI.9
1.2
1.5
1,7
1.",

l.l
l.O
2,0
'H

"'

Ukrudt i vårsæd
I 1997 er u~rudt,bckæmpcl\Cn gCllllellllnn i IOIleI al
lIlaj. Iwor ~oligl vCjr mcd lang",olll væk ...! l ..... vcl lJ~nll_1l

...nm afgnxle lUe IMr ,.efel 1lc:lordrendc: tor god clld!
:11 de gennemlone hchalHJlingcr_ Alhge,c1 er der I :'\rel'"
lor:-.og opn.tct en !:!lxl effekl med en helt III1n:d.:-.~lllJcllde

reJlholdcl~c 'cd IH''''!. En medVirkende år~ag hertil I..an
"ære algnx.len ... gooc konkurrcnccc' ne l fnr"'Olllmcren
t."f1erfulgl af "mile: og lor~e, h'or nyl u~rudl ikke har
h.J1! mulighed for al "'Plfe frem.

I :lreh fur,u); er der afpn)\'cl en række nye Illl/Jler
uden lndhnl<.l af phcnoxy...yrer. N:'lr di~ ...e midler opn1r
god}.,cndel\C forhahcmlig I n:er frcmud - <;)'ne... lra
".('rel af phenoxy...yrcr III :llnundchg ul..rudl~hck:e1l1pcl

...e I "ar-æd al 'ære al e:1l bcgræn~t bcl)'dnmg.

/W5_v~ II ,,""11:
l. Ubehandlet 32
1_ 0,2 I SUIllI-AlphJ 'i rw 'i
3 0,1 l Sumi-AJpha 5 FW IO
J 0.21 \l~\nk lt- 5
5 0,11 Mavnl. 2P 6
6 11.61 Perlel.thlon ~()O "l 7
7,0.3 [Perfckthion 5005" 6
L.SI) /,7
IS/) 1- ..,

'·P"l tlæt..m"il (l\r:r,lC hlatl
'TihJl 0,_' I Sun-Ollll E
'[)rO'I' I t'>'6 051 hh\ 0.151

LcJ 2·(} b.-h,lnJlcll ,uJlUm .ll· n

5,J
1.0
0,8
0.8
1,0
Ll
1,5

54,7
Ul
0,9
Us
1.4
1.7
I,.
O.H
n,

Tokimbladet ukrudt
l v;'1næd be... tfir det lokimhladcdc ukrudt primært ;il PI
kurt. h...idmelel gå<;ctod, fuglegræo;" agef\!cdmodcr ...;lllll
enkellc "'Icde:r af lægejordro~. ~uluJ1, gul okscoJc og
hanekro. Bckæmpcl"C .If di ... "C arter er bel)" ..., 1 en "elke
lorsogsplancr. hvor Inldlemc ufle er .. fpm"cl i nere du
...er.

Tahel _'O ... i....er rCl,ultalemc al 6 lorsog I varbyg. hvor
en hc...keden u~rudl\hc~landp:1 i gennclmnll 107 u~rudl."-

planler pr m' er bck;cmpcllllegcllllfred IlIie:nde med J
forskellige behandlinger l hel og hah' do , Starallc..wo
Wuro\yP) r) er en ny fommlenng af del ,elkendlc Slar.-l-
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Tabtl 30. Nedsat dosis afuknldrsmiddell \'drbyg. (e25)

IVInJI
lJIaudl Udb...

~I~ 1'\1.

_.
...... ==: 1*& .....

.... ha

Tabel3i. Uknldt i l'drb\-·g. (C26)

lJIaudl Udb ..

V"" _ I 1'\1. .:=.pr. ... ::: pr. ha

1997.6jOF"Stlg

l. l1bchaDd.let 1m 26
2.1 tab. Expres +0,105 I SLarane400 37 II
3. O.S (ab. Express +0.0005 I SUlraIle 400 49 12
4. \,0 ITriSlar 10 4
S. O.S ITrislu 16 5
6.0.61 Caprure IO 2
7.0.4 I Capture 8 2
8. 0,2 I Caprure 14 S
LSD 1-8
LSD 2-8

1995-96. 14 /orstlg

l. Ubehandlel 181 16
2. I lab. Express ... 0,3 15la1ane 180 74 5
3, O.S lab. E:tpreu +0.15 I Slarane 180 87 6
7, 0,4 I Capnare 25 3
8 0,21,,-,< 40 5
LSD 1-8
LSD 2·8

1997.8/orS_8

50,6 l. Ubehandlel 176 58 51,1
1.2 2 3 lab. Hannony Plus" 28 5 3.6
1.6 3. I,S lab. Harmony Plus l ) 2. 1 3,5
0,2 4. I,S lab. Harmony Plus
1.6 + 0,105 I S(arane 400 21 5 3,4

L' 05,1,5 tab. Hannony Plu

l.' + 1,0 l Stamp se 18 5 2.'
1.1 6 1.05 tab. Harmony Plus... ... 0.3 I Briotnl 13 5 3.0

•• 7.IOgLoptn
+0,3 I Briotnl 13 4 3.1

8 1.0 l Anane Super Il 3 3.4
41,9 9. O,S I Ariane Super 2. 1 3.4
5.2 LSD 1-9 1.1
5,3 LSD 2-9 ...
5.0 . Lissapol BIO tilsat.4,4
1.0.•.

TalH/3Z. N~dsQl dosis af IdcrudtsmuJde/ i \·drbyg. (Cl7)
Led 2-8 behandlet I sladium 11-12

ne 180. Den nye fonnulering er endnu ikke godkendt.
Heller ikke Tristar (ioxynil + bromox)'nil + fluroxypyr)
og Capture (ioxynil + bromox)'nil + diflufemcan) er
godkendt endnu.

Alle behandlinger er gennemfort i stadium 11-12 og
har virket ganske tilfredsstillende. Tristar og Capture har
dog været mere effektive end Express + Starane 400. De
opnåede merudbytter er meget beskedne og ikke slalis·
tisk sikre.

I samme tabel er vist resultaterne af 14 forsøg gen·
nemført i de to foregående år. En tilfredsstillende effekt
er opnået m'erfor en stor ukrudtsbestand, h\'ilket har re
SUltCTCt i pæne merudbytter.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 31 viser resultaterne af 8 forsøg efter en ny for

~~gsplan, hvor Hannony Plus og Ariane Super er pruvet
i henholdsvis hel og halv dosis. Di~se behandlinger er
sammenlignet med blandinger. hvon Hannony Plus og
Logran indgår i halv dosis. Alle behandlinger er gen
nemført i stadium 11·12.

Harmony Plus (thifensulfuron-melhyl + tribenuron
methyl) er et minimiddel. som kombinerer de kendte
virkstoffer fr", Hannony ug Expre..'\s, Både Ariane Super
(chlopyralid + Ouroxypyr + ioxynil) og H:mnony Plus
skal ses som brcdlvirkende ukrudlsmidler lil aflusning
for ældre midler indeholdende phenoxysyrer.

I gennemsnil af de 8 forsøg har der \æret 176 ukrudts·
planler pr. m~ i det ubehandlede foo,us..led. Ved bedøm
melsen ca. 3 uger efter behandling er der opn. et en god
effekt af alle behandlinger. Ved høst er der ligeledes for
alle behandlinger en meget tilfredsstillende renhed. De
ØP" ede merudbyuer er relativl pæne, og der er ikke
fundel slatisli..k ..ikre for-.l.e1le behandlingerne Imellem.

'-:omsgene fonsættes.

liD

u......
VIrbnJ - _1'\1. -.....= htI.....

199'. 7/0,s_g

I, Ubehandlet 21' 21 47,8
2. 20 g Logranh 11-12 58 4 4,0
J. IO g 1..0&1'*"" 11·)2 66 5 3.'
4 20 gLogran

... SO g Ban\·e\ 70 WG' 1)·12 38 4 3.6
S. IO g Logran

... 2S & BMvel 70 WGll 11-12 42 5 3.4
6. 2 lab. Expr-e..s" 11-12 21 , 3,4
1. I tab. EJtpresslJ 11·12 50 6 4.1
8, 3 Lab, Harmon)' Plus 11-12 46 5 4.1
9. 1.5 tab. HarmonyPlus 'l 11·12 51 5 3,8
LSD 1-9 /.3
LSD 2-9 ••
1995·97. 2/ forstl~

I. Ubehandlet 203 26 '2.4
2 20 g Logr..n11 11-12 74 7 3.5
J IO g Logranll 11·12 85 8 3.4
.s ro g l.ogr.ln

... 50! Ban\el 70 WG' II-I:! 58 3.7
110 8 Lognn

+ 205 g Banvel 70 WGlI lI·t2 12 • 3.5
6. 2 lab. EAprcss lo 11-12 57 8 3.4
7. I tab. Expressll 11-12 11 IO 3,4
LSD/-7 /.0
LSD 2-7 ..
11i1sal LJssapol Bio.

Tabel 32 \'i~er re..ultaleme af 7 forsøg, h\-'or Logran.
Logran + Banvel 70 WG og Hannony Plus er sammen·
lignet med Express. Midlerne er prøvet i hel og halv do--
sis. Alle behandlinger er gennemført i stadium 11·12.

I gennem... nil af de 7 forsøg har der været 219 ukrudts·
planter pr. m2 i del ubehandlede forsogsled. Ved bedom·
melsen ca. 3 uger efter behandling er den opnåede effekt



Tabl'! 13. Uhu,lt j n;rb\'x (e28)

Vårsæd

l ae- Antal ukrudt pr. m] H.l.:IL~rr ha

"""'- Gui Age<-
PcL ldb ";:::,0- '

Virby. hngs- GuI- Jon!. dzknma Ol"""'- -S- I al.,""'u urt ... .""", ~'cd hl»1 ""',.
b;:'dOj< udb

.l!,. ZJ'· fj"

26 24 97 194 28
\.llO , , 22 .7 9
1.00 20 15 17 3. 7
1..\0 9 4' ? 41 7
1.25 • l • 12 28 7
lAD IO 1\ I :!O ,
1.25 " 20 17 3J 7
IAO 1 • I , •
0.65 23 8 36 Sol 8

1997. 4 fi)TSl'X
I. UMhandlt:1
2. 20 It Lugran I

) 1,0 I OXlml
4- 20 g Logr.m .. OA I O~lInl
5. IO g Logran + 0.75 l Oximl
6. 21atl Expre~\ .. 00'4 IO~llnl
7. l lah. E.xpre~~ + 0.75 IOxltnl
Il 20 g Ally 21) DI + OAI ()xllnl
9, 1.0 IStamp se + 0,4 10xilril
LSn I-H
LSD:!·H

4'.2
1.1
2.0
l.q
0.8
:!.l
1.6
2.2
1.9

"'..

1.1
-lU
0.1

-2.1
0.9

.1.2
1),9

·0.9

199~·1J7 I1j()fløl: ~jf -'b Jff II ff
I. UMhandlt:t 81 52 38 169 300 32
2, 20 g Lograni' 1.00 26 O " .7 108 7
4. 20 g Logran + 0,4 I OX11nl 1,40 15 O 33 22 ., 5
6 :2 lab E.'l:pres.... OA IOxltnl LolO J) " ,. l2 ""

,
8. 20 g AUy 20 DF + 0,4 IOXltril 1..\0 5 I 4 28 28 5
LSIJ I .,
151):! ~

l~llJ.,m "PICJC- kl.t:oclllldJcl

42,7
'lA 1.4-
5,7 2.9
HI 2.6
5.0 1.9
1.H

"'

gan~l..e god. og der er ~UII ringe f(l~~e1 på de fun.J..cllige
behandlinger og doser Ved hø"l har renheden værel heil
tilfred'\"t1l1ende. og mcrudb)uernc er pæne og ~lall<;li"J..

~il..re.

[ ..amme label er vi 1 re~ultalerne af 21 for~(lg over J
år. 1:.1\ Slor llJ..rudtsbc tand på 20.1 planter pr. m2 i uel
ubehandlede for')ogsled er bekæmpet helt Illfredwlllcn·
de.o{!. der er kun ringe forskel behandlingerne lInclIem.
Ved hu\! er renheden tllfred"Mi!lcnl1e med en tenden .. til.
at hel dosis har værel en anel'C mere effeJ..tl\ end den
hahc. De opn ede mcrudbyucr er pæne. og der lJ...ke
flllldel ~lati'ili~k sikker for'ikd hchandlingcrne imellelll.

Denne fOf'\ug'i\Crie af.. llllle... hcnneu.
Tunel33 \'l-.er resull3terne af 4 fo~og. der er gennem·

fun for at finde effektl\C bekæmpelsesmIdler mod \an
'iJ..ellge aner "'(1111 gll/ "kw'oje. gu/urt, /ægljordrog ug
llgenrl'llmoder

Blandinger at Logran, Ex.pre~\. Ally 20 DF og Slump
se llll:d Oxilril er sammenlignet llled hhv. Logr:!n og
Oxilril i fuld umi!\. F1~re af de prO\ede losninger med
forer Cl relall\-I hujt hehandling... mdeb. Behandlingerne
er gennemfnn I :lfgnKlcn~ ... tadulIlI 11-12.

I gCl1llem~nil har der været 19~ uknldhplanler pr. m!.
Vel.! oplælilng I..'a. 3 uger efter behandling har der...ped
elI efter behandling med Ally 20 DF + Oxitnl. værel en
gan ...ke tilrrcl.!~"tillendl: ukrudl~ffekl. Ved hosl har alle
bchandllllger l gennelINlit gi\et en litfreds<,:tillende ren
hed I arets for..."g er der opnacl rel he<;~edne merudb)l
ter. ~Olll lUC J..an dæUe omko"llllngernc.

I ""lIIlI1e lahe! er \-i~t resultaterne af 12 forsøg over J
år med de hchandlingcr. "nm har \ :crel med alle n:nc. I
gennemsnit har der \ æret 300 ukrndt~planler pr. m! l del
uhch.llldlel.!c for!>ogsled. Ved bedømmelsen ca. J uger

efler behandllllg har den opn. ede effckl værel mest 111
frcd!> ..lillende efler behandling med Ally 20 DF + O:ci
tnl, Antallet af ukrudt"planter på deUe ud~punl..l er
p. \lrJ...ct af Især 2 fOf'\og, h\'or agcNedmodcr forekom I

megel Slor mængde. Ved høst har effeklfon-J..ellcn fra for
. rel næ~len værel udlignet. og der er opn. cl en heil 111-

Ukmdr.sbeklrml'eiJe j \'lfrhyg hør [.!.e"nemføfY's med l't
""ddt"/. der Jtllr god effel..l mod dl't fremhenl..ende IIl..mdt
på dl't al..lI4eJle tlfY'tl/.
nm"~ 1I/(KIHi'.r IIknllltmrler (JK nrknjnKSht'lmgelser.
Del! sikn'SIt.' t'ffekt opmh, III'i\· hektrmpe/.I·e" i\'tprk.wrl

11'.\" ruir dl' \/øn/(' IIknuJr\pltllltu har udv;/;./('/ flUlksUlW11

2 lø\'l)ladl'.
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Ttlbd 34 Ukrudt j wtrhvg rC29)

UInII UInII UInII
Bo- """ UoIIt. .. """ UoIIt. .. """ UA.,.

~ s. -- -- - -- - _.
I~- ..... - -...-- .. ...---~ ..-. ...... .... ..... ...... .... ..... ...... ...... .. .....

.... .....

.... ....
J /ors.g .'/aIUN

01,(:,100 uknldupl I mulu J()() ukrud',fpl"

286 3 32.8 109 2 .".., 2 4.0 31 O O,,
80 2 3,8 28 O 0,4

142 3 3~ -lO I 0.8
161 J 3,5 3J I -0,2
212 1 Vi 66 I 0.4
196 J 2,4 36 l 0,7
20J ) U 48 I 0,4

"' ......,. .....

/997

I. Ubt:handkl
2. 1 tab. E:!:press + 0.5 IOxlUil
3. 0,5 tab. Express + 0.25 l Oxilril
4 0.25 lab l~lI;pftS~ + 0.13 l OXllril
5. lokalt forslag I
6. Lokalt forslag'
7. l...ok..a.It forslag II
8 Lok.all f~13g n
I.JD J-8
LSD 2-8

1996

I.~handlel

2. I lab. Express + 0.5 1Dxitril
3.0.5 tab. Express + 0.25 I Oxitril
.. 0.15 l.lIb EJi;~ + O,ll! O"tnl
5. Lobll ronia! I
6. Lokalt fOf"ilag I
7. l..ob.lI (()rI;lag n
8 Lokalt fOl'lag II
LSD 1-8
LSD 1-8

For behandling i .. tildlum 11-12

11·12
11-12
11- L~
11·12
11-12
11·12
11-12

11-12
11-12
11-12
11·12
11-12
11-12
11-12

1.00
0,50
0.25
0,47
0.24
0,50
0.25

1.00
0.50
0.25
0.48
0.24
0,43
0.2:!

"!.fonøg
(1I'j',. J(J(J() uknul/fpl."

400 9.5 20,9
103 33 4,7
196 39 4.5
:!92 44 6.2
271 51 7.0
1'•..1 63 6,2
170 49 1,1
2R6 59 1.3

....
n<

6for\~H

orrr 100 ukrudupl

191 19 52.6
19 2 l.!
38 4 2,2
55 6 3.0
45 5 1.8
66 8 LU
50 S 1,3
8-t 9 1.9

2/or$#g
WU/~,. /00 vJ.nuJapl. I

52 3 SJ.O
I o 2.1
2 o 1,3
8 o 3,3
9 o 0.5

II o 2.1
3 O 1.3

12 o 2.6

fredsstillende effekt. især for de behandlinger. hvon
OxiLril indgår. De opnåede mcrudbyucr er ganske store
og kan nemt betale omkostningerne \-cd behandlingen.

Af tabellen fremgar endvidere den eITekt. der i de 3
rs forsøg er opn. cl overfor vanskelige ukrudlsartcr.

GIf/llrt (Amsinekia) er bekæmpet fini med alle prøvede
behandlinger. Overfor agersledmoder har alle tre mini
midler + Ox.itril været goch virkende. Mod lægejordrøg
og moo g/ll okseøje har Ally 20 DF + Oxitril været de
andre løsninger klart overlegen.

Forsøgene foru.:rttes efter en justeret forsugsplan.
Tabel 34 viser resultaterne af 8 forsøg eflcr en for·

søgsplan. hvor el lo\'t belwndJingsilldeks er prioriteret
højt. Express + Oxitril er prøvet i 3 doser. som har mcd·
føn el behandlingsindeks faldende fru 1.0 lil 0.25. I de
enkelte fo~øg er denne forud fastlagte behandling sam·
menlignet med to lokale fOr'ilag. h'or del på 2 dO'iism
"eauer er tilstræbt at opnå ct tilsvarende lavt bchand
lingsindels som i forsogsled 3 og 4. Forsøgene er delt
efter den mængde ukrudt som har kunnet optælle'> for
behandlingen. der er gennernf~ln i afgmdcm, væblstadi·
um 11-12.

I gennemsnit af 2 forscg. hvor ukrudlsmængden har
været under 100 ulrudtsplanler pr. m~. har dc prøvedc
behandlinger alle resulteret I en helt tilfredsstillende ren
hed ved hosl. Den beskedne ukrudtsmængde har ikke
generel afgrøden nævneværdigt. og dc opnåede merud·
bylter er ikke st.llistlllk sikre.

I genncmsnit af 6 forsøg. hvor ukmdtsmængdcn pa bc-
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handlmgstidspunktct har været over 100 ukrudtsplanter
pr. m~. cr der ligeledes opnåct cn tilfredsstillende renhed
ved host. Der er dog en tydelig tendens til. at de hOjCSte
doser har givet den mest effektive bekæmpelse. De 0p

nåede merudbytter er beskedne og ikke \t.atistisl.. llilre.
I samme tabel er Vist resultaterne af 8 forscg gennem

fort i 1996. Resultaternc i de 2 år er nært sammenfalden
de og viser. al en lilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse i
vårbyg kan opnås med el meget la\'t behandlingsindek.'>.
nM ukrudtsmængden ikke er for voldsom. og det "algte
middel i øvrigt er tilpassel ukrudtsbestanden.

For-.s,gene fon ..ælte...

Vårsæd med udlæg
Resultater af forsøg med bekæmpelse af ukrudt i vdrbyg
med udlæg af fmgræ ... og kimer er omtalt i afsnit E.
men'l re<;ultater af fo~og med ukrudrsbelæmpebe i \-år
sæd med udlæg af kløvergræs er omtalt I afsnit K.

PC·Planteværn
Modeller lil stUlIe for vulg af ukrudtsmidler indgår i PC
Planlevæm. og disse er under fortsat udvikling vcd Dan
marks JordbrugsForskning, Forskniflgscelller FJal<U·
bjerg. Opl)'srnnger om ukrudtets art. sammensætning.
ania! pr. m~ saml storreise kan .behandles.. af modellen.
og et effektivt middel kan udpeges til bekæmpelse.
Samlidig beregner modellen den dosi\. f<,Clm villlledføre
en til';Irlckkelig effekt. PC-Plantcværn er afprøvet l vår
byg siden 1988.



V ~d

((l/wIJ5, PC·pfmut'\'(('rfl {(1m rrJrJglllllllg\\ærktøj. ((,JO}

l'\rudt Udb ..Be1"md·
Antal I Pcl mcAAlbVlrbYI lings-

nxlc:ls
l dltkning hkg kem

pr. m vcd IKKt pr ha

IK\I :!-tl hch.mdlcr, 'lJ(!Ium II·I!

va:m...)noTlll<lle.. berc~ning. Beh:mdllllg... hYPPlghcdcn
har \ æret rel ens for de -' for'i(1g~lcd. I ~amme label er
vist resuhalcmc af (; fo(Spg gennemfprt i 1996. I gcn
nC11I ... nil af disse for',;g var behandling...hyppighedcll la
ve... t for de optimerede blandinger.

FOf"ogenc fortsælIe ...

Effekt af ukrudtsmidler i vårsæd
Tahel 36 \1'\Cr den effekl. som en r.rkkc midler har \i1 ...1

mod loktmbladet u~rudt i \'J,...,.t:tI. Tabellen omfaller
nudler. ,om \-ente ... markcd...forll 1993. Flere nudler \>-.r
ker I1lcgCl effektivl ( 5 ... tjemcr) ovcrfor en række ukrudt ...
artcr. H\ ur effeklen er angivet med 4·5 ... tjerncr. kan do·
'I'" ofle rcduceres væsentligt uden al effektcn ...ællC' p&
,pil. biO! bckæmpcbcn \\-ærk ...:t:llc ... pa ukmdt med ~lIn

hlade.
Det frelllgar tydeltgt at effd.lcn o\-erfor \'i ..o,e arter af

lager med faldende do... !>. Det gælder i'iær_ h\.~ mldlel I

"lO fulde dosi ... er 10\ hgt .\\ag U\ erfor den pågældende
u~rudt...art. F~'lg den all\'i ... lC indr:.llllmedc ...Irateg ..

49.2
S.I
4.)
'1.2
Ul

.S.8
1.0
1.5
\.7
I."

JO

"IJ
"

28
19
20

"

197
.ul
S2

"

17.
66
86
77

O.b_'
O,SS
0.6 1

IW7 X forf(tJ(

Uhrhandlel
1 PC l'l;tntc, zm

Kemiblandmg I
() KenllhbnJIlI~ Il
lSI) I (,
IS/) Ul

IflWi. "fond}!

I. Ubehandlet
PC I'J,llllc..a·m

J. Kenubhmdtng I
fi Kemlhl,lItJtn~"

ISO l-n
LSO~·f1

Tahcl .~5 \ I"'cr rc ...ul!alcme af 8 ltw...ug efter en fnr·
...,'!,: ....plan. 11\ nr del ,"ges illklaret. hvordall bl(//J(li",~.\f{)r

hn/dl't mcllcm rcJc\antc vlrblOffer kan (Jplimcr~.... [ for
~og ...lcd :1 og (1 er (O for...kellige hl:mdmgcr afprmet
BlandlOg...komrxlllcnlcr ug d()... i~ er hcregnct ho.. Dan
mark ... Jurtlhrug,For.knlOg mcd et nyt delprogmlll pa
ba~i<i af opl)''imnger om ukrudt.. rorel..ormt pa tie cnkche
forsog'iarcaler. Prm-ede lIutller og tlu\Cr fremgar alt3
belbila~el.

Dc uplimercdc hbndlngcr ~ammenllgllcs i fONIg:-.led
2 med dcn behandling, 'iOlTl er resultatel af en MlIITlll:t1 ..
beregning med PC-Planlc\>-æTll. I andrc fON:>g,lcd er dc
cllkellc hlanding:-.komponcnler afpmvcl hver for .... g.

Effeklen t)\crfor en ukmdl\bcstand på i genncm,nil
197 planter pr m! har \'æret ret tilfred"'lillende. De opti·
merede blandlIIger har gi\CI en bekælllpel~og cl mer·
udb)'ue pa lillie med del. ...mll er opnacl med PC-Plantc-

Sl/'(I/('~' 1998 //lod Ifkl"/ldl i w'r.Wl'(1

I. hend lIkrudtwrteme pd de" e"Ae/tf;' Itlllrk.
2 \Iælg t'l ",iddel "u'd XO(I o,:ukker effekt mod de

al..flU·l/e flkrudl,mrler.

3. IW'rLHl't bektrmpehell pil "krudt med mabi
malI! løl'blode ('1I_ J uger efia sall/lig

.J ihlmt PC·Pltlllu'\"{l'rllll1 be\lwningHtOllt'. rI/er
till'(/I dmil lftu artemt's fol.mmht'd.

5. A{lær l'1IUprøjfl't "I'illdllt''', wlllAnullNswm
IIwtll"fl't"illg All/I Amllrol/{'re.l

6. Aj.wt'/ el "1'ifl(l,U'", bl'lIwllllrl med /eIl'('I'I' rlmi\
enrl omgil'('mit' mark.Jli mi(IIt'f1 ('IIIIi~hnlt'r kali
{/f\ø~e.\.

Pr.'\CI ., Kemi H,'id-Agcr. Gul
do~IS hand Lille

"A~c,· ~leJ- I-uglc- mekt Kp Pile· Ærcn-
VlrbYl kg/ltr_ hng~·

pm kr. kAJ. .... (1~'II:' gåse· mille urt pn.'"""'"",,,, ,""'~, '" h. ." fod I1'1'17

,..

•• tt....

....

....

.....

......

.....

.....

.....

.....

..

..
...
••••

........

l;I;.ntJtmt'l/ 1·1 hladt':

I,Exprns 2 ab. 1,00 124 .....
2 E.,I"fC'\ I lab II.~I (')2
3.l.ogr.In 20 Il 1.00 110 .
4 Lognm 10 g f150 55 .
5. Hannony Plus 3 lab. 1,00 186 .
6 Hannony Plus 1,5 tab 0,50 Q1

7.0xilJii t.O 1,(10 171
K.O.wnl 0.5 0.50 ~fl

9. Expres.s + OXltnl I t:lb. + O.S 1,00 148 .....
IO hpre" -+ 0).1\01 0.51ah + 0,25 O,~ 74
II Expres + Swane 180 l tab, + 0.3 0,93 134
1:!.OJ.nnl ... StanneISO lJ..' +0.3 O,7J 12J
13. Expreu + Oxltril 2 ub. + 0.4 1.40 192 .....
14 Alh 20 DF + O\llIil 2lJ g + OA 1.40 2112 .
15. t.o&ran +Oxltnl 208+0.4 1,40 118 ...

FtTekl m..eau ..... o'er 95 IX' .... !i5-95 IXI .••. 10-85 fXI , •• 50-7() pI.! .. under 511 1)..\ effc~l. l'fld.II~~C ""Ir;c~kehg hel)'l
Exprc\..\. Hllmlony Plu' og logfiln til,æl1c~ \prcde· llæhcnmldcl
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Vårsæd

Tabel 37 Ukrudtsharvn;lIg i vdrbyg. (C31)

B.- Ul"udl Udb'~l
VArb,. hand-

Antal I Pet.
merudb.

hng:.- pr. ml dækning 1Ju';':'lindeks ved~t !"Iu
1997.1[ors6g.

I. Ubehandlel IO O 51,7
2. PC·Planteva=m ll 0.21 15 l ·1.8
3. I x Ukrudtsharvning 2l 5 -2,8
4. 2 x Ukrudtsharvning 23 4 ·\,8
LSD 14 liS.

LSD 2-4 liS.

1996. '1 forspg.

I. Ubehandlel 80 33 "'"2. PC·Plantevæm" 0,16 38 20 -1.9
3. I x Ukrudtsharvning 53 31 -3,4
4. 2 x Ukrudaharvning 59 30 0.0
LSD 1-4 ",o

LSD 2-4 2.3

I'PC·PI:lIlte",;l'rns forslag i hal ... do..-is

Mekanisk bekæmpelse
Tabel 37 viser resuhalcme af 2 fun.øg. hvor ukrudsharv
ni og er sammenlignet med en kemisk bekæmpelse. l
forsogsled 3 og 4 er der gennemføn en blindharvning
for afgrødens fremspiring. I forsogsled 4 er bIindharv
ningen suppleret metl en harvning 2-3 uger efter afgrø
dens fremspiring. r for<;øgsleu 2 er der gennemfø" en
kemisk Ukrudtsbekæmpelse med lav indsats. idet 1><:·
Plante værns dosisforslag er halveret.

l gennemsnit af årels 2 forsøg har der i det ubt:handle
de for'iøgsled været en meget beskeden ukrudlsbe"land
på klin 19 plantcr pr. m~. Den lave ukrudlsmængde bcty·
der. at der ved host også har været er en beskeden
ukrutlt:-dækning j det ubehandlcdc fors'1g.\led. Ukrudts
harvning har medført en beskeden forbedring af renhe
dcn ved hO'it. mens den kemiske indsats har værCl bedst.
Udbyttet er ikke påvirket med ..tatisLisJ.. sikre udslag.

I \alllllle tabel er vist resultaterne af 2 fursøg gennem·
furt i 1996. Iler var uknldtsdll'kningen ved hW;I væsent
ligt hlljere i del ubehandlede forsøgsled. og hverken
harvning eller kemisk bekæmpelse forbedrede situatio<
nen. Den fundne forskel de 2 for\øgsår imellem må til
skrives de for..kclligc v;ck"itvilkur.

Forsøgene fort<;æltc'i.

Flyvehavre
Tabel 38 vi:-er re<;ultateme af 3 forsøg mcd bekæmpel\e
af flyvehavre i vårhyg. Primera og Grasp WG er sam
mcnlignct med de velkendte midler Avenge 150 og
Samon Plus. Grnsp WG er endnu ikke godkendt.

I tle 3 ovrige forsøg har bestandcn af flyvehavre va~rel

Olegr:t heskeden og iHe egnet til at belyse for'ikclle på
midlernes cffckt. Dc hC'ikedl1t: merudbytter er ikke stati
stisk sikre.

l saJllme label er vist rcsultaternc df 15 for:-ng gen
nemfun over S år. ll\or Prirnera er sammenlignet med
Avcngc 150. I 4 for:-pg. med en :olor bestand af tlyvchav
re har Primcra givcl en genncll1\nitlig hekæmpelse p~

97 pet. Dette er lidt bedrc end opnået med Avcngc r50.
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Forskellen er dog ikke statistisk sikkcr. Kun beskedne
merudbytter er opnået for bekæmpelsen. I Il forsøg har
der i gennemsnit været en meget beskeden bestand af
flyvehavre, som begge nudler har bekæmpet fuldstæn
digt. Udbytlct Cl' \ disse forsøg ikke påvirket af behand
lingerne.

Forsøgene fortsættes.

Kvik
Tabel 39 viser rcsultateme af 5 forsøg med io'ikbekæm
pebe i stIIb, hvor 2 glyphosat-produkter - Touchdown
330 og Kvikdown 2000 - er sammenlignet i hel og halv
dosis. Touchdown 440 er kun prøvct i fuld dosering. En
gennemsnitlig mængde kvik på 753 planter pr. m2 i del
ubehandlede forsøgsled ved spr~~jlning i efteråret 1995
var efter høst 1996 faldet til 434 skud pr. m!. De prøvede
midler har virket ret ensartet med ca. 95 pet. effekt ved
dette optællingstidspunkt. Udbyttet er ikke målt i disse
forsog, men eftervirkningen cr bedømt efLer hdst i 1997.
AJlc behandlinger udviser fonsat en god og ensartet ef-

Kvik lil/r /raft gode \·leN..llbetiflgelser i /997. De" er et
megl'f rab~'olde"de ukrudt på ml/Ilge arealer. En "u"be·
vidst il/dsa/s - ofte over flere dr - er plikra:\'er for lit hol
de hikplwlIeme i skak.
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A"ta1 Udb. ol AtlI.1

~JVlrb}1 "p'e- merudb. fl)'\'e-

"'''''' ""'kerne ha\'~ hka krrne
pr.IOm1 .. ha pr. 10m2 .. '" Rodukrudt

På mange arealer oplr.cder rodukrudl I ronn af ager
t1d\eI. gr~ bynke. s\'lnemælk og agerpadderoHe l el ge
nerende anlal rsagen III, at rodukrudt breder \ig. ~bl
findes i den praksis, :-,Olll nu anvendes vcd bckæmpcl\c
af tokimbladet ukrudt. I vmtcr..æd er der overvejende tu
le om en cfter:\rsmdsuls, og I vår..æd ..ker bekæmpcl\cn
lldllgtl afgrodens udvil..lmg, Derfor bliver rodukrudtsar
terne ikke phlrkcI af den generelle ukrudl\bckæmpcl'\C

Tabel 40 vi\er re\Uhaleme af 3 lorsog, hvor rodukrudt
er \ogl bcb:mpcI ved en supplerende behandling af vår·
..æd hen i Jun .. Agertld~el er fundet i et fur ..ng. men\ gr.
bynke er fundet i IO uf de genncmløne for..og.

Metaxon, der indeholdcr MCPA, har - helt ~om "entet
givel en effektiv bekæmpelse af agenid ..e1, Dc nvnge

fckl i furhold til dClubchandlede for~øg~led, hvor m:t:ng·
den af kvik dog er faldet væsentllgl fra årel f"r.

Denne fon.ogsopgave ufslulIc\ hermed

Axerlidsef. ,li'r& bynke og andre mdukntdHarter opforme
re{ mange Heder. ikke mindst i dyrkningssysll'mer med
reduceret Jordbehandimg. FrøuJ:.rudlet beklt'mfNs nor
malI p& et lidspunkt, hmr rodukmdtel ikJce er jremsplrel.
E1IHlpplere1ltle bekæmpelse kali tIerfor være pdkræl'et,
,,&r rodukrudtet har opn&el tilstrækkelig {tørrelse,

.,

145
IO
16
IS
13
14
'O

434
2J
JO
18
22
27

IIJ

l. ir 2. Ir

J /1. wuJ~, 2(}

2 37,4
O 1,2
O ·1,4
I 0,5
O ..{),5

"'

JJ Is. und,,- J(}'

6 35.9
O -0.2
O ·0.8

"'
,u.

"'.,

V<d

nl.

"'

4 b- mrr 20'

818 40,5
46 0.6
24 1.7

/997.

I. ~handlel
2.5.0 1An~nge 150
3. ),0 I Olltnon Plus
4 0.3 kg Grasp \\,0"
5.0.8 I Pnmera:l

LSD /-5
J..SD2·~

/991-9:-

I. Ukhandlel
2.5.0 IA\'enge 150
5.0,8 I Pnmeral !

LSD ,.J
LSD 2-5

1997.5 [tmflK (beh I /995J

I. Ubehandlet
2.2.5 l Touchdown DO
3. 1.25 ITouchdown 330
4 2,01 K\'lkdown 2()(X)'
5.1.0 I Kvikdown 200010

6 2.0 I Toochdo"""~
LSD '-9
LSD 1-9

Tabel J9. K\ ik i swb. (C33)

V""",,

'Tilsat ammonIumsulfat
:'TiISIlI sprcde-klæbcnuJdcl

'Penctrcnngsolie lil\31

:'Spredc-l.Jzbemlddeluhat
'(hef/under 20 npChit\TCplat1lcr pr IO m:
Led 2-1 behandlet I ~tadlUm 30-] I
Led 5 behandlet I stadium 20-29

Tabe/38 F/welllll fe i ~'Ar~«d ((.'J2)

T"bt'I.JO Rodukrlldll kom (C3.J}

8<
haod
linas·

,""''''
1'I97.3jt/HOR

I. UbehllndlC:1
151 f\klaxon

3 1,0 I Malrigon
J 2 lab hpre's
5. 2 lab E.1press + 1,0 I MclUOII
6 J lal:> Ilarmony Plus + 1,0 l Mctuon
7, 1,0 l Malngon + 1,0 l Mctaxon

1.00
1,00
1.00
1.61
1.61
1.67

68
425
IJO
169
231
470

l/s Zls l/s l/s
21 14 20 15
2 9 J 13

IO 3 II IO
20 15 12 15
JO 13 9 Il
5 4 7 IO
2 I 5 5

IY%. "("nC'K

I. Ubehandlel
:! 15 IIJl (i M·Acetat 75 n
J 2 tab Expr-esSIl

1.00
1.00

68
IJO

Jf.
16
O
O

Jf.
81
O
O

Jf.

22
7
8

lIs
18,
S
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TaMI 4/. Hodukrudll slUb. (C35j- -/997. 5!ors_g l/J 3/J

I. Ubehandlel 16 7
2.3,01 RourKlup 20001' O O
3. 3.0 l BastlIll J O
4 3,0 l Rourldup 2000 + 0,61 Banvel " SI 7 O
S. 1.2 l Mauigoo 5 I
6. 1.2 I Matngon + 0.6 l Damel ~ S 9 l

"Teamup 2000 liisa!
:'I!iOblene tilsat
Lcd 2-6 behandlet i ~ptember

I/J.
39
lO
29

"32
lR

ukrudt, Insekter og fugle gennemfores i 1997-1999.
Brugen af ukrudts· og "ladedyrsmidler an~:-. al være

mere belastende end svampemidler. Derfor indgår bru·
gen af svampemidler ikke i projektet.

De Ildbyuemæssige konsekvenser af at reducere bru
gen af ukrudLsmidler og skadedyrsmidler er undersøgt i
markforsøg. gcnnernføn af de lokale foreninger. Tabel
42 viser resultaterne af 5 fl)n.~g i vårbyg og 4 forsøg i
vinterhvede. Forsøgsled I er behandlet som omgivende
mark. mcns fOT'oogsled 2 og 3 er behandlel med hen
holdsvis 50 pet. og 25 pet. heraf. De udbyttemæssige
kon~hen\er har i 1997 værel meget begrænsede. Der
er en tenden... til udbyuetab. som imidlenid ikke er stati·
slisk sikker.

FONJgene fonsættes.

behandlinger har været denne behandling underlegen.
Overfor grå bynke er den me!>1 effektive behandling op
nået i de 2 fOTSøgsled. hvor Malngon indgår. Behand
ling med Harmony Plus i blanding med MClaXOIl har
virket væsentligt bedre mod bynke end Exprcss + Mc
taxan.

J samme label er vist resuhateme af 6 forsøg gennem
fort i 1996. 1 dis'ie (orsøg optrt'tdte også paddcrnl.ke.
hvor den mest effektive bekæmpelse blev opnået med
DLG M-acetat 75 n.

Tabel 41 ViM:f reltultaleme at 5 forsøg. hvor rodukrudl
er søgt bekæmpet ved en behandling i stub efter hos!.
Alle behandlinger er gennemfon I seplember 1996.

Agenidscl og padderokke er fundet i Cl forsøg. gra
bynke i lre forsøg.

Alle behandlinger har vist god effekl mod gr bynke.
Mod agertidsel har Roundup 2000 og Basla vi:-.I sig l1le~1

effcklivc. Agerpadderokke er ikke blevCI p&\'irkcl af de
gennemfønc behandlinger.

Effekten p& rodukrudtet er bedmllt ca. I måned cher
behandlingen. Derfor siger resultaterne mlelom. h\or·
vidl bekæmpeben har haft en effekt året efler.

Forsøgene fon.!>æue:-..

Andre opgaver
El samarbejdsprojekt med dellagelsc af Købl!nlllllll\'
Un;l'ersilel, Den Kongelige Velerinær· og Landbohøjsko
le. Om;s eonsull og IAndbnlgeh' Rddgil'ningsljem'sIe
skal belyse de miljømæs..ige fordele saml de økonomi·
sk.e kon:-.ekvenser af at gennemføre pe~ticil!handling....
planens mål ..xtning. Forsøgsarealer er udvalgl på 5 {'si·
sjællandske god"er. h\'or 0plælling og bedommebc al

T~142. Reduarel plollle\"ærn. (C361C37J

Kvælstof til vårbygsorter
Del er ofte diskuteret. hvorvidt der er forskel p de en·
kelte v rhygM}ners behov for kvælstor. lil belysning af
delle spørgsmål blev der i forårct 1995 påbegyndt en
fOTSøgSseriC. rorsøgsscrien er fonsat med anlæg af nye
fON)g i fOrårel 1996 og Igen i forårel 1997. Der er sket
enkehc justeringer i forsøgsplanen i den 3·mge periode.
I forsøgene i 1997 er der p,,~vet 4 sorter. Banok. Alexis.
~1ehan og Goldie. I 1995 mdgik der en son~blanding i
stedel for B3Jtok_ Soneme er pro\:et ved 5 forskellige
hælstofni\'eauer. O. 40. 80. 120 og 160 I..g N pr. ha.
Kva:l<;;toffel er tilført på en gang omkring' ning. Forud
for IlIførslen af hælstof er der bestemt N-min i forsøgs·
arealet. (tabel 43 (side 117) bringes resullaleme af årets
forM,g. I den øverste del af label len findes de opnåede
udbytter. Der er i forsøgene hOSlet pæne udbyuer ved de
højeste kvælstofmængder. Det oplimale kvælstofmvea.u
ligger højl i forhold lil det. der kunne beregne~ ud fra N
min analYl'erne.

relS re!tultater viser il..ke nogen tydelig tendens til
for kelle i sonemes optimale hæblofni\'eau. I modsæt
ning til resultaterne fra fo~ogene i 1995 og 1996t)der
årti" for..øg p ingen måde på. at Meltan har et højere
h:chlofbeho\' end de 3 andre pro\'edc soneT. Resu1ta·
lerne af årels 3 genncmfnne forsøg viser Slore uds..-ing
fra forsøg til forsøg I del opllmale kvælslofniveau. Lige
lede.. varierer del meget fra forsøg til for~øg. hvilken
son dcr scr ud lil at have del højesle optimale kvælstof
behov. elS rc'iultater beknr:fler. al del ikke er muligt al
udpege en af de 4 sorter som havende et stærkl afvigen·
de k\'æl<;lolbehov i forhold til de andre soner.

MIdi I label 43 ses lU~indkorns\'ægten af del hø'nede

/997

I 111 dosis hefbtCldlinsckucid
2 112 d~IS herblCH1Jin~ktICld

3. 1/4 dosis he:rblcidlin!leklicid
LSD l-J
LSD Z-J

Led l er bt:h.mdlel ~m omgl\endc mad.
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4 forsøg \'Int~rhl'~d~

2,16 0,58
1.08 0.29
0.54 0.14

1Jdb .. _.....~ ..
90,9

U
-1.1

11.1.

n<

5fors#R \'drb,\g

1.03 0,46
0.52 0.23
0.26 0.11

62,5
-<1.1
.(J.9
ns.

"'



Tt,bf'l-lJ Kw-luo! tl/ IIIrbygwrta(C3XJ

Son ..,,""
Ul/bIl/t', hÅIo: pr 110, l f~

ON 29,7 30.5 31.1 JO.2 n,
·10 1\ W,II 40,0 40.6 19.1\ '"80N ....3 ".4 46.8 47,7 n,
12(1 'I 49.7 4(1.6

~'"' ';f1.S n,
I60N 5:U SO.7 >4.2 53.1 '"l_m (.1 u J3 U

"/'/tmu.lhI111 IIÅ/.If'" hil (Jonøl(

ON 29,7 30..1 31.1 JO.2
-lO, ,\5,X 'fUl HA .16.6
80N 41,1 39,2 41.6 42.5
120N 42,~ \'l,4 44,1 .n.l
I60N 42.8 41,4 ".9 43,8

0plimtll " I 't1"ø/:t'nt'

Gns. J forsøg 142 136 '36 137

IUllndÅomll,rl(1 'J'
ON 4' 47 46 44
IO 1\ .7 ." 47 .7
JlON 47 48 .9 48
120 N .7 ., .," 4H
160N 40 .7 4" 4H

S..nrrrm:.l'rmt'nll.."mt'ft>l'I" 2.5 /11111, f ,-~

ON 84 90 80 92
40 'I "" '.IJ 8. 'I.
SON 86 92 91 ",
1.20' 8' 911 ,. 'I'
160N SO 87 87 ..
/'rfll'rll( nl/,m,,,,,, I ,,,nt/., lf-
ON 10.8 10.6 lU 11.7

40 " 105 IU,O HL\} 10.7
SON 11.2 10,9 lUI 11.5
I!ON 11.1) 11.7 12,X 12.\
160N 12,9 12,7 13,6 13.4

OPIa~l't l.1: , pr hil..1II
ON 44 44 48 48
JON' 56 ,. O" "SON 7J 66 75 75
I!O ;-.l M' 7. ,,,

'"l60N 91 88 100 97
Grh O, h5 7.' 72

" lIdn)ltl" ~orrig('rct for udgiften 111 kvxhlnf ug udhnll~nlng

I..om. Der er l..un cn \Vag effd.t af k\ælstoftildellOgen,
mcn dcr er cn Icndens til. at tusmdkom\\'æglen har
\æret la\c'l, hvor der en len ,Iel iUe er lilfort I..\'it'htuf
dlc::r tilfur1 kvæhlufm:cngder. dcr h.u liggcl ovcr dCI 01'
Ilmalc 111Ve~H1, Sorteringen cr ~Olll forventet påviril.cl af
kvæblOflildclmgen. Hcr ses cn lydelig lendens lil. al de
mind"'le il.err1cr ho,lc,. hvor der enlen iUe lilh)re... il. væl
... tof dier IIlf"rc.. l..\':chtofmængdcr, der liggcr ud ovcr
del dkonunmk oplimale. RC"ullatcrnc vI!>Cr en lydelig
\ort ..l"o(",il.cll sorteringen, Banok og Mellan har haft den
d~ilf!.. tc \Ortering. men ... Goldlc og A1e'(i .. har liggel pa
el hOJere mveJu. RaprOlcmmdholdel I kernen ..tlgcr \Om
forvenlel med 'ligende kv:cblOfltlde!mg. Der er dog en
lendcn... 11I,;l1 r, prolclOlndholdel i il.ernen l;llder en smu·

\'åNCd

le I lorbmdeh.e mcd tilf!)r...c1 ,If dc "'Ne -lU kg N. og
herefter ~Iiger den markani med '>tlgcnde N fru deHc ni
veau. Ruproteinlndholdcl har ved alle k\';l'I"'lofm\,cauer
værel en ..mule lavere i Alexi~ end i de andre \oner. Del
re~t111ercr i. al Alcxi, \ed de nc\lc kvæl~l()fni\'eaucrhar
opsamlet lidi 11IIndre kv;c1 ... lof end dc (wngc sortcr

Del har gennem -' ar. fOr\og med \Ilgende mængder
k\ æl'lnf ItI \'Jrb)'g~orter iUe \ærel mullgl al pJ\f\C ly·
dellge forskelle 1 ...unerne, kv:eI\lOfhchO\' Der har I de
enkel le fOr\ug\ar \a:rel ...vage Icnden'iCr III. al cn enkelt
\On hM haft Cl afvlgendc optimal! hæl'llofbehu\'. Fur
dc 1 ,nncr, dcr er mdgåel i for..ogcne I alle 3 , r. har del
Ikke \i('rcl den ~arnll1e \on, der h:lr haf! Cl enlcn højcre
e1lcr lavere kvæbtun)el1uv i forhold 111 de ~1Vrige 'iorter.

Kfm/..hHIOI/t'1I eflt'r ,l dr~ fOrl()t: er, al der ,til' på df'l[n

religgnu/e ,!rlllldla~ f'r mltht:1 at P(JI'1.'it' /onkl'l1l' I mr·
brg.HJ"/('nu:.~"pl/m(llt' knl'1.\loj1J/,lw\

fO(\l)g ......cnen cr hermed at,lutlel

Havre
Havrcarealel har .-..vingel en del i dc <.,cnC'IC • r I 1997
har dct \- .l:rel i ...lulTcI\e\ordcnen .10.000 ha, Dct ..kyldes
fllnncnlllg I før\le rækkc. al pnsforvelHllingeme hOl" væ
rel rCI bc~kedne. Ud fra \æd'iliflema'\\ige o"cneJcI-.er
\'Ille det \ ære en lIM fordel med cl ... turre havrcareal.
idel haHc 1 rntxkcllllng III andre kornarter ... rker ...ane·
rendc merfor ncre af sædskiftesygdommene I kurn.

I h.lvrc har meldug været mere uJbreJl eml nonllall l

1997, ng i nogle markcr er der M:I rel "raflIge ,,"greb IJU
ni. Øvrige .\\ arnpc\ygdmTlmc har kun oplradt med \Vage
angrch, Rladlu\Clle har før~l hredt Ira omkring I. Juli.

Sortsforsø9
Til mxh for del bc.-..kedne haHcJrcal er der \fadIg en \-'1\

intcrc'\C for ;lfpru\-'mng af ha\'fc\oner Land'llof"'logene
i 1997 har ..alede... omfattet II 'ioner, Del er cl fald 1'3 en
1 forhold ul 1996.l)erer kommcl-l n)c MIner mcd I for
~pgcnc I 1997. Ikrer all\J 5 af ,orterne frJ 1996, 'lun er
udg~cl. Sonen RI,e har været rnåle.-..ort fnr 5. gang. Til·
bcl44 hide IIHI vi ...cr n::,ull'-llcrnc af .ireb laml\for'l~)g

med havrc\uner Re\ullalCrnc er opdclI pil Ocme og Jyl
land I RI"e cr der hO\tel 69,2 hkg pr ha Det er en \llg
nmg på 0,7 hkg 1 torhold til 1996. >.!ummer\ol1Cll LW
HH05-9 har med forhold\lallcl pot 108 værel dcn hOJ ... I
)'dendc i arel'-" land... fuf"'Ing, MJlc.-..or1cn RI\C er den \On,
der har gl\CI det la\c"tc udbytie 1aTCt"land\fol'og.

I-or 3, ar I tr.d. er der I 1997 genncmfur1 ha\ rc\urb
fo,"",!"! med og uden wampehcil.a::l11pel.-..e, I lli.-...-..c for'-"\lg
er der I de walllpchchandlede fUI"ll~'g.-..lcd anvcndt (U I
Till IOp pr, ha. l{e... llllatcrne frcmgar allahel 45 hlde
I Hl). Mldlcrste kolon nc l tabellcn \'I\er tydeligt. al dcr
ikke er opnael ..ærligl 'lore merudh)'ller for den t:el1
nemf"nc behanJllng. Del 'iIUr'le mcruJb)'lIe p;l 4. .1 hkg
eT upnJel I wncn Prc,idcnl. men, der I malc.-..oncn RI\C
kun er opnacl et merudbYllc for wampcbdæmpcl ..e på
0.6 h"g pr. ha, Den n:esl)'deNe kolonnc nllKl højrc \'i'Cr
karaktcrerne for lIlddug. Der cr l..on~latcret meldug I al-
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Tabel 44. Landsforsøg med ha\'f?sort~r /997. (CJ9)

ue.OI- .... pr." ttcIe~ 1 U<I>... -.db.1lq .........
Øa1Io: 1'1_ Udb. .. , I

=~ha
AL

TalN/ -16. Ha\'"sortl'r 1997. Suppll'"tlde forsøg (C41'

100
10J
104
108
103
103
106

IO
55,9

I.'
2.'
4,J
1.8
1,4
3,3
2.J

,
52,7
-0.2
2.0
4,3
0.2
0.0
3.1
J.O

5

59,1
J.2
3.0
4,2
3,4
2.7
3,4

Anlaljf.

Rise
Adamo
1'<....
Com>Jo
1'00<"
Aoriant
R~yisor

I.sD

100
106
10'
103
100
101
IO'
105
103
108
102

7

69,2
4.2
3.2
2,3

-0,3
0.8
3,2
3.7
3.•

'.6
1.3
/.7

,
68~

4.2
2,2
1.9

-0.7

'"1.6
J.9
2.J
'.8
0.8
/.9

2

71,1
4,4

'.7
J.J
0.8

-0.9
7.2
3,2
6.9
'.0
2.6
J.•

....
AnIa/Is

lU"
Adnmo
Comdop,,,,,
I'oo<bo
Flonanl
Pres.ideot
ReVIsor
1k6ndo
lW8805-9
Orumm«
LSD

lJdb)1tc... '" ha ......... --.... I "" ... ...... ......
A B

__o

lA oB
Ilq"'....

Ic -* forsog i vanerende grad. Som gcnnemsnll har an
grebet varierel fra 15 pet. d:e~ning i sonen Belinda tIl 5
pet. dækning i den nye sort Drummer. Kolonnen yderst
til højre i label 45 viscr meldugangrebel efter sprøjtning
med de 0.3 I Till top pr. ha. Ocr er opnået en god be
kæmpelse ved den gennemførte behandling. men {il
{rods for delte er der som nævnt ikke opnået de ..tore
merudb)'lter. Ud over meldug har der l forsøgene kun
været ganske svage angreb af havrebladplet.

Tabel 45. SI'ampebeka'mpelse IIJo\'rewmer /997. (C40)
A Ingen blads\'ampebeklt'mpehe

B' 0.]1 Tilllop

..../ttalfs

lU"
Ad"""
Con>do
1'<""
Pon<ho
Flonanl
President
Re\'isor
Iklinda
LW 8805-9-,
LSD

4

68.7
70,1
72,7
69,1
68.4
67.7
61,7
69.8
70,1
72.3
67,4

1.3

4

69.4
72.9
73,8
72.9
69,4
69.3
72,0
72.4
73.8
7S,O
70,9

}.5

4

0.6
2,8
1.1
J.8
1.0
L.
4.3
2.•
3.1
2.7
3~

.t4

4

IO
9

13
12
8
7

12
7

"8,

4

I
l
2
l
l
l
l
l
2
l
O

Havresorternes egenskaber
Resultaterne fro årcls observationsparceller fremgh af
tabel 47 (side 119). Her er samtidig tagel karaktererne
med for de sorter. der er optaget på den danske sortsliste.

Der har kun været 2 dages forskel på den tidligste son
Drummer og de 4 sildigste sorter CorrJdo. Pelra. Pon·
cho og nummersorten LW 8805·9. Strålængden har vari
eret med 8 Crt'l fra 89 cm I den nye kortstråede sort Prc:si·
dent til 97 cm i sonerne Revisor. Poncho og Drummer.
Lejesæd er vurderet 4 steder. og her har karaktererne
svingel fra 0.6 i sorten Petra til 7.6 i sorten Dnnnmer.
Meldug er forekommel ret udbredt i årets observations·
parceller. De kraftigste angreb er fundet i sorterne Belin·
da, ?resident og Petra. mens de svageste angreb er fun·
det i sorten Drummer. Angrebene af havrebladplet har
været forholdsvis moderate. De kraftigste angreb har
svarel til en dækning på 2,7 pc!. og er fundet i sorten Pe·
tr<l. men.. del svageste angreb er fundet i sorten Drum·
mer.

Der er mgen af de afpruvede sorter. hvor der er kan·
~laterel resistens overfor hverken race I eller race 2 af
havrenemauxleme.

Kun 5 af de afprøvede sorter er optaget p den danske
sonsliste. Det skyldes både. at der i forsøgene mdgår
forholdsvis Dye SOrter. og al mange vælger ikke at an·
melde '.;orterne til den lovbestemte værdiafprnvning i
Danmark. I sledet ønsker man at markedsføre sorterne
på baggrund af sort<;lisleoplagelse i et andel EU·land.
Karaktererne fra <;on.sli!olen. der her er gengivet fra Grøn
Viden nr. 181. viser, al der er en del variation i de af·
prøvede sorters kemeegenskabcr. De største kerner fin·
des i <;onerne Corado og Petra. mens de mind<;;le er fun
del l sorterne Aorianl og Rise.

Supplerende forsog med havresorter
Ud over de egentlige landsforsog er der I de landøkono
miske foreninger gennemføn IO forsøg med 7 af de 11
havresorter. Tabel 46 viser re..uhaterne af disse forsog. I
tabellen er resuhalerne opdelt på Øerne og J)·lIand. Hvi....
man vurderer ud fra forholdstallene. svarer de opn ede
resultater I di~<;e fur<;øg ganske pænt til resultaterne af
de egentlige landsforsøg. Oerer mindre afvigelser på 1
3 forholdstalsenheder, hvilket lel kan bero på tilfældig
heder.

Flere års forsøg med havresorter
Udb)lte~ stabiJitel er en væsentlig egenskab ved valg af
havrcsort. Det er derfor nødvendigt at se på afprøv·
ningsresultateme for flere år. når der <;kal vælges havre·
son. Ilabellerne 48 og 49 (side 119) findes re<;;ultalerne
for de ~nesle 5 års forsøg med havresoner.

Tabel 48 bringer forholdSlallene for udbytIe i de seneste
5 år. Resultaterne kan il1u~lrere. at sorternes relative ud·
byne vanerer fra år til år. Rise er efterhånden ved al blive
o\'erhalel udbyuemæssigt af mange af de nyere soner.
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Tt.bt'l.Jl. EgemktllJu j JUlI're:>orlenle /997

V. rs.-ed

Qb..<;en~Uer Gren ,~n. ISI.Junl 1991 1

Sul- K. ror N<d
~~hghcd O\'ttfor-

Ibn~cy!t(-

Protein·~1Ia'" Mod- _k- oemat<ldo.- K"",. Rum-.... .....d< Ic)<- Ding af
MdJu& I Bladpkt Rate l I~1I .....:gt ,~.. mdhold

an ","' . ....
AI1",1 for~ø, 6

Adamo 1218
BthndJ I2IR
Corrado 13/8
Drummcl J 118
FlormIlt 1218
Pclr:t IJn:l
Poncho 1318
PttqJclll IYll
Revi.o.or 1218
RI~ 1218
LW 88OS·9 1318

• 4 2 IJ ,
9J 1.6 1.7 7.' 1.7 m m 7 , ,
9' 3.4 1.9 14.'" 0.8 cl96 4.1 1.1 '.7 2.1 m m 8 , 4
97 7.• 6.9 U 0.6., 4.7 '.1 J.7 1.2 m m , 4 ,
'XI 0.6 1.7 I :!,4 "!o.7 m m ,

" "97 J.' 4.6 6.2 lA m m
89 2.8 \.9 I l.O 1.6 m m
97 JA J.7 J.7 1.1
96 4.9 7.0 7.' 1.' '" m " •
96 ,-' J.6 J.I 0.9 m m

IHnlY
Hele 1;Øde1

11a,"~
ForhoIlbtal (Of" udbytte

1993 I.... I'" 1996 1997

Roe 100 100 100 100 100
Adulltl 9' 101 '7 IIH lO.
Poocho 102 101 98 101 100
Petra 111'; 101.1 1(>1 103
Comdo 100 104 IO'
Flonanl .. 102 1IH
Re'lisor 10J IO'
I.W!lIIO'i IJ IOS
Belinda IO'
Pre\IJcnl 105
Drummc.r J02

RIse: 100
I-onøl(\dr 199,1·97
Ad.rno 65.1 0.1 100
Pond", b:li.1 n.2 100
FOT1.g5llr 1994·97.
Petra f1'i.t,l 1.' 10.1
FOrHR~dr /99$-97.
f'urrdl,lu ffl.2 "!o.O 10.1

"'011<1111 69.2 0.6 101
("nn_Ru), 1996·97
ReYl.sor 68.' J.O 104

7'al1('1 51J. I-IIII'r('\(/r/(>me$ udl1ft'deist' i pmlem"

R•..., '" 60 80 7' 70
P,,,,, 9 II
AdaOlo JO 19 12 , 9
Poncho ,
"10/"1.1.1\1 2
Conado I
G.alop 2 2 I
Andre soner J7 21 8 4

'. OPKlon 00 fra wlgte mzn~dc:r uds;rd

J tallel -t9 er der beregnel et gennemsnit af forhold ..laJ
lene for de scneSle lOdul5 år. h.... or sonerne har deltaget l

landsfor>ogene. Der er i denne label kun anglvel ~oner.

"Olll har ....æret med i mindsl 2 år, Ved beregning af ct
fnrhold"tal for flere .ir er der iUe lage! hen'i)-n III. h\ ur
mange forsog sonerne har dell::agel i del en~ehe ar Det
belyder. at alle r v.cgler lige megel i denne opgørelse.
Son~\alget i hanc har I de "enere år været forhold"'''I''

... næ .... en Ri"e har \:t'ret den dOl1unerende ..ort gennem
flere år. Del fremg r af tabel 50. Nu vi ..cr !trel" resultaler
Imidlenid. at der er nere inlere""'lIllc soner "I vælge
IlIlellem for fremtiden ... h'l"rcdyrkere.

Sygdomme og skadedyr
I havre I 1997 h"r meldug værel mere udhrcdl end nm
malI. og i nogle marker er der ...et ret kraftige angreb l JU
IH. øvrige :-\ampc'iygdommc har kun oplfådt med wage
angrcb. Bladlusene har forsl bredl sig fra olll~ring 1 JU
l.

Der er udføn for..og efler en enkeh for""gsplan med
...)"gdom,,· og skaded) r;;bckæmpclsc I ha\ re. J label 51
...c.. re'lullaleme af 3 fo ......og. Der har været ..vage angreb
af skadedyr, men mere udbredte angreb ar meldug. Der
er derfor og\å kun opnået belydende merudb)'ller for bc·
kæmpeJ~ af meldug. \{)m dog Ikl.e er slalismk Sikre
Nellomcrudbyl1et h..r I gennem... nll af forsøgene været
en .. vcd l hhv. 2 w"mpcbchandhnger.

I cl at forsogene er der opn!tet et ncuomerudbytlc på
2.9 hkg pr. ha for en .......ampehchandling og 6.7 hkg pr.
ha fur 2 :'I\'ampehchalldlinger.

I gCllnclll\llil af 5 i'lr... for,\(\& er der kun opnået ..må
Il1crudhyllcr for bdæmpcl"c af sygdomme og skadedyr
i havre. I cnkcltforwg med mere udbredle angreb Cl' c.1cr
dog opn!!.cl relllable merudbyuer for bekæmpebe.

I fo~ogelle er og~å medlagcl el fON,g ..lcd med hc
~a:mpel'ot" af "ygdnmmc hhv...ygdomme og skadedyr
Ifnlge PC-Plamel'lrrru eJledmng. Resultatet af dcnne
vejledning er i label 52 allllllcnhuldt med fOf"\~)g... lcd 1
og -t. PC·Planle"em har i 1997 Ikke anbefalel s\ampe
hckæmpcl..c. hVilket har \æret torken. PC-Plante"t::m
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Tabel52 Plallfe\,ærn i hal're (C4')-
Pct. Pet. .... kerne

Ile- ""
K.... dook· ",.ha...... haod· ..... blod· .... U.... 1-

linde;· blod- biJJe. af OS ",.,.

indeks I.. gna,' mel- ",.,- ud-.... udb. byt"

Tabel51 Plal1t('I'(~rn i havre (C42)

Pc•. Pct. HkS k"""

"" K.... dook· ",ha...... ..... blod- ning Udb. Netto
blod· bille· af OS ",.,-

lu. gnavll mel- ",.,. ud-
du. udb. byUe

Do.
/997. J forsøg 1997. J fors,g

l. Ubehandlel 2 14 51,6 l. Ubehandlel 5 2 14 51,6
2. 0.25 l TIll Megalurbo 1.7 • 3.5 I.S 10,25 11ilt Mcgawrbo
3. 0.25 ITilt Megaturbo 0,15 kg Plrimor 0,85 O 1.4 7 3,7 02

0.15 kg Pirimor O 1.4 7 3,7 0.2 4. 0.25 ITIlt MegalUrbo
4. 0,25 ITilt Mcgalurbo + 0,2 l Sumi-Alpha

+ 0,2 ISumi.Alpha 0.15 kg Pirimor 1,85 O 1,3 5 3.1 -1,0
0,15 kg Pirimor O 1.3 5 3,j -1.0 6, PC-Planlcvæm

5, 2 X0.25 JTilt MegaturOO I 1,2 5 5,1 I.S sygdomme O 1.6 IO 0,0 0,0
LSI) /·5 11$. 7. PC-Plamevæm
LSD 2·j m. dyr/sygdomme 0,51 O O,S IO 1.6 O,.

I..sD J.J 2.4
J99J-97. 27 forsø/( Vi/) 3·7 n,
I. Ubehandlet 46 4.' 5 58,1
2. 0.25 ITIll Megillurbo 45 4.7 2 1.1 ·0.6 /993·94 og 96-97. 20/ors,g
3. 0,25 JTilt Megulurbo l, Ubehandlet 47 4,2 5 58,2

0,15 kg Pirimor 14 3,4 2 2,0 -1.5 3.0.25 ITilt Megalurbo
4 0,25 l TIh Mcgaturbo 0,15 kg Pirimor 0.85 II 3,3 2 l .• -1.6

0,2 I Sumi.Alphii 4 0,25 ITIlt MegalUIbo
+ 0,15 kg Pinlllor IO \,I I 4 ' 0.1 + 0,2 ISumi.Alpha

5. 2 )( 0,25 ITill Megalurbo 43 4.3 0.7 1,3 ·2.0 0,15 kg Pirimor 1,85 IO 0,8 4.7 0,6
ISO /.j J.j 6. PC·Planlc\'ærn
LSD 2·j /,J ,ygdommc 0.08 45 L'l 3 -0.2 -0.7

l) PC!. dækning 0\,erste blad 7. PC·Plantevæm

ud 2 tx:handlct i stadium 30-31 dyr/sygdomme 0,78 24 2.3 3 2.S 1,3

Led ] og 4 behandlet i stadium 30-31 59
UjD /-7 1.7

led 5 behandlel i stadium ]0-31 37·19
UW]·J 1.7

Il Pet. dækning (Wt:r.;le blad

har derimod lilrådet skadedyrsbekæmpelse med nedsat
dosering i 2 forsøg. 1el af disse forsøg har bekæmpelsen
ikke været rentabel.

I gennemsnit af 4 års forsøg har behandlingsindekset
for skadedyrsbekæmpelse ifølge PC·Plantevæm været
0.7 (fon.kellen mellem forsøgsled 6 og 7), hvilket er re~

lativt højt i relation til det opnåede nenomcrudbyue.
Forsøgene fonsætter.

Bejdsning
Der er udført et enkelt forsøg med bejdsning af havre
mod nøgen havrebrwul. Denne udsædsbåmc svampe·
sygdom er normalt intet problem i Danmark. men i Sve
rige har nøgen havrebrand i de senere år optrådt mere
udbredt i visse sorter. lil forsøgct anvendtes en num
mersQI1, hvori der j vækSlsæsonen 1996 blcv fundet en
del nøgen havrebrand. I det ubejdsede forsøgs lcd har der
dog kun optrådt 1 pet. angrebne aks. som bejdsning med
b de 150 og 100 ml Fungazil C pr. 100 kg udsæd har be~
kæmpet. Der henvises til tabelbilaget. tabel C43.

Nøgen havfl'brtlnd i hllvre. Angn'b l'r en sjældenhed i
Dmrnwrk. I Sl'uige er al/greb derimod .W!/ i "isse sorter de
w'tlere år. Her ses angreb; en f1ummer.WJrI i sorl.Vorsog.
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Nøgen hvgbrtmd i I'()rbyg. I\ngrl'lJ ~i·.\ i Itørrt' eller IIl111

dre udsrrll'Åni"X IlI'at lh: Der er .wra!onkel/e i mOlIIil

gelixll('d. Da angreb pr megel lC'l',efaldt'lllle. O\'en'lml("
re~ lJeI\t!III1lRf'1I lil. Udbyuelllbet I'llril·,-er. men er ClI.
0.75 pet pr procenlum:reb"e 1,lwller. Til IH'jlJ'l1IlIll: mod
1l0Ren JngbmnD (lmendes VJt!C'llllbejd'it'r.

Vårhvede
Arealmæ~"'lgt t:r varhvede den komafgrudc, der fylder
lllind~1 1 Danmark. Del medfurer bl,a.. al der er en meget
Ocgræm,ct forsog~mæ"~lg aktivitet indenfor den nc af
grøde. For~øgcnc i 1997 ind...kncnker "Ig [il den gen
nemførte \(m...afpruvllIng.

Sortsforsø9
Landsforsogcne med vårhvede~urter har I 1997 Omfalle[
7 soner Det er en mindre end I 1996. 2 ~f de afprøvede
!ooorter er med i land~for... \)genc fnr fm'le gang. Ocr er
altså 3 af de ...orter. der indgik I for ...~~gcnc 1 1996. der Ik·
ke har værel med i 1997. M:llcsorten har i 1997 for 6.
gang være Dragon

Tabel 53 .... iser resultaterne af året.'> 1and...for<;øg med
vårh\'ede~rter. Re...ultateme er updelt på Øerne og Jyl
land. Der er i Dmgon ho..tet 53.2 hkg pr. ha Det er ca.
3.5 hkg mindre pr ha end I 19%. AJle de andre afpro\'c·
de soner har givet et højere udb) Ile end Dragon. Del
højeste udbytte er I 1997 hø:-.tet i ..onen Cadenza. Den
har givet II pet. mere end III Icsorten Dragon. I 6 af
årets forlløg er der In. It protemindhold l det høstede
kom. Resuhaterne af disse analyser fremgår af kolonnen
yderst til højre i tabel 53. Den hoje:-.te råproteinproccnt
er 1ige...om i 1996 m II i sorten Dragon, mens den lave·
ste er målt I sorten Baldus.

4 af årelS 1andsforsog med vårh\'edesorter er gennem·
fort med og uden .wampebekæmpelse. I fOf\0gene er der
anvendt 0,4 I Tilt top pr. ha, der er Udspfl'Jtel p en gang.
Resultalernc af disse fOf'iøg fremgår af tabel 54. Den

\ rsæd

TO/II'I 5 i Ltmdlfiu!>ol-; med 11lrln-etlemr1u /W7 (C.N)

Udb)uc og Hele lan et

V'rh'me
merudbytte

Udb... , j P'r'ul.:enl
h1.g pr ha me:rudb, Au n\proIe,.

Ø<m<.. 1hllon<J hkg P':. ha llill"OlOf

Anwf[f .1 5 X 6

"""00 .... 51,2 SJ,2 100 12.3
B3.ldu~ JA •.0 5.J 110 lU
Cadenza 7.0 S.3 S., III 11,4 clbd. 2.0 JA 1.9 HJ~ II,'}

Harlek.in 4.0 1." 2,5 IO' 11.9
Vinjett ••• U 1.' 107 11.7
SG-S 211 4.' 3.1 3.8 107 11.6
L'iIJ I.' 1.1 1.0

111hel54 .\\·aml'l'ht'~ll'ml}('/Jt' I nJrillt'df".IOt1t'r 1997. fC45J
A= Utl("1/ .\1'(lmp('/N'I..(t'mp('/~f"

B = O...f I 7ill top

I Udb)l1c Merudb rur
tål pr ha ...m",

_...
-=V'rtnme

A I bebm· meldug s<p<ori~

"
",hc ,A .A
B·A

~nI(jIJ' 4 4 4 • 4

Dragon 41.S 48.4 O., 0.0 IO
BaMu, 49,9 U.I :U 0.1 IO
Cadenl..a SI.6 SJ.O 1,5 0.1 7
J....:k ~9A ~9.5 0.1 O.• II
Harlek.ln 48.1 49.9 1.8 0.0 12
\'inJetl :'lOA 50.] 0.0 0.0 II
SG-S 271 SO.I 49.8 -0.3 0.0 7
UiIJ 1.1 1.1 ."

gennclllfnne behandling har gl ....et cl be,>l\edent merud·
byttc. "10gende fra O til 2.1 hlg pr ha Di..:-.e re.. ulialcr
fremgar af den nudtcr:.te lolunne I label 54 Kolonnerne
yder... t [II højre \iN:r. at der er fundel ret be...ledne an
greb ... f meldug I de pmvede vådl\edcsoner Der har
den mod været fnrhold~vi" udbredte angreb af Septoria
Der er lUe den ..tore forskel p angreb...gradcn. men de
krafllg"le angreb blev fundet I sorten Harlekin.

Vårhvedesorternes egenskaber
Dyrkll1ng-.egen...labeme ho... de 7 afpnwede varll\'ede·
...orter 'C... I tabel 55. HOJre ..ide af tabellen vl\Cr rc..ulta
terne fra årels obscrvationsparccl1er med vårhvede. Ven·
stre ,ide af labellen bnnger laral.ter fra den dan..le
~rt .. ll ... te for de 5 \()rter. der er optaget pOl denne, I 1997
har der kun værel 1 dage.. fOf\lcl i modnmg..tld mellem
den lldllgste sort VinJell og de 2 sildlgstc ,orter Jack og
Cadenla. Strålængden har varieret fra 7l:t cm I dcn kon
stråede nUllllller<,ort SG-S427I til92 cm i ...onen Dragon.
Kar~ltererne fur IcJe..æd "i ..er, al 'Ionen Vinjen har det
stive'ile ... trå Angrebene af meldug har i • re" ob-.crv:tll·
on'ipareeller ....æret meget beskedne. og det er lUC mu
ligt at udtale sig præcist om ,>omforskel1e på den bag
grund Angrebet af Septona på bladene har lIgelede,
været meget bc... kedent. og der er her heller Ikke de .,lore
forskelle på sorterne. Dc kraftigste angreb er fundet I
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TaMI 55. Eg~n.skaber hol \·drh\'t!d~sort~rn~. /997

~1'/97 a-.-. '",_ 1997

Mo4-1 :Sd- ~ IKw. for l .... ti Ir... ' c:noertorn ISpcrifil
Kor.I_I~I'_·I_I""- -:" ,:;, ,........,..,::.·1....... 1...- - --..,..--

A.'lIollorug ..s
BakIus 11/8
Cadrnza 1318
Dntgon 11/8
Uarkkin 1218
Jack 1318
Vinlen 1018
SG-S 271 1118

6

81
80
92
83
80
85
78

1
2,5
U
U
U
2,5
O,S
S,5

4

0.0
1.0
0.0
0.0
0.8
0,0
0,0

JO

2,9
2,3
2,4
4,3
1.5
3.8
2,1

2

0,0
0.0
0,0
0,0
O,,
0.0
0,0

PmI.M.lSil 4 5 3
MIAx 8 S 3
PmI.Pm5.Pm9,MlSil 4 S 7
Pm3d.Pm6.M1Si2 8 4 3
Pm3d 4 2 6

5
5
5
7

•

7
6
7
4
7

6
4
7
8
6

I) Shla 0-10. O= Ingen lejesæd. 2) PCI dlekmng

Tabe/56. Fla~ drsfors.g med \'o~rh\'l'desortt!r /993·97.

ForboJdItaJ. for ldJ

V""_ UdbyUe Ol merudbytte, _.
... "'""". ha

Hde lindet Druon I Prevec lOrt
W

"""00 100 100 100 .00 100
C"""", 109 109 106 .'" III
.>Id.. 101 106 103 108 110
Ibr1ei.m 111 105
Jock 107 105
Vin~1t 107
50...$271 107

Dragon 100
Forsogsir 1993-97
C>d<nu .56,1 4,4 108
Baldus ~6.1 ],0 IOS
Forsøgsåt 1995·97
ll3.rld.1n 55.0 '.' 108
hc' 55,0 3,4 106

sorten Harlekin og de svageste angreb i sorten Jack. Del
er kun i sorten Jack, der er konstateret ganske svage an·
greb af gulrust i 1997. Disse bar været ganske svage.
Næsten hele den danske produktion af vårhvede er be·
regnet til brl'Kihvede. Ved denne anvendelse lægges der
vægt på et hpjt protcinindhold, et højt meludbytte. en
huj sedimentlltionsværdi og el stort brodvolumen. Re·
sultaterne l hojre del af tabel 55 viser. hvordan 5 af de
afprø\'ede sortcr lever op til disse krav.

Flere års udbytter med vår1wedesorter
Udbyttestabilitet er en væsentlig faktor ved valg af
vårhvcdesort. Tabellerne 56 og 57 viser de seneste 5 års
landsfoTSøgsresultater med vårhvedesoncr. Tabel 56 vi·
ser forholdstallene for udbytte gennem de seneste 5 år.
Tabellen viser således. hvordan sorternes relative udbyt·
te hur varieret fra år til år. Resultaterne viser en lydelig
tendens til, at Dragon mloyucmæssigt har været overgå·
et igennem alle årene. Der er s ledes anøsere på vej for
denne sort.

Tubel 57 vi~r det gennem~nit1ige forholdstal for ud·
bytte beregnet for de år. 'ioTterne har deltaget i landsfor·
!>Øgene. Der er ved bercgnmgen ikke tagel hens)'n til.
hvor mange fOl'~'tg den enkehe sort har deltaget I det en
kelte k Alle år vejer således lige tungt.

1'/971994 1995 19961993

7åbe157. Sons/orsøg i lårhredl' 1993-/997

label 58. \ arla edes('rtt'rnf.'~udbrnlelu j procem Valg af vårtlvedesort
Der er de senere !r kommet et forholdsvis stort anlal nye
vårhvooesortcr på markedet. Tabel 58 viser sortcrnes
areal3ndel i de ~neste år. Det fremgår af tabel 58. al
Omgon efter at have haf1 den dominerendc position ef·
Icrhåndcn cr vcd al bli\·c annst af nye s.orter.

"20
H
O

so
21
20
8

....
"25
17

"21

"31

7"
12

18

Dragon
BaldU5
CadenZ8
Andre soner
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Bælgsæd
Af Jon Birger Pedersen, Ghita Cordsen Nielsen og Hans Kristensen

71
1

J6

110

An

\ Ildere I ah l! l,l'Ider Bel..æmpclse ... I..al af\cnle laner
ne... 1..I'l'l..mng og ... I..al derfor for..t udfore.. I ()..20 dage ef
ler fangsten. Ildllg.,t i \anm \ cJr.

For"'lg~artx:Jdel har l 1997 værel koncentrerel om
...ol1 ....afpmvnlng. betydningen af jordfygIling og plantc
værn.

Læsevejledning
Arel~ fop,ug med \;Ol1er (lg planlcva.:m l h:clg\;a.:d omta
le.. I delle af~lli1.

Bager,)1 i bogen findes en oversigt over de afprøvede
sorter. deres af"lamning. forædlerbelegnelo;,e. fnr.r:dler
m.IU. Der finde .. I delte afsnll hgelede .. en o\er..IJP 0\ er
de .. fprmcde midler. deres lIldholdsstoffer. marked~pn
sen for de mar't.ed..fone midler nl'.

Omfangel af Mets forsog ..arbejde I bælg:o.æd fremgar
af talxl I.

M,lrb~11

38 soncr
J('Irdf}gmng
Planlc\ø:m

Markante resultater i 1997
l 1997 er der gennemfol1 fo ......og med radrcn ...nmg I :cr
ter L·l..rudtsbd..æmpcl<;en ,cd radrcmnmg har lUe \ æ
ret pa h"Jde med cn kemlsI.. bekæmpelse. Samlldlg er
udh)'ltcl reduceret ca. 20 pet. ved at uge ræU:eaf..l<1ndcn
fra de normale 12.5 cm III 50 cm....om er en foru<hæl
mng for al I..unne gennemfnrc en mdren... mng.

I for ..og med megel æl1c<iil..lmmcl er der opn~et rentab
le Illcnldbytlcr for ')vampcbel..æmpcl ..e.

Sortsforsø9
38 markæl1soner har deltagel l landsfor..ogene i 1997.
Det er en ..tigning på 6 ..ol1er l forhold lil 1996. 12 af de
afprO\cde ...ol1cr deltager I landsforo;ogcne for foro;le
gang. Der er ill1lagt 33 land:o.forspg llled m'trkæl1Sorter.
heraf har de 3 ll1åuet kassere~. Ud over de egenllige
IiJl1thfuNlg er der genncmføl1 33 ...upp1crende for...og

Fangst af ærteviklere
ÆnBVIk!er8 i
2 læklerluge

130

120
110
100

90
80
70
60
50
40
30
20

10
0+--................--4-

23 24 25 26 27 28 29 30
Uge

Danmark\ areal med bælg"æd III modenhed udgorc"I l

dl\M' ar næ ... len 100 pc!. af markært. Arealet med mad.. •
æn har Igennem flere :\r \æret noget under 100.000 h'l.
men l l t)t)7 er ho... larcalcl igen miet op p5 ca. 100.000 ha.

Det fugtige og kniigc vejr for~l p:\ SOlllllleren har gi\cl
gode bellngclscr for angreb af ærtc"kilTIIlld i 1997.
øVrige ....,ampe"-ygdUlnlOc har oplradt nlcd ""age til mo
derate angrch.

Angrebene af bladrandbiller og ænehladlu\ har været
moderate. Sled,.\ er der dug forekommel I..raftlge an
greb.

FlyvIlIngen af ;cr1c\ lklcrc er ugentligl blt'vet fulgt p'l
28 lokaliteter I pl.tnh~a\ hkon ...ulenteme' rcgi<;lrcnng\·
net. l ngur I ~, ny\ ilingen p:1 12 af lokahteterne. h,'Or
dtT lUC er behandlet med ln'\Ckucidcr omkring bJom
:-'lnng. SUJlerne.. hUJde "il dog Mori "Cl være uændret.
n:ir O)'\'ningen på alk 28 lol..ailldcr medlagc... Flyvnm
gen er toppet i uge 29 (14.-20. juli l.

Bel..æmpeh.c af ærlc\'iklcrc anbefale.. vcd fangf'll af
200 æl1t:viklcrc i aili 2 fælder. I a.'11er med ..ærlige I..V;\
IIICI ... l..r;t\ anbefale... bcl..æmpehe \ed fang ... ' af IO æl1c-

Pig. I. Fang\" afll'rtlJI'iklere i jt'rofllorljtl'!t!l'f i 19Y5-c;7 i
p!tUI!t'(I\ ,Iskofls/ll1'11 tt'ml's reg i\'H'ri"S:.\IIt't.
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Ta/u'l2 Lo1lds/orsøg med ærlt!Sor1er /997 (DI -Dl)

~.. ....-- -..,....
~.. I-I-I I~lo.--..... .;:':;. ........... = nv, ::... 1/._

IO R 5 /0 7

45.3 100 25.0 297 16 918
•.6 115 23.H 295 46 918
4.8 111 23.9 293 JJ 918
7.0 I J ~ 23.5 116 5J 1118
3.9 109 23.3 251 22 918
"A 99 21,4 266 IR 818
2.1 IOS 25,1 285 15 918
1.9 96 21,7 295 16 718
45 110 23,9 303 26 1M!
6.5 II' 25,2 276 ]S 918
'-6 110 24,1 249 27 918
5.7 lU 23.9 269 29 918
J.6 108 25.8 322 21 1118
2.0 1", 2:\.1 245 JO 818
/,4

IO .l J 5 J

43.0 100 24.4 J06 12 818
7.9 118 23.4 296 'S 818
6.3 liS 23,4 295 31 818
8,. 120 24,0 27.'1 46 1118
4,5 111 23,3 22J 28 718
4,2 110 24.01 281 21 818
OS 101 23.3 29< 17 718
6,1 II' 24.0 291 " 718
6,0 114 23,8 288 J2 718
lA

!tit/ul[orS#8

Sol...
Aiadin
SonsblaoolOg
Ilohall"
Odm
Jull.l......
Sabel
Tenna
F(l('u$
Slok
Delta
JKkpot
Eiffel
Profi
Canis
Aaina
l~u>

Sipal
Agadlf
Brutus
Too~r

ISO

All/af forsøJ:
Sol...
Aladln
Sortsblanding
CI.3~§IC

Selector
Nicole
Baccana
Alomic
Obdisque
Tenor
Ilonaon
\1cnhir

A'hos
S.... mg
LSI>

Antal forsøg

SoIon
AJadm
Sortsblandin&
Ilarmony
PF 973.18
Toslana
La.
Nltouche
CM 989.19.,52
I-'W

..
44"
11.9
8,4

10.0
1.0
05
2,8

-1,4
4,4

10,0
9,S
~,6

11.9
7,7

I \.0
8,6
9,4
73
1.8

U.9
9.8
1.0

..
41.3
17.0
12.7
17.1
10,8

1.6
4.0
U

10.8
1l.9
7.7

16.7
7.9

13.3
3./

J9,8
16.2
14.1
18.9
11.9
10.1
6,7

I·U
15.5

t,2

46,1
2.1
2.4
1.1

·JS
".6
0.6
1.9
1.7
1.7

".1
1.9
J.8
O.,
".1
2.7
4.0
1.0

-1.7
',9
4.7
3d
/,6

7

47.0

1.4
2.6
0.9
1,1
1.3

....0
1.7
3,4
3.3
0.9
1.7
2,9
1.6

,
.....3
·U
2.7
',1
1.4
1.7

-2.2
2.6
1.9
1,6

IO

4',6
S.O
4.2
45

-2,2
·0.1
1.2

-1.7
25
4.2
2.8
3.0
6.2
2.8
3.2
V
S.6
2.9

".6
6.9
6.3
2.fJ
1J

IO

100
III
109
110
9S
99

103
%

J05
109
106
107
114
106
107
110
112
106
99
li'i
114
I",

9

24.9
B,Il
23.8
24.5
23.1
2·$.1
24.3
24,7
22.8
24.0
24,2
2·U
24,8
23,4
22.3
24.3
23S
27.2
24.0
23,4
24.9
22.1l

6

307
:!94
287
261
227
214
301
260
245
276
274
263
270
290
266
:271
26J
HI
297
26-1
m
27.\

/0

16
,s
32
24
16
15
15
17
19
27
41
25
48
'O
45
so
38
J2
16
43
58
13

9

1M!
1M!
1M!
1M!

818
818
918
918

1M!
1M!
1M!
818

1118
9
918

1118
1M!
1118
9/8

1M!
1218
818

mcd 13 ud\ algte ~orter OiSM: ,>ortcr er ud\algt pa hag
grund af de I()kal~ kon'ulenter. oJl<;ker.

Rcsullntct af land,fuN'gene med markærtsortcr frcm
!!;\r af label 2. Hcr er udbyltcrc,uhaleme opdelt p~ 0cr
ne og Jylland Oerudo\'Cr er der 1 label 2 vi"I udby Ile p.
land ..plan. forhold."lal for udbyltc pj, landsplan. mpmlc-

inprocent i lorslOf. tusindkomsvægt. afgrodehøjde ved
hø,t og dalo for modenhcd

Igen i 1997 har Solara været m lcsort i land..forwgene.
Del er -t. gang. der kun er anvendl en måleSQrt. J gen
nemsnll af for~ogcneer der hostet 44.6 hkg ærter pr. ha 1

Solara. Del er ct faJd pj lA hkg pr. ha i forhold til 1996.
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Tolwl.J, tlorÅ,«('rtwrler oP,Jt'/II/{/ pmlf\"(Jer. SIII'plt'rnu/t·
lI/promi/l/( 1Yl)7

"12-8
11-11
12-8

'"12·8
I.\-K
12·8
IJK

"39
.B
37
Ib
28

"32
\6

20

90
8'
7'
(j~

69

"87

"
" "

,,
100 81 4' 1Ml
'1'1 74 'b IOnI.. 59 19 918
'IX b7 2S "IX

106 76 38 1Ml

"' Ilb '" 12Il<
93 62 'O IMl
97 " 4' lin.:

I~ :u
41.,3 43.,3 100

0,0 .(I,~ ()')

I.l -0.6 99
0,3 -1.11 9(,
2.0 0.9 102
2,6 2.0 IO'
1.1 ,,0.8 98
1,0 O.~ Itll
l.! !."I

,
42.J
Il. \

1.8
O.K
2,4

.11.11
-2.8
_I.J

~,~

'"w/tillw!' R •
Aladln 43,7 4t,O
BlanJ,n1! -lA 0.7
Bac:c:JlI'8 -3.6 .{l.2
Iklla 0.6 I.()

Ag~hr ,~ 1.4
(".1111' 1.4 I.b
T..", ..'.5 -2.2
\ltlt.. ·2.~ -11.1
'~\'I) 3.." :!.J

Udb)lIe og HeTe løndel

"""",,,,1«
l'd' '.

F~· SUtn· Af 0.10I"..bn
""& ""'" "";" ">kl~

.~I.
....... re<...... lal hmg· "">J< .......

Øerne lJylland irner ro< "",m "d ...
,db ho-.l cm I>«l

Al1/dl (lIrlffff, 9

Aladln 46.6
BlanJulg I.~

1:.lfleI -3,4
l.olll ·~.I

FacilS -0.9
Prof! O.q
Ttnor ·0.5
A'llIla Il,!
1....1) U

Udbyuc: tJllIIcrudbyllc

"'arturr1 J<.rcJtype

JR 1+3 I JB 2+4 ffiS·8
HkR. Dr. h.a I nll lIu Dr. ha I All HU. DL hal Au

111/0110llCI! 5 , /I

Aladm 39,9 100 41.8 100 45.9 100
B1anJIO!! 0.0 1fJ2 U.h '1'1 1.11 "'Eiffd 0.8 102 J.2 101 -2,4 95
l..ll(\l 0.7 102 0.7 ., l.b .,
Focus 1.5 104 2.2 105 .{lA 99
PIl.ti 1.' lUK Ul 107 o.ft lUl
Te"'" 1.1 tO] ·2.6 .. .{l~ 99
'\"'111.1 ::!.6 Hl'" lI.l '1'1 O.::! 1U0
I.\J) "' " "'
lmllf "I/IOI! •
AlaJln ....7 100 39.4 100 41,4 '00
BlanJIO~ -0.'1 ., I.' II~ 1.1 .7
B"",,,,,, .{l.2 100 .{l.8 98 -2.9 93
DdlJ. l.1} '16 1.1 'J7 -O,! lOU
Agatlir I.l 102 1.8 105 J,2 108
(';11\\' 0.11 102 2.1 IO~ 2.1) .'Tenna -4.3 91 -1.5 .. -3.1 93
Slllt.. -1.0 .8 0.7 IO'! 2.K .,
ISO /1.1 '" l, l

IlI,lIIdln~:AI;ldln.I·lflel 1.010. !-lilli'

...ortcm... " e\'ne til at klare ,i~ pOl dc fUf',l.;dll~t..' jurdt)pcr
En \,\dan fo .... l.;d .... lIe blalltlt andet af,lure 'Ig vcd. :11

tnrhold,tallenc f<lr udn}'llc cnten \;lr klan 'tigende eller
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I arcl' tor\og er dt'! hUjC'h: udh) Ile hmle( I ..oncn
Harman). dcr har gi'C'( cl udb}'llC ":Irende til el for·
hold~t;Jl p..L 120. K~l"'lcn [l~i ni\eau med denne \;on ligger
en 'lor gm[lrc af andre ~oncr. der har gl\et udb)'llcr \\"a
rende III lorholdstal 112-115. Det I... \c'te udby Ile er I

MCI\; lor.."g hl)\tel i "onen Odm. Dcn har ~pvet et udbyt
te 5.\arende (Il furhold,taI95.

Dc rd:.tti\l huje"le r:'tprolclllproccnlcr er i årel\ f(m..og
fundet I 'urterne untra. Atho<.. Tenur. Baccara og To<.,
kana. Dc relaU\ t la\i:: ... tc rJprmcm[lrocelllcr er fundet I
....orterne Prof!. Ton,er. Tenn~l og Odm,

Prntelnproccntcn i årel' forspg ligger ca. 0.5 procent
enhed h'ljerC end i 11.)l)6.

StorreheIl af de hU:-.teLlc fm vancrcr en del fra son til
,urt. I ;\re" l:.tml,foNlg er de mllld h: æner 110"t<:t i "'ur-
ternc Julla, PI- 973.11) og Odin. De wr:..lc fm cr Im:..let j

,ortcrnc Cla"I('. All1o,. Lanira og Obdi'quc. Ved valg
af markært,ort er afgmdehojde \cd hO"1 en meget \æ
...entlig k..Lr...kter. Den gl\cr Cl fingerpeg om ri~ikoen for
l...b I fnri1UH.1d ...e med \all';kclige im"lforhold. Suna
mcLl ... tor afgmdchoJdc \ed hu\! \ il unc ... a~re de lelle:..le
ng "lkre ...te:1I hosle. De nyere: mark:crt'nrterer cfterhan
den I "tand III al bli\t" 'l:n.'nde frclll til ho..1. Blandt ..or·
terne i Mct' IJ.nd.. foN'g har Sclector. Atho:, og Bomol.J.
\;eret de rcLJII\l l;a\c,te \ed hoo;t. men~ de hOje..te har
v;crel ,uncmc Hnmlony. Aladin. Brutu, og 'ilouchc.

Dato tor mooenhed frt.'llIgJ.r ;af kolonnen ydef"t III h,'J
re i label 2. Dc tidll~'te ,orter :\IOlllic. Tonser. .1ulia.
Odin ug Delt:l har været modne ca 4 dage tidligere cmI
dc ,ildlpte ..orter,

Supplerende forsog med markærtsorter
Rc,ultalcrnc af de 41 for~og I den ..upplen:ndc afpmv.
Illng med marl.;a.'rtsoner fremg:'ar af t'lhcl J. De opn&cdc
udbytter er olxleh på 0eme ng Jylland. Der er beregncl
forhold:-.t:J1 fur udbyllc for hele landel. Man '\I.;;al her
,"ef!: oplll.crl.;'om pa. at ..onen Aladlll h:Jr \æret male
'urt I den ,u[lplerende afprm ning I IIllKk:etmng III de
egentlige 1'lIld..for,og. 11\ l'r Snl..Lr;t h.lr \ ærct malco;on
Forklarlllgcn pa dennc fUf',kcl er den enl.;le. ni dct IHe
har været muligt at ,bffc Solara I tll\tra:kkclige m..cng
dt:r til. J.t den har kunnel 1I1dga 'Olll lll,Uc'on i d('1l ,up
[lierende afprm mng Forhold'tal tor udb) Ile I de 'up
rlcrcnde tnr'\lg ligger [lga ændnngell afmale'un I;j\ere
end i de egcntllge land,fur,ug. I h ... ilian ..er pa. h... or
dan \oncrnc h...r HJrct '1M- I forhuld III hmanden... \:lrer
re,ult...LIcme ... f de "ur[llcrende fOf'og gan\ke pænt til n;.'
,ultatcrnc al tie egentlige Iand,for..ug.

I tabel 3 cr opgivet 'tængcll:cngdcn nmknng blom
'lring. l de llIf.clde. h\'or lier "':1' udl:cg I ærtemc, fore
Ir..dkc." "ol"ler. der ikke er lor krahlgt \o~sende. og her
I.;an planlehujden være en god retle'nor, De~\'ærTe er
der. '0111 det fremgår af rc ...u\t;ncrnc. en g'lIl,kc p;cn
,amlllcnhæng Illcllem pl'lllteh~ljdcn tIg afgrodchojdcn
\cd hil\! Ihi, a:rterne el.;,cm[lCh ... ,1.;:11 bruges lil hel
,;cd. er afgnx.1ehujdell \cd hmt lUC ,a afgørende. idel
:enerne hlht&:' pa el forhold,,>\ i, IIl.1li~1 Ild:..punl.;l. Illden
de beg.ynder..Lt falde ,ammen,

I label 4 er de 41 for"lg OrxJcll efler jOrdlypcn. Denne
op\lillillg t..'r la\ct for al 1IIu'lrcre. om der er fo ......ke1 p:l
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klart faldende med ændring i jordtyper. Resultaterne i
label 4 anlyder. al sanerne Loto og Baccara har kJarel
sig relativt bedst på de lidi lettere jordtyper, mens sorter~

ne Delta og Agadir modsat har klaret sig relativt bedst
på de lidt sværere jOfcllyper. Denne opstilling kan ikke
bruges til en direkte sammenligning af udbyttcmulighe·
deme på de forskellige jordtyper.

Sortsblandinger i markært
I de supplerende forsøg er der for I]erde gang medtaget
en sortsblanding af markærl. Fomlålet er bl.a. at under
søge. om en soltSblanding i forhold til en enkelt sort gi·
ver et mere ensartet målegrundlag mellem forsøgsserier·
ne i det enkelte år og mellem årene. Derudover er for
målet at vurdere. om en sOJlsblanding af markærter kan
være med til al0ge dyrknjngssikkerheden i denne afgrø
de. Resuhalcme af de 4 <'trs forsøg fremgår af tabel 5. I
denne tabel er udbyttel af sortsblandingen sat til 100,
mens del i de andre labcl1er j dette af~nit er udbytte for
Solara eller Aladin. der er sat til 100. I 1997 har sorts
blandingen givet det samme som gennemsnittet af de 4
sorter, der indgår i den. Delte er i modstrid med resulta
tet af de 3 foregående års forsøg, hvor sortsblandingen i
alle 3 år gav et højere udbyttet end gennemsnittet af de 4

Tclbe/5. 50mb/al/ding j markæn

Udbyuo - Al__

1- ...""" ror"'. bo;de""""cm
An/al forsøg 15 15 14

Blanding 1994 42,6 100 32
SolarJ. ·n.o 98 34
Lolo 44,4 11)4 30
lulill 39.3 92 33
Odin 38,4 90 38
Ons. 4 soner 41.0 % ]3

Amalfoneg 11 11 "Blanding 199.5 40,1 100 37
SOIar.1 38.8 97 28
Odin 37,6 94 36
Eiffd 42.2 105 49
Lolo 38,7 % 28
Gns. 4 soncr 39,3 98 35

Alllllljorsøg 17 17 16

Blanding 1996 45,0 100 43
Solar:!. .w.2 89 23
Aladin 40,7 11)4 55
EilTd 4.l,7 99 46
Lolo 41.2 92 17
Gns. 4 sorter 43.2 90 35

Anlal fanøg 24 24 21
Blanding 1997 42.8 100 3]
Aladlll .ru IO' 39
Eiffel 42.7 100 37
L~ltn -11.5 97 IO
Focus 44.2 103 28
Gns -I soner -I!.9 100 JO

GI!f1nemsnll for 4 lIr.

Blanding 42,6 100 ]0
(jus. -I soner JI.6 98 34
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sorter. der indgik i den. Gennemsnitsudbyuet for de 4
sorter. der er indgået i sortsblandingen. har således igen
nem de 4 år svinget fra forholdsLal96 til forholdstal100.
I hvert af de 4 afprøvningsår har der været l eller 2 sar·
ter. der har givet el udbytte. som mindst har ligget pA ni·
veau med sonsblandingen. Sortsblandingens plantehøj
de har hven 3.r ved høst været på niveau med et gennem·
snit af sorterne i blandingen.

De 4 års forsøg tyder på, at der kan være visse fordele
forbundet med at dyrke en sortsblanding af markært.
Dette bør dog undersøges i yderligere forsøg. således at
det kan blive fastslået, hvilke typer af ærtesoner der evt.
med fordel kunne indgå i en sortsblanding.

Spørgsmålet om del fornuftige i at anvende en sorts
blanding som »måJeson« i sortsforsøgene med markært
er nu belyst i 78 forsøg over 4 år. Resultaterne viser. at
der ikke er nogen ulemper forbundet med at anvende en
sortsblanding i forhold lil en enkelt sort. Den væsentlig
ste fordel ved at anvende en målesort. der består af en
sonsblanding. ser ud tjl at være. at der opnås et mere
stabilt sammenligningsgrundlag mellem forsøgene i det
enkelte 3.r. Herudover giver det mulighed for al gennem
føre en I~)bende tilpasning af »målesort«, ligesom del
sker i vårbyg. vimerbyg og vinterhvede.

Markærtsorternes egenskaber
21 af de 38 afprøvede soner af markært er på nuværende
tidspunkt oplaget på den danske sortsliste. Tabel 6 brin·
ger uddrag af de karakterer. der findes i sonsHsten. Ka·

Tclbel 6. Egt'JlSkaber i ærfersoneme, eJler Grøll Viden nr.
181 juni 1997-Al-

Mod--JJNdo- PI-. PI-. !=...... oll bo;de ,... ---tid leje- ....
ORd bool

Agadir 4 J 7 8 4 O J
..,

Aladin 5 2 7 g 4 7 5 5
ASlJna 5 4 8 8' 4 8 J ..,
Bonalyr'] 5 5 4 g 5 6 4 5
Brutus 5 J 8 "

] 7 4
CllIIis 7 2 8 8 4 7 5 4
Classic 5 3 8 g 8 g 2
Delta , 4 O g 4 7 5 5
Focus , 4 ,

8 5 7 ] ,
J.d",,,. 5 1 8 g 4 O 5 5
Julia 4 5 4 g J 7 4 5
Loo.. , 4 8 gI 7 9 ] ..,
Lo.. 5 4 4 g O O , 4
Nicole: 5 O 4 g 3 7 J ..,
Odm 4 5 O g 4 O 4 4
Signal 5 O ,

" O 6 4
..,

Sabel 4 4 4 g , O , 5
Slok. 5 2 7 gI 4 7 5 5
Tenna 4 O ,

8 4 O 2 5
Tonser 5 O J 8 4 O 2 "'
': NormaJbllldede
": Fra og med 1995 under~"ges ~lala.lldclen ikke i forbindelse med
<,()rtslistcoplagdse
l =Iidlig. hllc tcndens til leJesæd. la\ afgnxle \'ed høst. lav fnml:gt.
1;1\' rum\ æg!. lav! protcinindhold og lav skalandel.
g=gule rener. gr=gronne æncr



raklcrcrne for plantehøjde ved høst, modningstidspunkt.
tu!>indkornsvægt og prorcinindhold svarer pænt til angi~

velscrnc I tabel 2.
Herudover vi"cr karaktererne for tendens lil lejesæd

og for afgnKlehøjde ~'ed IW:-'1 ngså pæn1 sammenhæn·
gende værdier.

Flere års forsog med sorter af markært
T::lbcJ 7 og 8 bringer en oversigt ovcr forholdstallet for
udbyltcr i de !>cne:-.lc 5 ,\rs fors"g med soner af markæn.
Alle re)o,ult~ler er beregnet med $olara som måJeson.
Ved beregningen af di!'.!>e værdier indgår kun resullater
fra landsforsøgenc. Re:-.uhatcrnc fra den supplerende af
prøvning indgår s:\lcdes ikke i di~se.

Re"u1tatcrnc i wbel 7 illuslrerer tydeligt, hvordan ud
h)'ttcrclatlOneme mcllem !>oncme svinger fra år til år. I
bunden af tabel 7 :-'C:-', al der er en del nye soner af mark
ren på vcj. som i Cl eller IO år har givct ganskc lovende
rcsullatcr.

Stabiliteten i udbytte er en al de væscntlig:-.tc faktorer
ved valg af son af markæn. I-Ivi~ tabel 7 læ"es på tværs.
får man et godt overblik over dettc forhold.

'997

SolIlIlI 100 100 100 100 100
Bohal)'r '.\ 91 " 101 110
Focus 100 105 104 109 109
Pror. lUX 104 % 106 1117
Eiffel 102 106 100 108 106
Tenn" 101 IO::! IO_ 1O~ 105
L<xo 104 106 105 100 10J
Julia IIl2 94 101 99 99
Sobel 105 99 10J 100 %
Odm 91 91 % 98 9.1
Delia 104 106 108 107
SlUk 102 95 102 106
Baccara 107 109 103 IO'
Aladin 10' 108 115
Tenor 104 113 114
Jackpol 98 1()7 114
Obehsque 97 104 110
('1m,,, "" IOS 110
Lan.. 102 106 106
Nicole 1116 100 99
Atomlc 101 101 %
CIassIl.' IO' 115
Agadir 112 115
A'lma 114 112
Se1«:lor 107 109
'ilgnal 102 9')

Harmony 120
Nllouchc II'
CM 98919.52 114
Brutus 114
Menhir IIJ
SOl'lSbland,ng III
PF973.18 110
Bonan/.! lill
Toskana 110
Alho~ 10'
Swing 104
Tonser 11).1
l.andor 101
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Ta/u" X. Ol'ersigl ()\'er .mrtifnnøg i markluI

IUprotem Thslndkoms
Udbytlcoa
merudbytte. 1'0<-

M/uitær1
i tørstof \'ægt kbg kerne olck"l

pr. ha ..,
SOI~":teI sOlaral~e SoI8rnl'::;.e

Solara 100
Fors"l;\!lr 1993-97
Focu.~ 24,7 23,9 310 277 44.8 2.4 105
Eiffel 24,7 23.5 312 29,l 4~.2 2.0 104
Pror. 24.7 23.0 312 267 45.2 1.9 104
Lulu 2·\.7 24.0 ll4 :1(1) ....6 1.6 IO_~

Tenna 24,8 22,9 311 2S3 45,2 1.5 103
Sobel 24.9 25,1) 109 266 46,2 0.3 lUI

DIBohalyr 24.9 24.6 J15 276 45,4 ·0.3 99
Julla 2-t,7 24.2 ~12 227 44.5 -<),4 99
Odin 24,7 23.1 310 242 44.8 ·2,3 95
Ponl'$w}r 1Y9.J-97
Delta 25,2 24,4 299 262 45.0 2.8 106
Baceara 25.2 24.8 298 276 45,3 2.7 1116
Stok 24,8 24.3 299 270 45,0 0.5 IO'
ronøx.wlr Jm·'}?
Tenor 24,8 24.6 299 270 45.7 4.7 110
Aladlll 24,7 23.6 299 282 M.9 4.1 109
Canis 24.8 24.1 JOI 265 44.9 3.2 107
Jacl..pot H.S 24,5 JOI 267 44.9 2,9 106
Lantrol 24,7 24.7 J06 331 45,8 2,2 105
Obeh:-.que 24.8 23.9 299 298 45.7 1.6 104
Nicole 24,6 23,2 301 270 46,6 0.9 102
AlOmj( 24.8 2J.l 299 286 45.7 -0.3 99
Fors_85tJr /996·97
Agadll 24,4 23.0 318 176 45.1 6.1 111
Astina 24,4 23.0 318 276 45,1 6.0 113
('hh'lC 24.3 22.8 310 340 46,3 4.' 110
Selector 24,3 22,5 310 256 46.3 J .• 108
SIgnal 2-1,4 23.5 '" 30'\ ..\'i,1 0.2 100

Tahcl 8 viser det opn:\ede relative genlll:lII~nil,udbytle

for de "eneste indlil5 år, hvor den enkelte :-.ort har dclw

get i Inndsfon.øg. Der er vcd beregningen ikke taget
hen:-.yn til. hvor mange fON'& sorten har deltaget i det
enkelte år. Ocr er altså tale om Simple a",gcnnem:-.nil.

IOaf de afprøvede sorter har t.Iehagct i Iand~forsøgcne
i lllind~1 5 år. $onen Focu~ har med ct forholdSlaJ på 105
været den genncm 1illilligl hO)Mydendc af diSse IO ~ortcr.

3 ,;or1er har deltaget i 4 :\r. og her har DelIa og Bacl:ara
begge givet forholdstal 106 i gennemsnit"udhytlc. 8 :-.or·
ter har deltaget i 3 år. og her har Tenor Vlcre\ den hoj"l
ydende llled el gennemsnitltgt forholdswl for udb)'l1e på
110. Endelig har 5 sortcr deltaget i 2 års forsøg, og
blandt disse har A:-.tina og Agadir begge givet el gCll

nenl''>l11hudbYllC \Varende til forholdstal I 13.

Valg af markærtsort
Med det Morc anlal :-.or1er af Ilmrkært, der både er af
prøvet og rnarked.. f,~re~, kan det være vanskeligt at sikre
!'.ig el overblik over alle sorterncs egenskaber.

I (abel 9 er der givel en kurt karakleri~lik af de sorter,
der har deltagd i landsfom~gene i 1997. I tabellcn er
kun medtaget s0l1er. der ligger i ydergruppeme for de
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Tabel 9. Kort Iwrakterauk li! ærre.fOrt~nle i {andsforsøg
1997.
Kun sonerne j ~'dergruppeme er naml.

TtIINI IO. Omsåning afm(1rkæn efterjordfygning (06)

I; III!:ell om~~""u~
2: Omsdlllllg efter jorl/fygning, han'nmgjonui

jor sdning
Tidlig moden

Delta (kilo Julia
Tonscr AlOml~

Sildi~ moden
Harmony Oass;c Alhl>:'\
Brutus Obelisque Cam'>
Jackpot lantra

_pr. m'
" ..Pojl'

Udb. ....- -_" I 4olI5
....... "pr!;

Sons~'algog ewblering afmark.a:rt:

omlalte egenskaber. Alle sorter. der ligger mellem yder
punkterne. er ~åJedes ikke taget med i tabellen. Dette
udvalg er skel af hen~yn til overskueligheden. Der skul
le Illed det store udbud af sorter af markæn være mulig
hec.J for at vælge en son. der be~idder de egenskaber, der
passer til den pågældende mark. Hvis sortsvalget kom
bineres med en god etablering og en omhyggelig pas
ning af ærtemarken gennem vækslsæsonen, er der mu
lighed for al opnå Ct rimeligt udbyue af æneavlen. og
samtidig fås en god forfrugt for en efterfølgende kornaf
grøde.

Sonen skal
- gi~'e el højt og swbil' Ildb)'ue gnlnemjlue årr

ajprø,·ning.
- MW: en stor planteh.jde ved høst a/hensyn til

dyrknlngssikkerhnlen,
\'ære kraftigt ~'(Jksende og lang for at kOlfkllrTf!~

~dstmuligt mod IlArudtet.

EwbluinRen:
Du skal
- etableres mellem 50 og 70 planter pr. m1 i Jmå

frøede sorter,

sds i 6-8 cm:r dybde. :J
- tromles lige efter .fdlllng/or at trykke stenene

ned i jorden.

H.jt protdnindhold
l.antra A~ TenQf
Bacear.t Toskana Solaro

Antalf(>NfJ~ J J J J

Lod / 49 54 32 23.9
Lt-d 2 88 45 0./
LSD M

hwom...lnmg

Omsåning efter jordfygning
I foråret 1997 blev en del marker ramt af jordfygning. I
den forbindelse blev det diskuteret. hvor kraftigt skadel
en æl1emark !>kal være. før del kan betale sig at så den
om. For 31 f3 belyst delte spørgsmål er der i et antal ska
dede ærtemarker ciabieret forsog med omsåning. Ska
derne efter jordfygmng er oftest meget uensartede_ Der
for er det van'lkeligt at finde velegnede forsøgsarealer.
Alligevel er der i foråret 1997 wniddelbart efter jordfyg
mng anlagt 4 forsøg med omsåede parceller. hvis udbyt
te kan sammenlignes med udbyuet i uberørte nabopar
celler. 3 af de 4 fo~,g har givel brugbare re~ultater. og
di'l'-C fremgår af label IO.

Som det fremgår af labeheksten er der harvet forud
for såning i forbindel~e med omsåningen efter jordfyg
ning. Ved etableringen af forss,gene er der optalt 49
frem!>pirede ærter pr. m!. En stor del af disse ærter var
dog stærkt beskadigede og gav senere anledning (il en
kraftig forgrening af ærteplanlen. Omsåningen i for
M,gsled 2 blev gennemført omkring I. maj. Efter Otn

\aning er der opn Cl et forholdsvis hOjl plantetal p i
gennem"mt 88 planter pr. m!.

Modenhedsdatoen fremgår ikke af label IO. Oplysnin
gerne fra forsøgene vi'-Cr lidt varierende re~uhaler. I el
fon.og har de omsåedc og de oprindeligt såede ærter~

lcdes været modne på samme dato. mens der i et andel
forsøg er konstateret 5 dages forskel i modenhedstids
punktet.

Den kraftigere og tættere bestand af æl1er i forsogsled
2 efter om'iåning har betydet. at der var en stOrre afgrø
dehojde '0'00 høst. Hvis man ser på gennemsnilsresultalet
af de 3 forsøg. er der Ikke opnået noget merudbytte eJler
mindreudb)1te for al om. Der har U1edes ikke været
nogen betaling for den gennemføl1e omsåning. hverken
111 arbejde eller lil udsæd. Hvis man i stedet for al se på
gennemsnittet af de 3 forsøg beltagter forsøgene h"er
for sig. \ iser der sig et lidt andet billede. 12 af f~øgenc
er der opnået et mindreudbyuc ",ed den gennemførte
omsåning. Tabet har s"'Jnget fra 6,7 lil 2,8 hkg pr. ha. 1
det tredie fOT>;øg er der opnået et utilfredsstillende ud
bytte I forsogsled I på 16 hkg pr. ha. og der er opnået et
merudbytte for omsåmng på 9.8 hkg. Dette udslag kan
fonnentJlg for en stor del forklares ved. at der har værel
en ret stor ukrudtsdækmng i forsøget. Ikke mindre end
45 pet. af jordoverfladen har ved høst været dækkel med

La"1 proteiniDdhokt
Profi TonSCT TenlU
Odin Swing Selector

GntmM' (NI

Nl(ouche AlomK Brutus
Lantra Obelio;quc Selector
Signal Solara Sl(ll
A~lma

Storflll'tde
OasslC Alhos Lam",
Obehsquc Solan Aladin
AlomK: Loto

l.a\ afgrede \ td hesl
Selector Athos Bonania
Tonst'r Nicole Baccana
Julia loto

Bohat)'r
Ousle
Foc..
I.DI.
Odm
SWln8
Ton~r

CM911':l1952

Smlrrttede
PF973 18 Odm
Swing 800:1111..111

Gule rrtl
Al.dm

8~.""
Canls
Eiffel
Julla
Nicole
500<1
Tenor
IlamlOnY
PF97J 18

Agachr
AtlKK
Bonanl..3
O<ha
J~kpot

Menhit
Prof>
Tenna
Toskana
Lando<

H.j a(gredt' Hd '-t
Harmooy Aladm BrulU5
'lltOlXhe Cani J3Cl.pot
Prof>

Julla
Tenna
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P...... planter Hkg a:nn pr. h.

\'lIrkært SI'kllum """ Ddb. øg l ,..cw~

bladlus llX'rud·
ca.2ln merudb.

bylte

ukrudl I for..,,,g~led 1 L:krudll>dæ~nlllgl:1l er reduceret til
l J pct.. hvor der er forelaget en olll~;lning,

Resultalerne af de 3 gennemførte fOr"'log vIser Ikke no
get cnt)digl billede af. h\'om r del ~an betale sig al 0111-

mar~æner efter Jordlygmng. T\'ærtimod illU'·otrcrer
re..,ullatemc lydelig!. al del er van:.~eligl at træffe den
I-orrektc bc.,lulning. når man sl~r mel! valgel mellem al
li en ænemark om ellcr lade den bh\-'c liggende urort.
Re~uh.ateme anl)'l!er dog. al der skal \-ære tale om ret
\-old-.ommc <;;kader, for del kan belale ~ig at !>a en æne·
mar~ om.

Planteværn
Sygdomme og skadedyr
Ilahel Iler ærtebladlus be~æmpetl1led forskellige /1ud· D
ler l hel og halv dosering. I for~øg ..led 6 er halv dosenng
al Pirimor blandel med halv doc;enng af en ny formule·
nng af p)rethrnidet Karale. Azlce blev og afpro\ct i
æncr i 199.t-95, og der henvises lil o\'ersigten frJ dl'<>e
;.'Jr. Kun Pmmor er godkendt og l1lar~edsføn.Mavnk 2F
er ogs. p.k l1lar~edel. men er ikke gollkendl lil a~ner, Der
er I gcnncmsllll af fOf\Ogcne ikke opn cl sikre merud-
b) Iler for bc~:t:mpel!>C af ærtebladlu ... I el af cnkcllfor-
~()gene er der opnåcl ..ikre merudbyller l forsog .. led 4 og
6·8 (2.7.1,4 h,g pr. ha).

I gcnnclmlllt af 9 fOf"og l 1995-96 blcv der opn. Cl cl
'Ikken hOJcre merudbytte for Mavrik end for Pinmnr.

I label 12~.. re..ultah:me af 5 for','g med bckæmpcl
M: af bladrandhd1cr (fon.og"led 5). bladlus og ænevikle
re <;:lllll wampc..ygdomrnc (forsogsled 4). For~øgene cr
opdelt i 3 IOf"I)g med angreb af svampe..ygdomme, i..:cr
(('r'l'~kimmd, og 2 for..ug uden angreb af o;ygdornmc.

0.2
0,7

,2,~

·1,]

~.2

4,2
4 .•
1.7
J.6

-0.2
1,4
O,l

"'
"'

42J
2.~

2.1

32,7
11,2
0,1
11.2
0.7

"14
'0

66
18
24

78
1<1 "60 67
1<1 .,
60 56

1<1 .,
60 50
1<1 ,.

'TLI-..11 O,., I Sun 0.1 1\ 1-.

jrN7. .J for~6~

I U~handlet

2 0.25l.:g Pmmor
].0,1] kg PInIllOf
4 O,~ I Alt.......·
S. 0,2 I Al.le\;11

ti O,Il k~ l>tnmor
...0,1 k~ Kar.lle "G

7. 0,2 I Mavnk 2F
S 0,11 \t3\'Ol 21
LSD j.~

/-SO 2-"

Tol>1." /I IJImllll\ ID?)

IW'i, lJ6 I) t/>f\lfr:

I Ubehandlet
! 1),25 kg Pinmor 60
].0,1] kg Pmmor 60
to O. n kg Pmnklf

...0.1 lS Kanue WG 60
7. 0,2 I Ma..rik 2F 60
8 0.1 I MJ..nk ll' €lO
UiOj·/(
f}iJ) :!.~

Jordfygnflll~ J..an \'ir,... hard "ed mfremsp,redt' ærEn.
OI'uMe II/Ilede nur sItuallOnell i forbmde/se med elO
b/enng af!onøg mnl mrm}llIng dell 28. april. Næste
billede ";"t'r "illlatlOlI('" den 16. jUli;, parr:ellell lil "1'11
sIre er omsdn og ~ddigl lællue. DelIredie billede "f
ser. J,,'orrllm {ulerne, t'fler al hm't'd...kuddel er s/e~1 af,
har buske/ ,\'lg og sal mange side"klld. (Jel nederflt! bil
lede er laget den 17. JIlIlog ";"er. h,'ordlmforskellent! er
blt'I't!1 mindre marklmle,
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Tabel 11. SktllJedyr og jl'ampuygdomme. (DBJ

Pet
Hkg km><

Ik Pa ",bo.....- p10Dla .. Pet Udb. 1-..- """ .......hnp.
bUd1.. """ Ol ""'.

indeks .,," .....' ud-
ca.23n

gnav
udO b\'ue

1997. J fors"~ m~d n'OJftIHlJIlHÆb lIs.

I. Ubehandlet " 0,3 92 41,6
2. 0.15 1Sumi-Alpha 1.00 '8 O,, 3,' 2,'
3. 0,08 1Sumi-Alpba 0,50 SS 0,3 2,3 1,.\
4 2,5 1Daconil 500 F 1,00 56 93 ',' 2,0
, 0,2 I Sunu·A1pha

0.151 Sumi-Alpha 2,00 30 0,1 .S '.7 2,7
6. 0.\5 1Sunu.Alpha 1.00 13 0,2 88 l,' O,,
1. 0.25 kg Pirirnor 1.00 29 0,2 3,.\ 1,3
8. PC-PianteVIml, d}T 3.33 " 0,3 2.2 -1,6
LSD 1-8 ...
LSD 2-8 ..
/997. 2Ion" Jf'
l. Ubehandlet 'O 0,3 94 40,3
2.0,151 Sunu-Alpha 1.00 30 0,7 -O,, -1.5
3. 0.08 I Sumi-Alpha 0,50 30 0,8 -0,7 -1,.\
4. 2,5 I Dacooil 500 F 1.00 40 9' -0,8 ·3,4
5.0.2 I Sumi·Alpha

0,15 I Sunu·Alpba 2.00 36 0.8 94 -1.9 -3,9
60,151 Sumi-Alpba 1,00 12 0,5 96 ·2.0 -3.0
1.0,25 kg Pinmor 1,00 24 0,3 -1.1 ·3,9
8 PC-P!anlevæm. d)T 3,00 50 0,3 ·1.9 -5.0
LSD 1-8 ...
LSDl·8 ...
1996. B/or!"

1. UbehandJet 37 3.' 8. J',I
2.0,151 Sunu.Alpha 1.00 20 2,8 1,1 0,2
3.0,08 I Sumi·Alpha 0,50 20 2,7 1,0 0,2
4.2,51 Dacoml 500 F 1,00 27 2,7 87 1.5 -1,1
5.0,2 1Sumi-Alpha

0,15 1Sumi-Alpha 2,00 21 2,' 87 2,' O,,
6, 0.15 I Sumi-Alpba 1,00 20 1.1 87 1,5 0,5
1.0.25 kg Pu'itDOf' 1,00 14 2,1 0,0 -2,2
8 PC-P1antevEm. dyr 1,38 11 1,1 l,. 0,.\
LSD l-B J,S
LSD 2·8 /,5

Æneskimme/ hlzr i J997 l'æret mere udbredt end nor-
malt. Svampen lril'es bedsl ;fugtigt og ""/igl l·eJr. Øvew /995.6/0,.$'8

ses de sdkaldt prmuue angreb, hl'or planten lige fra l. tJbohandk< 71 6.0 88 37,2

jremspirillg er systemisk belagl med æneskimmel. Sd- 2.0.15 I Sumi-Alpha 1,00 4J ',7 l,' O,,

danne planter forbU"er små ogforkrobfede og \i/ a/drig
3. 0.08 1Sumi-Alpha 0,50 42 ',3 l,. 1,1
5.0.2 I Suml-Alpha

producere bælge. Kemisk hekæmpelse er ikke mulig. Fra 0.15 1Sumi-Alpha 2,00 41 3,7 2,2 0,2
di.ue plamer spredes sporerne via \'mden lil !>lUuJe plarl- 6. 0.15 I Sumi-Alpha 1,00 I. 2,' 90 3,3 2,3
(eT, h\'Or bhuh' og bælge angribe.{. Se fotoet nederst. Dis- 8 PC·Plamevæm. dyr 2.20 2. 3,1 2,8 O.,

se angreb betegnes som sekundære angreb, og kemil'k I-SIJ 1-8 /,7

b~kæmpelf~hlJr nogen effekt mod disse angreb. I årets LSD 2-8 ..
forsøg er der opnåel rentable merudbytter for svampebe- 'Gnav af lrn~vlk1ere[lSI&r\'e

kæmpe/se i (uter med udbredte angreb af ll'rtt'skimmel. Led 5 behandlet l stadium IO og i stadium 60
Led 2-4 behandlet I swlJum 60
Lcd 6 og 7 behandlet i ..tMhum 71

Det fremgår, at der kun l forsogene med svampeangreb
er opnåct cl merudb)'ue for svampebekæmpeJse med
Daconil j fuld blomstring. Merudbynet er dog ikke SIa- tomerudbyue for !>vampebekæmpelse på 4.0 Ilkg pr. ha.
tistisk sikken. I 2 af de 3 enkeltforsøg er der dog opnået Ved al sammenholde forsøgs led 2 og 5 fremgår det. at
<;tatistisk sikre bruuomerudbytter på 7,7 hkg pr. ha hhv. der kun er opnået et mindre og usikkert merudbytte for
7, I hkg pr. ha. El enkelt forsøg. hvor forsøgsled 8 mang- bekæmpelse af bladra/ldbiller.
ler. er vist i tabclbilaget. Her er der opnået et sikket brut- l forsøg~led 7 er ær(eh{adlus bekæmpet med det blad-
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lus"'pcClfil..l..e middel Pirimor. og der er l de 3 for!'>ug op~

naet et IlllOdrc. men u"lkken mcrudb)'ltc.
BehandllOgen l forsugsled 6 er reltet mod ærrel'ikfere.

men der opnå......amtidig en effekt p~ ærtebladlus. Bc~

handlingen er udfIIn i \ :ck ...tMadiulll 71 (IO pct. ba:lge j

fuld ...",rrclsc) ca, 9n. Toppunktet fur n)'vnmgcn har
Ifølge figur I \.t'rct 1 uge 29 (1~.-20. Juli) I 1997. Be~

handlingen har I..lIn re!'lullcn:t 1 et rnmdre merudbytte. I
ubehandlet har kun 0.3 pet. af froene \æret bcgna\cl.
h\ llket er et la\ t angreb...ni\ci.lu. Fnmlålet med fo,..;oge·
ne er al bd)'>e a:nc\ ikleren, bctydlllng for både udb)'ltt'
ug kvallie\.

I fON)genc er også målt .lfJlreewU'. Dcnne har værel
huj i ubchandlt:t og er kun lidi påvirkct af de cnkche be~

handlinger.
I fo",ug ... lcd g er ...kadcd)'r bekæmpet iflllge PC-Plal1~

It'l'l('mt \eJledmng. Der cr ... fprnvct en protOlYPC al P('~

Plante::\ 'l·m. "'nm endnu IHe er færdlgud\ il..kt Det
fremgår. at der er all\endt for høj en 1O(.I\all, l forhold til
de opnåede meruJbyucr, Programmcl vil bhve jlhlcret.
ug fOI'\l,!!,cnc \ il fon"ælte

De }.fl'llIl1'mfol'/(J !ol',\'Pg har I'il't fø/~l'"dl' It'dr. IJ('Åll'm~

p('/l'e ll(.\kad(>dvr (lI:! SI'WJ1lli'I·,,~donmu'" ærler:

Ærft'"klere:
- at ,ulhytterab kil" fim'Kommer H'd mt'.'!t't kroji1xe (III~

~reb,

- (If hf'ka'",pelse kali l {('re aklllt'l i ær/er "u'd Ill'rligf'
halirl'f~kr(ll',

at fl'fVmlmfll'lder kim lm\'I'IUI('{ fil ar 1"//I'{!el'(' beÅIl'm·
l'el\('(he1Jal· o,: hekcl'rtlpelsestidlplUlÅf

S\'W1Ipengdomme:
Ul bd.1cml",'/Il' kim ,mdrageiteH'i( er retllabel.

- at hf'kfrmpelse kun er aklll('/ i t1r ml'cI mef(t'I I"ppig
Iledbor I maj og J,m"

(l/ IIdbn'dfe (lfl~rt'h {/f (l'rlpl,ktmfllel her lJl'kæmp('J. I'lJ
{mm cia l'I' Ild\';f(f til !ugtlgt (IR Å(lligr 1'11'

Ukrudt
I 1997 er ul..rudl\bel..æmpel"ien l :ener udføn I lobet af
m~J maned under koligc og fugtige \ ejrbelmgel-.er. Ef~

fdlen har \æret særdele~ tilfred"... til1ende. I enkelte for·
"og har \'irl..ning...hetmgelseme 1æret så gunstige. at
nogle bch:lI1dllllger har medfon ...kade p afgrøden Det
tc komma til udU)'k, dels som fterre planter pr. m2 I vis·
M~ for~ugi\lc:d efterfulgl af el lIdb)'llct~lb. og dels ~om el
manglc:ndL: mcmdbYlIc i forhold til andre behandlinger,

Bladwlldhil/t'r
Bekll'mpeJ.tl' hor kllll ske, IUlr allgn'bl'l m t'rsliger:

IO-'!O pa allgrt'lme !,Iallft'r I I'æl.....'lhllllllllm 10- I I

Ærft"hhuJlIH:
af (lIIxrt'/Hgmtlt'1I mriera tIIl'Xl'f fm (Ir fil (Ir (lg fra
/JIMÅ ril mart
af der er 0lmm'f megl'f IlIril'/"ellde m"nulhyttt'r.

/1elill'",!wite hør kim ske. mit" 1'1 all~reh (J\en(i~er:

Ca 15 l'et. 1I11,<reblll' pialIler I'ed hl'~\Jldl'llde hI(/",~

\irfllg
- Ca_ 50 pc t. lm/?rehlle pIalIter I'ed begnulende bæl}.flul

I·Wm~

Tokimbladet ukrudt
Tabd 13 11,er re ... ullatcme af 3 lorsog. hvor fo~kclhge

midler er PfCI\ct moo en5.rig rap!,!r'.ts og tol..imbladel
ul..rudt Forsogsled 6 er behanJlct for ...amng. "''1 midlet
har I..UIlIlt't lIldarbcjdc, i jorden ,~mlldlg med ~ bcd... lll
hcn:Jnlllgen. FOf\øg.,'cd 4 og 5 er behandlet straks efter
..alling.....(lN)g')led 2 og 3 er behandlel på llkmdtels kim~

blad"'tadlUm og igen 8~ IO dage "enere lial1ltidig med en
supplerenJe behandling i fon.og"led 5 og 6. Kun for·
..."g..kd 4 er il..ke behandlet 2 gange

I gcnncm ...nll af de 1 forscg har der værel en relati\ t
slor besland af tokimbladet ul..rudl - 159 planter pr m~.

Ved ~dull1mel~n ca J uger efter \ld"iIC behandhng er
der I fON\g .. led 2 og 30pn et en særdeles ulfredssullen·
de lIkrudl\Cffekt I de o"'nge forsogsled er der Ic\ nct

Ubdmndlel 2. 15. 5 24 34,8
(I.~ 1Toloran ... O,S l Ba\i\gr'ln ,\1 75 ) 6 I 12 -4,5 -9.1
0.7.5 I Fenix + 0.5 I Basagran M 75 5 • I IO ·3,9
llhchandlel 18 RI, ) " 0.1
U I Basagran M 75 18 30 4 13 ·1,9 ·6.'
I.'i J BasaEr~n \17~ 11 .,

" I."i '.6....

199 31"nd~

l, UbdmndJet
2. O.~ 1Tvlor.m + Il."i lli.l""'grilll \I7.~

3.0.75 I Fem~ + 0.5 1 Hasagr;m M 75
.\ 2."i IICIlI\
'i 1..5 I Malon dlsp
6 1.0 I Dc\nnl\1
LSD I-ti
LSI> 2-{')

~---;;-,------,;---;-;,------;-----,--;---;----;-;--:-:-:------------
I.cd 6 behandlet f,1( ...lbt'd~lIlbercdnmg og pa ul.ruUI med 111\ hl.ldc
Lcd 5 hch.1tldkl stnd" efter '>in1ll8 Oj!: på ulruullllcd lo\hl.tdc
LcJ..\ I'IctlJndkl 'Ila'" eflcr ,1nmg
LeJ! 0!l ~ heh.mdlcl r.l ukrudt met! limblade tl~ Illen 8- ro dJge \enere

l..·...." L'krum Hlacrm J"I ha

An,,' !'t, l'clto-
pr. m~ dxLnlnll lldh, (lI ..,,""m<nodb

I bchandhna 12 bctwldhnl Gnr'\ ITullmhl Gnn I TuLllnbl .,'"
-

1.11
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Tabt!114. Tok.imb/adt!t uknult j artt'r. (o/O)

"""'" .... _pr.M- - ......... lJcIt. ..=p..... ........ -I : I .
I 12- Oanl_ Oanl_

...,.. -
Ubehandlet 36 '" 1
0.751 Stomp se +0.751 B:lSagran M 75 " 25 8
0.75 l 510mp se -+ 0,5 I 8a~agran 480 33 22 8
0.5 I Toloran + 0.5 I UlI'oltgnUl M 75 , • 2
0.5 ITolotan + 0.75 I Basagrnn M 75 I 3 I
0.5 I Toloran -+ 0,1 I MClliXon 1 • I
0,5 ITolornn + 1,5 I 8a.~agran M 75 I 3 2
0.5 l Tolor:lI1 , 1/) 2

/997. 9[orJ'(

I Ubdw>dkt
2.0.75 I Stomp se ... 0.75 I Ha-.agran M 75
3.0.75 I Slomp se -+ 0,4 I BOl~agrnn 480
4. 0,5 IToloran -+ 0.5 I Basagran \1 75
5.0.5 ITolornn +0.75 I Basagran M 75
6. 0,5 I TolonUl -+ 0.1 I MClaxon
7. 0,5 ITolontn
8. 0,5 ITolomn
ISO/·8
LSOl·S

/996. Jl fars,s
I. ~handlet
2.0.75 I SlOmp se + 0.75 I 8a....gran M 75
l. 0.75 ISlOmp se -+ 0.4 J Basagnn 480
4 0.5 I Toloran -+ 0.51 Basagran \1 75
6. 0,5 I Tokno -+ 0.1 l Metuon
7.0.51 Tolor.m
80.5IToknn
lSI> I 8
LS{)2·~

1995·97. -Il jon.g

I. Ubr:handkt
2,0.751 StompSC + 0.751 Bas.agrun \t 7~

3.0.751 Stomp se + 004 I Basagrlll 480
7,0.5 l Tolor.tn

Ubehandlet 79
0.751 Stamp se -+ O.7:'i IB~ran ~f 75 67
0.75 I Stomp se -+ 0,.51 Buagratl480 56
0.5 I Toloran ... 0.5 I Basagru M 75 12
0,5 l Toloran +0.1 JMewon 23
0.5 l Toloran + 15 I Ba.~3gran M75 26
0.5 l ToloraD 28

L~baodlel 41
0.751 Stomp se "'" 0.751 Basagran.\1 75 lR
0,75 l Stomp se +0.5 18asagran 480 34
0,5 I Tolornn + I.~ 1 Aa,agran M 75 14

198
87,.
18
IS
I.
31

181.,
61

"

II
16
14
S
4
4
4

8
9
9
1

33 3S,<
IO 1.0 ·3A
8 2,1 -2.2
2 -0.7 -5.5
2 -1,9 -7.2
2 ·104 -5.3
2 -0.2 ·S.S, 1.2 -2,6

1.1
1.0

3S 35,9
IO 3.8 -0.6
9 4.8 -0.1
4 3.8 -1.0
4 3.1 ~,2

4 4.1 -0.6
S 4,2 0,4

1.5

"'

29 31,2
8 1.8 ·2.•
1 3.0 .1.9
J 2.0 -3.J

1.0
0.8

Lcd 2-6 behandlet ~ ukrudl med kimblade og igen 8-10 dage ,~neTl:

Lcd 7 og 8 behandlet stral' ener '. IlIlIg og Igell p~ ukrudl med IIl\bl:.Jc

væsentligt mere ukrudt. Ved hoSl er forskellen i nogen
grad udligne!. og alle fmN)g~led er uden generende
ukrudt. Udbyttet er i gennemsnit pU\firket i negativ ret
mng af alle behandlinger. Der er dog lUe tale om ..tat!·
stisk sikre udslag. Tallene er i væsentlig grad p.3\lrkct af
et forsøg. hvor behandlingerne i for-.ogsled 2 og 3 har
medfprt More udbynetab.

Forsøgene fortsættes.
Tabel 14 viser n=sulLateme af 9 forseg. h\'or alle ..proJ·

lede forsøgslcd er behandlet 2 gange. Forsøgslcd 7 og 8
er behandlet slraks efter såning og igen p3. ulrudt med
0-2 løvblade. Forsøgsled 2-6 er behandlel på ukrudtet~

kimbl3dswdium og igen 8-10 dage senerc, I gennem..nit
har der været 185 tokimhladede ukrudtsplanter og 36
planter af enårig rapgræ .. pr, ml, Vet..l optælling ca. 3
uger efter sid~te sprøjtning cr den hed~le bekæmpelse
opn et i fon.~1gsled .t.g, Denne bedre bekæmpcl\e har
holdt til høst, hvor de samme forsogsled har været mere
rene end forsøg ... led 2 og 3. Udbyttct er p:\virkct med he·
!>kedne udslag. FOT"'iog~led 4-7. hvor Toloran cr anvcndl
i blanding med MCPA-holdige midler, har i gennemsnit
påvirket udbyttet negativt i forhold forsøg!>led 8. hvor
Toloran er am,endt uden blandmgspartner. og til for
sogsled 2 og 3. hvor der er amendt Stomp se i hlanding
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med hh\. Basagran M 75 og Basagran .t80. Især resulta
terne af 3 forsøg påvirker genncm.\nit<;tallene.

I 1996 \ irkede de sanlIne behandlinger ikke 1'>å effek
tlH. men merudb)lIcme ble\' alligevel højere. hvilket
kan Lilskri\es forskellen pa virlningsbeLingelseme I de
lo ar.

I samme tabel er vist resultaterne af 41 fOf<ooog. gen·
nemført o\'er 3 år. I gennemsnit af dene store antal for·
sog. er der opnået en meget tilfredsstillende ukrud~be

kæmpel~ og renhed ved host for ajle de pro\'ede be
handlinger. Behandlingen med Toloran har haft ganske
god effekt mod enårig rJ.pgræs. De opnåede merudbytter
er beskedne og ikke i ..tand til al dække omkostningerne,

Forsogene fortsættes efter en justeret forsøgsplan.

R('Sl~/1ateme lIf 3 årsfi'r.I'øg har l'is1:
Af en sikker uknu!w!ffekt kali OPIUJs w!d sp/itbellOlld
linl:-

- A1 d03is bor l-et!IICere.\' linder fugtige forhold, }II'or
midjer med jordeD't-k1 fdr gode ~'irknin.gsbelmgeJser.

- AI bekæmpelsen - ud fra en konsiglet INtmglni"g 
k"" er ren.tabel. n.~r wb\'O/den.de "krudt som agersen·
nep og hl'idmeJel glm'fod oJJtræder i Stor ma}Jgde.



lJlnodt
edb OlDe-

\1arkJtn lund· P...1 dlrl.nmg
mu·

I """
AnY! pi" m-

"dho-t
udb)tte_.. ..... ;..".,

_<in<>. Toklmbl. G,.,. Tokimbl
",,,,

IW- .J forfDJ.:

Ubehandkt 46 '93 6 " 36,6
~ >( O. 7.~ t Slump '\(' + 0,7" 8a~IlSfl1n ~l 7'i 2,00 17 "

, 7 0.7
3. PC·Plalllevæm, 95% effd.l 2.38 8 6 O 4 -1.9
4 1,(' PI.Hllcv;l:"m. (KY'i: cffdit 1.06 24 6 l , 0.9
5. PC·P\anU:\'trm. 85'1: effelt 1,70 20 9 2 4 0,9
LSI) '·5 '"Uml-5 .,,"

Tahcl loS vi ..cr rc~ultalemc:- af 4 for"lIg efter en forsog ..·
plan. hvor el n) I delmodulul PC·Pfmlfe\'ll'rfl prO' e.. fur
fONC gang. Pa ha~i .. af opl)smnger om ukrudt!\arter p:i
fo ....og...arealct er det hm DmmwrAI }ordbmgfFord;
n",~, Flakkebjerg beregne!. h"ilkc midler og do<;cr der
kan gl\C cn tllfred:-slillelldt' dfekl I for'iog ..lcd :3 er det
111"Ir.cnt al opnå 95 p.:1. effekt pOl del forcl..omml:nde
ukrudt I tON)g.. letl4 og 5 cr do..... reduceret i forhuld III
fo ...."g... lt:d :\ ug krJ\cl ul ulrudl~tTl:kt ..alIludig ..ænkel
rll90 ug SS pct. Midler og do...er frl:mg~r:lflabclbllagel
DI<;..c bchandllllger er :-.al1l111cnhgncl med en kendl S13n

dard·bt:handling med SIOll1P se + Ba\agran Tvl 75.
I gcnllem"Ill1 har der værel 19.1 lokllubladcdc llknJdt<,

planter og 46 planter af cnarig r~pgra:... pr. 111 1 J del ube
handlede for"uK"lcd. Den hcd,,'C effekl er opn~eL hvor
PC·Plantl:v:cfIl" for.. lag III bekxmpel ...e er fulgl. Den
lmje"le ind....t.. - for<;og ... led J har :-'PCCICIt overfor
gr:c"llkmdtcl vil:rCl effektlv. VelllH,..t har den bedrc cl'
fckt fon "at været ..ynlig.

Udb}lIet er p;hlrkel af bct}'dcl1gc udslag i 1 for",,!,:.
men I gennenl\nll har de gcnncmfnrte behandlinger lUC

p. vlrkcllldbyuel med <;l:lti .. ti~k ... IKre ud:-.lag.
Dl\\C fOrslC erfaringer med brug ~f PC-Planlcvæm ul

ukmdl"bekæmpel ..e i æncr er opmuntrende. og forsoge
ne lort ...ælle:-..

TJhd 16 Vl~cr resultaterne af J fon.ug. hvor del under·
""gc... om to ærtet) PC'" konlulTCllcccvne overfor ukrudt
et er for-.j."ellig. Loto er valgt "Om repræ~nlanl for d~

ærtC'iorter. ~Olll er lal'(' n,d hØH og dermed mmdre lon·
kurrcm:edygtigc overfor "Cn! frcm"plrendc ukrudt. Pmfi
er \ .:.lIgt 'Om rcpræ'lCnlanl for de ænesortcr. -.om er højt'
\'f'd hMI. Væl..'itforholdenc i \enMJmmercn 1997 har
v:eret vanne og solrige. h..orfor ...en ukrudl'i\'idst lUC
er fordommetl næHcva:rdlgl omfang.

For..og,lcd :! er behandlet IO gange mod froukrudl
mcd 1;;1. IO dages mellemrum. Illen~ fOr\og .. lcd J og 4
kun er behandlel en g.ang p et lidligl lid~punkl I lor·
..og.. leo 4 og 5 er hehamllel med Touchdown for hoq for
al hdy..e væn.hen af en ukrudlsl1ed\ l"'lling...0111 i..ær kan
v;cre værdifuld under fugtige hf,..tbclingcl ..er.

Re..ultateme af ....rels for..øg vi ..cr. al der lIdbYllen1<c..·
sigl l"'-ke har v;rret for.. kcl p5 de to sorter Uknldhhc
kælllpelM~n med Tolorall + B'I ..agran M 75 har været
megel tilfred'i .. tlllcnde. hvor 2 behandlinger er gennem
fort. En enkelt behandling mod froukrudt har denmod
ikke "ærel tilMræUeligt effekll\. Fnr..kel1cn 1 effekt ...e'"
.sær \ed hO"I. Touchl.lllwn - udbragl ca. 14 dage for h"",

har forbedret renheden 1 forsug<..lcd 4 ul ,amme nh eau
<.,Q11l I fm..."g..led 1. 1 fClr",g,led 5, MJm alene har f;jel
Touchdow n, er der opn;lel en renhed pil el ;l('Ceplahch

Tabt'! M Æm'npus konl.."rrI'1I(Uln~nw!rjor ukrudl (DI' J-
8<-

llrudl
ldb. O&: U"'ud' Udh Ol

Iw>d- ,."". Pc, mrrudb, ""'e- p" mmtdb
Ma.lun1 ......"" Ob' ......'" A.'""..... ..... .. m' dz:"nntl h"g C11ct ..m' pr m: lU:knin~ 1.2>1.,""'... \ed hlkl ..... ,cd hø<.t pd"

1'N7. .~ (WUlll U.NO I'mfi

l U~h.,ndlc:l ... 171 .,2 35.9 69 "' '9 J~_'

2.2 x O,S 1Tolorun + O.S 18asllgrun M 7S 1.67 68 3 6 1,6 63 9 , 2,2
l I Jo< O,'S IToloran + 0,5 l B3\llgran M 7<; (un "" 2.l 22 2,2 65 42 " 1,9

4. 1)( O,S 1Toloran + 0,5 l 8:wgr.m M 7S
1 )( J,O l Tl)uc!ldtl ....·n 2,03 \ !,~ 1 0.1)

S. 1 x 3.0 ITouchdown 1,20 12 '-' 8 -0,1

lSI> I ~ 11.' U
LSI> ;!.<; "' I .•

Lcd :2 !X:h.mdkl pil Ulrudl mnJumbl:aJe og ,g~n 8-10 d:l~(' ~ncn:

LC'd '(Ig ~ bC'handk, på Ul.J1Jdl 11)('.1 klmhladc
I..eo.\ ~ I~ ~ bC'handkl 10-14 dage før h,,,,,
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Bælgsæd

Græsukrudt

Tabel /7 Græsllxrudt i aner. (D/JJ

lllil.<;:u penctrenngM'Jlic.
l.cd 2-5lxhandkt pol hl~ med 3-4 blade

'Cd
MahoJuli Ul« ....-- ...-..

Kuhkud K\ihk.udr~'\dLa\~K,·......
m_m: mm' l';'lOm' mm'

Mekanisk bekæmpelse
Tabel 18 vlscr re:.uhaterne af 4 forsøg. hvor radren....ning
og kemisk bekæmpel~ er sammenlignet. I forsogsled 1
5 er der c;ået Profi - en hOjl \'oksende og konkurrence
dygtig ærtesort - mens der i forsøgsled 6 og 7 er sået
Lolo. som er la\'ere voksende. Forsogsled 1 og 2 er sAet
med nonnal rækkeafstand p 12.5 cm, mens forspgsJed
3-7 er såel på 50 cm rækkeafc;tand. Det er liblræbt i for
sogsled 1-3 at etablere 60 planler pr. ml og I fOf'iogsled
4-730 planter pr. m~.

Resultmeme vi~r, al den kemiske bekæmpelse af
ukrudlet har ,'æret meget eO'cktiv. Der er opnået en sær
deles tilfred....stillende renhed ved høst. uanset om afgro
Jen er s~ct på 125 cm eller på 50 cm rækkeafsland. I
gennem....nit er der ikke opnået et merudbytte for at be
kæmpe den ret beskedne ukrudL..bestand på 94 uk.rudL"
planter pr. ml.

Radrensning har ikke givet en tilstrækkelig ukrudtsbe
kæmpel..e. Der er efter 2 gange rensrung optalt !kImme
mængde ukrudt ,!,om i det ubehandlede forspgslcd. Ren
heden ved hØsl er forbedret i forhold til det ubehandlede
forsogsled i den konkurrencestærke sort Profi. men ikke
I lolO.

Udbyueni"eauet har I gennemsnit været hOjl. godt 48
hkg pr. ha. Tår r.eHeafstanden øges til 50 cm. er udbYl·
let faldet med 8-9 hkg. uanset om udsædsmængden har
..igtet mod 30 eller 60 ærteplanter pr. m~.

Flere forsog bor gennemf"res for at afkJarc. om ærter
egner <;ig lil såning på så slor r:ekkeafstand. at mdren'!'
ning kan gennemføres.

Effekt af ukrudtsmidler i ærter
Tabel 19 viser den effekt. som er opnået med en række
midler til ukrudL"'bek.æmpelse i ærter. Tabellen medtager
de midler. som ventes markedsført i 1998. Flere af de
nævnte behandlinger bekæmper ukrudtet meget effektivt
(5 stjerner). mens andre viser mangler i effekten ovcrfor
bl.a. vcjpilcun. Viden om styrke og svaghed hos de en·
kehe løsninger bør udnyttes. når ukrudtsbekæmpel~n i
a~rter planlægges, Folg den anviste indrammede str.ltegi.

4f1. / ft· 41L

81 J64 124
I O 7
I O 18
I O 8
I O 19

l/s. l/I
88 12'

2 I

• 7
2 5
3 3

/997. 4/s

l. Ubehandlet 80
2. I.S I Fusilade X_trl1 l1

3.0.751 Fusilade X_tril"
4.1.5IAgil
5. 0.75 1Agil

/996 2/s
I. Ubehandlet 79
2.1.51 Fusilade X-Ira l '

3.0,75 I Fusilade X·tra l
)

4 1.51AgiJ
5. 0.75 , Agil

niveau. De opnåede merudbytter for ukrudtsbckæmpel
'le er beskedne og ikke i stand ul at da:Ue behandllngs
umkostningerne.

Forsøgene fonsa'lIc".

Tabel 17 \ iser n:.. ultaternc af" fON)g. hvor 2 doser af
Fusiladc X-Ira og Agil er pnn'ct til bckæmpd..e;= af kvik
og andre ukrudlsgr:c....er. Der har ,æret k\ ik i alle 4 for·
"og og de~uden en bct)'ddig mængde l1yvchavrc i cl

forsøg. Effekten af de gennemførte hch.lIldlingcr har i
juli været megel tilfredsstiJlende overfor "åvel ny\ehav
re :.Olll kvik. Erter afgnx.lc::n .. host. hvor effekten o...'erfor
l..vil.. igen er bedolllt. er dcr fon\:lt en ganske lilfred .."til·
lendc cffcl..t. men med en tydelig tendcn~ tii. at den fulde
doc;jc; har virket ~lbL lJdbyncl cr iHe malt i di"'....e for
",og.

Forsogene fon~a:nc...

hlbel 18 R(uJrt'rutllll~af(('nt"rfV141

Marlurn Rzlk ÆRer l .... "'.. ll<1tl Ol!

I sm .,"""" iklning m<Ndh,maJ 'J"'" ."CMcm
,

'<d .....
Planter pi m'

", ..
Profi 12.5 50 94 22 48.1
!'rofi 12.5 7 O ·0.8
Prufi 50 58 17 I -9.3
Prufi 50 \2 12 2 -9.2
Profi 50 98 \O -8,2
lolO 50 -'.1 I. I -7,4
Lolo 50 97 IO -6.1

6.'..

1"N7. <I !o""g
I. Ubehandlet
2, :! x O.:' IToloran +0.5 1 Basagr.m .\1 7~

1. 2 x O,~ I Toloran + 0,5 1 Basagran M 75
4 2 x O.~ ITnlllran + O.:'i I Ba~agr;lll M 75
5, 2 x radn:nsning
li 2xO.51Toloran +O.'i 1 Ha,..}gran M 75
7. 2 x ~nsning
1-\01. 7

1_\0 1 ~

Lc:d :!-t og 6lx'hanJlcl p.lul.rudl IIl1,.-.J llmhlJdc og igen IO dagC' ..enere
l.eJ:li og 71'3drensct \ed ulrudl med hl\hl..dc: ug igen \cd ul.rudl med I""'blade
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Tabd 19 1~.fJt'A/ (if udl'fl/~It' Imdler "'(xl froukntdlsarru i marka'rt,

Il<-
KC'nU·

H\'Jd· gi..... Ul,e-
ugl<-

Gul
",<let IKa SU<rl< V.,_ SU>d-

Marlurrt Prø\'d 005LS rn~ kr, R"" okse-
~W1tr. pr. ha

hnp- ",,,, r= Ib<- mille pileunJp.l<un """'"indC'ks oj< (od
1'1'11

før \t1nm." Ol( uhuJt 0-21"IMluI~

l, Ikvnnol og Basagran M 75 1.0 og 1,5 2,00 2Q3 ...... ~ ~... ...... .... ..
Eft~r 111mII" O" uArml1 (J.:! lørhf<1,/~

2. Aral00 Disp. 0& lJasaglllll M 75 U og 1,5 1,75 380 ...... ....
J. TolllrJu og lolnrJn 0,5 og 0,5 1.00 2.C;~

4, Tolonm og Tolomn + MCPA,75% 0,5 og 0.5 + 0.2 1,13 '67 ..... .... ... ..... ..... ."". ...
'i To!lmm o~ Toloran + B,h:lIo\r.1I1 M 7'\ 0,5 og 0,5 + J.5 2.DO 'I' .....................
lil b~hllndlml(fr. IIArlldl O·llfh /IIw/f' DI6, StOJllP SC + Basagmn 480 2 X(0.75 + 0.4--0.5) 2,10 443 ..... ....... .... ..... .... ... ...
7 Slump se t B:lsagr:ln M 75 :1 x W,7'i ... 0.751 2,00 '"

............ .... ...... .....
8, Toloran + Basagnn M 75 2 X(0.5 +O.H) '.00 413 ................................ ..... .... ..... ....
9. TolOf'J.n + Ba....agran \1 75 2 x (0,5 +0,'\, 1,f)7 '61 .................
IO. Toloran + MCPA.751l- 2 x (0.5+0. J) 1.13 261 ................ ..... .... .... ..... .....
Effd.1 n1\CJU ..... Il\er 95 IXI ..... 8S·q') I~I, ••• 70 XC; r'l·t, •• c;n- 70 pel • under 50 pet cffcLl. c:llclt lUC' I1Ist.nr:Llehg btl)"1

S/rart'NI /99X mod ukrudt I (('rter

I. Kemi uf,;,rmlt.wrleme på den enkelif mark.

2 Vælt: el! t1Jf'ktil' blmldillK afmidla.

3, fl'(l'rk.HI't hrkæmpe/I't'tr lulligt - t'tll(''' for
"krud/('t spirt'r frem. t'lIa IIIell.\' /lt..nultet er i
f,;, imbltuJ,1 fadtet"

.J. /)(,1 bekll'mp('/I'etl" /1011' dosis t/llllgl.\Ilppll'rl'\
"I('d t'lfdllll 1'11 hall' dO.\I.1 \ellen:.

5. Ol't'n'ej, (ml hekæmpf'/u Jum undlades. hmr
((llJm/df'lIdt' //krudt iHe jillde.\,

Ukrudt i luta bek(~mpes feueJt, mdell det hlil'u for
l/orr. /Jl' Nfl'ng.\e fO.\trlfl,t:er har alle en bred og s/kkn t'f·

It'kl, :Jli[rl'tlll bef/lwdl/flt: iv(('rk.frl'tl/'S frI' ukrrulft,t Ipira

fn'm, ell('l" men I" "krudtet er, k,,,,blatJ.,'uuller
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Frø· og industriafgrøder

E

Frø- og industriafgrøder
Af Chr. Haldrup og Martin Skovbo Hansen

Ghita C. Nielsen har udarbejdet teksten til: S~ader af
svaner, Soren Kolind Hvid har udarbejdet teksten til:
Demoostr3tion af !>åmetodcr i vinterraps og Kjeld Vod
der Nielsen har udarbejdet teksten til: Pil.

Markante resultater 1997
Mark/rø
Oer er i 1997 opnåct relali\c ~tOre merudbyttcr for -.en
bekæmpelse af svampesygdomme i alm. rajgræs.

Det cr prøvet. om Basta kan eT'\lalle Reglone ul
ukrudtsbekæmpelse I hvidklo\er. Basta har skadet hvid·
kl~~veren sd meget. at den næMen ille har producerel
fro. Basta kan ikke erstatte Rcglonc til ukrudt~bekæm·

pelse i hvidkJøver til fro.
Der kan med de godkendte bekæmpelsesmidler opnå"

en effektiv bekæmpelse af Io-kimbladet ukrudt i som·
mer./cfterårsudlagl frøgrres.

Der er behov for al bekæmpe græsukrudt i frogrre!>.
rets resultater viser, al bekæmpelsen kan lykkes. men

Ilt der er risiko for skade på afgrøden.

Raps
Der er tilmeld[ flere hybridsoner af vintcrrap~. I suns·
forsøgene er der opn. Cl de MOrste udbytter i hybridsor.
terne.

Der er hs)s[et samme udbytte I raps dyrket på 50 cm
rækkeafstand. hvor ukrudtet er bekæmpet ved radrens·
ning. som hvor rapsen er såct p 12 cm rækkeafstand og
ukrudtet er bekæmpet kemisk

Oliehør
Der er behov for en effektiv ukrudtsbekæmpelse i olie
hor. Forsøgene vlscr. at Ally kan er..Laue Glean 20 Df til
bekæmpelse af to-kimbladet ukrudt.

Læsevejh..-dning
l dette afsnit omlIlIes liret .. forsøg med dyrkning. g0<hk
ning og plantev:crn i mark· og havefl1safgrøder...ons-,
dyrknings·. kvælstof· og planlev:crn~forsøgi raps. sans
og plantcværnsforsog i hør saml dyrkningsfon.og i pil.

Ved omtale af årets forsøgsresultaler benytte .. i ~tor

udmækning gennemsnitsresultater.
BagersI i bogen findes der en oversigt over de af·

prøvede soner. deres af\tamning. forædlerbetcgnclse.
fnrædler m.m. I delte afSnit finde~ ligeledes en o"'crsigt
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ovcr de afprøvede midler. dcres indholdsstoffer. mar·
kedspris for de markedsføne midlcr mv.

r 1996 blev froudbylIerne i mark- og havefruafgroder
p. grund af en programfejl ikke omregnet til rent fru.
Fejlen er reltet og de korekte udbytter er vist. Derfor er
de viste udbytter ikke 'iammenfaldende med re\uhateme
I O\ersiglen 1996.

Forsøgenes antal og omfang
r delte afsnit omtales resultalerne af 169 forsog. Tabel I
giver en oversigt over forsogscmnerne og antal gennem
fone forsøg lil hl"" 1997.

Tabet /. Amalfonog j afKrød~me. /997

'....... Opg8\t Antal j

Gne,.., plantc:vtml 35
sødskning 9

Klover plantevæm 4
Raps ,on..afprovning 60

planlevzm 39
gødskning 5
dyrkning 4

01J~hor !KM'tSafpro\"mng ,
plantc:vrm 3

Spinal planlCvtrtn 4
..1 dyrkmng 3

101' 169

Markfrø
Sygdomme i frøafgrøder
l efteråret 1996 og foråret 1997 har der \'æret ~vage an·
greb af S\'ampe~ygdomme.Iløbe( af den forholdsvis kol
de og våde maj udviklede de fugtelskende sygdomme sig
meget. Udviklingen af sygdomme standsede j slutningen
af juni. Det varme vejr i juli og august medføne. at dcr
blcv udviklet kronrust i mange rnjgnesmarker.

Alm. rajgræs
Der er udført 5 for...øg med svampebekæmpclse I alm.
rajgræs. Resultaterne af forsøgene fremgår af tabel 2.
Amistar Pro. indeholder et strobilurin og fenpropi
morph. og Tem indeholder fenpropidin. Tem har kun ef·
fekt pj meldug og rust. mens Amistar Pro har effekt på
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'label ~ SVr?dommt'IHl olm.rtlJS:rtl'f (f l}

Mcldu~ L;db OS rnetudb

AIID.~
pet drkniftl l. (ni pr bilI

(ør bc.-h. I 21 c1qC' TIdli, I 5<.
('[ter heh. "". b<h

11.\

4

"9
IO
·5
l

·33

.....
".SO
51

, ,
2 Ø5.7

" RIA

" 83.1

" K2..'i

I

13

•5
7

•
l

"""

4

Il
o
l

"2

1997 '\/IIolforføJ.: 4

I. Ubehandkl II
:! 05 I TIll u'r
3. 2.0 I Amlstat Pro
4 1.01 AlIll"'Jr Pro
5.0.51 Tem
Isn

IfIWI Am<l/J"np~ I

I lJbc:handlcl o
~05111111tlp

3, 2.0 I Amlslaf Pro
-t 1.01 Aml"l,lr Pm
I..SIlI·.J-

-
P'rcll:entlklJllng 0"'. Udb. Ol

~Eov>PI'ft
h. mrrudb.

Mddug
21 ~~t' dter bt'h_ i rA· lS reni

~aren rro
fer bch

Mddul I Rust 1" ",,,
J 2

871 1196
-W .<
·32 222
21 170

-11 Il.
"' 50

"' ."
I

15-1.

"'"71
11.,

2
l

"l
l

,
,

<

"

I

"

/W7. \"wlforfllJ.:

I. Ubchllndlel
:! 0.5 I rilllop
3.2.0 I Amislar Ilm
-t UIIAnll'!;lfl'ln
5. 0.5 ITem
Lm/,~

I.SO!·~

1\1"16 '\111<11 (OH{lJ.:

l. Ubehandlet
:! ll.'i I r1hTor
J 2.0 I Amistar Pro
J 1.01 Amislar Pm
LSI) I·.J

Tab"'';. FlUl~IlHI\lra,e):ii (l/m. YO}KI"W,\' (1:"3)

1'}q7 og lyt.1fll.cd l-S er bchanJlet \(:1.1 begyndl:nJc anglch
lWfl Il..d :!_J ('f beUI)mlTK"l<,cn ,kel 14 Jagl: efter hclmnuhng.

Strategi for svampebekæmpelse i sildig alm.
rajgræs
4 for"og er anlagt for al UndeN)ge pJ h\ilket Ild...punkt.
de! Cl' oplimalt at beka:mpe ",ampc...ygdomme I ,lIdig
alm. mjgr.c.... I fon.og ... lcd 2 er der behandlel 3 gange
med 0.5 I Tilt IOP pr. ha for al finde det hUJc"t opn dige
udbyIle I for..."gsled 3 og 4 pnln:... behandhnger med
Till lap i henh()ld~,i" '1.1kU og"'1. 37-39 '1Ih.\arcnde
lI11derM)gc ... i fOf'."g~led .5 og 6. hvilke mcrudbyllcr der
kan opnii ... vcd al anvendc det nye middel AmiMar Pro i
"I. J 1-32 og ... t _'\7-39. Alle 4 for"'llg Cl' anlagt I "nnen
Score. Der har v:erel meg.el "mtl angreb af meldug og
rust i fon.ugene. Re,uitalcmc ar de 3 hO"lec.ie forsøg er
\ i...1 I label 4 F-o~ogcne er ';ISt h\'cr for sig. da udslage
ne for behandhngerne har "æret meget \anerenc.ie. Der
er behov for flere forsog for at finc.ie en ..ammenh:cng
mellem S)g:dOlll\angreb. behandling"'lid"punkl m,m
Fon.ngene fOn\;l'lIer.

''''1418

>...
·511
·52

".'i,'i

00]

1126
7

·10"
-19
15

-I'

UJb) tier og merudbytter
kg frø pr h.I

".,

om
71'

27
31
25
25
27

Behandl Ing~tlu"pun"ler
Lcd:! '1.~1·-':!.n·l9.49-:'i9

LeJ .1 og 'i: 'I 'In
Leli4<1~fl: 'l ~7ll}

Slkl1a

.....-
1Y'/7. .1lon"Jl

I. Ubehandlet
:'! 'ltO.'ilTllll"f1
J. O~ I TIll lop
J O.51Tlh l(lI'
S t.O I Amislar Pro
6 1,0 1 \mi~ldf Pm
LS/J

]l)l)7 ng 1')1)6 LcJ :!·5 Cl hchJndl~1 \(1.1 "cg)nJcndC' ;mgrcb
1')1)6 I leJ :!_J Cl 1....·JlJlllmcl'oClI ,I-.el 1J tl;lgl' cHer bch.mJlillg.

~{hcl meldug. ru"'l "'Olll fuglcl,kendc wampe, Stroblluri·
nel' har cn forgmnncmlc cffcla p:i korn. men efTeklt=1I er
Ill('get lille i frngræ ... I fo~ogene har der kUli \ æret "'\.1

ge angreb af ",ampe~~gdonune.lig ..Ile mIdler har hc
J..æmpet både mt:ldug og. ru ...!. I 2 jor..og er tier opnaet
... igrllfiJ..ante rnenltlhyucr for alle behandlinger. Der er
bch.tntllel henhold~\'i<; dt"1l 13. og den 19. JUOl. I dc Ø\ n
ge 1 forsøg....om er behandlcl lidhgere. er der Ikke op
ll~C! ... iJ..rc lllcrudbyllcr flll' behandlingcrne. Ncderst i la·
~Ilcll "c" re"UII:lICme Ira ... idsle ar.. for"og. 1 di ...~c for
...ug hle, der upn;lel del hojeqc Illcrudb)'IIC for 1.0 I
A11mlal' Pro pr ha.

EflJ.:rapgrær
I label 3 ~c, rc~uhaleme af 4 ro~og med ~\ ampebc:
kæmpcl ..e i engrnpgne .... For'Ogene er udfnn eflcr ..am·
me plan som i alm. TaJgT".e.... Ved anlæg har der \æret
... 'age angreb af nhl I In af fo~ogene. I og 0.01 pel
da'kning af bladene. l uger efter bchandllllg har angre·
bet i det enc for...ug ue" iklc! 'lig ul 13 pet. dækning i det
uhchandlcde for",'gsled og 5-7 pet. I de behandlede for
~oplcd. I del andet fon,ug har ruMcn ud\ i~dcl 'Hg.~. der
hilr \';nct 2 pet. dælo.ning i alle fUf\\1g~lcddcnc. Ocr har
ell(h iJere værel angreh af meldug i 2 for"iog. Der har
\ ærel 40 pet. dæk iling l del ene fo~og og 3 pet. dæJ..ning
I det andet fOf'.og. 3 uger efter behandling har angrebel
af mddug ud"iklet <"ig lil henholdwi ... 35 og 10 pel an·
greb I de ubehandlede forwgsled. mcn i de behandlede
forwg.. led har der \'ærel mellem 0.2 og 14 pet. dæJ..mng
af meldug. Bed"l effekt har der været af lilt top. I gen
nem"lllt er der IHe opnact merudh)l1cr for behandl lOg
Der er dog opnitel ~tall"'II'J.. Sikre merudbytter for be·
handling med 2.0 I Anll ... lar Pro pr ha i IO forsøg og I et
af di ......c fors~)g og\å med 1.0 Ami~lar Pro pr, ha. Til"'a-
rendc blcv der l fllr...ogene i 1996 11111 er VI\I neder,,! l

1:lbellen. opn. cl mcrudhYllcr for hel Tilt IOp som for
Al1li ... lar Pro.
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Ukrudtsbekæmpelse i frøafgrøder
Der er behov for en effektiv ukrudtsbekæmpelse I froaf·
grøder. Specielt er der behov for at bekæmpe de ukrudts·
aner, der er vanskelige eller umulige at rense fra det
høstede frø. En række kemiske midler er blevet forbudt
eller begrænset i deres anvendelse. og der er behov for
at finde nye effektive og skånsomme løsninger.

Vejret i maj var forholdsvis fugtigt. og derfor har mid
ler med jordvirkning udvist gode effekter.

Ukrudtsbekæmpelse i hvidklover og
hvidkloverudlæg
Der er i 1997 udført 2 forsøg med ukrudtsbekæmpel~ i
vårsæd med udlæg af bvidkJo\'er. Formålet er både at
undersøge midlernes effekt på ukrudtet og deres skån
somhed overfor hvidklovcrudlægger. Udbyttet i hvid
klo\er måles næste år for al undersøge midlerne~ ..kån
')omhed overfor hvid kløveren. FlelC.idor er for første
gang afprøvet lil ukrudtsbekæmpelse i vårsæd med ud
læg. De fugtige vejrforhold i lllaj har givet jordmidlerne
Rexidor og Stomp se gode virkningsbclingelscr. I for
sø&<,;led 7 er den tidLige ukrudL...hekæmpeJse med 8a·
sagran 480 supplerel med en beh:mdling med Hannony i
august. I label 5 ses resultaterne. Der har i de 2 forsøg
\'æret henholds\ IS 93 og 19 ukrudlsplanler pr. m~ for be
handling. 3 uger efter behandling har der slort scl \-ærel
!>aJllme effekt af alle behandlinger. undtagen i forsøgslcd
5. hvor effekten af Harmony + Slnmp se har værel lidt
nngere. J oklober. eher at dæk..:cden er hostet, har der
værel henhuldwis 39 og 2 ukmdtsplanler pr. 111: i de
ubehandlede fnn.ug ... led. Ilyrdelaske har været den do
minerende uknldlsart i fm"'~)get llled de mange ukrudts
planler. Der er opnåcl bcd~l hckærnpe1.<.e. hvor Stamp

rabel6. Ukrudt I b\'g med udlæR aj h\'jdklol'er(E5)

Talwl5. Ukrud,; byg med hndkl",u tilfr, (E4)

I-...;Ao.=-=T-"='='"1=111-1 - ........ 3_ t ...... ::..-- .... --.... t..lI-IO t..lI-tO

/997 l/arsøg
l. Ukhandlel 56 30 21 8 7
2. 1.25 I Basagran 480 II 6 8 7
3. 1.0 l Basagran 480 +

1.0 I Stomp se 8 2 8 7
J 1,0 I Basagran 480 +

1.0 I SlOmp se 8 3 8 6
5. 1,251 Basayan 480 +

O.1lfluidor o 4 8 6
6. 5 g Harmony +

1.0 I Stomp se 16 IO 5 5
7. 1.25 I Basagran 480

lOg Harmony o 7 4 7

Lc:d 2· 7 behandlet klo\'er SI 11 og led 7 Igen i auguSI
Led 2. 4, 5. og 7 tIlsat ACllpron
Led 6 og 7.anden behandlIng. tilsat ws...,pol Bill

se eller Aexidor er anvendt. Hvidklø\-eren er kun på
virket, hvor der har er anvendt Harmony.

Engrapgræsset. som ligger til host efter hvidkloveren.
har kun været lidt påvirket af behandlingerne. og mest
hvor der er anvendt en blanding af Stamp se og Hanno
ny. Fo~øgene bliver liggende. og frøudbyuet i hvid·
kJøver vil blive bestemt i 1998.

Tabel 6 viser rcsullaleme af 2 forsøg fra 1996·97 og 2
fOfS4~g fra 1995·96. Hvidkløver har været udJagt I vår
sæd, ug der er høstel hvidkløver det efterfølgende år.

TOOrnNedet taknIdt: AI IO ... UdbylIe..ø_
1'1-.-1 ....- - := 1:=:, pr. ar v.... 00.- 00.-

1997. 'J.ji.r\øg 1- 1997

I Ubehandkt 212 O 7 O 4 890 ..., I,!'i I Ra;,.,agr.ill ~RO li 140 2 7 O 4 83.5 -lO
].1.018asagr.m480+

1,0 l Stomp se 140 2 5 7 4 86.1 -23
4 2.0 I Ra"'lgr.an M7'j '" 2 , 7 4 90.3 ,
5.8 g HllITIlony 1, 184 2 5 6 4 84.5 -45
6,8 g Harmon)' l' ..

0.2 I M·AcClilt 7'i 11 145 2 , 7 4 ~.l;.8 ·56
7.0.11 M·Acelal75 n 175 7 7 , 4 86.8 -16
L<D ~

/996 'J. IflHfI,'" /Yf/< 199f>

:!fQfjfffi j..fJ02 [J,ool Is,OO:!. b (}{)I /on.g 00/
I, Ubeh;mdlct 35 5 6 7 O 6 IO 88.7 323, 1.5 I Boi"-OlgrJ.n .JkO I 14 I , S , 6 IO 93.2 109
4 2,0 l Basagran \i7S IO I 3 2 6 6 IO 90.4 ·12,4
5.8 g Harmony •

"
2 I I 4 7 IO 81.8 -147

6. 8 g Hannony l'.
0.2 I M-Acetat 75 fl. IO 2 I I 3 7 IO 78.6 -184

7 (U I M·Acetat 7'i fl. 2. 4 1 4 7 S 1(1 RlI,7 ·76

Led 2·7. Behandlet når klover er I SI 11
I. T,I ....lI ACllpron.· Tils:ll Ll\<.apol Bio

1 uger dter IKl'l af d:rl~æ<kn. IO =fuld be~tand af k.11\\cr
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Fn... oJt induslriarJ.:rooer

IlllNol X (/Ån,dt I lf)næd med mlJa's: affrøs:rLP{ alll(l'~ (EJI

LeJ 1-6 t'r ~harnJlcl , ~t ...,hum 11·1.'
Ikh.lOtllt't, ~ladlUm 1-l·I:'i

93 20 37 8 9
II I II , JlI

4 4 ') 9

, O IO , 9
32 4 2. 8 IO,.

"
, III

Tokimbt uknJd( lJdl.ieg
Anlal A,uI pl.lnte besland

Ud11it1it I v6ru:d plllnter Dltklllni "lanter knr.O-IO
pr ml. vJh~t pr ml
3 uge>' "" i ok- vw I ,01.-

• cfk':r beb ,ob« h(I..I lA.>bcr
.199 r/onøt:

UbchandlCI
U7:'i I Hnu(fll

3. O.7511inotril +
0.1 I Flcxidor

-l O.7:'i I Bnotril
l.:'i 1B,,~agran fo, 17~

5. 1..5 I Baf.ll.gr3J\ M i5
6 2 Ih I~~prc~ ....

(I J II I".lpol BUl

1'1417 ~ forf"r,
~handlt'l 9 IO 5 IH J8<l

:! 2,~ I Rcglone 9 • , 2.l 11
3. 1,2.5 l Rcglone 9 9 3 35 -,
4, O,(,! 1 Kcglonc 9 ') ,. 44 ".5. 2x 1.25 I Reglone Il 9 9 , 25 -21
o l,O l B<I~t;l l l l " -297
7. 1.5 I Basta , 3 2 '0 ·2.59
L51J "'
, Lcd ~ behandlel 1 ~.lIl!, d..Jrcn citer I hchilooling
Lcd 1-'i <'I lihil! I ' ......pnl AIO

Pllllltebt:..und forår
"ed ~g}ndel\d(' Vlrksl Udb~t1

To
og

Karul.(er 0-10 [nArig ,""rud
H~klkN~ r klmbl

I
_....

b)'ue

""
....... kg frø

K)0\"ef" I[npap- ..ul
g.... dzkmnJ l!<-m'

",ha

Del frcmgar allabellen. al Jer er llrn.ict cn cn~anel

ukruul ...bckælllpcl ...e :.lI' dc pnwedc midler. undtagen
11\ ur der !..un er ;lnvcndl MCPA.

Engrapgræ......cl. hvorp:' lier ~!..al l1\hlc... fm :irct citer
hvidklu\cren. har il..ke ,,';~rcl pavlr!..ct af nogen af be·
handlingerne

Der er I IW7 lUC opnJctlllerudb~llerfur hchanlllln~

gernc. I dct cnc ::If for~ugene har der \ :eret Cl udh) Iletab
e1tcr alk behandlingerne, lier hlcv gennemfon 1 1996. I
lIet .tndct fUN~g er dcr hO'.. lct ~ma mcrwJbyltcr i fOr\ug ...
lcd .l. ~ og 5. I gcnnem~nlt af fon.ogene er der opnact
den rCllc~tc frpvare og del ...t~)n.tc udhylle. hVllr der er
anvendl Ba~agran M75 i udl:eg...arcI I 1996 var der ud·
b) llctab efter alle behandlingerne. H\ldkloverudlæggct
har værel wa:u,cI af den lraltigc d:l·!..~æd og d!.'t megct
torrc ug ..olngc \'cJr efter h,\",t i 1995.

Reglone i hvidklover
Mtlj~hlyrcl~cn har forhudt anvendchen af Regl()n~ fra
cflcr:lret 199M lJer er dcrfor behov for al finde midler
eller metoder. der !..all er.talle Reglone. I efterMei 1996
cr Jer <Inlagl :2 fOf'.ug. hvor Reglone cr prøvet J flere do·
...er. Ihggnmdcn cr. al der p. daværende lld~punkt var
ud~lglltl, al Reglone m!t..!..e fonsat !..ullne tillade.... men i
la\ere dO'icr Ba~ta er "'UIlI Cl altemall\ III Reglonc 0g...a
pm\t~l I :2 d()\t'r. Re~uhaleme af fOf'.ngene "C.. I tabel 7.
liverlen !..Inver eller engrapgræs er ...!"adet al Rcglone.

Reglnnc har hafl endl pJ. en.mg rapgræs og to!..illl
bladet ll!"rudt StØn.1 enell er opnået. h\-or der er ån·
vendt dcn højcqe mængde Reglone.

J del elle fOt''Ilg. hvor der kun cr IHt... lct 146 kg fnt pr.
ha i det uhehandlcde for ...ngsled, er der opn:\et Illcrud·
h)'llcr I fur~ng ... led 2-4 1 Jet andet forsøg er der kun
hø~tet mcrudbyllcr i fON)g... led 4 og 5

I for..ogsled 4. hvor der er al1\cndl 0.62 I Reglone pr
ha. Cl' Jer i hcgg~ fOf'.llg h"...tel det reneste fm og det
hUje... lc udb) liC.

Ba"'la har b;\dc s!..adel hvidklp... er ug engrapgræ<; og
har lllcdf\ln et !..ata.... trof:.dl I'l\'t fmudhylle. Basta kan lk·

Ukrudtsbekæmpelse i udlæg
Der er bcho\ for en ehtra god u!..ruJhhe!..:cmpcl ...e I ud·
læg~m:lrkemc. efter der er kommel forbud og bcgræn:-.
ninger I hrugen al nudlcr Iii ukrudl'ibdæmpel-.c om ef·
terårel I frugne"" 1-or at sikre en III!'>trækkelig cffekli\
ukrudl<;bdæmpeJ'>C I frugr.esudlæggel er der (lfle hehov
for 2 ...pn'jtninger 1lllOd Ukrulh um fnrnret

Frogræsudlæg. forår
I foråret 11.)97 er der anl<lgt 3 fONlg med ukrudl.<;bc
kæmpehc i vår:"'l'd med fmgr:.c\udlæg. Rc ... ultatcrnc af
fON)pCne \e~ I t.tbel R. Flexldnrer ror fØNC gang pmvel
i \ar ...æd med gr.-:c ...udlæg. Flexidor Cl et Jordmlddcl og
har I ar hatl gode virknlllgsbctlllgcl",er p grund ar den
fugtige maj mJned I fo~og!tled 4 er der gennclllf~tn :2
behandlinger mod u!..rudl. Der har I fOl"ingenc \xrel
mellem 12 og .\15 ukrudt!'>planler pr. m~ for behandling.
3 uger eftcr behandling er der rcgl"lrerct den bedste
ukrudt!thckæmpebc, hvor der er anvendt Bri()tril + Flcx
idor. og hvor der f~)f'.l er anvcndl Jlnnlril ng lulgt op
med Ba...agr.m M 75. Brinlnl har 1 fONIgene VI<;I god ef·
fdl pa allc ukrudt ...aner. I fOr\ogsled .1. hvor blandingen
:If Bnotnl og 1-'e'l;.idor er anvendt. \c ... del p ania Ilet af
uknJdhplanler I oltober. at F1exidor har en god langtlds
vir!..lIIng. IIvor der er anvcndl Ba....agran M 7~ og Ex·
pre<;.... er ukrudlel lUC bekæmpet lige ....i godt som med
de ",,,n~e pmvcde mIdler SpecIelt !..an det sc'" p. optæl
Ilngcn 1 oktober. hvor dcr forekommer ne~t ukrudhplan·
ter i for ... ,·\g:-.led 5 o~ 6. AgcrMcdmoder har værel den du
minerende ukrudt 'ian i oktober. Flcxidor cr iHc på nu
værende tldspunll gud kendt iii an\'endcl<;e l \' r....cd.

Udlæggel er I for..ngenc ikke p.\vJrket af behandlin
gerne. I tidligere års forsog og i prahis er der llndertl~

den ..ct cn depres\ion af græ!>udJæggct. hvor der er an
vendt Expre:-.s.

Fmgr.c'lsets ucJvl!..llng følges og fr"udbyttet hc!t1cm
mcs I Il)l}tt
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/996-97.4{Ol'Sdg

TaiNl9. Ukrudl j alm. raJgrtrs silet I rt!niNsralld (E9/

1160
-87
-20
56
67.,

89.0
89.5
88.1
88,4
90.3

51
13
33

"34

---..J 1_
rr

Bekæmpelse af græsukrudt i
sommer/efterårsudlagt rajgræs
Græsukrudt er cl "'tigende problem. og der er behov for
al finde midler eller metoder. der kan bekæmpe græs
ukrudt i fmgræs.

I efter.iret 1996 er der anlagt 4 fors"g med græs
ukrudlsbekæmpd-.e i alm. rajgræs sået om efteråret og I
forsøg i rødsvingel udlagt i hvede. P grund af dårlig
etablering og for mcgel ~pl1dl...orn af vimerbyg. er lo af
fon.ogene kasseret.

Boxer og Stomp se er nudler. som nonnalt an,"'endes
lil bekæmpelse af gr.csukrudl. og der er risiko for. at de
l...an skade frogræsafgroderne.

Re!ouhaterne af forsogene fremgår af tabel II. Tokim
bladet ukrudt er i alle forspgslcd bekæmpel med Oxitril.
I fOf'Søgsled 2 er der kun anvendt OXltril. l fOMg ()().t

ble\ del ubehandlede fOf\og ..led så overgroet af to-kim·
hindet ukrudt. at det m tte o;;his af. De IO forsøg er vist
hver fur ~ig. da resultaterne er forskellige. I begge for
søg er der opnået den bedste bekæmpelse af enårig r'.Ip.
græs i de forsøgs led. der umiddelbart efter såning cr beo
handle! med Boxer eller Stomp Se. Boxer og Stomp se
anvendt lige efter såmng har i forsøgsled )·5 skadet af·
grodeme \oldsonu i forsog 004.

I fon.og 002 er der opn el et stort mcrudbylle for beo
kæmpelse af lo-l...imbladet ukrudt med Oxilnl. Anven
delsen af Bo'(er og Slomp se har i alle forsøgsled forår
~aget et mmdrc udbync i forhold til forsogsled 2. hvor
der alene er an\.'endt OXJtnl.

har forfu'sagel et udbyuetab. Ariane S. som er lig Ariane
FG. har tidligere været prpvet i b de rajgræs og rødsvin·
gel i doser på 3.0-3.5 I pr. ha. og i disse forsøg har der
ikke været udbyuctab.

Basagran M75 har i det cne forsøg for:1rsaget udbylte
tab. men i det andel forsøg el merudby·ue. Ariane Super
og Tristar, som er pnhet i forsøgsled 4 og 5. har i begge
for;og givet merudbyuer.

Anane Super. som mdcholder c1opyralid. fluoxypyr
og ioxynil. saml Tri"'lar. som indeholder fluoxypyr.
brom· og ioxyni'. er provet Som det fremgår. indehol
dcr ingen af midlerne ~hormoner« og det forvenees der
for. at de både må am-endes l \'årsæd og Vintersæd. samt
i frogræs om for ret. De lO midler er endnu Ikkc god
kendt af Miljøslyreisen. mcn de forventes gcxlkendt in
den foråret 1998.

Led 2·5 beh:mdlel i aprIl

/997. ZtoruN

l. Ubeba.ndlct
2. 2.S 1Ariane FG
3.4.01 Basagnm M 75
4 1.5 lAnanc SUlX'r
5. 1.5 I Trisw
LSD

Tabel IO. Ukn~dtsheklrmpelsl' j alm. rajgrtrs (ElO)

203
ISO
t23
125
94

A Inxen slIppinende lHhlmdfin.r:
83.0 1431
88.1 219
87.3 20S
MS.7 D9
88.1 IS8
InA 17]

- Udb. -........ -fno .. ....-
~...... - ....-

pol. IrA- .... .....
~

....
pol. te fno 1". ha

I. Ubehandlet
2.0.4 10xllnVBrioml '16
3. 0.8 I OxitriVBriotriJ 70
4 I lb. Ex~ss + 0.1 11.15 Bio 27
S. I tb. Express + 0.81 OxJtrillBriotril 67
6, 2 x 0.4 IOxitrillBriouil 7J

H O.I/FleJfdor.st.1I
I. Ube:handlet 8 84,4 130 112
2. 0,4 1OXltnllBriotnl 70 88.1 !SS 228
3. 0.8 I OXltrilJBriotril 81 86.0 151 122
J I lb. Exprns+O.1 I LIs BIO 57 K9.5 1.42 216
5. I lb. Express + 0.8 IOxitrillBnotril 77 86,5 187 144
62x0,410'(llI1l1Briotnl 91 ~8,7 2''1128

Ukrudtsbekæmpelse om foråret i frøavlsåret
I foråret 1997 er der udlagt 2 forsøg med ukrudr....hd.æm·
pelse i alm. r:.lj,græ~ udlagt l vårbyg i 1996. Resultatet af
forsogene scs i wbel IO. Der har ved anlæg af fo.....ogcnc
været henholdsvI' 14 og 37 ul...rudl.'>planter pr. m! Dc do·
minerende ukrudlsartcr har i del ene forM)g været hyrdc·
ta~l...e og I det andet forwg bmllle og "'ledmooer

Der er i opnået den bedste ukrudtshckæmpd-.e. h.. ur
der cr amendl Ariane FG. Behandlingen med Ariane FG

Ukrudtsbekæmpelse i sommer/efterårsudlæg
I sommer-/efterårsudlagt frøgræs er der behov for en
meget effektiv ukrudtsbekæmpelse. fordi frøgræsset ud
vikler sig forholdsvis langsomt og kun yder ukrudtel en
svag konkurrence. Samtidig er det kun få ukrudtsmidler,
som må anvendes det folgende forår. når frøgræssct er
lagt ud i renbestand om sommeren/efteråret.

Der er i 1997 gennemført 1 fONUS med bekæmpelse
af tokimbladel ukrudt i efterårsudlagt alm. rajgræs. Re·
~uh.aterne af forsøget !>eS i tabelbilaget E8. l fONlget er
der som sidste år opn. cl merudbytter for ukrudt~be

kæmpclscn. I label 9 ses gennemsnit.!.resultateme af 4
forsøg fra 1996 og 1997. Den bedste ukrudtsbekæmpel·
se er opn et med 2 x O'" I OxitrillBriol.Iil + 0.1 I Flexi
dor i den første sprøjtning. men der er også opnået gode
effekter af andre behandlinger. Der er kun en lille varia·
tion i råvarekvaJileten mellem de behandlede for;og~·

led. men fra ubehandlet til behandlel er der en betydelig
forskel.

Der er opnået merudb)'uer for alle behandlingerne.
Fratrækkes omkostmngerne til kemikalier og udbnng
ning. som vist yderst til højre i tabellen. er der sladig et
stort merudbyue. som med en rajgr:e..pri<; på 8.00 kr pr
kg svarer til mellem 710 og 1800 kr pr. ha.
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Tabt'llI (;/"lrw1..mdr / nlJ~rit'.\, ~OImnl'r-/t'fit'rrlnwJl(('R.

rm!J('I!aIllJ(EIIJ

JAlm......anrs EnJ.n& rnpgrll'~
Enang rapg.rrs

Udbyu ,
1....-

pllinteer pr m: kg fm
April I tre pcl ",h>

1997 ~J/lnøl( lin:! IK/-I 001 004 ()()! "'/4
I Ubehandlet JI " 0.7 1770
20.81 (hlln! ,. " 0.6 2.1 2006 59'i
3. 2.0 l Bo....er Il 9 O 1.0 1m
J 01.0 l Hllxcr" ,

" 0.0 171J1
5. 2.0 I Stomp Il I> o 0.1 1.7 1782 J8J
6 ·(0 I ')tO!ll1" ' I " 11.1 0.8 17010 m
7.2.0 l 8o....l:r l' " 2 0.3 U 1889 6]9
X. .!JII "'tUlllP 17 tU 1., 1:<20 .7"
/~~f} '" "'
" Hch.mdlcl meJ Il.K I Ollllnl \l.l<.hum II
Led "\ ti ht-handkl \trah dter \.Inmg
Led 7 ug lIlx'h:lndlcl \1 "

Bo\er og Slump se h:.lr ..kadel .Ifgmden nund')!. nar
de er .111\ cndt dlcr afgmdcm frcm"'pJnng

I m(h\ mgel er Boxer og SlOmp se provct i el f()r-.ll~

efter ....amme fON~g~plan ~Otll vi"'l i label II. Alle he
hamJllnger med Boxer og StOlllP se har \kadcl md
\vlnglen undtagen for-.o!! .. led 5. hvor der er ~tnvcndl 1.0
I Slump se pr. h.! hge efter ~~lOmg. Rc...uilatcrnc kan~..
i lallel EII l label bilaget

fON)gene med bekællll:ll:l ..e .If gr.c ...ukrudt l eflcr.i....
udla!,:1 fmgræ, ful1\;ellcr.

R(Jrr.~prø)tll"'[o: afendng rapXrtn i rllgrapgræJ. Til ho)
re ubr/liwdlet, 1/1 \'l'II51rt' IJl'hlllUllell1ll'd 2 x (/.0 llima
+ J,O J..,S: Tnblwil pr. ha)

Enårig rapgræs i alm. rajgræs og engrapgræs
Der er I 1997 udfort 4 fo ....og med bekæmpcl ..c: af enarig
r:Jpgræ:-. l rr~gr:c~. 2 r()r~(~g er anlagt I alm. r:tjgræ~ og 2 1

cngrapgr;c~. Re\ullatcrne lIf for\()gcnc cr vi~1 i label 12
og 13. Del tokimbladede ukrudt er l alle behandlede for
\ogsled bekæmpet med Ariane FG. De 0\ rige for~og... 
behandlmger er gcnnemfurt midI l og \Id... t l <,cplCmhcr

Fr6- o~ industriafgnKler

Anul planter
Lldb~tle

Pl. m1
l:.n!ng RenI fnl og

Alm. ntiVa'S Arnl·maJ r"PltfZS "i- mel·

EninI,1 To-
, 'n! v,", udb'1l<

I "I'llJE" .."~ 1'" pet k& rre
", ..

/<J4r' 2{OTSøj:

I Ubehandlet J7 20 1,5 94,8 1043
2 ~ Ol Ariane FG 27 9 1.:\ \}4,2 -~7

J. 2 x 1.5 kg Tnbunil ll 24 " 0.8 94.3 49, ::' " f I.O"~·I ntlunll +

1.1I180\erl 2:" , O.S 9'U .., 2 x (1.0 I Nortron se +
1.0 I Boxer, ,. '8 O 0.3 96.' 82

6 .2" l 1.0 I I'Ol1mn se ...
LO I StUII1P \CI " lU 95.9 97

7.2 x 11.0 I Stomr se +
1.0 1Boxer) Il IO 0,4 9S,1 1>9

K2x(2.0 ISw11lpSC+
l.O l Boxer! ' • O.K I,lU KO

ILSO "'
Hch.\f\dlet med Hil An,ll"l(' S pr ha l aupu\l E

7/1In'll3. Em), iX mpgr/t'.\' ('Il8mpl-I m ' \ (EI4)

An!;",1 pl~tef Udb)llt'
",m 'nin, Reenl og

EnttnPlrW:S Arnl·maJ "","",,' fn! , ""'-
Enin:~1 T..

,,.. <tv'"' """,l~

. • klmhL pet- 1'" 1.&'"
"""'" "" ... h>

IYV7. 1 {(>fJØr<

l Ubehandlet 1>9 O O.J 79.S 1495
2 ~ O l Anane Fe; " O O.~ 76.11 ]K

32 x l'skgTnburul 'l 24 O 0.1 81.7 J2
42 x ll.0I;gTnhullIl+

1.01 BO\erl " O U.O 70.h ".
S_ 2 x 11.0 I I'OI1ron se +

1.01 BO\n-) 9 O 0.1 77.7 ·38
6 :!.:J< 11.0 I N(>l1wn SC+

1.0 l SWIllP SCl " o 0.1 71.9 ·lt'Ill
72lC(I.01SlompSC+

1.01 Boxer)" 16 O 0.2 71.9 -162
8 :2 >( C!.O l Slump se +

2.0 I Bm:crl lU O 1J.U KI.O 40
LSI! "'

Beh.tnJkl nK'd lO I Anar'll: S pr. ha , aUllu,t

[ alm. rajgr;~\. label 12. har tier \ æret hcnholdwi ... 36
og (}7 enarige r.!pgrÆ\planlcr pr m-- 'ur behandllllg. Bl'
h;tndlmg med midlerne rnbuml. Bm;cr. Slump se og

O!1ron har alle givct en rcdukllon l antallel ilt cnil.ngc
rapgræ,planler Delte fahJ har o!'!\J I:ll:t)'det ella... e:rc 1O.-J
huld af enari!; rJpgnl:'\ l t'ruvaren. lid uver al h<l\ e effekt
pa Cll,lrig r.:lpgr;c:-. kan del og,a "C,, al midlerne har cl·
rd.t 1'5 'lIllalle! af lokimhladcdc uknldl~planler

Der er l gennemsnit opnået merudb) tier. dog Ikke \Ia
li\li ..k ..it,.re. hvur der er .Imendl gr.c\ukrudl ..mldlcr.

l engr.tpgr:c\. label I t har der I de lo fnr-.ng "æret
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Tabd /5. EniJrig rapgræs i rødsnngd (EI6J

Led 2 behandlel midI i september og sid...1 i \Cptcmber
Lcd 4·5: bc:handlellUldl i september
Led 6: Før;ll april

"""'1- EoAnI Rent Udb.~
Wrig .......... m - fnoi """"'".........

EftaV I ""'" ,.. ny_
kg"",~

pot pot ....

1994-97. 9 fOrl"g

I. Ubehandlet SO 44 0,2 1174
2. 2 x 1.5 kg Tribunil 21 0.1 ·36
3. 2.0 I Gallant, efterår " 0,1 IO
6 2,0 I Gallitnl. forår 21 0.1 42

31 7 0.1 83.6 1189
I 0.0 84.8 ·20
O 0.0 83,7 .JO
3 0.0 86.7 43
4 0.0 86,6 40
I 0.0 87.0 70

~

•.1

1997.2jorJ"R

I. Ubehandlet
2.2 x 1.5 kg Tribunil
3.2,0 I GaJlant
4. 5.0 l A\'cnge 150
5. 7.0 I A\'enge 150
6 2.0 IGallant
LSD 1·6
UD1·"

henhold~vis 2 og 195 enårig mpgræsplanter pr m~ før
behandling. Der er opnået bedsl effekt mod enmg rap-
græs. hvor der er anvendl Nortron + Boxer, og ved den
højesle dosis af Stomp se + Boxer. I frovaren har der
værel henholdsvis 0.1 og 0.5 pet. enårig rapgræsfrø i de
ubehandlede forsøgsled. I det ene forsøg har der Ikke
været enårig rapgræsfrØ i nogen af de behandlede for·
søgsled. I det andet forsdg har kun forsøgsled 4 og 8
\'æret heil fri for enårig rapgræ\.

Behandlingerne har i del ene forwg medført udbytte·
tab i alle forwgsled. undtagen for'i"g~led 8. Der har
været store udbyltetab i forsogsled 4·1. I del andet for·
sog er der opnået merudbytter for alle behandhngerne
mod græsukrudl.

læbel 14 er visl resultater fra 3 fors.øg i alm rajgræs.
Her er enårig rapgræs forsagt bekæmpel med Tribunil.
A\oenge 150 og blandinger af A\'enge t 50 + Stomp se
eller Boxer. Der har været mellem 31 og 197 en. ng ra·
pgræsplanler pr. m2 inden behandlingerne. I foråret har
der fonsat værel mange enårig rapgræ"planter i alle for·
søgsled. Dc prøvede behandlinger har kun medført en
beskeden reduktion i indholdet af en ig rapgræs i fn1.
varen.

I røds\'lngel er der udfon et forscg efter <;amme plan. I
delte forsøg er der upnået en god reduktion i antallel af
enårige rapgræ<;planler. og froel har været fri for enårig
rapgræs og i det ubehandlede forsogsled.

Tabel 14 JJekæ'tIIJe!st> cif enårig rapgræs i frogræs (EJ 5J

I~
Enlng r'lpgrts EoAnI Rent Udb. o.

planlel"JX". ml rapgno. fno' mnudb

Eft<,w I Fom ' f", n""" kg en: I1'" pot pr, ha

1997. J fOrl"!!

I. Ubehandlet 10J 140 2.1 94.8 1201
2 2x 1.5 kg Tnbllnil "' 1.9 93.1 ·11
3.5.0 I Avenge ISO 109 '-' 90,2 -72
..\ 7.0IA\C:n~c 150 " 1.' 92.-l -35
5,.5.0IMenge 150+

2.0 l Stump se " IJ 95.2 "6. 2..5 I Avenge 150 +
2,0 I Stamp se 63 1.6 9·l.] 17

7 5.0 I A\enge 15U +
2.0 I Boxer 71 15 93.9 2

LSD "'

Forsøgene med bekæmpelse af græsuk.rudl I frogræs
fortsætter.

Kvælstof till. års alm. rajgræs til froavl
Der er gennemført 3 forsog med kvælstof lil alm. raj
græs. Der er lilført henholdsvis Oog 40 kg kvæl"tof pr.
ha om efteråret. og om foråret er der tilført 40 111 160 kg
kvælstof pr. ha. GennemSnil5<resuhateme af forsøgene
alle på lerjord er vist j figur I. Det fremgår af figuren. at
der er opnåel del højeste udbytte. hvor hele kvæl slof
mængden er tilført om fodret. Den beregnede optimaJe

Kvælstof til 1. års alm. fajgræs

1600r--------------,
1500

1400

200

1- o kg N efterir I
- 40 lig N pr. ne. efterår

BO 120 160
I alt kg N pr. ha

900
800'- --'

40

2
'300

a. 1200
2
~ 1100

""

Fig. J. Opnåede Ilt/bylter i J lirs alm. rajgr(('<; ved s(;
gende kl'tl'l.\lOjtifjønel. Der er tilført Oog 40 J..g kwelslo!
pr. ha om efteråreT; 19% IEI7).

Bekæmpelse af enårig rapgræs i rodsvingel
Der er genenfprt 2 forsog med bekæmpel-.e af enarig nlp
græs i r~~svingel. Tribunil er anvendl 2 gange om efter·
året. A\o'cnge 150 er prO\el i Io doser om efteråret. mens
GaJlam er anvendt henhold.... vi<; om efterårel og om for-

et. Bedsl bekæmpelse er opmiet. hvor Gallant er an
\'endt om efleråret. Alle behandlin!!er har ghcl i fru
uden indhold af en rig rapgræs

Neder.-t i label 15 -"es gennemsniL<;resultateme af 9
forsøg fra pcnoocn 1994-97. Indholtlel ar enårig rap
græs er reducercllil "amme niveau. llan-.el om tier er an·
vendt 2 x Tribunil eller Gallant om eftcrårcl. eller om
Gallant er anvendt om foråret.
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Kvælstof til 2.-3. års alm. rajgræs

Vinterraps
Vinlerrapsen blev sået rettidigt I efteråret 1996 og ud
\Iklede i Ipbet af efteråret en rod på stnrrel\C med cn
blyant med væhtpunktct Siddende ved jordoverfladen
Plantcrne \ar tilfredsstillende ud\ i~lel og I god kondIti
on til at mode vinteren. Virnerrap'icn kom godt gennem
vlllteren. plantcbestandcn og væblen i for:\ret var god.
Afgmderne udviklede \ig kraftigt og blev forholdsvi ...
hUJe I lobel af foråret og sommeren Det kølige og fugti
ge vejr I maj. mens vimcrrapsen b)om~lredc. ga\ gun~ll

ge ~mille- og ud\ i~ling...betlllgel~r for storknoldct knold
ba:gcf'>vamp. Del meget "'arme "Cjr I juh rnedfone. at
nogle vlIlterrapsmarker bIc\" angrebet af ~~ulpewamp

Angrebet kom dog sj I,enl. at del kun ha\dc meget lille
indIlydeIse p!i udhyltcl.

Raps

Vinterrapssorter
I ;\ret... forsøg har Expre\~ "æret mjle~r1.., men \onerne
Capitolog Li/..an! er laget med i alle 4 fooogsscner. fonh
en .11 dem m.hke skal aflose Exprc\s 'iOm m lesort. I af
pmvl1lllgen er almindelige sorter. hybrid- og nllxhybnd
..oncr afpnwclllg sammenligne!. Udsæden til hybridsor
terne er produceret på pollenstcrile l110derplamer og pol
Icnfenlle faderplanter Faderplanterne. som ~ I smalle
bede fjerne'i efter bestovlling. Anu\. Ehte. Buffalo og
RPC 503 er hybrid\Orter, hvor alle planterne er pollenfcr
tile <,()m almmdchg raps'iOner For mlxhybndsoner er si
tuationen en andcn. I dl\<.,c sorter er 75-85 pet. af planler
ne pollensterile. og de ...~al derfor bCMøve..... af de pollcn·
fenile planlcr. \om udgur re ... len af pl:mlerne i blandingen.

Tahcl 16 VI\Cr re~ultalcme af rets lando;forsog med
vmlcrrapssoncr De hOjcslydcnde soncr har værel hy
bnd ..orteme: Anus. Elite. Buffalo og RPC 503 med cl
forholdstal for fmudbyuc af standardhahtet på mellem
114 og 121 I forhold III F.xpre..... , Dc almindelige rap<;
sorler Capllol. Orkan. Conlacl og PR45W32 samt
rnlxhybridlioncmc Lidnno og Evcrcsl v'A.. har givet ct
froudbytte af "Ialldard~valitel.der lIgger 8 til 14 pnx:ent
over måle~()nen.

I ...erien nedcf'il i tabellen er VI 'il re~ultateme af 7 for
<;()g. hvor mlxhybnd sorterne er ...ammenhgncl med 3
alm_ 'iorter. For al sikre. at rrUxhybndsortcme lUC mod
tager ek.!,tro pollen fra naboparcellerne. er der på begge
!o>idcr af mixhybrid:.urtcme ..:1et Cl mixhybridværn.
Y11xh)'bndeme har udbytlemæ....igt ligget p. lime med
de konventIOnelle sorter.

I label 17 \C~ resultaterne af de supplerende ~onsfor·

sog, Forsøg \Om plantea"lskon...ulemerne udforer efter
eget nn..ke. Der er anlagt 8 for'm8 p Øerne og 5 i Jyl·
land. Expres.. har I foro;"8enc glvel et relallv! lavere ud
bylte l jylland end på Øerne. Samme lendens kan Ikke
finde ... I de egentlige land!>forspg. Der er lUC qauslisk
sikre for~kellc på sonernes udbyuer. Son\blandingen.
dcr Oe\tår af lige dde Expres!.. Ca pi taJ. Karola og Li·
l..ard har liggel P;l samme udbyltemvau som de rene <;or
ter Sortsblandlngemc har de sidsle 3 år ligget med for
hold... tal mellem 95 ng 1M i forhold 111 Exprc.......

200

1996, oN pr ha elle r
- 1997, a N pr ha ehenlir
-1997.40 kg N pr ha eherår

80 120 180

I alt kg N pr. ha

7ooL------ -'
40

1200

1300

~ 1100
iS.
g 1000

'2

kvælslofrnængde i enkehfor"ogcne varierer mellem 174
og 206 ~g N pr. ha og de tilhørende beregnede optimale
~dbyller vaner mellem 1434 og 1832 kg fm pr. ha.

Fig. 2 0I'IUJnit' /ldb,\uC'r i 2.·3, (lrs (11m. rtlJXrtl'!> \'ed .\1;

geruJe Å\ ælnofr;lfimel. Der l'r IIIfOrt O O): .JO kR hæl.l1of
pr. 11(1 om ef/erlin', I /996. Om /on.irel er der tilført .JO·
/60. i /996 .JO·2()() kJ: hll'/wJjpr ha (EI8}.

Genllcm~lIihre\u1tatcmcaf 3 fUNl!,! p[\ lerjord er VI ..t ,
figur 2. FIguren \I ...er. al der er opnkt del hPjcste udbyl'
tc vcd al tllførc hcle hæl!>lofmængden 0111 foråret. De
beregnede optimale hæhlOfma:nger i en~eltfof'>ogcne

\ arierer mellem 40 ug 160 ~g h xl ..tnf pr ha. og de III·
horende beregnede udb)'lter \'anerer mellem Ml:! og
1441 kg frp pr. ha I 1996 bicv der udfpn4 forsag med
stigende ~væhtofmængder til 2-3. :\r~ alm. rajgræ.... I
Ji ... :>.c fUN)g hlev den optimale ~va:bt{)fma:llgde bereg~

net 111 :li v~cre mellem 142 ug 204 kg N pr. ha
Et fON1g er I 11)97 anlagt p:\ en JB II. (humus) og cr

derfor Ilke laget med i gennem~nilSberegningerne. I
delle fON)g er der opnået det ... IOf'lle uJb) Ite. h\ or der er
tilført 40 ~g ~væblUf pr. h.... um encr:irct fulgt op mcd
120 ~g ~\æhll)f 0111 fodret. Dcn beregncde opllmillc
l\æl ... tnfm:cn!;dc er pa 169 ~g i delle rorsøg. hVilket har
resulteret i et beregnet fmudbyne p~ 1363 kg pr ha.

14oor----::::::=====j

Kvælstof til 2-3. års alm. rajgræs til fmavl
Der er gennemfon 4 forso~ med ~ \ ællilof lil 2-3. års
alm. rajgræs. Der er til fon hcnholds\'ls O og 40 kg
~væhtofom cftcr:'lrct. og om for ct er der tilf"n 40-160
~g kvæl\tof pr. ha.
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Tabrl /6. Landsforsøg mrd l/1/terral,m"mer. 1997 (EJ9
E22) u.,..-...,. --- ........ 0Ii0 lJlI>.ae

-......... .... -... -.....I~I.: ... .-l.. ~.bil ...

Tabel /7. Supplefl'lIlle fonø!!, med HnlrrrapSsonrr 1997
(1023)

lJ<I>yao ae .... rur Lejo-"'hof'" ...,.., .-
v-.... - .... ...-

ø- 1JyII-.I I'::' - ar.- (1.10

" nta//OTJ#1l J , 7 7
Ex...., 37,8 41.1 39,7 100 .\O,. J'"
Capilol 4,. 1.1 1.7 109 49.2 4,1
Uzarn -1.0 -0,4 ·0.7 •• 48.' 0.0
CannonVA 75 2-104 1.1 1.2 103 48.8 1.'
Synergy II 1,0 2.l L' 104 48.9 2.J
Maxwell l, 1.2 O~ O., 102 4lS.7 l,.
I...dano li 2.' 4~ 3.' 110 49.2 4.1
TemJ l, 2.0 J.2 2.7 107 -18.7 :U
E~ettSt VA 70 113.3 4.6 4.0 110 49.1 4.4
Epik' O.• 1,9 2.5 106 48.4 1J
RPC 523 v A.,. 1.7 0.2 O., 102 48.6 1..
LSD 1.4

H}bnd
\.1l'(hybnd

Amaf/OTJ#g 4 4 8 8 •
Exp<eM 38,' 39,7 39,3 100 .\0.7
Capnol 3.0 2.6 2.8 107 49,4
Uunl 1.1 -1.4 -0.2 100 48.4
MLCH~8 1.4 O.l O., 102 49.9
Contact 3.6 2.5 l.1 108 49~

BOOSICT -0.1 ·3.8 -1.9 '5 49.5
Eh~ Il 7.4 7.1 7,2 "' 48.7
Bu(falo II 7.2 5,3 6,1 116 495
Licondor -0,4 -0,2 -0,3 99 49.8
RPC 501 II 6.' 4,1 5.5 114 49,4
LSD

An/u//orsøg , 4 X 8 8
Exp<eM 39,4 40.1 39.7 100 49.3
Capllol 4.6 J.7 4.1 "" 48.2
Lizard l.' -1.4 0.2 101 47.5
l..emlh 2.3 2.0 2.1 105 49.2
PR 4.sW)2 3.4 4.0 3.7 109 ".7
AcropoIl\ 1.4 1.1 U 103 ..~
Jon 1.2 0.7 O.' 102 47~

Motticu 2.8 2.7 2.7 107 49.0
Colven 2,4 3.2 2.' 107 48.0
C~b_ 9503 2.0 -0.1 1.0 102 46.4
l.SD

Amaf /OfUll 4

Express 40,4
Capllol 3,9
Li1..ard 1,0
Oxidenl 1.6
Olsen 1,2
AVllnl 2.3
Karola 2,4
Apex 3, I
Hansc:n -1.1
Orkan 3.9
Unfon 0.1
LlRIbo 1.8
Fomax 1,1
Anus 8.6
Cmumbus -0.3
AlplOc 0.9
J.-SfJ
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4 8

40.1 40.2
3,6 3.8

·1.4 -0.2
·0,6 O,'i
-1.2 0,0
0.2 1.3
1,7 2.1
2,R 3.0
1.7 0.3
2,7 3,3
0,4 0.2
0.8 1.3
3.4 2.5
8.5 8.5
2.7 1.2

-1.7 ·OA

8
100
109
100
101
100
10l
105
107
101
108
'Ol
10l
106
121
103
99

8

49.3
48.\
47,4
48,0
48.3
48.0
47,8
48.9
47.5
48.4
48.0
48,4
48,0
47.6
47,0
-$8.6

8
37.9

4.1
O••
1.0
0,4
1.7
2.•
2.9
1.0
J.5
0.7
L.
2.9
'.9
2.1

-0.1
1.'

•
36,5
~.2

o.•
1.1
14
1.4
7.•
.,4
0.1
'i.7
U

,
37.4

'.4
O.'
2.1
1.S
J.:'i
1.7
2.7
3.2

/A

Aflfal/(Jr(fI_~ 8 -' IJ IJ /.1

Exp<eM 33.2 15,.) 30,2 100 2
Capllol 1.0 •.0 1.7 106 4
Karola -2.7 .~ O., 103 4
I.llard ·2.3 4.9 O~ 101 1
Avanl .3,4 6.3 0.3 101 4
Ap" 0.3 3.0 1.3 104 2
Soosbl. ·0.9 6.0 1.7 106 3
LSD "'
Sonsblanding: Exprc", Capitol. Karola og Liurrd

7(,bl'1 IX. OW!rSi1{f m'u flne drsjorsøg med \"'terrap~-·

soner. 1995·/997
Forholdstal for Jtandardh-a/iw

v-.... 1995 1996 1997

Express 100 100 100
LIdano: 105 .. 110
C8J7itol 108 101 109
Orkan 102 •• 108
Ap" 90 91 107
Kanlia 97 101 105
S)'nergy') 126 100 1M
Cannon V.A 75:J 100 95 101
Oxidenl 95 93 101
Ihllscr) '9 93 101
OI'ICn '1 .. 100
1.1I11rd 107 93 99
Anus II 115 121
Tcrm II •• 107
fomaJ •• 106
ZeolIh '7 106
Acmpolis 100 103
Colum1x.L\ 104 103
Max.... eli :, 99 102
I mfon '7 100
Alpine •• 99
Ellie "'Buffalo l· 116
RI"C 503 I 114
E,eres! V..J" 70~' 110
PR 45W31 109
COIIlacl 108
Col\"en 107
Mohican 107
Epik V.A. 106
LImbo 103
Al'ant 103
Cch.9503 103
bu 102
MLCH 048 102
RPC 52] VA:' 102
Licoodor 99
BooslCr 95

h lIybrid
\In:.h}bnd



Fro· og induslriafgrooer

er fra 1995. h\'or der I'orel...olll ly ... blndplct Alle mM
~ctl ... r()nc "'Orlcr har el 1.1\ t indhuld af t:rtlca"'yrer og glu
co... inulalcr

Over L)'~ bl~plet
d\lnlnns.' pet dz"nln, I.cJc Plante

\iownps <>oc lIIf grt'tlne Urd"t~r h....

Ur. (). IO r1iU11edc:k' O IO cm

forår 1996 ft'dr.lm , '''7
l 146
l I~q

151
16"

2 169, 15(,

2 161,.,
1 163
\ \4_

2 14.
l \47
3 154
l 110
2 168

El
l \47
1 162, l,"
1 150, 110
2 1S6
l ,,~

2 162
HMl

2 112
1'7

2 14.
1hl

2 160
I1h
170

l 171
lSI

2

1

,
4,
4

7
7
7

7
8
8

7

7
7
7,

7

8
7

,
7
7,,
6

- O\l'n-Ul1rul~H'\'fIt·. Der \Å.tI/ læ/ge" ltIr/t'r med
Kod "I Ilt' til {l/ (II ,'nIlItre.

Udhl'f/t,. Der sÅ.lIll'll'/Xes "'lIIldt "OlUl; da i
fonø,S:l'Tlt' iflU(' tlr har )[;\"('1 t·, højt jrømlJHlfl'
af ..f(mtlan/knd/fl·1

S.\gtlomwtloduu:eli.s:lled. f)t'r d..al \'rr/g,' .. wrtt'r
II/l'd ~od r('.S;,'ilem imod "'.~ "'tIl/plel

- Kil/II/el. Dl'r 11<0/ lfl'l,t:l',., \Orlt'r Ifll'd l't laH ind·
hold (lf wil'('/ Xhll'(}\"lfll,latl'" Il/lil l'r/l("(/I're.

H)"l:md
'll\h)tmJ

Acropoh!i
Alplflc
Apc,
Al1U~ ,

A\'ant

H"'''lcr
8uffaJo
("Jnnon \ .\ 7'1
Capllol
Cl>lumhu~

Cohert
('nlll;lll

Elile I,

I PI" \ '\
[\'emt Y.A 10 ~,

F~prc\~

Fom",
Han-.en
lu,
KMula
Llc(mdor
l I(Llll(l

Limbo
l mfort
L17.ard
\la\\,\,cll
\totucan
()I~n

Orlan
<hl(j(onl
Syn~rgy ;.
!end
7..cnlth

Udh)lI~ øs
f\:1 lilie: i l0f1ilof mcrudh)ue. N'

ViRlt"'PS hlgfnul h<'d~
ud""",1 ,'"

ltpreuI':tCl
Expttu I":,"

fuopms 100
F<lTltl,~\(lt 1995·(,17
Synergy;' 'iO,2 .19.0 37.1 3.5 110
C<lplh.1 JII.7 ·PIA .l9.n ~.J IO.
Lidano ,. 50.2 49.0 39.3 1.4 '03
KarolJ J'I,~ .17.' 19,\ IH 101
on... -l9,4 ....8 39.2 0.1 '00
LllJlJ 'iU.1 .nu lin .{l. l 'lMl
Camwn VA 75 ;. 'iO.1 47.5 38.9 .Q.3 99
(hidcnl JI).2 J7.') 39.1 .1..' .,
AI"" 50.0 -lS.6 38.5 -1,4 Ob
Ol,cn 19.2 -lIU ~'1. 1 1.1 'II>
Hano;en 49.2 47.2 39.1 -2.3 ...
fI'nt1l(,"" IlIWl 97
Anus I, '0.0 4S.2 40.0 7.3 118
Columt'i" 'iO.O -l7.') -l0.!1 I..l 10\
Tema

" 50.6 4S.3 39.2 1.0 103
rom", ·19.·1 17.7 \9.11 O.X Hl2
Acropoh\ 49,3 48.5 39.~ 0.6 101
\l11\wcll l 'iO.ti JX ,J W.l 0.2 101
Linf0l1 49,4 47.11 19.0 .Q.6 99
/.emlh -lll.' JII,~ W.l-. .I.t- %
Alpmc 49.3 -lS.6 40.0 -1.5 94

H)hml
\lnh\hntl

K~\f'l~tc:ren for kJc:-.æd "c:" )Jer..t III hnjrc i tahcllcn.
E\pre ...... er lIcn l11e ... t ... tra ... tive af lIe pn\\cdc "orla. mcm.
Capllol. Kar(ll:i og A\anl hdr haft 'itOf\! ulooJchghed III
lejc ...a'd

fil/w/ /c) (JI'l'rlIX'lIl't'r .\(II·r\J{/r\O~ i 1·;1JIt>rI"a/H.

/left' /{/Iull'l.

Flere års forsog med vinterrapssorter
Tabel IR \ l-.er re"'lI!t;llerne af de scne"'le 3 • f\ ...ort ...for
'\og I vinterrap~. hvor t.\prc5.. har være! m~lesort Del
se!'. all modsæt rung tillidIigere år har de Ileste pmvede
,orter j 1997 gi\ct cl hojen: lH.lb)'ue end målesorlc:n Ex-
prc!o Clpilul ()~ Synergy har gennem de :-.cne..le J år gi-
\'ct ammc ...om eller hujerc lIdh)'lIe end E'tpre'.... Hy-
bnd orten Artu.., ...nm har \ærel afpro\el I ::! ;ir og h)'-
bnd..onerne tIlle. BlIffalo\ og RPC 503. som har 'værel
afprøvel I l år. har alle givel el hojere udbyue end de
O\rigc: pmvede ,oncr.

Der er problemer med :tI producere hybridud...a:dcn.
og del er !lIadig u"'lkkert. om del bhver muligt al kube
ud ...a:-d ~lf hybrid:-.onerne td J..ommende sæson.

l label 19 ...e ... gcnnem...nihre..ultaleme for de ..oner.
der har \ærel med I landsfo",,~ene I to eller lI'e år. Ved
beregningerne cr der lUe laget hensyn III. h\or mange
forsøg ,orteme h;lr deltagel I i del enkche år.

Vinterrapssorternes dyrkningsegenskaber
I label 20 bnnge ... en ove"lgt over vlIllcrrap.....oncme'
dyr"'ningsegcn!o~abcr. Kar:I"'lcren for vlnterrap~ ..oncr
ne... U\cf"\imring er fm 1995/96. hvor der fore"'OIn \ in
ICI"''''adcr og hcdnmmel'>en fnr dæ"'mng Jf I)" hladplct
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Frit-- og indusLriafgrøder

Ta~J 11. Ajstandsisolumgms bnwining for mi.xhJbrUkr
(lOU)

Fig. 3, Opl/ilede jrøudbyuer I \·interrap.\'. ud.\'(l!d,l'Omkost·
flingt'nu' frmrttkker I'cd fonkellige Ildsædsmængder.
ra:Hl'lIf~/(lIldt' og \'al~ af Mlmllski"e.(E2S)

2,5 1,25 2.5 1,25 Udsæd
kglha

-SOem- -SOem
rækkeafstand rækkealstand

5 2.5 1,25

-12em
rækkeafstand

Roesåmaskine

Atm.~rt'",.-Itl....
~ I---

I--- l- I-- l-- l- I-
l- I- l-- l- I- l-
I- l- I-- l- I- I-

a l- I- l-- l- I- l-
I- l- I- l- I- I-

4 l- I- l- I- l- I-
l- I- l- I- l- I-
L..- L..- l- l- '-- '--20

2

36

2

32

Rækkeafstand og udsædsmængder
Udb i vinlerraps

hkglha
40

Udsæd,mængder og rækkeafslande
Der I..an opnås samme udbytte i vinteITaps. uanset om
vinterrapsen dyrkes på 10-12 eller 50 cm rækkeafstand.
For at følge op på disse resultater er der i 1996197 gen·
nemført 2 forsøg. hvor vimerrdpsen er el på henholds
,;s 12 og 50 cm ræk.k.keafstand. Der er an'iendt 3 ud·
sædsm;engder 5.0: 2.5 og 1.25 kg pr. ha, h'ior der er sået
med 12 cm r:ekkeafstand. Ved 50 cm rækkeafstand er
der udsået 2.5 og 1.25 kg udsæd pr. ha. Ved 12 cm ræk·
keafsland er der anvendt en almindelig radsåmaskine.
Ved 50 cm rækkeafstand er der dels anvendt en alminde
lig rad~åma~kine. dels en roesårnaskine, Ukrudtet er be-

til. at der under uheldige omstændigheder er en risiko
for. at de pollensterile moderplanter ikke bliver best0vet
tilstrækkeligt. og der derfor ikke opnås el tilfredsstillen·
de udbytte. Mixhybridsorter stiller større krav til dyrk·
ningen end almindelige sorter.

l oJh)o1ler OS mc:rudbyUu
1\1e1ftTaPl hk.g frø af åd 1..\&1. IX" ha

Om 1,~.\~ m I l-7m I
1997. J/orJ"H
Cannon V.A. 32,6 ·2,6 ·3.9
SY1le'rgy JS,lI ·0,7 -0,5

0-7 m 7·14m 14-21 m
1995·96, 8fors_~
Cannon V.A. 41,0 0.3 -0,1
S)"nc:rgy ",9 -0.7 -0.8

Mixhybridsorter
Der er i 1997 gennemført 3 forsøg med 'iorter ;lf rmxhy
hrider, Form"llel med forsøgene er al undersøge om
mixhybridsortcrne'i af,tand til almindelige sorter. der
producerer en ~Iorre pollenmængde. har betydning for
mixhybridernes froudb~ue. For\Ogcnc er anlagl I mar
I..cr, hvur der dyrl..e~ en mil(h~bridc;ort. ~3.lc50neme EI(
pres<; og Capllnl har \ ærel plact:rt:1 midi i forsøgene. og
de to 11ll1Chybrid'orter ('annon og Synergy har 'ærel pla
cerel på h"er ~IO side af målewneme. Afstandcn lil de
almindelige rap.,c;orter bh\-er således større og større. De
pn1\'cde mi'thyhridsoner har be...del af:
$ynergy: 80 pet. pollcn<;t~rilc ol; 10 pet. Falcoll
Cannan: 75 peL. pollcn ..tcrile og 15 pet. Imp.Ila.

IO pc!. Ga/cllc

~ålesorteme txpres<:, og Capnol har l 11)97 I gcnnem
~ni( givet el udbyuc på hcnhold~, IS 38, I og 40.6 hkg rru
af tandardl.., alitel pr. ha. J 19% og 1995 var udb~ uel I

m le...orten E'(prc..~ henholds\i.. 45.2 og 46.9 hlg fro af
<;tandardhahtct pr. ha.

I label 21 se<; rc!'.ultateme af arc'" for'Og og genncm
,nilSresuitateme af de 2 udhgere ars forsog. Der er en
tendel" lil. at der er opnået det højeste udbyne I de par·
celler. hvor mixhybrid,nrterne har været nabo til parcel
ler med almmdelige "'Ofler. Dl.:nne nat)(Jeffclt 'cr ud lil
at være ophævet så sn~lIt parcellerne hrtr ligget la~ngcrc

\'æk fra de allllllldclige soner.
Ved dyrkning af \'imerraps llli\hybrid,oller ...er det ud

Hybridraps. O\ust: Fremad af h\'bridraps. Modu- og
faderplalllU d\rkes IlI'er for s(~. Nederst: ni \'elatre:
Pollel//errit blmm;t. NeduSltil høj~: Pollel/steril blomst
- st(l\'dragere mllllgler.
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J99~ .1 fanø_r.:
). LiraJcl 50 pI/m; 37 7' 72 32,4
2. LirdJcl 90 pi/m 72 '9 "" lU -0.1
3. L_TaJel 130 pUm l 103 96 91 1.6 Vi

4.,\flC\ 50pUm 38 77 61 94 ....5
5_ '\f't'\ 90 plim 70 92 7.1 95 l,. 1.1)
6. Apex 130 pUm: 103 96 79 92 1,0 -0.1
LSI) l-n !- (

..."..
be~land

Planl"
pr. m' f-Af" . .,,,,,.,,.-t-...:::'<::"'Po
,"""

Ter/u" 22. Vil/tara!'... kmrkllrrellcullll' Inl (onkdhg IId
.fiil't!II/IIl·'IKdf' (1:1ti}

I-a:ll1pct kemi ...k I alle for ...ng'lled. og de for...ngslcd. hvor
der cr 'l:lct på 50 cm ra.'kkeafsland. er der de~uden rad
~nl,el 2-3 gang....

Pkllllelallcl har I forarel l del cnc forsøg varierct mel
lem I() og 90 plantcr pr m! og i det andet for..og mellem
Il og M planler pr. m:.

Figur' \·i ...er rel,u!l:tlcmc :11 dc 2 fon.pg. hgurcn 'd"Cr
nCllolldbyttel etler dl' lon.kcllige behandlinger. når ud
glft... rne lil ulhæd er tnlk.kCl fra. Der er ik.ke IJgcl hen ..yn
lil r(lr:-.kclligc omkmllllngcr ved ..åning eller ukrudt:-.be
kæmpcbe

Der er opnået del hUJe... le udb)'th:. h\'or der med en
roe ....tma...kllle er ud...aet 2.5 k!! ud...a:d pr. ha p.t 50 cm
rækkcal"'land. DCI ,kai bemærkcs. al der I""e er Slatl
~lI~k "l "re forl,kcllc mellem de opn ede udbyuer.

Vinterrapsens konkurrenceevne
l lighed med tidligere år er dcr udfort fom;g. hvor det
under'lu!!e" om w.krd'lm:l'llgden og \inICrTap......orten har
betydnmg for rap\Cn" konkurrencecvne owrfor uknld
tel. Tidligere i'lr!l forsøg har \isI. a1læl.heden al rapsplan
terne lUe har indO)debe p ..pildkomplall1eme'l udVik
ling. Oerfor er der I arct ... fOf\og forelagel en bekæmpcl
!le af "pltdkorn\plruller.

Tabel 22 vi ....er n::~ullalcrneaf {lrct~.' fOf:o,~'g. Oer er lil
"'lrætll cl planlel.11 på 50. 90 og 110 rap~pl:lnter pr me.
De gennemsllItllgc opnåcdt' plamctal er \1<;1 l I k.olon
ne. Det er ikke heil Iykkt'de.. Jl kumme op pj Je l)ll\ke
de pianielal

Sugende plameanlal har gl\et cl \I0rTC plantcdæHc at
vinlerrap\ både om elteraret og om loråret. I :! al tor
>;ugene har der kun værct g'lIl:.kc lidt u~rudt. mem Jt:r
h:!r været cn kraftIg uknJdl..be... t:llHI ; dCI lrelhc for..ug.
Ukrlldhdæknlllgcn 1 IOf'Ogcl med "tor u~nJJI~m'l·n!!dc

er \ 1"'1 l labellen Der har \ ærel en lidi mllldre uknJdh
dækmng \cd del hojeO:;le pianielal Der er 1 :2 ud af de 3
fONtg opn:!el lIlcrudh} Iler for at ugc planlct.tllct. og de
"'("f\le mcmdhyl1er cr hu'tet. hH)r der har \ æret Ole'l
uk.rudl.

rigur4 vi:-.cr gcnnem~llil:-.re:-.ull;llcme af IO fur"Hg Ira
[996·97. Dc VI ..tc udh)llcr cr fralrukkcl nm~{).. tningcr
ul den ogcdc udt,ædo:;ma~ngdc_ I LlraJcl er dcr opnået Cl
:.Iurre udb)l1e vcd en sligende ud\æd~mængde. I Are'(.
,"Hil ulhiller \ig forholr.lwi\ hurtlgI. er der Ikke upnact
mcrudb~IIcr for cn O:;lIgcndc ud\ædl,mængdc

fOf\ogene har vist. al en læl r'lp,besland bedre kan
uJ~unkurrerc IUkimbladcl ukrudl end en tynd rap..be
\tand. !-lvi ... der lUe genncmrorc.. en ukruJt..lx:ka:rnpcl
"c. k~tn der i lang,oml udvlklendc "'urter opn~l" po<,ltivc
nellomerudb)'llcr for en læltere mp\bcSland. n. r dcr fo
rekommer "tom:: mængder 10klmbladcI uk.rudl

Fig . .J Det JUlI/f'dt' wlh\f1t' fratruHn /luNd'1Im 11/ de"
OR«,dl' ul/.\tl't1smll·nKdl· ; '! an jor..og mnJ /jd5ll'dH/Il""~

der fl(Jrwme Ltmjet m: "Pl'_l.

Direkte såning af vinterraps
I cflcrarel 1996 blev der anlagl 5 for:.øg med dlrckle
,,~'ning af vimcrraps. Illell kun 2 af fon.pgenc er gennem
fnn lil hø...!. Alle fon.ug er ,ået dlrekle i vinh.:rbygslub. l
fOf\ogsled 2 og 3 er dcr 'pmjtcI med Roundup 2(X)() lu

dage f,)r såning for al bekæmpe ukrudt. !>Om har o\'erle
\Cl i \ intcrbyggen eller er nyfrem<,plrel. Der blevelable·
rel en 11lfred\\tlllende plantebe\land i efte~ret. Der har
\'ærel mellem 20 og 53 mp...planter pr. m' I det ene ftlf
sog og mellcm 92 og 10_' I det andel fOf'iog. færTe~1 I del
ubehandledc forsøgslcd

Antallel af ~pildkorn"planlerer Ikke påvirkel af sprpJI
nmgen med Ruundup. da :-.pildplanteme ikke h:!r været
frem"lplrel undcr de lOrTe forhold I efteråret 19%. Der er
opnacl en god bekæmpcl<.c af splid kom med b de Gal
Iant og Kerb 500 Se. Der er ikke opnåcl 'lallsll"k "Ikre
merudb) Iler. men der er en lenden~ III højerc mcrudbyt
ler. h\or ...pildkornel er bekæmpet. Fratrækk.e'l omko"l
lUngernc lil kcmikalier ug udbringning. er der opnået det
'I"NC netloudhync. hvor der cr anvcndl 1.0 I Kerb 500
se pr ha.

rm al 'Ikrc en effek.ll\ het..:t=l1Ipcl..e. er Jer all\cndt
forhold.!>\I" hUJe do..er l dl~sc fOf\og. Der kan nomla1t

90 130
Apex

'- '--
50 90 130 50

LlraJet Antal planter pr. m2

Udbytter - ekstra udsæd
ved forskellige udsædsmængder

30.-------------,

29

28

27

2
26

li. 25

~ 24

23

22

21

20

147



Aftlclmg B:
Afdelmg C-

Frø· og industriargrtHIcr

Taud 1.1 l/hud, tJl:'1'IIcJkom n'd dlld//' ,åmng (II l illlt'r·

rtI/'j (E17}

Antal plantrr pr m' Hlg fro pr.h

UNdt td. kval"- Spldkom
'"I"mb' .... Udh N,,,,,

Ol ""'.Efter'l For· F.. F..· "",. 00b... ... ... ... .....
1997. 2 fi"${1~

I. Ubehandlet 128 60 29 56 31,2
2.2.0 I Roondup 2000 ' l.w ,. " "" IW ·1.3
3. 2.0 1Roundup 2000 II

1,0 I (j"l\ant 2l

1,2 I Mlltrigon 11 101 3 42 76 9.' 2.9, 1.0 J G"lIam ),
1.2 l M.ltripon ' '"'

, " " 10.4 '"S. 1,0 I Kcrb 500 se'· 12' O 19 64 9.' 5.1
fl. 1.(11 K,,:rh'i(JOsr~'

1.21 M.Llrig.m l. 1~9 O 2:- 68 " 1.'
u.I 1/.,

:: Ja}',,: 1\11 Jtr... lle .....t1111l~ <lf rap,. TCJmiJflllhat
"Sl l"! I t; arnI: ",.J'I I vl..l.m.:r

(lpnit" tilrreJ~"li[]cnJc: dld,,( med la\'~re do...cnngcr 'lf
både Gall:mt. Knh 500 se og Matni!0ll.

Demonstration af såmetoder i vinterraps
l Jugu,t 1996 I)k\' der anla~1 R l!emonslrallonsmarl..cr
med f(lr~kelllf!c metoder 111 clahlering af \ inlerrap!\.
hvcr mark inJbi" f~,lgendc lire ali.lclingcr:
Atdcllng A: Plujning. jllnJpakning. såbcd ...harvning.

\anlllg.
Slubhaf\'lUng. alm. ".Inmg.
Dircl..lC: ..an mg - med eller uJen forud
gål'nde han iling

Atlldmg D: Salling Illcd godnmg~\prcder fllr h~hl .II
forfru,gIt:'ll.

Ajdd;ng A
Traditionel ctahkring har i alle demonslrationslllar"CnlC
gi\ct CJl god trclllspinn,g, Oet har ,",eret dCll ... ikreste at
dt:' i1lpm\cJe dabknng..mclwcr. l nen: IllM"er har
planldlC'lamkn \ .eæt I'or tæt.

.Vd;:IIII~ B
Ocr har \ ærc=l l'" ...tor Irclll"plring aJ bade ...plldkom og
ukrudt i den .. llIhhan·edc Jurd. I nogle at dcmon~lratl

on~Jllarkemc. l1\or spddlwm og ukrudt ikke er ble\CI
hc-":l'rnpet retlJJI~l. er mp~cll hæmmel alvorhgl. En n:t·
lithg og effektiv hekærllpebe af :-.pildkom og andcI
u~rlldt er ab~olu( mxh'l'ndig. S.inml; c:r furcl<ll!et meu cn

/((/(b-e)l\lI/lIr: i l'wle'·r(l{H. Del f'r "'t:/lgI 111 rl1dltl/.H' ~11 fldfllt/, af rlff,jræl.J,.t''''U! ('11"11/1 J..all .H',~ i de IIIt'.H "J..nlt/Hh/,·

{il'lIgle olllnidn :! H'mllill:: d'ollU/fClrt''i. 1111/ .I,'r kWI /"l'Pl" I'mlllld 1I1I"('r l"a1',b!lIdt'1I(' . .llI UJ..rudlj/,flllll('rI1t' fif
d(('l.J,.t'l

l-lX



almindelig rad~ilma""'lne. I nogle mar"'cr har dt=r \'æret
problemer med ~Iæbning af "tuh· og halmrc"tcr.

Ajdeflllf,: C
Der har gencrel1 \'~l'rct en ~tor fremspinng at ~pild"'orn.

uansct om der er har\'c1 eller ej før dird.le l.3.ning. Der
har \ ærel lllind"l tokllnbladet ukrudt. h\'or der ikke er
hane!. Dc dlft:kle ..ama..kmer. der er an"endt. har Ikke
gl\el proolemer med slæbnmg som l afdclmg B. Ihl"
jordstrukluren er god. marken er jævn ug fri for halmrc
,ler. \ il det ofle \ a: re hedre ..II ..3. dlrcl..le l ubehandlel
.. tuo end l .. tl1hhan Cl jord. lordl det gl\'Cr en mindre
Irer1l',plring af toklmbladct ukrudt. Rapsen udvikler "Ig
lidi Iang:-.ornmere i efteråret efter direkte 'ilining end cf·
ler ..åning l pinjet jord. furdl jordtempcr:lluren i ovcrl1<1
den "Ilger "om fnlge :11 ploJningen

AJclefmg J)

Samng med glKlmng ....preder lur hu..1 al for1ruglcn har l
de Oc..tc marker Il..kc \ lrkellllfredssllllende. I cn enl..elt
al de l:l marl..er har re!'>lllt:uel \æret fuldlll1ff(-,ds~lillel1l.le

og i ct pal' marker har re~ultatet va:n..'1 hæderligt. Melo
lien kan Iyl..l..c.... lllen m:l helcl;ne....om u",Her. I de Ile·
.. tc (h..'llltlll .. lr:llinn ..markcr hle\ fmene ..predi f~ dage fnr
Im"L Del har Illulig\'i .. \'a..rcl for "ent. I IlJY7 er anlagt
tor..og nlt:d "prcdrllng al Iroet p.l for:o.kclligc tld.. punkh:r.
Der frem ..pirer megel lidt loJ..imoladd ul..rudL fordi jur
den lade.. lidi unlfl crter Illht.

Ukrudtsbekæmpelse i vinterraps
AntJl1el af I..emi.. ke midler til ul..rll(h ..hcl..:clllpehe i rap..
er me~el hegr:cn..et. Sene..t er det bc...luttcl. al Tren.1Il
Ikke m~ anvcnde.. cltcr i. augu ..t 199~. Trl bckæmpchc
af lokimbladcl ul...rudl er der ~;\Icde.. l..UIl De\ rinol. Kerb
500 se {l~ ~1alrigun tilbage. Derfor er der behov fur at
finde nyc mcuxJer 111 ukrudl ..hcJ..æmpchc 1 \tnterrap"

Radrensning i vinterraps
Der er tor J. år gennemfon ln.....ug med radren ..ning I

\tnlerrap'" For"llgcllt' hJr \1"1. ..II der opna.. del ..allITIlt'
UdO)lte uan ..el. 11m \lnlerrap..en ..a.. pa i2 ejler 50 ('til

rækkcaf"land. lomd .. al at ukrudtct er bekæmpet. Der er
opnåel ~amme udbylIc. hvor ukrudtct er bekæmpet ved
radren.. nlng . .,om h\'or ukrudlt:1 Cl' bekæmpel keml"l..
I hor der radren ..c.....IJr der n..llurlig' i.. ul..rudt lilhJge i
r:ekl..eme. Slar dt:r ..pJldl..um af Le k.... vllllerh)g i ra-I..
"'eme. og .. kai der producere.. vmlcrhvede III frcmavl ef
ler Vlnterrap..en er der behov 101' al bekæmpe splldJ..ør
nel. Bel..~cmpehen l..an nI. lorctage<; \cd en b:1nd<;proJI+
nmg.

pj arealer. hvor der forekommer ~lorc mængder af
agersennep og/e1ier hyrdetaske_ viser prakli~ke er1ann
ger. al vinIerrap......"el p" 50 cm ræ"'-keafsland og rad ren·
..cl klarer ... ig væ ..enlligl bedre end ntp..... el på alllllllde
lig r:ckkcaf!ll:md. N3.r ukrudtet fjerne .. mellem r:ekkcmc.
får rap"'planleme bedre mulighed for al f'l bladcnc ud l
ly \el ug I..an denncd ud\ il..le en kr.1flig rod om eftedrel

Der er I 1997 udfurt J fu .....ug med mekani...k og komhl
neret ukmdhbckæmpcl~e I vIllICm:lp.... Rc~ultrllemC ;.tI
fo~ogcnc Cl' vi"'l i label 24 I lorsøgslcddcne med rild

Fro· 0R induslri:lf~rødt'r

Tahel24. Radremmll8 d!l,j/lterro/1I (f2SJ

Ud..æd KzlL.C! TMJinbl l'dbY'=t
vtnluTaps 'g 1I"'1.11k! ukrudt "8"""'"

1"'" cm prm~ hkg pr,ha
(omr \ld. kval

/Wl..rlor~Øl:

I Ubclw>dlet 5 12.5 IO 18.5
I.~ I De\nool
O.lli l FU~lladc ,

1~5 " 11.7

" Som led 2 2.5 50 l' 2.9,
~ullllcJ ~

] >( rat.lren~mng ~5 j() o ·l..'
6. 3 x radrensning 2,5 50 19 1.7
LSI) 'H

llJlJli·I'!WJ _~r(Jn(l1l

I. Ubehandlet 5 12,5 77 JO.I, O.'i 1MJlngon +
O.'i I KC'rbF 5 12.5 " 1.'

J. Som kd 2 2,5 12,5 .54 1.7
4 Sum led ~ 1.'i ., 711 Il.:!

I" 0,2 I M:llngon ...
0,2 I Kerb F EJ )( radrensning 2.5 50 20 1.8

o 1" r'lliren'Dlng 2.'i 'il) 41 ·n,1
LSIl '"
IW5·1'I'I78jfJnd t<

I. Ubehandlet 5 12.5 54 25.7
~ + keml'l. ~1. , 12.5 19 1.4
4. + krml..k beL 1.5 50 '9 1.0
o l" r....trcn"mn.-: 2.'i '" " O.J
LW

ren... nmg er der gennemfon 2 f3dren ..nlllger om efteråret
og I 0111 forfireL I for~0g~lcddene med kemi"k ukllldl ..be·
l..ælllpcI'>C er del lokimbladede ukrudl og ...pildl..ornct be

kæmpet med De\rinul og FU"llade X-Ira I fOl'ug..led 5
er der bade gennemfort en Kcml ...k og en mckam ..k
ul..rudt ..bckæmpcl..c og her er der b3de opnacl den hcd"lc
ukrudhhdæmpel-.e og dt:1 hOjc,le udbyttc. Der er h\'er-

Stmlt-gi I'ed ",t'J"l/lli~/.. IlknuIHhl'ka-"'I't'!sl' i
I'ill/t'rrap!j.

D,'r \kal ratlrl't/I/'\. Iwr jlmlt-" of.{ l·('jrt'tti/Jmit·r
d",.

rm/n'nSI/fll': \J..tll IIdjorer sd ridU!!l, (1/ ræJ..J..t'rJIt-'
HtllliJ: J.CIII .\t'.\ IOn/rader. III or derJort'komm('r
",e,!!i'r ukrutlt

2. rt'lwring ,~kalutlrøn',\. IIlfr tla J.illl rk/lhheI jord
/Ild Imder rap.~bl(/clel/j!, \11 tic' iHc' tlll'Ht'\ af
jimi. mell .H/ lIJ.flldr,lpitm/('TtI" dtl'Hl',\ afjimi

3. ,emIlilIg kan /ltllort'.~ om e{terårell'/Jn om for.
aret. For ar tlu'He uJ.rud/e/ i rrl'Hem" rklll tI.-r

InppeJ .\ti "WJ:l" jorel lIul omJ.ril/ l: r"/Hp/lUlU''''U'

L
\Om muhgt

UlJjØrc'.1 3. ;eu,Wling om fordrer 5/..01 der radTl'."rt'~
\/r"kl. I"ejre/ lif/ada der. Of.{ jordc'" a rjet/llg
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Ttlbel25. Ukmdr 0R spildkom I Hn/~rraps (E29)

8' 0,35/ Fus/lad,. X-fra om ~tt'rdn!1 og /.21 MmrtKfllI i/ordnl
1 Ubehandlet 63 O 18 42 1,.5 -4.0
.'! 1.5 ITreOan
... 1.51 I)evnnol (H O J J3 4.8 -2.6

J. 2,0 I TreOan 62 O 4 18 4.0 +2.3
4 1.5 I Ot:vnnol 63 I :'. 18 4,2 -2,5

I, Forår

P'-UoIlyae
'Il> .. _

---. ....

It=d 5. hvor Agil har været anvendt om for3.ret. Årsagen
"'an 'ære. at der er talt op inden den fulde effekt er op
nået. Kun Kem 500 se har af de pr~)\"ede midler også
cffckt på tokimbladet ukrudt. Kerb 500 se er afpmvet i
to doseringer. og der er opn et den bedste bekæmpelse
og det hojeste udbytte. hvor der er anvendt 0.8 I Kerb
500 se pr. ha. Der er opn~et væsenlligt mindre merud
byttc for bekæmpelse af spildkom i 1997 end i 1996.
Del skyldes. al vintcrrapsen udviklede sig godt i efter·
aret og kom godt gennem vimeren 1996197 I efteråret
1995 ud,i"lede rap\en "ig meget kraftigt. men blevef·
Icrfolgende mcgcl ..kadet af den kolde "IDter. I foråret
1996 gav spildkomsplantcme de svækkede vmtermp:-.
planter en meget hird konkurence.

/997 7 fon_R

A Iflg~" Juppfn'~ndr MJuuuflmf
l. Ubehandlet 66 1 19 38 31,2
2. 1.5 IT~Oan
... 1.5 I I)e"Tinol b9 2 8 16 1.6 ".6
J. 2.0 I Treflan 61 3 8 11 1.8 0.6
4. 1.5 [ Devnnol 12 3 10 19 2.1 O.,
.5.2.0 I Trcflan

12 Mamgon Il 68 2 l3 19 1.1 -3.0

8- OJ~ I fuslliuJI'X-Traom t/lmJ"'
I. Ubehandlet 65 2 13 36 2.0 ".1
2_ 1_5 I TreOan
... 1.j Ilk\nno! 61 O , 18 ),2 -2.J

J. 2,0 ITreflan 68 O 3 " 2.6 -2.1
~ 1.5 I De"T1ool 61 l 3 21 2.1 -3.3
S. 2.0 I Treflan

1.2 Matrigon IJ b9 O O 14 2.' -5.4
ISO "'
/995-/997. /7 f()rsd~

A '''It,.n~ul,pll'""dl' ~handlmg

I Ubehandlet :>l 4 9 41 32.7
2. I .5 1Treflan
+ 1.5 l De.. nnol :>l l 4 " 2.6 0.4
J. 2.0 I Trdlan 54 2 4 18 1.8 0.6
<1 t.5 I Devnnol "

, , 20 2.:0; 0.8

1995-/996 /O forsøR

Ae Iflgm ~·ul,pll'frlldtbl'halldl/llg
I. Ubehandlet 63 , 23 50 26,6
2. 1.5 ITrcOan
... 1.5 I Devnnol 60 3 1 19 J,O 0.8

3 2.0 JTreOan '9 4 IO 11 2,2 1.0
J I.j !I':)e\mwl 60 4 9 22 3,2 1.6

Bekæmpelse af tokimbladet ukrudt og
spildkorn
Tabel 25 viser resultaterne af 7 for,,08. hvor jordmidler
ne Treflan. Devrinol og en blanding af de to mIdler er
anvendt for såning. I fOr\Ogsled 5 er der desuden sprøj+
tet med Matrigon om for.iret. I hele blol B er der an
vendt Fusilade X-Ira om efteråret. men eller. har be
handlingerne \ æret de samme som i blok A.

Alle forsøgene har \'interbyg som forfrugt. Antallet af
spildkomsplantcr om efleråret har varieret mellem 8 og
58 planter pr. m!. og aniaIlet af tokimbladede ukrudL'o
planter har varieret mellem 21 og 150 plantcr pr. ml.

I forårel har der været en tilfreds<;tlllende plantcbc+
stand i allc forsøgcnc. I blok A. hvor der har været an·
vendt Treflan og/ellcr Dcvrinol. har der va=ret en reduk
tion i antallet af spildkoms+. græsukrudts~ og lo~imbla

dede ukrudL'Iplanter. Ved host har der i forsøgene Ikke
været nogen dækning af hverken "amille. burresnerre
eller valmuc.

Der er opn!ict merudbyuer for hehandlingerne. som
dog ikke er statistisk sikre. I blok B. hvor der er anvendt
Fu ..ilade X-tra. er spildkomet bekæmpet. og der cr op
nåct en yderligere reduktion i antallet af græsukrudls
planter. Der er opnået et merudbylle på 2.0 hkg pr. ha.
hvor der alene er an"endt Fusiladc X-tra. meD', der er
opnået lidt stmre merudbytter. hvor dcr også er am endt
Devrinol og Trenan. De opnåede merudbytter er Ikke
statistisk SIkre.

Nederst i tabel 25 ses gennem ..mt"rcsuitatcme af 17
for~og igennem 3 år. hvor der har v:eret anvcndt Treflan
og/eller Devrinol. Ilerudover er ogs vist resultatcrnc af
IO for og udf"n i 1995·1996.1 di .."e forsøg er jordmid·
Jernc om har været am endt i blnk A. i blok B ble... et
"upplcrct med ~u"ibdc X-tra om eftemret og MJlrigon
om fodret.

Der er opnftct cffekt mcrfor u"mdlel og mcrudh) !te.
h\'Or der er aD\cndt Trcflan og Dc\nnol. Der er opnået
"må merudbytter for at Jn, ende Fu...llade X-tl.l Fratræk
kc~ omko:-.lningeme til ~elllikalierne ()g udsprUJtning, er
dcr lIllidicnid kun opnaet .. må nCllolllerudhyuer

Bekæmpelse af spildkorn
Tabel 26 viM':r re ... ultatcrm: af 6 fon.ug i 1997. :! forspg
fra 1996 og 8 fo,""og i perioden 199_\-95. I 5 af fn",oge
nc 11997 har \lntCrbyg \æret for1rugt. mcn:-- forfrugten i
et forsøg har '-æret "on~f\esæner 1 efterårct har der
værd mel1cm6 og 121 ...pihJkom"planter pr. m~. Alle be+
handlinger har hekæmpct "pildkomcl undtagen I fu .....ug,,-

ken i dette m forsøg eller i tidligere :\f's forsog opnået
statistisk sikre merudbytlcr for behandlingem~.

Neder'\t i tabel 24 ses resultaterne af 8 forsøg gennem
føn i 1995-97. I fOfSøgsled 2 og 4 har der gennem årene
været anvendt forskellige midler Lil ukrudtsbekæmpel
sen. men effekter og udbyltcr har "IOn ~t været ens. Der
er i forsøgene kun opn et små og Ikke statisti ..k o;;ikre
merudbytter for behandlingerne_ Forsøgene "iser. at
raps sået på 50 cm rækkeafstand og radrenset er et alter
naLiv til raps s et p 12 cm rækkcaf"tand med kemisk
ukrud~bekæmpelse.
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{aheI2f1. Split/kom i I imerrtlps (EJO)

ADldl planter HkgfnlR' 'l
pr ml, fodr std. hahlet

\'10_ Af.! ,I f~ lidb)lI~ INetto
grøde Kom Gru bmhl. og ....

mcrudb Id).•

/997. 6/ar.lø!(

I. ~handlet 50 6 IO 43 34,3
:1 0.3511·u'IIJlk " l " .w 1.7 0.0
.1.0.7 IGallant lJ " O 1 41 1.6 -0.1
~ ny. I i\~11 " " • 47 2,4 0.7
5.0.751 Agil. forår 50 6 1J 38 1.4 ·1.8
6 0.5 I Kem 'liDO se 48 O 8 .\2 2.4 o.q
7.0.81 Kerb500SC 50 O 5 20 3.2 1.0
/.\f)/ 17
1...'m2-- n,

JYY6. 2fm\d~

l. Ubehandlet 35 14 IO 42 18.0
2 O.Vi I h'II~It:' .w " 4 411 7.R '.1
l 0.7 I Gallanl ~, 40 O l 40 7.8 6.1
~ 0_J51 Agil 37 l 4 " 8.0 7.2
5. 0.75 I Ag.II. fodr 35 14 42 41 4.3 1.2
6, O•.'i I Kcrh I " I l '" 'li.' '.'I.sO <.1
1.5D2-6 n,

IW.P}~ XJor'''f(

l Ubehandlet ]I 9-1 58 24.8
2 0.5 I i-u'JIJJc l <4 " 1.1) O.~

3. 1.0 I Gallanl l 4 " 2.8 O••
"' O.751.-\~JI O .w .2 2.9 -0.4
6 1.01 Kertll' I 2 44 4.0 1.4
l.sl> I·ri I.li
Uj/) 2·6 11.1

l.cd 2·'; hchJlldkl p1 'pddkufIl I .. l.lthum 1.'. kd Cl o~ 7 bchandkt
'Il.hl I Ull\lllcr

Fu'ilm:J(' " Ira .. ,p~].,Ja-llcllmld~1

uhat 'pl"t'dd.læhc=miJdcl

I for;;ogl.'nc 1993-95 blc\ der brugt '\hlrre do..er af nc
kæmpel ..e..mldler. men dlssl.' stprre do~er gl\er hverken
en bedre ukrudlsbek:l'tlIpeh.e eller et højere pkonomi ..k
udbytte. n;ir omko"lningcrrlC' til kClIIil..alier blev fratruk
kcl.

Forsogcne har \'1st. at dcr I dc nesle år opn små 01..0
nomi~l..c gt'\in.'.lcr \ed bel..æmpelse af "ptIdkorn. Der er
I de nC"'le tilfælde opnåel dd højesle udbyue. hvor der
cr amendl Kcrh 500 Se. ...om ud over græsukrudt og~!I.

bekæmper visse loklmbladcdc ukmdl":lner. I • r hvor
vinterrapsen cr svag og Ikke I stand 111 at udkonkurrere
.. pildl..nrnc;1. !..an d~r opn~~ slore merudbylter for bc
k:cmpcl~ af ~pildl..t)nt.

Sygdomme og skadedyr i vinterraps

Bekæmpelse af rapsjordlopper og sygdomme

Skadedrr l'f1ertlr
Rapsjordloppcr finde ... pnm:cn i dcn ...ydlige del af Jyl
land og p Øerne. Der cr I år gennemfnn 3 forsug med
bekæmpe"'..: :.I f rap...jordlopper. Resullaterne er vist I tabel
27 Ud..:cdcn er I fON,g... lt.-d 5. 6 og ~ hcJd'>et med hCII-

Frø- o~ industriafRrødcr

7;'llwl'17 8t'jdslllng (lg JprøjJmng mod rtll'r.Jonl1oPlu.'r (JX
5WlJIlfJt'.\YRdomme (EJ I J

JW7 .2!onD!(

I. Ubehandlel 44 3 33,1
2 (U 19 Kilr.lle \v(j l 0.7
4 1.5 I Sponak EW l 0.3
5 O02 I PromCl I JOO es l O.•
6. Som 5 + 0.2 kg Karate WG O -1.3
K. 'i"1II 'li - I..'li I \I'NtJl (:\\0 I 0,4
I.\f) n.
/W7 '_("rlol:

I Ubehandlet 50 • JlI"
2 11..2 I Sumi.Alph" '; FW l -I.J
4 1.$ l Sportak EW O -1.2
S II Il:! I'uradan Vi ") I 11 O.•

I6 Som 5 + 0_2 I SuilU-Alpha 5 FW O 0,4
Il Som S + 1.51 Sponak EW l ·0.6 E!.\f) n.
/IJWI·J'N-:' - (IIrlt'll

Ubehandlet 46 4 36,2
I')'rclhroid 11 0.9
fJeJd.,cl O 0,5
Uqd'oCl + pyrclhll.ud O 1.2
Sponn 0.6
BeJrJ.'oC1 + Spon..tl l.'

I (',I 2 og 6 er heh;mdlel l el! hc:iI~ no.lendc: "nFrch
LCll ';-tI er beJd,el
l.cJ", og 8 ~r behandlel ,I I ~
I.cl! 'og 7 ~r udgkl. da der iU.eer lt\r-;Iel i Il}!)?

hllld"\I~ Pmmet F ·KIO es t for...ogene p\er\! I tabellcn
og htr:ldan 35 I for-;oget nede"l I tabellen. FOr\ogsled 3
og 7 er udeladt. fordi de skulle ha\c ... æret ..pmjlct. når
dc:r hlc\ \an.lel for rapsjordloppcr Da skadetær-;kJen Il
ke hlc\ o\'er-.I..redel. hle\ for~"g~led 3 og 7 il..ke <;proJtel

h,r ...prøjlll1llg med henhuldwi~ Karale WG og SUlnl
Alph:\ 5 FW har der været mellem 17 og 50 pet. angreb
ne planter. Ved oplælling 3·ol uger efter behandling lur
der i et fOr\og ill..e været noget angreb. mcns der har
\ æret 5-6 pet. angrebne planler l del ubehandlede for
.."g~lcd i de 0\ rige for-.og. Der er kun opnåd '\Illå IlIcr
udb)'ltcr b de for beJdsnmg og for ...pn)jlmng Imod rap...•
jordlopper.

For..øgene \ i~cr. al rap..jordloPI>cr I..un <;kal bekæmpe'.
n:lr dc angrihcr vinlerrap"cll ...~ lidligt og I..raftigl. at V;I1
terrap<;cns udVikling h:cl1lme~. Bckæmpel..e rettet mod
laneme er aktuel. når sladelærsllen er ovcr\l..redet.

Sl'llm"e5."~dom"'l: - eftt'rlIr
I for:-.I'pied 4 ug 8 i label 27 er vist rC~UI\;.ller. hvor
Sponak 45 EW er uChprujtct Olll efteråret i rap~en<; M
15, VinICJT3p'Cn har Ikke været angrebet af ~ygdol1lmc I
cftcrttret 1996 I IO forsog har der dog v:erct angreb af
lal ... l..immel. h\ ill..ct Il\crl..en <;kadcdYr"bcJdsllmgcrne eJ
ler ..proJlningcrne med Sponal.. ol5 EW har påvIrkel.

I el forsog (()9(X)11J797-003 Ilahel E3!. lahclhilageO

I~I
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ulbe! 28. Svampe og .{kaded)'r I \·interrafJs. fEJ2)

Lnold· lll1hYlle og l Nc:tto
bcOC'~ mefUdb)tk mcrudb.- mm.

"" hlg ". rr- ha

'::,k afstd kval

har Ami ..tar været pmvet I henholdsvis !ol. 15 og 65.
Amistar h,lr i delle forsøg ror~rsaget et signifikant min
dreudbyue ved begge behandlinger.

De vimerrapssorter. der dyrkes for øjeblikket, har alle
god resistens mod lys bladplet. Der skal i fremtiden fort
sat vælges !.Orter med gode re~istenser imod sygdomme.
herunder lys bladplcl.

-6l- ---'

Svampesygdomme- og skadedyrsbekæmpelse
forår
Tabel 2~ vi ..er resultaterne af 4 forsog udført i 1997 og 3
forscg fra 1996 med wampesygdoms- og skadedyrsbe
kæmpelse l \'interraps. Dcn første svampebekæmpel~ er
udf"rt i efteråret. p~ \'Interrapsens stadium 15. de ovnge
behandlinger er udføn i løbet af foråret og sommeren.

Der har ikke været angreb uf lys bladplet eller andre
sygdonullc om efteråret eller i det tidlige forår. Ved hOSl
h~r der v~crct angreb af storknoldet knoldbægersvamp i
tre af for"Ogene med henholdsvis 5. 39 og 44 pet. angreb
i de ubehandlede forsogslcd. Men selv \'cd ~ kraftige
angreb er der kun opn et små merudbytter for bekæm
pelse med Sportak eller Amilo.tar i stadium 65. Fr:uræk
kes omkostningerne til kemikalier og udbringning har
det ikke kunnet betale sig al bekæmpe sygdomme og
fratrække .. også k"re..kader, har der været store lab ved
at bekæmpe knoldbægersvamp.

Der har i forsøgene kun været svage angreb af skul
pe!.nudebiller og -galmyg. Der er ikke opnået merudbyt
ter. hverken for en eller tre bekæmpelser.

Figur 5 viser de opn~edemerudbyncr fratrukket 001

kmlningen lil kemikalier i enkeltforsøgene. hvor der har
været anvcndt 1,5 I Sportak 45 EWÆC pr. ha i stadium
65. Det fremgår af figuren. at dcr kun i ganske f;\ af for
søgene har været et merudbytte for behandlingen. der
h:rr kunnet belale omkostningerne lil kemikalierne. Fra
[rækkes også omkostninger til udbringning og køre'lka
der er der kun opnået el "konomisk merudbyne i 2 ud af
21 forsøg.

Sprojtning mod Morknoldet knoldbægersvamp skal
kun gennemfore:-., n;\r der ud fra en ri~ikovurdering er

Merudbytte - kemi
for 1,5 I Sportak 45 EW sI. 65

• 1997
6 • 1996

• '995"''''4 • 1992

• OM

8

·2

2 2
li
!o/r,rrL '11,..............".;r'11rrn'11rr....'

1997.4 fon." l/an." 4fon.g 4 forJ#g

l Ubehandlet 41 25,9 27,7
2 1,.5 I Sportak I':W i sl.15 15 (J.q 0.9 -2.4
3.1,.51 Sportak EW i st..51 30 1.5 0,7 -2.5
4 U I Sportak EW i.st. 6.5 ,. :W U -2.1
.5.I.OIAmiswiu.6S 29 4.0 3.•
6 1.51 SportaL FW; ~ 73 19 :2.0 1.7 -0.5
7.0.3 kg Kar;ale WG i Sl. 61

1,.51 Sportak EW i st. 65 24 3.2 2.8 -1,1
8. 3 x 0.3 kg Karate WG I

1..51 Sponak EW i SI. 6.5 27 2.0 2,4 -2.4
l..',lJ '"
1996. 3 forsøg J j, lff lb
l. Ubetwxlld 26,2 35,0
2. 1..51 Sponak E\\ i st.l.5 -0.1 U -2A
3.1,.51 Sportak EW i st. 51 1.4 -O,. -3.1
4 1.5 t Sponak EW l st. 65 IO•.' 0.9 O.S
6.1.51 Sponal EW i st. 73 4.0 O.S -]J

7.0.3 kg Karole WG l ~t61

1.5 I Sportal. EW ; 'il 65 IO.~ 2.1 1.0
8. 3 x 0.3 kg Karole WG II

1,.51 Sporta1.. EW i SI. 65 10.2 3.5 0.9
UW 2.1 M

Led 8 bchandk-t med KaralC WG i "L 61 \3fTlt 1 og 2 user t.e~f-

ler.

Fig. 5 Opnilede merudbrlter mim.... t.emikalieomkUJlllin
ger i hkg fro pr. ha for wl\'i!ude/se af 1.5 I S{Hmak 45
EC/ElV pr. Ira I ..-t. 65 (jllld hlom{t}. liver {ojl, \';{er re
sultatet af" fonøg.

SlOrkllofdel kllo/dbæxenmmp. Angrebel af SlOrknoldet
knoldbægersmmp kan begynde. h\'is der er smilte tilste
de og der er dråbej1wlende mild og nedJaldlle kronbla
d, l'ed bladfæstet.
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1111}-:' ?J"nCII mf'J ".,>Jf'rrll"W1J(rrh uJlm(llln/ll ul"

I Med H'anullgrTb 48 72 7 J65J
.:! Ilden '\Jrn:d"~rch "n II Il .J~1

1_\1) .? l,\

O
W71
!(IY

""'.
"

IO
O

46
O

11)1)7 ,~/onø1: mr,1 J..rolj'I'<"llnl:rt'h

I, Med ",":mcangreb .30 100
2, rdcn ''''JIl<';mgrch ~7 O
t ~J)

I 'M.\ MrfnC' l:f

pcl1l\ilnCnt fon"-u!kkt.. lldh Ol

." ." mcrudh
Vinlur.ps Rap....

~'rt bort- kg 'Id

I pL,"mu:r lo.l\el gna...el kul
pr m· bl'" hjerte·

.~.I "~I

1111}7 Jjonøg /Il..,1 mod..mu (ms:r..b

l Med svaneangreb 62 SS
.? l·dcn \\ancangrcb 62 O
L\/J

-.en, Fn""gcne er IIlrellcla,gt \-eJ al lIIJhegne nogle par
celler. hvor "vanerne il..ke far aJgang III rap'-<:n

I 1995 blc\ der anlagl forsøg p3' lokaliteter p.1 '->n.
h\or Illan tidligere ha\de haft 'wanc..kader I \'lOtcrrap.;
Dc.....a:rn.. udgik 2 af fON)genc pga ml\'lntring og Jlgc·
hnu.l. men, Jer lUe furekum angreh i del ,id"'le fUr'>ug.

I eherMet 1996 blev der anlagt fnr..ug pa 3 nye lok:lh
teter. hvor man tidligere havde haft waneskader I \ Inter
rap.... nemlig pa NorJfyn. ved Vordinghorg og Skæh.kor.

I>.. de ~ lokalileler har der værel J f()r~~)g i hvcr 111:lr~.

År~;lgcn hertil cr, al wancangreb ofte kun optræder i en
del af markcll. Ved at have 3 for.;"g er der ~lorre chmH.:c
for at få angreb l el af for,og.enc.

Re,ul!alet af fUr'>ogene 'oC' I taht:l :!9
De J fOr'>og l marl..en paVord'nl (.'Vørreb\ lIah' er

\'1<,\ separat. fordi der her har været "'J I..rafligc angreh, al
der ikke er ho.<>tct nogel udbytte I Je Ikke indhegnede
parceller. I de indhegnede parceller uden svaneangreb cr
Jer derimod h'hlel el hOJI uJbylle h)r'>ugcl har \ærel
placerel \cd r...'urrehy Hal ... i en marI... der ligger helt ud
til fjorden. I m'lrken har der \:eret en del h~rdeta ... l..e.
~Olll ikke kan kontrollere:- kClnl,k.

I de 3 lorsøg l marken ved \lordlll/</)ol';: (HfHl"'j"lr
xod.\, KllJu!.lhm·"d) har der været moderate angreb, og
der er l gennem,mt af Je J for..og opnact et ~ikkcrt rncr
udbyllc pa ~82 I..g pr ha eller l ~ pcl. Vinterrap..cn er her
lagt ud I lriticalc. Der har kun \iærel megel ildl ukrudt I
rJt~"'c f()r~ug. I marl..en har der udentor forsøgel "'led\i~

v.crel kraftige angreh.
Ved SkælJkor (HfHna".) er kun el fu"".!:'! blcvl:t god

kendt I el for'tog har afgrodcn \.crel hldt ned af r;h lidI.
og j et andet har der \ ærel for 'itor vanallon. I det god
kl:ndte fur....ng har der \ æret moderate angreb af wancr,
og der h:lr Il..ke v;erel fnr...kel p udhyllel med og uden
svancangreb. Og~3 her har der dog ornr:\dcvj, værel lI1e
gel kraftige angreb. mcn udenfor for,øgel.

Projektet "'Iopper eftcr vækw,æ.;oncn 1997·9~

Kvælstof til vinterraps
Der er genncmh;n 2 lor'>og med "!lgcnde mængde kv;c1·
"'ot lil vinlcmll"'_ I cl for'l)g (EJ)) gennel1lf~ln p.i JB 1 i
Ve"'IJyllalll.l er der npnacl ct ..lun mCnldbyttc for tillor'lcl
'lf 40 kg kv:c1"lnf pr, h'l om eflcrarel, Tillorscl af kvæl"lof
Olll fmilrcl har den mod resulterel I Cl faldende udb)'lte.
Ar,agen henll cr. .It der ikke i lur,ugcl er gud,kel ml.'tl
"(lvI. Rc:-ullatd under...lrcgcr hctydnmgen af al "'Ikrc
rap\Cn, fOr")lllng med wo\Il>c1 undcr'ilrcger Iigclede~.

dl torud'iætmngcn lor al afgr\ldcn l..an udn> Ile 1I1furt
1.."e1,tof er...I fUr'>)'nmgen med andre nænng""IOITer.
herunder 'pt."Cleh \Vml. er I unJcn I det andel fOMg
(E.U, er der heller IHe tJl(pn '1\'0\1 Her er udbyltct I dct
ugudedc led megel hojt. og Illerudb) neme for eblra
Illlm...el ..f 10.\ "CI"'IOf cr be:-kedne. I Jelle fUN)g er der Ikke
\lpn~let IlleruJbylle f'lr lllfllr,el al I.. \ :el,lnf lllll cftedrel

'lnr n'lko tor ..mgrct'l. o,g kun h\ ... der fOI"\~nle, angreb
p.l o\er :!5 pu al pldllteme \cd hml

Skader forårsaget af svaner
I de ,enere !'Ir Cl' der i Migende omfang mr..'ldl 0111 afgn)
de...k'lder i vIIHerrap, forår...agd af ... vaner i vinlclT;.Ip"
for al bel>,e ,1..aJe\lrl..ningen hlt:\ der i cfterarel 1(9)
I\;crl.. ...at fOr'>og I "lma.rhcJde med 510.0\- og l\atllN)rel-

For.~øgelptl Nordfvnfotograferer 8. april/997. / de ikke
indhegnede ptlrr·(4In blev der .\(JIII følge cif ,\"\'{merlles
gl/ClI' intet udbwu' hø:uet. I markelI \'ar der efl delllvrd,'
fOjke..wmfil.. Xode muligheder for at brede sig.
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Vårraps

Sorter af vårraps
I tabel 30 ses resultaterne af årets forsøg med soner af
vårraps. Sonen Helios har værel måleson. I tabellen ses
de opnåede udbytter i hkg frø pr. ha, frø af standardkva·
lilet pr. ha og forholdstal for udbytte og merudbytter af
standardkvalilct.

Sortcn Pluto har været den højestydende son mcd 14
IX!. højere udbyttc cnd mlilesonen Helios. Hybridsorter
De Orakel og Hyola 401 har givet henholdsvis 12 pet. og
3 pet. højere udbrtte end måJesonen Heiios_

Star har et Forholdstal for udbytte på 108 i forhold til
Helias. Star er en høj sort og har en noget storre tilbøje·
Lighed til at gå i leje end de øvrige højtydende soner. I
en anden forsøgsserie (nederst i tabellen) optræder Pluto
og hybridsonen Orakel. med forholdstal for udbyllc på
henholdwis 108 og 109. Denne forsøgsserie er anlagt
for al undersøge udbyttel af mixhybridsoner. Minerva
har givet 8 pet. højere udbytte end måle..<iorten I(elias.
Udbyuet i de 2 øvrige mixhybridsorter HM3 og Po\ci
don har været henholdsvis 4 og 5 pet. hpjerc end udbyt·
tet af målesorten Helio~.

l label 31 <;es forholcbtal for udbyltct af soner i fors"g
i årene 1993-1997. Sortens evne III al yde el højl udbyue
i flere vækstsæsoner er en vigtig faklor. når der skal væl-

Tabel 11. Forholthtal for lIdb.\'lt~afstandordh'Qlim i
wlrrapssonu, 1993-/997

Virr.
Hekl

1993 I.... 199' 1996 1997

HeliO$ 100 100 100 100 100
SI" '2 IO' "' 105 108
Sprinter 105 104 "' .8 102
Ester 99 III III '7 101
Mannb 100 III "' '7 101
Starhghl 99 '03 110 103 100
ru 114 102 110 97 96
U8ISOD 103 122 100 100
Orakel It 118 110 111
Master 113 10' IOS
Rd><1 113 104 103
Daklnl 117 98 99
P1u.to 105 111
Bntta 104 105
Hyola401 ,. 110 103
MlOerva IOS
Ramses IOS
Poseloon lo 10'
HM 3 II 104
Liga 99

H)'bnd
!> Mu.h)'bnd

Ta~t 12. Udmtgte soner i sortsforstJgf!n~ j I'(lrraps. h~lf!

landet 1993-1997

Tabet 30 Umdsforsøx m~d \'(jrrapssonu. 1997 fE 35 • E 36)

Il Hybml
:, ~h;l;hyhmJ

I Hde landet

Ohe- Udbylle og merudbytte Le~.

VAmp' indhold hklt pr. ha Med Plante·

i tørstof Fil'! I '>td. l Pht kM hitjde

P" kvahtet ll-IO om

Antal!orSftf: ,<)

Helios 47.2
Orakd h .18.5
Pluto 49.1
In~ .17.6
Star 47.2
M.mnk.1 .16.5
StaThghl 4.5.7
Spnnter .l'U~

Ester 47,4
Dak.ini .18.5
Liaison 47.8
Rebel .17.9
Master 48.3
Bnua 45.3
Ramses 46.7
H}ola 401 46.4
Uga 46.9
Lf)JJ

Anml fors.!: ,<)

Helios 47.4
Orakel 11 48.5
Pluto 49.0
Mmc.... a - 47.8
HM3 1t 46.7
PO'>eldon : .18. I
Isn

• • • 4 •
28.2 2'" 100 3 131

2.9 3.5 112 I 126
3.2 4.0 114 I 124

-1.3 -1.2 96 , 127
2.2 2,3 108 3 128
O.J 0.2 101 3 119
O.J -0.1 100 2 125
I.U 0.6 ](J2 o In
0,4 0.4 102 I 129

-0.6 ·0.2 99 J I)]

-0.3 ·0.1 100 2 137
0.7 O.• J03 I 123
1.0 1,4 IO' 2 III
2,1 1., J05 J 1.10
1.7 1.6 IO' 2 133
l.2 O., J03 I 109

-0.2 -0.3 99 4 118
II

• • • 2 2
28,4 2'.5 100 3 144

2.2 2.7 109 o 136
1.8 2,4 108 o 128
2.1 2.3 108 l 1'7
1.3 1.I 104 l ,SO
1.I I.J 1l1~ l I 'il
(J.y

lv,"- Ol~tlt~
Udi> "0_,.

~Ibq fN al Ild kval

Hehos IPnt\·et IPrøvet' 1>1, _..
Heli.,., ADn

Helios 100
Fon.gsdr /993-97.
Sprinler 45,3 45,1 27,3 1.2 104
SIM 45.1 45,3 27.5 1.I 104
Marinka 45,1 44.4 27,4 1.0 104
In, 44.8 45.7 24.7 0.8 103
Es1« 45,4 46.0 26.7 0.8 103
Suuiight 45.1 44.6 26.5 0.7 103
Fl1TWgsdr /994-97.
Liaison 45,3 ".8 24.9 1,4 106
Fo~gsdr /995-97.
Onok,' ,

45.6 47.0 21.0 3.3 112
Master 45,4 46.7 26.' 2.0 107
Rebel 45.2 46.1 26.3 1.7 106
Dakini 4.5.2 47.6 26.3 1.0 104
Forjøssdr /996·97.
Plulo 45.5 47.6 28.3 2.3 IOS
H)'ola 401 " 45,2 45.1 28.3 I.' 107
Briua 45.4 43,9 28.2 1,3 104

, I-lyhnd

ges sort. Af de hOJeslydcnde sortcr har Orakel været
med I flest år. Orakel har i de seneste 3 år givet et stabilt
udbytte IO til 18 IXI. hpJere end målesonen Heljos. Plu
to og hybridsonen I-Iyola 401 har i to år givet op til II
procenl hnjere udbyue end måle..orten. Mixhybridsorter
af vaITap~er med i årct~ forsog og scr ud III al yde et ud
hYlle på ni veau med Ilerc konventionelle sorter.

I tabel 32 i>es udbyuer og procenl olie i tørslOf for <;or·
ler .....II11mcnlignel med målc\ortcn Helio') i de år, ,orter-
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ne har \ ært:t med i ",or1 ... fur...ogene. Foruden de tidllgerc
n,-l'\ file ...urter har Ma"'ler. Rebel og ll~,m(ln ydet hUJc
udbYlIcr af god ~ vallte!. Gennern~nil\udbYllcme er be
regnet ~om Cl "'Impell gcnnem<;;nJl.

Valg af vårrapssort
Et hop fil: ('l \lainit 1U!Jn-tlt' i flal' j år er dcn ngtlfl\le
fUÅtor. "ar da 'lÅal m'/iW\ \llrmlJ\\Ort. Alle til" pr('J\ede
fOrtn Iwr g(l(/(' Q:emÅahn , d\·rl.:.llill,~l'lI, (1g der l'r jUl"

hl,trdnu/e ionÅl'lIe i IIU,.,jt'Ii,ft,I/t'd lil at Xti i leje. AJle tit'
dUÅede 'lorta har et Im'( mdl/old af t'nlca\"vre (),~ XiIKO·
..iflo/cu i fr()l't

Planteværn i vårraps
Bekæmpelse af glimmerbosser i vårraps
I 1997 har der \ :crd w,-Igc angreb af glllllmerb(h"'cr. I
tatlel n ...c" n:...ul!memc al 5 fON)g.ll\Uf M..I\rik .?: I- er
..Imt:ndt tli bckæmpel"t' Jf !!llIllIne~h...cr \ed hcg) n·
dende ~nolxJ..IllIIt:l~ (...!.Idmm 51). Den \cJledende ...ka
dCI,-Cr-kd er I hille pr plante l SI 51. I .. af de .'i fUNlg
h:rr denne lær... kel værel nJet eller (J\ el"\kredel. men der i
gennC'm~nil upnael ... 111:1 Il1cnlClhyller for hehandllngcn.
JrHlref:l1c", tltllkmtningcn lil kemikalie og udbringnillg.
har del lUC været okollollli ...k rcnlahc!l :ll hd:l'mpc
phmmcrbu... ...eme i arcl ... fnr·mg.

Dc lukale varialioner er slore. B:"tde m..::d helh)1I lil
udb)IICnl\Caul'l. der har ... \ingc! mellem IS.6 og 27.8
hkg pr. ha. u~ med hen ... ) n III \ lrkmngcn a' angreb. I el
for""lg pa Sj:l'lIand er dt:r opnflel 2,7 hkg pr. ha i mcrud+
h)'l!c fur en hchandhng 1rap~em, <,L 51.Il\or der er rcgl
"lren~t 2 gtllllmcrbo(, ...er pr. pl'-lllle forud fur I ....pmJI-

..
Udb

Ghmrne~ ~r og 'kuo-
~P'".pl;&IJtc mtt· ""'-

"mps r", udb. ....
hkg bl..

I "'h '''''' 3.bch
pr ha ",bo

.d. .d
hal h~

IW7 ,~r{Jr.\cl~

l Ubchandkl , 3 , 22.4
l OlIMa\fll~II'[ 51 , 1l,7 (J.<;

3.0.31 MaHil2F, SI. 51
0.3 I Maml 2}-", <;t.51 +8d,g , 0.0 -1.5

4.0 1IM.nnl! I ,,' "i\11\1,t\nl! I '" 51 -+ KJ~
O, I \1.1\nl..! I 1 'I 51 -+ lo J~ 1.4 ·I.b

l~m '"
/ 'IWJ : fllrl0l<:

l. Ubehandlel li 29 I) 16.9
2. O.~ l M..t\nl.. 21· I ..t(g ,[ '\1 h " 2.4 1.2
J. O.J I MlIml 2F l l/o(g.5oI..51

03 I M:1\'nl 2F, 1001.51 + 8 dg " 4.0 2,5, 11.1 1l\I,nlll.. 21' 1..t(~'lc;l

11.1 1M.lHil 21 ,[ <;1 -+ X Jll
0.11 M3\nl ~I ..I 51 + Itllj~ 5.9 2.9

L>Il .:'.1,1

K'i po.. l pt,lnlcr meJ gllffillll'rt'''''l'r

Fro- ~ indus(.-iaf~nHJer

Glmwwrho\'w/w"\'e,: f(lf('ÅOI,wll'r (/fil' "ed lIflJlllUllJrml(.
ml'" h('(\tia .'ljallk", /I(I,lld for IldIHI1l'/ .

iling. P.. en andcn lokalltel er der pa "amme 11("'pun~t

rt:glstreret 14 gIIllHnerbo~'\er pr. pIJIlIC. men her har den
lib\arc:ndc bchamllLng kun gl\CI 0.6 hkg pr. h.. Imerud·
hylle.

t 19lJ6 bkv der ~cnnemfurl 2 fnr...ug. hvor dcr var
krafli!!e angreb al glllnmc~l... '-Cr· Hcnholds\l'" ~, 21 og
29 glinnllerbos,cr pr plante forud for den I -. 2.· og :\.
behandlmg med MJHik 2F. hvor de tilhørende llellO"
merudb) Iler .. ancrede fm 1.21112.9 hkg pr h'l

Bekæmpelse af agersennep i vårraps
Ocr arbejdes sIadIg på at finde altcma(i\l~r til Bladex
SOO Se. Re~u1ta(d fra 2 fUNlg med hck:l'mpclsc :rf
agcr"'cllllcp i vålT:tp.... "'C'" I wbcl 34.

r el fONl!! P:l Bomholm har der \'ærct mange agersen
nep. 122 planter pr m" for behandling (forwg OD]).

mens der l et fo('\,og på Sjælland (fON'!!: 002) kun har
\:t'ret .?: Jgc~llnepplanter pr. m: forud for hch.mdlmg
ug mgen age~nnep for h(m J for.,,,gel med mange
agCf'Cnnep for behandling har uknldl"bckæmpchen haft
ringe c1fekl Agef'enneppen har helt overgroet afgm
den. med H6 procenl dæknll1g af Jorden for hl,.,I. I for·
:-'(lgel har udbYllct uf ubehandlet været 12,5 hkg frp pr.
ha. men ,om lahellen vi<;;cr, har 96.2 procclll af del
ho"!ede være! olieholdige urenheder Nederst 1 label 34
ses resultaterne fra forsøg med bekæmpelse af agen.en
ncp i irene 1995 og 1996. I for~ogene med mangc ager·
-.ennep c:r der opn et den bcd~te effekl og et mCnldb)'ltc.
nar der er <tnvendl Rena..alo\: se + Bladclt ul bekæm·
pcl"C af u~nld!el

I rCls fOr'.og. h\'(lr illl\cndel ...en af DCHlllol har \ærct
"UppIercl med en behandling mcd 15 ~g Lcnlagmn pr.
ha er bekærnpel~e...cffeklcn af lokllllhladct ukrudt ~)gCI

fra 25 ("~ lil 6R ~ i fnrwget med f :\gcr"cnncp (for<;og
002).1 fnrhold III bch:rndlmgen med Dcvrinol ~llcnc, Be·
h:mdllngcn med Dc..-nnol har reducerel bc... tanden af
kamille Ira 22 lil 17 planter pr. m~. Aluallet af kamille er
)derligcrc reducerct tl! 2 planter pr. III~. h\or der er ...up
plerct mcd l.entagr;lI1. Leniagran ug hlaslen er to alter
nall\er til Bladex 500 se og forsog ..arbejdet fort:-.ætter.

Ocr er Ikke analy ...crt:::t for indhold af enlca...yrc i olicn
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TaMI 34 BekamJNls~afagersennep j \/lrraps (E 39)

_--.niiap<" -Ol 1"''' -Ol Olie- Olie-

Iv....
14.... _ .... - .4 .... _ .... - ...... -"P. ,- "'1"'. "P- 1- "'1"'. - I
~ ... "'hoI ..;.." i .. ...- .... -1997.2/on#8 !ONP8 001. fd (JgeruM~p

I. Ubehandlet 3 264 24.1
2. 1.0 I Devrinol , 199 -0.5
3. 1.0 I Devriool

0,4 I BI:wiex 500 se o 125 1.2
4 1.0 I Devnnol

1.5 kg Lenlagran o 8-l -1.4
5. 1,0 I Dcvrinol

8 kB BlAslen +
8qStemalt 2 126 1,5

6. 0.4 I Bl:.du 500 se o ., 0.1
LSD .,
/995-96 7[orrøK. fd u(uunn~p

I. Ubehandlet 16 102 15.1
2. 0.5 Ilknasalolt se +

0,41 Bladclt • 3• :U
3.0.71 BenasaJox se +

0.3 I Agrirob II '7 2.3
6 8 kg Blåsten +

8 kg SIClha.lI 6 91 1.1
LSI) /6 .,
l..t\J 1-6 ~nandkt SI 12·13

eller for indhold af glucosinulat i frp, fordI der i 1996
blev fundet en tæt sammenhæng imellem olieholdIge
urenheder og indholdet af hcnhold'iVi .. eruca."yre og glu·
cosinulat.

Radrensning af vårraps
Tabel 35 viser resultaterne af 5 forsøg med vårrap:. dyr
ket på rækker. hvor ukrudtet er bekæmpet med mdren..
ning. El af forsøgene er udført p~ sandjord (JB 2) og 4
forscg på lerjord (JB 6). Effekt og plantebestand efter

TaMilS Radrt'nsniIJg a/\'drraps rE-IO,

e-loc I. jooo

~IIv.... .. - 1b--- AIIoM -- ...~1"'. .. --. - ........ ...... "'b
/997. J lom'/{
l Ubehandlet 5 12.5 87 116 24,8
2.1.01 Demnol " 5 12.5 ,. IOS 1.0
3,2 x Radfl:nsning 2.5 50 46 81 1,6
4 2)( Rlldfl:n,mng 5 50 " 70 lA
LSD II."

19%. AIl/(lljlJrs.g j j 2 2 J

I. Ukhandlel 5 12..5 61 I'" 11.5
2. 1.0 ITrcllan +

1.01Ik\nnol l • 5 12..5 ,.
I'" 2.f)

3. 2 x Radrensning 2.5 50 7' 150 1.8
4 2>< R~nsmng 5 50 89 16>< I .•
LSD .,

for Wimg

156

/ors.g 003. manK~ uJ(uunn~p

118 184 '2,5 96.2 :\1.3
156 I'" O.' 96.9 31.4

I" I'" -1.1 ..... 31,2

156 156 -0.9 95.9 31.0

188 188 -0.6 ....2 31.3
111 175 -\,8 94.2 31,2

1.5

}fo,s_g.manK~uK"f'~P

198 272 8,lI

23 44 6.5

m 151 2.7

11'5 193 2.0
M

behandlingerne på sandjord adskiller sig ikke ,'æsentligt
fra lerjordeme. Hvis mængden af jord er tilstrækkelig
stor lil at tildække ukrudlSplamcrnc. så lyder forwgene
på. at der bn opnå.!- en effd,tiv bekæmpelse uafhængigt
af jordtypen.

Der er ; 4 ud af 5 forsøg hpstet det samme udbytte ved
2.5 og 5 kg udsæd pr. ha sået på 50 cm rækkeafstand. To
radrensninger har givet en bedre ukrudtsbekæmpelse,
end hvor der alene er brugt kemisk bekæmpelse. Be
handlingerne har ikke medført statistisk sikre merudbyt
ter.

Nederst l tabel 36 ~'i re~ultaterne af forsøg i 1996
med en større kemlsl.. indsats og det samme antal rad
ren<;ninger som i 1997. Radrensning af vårraps dyrket på
rækker har nu i to år givet det samme udb)'IlC !>Om i
vårraps. hvor ukrudu:t er bel..æmpet med keml~kc mid
ler.

Gensplejset vårraps
I forårel 1996 ble, der givet tilladelse 111 at ud.!oå gen
"plcjsel vårraps og der blev anlagt demonstralionsfors"g
pa Koldkærgard.

Di ..~ demonstrationsforsøg er i 1997 fulgt op med 1
regulært ror~"g. Fors"get blev anlagt med 3 gen~plejse·

de vårmpsMlrter: PHY 22. PIIY 31 og PHY 35, saml Io
almindelige vårraps'iorcr: Orakel og Star. De gensplejse·
d~ '>oner er alle resistente Imod ukrudtsmidlet Bast3.
Der har været en god etablering af alle sorterne. Der har
været en megel kraftig bestand af agersennep i fo~øget.
Ukrudtet er i fon,ot;el bel..æmpet med 3.0 I Basta pr. ha I

de Basta-resistente ..orter og med 0.5 I Matrigon + 0.4 I
Bladex pr. ha i de almmdelige rapssorter. Der har været
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ToIJrI 36. LlrllcJt I Vllrlll1 (f• .J I )

Ved htN

SpIaoI PI..... TokJmhlulr. I Rtnl r,.

I
l'db og

I
.

be\tmd I, dzknmK I rt\·are m.",..Jb n1l
p<.ho 1'" 1'" li "'", ha

/f.;Y7. .J ",n"1-:
I. 1 1Stianal SC +

2)(11 BelanalSC+ I 1AsuloJl:t 290 IO 91:1.S 1924 '00
! ~ x I 1Bl.'lanal se 268 " (JlI.] f>"! Ifn
3 J.S I Bttanal SC +

3 x (I I Belanal SC) 278 27 99.• " ''''~ ... x lilikIanaJ se.. (1.11 A.\dtkA ·nUlI 2f>:! '" '1'1.1 -l'J '7
S, ~ x (\ I Betanal se + 0.7 I A\'lwk... 480) +

0,251 Matngon i 2 phl.behandlin~ 263 " 99.5 -56 97
Ulf) n,
1Y96 .J (uno"

I 3X(11 Betanal+ t I AsuJOJlI J08 ,. 87,4 1800 '00
! ~ ><: I t Bl'tOlllJ.1 21:19 " >1'''-7 " tll:'i
3 I I Belanal. 3 x 15 I Belanal 28' • 92,3 4S IOJ, I x t t I Hct;lIhll + 0.7 1/'\ ,ILll" BWI 27.~ 7 IJ2.6 II llXI

IS. t I BCllm:,1 + 0.7 t MIldex BW+
3)( (I Bel:mul + 1.... 1Avndex BW) 231 7 91.8 -'S 99 Ef, t Illelan.,1 + 0.7 t AI.idc1. 13'\ + 217 'I ~1.fJ '''7 'Il
.1 x (151 BCIOlllJ.I- 1,.1 t A\J.JC\ IWII

LSD n,
l, IOIXI pr ha
I~ I·f! l\ptit·bchanJtlll~. n.u ul..ruJI t:r ,t.iO.l1um IO: ! 'rlu·hchanJlin~ 5· 7 JJ~e eller I !ll'h.lIldtlll~ .
.l. o~ -I .\pht.hc.-hJ.Dt.lhnE. hll'f i·1U .tal(' dlC'f torrig(' hchJnJhn~
I')()(), let.l 1-6, 1 ·..pllt. n.u ul..rut.lt (T ...ddlUm lU: 2· ..l . og,J "_pht hH"' 7 dJ~l'" eltl'l l"In~l" bdl.1oohnl'

cn megct tdfredo;;'Itlllcndc ukrudh!x'l..ælllpcl'>C 1 fOf'og ...•
leddene. hvor der er amcmlt B<I... t<l. men ... der hm' \æret
en dd agcr...cnncppl:mlcr tllbagc l forsogo;;kddcn~. hvor
der er :tllvcndl M:llrigul1 + Blade.'\. I u~ almimklige ...or·
ler er dcr opn.lct ct udbyttc på GI. 16 hkg fm af "Id kva·
Iltet pr. ha. lIll'n" uc gcn"plej"cde ..liner har gl\CI mcl
lem 20 ug 21,5 hl..g fro 'If <;;Id I.."alttet pr. ha. Del hOjere
fruudhyllc I de gell ..plcj ..ede "orter ..1..)lde.. "and..ynlig.
\ i.. dcn bcllre ukrudl ...hcl..a:mpel ...e. men mcrudbylleme
k... n og ...a ... I..ylde... at dc gcn..plej',cdc ...oner har cl hOjere
udb)ltepntenllale FUN1gene med d)rl..nmg af gen..plej
~de \.trrdp......oncr lon"'æller. og dl'r er Igangsat for'icg
med gen"plcj"cde \lllICrrap~soncr

Ukrudt i sl)inat
Ocr er I 1997 gctlnClllfllrt 4 for..ng for at finde altematl
\cr lil A ... u!o;( III hdælllpclsc af ukrudl i spinat til frø.
Tabel 36 vi ..cr re:-.ullalerne af en række alternative be
handlmger lil '>lS\and~lrd·behandllllgelw i fors,'g~led I.
f\:edeN t tabellen ..c... re ...uhaleme fm 1996. Her \'at

..I...nd...rdbchandlmgcn en lidt anden end I delle ars for·

..og.
I forsøgene l 1997 er det hOje'.te udbyue opnået efter

fire behandlinger med Betanal Se. der har gi\et 4 pro-
cent hOJere udb) tie end 'itandardbchandhngen. I 1996
viste 4 forsøg tilsvarende gode resultater af fire behand·
linger med 1.0 I Betanfll se sammcnlignet med J beo
h~lI1dringer med 1.0 I Betanal se + 1.0 I A"ulox Hvor
Avadex 480 er anvcndt "om crslatlllng for Asulox (for·
...ogs/ed 4) er dcr i IW7 tabt 49 J...g fm pr. ha. I 1996 \ar
udhYlIct det ...... tIIl1lC cftcr hrug af AV;ldex BW :o.om eftcr

amendebc .11 A'Iulox Ingen af beh...ndllngemc h.tr i 2
ar'l torso!:! (lIJ ...l..llt o;;ig :o,131l\ti'll.. ..iH~n fr... \Iand.. rdoc
hanlIlingen.

IlckæmpcJ"en af del tokimbladede ukrudt har v;crel
me\l effel..llv med standardbehanlllingell med A..ulox,
h\'or der har \ærct en ul..rudhdæklllllg pa IO proccllI ved
ho~l. Belingd\Cme for en effektl\ jord"lrl..mng af A<o,u
1<1'( har \ a:rct hcdre l 1997 end l 1996

Ved hO'lt i 1997 har ukrudlet dæl..l..cl 16 procent af Jor
den. hvor der er behandlet 4 gange med Betan:ll se +
f\\ade'( 4NO, Bctll1gel\cme for hch.. ndltng med A\ ..deJ:
'ar bedre l 199h med mindre end IO procent da.'l..mng
mcd loklluhladet ukntdt \·cd host. I arets forsøg har der
\ ;cret den ... tor'lle dæknlllg..grad af tokimbladet ul..nlllt
(27q.). h\or der alene er anvendl Bct;tnal SC.

t-:or at oge effekten er der i fON)g .. led 5 tih..., 0.25 I
Matrigon \ cd den alld~ll hchamlllllg 5·7 dage efter
f(lr"te hchamlhng. Iblandingen af M:ltrigon har rncdføn
et udbyllelah (lg pIi cl lld..punkt en kraftig aO":lr\ mllg af
afgroden

I 1996 kunne 'lpmaten tale den hOJc du-.ering med Be
tan...1og l..omhmaliOncn :.lf BCI...nal pi u... A\'adcJ:, Idel ud·
hyllct var p.1 ..amme m\c~tu ..om citer behandlingen med
A..ulo"t i for'log .. led 1

VæJ...slo;;æ-.oncll 1997 har genereh hudt pa gode \.el.. ..l
belingel\er for "'plna!. h\ dkct det hlljC udh)ltc i fllr ..."p
leddene 2 Hg 1 af.. ll'rcr p~ trod.. af en "lOr ul..rlldl"·
d:ckmng vcd ho.,l. I pral.." .. \'11 det ol te ptl. grund ill vej
ret \ære \:.ln ... l..digl at ~pmJtc på del upllmale lid"pUlll..r.
Ilvi~ lied bur dIer kraflig bl:c~t medf~'fcr blol f;\ dagcs
ud~:cllcl<;c af ~projlnlllgen med Belan;tJ se \ il bcl..æm-
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Talwl37 Lamlsforsøg med oliehørsonu (E 42)pelseseffekten o"erfor plleun og rap.., ikke være tilstræk
kelig. I et forsøg. hvor spildplantcr af vårraps er regi
l<itrerel. har standardbehandlingen med Asulolt efterladt
2 planter pr. m~ og de øvrigc behandlinger har efterladl
8-10 levendc planter pr. m2• Dee er indtil videre vanske
ligt al undvære Asulox Lil ukrudtsbekæmpelsen i lipinat.
FOf'\ogene med at finde alternativer til Asulox ,ugel,
fonsat.

1997 5 jorstlg

Olinene
Royak
Pac:ifK:
t~m

.,,.
6S

46,1
~5.7

46.3

20.5
0,8
0,9
o.•

00110<1
udl"""

100",.
IG<

K01lklusiOnen efter 3 år.\ forsøg: Hds ukrudt i .\pinot
karl behandles pt} de op'imale /idsp"llkter, er der muligt
ar op"d ell ri/jredsstillnule ukrudt.\bekæmpelse med Be
to"al/Herba.wm og AI'odex 480. merl under 14Mlmstige
l'ejrbetiflgel.l·er er del l'an~kt'!jgt ar rmdl'ære 1\.\'IIlox.

fabel 38. Udbytte afflere lirs fursøg med hørsorter.
Forhold.stal

Helt: Iandel
lIør

''''''

Ut.:.nultsb('kæmpelse i oliellor. Glean 20DF kim ikke kø
hl'\·/ængert'. men AII.\ ('r en god afløser.

den. der anvcnder Ally 20 DE som har ansvar for effek·
ten imod ukrudtet og for cvenluelle skader på afgroden
som følge af amendelsen.

100
IG<
IG<

l .............
f",

100 100
114 90
109 85

Afgrøde Tuk.unbl .a.r
/997. 3 jorstlg
I. Ubehaodlet 661 365 12,8
2 20 g Glean 20 DF .38 10 1,1
J. 20 g Ally 20 DF 636 61 8,4
.t III g Ally 20 DF +

1.0 1SlOmp se 630 60 1,1
LSD 4.8

LSI) led 2-4. ns

Olinetle
Royale
Pacific

Tabel39. Ukmdt; hør(E -I3}

Ukrudtsbekæmpelse i hor
Målel med bekæmpelsen af ukrudl I hør er en effektiv
og en langvarig effekt. da hør cr en åben afgmde med
nngc evne lil at konkurrere med uknldtet. I tabel 39~ ..
re~ultaterne af 3 for"'~lg ll1t:d midler. :.om skal crst:lllC
Cilt:an 20 DF.

Alle behandlingeme har ~PVCI cl StatIstisk ..ikken mer·
lldb)'nc. og der er iHe fundet for..kel1e imellem midler
ne, 20 g All)' Dr lldl<ipmJlct på 5 cm høj afgrøde. har gi
\el del Morste merudbync og cr Cl godt altemati\ til
Glcan DF. I el enkell fo~øg i 1996 var udbyttet efter be·
handling med Ally DF og Glean på sanune nn'cau. All)'
10 DF skal af hcnsyn III afgnlden ud~projtes uden tllsæt
mng af sprede-klæbemiddcl, For Ikke at skade afgrøden
.. l..al planteme af oliehor \'ære mmdst 5 cm hOJc og be·
handlingen m... lUe udfore.. umiddelban forud fm "lore
m~l'ngdcr nedhor.

Iblandingen af Stomp se har i fu .....ugene ogs gi\ct Cl
pænt merudbyltc. men den bed:.le effekt opnås l :\1' med
j!od Jordfugtfug.ughcd

Dækningsgmdcn af tokimbladet ukrudl \cd ho~t har
\':crel tilfredsstillende for allc behandlmgerne. Afgmden
har talt alle hehandlingcrnc {ilfred!<>stillcndc.

1-01' Ally 20 DF an"ende" lil ul.rudlsbekæmpelliC l hor.
..kai man SIkre ..ig følgende: »Vf)lfd"iflg j{Jr AII.\ i olie
h,)r... »,AfI.l\'(/r for oh~/(lbe/l·('jledllj"g.. og ,,{ll'ftlærknm·
ga fra Ot/1I111l1rb }rmlhrugsFor.fkflillg og /)uPont
Agro~. dcr l..an fih hm fmlimlaeme eller hos plamcavls
"'onsulenten Off-labcl-lIl1adel\en til at dO\'ende Ally 20
DF i hor er p:1 ....egne ::If bmgcrnc "'''gt af Land.."'onloret
for Plantea\ I og giwt af ~1iljoqyrclscn. Det er alene

Hør
Sorter af oliehør
I label 37 ses resuhalcrnc af for.og med soner af olie
hor Sonerne Royale og I>acific har i ar gi\el el ~ pro
cent højere udbYlIe end m. lesoncn Oltnene.

Royale har ct la"ere indhold af olie l tørstof HOJden
af horplanterne s\'ingcr kun 6 cm med soncn Royale
som den la"este og tal PacIfic som den hojesle

Tabel 38 vi~r resultaternc af dc scne<;te tre år!! forsøg
med soner af hor. Sonen Royale har l gennem...nil gi\et
det hojestc og mcst stahile udbytte.
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Pil

T0C'$Co( Ruske Kalium Udbytte og

Pil
, , , mcrudb.

A"nl"'are.n l&nto( tlmtof 10rstof

pet. p<t. pcL hkg pr. ha

I 1993 blev der anlagt 4 for<;;og med kloner af b ndpl1.
De ældre dan... J..e kluner 112. 082 og 087 er afprøvet og
...ammenligncl med IO nyere. forædlede svenske kloner. I
forsøget har 112 været rnålesort. For...ogcne er hØ',ICI i
I"bet af januar og fehnlar 1997. Resultaterne af de ~ lor
'~1g er vi~1 i label 40.

Oml. 112 og Rapp har givet et højl udbyue. men, 082
og 087 ligger pa ct noget Ia·.. cre ni ... cau Tilvæksten I pli
er nonnalt 'par-om I anlægsUrcI. l IO af forsøgene er
fUNe rs ..kuddcnc klippet ned for al fremme skuddan·
nelsen og væksten l de egentlige produklion!.af, dv....
2.3..4. op lil ca 20. år ener anlæg. Pa grund af den 'ipar·

somme IIh æbt i de fOl',tl: år efter clablenngen ,!!I\'er det
gennem...nttllge udbyuc I de lre egentlige produkllon"år
et bedre fingerpeg om den frcllllldlge produktloll end
det samlede udbytte eflcr de fONe 4 ar. Del gcnnclmnit·
lige udbytte i pnxJuklion ..årcne 2.. 1. og 4, :ir udgør 'i. Ic·
dc.; mcllcm 6 og 13 tons tørstof pr ha for hh\" klon OM2
og Orm.

Der er regi ... trcrel ... tor fOl'kel p. udbytlcniveaucI mel·
lem dc lre lokaliteter. [ sydYCMjylland. hvor lon,uget er
gennemført på lavbundsjord med god vandfol'}llmg (Jb.
II J. er udb}ueni\-eaucl \'æ~nlligl hOJere end pa de lo
nord))' ..kc lokalIteter.

Ved an\'cndcl"C af biomasse I krahvamlC\'ærkcr kan
mdholdcl af klor og kalium give anledning ItI tckm ...ke
problemer i form af bia. hujlemperalurkorrmuln. 1l1 ...lag
mng ug 1I1 ..mud"'Olng af hedeflader. ligesom re\lproduk
leme" kvalitet kan fomnges. elværkcrne forventer al
kunne anvende biobrændsler i ck~l'terende værker uden
væsenllige problemer. Il\'i ... der l1lak ... imalt er 0.2 procent
kalium og 0,1 procent klorid.

Del fremgår al tabel 40. at Indholdet af kalium I pil
har været lidi hOJere end det retning...glvende niveau for
ikke korro... jve hiuhrænd... ler. Ind huldet af kalnllll og
a...kc i pilltgger lidt hOJcrc cnd l træflis fra sko\-. hvor del
normale mdhold af kaltum og a~kc er hh\'. 0.1 pcl, og
1.0 pet. Halm hM nonnah et nugel hl\Jcre indhold af bl
ium_ klor ug a...ke. Derfor anser elværkcrnc pil· og "koy
Ol'" for :ll være mllldrc problemall~ke blObrænd... ler end
halm

100
~·l

115
lin.,

337
·156

52
9

·111
/26

0.24
0.29
0.22
0.2l
0.3S

1.5
1.8
1.4
lA
2.1

50.8
~7.6

48.9
~11,1

47.0

1'197. j for.l'dr.:

I Klon 112
2 Klon 082
J(lnn
~ Rapp
S, KJon087
l_m

TtJMJ 40. K/ona ufp,l, I4db\'''e eftu 4 dr fE·Ni

LSD ben:glllngcn oml:lllcl .Uc Klon IH
('1. kl(>ndloohuldcl cr 0.01 et ;.1 10NOflcI • alk ~Ionemc

Forsøg med "krudts
beJ..æmpe/u I I'olmue.
ReR/one er dn enesre
mldde/ der kan am'endes
ril "krudrshekæmpe/se i
Io/mile
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Gødskning og kalkning
Af Leif Knudsen, Torkild Birkmose og Hans SpeIling østergaard m.fl.

Markante resultater
Kvæblofprognosen forudsagde i 1997 et lidt lavere
kvælstofbchov end nonnalt. men betydeligt over beho
"et i 1996. der var usædvanlig lavl. I gennemsnit af 27
forsøg i vårbyg er der m Il en oplimal kvæbtoflilforsel
på 124 kg pr. ha og i gennemsnit af 50 forsøg i 'limer·
hvede 167 kg kvælSlofpr. ha. hvilket for begge afgrøder
er større end i årene forud. Fon.kellige metoder ul forud
sigelse af kvælslofbchovet i vinterhvede og vårb)g er
afpro..'el. I gennemsnit har de forudsagl behO\ene til·
freds1111ende.

3 forsøg er gennemført ..ed hjælp af GPS-teknik 'lcd
tildeling af gødning og ved hosl med foldmeter. I el for·
søg i vinterhvede har såvel gødningstilførsIen ~om de
registrede høsludbylter været præcise ved anvendelsen
af den aktuelle teknik. Kvæbtofbehovet har i den ene
mark varieret fra 160-250 kg kvælstof pr. ha. men den
økonomi"kc gevinst ved en gradueret gødningslildellOg
har været beskedent. Re..ultatct skal ses i Iysel af, at
marken er ensartet.

I 5 for~øg med en sammenligning af kvælslofcffekLen
i flydende DanGødning Plus og fasl NPK-gudning er
dcr opn cl den bedsle kvæblofeffekt af den flydende
gødning. I 3 forsøg i kartofler er der registreret samme
gødningseffekt af de 2 godningstyper.

Kvælstof tilført om eftcr~ct til vinlerhvede efter frl)
græs har i gennemsnit af 6 forsøg givct signlfikanle
merudbytter. Derimod er der ikke udslag for kalium·
tiJføl>C1.

I vinterh\'ede er der opn3et merudb)1ter for Illfor;el af
svovl til husdyrgødet vinterhvede. Hvcrken amjnO'\:yre
sammenl>ælningen eller bagekvaliteten er påvirkel af
s\'ovllilførslen.

I gennemsnit af 4 forsøg med manganholdig NPK·
gødning til vinterbyg er der opn et el signifikant merud
byae i forhold iii anvendelse af ikke manganholdig gød
ning. I gennemsnit af 11 ror~øg i perioden 1995·97 har
merudbyttct ikke været ~igllifikallL Og~~ i vårsæd er der
opnået signifikant merudbylle for anvendcl~e af man·
ganholdig NPK-gødning.

l 5 rOTS{~g med gylle lil vinterhvede i Nord· og VestJyl
land er der opnåel et be~l..edent merudb)'ue for tilførsel
af gyllc eller NPK-gødning om erter:irec I germemsnil
af 12 forsøg 1995-97 er merudbyueme signifikante. Der
er ikke funden nogen vekselvirknmg mellem lilfur-.el af
kvælstof om efterårelog om foråret.
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I 5 forsøg med winegylle til vinterhvede er der opn et
næsten sallune merudbytte for tilførsel af gylle p en
gung i begyndelsen af april eller sidst i april som ved
tilførsel ad IO gange. Der er opn et et rentabelt merud
bytte for tilførsel af supplerende handelsg0dning. I
l..\'æggylle er der opnåel "amme effekt ...ed tilførsel af
hæggylle med slæbeslanger som vcd nedfældning. I
forsøg med afga....set gylle er der ikke fundet nogen sik
ker effekt af syretilsælning lil gyllen.

Resultaternc af dcmonstralionsejendommene for bed
re udnynclse af husdyrg0dnlOg er kort omtalt i afSnltteL
Fra 1990-96 er kvælslofbalancerne på ejendommene
forbedret markanI. ~agen er primært en bedre udnyt·
telse af husd)'rgødningcn og denned en reduktion i han·
del"godning"'lilforslen.

I 6 forsøg med 'ipildevands!o.lam lil vinterhvede ud·
bragl før såning om efteråret er der fundel el værdilal på
25. Der er målt en betydelig ophobning af nitTatkvælstof
i jorden ca. I. december efter tilførsel af slam.

Forsøg med stigende mængder
kvælstof
I 1997 er der gennemfurt eislort antal forsog med sti·
gende mængder kvæl.stof tilkom. I begyndelsen af SO"er
ne blev der gennemført mange fOMg af denne type. og
efter at forsøgsanlallct i begyndelsen af 9O'eme dalede
betydeligt. har restriktionerne i anvendelsen af hæl"tof
igen øgel intere.....en for at gennemføre forsøg til af·
dækning kvælstofbchovet.

Som følge af de omfanende regisIreringer af fOl'\og5
arealernes dyrkningshistorie. navnlig af de tilfol1e
mængder organisk bundel k\'ælstof i ~ene forud og ved
måling af jorden'i ·min·indhold ved vækstsæsonens
begyndelse, kan forsøgcne i ~Iigende gmd danne grund·
lag for at forbedre bercgnmgsmodelleme til forudsigelse
af den enkelte marks gØdningsbehov. I den forbmdelse
er forsøgene i v' rbyg og vinterhvede grupperct efter for
frugt. jordtype. udbyltcniveuu og eftervirkning af hus
dyrgødning.

Den økonomisk optimale kvælstofmængde er bereg
nel for hvert enkelt forsøg. Beregningerne er gennem·
fon ved en byg·, havre-, triticale· og hvedepris p 85 kr
pr. hkg. cn rugpris på 80 kr pr. hkg. og en kvælslofpris
på 4.30 kr pr. kg. Den gcnnemsnillige kvæbtofll1ængde
beregnes som el gennemsnil af de oplimale hælstof
mængder i enkellforsogene. Det er vigtigt at nOlere sig, ,



al den ~ennelmnilligc oplllnalc kvæbtofrnængdc al en
IOr"'ug"·,,ene oftc dækJ,I;."r OVer en '>lor \"arialion mellem
cnJ...clth>r...ogene. Del er og...a \' 1~llgt al notere "g. :11 en
del af \'.:uiatluncn mellem enkchfuf'j:ogcne 'ikyldc!lo en
tllf;rldl~ r'nr"'ilg ariallon. og al der dertor skal mange
for ug under en ancde tx-Imgel-.er til med ... ikkerhed al
bc lcnunc den oplim... le J...\it'l\lnfmæn,gdc. Dcn uplllllJle
"", æl\lolma:n,gde frelll ... lar I t..helleme ...um en ab-.<)Iul
"'hHTeI ...C. Man ""al v:cre opm:cr" ...om pa. al en bcgræn
...et ;lfvlgel\e I kvæh.loflllddlllgcn fra optimum ""UIl har
bc...kcJen indnydebe på L1el \)""Dntlrni~""e re ...u1tat.

Del vj ... tc Ilellornermloylle er hcregncl ved al fralræ""""e
orn"n:-.llllllgcmc III kv:chlol ug om""osllllllgcrnc lil llJ
hrlllgnmg al gødnlllg (100 ""r pr. ha) fra mcrudh)'tlt..'L
McrurJh)'llet ved IIlfM...el ar tlen (lkoI101ll1 ... !.. optimale
kv;c1 ...Il)frn;cn~de cr hcregnel I l1\'cn enkelt for:.øg.

Ved hcregnlllg af LIen oplimale kvælSlofmængde er
der IHt' Ingel hen~yn III. iH ""alitclen p virke... af lilfnr·
'Cl al ... llgcndc ma:ngdcr ""'a:l\luf. Der er ...alede... IK"-e
t..agel hen...)'n lil.;]1 ...alg ...pn ...cn for mallbyg falder 'erJ en
"'Ilgemlc prolelllprOCCnl. eller al en tilstrækkelig hOJ pro
lell1prOCenl !..an være ;,llgorenLle for ...alg~pri\Cn for, m
Icrhl,.ctlc til mlel"\enllOn eller mdln.:m ... tilhng.

SIIgt'lUit' mængder I..Tfl'!.'\W( lil I lIrbrr.:
Der er 1.111 gennemfor! 27 for.-ug med IIlfor:.c1 af ~væl

...101111 varbyg Af de 16 fo .....og med forfrugl ""om er dc .')
gCllllcmlonpåJB 1-3. 7pJJB.tJpaJB5-7o!! I p:iJB
11. -t al fur..ogene pa ....IIlJJlml er \ andel. 8 af fu ....ogcne
er 111dch hu ...dyrgodl1lng Iii lorfnlglen og ogs;\ hYPpigt I
:~rcllc forud lor forsøget.

Ved lorMct<., bcgyndche er LIer urJtaget en pmve lil tx:.
~It:nunel"'e af indholdet af rmncral'ik k\'æl'iIOI I roddyb
Jen (N-min). I gennermnlt al forsøgene med forfrugt
korn er der m&1I Cl N-min-indhold pi\ 41 kg pr. ha meJ
en variation fra 13 til 112!..g k\a:hlof pr. ha. I 198R·96
\'ar N·nun-indholdel i de Idwarcndc for;og i genncm
...1111 tl2 !..g K\':e1slof pr ha eller 21 kg større end I 1997

re ... tcn alle N-mm-målll1ger I de foreg ende år ..Iamlller
fra pcnodcn 1993-96. og er JOl1unerel af hOJe \it.'rdicr I
1996. I gennemsnil af dl.' 16 fur ...og er der npnåel el uJ
b)'lIe l del );:rumlgixkJe fn.....uplcJ p.i 27.9 hkg pr. ha.
d" .... ol5 h~g/h:l mindre end i de lilwarende for'log I
Il)X7-C)n, Del la\'ere udh)lle af del grundgodcde for
'iog:-.lcd Ilmhold 111 årene forud ~an skyldes. at en ... lor
andel af fo~øgene i 1997 er gennemf"n på ..andjord
Kombineret med detla\e ;'\l-lllll1-lnLlhuld i 1997. Merud·
h)llt:t lor ulfur...cl af den optllnalc mængde h:chlOf er
tx:l'egnel III al v:cre lidI hUJere I 1997 end af gennelll'inll
lel af ,Ii.: Ildligere år Prolcinindholdet er "'Iær!..1 1,,\virKel
al kViCJ't(lllilf~~rslen. Ved den nplilllale kvæblnflll:t:lIg
de har pruleiniodholrJCI over.-krcdel de 11.0 (XI.. 'iom er
maximum ved afregning af v!lrhyg lil malI.

En 0lxlellllg af forsøgene efler lilførsel af husdyrgod
nmg I de foregaende &r vi~r ingen væsenllige ror~~ellC' i
Kvæh.lof1>ehO\ et de IO grupper uncIlem. Del kan ,kyl
LIe .... al de nC"'le fUN)g pa arealer med llIfm"'C1 af hu,
dyrgndnmg I de forcg:iende :Ir er gennemfon pil ...and
Jord
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~\~y&
1988-96 1..,7

Udb.,,!, KM. f(.. "" ... ~"" lldb. Ol Ndl()o

""'""'" kj<· 'iS' """"'" ""'""'"hl. ket "'"
prUklR

,~ hk, kø- ....';;
"" l" '"

,,,",,, ' krn>e "'''' "" '" '" ""'"
rnT(''IIlll I..om
Antal/onDR J15 J6 J6 J6 J6 16
Grunuglxl.... l 32,4 f) [U.~ W 27.9
40N 10.5 () 9.7 52 11.1 8.5
Mil\! 17.1 f) lO.:! "" HU 12.9
120N 205 I 11.2 76 21.9 14,7
I()(Jt\ 21.1) I I:U " 2J.O 1'.7
2<JON 2 13.1 92 23.8 125
lSI) J.o

IY87·96 1997
(;'" .V",m, "'(I.-,,n~" A~ ,v I" ",-, fl2 (-'8l\/ 4/ (/.~-IIi?1

Gro. Dr" N·_"~d~AIfNp, lUl" 1/8 JJ2 (57-179}
Gm ",~.."Ih , "/" M~ 1" h<J 22,2 2.J.O (/O.Lll,lA/

fm.1ff"~1 ,.,"'"
AnUlI/ontl/( 74 8 8 " 8 "( irumlgl>Jcl 43.0 II 1I.f) ." ..w,S

40' 10.0 I 9.0 61 9.0 5.8
Sil "I [6.' I 'J.7 " I·U '1. ,

120' 18.5 3 10.7 83 16.5 9.3

160 "" 11).0 • 11.1 '.. Ib.2 fl.\l

I200 N 4 12.0 ... 17.1 5.8
LSI! 4.5 F1987-96 1997
(i.,. ' .. """ II,~I..._" A~ ,v p'. laJ ~2(nl\ J ~I (fR flC)}

Gro 0fIl ,\'-_,,~J.. tx N I" Iwl' /08 1/2 (50-100)
r;", ",<"".Ih , "1" h1~ '" ,"" 2(J..~ IR,H e.fJ-lfJ.i'1

Forrfl.~1 Afll'/oflrr
Anla//orsøg 7 3 3 3 3 3
(iruml~l"kl 23..- I) 10.1 " JK.5
40N 14,0 l) 9.7 67 12,4 9.2
~f1 N 22.:-S l) 1(J,2 71 [4,4 '..l,2
120N 28.0 O 11.3 88 18.8 11,6
160:'\' 29.2 O 12,0 91 17.4 '.1
200 N I 13.5 108 20.5 9.2
Ui/) 7.•

/987·96 /997
""' .\ ,.,," , ,,,d:..,.," 1f "P' laJ '.J / ~ j< } ./4 (n·!>:?}
Cm lIf" N·-.s"'!.l NI" _ '" I/J (68·IJ6}
(i", """...Jh , ''r'I hit P' it<I fl..J 1c}.0I12.5-l2 51

Af de Mfonoog meJ roer ...om furfrugt er LIe 6 gennem
fon p..a JB 6·7. I pa JB -t og I pol JB 11 7 for\og har fur
fruglen \-'ærel fahnk"focr og Kun I I forwg har den
været loderrocr I modo;;ætnlng III foro;;ogcne med for
frugt ~orn er for ...ogene med for/mg! roer således over·
vejende gcnnelllf~)f\ på lerjord. Til fllr...~'gene meJ fa
hrihrocr MIlli fnrfnlgl er der kun llltlclt hu ...dyrgødning
lil forfrugten i l fors"g. N-min-indholdel har ved for·
• ret" begyndelse været 5 J kg kva::hlof pr. ha. hvilket
svarer lil gennemJ.llinel af rcnc foruJ.

L:db) lIel i del grunJglxledc for...uplt.'d er måll III -tO.5
h~g eller 2.5 hkg under del gennclll'l1Ithgc udb)'lle I
1987-19f.J6 fI.'1crudbyncI for llifof\C1 al kvælstof har og·
'i!! V:l'rel mindre end i årene foruJ. men ... den beregnerJe
gennell....lilltgc oplimale h:cbh)flll:cngde har v:crel
næ...tcn den ...amme I 1997 "om I de loreg;iende ar
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Fig. J. Udbytrt! og TletfOllribyfle ved stigende mængder
kwel.\·!o! (il I'årbyg.

I label I er desuden vist resultaterne af 3 forsøg med
kartoner som forfrugl. l af forsøgene er gennemfør! på
humusjord. I på JB 2 og l på JB 4. Ocr er opnået el hojt

Vårbyg, forirugt korn

80 120 160

TIHort kg N pr. ha

udbytte i det grundgpdcdc fOt"0g~led, men alligevel har
der været et Slon udslag for tilførsel af kvælstof. Den
optimale kvælstofmængde er i gennemsnit beregnet til
113 kg kv:clslOf pr. ha, hvilket er betydeligt under de
forudgående lrs gennemsnit. Selvom merudbyttet for
kvælstoftilfl'rslen har været mindst i forsøgct på humus
jord. har udbyucl alligevel været stigende op til en
kvælstoftilførscl på 160 kg kvælstof pr. ha. og den opti
male kvælstofmængde er beregnet til 136 kg kvælstof
pr. ha.

Igcnnem årene er der gennemført el ston antal forsøg i
v:\royg. Itabcl2 cr samlet en oversigt over forsøgene fra
1987-1997.1 oversigtcn cr rnedtaget alle de forsøg. hvor
den økonomisk optimale kvælstoftilførsel beregnes. Re
gistreringer af jordtype. forfrugt o.s.v. er ikke kompleue
for alle forsøg. så derfor er alle forsøg ikke med ved op
deling efter de forskellige kriterier. I perioden 1987 til
1997 er der gennemføn 274 forsøg med stigende mæng
der kvælstof til vårbyg. Det gennemsnitlige optimum er
beregnet til 109 kg kvælstof pr. ha og et udbytte ved op
timum på 55.4 hkg pr. ha. Ved opdeling efter forfrugter
opdeles samtidig efter jOrdtype. idet forsøg med fabriks
roer som forfrugl næMcn udelukkende er gennnemføn
p~ lerjord. Udbyttet er dcrfor næsten 8 hkglha større.
end hvor forfrugten har været korn, fordi en del af disse
forsøg har været placeret på sandjord. Indholdet af N
min i jorden. som kun er bestemt i en del af forsøgene,
har været næsten ens efler de to forfrugter.

Ved opdeling af forsøgene efter jordtyper opdele~ li·

200

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

- Udbyt:te 1997
- UdbYtte 1987·96
- - - NetlOudt;lytte 1997
••• Netloudtiytte 1987-96

.. '

40

60

50

~

40~

~

c-
D>
~ 30~

,;

~ 20

"::>
10

O
O

Tabel2 OptimlJI N·mængde til w'rbyg

VArbygl'ontfl 1987· '17

Opdel... l Anlal l G., .1 Sp<ed- I Udb, I Morudb, I Udb "nu. I :'II·nun
.fter r....g .7p.r;;. OIng kg ,,:~. ~ opt hkg )~ anulNpr ha ;; nr l! or. ha pr.

AII~forsøg 274 J09 48 35.2 20.2 55.4 54 JOJ
Forfrugt Kom 151 117 45 31.6 21,6 53,2 57 54

Fnbriwoer 87 106 'S 41.3 19.8 61,\ 52 14
AII~ 266 110 48 35.4 204 558 54 101
JB I lJ 131 45 25 .• 26,4 52,0 39 8
IB2 • 111 53 24.3 19,4 43,7 54 S
JB J 16 13. 73 27.1 23.4 50.5 34 II
JB 4 32 92 51 3\.5 16.2 47.7 47 25

Jordtype JB S 8 110 .... 32.6 19.2 51.8 61 6
lB6 29 107 41 40.5 20.7 61,2 66 23
JB 7 2. 106 45 41.3 17.3 58.6 60 19
Alle m 110 5J 34.2 /9.7 53.9 54 99
Lavt J9 80 S l 24.1 10,1 34.2 46 13

Udbytte Middeit 54 118 49 32,6 21.2 53,8 SO 46
H0;t 40 l2S 41 45.1 24,9 70.0 59 38
1987 JO 102 46 37.1 18,6 55.7 O
1988 42 117 43 33.1 22,4 55.5 O
1989 13 84 39 39.4 14,8 54.2 O
1990 24 116 '2 44.5 23,4 67.9 O

N 1991 18 122 30 39.9 25.0 64.9 O
1992 29 66 '9 23.2 9.2 32.4 O
1993 12 104 49 37.5 13.1 50•• 60 9
1994 22 103 55 37.5 20.3 57.l:C 43 IS
1995 25 140 43 31.9 27.5 59.4 SO 24
199. 32 112 '. 38.3 21.4 59,7 .7 28
1997 27 124 41 32.7 21,4 54.1 47 25
/987-97 274 109 4' 35.2 10.1 55.4 54 10J
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r"bel3 Stj~e'ldt'""l'ngdt'r ÅHl'hm/tilHJrllyg med ll1Hthr
godtrhlg el1('r s/mn (FlJ

1997
KM f",

Pc<. ri· Udb. edb Oll St1to·
Vlrb,.. It'~· protein klNi II'lf'rudb. merudb

...d km>< hk, ker· hk. "('1
V.hM'

i km><
I" h. ne pr ha nt pr hi

tilføres om forllrtt u du kun tf megn bnktdtnt og of
tl'st imn behol for til/ørsel af supplerende kvælsrof i
hondl'lsgodning.

Med moderne fldbringmngslldst)'r til gylle, du kan
fordele gyl/en lige sd jævnt som jz<:mdelsgodnlng. kan
helt 1'lIrbyggetls nærlngsstojbehov opfyldes med gylk
Merl' IIsikker er effekten af fasl staldgødning og dyb
str"elu.

6

".7
·.\.0
-j:,3

0.1
-1.9
-4.2

6
50.8

2.5

1.9

I
42,2

3.3
3,3
3.0
66
JO

1.9

19(2/·73)
I~ ,0-19)
2,3 (0.0 - 9,J)

I
64
80
85
84

6
78
89
9'

101

Til!"" .rl\-II~

Antflfjomlg 6 6
GnmdgøJel O 11 ..1
40N O 12.3
801\ I D.:
120 N I 14,1
LSD
GnJ. N·mm j rod:.on~n kg N pr. ha:
Gru upr' .nutflgJ~ kg 'pr. ha
GnJ ~nuJb. ~.. opl hJc, pr. ha:

TIlført dybs/r.
Anr(lljursøg I I
Grundgoot'( O 11,2
4Or\ O 12,9
SON 1 13,7
120N 2 13,6
Gm. N-min j rod:.on~f1 It, N pr. ha:
GflJ Opf. N·møflgd~kg IV pr. ha
GflJ. 1MnuJb. v. opl. hJcg pr. 114:

Stigende mangder haisTOf III hav"
~)'ere forsog \ed Statens Planteavlsforsog arni resulta·
ler med d)rkningss)'stemer i havre i landsforsogene har
i modsætning til tidligere års fØBOg vist, at havre har et
belydeligl lavere kvælslotbehov end \'årbyg. For al un
dersoge delle nzrmeTt ble\' der i 1996 påbegyndt en for·
sogsserie med del formål at undersøge kvæl tofbeho\'et
i havre. I J997 er der gennemfon 4 forsog med sligende
mængder kvælslof til havre med kom som forfrugl og 2
med henholdsvis markæn og frugræs som forfrugl. Por
sogene er gennemfon på JB 4-7, I I af de 4 forsøg er der
tilfon husdyrgodning til førfrugten.

Førud for væuuæsonens begyndelse er målt el N·
min-indhold i rodzonen på 49 kg pr. ha, hvilkel er
næsten 30 kg mmdre end i 1996. Udbyttet i det ugødede
forsogsled har som folge deraf \'&~ret bet)deligt Ja\ere
end i 1996. Dcn optimale hæJstofmængde er beregnet
Iii 92 kg pr. ha, og der er opnået et udb)'ue på ~4,~ hkg
pr. ha \ ed denne kvælsloftjJforsel. Ved kvælstofmæng·
der udover 120 kg kvælstof pr. ha er der registreret me
getlejesæd, h\'ilkel har resulteret i en betydelig udbytte·
nedgang,

I 2 forsøg med forfrugt henholdsvis af markæn og

geleder, efler forfrugl. men ogs~ dier lilforlicl af hUlid) r
godnmg I de tidligere k En "'lorre andel af forsøgene p~

\andjord er placerel p~ arealer. hvor der er lilfon husdyr
godmng 1 årene forud for forsoget Allige\'el er der et
sligende mdhold af N-min i jorden ved sligende lennd·
hold i jorden. UdbYIlet har i gennemsnit af 13 forsøg på
jB l \'ærel godl 9 hkg pr. ha mindre end gennemsnittel
af 29 for'\og p~ JB 6. Det la\'e N·mm-indhold på jB l
har medfor\' al k\ ælslofbehovcl har værel SlorSI på JB
1-3 p~ trods af det lavere udbyIle. Opdeles udbytleme på
1\ ærs af jordt) peme fås del højeste k\ ælslofbehO\ I
gruppen med del hOjcste udby tie

:\Iedersll labellen er \lSI en o\erc;igt 0\ er resuhalcrne
af de sidsle 11 års fo....og. Det bemærkes "peClelt, 31 k\æl·
slo!behmel \ar \;:erligl lavl i 1989 og I 1992. I 1989
r,k)ldte\ del formentilg en megel tor "mier, mens del i
1992 "'Ir den meget lorre sommer, ..om be\ irkede el me
get lavt udbyue. I 1996. hvor \'interen var mere tor end I
1989, \lur den optImale hælstofmængde omkring gen·
nemsnittet for hele perioden. I 1997 har kv!elslofbeho
vet været højere end i gennem"nlt af de sidsle 11 år. Ved
udviklingen i kvu.:lstolbcho\ over perioden skal man
\ære opmærksom på, at en sligende andel af forsogene
gennem perioden er ble\ et placerel på sandjord.

Kj'ælstof ril \'lIrbyg lilf"n org(lIlisk gØdIlllIg
Ved 1I1førsel af husd) rgodning om foråret forud for 'iå·
ning af \årb) g opnås normalt en god og sikker effekt af
hælslof l husdyrgodnIng. Tidligere års forsøg har vi~t.

al behm:el for suppleringsgødskning med kvælstof i
handelsgodning er særdeles beskedent lil vårbygmarker,
der er lilføn husdyrgødning. I 1997 er der gennemfon 7
forsøg med sligende mængder kvælstof lil vårbyg på
marker, hvor der over hele marken er udbragl husdyr
gødning. 6 af markerne er lilfort gylle og i I forsøg dyb·
strøelse. Alle forsøg er ogsA i årene forud tilfan husdy
rgødnIng næsten h\ en år.

For eller under udbnngning af husd) rgødning er der
udtaget en pro\ e af husdyrgodningen til næringsstofana
l) se. I gennemsnll af de 6 fOTiøg med g) Ile er du ud
brag1 34 Ion gylle pr. ha med el indhold på 4,2 kg total·
kvælstof og 2.7 kg ammoniumk\ælslOf pr. ton. J gen
nemsnit er der således lilføn 141 kg totalkvælslof og 93
kg ammoniumkvælslof pr. ha. I 5 tilfælde er gyllen ud
bragl før sAning. mens gyllen til l forsøg er udbragt me·
dio maj. Som gennemsnit af de 6 forseg er der ikke op
nåel renlable merudbytter for tilforsel af kvælslof i han
delsgodning, når der også skal beiaies for udbringning
af kvælstof. Kun i forsoget. hvor der kun er udbragl 42
kg ammoniumkvælslof i kvæggylle i maj, har det været
rentabelt at supplere med op lil 40 kg kvælstof pr. ha,
idet den optimale k\ ælstofmængde er beregnet til 39 kg
hælstof pr. ha.

I I forsog med Illførsel af 28 I dybslTøelse fra slagte
svin om forårel forud for såning er der udbragt 204 kg
IOtalk\ ælstof og heraf 42 kg ammoniumkvælstof pr. ha.
Der er beregnel et hælstøfbehov i supplerende handels
godning på 30 kg kvælstof pr. ha.

Forsøgene med stigende mængde htælstof Iii husdyr·
g"det l'lIrbyg !'iser igen i lir. at sdfmm husd)'rgodningen
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..
Antol forsøg 7 4 , 4 4 ,
ForfJUgt kom
Grundgødet ",- " 10..1 52 37,0
40N 11,1 O 9.9 65 11,3 8.1
80 , 19.3 , 10,f) 77 16.1 10.9
I20N 195 4 12.1 86 15.2 8.0
I60N 18,9 • 13.0 91 1-1.2 4.9
200 N 18.5 7 ru 86 10,8 -0,5
I~I) ~.2

1996 /997
Gns_ N·mm i mth(/n~n I.g N pr. ha 77 49 (.16-62/
Gns. opt N.,ntmgfk kog N pr. ho: 102 92 (46-126)
G,u. !nuudb. I. opl hk,l{ pr hu: 10,/ 17.... (9.1 l3.1)

frøgræ .. er der beregnet en optimal l< \ ælMofmængde på
henholdsvi .. 39 og 93 l<g kvælslof pr. ha.

Kl'(I'/~wf til \·jnternwde Ilden llU'II"'r8odnj,,~

I 1997 er der gennemført 55 forsog med stigende mæng
der k\-ælstof til \ inlcrh ... ede uden husdyrgodmng. 42 .tf
de 55 forsog er gennemføn med 6 forsogsled: O. 50,
100, ISO, 200 og 250 kg kvælslof pr. ha. 5 af de 42 for
søg er gennemføn p hUlllu:.jord. De resterende 13 fur
..øg er forsøg med hu~yrgsKllllng, som har omfallet 4
fnn.øgs1ed med sligcnde mængder"vælstof i handeb·
gødning. , del f~1lgellde omtalcs først resu1t<llCme af de
37 forsøg på mineraljord med 6 forsogsled. Re..uhalcmc
heraf fremgår af tabelS. Af<;niud afslunes med en sam·
menMilling af alle forsøg med be"lcmmelM: af den opti
male kvælslofmængde i perioden 1987-97.1 t:t :-enere af·
snit er .... ist resultaterne af 5 for~og med stigende mæng
der b ælstof lil \'lnterh\cdc p:1 humusjord behandlet

Der er gennemfon 21 for'mg på mineraljord med kom
'iom forfrugt. 5 afforsogene er gennemføn på J8 4 eller
derunder og resten på J8 6-7. 12 af forsøgene har hgg~l

i J)lIand og 9 på Deme. I 7 af forsøgene er der Illfon
hu'>dyrgodning til forfruglen. K... æl~tof er til fort ad :2
gange sidsl i marts og sidst i april. Ca. I. april er der ud·
taget en Jordpm\'e lil bestemmelse af jorden:. indhuld af
mineralsk hælstof i rod7.onen (N-min). I gennemsmt er
der målt et N-mm-mdhold pu 4\ kg k\ælstof pr. ha.
hvilket er mindre end gcnncm.;niuct af de foregående k

Udbyllct af det grundgødede forsøgslcd er næ ..len
identisk med udbYIlCl af det tilsvarende forsogsled i pe
rioden 1997·96. Merudbyttet fur tilførsel af kvælstof har
ligeledes været på samme ni\'c;Ju. I 1997 er der beregnet
en oplim;J1 kvælstofmængde p!t 182 kg kva~htuf pr. ha
eller II kg mere end gennemsniuet for de foregående IO
:k Det gennemsnitlige behov i de 7 forsøg, hvor der er
eilfort husdyrgødning til forfrugten. har ikke værel for·
..kelligl fra beho\-et i resten af fOf";øgene. Protcinindhol·
det \ed optimal k'vælstoftil(or~1 har ,æret ca. 11.0 pet.
hVilket er under kravet ul brod- og cksponh\-ct.le.
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Tabel 5. Stigende mtf'ngdt'r 1o'lP/.{ro! til l'ltUt!rh\,t'de (Fol J.

f-orfru~t JJ,m

AllUli/orwg 88 2J 2J 2/ 2J 2J
GrundglKkI 4(J,8 O 9.0 " 39,4
SON 17,6 O 8.6 " 18.9 15.2
IOO~ 19,0 " 9.3 97 JO,b 24,4

ISON 34.' O 10,5 121 37,7 28.9
2:00 N _H.O 1 11.6 137 39,8 28.5
2SON 38,5 1 12,4 150 41.8 28,0
lSD 3.8

1987-96 /997
C'l& 'i,"ln,md:.ontn.l,~"·,,, Itu 5.1 /51j1j 37 (17.70)
GIU. opt. N·-"Ifk *' N p.hD: 171 182 (0·292)
Gro _....Jh , ('(" "t~ pr. Jw 38_4 41.9 (0.0-64.51

Fur/rugt b«/gsæd
Amal/orUg 67 7 7 7 7 7
Grundgl-llkl ,,-, O 8.7 " 39.6
SON 17,5 O 7,8 68 18,3 14.6
100 'I 27,11 O 8.3 <7 \0,4 24.2
I50N 32.. O 10,0 112 35.0 26.1
~OO "I 33.7 " 10.9 124 36.7 L'i,4
250 N 34.4 O 12,1 138 36.8 23.0
lSD 5.0

1987-96 /997
GIU. \- _"' r<'d:'~1f 1:( ,v pr lk3 ·U (.13b' 171/.HK»)
Gtu. opl. Nm«lIgth qN pr Ila Jj7 162 (96-212)
Cif' ",,nwJh ". Opl. H~ pr M. .f·U 17.1 (ll,-I· -I9,7}

Fo)rfru~r m",~

Antal[ors.g 5/ 6 6 6 6 6
CirunJgøckt 54,7 I) K.4 5' 45,1
50N 14.3 O 8,' 80 17,0 13.3
100 N 21.0 O 9,5 103 27.5 11.3
t50N 26.0 I 10,5 122 32..5 23.7
200 N 27,4 I 11.9 140 34,0 22.7
250 N 27,8 2 125 ISO 35,4 2t,6
'-"D 3.9

1987·96 /997
elfi ,·...... 'roJ:.(JNIf.~,.. p.!ta -I80S/s) .ll (12-53'
GIU. opt. N_gtU *' N pr_ !tao' /40 165 (1I5.206J
&rs ""r..db ,. Op' hJ., f" It<l 19.0 J.I.J (15.0 44.11

I gennemsnit af 7 forsøg med forfrugl bælg:.æd har
den optimale kvælslofmængde været på samme nI\,eau
som gennemsnittel af de lidIigere år, ~I ....om del målte
N-min indhold har været betydeligt lavere. Fon.~'gene er
gennemfart på Icttt:re jord (JB 2-5) end i forsøgene med
forfrugt kom. I 2 :lf de 7 forsøg har der i årene forud
\ æret tilført husdyrgooning lil arealeme. I I af forsøge·
ne har konservcsæn været fotirugt og i resten markært.
Der er opnået cl lavt udbytte af det grundgsxted~ for
søgsled i forhold til i årene forud. Merudbyttet for tl1for
se! af kvælstof har imidlertid været større.

Af forsøgene med forfrugt mps har 5 af de 6 forsøg
været cfter vinterraps og I forsøg efter vårraps. Raps er
en "ærdeles god forfrugl lil vinterhvede. og den oplima
le kvælstofmængde lil vinlerhvede efter mps er normalt
20·30 kg kvælstof pr. ha la\ere end ul vinterhvede efter
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kom Raps laber ~n 'ltor mængde lelom.!>ællehgt k\æl
"tof l fOrln af bladt:. og \ lIlterrap\Cn, hæl"lofoplagcl'-C
'lopper ..a tidhg!. al der eflcrfulgende er en bclydellg
mlllcr;l!lsenng. ~om kan komme den følgende afgrode
III gode. Dc 6 ror~og er ligeligt fordel I p~ sandjord og
k(jord, I :I af de Cl for"øg er lier i ~rt'l forud tilforl hu ..
dYl'golining Id forfnlgtcn.

I gcnncITl'Illl af..f .11' de 6 fnr-.ng cr m:'Ht et N-min-lnd
hold i jorden l rod/onen 'cd 'a:kstsæ~onensbegyndelse
ptl. 33 kg b:{'hlof pr. ha. hvilket er belydeligllavt're end
i .Irene form.1. Merudbyucl for tilfur~1 af b:cl ..tnf IHlr
\ .eret .. lUTTe l 1997 end i arene fon.d Den genncm"nilli
gc okonomlsk opllmale b æl"ioltliforsel er beregnet lil
165 "-.g kvæhlol pr ha med en \ariatlon fra 115 til 206
kg k'æhlof pr. ha Den upllmale bæhltlfm;engde lil
"intcrh\cdc efler rap.. har ..Illede.. v:erct 25 kg bæl..tof
pr. ha "løTTe end gennemsllHtel al ;Ircnc fOnld

lahel6. .\li.l:emJt' 11IirnRder kllrJHof fil Illlft'Th"edt"kl Jill'
mUfjord(F5}.

19% '''''' •
VlDt~rb,edt

t:<!b og Kar for Pct. ri·
,,<Ih edb. og Nc:t1<>:1

merudb leje· kgN I merudb ffieruJb
hkg ker "d

prOICIn
kerne hkg ker· hk, ler

nc pr ha Y,~I
i kcrne

! pr hl nc p!, ha
"" " hl

"lill/l/lin ø,'; • 5 5 5

Grundgodel 53.7 , 12.3 102 SS"
5n '1 •.7 12,1 "' .'i •." 1.,.;
l00N liA 12.5 "' 8.0 1,8
1~1'1 lUl , 12,fl I~O lUl U,K

200 N 0,5 3 12.9 123 8.2 -:\,1
:!~, IJ.1 , D.:! 1:!5 7.' ·f>A
LSD ~

'''''', 1997
Gru. Opl. N·mtrnxJI' tg N pr ha: 81 59 (O-/43)
(;,H ",,,nI/Ih \, fiP' hJ,x p~ ha U~ 8.8/DO 17. ~,

SII!-:l'Ildl' m((,ll~dl'r krælMof til \'Ulfl'r1n'etie fUl IlIImll~'

Jord.
Med del fonm\l al under~ogc kv;d ..tolbchmet i \inlcr·
hvede p~ for..kdltgc lyper af humu~Jord bic" der i 1996
g.cllllcmfol16 for..ug. Iler blev der målt etl:HI hæblof·
hchm pa ~ 'cl la'- 'um hnjmu..eart:aler. I 1997 Cl' der
genllemf()fI )dcrhgere 5 for'in~, 2 ;11' fo(';ogene er gcn
ncrnfl)rl på arealer med Cl 1:1.\ t Cl -forhold tca 15). og
her Cl' Ikke m:ilt udslag for ulfNscI af b ælslol I han·
dclsgoomng. På 1: arealer har Cl .-forholdet \ æret hujl
(25-J5). og her Cl' målt et kvæhtufbchm pil henhold"i ..
5R u~ 1..f3 kg k\:c1 ..tof pr. ha. Re"llll~ltcme l 1997 tyder
..:'tIedes på. al kendsknbct III elN forholdel 1 ploJclagcl
kan \ ære en betyd~llde information ved fa:'>hæuebe af
kvæblofuehO\et p!. htllntl~ord, og al k":c1.... tnlhchO\cl
Cl' kt\'l ved cl lavl elN-forhold, I-:.t lavt CIN-forhold \CS
Iyplsk på lavmo..e

P3 marker. tnor mineraljord \ck ...kr med la'hund..
Jurd. kan der 'ære okonollll i at grOJduere tllfllr,kn af
k\;t:I ..lnflil m;lrken

Sfltllllll,//(Irag aj fOl \øg nll'd sligl'IIdl' IWClIgt/l'1 J. \ rl'!l'Ioj

ril"if/ta//l'edl'
Ilcn~Ylld til !i5vd \ll..0l10llli "Ulll milJI) gUl' del p. kr:l" ct.
at der lUc lil <Ir.: enl..elte marl..er lilf,\re~ mere I..v:ehlof.
end der Cl' hchm f(lr Af mange {Ir-. forsog med 'Ilgende
mængder kvæhtof III \ lnlerh"'cdc fremgår dcl. al der Cl'
en meget "101' \ anatlon Imcllem bcho'ct for K\a-I\lof P;\
de enkelte marker Igennem årene har man pro... ct :Il tage
hUJde fur denne \ arialion ved at differclltiere hæhlof
lildelingen dIer furfrugt. jordtype. efler\ irkning af Illh
dyrg'xlmng. udbyllenl\eau og generelle erfanngcr fra
den enkeltl: mark Dc omfancnde regl'itrenngcr og må
lingcr I fo~ogene. der er gennemføn .. iden slUlnlllgcn af
SO·cmc. har gjort det muligt at tx:regnc hvilke faktorer.
der påvirker k,,:cl,,!olbchovel.

I label 7 er foretaget en S:lllllllcll'itilllng af ialt42H 1'01'

\ng i perioden 1987-1997. Ved ..ammcnMillingen af for
..ugene er der fo~kcllige kntener. der ..kai "ære opfyldt
Derfor Cl' <"ummen af amallet af for-.og l de forskellige

.. -: .- .... ..- .........-

9Or------------,
80

70

Vinterhvede, forfrugt raps

,; 40

-- Udbytte 1997 ~ 30 -- Udbytte 1997
-- Ud~. 1987·96 :3 -- Ud~e 1987·96
- - • Ne oudbyt\e 1997 20 • - • Ne OUdbytte 1997
- - • Nenoudb'ftte 1987- ••• NenOl.iCfbYtte 1987-

lO
O

50 100 '50 200 250 O 50 100 150 200 250
Tilført kg N pr. ha Tilført kg N pr. ha

Vinterhvede, forfrugt korn
9Or------------,
80

70

2 60

~50
:i!

i:
20

10
o'--_-~ -_-__l

O

Fif:(. 2. Udh\,f(l' 0'-: 1If'1tOllllh\'f(e l'l'll stige"de mængder J.TtrJ.\'to{ fil t'illferJII'ede.
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TaINI7 Oplimal N·mærlgde lill'lrlleml'ede

,.................. '...,.-''''.
lJpdo....

I
........ I Gø. I '....1 ldb 1"'- I"db'nc N..... , ........., fonog op... SbD' uJt'drt: .... opl. .. '.- AnIaIq pr. ha ~NIt\a hk. pr ha hig pr hk.i pr.

All~fø~g 418 148 •• 46.3 32.0 78,3 '. 235

Kom 119 168 50 39.9 38.2 78.1 48 90
Forfrugt Oheplantc:r 57 136 " 54,7 28.8 8].5 47 17

Bzlgszd 67 152 49 44,2 34,3 78~ 40 )8
Frognrs 14 148 62 48.5 30,7 79.2 56 8
Andr'r:: 26 128 70 51.4 275 78.9 40 15
AIf~ 283 15J 56 -15,4 34,0 79-,4 46 /88
JO I IO 134 4) 30,2 25,4 55,6 27 8
JB 2 7 147 " 33.9 26.8 60,7 47 6
JB) 19 1)1 68 35.8 25.1 60,9 38 IO
JB4 47 133 62 43.4 27,4 70.8 42 11

Jordtype JB5 27 151 53 48,S 33.6 82.1 47 17
JB 6 " 152 52 48.1 )4,9 8~.O 50 53
187 76 171 50 47,2 40,1 87,3 39 53
JB8-9 " 179 47 49.9 42.0 91.9 90 IO
J811 12 71 70 54,6 11.8 66,. 122 6
MIt' 195 150 'R 45.7 11./ 78.8 48 J9j

la" 65 128 57 32.2 22,3 54~ 49 47
Udb}ttt MI<kk1t 102 147 51 44,3 31.:\ 15.6 44 78

Hø't 120 172 52 54.7 409 95.6 51 72
ulk 128 ,., " 445 35.2 79.1 44 86

EflCrolrtn Middel 66 157 58 47.7 33.2 SO.9 45 .,
S"" 34 131 6' 44,6 26.0 70.6 67 36
1987 30 '45 62 43,3 26~ 69,8 . O
1988 24 119 52 42.1 36.7 78.8 O
1989 15 160 53 53.9 32.6 865 O
1990 32 163 ., 56.4 39.3 9~.7 15 3

Å, 1991 30 152 " 46,2 33,3 79~ 50 21
1992 44 II. .1 56,9 22.] 79,2 O
1993 29 1)4 44 51,6 26,9 785 49 26
1994 47 153 ~~ 39.1 35.3 74.-$ 45 33
1995 63 178 41 40,9 41,2 81.1 )6 54
1996 51 117 59 47,4 24.0 71.4 68 47
1997 50 1.7 47 398 37.0 76.8 38 44
1987-97 ./15 l" 57 46.1 12.fJ 78,7 47 218

16

"
12

!OR
O t

j

6 ~

• !
2

120

140

Kvælstofudb. i kerne og indhold al råprotein
i kerne i vinterhvede, fOriNgt kom

160,-------------,

~100

~
ZBO
a
~

.60

i '0

20

grupperinger ille ens, Ved vurdering af resultaterne
skal man være opmærl:o.ol11 på at h\or antallet af forsog
i en gruppe er under ca. IO. kan resultaterne være pr:rget
af tilfældigheder. l tabellen er også vist resultaterne af

-min-målingerne for hver gruppe. N·min er ikke mål! i
alle forsog, og der er særskilt angivet. hvor mange
målinger. der ligger bag gennem..niuet.

Som genncmsnll af alle 428 forsog i 1987-1997 blev
der beregnet et opumum på 148 kg hælslof pr, ha \ed
ti udbytte på 78.3 hkg kerne pr, ha.

Opdelingen af forsogene efter forfnagt viser. al der er
en ~htrre forfruglSvirkning af olieplamcr end af bælg·
sæd_ Del kan virke overraskende. men forklaringen kan
være den store kvæblofmængde. der tabes i rapsmarker
ne ved bladtab. Desuden anvendc~ der forhold~vis me
get husdyrgødning til r<lpS. Dcn lave optimale kv:ebluf
mængde efter frøgræs kan skyldes. at 4 af de 14 fors,'g

Fig. 3. Udbyrte af hælstof i kernen lig irulJwldet af rå
protein i kernen ,,'ed stigende mængder h'ælsto! lil \'in·
terlwedt' medforfrugten kom i 1997. PiIelI allgiver d('n
økonomisk oplimale Io:ælstof tilførsel (182 kg N pr. JUl).

O O
O 50 100 150 200 250

TiKort kg N pr, ha I kas

1_ Pct. råprol. -Kg N i kerne
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liJhd 8. Stfl:OIl/P "'trll~dt'T A,/r/nnj 1I/IUlra/n'n/p '1II'd lig

I/(/OI/l1Hr/\'rgøc/lllflX (1-"6)

I Vedr blok med Udbragl. Toc.aP.J. V rtht M3Ill1naJ urt
lJlfør I k" 'OD ~I- ilfNlk
'[JYlk P!: ha ",ha , ..II, .""', blok

Udeon11t: -1.1ed .:vlle ,
\'iolerhndt'. Proo:e., t:db " Proo:en, lJJh tie

1995-91 ... "N, .k. ,I kgN I hl.
proItln kCTne k,"" Ilrl lfelO k""" kerne
i kerne Pr ., I!;.ha I kerne pr_ ha pr. ha

Udcn gylle \1ed g)'llclvi.,"'...... Procent Udb)llc Proo:eno Vdh Ile
1997 "'. "N'I·'· "'. kB N I hl.

prolelo kerne },:~ pro!<'"
,,,,,,, k"""

i kerne I"ha prha ,''''''' I" •• I"ha

80 60.1
9S tf:.lA

116 76,t
121} 7K,:!
IJI 77.6
].JI 7t1,lJ

J,4

Med gylle
1J2 (52-n)}

/H,7(4,r.J ,J4.r.J}

9.6
o.•

11.0
11.9
13.0
Il2

Uden gylle
J70(78-292}
UI,Of/fl,t"( .H,51

54 41.6
71 '19._\
91 69,8

112 7J,K
126 76.3
1\\ 77.3

4.2

<JrunuguJcl 2'1,7 .~,ol 51}

SONlka~ 25.7 5,4 46 0.28

IIIXl N l l..,I~ 2'1.7 'iA " O.JlJ
t jO N I Itas IS.7 5A 49 O,JI F.:!l).) r.. I l..,l.." .:!'i.7 5A 46 o.n
2SO N I ka.~ 25.7 5,4 n O.O:"i

l t••rføe /W/

GrundgOOct • .5 .3 49.6 ••• 90 68.'
50 t-: I ~.b ... " b]J ..,. •.:! ,,~ 75.K

100 N I Ita.~ 9,5 107 7.5,4 10,2 029 84,7
1<;01\1\...1' IO.J 1:7 111.11 11.0 '"' 1111,:'\
200 N l k;I:' 1J,.5 145 84.S 12.2 ,.2 88.8
.:!50NI~a~ t:!.2 16" 87.9 lUI 16:'i Kh,l

LSD ••• 5,'

t-dcn ~)'lIc \lcdnlk
GlUlIf'I ,.......,.""kl'Np, ,.., 2/8 (/79-292) 15/ (07·/66)
c;"• ...~,,,J;, , '1" U(P' h.. f,\ ~ f.t.J f,J( III :!fJO(/7/-n!~,

Giu \' ...illl rod:._" ~ N pr 4ø 46(16-55,

/5 fondJ.: Iw_UJl

GrundgDdct 9,4
"<J:'\ 11..., g.9

IOONlka... 9.6
1<;01\11...., 10.9
200NIUs 11.9
250 r\ I I..a., 12..J

LSD

GIlS_ "P' N '"""adi! tg N pr /ta.
(;", ".,., ..Jh , "I" hA{ P' ""

h\'or del cr muhgt at bc.,tcmme den optimale kv:c1'ilof
mængde både I forsogslcd.ll\or der er tMol1 hus<.lyrgod
mng, og I for..og\led, h\Or der lUe er Til for'iogcne er
gyllen udhragl med .. la:ht:<"langt:r med landnhlnden..
egen gyllevogn.

l 1997 er der gennemføn J ror~og, .'om1gsplan l)g rc
..uhater er anføn I label K

FOr\ogene er udfort på lerjord i henholdsvis NordJyl
land. på Fyn og på Lolland_ I to af fors"genc er der
lilfnl1 ~vincgylle og i f""ogel p Lulland er der IlIfun
k.... æggylle, I gennemsnII af fo"",~gcnc Cl' der 1l1fill1 I W
kg totaJ-hælslOf pr ha

l blok A. h...-or der lUe er tilfon gylle. er der I gen
ncm"nlt hcregnct en 0pllmalt kv:cI"lnftilfoN:1 rå 21S kg

er gcnnemlnn I 11N6. h\or k\æl ..tofbeho\\'t har \:erl.'l
I<.I\'I på gnJtl<.1 al el hujl N-min-indhold i jonieI!.

Udbytterne er ..tærkt afhængIge af Jordtypcn. Generell
har N-llllll-mdholdet I Jorden ved vtck~h,('..onclh be
gyndehe O!!"~ værel ..ligende med "llgl:nde N-IIl111-111d
hold. Del L".:c N-min-Indhold pa JB 7 kan ..k) Ide,. <tt
der generelt har været brugt lave mængder hu ..dyrglx1
iling P" denne jurdt)pc K... æhlnOlChmcl har generelt
\ .crcl ..Ilgende med "tIgende Icnndhold i jorden, H, '"
den bcregnelle 0plllllalc k\'æl",otmængde kOlTlgere~ til
"amme uJhjllcniveau lIled I.J kg k\æblOf pr. hkg ker
ne. "(lllI det ..ker i ..;hd nrI1RII"T'I1 (''\'l"r,,, g(xining"
planlllodul "OIn I Plilllledlrektoralct\ regelsæt. fih Cl lidt
hOJerc kva:I"lOlbehov p:'l ..andJord end p!i lerjord, Il!\ hu
mu~jord UB l I) er der gennnemfm1 12 for"ug, l gen
nem"llil er der kun milli cl hehov P:I 71 kg k\ æl ..tof pr
ha

I tabellen er og\;i foretagl.'t en olxkllng af fONlgene i
,l grupper eher udb)lte, Denne urJdlllg \l"er. al k\æl
..llIfhehm'ct er ..Ilgende med "tIgende udbyIle. Ved el ud
bylle pii 95.6 kg hkg pr ha har dcn oPUIllUIe kvælstof
m:engde \æret 172 kl; kv:ehtof pr. ha. men .. den kun har
v;erel 12S kg hæblof pr, ha ved del h,,'c ..tc udbYIlClll
"cau, M:l1l ~LIJ værc opmærksom på. at når der opdele~

dier udh) lIt:lll ....eau. ()pdder Illall ...II11lillig eflt:r jordt)'pc
ug forfnlgt

Del er \dkendt. at den optimale k\ælstofmængde al
hænger al Illhlf'>1en al hu ..dyrg'x1nlllg l de tldhgere ar.
For al under.uge delle Cl' fur..ngent: opdel I I l gnlppcr
cher ~lIgendc Illfor..cl al hU':idyrgocllllng. RegIstreringer
ne I forsdgene er Ikke ..~ præci:o.c. allier kan beregne .. en
t:k\akl tildeling af b ;c1"lof i hu"d) rgmlning. I gruppen
med lav fllrvenlcl eftervirkning af hu"dyrglxining Cl' der
Ikkc lilde!1 hu ..dyrgødnlng de <;cnc\lc 2 •r forud for for
~ogene I gruppen med middel eftervirkning Cl' der til
delt hu ..dyrgnllnmg ttl forforfrugten ug/eller I .l år forud
fur denne, 1 gruppen med ..tor efter\lrkmng Cl' der tilddl
hu...dyrg'x1nmg 111 forfrugten og 1 de tlc"'le tilfælde ogsa 1

de tidligere ar forud for denne. Opddmgen af for..ogene
\ ''''Cr. at hvor der er llldelt hu\;dyrgndlllllg i de Oe..te af
årene forud er der og~.i lll,,\l et hlle behov - og..å ..el\'on1
ltlfør.. ten af husdyrgodnlllg ikke har h:,ft indtlydcl ..c p:,
N-mlll-Indholdel om fodret

For h\'ert af. rene 1987 til 1997 er beregnet den opti
male k\æhtufmængde af aJle fO""lg. Tabellen \1".Cr. at
k";cI"lofbch,,,ct har "æreI meget ""mgende Imellem
,rene, I 1997 har kvæhlofbcho\'et værel 16 kg k\'æl<"tof
pr ha <;torrc end i arcne forud En del al forklaringen på
delle kan \ære det la\e f\'-nlln-mdhold i jorden pJ for
"ng~areJlerne \ ed foraret .. heg) ndcl'>C. K"'a:l-.lOfbchmel
har i 1997 \,!Crc;1 50 kg kvæblofpr. h:1 .. lIlrre end I 1996.

KI'(c/stc1 til l'ifllerllvt'di.' med og Ildnl Jwsdyrgod"irlg
i traditionel Ic forsog mcd gylle tilfore ... gyllen til cnkelt
parceller. og gyllen~ k\æbIOf\irkmng ~aml1lenllgne~

med fur...og... led mcd "tIgende nucn,gder kvæl"lOf. 1dl".,e
for<>og Cl' del kun mullgl at bc'ilemmc den opllmale
k\'ælstofmængde i forsog ... leddene uden tilførsel af hus
dyrg~x1lllng.

I 1995 p:ihcgyndte~ en for..og.....cnc med IO faklc>rcr,
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Pig, 4. Vdbylter I'ed stigende lIul'ngrier kvælstof til I'in
terhlIede med og lu/eli tilførsel af gylfe. Genl/emsnit af
15jorsøg 1995·97.

Kerneudb. i vinterhvede m. og u. gylle
15 forsøg, 1995-97

90,-----=---------,

BO

pr. ha. Særligt i et af forsøgene har det okononuske optI
mum været meget hejt. I blok B med gylletilforsel er der
beregnet en gennemsnitlig optimal kvælstonilfo~1 på
151 kg pr. ha. Forskellen i optimal kvælstofniveau mel
lem leddene med og uden gylletilforsel har alt været
på 67 kg N pr. ha. Gyllens hæJ<"lof har kunnet erstatte
67 kg kvælstof i handclsgødning. Udnyuelse af kvæl
stoffet i gyllen har derfor i gennemsnit været p: 48 pet. i
forhold til handelsgødning.

Forsøgets design gør det muligt at beregne I..\'æl<;tof
udnyttelsen som et værdi tal beregnet ud fra kvælsto(op
tageisen i kernen, 'iom del gores i husdyrgP<lmngsforso&
generelt. I forsøgsleddene. hvor der er suppleret med op
til 200 kg kvælstof i handclsgodning er værditallet be
regnet til mellem 46 og 59. Hvor der er suppleret med
250 kg kvælstof er værditaBel beregnet til kun 22.

Disse værdital svarer ston sct til de værdital. ~um man
nannall beregner for gylle. når man lager i betragtning,
at der er anvendl b de kvæg- og svinegylle til forsøgene.

Fra 1995 til 1997 er der gennemf~'rt i ah 15 forsøg ef·
ter den samme forsøgsplan. Resultaterne af di'iM: fo~"g
er samlet nederst i tabel 8.

I gennemsnit af alle årene har den økonomisk optima
le kvælstoftiJførscl været 38 kg lavere i blokken. der har
fået tilført gylle end i blokken. der Ikke har. I gennem
snit er der tilført 119 kg total-kvælstof pr. ha. og hæl
stofudnynelsen har værel på J4 peL når man regner på
kerneudbyttet og den økonomisk optimale k... æIMoftil
førsel.

I figur 4 er det gennemsnitlige kerneudbyttet i :\rene
1995-97 vist som funktion af kvælstoftilf,'r..len i han
delsgødning i blokkene henholdsvis med og udcn gylle.

J!
" 70
<>
Sf 60
~

,,;
50!

" 40::>

30

20

10

O
O

--Med gylle

--Uden gylle

50 100 150 200
Ti art kg N pr. ha I kas

250

F/erI' års fonøg med l/iKende mængder kwtlstof til \'in
tem\'ede med og uden husd\'rgodning har \'i.lI, at:
- K\'ldsroflldnyttelsen af gylfen er mind", hvis den bl'·
regnes ud fm den økolJOmisk optima/e hælsloftilførsel
med og Ilden ti/før:le/ af~JfJe. end hvis den beregnes ud
fra k\'ælstofoptagel.~en i kemen.
- Gyllen har enuattet hælslof i handel.~gØ(/ninR med 34
pct, afgyllem' indhold af tOlalhælsto!
. Memdb)'uet for tiljor:lel af k\oælsrof j JUlI/de/sgødning
er relatiw 10\'1. hvis der er tilfort gylle.
. Del okonomisli.e lab l'ed at IIldrtgne gyllens kvælstof
effekt for hØjl eJler for Im'l j gødningsplantIl er bes~

dellt.

Kwl!istof III v,"'eml'ede tilført organisk gødning
Med et stigende vinterh...edeareal og næsten udelukken
de forårsanvendelse af flydende husdyrgødning. anven
de~ en stor del af den samlede gyllemængde til vinter
hvede. I vinterhvede anvendes fast staldgødning. dyb
stmelse og spildevandsslam hovedsageligt om efteråret
forud for såning. Ved at gennemføre fon.ug med stigen
de mængde kvælstof p arealer, hvor der er tilført hus
dyrgødning til hele arealet. fås et Udtryk for, hvor meget
kvælstof i handelsgooning, der er behov for at supplere
med. J modsætning ul de egentlige husdyrgødningsfor
søg. hvor der er forsøgsled uden tilforsel af husdyrgød
mng, kan værdllallel for l..\'æl~(of i husd)'rgødrungen Lk
ke beregnes i disse forsøg.

Forscgene er grupperet efter husdyrgødmngstype. I 8
tilfælde er der tilført gylle. heraf 2 med kvæggylle. I
med afgasset gylle og 5 med 'iVinegylle. I 3 forsøg er der
tilført d)'bslrøelse fra fjerkræ.

I de 8 forsøg på gyllcgoocde arealer varierer total
kvælstofindholdct fra 2,6 til 7.0 kg totalkvælstof pr. ton
gylle. Del understreger nødvendigheden af at foretage
en analyse af gyllens indhold af kvælstof før udbring
mng og for beregning af behovet for supplerende kvæl
stof i handelsgødning. Gyllen er i fO~'gene udbragt fro
..idst i april til sidst i maj i en mængde p5 18 til 50 ton pr.
ha. Den udbragte kvæstofmængde i gylle har varieret fra
42 111 255 kg tOlalkvælstof pr. ha og har I gennemsmt
være' J34 kg IOlaJkvæl ... tof pr. ha. Den gennemsnittige
udbragte ammoniumk.-"ælstofmængde var 89 kg amma
niumkvælstof pr. ha. I forsøgene er handclsgødningen
udbragt i april.

Ved for rets begyndelse. før udbringning af gylle, er
der mål l et N-min-indhold 1jorden på 51 kg kvælstof pr.
ha. I forspgsleddet uden tilførsel af handclsg,KJning er
opnået et h"jt udbytte. men alligevel er der målt et højt
merudbytte for tilførsel af kvælstof i handelsgødning. og
der er måh en rentabel supplerende kvælslofmængde på
101 varierende fra Otil 166 kg kvælstof pr. ha. Jo Murre
mængde af ammoniumkvælstof. der er tildelt i gylle, jo
mindre kvælstof har der været behov for at supplere
med i handelsgooning.

Af de 3 forsøg med d)'bMrøelse fra fjerkræ har I for
søg været placeret på humusjord, Der er tilført 5 ton
dyb~tmelse pr. ha om efterårct, og der blcv målt et be·
hov for al "upplere med 72 kg kvælstof pr. ha om for
året. I I fo ....og på 1B 4 er der tilført IO t dybstrøelse pr.
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Tahel C). 'ifllWlllh' ItIlIII,,!c!U ÅI'æ/\lo/ /II 1'/fIlerlll ede "'n/
1J1I~(/\rX')(/"III~dier !j,llIm (Fl)

1997 l
K.vfor edb Udb. og ::1\1nterh,ede leJ<' ....... kg S i """"'""'"

protein

'''''' hl, ler· h'" Ler·
v høst ikemc

1"'" "'I"'" ",Po- '"

Tabtd IO. Sllgl'lI(Je I1Urll1{t/pr Å\'{I'IHn/ti/l'fllter/H1[ (F8,

I 1981·1)6 1997 •
l:db, og Kar, for l'et .. Udb Udb, Ol Neuo-_I

\1otub)g """"'b leJ<' P""= laNI m<rudb """"'b
hl.s ker· "'" ,'''''' '''''' hJ;.g ker- hlg ler·
nr pr ha , """ '",,,, ne pr. lul ne pr. ha

1 ..r(Tllf(II",,.,.

7i/fe"IIJ"I~rU'It.CIIJnlllX

Forsøg 1997 J 2
Grum.l~\kk:1 li 1IJ.(1
SON O 9.6
100 \I II 1Il.0
150 N O 11.4
~1I11'l" I LU
/.SD
G"f N'//lI11 l n ../:m,nl k1: N pr hu

GrIS. u/" N·mt(·"gl/~ /..g N pr. hu:
Cm nr.'r.ul/I. \, Ol" Ms: pr. Jul

t\f1lul/onø~ 28 O O O 6 6

8 8 • ( irllndg\'ldel 31.9 O IlU " 24.0

'O" 69.1 ~o N 14.6 O 9,' '6 n,l} 14.2
112 7,' JA IIJ() 'l" 2·H O 11I.7 81' 10.:'i 2.1.1

'"' lU :'i.l I50N 28.9 " 12,3 99 )SJ 26~

14' 12,5 J.7 21XI HA O 1.l.7 II. .1R.CJ 21.b
'.7 1,1.1 1.0 I--SO 1,1

4.4 IV,I(UJ/'i M7
51 11<; 1IJ4J} GfU {I{·mUl,roJ.:._"qN".. 1tD.56f12js., J/ 11/"'131
101 (O 166) f ;", "pi 11,' '",r"fldr Ax ,,,. pi h.J Hol 178 (/Jfl·Uil

12.6 /0.0· 2Ui! Gns "'mu/b ~. opl lIk& p'. ha. JI,O 39./ 131,3·45,0)

Forjru,'11 mlJ\

2 1 3 Anlfll/onøy, 2 2 , , 2., ~I.l Grundgødel O 11.9 J8 n~

79 15.9 12.2 ~I~ O IOA 4. 10.9 7.1,. 20JI 1.1,f! 100 r-: O 11.6 7J 22,. 16.6

'03 22,1 I J.] I ~O" O 12A " 22(9 20.1

'" 2Ut IO l 200 N O 14.0 '" 36,9 25,.
8.9 1.~n X.,

IH.J r:nlV2) /997

97 (72·116) (,"11. N·mml 'lI/hm""1 Ål( N pr. hu. 41 (./6 4~J F"20.') ('J,J·r,<Jj Gfl$ Upl. N·mu,u:d~ kR N pr. ha 242 (238·246)
(",1 mrrwJh I' "pi hÅf( pr. It.I JI.2 ClJ5 ,JR,Q,

8
10.0
10.2
IL~

12,0
12..1

H
O
O
O

I,

7il/ørl xd1t'

Forsøg 1997
GruIlJ~\klcl

50N
lUII \j

I50N
~OO \I

/.SD
(in.f IV mm ( rvti:mun Jo;: \ pr Jill
Gns.opt N.mlr.'IKlJ, leS N pr. ha.
e,u, mt'fll/lb. t, fll'l hkg pr. hil.

II/bel/I ()1'I>rU~t {I\'er HI~elU/" ml""~(f/l'r h (rh/O{/I/11fI

tnbvg 1<)95·1)7.

IXr er dc\udcn gcnnemfon 2 fur'>n,g med rap... \(1II!
lorfrug!. I begge fo"og er der Illalt cl megcl ... lUn mer
udbytte fur tilfor..el af hæhtof. II!! den nplllllillc h'æl
... wfllla:ng,th: er l g,enncm ..ntt beregnet III 242 ~g ha:l
"'luf pr. h.!.

I lahel II er vi~1 Cl ..ammcndrag at alle vinlerbygfor·
..og i perioden 1995-97. ~'h:llem arenc har dcn opLimale
~\æl"'lOfma:ngde \arieret fra 142 ~g \l pr. ha l 1996 III
194 kg I 1997 Indholdel af ;\l-mm i rodzonen var 53 ~g

~vælslof pr ha <;Iorre l 19tJ6 end l 1t)()7. men.. udby Ilet
\ ar 7.6 h~g pr. ha mindre. h\ il~et ~... n for~lare den '>lore
fOl":l~el l den opllmale ~væl...l(}frnængde. 1 1995 var N
min-indholdet imidlcrtid endnu lavere end I 1997. men
den opt!m:i1c ~\'æl<,,(ofmængde i 19IJ5 var bel yde ligt la
vere end l 1997.

I label II er de ...uden forClaget en opddmg .If vmtcr
h)'gfof'ogene 19R7-97 efter Jordl)pc L'db)lICll de ugl'

ha ulfon om foråret. I kr er mali cn optImal ha+'lol
l1læTlglk pa 116 ~g ~ \i,cblof pr. ha I 1 lo""g på JB J er
7 1011 dyo~lrucl ...e pr. ha tlltøn om cftecln:t forud fur
"':lning, Her er m~1t en optinMI ~væl ... toflll'l'llgdc p:! 102
~g ~\~t:I ...lOf pr. h.... IdelIc fONlg blc\ m:dl Cl la\t N..
min-Indhold IJ<mlen \ cd \ :c~ ... t"':l· ...onen... begyndl~l ..e om
fnrarct. ptllrod... af.•11 der \'ar lilhm 134 kg IOlal~va:btof
om ellcraret J hu,>d~ rglxhung

Sflf.W1U/e IIW'IIgt/t'" k\'(l'htnf fll\·/f/tt'rb.\8
Af de Il fnr"'l'g mcd ... tJgende mængder hæbtor til vm·
Icrhyg med forfrll,gt "'om er 2 gennemforl pa JB \·3, l
på J8 4 og 3 på J8 5-7. I 2 af tic 6 fon.u~ er der tiltleh
hu ..d)'r~udnin~ hverl J.f indenfor de -.enc'>lc 5 år forud
for fu"o,g ...art:1. I re"'lcn af for..ogene er der ikke eller
~un I hegræn-..cl omfang 3mcndt huwyrgodmng 5 ar
furud. Kvælqof I handelo;godmng er udbragt ad 2 ,gange
- med!o mart~ og ultimo april

Ved væ~<,tsæ~onen,> bcgyndel...c er der rn!ill et indhold
af N-min i rod/nilen på 31 kg pr. ha. hvilket cr 25 kg la
\ere end i de foreg cndc år, Udo)lIct i del grundgodede
forsog\led er la\ l. Der er opnået el stort merudbytte for
tilfof\.C! af ~\:el<,tof i handel...godning. Den opllmale
kvæl ... lUftilfor...ct er beregnet III 178 kg kvæl')lof pr ha
ved cl udbylte p 63.1 hkg pr ha Tlls\arende blev der i
gennem~ml al • renc 19H7·96 m,1t en oplnnal k\æl\lof·
mængde på 154 kg kv<chlof pr. h'-l vcd et udbytic ved
optimulTl på 62.9 hkg pr. ha. Fu"kellen l uplimum mel
lcm for'>ogene l 1997 og I arcne forud ~an forklarc!> \ ed
det la\c l~min·indhold j 1997. Af de 28 forwg i perio
den 19R7·96 cr de 20 gennernf\lrt l penolJcn 1994-%.

1995

''1%
1997
JO I.:U
JB 4
JO 5.6.7

IO
'O

••IO
"

"J
I~:!

194
158
145
15ft

28.2
29.5
23.8
20.5
JO,I
'b.O

30~

16.1
39.6
19.1
29.7
125

27..
JJ

1"i 'S 1'1
S2 (9 h)
~lIll7hl
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Tabe/l2. Stigende mangder h'ælstofti/l'inrerrug (I-V).

TabelU. (her.fif.:f O\'er Sftgnu/e nurf/gt/n J..Tæ/stoj tjJ "jtl

lt'rrug /994-97.

1987 96 1997

\/db .. Kar. for
..... " \/db. \/db... =.Y-.,. - leJ"" ....... qN • ...........- oad 1kerne kaDe "'kcr· "'~DO". bo ..- !!Lbo DC p!:. bl DO".

Stigende mængder hæ/stof Iii l'imermg
Af 8 forsøg med tilførsel af stigende mængder J..vælstof
er I gennemfon pHB I og 2.3 på JB 3 og 3 på 18 4. I 7
af forsogene er der udbr.Jgl hU·~Yfgodning i lebet af de
seneste 5 år forud. Kvælstof i handelsgodning er udbragt
ad 2 gange henholdsvis forst og sidst i april.

1997

~
Kar. for ........ U. \/db .. -Iejo- ..- q 'i - -oad ,kaDe kaDe ..... 1Iq ......- .. bo DO P!: bo DO'" bo

Forfnlgt kum
Anlalfors'll 3 3 3 3 3
Gruod~ødel O 9.9 29 21~

SON O 10.0 49 14,.5 10,8
IOON l 10,9 61 23.5 17,3
ISON l 12.8 84 26,4 17.6
200 f' l I·U "" 263 15.0
2SON 1 14..1 91 27,7 13.9
LSD 6,4

G'IS. N-mm I rod:on~n kx N pr; ha 2J (/4~jn

Gns. opt. N-mangtk kg /ti pr:. M: Ul (/03-202,
GtU. muudb l'. Opl hJ:fl p~ ha 17.3 (22.2 - .14.0)

Forfrugl raps
Anla/fomts J 3 3 J 3
Grundgl~el O 10.3 44 3t,1
SON O 9.8 61 14.8 11,1
lOO~ O 10.6 82 25,7 19..1
1SON 1 12.9 108 JO.1 11.9
200 N 14,4 117 28.9 17.6
2SON 3 1.5,4 124 2B.3 14..1
LSD 4.7

Cns. N·mln I md:nnf'n ÅI(!Il pr. ha 27 (20·34)
CM. opt. N·ntmlgtk kg N pr.lw: 147 (1I3-167)
Gru. mf'rudb I·. op'. hJ;~ pr ha 30.} (29.5· JO.9}

Andre fOrJog med sugendt mangder her/Slof
I afSnit B er omtalt resultater af forsag med shgende
mængder kvælstof til \'interh\'ede ved forskellige såti·
der. I afsnit E er omtalt resultater af fo~cg med stigende
mængder J.. \ ælstor til alm. rajgræs ul frø. Endehg er der
I afsnn K er omlah re~ullater af forsøg med stigende
mængder k\'ælstof til silomaj'.

TalHll4 Stigende rTlanf.:der 4wrl5loftjJ IrJticale (FIO).

Sligem/e mængder hæ/swf Iillritica/e.
I 1997 er påbegyndt en forwgsserie med henbli~ på at
fastlægge J..vælstofbeho\'ctl lriticale_ Der er gennernf,,"
6 forseg, hvoraf 3 er med kom som forfrugt og 3 med
raps som forfrugt. Forsøgene med rorfrugt kom er gen·
nemført på JB 2 og JB 4. På 2 af forsøgsarealerne er an·
vendl hU:'>dyrgødning i årene forud for forsøgene. I gen
nemsnit af de 3 forsøg er der målt et N-min-indhold på
21 kg pr. ha vcd \ æht~æsonens begyndelse. Det gen·
nem...nitlige kvælstofbeho\ er målt til 143 kg ~vælstof

pr. ha med en variation fra 103-202 kg kvælstof pr. ha.

De 3 forsøg med raps I'om forfrugl er gennemføn på
henholdsvis JB 1,4 og 5. P. alle 3 for~0gsarealer er der
lilf"rt hu:'>dyrgodning i 3.rene forud for forsøgene. Ind
holdet af N-min i jorden er bestemt til 27 kg kvælstof pr.
ha. Dcn optimale hæl!ltofmængde er beregnet til 147
kg k....ælstof pr. ha.

43
J1
82

"

29.2
29.1
15..1
1.1.8

34.1
.12.7
37,8
25..1

12_
126
129
133

_

7
3
8

AaIaI 0....... lJdby\Io •. Maud- !ti N-

r...... qN ON byae mm
p< bo ....... ...... bo .....

1994
1995
1996
1991

Anraljors_g ZJ 8 8 8 8 8

Forfnl.gt kom:
Gtundgødel 35,5 O 8.8 JO 25..1
40N 12.6 O 1.9 46 11.3 13,9
SON 21.5 O 8..1 6' 28.1 21.6
I20N 23.3 2 9._ 15 32.9 2>.2
160N 25.0 , W.6 81 35,3 25.'i
LSD 2.4

IWt7 'i6 /997
Gru.N·_"'~t$Np~ lItJ 45 (lJfs} 25 (B-H}
G..., op, ti m'm~d~ il, ti pr m'" 121 /32 (/12-1-J9)
OlU. m~rwdb. v. opl. IIq pr 1wl: 36,0 34.7 (24, l· 40.9)

Ved \'ækstsæsonen" beg)'ndel ...e er der målt et mdhold
af N-mjn på gennemsnitligl 25 kg pr. ha med en ariati·
Oll fra 8 til 43 J..g. Udbyttct i dct grundgudede for og~led

har \ æret la" og ca IO hkg pr ha under de foregående
ars genncm ...nit. Der har \æret et meget stO" ud'>lag for
tilførsel af h::cl"'lof i handebgodning. Den optimale
J.. ... ælstoftilforscl er I gennem,nit beregnet til 132 J..g pr
ha. h\ ilJ..et er Il J..g pr. ha O\cr genncm ...niuct fur de fo
regående ar.

l tabel l3 er vi'l en on=r-.igt over optimale k\ælstof
mængder. udbytter og f\'-min·mdhold l de <;enc!'lc ~ år.

deck parceller er stigende med 'itigende lerindhold 1 jor
den, mens merudb)'ue for optimal tilførsel afhælstof er
i samme niveau for alle jordtyper. Indholdet af N-min
har været lavest for JB 1-3. Der er ikke målt afg~,rende

forskelle i kvælstofbehovet på de forskelUge jordtyper.
Halvdelen af forsøgene er genncmf~)rt på arealer, hvor
der har været anvendl husdyrgødning til forfrugten og i
de neste tilfælde også i åren~ forud.

170



Gennemsnitlige optimale
kvælstofmængder
I label J 5 er vbt dc uptilllale kvæblofmængdcr ved for
..kellige \...væhtof- og afgrodepri')Cf. Grundlaget er dc
"ld~l(' IO m fOr">ug med "Ilgende mængder kvælstof 111
korn. r.lp" ug roer Del er \.-un l gnlppen med henhold\
vi~ \'~\rb)'g og foderroer med hu ..dyrgødnmg. der er
lilfort hu"dyrgll(!ning lil afgnxlcn. I dc andre gnlpper er
der lilf()fl varicrcndc Im<"dyrgødnlllgsmængder til for
frugten og i årene forud herlor.

(abel/5. Opwlwft' h'lFf\loj/lltt'lll?da /988·97.

Dc ncregncdc gcnnCI1l\nllllge optllnale j.., \ æl"lofbehov
d:d,ker over en meget ..tor variation imellell1 rene og
ll11cllclll enkclttor<;øgenc. J materialet Illdg. r ..åledcs alle
årene i perioden ug derfor også slærkt afvigende år, som
fd .. 1992. Tabellen kan derfor Ilo.ke ukrim,"- anlwcnoc..
III al vurdere den enkelle marh h:r1~lofbchO\ K\'æl
~Iuftilfur... len III den enkeIle m:uk bør faSl"ænC'i ud fr.l
jorthypcn. den gcogroli ...",c placenng. tidligere 0\0. tilf,tr·
scl af husd) rg,xJlllOg. det forventede udbyllcOlveau. den
årlige k\'æl"'lofprngno<;e og erfaringerne Ira tidligere år,
En mere lI('pgtig forud\lgelse af Illarken~ kvælstonlC·

1Afcn*
Udb)'ue MeiUdb)'11l: Optimale N-I!ødnlngllnuengdff.kg Npr.IuI.

"
hkø kerne. frø... e., hlr.g "'uLkl:'r J kg N 1r.0Sln"

A"w ru"" An..'nJd!(' 3JOu 430" Hl"r...,.. - .........-n..... I hl,."", I ......... I .......
hklt.1~ k,Npr. ha l.~.kr ....... " 1r.0Il&a". b.
'.l:'. pr ha 25 so 7' I 125 I l7S 70 85 100 70 8' 100 70 85 100

11l"t"lle. krml'
"orlnJgl ~(lm 159 .so..' 4,7 9.4 I,U 19,2 24,] 29,4 \4,6 ,.. 174 177 160 '.7 171 152 160 165

IForfrugloliepL 78 56,3 2,7 6.6 11.0 15,6 19,9 23,3 25,4 136 142 146 128 134 139 119 127 133
Forfrugl h;c1gpl Ic)·l 'Ml.l .,. 17.1 22,6 26,6 29,3 30,9 .\1,8 162 167 171 "3 160 165 144 lS3 158 FForfrugl fntg~ 18 43,6 9.3 16,7 22.2 26.1 28.7 30.2 31.0 167 173 176 "9 '6' 17. ISO "8 164
I'ortnlgl rul'r 7 ~O.l) 4.0 9.• 14,7 20,4 25.8 \0.4 lU 161 166 169 '" 159 '.1 144 '" IH

Ru~.l..ernt'

Forfrugt Ir.om 20 32A 11.0 18,8 24,1 27,4 29.2 JO.3 128 131 m 122 127 129 116 l22 126

\'illlt'rh)~, kernt'
Forfrugl kom 44 32,1 8.2 14,6 19,4 22,9 25,4 27,1 28.3 139 144 ,48 131 lJ7 142 I2J 130 136

lIanT, kt'rtK.'
FOIfrugc "om IO 42.8 7.7 13.1 16,3 17.8 17.9 17.3 IO' 110 113 98 '''' 107 92 98 102

\ årh, 1:. krrnt'

lorlruJ!1 ""m
J)I1:mJ 12J 29,6 M 11.5 15,0 17.-1 19.0 20,1 "' 121 12S III II. 120 101 109 "'0<m, 08 36.9 7,' 12,4 16.3 18,8 20,3 l<).9 ,II 116 120 '''' 109 "' 97 10J 108

Forfrugl rot'r .,
4~,8 115 11,1 lol,2 16.1 17,0 17,5 102 IO' IO' 9J IOll 101 " 9J ""Forfrugl oli~pl. 9 36,4 6.2 lOA 13.2 14,9 15.9 16.5 96 101 104 89 94 98 82 89 9J

Forllugl l.:lI1l)nCI ,. 10.0 ,,' l'i,~ 20,1 2\.:! :!4,8 !'i.-l "O 129 111 121 124 127 II' Il<) 123
Grundg. III husdyrg. 111 ~1.8 2.9 4.• 0.1 6.9 7.J 56 59 62 5) 55 57 4S 5) 54

'.....
.."."."

Kal)S
\mlerr.l r",lnl .. ::!I.\ 2,7 'i,O O,. 8.0 9,9 In,9 11.7 147 159 107 134 148 ,S? 12S 138 14.
Vårrar». fro '" 14,1 2,. J.7 ',2 6.4 7,4 8,1 8.6 13. 141 "4 117 131 140 IOJ 121 132

f -.c. k05tc'r " ..."t.- I H kOlltCr

R." 70 ... 110 70 .... 110 711 90 110
Fod~f"uU.cfT(l('r

Grundg. III husdyrg.14 138.3 2.5 J.9 4.6 '.1 '.7 6.J 37 46 47 36 37 46 34 36 37

FabriluroC'r, sukker 13 86,4 3.9 7.7 11.3 14,3 16.S 17.7 110 116 118 97 114 117 94 112 115

Til I a ~ CT regnet I O' h~E- tOf'lof I bt-dcrocr dlCT 12 hkg bcdt'roctop
Af /)('n,~n ul opbc..ann~stab Cl fradra~cl .\0 J),,:I af lopudb) tlCI
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TaMI 16. Kwdsrofprognosl' for 1997. Prognosl'n (U1gi\'er
ajngeJser fra det nennale for tilførsel afkur/·
sto/. Kg N pr. ha.

hov kan opnå., ved brug af N-nun~meloden. h\'or Jor·
dens indhold af uorganisk kvælstof måles om foråret
forud for gødskningen.

Del fremgår af tabellen. hvordan forskellige kombma
tioner af afgmde. og kvælstofpriscr påvirker den opti·
male kvælstofm:cngde. Af tabellen ses, at den optimale
kvælstofmængde er relaLivt upåvirket af komprisen. En
ændring i kornprisen på 20 kr pr. hkg ændrer den opti
maje kvælstofmængde med kun 5-7 kg kvæbl()f pr. ha.

Prognose for kwrlstojbeho\'et 1997
Siden godningwet 1993194 har det været lovbefalet \'ed
fastsænelse af gP<1ningsbeho\<el '1I uge hensyn ul hæl
\tofprognosen. Kvælstofprognosen fa.'.lsættes af Plante
direktoraLet efter indstilling fra Landskontorel for Plan
leavl. Prognosen for 1997 er publiceret i de sædvanlige
landbrugsfagHge kanaler og desuden som en bekendtgø
relse fra Plantedirektoratet (nr. 197 af 13. marts 1997).
Desuden har prognosen i 1997 for første gang været lil·
gængelig på Internettet.

Grundlaget for kvælstofprogno~cn i 1997 er resulta·
terne af målingerne i KVADRATNElTET i februar og marts
på kom· og ubevoksede arealer. der ikke er tdfon hu~

dyrgødning Cl r tilbage. Måleresultaterne fra 1997 er
sammenholdt med det gennemsnitlige N-min-indhold I

perioden 1987-1996.
Prognosen er angi\'el ~ kOllununemveau. Opg()re1~n

er foretagel efter gruppering af de klimagrid. som har
haft sanune o\'erskuds· eller unde"kud,nedbi;)r i forhold
til gennemsnittet for årene 19 7-1996. Figur 5 viser el
Danmarkskon med prognn~em, angivelse for de enkelle
kommuner.

• Område A

• Område S
• Område C

Fig. 5. Kwdstofprogllosen /997 opdelt på omrilder. Op·
delingen er oo!)eret på nedboren i periode" St'ptember
marts 1996-1997 ,\'ammCtlholdt med KemW/II,Hlitsued·
boren; drene 1987-1996, Nedhoren er opgjort I hodra
ler med sidelængden 40 km.

Prognoscn~ angivel..er er i label 16 \'ist for område A.
B og C. Tallene I tabellen er angi"et for grovsandel Jord
(JB I ug JB 3). finsander jord (JB 2 og JB 4) og lerjord
(JB over 4).

Prognosen viser afi'ige/sf'/' fra normale behov for ri/jpr
sel afhælstoJog gælder for kom og forårss de afgrøder
og skal anvendes på marker med korn og foriirssåede af
groder uansel, om der er tilff;n husdyrgøetning cller ej

På landsplan betyder kvælstofprognosen. al kvælstof·
behovet i 1997 har været 5-10.000 tons mindre end i el
nornlalår, I 1996 reducerede prognosen kvælstofbehovet
med ca. 30.000 (ons i forhold lil et nomlalt år på grund
af den ek!.Lremt lave vinternedbør.

;\'·mln·mdlinger j de lokale foreflInger
I Storstroms amt anvendes N-mm-målinger i slon om
fang I glxlning..planlægmngen. Siden 1992 er der hvert
år gennemfon mellem 400 og 500 målinger. I 1997 er
der imidlenid gennemfon l alt 600 N-min-målinger.
S~)rg~målel om. hvorvidt kvælstofprognoM:n Slem·

mer overens med målinger gennemført af de lokale fore
ninger blev belyst i Oversigt ovcr Landsfors,)gene 1996.
Konklu~illnen var dengang, at variationcn i N-min-ind·
holdet var den 'iamme i det store antal målinger gen
nemfon af Planteavlsud\'alget i Region Slorstronunen
og i KVADRATNE:.TTET. men Olveauet var fUf\kelligt. At
variationen var den sanune betyder. at del anlal målin
ger. der gennemføres i K\'ADRATNElTET i Storstroms amt
til udarbejdelse af kvæl'lofprognosen var tilstrækkeligt.
fordi prognoserne netop forudsiger noget mil variatio
nen i k\'ælstofbehovet fra år til år.

En lllwarende sammenligning gennemfon i 1997 har
vist, at der ikke har været overen~stemmelse mellem æn
dringeme fm år lil år i N.min-målingeme gennemføn
lokalt (197 målinger) henholdsvi'\ i KVADRATNElTET for
omrMe B (58 målinger) i kvælstofprognosen. Vurderet
ud fra målingerne gennemføn lokalt ville prognosen for
1997 havc angivet en wigninK i k\ælstofbehovel i mod·
sætning Id dcn udsendtc prognose. '>Om angav e( fald i
kvæll>tofbehovet. Ved vurdenng af resultaterne skal man
være upmærko,om på. at område B i kvælstofprognosen
omfallcr et areal. Mlm er langt stOTre end del areal.
målmgeme gennemf"n pa Lolland Falster og Møn om
faller. Det er fonnemlig hovedårsagen til. al der er
uuVerenl>~temmelse mellem resultatcrne. Resultaterne
undcn-trcger mxlvendigheden af. at datagrundlaget for
kv:clslorprogno~cme er i urden og al der skal ofres ek·
stra opmærksomhed på fremgangsmåden ved område
opdelingen,
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Afl'n1l'ni"g (lIN-lt'Her
1 1997 er der afprmcl en .....JI. ... ldl t -te....tcr. der er Ud\'lklcl
af 'ur..k Hydro ug \Om alncnde, I praksic; IT) ..kland og
'·rankng.

,\'·t('\ter til malmg af I"(lmeme\ l.Iomjrlmd1lold mnl
hCl/llliJ.. pajml5ll'111'II'e (lj ,,(mlll'mt'\ J..m·lslojbl'/IOI',

N·lc .... leren er cl ftllugrafi ....k ulhlyr.....Olll k"n male ly ..
genncll1'.tromntngcn Igennem Cl hbd og dcnncd gi\e Cl
lal lur bladel.... indhold al klorofyl Sclvc mailIlgen gen
nclllhlrc .... i marl.en lig lager kun fa ..ekundcr. Der ..kaI 30
malinger 111 for al give Cl palidclig.1 genncllNllblal for
marken. l-'ordcJcll ved N-te:.tcrcn frem for andre planle
analy..er er. al den er hunl!,! al gennemfore og al man Ik
ke .. 1. ... 1 md.....lllle pliJnler lll. \.

N·le .... lercn lagcr .... iglc p.l en vunJering al k\æblofbe
hovet i lor~tc halvdel af maj mancd og tagcr "Olll andre
plalllcanaly~r I ....ær "igtc pa en <;cngød<;kmng. N-tC'ilcrCn
har ...crlig inlc:re",c I forhllldclsc med dyrkmng af kvall
Ict ...afgnxJer ug evenluell l :.uualioncr. hvor man er usil.
ker pa \ lrl.nmgen af udbragt hu..d)'Q;ndning_

I 191.)7 er N-lc .... lcren atpmvet 1 cller 2 gange i ca. 20
fon-øg vinterhvede, Mallngcrne er gennemfl)f1 I alle for·
'llg... leJ.

D'I der er fUf',kelJe mellem .!toner. skal der gennem
forc't en kallbrcnng a(hænglg af ..unen. der IllJle~ I. Der
er Ullarbejdcl værdlcr for de me\1 almindellgc ~(}ncr I

Ty~ldrlnd og et af forlll~lenc med den danskc afprøVning
cr al kontrollere. om di .... :-c kalibreringer og\ gælder un
dcr danske forhold.

I figur 6 er vi!>l klorofyl målinger genncmf"n med ;..I.

tC'itcren l fON,g ... ledet med 50 kg ~ pr ha og kallbrerel
efler \on ...ammcnllgncl nlcd den nkonomi\k oplllnalc
mængde,

Codsknin~ 0la kalknin~

y = -o,8368x + 587.9 •

R2=0.4

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750

Aflæsning på N-tester

Fig. " Samml'/llul'llg mellem mtH"'l:t'T gemlf'mfort med
N-ll'\tt'retl , jønrt' hilhdel af maj I /orsogflt'dt't med 50
Å~ tV pr. IIlI OK de" o/';'rl1lo"":1/';' uptmlll/t' kl'lr1.ftofmrI'I/Kdt·
mlill , ror.\"o~l'm'. \'imerln·edl'.

Al liguren Iremgar. at der er fumlel en rimelig ..aIlI
menhæng mellem klorofylllldholdel malt med N-Ic..te·
ren l lUNe halvdel af maj og den optllllalc kvæl ... tof
m;cngdc bc..lcmt l fon-Ilgenc.
en nærmere analyse af de forelagne m:ilingcr J-bl vi ....e.
om kalibreringerne c;kal kOrTIgcre~ elter dan..ke forhold.
Dc...uden ..kai del undef\oge... hVilken kvxl\IOfslrategl
mhl udbnngmng....tid..punl.ler og -ma:ngdcr. der sl.al an
vcnde't l forbllldelsc med brug af N-le,lercn

Afprøvning af BEORIFTSLØSNINGEN, N-min
metoden og Plantedirektoratets model
Med dCI formal al vurdere fo.....kclhgc melodef', c\ne III
at fa..hættc hælslofbchmcl er rc ...u1tateme i11 Q() fON,g
i vinterhvede p JB 1-7 Ira årene 1995. 11)1.)6 og 1997
analy,crel. Por:.,"genc h;.\r i varierende gral! været 1IIInn
hu ...dyrgudlllllg l årene forud.

I gcnnem....ml af aJle fUf',ugene har den gcnncl1l~nl1hge

økonomisk opllmale ha::l ..tufmængde værcl 160 kg ;..I

pr. ha med en v:matlon Ira O til 292 ~g N pr. ha Alle me
looeme har raml megct læt herved. men hvor N·mm
målinger har v;crt:l inddraget. har det gcnnem~mlh!!c

behov Ilggel )·10 kg N under del malle behO\
Pil ...andJorder er del gcnncm'iOllhge hchO\ ffi.l1t lil

l]:! kg N pr. ha med cn variation tr.l O III 228 kg;..l pr.
ha. Planledlrcktoralct .... nlodel og IH:.DRII·'')IOS''IN(,I:N

uden N-mIn raml 14 hhv. 21 kg N hllJcre pr. ha end m::111
l for..."gcne og variallonen har værel fra l;a 110 til 20()
kg N pr. ha I-or disM: 2 metoder er del I...;er pa JB 4. al
u... il.kcrheden er ..tur. h\ilket kan hænge sammen med. al
der er 'iIOrc for~kcllc I ICK...IUrcn under plujciagel pol den
ne jllrdtype. B1~DRIt--I~1 (~"MNGEN mcd N-mm og N-mm-

17,
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Tabel /7. ForsøKI'tIt' gmpfWn'1 efter Morrt'ISf'f1 af a[\'/gel
sen mellem det mdlre opl/mum i forsøgen/' og
kwt'fslOjbehol't't beregnet med de jorske1ligf' mt'
todu 90 forsøg; ";t1U'rh\'ede.- - ,,:IO >00

V U\'~r optinwm Pct. aflars#ten,
P'lantedlrcklOl'tet 38 47 21 11 21
IU;DRII'Tt.OSNING 41 39 24 12 "BEDIUt"l'WSNC'lO + N·min 33 33 27 24 IS
N-min metoden JJ 24 21 JJ li

N undu opllJniUff Pct aflo~Hf'''f'

Plantedal'tktorttl 52 37 2S 2S 13
RfDIlIFr1.OS"'lNG 4. JJ 31 20 16
8F.DRIPn.OSl'o'lNO + N·min 57 39 35 16 11
N-mm metoden 57 32 3' 23 11

TalNl 18. Forskl'1 i okonomHk Ildbytte l'ed ar godskt' OPII

mali $"'tlnJt'nliS"tl med Im'd (lI s:ødske 'furfor
skelligt' fM/oda. 90 jor:Jøg j "jlltt'rh"t'dr- ..200

__ >MXl

N OI'U optImum PC/o afforsøg''',
Plantedirektoratet 41 66 27 2 5
BEDRWTl OS"'IXO 41 6' 26 S S
BE.DIUI'T\.OS.....1SQ +N-min 40 83 10 5 3
ro;·nun metoden ... 80 11 7 ,
N undt'r optimum PrI. tlffMIØ,~t'''('
Plantedirektoratet 4. 90 6 4 O
BEORWll.OSNl:o<i 47 87 6 6 O
BEORWT1..OSNlNO + N-min SO 78 10 6 6
N-min metoden 44 68 16 11 S

metoden har raml meget læl på det m Ile beho\ på sand·
Jord og begge metoder har haft en variation fra ca. 60 lil
ca. 190 kg N pr. ha. p~ lcrjord har allc mctodcrne ramt
ca. IO kg N la vcre pr. ha end målt i forsøgene.

Mellem rene har u.'IiUerheden \ æret størst l 1996.
hvor behovct var meget la\·1. Hvor der Ikke h:.1r vxret
Inddraget en, -min-måling har b. de Plantedireklor.nels
model og BWH.It-TSWSM'Gt:.'\. o\cn'urderct behO\CI me
re. end h\'or der har været Inddraget en N-min-Ill Img.

I t~bel 17 er \i~t anlLlllet af fur~og ,grupperet efter
..wrrel ..en af af\ igeben Jet målte optimum i for ...ngene.

MeJ alle mClnderne under et er IlchovCI unJcrvurderet
i 55-65 pet. af for-.ogenc. men" det er o\'crvurderet I 35
45 pet. af IIlt'ældcne. og dcr har Ikke \ ærel væscntlige
forskelle mellem metoderne. 30-40 pet. af for~ogenehar
\arieret mindre end ~ 20 kg :"ol fra del olonomi..1.. opti
male med alle metoderne. men :"J-min-lIlelnden har ufte
re ramt uden for delte lIllerval end de andre metoder. AI
Ic mctoderne har fomclsagt ct behov pa merc end 60 kg
l\' pr. ha over optImum i ca. IO per. af forsøgene og alle
metndeme har f{lrud~agt et beh()\' på mere end 60 kg N
pr. ha under optimum i ca IO pc1 af for,ogcnc
~lan sl..al \'ære opmærk"om pa. at 'icl\om derer en be-

17-1

tydelig forskel mellem en nkonomisk optimal kvæl'itof·
mængde og en anbefalel mængde. så har det ikke noo·
vendigvis store okonomiske konsekvenser. I label 18 er
vist den okonomi\ke ge\'inst ved at godske optimalt I al
le tilfælde sammenlignet med at godske efter de forskel
lige metoder.

Den økonomiske gevinst \o'ed at gødske optimalt i alle
tilfælde. sammenlignet med at gødske efter forskellige
metoder, har været mindre end 200 kr pr. ha i knap 80
pct. af forsøgene, uansel hvilken metode. der har været
lale om. N-min-målingeme har i tt par tilfælde medført
et tab i økonomisk udbytte p~ mere end 600 kr pr. ha.,
fordi den anbefalede I..\'ælslofmængde har været alt for
lav.

Oer har ikke \'lpret l"(I?senllige forskelle mellem d~ for
skellige meTOder ril fastlæggelse af k\'lrlsTOjbehol"el i
gennemsnil af 90 forsøg i vinlerhvede i 1995. 1996 og
1997. Der er en tendens Jil, al melodeme oftere lIar un·
dervurderet kwrlstojbeho~'et end det moosalle i gennem·
snit afde 1 dr. Pd 18 4 og ; 1996. hl"or hælswjbehol-'et
I'or megel IDI·J. har N-min-nullinger forbedret forudsi·
gelsen. Megel høje N-min-målinger har i "isse tiljerlde
ført lil, at kWl'lstojbehol'et er (mmt alt for lo\'t .

180 pct. offorsøgetu· har gevilfsten I'ed al gødske op
timalt !wmmelllignet med 01 gødske efter en afmetoder·
ne \'ll'ret mi"dre end 200 kr. pr. ha. Der er beho\' for al

fd afklaret, om det er muligt at forbedfl! fastSi?lfelsen af
kvælslOjbl'ho\'et underforskeJlj~e forhold.

Positionsbestemt plantedyrkning
Et afgnrende element i positionsbestel11t plantedyrkning
er at f konlagt marken mht. variation i udbyttepotenlia
le. planlenæringssloffer. jordfysiske forhold samt fore
I..om_'it af ukrudl, svampe og skadedyr. Med baggrund
heri er det muligt al udarbejde en gødmngs- og/eller
sproJteplan, som lager hensyn lil variationen i beho\'et
indenfor marken.

Land'ilontoret har igennem nere år i samarbejde med
lokale planteavlskon'iulentcr. Danmarh Jordbrugs
forskning og Forskningscenler Risp gennemfort en
række undersøgelser med det fonn!1 at belyse markva
riationen i bl. a. J..væl ..tofbeho\oel. Delte har værel gjort
ved al anlægge nere traditionelle forsog med stigende
mængder kvæls10f t den samme mark Re..u1tateme af
disse forsøg har givet Cl indtyk af variationen i kvælstof·
behov og udbyucpoten1iaJe indcnfor marken. men frem·
gang!'>l1låden lider af den 'iVaghed. at der en grænse for.
hvor mange kvæl<;toffor<;og der i prak<;ilo kan gennem
fore .. i den samme mark

Posiliollsbestemte gøt/llillgsforsog
I 1997 har Landskontoret for Planteavl i samarbejde
med FOf'l.mng"Ccnter B)gholm. Dronningborg Ma.... lin
fabnk og elektronikfirmael Thou ..trup&Ovcrgaard af·
provct en ny type godmngsforsog, I forsøgene er GPS
positionering an\'endt til lobende at variere kvælSlofLil
delingen fm O ul 300 I..g N pr. ha over en \tr.eknmg på
ca. 300 m, Delle er gjort o\'cr ct areal pa 3-5 ha, Marker
ne er hO\tCI med fold meter og GPS-posillonenng og de
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imhtilhng ..aIlII akluel udmadning af gØdlllllg fm såval
,emc, Regl~trcrede d~lIa er op~al1llct på datalogger for
In en 0.25..eJ" .....arende 111 h\er "'unc hahe meler.

M:i1l1lgcmc er genncmfnn for al ~1:lrJ;cgge. om del er
multgt at foretage den godnlllgMlldelmg, ..om er plan
lagt.

I)(' genncmf~lne gpdmnpfof.'ong vl ....er. al del ikke har
v;cret1lluligl at opnå 100 f.!f' nøjagtIg gødning'itildchng i
delparn:lleme. I alle fOf\og '>C~ for..k.clle mellem om"'ct
og opnacl g()(lnmg"m~t:ngde, For;II.cllene se.. såvel fur
mdshllel mængde p gcar"'asscn wm for den opn. ede
mængde fra :-';\hJulene. Fra de gennemfone l1l lIllger '>C..

dc.. uden. al dt.:1 t.:r van..k.eligt at (lpnå ..amme do\Cring.
når der kores frem og tilbage i parcellcn frem for al der
kdrc i "ammc retning I begge lræk I parcellen Ved "'or-
\Cl I mllle retlllng er der fundet en gennelll\llltlig af\l·
gel'\(' fr.l del (ln,J"ede godnmg..mængde pa ~.75 II.g N pr
ha. mcns der I parceller med korsel i mod!'>alte retnmger
er fundel gennCJlNlitlig af\'lgel ..e p. +10,25 "'g N pr h~1

Dc anfl1l1c afvI!):cl\er g:t'lder for.. l..c1len mellem 01l ..J"el
og npn,lct mængde \cd en givet gear"'a.",c lmhlilllllg.
Swnd"rdafvigclsen mcllcm ons"'el og opnåel g(xining'
tilddlllg er tll\\arende henholds\l" 8.45 og 37.5 kg pr
h~1 l\f\lgd-.effie ,,"')'Idc, unojaglIgheder 1 pc.>\lIion..bc·
,tCIl1l11CI"c S:UllI fOf'imkebcn fm Ild~punktcl fur pmlll
oll::.he..lenunelsen ul fuld regulering af ,predercn er ..kel.

Hlhl af alle arc<ller Cl' foretaget ll1~d MF-mejetxr.. "'e·
rc. 'om har værel for.ynet med fnldmelcr. Foldmetercl
regi"lrercr kom mængden. som kommer I J"nmtan"'cn
..amtidig med. al den al..luelle position registrere". Meje·
(~l'"kerell" pt)"1I10n fa~tlægges \ed DGPS-Mgnaler På
en to~alltel er der de"uden forcl:ll;et htj'~1 med for.:;og ..·
lllejetærsket' med henblJk på at VIM: rmjagtlghcdcn af ud
hyltercgi ..lfenngen. når denne sker \cd foldlllcler. Fuld-

Fit:. 7. fh,.\wdb\'l1er mdlt med jolt/mf'tt'r Ol-: med Ior
<;()f.:~"'('J(,tfl·r.lker .\lIm/ pIOtIltlI-:' ~(,dflit/XHlltl'llgd(' 0l-:

j(1J./i.\Å udhmgr godfllllS:lmu'Ilgde.

målt.: mlh)'Her I m:Jr~':1I er ~:Jmmenh()lul meu h:t'bhlf
tildelingen for,J"dllgc ... t.:der 1 lll.lrken. DC'lIucn er der
analy..crcl for Kl. PI. Klo tekstur ~ill1lt N-mm for<-kelhge
sh~ua i mar"'el1

~1.ln ...bl "cre upm;rrJ" ...om pa. .lt lkn ...menute frelll
gangsm:'lde I modsætOlng til de traditionelle godnmg... 
for..,,!:: Il..ke giver lllul1gh.:d for en bcrcglllllg al si"''''er·
hedel1 p;' re~ultateme.

Fonn~let lllt'd den 11)(" type godl11ngs(orwg har været
at afprme. om tdnil..kcl1. der er udviklelIlI f!cnncm
forel ...t' ... f rtl'lIHllI ...hc...l.:mt planled) r"'ning. L.Ill all\en
de'" ul al bc... "'n\e vanallun.:n mdenfor nMr"'en I udh)t
lepntentlJIe og J" \ æl\lolkho\, De!.uden al "'Iarl:q~gc

0111 "analiol\cll I udbyttepotcllllak og kvæbtolbchO\
kan fot'ud.... igc ... Ild fra lJdhylte"'orl ogjun.lanaly...:r.

Teknik og metoder
af Kr;,\/i'r I'I'r\\OIl FonÅlJIlIg:'I'f.'II/I'r /J\'g!lo/m
For... l..l1lnpcenter B) gholrll har deltaget i land''''onto
rel'" ro"'1I10n...hc...lenlle glxlning'..(or,øg \ed IInplemelllc
ring al gødnlng..~;'ma"""'lnen ....amt dCI m:'I1c· Dl; regi ..tre
ring'ud....tyr. !.()lll er amendll "rhcJdet

I de po....illon ..bestcmh.' godlllng..lor..og er der udlagt
parl'cller meJ up lil 620 mele", tengde. hvor der I par
cellængden er ..J"el for... J"dllg gOt.llllng"lildd1l1g i deIpar
celler ..It 20 meter.. længde Parcellerne har \ ;t:rel 6 !lll'

ler hrelle.
GI~lilll1l;'ililddil1gel1 Cl' gellllelllfl1rl med en FIONA

G~5 ..~ meler gudmng... ,ama..J"inc. Idel parcellerne har
været (l meler orede. er h\ cr parcel gennemJ"un lo gan
ge. r .. 2 lo!l.allll'lcr er de to gellllemJ"or'iler ""'Cl I ~mme
rclnlllg. meden .. dt'1 pa den 3. 10ll.3111et er 'ikcll mod'ialle
rClmngcr Sam.I...J"lIlCn h.lr \':1'rel Illonteret med lfinlo'i
\arialx'l ge;Lrka~..e. Gear"''''lflct og denned godning....do
"crlngcn er ~"'et med en aktualor (:..pindclmmcr) hVI" ro
"'lion er "l}rl'l .\f KenllfaLon"-'i)'~lclllel Den aktuelle
gnumng'lilddm1,! er beregnet ud fra målt po'iltlon I mar
ken <lXiPS \lg.n.tler) .....Illt den nn.."'ede goonlllgsuldc
ling

I lorbllldcl~ Illed fOf\ll!!ene er dcr forewget folgendt'
regi .. treringer p gødlllllg...s~ma"klllen. Akluel korcha·
""ghcd og J"nrc;lf..laml I pafl'dlerne. ak.lllcl gcarka!'o"c-

Fonøglllrl'ull'f på Bn:Jwlm. ti. 3, JImi /997. Vil rinK.
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Bramstrup

Fig. 9. UdIJrlle l'ed ON og l'ed optimum samt den økono
misk optimale krælstofmængde beregnet ud fra dt! ud·
byrrekun'l'r, der er l'.ftimeret Jor h\.'er 20 meter i ~por 4
0R 5.

250.0

Meter
- Udb. ved optimum
-Udb vedON
-OpttmumN

Pa figur 9 er for hvert af de 58 udb)'uekurver \'iSI det
okonomlsk opumale udbytte. udbyttet uden kvæl'ltoftil·
deling beregnet ud fro udbynekur\'en samt den økono
misk optimale kvæl'llofmængde.

I gennemsnit af de 58 udbyttckurver har den økono-
misk optimale kvælstofmængde været 219 kg N pr. ha
og udbyttet har i gennemsnit \'æret 90 hkg pr. ha. Opti
mum har varieret fm 162 til 263 kg N pr. ha og det til
horende udbytte har vaneret fra 83 til 96 hkg pr. ha. Ud
byttet uden kvælstoftildeling beregnet ud fra udbytte
lun-erne har i gennemsnit været 31 hkg pr. ha og har va
rieret langt mere end det optimale udbytte nemlig fra O
til 63 hkg pr. ha.

Forløbet af kunerne \'iser en klar tendens til. at områ
der med hoje udbytter uden kvælstoftildeling også har
In)je optima og lidt højere udbytter ved optimum.

Udbyttet \·ed optimum har i 1997 kun \'aneret fra 83
ul 96 hkg pr. ha, hvilket svarer til det udbytte. man har
kunnet opn.. hvis man var i "land til at tilføre præci.. den
optimale kvælstofmængde i alle områder af marken.

I figur IO er vist de beregnede udbytter vcd ON samt
de hcregnede merudhytter del .. ved en varieret gødsk·
nmg. hvor alle områder tilfores præcis den optimale
kvælstofmængde og dels \-ed ensartet gødskning. hvor
hele mar"'en tildeles den gennemsnitlig 0plimale mæng
de for marken - 219 kg N pr. ha.

Af figuren fremg r. at der kun er meget få områder i
marken, hvor mcrudbyttet ved varieret gødskning ligger
over merudbyttet ved ensanet gødskning. Det økonomi
5.ke udb)'lte af varieret gødskning i marken er p~ grund
lag af de 58 udbyuckurver beregnet til 50 kr. pr. ha

Af figuren fremgar desuden. al de store merudbytter
for kvælstoftllførscl er målt I de delområder. hvor udbyt-

Bramstrup forsøg 1997

Forsogsresultater
Bramsrrup
Kvælsloftildelingen er varieret fnl Otil 300 kg N pr. ha i
trin på 20 kg N pr. ha. Gødskningen er gennemført i spor
med 6 m bredde og godningsLildelingen er ændret for
hver 20 meter. Hvert spor er 600 m langt og he'ltår alL\å
af 30 trin med h\ert sit godningsmveau og udbyttc. For
søgsplanen fremgår af figur 8.

For hver gpdningsmængde, dvs. for hver 20. lU ~r der
beregnet en udbyuekurvc på grundlag af omkringliggen
de kombinationer af kvælstoftildeling og måltc udbyttcr.
Til hver udbyllckurve er anvendt resultaterne fra 21
kombinaLioner af gødnmgstildcling og udbytte. Der er
am endt det foran· og bagvedliggende trin i sammc spor
samt 3 trin til hver side for hvert af de 3 trin I sporel. På
denne måde er der beregnet en udhynekurvc i alle de
trin. hvor det har været muligt. Der er beregnet i alt 58
udbyttekurver i spor 4 og 5 for marken og for hver ud
byuekurve er beregnet den økonomisk optimale kvæl·
\Iofmængde ~amt det tilhørende udbyue.

Fig 8. Fur.\·og.\plcmell ptl BramstrIlp 1997. fJvt'rlspor t'r
(j m hredl og for In'u 20m, køn'eifremmJ:e" ætu1rf'f
hælslnfti/Jørden. TaJlf'ne Otlgil'N kHl!lsrnjmængdell ,.
kg pr. ha.

rneterm lingerne har generelt vist samme udbyuenivcau
som ved forsøgstærskningen.

På figur 7 er vist et eksempel på lildcling'ln~)jagtighe·

den i parceller. hvor der er kort henholdsvis 2 gange i
samme retning samt del hO'llede udbyne med såvel for·
sogsmejetærsker som med almindelig mejetæ.....ler.
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SporS

Ile har dog lidt af de:n ~kav<ln", al de f~ml er til r,it[ighed
dtcr v:cbhæ",onen~~f~tulllillg. Erfaringer mcd llcre ar",
udbyue"ort pa de \:Ullllle marker l1ar imidlertid af:-.luret
Cl ikke uhclydelig ~all1lnenfald i udbyttcIllI,nslen.;t mel·
lem de enkelte år. Dette har i hvert fald v:cret tilfældel
p:i For'\"lllng~(;el1le:r Risa. Inor man ... idcll 1992 har
"onlagt l1w.rkeme'\ udbyticvariation.

Del er derfor fri .... lcndc al 1I1lderspge 0111 cn direkte
konvcrtering af ek"lnllliske data fra uJbyltekort lil
e1e"troni .. ke tildcling.. kon i en glxlning~ ..prcdcr for...ynct
mcd GPS-ud ... lyr cr anbcfalc ...."crdig i fnrbim.lcl ...e med
illlplclllclllcringen af tcknik"Cll.

Delte hle:v muligl i fnr:lrel 1997. eftcr at KEMIRA i
~".llnarbcjdc med c1cktroniHirrnact ThouI,trup&Ovcr
gard i R:llldcr.... og Lands"unlurcl for Plante:avl har lld~

viktet et ....y .. IClll, "Olll på forskellig vi;., kan ~1l]Vendc... ti[
for,>og med graduerel gød ..knlllg. Ri'>~l har haft en ...:l
bidt ..Bluc·box« ..lillel til rådighed af KEM IRA.

I 1l}\)7 er på Ris" :u]Vendt et lIdhyllekort fra e:n 22 ha
qor mark, hvor der I 1996 var vinterhvede. Et overlagt
kan fra [992-96 ville naturligVIS have været hcdrc; lUell

kortet fra 1996 blev v:llgt. Ud fra dette kort udarbejde
de~ de clckIrOlli ....kc tlldcling'\kort for gødning,

Ved hjælp af en 12 111 Nord:.ten .. Iuftgødl\ing~:-.preder«
forsynet med en :"Jord~lclI elektroni<;k gearka~sc. en LH
agl'O 5(x)() computer og den f,;mævnte »Bluc-hox«, blev
marken opdelt i 12 1II :>.por lil el storskalafor..øg, hvor S
Ilcdcn..tae:nde behandlinger blev g~nli.lgct 7 gangc.

Forsøget er uM"rt I ",ol1cn Atc'l" 111 mal1byg. Dc 94 ",g
N/ha var arel,\; norm for tilfl~rscl af N til llIallhyg mcd et
furventct lIdbylte på 60 h"glha. "or...ogel ri" en ...a:rdcle ..
god ... lan og med meget favorable \:ehIOctlllgclscr gell
nem Il<t· ...ten hele v:cbt<,æsonen. hvilkct ~an scs af de
meget p,elle hO~!lIdbyl1er. :.l)ln det fremgår af la hel II).

De:n llle"t 1I11Cre......antc ~;lmmcnligning Illellem de 5
hehandlinger t.:r lllell~m for<;og,>led 2. en ...artet, og for-

I, Ingen J;lxlning.
Formalet er m 1IIldcj),~'ge, hvor meget "v;dSlof der
frigive:- fra jorden.

., En"ar1et ulfor:-.d af 94 kg N pr. ha.
3. Varieret lilforl>c1 af 94 kg N pr. ha ved det forvenlede

genne:lll....nitlige udbyIIe og mcd cn graducring med
+ I kg N pr. hkg. hVllr del forvclltede udhYlIe er h\)je:
re end gcnnem... nit'\udbyltel og med-:-I kg N pr. h~g.

hvor det forventede udbyttc er lavere elld genncm
sniu:lldhyltel.

..L Som lcd ), men hvur udbyltekorrcklionen Cl' +1..;- 2 "g
N pr, hkg. Iwor del forventede: udbytte afvlgcr fra
gen nem ~n iI~ udhYI tet,

5. Varicrcttilf,,\r~c1 af 94 "g N pr. ha ved dct forvente:de
gennclll'>lIltligc udbyne: og med en graduering med
.::-1 k~ N lU: Mg. hvor dct forvcntede udbytte er hOjl"
re cnd gcnnclll~nil1\lldb)'tlCIog llled + I k~ N p': hkX.
hvor det lorvemede udbYllc er /m'('n' end gennelll-
...nll<;udbyueL Ideen er at men vurdering af. om lilan
opnarCl bedre re"ll!tat \ed at tilfl\re de lavl ydende:
omriider i marken relativl for mcget N (lfl heko:-.tlllng
af de hIIJl.~rc ydende områdcr.

Pig lU. lJtllJYUt' I'l't! ON slImt memd/n'!fer for riljors!'l (lf
dt' ()kmwmi.{k ol'linUl/e hfl'I.,'{o!mæl/gder på ailI! fJlITlk

la I markt'lI. DC'.I/Il/nl ('f" I';'" filer/ul/n /Ii'ml' for tilforsel
af df'1I g('fIIl('fII.mitli~,op'iflwli' kwl'lSlojilllt'l1gd(' m'('rall
i 1/I(lI'kl'll. Udh\"lf('l" og //u'rudhwla ('I' /Jl'!Jfemt lul fra de'
IIdb.\ f/t'J.;lIn'l'r. der ('1" ('\11111('1'1'( for/Il'c'" 20 111 i spnl'.J og
5.

Varieret og behovsbestemt tilførsel af
kvælstofgødning til maltbyg
Resultatcr fra Forsklling..ccntcr Riso
Aj V'1811l'r Hoallr. Risø
Med mcjct:cr.. kcrc mcd udbylte:m:mng~udstyrog GPS
po:-.itioncring kan man gan...."c dcwljcrct afdække udbyt
tefor...ke:lknc indcllfor de cll"cl1e mar"er, Udbyllekorte:-

~
-10,,~;:::==~-==;:;=~2..::'---"--'"

- Merudb. opl Meter
- Merudb gns opl

Udb leON

RI!W/lIlleme tyder 1/(/, (lf 1i'J..llikkl'll fII('l1 GPS-pos/firme
ri"x. mnn'('f tilddl/1~afgødIling (IX 1Il1/1\'flPlI1iillll/< flll'd
folt/mt'let; da t'I" IIdl'lk/('/ fill:t'fllu'mjorf'lse af !,o.li/IO/H
"":NI'I/If 1,11I1Ifn/w'ktring, kan WII''''IJ(/(',~' for,wg.I/IIU'.\"\"igl
lil Ol /u'IÅr;I't' I'lJri(l/io"l'tr ilUlnljor m(/rÅt'" i IIdhVf/Plw+
1('lIf;lIit' 0,1; kl'(d~/(d}l('hOl~ /«('\',dtoleml' I·/.It'r. (1/ dn 1111
der dt, relmll'l t'II.Hlrfn!t' forhvId IH! IJram\'fl"ll/1 i all
l'll'.If'lJllighl'd har \'(1'1'1'/ ml/ligl III lildde dl' p/lilI/agil'
I1Ul'lIgdl'r de riglIge ~Il'd('r i marken. l>er I il \,(l're ill/er
e'iSOIll til arheJdl' l'idcre /l1l'd mnodl'n til forsøg.l"tlul'.Higl
(It /JI'I'kril't' II/llrkl'(ll"ialiulTefl "Il II/en' m'l/urlede marker.

Mt'Ioth'lI hat i 1997 lJel'kn'vet l1Iarh'lI på IJmm.\·rtllp
.\Om relat;l'/ l'flwrtelmhl. pOlmlid! udhwle. J)et øJ.mlO
f/lI.1"k 0plill/ali' k\'wl\fojbeIrOl' hllr l'lJriN('I co. 100 kg N
pr. /1(/ ifldcl/fin 11/arh'll, men ti",,, (,kOIlOmiskl' g"I'II/I't
I'l'd (1/ l'lInpr(' rU,/t'IiIlXefl illdenjor marken !tllr klin l'fI.'n'I
50 kr. pr. 110,

9O,0~---------- __~

80,0

Bramstrup

tcl vcd ON er l;tv!. Kvæl~torgud:-.kning('n har i di~~t.: Olll
råder na:~h:1l h:C\'CluJbytlcl (IP på ni\cau med udnyttet i
de omraJcr. tnor udbyllct ved ON var hUJ!.
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\IOf. Ved denne omsætning er der en risiko for fordamp
mng af ammnonial. For at mindske denne riSIko er der
ulsat en ureasemhibltor til gødnmgen. således at omsæt
ningen tager længere ud. Dette kan desuden medføre. at
gooningen bli\er langsomtvirkende.

J 14 forsøg i perioden 1994-96 i vinterh\ede blev fun
del samme effekt af nydende godning. NPK 15·2-601.5.
...om af fast TPK·gødning. 21-3-10 m. Mg.S.B. Der blev
heller ikke komaaleret fon.kelle mellem de IO gødnings
typer med hensyn til optimale udbringningstidspunkler
mv.

Med henblik p~ al undersuge, om den langsommere
kvælstofvirkning af DanGodning Plus kan være el pro
blem i vinterbyg, !'>om begynder væksten tidligt om for
årct. er der gennemført 5 forsøg med cn sammenligning
af virkningen af D:IOGodning Plus NPK 15·2-6 m.S og
fa"l godn..ing i fonn af NPK 21-3-10 m.Mg.S.B. 3 af for·
sogene er gennemført på JB 5·6. I på JB 4 og I på JB I.
I 4 af formgene har kom \'æret forfrugt og i I af for·
,ugene brnk. Ved forsøgeb anlæg om foråret er jordens
lOdhold af uorgam..k kvælstof målt til i gennemsmt 39
kg hæbtof pr. ha.

Forste udbringnmg af godning er ~kel ca. 1. apnl og
anden udbnngning ca. 3 uger senere. UdbringnlOgen er
~åledc=s sket ca. 14 dage senere end planlagl på grund af
det kolde forår. DanGndll1ng Plus er udbragt med lands
kontorets udslyr og af landskontorc:ts personale. Dan·
Godning Plus er udbragt "ed ltstrålegødskning« med en
runddyse uden svirvel og med en dyseafsland på 25 cm.
Ved udbringning er der udtaget en prpve af 'iåvel Dan·
Gødning Plus som den faste NPK-godning. Analyserne
ar gpdningeme har vist el indhold læl på de deklarerede
indhold.

Der er måll el 'lort merudbytte for lilførsel af kvæl
stof. og der har værel menidbytte for at uge ~vælslof·
mængden fr;J 90 lil 140 kg kvælstof pr. ha. Ved 90 kg
k\ ælstof pr. ha har merudbyttet for tilforsc:1 af kvælstof i
DanGodning PI u.. værel sigmfikant højere end \'ed til·
forsel af den fasle NPK·gødning. Proteinprocenlen er I
pet. enhed hojere I leddet med DanGodning Plus. Ved

63,5

ft1.~

6S,4

"".0
66.6

Afprøvning af DanGødning Plus
Dal/Gød"ing PiilS lil l'i",erb'K
I n)'dendc kvæll;lofgodningcr fabrikeret af finnael Dan
Gødning AJS udgor amid-hælslof en væsenl1lg ;Jnde! af
det totale hælslofindhold. Amidk\ æl\tof skal før del
kan oplagC'i af planterne. OImætle:<i til ammomumkvæl-

, 1ForsøgsIw 3 og 4 forøges kHt::hlofmængd-:n med sugende ud
bYlle. [ forwgsled 5 formmdskes k\'a:I~lofmængden med ~tlg('nde

udb)'l1e

For S'

I InSen ~ødmng O
2 Enwtet tilførxl .f 94 N pr ha 94, Vmerel tilf0I'SCl af 94 N pr ha

Graduering med .,-1 N pr hkg' 94
4 Variem tilførxl af 94 pr. ha.

Graduering med ./-2 N pr. hkg· 94, VarierellilføNClllf 94 N pr ha
Graduering mw +'·1 N pr hlg' 94

~"g.l;led 3, lilførsel af samme mængde N, men gradueret
cfter forventede udb) uer. Der er her opnaet et ..Iallstlsl
sikkert merudb)'ltc på 0.9 hkglha. Delte synes m ke ik
le umiddelbart af s meget. men dertIl lommer. al der
s<lndsynhgvis opnås en betydelig k\'alnelSforbednng af
den hostede \'are i fonn af cl mere ensartel protcmmd
hold og en mere cn..artet sortcnng. Disse sporg..m I er
ved at bli .. e undersøgt. idel der er udlaget et bclyddigl
antal JXKilionsbeslemle p"ner i marken l>amtidlgt med
hosten.

Sel\O()11l økonomien nol spiller en rolle l \urdenngen
af di"..e nye teknikker....å er dCl næppe det økonomi...kc.
som skal have første pnorilel. Nok så vigtig er de gevin·
... ter. der opnå!'> på de miljo- og kvahtel:-mæssige omr.\·
der. og endelig ligger dcr en ht:lydelig gevin!'>t i den dc
taljerede infonnation. som man får via udbyuekortenc.

Ttlb~1 /9. Målte udb\l1U \"edforl"kelligt' gødsknings
strategIer.

Ul..... I Efter2.-" ..-...-
10.0 26.4

tO. [ :!2.1

1\.2 JO.3

11.0 26.2

12.0 31.6
11.3 ~().]

1t.6 3t.6
'.1
3.7

".
~

WlI:!·DI

9

4

9

9
IO
9

6

,
9,

Tabe/ZO. DanGødlll"K ti/limerbyg (FI2J.

5 (ono/.: IlN~

l Ingen sødning
.:! Prinltl.lpnl.J5NL21-J.llIm\IgSB

L!i1imo.lpnl.JSNI11 ..'.[Orn\tgSB
J. Primoapnl: 10 N _21-)-tO m MgS B

Ultimo lIpri[: 70 N i 21·)·10 m Mg S B
.J Pnmo Jpnl' 4'1 'lI DAN·godn 1'1 liS 15·.:!·6 m S

lIhlllll' apnl: 4'\ 'lI IJAN·godll Pl.US 15·2·6 m S
Primo april: 10 N L DAN·gødn. 15-2-6 \Il S
Ullimo april: 70 N i DAN-godn IS·2·6 m S

6 Pnm\l.lpnl [40 1\ l.:!l J·Hl m \11' S B
7. Primo apnl: 140 N l DAN·gødn PLUS 15-2-6 m. S
lSD
UJ).I~dZ..J
15lJ Id .1·5
UD. I~d 6-7
Gn_ '4 ruml rodzont'll, "-Il 'l pr ha
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Tahl'l :! / 1'11l("l'I"ill~ al n \lli-go(/mn!: P/II~ og VPA·-.l;Vdlllllg

li/J...al"/ojlaIl13)

N·dfekl/rllt"\le. Ved Optag.nlllg

Kutofler
kar. ()..10

5';.01" Il '1 "..pnmcll Pnmo ~ i SIJ\lchc Knol

JUni aug. m\'&re hkg hkg

6 4 19.5 78,6 403

4 20.1 Sl.6 "J6

7 6 18.6 88.8 477

, 1:-1.-1 1\6.S 471

• 7 18,0 88.4 492

7 , IS.-l YIJ.6 4.'
7.4 40

sv.lrel lil dekl:mltioncn. Ud fra analysereslllt;tlet og Crt

rcgistrl.:ring lif dc udbragt c gødningsmængder. er mæng
den af dc akluelt udhragle næringsstoffer beregnet. I
gennemsnil er der udbragllidt mere kvæl~t<)f l DanGod·
ning end i den faste gødning.

I v:ck~lsæsoncll er den visuel Ic godnillg"cffekt bc
UOOlI. Dcr er rcgi~lrcrcI en lidt ~torre farvcpåvirkning
vcd ulforsel af kvælslOf i DanGouning Plus cnd i fa<;1
gødning.

Ilobct af maj og jllni faldt der s~ store llcdhI1r..rnæng
der, at en dcl af del h.vælstof. '>Olll blev lilfon l handels
godning \'cu læ~ning :lI' kaltonerne sidst I april kunne
....ære uJv,...ket fra rod zonen. L'uvasklllngsrisih.oen fra
forsh.elllge formcr afkvælslofg\)dning cr forsh.clllg.ll1cn
overskud~l1cdbørell imhraf s:'i ~ent. at al h. væbt(lf i dl' 2
godninger må forvcntcs at væn: llllldannet lil nitnll
k\·a'l:-.tof og derfor hM været lige uJ ..at for uuv'lSh.llill~.

Ved N-mln-målingcr sidsl i Juni kunnc dCI heller iUe
regisIreres forskelIc pil LIe 1 glKlningstypcr.

l genllclmnit af de J for"og er der opnået sammc god
mngsvirkning af de 2 gudningsl) per.

Kvælstof og kalium om efteråret til
vinterhvede.
Ved dyrh.nillg af vll1lcrh ....edc dier frogræ~ kon ..tatcrc_"
ofte pmhlemcr med d:lrllg væh.st om for.lrel. og allerede
fra for:1rcls bcgyndel~e fremstår markerne sV:lgere end
markcr med kom. rap.... ærter 0.1. som forfrllgter. I 1997
er pjbeg)ndt en forsogsserie med det form:'llat nfdæklce.
om tilfur...c1 af kvælstof og/eller h.lllluOl om cfteråret vcd
:-.åning af vinterhvede efter fmgræs eller brah. h.an for
bedrc overvintringen og fremme væk~ten om foråret.
Forsogspl:mcn og rc..tlltalerne frcmg:1r af lahcl 22.

Af de () gennemf,me forsog har de 4 været placerel 1':'1
JB 6 og de 2 på JB ). l 4 af f(lr~l1gene har :llm.rajgræs
været forfrugt. i I mdsvingcl og i I tilllothc. Guuningen
om cftcn'lrel er til fort "id~t i september efter ,aning, SOlll

~kcle i gennemsnit R-IO dage for. I jordprøver udlaget
ved alll:tg hlcv der lll~lt h.aliulIItal mellem 7.0 og 13.0.
Ved forårets begyndelse blev j()rd~n" indhold af mine
ralsk kv;cl~torbeslemt i rud.l.onen. I gennclllslllt bic\' der
I de lIgodcde forsog\led om cflcrdrel mjlt ct IIld hold på
41 kg h. \ æhlof pr. ha. og l gcnncmsnit resultcrcde delle i
Cl beregnet kvælslotbchov efler N-min-mClodcn på 167
kg kv:cJ~lor pr. ha. Ocr blev ikke lll~lt forskelle i N-min
om fodret mellem ugodcdc parceller om foråret og efter
lilforsel af 60 kg kvælstof pr. ha.

Tilforscl af kvælSlof og kalium om e.ftcrarct har ikh.c
p:'l\'irkcl pianleiaIlet og k;.\I'akterel1 for overvintring hen·
holdsvis optalt og beduml vcd begyndende væh.sl om
foråret. Der er iHc konstateret manganmangcl i nogen
af for<;ogcne.

Der er opnåct ct signtlikanl merudbyttc for tilfor~l af
,O kg kvælstof pr. ha om efler.lrct vcd såvcl del høje
kvælstoflliveau om forMel <godskcl efler N-min) som
'lcd et h.v.cl...tofmveau 60 kg under (N-111m +60 kg N).
Ocr er lUC opn~cl Illcrtldbyllc for al øge kvælslof
1111t'ngdcn udover de 30 kg kvæl ..tof pr. ha om efteråret.
Tilforscl af kvæbtof om efterårel har IHc retlu<.:crel hc
hOWI for at tilføre k\:l'IMof om foråret. idet udl"'l~ ttClabet

DlIn(;at/mllJ.: P/w ,il J...arwf1a
J ] fon,ug i l'abnh.sh.artnl1er er virkningen uf placerel
Dal1GI)dl1ing Plus I()-2-12 Ill. S og l:hlorfn sanuncnlig
nel ll1~d placeret fa~t ~all1gl'llnllleret NPK 14-)-18
m.S.B,Cu ~orn lig.dede... er chlorfn. For-:;ogclll: er gen
nemfol1 p:'l JB l og ] l VeslJylland. Fon."g~plan og -re
MJltater frclllg:h af t:tbel 21.

GøJnillgcme er plaeeret samlidig med lægning af kar·
loneme. For udbringning af godning. er der udtaget en
pm\'e til bestenullehc af N-mm-lIldholdcl i jorden. Ind
holdet har været 15 h.g kvælstot pr. ha. h\'t1h.cl er nor
mali for jon..ltypen.

Allc J for ..ng er vandet i \'æbb:c"onen. For udbring
ning af g(xlning er der udtaget en g"dning~proVt' til ana
lyse. Amtiy"erne vi~er. at indhilidel i godlllllgemc har

140 kg h.\·:cl~tofpr. Iw ~r næsten m.:1lt samme Illerudbyl
Ic af de 2 gl)dniflg~lypcr. Ogs~ her er prulclIlprOCenlCn i
leddet med D<lIlG\xlning Plus væsenlligt højere end.
hvor der ~r nlfon fast NPK-goolllng.

Tilforsel af hele godningsmængden ved den tidligere
udbringning har for begge gødningSlyper reslll!cret i
~amllle Illc:rudbyuc som dell g~)dsh.ning.

Fm 2. udhringlllng af gødning og 14 dage herefter cr
kvælsltlfcffektell vurd~ret ved en bedolllmelse IIf farven
af afgrudC:ll. rør 2. udbringning er der ikke regislrerel
forskelle i farven erter anvendelse af de 2 godningsly
per. l11en~ der 14 dage efter sid"Ic udbringning af god
ning er registreret en lidt .. tOrTe effekt pj f.. rven vcd an
vendel ..e af filSI NPK-godning end ved DanGodning
PlllS.
Arcl~ for~og med DanGooning Illus i vinterbyg vi~cr. l

1l\o<.kctl1lng III IIdli~~re års for<;\)g i vint~r1l\cdc. en
hcdre effekt af h.vcchtof l DanUodning Plm. end i faste
NPK-godnillger. Med hensyn til deling .. f kvælstof
mængden vi "er for"ogsresull'ltcme ikke, hvorvidl tids
punh.tcme og behovet for deling af godningMllængden
er anderledes for D<lnGcldning Plus end for fa~le NPK
l,;Jldninger.

J JOHl'}.: /W7

I. 101 NI NPK 14-3-18
MgSBC
1.114 'Il, D\l\-g\\d
I'lu,9·2·12mS
3.202NiNPK 14-3-1K
Mg S B C
4 22S'Il I D"f>;-glld
Plus9-1-12 fil ~

5.254 N I NPK t4·3·t8
MgS B C
b. 2gb f\ I ilA 'l-god.
Plu~'1-2-12mS

I-SO
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Gødskning og kalknin~

Kalium tilføn 1Kaliwnchlond 49 K'rlSloftilfon IKa., 27

label 22. Knrlstofog kalium til villtt'rim'dt' om efieriJrel
(FJ4).

april. Midt 1juni er sengodsket med 30 kg kv:c!\tof pr.
ha i kalkamrnmon'ialpetcr og arnmon!>ulfatsaJpcter. Med
sidstnævnte godnmg er der tilfort 7.5 kg svovl pr ha.

Midt i maj m ned er der I det ugødcde: fo~"gsled og l

forsogslcddet ...om er tilført 20 kg svovl pr. ha i gips. ud·
laget en planteprøve til bestcmmelse af svovl- og k....æl
..tofindholdet. I 2 af de 4 fOf5Øg er der i planteprm-en
målt el svovlindhold pa ca.. 0.15 pct. svovl i tørstof. 'iOm
er dct niveau. hvorunder <Ifgrodens svovlforsynmg be
lragtes som værende kntisk lav. NIS-forholdet har i alle
for"(.lg været under 20.

Der er opn et Cl be..kcdcnt merudbync for tilførsel af
svovl i gips midI i april. Derimod er indholdel af protein
faldel. Tilførsel af 30 kg kvælslof pr. ha ved :o.l...ridning
har reo;;ulteret i et merudbytte og proteinprocenten er
hævet med ca. 1.0 pct. enheder. Der er hverken p ud
byttet cller på proteinprocenten måJt nogen vekselvirk
ning mellem lilfu~1 af svovl i gips i april og \Cngodsk
ning med kaJkammon'oalpeter. Tilførsel af svovl ved
seng(xbkning har resuheret l et merudbytte både I for
sogsled med og uden tl1for-.e1 af svovl i april. Protem
procenten har iUe værel pav-irket af svovlLilfof\len ..·ed
-.engodskning.

I 1996 blev der l gennemsnit af 3 forsøg Ikkc opnået
merudb) tier for scng(Kt..kning med svovl i forsøg<;led.
der var grundgodet med '\'·0"11 i april. Forslellen i resul
taterne fra 1996 lil 1997 kan 'ikyldes. at planternes for
~yning med svovl fra jordcn var betydeligt større; 1996
end i 1997.

Udover effekten på proteinindholdet er det mteres
~al1l. hvorvidt unvendclse af ~vovlholdigegødninger til
scngudskning kan påvirke bagckvalitcten og aminosyre
sammen:-.ætningen. Udenlandske forsøg har vist en klar
!lammenhæng mellem afgmdens svovlforsyning og ba
gekvalitclen. l forsøgene I 1997 har tilførslen af )o,vovl
ikke haft indflydel:o.e på faldtal og se<Hment3tionsværdi·
en, Sengooskning med kvælstof har øget såvel faldtal
som scdimentationsværdi.

For at undef'Pge effekten på arninosyre'ianunensæt·
ningen. er indholdet af lysin. threonin. mcthiomn og ey
slem bestemt Ammo'o)TeSammensætningen har været
næ ..ten uafhængig af ~ngodskningmed hælstof og af
tilfor>;c1 af svovl

Vdsel,-jrkning m~//em SI'Ol"! og kl-'ldslOj i "intuh\'~d~
Såvel kvælstof "om svovl har indnydelse på proteinud·
byllet og protemkvaliteten. Tilfprscl af stigende mæng
der kvælstof til kom medfører et højere proteinudbytte.
Forudsætningen for dette er imidlenid. at planternes
.....llvlforsymng er i orden. Svovl indgår i ammosyrerne
lllcthiullin og cystcin. Tilførsel af sligende mængder
kvæl-aof til korn forringer proteinkvaliteten. fordi kvæl
stoftJlfø~1 fremmer ubalam:en mellem de Vigtige ami
nmyrer - navnlig hvis planteme~ "iVovlforsynmg ikke er
i orden. Hvis kornel'; uminosyrcsammensætning ikke af
balance~ med et til'ikud~foder med den rigtige amino
!lyresammen..ætning eller ved tilsætning af !oyntetiske
aminosyrer. vil der for at sikre en tilstrækkelig tilforsel
af alle aminosyrer til ..v1Il skulle anvendes foder med et
for hl'jt protClOlOdhold_ Dette vil medføre en unoo\"en-

10.8 74,2

11,1 4,0

9.6 -J,J

9,5 -5,9

1J.2 3.2
11.0 .(lA

2.7

.............

Svovl
Igennem de sidste IO år er der gcnnemført et stort antal
forsøg med svovl til fon.kellige landbrugsafgroder. for
søgene har vis!. at der generelt er behov for at tilføre
~vovl til de nesle afgrøder. I de <,enere år. er der n;l\nhg
fokuseret p "ammenhængen mellem planternes ~"O\'I

foo,yning og kvalitelen af afgrøden.
Udover de forwg. som omtalc.. pa de følgende ';Ider.

er der under planteav'hudvalget I Storstmms Amt gen
nemført 2 forsøg i vinterhvede og I forsøg i varbyg med
tilfprsel af 15 kg svovl pr. ha. Der er ikke opnået merud·
hytte for tilfo~1 af \vovl i nogen af de 3 forsag.

ved at reducere kvælo;;tofmængden tJi 60 kg under den
opllmale: hælstofmængde om fOr:Yct er uafhængig af
kvælstoftilførden om eftcråret.

I ingen af de 6 forsog cr der opn5et signifikante mer
udbytter for tilfun.el af k.alium om efteråret.

De relativt store merudbyttcr for tilførsel af kvæhtnf
om efter.lret til vinterhvede indikercl". at der i vinterhvc
de efter frogræs kan værc behov for at tilføre en mindre
kvælstofmængde om efteråret. Det er af mijomæ..!>ige
• rsager vigtigt, at tilfø~1 af kvælstof om efteråret I...un
skcr, hvor der er behov fnr det. En forsøg~serie i SO'crne
vi<;te. at der genereh ikkc er behov for kvæl"toftilfor<;el
om efteråret. Yderligere fors~,g ..kai vise. om der er el
behov i vinterhvcde efLer frogræs og evellluelt efter
brak.

Se1/gødskning med .\\'01'/ til l'imerIJI'edt'
For at undcn.øge. om en scngu<hkning med ""ovl pil del
ti(hpunkt. hvor der nonnalt foretages en kvalitcl::;g(K.I~I...

ning af brødh\'cde for at hæve prOlcinindholdet. kan for
bedre udhyuel. bagekvaliletcn og amin()~yresammcn·

sætningen i kom. blev der; 1996 påbegyndl en fon.ogs
'\C:rie med tilførsel af 5\'ov1 ulllmo april samt ved ..krid
nIOg. I 1997 er der gennemfart 4 fOf"\ug på lerjord cfter
samme plan. Forsøgel er grundgodct med kvælstof sidst
i apnl som den omkringliggende mark. Svov I er i for
søget tilfort i form af 20 kg '>'"0\:1 pr. ha I glP" ..id..t I

6for~f'#g 11997

I Ved såning: SO K
Forir. N-behov efter N-mm
2 Ved sanmg; JO N og 50 K
Forår N-beho\· efter N-nun
3. Ved shUng: JO N og 50 K
Forår. N-behov dter N-min - 60 N
4 Ved ~njng: SO K
Forår: N-behov efter N-mm 60 N
S. Vod sAning: 60 N og 50 K
Forlt: N-behov efter N-nun
6 Forår: N-behov eflcr N-min
lSI)
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c;Ildskning og kalkning

Pet S ~tS NIS Sammcnsælning af prt>(cin
Pcl.rå

Udb. og Scdi- I
BOldhvede Itorstof i lørstof forhold % afprotcin mcrudb. hl1d-

"d L)sin IThreo-j MethiO-!eystein
protCIn hkg l;er-

mcnla-
~l. ". i tØf'>lOf

~l
110l1't.11

30·]1 h"" 30-31 nm nm ocF. ha

~J()IW~ 1'197

I. GrundglKlet
2. 20 ....
3.30N·
J 20S'ogJOr-;'
5.30Nog7.5S··
6.205' ,fiN og 7..~ S"
LSD

Anlal f"rJt'x 19YtJ

I. Grundgodct
2. ::!OS'
3.30N·
4.2u~ 'og 30 f" .
5.30Nog7.5S··
6 205' JOr-;,,~7.'iS··

LSD

0,26 0,14 13 2.5 2.5 1,4 2.0 11.6 74,7 326 27
0.11 0.14 12 ::'.6 2.6 lA 2.1 11.3 1.0 12b 27

0,15 204 2,5 1,4 2,0 12.5 2,0 356 32
0.15 2A 25 l.,' 2.0 12.5 1.0 lS7 "0.1.'i 204 2.5 1.4 2.0 12.5 2,9 369 32
0.1<; 2,4 ::'.5 I.J 2.0 12J -U Y~6 li

/,4, , , , , , j .<
0,36 0.15 2.5 2.4 1,4 2.0 11.3 77,4 373 37
(JA 1 0.1<; 2../ 2../ lA 2.0 11.2 15 17J

'-0,\6 2,3 2,4 1.3 2,0 12,2 0,2 392 39
0.16 2,4 2.4 lA 1.9 12.6 -0.8 nfl JI
0,17 2.3 204 1,4 1.9 12,4 1.1 367 41
0.16 2.-1 2../ lA 2.0 12.2 -0.5 182- l'

"'
s . ::: Svovl lilfm1 1t;lr~. arni
N'::: ~ lllllH1l l..h n. SI. 50'i<;
.. l\ \I~ ~ Illfnn I Illl\rn,u!f;lh,111l 27 ni S. "l 'i(}.55

rahl'11-1 VI'J...ldl"lrknillg IIIdll'lII km'/ffo/nt: ~\'od (II/oder.
!1I'efll' (FI6).

Plalllcprove
NIS Ud- PlI. rå Udb

Pct. S Pcl N ro<- byuc p.... og

Vinltrb'ede li'" Ill'll"- hold kgN j lem Imcrudb
~IO( ~lof medio """'" Il'" hk.

SI 11· St. 31- maj pr. h. ~tof kcnJ~

32 32 pr ha

3 forrøR I /997
I OkgN+40kgS 73.8
2 'iOkgN+40l.g$ 0..1<; 3.5 IO 146 11.9 ,-'
3 50kgN+OkgS 0.35 3,' IO 146 11.3 5,9
4 ]()(I"g!\+tHgS 0..1./ 1.9 12 163 11.4 7.7
5 IOOkgN+40kgS 0,45 4,2 9 164 13,7 6.6

• I~OkgN"'40kgS 4.8
LSD 4./

Hfo"H'I~ I IW5·/W7

I OkgN+40kgS 76,6
2 50l.gl\+.ml.gS 0..11 1-' " 137 lUt 5,'
3 50kgN+Ol..gS 0.28 3,4 12 136 12,0 3.8
4 HMH.gN+Ol.gS o.n 1.7 12 149 12.9 5..1
5 IOOkgN +40 kg S 0.36 4.0 IO 149 13.1 4,4

• 150I..gN+40l.gS 3.•
LSD "'
Sammen~ætnln8

nfprolcin

GI" pr ~~ lømof IW7

2 50N+40S 3,4 1,9 2.7 3,4
1 50N+OS :\.5 L' 2.8 1.4
4 IOON+OS 3,7 2,0 3.0 3,7
5 IOON+40S J.7 2.1 .1.1 3,8

l'cl af rt'lpmlt'lI/ 1997
2 50N+40S 2.5 lA 2,0 2.5
J 50N+OS 2.-1 I.J L" 2.-1
4 lOON+OS 2,4 1.3 1,9 2,4, 100 N +.J.OS :U 1..1 l.\} 2.J

dig 'lor uds~illd,caf Io;v:cblof i hu\lJyrg,xllllng.cn. og da
kvæl~lof i hu ...dyrgOOningcll ikke !..an udnytte.. fuldt ud,
0p'ilår Cl uruxlvcndigllah af kvæl'101 rr<l ltllH.lhrugcl.

Med dct fonnål al undcro;,'gc. om der er vcksclvirk~

ning. mellem lllr~nt :-;\'0\'1 og kvæbtof lil vinlerhvede, og
om tilførsel af wovl kan forbedre rrolern ..arnlllt:n~a:t
ningen i vintcrhvede. blev !.Jer i 1995 pfibcgyndt en ny
fON)g ....erie. I 1995. hvor \v()v1rndholdet i fo~ng\led

uden IlIførsel ar !>vovl. var rCl<lllvt la\1. bic v der i gCIl
nermnil nI' 2 fnrM)g opnået et lllcrudhylle for tilførsel af
svovl og en relatIv fomgel!.c af atlllt:lcn af amino~yrcne
rnclhionin. cyqein og thrconin. I 1996 var ~\ovlindhol

dct l de Ikke !.vovlgl~edc fors0g~lcd derimod højt. og
der bIc v ikke opnået Illcrlldbyllcr dier cn påvirkning af
protcinkvalilctcn for ulføn.el af ~vovl.

J 1997 er der gennelllful1 3 for\~lg citer ~amme plan
~Oll'l i dc Io foreg:\endc år. Alle for"f,g er gcnllcmfilrl p.,
JA 6. og i alle 3 fON}!? er der lllførl wincgylle 1 bcgyn
del\en af maj. FOr\flg~g"'dnmgcOlc er ud\tH~t midI l

april.
Vel! fodrct~ bcgyndd ..e er der mhagel en N-lllill

pmvc. [genncm... nit af dl") forwg er der målt et indhold
p~ ..n kg kvæl"tof pr. Il:.!.

I ,lutningel1 af maj er lIldholdet al kvæblof og wo\'l
bc~[Clll[ i en planlepW\'e. I for..øg.. leddenc mcd 50 kg
kvæl"'lOf pr. ha har indholdet af \\0\·1 \,l'rcl uafhængigt
af wovltilfllr.. len. mens der veu 100 kg kvæl<.lof pr. ha
a 11I:111 cl hlljcre svovlindhold 1 rors0g~Ie<.l<.ld mcd
tilfilf"c1 af 40 I-g wovl pr. ha. I alle forsøg og i alle for
~ugsled har indholdel al .. vovl værelover del niveau på
lUS 1X:1. wovl i fOrstof. ~()1l1 angIver græn~en for lil
~Irækkclig forsyning <tf wovl. Forholdel mellem kvæl
~lol og svovl i afgmdcn har værcltilwan:nde lavl

[ gcnncl1lJ-nit af de ) for~()g er dcr malt cl behov 101' ,II
f-Oupplerc med 54 kg kv,c1~lnf i h:mdclsgooning. pr. ha.

IHI



Godskning og kalkning

hefales at tilføre 30-40 kg svovl pr. ha. I fors~'g først i
9O'crlle har der. sclv ved mcget slore merudbyuer for
tilførsel af svovl. sjældent været rentable merudbyuer
for at tilføre mere end 20 kg svovl pr. ha. Men med den
fonsatte reduktion i dcn atmosfæriske deposition af
""Dvl kan der i fremtiden forventes større behov for til~

forse! af :.vov\.
I gennemsnit af de 3 fUNig er der i fotSøgsleddet med

tilførsel af 20 kg svovl pr. ha målt Cl indhold af svovl i
hH·~tof på 0.64 »Cl.. som generelt betragtes som højt flok
lil al <.;iJ..re planterne... ~\'ovlforsyning. Der er ikke regi
streret svovlmangel i nogen af forsøgene. Der cr også
kun registreret beskedne merudbytter ved at "ge tilfØrs
len af !ovo"l udover de 20 kg svovl pr. ha.

l en fursogsscric midt i 80'eme blev der m~\It udslag
for filførsel af magnesium til raps ved magnesiumtal un·
der 3. og generelt betragtes raps som værende følsom
overfor magncsillmmangel. Magnesium er i forsøgene
ulført i form af komkali. som indcholder 3.6 pet. mag
nesium, NPK 21·3-10 m.Mg,S.B, som indeholder 1.0
pet. magnesium og magnesiumsulfal (biltersalt). som in
deholder 10 pc!. magnesium. Magnesiumsulfat blev ud·
sprøjtet i en mængdr: på 2 gange 20 kg pr. ha ea. 1. maj
og igen midt i maj (begyndende blol11sLring).

Magnesiumindholdet bestemt i afgnxlen lige før
blomstring har været næsten upåvirket af tilførslen af
magnesium. Der blev ikke registrerel magnesiumman·
gel ved bedommeIse ved begyndende blomstring. Der er
ikke målt merudbytter for lilforsel af magnesium. hver
ken i form af magncsiumholdige kalium- eller NPK-

J forsøg /997

Svovl
1.20kgS 9 0.64 28.J 0,19 2:140 982 48.5
2.40kgS 8 0.72 JO.O 0.19 17 Il 48.2
3.60kgS 7 0.81 33,3 0.19 65 24 48.1

Magne\lum
5.0kgMg 8 0.13 24.1 0,18 2411 tOO8 41.8
2. 1 kg Mg l gltdning 8 0.72 30.0 0.19 -40 -Il 48.2
4.1 kg Mg gødning +

2·20 k.g magne-
",iumsulfal 8 0.69 29.1 0.19 -55 ·20 48,2

Bo,
6. O.J kg B. 40 kg S 8 0.69 16.1 0.18 2353 '190 48.1
2. 1.1 kg bor udsp.

l Sulubor 8 0.72 30.0 0.19 24 48.2
7. SO g bor i NPK-goon. +

1100 g bor i udsp.
Solubor 8 0,72 JO,3 0,18 112 .2 48.2

U,D ns.

-
"--11.60

UdII. .. Ud.........
8":7' .... ..... XI ~-.... .... ... atieNIS ... , - XI,... I ";j - •atie

bold
..- .... bo- ....
ltOf ..., .... \ilol ød

"'"

Tabet 75 51'01" IIWKIlt'~'ium (lg bor lit Ilinterraps (F17).Vcd tilførsellIdover ca. 50 kg kvælstof pr. ha har udbyt·
tet været aftagende lil trods for, at der ikke er registrerel
væsentligt lejesæd i nogle af forsdgene. I forsøgsleddet
med 50 kg kvælstof pr. ha i handelsg~~ning et der op
nået et merudbytte på 2,5 hkg kerne pr. ha for tilførsel af
40 kg svovl. Derimod er der ved 100 kg kvælstof pr. ha
målt el negativt merudbytte for tilførsel af svovl. Årsa
gen til del negative merudbyue for tilf~)rsel af svovl ved
den store kvælstofmængde kan være, al udbyttct ved
delle kvælstofniveau er faldende ved ekstra tilførsel af
kvælstof. og en forbedret kvælstofvirkning som følge af
en bedre svovlforsyning vil derfor bevirke et udbytte
fald. Resultaterne svarer nøje til resultaterne i 1996. I
1995 var der merudbytte for de høje tilførsler af kvæl
stof. og her blev der registreret merudbytter for svovl
filførsel også ved dct h~,je kvælslofniveau.

Resultalerne af de 8 fors~~g. som er gennemført ener
forSØgsplanen i perioden 1995-97. er visl nederst i tabel
24. I gennemsnit af forsøgene er der opnået et merud
bytte på 2.0 Ilkg pr. ha for tilførsel af svovl ved et kvæl
stofniveall på 50 kg kvælstof pr. ha. Ved 100 kg kvælstof
l handelsgodning pr. ha er der opnåct ct negativt merud
bylte for tilførsel af ... vovl.

I tabel 2-l er ViM det gennem~nitlige indhold af lysin.
lllethionin, C)'stein og lhn:unin j 1997. Udbyttct af de
målte alllino~yr~r er stigende med stigende mængde
kvæl.stof. Dc 4 amlllO:.yrers andd af dprotcin er næsten
konstant. Der er en rcnden~ til en lidt lavere andcl af alle
-l amino...yrer. 11\ is tilførsel af ~vovl er undladt.

7 forsog i /995-97 med ndf..\e/l·irJ..niflg mellem kvæl·
HO! Ol{ ~1'0\"; huw/\'r1-!.øder vinterhl'edl' IIar ViJf.

Ol tilfont'! af .1'\'01" fillllf~dyrg"def I'illterlnoede har gi
\.(!t en 14dbyul'sr;gllillg I'ed er J..Tælswfnil'ellU pd 50 kg
kvælstof pr. //(/ i hmrdeh·god/l/llg.

~ llt der I'('C/ el klll'.\/ofnil·('(jll [Jti 100 kg k\-æl.\-Ioj ,n: ha
er opnc1et et milldn'lIdbyffl' I'ed lilfonl'! af Hm". Dc/
re kllll .1kyldes en (}\'ergødskIll1l8 med h'æfslOf
at fllldtdell af lYS/II. rhreOllifl. merh/Olllll ug c_\Su'm har
l'a'H'/ I/a'slen uajhængig af ti/forslen af kl'ldsto! og
Hort. JJl'r er en tendens ,i!. (I( ti/forSl'f af n'OI'!ftil' all
delen lIf de nll'l'1Ite aminosyrer ul al ;)'i~e lidt

Sl'Ol'/. magnesium vI? bor'ill·;nlerrap<;.
rvled det formål at undersøge. Oll! de mængder af svovl.
magnesium og bor. der anbelale~ lil fal)S. er {ibtm:kkeli·
ge. r:r der gennemfort 3 forsøg i vinIerraps med forskel
lige mængder og former af disse næringsstoffer, Alle
forsøg er gennemfon på JB 3 i Vestjyll~ll1d. I "2 af for
søgene er der målt lave magne~iurnlal (linder 4) Hg i alle
J forsog er målt laVt' bort a!.

For...øg::.arealernc er grundgødel mel.! 100 kg hælslof
pr. ha midt i mans. Svovl. magnesium og bor blev tHfon
ved at kombinere forskellige mængder af NPK 28-3-0
m.S. NPK 21-3-10111. S Mg B. komkali. kaliumchlorid
og gips. Alle for.-,øgsled er herved tilran 60 kg kva:l'ttof.
5-7 kg fosfor og 66 kg kalIUm pr. ha. Desuden er der i
nogle fOJ'sogsled tilfurt magnesium i magnesiulllsulfal
(bitter<.;alt) og bor I <;olubor. De tilfone næringsstof
mængder fremgår af (abel 25.

VilHcrraps optagt=( -lO-50 kg <;vovl pr. ha. Nomlall an-
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Godskning og kulkning

"l/hd 26. M(l,,~a/lhlllt"g NPK-~ød1l/IIg 1I11'ltllerIJ\X (PI81.

:"iU'i IMml ~'.l 1/4 og :"iWi l· .... 201~.:' udbragr ~'a 1/4 og' udhragt
, ... 20/-1

Mangan lil l c1rbyg
l 1997 er der gennemfart 6 fors"tl efter en forsøg .. plan.
hvor virkningen af for.. kellige t)per af mangan er !>:l.m
1lll."lllignel. Mangan er lilfur1 i form af en manganholdig

Mn I Udb. og
mtrudb

IOnll) /lkg
SI.30 l~

ppm pr. ha

Før2
&l~hk SI 30
mng

Manganmangd
(koIO-JO)

rør l
&('I(h,k
nmg

\'ln1ubn

.J (OfWI! 1997

1. 700 kg 24-2-7 1' 4 o 20 47,3
2 750 kg 12·2·; !Il

lJ.foi ~'111 4 lJ " ~.l)

3.375 kg 22-2·7 m.
0,8 Mn:'
350 kg 24-2-7" 4 2 o 2J 2.0., 700kg2.J2·7' +
2..'i kg "In 'ulf:ll' " 2. ...

5.375 kg 22·2·7 m.
0.8 Mn:'
350 kg 24-2-7+
2.5 kg Mn~ulfill" 4 2 O 28 2.0

I-\/J I.H

Jf jnncp, /VV5·/W7

Uhch:mdlct 4 2 21 47,9
17"i kg 22-2-7 Ul O.l'. \ln.
l"i() kS 24-2-7 4 24 1.4
700 kg 24-2-7 +
2.5 kg Mrl.~ulfill 4 2 32 0.8
/~\J) '"

I II form!: gOlllemfort I 1995-Y7 ('1" da opnåel \'tllllfll{'

II/t'rtulbyrft' for tilførsel af 3 kg mlll/gall pr. ha i Sth'l'!
NPK-godnill~ og 0.8 kX 111l1l1g(1Il IH: h(/ i mOllgtllJ.llllfal.

Mi!/"Udb\'f1t'1 har ikke \·ærelfignijikalll. Opraxt'!.W'1I af
del tilfor/e "UlII~all ",dIt I'ed ifll/llO/dt'f af mlJIIgtl1l i af

r.:rocit'll )-4 /IKa efrer filf(lrsl'l har l'Iuer .l'ignijiktttll SIØr

re nrd i der IIbeJumdledl' fur.\·t,gsled. f'onkelll'fI i 11/(111

~cl1/(Jp/(lgehen ",eflen de 10 "per af mtlllgllllXodllmxer
er Ikke s;gllijikllfll. Tllfonet af mangan med NPK-g,'d
IllI/g kWI da(o,. "tUt' et ,HlI)J)lel1ll-'l1( el/er allermIlii' ril
11d,1p',,'jmill.r.: afmGlI,?wu//!ftu.

Der kun opntlcl el beskedent mcrudbyllc for lilfor..cl af
6 I.g pr. ha frem for 3 kg mang;m pr. ha i NPK-gounin·
gen. ligcsom der heller ikke er opnåel mCnJdbYlIe for at
Illfere ekSlf<l mangan l NPK-gødning og ud~pnjjte m~ll1

gan~ulfat. hvor der for ..le gang er anvendt mangan hol dig
KPK-godning.

En opdeling af de 1l for..og. dcr er genncmfon l perio
dcn 1995·97 efter bcdømmcben af mang'1I11llangcl ca. 3
uger eftcr ltlfnrscl har i for"\lgcnc med m::mganmangel
IIo:'Io.e vist "1(lrre merudbyne for Illlof"c1 af milngan end i
fllr:-.ngcnc uden visut'llIlungalll1langcl. Som gt'nncl1l~nit

af dc 11 forsøg er Jer Ikke opnået sigllilikanlc l11enld
hytter for lilf"r..el af nogen af de IO typer af mangangod·
lllng.

gudrllng ellcr vcd ud:-.pmjlmng af lllagnc~1UmSlllfal.

R:lP" er Og."!l f\ll"um mcrfor burlllangcl. I en for:-.ng~

:-.crie rllldt i X()'crne blev der m~ll1 merudbytter for lilfør
:-.d af bur vcd bonal under .1 og i enkelte for:-.ug og').~ ved
højere borta!. Vcd anla:g af forsøgene i del tidlige forår
var bonallcnc i alle 3 fOrS(lg under 3. Bor blev i alle for
søg.. lcd lilhlfl i form af l:a. 50 g bor i NPK-gudning pr.
ha dier i ca. 1.000 g hor pr. ha I udsprojlcl :-.olubor ca. l.
!Haj.

Borindholdel er bCMCllll i en plantcprøve før blorn
.. tring. l~l\e.. t borindhold er målt I del for:-.ogsled. Inor
h(lr I.un er ttlf\ll't i en m:l'ngde på 50 g i form af en lxlr
holelIg NPK-g(l(hllng. Der er ikke rc.:glslrerct bormangel
i for:-'\lgcnc. Der ('I" målt t:! hc.. kcdCl1t og ikke ..ignilikant
lIlenldbyne for al ud.. pmjtc 'ioluhor :-.åvcl l for ..og.. led
mcd ..om udentilfpr..cl af bor med NPK·gødning.

Mikronæringsstoffer til vinterhvede.
MOJlRIlIIltofthJ.: NPK-Rod,ling fil 1'III1f'rhy~.

M:l11g:l11 tilfpn.:.. norm:lll \CU udpmjtning p~ <lfgrpden.
og uplagelsen af den tilfnrte mangan \kcr hoveebageligt
gennem bladene. Ved lilfnr..c1 af mangan mcd faste gød
ninger ..kai optagd\ell :-.I.e gennem nxldeme. Problent~r

med llIangalllllOlngcl ~kyldc!'o :-.j.cldcnt. al der er for lidi
mangan i jorderl. men at det cr bundel i ulilgængelige
forhindclscr p~ grund af el højt reaktion ..wl og el ..1011
iltindhold i jorden. Derfor vil m:lI1 ikke forvente til
stræl.l.clig eifel.l af tilfor..cl af mangan til jtm.len.

11994 ble\ Jer påhcg)ndl en fOf:\og"1'>ene med lilfm
..cl af Ill<lnganholdigc NPK-gndningcr til \ inter:-.:cJ. I
for!'ollgene i IlJl)4 og i 1995 hlcv der ikke opll:icl merud
hyller for tilfor...d af mangJn i NPK-goomng eller ud
,>pruJtcl i lllang:an ..ulfaL ll1cn~ mi'llinger af manganiml
holdt:! i vinlerbyg ultimo maj vi~lc. at der \ar ~kel næ·
!'oten ..amIlle fomgel:-.e af mang:lllindholdcl i afgroden
vcd {Morsel af L'a. ~ kg mangan I NPK-guchung som af I
kg i ud:-.pn'jtet m:lI1g:l1lsulfat. l 1996 blev der oprJ:iet cl

beskedenl merudbytte for tilfuf<,cl af l1l<lIIgan i !'o:hcl
NPK-g:odnll1g ..om i ud .. pmjtct mangan:-ulfuL

I 1()l.>7 er der genncmf(lrt..J fON)g p.' JO .'\-4 i Jy1tanJ
p:i arealer. hvor der lidI igere har v,erel problemer mcJ
manganmangd. Forsngsplan og re..ultaler fremgår af la

bel 26. På 2 af forsøgsarealerne hll'\ der udsprujtel rmm
gan1'>ulf:lt ovcr hele forM'gsilrcalel i efterårel 1996. Virk
ningen af henholdwi:- :\ og 6 kg mangiln pr. ha tilfan
med NPK·g~x1ninger sammenlignet med \ lrkningen af
O,g I.g mangan pr. ha ud~projtel i mangan:-.ulfat. FUNe
udhringnlllg af NPK·gmlning er 'ikct ('a. I. april og 2.
udbnnglllng I.'a..l uger ~enere. men .. mangansulfat er
ud'lpmjlct oml.nng 1. apnl.

FOr lilf'1ro;el af godning i april er der registrerel kraflig
manganmnngell 2 af Jt:..J forsøg. ~or 2. 2"J.. l.ning sidst
i apnl er der rcgi"trert:l mindre Illanganmangcl i såvel de
ubchandlede :-.orn behandlede fOl"o;ogsled. Indholdet af
mangan be..tcll11 l en plnmepwvc i midten af m<.lj har
været ..torst i de mangunbchandlede forsog:-led. og næ
1'>len ens \ed tilf\lrM::1 af mangan i l\'PK-gpdning og i
mangan:-.ul f:ll.

I gennem.. nil af de 4 for1'>og er der opnået et sigllIfi·
kant rncmdbyuc for beggc former for mangangodning.
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Gødskning og kalkning

Tabel 19. Mn-su/fw og Mn-bejdslli1l8 ril \'drbyg,
/994-97.

Tabel 18. MII-ho/dig NPK og Mtt-sulfal lil l'lJrbyg,
/995-97.

Manganl1\llngel Mni UJb. o
(br O-IOl lønlOf menKlb

VirbYI r u&" J U"" "g
,I. 13·1 S eller c.... kcrne

udilPf udspr. pr.hll

Manganmangel \o1n i Udb. 0&
(kar. 0-10) 10l"itof mcrudb

Virbyg >13 uger
3 ug« hk8

~l )1·15 efter efter kerne

ud>p' tKbpr. ilr, ha

15 39,'

,9 1.8

13 OJ

'" /.'
'" '"

26 SI,5

28 0.7

27 1.2

'" "'
'" "'

l/ fors"s udl'llltulIIl(anrrulllgd

I. Ubehandlet O
2 458 kg NPK 24-2-7 + 2.5 kg

"In ~utfat 32 O O
3. Udsæd bejdset med 200 ml

CUlonic Ml'! primer O O
LSD.lrd 1·2
LSD.l~d l·]

IO forsøg ml'd numl(Unma1lRtl

I. Ukhandlet 5 5
2.458 kg NPK 24·2·7 + 2.5 kg

Mn sulfat 32 4 2
3. Udsæd bejdselllled 200 mJ

Cutonic Mn primer 4 4
LSI), 1"1/ 1-2
LSD.Il'd /.j

for lilhmcl af mangan har iøvrigt været uafhængigt af
karakteren for manganlllangel og indholdet af mangan i
afgmden.

J perioden 1995-97 er der gennemført 13 forsøg. hvor
~ffekten af tilførsel af mangan i en manganholdig NPK·
godning er sammenlignet med udsprøjtning af man
gansulfaL Resultaterne af de 13 forsøg er vist i tabel 28.
I gennemsnit af de 13 forsøg er der opnåel signifikanle
merudbyucr for lilførsel af begge typer af mangangød·
ning. En opdeling af for~0gene i 2 grupper efter karakte
ren for manganmangcJ ved udsprøjtning af mangansul
fal ca. l. juni vber, at merudbyttet for tilførsel af man·
gan har været uafhængigt af den vi!'uelle vurdering af

ti forsøg 1II('d f7Ulll}.:r.mmangd

l. Ubehandlet 5 , 12 38,7
2. 500 kg NPK 22-2-1 mMnU8% 4 4 13 2.3
3.458 kg NPK 24-2-1 + 2.5 kg

Mn sulfat 32 , 16 2.2
LSD. led 1·2 '" '"LSD.l~d l·j '" /.9

7jorsf'J.: utit'll mallgamrulll}.:d

I. Ubehandlet O 27 ",.
2.500 kg NPK 22·2-7 m Mn 0.8% O J3 2.2
3. 458 kg NPK 24-2-1 + 2.5 kg

Mn sulfat 32 O 29 IJ
LSD. f~d /-2 '" /.2
LSD, I~li l-j '" '"

Manganmangd Mni Udb. og
(kar. 0-10) tørstof merudb

Vitb"
f I'\ uger 3 uger hkg

S! 13-15 efter efter k,rne
u"'!>' ud~~ ",ha

6 [or5"8 /997

1.458 kg 24-2-7 , , 14 35.9
2.500 kg 22·2-7 m Mn O.Sq- l J 15 2.7
3. 458 kg 24-2-7 og

2.5 kg Mn.sulfal st... 14-15 3 2 17 1.7
4.458 kg 24-2-7 og

2.5 kg Mn.sulfat SI. 13 2 IS 1.1
5. Ud:;.æd bch. m. Culonie

Mn primer. 458 kg 24-2·7 3 J 15 .(l.5
LSD 1O

5 forspg 19%

1.458 kg 24-1.·7 før såning 2 Ig 47,2
2.500 kg 22-2-7 m Mn 0,8% 18 1.8
3. 458 kg 24-2·7 og

0.5 I Mantrne 500 Sl. 13-15 O 17 0.8
4.458 kg 2+'2-7 og

J.4 1Mantrnc [1'10 ~t. 13·[5 O 17 2..3
5. 458 kg 24-2-7 og

2,5 kg Mn.sulfal SI. 13-15 O 19 16
6.458 kg 24·2·1 og

0.9 kg MIl.MJlfat ~t. 13-15 O 21 1.3
7. Udsæd ben. m. Cutonie

Mn primer. 458 kg 24-2·7 19 1.9
ISIJ ".<
NPK udbragt J~ll ~åning

I...:d 5 l 1997 og leJ 7 l 19%; t.:dsæd llc:h JIlt.'d 200 ml CUIOIllC Mn
pnrlll:r pr hkg

Tabe/2? Mangan ril \'(jrbyg (FlY).

NPK-gødning (4.0 kg mangan pr. ha). ved behandling af
udsæden med CUlonic Mn·primer (0.2 kg mangan pr.
ha) og udsprøjUling af mangan i mangansulfat på 2 tids
punkter (0,8 kg mangan pr. ha). dsprøjlning af mangan
er foretaget omkring 1. juni. Forsøgene er gennemført
enlen på sandjord (IR 1-4) eller på humusjord (JB Il) i
marker, Iwor der tidligere er SCl mangan mangel. Resul
taleme af forsøgene fremgår af label 27.

Omkring I. juni er der observeret alvorlig mangan
mangel i 4 af de 6 forsøg. Der er på dette tidspunkl ikke
registreret forskelle i manganmangel mellem ubehandle·
de forsøgsled og i forsøgsled. der blcv tilført mangan i
NPK-gødning ved såning eller, hvor der er anvendl
manganbehandlct udsæd. Ved bedømmelse 3 uger sene·
re er der i de samme forsøg igen observeret mangan
mangel. Her har der været mindsl manganmangel i de
forsøgsled. hvor mangan er ud...prøjlet. Manganindhol
del i afgn~en bestemt i plauteprøvcr midt i juni er ikke
påvirket af manganlilfprslen. I de 4 forss'g. hvor der er
registrerel mangan mangel ved bedømmelse midt i maj.
har manganindholdcl i plaulctørslOffel i gennemsnit \'æ

ret IO ppm. mens det i de 2 forsøg. hvor der ikke er kon
stateret manganmangeI. har været 22 ppm.

Der er opnåcl et signifikant merudbytter for lilførscl
af mangan i fonn af manganholdig NPK-gødning. Mer·
lidbyttet for udsprøjtning af mangansulfat har værcl lidt
mindre, men forskellen er ikke signifikant. Merudbyttet
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manganIIlangel Derimod 'eS del. at indholdel af man
gan i afgnxien har værel mmdst I fon.l'genc. hvor der er
k<Il1~laleret lllang.'lnmangcl.

[ perioden 1994-96 er de.r gCl1JlI..:mføl1 21 fom'g i
varbyg med ..ammenligning af effeklen af CUlOnic Mil
primer. "om er tilført ll(j..,æden og ud'pnjtning af lllall
gamull<11 midi i maj. En over~igl nver disse rC~llhatcrer
vi"l i tahel 29. [ geOlK'lT1,nil af de 21 ror:-.~,g er der kun
opnåel el slgllllikanl Illcrudbytlc for ud:-.pr~ljlning nr
I1l.1ngan!loulfal. men:-. merudbyttet fnr hchandling af ud
saxlcn med eUlonic Mn primer har værel mindre ug Ik
ke '>ignifibnl. I gennelll,nit af I l for ..dg. hvor der er re·
gi'>lrcn.'l rnanganmangel i forsogcne ca. I. JunI. er der
Opm'lel 1..:1 lidI :-wrre merudbyue. end i gennemsnit af de
IO for .."g. hvor der ikke er registreret manganrnange1.

En up<..Idll1g al lon.ogenc efter Jordtyper og reaktion,
lal \Ii~er, al der t:r elltcndcn ... til. al del hnje"le merudhyt
le er opnJct p:! jorder llll..:d et lnljl indhold af organi:-.k
Mof cllcr pa ...andjord med el IUJjl reaktiun't .. 1. Der '>e ..
ingl..:n :-.ammcnlul'lIg mellem mangunimlholdct i afgm
dcn og lllerudhyllcl for rnangantilf(,\r~c1 ellcr rncd lIl:ln
ganindhuldcl og hedømlllcl'en for manganlllangcl.

Fonø/.: fII('cllII(II1~{mlt/J()/·.\l"li' l·a/'lJrg /994·1)7 har l'i.\I

- ar cll'!" er o/mt/d bf!.I'J..edlle. filen \';gnijikall/{-r mpl"llt!
bwl'r for ri/tone! af 1/I{1Il~(IIl.

al dl'r ('I' rJpmiet .\lmllt/e ~;gl1ij/J..{l/Iff' fIIrnuJbyul' for
Ii/fone! lif mmlgLln i fIImlf:lIIl/wldl!:f' fm're ~,)cllli"g('r

I'OmjiJr luJ.\prøjrning aj //IlU/gmlwlj'M.
a/ dl'r er opm)('t milldn' men/{Jbyul' jor mfIllR(llIhe
JUII/dlillg ai IId.I(('de" ('tId (lf /Idsprøjtet fIImlgaf/Slllj"f.
al df',. inXell (1111 w/il: MllllflJenlm'lIg !Jar \'f/'rt'l mellel/J

IIumg(lllilldho1dcl i afgqu/erI. karaklPren for /lilli/gafl'
I/IllII,l:l'/ og I/WrlIdbyfll'f jor fi/lone! fif fl/al11:(II1.

Mikmllæring:n·ffJf!er fil viJlft'l'JI\'('{/e.
I gennem ån::ne er dcr gennt::lllflm mange lor,>"g m~d

tilfør'>d af Illlkronæring,.'lOffer lillorskellige afgrodcr I
Danmark. GenerelI er der 1 forsøgene ikke konstateret
behov tor at tilfnre mikronæring:o.stoffer lil korn udover
mang:Hl og kobber på visse area1t:r. På længere ~igt kan
der Op~IJ Ilehov for også al lilfl·,rc andre mikronæring:-
stolfer "om bur. molybdæn. l.ink og Jern. idet afgmdcrnc
hven [Ir !Jerner en vis m;engde fra jorden.

I 1997 cr der i <,amarbcJde med Norsk Hydro Agri
gcnncmført 5 f()f~{1g med [ilfør:-c1 .lr rnlkronærings~l()f

fcr lil vinterhvede. Resultalerne fremgår af tabel 30.
Tilfor~d <lf en mikronæring'>Molblanding mel! el ind
hold af mangan, kobber. link. molybdæn og hor svaren
dc lil honførslen i en ,;cd,kiftcpcriode på ~·4 .Ir (l"or
...og:-Ied 3) er '>arnmenlignct med fONlg:-led uden tilfor
..el af lllikrona;f1ng~slolfer(led I J. :-.amt en rnikrolla:
ring:"<;toO)lanl!ing lldspr~jjlCI. I lcd 5 og () Cl' afpmvcl
NPK-g~ldlllngcr med lih;cllllng al hcnholdwi ... kobber
og mangan. For<,"gene er gnllldgodel med NPK 25-2-9
111. S i hegyndd:-.cn af april med en mængde svarende lil
40 kg kvæl.,>tof pr. ha under kvæl"lolbchovet beregnel
cfter N-mIn. I begyndel ..en af maj er de for'>kcllige for·
:-'~1go;gndninger ud'>prcth. mcns Illikronænng.,~tolblan

dlllgen er ud~pn'\jlet ~idsl1 maj.

(;odsknin~ o~ kalkning

7i:lhd .Io. MIII,/"O/l(crillRllfOffer li/lul/erlll edi' (F20)

~
~.~ ~-~

Vlnttrh\'ede prolem merudb
i kerne tlkg pr ha

5 jt/flOX JIJ1J7

l. 40 kg N i 21-:\.8 m. S 10.7 74,4
2.40kgN 121·}·1l1lJ. S + Ilukron 111.7 0.2
3. 40 kg N i 21-3-8 III. mikmn. + teslmikron. 10.9 0.1
~ -«I kg 1\ l 21·J·R fil S T fllll.:ron Ud'Pfllllct 11.0 II.\}
5.4QkgNi21·3·8m.S+Cu 10.5 0,4
6 ~n kg N I 2t \:01 111. S + \111 11.1 1.1/
LSD ni

hJr'>ogene er gennellllurt pti ar~:.ll~r. hH)r der kunne
være mi<;tanke om mnngL:l pa mikron;crinp"lotfer. Dv ....
nrcater. hvor der ikke ~r lilf,·;rt hllo;dyrg~xJnil1g i [Irene
fonHI (\g ptl ~anJjuf(.1 (J H "l-

I gl.:nnemsll11 af dc 4 lor'iøg er der Ikke opnucl ~iglllri

kanle m~rudhYllerallilr~~re rnikrnn;l~rmg:-O"t()ITcr.Re<,tJl
taler1lc hckræftiger tidligere år.. for'>l,g. der har Vl"l. :u
der generelt iUe er hchov for tilfor'>cl af mikronæring:-'
~Ioflcr i Dannwrk.

Husdyrgodning
Igennem 9<remc er der I dc landl,kullOmi'>kc lorcningcr,
regi gellnel11f~\n Cl megcl :-otorl anl:rt for~øg med hu:-.+
dyr~~)dning. Langl de l1e:-le af (II:- ...c forM,g ter genncm·
fon meJ gylle. men fr.l 1992-95 er der og,>j gennenllun
fUrMl!! med la"t ~taldg(1dnlng. Restriktioncr i anvendel
:-.cn af gylle om efterårelog el sligenut:: arcall1led vinter
sæd har rellct lIl1Cres..en mod anvcndcl"c af gylle IIIll

forårel i \"intero;:cd i all11l1ldelighed og i vintcrh\cde 1

sa.:rddc"hed. De positive resultater i for<.:øgene med
for~r~lldbringll1ngaf gyllc i vintcr ... ;cd har været Mærkl
medvirkendc lif. at landbruget over en relativ kurt lids~

periode har været i stand lil radIkalt :.lI ændre adfærds
nwn",er rned hCII'>yn lil anvendelsc af hu"dyrg~1dning.

Udover selvlinansiering er forsøgene finan:-iercI af til
skud fra bl.a. fVll1jøstyrelsens renere tcknologi miJler.
Udviklingsprogramlllet for l3iog;r, og Prol11illeafgift~

fonden.
I langt de ne~.le af fON~genc er gyllen udbragt med

uJhringning:-ud~lyr fra Landskonloret for PIanIcavl og
af Lmd:-okollturet" personale. Lalld~k()ntorct råder ovcr
to forM'g"gyllevognc. som er i ~tand til at do"ere gyllen
nøjagtig!. og pa vognene er monterel udstyr III nedfæld
ning. udlægning med ~1<t:I}C.... ko elter ~Iæbeslangcrog til
bn..:d ...predning. Som .'il;.tndard er såvel slæl>c"ko som
:-læbc,>langer monteret mcd en indbyrdes af... land på 30
1..:1l1. Ved brelhprednmg monteres en ...prcdeplade under
hver "lange, SOlU løftes over jordovcrt1aden. S, lede" er
der en 'prcdeplade for Iwer 30 cm. og fordelingen af den
bred'predte gylle er derfor væsentlig bedre end den for
delIng. man opn[lr ved bredspredning i pr.:lkSIS. og ud
bringningen er Iangimindre \'indf'ibom.

Margmaloplagelsen af kvæl"lol i kernen hcrcgnc.'i
...om h:cldning~koefficicntcntil den tilnærmede rctte h·
nic tor kvæl"tofoplagebcn i kernen. som funkl ion af

J~5
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tilfprslen af kvæl'i1of i handelsg,;dning. Definitionen pi!
marginaloptogeisen er Jåledes den andel af det sidst
tilførte kg hælstoJ, som optages i kemen.

Som el mål for hu~yrgpdningens kvælstofeffekt, er
der j de ne!>te forsøg beregnet et \·ærdiral. Værditallct er
beregnet som marginaloptagel<.,en af hu~dyrgødningens
kvælstof I kerne i forhold til optagelsen af tilsvarende
mængde kvælstof Illfurt i handclsgødning. VærdjUll/el
defillerrs sdledes som det antal kg Io'æisrof i handt'I_~

gødning, som /(}() k~ loralhælstuf i h".sdyrgodmn~ Iwn
erstatte. I beregnmgen af værditallet indgår marginalop
tageIsen af kvælstof i handelsgodrung. Ved en lav margi
naloptagelse er ...'ærdltallet meget påvirkeligt af selv 5ma
u~il..kerheder I for..ogene. og beregrungsusikkerheden
bliver forholdsvis Mor. Værditallet i vinterhvede bereg
nes derfor kun i fOf\og. hvor marginaloptagelscn af
hælstof i hande1sgødnmg er \tprre end 0.20. I 1997 har
der generelt været en høj marginaloptagelse af kvælstof
i forsøgene. og marginalop!agel'ien har kun i gan ..ke få
tilfælde været under 0.20. Værditallet er derfor beregnet
i ..,tOrt set alle fOf"\Cg i vinterhvede, hvor der er indgået
forsøg ..led med stigende mængde kvælstof i handels·
godrung.

år man vurderer et værdilal. bor man samtidig se pa
merudbyttet og kvællitofoptagebien for den tilsvarende
mængde kvælstof I handelsgodning. Et lavt værdital i et
forsøg er således ikke s afgtlrende. hvis 'iamtidig mer·
udbyue! for den til ..varende mængde kvælstof i handels
gødning er beskedent, idet udbyuetabet for den d rlige
kvælstofvirkning i husdyrgødningen ogs vil være lavt.
Omvendt er udbyuetabet stort ved et lavI værdital, hvis
merudbyttet for kvælstof i handelsgødning er stort.

Når der i forsøgene regnes med gyllens virkning på
kvælstofoptagelscn frem for virkningen på kemeudbyt~

tel, skyldes det. at kvæblOfoptagclsen bliver ved med at
stige ud over det kvælstofniveau. hvor der ikke længere
er et stigende kemeudbytte.

Ud fra et gennem.. nit af de værdital. der er opnået i
nere års forsøg. kan den forventede markeffekt af kvæl
stof i husdyrgødning fastsættes. Ved godningsplanlæg
ningen beregnes efterfølgende behovet for supplerende
tilførsel af kvælstof i handelsgodning.

I forsøgene med gylle er gyllemængden nonnall af
passet efter en tilstræbt mængde ammoniumkvælstof
tilført med gyllen. Umiddelbart for udbringningen er
gyllens indhold af ammomumkvælstof målt med en
Agros-kvælstofmAler. Ud fra mdholdet af ammonium
kvælstof er det nødvendige antal tons pr. ha herefter be
regnet. I forbindelse med udbringningen er udtaget en
gyllepm...'c. som er sendt til analyse på et kemisk labora
lorium for indholdet af torstof. pH, tOlalkvælstof. am·
moniu.mkvælstof, fosfor og kalium. Værditallene er be
regnet ud fra den tilforte mængde gylle og laboratoriets
analyse af tocaikvæl ..tof.

Gylle til \lillrerh~'ede

I 1996197 er der gennemf~rt forsog med kvæggylle. svi
negylle og afgas3et gylle til vlOterhvede. Desuden er der
afprøvet et opkoncentreret gyllesprodukt fra firnlaet En
votech's separationsudslyr. I forsøgene er forskellige
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udhringning\\Id.!lpunktcr afprovct. og for kvæggylle er
slangeudlægnmg tillige sammenlignet med nedfæld
mng.

G.\"IIt' til \'illll'rln'edt' om efterdret
Om efteråret er det kun tilladt al udbringe gylle 111 eta
blerede. o\'ervmtrede græ5mar~erog til arealer, hvor der
skal være vllltefT3p~. Af miljøhensyn er det derimod ik·
ke længere tilIadi at udbringe gylle til vinterhvede eller
andre komafgroder. lmidlertid er det stadig tilladt at ud
bnnge handelsgødning om efteråret. men en forspgsse
ne I midten af SO'eme viste. at der generelt ikke var be
hov herfor

lord· og Vestj)lIand har man imidlertid erfaring for.
at tilførsel af en relaliv beskeden mængde gylle til vm
terliæd om efterårel har en POSitiV ind\'ir~ning ~ O\'er·
... intnng og udbytte. Dette ble\' bekræftet i 15 forsøg fra
1992-94. idet gylletllforselen om efteråret havde en po
SIIIV indvirkning på udbyttet. Imidlertid var merudbyuet
for lilfor-.el af gylle storre end for tilførsel af en tilwa
rende mængde uorganJsk hælstof i handelsgødnJRg.
Derfor blev der I 1995 iværksat en forsogsserie, som
bl.a. skulle belyse. om merudbyttet for udbringOlng af
gylle Lil vlOterh\'ede om efteråret delvis kunne skyldes
gyllens indhold af fo~for. kaJium. magnesium eller ~ob·

ber med gyllen.
I 1997 er der gennemføn i alt 5 forsøg efter den for·

\ogsplan. som er gengivet tabel 31. Forsøgene er alle
gennemføn p arealer i Nord-vestjylland. som regel·
mæssigt gennem de sene.!lt 5 år har fået tildelt husdyr
gødning,

Gyllen er doseret efter mængden af ammoniumkvæi
..tof, og der er tildell 12-14 ton pr. ha.

Sidst i november er der udtaget en planleprøve af hve
dens overjordiske dele i det ugødede forsogsled samt i
de forsøgsled. liom er tildelt henholdsvis NPK-godnlOg
og gylle om efteråret. Planteprøven er analyseret for
råprotein og kaliumindhold. Generelt er der målt en re·
lativ lille ~vælstofoptagelse om efteråret, også selvom
man tager i bclragtning. at kun ca. halvdelen af plantens
samlede kvælstofoptagelsen om efteråret finde .. i de
overjordi\ke dele. Meroptagelsen af kvælstof for til for
..el af handelsgødning eller gylle har knap været målbar,

KaJiumindholdet har derimod været større både efter
tllforsel af NPK og gylle end i det ugødede forsøgsled.
Dette kan have betydning for overvintringen. da kalium
stimulerer transport og indlejring af kulhydrater I efter·
årspenoden. og denned fremmer plantemes oven'm·
tnngsevne

Forsøgene er gennemfort som to-faktorielle forsog.
Idet blok A er gødsket efter N-min-metoden om foråret.
og blok B er godsket 80 kg pr. ha under N·min-anbe·
faJingen om foråret. Udbyttetabet for at godske 80 kg N
pr ha under N-min har været på knap IO hkg pr. ha.

l gennemsnit af forsøgene har der lcun været et meget
be~kedent og usikkert merudbytte for efterårstilførsel af
såvel kalkammonsalpeter og gylle. Merudbyttet har
været lidt storre for tilførsel af både gylle og NPK gød·
ning end for ren kvælstofgødning. Merudbynet for efter·
år!>godsknlOg kan derfor skyldes en kombinalion af en



Cødskning ug k'llknillg

T;;lhd 3J Gllfe til I'intnl" eell' ollll'!rerllrel. (F21)

NO\'. Nov. Gødsk~t efter N·min, fonlr 80 kg N under N-min. forAt

Planteopt. Kalium-
Rlprotcin.

Udb l1e Udb ,I<
\'lntltrhvecilt

j nov,. kg indhold I kg N i hkg RåprQlein.
kaN j ""I

blade. pet pet. i p<l. ,
N pr, ha løNtOf

kerne kerne
'''Nol

kerne kerne
afTS Dr, ha "'ha _ Dr hil n, lul

IO 1.51 lOA III 72,0 ,.. •• 62,2
10,6 "' 73,2 9.6 89 62,5

Il 1.70 1O.1i 118 74,S 9.l 90 M,l
12 1.68 10.4 III 13,9 9.3 90 64,7

1l.1 124 75,0 10,0 100 66,7
11.1 120 72.4 10.0 101 67.1

/1..\. .1.5

33 1]J-57} ki<: N/ha
/72 (147./I)~J kR ,....lIw

(;/11 N 111111 I rlJlt:lJllt'II,j,mlr, h-d 5 "K 1).

N /",/101' e/tf'r N'lIIm, fl/rrlr. tf'd 5 lig ri

,~r(!nø~ /997

1 Grundgl'llil'l
2, 40 N ikas, dterlir
"l ~II ~ I ka~, cfto::rår

~O()~gPKO'i 12\lgCu
4, 40 NH4·N l gylle. efterlir
5. .JO f\1l. N IllyllC'. ('a l tllolJ

6. 40 N i kIIs, ca l. maj
UD

VedrweDdc Olien Udbragt. Indhold, kg pr 1011 NH1·N,
tOft pr hil TOI41-N NH·N P K kg pt ha

5 {"flfI,l( IIJ97

EflC'n\J"udhr,t~1 12.2 4.01 1.1 O,. 11 .17,0
Fonmudbrngt 13.9 4,3 J.O 0,9 2,4 40.1

Gød..ke:t efler N·min. fOlir 80 kg N undtr N·min. forår

Vlnltrh•• 1995-97 R4proIe Udbvttc I Udb""

pet. i t':~~ I kg (IO I ~lhkg k~me R4r rutcU\rl ~g!'ol i a Ibkg kt:~
kt:~ r.!:- hil _.p.r ha pet. l teNOr l.enJ(' pr ha Dr h.I

IZ/IIn(!!: /995-97

l Grundgoocl 10.h 9. hH, 10.0 84 59.1
2. 40 N i køs, eflerår 10,1 102 61,3 9,7 81 61,1
.1 40 N I ~a~. efterår

500 ~g I'K O-~-12 Mg Cu 10.6 IO' 61(1 9,7 86 62.6
4, 40 NU 4·N i gylle, efterår 10.5 IO' 68,4 9,7 81 62.2,. 40 NIl'·N I iD lic. ca I IlI.lJ 11.0 1117 M.n 10.2 91 62.9
6. 40 N l køs, ca. 1. maj 11.2 11).1 65.7 lOA 92 62,4
L'ilJ 2,5 lU

kv:clslofeffekt og en effekt af tilfurt fosfor, kalium.
magnesium og/eller kobber.

I forsngsled 5 er der udbragt gylle om foråret. Mcmd
by"ct for den fomr:-udhraglc gylle har været 1-2 hkg
~lnTTC end for den eflcr3r5udbragtt' gylle. Da protf'inpro
celllen sallllidig har været ca. 0.7 enheder stOlTe. har kvæl
slofvirkningen været MI)n.l af den forårsudbragle gylle.

I for:o.ogsled 5 og 6 er effeklen af -1-0 kg N i b.lkam
IllOllsalpelcr sammenlignet med en til:-varcnde mængde
uorganisk" \ ælslof i forårsudbragl gylle. I gennemsnit
af forsugene har der været el SlUtTe mcmdbyue for gylle
end fur kalkammonsalpeler.

Fonld for 2 af de 5 forsag er der nedmuldet halm fra
den foregående afgrodc. I de ovrige 3 forsog er halmen
fjerne\. Merududbyllcr har værel up~virli:ct af. om der
har værd ror~t:lgel halmnednuldning eller ej.

I label 31 er der også \liSI en s:lmmenslilling af de l:!
forsog. som er gennemført fra 1995-97 efter den samme
forsøgsplan. I gennemsnit af alle tre !tI' har der V:l'rel el

~tOtTC merudbyne for eftcrårsgodskning. end der har væ
ret j 1997 alene.

ForM,gene videreføres ikke i 1998.

Flae drs forsøg med efterdrudbmgt gylle og lilli/dels
godIIilIg fil l'iWI'r/II'ede har \"iSI, (1/:

- I Nord-I'iwjyllalld oplI/a der ofte et merudbvue for ej
terdrstiljorsel (lf hllmlelsgodllillg eller gylle. I hall
deisgodIlillI( er der IIdol't'r menulbyt/l! for tilførsel af
ell rell hll'/l'wfgodllill8 ogsd Op/ldel merIIdbytte for
tiljcm'eI af PK-godlling med magnesium og kobbl'r. I
I'i,ru ti/jælde' kali ml'ntdbyrrel imidlertId ikke aletle
tilskril'es lilførsel afmrringssloffer.
Plallleprover lu/rager i lIol'ember har I'isl, at kalium
indholdet i de owrjordiske dele fif p/amen er .f1ørre
tfra filførsl'l af NPK·godllill8 eller 8ylle t'tId i IIgode
de forsogslt>d. II/dholdet af hæl.ftoj fosfor. magnesi
um og mflngan IllIr l'æret I'flS, IlallSel om tier er tfier·
t1rsg,ulskt'T l'lIl'/" l'j.
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Tabel 32 Srillegvfle til villtl'rh\'ede (F22)

"l Fralrukkel udgift~r lil handelsgoolllng og udbringmng ar handels·
gødning

", Samlet værdital (or l. og: 2_ udbringnlllg

M",·
TotøJ·

l"H.-N.
Ud giral

'·ed~DIInI
~.

kg ..... V"'- .,..
k8 lOlI d; lajle1K

pr IOn
pr. ton

", .. tal .fN
i la....

5 forsø!/.

L<d5 4.8 3,4 37.3 60
Led 6, I. udbringmng 4.8 3,4 18.5
Led 6. 2. udbringning 4.6 3,3 18,7 59""1
Led 7 Igylle+O N Ikas) 4,. 3.3 39,4 71
Led 8 (gylle + 30 N ikas) 4,6 3.3 39.4 74 0.46
Led 9 (gylle + 60 J\' ikas) 4.• 3.3 39.4 71 0.34

34 (27·38) kg pr. hu
/56(/42-IB9)kgNpr.IJO
35,5 (20.4-45.0) hkg pr. 1uJ

den i begyndelsen af april sammelignet med udbring
ning sidst i april og med en delt lilrørsel henholdsvis
fprst og sidst i april. Udbyueforskellene mellem de tre
udbringningsslrategier har været små,

N-min-indholdet i jorden om foråret har i gennemsnit
været på 34 kg pr. ha. og den økonomisk oplimale kvæl
stofmængde har været på 156 kg pr. ha. Suppleringen
med kvælstof i handelsgødning har udover el slørre ud
bytle. resulteret i et højere indhold af ciprotcin i kernen.

J 1996 blcv der ikke måh merudbytter for supplerings
go<bkning med handelsgødnillg. hvilket kan tilskrives.
al N-min-indholdet i rod7.0nen i gennemsnit på 90 kg pr.
ha i 1996. og den optimale kvælstoflilførsel var på kun
69 19 pr. ha.

GIIS. N·mm i md:lJlum:
Gn.s #kon. oprinw/ N-mangde:
GIIS. muudbvtri! vi!d Opl. N:

5 forsøg
1. Grundgooel 9.1 42 3M
2.100Nikas 9.7 87 29.2 23.0
3. 150Nikas 11.0 106 33,6 24,8
4. 200 N i kas 11.8 117 35•• 24,3

5. 120 NU.-N I gylle.
(pr~t i april _.7 85 27.6

•• 60 NH4-N i gylle.
r"rsl i april +
60 NH

4
-N i gylle.

sidst i april 9.4 83 28.3
7. 120 NH.-N; gylle.

..idM I april 10,5 90 26.3
8. 30 N i kas først i april +

t20 NH
4
,N i gylle,

sidst i april 11.2 104 31.3 2.3
9 bO N ikas fOThI I april +

120 NH.-N i gylle.
'ld'llllpril lU 114 :U,2 3,7

/.SD 5.0

Ud· C.. Netto-
R'· bytte. bytl< merud-

prote.... kgN og byue for
Vlawrb,,_ pCl. ... , ......... 1w>d<1,

lørstof kerne ""g gødnin!
p''' ..... ""g k"";;

pr. ha pr ha"!

Sl"inegylle til \'imerin-ede om fordrer
En lang række forsøg med svinegylJe til vinlen.æd gen
nem de sidsle 6-7 år har vist, ut der nOnllalt kan opnås
en meget hØj l. års udnyttelse af kvælstof i svinegylle.
Således har det gennemsnitlige værdit'll i 121 forsøg
med gylle udbragt med slæbeslanger i slutningen af
april eller i begyndelsen af maj måned været 61, hvilket
næslen svarer til ammoniumindholdcl. Forsøgene har
desuden vist, at ved kombineret anvendelse af svineg)'l
le og handelsgødning, opnås den bedste virkning ved al

udbringe en svovlholdig kvælstOfgodnillg i begyndeben
af april for derefter at udbringe svinegyllen i ~lutningcn
af april eller i begyndelsen af maj.

Stramninger i kravet lil kvælslofudnyltelsen og d~t re
lativI lave kvælslofbchov på arealer. som har fåel tilført
store mængder husdyrgødning i årene forud bevirker
imidlertid, at kvælstolbehovet orte næsten kan dækkes
med gylle aJene. Derfor blev der i 1996 iværkslIl en for
søgsserie. som skal afdække. om kvælstofbchovet på
husdyrintensitive svinebrug heil kan dækkes af <;\·inc
gylle, eller om en vis supplering med kvælstof i handeb
gødning er nødvendig. Efter de hidtidige gødningsnor
mer. svarede I dyreenhed i slaglesvinegylle til ca, 100
kg IOlalkvælstof, og ved tilfør~el af slaglesvinegylle fra
1,7 dyreenheder pr. ha tilfønes ea, 120 kg ammonium
kvælstof pr. ha. Derfor bliver del afprøv~l. om tilførsel
af 120 kg ammoniumkvæistof i svinegylle er tilslrække
lig til vinlerhvcde på svineejendomme. Desuden afprø
ve~ forskellige lildelingsslfalcgicr for gyllen. ::>;lmt fur
skellige kombinationer med handelsgNlning.

I 1997 er der genncmf~,rt 5 forspg efter fursøgsplanen,
som er visl i tabel J:!. Alle fur~ogen(' er gennemfort i
Jylland. Gyllen er udbragt med :-læbeslanger.

For al undersøge. hvilke udbringningstjdspunkter.
som er optimale. når hele kvælstofmængden skal dæk·
kes med svinegylle, er udbringning af hele gyllemæng-

~ Merudbyuer for tilførsel af gylle om efteråret "ar Wl;'

ret "æsten lige så SlOrt som for foriJrsudbringlJilJg af
samme mængde uorganisk kvælstof i gyl/e. Indholdet
af r&proteill i kemen IInr imidlertid \'æret lidr stprre
efter forårslIdbringning, så den samlede hæl.Ho/ud
lI)'uelse Jlllr \'ærel.Horst vedforårslldbrillgnillg.
Merudbyuet for efterårsgødsknin8 hClr værN storsr.
mir hondelsgødningen har I'æret tildelt relatil't~ellr

om foråret. Ejrerarsgødskllillg har deifor formc'/lflig i
I'isse rilfældc' forebygget J.."welslOfmanRel i del tidlige
fodlr.

- Der ses et større memdbyue for tildeling af gylle end
for fildelillg af ell tilswrCllde mængde uorganisk
k\,(l'lsroJ i kalkalkammonsalpeter i heR_vndelsen af
maj.
På trods af. til optage/sen af km:l.!JIOJ efler tilførsel af
handelsgødnillg og gv/Je om efterarer er beskeden.
hor kwe/srojoptagelsl'" i keme \'ed "pst al1igl'\'t'J væ
ret af san/11/l' \·tprrelsesordenwm ejter tilførsel af en
tilsvarende mængde hælslof i "onde/sgødning om
foråret. Bedre l,tobler;ng om efterårt,t med bedre
OI'erl'imring,fI'\'ne vg I'ækst omforårer ril folge font/o
def: tl1 I'C('Tl' dr,wg til derte.
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5]'lnpK

I Grundglxlcl 'J,O (,2 ~("I

2 lOONikas 9.7 102 24,2

.' 150NlL~, 11.1 12" 2'),~

4. 200 N ikas 12.0 141 32.7,. 1'111_1 l april' 100 NII4 N l ~}'J1c

Iwdfll'ldl't ~Jl 'JK 2\.0
6. Førsl j apnJ. 100 N1-14-N i gyll~

nedfældet + SO N ikas førllt i apr. 10,5 117 28.2
7 FOI.... ll apnl 100 NH4-N i ~ylte

slan/;:elJ{lhl~l t 50:"ll i Lh fllf',! l apr 9.l 101 ~6.7

8. Sid~t i april: 100 NH4-N l gylle
slunlo:~udlagl + 50 N l l.as først i apr. 9.9 11O 28,1

r:m 42

65 r2to:- //V/I..J.: fIr. /11I

/72 (/41-/86) kg N pr; lUl
tl.7('7.0-J8.5JhJ.:.~p' ho

.w
42

"36

Udb)'lIe~
og, I

merudb.,
hkgkem~

pr. Ild I

5X.K
5Q.5
.'iK. ,
55,3

Udbylt~,

kgN l

k~me

pr. ha

1.7
1.7
1.7
1.7

RI
protem.
pct, nf
10r310f

Vinterhvede

Tt.11Jel .u. Knt'Ks:vlle Iii lifllNJII (,dl' ("'2-/)

Vedrertnde ialltn

5lim,,!:
Lcd ~, l\.edlældel fN"1 i apnl l5
Led 6. Nedfaddcl fØrsl i apnl 3,5
u'd 7, SI,H1geudhl~1 forsIl ;lpnl 1.5
Lcd 8. Slangeudlagl sidsl i april 3.6

GIl~ N'"II11 f '7101:11I11'/1

OliS pJWIf. optimal N-mæflgde:
Cm, IIJl'mdhl'tt'· \'1'11 0ln. ,'tiBcmærk.•11 en :cndrCI fordring~prahb mcd hensyn lil

råprOlcin i i~~cr ~laglc"vill('be:-,~cll1inger. h~\I' re:-.ulterd l.

at kvæh.tnrud~kllldsen i gyllen er faldet betydelig!. og
vil formentlig fort~:CIll: rl1l:d at falde i fremliden. Med de
nu~:c1dcnde nonner for ~I:lgtesvincgylle udbringes der
for kun ca. HK) k~ :ulll1loniumk\a:I:-lof pr. ha ved en
lilførsel af gylle fra 1.7 L1yreenhcLl pr, h:l, I fremtiden
kan dct derfor hlive endnu mere l1(;dvendigt med Sllp
plering...g(id:-.kning på ~\inccJendomrne. end del er i d:lg.

Flaf' II,.S fon",!!, med!o/"{ln'lIllbriflXllillg of.\'l·jllegylll' fil
I'lwer/I\nlt' har !'itI, (1(.

\hl el rU/mw I, N-IIII1I-l/Idho!d i md:ol1efl om fordret,
1'1' dn ikkl' rils/m'kkeligr ar tildele 120 kg al11mOrlillTl/
kwt'/I'ro!JlI: /UI (/,7 d."I"l'('llheder) i tvirlegylle, se'" ,'ni
1'11 lIu',!!,l'r ho] lidl/ytrel,ll' Clf 8\'1I1'1IS hæhloj En Hip'
IlIaiII,!!, mnl 'rlllldel",!!,odllillg er IIf'dl'emlix for (I( IInd
gli wlder~wd.\lurill,l!,ot: "kmlOlllisk /lIb.

- Pm/p/IIlml('I,,/tell i h'ml'lI sfixcr 1'(1. 112 1'lIl1ed for hl'l'f'

30 kR h'æt,lul i wpplail1,l!,,1 t:odniflg.
1:'11 ddilll: afafgylll'Ifl(l'lIgtiell reslllterer i PI lidt 1'/')"

n' }//el"lulln'trl' ('Ild l'l1 \'(/m/n rifRu'.H'/.
For.I/l'llnl'ir/..llinx/'n af"I';"egylh' Itll'imerwrd HlIf'f'T'

IIW.I'/(,II ril imlllOldl'f 11/ lIIII1110Ililllllkl'{l'I,I'/O! i gyllnr.
,WlI/I er m. lO pc/, af IOlalkm"hrojind'wlt1ef.
Vl,eJ ('11 komhilll'I"l'/ Il/ll'('IIr/('lsl' af /1l/fu/d"xpdlJill,,: og
\'I'jm'KIl/e, /tb tlnl }}{'d~f(' I'ir"'nill,!!, l'ed (l( (lIIll'IIl/e 1'11
q'ol'l"oldig k,'(I'!.I'/lI!K('dl/ill~i Iwgwrdelsl'lI l~rllpril og
lIlIbringe ~vll('ll i S"I"'IIII:f'1I a(april eller i begynde/o
U/I lIf maj.

KI'a'~gylk li/ 1';/II('rllI'('(II,

Kvælslofefkklcn af kv:l'ggylle udbragt 0111 foraret lil
\intcNcJ er normalt 20-)0 enheder I:l\'ere end af svine
gylle. r...agClllc til dellc Cl' bl.a .. at indholdet af ammo
niull1kvælstof er lavere l kvæggylle end i svinegylle. Sf!·
lede~ er ammoniumandden norma h ca. 55 pl'!. i kvæg
gylle mod ca. 70 pet. i ... vinegylle. Oc!>udcn har kvæg·
gy tic cl højere hlrslofindhald og er mere lyklOydende
end svinegylle. hvilkel resulterer i. at ammoniaklabet er
stolT\.~ fra overOadclldbragt kvæggylle end fra svinegyl
le. da kvæggyllcn er liengere lid 0111 at trækh ned i jor
den.

En af madertIc p:i at hæve lldnyueben af kvælstoffet i
kvæggylle er :tI rcducere eller helt hindre ammoniakfor·
dampningen, I voksende afgrøder er det ikke prakti~k

muligt at ncdharvc gyllen. ~Otn ellers er en meget effck
liv lll~de at reducere ammoniakfordampningen pli. Der·
imod er det muligt al nedfælde gyllen direktc. Derved
kommcr gyllen ~Ict ikke i forbindel~ med atmosfæren
efter udhringningen. og alllmoniakfordampningen for
hindres. Efter nedfældning kan dcr imidlertid være
større risiko for kvælstoftab ved denitrifikation. men ri
sikoen er begr..cnset. hvis gyllen udhringes på en tør jord
(afdr:cnet til under markkapacitet). En ulempe ved ned
fældningen k::ln være. :U ncdfældercn bearbejder jordcn
for hårdt. og afgnxlen derved tager ~kade med udbytte
tab til f~)lge,

I 1996 blcv der iværksat en forsogsserie med det for
mål ~I\ afprøve forskellige strategier for nedfældning og

slangt'udlægl1lng af kvæggylle. I 1l)<)7 er der gennem
fort :) for<;Cig efter den ~amme for<;øgsplan, Fnr"øgsplan
og rC:-llltalCr er vi<;1 ilahel 33.
l gcnnemsnit af forsøgene har der været Cl lidt Shlrre
merudhytle for nedfældning af gyllcn end for slangeud
lægning. I ingen af fOf:'>pgene har nedfældnlllg gi\'et la
\'cre udbytte eml sl:.tngclldlægning. lTIen forskellcn har
ikkc været signifikant.

Slangeudla:gning af gylle er <;ket henhold"",s i begyn
del$en af april og i Slutningen af apnl. l ::lill' forsøgene
har da været el lidt sl~;rn: mcrudbyuc for udhringningcn
"idsl i april end i begyndelsen af april. Fu"kellen har
dog ikke værel ~ignifikanl. Dctte er i lllod~lnd mcd tidli
gere års forsøg med kvæggylle. som h~lr vist en lidI bed
re virkning af dcn tidligt udbragle gylle,

J\'cdfældnll1gcn har en po~itiv indvirkning p~ imlhul·
del af mprotcin i kernen \'ed h~l<;1. Nedfældningen har
<;~lcdes hævet proteinproccntcn med ca. O.R procentcn
heder i forhold til slangeudlægning, UdbYIlCI af kvæl
stof i I...emen har denar l gennem"nit været ca, 14 kg h~l

jere efter nedfældning end efter sJ:lIlgcudlægning. Der·
for har værditallCl af den nedfældede gylle ()gs~ værel
højere end efter ... Iangcudlægningen.

Flere Ars fors,)}!, med nedfældfling og slollgl'udlæglllllg
afhæggylle Iii villCerll\'ede har I'isl, al:
- NedfældrIllIg af kvl1.'ggyfle gil'er (/f/ledniNg /iI e/ bdf

.l/ørH' kertll'udb)'lfe elld slallgl'lIdlægJlill~. Desuden
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stiger proteinprocenren betydeligt. Værdiwllet af
kvælstof i nedfældet hæggylle er op til J5 enheder
større end i sialIgeudlagt kwcggylle.

- Den mekaniske pdvirkning af afgrøden ved nedfæld
ning gil'er ikke anledning til wbl'oldende afgrodeska
de.

- Førstelir.l'virkningen af kvælsrof i Jlangeudlagt kvæg
gylle svarer ofte til indholdet afammoniumkvælsw!

- Under gl/nstige vejrforhold opnds stort set samme ef
fekt af slangelJdlagl .wm afnedfældet hæggylle.

Afgasset gylle ril vimerhvecle
Der er nu 18 gyllebaserede biogasfællesanlæg og 18
gårdbiogasanlæg i drift i Danmark. og hvert år kommer
flere til. Biogasanlæggene behandler årligt ca. 900.000
tons gylle. hvilket svarer til ca. 4 pet. af den samlede
gyllemængde i lande!. Forud for afgasningen blandes
gyllen lypisk med 20-25 pct organisk affald fra r.eks.
industrier og kommunale rensningsanlæg. Delte affald
har ofte et lavl indhold af ammoniumkvælstof. og derfor
er g~dningsværdienaf kvælstoffet umiddelbart begræn
set. Under afgasningen nedbrydes imidlertid en stor del
af den organisk bundne kvælstof. og teoretisk set er del
derfor muligl al opnå en bedre kvælstofvirkning af den
afgassede gylle cm.! af ubehandlet gylle. Samtidig sker
der dog en stigning i blandingens pH. Denne stigning i
pH er uheldig for kvælslOfudnynelsen. da indholdet af
ammoniak stiger. Ammoniak er en flyglig gasart. så der
for er risikoen for kvælstoftllb ved ammoniakfordamp
ning storre fra afgasset gylle. end fra ubehandlet gylle.

Ved al tilsætte .syre lil gyllen kan Illan nedsæne gyl
lens pH og denned risikoen for ammoniakfordampning.
Ved at anvende svovlsyre lil pH-sænkningen. opnås des
uden den fordel. at man kan dække afgrødernes behov
for svovl. Del naturlige indhold af svovl i gylle er nor
malt ikke tilstrækkeligt til al dække afgødemes behov.
Den slOrste effekt af syrctilsætningen forventes under
forhold. hvor risikoen for ammoniakfordampning er
særlig stor. Det vil sige i varmt. skyfrit og blæsende vejr
med lav luftfugtighed.

Ved al tilsætte kvælstof i form af urea til gyllen. kan
kvælstofindholdet af gyllen hæves. s3 afgroden kan
fuldgodskes med både kvælstof. fosfor. kalium. mag
nesium og svovl. Ved anvendelse af urea er der imidler
tid en aget risiko for ammoniaktab. idet ureaen relativt
hurligt omsættes lil ammonium efter udbringningen. En
blanding af svovlsyre og urea lil iblanding af gylle er til·
gængelig under hande1sna\ net Acid-Line (NS 15-8).

l de seneste år er der gennemføn en lang række forsøg
med tilsætning af syre og urea til afgasset gylle. I 1995
ble\' der iværksal en forsagsserie efter den forsogsplan.
som er vist i ta~l 34. Forsogsserien er afsluttet i 1997,
hvor der er gennemføn 4 forsøg. Resultaterne er visl i
tabel 3·l, Gyllen er udbragl med slæbeslanger.

1 forsogene tilsæltes 2.7 kg koncemreret svo\'lsyre pr.
ton gylle, h.... ilket er tilstrækkeligt til at dække vimerhvc
dens svovlbchov. idel der med 25 Ion gylle tilfores ca.
21 kg s\ovl pr. ha. Syretilsætningen har bevirket et fa.!d i
pH på ca. 0.3 enheder. Ved gylleudbringningen i april
(forsøgsled 5 og 6) har syrclilsætningen ikke haft effekt
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Tabel 34 AfgclSSet gylle til vimerIJvede (F25)_... Udbytte. Cdbyu<
\lnterbvtde qNi ..-petaf

kerne hkl kerne
t0f1tof p!.ha ",ha

4 forsøg

I. Grundgødet 8.9 'O 37,4
2.IOONikas 9.9 99 29,7

3.150Nlkas 11.6 m 34.'
4.200Nlkti 12.2 136 37.2
5. 50 N i kas sidst i marts +

100 NH.-N i afg. gylle
f"rst i apr. 10.3 110 33,9

6. .50 N l ka.s s;idst i mans +
100 NH..N i arg. Iylle
m. syre først i apr. 10.1 107 33,9

7. 100 NH.-N i afg. gylle
m. syre+50 N I uru furSl i apr. 9,9 101 31,5

8. 50 N i kas sidst i man +
100 NH.-N i afg. gylle
m. syre forst i maj 10,4 III 34.1

9. 50 N i kas s;ldSI l marts +
læ f\'H.-N i afg. gylle
rorsl i maj 10,4 108 32.3

LSD 6.9

Cns. /ll·min i rodum~n. 34 (19-57) kg pr. ha
Gru "kon. optimal N.mQ!f1gd~:157 (102·20J) kg N pr. ha
Gns. m~rudbytr~ \'td opt. N: 36.7 (23./·54.4} hkg pr. ha

VenbtaJ·V""""'" Total-N. pH U...... Pet I IDel.
1C'lJea kl pr. ton IOD pr. hl

haado
4 forsøg

Led 5. afgasset gylle.
spr. 05.8 7.81 24.8 58 69
Led 6. afgasset gylle.
apr. + S)'rf: 5.8 7..50 24.8 52 605
Led 7. afgasset gylle.
apr. + syre + IJrea 7,6 24,8 61
Led B. afgasset gylle.
mSJ + syre 5.5 23.0 66 75
Led 9, afgasset gylle.
maj 5.5 23.0 61 12

" H\or \ ll'rdilal1et er beregnet inel_ handelsgooning er det beregnet
på basi~ af tOlalkvæbtofindholdet i handelsgooning plus huMlyrged
ning. Normalt i husdyrgooningsfor50g beregne værditallel pi basis
af N-indholdet exe!. N i handelsgødning.

på udbyttet. Ved gylleudbringningen i maj måned har
der imidlertid været et merudbytte på gennemsnitlig 1.8
hkg for tilsætning af syre. I gennemsnit af alle forsogene
er merudbyttet dog ikke signifikant, men i el af forsøge
ne har der været signifikant merudbytte på 4,3 hkg pr.
ha.

Værditallene for den udbragte kvælstof er lidt højere i
maj end i april- både. hvor der er tilsat syre. og hvor der
ikke er.

Normalt beregnes værditallet kun for det kvælstof,
som lilfores med gyllen. I denne forsøgsserie er den
imidlertid beregnet både på basis af gyllens kvælstof
alene og for den samlede tilførsel af kvælstof i gylle og i
suppleringskvælslof i handelsgødning. Dette gores for at
kunne sammenligne kvælstof',"irkningen af den tilsalte



un~J I for...ng... led 7 mcd kvæblOrvir\..ningen af kalkarn
lllon ...alpclcr.

Kvælstofvirl..ningen af un~.. tibat gyllen er lidllavcrc
end k"<.l'btof\ irkningl'n af gylle og kall..anunono;alpcter i
de U\ rige for..()g~leLl på lrod" af den :-amtidigc til<)æming
af ...yrc. Forwgcnc lyder derfor pi. en lidt dftrligere virk
ning af urea end (lf kalkarnnHlIl<,.. lpcter.

FIe/"(' år,\' /01".\0"; JIIed a/l{ll,\.\('1 gylle lil l'illferhl'nle oK
m('(1 Itl.W'f"lII~ af hl'fllwldn·il·\.\/"l' (IX IIreolil def! aha,l'
I-edi' g\'lll' 1/(/1' \·i.I/, fll:

- K\'(d.I/(~{I'iJ'kt1illg{'11 af (l/Nt/I'wr gyfll' Xl'lIerf'!1 ligga
fllI 1111'1'(111 ",<'ti f>l'illegrlll' oll 15·20 f'nhedl'r hØjl'H'
('/1(1 {/f k\-æggyll('.

- ~hl li/,Wt'flllllg af2. 7 kg ÅI)III'/,lIlrf'r('f I'\'(wfsyr(' dll'kh',~

\'i",,''''I\'('(I('1I svo\'lhdlOI' ""/oP, og gyllell.~ pli .H"/lke~

("(I, 0.3 1'lIhl'da (;1'1/('1"('1, opllll,l der ikke ('ti jorbedrt'/
k\-a'/slO/c1!I'Å/ I'l'd l'yrelilsæftwIgell, 111('11 i enkelfl' for
l'l'X t'r Ol'llljt'f \'igtri/ikollfe 1II1,l'Itdb.\ /la på 4-5 hklt I":
11(1.

- Ved lifl'({'flring (~rWl't1 til g\lh'". 0pl/dl' 1'/1 Iidr dår/iXl"
H' kl'tl'I.\lIJjeJfek/ af 111'('0, ('lul lif knl'!l'fo! i Åalk.am

IIllm.lalpt'ti'r 1lr/.\'I"'l'dl 1('(Janl/.

0l'kmll"l'mrNt'/ .I'1'IlIt'Xvlfe li/ "il/la/n'nl"
Uhchandlet gylle har normalt et tnr..tofindhold på I..un 3
l:l procen!. og nænngs<,toffeme er sålcdL''' oplø~t i Cl mc
gel ~lol1 vohl1nen vanLI, Dcrfor cr oph~varit1g og ud
bnnglllng af n;~ring~"loffer i gylle;: altid forbundet med
relatIvt ... tore omkostninger. En ",..ning på dette problem
er derfor al opkoncenln:re n~cnllgsstolTellleved al bort
"eparere en del af gyllen.. v(lndindhold.

I 1997 har planlea\ "'kantarel på Ve:-.tfYlls Landlxx:en
ter gennelllf"rt IO for..~)g meJ npkonccntrcrel gylle fra
finnael Envotechs gylle ...eparcringsanlæg. "nIll i en for
sng ..pcriode har værel opslillel i Akkerup på Ve">tfYIl.
Kun Jet cnc af de to for"øg har givet tlhlrækkclig ~jkre

re~ultater.

Anlægget opkoncentrcrede \\'lIlegylle. som føf\! hav·
de va;rCI afgassel på ejendommens gårdbioga..:mlæg.
Gyllen blev opkoncentreret ca. 4 g(lnge og var efler se·
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paral101len na.:rmc"t af kon.. i~ten .....om lyktllydcnde olie.
En del af gyllens al1lrnoniurn~v:.clstof fraren ...e," under
opkonccntrcringen. ,,:\ andelen af uOfj;ani .. k kvæb.lOf i
det opkoncentren:de produkl Cl' relativt lav T~)r.. tofiml
holdct var 12.5 pet.. totalkvæl.\lofindholdcl 9. r I..g pr,
ton og allllTloniumkvæl\tofindholdet ..1-.9 kg pr, ton,

Kv:cl"lofvir~ningcn af den opkolll:entrcrede gylle har
været lidi højere end al indholllel (lf allllllonill1nkvæl
~Iof. Pur en nærmerc gran~kning al for~i1gelle hellVi ..cs
tillatX'lbdagcllfl)f<,\)g......cnc 07029-97-97).

Sllfllllll'lIdmg afjlere clr,\ forsøg llIl'd Ryl/f'
Ilanel 35 og 36 cr der glvct Cl "amIllendrag :lf dc opn:\e.
de V:t:rdllal i forM'gcne fra 1989-97, I tabellerne er angi
vct ant~lIel af forspg. del gcnnclI1'imlllge værdital og va
rialion.. kocfficiemcn (VK), Variatiollskocffir.:ientcn ud
trykker spredningen i procenl af middelværdicn. og "la
tlsti<.:k set vil 2/3 af enkcllværdierne hgge llldenl"or inter
valletllliddch';crdi ± midt.lelværtli x (VKlIOO).

I alt drejer det sig om cl mcget belydeligt antal fo ....og
i fon.kclligc afgMder og med forskellige udhringlllng~

teknikker. Værditallene for de for...kdligc kombinalioncr
kan iUe ...arnmcnllgnes dirckte. da kombinationerne
lJldbar i for'ikelllgc forsøg~scrier. I de afgrøder. hvor tier
er gennemf~~['t Illange ((I~øg. giver værJitallet dog et
godt Indtryk af, hvilken markeITckt af kvæl"lof man kan
forvente med den givne komhlnallon, I labellerne er
medlaget alle for~øgsled mcd en gIven kombinntion af
afgrode. gyllclype og udbringningslcknik.

Værditallel af wlIlcgylle til vinterhvede i april og maj
cr llllderM~gl i ct meget Slort :mtal forsøg, DCI antilge.., al
gylle. "om er udbragt inLlcn dcn 20, april er udnmgl in·
den hvcdeplanlcme har en læglvende blaLlmas'ic, Efter
den 20, april antagcs det. at planterne har cn bladllla~se.

...om i cl vist omfang giver læ vcd jordoverfladen.
Dc hOJcste værdital er opnået. hvor gylkn er udbragl

indcn den 20. april, men værdilallct er næ~len lige så
hojt. hvi~ gyllen er udbragt mellem den 20. april og den
15. maj, Med nedfældning for den 20. april cr der opnået
\ærdital p5 niveau med slangeudl:cgning. Vcd Cl relativt
lille antal fom\g i juni er der opnAet utilfredsstillende

T{/hd 35. OI'eJ",I';gl OVl'r l'll'rdiwl for kJIIl'i1f11' i g~'lle Ildbra~t iJorsøg lillw//er'll'ede i /989-/997.

I Udbragt f0r 20. april Udbragt 20. april • IS. maj Udbragt efter I, Juni

Ned- I B..d· .1 Slæbe· Slæbe- _I Bred· I Slæbe- B~- I Slæbe-
(leidet spredt slanger ,ko spredl slanjer spredt slanRet

S"III,~\I11'

VIerditllI 64 55 6J 45 65 61 27 42
Antal 9 9 " 14 28 121 5 5
VK 36 46 J7 59 30 J5 61 S4

KWI'}fJplfl'

Værditai 57 40 JJ J5 4J

An," 22 22 9 13 J2
VK 42 64 " 57 58

Afgasset gl'II,

Vw.rdltal 65 SJ ... S4
Antal 18 7 6 29
VK 34 59 28 35
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værditaj for såvel bredspredning som ~Iallgeudlægning.

Værdi tallet for kvæggylle er generelt væsentligt lave
re end for svinegylle. For kvæggylle er der opnået det
højesle værdital for slangeudlægning mellem den 20.
april og den 15. maj. Nedfældning af kvæggylle i april
giver et noget h~sjere værdital tnd både bred~predning

og slangeudlægning. Udbringning af afgassct gylle har
givet det højeste værdit<ll ved udbringning inden den 20
april.

Af varialionskoefficienteme i Label 35 fremgår del. at
der har været en megel betydelig variation i værdilalle
Ile. En del af denne variation skyldes beregningsusikker
hed. bl.u på grund af megel lave marginaloptugelser i
forsøgs leddene med stigende mængder kvælstof. I figur
II er der vist sammenhængen mellem udbyucmc ved
sanUllC mængde mjneralsk kvælstof i handelsgødning
og gylle. Sammenligningen cr sket ved en tilførsel af ca.
ISO kg mineraJsk kvælslof pr. ha. I de husdyrgødcde for
søgsled er der lilføn 50 kg kvælstof i handelsgødning og
100 kg ummoniumkvælstof i gylle. I figuren er medtaget
178 forsøg mcd svinegylle. kvæggylle og afgas:.et gylle.
Af sammenhængen fremgår det. at variationen i udbyllct
er beskeden, og af regressionsliniens hældning <0,89)
fremg;\r det, al der næsten har været samme udhyue for
mineralsk kvælstof i gylle. som der har været i handels
gødning. Virkningen af gyllen har derfor været mere
sikker, end variationskoefTicienten i tabel 35 amyder.

I vårbyg har der værel en god effekt af gyllen ved ud
bringning før l)åning (april) uanset udbringning~teknik·

ken. idet gyllen er nedharvet umiddelhal1 efter udbring
ningen (tabel 36). Ved at vente med udbringning til maj
måned, hvor afgrøden er i god vækst. forringes værdital-

let generelt. I maj måned cr der dog kun gennemfon et
beskedent antal forsøg.

Forsøg på Nordkær
På ejendommen »Nordkær.< i Nr. Halne i VendsYllosel har
man i en årrække praktiseret efterårsudbringning af
kvæggylle kombineret med en særlig nænsom jordbe·
handling om foråret. Ideen bag Nordkær·metoden er an
tagelsen om. at jordens mikroorganismer efter høsl lider
af kvælstofmangel. fordi afgrøderne har tømt jorden for
kvælstof. Teorien går ud på. at kvælstof tilført om efter·
året bliver bundet i mikroorganismerne og først frigjort
om foråret. når den nye væksL..æson begynder. Dct er
vigtigl. at jordbehandlingen om forårel er meget skån
som. så jordstlukturen. regnormegange osv. bevares. så
der opretholdeto en stor mi krobiel biomasse. Dert·or jæv
n~ pløjemarken kun let med en planerplanke efterfulgt
af en le! harvning ligc før såning om foråret.

De skærpede regler for gylleudbringning umuliggør
dyrkning efter Nordkær·mctoden. fordi det ikke er til
ladl :.Il udbringc gylle om efter. ret forud for vinlersæd
eller på ubevokset jord.

For at afprøve ideerne i Nordkær-metoden blev der i
1996 gennemføn et forsøg i vinterhvede efter æner.
hvor virkningen af efterårs· henholdsvis forårsudbragt
gylle blev sammenligne!. Den særlige jordbehandlings
metode. som er en del af Nordkærmetoden. blev sam
menlignct med en traditionel jordbehandling. Forsøget
blev gennemført i et samarbejde mellem Den Kongelige
Yeterinær- og Landbohpj:-.kole. Ålborg Universitet, Den
Økologiske Landbrugsskole, lborg Amts landbofore
ning og Landskontoret for Planlcavl.

120',-----------.,-,

Resultaterne af forsøget i 1996 blev afrapponeret i
Oversigt over Landsforsøgenc 1996. Hovedkonklusio
neme af forsøget var:
- at jordmålingerne i efteråret 1995 ikke kunne bekræfte
teorien om, at jordens mikroorganismer kan f~llægge

betydelige mængder uorganisk kvælstof i tidrummet fra
såning af vinterhvede lil næste forår. N·min·indholdet
var bct)'deligt højere end nonnah. Kvælstoffet i efterårs·
udbragt gylle blev i et 'liSl omfang fastlagt af jordens
mikroorganismer. men N-min-indholdet var højere. hvor
der var udbragt gylle. end hvor der ikke var.
- Laboratoriemålingerne bekræftede resultaterne fra
marken, idet der i laboratoriet blev påvist en betydelig
fastlægning af kvælstof ved udbringning af gylle i sep
tember. ml:n det fastlagte kvælstof blev hurtigt frigivet
igen.
- Der er behov for at undersøge, om dybstrØeIse kan ha
ve en immobiliserende effekl p!t jordens nitratpulje.

Forsøg i /997
J 1997 er der gennemføn et forsøg i vårbyg. hvor det er
unders,sgt. om dybslf'k:lse udbragt om efleråret sammen
mcd gylle er i stand lil at fastholdc en betydelig del af
gyllens uorganiske kvælstof igennem efteråret og frigive
det igen i I,;bcl af den kommende vækstsæson. Formålet
er desuden al sammenligne cffekten af eflerårsudbragt
med effekten af forår..udbragt gylle og kalkammonsal-
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pd~r. Jordbchandlingcll ~r fordagel med Nordkænnclo,
LIen

Il.lbd 37 er \i\1 hU\IUdb)uernl'.l\æhlufoplagch.cn l
I..ern..:n vcd hl"'l "lml Ol' malte f'I:-lIl1n·mdhold gennem
cftcrarCI og om fmarel. Dc \lor"t..: lIlerudb)'uer er opna!.:1
I de lor"og~Jed. hvur dcr er Idlon gnJning om forarel
Der er Illgen fnr\lel p.I, om der er tiifon RO I..g "'1h,1 l
lalLllnlllun ..alpclcr om lorarel. 80 kf. H.·Nlha I gylle
um f(lr;-lret citer ~O 19 f\1I/'ol-lha l gylle om foråret plu\
120 19 lotall\il'hlor i Jyh\lmet\c om ehedrcl. Sam·
Illcnllgnd meJ dClllglxlcdc forsog\lcd hardc 120 I..g 10-

tallv:cl\lof j dybslrochc om crledll'd givcl :ln1cdrltllg lil
cn \llgnmg J N-lllin-indholdcl om forarcl ptl 12 kg N pr.
ha til ...:1IJIlr: \llgnmg I N-mm-mdholdet af..peJ!C\ lUC i
uLlh)'lIcl. Dcr er en anlydlllllg al en IllJI "!UrTe kv:cI\lol
IIplag.cI<..c I algroden, I\\or der er tilført 80 kg NH~-N l
g~ Ile om rodret plu\ 120 19 IOlalhæ)<..tof i d)b"lrncl-..e
om efleråret end. hvor der kun er tllton HU 19 NII

4
·N i

~} Ile um rorJrcl

Dc la\:e\IC mcrudb} tlcr er opnael I de fUN'g ... lcd. hvor
der kun er 111Ion godnlllg om cflcmrcl. Der er mgcn for
\I..el J mcnJdhyue eller kvæblufnplagcl\c I afgrodcll. \om

Il/hel 37. Fon/lg_lhc'/twu/fmg. ud/nuN \(/lI1t N·min I fi'rJ,ewl'l pli Nordkær 1'197, N·mm I'r mMt i O-/UO CIII:~ dybde (,..2").

I;~pbehandlmg l'·mln. ~nllfl ~-mlfl.

edb edb
",,,, ,,"S k,N Is mml.<d dlt'f ",,,, ",,,,

Lige efit'f 6 uges- F"'" "'N hL,

""" (ør 2. ,.., ",,,,

""" efter hø i kerne '<tO< 1</% "Ik· 2 lY""
f"........ -~II kg 'H"'·I\ pc-. 1I.l1 ~}'II ... .10 l~ 1\11,-1' pr ha l gyllc+ '" " .16.1 71 '" 94 80

1201111·1\ l d~thtr
7 ON 80 kg NH.-N pr ha I gylle ON ,. 46.1 73 7. 76

JO l~ .... 11.1-1\ pr h.ll gylle 4U I..~ 'IlII,-N pI ha I ~D·lIe ON " .17.... 71 97 .. Ilt>, ON ON 80 kg NH..N pr. ha I Hylle 68 53,2 73

" 0'" liN RONIKAS .- 54.5 71

• ON 120 loc·N i dybslt 80 kg NH..N pr ha i gylle 71 ...8 73 75 50
I ON ON liN " l!.lJ 71 75 .7



Gødskning og kalkning

Ta~1 38. Total kulstOf og total htt/stofmAlI pJ NordJu.rr og pd rn nabomark. TIl samml'n/ixningrr angiH'1 gt'nllt'nlSnitrt't af
målingt'r pd 9 hægbrug pd sammI' jordl}~ i n"'DRATNE:TTtT.- ..- Go> a...~

o,t>de. '"' T.... C I TocaI I aN TocaI C I TocaI N I aN K....... ........,
_C .... C

0·25 cm
25-50 cm
SQ-7Scm
75·IOOcm

2_().I
08S
0.24
0.07

0_19
0.09
0.04
0.02

"9
•
4

3,30
2.80
0.92
0.27

028
0.20
0.06
0.02

.,
14
IS
14

230
1.01
0.44
0.32

>IS
0.81
0_39
on

følge af. at gyllen er ljlfon ad en eller IO gange. eller om
der også er tilføn 120 kg IOlalkvælstof pr_ ha i dybstf0Cl
se om efteråret Om foråret er der kun en lille forskel på,
om der var tilføn dybstroeise om efteråret eller ej.

For al afklare. om jorden på Nordkær i kraft af sin hi
storie som kvægejendom gennem en lang årrække ad
skiller sig fra andre sammenlignelige jorder er der gen
nemfnn en prøvetagmng på en nabomarX. Jordpro\oerne
er analyseret for bl. a. total C og total N. Resultaterne er
vist j tabel 38

Kulstofindholdet er la\t på Nordkær og bet}deligl la·
vere end på nabomarkcn. Kubtofindholdet er og~å lidt
lavere end gennemsnittet af 9 hægejendomme fra K\A

DRATNElTET med samme jordlYpe. Kvælstofindholdet er
også lavere end indholdet på nabornarken. Resultalet er.
at CIN-forholdet på Nordkær i de 3 nederste lag af profi
len er lavere end på nabomarken. Det lavere e/N for
hold skyldes mere et lavt kulstofindhold end et høj I k. væl
stofindhold. Resultaterne tyder ikke på. at jorden på
Nordkær skulle være i speciel mangel på kvælstof og
derfor i stand lil al fastlægge Slore mængder uorganisk
kvælstof.

120 kg tOlalkvælsloflha i dybslrøelse udbragl om ef
teråret har ingen effekt hart p3 udbyttet. når der også er
tilføn 80 kg NH4-Nlha enten forår eller efterår. 120 kg
lotalkvælstoflha i dybstroelse udbragt om efteråret har
fomget N-min·indholdet om foråret med 12 kg pr. ha.
Når dybstrøeisen er udbragt sammen med gylle. har den
reduceret N-min-indholdel i jorden med 5-10 kg :'Il pr
ha frem lil foråret. 80 kg H..-Nlha i gylle udbragt om
foråret har medført en udbyue'ltigning på 6-9 hkg pr. ha
sammenlignel med 80 kg NH..-N i gylle udbragt efterår
80 kg NH..-N i gylle udbragt ad 2 gange om efterMet har
medføn en stigning i ·min-indholdct på 12 kg N pr. ha
sammenlignel med den samme kvælslofmængde i gylle
udbragt ad ~n gang.

Resultalerne af de forsøg, der er gennemføn i 1996 og
1997 kan ikke bekræfte teorien om. at jorden er i stand
til at fastholde uorganisk kvælstof udbragl om efterårel.
Tilsyneladende har dybstrøeisen været i stand til at fasl
holde en lille del af del uorganiske kvælstof i den ud
bragte gylle.

Demonstrationsbrug
Landskontorel for Planteavl gennemføne i årene 1990·
93 projektet »Demonstralionsejendomme for bedre ud
nyuelse af husdyrgødmng.... Det var projektets fonnål al
demonstrere. hvor godl der var muligt al udnytte kvæl-
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stof i husdyrg'~ningen under praktiske forhold. I projek
tet indgik 5 svinebrug og 5 kvægbrug og fra 1992 tillige
5 planleavlsbrug. der modlog husdyrgødning fra naboer.
Resultaterne er afrapponerel i Miljørappon nr. 276 fra
Miljøstyrelsen og i Oversigt over Landsforsøgene 1994.

De hoje udnyltelse~procenter for kvælstof i husdyr
gødning. der var opnået ved afslutningen demonstrati
onsprojekt i 1994. viser. al man på ejendommene da tur·
de regne med. al man i praksis kan opnå de høje værdi
tal. der var opnåel i forsøgene.

Forsogsresultatcme tydede også på. al man udover
den høje I. års effekt af husdyrgodningen kunne forven
te sig en betydelig t/ttn-;rkning.

Projeklel blev videreført i 1995 og 1996 på de samme
ejendomme. Fonnålet med denne projeklperiode har
især været at undersoge meloder til at fastsætte kvæl
stofbehovet på den enkelte mark. Altså at undersøge. om
man på ejendomme med tilførsel af store mængder hus
dyrgoctning over en længere årrække. uden økonomisk
lab kan reducere kvæl\lofbehovet og denned anvendel·
sen af kvælstof i handcl ..gøeining udover den reduktion i
kvælstofmængden. som ajlerede er sket ved at regne
med en høj I. mvirkning af husdyrgødningen.

Fonnålet med al viderefØre projektet i 1995 og 1996
har også værel at følge udviklingen i I. års virkningen af
husdyrgodningen og kvælslofbalanceme på bedrifts· og
markniveau.

Fastsættelse afhil'lstojbeluR
For at afprn...e om de fastsatte kvælstofbehov i god
ningsplanlægningen er korrekte. er der på hver af de 15
ejendomme gennemfon forsøg med stigende ma:ngder
kvælstof til forskellige afgrøder. I disse forsøg er de op
timale kvælstofmængder måJt og sammenlignet med de
reelt tilføne mængder samt kvælstofbeho\'el beregnel
med BEDRll-TL0S:'IiING, N-min-meloden og efter Plantedi
rektoratets nonner.

Ved vurdering af resultaterne fra forsøgene skal man
være opmærksom på følgende forhold:
- Ejefldomstype. For husdyrbrugene er der tale om ejen
domme. som over en længere årrække er tilført betydeli
ge mængder husdyrgødning. Eftervirkningen af denne
husdyrgødning har afgørende indflydelse på forsøgsre
sultaterne.
- År.n:ariation. Der er en betydelig variation i kvælslof
behovet fra år til år. En del af variationen skyldes for·
skelle i vejrforholdene I vinterhalvåret. og en del skyl
de.. forskellige vejrforhold i Hekstperioden.



Fnr..,'g..rc'>uhJ.tcrne ..lammer (I\cr'\'cjendc fra 1992.
1l,N5 og 1996....um alle pa fOI"'I..c1l1g ru de \ ar specielle:
,. I 1992 \ar M,mmcrcn o;;ærdelcs IOr. tlVill..el i nogle 111-

fælde. især I v. rsæd. lorte lil direl..te ffilo;;vækst. K\æl
slolbeho\ et \ ar la\ t l 1992. I gcnncmsnll af alle fur
:-vg I vinterhvedc gennemfart i De Landukonomi ..kc
Foreninger var h.væl"lolbchovcl 117 kg N pr. ha
(Over~i,gt (.1\ er Land.. forsogcnc 1996).

,. I 1995 \ar kvæblofbchO\el generelt hOjl bl. a på
grund af nedborforholdcne i vintercn 1994-1995. I
gennemsnII af alle f()~"g i \'inICrh\'cdc gennemfart I

De Landnh.nnuml ..ke Foremnger \ar k \æl ... lofbeh(l\ Cl
IHO kg r-.: pr. ha (O\ersigt O'er Lan<bforsogcnc
I996J.

• I 1996 \ar l..\;e]<,lOfbeho\'ct meget la\{ på grund af
dcn ek ... trcllll torrc \'Inter 1995-1996. I gcnnem"nll af
alle fOrS(1g I "mtcrtwcde genncmfon i Dc Landoko·
nOllllske Foreninger \ ar hæl..tofbchO\cl 119 kg N pr.
ha (O\er~igl o\er I.andsforsugcne 1996).
U\ikkerJll'd pil jasl/æ,'1ge/S!' tif optimum. Man :-kat
\ ~crc opmærk5.om p!\.. at fon.kellen i optimum fra del
cnc forsog Id det afl(.lel både skyldcs cn reel vanatioll
l bælstofbch(\\'et ug cn ulfældig variation. på ~rund

af u.. ikkerhed p3 fa'itlæggelse af oplimum på udby Ile·
kurwn

Kl'(l'/{/(J/beJrOl' I \ imerh\'(·de
It.lbel 39 er \"IS! k\æhtolbeho\t~t m;jl! I forsøgene med
\"lIltcrh\ede ..anli l.. \ æl ..tolbehovct beregnet efter Plante
dm:kluratet .. nomlcr 1996/97. Re\ultateme er anglvct
for \\ Inebrug, blandede svine· og l.. \lt:gbnlg. blandcde
~vinc- og kyllingebrug og kva~ghnlg.

KVa'I~tofbehtWcti villlcrhvcdc p& husdyrbrugene (cxd.
det blandede ... \ ine· og kyllingcbrug) har Iiggc=t mellc:m
ca. 100 og I~O kg I\' pr. ha. På de relle planlCa\lsbrug
har kv:clstotbcho\'et i gennem...nil af forsøgene \ærel
knap 170 kg t< pr. ha.

K\ ælslOtbehO\el. faw.,m efler Plamedlrel..lOratel.. nor·
Iller i de ~al1lme forseg. har været ca. 150 I..g :\ol pr. h'l på
bMc ..,\Jnebrugene og kvægbrugene. memo det på de
blandcde brug har "æret godt 170 kg K pr. ha. På plame
<1\ l..,brugene har I..\æhwfbehovct efter 1)lantedireklorats
normer været knapt 180 kg N pr. ha.

Betragtet under ct har den okonomi..,I.. oplimale kvæl
!llofm:cngde liggel knap 25 kg N lavcrc pr. ha på husdyr·
brugcne (excl. del enc brug med fjerkrægødning) end
beregnet efter Plantedirektoralets nOOller. På plantea\ I... ·
brugene har behovet værel ca. IO kg N lavere pr. ha end
beregnct mcd Plantedirektoratel'; 110mler.

I gcnnenlSlut af alle for~"gene er dCI okonomj~k opti
male hælstofbehO\ beregnet lil 1~2 kg ! pr. ha med en
\ ariatlon fra ~ III 235 kg r\ pr. ha. N-l1un-meloden har
angl\et ct kvæl'iilofbchov. der i gennemsmt er IO kg N
hOjere pr. ha. mens k\ ælslolbehO\ Cl beregncl eftcr Plan·
ledlrcl..toralets normer 1 gennem..ml har \'æret ca. 20 I..g
hojere pr. ha. oroRIFT~JOSXl"G har i gcnnemsnit angivet
el k\'~~I.. tofbehO\. der var 30 kg højere pr. ha end målt i
fON'gcne. I gennemsIlIt er der reelt tilført 166 kg N pr.
ha til markerne. hvor fon.øgene har ligget.

Alle de anvendte meloder har altså givet et højere

Gøehkning o~ k3lkllin~

/l11u?1 Jlj, O/..ono"llll. upu"la/r J..-Hl'hltlJht>hOl Wlllt /..I'(rllro/
hl'hol' rjiu Plantt'dtrf'lJ.rnrart'1'l rlOnlu·r f JlJ96
1997J i \·imah\'t'de. 3-1 fonox

DriI\· ~·be.Ilo, N·b<hov·1
l,·~ AntAl optl11\um Pkhri97)

.' K.Nprha laNpr h"

S\ IO " '/9 150
Svinl\."\zg 9 ,.) 174
S\ m/kyJIIllll>cr , ::11 '"Kvæg ) 99 ,.,
"lame: ., ,., pil

Tahe/JO OJ.mIlJIIlld. oprtmalt k\'il'htfltlwhOl ...mlll.\<l'I\f(l1

bchm cller I'I:mledlTckIOr<llcl, normer (1')1)6 1997, l

\~rh)g II r()r~g

Drifts ~·beho,· S.behOV~
t,.pe

AnlaJ Qptunum P'<I,,(97)
KgNrrha KgNO' h.

'''>'10 , Ir'" "'"Svin/kvzg 6 52 89
K\zg ." KO

k\ælstolbehO\. end der blc\ malt I lorsøgene r\-Illlll
metoden har anbefalct et behO\. der er 10-20 kg 'J la\ c·
re end de o\'ngc metoder. Det er I..arakleri ..t"l... al '111e
meloderne er »kon...ervati\~ .. I den for"land, at det be
regnede h:eIMofbehO\ ligger nænnere gcnnem~niltet

end det hcrcgncdc beho\' l dc cnkelte forsøg.

Knf'/sro/bellOl"t'r i \·t1rb\'K
I tabel ~() er 1..\ æ]..,lufbclwvct beregnet i I'or~ug med
\ årbyg apddl på wlIlcbrug, blandede wine- og kvæg
brug og k\ ægbrug

Den ol..onomlsl.. optimale k..æblofmængdc har p.
husdyrbrugene med bæg og \Vm hgget mellcm ca, 50
og 100 kg r\ pr. ha. K\':ebtofbeho\'el beregnel efter
Plamedlreklorattt .. nonner på brugene med hæg og/ei
ler ~vin h;lr llggcI mcllem 80 og 100 kg N pr. ha.

Betragics ejcndommene med kvæg og svin undcr el
har den måhe økonomisk oplimalc kvælslofmxngde I

\'årbyg ligget ca. 20 kg N lavcre pr. ha end beregnet ef
ttr Planledirckloralcls normer.

Også I \'årbyg har metoderne værel »kon~ervalivel<,

,dct de har ligget læl på gennemsmttcl og ikke har be
regne( Især la\'e kvælslofbehøv. Som for vintcrhvede
gælder. at ;'\l-mm-metoden har været den nundsl "Lon
...enall\'e..:.

I metoderne ul fastsænelse af kvæl ..tofbeho\,et ligger I

alle tilfælde en beregning af den forventede hælsloffn·
gl\else l Ht:k~~æ'iOnen fra tilført organisk stof. år me
toderne generelt har anbefalcl stprre kvælstofmængder.
end der har været behov for. lyder det på. at kvæl~tofef·

tcr\'irkmngen på disse husdyrbrug har \'æret undervur
dere!. rsagen er fonnentlig. at markerne på dl~se Cjell
JOllllne er tilført husdyrgodning gennem rn"nge år. Rc
...ultaternc undcrstreger behovet for. at metoderne til be-
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regning af kvælstofeflervirkning forbedres. f. eks. ved at
der tages hensyn lil tilførsel af husdyrg,<)(]ning mere end
de 5 år tilbage. som tilfældet er nu.

Rcsuhateme af forsøgene i vinterhvede og vårbyg er
stærkt påvirket af vækstforholdene i 1995 og 1996. Især
1996 var meget speciel med megel lave kvælstofbehov
forårsagel af en vinter med meget lille nedbør.

Udllyuelsespmcelllen for IOIllI-kl'(e/stof i llItsdyrgødllin
gen
På baggrund af det fagligt beregnede kvælstofuehov,
handelsgØ<tningsforbruget og tilførslen af total· kvælstof
i hu~dyrgødning. kan udnyttelsesprocenten for totaJ
kvælstof i husdyrgødningen beregnes.

Figur 12 viser udviklingen i udnyttelsesprocenten for
de tre brugstyper. For alle tre brugstypcr ses en kraflig
stigning i Udnyttelsesprocenten i begyndelsen af perio
den. For svineejendommenes vedkommende f~llder ud
nyttclscsprocenten igen i slutningen ;lf perioden. En af
årsagerne til dcn faldende udnyuelscsprocent på svine
brugene. er en stigende anvendelse af dybstrøel'iC på to
af de fem svinebrug. idet kvælstofudnynelsen er betyde
lig lavere af dybstrøelse end af gylle.

I gennemsnil af kvægbrugene sleg udnynelsesproeen
len fra 32 i 1990 lil 50 i årene fra 1991 til 1995.

I 1996 nOteres et kraftigt fald i udnyttelsesprocenten
på 3 af de 5 svinebrug og på 4 ud af de 5 kvægbnlg. Dc
~",rige brug ligger pu niveau med året før. I gennemsnit
af henholdsvis svine- og kvægejendommene er udnyttel
sesprocenten kun på 46 og 36.

Netop i 1996 blev der m~h meget høje N-min-indhold
i jorden på grund af den meget nedbØrsfanige vinler. En
årsag [il de vigende udnyttclsc'iprocenttlr er sandsynlig
vis en vis skepsis overfor de deraf følgende lave kvæl-

Udnyttelsespct.
.0,-------------~

sol---I-IJ-I--~~~--.....rII

<O Ht-J.-I-II-I-I-----jt-J.-I-II-I-----lI-I-I-IJl~ 1HH-I-I-J~i-I-I H----I-ll-HrII

i5 20 II-I1Hf.l.I1J--J....I-I~ I--I-I-I1H1
::>

1OII-H-I1t-J.....-I-H-I1I-1-I--I1t-J.-I-II

o jI,Jl,L....,...........W ..........,...........W ....
90 92 94 96

Sv!nebrug

Fig. /2 Den gennenL5flitlige !tdllytlelSt'sprocem for total
kvælstof i h/lsdyrgødllillge1l på de tre brugstyper. Bereg
"el pli basis afdel fagligt !astJaue behm'.
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stotbchov. Hvis ikke handelsgødning~forbruget fuldt ud
har været tilpassct det tave kvælstofbehov, resulterer det
i en lav beregnet udnyttelsesprocent.

For planteavlsbrugene. som Mort set udelukkende
modtager svinegylle, er udnyttelsesprocenten stigende
gennem perioden. Udnyuelsesprocenten er således ste
get fra 35 i 1992 til 58 i 1996.

Det skal hemærkes. at kvælstofbehovc:t og denned ud
nyttelsesprocenten i gødningsregnskabel til Plantedirek
toratet beregnes efter fasle kvælstofnormer (del kaldte
Max-N), og der anvendes ikke N-min-målinger. På
grund af de mcget h'lje N-min-værdicr var det faglige
kvæbtofbehov i 1996 på husdyrbrugene lavere end
Plantedirektoratets nomler. 6jcndommene har derfor ik
ke haft problemer med at overholde kravet fra Plantedi
rektoratet om at overholde minimumudnyuelsesprocen.
tcn af kvælstoffet i husdyrgødningen.

Balancer
På demonstr3.tionsejendommene er der i perioden 1991
1997 beregnet næringsstofbalancer både for hele ejen
dommen og for henholdsvis stald og mark. Balancen ud·
trykker forskellen mellem den totale tilførsel og den to
tal bonf';rsel af næringsstoffer.

Et overskud vil enten resultere i et tab af kvælstof eJ
ler i en opbygning af kvælstof i jordens humuspulje.

For at beregne ejendomsbalancen behøver man kun at
indregne de næringsstoffer, der ",,,oos og sælges og op
gøre eventuelle ændringer i mængden af næringsstoffer
på ejendommen. De~U(len skal ejendommens samlede
kvæl')toffixering kvantificeres. Ejendomsbalancen er
betydeligt mere sikker at beregne end balancerne for
henholdsvis stald og mark. Det skyldes, at der på pro
dukter. der går ud og ind af bedriften. ofte er regi~lrerin

ger af mængde. indhold af næringsstofindhold osv. Der
imod er der ofle stor usikkerhed mht. den interne om·
sællling af næringsstoffer i husdyrgødning fra stald til
mark og tilbage igen i fonn af grovfoder og foderkorn.

Svinebrug
Kvælslofoverskuddet på ejendomsniveau på de 4 svine
brug, der indgår i gennemsnitsberegningerne, har udvik·
let l-ig fra i gennemsnit 176 og t97 kg N pr. ha i hen
holdsvis 1990 og 1991 lil gennemsnit 152 og 144 kg N
pr. ha i 1995 og 1996. I gennemsnit er kvælstofovcr
skuddet således reduceret med 38 kg N pr. ha i perioden.
Forbedringerne i balancen er hovedsageligt sket som
følge af en forbedret udnyttelse af husdyrgødningen og
den deraffølgende reduktion i handelsgødningsforbrugcl
fra 110 til 70 kg N pr. ha.

I 1996 er der i gennemsnil anvendt 180 kg N pr. dyre
enhed i foder. Ifølge norm tallene skal der anvendes ca.
155 kg N pr. dyreenhed. Fremover bør det være muligt
at reducere proteinmængden lil ca. 150 kg N pr. dyrcen
hed. hvilket vil reducere kvælstofudskillclsen i husdyr·
g~K1llingen og denncd kvælstofoverskuddet på ejen
domsniveau.

Kvælslofoverskuddet er også beregnet for marken al·
ene. KvæJstofoverskuddet i marken er reduceret fra ca.
150 kg N pr. ha ved periodens begyndelse til ca. 100 kg



Gud ... kning o~ karknin~

Kvælstoftilførsel mark, gns. kvæg

350r------------,

3OO't-=---------"'"

• DepoSltJOn D Handelsgodmng I
95 9694939291

l. HusdyrgodnlOQ

Kvælstoftilførsel mark, gns. svin
300

250

1 2 105 88 68 89

.I' 200

-~z 150a

"
100

50

O
90 91 92 93 94 95 96

I_ Husdyrgodnlng • DepoSltlon D Handelsgodning I

FiX· /3. Tilfilr\(,! af kTIl'/\roj tif /1lllrl.:.t'lI Jm /990 fil 19%.
G('fI/l('lnmil a!\\'IIIfhrtlIU'f/e. K,I! N fil: Ita.

l\ pr ha \ed ~ri~K1en ,lulnlng. DCI mindre "\æl ... luf-
0\ cr--l..ud H~<.l pcnodcm hunlng '."'..) Ide~. at lilfur-.len ar
"',Chlor lil n1arlen er lahJel. Tilf\)r"len :.Ir ".. ælslof I
hu\d)'rgodl1lng. fra luften ug ..om h:c1..toffiksenng har
været næ"ten "ull,l~nl (ligur 13), men p. grund af cl

Illindn.: wh er hehovet for handebg(.,Jning... l.. væblo( rat
del.

O\c,,"-uddcl .If (n,fnr har l gcnncm..nit af de ... S\ 1111;'

hrug v;crcl 20-25 kg N pr. ha. og der har iHc v:crct m"
gen tendens III forandring. Da lah ;lf (o'l(or fra husdyr
godning genc:rdl i""~ furd.nmmcr I stald og lager. er
det beregnede fo ... fnmvcr... l..ud idenll.,1.. Jlled 0\ er-.I..udde!
i rnarl..clI.

Fll... forbalanccn på dl"''''~ ejendomme hc... lemmcl; hu
\cd~agdigt al Illa~ngden af fm,for I indkobl foder og
mængden af fo:-for i '>alg:lfgrndcr. r gellllem<.;nil er der
an\ enLlI 40-45 Io.g P i foder pr. dyrcC'nhed. mell~ normer
ne fur henhold" i ... slagte ... \ In og ...ner er _H og 39 kg P
pr. dyrecnhcd I'~ især :2 af ejendommene er der behov
for. al fllrbcdrc fo<.;rorudn) Ile hen.

Kltl'J:lmll(
Pti c.'jl'nLlUlmnl\ eau hilr I.. ...a:bIOfo\er~kuddel på I.. \æg
brugcne v:erel ca. 180 kg N pr. ha j helt: penuden. Dette
...bl ...e ... 1 "':1I11Illcnhæng med. at anwlkl af dyreenheder
pr. haer ~tcgcl 1m ca. IA5 11990111 1.65 i 1996. Ocr er
en betydelig vari:lIion mellem ejendonuncne. idel 2
ejendullullc på lerjord har hafl et overskud p 120-1 JO
I..g l pr ha. meno,; 2 ejcndomme pli ~andjord og el 1;10"

græ....trenl har haft et 0\ cf',l..ud p:i ca. 240 kg 1 pr. hn
Kvælsloftilfur.. lcn til ejendommenc sker hovedsage·

ligt i fonn af IIldl..ubl foder. som er steget I perioden. I
1996 blcv der I gcnncm~nll af ejendommene importeret
146 I..g N pr. dyreenehed I fodt:r. mcn... nomlcmc fore

Fi.r.:./.J. lilji.)r.H'/tI(kndlw[lIlmarÅt'lIjra 199()fi/ ffjf.JfJ

(ief/t/('fIl.\IIJ/ a(J.\'tt'.t.:hrur.:I'IU'. Kg N pr. ha.

... I..mer 160 I..g l\ pr ha Der er all"'J Illtt:1. dcr l)'dcr pa.
at der amendc" mere prulein i flxJcrcl. end numlcmc fo
re.. l..m ~r Indl..uht gudning i fonn af handchgoolllng er
faldet fra 105 Io.g \J pr ha 1 I~I (l! 80 I..g I'>: pr. ha I

1996. mcn... lo.væl"loffil..scnngen er .,Ieget lidI.
M:lrlo.balnn(,cll for l...v:l'I.,tof t.: r I gcnru:m.... llIt af de 5 oc

drifter !'(lrbcdrel I perlodcn. idel ovcr"kuddcl er reducc
rel fra Cl. 145 Io. g ;..J pr. ha l 1990 III ('<l. 120 I..g N pr. 1M l

1996. Tllfor.... lcn ItI marl..en i fonn af hu"dyrgndnlllg. af
sælnillg fr.! luften ug 1o.\;c1"loffilo.\Cnng har været næ..teJl
l..on... t•.IIl! i perioden (figur 14). ~1ængden af hæl\tuf I

handebgoomng har I..unnet reducere... pa grund af en
bedre udnyuel..e af hu:-.d)'rgodl11ngcn. Bortf'1rslcn af
kvæblof I afgnx.len har \ æret "\'agt f;lldendc lpenoden

Fo... foro\cr.. l..mldct har været svagl faldende i perioden
og Cl' I 1996 P:l ca. 10 Io.g Ppr. ha, hVilket storl ...1.::I "varer
lil det nlodcJbcrcgncde normale fo .. forover'ikud.

Imponcn af fOi>for til ejendommen ..ker i <Illovcrvcjcn
de grad i form af indl..obl foder. Som genncm~ml af de 5
demOn.,tralion~jendullllne er der anvendl en fo<.;for
mængde. :-oom ligger tæl p5 nonnen. '\Om er 28 kg P pr
d) n:enhcd. Gennem cn .cndrct fodnngsslrategl kan fo~

fnnJ(t..l..llIcI~en rra dyrene reducere" \å meget. al der op
nfie.. halance p. ejendommene.

Udviklingsprogrammet for biogas,
1996-97
Energlforsynmgcn i Danmark sl..al i stigende omfang
dæUcs af vedvarende energikilder. En af di ...!lC cncrgl
fomler er biogas. Regenngens erl..læredc m!il mcd biO·
gassen er. at pmduktionen skal I()"dobles inden ;ir 2030
1 forhold til den nu\'ærcnde produktion.

Encrgist}rel~nstoller dl'rfor fur... l..ellige IOlliall\Cr III
frcJllme af billga"M.~n 1 Danmark. Laml~lo.onlOrct for

IY7



Gødskning og kalkning

TalNI4/. Splldf'I'(lllds{lanr (il nnluh\'edefetr sdnlng (n7)

-- l).~ 25-50 50-75 75-IOC- ca, ... ... ...
la .. .. ..

Jti.p....,-
Ka_
t).IOOc:a--VIIIIa.....

SpiJdemndsslam lil \'''''l'rh''ede før stlning
Tidligere ån. forsøg har vist. at den bedste kvælslofud~

nyuelse af splldevambslam til vintersæd opnås ved at
udbringe den om fomre!. Af hygiejnisk.e årsager anven
des spildevandsslam kun sjældent om foråret. idet slam·
met ikke kan nedbringes. En relativ sLor andel af slam·
an\endel.sen sker derfor \'ed udbringnmg og nedbring
ning forud for såning om efteråret. Derfor er der iværk
sat en for~gl>plan med det fonnål at afdække kvælstof·
effekten af efterårsudbragt spIldevandsslam til vinter·
hvcde. I 1996197 er der gennemføn 6 forsøg efter for
søgsplanen. som er vist i tabel 41, 5 af de 6 forsøg er
gennemfon p lerjord i tlel østlige Danmark. og det 6. er
gennemføn på jb 4 i Nordjylland.

I forsøgene cr der udhrJgt mellem IMog 25 Ion .,Iam
pr. ha med en tilførsel p i gennemsnit 218 kg total·
kvælstof. Kvælstofkoncentratlonen i slammet har varie
ret mellem 6.8 og 12.0 kg totalkvælstof pr. ton.

For at \Iurdcrc potentialet for kvælstofudvaslnmg er
der udtaget jordprøver tIl N-min·analyser i jordlagene O
25.25-50.50-75 og 75-100 cm i .,Iutningen af november
måned i deL '>Iamgodede forsogsled og i et ugodet for
scgsled. I tabel 41 kan ~. at det [otale indhold af N-

UgBCkt. efterår II ..... 7 3 , 2
~O. '1 9 18 28 28

218 kg N I slam. NM.-N 19 8 3 2
efterlr NO,-N 15 29 48 33-......-AnJaI forsøg • 5

Led 7. slam efterår 19, ~pt. 25 (14-32)

6fors_g

I, Grundgødet 96 8.6 " 45,4
2. 50 N i kas. forir 8.9 '" 19.0
J. 100 N i kas. forår 9.7 109 29.6
4. ISO N ikas. forAr 10.9 129 34.3
5. 200 N i kas. (om 12.2 150 J7.0
6. 250 N i kas. (om 13.1 162 37.6
7. 200 kg N·total i ~Ianl.

t:fterår + 50 N i kus forår 157 9,4 109 32.1
UD 8.0

Gns. "ton. optimal N.ma.ngd~: 169(61·224) tg N pr. 1M
Gn..1. muudb}rt~ wd op,. N: 18.9 (9.1-51.5) hlcg pr. ha

Spilde\'01u1ss1om
Spildevandsslam fra de kommunale rensning<;anl:cg in
deholder store mængder fosfor og kvælstof. Mængden
af spildevandsslam er steget meget i de senere år. fordi
næstcn alt spildevand nu renses effektivt.

Spildevandsslam bm anvendes. så både fO\for og
kvælstof i slammet bliver udnyttet.

Planteavl har i de senesle år deltaget i en r::d:le projek·
ter med del formål at fremme næringsstofudnyttcl~n af
den gylle. som fremkommer ved den gyllebaserede bio
gasproduktion.

l 1997 er der foretaget studier af flowet af nærings·
stoffer gennem biogasanlæggene i Thorso og Ribe helt
frem lil afgmdemcs udnyuelse af næringsstofferne. For·
målet har været at undersøge den samlede udnynclc;e af
næringsstofferne i husdyrgødning og organiske affaIQ\
stoffer. som tilføres biogasanlæggct. Re~uhaleme viste
bl.a. al afgasningen øger ammoniumandclen betydelig.
og den potentielle kvælslofudnyuelse hæves 5-10 enhe
der. Desuden viste resultaterne. al gyllen omfordcles i
betydeligt omfang via biogasanlæggene. men at en end
nu større omfordeling kan resultere i en endnu bedre ud
nyttelse af især fosfor og kalium.

På biogasanlæggene i Studsgård og Fangel har der
været gennemført massebalanceforsøg på gyllcliepara·
tionsudstyr for at vurdere separationens indvirkning p3;
tørstoffet og næringsstoffene i den afga'>Sede gylle. Re·
sultaterne viser. at med en simpel mekanisk sepamlion
med buesi og skruepressc kan der bortsepareres 20-30
pcl. af torstoffel, 5-7 pet. af kvælstoffet og 10-15 pet af
fosforen ved at fjerne blot 2·5 pet. af volumet

Endelig er der Iværksat en undersøgelse af nænng...•
stofudnyuelsen af husdyrgodnlngen i Nordborg kommu
ne. Undersøgelsen skal indgå l bcsluLningsgnmdlagel
for. om man skal opføre et biogasfællesanlæg i kommu·
nen.

Resultaterne af undersøgelscrne vil ~nere blive afrap
poneret i særskilte mpponer.

Samfundets biprodukter
Samfundet producerer en lang række biproduklcr med Cl

indhold af plantenæringsstoffer. En del af disse bipro
dukter kan med fordel anvendes p:\ landbrug~jorden

som gødskningsprodukter. men lun i det omfang ud
bringningen kan ske uden hygiejniske risici og uden fare
for ophobning af tungmetaller eller andre uønskede mil·
jøfremmede stoffer.

ogle af disse produkter er karakteriseret \ed et hOJt
indhold af organisk kvælstof og/eller et hejt indhold af
fosfor. En væsentlig del af gødskningseffekten kan der·
for forst forventes i andet eller ~nere år efter udbnng·
ningen, hvillet nødvendiggør nerårige forsog.

I 1997 er der udføn forsøg med førsleårsvirkning og
eftervirkning af spildevandsslam. eftervirkning af Che
minovafosfat. førstemvirkning af frugtsaft fm kanoffel·
mels fabrikkerne samt med vinasse fra spritfabrikkerne. I
NOI'd·Vestsjællands Landboforening er der desuden gen·
nemf~'rt forsøg med NovoGro Iii vinterhvede og sukker·
roer.
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mm l l meter- d) bde er steget fra % kg III 157 kg \'Cd al

tIlfore ... Iam Sugningen ... lylde... pnmæn en stignmg i
Indholdet af nitr.:lt.

SI:.lImnel er tdføn og opblandet I ph)je!:lget i de ø.. er
... te 15 cm. Imidlenid ...e ... en belydelig stigning af l...ær
mdholdet af nirrat i jordlagcnc Ira 25-50 og 50-75 cm.
En del af 'i1;lInrnct'i llld hold af kvæhlof er derfor blevet
1l11l1crali"erct og om ...at lal nilral ....om efterfølgende er
fulgt med de nedadgående vandslrømrne til underhggen
de jordlag. Til ...yncladcndc ha\ dc nitraten endnu ikke i
n()\cmocr I "Iorre omlang naet td jordlagct fra 75-100
cm

lJdbringning af ...paldcvands... larn om efteruret re ...ultc-
r~r derfor i et "mc polentialc for udva\kmng af b'æl-
...wf l \ln!eren lob. 0111 ud\-aloolmngen reelt set bh\er
Slorre ....d afhænge af vejrforholdene og. i...a::r af nedll4lr... ·
forhuldene \-lnleren Igennem,

Særllgl l Cl lo~og. hvor forfrugtcn h;lr \ æret kartoller.
har N-rnin-indhoh.kl va:ret megel hojt om efteråret. ukl
der er 1ll~1t er Indhold p;' 303 kg pr. ha i de ugl-xtedc for
...og... led og ·04 kg pr. ha det ... lamg'x1ede forsogsled. l
delle IOf\,og er der mali et hojt kerncudbylte i del ugudc
de fl)r...tlg~lcd. ug menldbyltet lor lvæl ...tuftilfor'icl om
fururet har hCfet bc...kedenl. Den optimale kvælstol
111fur\C1 har \ærel pa lun 61 l-g pr. ha Del meget IU1Jc
N-min-indhold om cller. rct er ~åledc:" 11I ...yneladcnde
lommel afgrødcn ul gode om furan:!. I dclle forsøg har
delIHe \æret muhgt ..lt beregne el \ ærdllal for l \ æl
stollel l ... Iammct.

Det gennelll"lllthge værdital er på 15 l de 5 for...og.
hvor v:crdllallcl er beregnt:L Ved cflc:rar...udbnnglllng af
s)anllllcl har del ...å1c:de~ ll-ke værCI lllullgl at opnå en
udny"cl ...cspnx:cllt p:! 10 pc!.. "Olll lovgivningen kra:vcr.

f:jlt'ltlndrkmIlX af~/}/ltIl'\·lmd.H/(/m
I 19(j1 blev påbegyndt en 5-ang for"iog .....eric med det
fonn:U al under-"gc både fosfor- og h:~hlof\ irlmngc:n
af ... Iam. Dc "ild... IC lorsog ble\ anlagt l 1995....:1 i 1997 er
der hØ"tcl for..ug med J .. 4. og 5. ar... c:ffckt af slammet. I
kom er der hO~let 3 for-og med t år-cffckl. .1 for...og
mcd 4. ;1r- Cndl og J med 5. år ... ellelt.

Kvæl ... tofvlrkmngcn Cl' stor..t dCI ar. hvur loolammCI wJ
...prede... Derimod kan lllan for ... t vCllIe miilclige udslag
for 11Itorsel al fo..for encr nogle :Ir. fordI jordens mdhold
af Im..for på l-on ..igI normalt er l "'and lil at dælke af·
grt;dernes rl)~fnrbchov

IIabcl42 er der VlSI ct ..ammendrag .If fur-ugcnc fra l
ir og lIdIIgere tir. Kun rur-"g. hvor afgnxlcn i hOSl ret
har været korn. er taget med i tabellen l r<;virklllllgen
er olxlelt efter. (1m ..lammel er udbragt og nedplojet om
efterårct eller er udbraglom fomre!. Ihur ... Iammct er
udhragt om for rct. er det hcnhuld....... iloo nedpløjet forud
for "i. mng af v'. ::ed eller udbragt I en etableret vinler·
sæd...afgrode. Der er uJhragl mellem 200 og 300 l-g to
lalkvælslof pr. ha lig mellem 100 og 250 kg totalfmfor
pr. ha vcd fOf'.ogel!lo anlæg.

l .. rWlrknll1gen er bc"iteml i 14 fO~l)g. I de IO fOf\I;g.
hvor 'ilammel er udbragl um for. ret har afgrøden i 8 af
forMt~cne været v:1rnyg. I har været havre og l vinler
hvede. VærdIlallet for kvælstoffet i dd f(lrå~udbragle

Godsknin~o~ kalkning

fIlIMI·/2 f.ht'n'l(l O\'('r jlt'rdrr'O:t' !nrw)1( tIInl slnldt'\"(lII(/\

!>Illnl tIl kom. I. drn'ir!ltl'''-:

"om."'~' I Slam.~toragl

Kom. I. ,""ro 'um
'nvirtnlna Udb)'lte pr. tul

KgN I Hkg I KgN l ~~''"''AII1(11f(Jn~1: 4 /(I /(I

N ,. SJJm
O O O P 22.0 " 26.'\
O I O 34 23.4 4() 27.1,

"
I O 56 ..... 5'; .'6.0

4 , O O 12 405.1 66 38.0, , O 12 ....., 66 'H.:'l• , I O 78 46J 66 38.7
7 O O ,

4' 29.1 " 16.4
8 '" O , 64 43.9 fil 39.1

• I I ., 42,4 70 '').6
\',rf(liwl ri" .\ I. 3-'

lool:..tm er i gcnnelmnit beregnet til 33 (6 forst)g). l 3 af de
4 forsøg. hvor slammet er efterån.udhf'Jgt har afgnxJen
\ ;cret vinterhvede. og i det fjerde vårbyg. K\':elstofvirk·
ningen af ... lammel har været lavere. Idet der kun er be
regnet el værdital p l gennel1l\nit 16 (2 fOf\ogl.

2. årwlrkOlngcn af ~Iamlllel er undersogl i 14 forsøg.
Resuhaleme er Vl"tl labcl411 de 9 al forsøgene har af
gruden \æret \·J.f\:cd. Merudb)1tel har \-ærel 4.2-4.7 hkg
kerne simre I de "ilamgodede fon.ug ... lcd. end i td ......arcn
de forsogsled uden ... lamtilfur...el. V;crdilallet (eftervirk·
nlngen) bcrcgncIlll15 (Il forsog).
Og~å J .. 4. og 5. ,r efter slallltillør~lenkilll der m:'ilcloo

en eflervirkning af ~Iammet. Ilvor der hven år er tilf"M
~upplenng!>godnillg af fo ...fur. har merudbyttel (efter
VIrkningen) været 3.1. 0.8 og 0.8 hkg henholdsvis 3.. 4.
og 5. år efter ..Iamlilførslen. Hvor der ikke er lilfon ~up

plering"iglld"iknmg (ugodet hvert år) har merudbyttet 111·
...varende \ærel 3.1. 1.9 og 2.0 hkg 3.. 4. og 5. år efler
... Ianllilfor... len. 4. og 5. år efter \Iamttlf"rslen har efter·
\ lrkningcn af ~Iammet ah været o;tOrsl. hvor der ikke
har \ æret ...upplcrct med fo...for I handehgoonlllg. Denne
effekt kan IllsJ...rives en eftervirlning Jf fo~fnrcn. Idel ef
ten irknin~c:ndelvis har kunnel upha:ves ved al 'iupplerc
med fu... fur l hanJchgødnlllg.

I.angl hn\'edp:lrten af forsøgene er anlagt på arealer.
hvor fO'ifortallel har været på 3 eller Jerovcr (gennem·
"'lUl .t.2). [krfor har merudnyllct for fosfor i handel'i·
gødning v:erel bc kedent. Kun Sjældent ses betydelige
lIIerudhyllcr for fo fonilf()~1. hvor fo... fortallet er ~t()rre

end ca. 2.
Tilfof'ilen af fosfor med ..Iammct har lun haft margl

nalmdvlrkmng p fo...fonal1el J .. 4. og 5.• r efter tllfor
..len af ..lammet.

Flere an fonøg med forstedrs\';rÅ/lm!?en og "fteno/rk
"lIIge" af spildt'l'wulsslam IllIr \'1.H. at:

jorstedrs\·;rl.."mgen af kwr/mif I S/(lmmet er \·tor,H.
ilds slamm,.l lulhrmges om fordrer. Der kim regI/es
l1If'd en I. drsl'I'rkniflg pd JO-35 In·t. Af hww)ell;\'k"
gY/ullle bor det om mullglllllbn"se\'!omdjor \'dnætl.
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Kom, ~nirkDiaa
K, .. Hl.aL:1"De Hl.& '''''''

m 'ml<
l. Jrsrffd7 J dn rtfrkJ 4 dTTq]t'kJ .t drs rffd,l

Antal/Qrspg /4 /4 /I " 9 • 6 6
N P SI""

I. O O O " 18.2 }J 27,6 29 21.1 J8 27.7
2. O l O 42 28.3 J7 28,8 J1 23.4 J9 28.8
J. 'h l O 61 42,8 59 45.'i " 40.9 6J 47.0
4. l O O 78 47,3 78 52.5 75 45.5 79 52.5
5 l ,~ O 79 48,9 80 53.0 75 46.0 80 52,8
6. l l O 81 49,5 78 53.6 7S 47.5 81 5],8
7. O O l 49 32,4 J8 30.7 J1 24.1 42 29.6
8. l'> O l 68 45,6 61 41.1 54 41.8 64 46,4
9. l'> l l 11 47.6 6J 49,2 " 42.] 66 47.3
Vardu,,/ for N: 15 7

Merudbyut' for:

lllf0f"lC1 af 'i N (led 3 .':- 2) I·U 16.7 17,5 18.1
tilfpn.c:1 af I N (led 6 ... 2) 2J.2 24,8 ".1 24.9
tilflH"St'l af lf.l P (led 5 ... 4) 1.6 0.5 0.6 03
tilfMtI af I P (led 6 ... 4) 2.2 1.1 2.0 JJ
tilførsel af I PlslMnled lied 9.;. 8J :!.O 1.6 0.5 0.9

rJkrvirbung af slam uden P (led 7 ... I) 4.2 J,J l •• 2.0
efll:OtfUllng af slam med P lied 7 .;. :H 4.1 1.9 0.8 0.8

sd det kan nedplojes forud for f(iningen.
- k\'æ/stofvirkmngen er ca. /5 pcr., hds .~lammet ud

bringes om efrndret.
- der kan regnes med en eften'irkning af kl'(~/slOffetpli

ca. /5 pcr. allder dr eJter udbringningen. 3.. 4. og 5.
dr e/ter slamudbringningen er efien'irkningen margi
nal, men dog nullbar.

- fmforvirkningen af slammer har \"teret beskeden, men
merudbyttet for fosfonUfarsel i halldelsgodnhlg har
ogs4 været beskeden.

- 4. og 5. 4r efter slumudbrmKningen kali måle_~ en ef
tervirkning o/slammer. som Jam henføres rii en efter
Virkning affos/or.

Cheminovafos/ar
Ved produktionen af fosforholdige kemikalier på kemi
fabrikken Chemmova på Harboor Tange. fremkommer
der el affaldsproduin. som indeholder 60-80 kg fosfor
og 300-350 kg kalk pr. ton. og som kaldes Cheminov3
fosfa!. Desuden indeholder produktet svovl og ca. IO kg
kvælstof pr. Ion. Sammensætningen af produktct gpr. al

det kan bruges som fosforgødning. som samtidig har en
ikke ubetydelig kaU..\lirkmng. Produktet har gode sprede
egcnskaber.

For al undcr'loge fo ..foreffekten af produktct. bicv der
i 1995 p:\begyndt en række j.årige forsøg. hvor fosfor
effekten af Cheminovafosfal ~ummelllignes med trip
pclsuperfosfat.

I 1997 er der hostet to forsog. hvor re~ulta(eme kun
har været tilstrækkelig sikre i det ene af forsøgene. I for
søget er der Ikke ho\tet ~ignifikante merudb)1ter. hver
ken for tilførsel af fosfor I tnppehuperfosfal eJler for ef·
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lervirkningen af Chenuno\'afosfat. lilfo~len af Che
minovafosfat har kun resultcret i mindre stigninger af
fosfonallene i forsøget. For yderligere granskning af
forsøgene henvises tillabelbilaget (forsøgsserieme:
07034-95-97 og 07037-95-97).

KanolJe/frugtsaft (A KV) til \'imerlJvede
Ved produktionen af kanoffelmel på kanoffelmelsfa
brikkerne opstår der et spildcvandsprodukt kaldet kar·
toffelfrugtsafL Frugtsaften har en lØfSlofprocem p 2·3
og indeholder ca. 2 kg kvælstof pr. Ion og ca. 4 kg kali·
um pr. ton. Fosforindholdet er ubetydcligt. Kartoffel
frugtsaft er velegnet tIl udbringning til godskmng~for·

mål.
Kartoffelfrugt~aften produceres i efterårsmånederne.

og storstedelen af frugtsaften udbringes nonnalt om ef
teråret. Fra 1999 vil stramninger i reglerne for udbnng·
ning af flydende spildevandsprodukter i perioden fra
hosl til I. februar imidlenld begrænse mulighederne for
at udbringe kartoffelfrugtsaft om efterårcl.

Planteav!skonlorel i F1auenskjold har gennemf~m to
forsøg med udbringmng af kanoffelfrugtsaft til vinter·
hvcde om foråret. Kvælstofeffeklen af kunoffelfrugtsaft
er s3nunenlignct med forsøgslcd med stigende mængder
kvælstof i kalkammon.;alpeler. Både frugtsaflog kalk·
ammonsalpeler er udbragt den 28. april.

I gennemsnit af de 2 forsøg er der målt et værdi tal på
30. Der har imidlenid været en stor variation. Idet der
blev målt værdital fra 12·50. For yderligere gransknjng
af forsøgene henvi-.es Lil labelbilagct (forspg~.!oerie

27008-97-97)



ViIUHW' ,if Hlller/n elk

Ved produ~uon.:n af al~(}hol på "'pnlfabnkkeme op... t. r
der et ~væl,"'lnf- ug bltllmholchgl spildevandsprodukl.
kalJc1 vina......e. På grund af indholdcl af nærings...1offer,
er \ mJ......cn velegnet ul god3~nlllg...ftlnn51 og anvende~

ufle p,i okologl ...~e landbrug. Splldev:mdcl er 11l11dlenllJ
megct kOn('clllrcrd mcd hcn"yn til tor~lof og næring...
~t(lffer. iJet det har Cl hlr... tolindhold p~ ca. 65 pc!. Dc:1
mdeholtkr .'.5-40 kg ~\:l"lqof. 85-90 ~g ~alium og ca
IO kg nl.lgne\lllm pr. ton. Vin:t....M:1l ... k,11 derfor udbnn·
ge... l rclatl\ I la\t' dO~er 11-2 Ion pr ha).

PlanleiJ\ 1",~(lnlOrel I Gren:\ har gcnnemf\lrt et en~ell

fUNlg med ~v:cbtofeff('ktcll af \ ina......e (f(lr...og 27004·
97-4.)7). Ocr er opllåel en mcgel hllj udnyttcl~e af kvæl·
... tot l \ ina......cll. idel der er malt \ ærdltal p henhold ... \ i...
77 ug RI \ed cn ulfof',('l af 50 og 100 l..g lolan.. \';cbhlf I

\'Ill:t"...c

.\(}IoGm .W

7'</ovul\ordl ...k ·... l'abrik~anlæg \ed K..tlull(Jhorg produce
rer en ... tor mængde aff.lhJ. "'0111 under navncl NO\(lUrO
30 udbringe ",(JIII godning O'''cr ... tore dele af Sjælland.
Affaldd he lar primært af døde mlkroorgarti~JlIcr fra
pnKluluionell al enzymer m..... Som noget 11)'1 er "'pilde
vandcl opkoncemrerellll et lor~lUfjndholdpil .10-.15 pct
Efter opl...oncelltn:ringcn 111"<I:llc... der ~alk 111 produl...tct

l O\'l..lGro,lO lIldeholder e;l. 6 kg k...·ælslof. 3.5 kg 1'0... •

for. 0,.'\ I...g l..;llltun og lA l..g magnc!>lum pr ton. De...u
den mdeholder produl...t':l ca. II S I...g l..all. pr ton.

Sldcn 1989 er der gellllemfml en !;mg række fON)g
med arfald...produ~lernc fr:1 No\'o ;'\lordl~k. Plantc~n li<
I...olltorcll jyderup har fore ..t~cl lIdførel"en af forsO!!Clle.
og Land~konl(lrel for Planteavl har opgjort ug beregnel
dem. Fo...o:;ogcllc er finall~icrel af No\u N(lfdl~k, og re
...ultalcme meddele" i ...:cr...kll1c rapponcr

I IW7 Cl' der forcIagel "' for~Qg I \ mlerln ede og -l fur
fiiOg I fabnbllUerroer m.:d det (nrm:'ll ;11 be..lcmme
hæl",ol\,irklllngcn af NU\oGro .~o \ed fnr...kellige ud
brmgmng'lid...punkter I dl .....e afgmder. Re~ultateme at
fo.....ugenc fnrehgger endnu Ikke_ men :tfr:tpponerefii ...:cr·
...kilt ~enerc.

Flerårige forsøg med
jordforbedringsmiddel
I 1995 hle\ der j'lerk...al en ncrarig fo.....ug... \Cric med ct
Jurdfnrhednng... middel l;l1dcl Agn-Gro. Agn-Gro er er
... uh..tr:11 af pl.mter. "om ..mgives at ha\ c en gavnlig ellekt
p'l den blologl~kc om~:ctning i jOf/Jen. og den-ed !le \ ir
ke et reduceret behO\- for al \upplere planteme~ næ
ring"i<loffor"Ylling med handel...gudlllllg. Agn-Gro "'~:II

tilf~lre" jnrden 1en do~m p:i ca. 2.5 lllcr pr. h3 årligt
Tilførslen ar Agn-Gro afpmve~ ved tre l\\\'eauer ar

l..væl~loftildeling:Ingen l..væl,>1of. halv kV:l'htofmængde
og heil væhlufm;cngde. I 1995 var der en lenden<: I1L al
der blev opnået et merudbytte for tllforsel af Agn-gro
\cd tildeling af hah l..\æl~lofmængde, Denc var ll111d·
lertid Ikke Illfældel i 1996. h\or der iUe \ar effekl af
tilfl' ....lell af Agri-Gro.

I 1997 er der ho~tet Cl torsug p;1 JB 5 I \"Illlerh\edc
t070.tO-95-97l. Bade Agn-Gro og k\ æl~tot 1 hande]..,-

Godsknil1~ o~ kalkning

godninf! er ldføn den 8. april forud for tl1fo..... len af
Agn·Gru ug h:lIldel ...gooning. er der udtagel cn jmd.
pflwe It! N-min-bcsternrnelse. N·rnin·indhuldcl I roozo·
ncn var 183 kg N pr. ha i del for ...og"led ....om var tilfort
Agri-Gro. og IJ I kg N pr. ha l dct ubehandlede lo.....ogs
leLl.

Vcd alle tre hæl"'lofniveauer er der 1Il:'llt hc...kednc og
lUC "'Igllllikame Illerudb)lter fur tllfor... lcn af Agn-uro.

Jordbundsanalyser
Omf,mgcl af keml ... kc Jordbllnd...anaJy'cr fremgar af la
hel -l-l. I forhold III Il)4.J6 er ant<lllet dl' realtlomtal ...be
slcmmelscr. fo ... for- og ~ ..dium"J1 ...hc~lcl1lmelser ~tegel

Illed godl IO pcl .. og ant:lllet af magnesiunual~be

"lemmel"cr er slegcl med 30 pc!. Regelmæs... igc Jord
bllnd~anal)'\Crer fon~al et \ Igtlgt red...~.ah III at "'Ikrc, al
der godskes oplimal1 Tidligere hlev der genncmfnn be
I)deligt nen: reakllUn ...tal~analy'Cr cnd fo~for- og lali·
umhcqcmmcl'Cr. I dag an\ende~ næ~len udelukkende
~landardall;ll)~er. hvor der i sanune pro"e analy ...ere ... for
reakllOll'ital. ro... fonal. ~aliumtal og i mange lil fælde og·
~a nugllc... lumtal.

TaIJl" ·14. jlllll{/lIu/\',wr 1997. WiwI.

":11)1'111111'\1111 61lXI 609' 609' 1616 1-l6
S}lt'lIanJ 7824 911S 9114 4256 146
hn I DoIX) 79-10 7937 .l·O7 ...
O<;IJ)'lIand 22600 22582 22614 8414 3062
NonI}}lIanJ 219()l) 216t~ 1162.\ <J2l7 'i7Jll
VcslJ)lJand 20188 2OOll' 201)7 5347 3161

Hcle landel 119921 87439 K7~24 ,llO1 12.~(j(j

Det lidt ... t""re anlal af reaktion"lal ...hc"'lcmmel ...er ~k) I
dc.... Oll der udtage... cn del rcakuon';;lall marker. h\'or der
er llu"lankc om, al RI er for la\ I Derfor giver fordelin
gen af rcakllonstallHe el repr;t=...entaU\1 indtl)k af jor-
den ... kalklll~land. Derimod er n:~nng tofanal)' ..eme.
der uvervejcnde ... Iammcr fra ~Y"lcmali ke Jonlhund~a·

naly...cr :If hele ejendommen, nogenlunde rcpræ",cllI:i1i\'e
for l:llldhnlg"Jorden. Den procenll"ke fordeling af god·
nlllgslallenc I de cnlclle land ..dcle kan derfor gl ....e el
lIldtryk al godning.;;til\lalldene. Se label.t5

[A-n proccllIi"lc fordeling af reaktion"'lal1ene I de en
leltt:' land..dc1e er ... Iun...el idcnll ... l..c fnl ar Id ar. Op Igen
nCll1 SO'cOle faldt andelen af megel la\c n:a~ll(ln"la1.

Sum dCI fremgar at labcllcme cr fo"for-. kahum- og
magneSIUmtallene hUje. og dan ...k agerjord er gennem
g!\cnde i en god godlllllg...til~(and. Det Ilelyder. .II for de
nc..tc jordcr er der ct relalivt ... Iort inlerval. der ~:1I1 bc
tcgne... "nm oplimall for reakllnn... tallel. N. r reaktlon'i
tallet er o\'er 5.5-6.0 er det derfor Ikke .;;5 meget rcalti
on..tal1cl.. ~torrelse. der er intere.....anl. men ud\ ikltngen i
reallion..tallene. El acceptabelt reakllon"'lall..an nunnalt
opretholde.. ved en kalkulf".....d pa 1.5-2 lun lalk h\er
3.--l :)1'.

Il\l~ Jorden er ~lærk leret kan der \ære behU\ for
kJlll1lng fur at forbedre jord... lruklllren. '1\ l" der dyrke...
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Tabtl 45. Resultater (Jfjordbundsll1lillyser 1997. Procentvis
fordeli,lg

~ SjooI- Øol -- 1Ioot·_. ..,.
~.

.... n- iJIIood ø-
Reaklioostal (RI)
0.0-5.4 I I I 5 5 IO
5.5-5.9 2 5 • 13 19 J5
6.0-6.4 5 l' 13 28 37 39
65..6.9 l' 26 J6 34 27 13
7.0-7,4 25 33 36 18 9 3
7.5 og derover 55 20 II 3 J O

FosfOf1al (PI)
0.0-0.9 I O O I t I
1,0-1,9 IO 9 O 5 5 5
2.0-2.9 27 32 " 22 " "3.0..3.9 28 28 28 31 26 26
4.Q..4.9 18 16 " " 24 25
5.0-5.9 9 8 " II 15 IO
6.0".9 • • 6 5 8 8
7.r~7.9 2 2 2 2 3 J
8.0..8.9 I I I I 2 I
9.0-9.9 I O O O I I
10.0 og derover I O O O I I

KaliumlIli (Kl)
0,0-1.9 O O O O O O
2.0-3.9 O O O 3 2 6
4.0-5.9 J • 3 9 8 20
6.0..7.9 19 " 13

"
IO 2J

8.0-9.9 33 29 2. 18 19 19
10.0..11,9 22 22 " 18 16 "12,0-13.9 II 12 " l' " 8
14,0-15,9 6 7 9 9 9 5
16.6-17.9 2 3 6 6 6 3
IH,O-19,9 I 2 3 • • 2
20,0 og derover 3 • O 6 7 3

Magnesiumtal (Mgt)
0,0-0.9 O O O O O O
1.0..1.9 I I I 2 2 I
2.(>.2,9 5 7 7 9 8 8
3,0-3,9 13 16 IO " 15 16
4,Q-4.9 " " 19 18 19 20
5,0-5,9 " " 17 18 16 18
6.0-6.9 " l' 13 " 13

"7.0-7.9 8 8 IO 8 9 8
8.0..8.9 5 O 7 6 6 6
9.0..9,9 • J 4 1 • J
10.0 og dcrover 6 O 6 O 8 6

Knhhcrtal (('ul)
0.0-0.9 7 8 II • 2 2
1.0-1.9 11 25 37 35 20 t9
2.0-2.9 31 25 JO J2 34 34
J.o-J,9 tO t5 IO IO 2. 23
4.04,9 8

"
3 7 " 13

5.0-5.9 • O 2 3 5 O
6.0-6.9 I 3 I I 2 2
7.0-7.9 t " I (I I I
8.0-8.9 O O O O (I (I

9.0-9.9 (I (I O (I (I

lO,Oogderovcr I 5 I O (I
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afgrøder med cl specielt stort krav til reaktionstallet. kan
der også være behov for at lil føre mere kalk end nævnt
ovenfor.

Fosfortallet (PI) angiver den let tilgængelige fosfor·
mængde i jorden. Fosfortallet anses for lavt ved værdier
under 2. Af tabellen ses. al kun mellem 2 og 7 pet. af
analyserne har vist lave fosfortal. mens over 50 pet, af
fosfortaJlene har været over 4.0. Den største andel af
analyser med hØje fosfortal se.... i de husdyrintcnsive re
gioner Nord- og Vestjylland. hvor henholdsvis 15 og 14
pct. af fosfortallene nu er over 6.0.

Kaliumtallets (Kt) st"rreise varierer mellem landsde·
lene. Niveauforskcllen skyldes først og fremmest jordty
pcforskelJe. Her skilJer Vestjylland sig klart ud. idet
næstcn 50 pet. af prøverne viser analysetal under 8. An·
delen af prøver med et kaliumtal under 8.0 er stigende
på Sjælland og Lolland-Falster. hvilket kan tyde på. at
man hcr skat være opmærksom på al tilføre tilstrække·
ligt kaljurn.

Et magnesiumtal på over 4 betragtes som tilfredsstil
lende. Mellem 20 og 30 pe!. af magnesiumtallene ligger
under dClle niveau. Magnesiumtallet har dog været sti
gende igennem de sidste IO år. og andelen af magnesi
umlal under 4 er aftaget meget Udbyuet og kvaliteten er
afhængig af tilførsel af magnesium. og derfor bør man
være opmærksom på at få tilført tilstrækkeligt med mag
nesium. enten i magnesiumkalk eller i magnesiumholdi ..
ge gødninger.

Kobberta.l under 2 angiver risiko for kobbermangel på
visse jorder. som f.eks. lavbundsjorder. Der er en relativ
stor andel af prøverne med et lavt kobbertal. hvilket kan
hænge sammen med. at der netop analyseres for kobber
på jorder. hvor man har mistanke om risiko for kobber·
mangel. Der registreres efterhånden en del prøver med
et kobbcrtal over IO. Årsagen til dettc kan være tilførsel
af gylle med et højt kobbcrindhold. som stammer fra til
!'>ætning af kobber til svinefoderet eller eventuelt fra
kvægbedrifter. hvor der anvendes fodbade med kobber·
sulfat til forebyggelse af klovsygdomme. Kobber er et
tungmetal. som kan skade såvel jord som afgrøder og
husd)'r. Derfor bør man undgå de h,'je kobbertal ved at
afpas~ kobbertilførslen efter planternes behov.
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Kulturteknik
Af Soren Kolind Hvid og Kjeld Vodder Nielsen

Jordbehandling
Om~o'tmngcmc tl! jonJ~handling udgør co ...lnr del ;lf

de ...amlcdc d}rJ...ning"ollll..o"'lningcr i planlcavlcn. Ar
IxJd..forbrugcl III traditIonel Jordbehandling og afgn'
dcclablcnng er betydeligt Jordbehandling og ,;mmg
ved etablering al vinler a:d er ru mange bcdntkr en ar
bejLl ... mæ ..... ig l1a""'chal Ilcrfor er der illlercs~c for mc-
loder III af,grødcclablcring. der "'an rcdul.:crc dyrkning'>
omlw\lnJngernc eller arbcJd... r<lrhrugcl.

JonJhch:.lIldlingcn "kai .,ikTe gode lrcllllipirillg ...- ug
\;cl.. ...tforhold for afgrooerne. Velelahkredc afgrøder har
en god konkurrem:ec\Jlc U\crfnr ukrudtel. ..!1 ukrudtsbc
J...æmpcl-.cn "'an .. ke cffcldl\'( med ~m:i mængder ukrudt..
midler. Del er og...:! vigtigt at udføre jordbehandlingen pa
en m de. ,!,j ud\-Obkninl;cn rlf nænng\~loffcr og erO\I()
nen af jord bh 'ler mind....' muhg. Det er vigtigt at være
npma:rhunl p. jordbchandlingens bclydning for b~dc

v;lnderosion. Jordfygning o~ jordbehanrJling~rO\it)J1.

Der l~r genncmlol1 2K for':-.~'g mcd jordbehandhng og
aCgmdeclahlcring. Del er del .... I"n.le an... ] inden for delle
cmncomraoe I nere år. DCI vidner om. al der er stigende
mlcre"....c for .11 fJ. merc \Idcn om mCloder til jorohc:
handling og algnxleetahlenng.

Minimering af omkostninger ved
etablering af vinterhvede
I 1. ~rs hvede har både ~. Illllg eftcr :-.tuhharvning og di
re~tc \,åning ~Iaret "ig udbYlIcm:t:\\igl p. niveau mcd
lradl!lund \ålllng efter pl(\jnlllg Rc~ultaleme I I •N

hvede er pa hme med re\uhalcmc de Ire foreg ende :ir. I
2. års Inede har ~ ning cfler stubharvning og direl..le
såning klarel "ig marlant dårligere I 1997 end i de fore
gående dr.

I label I er \ 1\1 I. ån. re\uhateme al forsøg efter en 2
ång forsøgsplan. Den samlede fOf:.og:-.plan og 2. år<. re
sultaterne fremgJr af tabel 2. FOl'ogene er 2-mge for
ug~~ at bely~e 2. tm. effeklen af for..kclligc clablcnng..,
metoder p' udhYllCI og p' angreb af ..ygdolllme.

De fire forsog med I. f\ resultater er anlagt p~ JB4 (I
fs.). jB6 (I fs.). JB7 (2 fs.) i l års h...edemarker. Dc
plpJefn ctablcnngsmcl<xJer har udbyllemæ!>~igt 1..1arel
sig p niveau med tradItionel elablering efter plpJnlOg
både I år og de foregående år. Der er heller Ikke nogen
Sikker forskel. angreb al fodsyge eller seploria.

Der er kun IO nye for\l1g med 2. f'i rc~ullaler (tabel

2). Re .. ultalcrnc af de In forsøg er \ldt 10rskcllJge. l det
enc I(lN~g er der ct ston negau\t udbylteuthlag for di
rel..lc \;llllng og ..:1ning efter \tubhar\ ning.

I tahel 3 er \j\t re\uh.ller af I alt 14 fOf"øg anlagt I 2.
:lJ"' Inede. Dc 7 af for.ogene er Ira 1997. l denne for
!o>'-'g"'..cne har ..:tIlIng efter slubhar\nlOg og dlfei..le ..,å
Illng givet el ~IHen llul1dreudbyllc i forhold Id Ir;ldIIIO
nel ...lI\ing efter plojlllng. I de tre foregående. r har ud
~1;lgel1e Ikke V;l'ret s. markante. Der er tendens lil. al
kn:ckl..efodsyge har været meSl udhredt i de pl"jcde for
..ug.. lcd i 1997. Dcrinmd er der rcgl ..trercl nogel mere
o..cptoria efter dIrekte nmg. Resultaterne I tabel 3 vi~er.

at IW6197 har været el d ligt år for dlrel..te "ålllng af 2.
an. h\ede. Der er IHe nogen entydig forklanng p. r..a
gen

I figur I er "1'01 udb) Ileudslag I cnl..ehfon.og for dln=i..- I
te s. ning. Der er medtaget re~uhater fm de 27 forM'g. G
der cr gcnncllIf,m med ctablering..mctoder i vinterhvede
i 1/)94-97. I godl en tredjedel af fon.ogene er der cl pof,i-
Ilvt ll1emdbylle De po"ltive merudbytter er fortrillwi~

opn~cl l I. års hvcde. J en tredjedel af fOf:-I,gene bar del
kOMl't 6 hkg pr. ha eller llIere at ..:1. direkte i forhold III
tradllmncl ...mlllg efler ph'jnlOg.

Ta/wl /. Mil,imerillR {lf ol/l}..osmiJlRi'I· \'i'd l'Ulblamx (/f 1'111

h'rllI'l'cit' (GI)

P,,1.. "'"r- UJb-

"" dæ"'. """ Ol
YiDterbvede Planter '<rim .'rod ",. """'"pr m~ ""'ki<- m gold. dæk· ""'",.... f~u:c fudsylt .... b4

7~ !iL 7' " I"
7~ bo

/997 I firs h,tdt,../ fOrJ6~

PløJning, alm. såning 33. 14 • 82..2
SlUhharvning. alm sånlnJ; .'25 11 7 0,1
Direkte simng 318 21 • -1,4
LSD n.

19W fl7 I an h"~ltt' IJ jar1fl,t:

P1eJnln&. alm. !Anm& 296 " 22 82.1
')luNunnlng, alm ymng 2S'i " n -0.4
Duektc s1ning 278 22 22 -0,8
LSI) n.
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Talwl z. Mm",~rmg a/omAlHrningrr l'ed etublrring a/l'interlll'ede (2-tlrig/orføgspltmXG1).

1'1~,., I'« M'" f\:t dEm """ro. e..". ..
Villinit...

1'''''' I=lli ;lfmdm pct. ........",.
r..... (ods)~ JO'd(nd ygt' "'''''D& ...."' .."Ln , ~l 7~ !ol. 1~

/997. l. dn hvt:M. l/w".g
B~luJnd/lng J dr
PlØJning. alm. s1ning
Slubha,,·nmg. alm. wung
Stobharvning. alm. dmng
Direk.te såmng
O1rekle s1rung
I~m

1995·Y7. 1. dfl' hl't!.dt. 4/ors68
BthamJhng I . .ir
Pløjning. alm, såning
Stubharvrung, alm, sånlll8
Stubhar...ning. alm. sAmng
Dm~:kte såJllng
~kle5årllng

LSD

Bthimdlill.t{ 1. tir
Pløjning, alm. såmng
Pløjning. alm samng
Slubharvning. alm, s!rung
Pløjning. alm. såmng
Direk.te sAning

IJrhmuJlmg 2. år
Pløjning, ulm. såning
PloJning, alm ~ånmg

Srubharvning. alm. slnmg
Pløjning. alm. sånmg
Direkte sining

260
2-lO
246
214
210

244
243
217
241
217

27 8 9 'ZJl
29 8 8 U
19 IO 9 -0.2
IO IO " -4.8
14 13 II -5.7

"'
Jf' .tfs

2. 13 7 '3,4
22 18 O 2.4
14 15 6 -2,5
18 12 7 U
12 IO 8 -2,5

"'

Tabt'1 3. Mmimering aflItnl.oslninga l'ed etablering afl.
drs \'iJlluhl'ede (G3)

IW4Y7. 2. drs h~t:Jt. 14/ors68
P1'IJmng. alm. såning 299 27 12 13 72,.
Slubhannlllg. alm. sånJng 285 23 14 16 -3.5
Direkte sånm& 276 17 II 18 -3.6
LSD 2..5

14 70.5
19 .'1.8
23 ·7,1

JA

19
22
16

27
22
14

l'c1 "" l db-M dzkn. Ixp-
1'1.. lO. urod ".,. ..

VløIa'rbvede ler· ..... '" pct "",.
""-pr nI: 'e· gold· ..,.-

try-Utr..... r",,· '''''- nmg
hkgsyge syge :(1.75 ",tO.SI. 75 SI. 7~

1997, 2. Jrs hl'l'dt. 7/ors6g
PllJJntng. alm. sAning 314
Slubhan..ning. alm, ~mg 309
Direkte såning 29S
LSD

Udbytteudslag i enkeltforsøg for direkte såning
27 forsøg 1994-97

8
8

4

2
2 OjLJUJ...........L.L--,rr........rnlT1rr....-rr
:5. -2
:if
~ -4

-6

-8

-10
-12

-14

Ta1H14. Etablf'ring uf linter/llede efta 2 drsfrøgrtrs (G4)

I
l'c1. Mim!atI· l oll>

pi m. mangel P1~- ,
, 1Dttrbvedt fntfluer OO\enJ- It' merud

I novem- be.- pr. m! b)'lte:

be, k" rom hkg
0·10 ", ..

Fig. I. Udbytleudslagjordi"1ae sdning afl'interhl'ede i
27 forsøg 1994-97. Søjlen/e lJIIgi\'u forskellen i lIllbyue
mellem lradilionel eloblai"g efrer pløjning og direkle
st1n;ng.

Etablering af vinterhvede efter frøgræs
Der er startet en ny fON;g~~erie med etablering af vin
terhvede eftcr flerårige fmgr:t'''lT\ar~er. Se tabel 4 Bag
grunden for forsøgcne er. at der ufle er ..et en utilfreds
..Iillt:nde etablering af vinlerhvede efter fn'gne ... l de Irt:
for..og. der t:r gcnnemn)r1 i 1996/97. har forfruglen
værel rodwingel.

I mgen af de tre (ON),g er der {)pnåCI nogel merudbyt
te lor spoJlning med mang;m i eftcrarel. I et en~e1t for
..og er der opn~et cl merudb)'lle pa 75 hJ..g pr ha for

1997. j forsø8
l. Ubehandlet
2. M:lfIgansulfat S uger e ,anln8
3. Pyrethroid i august mod frilfluer
4. t.;eJvisning i august m glyphout
S. Fræsning 3 gan~

6 Hahlbmtnmg -+ f~!ornng .3 gil/lge
1.\0

2 O 219 80.'
6 O 197 -0.8
2 O 208 2.7
J O 204 1.0
2 O 230 3.'
I O 239 ~.I

"'
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..pmjlnln~ mcd pyrclhroid I augu~t nux! frilnUt:r...el\
om der ikke er rcgl .. lrcrel :lllgn.::h af fnlnuer. I de lo an
dre for~og. har der iUe \';.crel .. ilo.re ud.. I;I1; for <;projllung
lllcd p)'rcthmid. I fur..og<;led ~ er der lre gange med en
ugt:~ mellemrum udtun en træ~ning af fmgræ'i"lUbhcn.
Del har i Io al fON'genc w ..ultt:rel i el .. iUert merudbyl
IC p3 l:a 5 hkg pr. ha I del tredjc for-.Il~ er der IU,e op·
mlCI noget lIleruJb) Hl' for fr.c ..nlngen I torsopled 6 er
fmgr,c~hallllen ..nilIclog ncdmuldcl ved lre fr:c"llinger
med en ugc.. mellemrum. Del har gi\'cl cl lilk rncflld·
byllc I forhold lil fr.c ..nlllg uden halmnedmuhJOIng.

I cl enkeII fOr\og i en fOf"ol~g....erie med bcka'lllpcl~eal
fnlnucr l \lI1lerhvcde eller rajgræ, til fm er der ..m!..gl Cl
for'iog.~lcd. h\"or fire ",ubhan.lllngcr af Img.m'·"'lolUbbcn
for plujning er ..allllllenholdl med Ingen Jordbehandling.
fllr pl(ljnlng, Slubbar\'OIngeme har gl\'ct el !liUert mer
udbyllc pa 7.1 hkg pr. ha.

Dc opllåeJe Illenluhytlcr for illlcll..iv jnrdbch:mdling
for plujning k,lIl ..kyldc... al del er undgåel at fil en græ<;
mallc plujcl ned I bunden at 1'10' furen. Del kan og. ...a ha
\'c h;l(( en belydning. al fne ..mngernc har fremmet Olll

'>--"l'IOIngen .lt det orgalll ..ke Ill.tlcrialc.

Jordbehandling ved etablering af
vårbyg
I for:1rcl 19<J7 er der lIHjlcdl cl "ullarl>CjL!e mellem plan
leavhkontorcrnc i Vejle og Iltlr,en~. Fur~kning.,..:cnlcr

B) gholm. L~lJldl'>k()nlllr~1 fur B)'!!nmgcr og Ma... kincr
...aml Land..kuntorel fur Plantc;l\ I om al udfore jordbc
handhng~fo....og. "'orm:llctmcd ~al1larl)CJdeler al fa gen
nemfon cl pa.!>~nde antal jordbehandhllg~f(l"ug pa en
en ..arlet made ug med de ..amme J(lrdhchandllng~- og
'i:'lrcd\bbcr i alle fOr\(lg I "amme ~cric. Forsøgene an
lægge.. ho" landmænd i Vejk·lI()r~en, området. Fur..kcl
ligt:' ma~kinfabrik;jnler ..tiller \c1villlg1 nugle af red..k<l
berne III r.lthghcd.

Der er I forarcl IW7 anlagl ~ks fOf-.og i v:lrbyg. ror
malel er al belyse. 11\ Ilken jordbehandllngs- og ..luneIo
de. der er Ilhtræklo.chj; lil al ~ikre en lilfrcd":-'lIl1enJc
etablering af \';lrbyg. Del v:lr hen:..iglen al gennemfore
fOf'ugcnc pa for.. lo.clllgc jordtyper. Del har inudlcnid

Kullur-teknik

"cr('1 nudvendlgl at Io.:l\~cr(' (re all'or..ngcnc ... :l, der forc
ligger kun re!-ultaler fra 186 (2 f.... ) og JIl7 (I ("'.J. Fur
frugten er I :Ille forwgcnc \'illlcrh'cdc. PI'1jning og <;Wh
haf\lllllg er udf"rt om forarel

Der er Ikke rcglSlrcrcl nogen \IHer fur.. kcll uJh) lIer
ne citer de tor~kelhg... etabknng...mclodcr. Dc blltig"lc
clablcnng~melOdermed hen... )"n lil mOl ...klnomkn"lnlnger
har ..dl~a klarel "'lg pOl nn'cau med de dyre<"lc. I)cl er
uverra ... lo.ende. al ,,:'ining af v:\rbyg I iklo.c-pløJcl jord i b'l
dc fnNlg<;lcd 1 og (} har klarel sig 1':'1 nivcau med Ul'
,n f11:!c lllcloder. I udligere for<;ug hoU direkle ...anmg .Il
,arhyg uftc givel el 11lImJrc mlbYllc end ...alllng efter
plujnmg. Del ",plller ...IUen en rolle. al forfruglcn har
':crCI \lIllerhvede og ikke byg, Sålllllg af ... Jrhyg eflcr
byg uden plujllm,!! giver ufle \Igede :mgrcb af ...:cr skold
plel. fordi der ..ker o\'crfnr..e1 af .. mille fra <;Iub- og
halnlrc"lcr.

I torsøgl'led 1 er Jorden stubharve I Io gange ~arnlllc

dag....om der er ...;let. Del har i nogle tilfælde gl\'cl el fnr
darhgt ..abeu. furdi jurden har ... ærcl for fuglig. Jorden
bM ...Iubharvc.. mcd længere Ild Imellem_ \ .. der orn en
lllpa.. fugtigbed I ovcrtladen. ror <clIlIng I ~Iubhar\"el

jord kan del 'ære mxhendigl al etableret ukrudl og
<;plldkom "pl'\ljte... væk. da del ofte Ikke kan bekæmpe...
fuld"l:l::nJigl vcd ~Iubharvllingerne.

I fur..oplcd 2 er der kun ph'jCl I 12 cm dyhde. Del b:lr
gl\'et et knuldel såbed og en Itdt uen.. frem"'plflng. Del
ma derfor anbefalc.. :H lromle jorden efter plojnlllg i re·
duceret d~ bde. Forsogsled 3 og 4 er el.ablerel med en lel
kOlllhihan-c/.....maskme hcnhold... "i .. uden og med pak
nmg .Ir jorden med en frontpakker monteret på Iraklo
rcn PakIlIngen har gl ...el cl !ldl mere jævnl s:\bcd. men
det har ikke haft nogen udbYllcmæs... ig belydning. Den
Icnc kurnhiharve var uUMyrellTlcd cn mrpakkcval'ie for
re"l ug Io rækker har\'clændcr Den tungc kOl11blharvc.
der er an\'endl i forsog~led 5. \'ar udMyrcl med ~Iæbe

plankc.3 ræHcr h.a!"clænder og en kraftig mq}ak.keval·
~ bagest. Den lunge kombihane ga ... det jævne"le ...å
hed og en Io.rafligerc findeling af Jorden end den Iclle
kom bl harve. Fors~lg... lcd 6 er ".ct med en ..klvc<;kær
.,~m ...,kjne (Kutliscedcr) efter IO gange sluhharvnlllg

G

,,.,.,. PI..."
M4ngan

8)'gbllll1pid
Skotdplet Udh os.

mangd PC' """"""lul",m hl 0-10 pcr dlrknllll dzkOln@ hl, pt. h.lI

IIN7. .i rors_/:
I. Slubtwvnlng. alm. rJdslmaslone
2. PløjnIng 12 cm d}'bdc. let komblhar-dy,mæ.lll'lC
3. Pløjmll8 20 cm dybdt'. ICI kombilwvdslmaskmc
4 PløJnmg !Olm d)bdc.lc:llomblhancJ~JIIa....kll'lC. fmnlpaU,.r:r
S. PktJmng 20 enl dybde. lung l.omblharvo'sAmaslloc. fmnlplkku
fi 'iluhh.ln.nml!l. ,kl\·c ... ka: .....;m);I~kmc (Kultl'o«lh:r)
l.SD

llor,,+gcnc er :m\cnul flllgendc lIl;l\kmcr:
Sluhh,In.r:: "Ihnl Flex fr.1 Kllng,kllde
Tung kombrharn" Comhl Dan J(J(J(llru Doublel Record
Si.J\ r:\lZNm.l.~lJnc:· Kultlo,,('c:dr:r fra o..."'lUblel RCI."ord- '1onJ~lr:n
Fwnlp.Jl..ler GumnuhJuhfronlp;tlkcr IrJ Dal· Hu

I
I
J
J
I

"

0.3 O.J ....
0.2 0.1 0.1
0.2 0.1 J.2
en 0.1 l.!
0.2 0.1 2.1
(U 11.1 1.'

'"
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samme dag. Ligesom i forsogsled l burde jorden i nogle
af forsøgene have haft lov til al tørre lidt mere inden
såning. Skivcsk:crsåmask..inen havde ikke samIlle ten
dens lil slæbning som den almindelige såmaskine med
slæbe~kær. hvor der var mange afgrøderester.

Demonstration af såmetoder i
vinterraps
I 1996 er der anlagt 8 dcmon<;tnttion<;marker med for·
skellige metoder til etablering af \·interraps. Erfaringer
ne fra arbejdet med demonstrallonsmarkcme er omlalt i
afsnit E side 148.

Betydning af såtid og jordbehandling
for kvælstofoptagelse og mineralisering
i vinterhvedemarker
I 1996 blev der startet en for~og\~rie, der skal belyse.
om tidlig såning af vintersæd kan medvirke lil at reduce
re R1tTatudvaskningen. TIdlig såning giver en "'lorre
kvælstofoptagel!'.oe i planterne om efteråret. Del vii ah
andet lige reducere nJtratudva.\kningen; men sporgsm5·
lel er. om det opvejes af en fontget minerali\ering af
kvælstof ved tidlig jordbehandling. Jordbehandling kan
i nogle tilfælde fremme rnineraliscringcn, fordi tilgang
en af ilt til jorden oge.... I forsøgene indgår ogs. direkte
såning for al belyse, hvad etableringsmetoden betyder
for mineralisenngen og kvælstofoptagel-.en i efteriret.

Tabel 6 viser resultaterne af de '>Cks for..ug. der er gen
nemført i 1997 og det ene forsøg fra 1996. I for-.ogene er
jordens N-min mdhold målt lidlig viOlcr og igen om for
året. Det er sammenholdt med analyser af kvælstolind
holdet i planterne på de \:lJT1llle Ildspunkter. I forsøgs
leddet med traditionel jordbehandling er der pløjet med
jordpakker. og såbedet er tilberedi med rotorharvc eller
en bed'iharvc. De direkte såede forsogsled er "ael med
en ski ..'eskær<;ama.,klne. Satid!<>punkterne er henholdsvis
ca. 1/9 og 2119 N-min, målt i c.lecemher. har i gennem·
.. nit \ærel storst ved sen såmng og traditionel jordbe
handlmg. Der er dog meget lillc lorskel mellem de fire
forsøgs led. Re..ultalemc af N-min analyserne varierer
endvidere betydeligt mellem fOf'.ugene. og der er Ingen
entydig forskel mellem forspg'ilcddcnc. PhlOlcanaly\er-

ne \i-.er derimod samme tendens I aJle forsøgene. TIdlig
samng har som forventet og uansel elllbleringsmetode
medfør1 en øget kvælstofoptagelse i de overjordiske
plantedele i efter. rel. Ud fra N-min prøverne i december
~r det ikke ud til. at den tmditioneile jordbehandling
med pl'tjning i nævneværdigt omfang har øget minerali·
senngen I forhold til direkce sån.ing.

Summen af -mm i jorden og N i afgrøden er SlUTTe i
foråret end i december. Det belyder. at kvælstofudvask·
ningen har været mindre end mlRera1i~ringen i viOler·
perioden. I perioden fra december til marts var nedbøren
60 mm under normalen. I foråret har der været slOTre
forskel mellem kvælslofindholdet i plantepr0vcme ved
de to "åtider i de traditionelt \åede forsøgs led end I de
direkte 'iåede.

Såtidspunktet har uan!>et jordbehandlingsmetode ikke
medfort nogen Sikker fo"kel i udbynet i 1997. I lighed
med andre for..ng i 1997 med såmetoder I vinterhvede,
har direkte mng klaret sig dJ.rligt i forhold til traditio.
nel etablering efter plojmng. Der er i gennemsRIt hostet
godl olle hkg kerne mere pr. ha ved traditionel jordbe
handlmg end ved direkte såning.

I maj er der regisLreretlidt færre planter med angreb af
I"llæl"kefodsyge i de sent l'åede forsøgs led end i de tid
ligt'" ede. I juli måned er der registreret nest stcl. med
knæUef<Kbyge i de traditionelt etablerede forsogsled.
og der er ikke fundel nogen forskel mellem såtidspunk·
terne.
Re~ul/a1eme ,'iser; al /Idlig wlning har gi"e/ en øgel

hæl.\tojopragelse ; plall/eme i efterdrel /Ianset e/oble
rillgsmetooe. lll'erkel/ sdtimplmktet eller erablerings
metoden har lil ..rneladende haft llogeflllO'wleværdig be
rydning for millemliseritlgell i efteråret.

Vanding
Som helhed for vandingssæ!.Onen 1997 har behovet for
\'anding værer moderat. Der \'ar Ikke nogel vandingsbe
hov I maj. I nogle egne af landet var maj tværtimod
præget af over..kudsnedbør. I I. halvdel af juni var der et
rcl udbredt behov for at vande en gang. I sidste halvdel
af juni og de første dage af juli kom der tibtræHelig

TalN/6 Hendninl( affdt/d og jordbehandlmf.; for rmneralu·t'flng og N-opUlgeJu i \ inrem\ede efterdr (G6)

N-mm "'N pr. ba, ""-~ ""- od ... Udbya<-- "N ... " OL bLfodsyp kaIcdoYI' hq
Pm,", do<. I ""'" Pnmo do<. I Fod< SI. 29-30 SI. 75 pr"

,tmol fnrJø~ 11197 • 6 • • 6 6
Trachlionc.l såmng ca. 119 47 42 14,7 27,3 14 28 n.2
Tl1ldmonel -Jimng <";;1 21N <;! " 10.9 16.S " ,. 78,S
Direkle sAning ca. 1/9 4. 47 14,2 23,0 " 14 69.4
Direkle ,finin!! ca 21M 47 .u 95 !0.8 7 11 b9.9
LSD '"
1JnnOJ( I 1Y96

Trachuonel <.Amng ca. 119 SI 7. 3,2 3,7 7 • 67.0
Toollloncl-.amng "ol 2t19 (1'1 60 !.J _'.b " 1 b3.6
Direkle såmng ca. 119 47 52 2.3 4,8 4 • 74,3
Direlle ~anlOg ca 21/Y N' M

"
!A 7 " 68.J

LSD J./
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hlht'/ 7. l'cl1/(/b(lltUln'lmder~klld 1//1Il'lIdt Wf1l llf/rnkfor gellfll'f1ljmt/igl 1·,mt/",,.:-~IxJ/()1 (mm) Ix] f.!,ml'wllufl'f Jord, f1;97.

MADtdlig vandbalinCe Vmll'd Vint~r* a"" K,,· RoetlLa_ s"" toner m'J'1
""" I ma, I Jwu 1 Juli I l ...

maJ· ""j-

i alt juli "",I • ... JUni' juLi-&o. Juli ... "'P
'1l1rJJylland " • 18 ... 4" " 178 '''' 12.'1 19 '" 111
MIdi- og Vesljylland 8 6 42 39 J4 O '29 87 9' 121 '" 7)

(};IJyllaoo 17 , 14 '4 -19 II t 'iO 7l '"' "' 121'1 "'SydJ)lIand I) ,
" "

,. O 120 71 84 'M 102 "Fyn 29 17 S4 ." '" 12 222 III 140 19.1 t7fl 122
Sjælland og Lolland Falster 3' 16 " " 60 33 217 II) 144 206 190 '"Bornholm " , 80 .. 'li> O 278 150 IS2 :!-I6 2-11 ,.,
Hdc Iandct 1997 21 7 37 SO '9 • '68 94 '" 147 142 10l
19% •• J 62 ... " O '''" 129 175 16.1 160 98
199' " JO 3' 88 .. O 260 "9 17' 24' 209 174
19l)J 21 '1'1 11 '''' " " 218 1')5 2111 llj" 141' IC'"
1991 l8 69 69 O O O 176 1)8 176 138 69 O
1942 " 7) 122 61 O IJ 251< :;t')ll 2')11 2:'i1l IX" .,
199' 16 " O 61 3' tl ,., "' 1)0 14. % %
1'1'1<1 'O " O S7 " " '" 112 112 12.') 70 70
Ilde: landel 1990-97 22 44 4S 62 27 , 201 '" IH 179 134 90

nedhm Det \ ar h)f\cJr med "ior fordampmng i en peno
de p:l knap Ire uger mIdt l JulI. Del medforte el udbrcdl
behov lor vanding i llæ1\lell al1c afgmder p;i <;andjord, I
... lutllltlgen ar juli kum der ... tore mængder nedbor I form
af lonlenbyger Som ...ædvanllg. når der er tale om tor
den"eJr, varieredc llcdllllr...m;cngderne Illegel. J nogle
egne af lam.lcl hle" dcr dcrfor Igen hunlgl behov for
vandlllg.. Augu,1 ,ar rckordvarm og fordampningen ,ar
megel <;tor. Der \ ar cl ,ton behm for dt ,ande kannner.
maj.... ruer ug gr:.t'1\. I ...ter maj ... og rncr p:i uvandet lel
<,andjord lcd i noglc egne af landel al\'(lrltg torkc~kade.

Der hlc" ng~å vandel p~ markcr mcd klovcrgræ<.,ulllæg
for al be~kytlc udJæggctmod abvillninl;. i dcl megcl var
me og lorre vejr i aug.u"'l

.I tahcl 7 er \ i... t \ .mdhJlanc:cundcf'kuddcl I mancdcme
apnl- ...eplcmhcr am· endt nm Cl tilnærmel udtryk for det
gennclll ...mthgc andlllg bchO\·, Opgorcl'·.en er udarbcj·
det r;l ba"'i ... al ndbalJ.llc:eundcr,kuddc t i hde mancdcr
og wgt'r 1\~Jcdc IU.C hCIl~)'ll tIl afgmdernc ... llujag.t1gc
ud\'il..lillg ... fllrl~lh, Del cr lal for pOlcntiel fordampning,
der ligger III gnmd I den penode, h,or algrodeme lUC
dæl..kcr jordo' erfladen. og I pcruxkr med Cl betydellgl

Fig, 1. Skll'rmhillt'dt'r fra I"·Of.:rWlllfIl'f \-%"·I/)HtG.'\'~AA.H

øl'l'r.)I: Fordompllill1-lllX Iledh()r dax for dox. Ef.!,fu' IiIJ
(or ,,('dbør (}~ I'mu/III,\! kali trldtwft'\.

"""ften: (,mFI'k OI'er~,gf m'er 1'(l1/II/"lp"u,I/()\" SøJ/er
"t' (m~iler dt'n p1tmtl'ti/g{('''f.!,l'lige I,(ltufmængde I"('(f

"1l1rU.(lpllc;t~'1 Homhol tmgin'r den oktllelJl' nmdJ)(1
/lIIIn' ,. marÅl'lI. Deri hH' tIeI af \ojf~'mt' WI!(I\'er dt'n
"'(('IIgtle lUI/d. der Illa fordampe, Im/cn tier Ik(l1 \'cmdl'\.

Nn/o'SI: VWll/ha/cIl/("t-'1l !(t't/JIt'm l"t{'hrl'{{'.wme". (ht'r

~teW1l"tt' /inJt' twgll't'r tIn, r/allft'lI/ga'lIgellxe 1'{//ufllltl'l1g

de l'I't! markapaciret og fil/t! rot!drhd/', Gn'" kun'c' Ol/I.:I
lU dell llÅtud/e pltmtellfgæ"f.:('/if.!,t, l'lmdn/(l'fIgde. Hød
JUl)l' tmgil"t'r lænkef for l'alldlllg\·h~'Jw\". f)l' .mwJle hlii
.'loJ/er tm~llt'r IIt'dhør Hretlt' h/d 'ioJ/er (m~ller mlltfmger.

~-Ileo__ lo6lIT .... ' .... ~1....
_.... ....

,.. -..-toIoI " " .. " " "--- " .. " • • .. .._1lU___
r- rr r r r r-- - - ........- - r JO r r r r r

GI- - o r o o ,.- o o- - o o o o o o o
o,.- - o o o o o o o

.!<J

-- -._-æ=~-"'-, ....-,-- .-
a.,~ I v..........

:l I~JJ Jl.J., ~, LI jo!...-,..- _.- _.. -, -" _.- ... ..
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Kulturteknik

vandbalanceunderskud er den aktuelle fordampning
mindre end den potentielle fordampning.

Vandregnskab
I 1997 har del været muligl al anvende et edb-program
på Inlernettet til vandingsstyring. Programmel hedder
Vandregnskab og er udviklet i samarbejde mellem Dan
marks JordbrugsFo~kning og Landskontoret for Plante
avl. Programmet kan beregne aktuel fordampning ud fra
klimadata og nogle få oplysninger om afgrøde og jord
type p hver mark. Landmænd. der onsker at bruge pro
gmnunet. kan selv oprcuc marker med afgmder og ind
taste oplysninger om nedbør og vandinger. Programmet
er meget brugervenligt. Vandingsbehovet kan aflæses af
nogle figurer. der giver et godt overblik.

Jordfygning
Der var kraftig og omfattende Jordfygning i april 1997.
Jordfygningen \ar kraftigst den II. og 14. april. Jord
fygnmgen fortsalte med mindre styrke de eftcrfolgende
dage frem til den 24. april, hvor der kom regn i det me-

Tab'/8, Omfang afjordji.'f,ning aR sklult'r jorårslI.f{t'r af
jorrJ./)'gnmgforllr /997.

føo
IUnlmod ........... ClmddjonlfypUoa

ha I':: ...- .....
ha ...

NordJ)'lland :\2,000 8 IO.OOJ 3000
Viborg 18.000 7 3.000 800
Århus 4.000 2 '00 <100
Vej~ 8.000 4 UOO 100
Ringl.oomg 35.(JOO II 12000 1000
Ribe 7.000 4 2.000 1000
S0ndelJ)'lIand 17.000 • 4.000 1000
F,~ '.000 2 1.000 <100
J)'llaDd og Fyn i alt 126<XX1 • \4000 9000

Tabel 9 Kol1ekth'l! og mt/il'it/ut'IIt'læplalltllillgwktil'iteJt!r

..te af landet. For at få et o\erblik O\'er jordfygmngens
omfang og betydning er der gennemført en spørgeunder·
søgeise blandt plallleavlskonsulcnterne i Jylland og på
Fyn. I tabel 8 er visl en amts vis opgørelse af rcsulWter
ne, Der er stor usikkerhed p opgørelsen. fordi der er ta
le om "køn. Tallene angiver derfor kun ..torreIsesorde
nen af jordfygningen.. omfang og skadevu'kning. I op
gørelsen af arealer med jordfygning er kun medtaget
arealer. hvor der er fjernet betydelige mængder overf1a
dejon:t. Det skønnede om!i>åede areaJ på I aJt ca_ 9.000 ha
omfatter 3.000 ha vårbyg. 2.()(X) ha markært og 4.000 ha
med græs- og kløvergræsudlæg, Det om!'>åede areal er
meget beskedent i forhold til fygningens styrke og om
fang. Det hænger sammen med, at en stor del af våraf
grøderne ent~n ikke var såel eller ikke v<lr spiret frem.
da jordfygningen fandl :-.ted. Konsulenterne har endvide
re skønnet. at der er udbragt gylle på ca. 75.000 ha for al
dæmpe jordfygningen. Udbringnmg af gylle er en effek
tiV foranstaltning mod jordfygning på udsatte arealer. så
det har også været med til al begrænse skadernes om
fang meget. I afsnit D er vist resultater fra forsøg med
omsåning af ærter efter jordfygning.

Læplantning
Der er i alt am'endt ca. .:I mill planter til læplantning i
1996/97. Dermed har aktiViteterne værel af samme
"Iorrel~sorden som i foregående sæson. h\ior der skete
en væsenl1ig udvidelse. Det fremgår af tabel 9.

Hovedpanen af planterne er anvendt i den kollektive
læplantning. Kollektiv læplantning omfaller projekte·
ring. rydning af gamle hegn. jordarbejde. planter, plant
ning og tre års vedligeholdelse, I den kollektive plant·
niog er 46 pet. af planterne blcvet anvendt til etablering
af 6 r.t:kkede læhegn mod 55 pet. i 1995196. Der er mar
kante regionale forskelle på fordelingen mellem tre- og
seksrækkede læhegn. I Rmgkøbing og Ribe amter er der
etableret 2 til 3 gange så mange kilometer treræHede
~om seksræklede læhegn. mens der på Øerne øst er en
ligclig fordeling mellem brede og smaJle hegn.

K_1«pI c l9lJlj;,llJf t1dIowRdo...... ~
~....... A-.I pi-...... ...-... ...- -- ........ ........ pi-. ... dbbd

Ioua .... .... .... ~,,:,,
;oll .a_

1000

VClx1.\Y\'iC1 >4 " I 17 317 78
Himmerland 3. 19 O 19 248 48
Yibof~ 49 30 2 " 347 131
Århus 28 21 I l' 229 137
Vejk :'5 I. O 20 221 84
Ringkoolng 6 101 3. 2 6 >47 204
R"bc 1 " '8 I I. 411 n
Sørxkl)ylland 2 SO 13 I 12 242 '3
F)'n O III
Ø<rn< Ø>t I 35 3' 27 341 245

Hele landet 1996197 19 465 221 IO 152 29m 11M
Hde~t 1995196 21 362 278 21 In 298' 1062
Hele landet l~195 ~.l ''''' 11X 1.1 160 2403 794
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Ejerl' dia fnrp;l~tere. der 11..1..<: har mulighed for ~ll

inug;\ 1el I..!llldllvt projel..l. I..an fl.'! til!>l..ud lil individuel
læpJanlnlllg Ca. JO procenl af det \:.JIll1t:lIc forbrug ar
planter er al1\enllt til IlIdi\ illud la:plantnmg, Den mdlvi·
duelle lit:plJllllllng er ...Ieget med IO procent I forhold lil
foreg.lende \æ ...nn Der er )det uhl..ud til R45 lod.-.cJerc.

Intere\\Cn for planwlIIg af I:chcgn lig I:qpvcndc 1" ...
lrrl'plalllningl'f l'r ... tnr Ilg "'Ilgellde I dl ..."e ar Læplanllllng·
en ron.:gilr fo"t og fremmc ... , I Jylland. mcn aIN)gning
crnc om libkud til kollel..,j\, læplanlning er ... lærl..l ,... ti
gentil' l den \)<;tllgc dd af landcl. I pJ:mtnmg<;årct IIJl,l8!
99 \ II lkr n:t:ppc \ ære mldlcr lil al IOHxlckomme ..l1le
an"'glllnger

An"'\'glllngeflle om ll"l..ud III I..nllel..ll\ læplantmng
o\e"uger lln.tn ... lm ... !u"laget med ca 40 pet

El l..ollckll\1 proJdl ..I..al omfane ct geografi ... 1.. ....llll
mcnh:l'ngcndc olllr:'dc. Normall f\ll);e .... cl rolaliOll.... l1Wn·
"'Ier indcn for h\'cr af landet ... <} regioner. der betyder. at
alle cJere og forpagtcrc <;kullc fa mulighed tor at indgil i
ct l..olldt1\1 læplanlnlllg<;projcl..t Inen 6.-8. ;Jr. Den fm-
ugede 11l1ere l.· ocl)der illliulertil.1..I1 di ..-.c tld ... inlcnal-
ler forlængc , med ll11ndre finan lm ..bc\J1hngernc ugC\.

Mcd de fomgcdc I;l'planlnm!:! akll\'ltc,er er der ri"ll..o
fur. :Il der bll\'cr mangel p:\ cgl~lra::er. "om er velegneue
lilla:plantlllllg. Rhll..ocn for rnang.el er yderlige for\':l'f
rct af ..par~om fnhællllllg og cl fomgr.:t furhmg af ege lil
~I..O\ rej.. nint;. for :11 undga en mangcl"lluation ..uger
land ...furenm!:!cn Dc D;m ... l..c l'l:mtninglilorclllnger (Udli·
gere "'ælle..ud\;llgctl'or Leplantnmg) at fur~dre lllUlJg-

Kullurteknik

Antal planter
(1000 Slk)
3600,--------------,

1200

600

Fil!/lr 3 Omfjullw' af t/rll kolli·km·t' p/at/llll1l/.: .l:t'1II1Pm
lU ar.

hederne lor lI11poll al \dcgncde egclm eller plalllcr fra
('.hlcrso-omri'ldcl.

Del fon.enlc". al hahdden af det ..amlcde anlal planter,
der \ il hli\c ;Jll\cndl IQRl99. \'lllndga I brede læhegn

/Ja 1'(Ir krafllX jon/[, l!lIiuf.: i fordrt'l IC)C)7. Bep1tm'''iIlRell omkrlllg Ktlnlt'll er l1/('d ri/ af ,\iJ..rl' '((' \'ed IJYK"i"lteml'.
men l'I \lImnu'"lul'fll!('ude I({'syslen/ ; del t1lm(' laml er "ødl'('mJiltr for III himl" jonl{'-Itn;,u: Afltrc)d('m/s:, murLtør.
re/w. jordhelwruJlillR (/R \'lin/Node Iwr o~w {for hP!w}mns for ml!fa1lgi'lll/jordf\gIlUlIt.
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Økologisk dyrkning

H

Økologisk dyrkning
af Michael Tersbøl

_Antal ejendomme
- ØkologIsk dyrket areal

De sene'lle år har Landbrugs·. Fiskeri- og Fooevaremi
nisteriet Iværksat en ræHe initialiver for al slimulere m·
teressen for økologisk jordbrug og ligeledes fremme ud
\·jkling af ny viden indenfor denne driftsform. For ek·
sempcl kan man fm 1997 søge el særligt oml:t:gningstil.
skud til ejendomme uden mælkekvote. og det har med
f~m en fornyet stor inlercssc for at lægge om. 470 jord
brugere !t"gre i 1997 om autorisation tii økologisk drift.
og demlcd drives 2.2 pet. af landbrugsarcalct i Danmark
eftcr økologiske principper (se figur' l.

Som opfølgning pu »AkliorLsplanen~ har Fodevareml·
nisteriet nu etableret ct Forskningscenter for Økologisk
JonJbrug. som koordinerer den økologiske jonJbrugs·
forsknmg. I sammenhæng med deue er der etablerel en
økologisk forspg'istation på Rugballegård ved Forsk
ningscenter Bygholm <;nmt en m:U,e økologiske værk·
stedsareaJer på forskellige lokaliteler.

Fra 1998 kan pkologiske landmænd soge ... rolle til
»Græsrochforskning«. der defineres som forsøg og ch
pe.rimcnter. der reller sig mod dkologiske produktions
meloder. produktkvalitct eller sam ...pil mellem jordbru
gere. forbrugere og 10kaJsamfund.

I forbindelse med de nævnte tillag vil r&dglvning'iljC-

1BOO

1600

~1400
E 1200

~'000m
"BOO

J600
400

200

O
1993 1994 1995 1996

60000

50000

40000
:;

30000i
:I:

20000

10000

1997
O

nesten spille en vigtig rolle i at oplyse om tilskudmulig·
heder lil produktion og forsøg og fomlidle forskningsre
'iuhater fra den intensiverede mdsaL\. der er sat i gang.
Landskontorcne på Landbrugets RMgivnmg.scenter til·
b)der fonsat faglig smue til de landøkonoffiJske fore·
ninger. der tilbyder rådgivmng til økologiske jordbruge
re.

Læsevejledning
Delle afsnit omhandler rcsuhater af 60 forsøg, der er
gennemført på økologiske ejendomme. Forsøgene er ud
fort i samarbejde med de landøkonomiske foreninger og
er finansieret af StrukturdirektoraleL\ ukologimidJer.
Som det fremgår af tabel I. er forsøgsomfanget på sam
me ni ...'eau Mlm i 1996 og storre end I årene for. Der er
Iale om megcl fonokellige forsogsomclder. idet der er
genncmfort forsøg med
- ",arter og aner indenfor kom og markæn
- ukrudLsharvning i vinterhvede. vårbyg og markært
- kaliumgød~kning af kJøvergræs

dyrkningssyslemer med grong,Kining og korndyrkning.

Markante resultater i 1997
Der er i år resultater fra ansforM'g i \·årsæd. hvor havre
har gi\ el hOjere udbytle end v myg og vårh\'ede. Der er
for første gang gennemfol1 forsøg med ukrudlshllrvning
i markært, og der er opnået god effekt af behandlinger
ne. Det bekræftes endvidere. "lt man kun får »betaling«
for gødskning med \'inassc ved lave kaliumtal. Forsøg
med ..åning af vårbyg i bånd viser ikke nogen sikker for
skel I udbyue.

Tabc-/ I AnJ~J aff'koJogisu forff'g.

,.".. J~5 '9% '''1
Sortsf()fSUg '8 23 32 33
Ukrudl5(orsog O Il ,. 14
Gooningsforwg 2 • 'O ,
Andre forsØg 4 3 2 8

lall 24 46 63 60

Figur J. Ul/viklingen i øk%giske ejendomme og drrke
de area/n.
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Vinterhvedesorter
Der er gennemført fem forsøg med vmtcrh\'ede~orter. og
rc~uhaleme ...e~ i label 2. Udbyttellh'eauel er betydeligt



nkolo~i'l'" d~ rknin~

Tahd:! \ llIledn'l'lit'lfJlur l ('(I ()ÅologIsJ. dl rÅ"'''.': 1997
(H/J

Il/hd ~ ()n'rur:( Ol erjl/'n' tinJonø~ 11I('d I'Itller/II·(·dt·wr

tn. !or/lo/djwlfor Åemell/lh\ Ile.

lavere end I 1996. men <.ICI er p.l nlwau med de Ire lore
g.:kndc ;k Firc al for..ngcllc har gode furfruglc:r og har
hggcl pj J8 nr 5 elkr dermer Alle fur ..ogene er god- H

Vinterrug- og triticaiesorter
Der er gennemført lem IOf'S,~g med rug· og Inucale<"or
ler. Re...uhaterne fremgår af label ~. UdhyuClllvc:luet va
rierer Ilelydcligl mellem f"'"""gene ...om alle er g(xhkcl
med gylle. Jordlypcmc er JB nr. .1. J. J, 4 og 7 I gen
ll('lllsnit af for\ogene har hybridrug~(Jrten E~pril givcl
I.' pet. h"jere udb) Ile end Dommalor. og lnllcale'\ortcr
ne har gl\Cl cl \æ<.;cnlhgl Iit\'ere udb)'t1e, ...o,....~ellene er
lUC 'ilatl\tt\k Sikre, 'lå der er kun lale om tendenser I
lor\og på k.on\-'cnlionellc landbrug.. har lnlleale gl\et
hUJcre udh) tler end \ intclTUg. I ti fO""F- er udh)1tem
... c;tuel oclydeligt lavc.:re end i de (lvnge for.og. Her har
lfllicillewll1crnc klarel :-.ig bedre end rugsonernc. og der
har lk~e \'it'fCll'orskel på alm rug og hybridrug.ll)'bnd
rug er j<';'t:r 1IlIere....ant. hVl~ man ud fra jurdl)pe. fur·
frugl ug gu(hknmg fUf\'enICr el hUJI udbyIle.

... ~ellllc-d gylle- eller :IJlc. Io af for...ogene har \.crel mc
gel uknldt .. fyldlC p~ lfod... ar. at de er ul...rUl..Il ..harvel tre
g':lnge.

Sorternc TClTa og Hu\\ar har gwcl de hOJe\le udbylh:r.
IOcn\ L) m. og Yacht har lP"cl la\ erc- udb~t1c- end ..mt<.
blandingc-n I TerrJ. de:r har del la:ng..te "Ira. har der
\.cn:1 en lldlla\cre procent d.dmng .11 Jord mc-J ul...rudt.
I firc at IOl"l.ogcnc har ..onen Stava IIldgacl. ug den har
lid over Cl pænl udh)ttc og... :.i haft [I procentpuint laven:
ll~rudhd;c~tlitll; vcd hU"'1 i forhnlJ ul gcnncm..nittcl at
t.Ic en rige ...orter, Stava har ct langt \lrå og Cl' rc..i... telH
mod "l1nkbrand. lier kan \ ære: en ahtlrlig ...)gdom i \lko
lugi'lk hvcdcd)rkning. SI.JV<J er egnel "Olll hmuhvc<.le.
men har mht. prulcmproccnt hggel Itut lavere end gen
nClll"mllel .11 dc O\ngc ...ortcr

I tabel .1 findc .. en ovcr"lgl HIer nen.: :.ir.. n.~"'llhatcr al
fONIgene med vtnlerhve<.le..orter I \~~olngl"'''' dyrkmng.
Forhnld..tallcnc gl\'Cr Cl godt Indtryk al de enkelte \or
ter.. udbyIICl>labllllcl.

4

100

103

p" Udb}'ltr
I'or· I·or·

\ 1ølertnede """- låJudb- ogm«.
holds- bclld -procon dzlnJnll 00b)'lU:.

lal lal..edh~ hka: pr. Ni

\nI<lll"nd~ -' 5 -'
I SorHblandmg 9.2 'I 495 100, Yadl! 9 ..\ " 2.1:1 'W
J Rialto 9.J 'I -0,9 98, Ilu'''-lf " " 2.8 106
5. lIe~'ololU'd 9.J 41 -<>,1 100
6 Tt'I'Til •. 1 l> 'U III
7. L)"IU 9.5 " -3..$ 9J, l'cnllurn .,' 'I 1.2 IO.:!
9. SIIIIJ 14 rorwgl
Uf) 4,0

Vlnterh~edt I99J

Amul/tln"g • 4 4 4

Blandll\g. hkg. pr h:l,49.9 51.7 49.0 46.8 49,5
1l1.1l1dln~ 100 101) 1011 100 100
He~ward 105 98 l().l 97 100
Hu,...u 112 101 1116
RJalto ... .8
TcrrJ " III
LynA 9J
Penllum IO!
SlavR t4 rOlWg, 10J

1l1bel4. \'111faTIIIl-"K trltlft-/I('.wrter I'ed økoloK/\A thrk

/lil/R 1997. (lI2J

JJ 4Z.3 100

" :'i.5 II)

J4 -5.0 88
.16 -K.eJ 7.

".f

\'lnlll'lTUg I Po;l Ud">lle og
og lrllkak ukrudl'>da:l..· merudbytit',

mog \'ed hihl IhU.. kant pr ha

,mlll/OHt/f,

Dommator (alm. rug)
hprill h}bndrug l
Alamo (lriucaJe)
L.ntu, (tnll~'IlIcJ

LSD

Der a ell )til{emJi' It/tueBe for rll'UedyrAIl/IIg a/ "An/o
Ri.'}A Åortl. Ud IH'er III pmtellwuJ!wldel ORrs, hm ,/\ rk

nillg.WU'lotit'/I fil !i(/\,/,flg imlj1w/else på lUufigltetil'nre
for meÅanisk Ilknu!tshekæmpelJt' og for ettlblerilll? tlflld
!trit:. hUplfu/ionen Aommer fra THkluml. hl'OT delft' Inl
lede eT W~:t'/.

Vinterbygsorter
DL:r er gcnnemflln lre fo(\\tg mcd vmtcrhyg..nrter. Der
er More varl.ltioner i udbyltcnivcauellllellem for'iogsslc
<.Icme . \0111 del frcmg1r af label 5. P IO af for..og ... loka!l
leleme har t'llkelle !>orter han problemer med 0\ en In
lringen. El fONtg p;\ JB nr I har dc..uden været prægel
allorke "'orsogene har godc forfrugier og er ll1fon hu.. -

:!ll



Økologisk dyrkning

r·.....,. lldb)tlC et!: merudhyuC'.
Fo<~ Oh_'"hlg kerne pr. ha

h'~"1 Fo<"'1 F<>no, IG.,
hoId>. \mtnn~

ml nr2 nr3 n la! kar 0- 1

SortsblandIlIg II 14,5 50,3 2.1.9 29,6 100 9
floD.. 0,4 .o.l ·8.7 -2,8 90 9
Hamu 11 3.1 6.7 6.S 5,5 119 'O
Paula. ·2.6 4,3 -10.2 -2.8 90 S
Kansnla -1.4 -1.1 -l.2 -2.2 91 9
LSD '"
iR. nT. I 6 •

HanlUl. Ibmu. Kansma
Ae""""t

dyrgodning. Der har værel en moderat konkurrence fra
ukmdl. I alle tre forsøg har dcn Cl-radcdc 'iort I-Iamu gi
vet det højeste udbylIe, men'> de øvrige SOrtcr har ligget
på sanune udbyttenivctJu i gcnncm5init af forsøgene.
Hamu har den bedste karaktcr for overvintring.

På sandjord er vinterbyg ikke tJlsrrækkelig dyrKnings
sikker under økologiske d)rkningsbetlllgelser. og den
kan derfor kun anbefalc~ ptJ lerede jorder.

Vårbygsorter
Der er gcnncmført fire fOr.>Og med vårbygsoncr. Udb) t
tet har været p~ samme niveau ..om i de foreg~ende år.
Forsøgene har ligget på 18 nr. 3, 3. 6 og 7, og Ire af for
søgene har gode forfrugter. Der har været en del ukrudt i
flere af forsøgene.

Tllbel6 Vdrbygsorter \'ed pko/OKi....k dyrkllmg 1997 (H4)

,,-, Sortennll. Pc< l.1l.Ib)'Uc
Fn<

""rbYI (å. p.:l. kerner "',,"'" ogmmW
holds-

bytte. h"g""""n >~5mm • '*' km>< ...... la!

11IItalfonøg 4

I. Sonsblanding 10.6 88 42 44,8 '00
2. E\e:Iyn '0,3 ., -lO O.' Hil
3.8artok 10.6 88 43 0,2 ,00
4. Meltan 11.2 91 51 O.S 102
5. Henni 10.6 8S 46 2.0 105
6. Goldie 11.0 94 45 U 103
7. Alex.is 10,8 92 45 0.3 IO'
8. l..amba 10.5 82 49 -0.8 9S
LSD '"
SonsbianJing: Goldu:. Ilennl. L.lmha. AleXIS.

Der er I~ke "'I~rc for~kelle p. ~ortcmcs udbyl1c. Dcr er
en tcnden~ lil. .tI Henni har gl\oct del hOJeste udbyne.
Hen Ol har ct mellemlan,!!.1 .,t!'d. lav modtagellghcd for
meldug og bla<.lplcl. mcn dcn er modtagdil;! for h... vrene
lIllltoder. 1Evelyn, der har det længstc ,>trå. har der' ærd
l.:a. Ii prucentpolllt lavere ukrudtMlæknlOg 'lcd hpsl end l
"urtcrne med <.le ~one'ile strå.

Tabel 7 vi~c:r re~ullalerne .. l nere års for~og med
v:lrbygsortcr Udbytterne er \'i~t rc:1ali\ l lil den a~lUel1e

212

T(J~/7. O\"l'rugl OH!T fluor urs/orrlg med 1"(1rbygsQnu.
forholdstal/or urnelldby"r.

1992 '99' 1994 IQ9.'i '996 '997

Anltllfor!i.ltg J .. 5 5 6 4

Blanding.. hkg. pr ha. 27.5 43.5 35,1 46.4 42.6 44.8
81amhu}; '00 100 '00 100 '00 '00
Alex.is '09 110 105 'Ol 'O, IO'
Mclmn III 107 '00 102
Evelyn 9S 97 IO'
GoldLl~ 100 99 103...... '07 100

Lom'" 99 OB
Henni '05

M>rt..sblanding. der er brugt wm må.lesort. Tabellen kan
dennt.-d illuMrere de enkclte sorters udbyttestabilitet.

Vårhvedesorter
Der er gennemført tre forsøg med vårhvedesorter. Re·
sullalcrne ses i tabel 8. Udbyuenivcauet er h{sjere end i
1996, og dcr har ikke været markante angreb af svampe
sygdomme. Der har dcnmod været en del ukrudt og i to
af fONIgene har der været udbredt forekomst af bladlus.
Der er statisu~k sikre fors~elle på sorternes udbytte. Det
er i overensstemmelse med re..,>ultateme fra koO\'cntio
nelle f01">"g. al Dragon udbynemæssigt iHe kan følge
med de andre ,orter.

TabelS Vllrllletlesoner I'ed økologi$k dyrkt'ing /997 (H5)

Ved Eher fuld l·dh)'ue
,krid- g.enncmllkridning Rå· t.. Fo<.\'år· nina

"" """"'L """"n. -. ho''''...... scptuna. plm "" "" t
... ,~

"" .bdt•• ...... ...- km><
lir" al-inn.! P!"

AnlaJjorug J

I. """""
I 24 41 11,6 4J,7 '00

2 Jack I lO 40 11.2 2.9 107
3. Cadenza , 24 38 '0.8 4,3 110
4. Baldus I 18 " 10,4 4,7 111
5. Harlekin 2 23 44 11,3 1,4 '03
LSD 2.8

Havresorter og vårsæd
Der er gennemført seks forsøg med havresot1er. heraf fl·
re forsog med vårsædsaner. Resultaterne ses i tabel 9.
Udbyueniveauet er la...'ere end i t996. Alle forsøgene er
gods~el med gylle. og fem af forscgene er gennemfon
på 18 nr 4. Der har været moderat forekomst af ukrudt.
To af forsøgenc har haft cn del mcldugangreb. og i tre af
ron.ogene har der været kraftig lejesæd.

COrTarJo har givet et signifikant højere udbytte end de
andre 'ioner. Vårhvede har i g~nnemsnit af forsøgene gi
vcl "tati ... tlsk ~ikkcrt bven: udbyIle end havre, og ten
denscn er den "amme for vårh)'g. Der er en lendens til.



,-
Vtdblom· 1-1»" Ved h0'<l. Udb)'llC:

\Innl· .....C """"'. Ol ""'.'tan..rt ,,",- ",-. pet """"",, bolJ>.
',"""",1, "")d<. ""'" hka. ).crne ""
pet ""'"

,m af...l'2fo.l pd" i
hl((11 tonet!! I , ,
I. At;ldm 6 40 22 JJ.(j 100
2 I}{lhalyr 17 " " 11.1 '1'1

3 Boccara 2J 21 29 -0,3 9'J
I lulU U " " -l.~ %,
I~fi " " 2'l 0,7 102

tl I-Ot.u~ :!o 'U " -u. 'i '1'1

1-'0 "'

li/hd IO. .'lona "!m(/rÅd:11 \ (,d (lÅol(lg/\Å lf\'rJ.1II111,' 1997
IH7,

100
11)7
104
II~

103
II~

,'14)

,,.,,

6

4203
!.9
1.8
1.7
1,4
5,2

-5,S
4,0

-2.2

<....,

Meldug. """,,,. !,<, Udb)'ucog for- ~
H.,,1'e

PC'
~, uLr. merudb)'uc. hllld:;·

OJ"~ <1«..... r", ""', hig. kcmc pr, Oll 'ol
le""", ,. hø\t

,.. l < l1111ll1/. t\ø~

Tabel l) I/mrt'wnn f W nlrHf'tf\(/r!er 1997. (f/6)

I R.", 12 4 n
l RC\l"'-lI' 7 < "J. Adanlo 7 < n
-4 Pundlo 111 5 15
5 Petra IO 4 12
6 C,lI'f,iJu " J "7. Vlub)K.

sonsblandmg 0.01 3 24
Il Vårh"'dc

DrJp'" (W! " ,.
1-'0

Sorter af markært

hruge ...ortcr med ,Ior afgrndehoJdc vcd lu"l. ,",ade .If
hen..)'n lil J..onJ..urrencee\ nen o\er fur UJ..rudl. lig jf hcn
"')11111 atlunne fa cn hel\cm h\~... t

Ukrudtsharvning i vinterhvede
Der er gennemfurt fem fOf',,~g med uJ..rudt ...har\'ning I
\ IOlerhvcdc_ J alle behandlede fo....og')led er der udfon
en bhndhar\'nm!! om eftcrårct Om foråret er der i for·
"'('gslcd 3·5 gennemtørt ct stigende ania) harvmnger
t,.'n eIk .. tu harvninger samlidigt og med Ire uger.. IIld
Icrnrum.

I gennem"'"'t af de fem tor'l"!! har udbYllCI \':crel hUJt
Se label I) Der er opn:\cl en slali'lll~k siJ..ler elleJ..t p
udb) Ilel af ;,II han-e mod ul..rudt i tre ;,Il' behandlingernc

Forholdstal for udbytte
Uc økologl!>J..e "ort ...foPlog er en parallel lil den J..0I1 ... ell
liunclk ~ort ...afpn)\ Iling. 11\01" cl lanj;t !>lllrre ant.tl ~ortcr

afpmve~. Af ug til r~j ...c .....pørg...miilcl. hvor vidt den
J..un\'cnlioncllc afprøvning I lilslta.'Uclig grad \'i<;er <;\)r
ternes pOIenllalc \i'ed ok.ologisk. d~r\..l\m!!. For.tt bel)'tl'
delle. er der i figur 2: og 3 forelaget en ...ammenhgning al
furhold"lal fur J..cmeudh) tiC for de ...orter af vmlerhvcdt,.·
og \'3rbyg. der afpro\'c'l ..'cd begge dyrknln!! ...former.
{I\' .... Indenfor 1)l..ologl~J... dyrkning ug J...OI\VcntHIIlel d)'rJ...
IIilIg uden wampchcJ..æl1lpcl ..e.

~orhold"'lallcne refererer Iii udbytiC l en sort ..hlandlllg
lOden for h\'er dyrkmngsfonn. og den .. iger IJ..J..C no,gct
Hm udb)llefuf',J..ellene mellem dyrJ..nlOg...furmemc. In
den fur h\crt <Ir er '-{)ftcmc "'Oncrcl efler faldendc for
holdstal for "oneme I den ~oO\-cntloncllc alpro.. nlOg
I~or nogl~ af~orteme følgc~ forhold ... lallene aJo f.cJ..<;.lur
lIerc"ard i vinterhvcde. Lynx er ct ek ...empcl p,\ lavcre
forhold ... lal i Jen l~k()logl...ke drifl ...forlll. mcn... Hu..~ar har
cl hnjcre furhold ... ta!' I v;lrbyg ff~lgc.. forhold ... tallcnc :Id
lur Alcxi .... mcn-. Yleh;m har hOJere forhold\lal i den
1,~ologi'lJ..cdnft,Jornl. og Lamba har Cl lavcrc forhold ...
lal Ocn J..on...'cnllonelle sonsafprovmng gIver lUe i alle
lilfælde cn dækkende bc.skrivelsc af ~onerne.. udbytte·
potenliak \ed ~ll..oltlgi... l drift og dc 1'J..ologi ..ke sort ...
for'ouj; tmlr:l!:!cr dcnncd med en IlpJvcndig eJ... ... trOl hc... J..ri
vcbc af ...nrtcrnc,

LOloProf! Bohatyr BaccaraAladin

40

35

30

25

20

15

10

5

O

Markært, 4 forsøg 1996-97

501-=--;;;=='===:::::;"""]
45 • AIgrodehojde. cm

• Ukludtsdæknlng. pet

at der lur \'ærel mere uJ..rudll ...arh~g og \arh\'cde end l

h... He. I ~I fnf',ug \~r \arbH! og \'Jrll\cde \oldS0I111 an
grchcl af "lankclbcn ..lan-er. men .. havre Ine \ar pa"'lr
ket. Delle fOf',og indg r iJ..ke i UlJbyth~ ..amlllcnligningcn
mellem vår..æd..artcme

Der er gennemloft trc lors~,g mcd ..orter af marJ..,ert. og
re..uliJleme -.e.. i tallel IO. El fON'.!.! har mOlllelll{J~M,ef
tcr al del hlc\ ovcrgroel med ukrudl. L:dbyucni\caUCI er
hUJerc end suhle :\r. men med en bel)ddig. \arlJtum
mellcm fOf',,,,gCIlC, Et fon.og hur \æret ... tærJ..t angrebet
,~f a::l1e..l..immel.

[Jer Cl' ikke opnåel ~ikrc forskelle på ...orterne... utlhyt
te. men der er for~J...d på. Innr godt ...orteme har J..onJ..ur
rere! mcd uJ..rudt. itlel afgr,xJeh~)Jdcn \ ancrcr betydeligt.
Vcd d)rJ..mng af marJ..;cn til modenhed anbefale.. del at



Figur J. Forhold.fwl/or udbyut! i konvt!lllionelle og
økologiske sons/orsøg med vinterhvede. Forholdstal pil
100 repræsenferer ikke def samme kemeudbytte i de Io

drifts/anner.

Figur 4. Forholdstal for udbytte j kOIl'l.'entionelle (Jg øko
logiske sons/arsøg med v/Jrb)'K. Forholdstal p<l 100 re
præsenterer ikke def samme kemeudbytte ; de fa drijrs
/onner.



1i.l1}('11I U1.nuJtj/llln·tllllf( J \'l1ItnJn'edt> /997. (H8)

Okologi\k d) rkning

14 83 10,5 19 57,9
0.7 7 79 10.2 17 \.1
1,4 , 88 9.8 12 1,8,

" 77 1O.J " '!.7
1,4+0.4 8 49 10,1 14 2.9

l.O

I eflt'r 2 og Efter behandling
Strok, Udb)'lle o~l behand- nunUl'\('r 3. anL.a1 Rltprotcin.

Viakrb"ede ho,. ukr.pl.amcr pr m: pet I
efler,*l. mc:rudb,

afgredt.~Udc:. gr2'l1kr.
!lobmbL.

,,,,,,,,r llturJt. pet hl, urne
....6-10 excl hU. ""kn "j<l<d ",,,,

Amuljorllfl<

l. lJMhandlet
1, Ved frCIIl\pIT1I1g: ukrudl~harvnmg

3. Som 2 + ved stadie 30: I gang ukrudLSharvnJn8
J Som 2 + \cd ~ladlC .\0: 2 gange ulrudl\h:lronmg
5, Som 3 + 3 uger Rnere. I gang uUudlsllan'nmg
LSD

Blindharvllmg nm efter:'lrcI :llene har givet det bed... le re
...uha!. En h;lrvning om fodret har give:t mindre: udbytte
end IO harvninger. Der har været en hc...~eden ukrudlsbc
I,tand i fOf'n~enc, Efter sid<;le behandling er aniailet af
ukrudl ...plantcr lait op. og effe~len er mC..I tydelig pu
græsulrudtcl. hvor en blindhan ning har reducerct ania)·
lel med 50 pc!. Der er Ikke rcglstreret nogen lydelig ef·
fekt pol lolllnbladct ukrudl bort-.et fro I fOf'ug ..led 5.

Del obse ..... ere<; af ol:; lil. :.11 ulrudt ...han'ning fremmer
lva:l\tofollls<Ctllingcn og -oplagclsen. I disse fem fors~.,g

har der dog. lkkc v:cret nogen effekl af ukrudL..harvning
p..~ llld holdet af r!lprolcin i 11\ cde~c=meme:.

I IO af de fem fur.."g c=r ulrudl~haf\ mngen ~fprovCl

med ra:Hcaf... l:md på henhold...... ,~ 12 og 24 cm Dt-r har
IHc ... ærel fo~~cl p udb)uct og merudb)ltet ved de to
ræk~e;lf"lande. cller p~ effe~le:n på antal ukrudl ... planler
og u~rudl:.d:.dnillg. Der er dog m:ih ca. I pcl mere
dprole:ill i IO af de hchandledc l'orsog,lcd ved rækkeaf
"'land pa 24 cm end ...'cd 12 cm (...e label 1113 i labclbila
gel)

Ukrudtsharvning i vårbyg
Der er gennemført firc for",(l~ med u~rud:.han Iling •
vårhyg og re... ultaterne vi:.e ... I tahel I:'.. Ocr er gennem
fort et Migende anlal harvmnger. Blmdhar....mng vcd
frclmpiring. fONlg ... led 2 er ...upplcret lIled en han'lling
merc I for...og ... lcd 3 og endllll en i for...og... led 4. Der er
...tor \ ari at Ion i for\ogene, udh) nelli\ C;JU og i merudbyt
ter for u~rudt\haf\lI111l:;. Der er llled .mdre ord Ikl..e en
generel \lller effdl ..r al ul..rudtshan.c Blmdharymng

hlhel/2. Ukrlll/Hlwn'IIUll: i \'(lrIJl~ /997. (fl9)

~an v:.cre megel effdll'" lil at bc~a~mpe u~rudt på lrad
~ladlCI og kimbladsl3dlCl. men harvningen pruvukerer
samlldig yderligere u~nldt til "plnng. Derfor .;c" kun en
megct lille effekl på anl:i1 uknldt<;plamer. når det er up
talt efter. at der er han.el anden gang. UlrudL...ha.T"'mn
gen har Ikke på\ irlel mdholdet af r.1protelO ll.emerne

Tu af fnf'"gene. der har ligget pa samme mark. har
været <;acI mcd henhold!o>vls 12 og 24 cm rækkeaf<;'land
Udbyttcl ... ed 24 cm rækkeaf~{.and (lb.nr. (02) har været
v<c~clllligt mindre end vcd 12 cm (lb.nr. OO~). Merud
byttct fur uknldl<;harvntng har værel slur~t ved 24 (III\',

rækkeaf'iland Indholdet af råprolClfl har \iCTeI 1-2 pm
CCnlpollll <;101TC ved 24 cm',!, ræ~kcaf... tand.

To af fOf'ugene har "æret anlagt med henhold\ IS nor
mal ulh:cd...m:cngde og 20 pet <;IOlTe ud<;ædsmængde.
Der h;lr Ikke været fOr1'l..cl på udbyuel "ed de IO udl.æd ...
mængder, men der er en lendem lil ct lillI ",(ulTe merud·
bylte for u~rudt,halVlljllg ved dcn ...IUf'ile ud,æd...ma:ng·
de r...e lahelll14 l labdbtlagcl).

Resultater fra tre år
Succe... med u~rudl!,han fllng er megel alll;cnglg ar de
\11~:ir. behandlingerne udfores under. GennemSfllUet af
10r"(1g med fOf\~ellige lorudsælfllnger giver derfor Ilke
et 11I"lr:ckkellgt nuancerel billede Variationen I ll1erud~

bYUCI under for ...kelligc foruds:ctllillj;cr er hcly~1 i dCI
fulgcnde. I figur 4 og 5 \c" <;amtllgc merudbyller. der er
opnael \ cd ul..rudl<;haf\'mng for henholdsH.. \ Jnlerh\ ede
og drbyg. I vårbyg er der registreret el po.... tlvl lllcrud
b}lIc i hahllelen af lilfa:ldene. og l ca. en tredjedel af

3 dage darr 2, behandhng. 3 dagr dier'. behandl,"&- Stms t:dhyllc
ukd.lmpl. pr. m- u~r.kimpl. pr. m efter R' Ol'-lrb,. !>m,.

p.... ""
"".....

Af,rede· Af_· TtlknnbL hk,
Crt) Toku'fIhI "'..... e;,.,. Tolllnbl. k"". uk_ ,- k_

lar 6-10 kar 0-10 "" ""kn. "' ...
"lIlo/jonøl: J

I. Ingen ukrudls-bck. 21 202 O 29 15. O " 10,9 43,t
'!. I BlmdhJf\'lllllg I. Itll) (), ~ 20 II.l II,?
3. Som 2 + I alm. UkrudlSharvmng fur Sl 30 9 " U 12 10.7 2.2
J Som \ ... 1 ..lm llruul\haf"nlnl! \w '. JO 8 .] " • 66 , 1Il.1l U.7
LSD .,

:'.15



Økologisk dyrkning

VArbyg

-10'- --'

FiI:/lr 5. MerudbYTter I'ed IIkrruJrslwr\'1'iflg i wlrbyg
/995-97 i 5J behandlinger.

tilfældene er der opn3.ct negative mcrudb)'lIcr pfl mere
end 2 hkg pr. ha. J \'inlerh\ ede er andelen af poo;ilive
merudbytter Slorre end i \'årbyg. og der er ikke e~'i:cmp

ler på o;å store udbytIetab som i v:i.rbyg.
Merudb)'ttcmes fordeling er analyseret mb!. fordeling

over årene 1995-97. o\er fOf\ldlige jordtyper. udbytte
niveau i det ubehandlede forspgo;lcd og fordeling på fOf

so~sledcre.

Arsvariationen viser. al de Slorste udbytIclab \0111 føl·
ge af ukrudtsharvning blev rundet i 1995. mens slPrrcl
\ell og frekvensen af udb)'ttclab er aftagende frem til
1997. I \'interh\cde er der ikke observeret udbyth:lah !ooi
den 1995.

Fordelingen af merudbYllcr efter jordtype \ Iser Ikke
noget mønster. Der er b3de po... iti"e og negatiw merud
byner på alle jordtyper.

Når merudb} tierne fordeles cfler fo(";ogslederc er der
ligeledes slor <;:predning. Nogle forsogsledere har kun
positive merudbyucr. mens andre har både positive og
negative merudbyner i deres (o(';(.;g med ukrudL...harv
ning.

Merudbyllcme er i tabel 13 saneret efter udbyllcl i del
ubehandlede. rorsøg~lcd. I de fur....ug. der har haft et mid
deh lil hojl udbyuenivcau. har der kun \æret et beske
dent merudbytte for ukrudtsharvnmg.

Tabf!f J3. Merutlb\ll~ for ukruduhnn'ning 1·~dforsli.~Jf'I(~

udbyl/(·nl\·ellfu·r.

VinlC.'rtl\'cde <60 " ).,
>60 :w U

Vårhyg <40 " 4.1
,IO· 50 " 'A

'50 24 .1.1

216

Vinterhvede'2,-----'-"====--------,

'°1------------11
81-----------11

.l! 6f-----------~i1
li

~ 4 t------------:-.".m
~
~
I

-4L- ---'

Figur 6, Merudbytter I,t'd ukrlldl,~harvllill8 i vinterhvede
1995-97 i 35 behandlinger.

Jo hojere udbyttellll'l!ml afgrOllen prasrerer som følge
af jonJt..pe. 8ødsknin,~. sædskifte og "{ekst/ornold ;,n--.
rigt, JO bedre konkurrerer afgrøden mod ukn/dtel, og
flkrudlshanningen spiller da e" mindre rolle, og l nogle
ti/fælt/l' ligefrem en negmi\' mll~.

Stralegifor ukrudtshan'llillg ; l'tirsted

I. Kend Ilkrudlsarteme pI/ de" enkeJte mark.

2. Tilbered sI/bedet omhyggeligt, scl del bl;\'er helt
jteWlt og ensartet.

}. Sd kemente jæ,,'" 0,1,' ensartet dybt I 4-5 cm. feJ
tidl(~t som muligt.

.J. lIan'forste gang lige før komet spirer Igelll/em
jortim·erj1aden.

5, Han- mulen gang når ukrudlet har snuJ kimbla
de. Jløjs! 10·20 per lIfkomet meJ blil'e skadet el
fer drrkket med joni. Ukrlldtsarter, der etahJ~rer

sig hurtigt og med store kimblode. skol han't's
~Kl' fi;1' de spirer igm"em jorcioveljladen.

I Slrarrg; lar ukrudlSlwn mag; .;mersad

J, Planlæg seJl/ing af"I"'ersæd omkrin,~ slutnlnRl'n
afseptember.

2, Gør fåhedet klar nl. 2 uger før pla"lagt seJning,

3. Han' såbedt't OIerj1adi.\·k igen iforbindelu med
sdlling.

-+. !llln'fi'r.\'/t' Kemg lige for komet spirer igel/nem
jordo\'erfladen.

5. Han'mulen gang om jomret. nar jorden hUl
Im're og smuldre ejtn han'en.



Ukrudtsharvning i markært
RC1-ultalernc fra r.:I for:-,)g med ukrudl1'>harvning i lllilf

k;:cn \ i...c'll label lol. FOf\ogcls behandlinger he...wr ~lf en
blmdhar..-mng i alle dl' behandlede fOT'.ug\led kombIne
ret med et \Iigende .ullal han Illngcr ener fremsplflng.
Han nin~eme er udrø" I IO for... kclJige sorter. den høje
'lort Aladin og den lave LOlO. I begge ,urter er der op
n:k! ct merudbytte for uknJdl\han-'nlngcn. UdbYltcni
veauCI har v,crcl 5-10 hkg pr. ha mindre i sorten Lolo
end IAladin. f\'1crudbyncl er 'lInN i At.l.dm (9-25 PCI.) i
forhold Il! LOlO ( 11·1::; pc!.).

Hfd,len p3 tO'~lI11bladcl uJ..rudt Opgjort efter ,Hhle
han nlng er ca. ~m pcl. og på græ\ulrudl 95-100 pct. Ile
standen af ærteplanta er reduceret med op III 15 pet tf
fcklt:n pt! lo-J..lmbladcl uknldl opgjort efter bIindharv
ningen er på kun 35 pcl Da der ~un er lale om el ror~ug.

~;r rc!'>ultalcrnc tol~e" med fOl'iglighed.

Ukologisil. d) rkning

.-l:..rtt'T .,klllllOld('1 f"'forlro/lknul1 / dl' IIdli,gt' Itrhma
/lier. hl'or dl' wlpr uJ..nul/.\//(/n'lllllg. 11(,1' ('I' dN gt'IIf/('1II
Jo", ('II hlllldhan'''illg 0R lo !I(/rI'II;/IgN i ,Hwlit' IO-II.

Strlllc'gl/or "Å.nu/hllan IlIIlg / marÅ.ll'rt

I. I\t'lId "Å.rudt.wrtt'nJt' pli tie" (,,,kelte mark.

2, Va'lc sorta med .!lfor aff?rødt'hojdt' \'c,d hChI,

J. So mim/l't 80 "p/lwh'gtigf' fro 1": m.',

.J Sti l'll.wrrt't c'-'bt i 6-1'( cm mt'd ca. 5 J..m whll\t/g
IIt'eJ filr at fil 1'11 emarter foruplmr: affrø.

5, lIan'/orHt' /0:11111: mod uJ..nllJt illtlt'n ll'rtemt' 11';
n'r jrnl/

6, lian' (///(/"" f,:lmg /lor lIyt ukflltlt /rar wlå J../l1I
hlt/dt' ('/{t'1 ('I' I'('d (1/ spin' ;1:('1111(;'111 J(lnl(J\·nf1a·
d('"

7. lIan'ln-d)t' glllJ):, Ill'i~ l1\'t llkrudl 'pirt'rjrem

R f)er han'('s sd Å.r(l!rigl som mltli,:t. (II \, hoju

l IO po. tl'rlt'plcm/l'r ma "'II't' ,liadet, Jo .w'l1ert'

milli Illlrl'er. JO IIl'mmere ,lklUle.~ lrrtt'l'lle.

-----

Tc/m-I M L'kmd1.!llwn'lllIll.:' mark.rrt J99 i (H JOI

J

Kalium til kløvergræs
Ocr er gellncmført tre forM)g med ~;IIiUln lil ~h)\ er!!r;c~,

hH)r ~alll1111 lildde~ l fonn .Ii lIlrrcl vlna!<. ...c fK.J1i-SH
Re~ullalcrnc ~c~ 1 lahcl I). IH ør udh) tlcrne VI"C\ for de
In: enkelte fo .....og o~ "om genllem~nll. Ocr er ... Il)!' vana
lIon på \lurreheJl af merudbyuernc mellem for ...ug!'>"'lc
Jerne. daJ()rden~ ~ahumindh()ld \ancrer. H\I'" m:m "am
menholdcr mcrudbyllcmc I de enke Ile for"og mcd om
~ostnlngemc III kalium og udbringning, er der opnåel Cl
1)O!'>ltiq nellomcrudb)IIC for helt up III JOO ~g K pr. ha I

lur.-ug nr. 002, men" der I fnrMlg nr ()().l klin er opn. cl
fXl ... ilivl nCllomerudb)'He vcd tildeling af 100 kg K pr.
ha, I gcnnemsllll af forsøgene er der opnået "tUN nettu·
Jllcrudb)lIc 'ed lllfor-.el af 100 ~g K pr, ha i ,ina\\e.

I label 16 ...e" alle de fcm for..ng. der er gennemfort I
1996 og 1947, fordelt pa IO niveauer al kaliumlal

J)er er 0plfål't ell gcx/l'Irlilfill/? a! \'/lWSU .!lom Jt.ali/lm
~f}d";,,g. Tilfi,ru/ Clf II/mUl' ('r dog kl/" rell/abel \'cd la
\(' J.,alillllllll/.

Af,-- M.ll'krtter. L'budlSplal\lef pr m' ToLlmbl l'db}-u.~ ~l
M.rka!rt højde \~ anLaI pI. d~ 3 t(t~r J, harvning uknxtl. lI\l:rudbrL~~

I hø..l.cm harvning I
pct. dækn hl.lt·lnnt

G"". lokunbl efter hø)l pr. hu

'Innør{
II_J tl(f(,-(J(ie 110</1/1
I Ubehandlet "" ID' 63 139 19 "",4

Bhndhanmng .. alm ukl hann.!ol 10-12 " 9' .. " Il '.1
3 8h~'ning + 2 x a1m ub".haf"n, q, 1t)..12 48 '9 D 31 14 7,6, Sorn ., -+ 31m ukr har\mng K-III J.J~I' «nen- " 91 " " " 1O,l!

un' tifWød,,: /1J1IJ

~. l'beh;lmJlcl 1'1 107 68 l.' " -4,')

6 Bltndhal"mng + alm, ukrhan'n SI 10-12 II ID' 2 49 14 1,0
7 Blmdhannmg +:! ~ alm. ukrh.lJ'n ..I 10-12 9 9' 2 " " -0,4
8. Som 3 + alm. ukr. han'mng 8-10 dagt \enere II 9' 28 13 -D.8
LSil JO
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0kologisk dyrkning

uJtt)ue og mmadb)1le.

Om1.'"ilnlnga:

"'~+
ae pr. ha, .alle !!ollr:1 udbringning,

U.pr ha

Udb)'lk og mmwlbyllc, OmkOl'I' J'li,cno

a.e pr. ha, a1lc lEt Ringer. ""'.
"'""-- ''''''''' ud

+ by""...... ...... F..... ... udbrin." L'.

M 004 003 ....,. ", ..
LC. pi bi

Tabe/ 16. KallI1m j nnaJst' til kJø\'t'f1!,ræs /996·97,

Vintuhl'l!de (Terra' i s«d.skijtea"akl sd~t di"kJ~ • eta·
b/un, men smgt ud"iklel hl'idMøl,t'rudltr'g.

J

5.'
10.3
15,1

J

3
S.I

MlddeltHlJ
71,4

5.'
J,5
3.3

2
1.1

,-"

47.9
14,8
18,0
16.4

,~ 7.2 9.S
51.5 94.1 ....I ".7
17,9 9.S '.0 10,6 5A 5.2
23.S 5.9 :U 11,1 10,3 O.S
18,5 11,6 3~ 11,2 15,1 ·3.9

"'

/996·97

Ania! forsøg
Kt·gen~msnil

Kt·gruppt
I. Ingen kalium
2.. lOOk, K i vinasse
3.200 kg K i "1DaSSl:

4 JOO kø K i vinassc

Anla/larus
Kl
!.lngen bhum
2. 100 kg K i vinasse
3. 200 kg K i vinasse
4, 300 ka K i vinasse
LSD

TaiN/ /5. Kalium i \",nu.ut' til kJftl't'rgras 1997. (Hil)

TalN/ 17. Nt'df«ldning af ~.'IIt' og 5mg/mg , klft1t'rgrlrs
/997. (L2UXlI9797J

.45,6 697 ttO,l 93,8

J~ 48 6.5 2,9

....9 -32 ....9 -2,6
0.7 37 5.' S"

JO

Eftervirkning af dybstrøelse til vårsæd
Der er l el forsøg målt eflervirkmng af tilførsel af dyb
strpelsc. gylle og komposteret dybslt6else j virbyg. Re·
sultaterne ses i label H J7 i tabc:Jbilagel. Der er ikke sikre
forskelle på behandlingerne, men merudbylteme fnlger
varialionen i den tildelIe mængde lotal-kvælstof.

Nedfældning og strigling i kløvergræs
Der er gennemført Cl forsøg med nedfældning af gylle
og slrigling i klovergræs. Fonn lel med fon.øgct er al
belyse den mekaniske p virkmng af gyllenedfældning

Udh)1te og merudb)'ue, pr ha

KIf"ft'II'I!S 1. shrt alle Irl

" IhkS, I hkS I. Igrønt t~tol ae.

J fors_g
I. Ubc:handlet
2. 30 tons gyll~

DCdfltldct i 7..s an.
J. Nedfældnmg uden

g) Ile l 7·8 cm
4 SIn&hng i 2·3 cm.
LSD

og strigling om forårel på høstudbyttel af kløvergncs.
Resultalet ses l label 17. og de anførte behandJinger er
udført d. 18. april. Udbynemveauet i det ubehandlede
fors"g~led er megel hojt Da kløvergræsscl endvidere
har været megel kluverrigL har nedfældning af gylle kun
givet el beskeden! merudbyne. Del er bemærkelsesvær
digt. al striglingen i 2·3 cm's dybde har givel et merud·
byne på ca. 6 pct. Da der kun er tale om Cl forsøg. må fC·

sullalerne tages med forbehold.

Dyrkningssystemer til økologisk korn
I 1996 er der eiabierel seks demonstralionsarealer med
..ædskifter til økologisk korndyrkning. En oversigt over
det M:ksårige sædskifte ses i tabel 18. Fonnålet er al de·
mon mere fOf"ikellige m der al bruge grpngDdning på i
cl økologisk kornsæd~kifle !.uml at vurdere produktio
nen i de forskellige sY'itcmer. I !<oyslem I og 3 er der en
helårsgrongødnmg j fonn af kI0vergr.e~brnk.I system 2
og 4 bruges kløverudlæg som mellemafgrøde. I system
3 og 4 bruge~ en speciel såmelode, hvor kornel sås i
b d Denne såmelode forvenles al give plads lil mere
inlensiv ukrudlsbekæmpelse, M)m f.ek ... radrensning.
Efter endt ukrudtsbekæmpelse s udlæg I system 2 og
-t. og såning i b~d giver mere plads til udlægget, som
skal levere kvæl...tof i den fs'lgende vækstsæsoR. I sy·
stem 5 sås komet direkte med skiveslærsåmaskine i
elablerel hvidklover. System 5 har lave omkoslninger og
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Okolo~isk d~ rkning

Sy~em J S)'stem 4 System S

\ll1lClhlcdc
HI1\fe

\ IIlIe'ill\l't1C

R"
H,llre'
Vinterh\ede

1()In

199'
19'1'1
2000
~OOI

2002

Klø~cl~l;c,hr..1.
Havre
\'mlcl'h\r,k
KlovergrlCsbrak
lIaHe
Vinterh\ede

V.lrt>H m llll\crudlzg
Havre m kl0H~rudlæg

VimcrhwJe m lll\~cruI1I.Ctt

Våtbyg 111 kl0verudl:eg
HaHc lrI I.IIIlcruJI:l'g
Vmtc:rh\t:de m kJø\'erudllrg

1\1,)1 cl~,:c"hr..J..
Havre
VllllahlCl.k
KI0\'c:rgrlfsbrak
llill re
Vinlerh\ede

\Mb}l~ m k-kwerudlæ~

Ha\~ m khwerudlæg
Vinlcrhlcdc 111.l..h\\.-rlhll,cg

Vårbyg m, khwerodlæg
Il ..HC Ul 1.II\I'crudl;t'~

Vinlc:rtu'ede m 1J()\'c:rudlæg---=-----

d!.'t pcnnant'lIll' udl;eg h;l'\ dc~ Jl ha\ c en J..ontrollefl..'llllc
effdt pa uknldt. "~gdornme o~ ,,"alh,'d~r, ':,lIlll en '11

nHlkrl'nl..ll' 'IrJ..mll~ p;lIl~IIt'd) r
Re"ultateme 1r.1 1997 ...c, l label Il}, Da Jl'r lor... t ,"-ul·

Ic cl:tt'tkrc~ Cl II\'lJJ..II)\crareallil "y."lt:lll 5. hk\ Jer lor
110... I:\n..'1 1997 l..lln ... ;,ict \·tnlcrln Clk' p:i tll lokalltl'Il'r,
tnor der i forveJcn var etableret h\iJ"I(l\('r. På dl'lIl'nC
:lf dl ......c lokalite\,'r Vill' Il\'iJkhwerudla:~~cl ...:i liv""r:.f
li,!11. ;11 hvelkn tidligt hkv udkonkurreret. Pa den :lill,kn
IO".llucl. \;Ir !l\ldkh)\cnldlæggct lllL'gl't '\Olp'!. o~ Jer
hk' ct nonn,lh tnl'dl'uJbYlle. "11111 lIt::1 'c, I lahcl 19.

Dt"r planl;c~~e, nu en genncmtlJ.r\ nill~ JI tn idl..l\)\t"n:n
f(lnld for n,l''''C ~::II11n~.

LXr er I"l"tel \ årh~ g I ")"tt"m ~ og -t (I~ Jer L'r lUt' 'IJ..·
rl' fo,""J..dlc mdlem "y"tememl' mhl. udb) Ilet. men Jcr er
l:1l lt'nden" Iii cl l;l\t.'re udbyltc l 'I)'''tClll ~ med ,allln~ I
band. På nu~lc Jf lol...alitetcrnl' har der af fur,,"c1llge
~nlOJe 'æret problemer med at ')J udlæggel I sp,tem 4
lIdligt 110". og udlægget har \Ol'rct bOlgud i uJviJ..lirlgt:l1 l
delte sy... tem, Od kan evI. vise 'lg 'lm' Cl rmndrc uJbyltc
l 199R. P::t fire ud af fcm lokalIlcler har prolcII\11ldholdct
q'ret hUJen: \cd ~~ntng l bånd I:lld \cd nJd<;.ånin~

Tillwl Il} Dl'm/lfl\lI'dflfltl til ,/\"k11l1l1:\\\.\'1I'//II'" 1i/IJ~ol"~I\~

kom /W7 (fll~J

f)t'''lO'HtrcIlUJfI af økol(/~i\'kl.ormhrktllllJ.: VtlrlH,{( w'it'1 i
hatUl S:II't'r 1I1111is:iJt'd for radrt',HtW1r:

49,2
'1,\

'I'

1004

,

,

I. Klgrzsbral. 16
\ ,lrt-)'~ m 1..1 ~I udl:rg II

J Klgrrsbrak 14
4 \ .lrt>} ~ ,.icl 1h,lI11l

rn 1.1 gI udl.rg ~s

S, Ihede I permant:nt
hVldkl,,\er (l for-mg). Io 12S)

Lm

t<b"
I \@'lndn".

lU
Udb)1te, bL..

.lI v;),rbYJ k.emepr ha

uk.rudt. pc'
protein-

Ol "interb". P" phmltcr
I pc:t_

\'l~;:af \Arondælm m h\'e
ø,fJOrd bladlus

10t~tOr

"ul"~l I Itl ror,,\\}: h\"1 .1.-1 cnc II..I.C t-In ~"ICI d,l h\'l'd.. t-Il'\
udl..\lul.urn:rrl .Ir 1..1"ICI't'u
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Kartorreid} rlrnin~

I

Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark

I 1997 er der i ah gennemført 36 forsøg med kartoner
fordell på II forskellige fo"og ..planer indenfor omr.i
derne sorter. gD(I...kning og phlO1evæm.

Sortsforsøg med fabrikskartofler
I samarbejde med de 5 kartoffelmehfabrikker i Jylland
er der gcnnemf~,rt forsøg mcd fabrik'ikartoffelsorterne
Posmo. Kardal. Mcva og Godiva.

læggemateriaJcl Iii fom)gcne er dyrl..el og opbe\arct
p. samme !-ted og under samme forhold. , de enl..elte
forsøg er der am'endt ~amme anlalog samme \ ægt
mængde læggekanoner af de 4 wner.

Tabel J. Sons/orsøg medfabrikskan()flu. (JJJ

Lldb)Ue og

SkW"ul p" merudb)'lle pr. ha

,;u\·cl'C. Hkg I Kr, JLnoldc

510(14)8 J997
I, Posmo 2.4 19,6 431 22244
2. Kardoal N 5.0 19.7 88 .1'6R
3. Me\'a N 6,2 11,5 88 1656
4. Godiva N 1,8 19.2 -J -596
LSD N

6 forsøg J996

I. Posmo J.6 18.'7 411 "'139
2. KardaI N 9,5 18.3 74 309J
3. Producent N 11.1 18.~ 48 wn
4, Co()(hva N J.3 19.0 " 3172
I.SD :H

N _ ncm310dresiSlcnl

Resultaterne af 5 fop..og gennemført i 1997 er vist l la
bel I sammen med re<;ull1llt:rne af 6 forsøg fra 1996
Skurvtallet er udtryk for knoldene .. modtagelighed for
..kun. og del fremkommer ved al opdele 200 knolde i
grupper efter angrebsgrad lid fra anlal knolde l de en
kelte grupper beregnes skurvtallet \'cd at gange med for
"kellige I<lhl~~rn:"cr.

Kanoffclskimlcn ha\'de gode betingelser i 1997 og an
greb var mere udbrcdtc end nunnah. Heri ligger ogs:\
forklaringen på. at den meget skirnrne!resi:.tente !'Ion
K:JrdaJ har klaret liig godt. Modsat har Godiva ikke kla
rel skiml11c1pre....t:l i 1997.

:!10

I label 1 er sonernes ydee\'ne i forhold til Posmo \ ist.
Der er medtaget sortcr. der er provet overfor Posmo i en
3-ång periode - Provna dog kun i 2 år. Forholdstallene
længsl til højre i tabel 2 viser kJan, al del er Oleva. Pro
ducent. Godiv3 og CaJg;jry. man skal inlercs~re !>ig for
<;om afløser for Posmo.

Med virkning fra 1997 er der truffet aftale med Dan
marks JordbrugsFo~kning om. at resultater fra de stats
lige ..ortsafpnwninger kan bnnges i »Oversigten ovcr
Land!>forwgcne«. f tabel 3 er 1997 resultaterne viM for
IO ..orter. Der er besteml udbytte både I. sepIember og
I. ok tuber. Udbytterne er omregnet til kr. pr. ha eher
mclfabrikkernes afregningsskala.

DianelIa har været måle..ort. I label 3 er de o\'rige sor
ler op:.tiJlet efter faldende forholdstal ved høst l. scp
tcmber. Ved høst I. oktober er rangfølgen ikke ændret
nævneværdig!. Del er !>tadig Oleva og Meva samt de
hollandske soner Kuras. Kardal, Producent og Karnico.
dcr har I..laret sig bedst.

Til dc enkelte. sorter knytter sig følgende egenskaber.
der bor me<! i ovcrvejeberne ved valg af son.
Cal~ary: LIlie modtagelighed for \'irus og skimmel

på tup. Knoldene er ret modtagelige for skimmel. Sorten
har en lang spireh\·ile. hvilket gør forspiring eJler for·
varnll1ll1g af læggekanoneme aktuel. Knoldene er me
get modtagelige for skur...

Ft..'Cu\'a: Angribes sjældent af virus. men l..noldene er
megel modtagelige for skimmel og blødrådsbakterier.
Sonen kan være vanskelig al opbevare efter sen oplag·
ning. Den bør leveres tidligt og dirckle fra mark til fa·
brik.

Godh'a: Ny, nematodresistent sort fra Vandel med høj
stivelsesproccnt og lidt h"jere knoldudbyue end Posmo.
Sortens N-behov er moderat i forhold til Posmo. Middel
til ..tor modtagelighed for skimmel på top og i knolde.

K~trdal: Meget sildig sort. Højt udbytte af <;tore knol·
de med meget huj slivelsesprocent. God skJmmeJrcsi
stens på lap og i knolde. Meget modtagelig for virus Y.
Knoldene ret modtagelige for skurv. Gode lageregen
skaber.

Karnico: Meget sildig sort mcd hS'jl udbytte og h"j
stive"e:-.procenl. God skinunelresistens i top og knolde.
Gode JageregenskalJer.

Kuras: Sildig sort med meget h~* udbytte og høj sti·
vel ...e:.procent. God skimmclrcl;istcns i lOP og knolde.

MC"a: Middeltidlig sort. Højt udbyttc af <;tore knolde



Taht"! l. F{/lmk~kartoJJl'1fOrta" \"duHIt' 'forhold til Po.flnn

KariofTeid) rknin~

rON0g.~. Anloll Pcr. ~ti ....clse
Udbyue <tg mcruØb)'Uc pr na

""""'ld,.1So..
periode fONtK Hk~ knokk: I '"~mo I Prtl .... CI~ Pmmo I Pnt\'ct !>urt I P\)!'In)l) Pnh'cl S(lrt

lal. kr

P",mo 100
Oku J\ 1'lY1 1,1l J> 19.11 17.1J -lOO 1(I"i 19"J24 17-15 Il.
Productnl" 1_" IO 19.3 18.6 J'S 72 19971 2767 114
CilwJl\.! " Ir,-J5·rn J7 1'J.l 195 .197 '" 20183 ~51n 111
Calgary N 1991-95 IO 193 18.5 m 7.1 21185 2628 112
1'C'\.u\.l~ 1l}tJ(1·1J:? '" 19.R llJ.:? )71) " 19536 '1l6 lO.l
liva N 1990-92 18 19.M 18,0 J7? H 19530 -IOS 99
S.llurn;J N I (}I.1(1-92 " IIl.tI 17." J7? J7 II)~JO -969 .,
PrO\'il:1 N 1993-94 III 19.1 16.~ 4-18 27 22409 ·2283 90

N _ ncmalodlC\I\ll."nt

Vdb)t1c I. september Merudb) ue I. oktobtr l

I i'<. I IIkg I Kr f"" hil I Forholds- "-1- I IIk, I Kr, re· ha I f<><boId.
\t, .... d'>C: Jmold< tal, b. o,lJvcl'>C: knold< ..tal, kr.

DmntHa 20.7 SOS 265-1K 100 21.1 16 27603 100
Kur.!. " 20.5 ,,~ \1912 120 :!UA Il 1!4"i l 117
Olc ....:tN 18,5 611 3071 I 116 18.0 -12 29347 106
Karu31 N !2.l 14' ::!1)('oM 1I2 12,7 211 l(II)1)6 II!
~lc\a :-.I 19.8 S66 29336 III 19.6 -IJ 28540 103
Pn"hJ<:l'nl -.: !1.1 5-17 2lil.l!'lll ll~ 21.2 , 2"nlt lo"
KamlcoN 21.5 538 28751 IOS 21.8 20 10026 109
PU'Dkl -.: 21.' ,.., 26011': ., 21.1 " 2-1MOI 90
Ponlo N 19.1 486 24708 93 19.4 l4 25555 93
G\wJl\J '\i 2U.1 -157 2·Ul2--t "' ::!IU'I '" !~'N:! ..,
.., '" ncmatoti'l"I'ICl1\

med nogen l1l(xJtageJi~lll:lI for ~I..un .... I..irlllncJ og nr ...l
~iddd sti\t:I~e ...proccnt. Kon "'plrch, lic.

Oleni: Sonen cr mcget spirc,illig. hvill..el "'-til gin.:
nphevaring..problemer b:\de \-cJ J\ I df fo.tbril.. ... l..anuner
og læggel..anoner. K,'ldagring :lf tcggcbrtofleme er
næ... ten en hellngebc. Olc\a er rel modtagelig for sl..urv
Sorten amcnde\ i udlandd til produl..tlOn af chips.

Pon10: ~1Iddd ... ildlg ...nrt med middelstort udbytte al
~Iure I..nulde. Middel ~llvclsc!'>procenl.

Pusrno: Meget spirevillig på lager. hvilkel ofle giver
problemer med opbe\aringcn i milde Vintre. Knlelag·
ring af læggcl..artonemc er en fordel. Sonen har ho) ~t1.

\cbe..proccnt og er velegnet ultidJig Ie\-ering. Angrihe...
"jældent af \- lruS og halterie\)gdommc

Producent: Sildig ~urt med ho)t udhylle og ho) stl\c1
-.e"'procelll. Lille nHKllagclighed for ... kimmcl og virus.
Ret ...tor nux.It:lgclighed for sI..ul"-'. Knoldene er rcl !'Ind.
og de ... Ilppcr \anskellgt toppen. Gode lageregell~l..abcr.

I'rovita: Lille modtagelighed for viru'i. men megel
modtagelig fur kartoffel~kil1lmcl og ..kurv. 1>;\ grund af
den 1:1\-c MI\c1'-C"'prncenl er ...orten ikke egnellill1lelpro
dukhon. Dell er velegnet lil produktion af chips fur.t P'
"iommeren

Saluma: Sonen angribe\ ..p.:ldenl af "Iru'). Den cr let at

opbc\are. Saluma er mcget lurkcfolsom. hvorfor den Iyk·
I..e ... bed..t p \ •.mdel Jonl Dcn har for la\ slh-elsesprocenl
tilmelfahnJ..allon. men er vclegnel til chlpsprolluJ..tion.

Tha: Angribe!'> ...ja:ldcllt af \iru .. og haktene'ygdom
me. Ret modtagelig for ... I..ur\'

Kvælstof til fabrikskartofler
Der er i 1997 gennemført 3 fo.....og med l..væl"lof III fa
bril.. ..I..artoffeburten Ole\3. Rc..ullatemc af 2 ,If de 3 for
søg t"r vio"t i tabel ~ ,ammen mcd et gCIlTlem\llil af de I
alt IO fONlg. der i 1995-97 er gennemfort efter planen.
Alle for.~)g er vandel. 0konollllbcrcgningen er foretagel
ud fra kartoffcJrncbfabrikkernell afregllillg~...kala med
fradrag af ~.30 kr. pr kg N og 100 I..r. pr. ha for udbring
ning af l.. væl.-.tofgodnlllg.

I I af de "' fON,g har der v~('ret ekstremt slore udslag
for I..\æISIOf Derfor er dette forsog udeladt af tabel ~.

men del er anført ilabelbilaget (13 Ih.nr. 003).1 O\crslg
len mer Land ..fo .....ugcllc 1995 .... 220 er fra S<llllme ejen·
dum \-1"'1 3 .ir-. forsug"rcsulwter med l.. vælslof til 'I-Orten
PO'lmo. Og~, I disse forsog Var der meget :--tore merull·
byllcr for kvæb.tof.

Den anfor1e optimale kv:cI"'lOftilf,' ....el er et genncrn
~nil af dl:: oplimale kv;clslofhcho\. der er beregnet for
enkehfo....ngenc. I gennemsnil af de JO for...og fra perio
den 1995-97 har det \ærel renlabelt at tilføre 176 kg N
pr ha lil sorten OIC\3 Blandt de IO cnlehfo.....og er del
ho)c'te N-behov beregnet lil 207 I..g pr. ha og dcl laveste
lil 12~ kg.

K\'æl"'ofbchov. bc,tcmt eller ;...I-Ilun-metoden. har I

221

I I



KartofTeldyrkning

Ta~l 4, Stigende mangdl'r htr/slof tU fabrilskanoj1rr.
rn og 13)

~OI.... ......,.. ...-- ~I Kr. tal. kr."I
l/ors,,! /997, Oina

1.0qNikas 17,3 4lJ 18804 100
2.75 kgN i kas 17.4 J) 1195 106
3.I50qNibs 17,4 90 347' 118
422SkgNikas 17.5 .3 3429 118
tiD .l7
Økotlomisk optimal ,v.tiljørsel 194 k8
N-JHhol' 4ier N-min' /7J KK

lO/orsøg /995-97. Of~l'a

1.0kaNika.~ 18,6 3<13 17776 100
2.75l,Vikas 18.4 " 2211 112
3. 150kgNikas 18.2 96 3456 119
4.22.5 kgN ikas 18.0 IOS 3486 120
Okmwmuk opnmo/ N.tilj"rs~" /76"_~

N·MIto,· ~/Jrr N·mm 143 ~

4 jorug /997, Prodwunt

1.0qNibs 20.5 346 t8130 100
2. 160 kg:'o:i kas 20.4 '05 -1687 116
3.200 kl N i Ds 20.1 ,<>< 4387 124
.a 240 kg N i k.as 20.0 l\] '634 126
tiD .B
OJwnomuk optimal N-tilførsel.- 92 kK
N-~hor ~/t~r N-mlll_ /74 kg

alle enkellforsogene liggct i underkanten af det optlmalc
behov.

Nedcrst i tabel 4 er visL resultater fra 4 fOf))øg med
sonen Producenl. I samtlige 4 for~0g er dcn Økonomisk
optimale N-mængde nåeL ved de 160 kg N pr. ha. der er
laveste forscgsmæs~ige tilfof))cl. I enkeltforsogene er
det laveste behov beregnet til 75 kg og det hojeste til
106 kg N pr. ha. De genncmfone bestemmelser af N"·be
hov efter N·min·metoden passer meget dårligt ~mmen
med det målte merudbytte for !.

Ud fra de gennemfone ~\'ælslOfforsog kan der kon-

TaIN/5. UdbYlIer ijors.g med hll'lslojt'/jabriksknnoj·
fe/soner. Danmarks JurdbrugsForskning /997.
ens. ajforsøg med /40 ug /60 kg N pr. hn.

.... ~ .... ba I...... ~I Kr. tal. kr.

DianelIa 20.8 505 26.583 100
Kuru.~ N 20,4 628 32R70 12.1
Kamico N 21.7 ". 30931 II.
K;lrdlll'" 22.5 558 10478 11.5
OlevaN 18.1 .32 30146 113
Menl N 20.3 547 2!1597 '08
Producent N 21.2 m 28409 '07
Posmo N ~1.6 -*72 !5285 .,
GodIV. N 20.3 47. 24885 94
Ponto N 19.3 46ll 2.1793 89

r.; = IK'malodreSISlenl
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kluderes. at der iUe har været økonomi I at tilføre mere
end 160-170 kg N pr. ha. Der er med andre ord fuld
dækning for kvælstofbehovet ved anvendelse af Plante
direktoratets nomter.
Ved Danmarks JordbrugsForskning er der ved forsøgs·
stationerne i SI. Jyndevad og Tylsuup gennemfon for
sag med hælstof til 10 forskellige fabrikskanofTelsor
ler. Ved SI. J)nde\'ad er der rilføn 160. 200 og 240 kg
pr. ha. og ved Tyl"trup 140. 170 og 200 kg. Ingen af de
IO ..aner har givet sikken merudbytte for tilførsel af N·
mængder udo\er de 160 henholdsvis 140 kg pr. ha., der
har været mindste tildeling.

I label 5 vises % stivelse og hkg knolde pr. Ila som
gos. af forspgene ved St. Jyndevad (160 kg N) og Tyl.
slrup (140 kg N). De prøvede sorter er ordnel efter fal·
dende forholdstal i kr pr. ha med DianelIa som mAIeson.
Rækkefølgen bliver praktisk tah den samme. når der be·
regnes forholdstal på de tO enkeltforsøg.

Kalium til spisekartofler
I 1995 blev der gennemfpn 1 forsøg og i 1997 er der
gennemfart 2 forsøg med stigende mængder kalium til
spi..ekanofler. Resultaterne af de 3 forsøg er vist i tabel
6.

TalNl 6. Kalium ,,1 spisekanoj1er. (14)

Ud- -- I~s.. ...- ..... l'='-Kar. Kar• .... -O-IOil 0-10" - prba

J/arsøg 1995 og 97
I. Ingen kalium .., 0.3 0.7 20.3 232
2.IOOlgKi

Kahumsul(at 41 S 6.1 1.3 0.3 19.6 II
3. 200 kg K i

KaliurnsuJ(at 4\ S 6.6 0,7 0,3 19.3 'O
4300kgKi

Kahum.~ulfal41 S •.3 0.7 0,3 19.2 17

l'Smag 0-10: IO. bedst. under S uacceptabeli
: Udkogmng 0-10: IO = heil udkogl. o\'er 4-.5 uacceptabeh

I lOgen af fOT'iogene har der været sikken merudbytte
af knolde for tilførsel a.f kalium. Heller ikke smag. ud·
kogning eller morkfarvning har været sikken på\'irkcl af
kaJiumtilførsel. I de 3 forsøgsarealer har Kt været hen·
holdsvi~ 8.0. 1J.l og 12.6. Dyrkning af kanofler på jor·
de med Kt af denne storrelse giver normalt ik.ke kvali·
letsproblemer. hvis der godskes med kalium efter anbe
falinger i EDB-progT3mmet Markstyring under BEDRIFT
L0SNIC,EN.

Eftergødskning med kvælstof
I 1997 faldt dcr fra midLen af april til sidst i maj m ned
store nedborsmængder i bl.a. kanoffelområdeme i midt·
jylland. På lel jord på rene planteavlsbrug kan det i
sådanne situationer s~e. at der tabes kvælstof ved ned
\askning - et tab. der erfaringsmæssigt kan erstattes ved
cftergodskning. Hemmg Landboforening anlagde i 1997
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"Tllht'1 CJ \f/din Imod karloffelsk"wllt'l. f /7)

Jilbt'I."I f/ar\"t'd\btlt' ul kartofler. (Ib}

p" PlI Udb. Ol
An"" kDo"'" ""kn o! p" """"'"."''''''''- med 1·.."..,,<1 "'. h".
""I" wm· pllop \ell:e knolde

m<l l "'. ",ho

II

448

l'

'"

"'

445

Udb)'ueog I
menidbytte _I

hkJ knolde pr. ha

17.3
I':'.t.

17.2
17..~

l jone/<: 111'I7

I. Alm haned)'bdc ( IO cm)
:!. D)hlwnmngl :!5lnl I
J.\I>

Planteværn

rJonøs.: 1W4 97

I Alm h:Lf'\ed}bde ( IO l"m l
:! D~hh4nnln~1 ~'i~m I
J.\O

Midler mod kartoffelskimmel
Der er gennemfort 2: forM\g med furebyggende \pmjl
ning mod kdrtuffd ..klmmel eftcr pl~ncn, der er ...·j ..t i la·
hd 9. fur"lc spmjlmng er foretaget ca. I. Juli - lige f,)r
rækkerne lukker. Dc eflerf~llgellde behandlinger er gen·
nemfprtllled IO lil 12 <.lage.. interval, i all 7 til 9 behand
linger \:cl.."'lperilxJen igennem Neder.;! i tabellen \'i ..e~
II1\\"arcnde for'mg .. resultalcr fra 1996.

Dc <llpro\ocde IllIJler har alle værel I ..t~lI1d 111 praklJsk
talt at forhindre angreb af kanoffel ..klmmel p IOP \cl
-.om I !..flulde. Derfor bor pnsen pr behandlmg \ ære beo
~Iemmemlc for valg af Imddel mod kanofTchl...mmcl.
Dc malle udb)'ttefor<;kelJe mellem midlerne er ikke 'i13

llSlIsk sll..rc Kun Daconil 500 F. TallI)() og DlIhane DG
er godkendte.

2f(lffØ~ JW;

1.2..5 t Daeurnl 500 F J.9 l O.S 17.9 384
!. ~.()ITiltI()1.1

,.. O Oj 18.1 -I'
3. 0,4 1Shirian ,-. O 0.5 17,4 2
J 2.0 kg Arrobat M7 ,-. O 05 16,M .,
5. 2,0 kg Dithane 00 ,-. l 0.5 11.1 -6
LSI) "'
.J/"nøJ( II.I'VfI

l. 2.5 J Daconil 500 F H O 0,1 17,S 494
!. 4.0 I T4uno ~-1 " 0.1 17.6 ,
J. 0,4 I ShIrian S-' O 0,1 17,4 IO
..j 2.0 kg A~n.b31 \IL ~-7 " 0.1 18.5 l
5.0,25 kg Bmab TF WP S·, O 0,1 17,5 -3
I-Sf) '"

Kartoffelskimmel og behandlingsintervaller
Forcbyggende behandling med moderne bekæmpel
scsmJdler er de 11e!'te år i sland lil al forhindre angreb af
kanoffebl..immel eller i det mmd"'c hcgræn~c angrebet

P<t UdbYUtOl
, Fo<f..." smdse mmJdbYllt hk&

knolde pr. ha

JJllnø~ 199;

I. In kanoner vArbyg 18.2 468
2. lir, kUl10rler kJ1Wllcl IlI.t. <'il

H!flnØK I W{· 97

I. in kartofler "årb)g 15.9 545
2. J" kanCln('T kanlltlcr It.A ··n
LSD "

I \amtlige N fOP.tug. tier er gcnnemfon lpenoden
1991·97, er der m' Il udbyttenedgang ved ~t dyrke kar~

I<)fler In år I træk. Fra udenlandske fONlg vide... at ud
bynefaldct kan forklare~ med. al der ..ker en opfonne·
fJng af jordbocnde sl..adegurere ..nm f.ek ....kurv og rod
filt<;vamp. Di ....c !>kadcgurcre kan efter en forholdwi~

I..on peritxJe med el ~an"lrengl.. I..anoffClsæd!>kifle med·
fore udb)"lletah pa 15-20 pet Dc na'\ntc udb)t1ctah 1Il~

kluderer ikke de lab. angreb af kanoffelncmatoder bn
mcdf~rc.

fabel 7. Ud/nile af I. /tf'IIlwld:)!·'.l 2. tirs IUlI1oJler. (15'

l 'I..:.htomradct 2 fo,...,og med eftergo,"I..mng af fabnb
I..anoncr (!'cnc 0.+0149797). r.·1erudb)tlet for eftcr·
g()(bl..ning var I Ingen at forsngene siUcn. MedvIrken·
de til Jet U'.il..re re~ultat er ~alld... )'nligvi ... , :li der i begge
fONlg er g,xlel med g)lIe ...anll. al der er anvendt n.am.
"Olll ;-';·g.odnlllg i det enc forsog og. al den fa..... te N'g,xl
ning i dct ;Jndel forsøg er placeret. Erf..lrinpmæ<;slgl gi
\er n;Jm ug placcrig. al godIlIng god bc...kynelsc mod
ncdv;I'.. lmmg

2. års kartofler
i ...ær hl andI avlere af fahnhl..arwncr er der Imere<;:o.e fur
al dyrke kanoner 2;ir llræk. f.eks. I Cl S-marks sæd... I..if
tc. l3egrundel ...en herfor er blandt andel, al rnan 2. :'Ir kan
"pare den dyre "lenslrenglægrung. En "'len\lrenglæglllng
kan med lidt omhu ..hulde« i lO ar.

Fllr al hcly,c, om der i et \ danI ...æd... I..lfle er udb}lIe·
for.I..cllc mellem I. og 2. år-. I..anoner. er der I 1997 gen·
nemlnrt I fur...ug. For'''g\leddet med 2. .1.... kartoner er i
marken elahlerel ved i IlJlJ6 kUli al lægge kartofler i
halvdelen al parcellerne. Ved ":I I 1997 at lægge kanof
ler I alle parceller opn:\-- I ..amme lllark I. og 2. ar.. kar·
loOer. RC~lIll:llernc af tor~øgelle med 2. år.. karlofler er
vi\! i label 7,

Harvedybde til kartofler
I label 8 vi ..e.. resultater af i all 3 forsøg, hvor en harve
dybde på IO cm er sammenlignet med ophan ning td en
dybde af 25 cm

Der kan Ikke drage... \'Idtg ende konklusioner ud fra
de 3 fOf\og. men resultalcme underSIOlter dog den prak
tl\ke opfaltel\C, at kanoner skal lægges I dybt beartx=j
del jord.
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til et mmimum Dog ma der i år med skJmmel!!unstlgt
klima regnes med angreb selv ved hYPptg. f.eks. ugent
lig forebyggende behandling.

For at komme til udbrud kræ\er kartoffcJskimmel be·
stemte temperatur· og fugtighed~forhold.Da di!>sc krav
er velkendte, ..kulle der være gode muligheder for at
fastlægge de optimale behandlingstidspunktcr via lokale
kJimaregislreringer. Denne antagelse er i 1997 afpmvet i
4 forsøg, hvor ugentlig behandling er sammenlignet
med behandling efler klimarcgislICringer bearbejdet i
vaJ31ingsmodellen NEGFRY.

Forsøget har omfanet 4 forwgsled. Led I. 2 og 3 er
behandlet efter NEGFRY. men .. led 4 er behandlet
ugentligr. I alle 4 forsogsled er der ved de enkelte be
handlinger anvendt 2.0 kg Dithane DG pr. ha. Dog er
Dithane DG i led 2 erstattet med 4.0 I Tattoo og I led 3
med 0.4 l Shirian pr. ha i hOJrislkoperioder. Del er kun
Dithane DG og Tattoo. der er godkendte.

Højrisikoperioder er I forsøgsplanen definerel p:\ folgen
de m:\de:
I Hvis første skImmelbehandling udløses ved et akku

muleret risIkolal mellem 160 og 220. anvende!> ved 2.

KartoffelskimmeJ. Ti/l'e"stre angreb p \·tængel til hcjre
pil blade. Det diskuteres. om (ler er talt' om e" nl' skim
me/rype. der speciel! (lIlgriber toppen.

Tabel JO. KarwJlelskimmel og ~'arflmgsmodel. (}8)

og 3. behandling Tattoo i forsogslcd 2 og Shirian i
fo~og ..led 3.

2 Hvis forste ~kimmelbehandling udlø..e~ ved et akku
muleret risikotal SlUm: end 220. anvendes ved I. og 2.
behandling Tanoo i forwgsled 2 og Shirian I forsøgs
led 3.

3 Hvi:-. NEGFRY i sa:sonen anbefaler en behandling. og
der i de foregående 3 døgn (inkl. behandlingsdagen)
har været 2·3 dogn med daglige risikoluI !>1'Srre end 8.
anvendes Tanoo i fOf',og~led 2 og Shirian i fo",Øgsled
3

Behandlingsdaloer og re'uhaler af forsogcne er vist i ta
bel IO. Det er kun i for,ogene i Sonderjylland (Toftlund
og Løgumklosler). der har værel angreb af skimmel. 1de
2 forsøg er der efter EGFRY behandlet 4 henholdsvis
5 gange. mens den ugentlige behandhng de samme sle·
der har været 8 henholdsvis IO gange. Bemærk at skim
melangrebel er bedomt lil samme slyrke. uanset om der
er behandlet relativl f gange i henhold III NEGFRY el·
ler det dobbelte antal gange ved ugentlig behandling.

Nu er det ikke almindeligt at behandle rutinemæssigt
mod skimmel hver uge. I praksis drejer det sig snarere
om. al der behandles h\oer 10-12 dag. Regnes med be
handling hver 12. dag. bliver der tale om i alt 6 behand
linger I juli og augusl m ned. n&r der lanes ca. 1. juli.
Dvs .• al der i 1997 skulle have været mulighed for al
spare 1·2 behandlinger ved anvendelse af NEGFRY i
forhold lil nltinebehandhng hven 12. dUgn.

I forhold til Dithane OG har del ikke været muligt at
kon ..talere en bedre effekt af midlerne Tattoo og Shirian.

Bekæmpelse af tæger og cikader
Langs skel og læhegn ses ofte angreb af læger og cika
der. Angrebsstyrken i fonn af sugeskader på kartoffel·
bladene varierer en hel del fra r lil år. Specielt kan ræk·
kerne nærmc~1 hegn være hårdt medtagne, men ikke
sjældent ses også suge'ikader på planter langt fra hegn
og ..kel inde midt i marken. Suge'ikaderne iagllages nor·
malt fra midten af juni måned. og de er krafligst I vanne
og torre somre. Fra s\'em.k side oplyses. at udbyuctab på
grund af tæge· og cikadesugning er Størsi i fabrikskar·
tofler med en lang vækstperiode. Meget tyder dog på. at
også spise- og læggekartofler med en kortere væhtperi
ode j:cvnhgt <;kades.

I perioden 1986-88 var der i forsøg med pyrelhroidet

Bc:haDdktd~ \vslinl!
Summel S"munc:l

AnI.>! pi ""'P. 8dJaoJb0l h\'er u,e fut I. JUli Ant.oI p'h'l". p..1
F....... I:"ffiGFREY) be- petdz"mn. b<- d2Il.nUII..... hand- Iw>d

La11.2ogJ lin~ ~ Illi'iM1.~ i Ud' "- Fint ; l~ldsA
augu~ ~-.Kw. ....pst .wru~

v.. 7n. 25n. 29n, 7/8. 28181)
, O O In,7n, 16/7, 29n, 518, t4l8. 2018. 2818 8 O O

Aulum 9n. 2117'. 3017". 718. Ul/K , O O In.9n. 16I7.1An. lOf7. 7/8. t 5/8. 21/8 8 O O
Toftlund In, I7nl!. 29n", Ml, ZS/8 , 3 6 In. 817. Isn. 22n, 29n. 5/8.1218.1918.2618,319 JO 3 ,
L"gum.
kloq~r 'jn. :mn l

'. fl8 1
'. 1318 4 .1016.717.1417.2117. 2lV7. 41~. Il/K. IRIR 8

I Ikh.mdlel nk:d TalloolShirlan

224



Kartorrcld) rkning

I

Udb) tie og merudbytte

Ilka knolde I K,
pr ha pr. ha I

~(lr'(lfldl",()ldt' Itlt'd rIIll (110/

Forfrugl I

Kom I Ohe-ræddile

f/m'"(ll: 1'1'17 Jr"I/t'lln
I. Lbehandkl 18,0 310 "" 17129
~ 0.1151 F.Nok., \ ~g.,,jn!!Jt·h Ih.:\ IO 15 ''!lI
J. 0.125 l Fa'tl*:,1 ugcr !:fleT

beg angreh 18,6 l5 O 1011
l OJ~'i II'J_t.ll,' he~ an~f...h

II. 1~'i I "J'l.ll. \ ugC'r '>Cn... r..: ItU " 37 2711

-I jilrlØf(, IW7

Fol ...a
DI.tnd!;,

o.n"
1-01\3

1,4
IJ.:!
7,4
1.0

Cymbu ...h lIlgen mCTuLlh)'llt: fur hchandhng mod I.eger
og cl"'a<.!cr (O\Cr-,iglcl1 over I.andslor:-upene 19R8 ....
213 I- I pc:riodcn J 9X<J-91 ble\ Jer lil ~cn,gæld hl"IC!

pæne menJdll~llcr tor ~handllllg med p)rclhrOldcl Ka
rOlle (O\cr'.glcn o"w LamhfoT..."gcnc 1991 s. 239). I
1997 er der gcnnemfunl fu",',g med p~ rcthrollJcl Fa
\';IC, der IigC\UITI Karate har ..ærdclc.;; gud effd..1 mod
t:q;cr og cikader. Rc..ulldlcrnc 'iC'" l tahel II.

F~Ir.'IC tx:handling Cl' i 1997 rOT"'"genc foretaget ca.
:W Juni Gennemførte hr.:unnlTncl ..cr for ..ugesl..ader \ i·
~r. al t~t'gcr og l.:ikatler p;i deltc lId'PUllkt har 'ærel I
fuld aktiVltel. Bed()l1lmcl~cr al "ugcl-kadcr 3 uger efter
fONC bchandllllg \ i...er "ladig god cffda af bchandlin·
gen. denmnd har \ukmngen 6 uger eftcr lorste behand
IlIlg 'ærel lydeligt aftagende. Rigtigheden ..If denne \1·

...ucllc bcdommeise UlldCf\lotle~af udhytlclallene l tabel
II. der "1""1'.•11 dCI I 1997 hM værel nudvendlgt mel.! ~

bch.\m.llinger.
Ved hcregll1llg af ncltomeruL!hyltet i kr. pl'. ha i tahcl

11 er der regnl't meL! gennell1~lIit af mallllgemc I 2 og
12. række. ol! udgiften til ke/lllk..lller ug kor,cI er fra
trukket. Fu..... ,)gcllc l-uge ... fon"':l1

Rust (rattievirus)
Imhendlgc ru"'lplctlcr I kart{Jl1creruhe"l en folge .11 .m·
greb at enlcn raule, Iru" eller lllllplllpVInI'" I \jældncre
ulf:ddc er ..I .....i.lgen at f) "lologl ...k ;In Ikt l"r Ikke muligt
meJ del hlulle "Je a\ "C, hVllke:tf de IO vira Jer er Jr"..g
lil Cl angreh Del kan klin he\;!l'llllllt'l- "ed en lahor:llnric·
analy"e, Danmark ... Jon.lhrug"Fm...klllng har UndCN)gt
dl' IHC"\ dy rkede karlofh:J...nncr... modt.lgehghed lor de
lu \ Ira (Gnlll Vulen nI' 1771.

lix! ralllc\lru.. (Ikl..e Illoplup\iru,,) er der i T) ... l..land
opn;lcl god eflekt \ ed I "cn"Ollllllcren arel for kanoner
al d)rkc uher.:eddlke ...om eftcrafgrnde. I-ol' al undero;ogc
IIlll der I D~nm;lrl Lill (lpna......amme eflc"'t er der I 1997
~cnnl:mfnn'" tor"og. I{e ... llltatcme ...e ... i label 12.

De",",,:-rrc Cl' valgel'l! Folva og Dall\a ,om for"(lg ......on
Ikke oplimalt, da nyerl: ulllkr"~)J;cl,er ved Danm~lrks

Jordhrug... For"kning \ I"er. ;11 de In soner :lIlgribcs af bå·
dl: r.mk· og 1ll0PIOP\ lru .... Del er alts.'t lUC muligt at af·
gorl: om den lll'lIlglendc eftekl af oheræddike som efler·
~fgrnde skylde.. angreb al moplop\lru...

J)mnella kulle derimod lun ..Ingnbe af rattlnlru, og
her er der 11I11 ,i"l i l;l!x:l 12. opn:ict en væsentlig re·
JllldlU/1 i fll"'langrebcl \'ed al dyrke olieræddike ...011I cf·

Angreh ti! I'irus r...n xin'r sidH på \lJmmerell rmx./onlle
de ophøJc'de biært.'dcmm-'/.ser pil luwfdt'fle. Fønt pd efter
tlrt'1 .\\llker hlærecltlmreheme mmmell til IIe~rmt'r. dC'r
I1IW. ~fI" 7 mm i (l\hd('" (pti hil/ed'·I.u's bl'XXt'\uuiil'rJ.

teraf~nKle arel 1'.'1'. lier er dy'rkcl kanufler. Den anvendte
olicr:cddlke er ...onen AdagiO

Ukrudtsbekæmpelse
Ucr er gennemlmt :2 fOf\()g med "plilbchandllng mod
ukrudt. Re,u1taleme er \1 ..1 I label I' Dc megel .... Iore
lIIerudhytler for uknJdl~hdæmpcJ..,c ""al'er \11 re ...ultaler·
Ile fra tidl1gere gennemførte for...,,!:! "i"t neder"l i t~hel

13 og. bekræfter. at k..tnoller er meget ful ...nnUllC overfor
konkun·l:llcc fr..l fn,ukrudl I de 2 f(lN~g fra 1l)97 Cl' der
1Il;J1! "IU.....I mcmdbylle al knolde for anvcndel-.e af Sen
cm trem 101' .·\talon. men fo.....kellcn er lUC "lati ... lI ...k
"'IUer Ilor..ogene I 1995 og 1996 \af Afalnn og Senenr
Jævnbyrdige. I\'cutllllcrudh)t1CI er hcregnel IIU Ira K:lr
loffdmel\f;lbriUcmc" afrcgmng"pn" mlllll" kemlkalle
udglfl lIllIllI' 2 gange koro;el å I(XJ kr pr. ha

~or :11 opml luld CJlCkl ll1ed ...IU:) Illængder ul..rudh·
lluddeJ Cl' det \ igllgt. at der hehamllc.... nar ukrudtet Cl' p.
kllllblaJ"'lat!let. I lIl.trkfnr""g og lkl..e InImhl 1 prak .... "
l..<.ln del \;L~re "an"kc!lgl pr.CCI"'1 :11 ramme del optimale
~pmjletld...punkl I pr..lksl'" "Ikre.. delle \'cd at udbringe Cl
,,\ Idnlllt!"mlddcl "ammen med Jordlllldlemc SCIll.:or eller
\falon )lten heral ~" t)'deligt I jUJ".ogene. h\-'()f ef
fekten P" ukrudtet er forbedre! v:c",cIllIIgl ved at udbnn
gc Aa... la (I 1995-96 Reglonc1 "amlllcn med Scm:or (for·
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KartofTeldyrkning

Tabel JJ Uknu1lSbdam~lse i Iwrtofler. (II J)

I Tok.1mb1. ukrudt Svidnmg<J Udbog Ktmi·

il. bdw>dhn,

Antal f\:t..jord af....." """"'b ".be- Sen~

2. behandling dz"". i'<' ... """,h men>dbr< m'
2uger1.!l "uger2 uger ""

~tJ\'elo;t' knolde b kr pr. ha.
efler beh OPtaJ,tnmg

eller beh. eflff beh.
pr. ha pr. ha

lfonøg /997

I. Ubehandlet Ubehandlet 147 71 O O 18.1 m
2. 0.2 kg Sencor (J, 15 kg Scncor IO J O O 19.6 174 180 9749
3. 0,2 kg $cocor + 1,0 I Basta:' 0.15 kg Senror , J O O 19.1 172 350 8866
4. 1.5 l Malou" 0,15 kg Sencor 7 J O O 19.2 l].l J4.l 70lllI
.5. 1.5 I Afaloo+ 1.0 I Basal) 0.15 kg Sencot 6 3 O O 19,6 m 415 7442
UD 62

7!Of'J#& 1995·91')

I. Ubehandkt Ubehandlet 204 57 O O 17,0 271
2. 0.2 kg Sencor 0.15 kg Scncor 26 7 O O 17.2 153 ISO 6771

J. 0.2 kg Sencor + 1,0 I ReJIone"' 0.15 kg Sc:ncor J7 5 O O 17,1 161 336 6783
4. 1.5 IAfaJon\ 0.15 kg Senoor 20 J O O 11.2 '.7 '" 7150
5. 105 IAfalon+ J,O l Basla~ 0,15 kg Scncor 13 3 O O 17.3 151 475 6409
UD 65

llKarakler O-IO: O. Ingen SVIdning. IO _ total svidnmg. ~'I-.(*,lctle lilsat. l'Agrirob tibat "LI~"apol BIO ulsat
Led 2-5 behandlet på ukrudtet\ kllnhlad~ladiulll og igen 1-2 ul;I:cr ,encrc.

{abel N Uknj{/ubl'knm~/5e; kanofler. (/ IZJ

F« L bch.il.ndhng .~ uF~I\Ø" htr opu&:lWIS.iJ~ behandling

\, belw>dhng 2. bduudllOg Pllinla pr. m- Planter pr m! P.:I dzlrun, af .toni

K\llIGrz'l. To- K"lk IGnn I~ To- K"lk 1Gn:~l:kimbi. klmbl

l jOrJ6g 1997

I. ljbebandlcl
2. 0.2 kg Scncor WG
3. 0.2 kg Sencor WG + 1.0 J Afalon diSp.
4 0.2 kg Senror WG + 2.0 I BOl.:cr
S. 0,2 kg Sencc:x-WG + 0.75 ITolORll
6. 0.25 19 Senror WG
7. 1,0 I Afalon dlSP + 25 g Tilusll

Ubehandlet O I 15-1 3 O 347 I 2 34
0.1 S kg Sencor Wti O 4 173 4 I 7. I I 6
0.15 kg ScncorWG O J 15' 4 l 12 l I 12
0.1.5 kg Scocor WG () 167 J O 21 I 6 13
0.15 kg Senc:or wa O 2 11. 3 O 38 2 O 4
O.llg Seocor WG + 2.5 g litus' O 3 11() I O 74 I O J
25 g litus" O 2 184 J O 46 I 2 11

''fiI..aI ..prak-lJrbcmiddel
Led 2·7 ~h.andlct pi ukrudl med kJmbld og Igen I ugc ..enere

... tellen mellem torsog!'lcd 2 og 1) og Basta sammen
med Afalon (forskellen mellcm for..."g:-Ied 4 og 5). Der
cr endVidere regi~trerel en tendens Iii bedre dfckt på
ukrudlcl. når der lil I. behandling er anvcndt 1.5 I Afa
Ion fremfor 200 g Sencnr (for~{)gl,led2 og 4)

I 1 af 1997 lor\ogene er der behandlet efler kanoner
ne:. fn:I1l'lpirin~ Resullalcl er .. i"'l1 labelbilaget I 91b.nr
003. Der er p;l g.rund at ror sen behandhng malt udh) ltc
tab på 50-60 hkg knolde pr. ha. hvor der er behandlel
med Sencor og lOO-I:W hkg. hHlr der er behandlel med
...\falon. DISse resultater ..·iser med "lor t)"delighed. al der
...kal ~hal1l.lle:- mod ukrudl. fpr kanoflerne ~pirer frem.

llabcl 14 er .. i"l re ...uitater fra :2 for~()g. hvor :1J..tuel1c
herbicldcr... effekt m erfor græ... og lokimbladet ukrudt l

kanoner er undcr...~,gt. Der har genereIl værel god effekt
af de forskellige midler.

BUfTe ...nerre er bekæmpet l Cl cnkelt for"ng med Box-
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cr. Femx.litus og Toloran. Resultatet scs I tabel 15 sam·
men mcd rc~ullaterne af forsøg gennemfør! i 1995·96.

Der kan ikke drage... nogen omfattende konklusion ud
fra et enkel! forsøg, mcn dCI bi;,r bemærkes. at 4 I Boxer
har haft en hurtig og vedvarende effekt mod burresnerre
og andel tokimbladet ukrudt. Rcsuhatct fra det ene for
sog i 1997 viser ligelede... en god effekt af Fenix. Tola
ran og Titus mod bUfTC\nerre og andel tolimbladel
ukrudt. men det ser ud III. al dct varer længere inden ef·
feklcn opnåll.

Ilabcl 16 \Ir.,e... effekh:n af Afalon og Sencor kombme
ret med Basta og Reglone mod 6 forskellige ukrudtsar·
ter. Tabellen omfatter lllldler. der kan anvende~ i 1998.
De vi ... te midler og middclkombmationer bekæmper
ukrudl ...ærdele:. godt og ~åledes. at kartoflcrnc ikke vil
havc problemer med al unrlenr)'kke del reSlcrende.



lallt" 15, HI'I.:a'flJIW'\t' af Imrre,\fW'rl'. (1/ ,I)

KarlofTeId) rkninJ,:

llutTeSnerre Tolimhludel ukrudl S\ildmng ar ~
.r","";:"

Planler pr. m' 1\.'1. Plantt:r pr, m; Pol
,~.JI. bclundhnp: , bc.homdlm, dzl.nm dzknmll 2 uger

F,v .I. '"·.... 1.......
Vod F«J ,",0<

Vod d ..... <,.....
bc.. ehlM" cftlM" -g. ~- r!t1M" ""''l'' I><h Ixh

handl bd\ kh mnj: Iundl kh mng

-
1. Ullcllllll(llct Ubchllndlel 4,5 " 7' 48 126 194 gU O O
~ n.:! I.g 'cnlor \\(j (I 15 I.g ~r:ncor WCI " x:! " " 1:!1l '" '. " ".' 0,2 kg &ncor WG + 4.0 I Bo'er 0.15 kg &ncor WG "

, I I 126 , • O O
-I 02 kg Senwl \\ (j + 2.U I H\l\er O.ISl.g~owl\\(; " 1'/ • I:!t. '" • " "5. Ul Fenu. O.IHg ocor" G " 7 , , 126 18 g O O
Il O. 1 k~ Senl:nr "G 'i0!! 11lu~' " "

,
I~b " 7 " "7 1,0 I Toloran 50 g liws ' 45 11 O 126 11 J O O

,~,,,n(lK 1"1II'i·%

It 1\larken~ behandling 221 117 11 292 169 2. O O
lJ 1\l.lrh·ll\ 11I,.'h.lnJlin~ + -1.0 I ]iU\Cl ~~ I 7 II :!9:! :!(J 7 " "IO. Marl.eM behandling + 2,0 I Bo'er 221 B 'S 19l JS 8 O O

'rll'>.lt ~rl('dr·U:chcrllldJd ti lU 11_ ln~en" IJmn~. 10_ helt af~,cJd
Lcd '::-5 t'Ch.\ndkl p..\ u rudi med kUllhtllJc o~ Igr:1l lo:! U1.1cr -erK'IC
LcJ t, o~ 7 t'ChIDllI<:I pJ U rUlII med I.lmhlalk "'1.1 Igen :!. \ u~cr 'COt'rO;"

fillu'llfl "!l('~r II) Ilf/l'fJfXIl' IlIIdh, //lod \ 1\\1' Irøukl//llrll1lll'f i ktlr/II/II'"

IKartofkr Hehand· Kemi-
"ugle-

IIvid Plh:un
P1kun

ln1rig
I ~proJlnm8 fl.... I 2. ~prøJtninlf Iinp l..oh<prn rnekt K.lJmlk ole&! ,.".
ka1toffelfttmspmna 1O~c: !<0Cft """'.' pr. ha 1m '"" &"""00 ''''. NWrl<

&""
I. 0.2 &ncor 0.15 &nror 1.00 II;() .....

n.:! Scn•.- ..r + IO Kr:glofl(' n.1 ~ Selkl'l U" l:!.l
J. U Aral"o Dllip 0.15 Scneol LlK 302 ... .... ...
• 1.'ii\t.tIOll ni~r + 1.01 B.I~tJ 0.1'1 SCl1n,r 1."1 'h' .....
H"lc~' rll\c.llJ' ..... O\l'I 'J.'I p.. t .... 1\5.11" pd..... 10·K.'i tl\.t .. 'i1170 Il\. t .. undl'l ''0 po.:t crfd..' . effekt 11.~C belY'l
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Sukke...~ ...

J

Sukkerroer
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Forsøg med dyrkning af
sukkerroer
Son5- og dyrkningsforsøgene med ~ukkerrocrer udfurt i
samarbejde med Fonder fvr forsøg med .\ukkerroedyrk
ning på Alstedgaard.

Leif Knudsen har ~krevet om gpd"kning. og Ghita Cord·
W'II Nielsel/ og Po,,1 Henning Petersen h.u ...kre'vet om
plante 'værn.

Detlc afsnit mdeholder resultalcr af fOf\og med:
- Soner.
- Placering af natnumgodning.
- Kornkali lil sukkcrroer.
- Svovl lil \ukkerroer.

Bejdsning og ~pmjlning mod ~bdcdyr.

- Bekæmpcl~c af ukrudt.
- PC-Planlcva::m I "'llkkerr~r.

- l3ekæmpel!-c af hlad....v:.nnpe.

Markante resultater, 1997
I sOl1Sformgcne har udbyuCI \ æret ...;t'n.lele~ hOJt Dc
n}e soner Camtl!;J og Manhanan har gi\el de hl)Je~le

udhytter sammen med sorten Robena, der Ikke tlllhgere
har markerel sig blandl de hoj'itydende !>Oner.

Tre års forsog med en model I PC-Plame\ærn til be
kæmpelse af ukrudl i bederoer har ViSI, ilt modellen er
robu"t og kan hancl!cre ukrudt~bek:empelsen i bederoer.

Safari er afprø\ct I nere fnr~kellige middelkombmllli
ollcr. og der I:r j årets forsøg opn5cI fuldt ~å god ukrudt<;
bcl..:cmpel'l: o~ ~\..ån"omhed "om med am.lre I,,~ninger.

læsevejlednin9
Bagerst i bogen finde" en U\ e"lgt 0\ er dc alpr", ede
...urter. midler og dcrc.. mdhuld"lOffer samt pri'cr for
markedsfune midler m.m

Sorter af sukkerroer, 1994-97
Som,afpr", ilingen er indledt med. al en rcpr:t.'"enl;Jnl fra
Ahledgaard og en rcpr.t'~entalll fra de la""økonomi"J,;e
fort'"ill~('I" har udtagcl brug... fm fra de ~orter. der er udlc~

....erel lil ud"åning hos a\ leme. Fm af endnu iUI' maf
kcd~for1C "urter t:r ...endt direkte til Al",cdgaard fr.I ....orh
ejerne.

118

Alstedgaard har foreslået udsaningen.
Pltmlem'/skollsuiemer i de landokonomi~ke forenin

ger har fon tilsyn i væk"lperioden.
LilIuh'kontoret for Pialllem'i har forestået 1I1deling af

kodenumrene til hver parcelpfØve. Deue kodenummer
brydes fors!. når tjckli'>le kommer ud til kon~ulenteme.

Al"lcdg:l<.lrd~ medarbejdere har udf,m optagning og for
sendelse.

Vækstvilkårene I 1997 har \'æret særdcle" gode for
dyrkning af ~ukkerroer.

ForJfCt "tartede med at \'ære køligt og relativt ned
borsrigt. En stor del af forsøgene ble,' f0"1 ... et mellem
den 9. og 15. april.

Frem~piringen har været tilfred~tiJlende, og ukrodlS
bekæmpel'ien har været særdeles god, da de rigelige
nedbørsmængder har ~ilret en effektiv virkning af mid~
ler med jordvirkning.

DCI furste tegn p. manglende nedbør blev f~,r~t regi
strercl f~'r~t i juli. men blev hurtigl afhjulpet af nedbør
sidst i Juli og furst i august.

Arets hø~tudby"e Illå betegnes som højt. Roernes ud
\illlllg har \"ærcltilfred<;~tillendemed el hS'JI \ulkerind
hold \ed optagning.

I afvigte år er der genncmf''r16 forsøg.
rOfl!;ogene er gennemfon på jordtypeme JB 6 og 7

alle forspgenc har forfrugten "ærel vlOtcm\'cde.
Jordanalyseme har \'1'<;1. al fOI"'>ogsareaJeme har været i

særdcle~ god gødningskraft og kultur. Der er i gennem
snitlilfpn 113 kg N pr. ha.

Sukkerroernc er ud~åellil blivende besland vcd 50 cm
rækkeafstand \ed en planlagt frøafstand på 17,7 cm.

Bc:k:cmpcbe af UkJlldt, sk,ldcvoldere og bladsvampc
har værel gennemført med kemiske midler og efter be
hov.

Oplagningcn af fon.ngene er skel mellem den I. og
den 15, oktober. Væhtperioden må betegnes som rela
liv I kurt. da målet er en væ~stperiode på ca. 180 dage.

I IJ~1 I "es resultaterne af de gennemførte forsøg.
Der er \ I't re,ul1ater af 19 soner.

SIlJen 199."; er de enkelte M>ners gennem!oonil vægtet
mod genncm<"nit af dyrkede (~Igle) soner det enkehe år
i tabellen.

I 1997 er dct sorternc Armada, Marathon. Marino, Ro
berta. LJni\t.::f". Freja. Oden og Tilde. hel1lf har 1\'larino
og Tilde kun værel pm'ved)'rket.

Plalltl'tallel bar V:l'rcl hujt i tit' neMe sorter Sorterne



Sukkerroer

Pro· Ku Højde S;1fl~"3."ICI Udb: .. m<rudb '" ..1000 pi
Sort ",ha

Pcl. m.11c= r", o\er Pet. Ion I Kr
re:nhN "lok· meldug JOm \UU:.~ Ilmmo·~ liV.

\'.opl
lobto~ 0.10 . .cm ms/ø lillle1 rod j ~uU.e( I I"" ha'

6r"n<1r,: /W7

Gns afdyrl«k \OI'lcr .. 95,0 0.3 4.8
Ann.K1.lfDt..:, . l):! 1):".2 0.8 ...
lIa\'anna (DK, 99 ".6 1.6 ,.,
lIaw.ll (DK) 98 1)...,. lU JA
Manhattan (DK) 9' 95.3 0.7 4.7
'lar,lIhl'" IDI\ I " lJ'i.6 II,:! .1.5
Manno (DK)' 96 9-l.0 0.0 5.2
\tekkH IDKI 96 9:"iA O.? J.7
Camilla (O) 90 94.7 0.3 4"l
Robena (nI' % 11<;,0 0.2 J.J
Vanessa 101 '1 1)5.6 0.8 4"
l nI\.:"" I 'I " t]:".1'{ O.J 4.b
Venly{B) .. .... 0.4 4.8
\'" 1I~1J112 lSI 1)2 'J5 •.~ n..J -J.'i

Freja (5)' 'l' ".8 0.3 '.0
HM 12M lSI 'l' Q.L" 11.11 J.'
HM 1282 IS) 99 \}~U 0._ J.'
OJen (S. 'l' 9-!.9 O,': 5.1
Ranger (S) 'l' 94.] 0.2 _.9
nld~ lSI' 'l8 9:"i.O 1l.lI .1.7
ISO O. I

o HJ, O-Inlcl an~rc". 10=100 J'll .mgreb
L'db}tlc og mcrudb}IlC l ~roncr t'Crc~ncl af AI'lco.lg'lIi.l
~ r~C'dc 'urtcr

\o1:lrathon og l'nl\er- h;lr h;lftllella\C'ih: plantetal
RcnheJ"proccnten har \'ærct u;;æd\ anllgt høj i 1997.

og der l'r iU,e af.,hm:t nogen n:C\llt:\ ært.lig ror~lcl mel
lel11 ...orterne.

I cl lullgl ror;tr er der gode Olullghc<kr for al \e\\e en
"on.. tendt'no; III at danne stelllubere. Sortemc J-Ia\anlla.
ManhatlJIl. ~k""a. Amada ug Vane......a har haft en Ullll

..let ..Inr tenden .. tl1"lulluhOlng.
Der er Ille lon ... t.tICrct bct)'dcnd(' angreh af Ramula

ria og nI ..t Roctoppcn ... frislJ1ed er bed"lTlt ..om \ ærende
god. og da er Ingen hct)delldc for... lellc mellem sorter
ne.

I fem lor~ug el' Jer bedOlll1 ror an~reh af hcJemelduj;.
Sorterne Call1illa. Ilawai og RonerIa har fiicI de lave"'e
br,lllcrer fnr angreh

SuHrrproc(,nlen har J ah IgI(' år ,æret hOJ. 11\ illcl og
~å ant)'Jer. 31 \æl...lperioden har \ æret gun...tig for ...ul
lenuedyrlning.

Dc n)t: ...oner Hr.l I ~6~ og Ranger har halt d('1 hOjC"'IC

<,uUerindhold
Saftl\altlt'tt'1l har ...101' belydning for fabril.kemt'~ ud

hyltc af hviJt ~tlu.er (lllclis). [ 1997 har ...aflhalitctclI
\ ærel relall\ I darllg. M.cngdell af amllluk\.æblof og I-.a
hum har ,ærct hoj. Delle kommer igen td udtryk I IV·
tallel lurenhed"'JIldel!tct). Iler indg;\r mængdcn af natri
um. lahum og <Iminn-hæbtof.

IV hcregne... pa følgende måde: IV = «Na x 3.S) + (K
x :!.5) + ('1H,-N x IOn/lOOO. beregnet på grundlag af
mg pr. 100 g sulll'r Sortcrnc Ha...'anna. Ha\\ai. Vancs'ia
og Tilde har haft de la\e<ae IV-lal og dcnncd den bcl.hte
~aftl \.lIild.

2.0 17.9 " 3.28 61.6 11,00 U\l7.
2.4 P.:! • .15\ 2.0 ·OD.l ·.\.Ils
2.2 18,3 64 2.86 "'4 0.21 361
1.7 HUl 7J 2.Q:! ·54 -04'1 ·n.l
2.1 17.9 79 3.22 2.6 0,47 m
2.-1 17.7 'II '.2:'\ I.J 0,11 I.J
U 18,9 81 3.02 ".7 -0.26 ·91
1.' IH5 " \W ·1.1 0.18 1'7
I.b IH 77 3.32 3.2 0.52 l29
O. 17.8 711 .'.15 3.b 0..'\7 ..1
2.3 18.3 70 2.93 ..,., 0,12 260
3.0 17.11 lin \.f)~ Ib o ~7 ,..
1.9 18.J 73 3,02 .1.2 0,07 171
1.9 Il(o " li:! ... , ·(J·H -:!"'9
1.9 17.8 88 3.3' O" O.OS ,
1 - Ill,1 ' I -'.01 "'7 ·0 Ib "17 18.5 82 3.00 -LO 0.23 289
!.2 17,4 'O) .U-l 1.1 ·0.1' :!19

L' 19.1 70 3.04 -4.1 "'.04 135
I.b lll.h '11 2.911 ·2.(1 00' "O.: , O.I:! I)i 0,21}

Udhyltel af rod er hOjt. Det høje rodudb)'llC og ...uk
lerlndhold har medf"n. ;lt uJoyllt't af p(ll ...uller er Illt'
gCl hl'jl i 1997. Surterne Camilla. Robena og Manhattan
har gl\'el dc h(IJCqC udbylIer p, C'I. 11.5 Ion polsukkcl'
pr ha

- ForhoWmJ fur uJh)t1~ al IX,I uUa

1.... IW~ l_ 1991

AnIIII ItlnØlil /99-4.y7 , • 7

Gus af dyrk:~desoner 100 100 100 100
Gn .. iiI lun....uH.er K.5.~ 9.1:! 11,lJl( II.OU
Armada (DK) 109 107 100
Ha\i1nn.. lOK l 102
Hawai (DK) 96

I}'fanhJIIJn fOK l 1114
Maralhon (DK) 99 103 101 J\lJnntllUKI 104 'l,
MeU.<DK) 102
CamlllJ ID) liX) III"
Robena (D) 103 102 99 10'
V:me.... ,lIDt 101
Univers (NL) 96 .. 98 98
Vem) (Bl 101
A~1.I-lMII12(S) 96
!rep (~. IO:! 101 100 100
HM 1268 (S) 99
HI\II:!R::!lSI IO:!
Ockn (5) 106 103 103 99
Ranger lSI 100 100
Tildt: (S) 96 104 99 100

• Tru~~('l uo.l af for<,(tg



Sukkerroer

[)ct økonomi~ke udbytte er beregnet som C-roer. Be
regningen er foretagel af Fondet for forsøg med sukker
roedyrkning på Alstcdgaard og baserel på branchens af
tale for afregning samt saJg af affald og fraregning for
transponomkoslninger Lil fabrik.

I tabel 2 ses en oven.igl Q\ er sonemes relati,c udhyue
af polsukker igennem de '\eneste fire år.

Udbyttet er sat i forhold til de dyrkede soner det en
kclle år.

Soner. der ikke findes dyrkningsværdigc på grund af
et hdjt IV-tal. megeL vedhængende jord eller ulilfred'l
Millende udbytter. udgår hurtigl af afpnwningen lil for
del for nye sorter, hvor man forvenler bedre egen'lkaber.

Sorterne Camilla og Mi.ll1haltan har klaret sig sa.:rdcle~

lilfred,stillende i år. Sorten Roberta...om har været med
i en fireårig periode. har kJaret sig fini i år, men har ikke
LIdiigere markeret ..ig blandt de hOJstydende.

Vt'd ralger af$ukkerme,wrt bør ftUll/ lægge læRt
pilfolgel/de egenskaber:

hop udb'''e afsulleT, /tunjer fon't'ntet opwg
n,ngsrid,

- Im'wldel aj\,t'dhl"r1gt'Ilde jord. dn. hOj ren
hedsfJmcen1.

ttdbY11t'srabiliter getltlemjlert' ar.
- luv( urenhedstal (IV-lallet),

la\'l amitlOlal,

- høj sllkkerprocetlt,

begræmet modtagelixhedfor bhuJsI'ampe.

Placering af natriumgødning, 1994-97
Forsøg siden midtI SO'eme med natriumtilfof"Cltil suk
kerroer har ,iSl at der kan opn' merudbytter for tilfør
sel af nalrium. Den optimale mængde nalrium er fundet
til al være 60 kg nalnum pr. ha. Forsøg med placering af
NPK-godninger til sukkeJl"{Xr har ligeledes vist. at der i
gcnnemsnil ~an opnås mcrudbyue for placering af god·
mngen i forhold Lil bredspredning.

I 1997 er der 1:!cnncmfon 6 forsøg efter cn forsøg!'>
plan. der belyser. om der ....ed aL placere natnum samLi
dIg med ~åning kan opnås en bedre effekl og dermed et
lavere behov for tilf"f'oe! af natrium, l 1994. 1995 og
1996 blcv der genncmffll1 henholdsvis 3. 7 og 5 forsøg
efter ..amme plan.

Forsøgene er grundgodet med 625 kg NPK 16-4- I2
111. Mg. S. B før såmng. FQrsog~planen fremgår af tabel
.1.

Alle for:-~~1:! er gennemfort på lerjord. Kaliumtallene
har variereL fra 4,9 Lil 14.9. mens nalriumlaJlet har '·ane
ret fra 1.1 til 4.0.

Der er opnået et slgmfikant merudbyue for placering
af 70 kg natrium pr ha. 1 forhold til udsLroning for

ning eller efter frem'pI ring har placering været signi
fikant bedre. I 1995 og 1996 ble' der ligeledes opnåeL
den bedste effekt af placereL naLnum. men!'> der il..k.e blev
konstateret forskelle i 1994. Merudbynet for Lllforsel af
70 kg natnum placerel er fortrinsvis opnået som en slig·
Illllg i rodudbyttct. men."- sukkerprocenten har været
uændret.

ResulLlllcme fra de !'>idste 3 års forsog viser. at natrium
llled fordel kan placerc'> <;3mmen med NPK-godmngcr
\ed såning.

Kornkali til sukkerroer, 1996-97
Ved anvendelse af 150 kg k.alium pr. ha i gødningen
kornlwli frem for ~a!lumchlorid tilføres samlidig 16 kg
magnesium. 23 kg Hovlog 17 kg natrium pr. ha. J IO

TalNl J. Placering af nalrlum ril suiluron /J11

91 72 827 82 18.0 110.1 100., 78 851 81 18.0 LO 101
90 79 849 79 18,t 2.7 103
90 8' 856 82 I lU) 3.6 103
92 82 865 84 18,t 0.5 101,. " 866 84 18.0 ·0.5 100

3.0 8.0 27,0 6.0 0,2 0.19 2.5

SO.5 72 912 85 17.1 89,2 100
8-1.4 78 n9 " 17.1 2.\ 103
SO.4 81 934 86 17.1 2.9 103
l\1.1J " 93-1 85 17.1 3.9 l'"7.5.8 88 943 89 17.0 2.J 103
lD.9 ... Xll 766 17.8 1.5 102

6fOrløs 199,

I Gnmdgodel (O Na)
2 4() \la, placerel
J . .5.5 Na. placeret
-l 70 :-.la. plAcere!
.5. 70 Na. UdStf0C\ f"r etablcnng
(, 70 Na. ud'ilrOC\ efter frermpmn,g
UII)
]" tmo,l,Jg lY4ol-19%
] Grundgødel (O Na)
2 -lO \la pl.u;ercl
J .55 Na placerel
-I iO""a placeret
.5.70 Na. udstrØCt for etablcnng
f! 7{) \la. uili.troct ener frem_pnng'

r ..... uJO._ -... -H' ,- IOOOpl .... -~ pr. Y.'" _1_1_" -- ...- III
!w. Ioa

-

.,. Gcnnem~nrl al ti r(ll"",~g

':DO



Sukkl'rrocr

Ttthel-l. Kornkll1ll1l IlIkkermn (J./)

ISUUtrr"Oft" '000 pi
mg pr, 100 &$uUenafl Udb. og

F()rhokb..~.....
fUltnum I .....hum I

Pet. mttudb_•v_
......,.N ",Id« hL. wllir ....

1":'"

8' .3 98' 74 17.6 113,5 '00
8. 60 .IH 78 17.7 U.Y ""87 64 948 70 17,7 1,2 101

" 62 m 7l 17.11 2.6 102
87 " 965 72 11.8 1,2 IO'

" ., %8 11 17.6 0.2 HlU
~,

'IIl " 'H" .' 17.2 ".7 IOn
89 40 896 .3 17.2 0.9 'O,
87 :'i0 11')11 64 17.2 -0.11 99
8. 46 922 " 17,1 ·0.2 '00
87 48 888 'il 17.. 2 2.7 III'

'"

2/0rS_lllCJ96
I 1501\ lto \lg .. 1] S. 17 l"a"
2 Som I men uden natrium .~,

, Som l. ml'n uden I1loJ~m"lUm

4. Som I. men uch:n S
.. Sum I... ·B 1\'3 1 'ten,alt
LSD

l/lm_;, 11IY7

I 150 K. 16 Mg. 23 S. 17 "'lI' l

2, Som I llI~n uden n.llnurn .:.
3. Som I. I11cn uden magnesium
ol. S"111 I. IlIcn uden S
5. Som I. + 43 Na ISlensalt
6 Som I. + ~ x ~ lE! ME! ,ulfat. ud,pr\lJ
LSD

..... nrnng\~lOfT('r uldelt llomlall

.," 1 led ! \1\ ~ er nxnng'''loffer uldclll lahuflk.h1I1fl11. ll"Cnl. moJl=nc'lUlll(l\)d. lahum,ull:u (~,Ien\alt

forsøg 1 ,ul..kerrocr i 1997 er cffcl..len af di"e nænng... ·
"luffer unden.l~gl. I fur'iøg ... lcd 1 er lilf\1n r50 kg kaliul11
i koml..ali [de andrc forsøg ... led cr kalium [Ilfon i kali·
umchlorlfJ og supplerel med magnesium. ","ovl og nalri·
um l magnesiuJnm:)'d. I..i\enl... len..all ug magnc"lUm·
..ulfal ... ;.I dfd,len af cnkeltn;cnng''Iloffcmc har kunnCI
afdækl..c... Godnlngcmc cr IlIlmt for "~lUng, i\1agnc"l~

um..ull'm er udsprojlClllled 2 x 20 kg pr. ha l juni m. ned.
Forsog~plan og re...uilater frcrng.:lr aflahcl4.

Begge fon.og er gellncmfnrt p;llcrjord .. Kaliumtallt:llt:
har v;crcl hcnholdwl'" 9.1 og 11.8. Magne ... iul11lallcnc
har v..ercl 4.5 og .a.l

Der er lUe opnJeI "ll..re mcrudh} tier l nogen af dc lU
fnr..."g lor lilf"r-cl af nalnul11. "HH!. lll<lgncSlUm lud·
,>Iroe!) dlcr udspmjlcl lllagnc~1U1ll l blllcr...all.

AmlllOlallcne O!! ""lliulllindhnlJet i ,uUcr...aftcn har
... lOn "'el \ ,cret uanl<cngige af guJning:o.lilfuf\len.

I 199h hlev der gennemfurl 10 fONlg efter en lignemle
plan. l-kller Ikke l dl, ...e IO for'>og blev der opnåcl ....gni·
tikanIc Illcrudb~llcr for tilfo.....el af nogen af næring,slot·
lerne.

Svovl til sukkerroer, 1996-97
r 1997 cr gennemført 5 for"øg med ulførscl af 2l'l kg
~\ovl pl'. ha for "ining i form af N 24 11l. S og ved uJ
...pmjlning af ..pmjlc.....'uvl l jUni m" ned. Alle fUf\ug Cl'

gennemfort p'l jB 6-7 pa Sja:l1and eller L.olland·bl'\lcr
Rc...ullalcmc lremg r af label 5

I gennemSnll af de 5 lorsdg er der lUe opn Cl mcrud·
b~ Ile for lilfor el af l>vovl veJ ... flIng eller vcd ud... pn1jt·
ning af ..pmjle ·{lVl. lilfllf\len af W(lvl har IHc pavIr·
kCI,aflkvalilclcn

I for"og med wovllll sukkerroer 1996-97 er der ikke
opnåcl mcrudb)'lIer for Illfl).....el af ~\o\'1 fur ...J.nlng .. Der·
IlIIud cr der l nugle fON't: npnact IIlcrudh)llcr for ud·
...prnjlOlng af \:.\0\'1 l Væk'iI"X'IOnen Del kan sk)'lde.. en
lungll"ideftdl al det udsproJtede 'I ... ovl.

Bekæmpelse af skadedyr, 1997
I 1997 har der værel moderale angreh af 'ikadedyr i hc·
deroer. Angrebene af fer'iken- og bcdebl;ldlu" har værCI
overvejende "\age. og Vaf'>llngsljenc""en for viru.-.gul ...m
i SIUr"lmln... og Ve"'l'jæll.md... amt har iUe \aJ",1e1 om

T(lI)(>/5. Sml /l/I \/lUamu (l.J}

1000 pi mg pr 100 8 sillcnaft p" l:db}ue.
I"ornoldSukkl"rJ'\lf'r P' ..

IUlnum I kalium l amll'lo·N ukler hk. ~ul.lc'r ....,v._
.. h.

,~("nøl[ IW7

I Uden novl '00 "' 818 '06 17.7 120.0 100
1 21ll~ '\11\ l led ...amn!! 96 !il 8.) '04 1''1.7 118.6 '1"
3.28 kg 5\0\11 udprojlell sprojtes\lO\') ulljunI 98 85 820 '07 17.8 121.5 'Ol
'.sD "
5jonør.: /IIW,, Uden "'\0\'1 88 64 883 66 17.4 IO·U '00
2 2S \og '\Il\' I \'ed "iImng 89 65 :-t71 66 17.J 1{)J.l HM)
3.28 19 5\'0"') udproJlell sprojles ...o\'1 uh. jUni 88 6' 864 56 17.6 101.3 97
,.sD "'

2.11



ukkerroer

Ttlbel6 8~jdsnin~ og rprøjl1ling mrxl :,ktl(/~d,r. (J5)

BeJd~mHJ~ 1000 planlef P..lo panter Udb ~ mcTUdb.
Se'kk hk. del &0.'1" dOrt Trips I • ....,1""","" 1 Bedebladl'tll hlS pr ha

MOipr hil f~rm"1/ Ca.17~ I Ca.lW6 'od <ukl."

1997. 41l1rsøR lIs. 2[> , /J.
I Ubehandlet 91 32 55 7 .11 112,7
2. Prornet .wo es 40 92 II, " 2 -4 -1,1
3. Promet 400 es 40

I x 0.21 Mavrik 2 FIl 92
"

40 2 3 0.1
4 Gaucho JO 95 I " O 8 1.7
S. Gaucho 60 90 O 8 O 4 0.4
6 Gaucho 90 91 O 3 O 8 :U
7. Gaucbo 60

I x 0,4 I Aztecll 90 12 O 9 1.8
LSD '-7 M.

I..sO 2-7 .,
l Behandle! \ed 2. uk.rudI~\pr0Jtmng. :'Beh.1Jldlct i perioden 2 -16 Juh og IdYlI Super olle

Tabel 7 Ukmdr i wkkerroer. (J6)

8<· 1000 Ener sIdqe Pl.:1- Udb)"mog
Keml~

lund plsnlcr "pr"Jtmng dz:kning rneTUdb)'uc
udgiftSukkrrroer hng . eflcr af ukrudt h.kl/ pr, ha

kr. pr. hafrt:m- Kar. for
l
Il'laudt roro.l

~mn. JUodhed pr. ur oruanmg 'n.l I Sukl."
1997

/997. 6 jors., 4j$. 4[>
I. Ubehandlel K7 IO 42
2.3 x 1.0 Herbasan +O,IS 1Ethosan + 1.0kg GoItu;U 1.73 87 9 4 4 604 108,6 1234
J. J x 1.0 Hetbtiom + 0,151 EtOOun + 1,() g S.afari 1.06 88 8 9 • 18 -2.9 1291
4.3 x 1.0 Hetbasan +0.15 1Ethosan + IS I Safari!) 1..\6 88 9 13 7 -6 ·1,3 ~

5.2 x 1.0 Hcrbas.an + 0.15 1Ethosan + 1,0 kg Goltl~

l x 1.0 Herba.'lan + 0.15 1Ethosan + JO g SlIfari' 1.1'\4 KR 9 4 4 2 0,5 12S3
6. 1 x 1.0 Herha.'lan + 0.15 1Ethosan + 1.0 kg Golfu u

2x 1,0 Hmasan +O.IS I Ethosan + JOg Safari!) 1,95 88 9 5 5 -25 -4.• 1272
LSD 1-6 "'o n.'
LSD 2-6 ru. nY

"Til..a\ renul

behov for bekæmpelse. Det er 3. &r i træk. at der lUe er
\arslel for bladlusbe~æmpel~.

l 1997 er der udfon fire for'tUg med bejd.')ning og
sprojtning mod skadedyr I bederoer. Resullateme 'C'i i
label 6. I 3 fon.ug har der værel angreb af skadedyr. Bå
de runkelrocbillcr. trip~ ug bede-bladlus er bed:'l bekæm
pel ved bejdsning med Guucho. Mod runkelroebiller har
der værel en faldende effekl ved faldende t1o~crillg. Der
er ikke opnået sikre merudbytter for nogen af bchandlin·
gerne.

Bekæmpelse af ukrudt, 1997
I 1997 ble\' roerne SaCI i IUbel af apnl. Vejrforholdende
tillod. al ukrudlsbekæmpelsen kunne gennemforc'i rclll·

digt Ilubel af maj og forsle del af Juni. Koligl vejr gcne
rede behandlingerne midt i maj måned. men de neslc
'ileder blev der opn- el en lilrredft"'lillende effekl.

Tabel 7 vifter re..uitaleme uf 6 forM'S. hvor for...kellige
stralegier for anvendelse af Safari er 'iammenlignclllled
en S!andardbehandling i forsøgs lcd 2. I alle for~l,g..led er
der foretagel 3 behandlinger. Der er generel! opn~cl en
rimelig effckl p~ ukrudtet af alle behandlingerne. Det

232

/ mods(("flllIg ,il drel før har mlg~bene af trips ,'ær,.t
moderate j /997. AnXrebne p/allIer hæmmes j },«/(st 
bladene bli\'er tykke, ag ofte rødfan'es h)erteskuddet.
He)dsemid/et Gaucho hllr vist t.:od effekt mod tr;p~' i
årets forsøg.



Sukkerroer

I~ .lIl/nøl(

Antal
Ile- Eru~r \1d.'I~ ~pr1lJuuna

Pct da:km"$
K~nl1

Sukkrrroer behand
....d-

af ukrudt "".,\iings. Kar (or I Ukrudl kr. pr hahnger
indeks sundhed pr, ml tør optllgnll18

1997

-
I UkhanJlet IO 62
2 O.X Illcrh;L,-m .. H.I I Hh(~...m -t U.b l.g Gohl' 1.1 X • 7 '" tl.!1
lO,S llkrbasan. 0.071 Elhosan • 0,4 19 Goltl~ O,n • 17

"
m

J P('·PI.lfllc\J;rn. q:'j'. cffo:lt l fil' ~ ..1 J. "'f1 q 4 , I:'iXII
S. PC-Plante\;tm. 91'\. dfelt llln$ '2-3 l.·H 9 7 " 1212
o PC I'!;IIlIl.'\;l'm. 'n"-, ('lidt I ~n, ~. ~ 1.0.:'i • " I. l):'il

19% ,:'ir",,,I,,,
l. Ubehandlel IO 132 94
~ (U! I Ilclh4"m + 0.1 I 1·.IhO',1II t /J.6 I.g Gc'lIl' I, l-l l.IK l) 7 Ih
1. O.'i lllerba""n -t 0,07 I Etho..an + O,-*l.g Goltix' 2-1 0,77 9 JO 2.
J PC-PI.mle\æm l):'jq dfel.t I ~n, l l ~JI'-I • • I'
S PC-Planle\lrm. 93(( effell i gn:'i 2-1 1.:'i8 • 4 J3
~ p('·1'14nln.rm. q,'. dlelil 11"' l-l 1.~O 9 J.' II

lW~ 11/"""1:
l. l.'tK-handlel IO 20
~.lI.X II!erh,l'an t n.11 rloo,an" O.t> 19 G'IIII' l 4 • Il

J. PC-PIllnlevæm. 95<::t ~ffekll ~n:'i 2·4 • I 2

"hl';11 R"rml

IIUlldlpt'''''llIt' fll'lIwdl''' \fIlII el mp.l:t'l f,:Oll'n'IIdl' IIÅmdt
pa 11l{t· 1'l:tIl' l\ll'r pa (hme. I bet/at/l'r ka" t/emle tin
lært· lu'lt flomml'rt'IIt/f' i uJ..,."drs.bcH/lIIdell. Eli \·dhUd
heklt'lIIfIl'/H' J..n('l'l'f; Ilt ht.Jlluulfi"g i\(UÅ.Hetlt'\. før hUII'

dt'{'t'nl1/t' lU/r ulinJ..ll'l Im'Mat/l'. Dt·t ÅlJI/ \ ære 1'1IJ..r(~\(',

III gt'lIlagt.' hl'J..fI'lIIlw!l-t'" had,' 3 og ..J l:llllge. {f/ 111'1'81'

"YI' pll/llfl'l' ~{"n',.fn'lII. Jo l/1mdrt' p!tlllft'l; d('~ mt'n .~iÅ·

Åe' eDI'Åf!

'-lorre anlal ukrudhplanlcr og !.hlrrc dæklllng \ed ho\t I
for..uplt'J 3 og -I. 11\ Ol' Safan mdgdr I alle 1 ,pmJlnm
ger...k) Ide, primæn Cl fOl"'ng. h\(lr \cJpdeun er d:lrhgl
bekæmpet 1 dlSSC jor<;ogsled. Delte bekrællcr, al Safan
har \\ag effekt mod \t~Jplle1ll1. Bchandltngcme\ p. 'vIrk
ning af afgmdcn er efter ,id"le 'pmjllllng hcdol111 Id al
\ ,cn..' na:'len en..,.

Udbyllct er m:1lt I 4 fo ....og. Dcr Cl' ikke 'il;lll<;lI"k "Ikrc
IOf',kelle l udb)IlCI for de fo"kcllig.e behandlmger

For,ngcnc fOn'''l'IIC'

PC-Planleværn i sukkerroer, 1995-97
PC·PI.lIlle\ a:m er umlcr (on,;1I ud' Iklmg hu, Danmark,
Jordhmg,F-or,kmng. FUf\kn1llg."cenler A:iUehJcrg. her
under Cl modul 111 bc'lluning<;'lllllc for uknldt'ihdæm
pche l bederoer. Med oply&ning om ukrudt~al'1cr. derI.."
Jntal og 'lllrrehe ,anli lemperaturforhold k•.1Il modeller
ne udpege effckti\c midler og hcregne do,cr. ,om med
fmer en Illfrcds'itlllendc ukrudt,hdæmpcl\C.

Tabel M\ISer resultaterne af 4 lor,og. h\Or PC-I'lanIC
"t'm~ h"lr,lag IJI bdæmpel ....e ,ed 3 erfel..lniw;Jucr er
"lmmenh~IlCI lIlt:d en kt:ndl ..\•.lI1dardhch•.lI1dltng hc..l:J.
ende af Ilerha'tln + Fthns:m + Cio1tix. SI.mdardhch<lnd·
Imgcn er prøvet i 2 do'tcr. Dc for<;ugsled, hvor PC-Plan
t('værn" for"lag er lul~t. er behandlet 2-3 gan!!c efter be·
ho\'. dog ,;'Hede~ al fnr~og~led "'·6 er behandlel "amme
antal g;lllgC i det enkel le f(lN~g. Af lahclhllagel frclIIgar
del. h\llke hchandllllger der er gennemfon i de enkelte
h)f',og

\I("d oplocllmgcn eitel' "d 'tIC <;pr~)Jtl1lllg er en rclall\ l
ht.-,ke:de:n ul..rudl,hc,t.Uld hck'l·IIIp<.:1 tllfn."t!willenJe I
fur",'plcd 4 ul! 5. d", PC-PlarllehCrn, 95 ug 93 pm..
t:t.:n1 ertl'kll11\CaU I 'l.md'lrdled 2 er Jer tlgeledc<; opnået



Sukkerroer

TuIN19 Bludsmmp. (18) -.="".....Jl - U6):,~~). .:.l_'_I ......... ....00'
.........-.. Rod -

o 6 O fil 17.9
O l O "" 18.0
O 2 O 64 18.2
O l O 61 111.2
O l O '9 18.2
O l O .2 18.1
O l O 62 18,1
O l O " 1~.2

/997.4 forsøg

I. Ubehandlel
2 1)( 1,0 I Corbcl
3. I x 0.5 I Corbel
4 2 X0,5 I Corbel
.5. I )( 1.0 JOpus
6. 2: x 0.5 IOpus
1.2 x 2.0 I Amistar Pro
8 2)( 1.0 I Amlstar Pro
LSD J-8
LSD 1-8

1995·97. J6fon~R

I. Ubehandlet
3. I )( 0.5 l Corbcl
4.2 x 0.5 I Corbcl
!.fif) /4
I.sD 2-4

O
O
O

3
l

0.4

l
Il
O

78
72
68

17,1
17.2
17.2

63. 114,2
J3 3.4
27 6.6
20 '.3
18 '.3
J3 3.8
19 4,9
19 '5.. M

M M.

S66 ",5
20 4.1
12 3.0
JO 2.0... ,tf.

100
103
106
JO,
JO,
103
104
105

100
104
103

Lcd 2-8 behandlet medio august. Lcd 4 ()g b-8 behandlellgen l ~plcm~r
l 0-10. h\or IO::: 100 pcl. dzk.nin!!

tilfredsstillende effekt. Renheden ved ho... t har dog lUe
\æret imponerende. Lidt flere ukrudtsplanter er lc\net.
hvor dosis har været la\'est i forsogsled 2 og 6.

Nederst i tabellen er vist re..u1Laleme af II forspg i
1995 og 1996. I begge år blev der opnået en bekæmpel·
se \'ed 95 procent effektniveau. som var p:\ højde med
del. som blev opnået med sLalldardbehandlingen i hel
dosis. I 1996 var bekæmpelsen ved 93 effektniveau til*
~trækkelig.

Tre års forsøg med PC-Plantevæm... ukrudt~model i be·
deroer har vist.
at model/tn på ell robwl måde ..an håndu're uknwlsbe

kæmpe/sen j bederoer,
al 93 procem effekmil'eau sWle.~ at l'ære den nedre

grtrlue for effekl uden al tiLsideSlflle dyrklllllgu/"
kerheden.

Bekæmpelse af bladsvampe, 1995-97
I label 9 ses resultaterne af 4 forsøg med bcka:mpellle af
bladsvampe i bederoer, Tria70let Opus indehulder
epoxyconazol, og slrobilllriflN Amistar Pro indeholder
azoxyslrobin og fenpropimorph, som er del aklive ~Iof i
Corhel. Begge midler er nye i afprøvningen og er ikke
på markede!.

Førsle behandhng er udføn midt i augu!'>t og I [0(*
wgsled -I saInt 6-8 er 2. behandling udfpn i begyndcl\Cn
i.lf seplember. 'onnaJdoseringen for midlerne er: Corbcl
1,0 I pr, ha, Opm. 1.0 I pr_ ha og Amistar Pro 2.0 I pr, ha,

23~

Amistar Pro er kun prøvet med to behandlinger. Roerne
er I fOr\Ogene taget op I penodcn 29. oktober til 23. no
vember. Der har ligesom i praksis værel relall\1 kraftige
angreb af meldug i fo~,gene. mens øvrige svampesyg*
domme ikke er registreret.

Det fremg:\r. at der er opnået en jævnbyrdig bekæm
pelse med alle midler. I et enkell forsøg har der dog
været en lidI dårligere meldugbekæmpelse i forsøgsled
2 og 3, Der er i gennemsnjl af forsøgene ikke opm~et sik
re merlldbyller. I de to forsøg med mest meldug har mer·
udbyttet værel op lil 10-12 pel.

Del fremgår. at saftkvalileten er blevet forbedret som
følge af meldllgbekæmpelsen.

Nederst j tabellen ses. at der i gennemsnit af 16 forsøg
i de sidsle tre år er opnået et sikken merudb)'ue for be*
kæmpeise af bladsvampe med Corbel.

På baggrund af forsøgene de ~nere år kan konkluderes,
at (mgrebssryrkell afb/adn'ampe (Ramularia, bederusI,

meldug) I'arierer meget fra tir til dr.
at I'ed lid/ige og f/dbredte angreb Jum aJle lre sl'ampe

\'lerl' (irsag lil re/aril't slore udb)'uelab,
at evt. bekæmpe/.,'e kan I'ære akwe/ frem lit omkring be

gy"delufI af seplember.
al renlabilirelen red smmpebeJcæmpeIse aflurnger af

B· og C*roernes andel saml af optagningslidspunk
let,

al saftkmliletellforring~s l-ed mere udbredte angreb.
at me effekril'e midler u på W!j,



GrO\rodcrpmdukliun
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Grovfoderproduktion
Af Karsten A. Nielsen og Martin Mikkelsen

Tck ... lt:n om rinnie, .cm er ...hevet af Hom Kn HI'II ft'II.

POfllllnlllillg Pl'ri'rlt'" og Glli/tl Cord.\t'1I Nit'/'('1I,

Forsøg med dyrkning af
foderroer
Dette 3"'nl( mJehollkr re..uhaler fra for..og meJ
- Suner af ~Jcrncr
- Trall ...gcnc hederner

Uknl(1t I bederocr
An\erH..Id ..e af PC-Plal1h~\ærn

Markante resultater i 1997
Der er h"\lct høje udb)'ltcr I lodclTocr. Dc [op,tolrige:
...oner har Igen \ i~1 dere .... hUJe udb),ucpolellliale Den
n~e Ir.lI1"gene fooerroc"m1. indfm:r for\'cntlllngcrnc Olll
Cl ht'Jl udhync, en g~td lnr.... lofproccnl og næ"lcn den ide
elle rodlorm.

Læsevejledning
Bager~t I bogen finde.... en O\CP.lgl O'er dc afpn)\cdc
.,urter. lurædlerhelcgnchc og '.lnmdlkre III (or"'og.

Der finde .. hgch:Jc.. en OVCr-.lgl (lver de ;lfprm:cdc

mIdler og Jere.. InJhold~"loftcr

Sorter af bederoer, 1994-97
I~t>drillg af hnjlydcmle kuer knever Cl cncrgmgt r(K1~r

med en lav fylde
F) IddaJ..loren for foderoer er pa m\'eau med kraftto·

Jer. kom ul! man~c hlproduJ..lCr En,hldcrc er rocr en
forhullh\l' ,ikker afgnxle. \(111I er ~()d lil ...l ud ny Ile jor·
den:-- lo.\'a~l ..lofpuljc l cftcrarcl.

V:d,"lvdkarcnc hm l 1997 værel gode. Bcgyndcl:-.cn
at \a:k"lpcnodcn har v:cret Io.nllg ng med IIl ..lr:d..kcligc
mængder nedbor. \a frCnl"plnngcn har været <;ærdclcs
god. Va:J.. ..lcn har kun v;cret \IJnd50.CI i en kon periode
..id" l Juli pa grund af manglende ncJtxlr. TiJhg nalle·
lro'" ,.d... , l oktober har t)\crra,J..cl. og en del roer er hle
\'ct Iro"hJ..Jt!c1

Der hCIl\I-.c\ imngl til af.. nil A. hvor \æJ..:-.I\,iIUrl.'llc
er n:crlllcrc be:--krcvct.

For...ng,aldclingcn pa Koldkil'rgård har hc\tcml ren
hedspnll:cnlcr efler ~amme metode. som nonnall anven·
de.'> i dCI pra"li ..."c t.illdhrug.

Cell1rallllhomfnnt" pa For..."nlOg"'l:cnICl' Fuulurn hdr

.1O.11~ ~erCl rod (lg top for Indhold alluNof og ~;.lnd

Alle udbyllere...uhater og IPr... tof er hcrcgnel "'Olll ..anll
In .. are.

IJlIfliJ("p Sadl laboratonulll har '1Il<lly..crcl dc: lran ..gc
ne foderroer for indholll af tor.<.lof ug ....nd.

Genetisk monegerme bederoesorter
Pltmlogll
Frmn..leri ..lel td ..on .. lt\r...ogene er 1c\crel al ..on\t.'Jcrne
eller dere... rcpræ"enlanlcr. der g;Jr..lIllcrer for fmch
hejJ'ining .... pirccvne og '-lurrclsc.

Jordanaly crnc har VI"!. al forsog ...ar..:aJerne har værel l

goll gudmng "rafl og. "uhur
hnenc er act lil hl1\ enlle he"I~.lIlll med en Iw... f... tand

P" 15-18 cm og en r:cUc.lf"land pil h:! eller 50 cm.
Go<l:."nlllg og be"æmlX'l~af u"rudl og <;"adcvoldcre

cr udfnn elter beho... I-Jemels.e al c.. t. ukrudt,rocr og
"lo"lnberc har ... æret cnc ..lc hånd.J.rhcjde.

I 1997 har der kun v:crct tilmeldl olle "oner. Anlallel
011' lilmeklle ..oner er faldende i la"l med det "~lInledc

n\C<lreaL

Alle "iomfof\ogcnc er '.ICI I den "'ld<;le hahdcl at
apfll.

Efter 11/t", I er der gennemfnn ...e"" for..."g. I'ur,,'genc
er gcnnemlnn pjjordl)'pcme J8 Ild JB 5 Ingen af ftlr
"'''gcnc er vandct. 0pl.lgmngen er gennemf"n mellem
den 21. og 27 o"lobcr. In ilkel giver en væk<;lpcnodc p~

La.l90dagc.
Efter pf(lll Jf er der gcrlllcrnfort fcm (o.....ug pJ Jordly.

pcmc JB I III JB .~. hcml er lre af for...ngene \.J.ndcl med
I,:". 100 mm Optagmngl.'n er gennemh\n mellem den 17.
og 23. O"loN-r. h... l"el gl\cr en væ"",pcriode pJ godt
IRO LIagt:.

I label 1 ...e ... en uver ... il;! uver planlC'lallct ved oplag
nlng. egcn ..."ahcr og udh)'lIc af rod ...arnt det <;amledc ud
hylle af rod og 101'.

Planlelallcl har været 11IIred~s.1II1cnde I alle \oner.
Rcnhed"pnx:enlen har \æfCl hUJ l alle soner Som

....clh anhg h.tr renhed ...pmcentcn ..æret hOJe"il I måle..or·
len Kyro...

Roen"i glathed er en \1g,llg egcn ... "ab. '1pcclell undcr
fllrholu. ocr gUl' optagningen van~"clig. Sorterne Kyro....
Tro)'a. IIho og Juwcl har niet de ImJe... le "ara"lcrcr for
glalhed. Sonen Sterling. der Og':l har en megel "'pld ...
fonll. har fået den laveSle "ar3kler

For en...anelhcd gi\ c ... "arakteren 1(l. 11\ i!. alle IOP,"I-
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TaiNt J G~1IeIISÅ m01logentft' bedt'mt'uJnn:. (KJ+K2'

IOOOpL ....,... ......
................

..... .....-.-.,.... ...
UOIIL" "

... .... I...... ~..............
Plart /
6forsøg /997
Ky""
Magnum
Troya
Ilbo
Juwel
LSD

Plon 1/

Sforsøg /997
KY""
Magnum

"".Sterlmg
Asterix
lSI)

68
71
74

'"73

73
77
87

'"83

97.9
97,2
97.0
97.5
97.2

98.1
97.7
97.3
\}7.J

97,4

8
7
8
8
8

8

••,
7

S
7

••7

S

•7
7
1

12
9

11
11
IO

11
8
8
1
9

0.3
0.2
0.2
0.2
0,2

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.1
0.1
0.1
0.2

0.0
U,O
0.1
0.0
0.0

15.3
17,3
16.0
16,1
15.1

15.4
17.:'i
18,6
20.3
17.9

3.0
3,J

4••
4.0
S.8

3.0
_1.9
.~

J.b

'.0

897 139,6
·58 8.3
-2,5 2.7
.40 1.0
39 4.8
31 fU

8'90 139.8
.(fJ 7.0
-54 19.0
131 16.1
-46 14.2
56 IO,H

171,4
10.5
3.1
1.I
S.'

170,1
1.9

23.9
17.3
13.6

I, ().IO. 100n'IC~1 gl:ll rod og ensartet højde over Jorden

'o'erne er placeret i samme hpjdc ovcr jordcn og udlryk
ker dermed \Ortens egnethed til mekanisk aftopnmg: I
plan I har sorterne Magnum og Ju\\.e1 ~et hoje karakte·
rer. og i plan II har sol1erne Nestor. Slerling og A'terix
fået de hojeste karakterer.

Topskiven\ højde 0\ er jorden udtl)'Uer ogs sortens
egnethed til mekanisk aftopning. Er den for hOJI place
rel. vælter roen let. og er dcn megel lavt placerct, er der
~tor risiko for. at småsten ødelægger aftoppcmdslyrel.
og der sker en iblanding af sand i roetoppen.

Slokløbning er stærkl påvirkel af lave temperaturer
under fremspiring. Antallel af 'iloklobcre ~r derfor påvir
ket af forsøgenes placering. Kun i pl;m I cr sortcrne ble
\'et teslet i 1997.

Ukrudtsroer med slteo..t forgrenet rod og top frem
kommer eftcr mdkrydsmng af Vilde arter i de lande.
hvor fmet produceres. Ukrudtsroer kan begrænsc'i i op
fonneringen. og mdholdet kan af~lores \'ed en ,l,plrings·
test og pco\'cdyrkning i dm'hus. Fropartier med el ... tort
indhold af ukrudlSroer bør derfor aldrig komme på mar
"'edel. Gennem de sene:o.le år er det også lykkedes al
nedbringe andelen af ukrudtsroer i fOlIerroer. Målel for
indhold af ukrudtsroer er nul.

Rodens lørslofproccnt har i 1997 værct 2-3 procenten
heder lavere end i 1996 og må betraglc'i som lavt

Ved håndtering af kvægfoder er det et ønske. al fodc
ret er koncentreret. og derfor vælges der i storre og
sturre udslr.dnmg \Orter med el middelhojt til hOJt tor
slotindhold

Sonerne Magnum. Neo;,tor og A ... It.'TIX har i af\lgte ar
haft en tørstofprocenl mellem 17.3 og 18.6. SOl1en S,er·
Img er den mesl torstafnge mcd :W.3 pct.

TOfStofudbyueme har gennem de seneste :ir været
'tON i de tUNofrige MJr1er, I 1997 har de ton.tofrige
,ortcr estor. Sterling og A... lenx ~\I\o~t et ... ignifil..anl
højere rodudbyne end m!llcsonen Kyro~. SOl1cn Mag
num, der har været med i begge plnn"r. Imr ogs!t !!IVCI ct
... t:Jhih merUlJhylle i forhollJ lil Kyrm.

2.l6

I tabel 2 ,es en oversigt o\'er egenskaber og udbyuer i
top af de pro\'ede sorter.

Toppens friskhed bedomme'i umiddelbart for Oplag
ning. Der er givet næsten ensartede og Ikke særligt hoje
kamkterer

Angreb af bedemeldug. Ramularia og bedeNst er re·
gistreret. Der ikke er konstateret betydende fOf'likeJle
mellem !.Orterne. Angrebene har værel megel små og
heil uden helydning for toppens foderværdi.

Udbyttet af afgnxlecnheder i IOp har værel relativt be
skedent. Kun sorten Nestor har haft et <;ignilikanl højere
udbytte end l1l lesorten.

I label J 'te... en over.. igt over nere års relativc udbyttc
af afgrooc"'-enheder i rod og IOp. Målesorten Kyros er sat
til 100. En sorts dyrkOlngsstabiluel afslore.. fl)I'\' gennem
en afprovning over nere ~ med forskellJge væk5tvilkår.

Tabet 2. Generisk mo"ogentf~ iNd~~.!ona

Kor. .,. ... ....- ..- -I- I... ........
Pliml

fJfom'& /997
K)TOS 8 11,7 S,4 313 31,8
~Iagnum

, 12.0 S., " 2.S
Tro}·. 7 12.0 S.l -S O.'
Ilbo 7 12.2 ..' -12 0.1
Juwtl , 12.0 6.8 -3 O.•
LSD 16 '"
l'lun II

.'ilt/rløl< IIN7
Ky"" 7 12.3 '.9 284 30,3
~bgnull1 1 12.6 '" I O.•
Nestor 7 12.8 4.6 32 4.9
Sterling 7 I J.7 '" ·20 1,2
Asterix • 13.7 S.3 -34 -O••
I-'W .13 .1,4

'0·10, Il'r 11I("1 gron og fn,lll!p
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Inli.II ..lantl pa -l-5 1.'111 ug herefler lllhyntlcl Id hhvcnde
hc.. land.

I-"or\ogene er ,>aet mellem II. og 17 april Oplagnin
gen er gennemfon mellem den 9. og 2R. ukluhcr. Iwllkcl
er en \ :ck\lpcnodcn pa"::I 1RO dage

,",(lr~ogene er gennemturI p3 fo"kclligl' JunJI)'per mcd
Cl !llr\og p~ JO l. IO fUN)g pa JB '. !lvnr.tf el fON)g er
\.tmkl meJ 100 mm. og lOlor..,,,!! p.l .lU 7.

Ilancl -I <;c .. en ovcr"lgl o\er plalllCI'lllcl ved oplag
nlng. cgen..J...ahcl' og uJbylle af rod og top.

1)lanlclalkt har \ed oplagrllng v:crel cn"anct og IUlJt
l(enhcd~p((lCenlen. der er beregnel om \'cd rocr lilia

brik. d\ s, eller Ira">onering af !>lllUJ og !l)pn.:,,>ter. 1llC'1l

fur' a..l af mden. h;u v;erel huj.
Roden... gl'llhcd er beduml M:llc,"ol1cn K) ro ... har lacl

lidt hOJere karakter. Som del også lremg<l.f al bIlledel.
har den nye Iran<;gene M)rl ">tur lighed med rnålc ..Orlen.
En":H1ethellen og lop,,>klvr.:n... plucr.:ring nvcr jnrdr.:n cr
O!!':l dr.:n ":11111111.' ..om \'('0 den velJ..endle male..ort

I ()l"!ofpr(),:enten I den nye Iran"gclle ..,on er lllpa..">ct
de n)c foderlra\ og har l afvlgle <li" \ærCI 1.2 proccl1len
hed hojen: c:no male..urtell".

lldbync af lUp er kun be'lcml ,,>om gmnm:I"'''C. Efter
"l:lndard foden,.crd, I In,,,, IOP l11edgar der 1.2 kg h)r\IOI
pr. FE ved en wNofpruccnt p 12. Efter denne bcrcg
nlllg. h:lr udbyllel af lUp i :o.urlen KYH'" v;crct t:a. 1600
1-"1::. pr hu. og udbyttct al top i A 5/1 ~ har Ikke v:cret lor
,kc1ltgllra K) ro ...

l \lh) Ild af rod har hcrel hUJI. Imale..urten K)'ro.. cr
ocr h'hlCI I-ISOO FE pr. h.L

l)en ll)'e tran ..gcne SOrt har gl\-'CI et <;I"'ken merudbytte
\ co tradItionel llkrudl~hehandllllgpå 5 IX·I. og h\-or der
hcr er allvcndt Rnundup pii 11-1-1 pc!. I forhold III m:1
le"llncn.

hlr optagnlllg er toppen hcdollll Dcr cr 1J..I..C regl'ilrc
n:1 hel)dende foro.kc1le mellem mak..onen Kyro... og
,ortCIl A S/IS. Begge hJr fael karakleren 8 for loppen...
fn ..J..hed. og del er huj!.

Angreb af blad ..ygdolnlnene meldug. Ral1lUlaria ug
beden,.;,t har værct lavt. og der er lkJ..c rcgl"lrCrel belY
dende lorsJ...clk mellem m.lesort og pmvcl ">arl

Dcr er genncmfl"1 en IrndlllOnel kenmk ukrudhbe
k.l·mpt:J..,e i dl.' It> f""tc fON,g.. lt:d Fnr"lg..led 3 er he·
handlel med 2 x 1.0 I Roundup BIO pr hu I fO,""lg\lell -I
er do..enngcn al Roundup BIO ulpa'>'Ct den ukrudt ..tlorn.
Jer har ... æret I fnn.llgenc. Ukrudl~artemeer inodelt lIre
grupper cfter flll ..nmhe<.! m'erfor RoulHJup Bio. Grupper
at \ :tn ..kcligl bck:crnpcltge aner omfatter hl andI andel
pileurt og liden nælde l...cl bckxmpcligc ukrudl ..artcr
omfatter fck\. hVldmclel g:\\Cfod. luglcgr.:cs. ager...en·
ncp. "plhJrap... ug enarig rapgræ... Efter denne opdclmg
af ukrudtel h"r dn...enngen ... anercl fra 1.0 til 6.0 I pr. ha.

I .\ lorwg h.lr der værel ukrudt ..arter. "'In har udlo... t
den l1\ljC\IC d{l\!\ ,",or den fl,,,",e behandling med
Rl1llllJllp Bio IMr der værel 269 ukrudhplanler pr. 111~.

Dr.:r l'f upnJet en effekliv bckæmpel\e ved alle hch:llld·
linger Dcr har lJ..kt' \'ærl:l k\iJ... i fON)gelll:.

I lu for">og er der i ft\,,\~~ ...led 4 an\-cnJI en lavere Jn·
..enn}!. af RoumJup Bio. udcn at renheden \'cd hs'" er
lorrmgcl. For..lt' ar.. fo"u~ gi\t'r funllodlllng om. al der

" I

Tahl'! .( (;('IIt'li.\~ mml/JXl'rlllt' 1Jt'(/t'r(Jt',)(Jrll'r

Sort.l':r 19'17

Fml/llldlwJjorfJ.r I md

Kyros 100 100 100 100
\Iagnul1I II~I HI' "'" "'"llbo IO:! 100 '''' 101
lro~.l HIII 107 ,,~ Hl':
N~slor '''' 109 113 "'..\'ll'll' II~ 1119 1111
Sterhng 110 101 "'Ju",,'1 10\

forh."'/I/IIf for" r I /('P

Kyrm I{)O 100 100 100
il,1a~nUIll '" Il)ll 100 IlJll
llbo "" 92 93 100
Tro}" 111.\ % .,~ 101
i'leslOr 101 103 Hil II.
A~lcn~ llMI IJ(1 '"Slt:rhn~ ,. 'Jl ''''Ju... d Hl!

Transgene foderroer, 1997
Plall 11/
RounJup-luler.lIllc ...urter k... n hldr..lge 111 ...1 ned"xlle J..e
miJ..allcan\-endehen og bchandlmg...hYPplghedcn og Iel
Ic d)rknll1gen allx'tlcrocr 1I110Jer.

I Li.lIllhIOr..ugene cr afpn'\ct nllllll11er..Unen A S/l5
(Simple". For:o.llj;cllc er gcnnclllfnrl ..om cl J..omhl1lcrCl
...orl ..- og ukrudh,",eJ...cmpcl ..c .. fllr...og. Sorlcn Kyw.. har
værel m,llc<'on, l-rull1:lIena1ct er le\'Crel ..tI \ort\eJerne.
der gJranterer lor Imets k\alllcl

J()rd.tnal)-~r har \ 1"1. al fnr..ug\<lTeale:rm: har \,l'n:! l
god gudnlll,!; kraf! og kultur.

l-mene: er ;iel med en ra:J..J..eal-"'wnd ra SO cm og en

Sorten Magnum lur LIe ..elle..le fire ..ir Ilggel pa Cl me
gel .. lahtll meruJh)lIe p3 -1-7 p-:I. mcr 1l1.1le...ortcn, Oc
..Ior..le rndudbyner er ho<;tc! I ..orter med en mlddelhoJ
til hUJ lllr .. lofprocent ..om Å .. tt·I"IX. Ne"lor og Sterling..

Ti/I't'I/\/I"I' W{ IIIO/t'I/II"1('1I Krm\ m: ,,1 ho),.,' rSilllplt'l}
A5//5. \·;III/J!t-.\ j" HtIIl1I(/0p tolt'ram Ol: hm IIa',)f('11 ItlllI

ml' I(/('('I/t, rod(rnm 10111 l/1(iJc'.\(/fl(,1I Knm o.~ ('1 "'nlfl·

rim/hold. dt'r f'r Ijd, lIojt'rt'
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raMl -I Transg('n(' jorderroer. (KJI

1000 pl. Fa.
Kanklafcw j;" y...... Fa.-. ......-pr...

Al.- \JbwbOtI< i 'm pr." """"" p·I ....· -i_ "'1""1'" rod...... bed ........ cm rod ...-; rod rod

J forsøl{ 1997

K"", TraditIOnel 85 9.5.7 9 7 II 1.5.3 3<16 9,. 145,1 100
AS/15 Tmditionel ,. 95.2 8 7 Il 16.5 ·31 -25 7.' 105
A5/15 2xJ 1Roundup Bio 84 95.1 8 7 II 16.5 ·5 31 16.6 III
A.5/15 Roondup BIO be:ho\'MllpJ....-.et 84 95..5 8 7 II 16.5 -:!3 " 20.0 114
/.SD "' 11 .. /

'0-10. 10=mest glat rod og ensartet hlljde tl\c:r lorden.

Tabel 5 Tran rgt'nt' jnrrJl!rfYNr.-- AaloI uknodl Fa. ,...10>....-1.1'.. t! 1 i
l -- pr"''' ....-

qpr"" I Roaodap al ukrudl-. ""_.
Anlal forsøg /997 5 •
Kyro> Tmdillonel ll 3.0 O
A5/15 TraditIOnel I, 3.0 O
AS/IS 2x3 I Roundup BIO 2.2 269 O
AS/IS Roundup BIO

be:ho\Sulpa~SC't '-, "" O
/.SD

Behandlel med I ~ 1.25 l Herba:.an ... 0.1 I Ethowl- 1 kg 00111'>
WG + 0.3 1Renolog :h J.l5 llierha.'>an + 0.1 l EthowJ .,. J Lg
Oolnx WG "" 0.3 I Renol

er gode muligheder for al reducere dosenngen af
Roundup BIO under hensyntagen lil ukrudlsaner og an
tal ukrudtsplanter. Anvendelsen af akliv<itof har værel
lavest i for"ogsled 4.

Der er opnåel el 'llaliMi~k ..iUert merudbyue for an·
vendelse af Roundup BIO i forhold lil den lrJ.dilitlnelle
ukrudlSbekæmpelse. Skånsomhedcn o\'crfor afgrøden er

ledes forbedret.
Den fOf')le behandling med Rl>undup Bio er i gennem·

snll udfon 13 dagc efter den l ....projlning med den lradi
tlonelle losning. Der er såJedes indbyggel en betydeligt
~tørre fleksibilitel i del nye dyrkningssyslem. l 1997 har
to 3projtninger med Roundup Bio værel lilslrækkellgt III

at sikre en heil ren afgnkle frem lil h()~1. Foreløbig ser
dct således ud til. al ukrudtsbekæmpehe med Rnundup
Bio. som udelukkende har bladvIrkning. har tihlra:He·
lig langlidsvirkning.

Resultaterne fro dt ... <;e forsøg er ,ærdele'" lovende. Fore
løbig kan dcr konkluderes følgende om den n)'e Rnund·
up·tolerante son:
- den har næst('n Jamme ideelle rodform som ""Uesor

ten K..m.~.
dt'n har en midd,lhøj ror,{/o!pmcent, wm po.uer KOlli
til nux/t'me ~Tll'R!odring.

- den har el udb.\·ue. der er pd "ireau med de højest
ydende sor/er.

- den kali Idle traditionelle bektl'mpeJ.\t'.mlidler. Rmwd
up·behalldling til bekæmpelu af ukmdr i forhold til
(radilioflel bekæmpelse kali medføre. at mællgde" af
Okti\'SIO!kon Ile(/sætres.

23H

- ukmdtJlH!kll'mpelse Ålm gennemfoff's po et "loth'l
sem lilbplIllk!. Del gil'f~r Slor" fleksibilitet m('d hen
s.'" til tidspunkt for uknldtsbekampelj(', dl·S. ndr \'ind·
og ,·ejtj"or!lOld er bedst, og landmanden har god lid_

Ukrudt i foderroer, 1996-97
I 1997 ble\' foderroerne sået i løbet af april. Vejrforhal·
dende tillod. al ukrudtsbekæmpelsen kunne gennem·
fores rettidigl i lobet af maj og I'ørsle del af juni. Køligt
vejr generede behandhngerne midI i maj. men de fleste
sleder blev der opnåel cn tilfredsstillende effekt.

Forsag med bekæmpelse af frøukrudl i foderroer skal
hely')e muligheden for al opn en sikker renholdelse. så
de mest bclydende ukrodL...an.er bekæmpes ulfredssul
lende p alle jordlyper og under forskellige ,'ejrfomold.
Bekæmpelsen skal gennemfores med midler og do~r.

som 'i:l~rer \Uvel en \kånl>om behandling af afgroden
som lave omkostninger.

Tabel 6 viser resultatet af 4 forsøg. hvor Herbasan
Trippel er <;;lInmenlignet med Betanal Optima og Spar 2.
Herbasan Trippel cr endnu ikke godkendt og indeholder
aktivstofferne phenmedipham, ethofumcsul og de<imedi·
pham. I for...ogsled 4 og 5 er to forskelligc strategier for
an\'endel~ af Safari afpmvct. Ved alle behandhnger er
der lilsat olic for at Sikre effe~len.

Alle forsogsled er behandlet 3 gange, og en ul..rudlS·
be..tand p!l i gennemsnit 167 planter pr. m~ er bekæmpet
effckli\1. Ved host har renholdelsen ligeledes været me·
get lilfrcdsstillende efter alle behandlinger. og de målte
udbytter er Ikke slatistisk fOf'ikellige. I et for",g med
,ort nat~kygge har alle behandlinger hafl ensartet effekt.
Behandlingerne har udvist !lamme skån~omhcd Over for
llfgrt:K!cn i ulle for~t'g.

Nedcf'il i tabellen cr vist re'iu!tntet af 5 forsog fra 1996
med afprovnmg af Safari. Safari i blandmg med I-Icrba
..an + Ethosan virkede i disse forsøg fuldt cffektivt
')(lm Goltix + Belanal Optima.

FOf"ogene fortsænc..

PC-Planteværn i foderroer, 1995-97
PC-Planteværn er under fortsat udvikling hos Danmarks
Jordbrug<;Fof'ikning. Fo....kningM:enler Aakkebjerg, her
under Cl modul lil be'i:lutmng..."tolle for u~rudL...bekæm
pelse i bederoer. Med oplysning om ukrudlsarter. deres
antal og "'lorrelse samt temperaturforhold kan modeller
ne udpege effeklive midler og beregne doser. som med
fører en lilfred'i.\lilk:nde u~rudt ...bekæmpelse.



GrO\'foderproduktiun

Tahl'! o. Uknu!1 j j(!tll'rmer. (K.f)

Antal pl;lrllcr V<dopl gnm& Udb)'lle
K~nu-rer 2-J ugcre:f1er Pet. af •• UL,-

L.I" ,,",,, 'I" jOI"do\ er- 1000 ""Rld udSiffFod<........ R.... n",," roe.- b)uc
1JIJud' l 'I.ruJ, lr'f'I"ha

lI"m 1000 f'I". m: """'". 1""" "-'. rod 1997
1"."" oIubudl 1"""

l 2 3 4 ~ .. 6. 7

1997 4j""ØR

L 3 x 1,0 19Goltlll'" 1.01 Bet:mal Optimal' 167 81 IO 4 7J 872 1342,
~ x l,tll~ Gulll\'" 05 l IIcr"',I~11ll Tnppd' 7Y 7 4 "

,
.1 l x 1.0 ~g Goltlx ... 0.6 1Spar 2: " 13 4 N • 1166
4 l ~ 1.1/ l~ GOltl\ ... I.!.'i I Hem.l''''" ... tI,l 1EI!KNn-

2)/ O.'i l~ Guhl\ -+ I.!'i Illem,l"m ... (J.2 I Ethf'y." ... \() 11 S..l"n "~J y 4 " " !fll)1

5 3 x O.~ ~g Golu\ -+ 1.25\ Herbuan -+ 0.11 EltMNn -+ 20 It Saflll"i J ). 81 " 4 74 14 1481
(~\I) 1 ,~ '"
10Wi 5jwløl{

1.3 x 1,0 kg Gohlx -+ 1.01 BctanliJ Optimal' 70 78 17 9 73 874 1343
(, .~ x IO)! S"ran. 1.2~ 1 Ikrt-a~,lfI -+ 0.2 I 1:lhl"III1" 78 17 y 73 " 117X
LW/ ~ "'
'T11""'I\LlIn.h "l"lkl1 Renol Kun 0.1 1l--.lhtl'''1I Il_-d I 'pr"lllllnl!

!llhef 7. Ukrudt j !;/(!t'rroer (K5)

Antal plan C'r I\:l.lf 1000 Kemi·
B,· F~lr 2-3 ullcr efter Jordo...C'r~ "~, kalie·

IwKIhng~· 1 '''' sidste ~or n""," 1""" udgiftF_, ,ode' Ukrodl R.... L'krudl dzl.kel af .ed kr pr. ha
pr, In" IIlOOilt> ptml ulrJudt n:d -g- 1997 Ioptagrnng nlO&

1 2 4 5 6 7

/W7' -I '"nøl{

L Ubehandlel 99 79 280 " 8J
2 "' x 1,0 19 (j01tIX ... 1.5 II'krh;I',lIl ... O.lll·.lhO~:1I1 l 2.17 "

, ,
" I·n.~

1 I )( 1,0 kg Gollix ... 1,2S I Herha-.an -+ 0, I 1Etoosan 11

2 x O.S kg GohlJl; -+ 1.2.5 Illerbao;an -+ 0.1 I Etho.san ... 30 g Safari' 2.11 83 6 ,
" 1.t97

4 PC 1'1"111~~,l'm, tJ'i'l ellelil ~n, I,fll X4 4 4 ,. Il6A, PC-Planlc\zm. 93... effekt I gn~ 1.37 82 7 , 83 10%

•PC l'1.mlc\;rm. 1)1 r, eneltl ~n, lUl " 1.' • " ,.,
/CNO I) for"øl:

I, ~handlcl 114 74 110 46 7.
2, J x 1,0 l,!; (jlllll~ ... I,'i Illcrn'I',"1 ... 0.11 Ethlh:U1 ' 1.17 80 " 4 Xl' I·H.!
4. f'C·Plallle\a'm. 9:'i<1- cffckt i ~ns I.l~.t 7. 6 • 78 1418
'i. PC" I'I;lIIlna~m. ';IV, dfelll gll' Ul XI In " ,n IJ.'i9
6. PC-I'lante\"a:rn. 91 % effekl i ~n... 1.14 77 20 9 79 888

/W~ -/"rI(ll!

1 Ubehandlct 144 84 2l)4 4' 86,
~,I.lJlgG<"olll\ "'151Ikl"''''''I11"Il.~ Ilthu"," 2.1 ,. JO 4 " 14 ~.l

4 PC-Plantenr'm, 9S~ effelt 1 gu, 1.70 87 9 3 " 1489

, r Ih;Jllll'nelrcnng,olie
Let.! ~ l1l: l hehJmllcl p.l ulrudl med llFnbl,ll!c Pl: l~en I og .'I Ul!er '('n('re
1.1.'.1.1-11 I't'h.mdJcI dIer dl"ltJ,!; fll'ld,I\) 1I1<"(11):lIlm;lr"~Jnnjnrug"h'r'llllllg. I-I.lndllcr~

Tabcl7 ,i..er rc..u!l;llcmc .11' 4 for..og. h,or PC·PI ... nlc
\,t'm.. for.. lag Il! bc"-;cmpel-.e ,eo 3 cITC"-lni\c.mcr er
"lInlllcllllgncl mcd IO ror,,"-dtigc ..tallllardhchandlmger.
De rON)gsled, hvor PC-Plalltcv:crn, for.. lag er fulgt. er
behandlet 3-4 gangc cfter hcha\'. Af tabclbJlaget fremg5r
det. 11\ il"-c midler og doser Ol'r cr anvend l ,,~d tic cn"-c1
IC hch:mtltmger

Ocr har "ærel en u"-rUlJI,ne"lantl pa 99 planter pr. m:

LJ"-mdlcl er bekæmpel megel lilfn..d~"lillcndc \cd be
handlingerne l de IO slandardfor..ng.. lcd og ,cd PC-Plan
tc\,ærnc; l)J og 95 procenl cfrcklnivenu. Ukrudl!'oplæl·
1tngcn 2-1 uger efter "ld"IC ..pTOJllllng og bcdmnnld~11

af renhed \ cd hO"1 viser. at der ikke har v:ercl fu .....kc1 af
bcl)dning mcllem de næ\ nte hehandlinger Der er lUl'

mali udh) Ile l Ol'~ fUNlg.
I ,amme lanel er 'l\t rc<;uhalcrne af 13 1(lf',O~ l 1995
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og 1996. O\'erfor en lidt større u"rudL..bestand blev der
opnået en meget lilfredsstillende effekt ved PC-Planle
værns 93 og 95 procent effeklniveau.

Fors"gene fOl1Sælles efter en ju,(ercl forsogspllln.

Tre års forsøg med PC·Planlevæms ukrudtsmodel i be
deroer har vist,
at modellen på en robust mdde kan håndten? ulmu/t ..

bdnmpt'lSt'n i ~dt!roer,
lit 93 /Jrocent ejfe/dni\'eoll .'iJtlt?s at wut! dell nedre

grænse for effekt Ilden at tihidnætte dyrkningssik
kaJleden,

al modellen gil'n mulighed for at reducere dosis og
dermed reducere heJumdlirlxsimlekset.

I S,mleg, /998 mod "krud, ,jodama

!. Kend de 3-5 mest dominerende ukrudtsarur i
nUlrken.

2. !Huksfrt bekæmpelun på u~r/l{lte1s ægte kun
b/otlstadium /tt/llset roemes\·tørrehe.

3. Følg op med 2. sprØjtllill/{ 5-(j dage efter I. he
handling.

4. Suppler efter behol' med en J. og el'emile/t .J.
sprøjllling, IUlr og h\'is nyt ukrudt spirer frem.

5. Radrensning hm i mange "1f(~/deerSfalte sidste
sprøjtning.

Forsøg med dyrkning af græs og
grønafgrøder
Dette afsnit indeholder resuhatcr fra fOT\og med:
- SOl1er af alm. rajgræs i afgræsningsforsøg. I. hrug:-.år.
- Sorter af alm. rajgræs i afgr.rsningsforsog. 2. brug..år.
- Sorter af hvidkh)\er i afgræsmng'iforwg, I. brugs r.
- SOl1er af hvidkh"er i afgræsnmgsforsog. 2. hrugsår.
- Udvalgte græsblandmger i afgræsmngsfof'Sog l 2.

brugs r.
- EfterårslIdlæg af græs og kJøvcrgræ .. i \ intersæd til

grønkorn.
- Sammenbyggedc grovfodcn'YMemer.
- Grønært eller ærtchelsæd ,>om !..v.egfoder.
- Ukrudt i vintersæd til grønkorn
- Stankelben i græ!>.
- Skræppe i gr.c~.
- Vårbrandbægcr l gr.r...
- Ukrudt i luccrne.

Læsevejledning
lil bestemmelse af indhold af Iræ"lof· og proteinIndhold
og foderværdi i græs og gronafgrødcr anvende.. NIR
metoden ( lær Infmmd ReOeklion). ~oder"ærdien FK
er kalibreret efter in \'ilro-meloden og korrigerel ul III \'1

\'0.

AAT er forkortelsen for aminosyre abwrberel I tar
men.

PBV er forkortelsen for proteinbalancen i \'ommen.
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AAT-nonncn lil hojtydende malkekoer er 90 g pr. FE.
PBV-ni\'eauel i den sandede foderr"dlion bor Ikle

overstige 50 g pr. FE.
Bagerst i bogen findes en oversiglover de afprøvede

"oTler og for....cdlerbclegnelse m.m. Ligeledes findes en
ovef'!;i~t over afprøvede midler. deres indholdsstoffer og
priser for de markedsførte midler.

Afgræsningsforsog er et design. der er udviklet af
Land~"ontoretfor Plantea" I I ~marbejde med de lokale
konsulenter. Udbyuemålinger foretages efter en hård af·
græsning i et regulerel storfoldsystem. I 2. brugsår sker
udbyuemålingen OflC efter ... Iæt.

Markante resultater
Ved afprø\'ning af :-.orler af alm. rajgræ"i har letraplOlde
'urter nomlalt en højere fuderværdi og har gi\'et en min·
dre mængde uudn)ltet \'rnggr.rs end diploide sorter I
1997 har tetraploide sorter ogs vist. at de gi\er bedre
mulighed for udvlklmg af h"idklover og af enårig rap
græs (ukrudt).

GræsblandlOger. der ogsj mdeholder en deImiddeltId
lige :-.oner af alm. rajgr..c~. har klarel sig bcd~1 under
uvandede forhold.

Der er et betydeligt højere udbyncpotenliale i grønæn
end i gronbyg. når der også stilles kra\' om en høj foder·
\'a:rdi.

Gronærtlænehelsæd har den bedste kombination mel·
lem en huj foderværdi og et hOJt udbyue. når æl1eme
h"Illes på udvikling'ilrin 78. d\ s. n~ næsten alle æl1er er
fuldt udviklede.

Sorter af alm. rajgræs i
afgræsningsforsøg, 1996-97
p~ arealer. hvor græ"i er dyrkningssikker. eller hvor der
"an vandes. satses dcr i Slor ud.."lrækning i sommerperio
den p en ~Ior daglig foderoptagelse af fris" græs. Bru
!!eme \ il gerne ha\e et afgræsn.ingss)'lltem. der er ar·
hcjdshesparende. Det er grunden til. al det mange steder
har "ærel hen ..iglSmæssigt at ændre afgræsningssysIc·
met fra fold· og rallonsafgræsning til afgm:!ining i regu·
lerel ~torfold.

Betingelsen for en stor foderoptagebe under afgr:c ...•
ning er, at der anvendes de bedst egnede sorler. og al
di ..se sOl1er giver Cl højt udbytte.

Mdleblolldmgen til fON~gene med alm. mjgra: ... er
~ammensat af folgende sorter og mængder pr ha: 5 "g
BOT\I.4 kg ChaOlal. 4 kg 1i\'oli. 3 kg Bonita. 3 kg Mer·
hnda. ~ kg C()nde~ og 4 kg Milo hYidklo\'er. Alle sorter
3m'endes i pra"si ....

I blandingen er der ca. 40 pcl. middeltidlige Mlner og
60 pet. sildige ..aner.

Ud ..ædsmængden for dlploide sorter er 20 kg og for
tClntploide ..orter 25 kg pr. hol. i alle tilfælde i blanding
med 4 "g h"'id"lover pr. ha

Sorter af alm. rajgræs, 1. brugsår
I 1997 er der gennemført fire forsøg. Forsøgene har
værel placerel på jordlypcme JB I og JB 3. og der er l
genncm5011 \ andet med 160 mm. afhængigt af behov og
vundingskapacllcl. Tre af forsøgene er i gennemsnit



Gro\ fodeqmK!uklin"

, '

iSort TIdlig. Pco Pct. af l~"lor JKm-
P.. FI! l.'dh, og mcru..tb pr, ha ---;

hed "
Ploidi It

IUNOf
råprtll. I lnt_tof

Vltro kg I g ford hkg I " 'Inl"ilOf rårnll . wnlo( _ I rnol"Ol.

BlllIKhng m"' DIf 19.5 IS.S 21,8 76..1 1.17 133 116.3 18,0 'lY"
l....t"" II>K 1 I) 19.1 1'i5 ::!J,.1 7n.O I.lK lYii 2.2 11.1 "t'okrLt:mlDI T 18.6 "5 24,2 7~.9 1.18 D'i ... ,.' ·9.4
\'C'ntd' 1.... 1.1 Il l'l:! 1'1,5 :::.1,::: ~(',fl I.I~ " , h II.... tI.n
PomC'roll1'L) r 18.6 IS.I 24.8 7'\.6 1.10 112 -2.0 -,u --u
CJn,I"JII>"" rul " Il}.:' 11.9 .!'U 71,.1 l..!\ I" , , .11.7 1.<;
Aubl"-qUC INLI ml T 19,3 14.9 2],7 76,6 1.16 12. -1.0 -O,, ·03
KD 1\ 101 (1)1 "" I) III..' l'i,\ 2.1.-1 '" l '"

IlJ '.2 O.h J,h

P:mdorJ INI.I m. T IR.9 lS,Q 2.1.1 76.1 1.18 110 ·:U -O,, ·3.1
,.sf) '" '" '"
I' rlllll~hl'lhll.I"\'. l Ildlig Illl Illlddcllldll,!;. ,=,dJI~

Ph'll.h, D, JIf'II'IJ. T",IClrJf'J,'IJ

JUraLIer for I LJdb·OS Gra:~jde cm

rrt Tidlig. Kl'IlnnJ\l """"'h Enirig

h<d Ploidi O~'~r- li.. opret· SIH,I- \·ra,:· ""' \'rnggnr\ rap~rz

vlnlnng \'rr' hrd' styrke· gr.J:) 'I d;\"kmng hLgll1l1ot 2. ,lIrt 4 1., pUm:

_pr ha

Anll/llflndl! /1197

Blanding mt/\
L.l''''''IDKl
MC'rLC'mtDl
VCllIJ,,'JI.1
Pon~mIINLI

('Jlld'I,1 IDI\ I ml
Aublo;q~ \NLI ml
RI1·.\l·XX IO) ml
Pandorn (NL) ml
f}j/J

4 4 J , J -' , , 4
orr • J 1 • , • 1.3 1 1 12

D • J 1 • J l -O, l, h "T • , 8 8 3 6 -O., • 1 Il

" 'J J , 'J l , 1.. , , '(

T 9 , • • J 1 -oJ 6 8 ,.
I) " • h • , JI , , "T 'J , • 8 , -10 • 1 26

" 'I J 7 'I J ::!.O 7 ,
"T 'J , , • 3 , -1.3 6 1 J2

,r,\

0·10. IO gl'>d "ll"('\'llI1nng. 1(1111'1.1 d.d,mllt: ,II lll\\cI. ll\c'l "I'ICI. ,lnr.1 ,llll'hrLc lit: mt"'l I r;l~~r.n
Gu, df 1 ~,'Ig 1 ,1.1.'1
\','\.1 ~ ,1.1:1

• II.ll,lht:r
• IIUIL JU~U'1

rl!furt 145 I.g N rr ha .:1 loP,og har været anlagl pil cl
1,I.olngl'I. I.\il'j,:hrug Ol,!. Cl' lUC tilf\lrt I."a:l,tof.

I Jette ..Ir'. lor,ug er der <tllmeldl :'ol n)'c ,ona. Sunen,
!ldhghed og plOllh frem,g;!r af Icl."'IIJhcllcrne

IlaIld 8 'IC' l'n o,cr"'lgl mcr sortcmc, gcnnclll<;n1tltgl'
1000er\:~l'fdl o~ udbyuc

ProlClIllndhohJet har \.creILi..l. 15 pet. Kun ...unen Ca
n'I't.1 har haft cl ,.c,enthgl!a\cn: prolcmmdhold cnd de
Iwngc :-.oner

I gennem'lllt .11 "læl har ,onen ... foder\-'ærdl været hUj
Den IaH.~ ... tC fuderv.cnJI er lundct I ...urten Can:lM:l.

Det ...a111lcde lltlh)'t1c har værcl hujL I gcnnclll ....nil har
llliilt::blandingcn gl\'el 100 afgnxleenhcder pr. ha. \'arie
rende fr.I 120 ItI R2 afgmdcenhcder pr h3 pa del okolo·
gl"kc brug. Del 'to~te udby Ul' er ho,tet I wncn Ca
nasla.

Snneme ~1erLem. Venia, og Pumewl har haft de la
'e"'le udby tlcr, Sortcrne m'l betegnc' "'om lang\oml ,,!<tI'
lende. Ja Jcre~ la\ e udby Ile ,Ion !-et 'lIammel' fra I. \Iæt.

h\or ,ooerne !\krLl'lll ol-! Verita, hiir gi\el det 'Iglllli
kallt I""...te udhyllc.

11'lhc19 ...c.. en meNgt (I\'er b'dlllcl og egen ... J..ahcr ho...
dc: cnJ..ehe "oner VlIllercn 19%-97 \ ar I.old og med lange
penndl'r med ct hcl)'dcll!!1 \neda::J...J..c. TililU!.)., lor dent'
har OH"" intringcll \ærel Cll\artCI og !!!.K.I i allL' ...uner

Andelen af Limer h.tf \ ,nel Illoder..l! og l del I hrug'·
..Ir lUL' afhængig! af de cnJ..c1te 'Ioner

Sorll"rnC bedomrnc\ lor dere... e\nc til al holde "lg (lP
ret III ...1.l't lUIJt pa \onUllerCll. Der er lUl' regl ... traet he
tydcmie fon.J..dlL' lllellcm ,onemc.

Der Cl' (enden.... lil. al dl' ~h·,r .. lc l11:cngder al uudn)'ttet
\,r.lggr;l" er h""'ICI i de dlplolt!c ,nner ('ana"'I:I. nUIll·
meNlrten RD-J',q~8 og VenIa,

ShJ"'I~ rJ...e og mængder at enilng rapgræ, (uJ...rud! J er
rcg lfcret H~d \it'b(penoden~ al\I11lning. Der t'r lUC
n:g lrcrt:1 Oclydcndc fOf"'<Lelle mellem ,nncme. men der
er Irntlcn'i 111 me ..! cnilng rapgr:c... 1 de middehidlIge IC'
ImplUldc ,ona.
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TalNl JO Sorter afalm rajgræJ i afgnl'JIIIIIgsfom'8 Z bm/p'år. (KJ)

Pn af tør\lor
FKm·

Pr. FE Udb, og tnmIdb, pr ha- TMllig- P1uldi·
p" II kg I' rord

hk,
hol ' r råpn,1l træ lur \Itro

IØrslor ~~
~,

I0"....' Iør.;.h>f ~I

ljors_g /997

Blanding mV_ orr t6.4 19..1 25.1 1·1,3 1,20 182 1ll.8 23.8 101,5
\1ehiru tB) - " 16.2 19.9 24,9 74.7 1.18 1114 -13.2 -2.1 -9.8
Gilrord (NL) - D 16..1 19.9 24.8 74.9 1.18 183 -6.3 -ll.8 -3.8
Lei" (S) ml T 16.0 19.J 25.0 ,. 1 1.20 ISO U 0.2 1.9
Merbo(B) ml D 16.3 19.5 24.7 74.2 l.t9 181 -2.7 -ll..l -1..1
M~radoMa (O, ml T 14,9 19,9 1·1.1 75.2 1.18 lin ·7.6 -1.0 ....0
Glen(NL) ml D 16.6 19,2 24.9 743 1.20 178 -4.3 -1.2 -3,6
MandaliDI I T 16.0 18,7 2-t.8 74.4 1.::!O 172 lA -ll.' U
Li\"J"ee(D) ml D 16.6 19.6 25.' 74.3 1.19 181 -3.0 -ll..l -1.8
Tnlon (NL) l T 1:'\.0 20.1 23.3 75.9 1.1 <i ISO -8.7 .1.1 -2.9
518185 (DK) ml D 16,4 18.7 25.0 73.9 1,2t 17. 0.9 -ll.9 -ll.)
L5D 7.3 '" .u
I Tldh&bed-...~'a.~.l:\ldli!. mt':.l]'\}ddcl\ldb~. ='<oIId.Jg

Ploldl. l>=dlpIOld. T=telTaploid

Tabel JI Sor"r afalttL rajgril'~ i ofgril'snmgsforsøK " brugsdr.._.
~""tCrforll l·db. og G..,,_=

rIdhg· KronnJ."l '"'''''''' En.ln,
Sort

hol PlOldi "'c- "~.
orm slid- '"''l!- '" '"","""

.......,
\'U1tnng :' \tt "'" '>t}rlt ., !ræ~' drhung !å.lIØl""I ,

l
4 "'"

pV;'"
pr'"

Amaljrlffffl( /997 .I .I J J J J 2 J J J
BlaJKhng mils orr 9 6 , 9 • 9 10,6 • • 10
~kl"ina (B) D 9 5 7 9 .1 IO LO • , ,
Gilford (NL) D 9 6 7 9 • 15 2.1 • 5 6
l.cla/S) ml T 9 , , 9 • , -25 • 4 15
Merbo (8) ml D 9 , 7 9 3 7 -),9 • • IO
Mer.u.Jonml I B) nu T 8 8 7 9 4 9 -24 4 4 16
Glen (NL) n1l D 9 O 7 9 • ,. -ll.5 4 5 7
MnndnllD) l T 8 , 7 'I • " .[.7 4 • 12
Livret. (D) ml () 9 6 7 9 • 8 0.0 • 5 5
TriIOn(f\'LI l ,. , R 7 9 3 " 3,4 • 4 14
SI 8185 (DK) ml D 9 O 7 9 • II 0.7 • • 8
15JJ ns

0.10. IO_god 0\'('1"\ mlnng. JUl) pl'l, d~"mn~ JI lIO\CI, Ole"'l opret. \(l('S1 slidslyrle og mt\t Ha~\

· Gnsafl..~ og.l\læl
Ved .blæt

• J OllOOCI

• I JUlhlUgU\1

Sorter af alm. rajgræs, 2. brugsår
I 1997 er der gennemfort tre af de fire anlagte forsog.
Fo,-..,ugcnc hur \;crcl placcrel pajordt)'perne JB 3 og JB
4. og der er i genncm"inil \ andet med 145 mm. afllæn
gigt af beho\ og vandJng~kapacllct.Der cr I gennem..mt
tilfur1 1751.g:"J pr hJ.

l denne fnf',\,g...-.cne er der hlmeld\ IO soner.
I \:lix! IO~ .. en mcr"lgt over ..urterne" genncnNtilli

ge foden ærdl og udl:lytlc
Indholdel af råprOlein har \ære1 relatl\ t hOJt
Sorten Trilon har haft den hOJeste fodenærdl De ov·

ngc ...urter har hah en midddhoj foden ærdi.
[)ct I,anllcdc udb) Itenl\cau har \ æret hujt. I gennem

snit har m:'tlcblandlOgen gl\'cl IO::! afgnxleenheder pr.
ha. Sonen Lcia har glvct del <,,(orstc merudbytte, Sonen
~leradonlla. Glen og Gilford har gIH" belydelIgt la\crc
udb) tic cnd malehlandingen. og ~onen ~lehlOa har gl-

\-et cl \l~nifi~ant la\ere udbytte. Sonen Mch'ma og
LCHce har gi\et \lgnifikant lave udbytter i I. slæt. og
det antyder. at dc cr langsomt startende.

I tabel II ses cn oversigt ovcr karakterer og egem.~a·

ber hu" de en~elte M)f1er.
Vinteren 1996-97 \ar ~old og med lange perioder med

sne, Til (rods for dette har alle sorter overvintret ensanet
og godt. Der har været en tendens til. at sorten Merbo har
\xretlidt mere angrebet af sneskimmel end ovrige soner.

Der er cn tcnden~ Lil. at de telraploide sorter har været
mest skån~mmeovcrfor ud\ iklingen af klo\er.

Sorterne' bedommes for deres evne til at holde e,ig op
ret til ... Iæt midi på sommeren. Der har tkke ,,"æret for
"leIle mdlem ~orterne.

Der er en ...ta:rllenden" lil. at de diploide sorter har gi·
\et d" "lONe m.cngder af uudnyuet \r3ggræ.!l. specielt
sonen GlIlord.
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l(lImt n'jr I,'II't'r t.:(ldt, hetlll,l,'t'l\t'r{(Ir ()1'{(Jmwrim: a(
I..nmrtnl / nljgrt('l. Opl",,,,,,, for VJrlrI'\/lJrmg t" Mad·
!JlKI/glled OK lO-l5 'C Km!ri.l!.t, all.f~n'h i itm'.\ IIt'eI'JIt'1fl'r

koen/t'\ (('elt'l\ II bt'Irl/gldigt ullld~/(lrH)gnlf'har a(\I(I·
n" ht'IH/eli!,'i' IIIrfl((/n(dle.

I 1l.N7 har lh,'r \ ærel kralllge '.IIl~reh al knlllru,t P.J ral
gra:"'. Kon'uklUt:nJt: hk\ derfur hedi 11m <lI Ilcd\lI11me
,urter i fur,u~elle, Krafllgc an~reh nctkctlcr udhyllcl
\,;e,cmllgl og koen' ædel)'" meget S()nl~me ~1e1\-'ma.

Glltord. Glen og nUllltller:'lorten SI ~/:S5 har væn:t me:-t
an~fehcl.

Shd">l~ rke ul: mæll~de af en..In,!; rapgr.l:"> er hcdullll
\'cd \.l'k'lpcnodcn, al,llIlning. Der er lUC rcgl''llrcrcl

Tahd l! Sorta a((11m r"Il,'r{f:\ / atgræJ/IIIII,',\/or50,1,'

So'"
l' 'I " ro< 'I '"Ploidi II

I. ""'w 2 hm

\I1/(III,'nø~ J 3
Blandmg DIT 000 100
Sildigt'
~lchm.l tB) J) 'J9 '0
Gllford (NL) " 96 96
tllidddlillliJ,:('
umlSl T " IO~

Merbo(B) " 98 99
.\teraJvona tBI r '" 'If,
Glen (NL) " 98 97
1.1'11:1:: tI>, Il 1,1:-: "SI 818~ (DK) D 'J9 100
Tidlil.:('
ManJ.lllDI T % 101
Tnlon INL) T 94 97

Plc'lltJ!. D=l.hplnlJ. T _h:'lr,ll'l~lId

Gro\roderproduklioll

betydende rur'kelh: P:l ,onenJe,,> ,ltd'lyrkl'. lUell der er
lenden,,> lil..1I der er me't en,lng rapgr:c"> I de IClraplolde
">nner

I label l:! \.C\ en 0\ er!>igl m er de nu af.,lullede rur..ug
med ">urter. der har ,;erel i afprll\ nlll~ I Io ar

Surleme, udhYllc er le">ICI mod en makbl.1I1dln,g. Jl'r
hade Indeholder 1lll(.kkIIlJIIgc og 'lk!L,gl.' ,urter Del ">kal
mcd \cd \urdcnngcll af ~OI1ef11e,,> udhjllc. al 'pc~lelt de
..ildige ,oner bn let lahe ...Iemt'n« Id l11alchl;tndlngcn.
h, l' forarel er kuldlog ,omnll'rcn lur

Af\lræsningsforsøg med
hvodkløversorter, 1996-97
Re,,>ultaler af udcnland'kc fONl!! med h\ IJI-;Io'vcr,oner
h:lr vi'!. ;11 dcr er Illegct "tor for"kcl på proJukll()n~eV

nen hm lor..kellige h'vidkh)\ef"-lner. aOucnglgl aL Olll

udb~ IIClmålc, 'ved ,I'l't eller efter hard 'Ifgr.c">ning. Ofte
er del ',Idan. al den ...on. der gIver nund"lli1 ,1;t'1. gl\:cr
mC'1 'cd algræ'n1ng

Del bic v del10r bC'llulIel al Itlbydl.' forædlc:rne afprnv
Iling af h'idkll"cr">urlc:r i land,,>l-;clOlclrcl' afgr:c,ning'~

fur,,,}:!.
\f(lIt'M/I"di".~t·/1 er 'ammen\at .11 folgende <.,oncr I de

\ I'le m.tngder pr. ha. I·h Idklover: I kg Milo. I kj; ~1I

}..anu,a. I kt: Ri\'endel. l kg Llrepa. I k!:! Sonja og af
alm. rajgra:">: ~ kg Dun l. J kg Ilerhle. 1 kg Ti'voll. 5 kg
Meh:! ug ~ kg ('onde,:!. der alle er 'lkhge ,oner Dc ar
pn\\,ede h\1dklmer,,>oner er hlandel med o\'ennæ\'llIe
lem ...øner al alm rajgræ">

Al,gr'l'~njngt.'n er gennemfort med malkekuer I Cl regu
lc:rt:l 'l()rfllk"'~,,>h:m. Surh:me, hladl~pc frel1lgar af la
hellen

Hvidkløversorter, 1. brugsår
l 1997 er der !!ennemfun fire fur,ng. FONIgene har hg~

gel pajilrdl~pcme JB I ng JA .,. Tre alluN'gcnc er van
dCI med Il:'IO llllll I gennenNlll. alhænglgl al tichO' ng
\ andmg ..kapacilcl El for..og Cf u, andel.

Der er i genncm~11I11ilfurt 90 kg N pr. ha.
I dr.:nlle ">erie r.:r dr.:r lilmr.:ldl .. r.:k ... ,nrtcr
Arel'" rc,ul!alcr for gcnnclmllll af ,1;{'1 ..C<' I tallel 13

KI(ncrgræ,,,cI' Indhold at r;lprolclIl h,lr ,"'ærella\l. og
lodef\-xrdien har Og ...l \'ærel lor la\', 1)cllil ..kri\'e<,. al de
gennemførte ">I.ct er gennelllfurt \ ed en lor ">Ior af~mdl.'

lll'l'llgde. De:l totale udh)'lte har 'æret meget 11Iljl. IO:!
afgnxlcenhedr.:r pr. ha j llwlchlam!lngr.:n. vancrende I
fOf">ugr.:nr.: rrJ 115 lil 90 afgmdeenheder pr. h'l Sonen
Lm:pa har givel lidi ~IOITC udb~ Ile over Jrel

Sorten Lm:pa har og~ gl\'CI det SIONe udb)1le I I ,Iæl
iXrer iUe \Ignifikante tOf\kelle pa de afprmedc ...urter

Ilahd 14 ">c"> cn OIer""gl mer karaklerer og egemka
her ho' de enkelte ..urter

ril trod' lor en rimellgl 'tn:ng \'inter har o'en llllflll
~en 'ærel en'anCI ug 111fred""liliende i allc ,urter

Ocr c:r l denne I afprmnlllg",;c,ull Ikke kCIII ... latercl
Ilel)dcnde lor..kclle mellem ">nnemc med hcn,,»n III
'lld"I)'fkc. \faggræ~ eller græ...hojde cltcr algr:C'lllng

Ved væk:'ltpcrHxien, \lpllur regi~.trcre,,> ~()rtcrnr.:" ,,>Ild
qyrkc og mængde af cn:irig mpgræ"> lukrudl l, Ocr er Ik
kc rcgl ..lrercl Ilel)dcnde for.. kellc mellem 'onerne



Gro\ foderprodukLion

TaINI Il Sont'r uf III idk/ø'er i ajr:rlr!>ningsforsøg I hn',:sår. (K81

Pct.aI_ Pr FE Udb .. ....-...... ,
Sort

Blad- Pct.
rtprot. I InntOf

FKm· bb
L' I......... .. I l''''..... ,;bo

I~ rIproc. -.I ......·1
-I/on#1l 1997

Blanding 17.9 15.9 26,S 73,S 1,25 147 128,0 20,3 lOlA
Milo <b 17.5 16.5 26.5 73,5 1.25 IS4 .<J,7 0,7 -0,1
Lirepa mb 17.8 16.5 26,0 73,8 1,24 152 2,6 1.2 3.0
RJ\'~ndd mb 18,0 15,8 Udi 733 1.25 147 -0,8 -0,2 -0,8

R""" mb 11.5 16,2 26,6 73.6 1,2-1 149 ·3..5 -0,2 -2.2
AberCR'1>t ,mb IK,2 15.7 26.6 1.1,9 1,24 14-1 35 -0.8 -1.6

Soo)' mb 17,9 16.0 26.2 73.6 1,24 147 -1.0 0.0 -0,1
LSD '" '" '"
~mb=sm!bladct. mb:::me<humhlaOeI. ~b=~tOftlI3&1

TalNl 14 Snnu afIn'idMøl'f'r I afgræmim:sforsøK I bruf{~år.

Kankterf~ l Udb .. 0rahlIjde cm

Blod-
....-, Ealril

Sort .".,. kIto- .,.m. Wd· ..... mara --....,..
vinDing ... bed .. lItyrke· ......" ...-.

2. s1IoC 4 ."" plIm'
.; ..

AnllJljorsflg 1997 4 4 4 4 4 J J 4 4
Blanding 9 7 6 8 2 3,' S S 28
\;lilo ,b • 7 • 8 2 ·{)6 S S 29
Jj...,. mb 9 7 6 8 2 -03 S S 29
RJ\'endeJ mb • • • 8 2 -O, S S 27
Reto< mb 9 7 6 8 2 -0,4 S S 27
AberCre..t ,mh • 7 b H J -0,7 S , 27
Sooja mb 9 7 6 8 3 -06 6 S 28
LSD "'

0-10, lO=gnd (}\cnmlnng. 1IK>p...'1. dækmngllfkJoH'r, rt1C'1 roprt't. '11'....1..h.bl)rtc ug mc<.l \"ra,ggra:... Gns af l, 2 og 1 ..1a:1 l Ved l ..læl.
" I oktohcr ' r ,uh .lIIgu~1.

Hvidkløversorter, 2. brugsår
I 1995 hlt::\i der anlagt 5 torsog med hvidkJover..oncr. Pa
grund aflClrk~ \cd haM af Jæk~æd og utilstrækkelig erf;l
nng med udsanmg bic\-' lir~ af div·.e forwg ka~~crcl. [)ct

eneste forsøg. der er viderefnn. er anlagt pa d ,~kologi..,"

hrug. jordt) pe JB I og \ andel med ca. 150 mm. FOf'ongt:t
er god...kel m~d .:! .gange 15 Ion k\ægg) Ile pr. ha

Soncme... c\ nt: lil 0\ en IIllnn.g IMr \-æret 1Iltreds..ul
lende

En Q\'erslgt o\-er :\rets gennem"Oll ..c... I t<ltx:1 15.
Indh()ld~1 af dprotcin og roderv:l'rdien hOlr l I;cnncm-

SlUt af slæt været lavt. net ~kylde.. primæn. at vækslcn
har \'æret meget hunlg. og udbytterne erter planen i I.
og 2. ~Iæt har \'æret for hoje.

Det ..amlede udb)'ue i måleblandingen har værel heJI.
7-l afgrddeenhcdcr pr. ha

Sonen ~1ilo har gp.. et det største udb)lle. men også
~anuk og Dunna har klaret sig godt. Merudbyueme er
ikke ",ignifikante.

Der er Ikke registreret belydende fOf\kelle mellem
:.onerne med hensyn tl! \'faggræs og græ~h"Jde.

Kara"ter~me for klo\'crbestand er bedømt !iom middel

S 2 ::!l.J I·U 27,1 71.0 U6 ... 14.7 73,7
,h ~ 1.5 Ild :'!~.lS 715 I.~I " 1.. S5

mb , 2 ~U 16.1 25.8 71,4 1.29 I ,,4 3,1
1I1h J ,

~:'!.'; I·U) :'!6.": "71.0 1.14 , ilA U
mb l 19.7 11.0 25,4 72,7 1.2.5 2 1,1 0,2
ml- J , :!fl.1 11l.1l ~"'.7 71.5 I.:'!q Ib 1.7 1.8
mb 4 , ::!O,4 17.3 2·U! 71.2 1.25 " 2,2 4.S

Illh/,b 5 :'!O.l 17.1 :::·U 7l.t 1.2' 9 1.7 4.3
mb S J l7 .7 19.2 23.J 74.1 1,1'1 22 1.9 -1.0

'"

....
Blad-

Kar. for kløveroesl" Pl.:l. af l4!N.of KI Udb..._. pi:lia
FK lASort stØfTe1s(' i 2.3 I 4. I p,:•.

riprol. l tnntor .- hk
.1... ..Izl IlW'lOf "'bo ... FE ..- """". I

..,

-

Telhd /5 SOrler al h\'idklol't'r i (ljt:nrllllllffl!unot: ., brtl!<lar. (K9)

l t"rt,,~ 1"19

BlandJng
\11111
Lirepa
DPX50~

Ri\'~ndd

Rctor
~:lJIouk

1>1Inn~

Sonja
LSD

mh=nll.:\llumhla.lcl. 'h='lorhIJJ.'! O-IO. IO = 100 p.:1 dælnln~ ill klon'r



CnJ\ rodl'rprodll~lion

l. hnlJ.:.-.Ar
4(onør:/'IW·9t'J
JI I.slrt+afgr , 137.'- 22.4 107.0

" ml. afgr , n,1 .lU 2.~

22 ml. So afgT , -S.) -1.8 -O.•

" '. algr " k,7 .. :!.2 15
2. ~. afgt. , -7.9 -1.6 -2.6
ISJ) "' "' "'

Blan- Betegnelse KM lidb OB mc:rudb, pr. ha

ding på loro\'«· hl.
nr. bl:uldlflg h vimr. J) roL "

2. bru~~r
.I (.,,\1'1; 1995·97
JI l. ,Iæl+afgr, IO 101,2 16,6 84.1

" ml. algr ICI 2.7 .(H 0.1
22 ml. s. afgr IO ••• -0.5 1..

" ' . .lIgT '" 0.2 " 1.1

" ~. afgr IO J.2 -O, '{J.7
u,n "' "' n'

I"'udlij.!. ml-mlJdcIIlJhg. '-'IIJII=
O IO. ti J.lrh~ \,\('~mlrlng. Ilr-gnd O\<.'I"\IOlrll1l1.

\a'H'1 pl,l('crCI pa ll\andct jord. jOrdl)I>Cllle jB ~ og JB
7 Ill.'r l.·r I..un glxhket med 155 kg l'\ pr. ha.

I lahd 16 "e... en mer-.igl o ... cr en række halllehpara
1Ill."lre U!! hlanJmgcrnc, prooul..llon'prolil lIldtJl 4 ,Iæl
\aml dcI10lalc udb~ IIc

I I ,,1:1,"1 har foden ærdlen ..'ærel hUJ I alk blalllhll!!cr
meJ unJla!!c1"c af hl. nr. :!2. I de cflerfl,lgendc "Iæl har
foJcn'.crJiell \ ærel \ æ..cnlhgl I:l\'crc

PrnJul..llon~h<l ... llghcdcn har \ærel meget hUJ i de ION~

IO "l;l'1. hvor \andlor,,)'nln~t:n har \'a'rcIIJI ... lnl'I..kelig.
Dcl ...alllleJc udbytte har \ærel hUJI- 90 :lfgmdccnhc~

Jer pr ha - og ,11.'\ \\\~Nc udo} Ile er hl~"ICI i bl nr 22
Be\l;mdl."n af klmcr har \ærcl hc\kcJl."n

11.locl l7 ..c, cn mcr"lgl o\cr blandIIlgerne ... J...arakler
for 0\ l."nllllring og derc~ udb) Ilcr i I og 2. bru!!,,;ll

"orwgl'ne er gellllJ.."lIlfort umJcr u\anOt'dt' forhold og
\aricrende klunali"kl' bellll!!chcr

Q\cn IlIlringen tI;lr \:crcl en" (lg glxl1 alle hl and Inger
Dc Ildlige og 11llddellidhgc blandll1gcr har glvct de

<;(,lr"lc uobyllcr. mcn to",kcllcllC er ikke <agnilikanle

Efterårsudlæg af græs og kløvergræs i
vintersæd til »grønkorn". 1995-97
"Grnnknm.. cr knm hU"lct omknng "kndnlng~lld\pllnk

lcl hlr al la "lurre \ locn om dter.if\.Ctablcnllg at klmer
græ ... I \lIllet"'i..'l"d,,;lr!er og uJ.....'l'J"mængdc "arni fode,", ;l'r..
dl at gr\mkom og den eUcrlolgendt' pnxlul..llon ..I gr.c' t'r
der alltlgl fON)!,: med udlæg 1Hnlcmlg ug vlI1lerh)'g

Rcgrnndcl"cn IOr al mlcrc,,"erc 'ilg lor denne Ildla:~,,-

De nu ahlultedc for... ,,!! meJ ud\alglc gra.""hlandlllger

har ""I.
(It d,'" t'r Horffln~t'IIHll>IlIl/Ilillgt'rm'\"rOlIIl~/joll\Jlm

jil, bnrHldt'/~('lIl1(,·æJulperlmle".
ar IJIw,dm.f{er. tier og\ll lIuit'!lo/dt'r 1'11 tlel ,,,,tld,,lttdlll:t'

.\O"'n. '{"'pr tit" \tonIt' IIdhH!1' 'xull' dl'! I O.r.: 2.
hmgHu:

'"

'"

'"

'"

12.9
!..1
3A
1.1\
2.6

9J.4
fI.h

J~

.l 'i

1.1

.....
II..!

-3.0
hk

-6,0
2.8

13~

11,1

0.5
o..!
0.6

"'~
"Vi
H.ol
19

29
'/)

JO
'/)
]I

J7
II
47

"....

l2J
1101
IIJ
IOfl
10J

,U
UH
122
114
127

IO

".,
•.,

23
I'

•

72.7
58
72
55

,.,
·10
<:0
•

49

""k

·11

96
'16
96

""95

101
101
101
1111
99

105
IO"
106
Il>'!
IO.

99
lUl
lut
1111
100

100
101
10\
Hl.!
105

1.11
1.10
1.15
1.10
1.09

1.29
Ul
1.26
l ..!/>
U2

" ....
I.J2
IA5
151
Ul

1.30
U'i
1•.18
I IX
1.41

67.3
(,7.J

67.2
hl:>' 1
66.3

73,0
n.b
73.9
7..1.'
7.5..\

79.7
110.9
81.3
!ol.!.1
81.0

70•.5
m.o
69.1
till. l
66,8

74.1
7ol,~

7ol •.5
1ol.'i
1·U

~~I.n Kar FK
Pr.l'e FE Udb Ol ,

ding ro< ",,,, ""mdb
klø·

..
kg I g l g Lenr. \er lo

"ltro
I~t AAt PBV '" dog ",,,,

~ ("nøl! lYV"
I ,ltr' ::J'~

:? \/WI !Y!fJ

\1 2
11 1
22 3
1.1
2.$ 1
l.sf)

JI J
11 ,

22 .t
.!1 .t
24 J
um

31 .$
21 J

22 5
13
14 4
1_\1)

\1"'1 al '''1'/
]I

"22

"24
/'\1)

,J f/,f'( Ifll'J

\1 3
11 ,
22 .t
.!\ 1
24 ,
1.\1)

lahl'! It> (;'-/l·\h/wulllll!(T / a/l!nf·\l/Im:,\lonø.1< f KUh
:! brul!wil"

midi l \;d, ... lpnHxlcn for .lllt.: ...Orler. undlagen for ..onen
RI\t:nJel. Jer hM facl dc bn,c"h' karaktercr Ved væk ... l
pcnodcll" ,Iulmng har Jer \ :l'rel en \ æ"cllIhgl "lurre
klO\cranJel I "onen Sunja end I lit: mrigc '\uner.

Udvalgte græsblandinger i
afgræsningsforsog, 1995-97
Valg at gnnbtandillg ~kal "kc ud fra {.It: dyrkning"'llla: ...
'lgC bctin~l."bl·r og hCllyth:bc. ror al under"nge udbyllc
profil O~ k\ alltel Cl' der gcnncmlnn for,ng med de lllC,,1
,olgie gr;c"hlandingcr

Ik alpwvedc græ ..blandingel' l<oal11111Cn~:Clnin~ er
Idcnti.. ke med de ""befrIlede (røh!lJlldmga lil l:rtI'Wlre·
u/er 1996. og derc......ammen'xllllng og: fIlmlai I..an "lU
dere.. n;cnncre l Gnln Viden nr Ib I fra Danmarks Jord
hnlg"h>r"I..nlng

I 19t17 er der gcnnclllforl lU for"n~ Fo"ugenc har



Grovfoderproduktion

Tabel IH. Efterårslldltrg afgnu og U''''ergræs i nmerrug ul flrø"lom. Dæbæd. (K II)

Ko
_.... ....,,- ".fE

u.I> .._pr..
.... - UcIloa :d-'

....
~l-

Flt Io

~ I'MT I·PIIV ::. IaLl?3od - -p<.

J (ors_1l /997

I 40 bl.nr. 23 2 8 14.1 14,1 32.7 69.0 1.40 101 22 57.2 41,0 101,3, 40 hl.nr,41 3 8 15.1 n.7 B ..':! ".6 lA::? \Ol 18 0.7 -0.2 5.5
3 40 bl.nr. 33 8 15.0 13.6 32.4 69.8 1.38 100 14 0.5 0.8 5,4, 80 blnr 23 8 15.J Il7 ll.0 67.7 1A5 102 21 2.1 -0.1 -J4
5 80 bl.nr.41 3 7 14.0 13.5 33.8 65,9 1..52 105 23 ·3.2 ·5.5 -2,3
6 80 bJ.nr. J) , 15.0 13.9 ]\7 67,6 1,46 103 " 2.1 -0,4 1.3
LSf) "' n'
16/ors.,g 1995-97

I 40 bLnr.23 3 7 16.3 13.9 29.3 73.0 1.28 97 IO ",1 36.0 93,1,
'O bl nr 41 1 7 15.8 14.0 2y.n 72.1 1.::?9 97 11 0,3 0.0 -06

3 40 bLnr. J3 7 16.0 13.9 29.6 72.6 1.28 96 IO -0.6 -0.3 6.8, 80 b1.nr.2J 3 6 Hd 14.0 29.7 71,8 1.32 98 l' '-, 1.0 0.3
5 80 bl.nr. 41 3 6 15.6 13.8 30.1 71.b 1,32 98 12 0.3 -0.8 ·2.4
6 80 bl.nr. JJ 7 16,0 n.7 29.9 n.o I.JO 97 IO 1,4 0.6 7.0
LSD "' "'
l 0-10. O=,ngen khncr. 10=100 pet af)Ordo\t:r11aden dæU.ct

0-10. O::e-ingen grz). 100fuld gnrsbcst:md

fonn er følgende; Dyrkmng af vmlef";ed har fåel en Slor
udbredel-.e på kvægbrugsejendomme. Afgr~snin~!.peri

oden efter hpst af grønkorn er 8-10 uger længere end ef·
ler host af hcbæd_ Udlæggel af klo\'crgræs er mmdre
!'.årban mod afsvidning p gnJnd af torke og stærk 501

!',kin. når dæksæden hostes tidligl
I fOP.i0gene er der anvendt en hVldkh)\'erblanding med

sildig alm. rajgræs (bl. nr. 23). en ren græsblanding med
middeltidlig alm. rajgræs (bl. nr. 33) og en r0dkloverblan·
ding med tidlig alm. rajgræs (bl. nr. 41). Dæk..æden er
gødsket med 140-150 kg kvælslof pr. ha i del tidlige forår.

Klovcrgræsblandingerne er tilr"n 40 kg kvælstof pr.
ha pr. slæt. Til forspgslcddct med rent græs er der lilfort
ca. 90. 70 og 60 kg kvælstof pr. ha lil henholdwi~ l.. 2.
og 3. slæt græs.

Vintt'rr/ll:
I 1997 er der gennemfort fire fo,",og med \'interrug. For
søgene er såel omkring den l. septcmber

Sorten Humboldt er anvendl som dæksæd med hen
holdsvis 40 og 80 kg pr, ha.

l label 18 ses en o\cn.igt o\er udbyue og fodcf'.-'ærdi
af gronkorn, der er hp';;lel eft~r hegyndende skndmng.
væk.!ltsladium 56.

Ved høst af grønkorn er lors1ofprocenten Ia\. og l

prakSIS kræver del fOrlorring for at undgå saftafl"b. I
1997 har lr.cslofindholdel været meget hojt. Det har
medfon en lav fodcrværdi. idet der er medgået mellem
1,1R og 1.51 kg tørstof pr. Fl:., I~oderværdien har værel
I::rve"l ved den IH'je udsædsmængde på 80 kg pr. ha.

Ved hOSI af gronkofll er der ikke nogen sigl1lfikantc
merudbytter for al oge lllæn~dcn :.Ir dæksæd.

I perioden 1995-97 er der under foro;kcllige d~rkning~

belingcl~r gennemron 16 for~"g med gronrug Gmnru
gen er l gennemsnit af for..ogene hostet ved vækst'itadl
um 55. I genncm'iml af arene har fodef\'ærdien været
noget højere og udbyltcl hdt la\cn.: end i 1997.

raINI 19. F.fterdnudlæg tlfgræs og 1d,,\agrt~J

j I'jtlff'rrus: til Krøllkom Eftemfgrødt!_....
I- 1011.... lJdIea

tio-,I- Ko_1u.I>...-... :;:'. ..Hl I~I:.
J ftmøx /997 m. 3s1trt

I bl.nr. 23 3 3 1,36 27,5 60.3
bl.nr 41 , 3 1,41 0.9 5.7

3 bl.nr. 33 3 1.33 1,0 4.6, bl.nr. 23 3 3 1.35 -2.7 ·3J
5 blonr. 41 4 3 1." .2.5 3.2
6 hl.nr. J3 3 1.32 -2.7 1.7
LSn 1.2 "'
13 /nrsøg /995-97 m 3 slat

I bl.nr. 23 4 3 1,32 26.2 60,8, bl.nr. 41 3 1 1.36 -1.3 -06
3 blIV.3J 3 1.27 1.7 7,2
J b!.nr, !J 3 3 1.29 -2.0 II
5 bl.nr. 41 4 J 1.38 ·2.S -1.1
b hlnr 3:1 3 1.28 ·OA 6.1
LSD 2.5 4.8

3/ors_g /995-96 m l ddt

l bl.nr. 23 3 4 \.33 26.6 40,9, bl.nr 41 J , 1,48 -1.3 -0.3
3 bl.nr. 33 4 US 3.7 6.6

• bl.nr. 2J J 1.38 -0.8 0.9
5 b1.nr.41 3 4 1,43 "'.9 ·3.7
6 Mnr 11 , 1.40 2.7 7.5
LSD ·u .W

l 0·10. O=lngcil kl,n'cr. 10= 100 pct jordoverflade dIckket.
• 0-111 O=lOgen gen\æhl. 100fuld genvæksI \' rug vcd I
eftehl~l l gr~,

Det ~amlede udbyue har I gennemslIll været 93 afgr0-
dcenheder pr. ha i gennemsIIlt af forsøgene.

I label 19 -.e... en O\'~rsigl over efterafgrodens foder·
værdI. opdelt p3 fo....."~ med og IO og tre efterslæt



Co rll\-rodcrproduktion

7i.lbrl 10. Eftullrwdlæx tlf t:m:,f Ol: k/ø\'t'r1(rll'1 i \,j",erb\x (ti l[ro1lAonr Dcrim'd (KIl)

ILod

Kg Kanll.:lufor PclllflØl">wf FK Pr FE Udb. Ol """"'bl
dæl..,;rd Udlæg Pr.:t. pr. ha

pr. ha klØ-, I Z)
lll....wf

rApro!. IllæSlOf '" kg l"rst. I gAAT l hkg I .,·1
"er l' gJ1ts ...ilro III'BV I.'"

blnr.23 3 8 16.0 11,4 24.8 78.5 1.l5 94 -Il 37.7 32.7
hl nr-U , , I 'Ul Il\ ~J.lj 7~..:! l.P '" .1.\ ".h '.1
hlnr.3J 8 15,0 13.9 25.J 78..4 1.15 94 -7 :23 2.0
til nr, 23 I 7 1".1 I'U ::!'..\ '''.7 1.22 '16 " .:!.I lUI
bl.nr.41 , 8 15.2 13.5 27.9 75.7 U4 98 , 9.1 5.1
hl m II , 15.1 1.1.1 2f>,t> 7t>.'i Ul .. II " n

<I '"

~/"f\.,1t lIN]

l 45

"] 45
J <)0

5 90
ft lXI

I~IJ

,. 0·10. U=inj;cn "lIl' er. 10= lIlO pel. ,II 1(lnitl\ ernadcn u,elkcl
O-IO. ()=l1lgcll gr.c,. 10=luld ~r.t·,hc,wnd

dien har \ æret h\lj \cd dcn la\c dæk,æd ...mængde og
,a:-.crllligt la\crc \cd den <;lore dæk,a:dMnængdc pil 90
~g pr ha Udby net har \, ..eret ..-n afgrodecnhcdcr pr. ha
cller liero\' er L1d.,æd"nlængden har l~ke hafllOdnydcl\e
på uJb) 1It:=1. Denmod har udbyuc! allOrslof v.eret !lhlr-.t.
hvur dcr er anvcndt cn Ildlig rodkhl\,crgræ,blilndlO~.

I label 21 se, ("Il OVCNgl O\cr ~aral..lcr for kl(wcrhc
"land. genvrl'hl af \.il1lcrhyg og udbyllc af cflcnllgnxlcn.

Karaklerer for ~hl\Crhc"'land cr glvel vcd I. ,liel gra:'
og har l gennem'1ll1 \.crcllilfred"'''llllcnde. Kara~leremc

dæUcr do~ O\'cr CO bcl)deilg \ anall011. Gem ,dMen af
\'lOlerO) g har \'ærel nannal. men og..a her cr der cn be
lydelig \ analiolI.

Udhyttet af I ,læt har \ærel l.:J :!.' afgrndeenheder.
og fodcn ærdlcn har \ ærel la\

Del ,lUNe udhYllC I cllcralgro(kn Cl' h".. ICI j relll
græ .... der er lilfnn 220 ~g N pr. ha

'/flIfll,ll 19'17 m .Il/lrl

bl nr 2] 3 3 1,41 23~ 5103, hint II , I Utj -(U .\,7
3 blnr :n 4 1.36 1.6 9.6
4 hl IlT ;!\ ] ] U9 :l.1 O.~

5 blnr 4\ 4 3 I.J3 0.1 6.6

• h1nr'~ , 1•.\1 \.\ 12,0
Isn "' 7<

O· lU. ():Cll1j!cn ~hl\ Cl. IO: 100 p..1 afJonkl\C'rflackl da-lkC'1
li lU. O:cmgcn j!en\~"~I. 100fuld gcn\ltl~1 \b~'g \cJ [

efler,læl l ltt:t',

/ilht'! 1/. El/Hllnlld/æ!: af grWf 0t: /.;/O\'l'r.l:rtl'\

I IUI/erbr): ti/ ~røllÅorn E/tl'm!gH:X/l'-

ILod

""""" f.. I. l;rt I I all

Udl;r. " Udb """"'"kl. I~(:tlv:ltk IØf't I ILc·.1 I.e
"er l, ... b)'g!' pr. FE pr ha pr ha •

l:.lablering af ~Io,er. hcdomt ved I .. hl'l. er middel.
lIlell dæ~~er o'cr ..tore V;lnatloner.

Gem æk\lcn af mg er betraglelig og på\ lrl..er foder
\ærdlCn belraglehgt i ncgau\ rellllng. h\ l" eflerslællcn
lagc.. for "em.

For,,'g med Ire ')!æl h;lr \ æret gennemfort. h\.'or jor·
den har haf! god vandholdende e\nc. eller hvor der er
nl<lrkvandel. Udbyttel har l gennem~nH v:erel 60 afgm
deenhcdcl' pr. ha.

Fo.....ogene med IO cflCr--kcl cr gcnncmført p uvandct
jord Udb)llct h,lr I gcnncm'>OIt 'ærel 41 afgrodeenhe
der pr. ha

I gennem"nit af arene er dcr et \igmfikanl merudb)llc
I cflcrafgrodcn. h\ ur der har været am'endt slærkl godet
gne" frem ror moderal godel klo\crgræs.

Finlt'thYK
Der er genncmført Ire fo .....ng med \rlntcrbyg ~om d:d
..æd. I IO for"~lg har det v:erel sortcme I·tanna og I Cl for
<;og Pastorale.

FOf'iogene er gennemfort med en ud.l.æd.l.lllængde pj
45 og 90 ~g pr. ha.

I tabel 20 \C~ en over\lgl over udbylIe og fodcr\'ærdl
af gmn~om. der er ho,lel elter begyndende ... l..ridning. !
gennclmmt af fo .....ugene har del \ ærel \ æhl,wdium .52

rm'lOfindholdcl l gr(1n~om har v:eret 1.1\ l. Fodervær-

Dc IlU ahlullede fON't-: mcd udlæg af gra" ug ~In\cr

gnc" har \ i,L
al Jlt'!.{(rd o~ lIt/ltl'': Ill«' bør f(Jf fOU'n> {'tul I l,epu'mber,

ar IIILHI'dmuf'flgdl'flllj \ mll'rnlg bør \'lUl' nl. .JO J.,~ pr lw.
ll/ /(d\tt'dH1Itt:II~dl'n lir wllll'rhn: Ii..kl' hør "{l'rl' ml'rl'

em/ 45 J. t: pr Ita.
at tier fknIIUI\,/\'l'f flor omlt.\'l<R(·IIl:/rt-'d \("(/ ('llIblaull:

a[l,tlbl't!.
al t!æÅ.\l('dl.'ll ,\kal lIø.I'/I'1 I'(mb t'jt('1' /Jl'gWldf'lll/e .I·krit!

11I11.1:. \·lt:Å-.HJllUlwm 51 og se/le It \'ll'kst\'(m/ll/m 55.

Sammenbyggede grovfodersystemer,
1997
I projeklel Produkuon ... tremme og Oml..o<;llllng... lellel-.e
er malel og'lå al mh i~1e nye grO\' futler"'Y"lclllcr. dcr kan
mcctrure cn udb)uefrelll~allg. Derfur er del bcd..tc fra In
~endlc afgnxlc'y"'lemcr med hUJ foden.æflh hYJ:!gcI
'iammcn. nemlig afgnxlcJl grømcrtJgmnbyg og forar..ud
lag111al. rajgræs .

"'onnålel el' at under..oge udbytte ug afgmdc~\alitet i
sY'lemcL ~'1alcl e-r at frCl11bringe en afgnx1c til cn,lIc
ring med hOj foden ærdl og ct hOjl karotmmdhold. fck ..
gronænlgrQnbyg. og l:\ et græ,areal Iii rådIghed ul af
gne"'lllng pa Cl lid ligt lld'pun~1 I Juli. h\nr udbYllc og
l.. \ alllet falder mcgel I de u\'enmtn:ndc gr.c,milr~er

247
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IJZ....,,_

"....- "
, K... for

Pct. I P1:t af ,~.f I I I l'db. og merudb
pI ~w.nJ FK PrÆ .. '""'...... ..,.
p" ICIir'I('( uz..tof I ID \1tnJ

~t.1 I -\AT PØ\ J H. Tot.! U'

J jors.g /997

Ælter. Loto 2f1 IO 14,1 17.1 21,1 75.7 1.16 86 42 43.3 117.6
Æ.rter. Prof! Y1 9 14.9 I ~..' :!6A ".9 136 9l ., -1.6 ·H
Vlrtl)g 2516 'O 18~ 13.0 22.9 75.5 1.29 90 -Il ·12.3 -15.1

I' 0-1 O, ();:in1!en græ.. , 100fuld gra::sbesl3nd bedOlIl1 dter hø\! af dæk:lfgmJt'

nibe! 21 Sammerlb'iggedt' gro\jmlernslemer. l:./tem/gr"d"..
l. Sl"l 1,lil.l ~13.'1

""k- G~"'"

I I
llllh. (lg

kg I..

I
gA-\T I I lldh OlIIr.r'fICk. 0>110 ""b m<rudb g PBV mtnldh

prÆ ur.prtw. ",FE pr.H. prÆ ae or~

~ftlnølll997

Ærter. Loto it.al,raJgr 5/8 l.iJ 37,5 1.12 92 56 74.3
btl.'r.llrofi lIal rOllgr 5:8 1.1 ~ ':!A 1.11 ., 51 ·1.8
Virby~ ilal r"Jl/T 5/8 1.18 -2.1 1,14 92 >I -2.8

DerudO\cr bn del ....llnmcnbyggcdc sy...tcm ha\c flll
l.!eOlk fordelC':
: lOgen eller meget hllC' bchO\ for ulrul.h..l:k'l..æmpehc

pg.l. lidii!! ..tc!.
græ...arcalel er rri rur gr..l· ..marl.. ..paf3sl1ler. Cd,... , lun
georm

Del ~:lIllrnenbyggl.'dc gHn fodchy~tcm har derfor ().!!~?t

qor tntcre~~e fur \'kologer. h\b lIal. raJgnc~ cr... latle~ af
rod- og h\'idklll\er!!ra:~.

l 1947 er der gCllnelllflllt tfe furM>g p& jordtype j H ~.

To af lor<,ogenr er vandel.
FONlgene er gnmdgu,dcl med hu~dyrgodning. Den

kV:l"btuflllængde. der rI' ttllon IONlg:-.leddcl med :I.·n('r
fur t.:lahlering. er modregnet I c1terafgroden~ hch{)\. ~;tle

de.. :It gr:.l.'~ ...el I J.1t er 1I11"0n optimale kvæl,tofmængticr.
Dæk~æden har i fON'pled I og 2 \æfCl henhok"\I~

en kon og en lang"tænglel :l.'l1c-~ul1. Ld~a:d..mængden
har \\ aret til 65,70 plamcr pr m I fONlg,lc-d J er der
amenuI50 \...g t\kltanb~g pr ha

Eftc-r.lfgroc.kn h<lr \æret ita!' rajgræs af <"orten Aja,
L1dsæd~mængdcn har \ .l'rct -Ul kg pr. ha. der er ul.hJet
med 20 "'g sammen m....d l.tc\...~.cdcn. og 20 kg på hær-.
.,If Iw,tparcelleme.

I (,Jhd n '>e, en ove,""tgt 0\ er for~og<;plan. f(xien;l'nli
og udh)'lle af !!mllafgmc.k'll <;amt del <;amlcdl' udbyw.' .Il
dæk<.,a:d ng cflcrafgnxJt.:1l

Be~tanden af gra:" har \';Cfet fuldt lilfre(j.,~tillende. Tur
'tofproceluen har \ æret 1.1\ l a'l1er og 1;:1\ i gmllhyggcn.

Ford\ljeligheden har \,ærct megct hOj l æl1c"ol1en med
den hune slæl\~cl og mC~I.'1 lav i Xl1eSOI1CIl med den lange
..t:cngd. (jmnh)-g~cllhar !l;:ln en middelllOj todcrvxrdl

Der cr ho~tet de hClje'>le udb) Ht.:r l den "'olle æl1e~ol1

Gronb)'ggcn har gi\ct et hcl)'del1gtla\cre udb)'tle.
Tabl'l :!3 viser rcsultaterne fra cftcrafgmuen.
I fONe efter,læt har græ<;scts foden·ærdl \'ærCI hUjc,t

cfter :cller og la\ e"l eller gmnhH Foden ærdlen har
\ærel 'ærdcle' h"j gcnncm hele ener.m.!Je.'ri("CJen, L-J

b) tiet af eftcrafgrouen har værel særdeles hOjl, og der er
mgen si,glllfikam fOf\kel mellem udbytler af efterafgro
de \ed de fUf\\...ellige typer af dæksæd

I Cl forwg nr. 0301R9797-001 har ohehor og~å \æret
dæksæd. Udbyttet ,Jf hor har værel 26.5 a.c. pr, ha, hvil·
hel Cl' 16 a.e. mmdre end i æller. Der medgi~ 1.16 kg
IIlf'o.lOf pr. FE.

Dl.' j(.Jre{obige reslI/rarafra forsage",. I·iser. (II den kone
INle:.urt Wto Iror 1';.51 del! bedue kombination af et højl
lu/hyt/e OK l.'1I Iroj jon/ojeli&hed,

Grøl/fl'rt er bedre ('fIlI Krøl/byg, 1/(1r ærtenll' 1I0\te\
jMH i jllli m: b\'g I'ed begvndelUle skridJli"g.

For&rmd/agr if(/I. mjgræ<; hllr g;I'el er hojllU/bylte med
n/lroj ug ('"smul fi,,/elw1'rdi l1f'1l1Jem eften;r:.perioden..

D\'d.niIlK af jonlrwd/agl Ira!. rajgf(('s kf(('~'('f jord
",pil ,~Oll wlld/w/d(·lIci(· ('\'1/(. eller mnrkmndim:. III'is der
\·kll/ np"'H hOJe /1l/bHter.

~orsogcne fOI1':Cuc'

Grønært eller ærtehelsæd som
kvægfoder, 1997
A:.l1cr III h:cgfodcr har normalt en hoj fordojelighed og
u!!er foderoplagd"cn af en'ilage. På nu\ærende lids
punkt anbefales æl1er ttl hels:cdscnsllagc hl)!<>leI2.:' uger
efler alblom'lring. h\or afgrøden nannall har en IOf'llof·
procent. d..::r ikke gl\cr ~aftannb. Under nomlale vækst·
betlllgelscr cr hØSllid"punktcl for æl1ehdsæd Jo.id .. t j juli
eller først i august. Desværre er dette ..cnc ho~ltid,>punkt

oflc forhundet Illed en del høstbes,,;cr og hO'\llab pi'
grund af lejcJo.a:d.

I projektet PrnuuhlilJll,frt'lllllle og Omkostningslettelse
er del derfor be<:IUllCI at \...Iartcgge udbyueforhold og ha·
litel af en æl1eafgrodc. hø<"tct pil ellidligere lid!'lpun\...L

~la1c1 er at finde cl hn~t(idspunkl

h... or frxlcn'ærdl og udh)-ue er pa el h"lt Illvcau.
der begrænser hn'lbc~\:er(Ig hO"llah.
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Tabt'! !-I Optima" 1Il{\flJltlJ..t for ho\! til I:rOllm' t('rler (1\1-/,

V.:Ut- S<z" Af Ud- 1\:1. Ii t~"f "'FE l;Jb 0I11'WUdb. pr ha

ll.tUd ,..- gd· .- I.:Ueu P~I

rirrUl.! ~Iof
FK in

~t.I&AATlgPBV ". I, ;
diurn

I.:n~lk ""]d<
_,

l""'lof \'Itro

an \·h.;ht ,"" Mn.tof Iraprot I ;a c

-\nlaf ,,'nøl( I~~~ -' , / -' • • , , , , , , , 4
2. Juli 70 82 114 22 15,8 18,5 25,4 72,9 1,22 88 ., 5J,7 ',' 43.9

l'li Juli 78 " ." .!:! 19.) I ~.\} :n,1) 77.0 I. l:! KJ 22 :!9,J .l.-' '11,2
m.Jull 82 SS " 22 25.5 15,9 27,3 73.2 1,23 90 32 11.7 1,4 14,3
f..'Jf) 10.7 /, , \/,5

8
K

•9
•

7
b

b

•••
os
1\

"

.2
19

Planter m tcr Ol"

Vintuslrd mC'd TolJmbJadct u1rudl l'll~r hØ'oI

kJ,\ rgra-sudJaeg Før be· IMediO Klll\'er· I Gnt~
haodliml: ."nl bc-~[;,md be..t.&nIJ

-

IWl ~/"nog

J L"behandlel 98
~. 1.0 I ~hllJ1P se

Tabt'l 15. Ukmd, I l'illt{'l'lIr,/lIl XICmkot"1l /IIt',1
rj(lI,r~.(KI5J

f W 'li f"(jøe

Ubehandlet 74
I ,'i I BJ.....gr,Jn -t~rr

3 1.0 I Slomp se
J 1.0 I BJ.'ol.pan JlIO

"'" I,n l \tump \(

"IO = luh.! tx::~\;Illll

"Tll-J.l Al:tlpWn
LcJ :1 J heh.ulIl1cl ~IJ-r I '('p'cm~r

korn ~id .. t i lIlaJ er hc..tanden al hIl\". ~lo\'er ll~ gnc~ hc
dllJllt Behandlingerne har i åreh fOl "og værel mc~cl

"k..n..ommc ovcrlor ~a\'cl ~n('~ "Olll ~Invcr.

B:I"i1gran 480 IIIll iUl' tl/J1'('"dl'\ 01/1 f/ft'Ttllt'l \1 ilJ"
,t~ rehen har begr:cn ..ct midlet.. anvcndcl\c ul lorarl
,ommer. ug derfor ma Ba....tgran 4XO Ikke 3m ende.. citer
l, ..cplernhcr.

rur-ug..arbcjdel 'ilderehm:.. Illt'd Stomp se

Stankelben i græs, 1993-97
I 11.)<)7 har der "l'ret meget kr;)fllgc ;)ngreh al "'lanke!
bcnlan er i IlhJllge mar~er I dl' J~ .. kc grO\todcrcgnc . .-I:~

l~egl1tng ~ker I gr;c<.; I augu ..I-<,cptemhcr !'\orm;JlI linde ..
der ne..t ~Iankclben I 2, og 3, ar" gr;:c.. marker Lan-emc
er mC..1 udbrcdl pa humu'· , "tanJ- u~ l1lar.. kjurder Ved
UmplUjlllng af græ~,et kan angrebet fnrhællC I \'ar.tlgm
der. ll~ I\xr helleroer er ml ..;lltc

I 1;lhcl 26 "C:o> rc..ullatcrn<.' al 4 IO..... llg med heka.'mpd
'>C .11 ..wnkclbcn I græ~ I 1996-97. I fOfl,()g .. led:! ugl er
hckælllpeJs.en ul!I"n l)m dlcrarcl. Vel.:lohal.: er cl hloln·
gi~k lludJcI. ~Olll lIldclJolder ..Ioner Ira haklcncn N(/('/I
lilI II1l1n"~If'nHl. I fnr~(\g .. lcd 4 er og...:i alpmvcl ellck
lcn ,il en fnrar..hchandllng mcd Pcrl'ckthion SfX> S Del
Iremgar, al der 1gcnncl11 ... lllt.lI fur...ngcne f~)r "prujlnm~ I

midten al oklober er fundet 157 larver pr. m: (Vari;llllln
~3-J.w laner pr m'), I.llleralurcn anglvcr .l{X) lancr pr
III ..om ,kadclxr.kcl \'Cd en cilerar,bcdollunc1..e...a
Ireml der fon ..al ..kai J~ lke.. 1;«l'" (1m fomret Skal Jer

Ukrudt i vintersæd til gronkorn med
klovergræsudlæg, 1996-97
I:.rfanngerne med ukrUlJI ..hc~:cmJlCt ..e I 'lJlte~æd lil
gronkurll meJ udlæg af Id\lvcrgr~l''' l'r spar~ullllllc. ug
kun el par kcnmke mIdler er liliadi og egnedc 111 am en
dcl,c om eftcdrcl.

Tahel 25 \'i~cr rc,..ultalcrm: af 5 for-ng. efter en lor
~og..pl,lIl. hvur Slump se og Ba..agran 480 cr provct III
bek:cmpcl ..e af ukrudt I 'i1ntcr..æJ med UlJIa:g. af
klovcrgr:c", Behandlingerne er gCllllcmfurI "Id:-I i ..ep
tcmbcr, hvor l...Joverplanlerne havde udviklet del ror'le
lo\blad Ukrudl-.effeklen er heduml nudl I apnl. hvor
behandlingerne har reducerct bc..tanden af ukrudl \.r

\.Cnlhgl Ca, 14 dage cher \ inlcr,æden.. h~,..t "(lfll gmn-

~ (kr n ~kt\.Il,,(J111 overfor kl\\\'crgra:-",
dcr llllmh,kcr hcho\'Cl for bck:cmpel"c:-lllldlcr lllod
ukruul lig 1110d hladranubilll:r.

I IlN7 l'r der gellllcmfnrl Ilrc lor'...,'~ meJ In' hmlll(1cr.
henhulu.. \i .. lkn 2,. 15. og 30 Juli FONIgene er gell
nClIlfur! 1'.1 jnrdt) IX' JB I og JB .l. I el ror..og er der an
\emll en "om,blandlllg .. I a:rtcr, 1 lu lor;"og æne~ona

mcd kOll(' ..t~(,I1~ler ug i el fur-..ug cn ,l'nC"'On mcd bnge
"lxng1l'r

It..bd :!4 'C" rc.. ullalcnll..~ af Mel .. lu.....~)g.
\'cd de tn h'r-Ic ho"'llIder har tur,tuipnx.-enlcn \ærel

for la\ III direkte hø..l.
Den mellem"le hO"t1id. hvor :t:r1erne har \~l'rel pOl ud

\Ikllng..tnn 7X, d\ ... al n;l' ..lcn 3IJC ha:'lge er I fuld ..tnr
rehe. har J::l\ cl den hcd ..tl' komblll.lllt)fl .. r CIl tmj foder
\ærdl o~ "lm..[ udbyltc.

I:n 14 dage ... ud ..;:t't1el ..e ;11 Im"lll(icn III lredlc hO,lIld
har Illedhlrt cluJhyllclah p;l 14 ;I.l' pr, ha og en forrin
gcl:-.e af fmlerv,ndien.

Arcl~ ftlf'o\'!; har iHt' ;:lhlim'l hel)'dcl1llc for ..kcllc i
angfl'h al bladranJbiller (la udl;C!;:gcl~ ~Io\"erbe..tand

De !IIH'/cl/ngt' rI'lllfllltt'1' t/lln'dl'I; /11 dl'/1 højl'\u' IOth'r
I'lt'rd, fir: dn 1/()THl' tit/hUtl' 01"wI. 'Ulr (l'rtf'mt' ho.H('\
fin WhlAlifllPlrIIl 7N. dn. mIT IIIt'f/"" af/e b(f'/~1' a i fuld
:'/()I rl'lH'

Eli IlIImb'emlll,' IldHl"h'/II' til J/()\ltlll\I',,,,J..l kali 11/('(1

Jon' f t Iwndl-'I/I,'I wh.
7i/1I1~ 1I0n III grøn"e (l'rtn km'l'n lortorrm.r: l J-'; dtl

1:(', apllt''''':is:, af 1't!JrjOr/loltI
Yderligere fOrM>g er påkr;nd for"l finde del opuma

Ic h''''lIld,punkt for æn~r III cn..dcnng



Grovroderproduktion

Undersøg ltm1eakr;viteten i begyndelsen af ok/aber.
Især 2. og 3. ars græsmarker pd humus-, salld- og marsk·
jorder er fldsatte. Iværksæt bekæmpe/se om efteråret,
.\'iVremr skadetærsklell er overskredet.

Skræppe i græs, 1996-97
På varigc græ ..are<.tler kan skræppe. ranunkel, tidsel og
Iwr nælde optræde i cl omfang, så bekæmpelse er på
krævet. Tabel 27 viscr resultaterne af 3 forsøg, hvor SIa·

20,
17
9

78

'9
68
60

fodr

157

Efter.ir

Lcd 2 og 3 behlmdlet i oktober.
Lcd 4 behandlet i april

Tabe{ 26. SUl/Ikelbenlan'u i græs. (K 16)

1997. 4 forsøg

1. Ubehandlet
2. 1.5 I P~(fckthion 500 S
3.2,0 I V«tobac 12 AS
... 1,5 1 Perfd..thion 500 S

1993·96. IOjorsøg

I. Ubehandlet
2. 1.5 I PerfekthlOn 500 S
3.2.0 I Vcctobae 12 AS
4. 1.5 I PerfckUtion 500 S

Ved alle behandlinger er der opn~et en utilfredsstillen
de bekæmpelse. l for<;øget med flest stankelben er den
bedste bekæmpelse opnået ved forårsbekæmpclse i for·
søgsled 4.

I genncmsnit af IO forsøg i 1993-96 blev den bedste
bekæmpelse opnåcl med Perfekthion udsprøjtet efterår
eller forår.

Slankeibenlarver anbefaJes bekæmpet om efteråret,
fordi larverne her er små. og jordfugtigheden ofte er høj,
hvilket giver bedre virkningsbelingclscr.

Forsøgene fortsætter.

Tclbel17 Bekæmpelse af ~kræppe i !.:ræs (KIl)

Ama! ukrudt [)f, ml
G"", BdulI\d· Fød lEfler "d,te Spl'ØJtnin

Iingmd spry!Jtmngl 1011 Skr,t..~

I 1997 har dl'r I'luet m~I{l:{ krajrigl' angreb af stankel
bl'Illan'er Iflere mlll'kn i luke grul!od{'regne. Æ..:glæg
nilll< .Ikl'r i lIugllsr-sepremher po KI'et'.l/n:robl'l jord. Ska
da ill/:ftoge.\ normair fonr del foIRende/omr. Forekom
\'(1'11 af lan'a kan be~lemmes ol/aede fra oktobl'r "ed
I/{Jdril'llill~ IIIl'd l'lI :'lIllOpløsnillg. Midtenle billede !'isa
..red~kaher« fil (If afgon', om skaderænk/en fY tJI'enkre
del. Især roer er meget fo/.HJmme jvr ang,·eb.

(Foros: .sor('11 Ho/m og A. Fmm Nit'/.\{'Il).

dyrkes v:lr-:.cd. er -:bdetærsklen tilsvarende ISO larver pr.
m~, og skal der dyrke... rocr/gmn...ager -W-50 larver pr. m".

I foråret er der i gennem ...nil af forMIgene i ubehandlet
fundel 78 larver pr. m' (varialion 5-238 larver pr. 111\
Angreb...graJell af stankelbenlarver er bestemt vcu ud
drivning med saltvand.

1Y97. 3f()r~øg

I. Ubehandlet
2, 1.0 I Slatane .\00
3.0.51 Banvel4 S
4 1.0 1Staranr 400
5.25 g Harmony')
h, 0.5 1B<lll\cl4 S

J996. J.jon(lg

I. Ubehandlet
2 2.0 1SlHranc 180
3. 0.5 l Bam·e] ..; S
4 2.0 IStarane 180
5.25 g Hannony"
60.51/l;lllld4S

IndJ

m'J
aug
aug.
>o,

lIIal

maj
>o,
aug.
aug,

24

76

32 ,
15 I
l7 3
IO O
16 I

" 2

40 IO
18 O
24 3

I O
9 I, I

250



Skrtl'/'pc' k(m /'d I·tlri.~l·

lfnn",arker (I/'tnl'dt- HI

/(I/rt/.:I. Ol bd.tt'mpdu c'r
pclkraTc·t.

SliIrcllle /80 lorener

}.:od ,:ni"" 0l: jkl..lI/'c'lr
he'h(/lIdlinR,1 Iul,l/'llllkl
mc'd l'l/ kort }wlrwu/
lill,l{\fnl"t på. -I d{/~e'

Iltlrmoll.\ kan Clf/lel/

dl'l I C/IIgllst ",('(ll"1 hl'
IUl1ldllll.t:,~frmpCl N da

R'

ranr ..f00 tit: B.lIl\el..f S er ...ammenhgnrt \ ell ..ul\~nlld ...e
I hh\. Illaj og <lugu"l. l-lannony har \ i ...t ... ig efTdtl\ol gen
nem nl'n:, af<, IONI,g. og midlet er mellt.tget I august Vel..!
opl..l'llLng I -.cptemhcr h.lr mldlcml' 1 ,gennellhnlt \ irl,et
ullltrenl en.. m erfor arealets be... tand af tolo.unhladet
uIo.ruOI Sl..m.'I'IW har 0plr;,ldt i allc flINI!! ug l'r bd:cmjlCl
godt P'" begge hclwlll!Jing ...ud...punlo.tcr Starane ..f00 har
\ ærel lIc u\ ri~e nudler en Io.endr o\crlegen ptl begg.e hl"
IKlmlllng:-lid...punkter. Rc ...ullalernc ,d' arel:- for"ug ... varer
heil lil del. wm bk\ fumlet i 2 fONI/: i 1990.

...<l ....."};ene fon ...:clte ....

Vårbrandbæger i græs, 1997
Varhrandbægcr er en gllllg ulrudhart. "'001 Io.an optr.edc
pJ gra: ..arealer l et olllfan/: ....;1 hd.:cmpclsc er p:'tkræH~1

Plan1ell hlOlmtrer l maj-Juni og \ r:lges normalt af Io.rea
tureme \cd græ..nlllg SalremI afgnxlen 132e" III ..Iæl d
Ier ul hn, \11 Cl lIldhold al ...eh snla m.cngdcr \;1rnmnd
bæger ~unne llll'dfure forgiftning hn... Io.rcatureme. Erfa
ringerne mcd Io.ellli .. ~ Ildxmpcl ..e ,II deue u~rudt er
"'p.."nrnrne. og del er p~~ræ\et ;lt alpnl\ e midler. MlIlI
~<In \ .nc egnl'dc til lorlll~lcl.

An"" ukrudt pr. m:

G, Ikh..nd· lIler ..id I~ ~proJtrnn
Fe""n "d

~prøJtnr~I. .1 V........I ah ba:,Ur

IfICI- .J '''t'løl:

lJbch;mdI~1 " 12 2
l"gll.ln1)(ln~ olug·'.:r ,

"3 lOg l'larmon~" allg-\Cp 9 I
4 l,." I B;hagran -lXII' ;.l\l~ '':1' '1 I,. 15 g lIarmony" apr-maj 6 O.. :!.ClI "'I"ran!;; IMI ;lpr'I\l,11 4 "

1.1"',lllIlll:IllIlll,,'l Alllp1l111 lI"al

Gro\ foderpruduktiun

Tahcl ~8 \I ..er resultatcme af 4 l'or"02. hvor Ilamumy
og Ba...agrall 4XO er Ud..pr<ljICI l .lUgu...1og ..ammcnltgnel

\'arhrrmdhwl!l'r er ell j(~ft/'i( ul..Tfultwrr. Dt'" hlomllra i
mClj-J"II; o,~ \'rm:f\ ojtt' lt'LllI/XTa'WIIIK·

Dc-rimot! a 1,lwlIl'lI (il .Iwr J.:1'lll' InJ 'IlaldfotirfllJ( OK

l'1IIi/eri1lg, d" d\l"(!"e ikke k/lIl/nl\'rl'lXl' de XIJri.~l' ,,!culle',.
Glflll:hl'tIt'1l ht'lC/ref 1 l'"sllo,:e", 011/ forån.'t ('r llJpud\·
IIilIg elll'" C/JIIIJ.:II;IlJ.: de" c'1Ie.\le n:t'1II' hekæmpe!.\l',I'tI/uflg
Ilt'd i 1../c"'I'I"l.:m'\, ln·/.I· k/c)\'f'rhe.Hmrdl'll sk"I/)('wlI"i!f



GrO\,roderproduktion

TaIN/29 Ukrudl i nJrb\g med udlceg o/lucerne (K/9)

Toklmhladt:f ukrudt
Karailff (Ol"

\'''''''' ooed
IUI:nDr-btstand')--- AnlaI, Il\;l dz"n l'''''''-I' """,pr. m- , hø<.!. ... ...

/997,1/orSPK

I. Ubehandlet 186 2 9
2. 1.25 I Basagrnn 481T' 36 l 9
3. 1.0 I Basagran 480

+ 1.0 l 5lomp SC' 28 I 9
~ lOg Harmony" 41 O 9
5. IO g Hannony

+ O. I J Fkxidor' 20 9
6. 10 g Harmon)

+ 1.0 ISlomp se 26 9

"10 _ fuld bestand :'Acllpron lilsal 'Lissapol BIO
Led 2-6lxhandlel pi lucerne med 1 ""blad

efter dælsædcns hO~1 har behandlmgeme har ikke påvir
ket lucemeudlæggct.

FOf<;lJgene fortsættes.
Tabel 30 \ i!>er resultatet af 2 forsøg med bekæmpelse

af græsukrudl i luceme. Fusllade X-Ira er udsprujtet i
seplember og sammenlignel med Stomp se og Kerb F.
udsprøjlel i hhv. oktober og november. Græsuknldtet har
i overvejendc gmd været et/Arig rapgræs. og ved be·
dommeisen i april er den bedste effekl opnået med Kerb
F. Mod det tokimbladede ukrudt. som er forekommet i
megel begrænset mængde. har behandlingerne \'æret
næ\ten uden effekt. LucerneafgrP<1en har ikke været
påvirket af de gennemforte behandlinger. Resultaterne
af mts forsøg falder fim i tråd med det. ~om ble\ opnået
i 2 forsøg. gennemfprt i 19%.

FOl'ogene fortsættc~.

Tabe/30. Græsukrudl j lucemt'. (KlO)

'·Kar.d.:ler for plan~lxstand IO:: fuld be-.t.and af lucerne
: prcde-k.lzbemJddeI lilsal.
Ud l behandlelI rIO,c:mbcr. led 3 behandlet i '<plcmb.:r-ollobcr

UkrUdt,plilllLef
lIdb:~'" ;", KM,
merudh

l.oKftw
Gnn IToknnbl

for hkg
plan..

l~n;1
AI":!! !><>tand' ",ha

med Basagrnn 480 og Starane 180. udsprojlel i april.
Vårbrandbæger har optrådl i el megel beskcdcn! om·
fang. og alle prpvede behandlinger har haft effckt. I el

fo~øg er det iaguagct. at en læl ug veletableret græsaf·
grødc konkurrerer særdeles godt med vårbr:mdbæger.

ForsøgsarocJdcl videreforeli.

Typer af vinterhvedesorter til helsæd,
1995-97
Ensilage af vimerh\'cdchelsæd er et godt grovfoder lil
malJ..ehæg. Hele afgrødcn bjærges på en gang. hvilket

I 1997 er der arbejdet med følgende forscgsscrier:
- Typer af vinterhvedesortcr til helsæd.
- Typer af vårbygsorter til helsæd.
- Blads\ampe i vårbyghel~d.
- Cl..rudt i vårbyg med kløvcrudlæg.
- Typer af ærtesorter til byglænehelsæd.
- Bladmndbiller i byglænehdsæd med Uoverudlæg.
- Typer af ærtesorter til helsæd.
- Ærtcskimmel i a:n~hel'iæd.

Læsevejledning
I delte afsllJt cr fo~ogcne omtalt i den nckkefulge. :.om
er li~let ovenfor.
FordoJeligheden af det orgamsl..e Slof er angh et ved for·
dojehghedskoefficienlcn FK in l'jlTO. som er korrigeret
til in vivo.
~IR·metoden (l\ær Infmrod Renektion) er anvendt til
be:.lel1lmdse af indholdct af f'Jprolein. lræstof og suvcl·
se I alle hehtcd~afgroocr.

Forsøg med dyrkning af
helsæd

Markante resultater i 1997
Hvcdesorten Lynx saml den nye vårbyg~ort Tofta og dc
velkendte vårbyg'iorter Mehan og L'Imba har \oisl den
bed\tc kombination lIf el højt udbytte og en høj foder
værdi lil helsæd.

Ved ukrudt!>bekæmpelse i \arbyg med udlæg afklover
og græs har Bao;,agran 480 + olie ViSI en 'ilorre skånsom·
hed o..'crfor kJover end de m·rige prøvede behandlinger.

Til byglærtehelsæd har de ~orte ærtesorter som lolO
og Baccara gi\oet de bedste rcsultater.

I forsogenc med Iyper af ærtesortcr lil helsæd har de
korte til middcllange ærtcsorter givet de bedsle resulLa
ler til helsæd.

8 W,O, ·1.8
8 0.2
9 ".,

'"

8 107,4
8 -1.1
8 -1.7.,

."

,.
"IO
\1

150
O

S4
\\6

1997. 1/o~_l(

I Ubebaodlet
2 1.0 l Kem r
3. 2.0 I Slomp se
~ 1.01 FusilMk X-Tra·
LSD 1-4
LSD 1-5

Ukrudt i lucerne, 1997
Tabel 29 vi~r resultaterne af 2 forsøg med bel..æmpel.se
af ukrudl i \' rbyg med lul/æg a!/uCt.'me. Effd.ten er be
dømt. men udbynet er iUe måh i disse forsøg, Efter
hø~t af dæksæd og Igen næ,te fnrar er det vurderet om
behandlingerne har haft ncgati\o indOydebe p~ lucerne
udlægge!.

I fu"ets fo~og har der været en relatlvI stor u~rudt"be

stand på 186 planter pr. ml. Alle midler har en. 3 uger cf·
ler behandling virkel ganske cffcJ...ti\ t. og ved ho<;1 cr dcr
en helt tilfredsstillende renholdebe. Ved bedømmelsen

1996.2/0,s#g
1. Ubchandlcl 209 8
2. 1,01 KcrbF o Il
4 1.0 I Fusilade X_Trall 119 9
LSD 1.4
LSD1·j
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IO 74 O 0.0 44.8 8.5 23,3 28.0 69.1 1.38 138.3 II.H 100.5

"' 75 o lUl 46.1 K.' !1.1 .10.J (I'.l.1 1..'7 -7.l 0.7 -4.(1

IO 72 O 0.0 45,0 8.7 23.1 ULS 69.0 1.38 -2.2 O., -2.1
IO oK Il 0.0 .n._l K.h ~J.o ~X.O 71U U-l I.K ru -LO
10 79 O 0.1 42.3 8.J 23.6 28.7 68.7 1.40 4.7 0.0 1.8
10 '" I 0.0 -1-1.6 7.7 ~fi.O !6.1 65.(, 1.:'i2 11.1'; -1.1 'J,O

IO 107 2 0.0 44,4 7.4 26.8 25.5 63.5 1,62 5.7 .1.1 -11.5
11,1 IJ.8 7.0

Tl/hd 31. "f"'" {/fI'illfl'l"h L l'dewrfl'l' lil hl'!lll'd (K' I J

(, jllr<øf,: /lJlJ,

Blalldmg l,

Hu".lr

lIerc\I>urd
L)'I1X

Ritrno
TcrrJ
Tnllcale. LolUS
LSI>

-
Kar, f Strå- Kar. f. Pc!.

f·!.:l.
Pcl. af tørslof

FK
Kg L:db. og mc:rudb. pr. ha

Sort pl.l:II:sl længde leJe. ""'- råprot·1 trtStof 1·'lI...dse
ll'Jr~1. hk I

forår ;, cm ,æd " dua'
I"~tof 11\ '·ltro

P' FE 1~lOf I clnnw. 'I a~.

-

l, IIl",.Lr. Hcrcw;u<l. 1.}"I1X. KLlrno
'1)-10. O=ingcn pl.UlII.'f. 1fl=tulu plallll:l-e'l,mtl
O-IO. O=ln~cll kw,æd.

• Ved ,~ndning

Tabel J2. Snruhlmulillg af lillia/n nit' Iii he/sæll.

wstof pr FE PatboJcIslaI for Le

er rall(lIlc!1. Tldligcre fun..ug h:.lr \l~1.:11 der ved '<lIg af
ue riglige ')ono.:r kan Inl,te' et qorl lIdbylll' af fuder med
cn huj fordojelighed.

l 11.)1)7 er der gcnnemfil11 -.eh fllr-.og for ;\t bcly,e for
:--kelJigl' ,nncr\ egnctlll:J lil hcknl. Ud over hveue'(lr
lemc cr afrmn:1 tritic.!lc\ortcn Lotll:--. \{)tll Imn:r til
hlamll de mc\t I..on\lr:lcdc IflIicak ...oner.
~oN'genc er gCllncmfnr! ptl JorJlypernc .IH 4 tll JH 6

uden \·anding.
Fnrfnlglen h;lI' \'æret byg eJler 11\ ede I fcrn for,og og

kh-n-crgnl'\ l Cl for<"ug. Por<;ogcllc er tilfm1 hu\dyrgod
nlllg og er i (jvrigl gmbl..el \om hvede til modenhcd

F()Nlgellc er ....lct i perioden fra I~. til :!6. <,eptell1ber.
Ilcl\:cden er hmlCt i pailKlen fr'l 2:\. Juli 111 4. <JllgU:--1.
Ocr har ikke va'rcludl:cg l fOr~f\gene. Ocr er forctaget

bcb'llIpcI\c af \\ ampe og \I..adedyr MHll i dcn omgl\'cn
de marI...

Por:--ug<;plan Il!! re;o,uJtalcr er vi~t I tabel J I.
Alle :>orter har l)\ ef\ inlrct tilfrcd:.. ... tilknuo.:. Der o.:r kun

reglMrercl <;Illll forekolll\ler af meltJug.
Ocr har vær!;l udbredt kjc~a:d i trilicalc:--oncn Lotu:-- i

tn for\og lig i hvedesorten Terra I el fOf).,ug.
Sorlcmc er 111\\11:1 \ cd d pa... \cndc indhold af lur... lof

og med en :.tubl1l1jdc pa ca. 7 Clll.
Indhuldet ar :-livd.\c har \ ærct llormalt. hvill..cI vi<;cr.

nI der har \ ;cret et norm.llt lorhold mellem \lr:1 nE I..crnc.
Dt:l h.lr ,l..uJlcl ca. U.l () I..g wr'tof Illen: til en fodcren

hcd. cmi hvad man vil k furvcnlc ud fra dt: målte \lr:1
længder. Dette må tibl..ri ... c:-- de hUJe tcmper~l1UrN i juli.
der har fremlllet Janncl\cn af lIford~)Jeligt Ira:!'>tof i \Ira
el.

Ilvedc...oncn Terrn og Irilicak,orten Lotus har haft
den \;l\'c'>!c foder\'ærdi og har glvct de signifikant lavc-

I. God l iWl'I1llsthed.

2. Udlnl/l" I·kal W('I"(' Iwp oR~/abjll

3. FnnMjl'iiRh('tll'ft\ka/ .'ært' .ladall. flt hehfll'l'f for
.\"trll~/llf:fodl'"i dl'lI .\(I/II/('tI" fndernttioll 1'1 da'k
kl'l.

.J. I/lH fordøjeliRhn/e1l ,\ktd Hue hCl), .lkalwu"f('1l
11(1\'(' ('/ kort (IX \'rift .\frå.

5. Gud 1"I',\i lil'li 1 mod Sl·{/IlIPt'~.\"gtlumflle.

Valg af IlIetll'.wrter fil hl'/.IIl'd

I')t}~. Perllal
1')'}(i Hu"ar + H~rc"" MeJ - lIal'en + RLtmo
1'}')7 HU''',lf -f- HcrcWotreJ >I- 1.)Il~ • Rl1l1lo

IJ/Ol/df dl' lI[prOl'l'llr W1l"t('l" hal' Ly/!\ huft tint bf'{!lft,
kOllJbil/{lIiOIl afef hØjf utlhYlll' 0R 1'11 '''l) f(lrtl"jt'iighnJ.

TI/hd 33. hpi!r af l'illlf'rhl'('de\(lr'er 111'rel.\æd.

Sort
Kg 1\Ir;tof pr I"F ForbokJstaJ for a.f:.

1991 1996 I 7 1995 1996 1997

tlIIJaljor.,øl,' 7 -' 6 7 , 6
MålcJion I< 1.4) 1.33 1.38 100 100 100
Ilu";Lf 1... 1 130 1.,'7 110 102 95
IIcrc.... ard 1.45 1.37 1.38 106 98 98
t.yrn 1.29 134 9') 10-1
Rllmo 1.47 1.39 1.40 102 99 102
I"rr:l 1.5.l 1.4-1 U! "K ')3 91

Tmicale. LOlus 1,62 89

'le udhyllcr, beregnel i afg.nxkcllhedcr pr. ha.
I label 3:! er son:--hlamlingcn ~ammcllllgnct mcd gen

no.:lllsnillet ;:tf de \urter. som blandingen har v.ercl \:lm
lllell\<lt af.

Tahcl 33 vl!'>cr Ire :'ir, rC:--lIlt;ller af for~~'gcl1c meu typer
:.It" hvcdc:--oncr ul hd-.~cd.

6
100
100

1991

,
100
'J')

6
1.37
l,ll"1

-'
1.35
I.r\

AIIIIJ!f(JfI'''~

Gns. af soner i blanding
11100n!Jrng I

IIj(Hl lIu"ar + Ilcrc\\arJ + HJ~cn + Rllmo
Il)')? IIU"<lf'" Ilcfl'II.tIU + I } rI' -f- K rllll(}
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T(jbl'13./ T\'per (ifvdrhvgsorll'r li//le/~æd (K22)

Pd allln~lof Udb og rncrudb pr, ha Eftrrhø~ i11
p" Strå- Kar f FK Kg

I L<

h<1"'.... r~
So<1 gnr.~}1 længde leje>

1'<.

nlprOlltræ~lof I,tl\'e1"C
in '''''' hk, pUleSI. ~,

afgr. I

"'."
tGrslof \'Itro pr. FEcm

("r~tof I r.lprut &!"' klø\'er

j/arsøg 1997
Blanding II 23 49 O 40.6 9.5 20.9 28,3 69,3 \,25 66.8 6,' SJ,3 9 7
Me)13n 2. 47 O 43.5 10.1 19,4 29.0 71.0 1.!5 0.0 OA 0,2 9 7
Lamb, 24 49 O 40.4 8.9 20.0 29.7 66.9 1.24 0.0 -0,5 O., 9 7

Tona 22 49 O 4l.2 9.1 2U 28.7 68,0 l.2J 1.9 -0.1 2..1 • 6
Pumo 22 51 O 41.2 9.1 21.2 27.9 64.g 1.28 '.1 0.1 2,3 9 6
Alc:o:is 22 56 O 39.7 8.g 21.1 26.6 65.0 I.JO 4.1 ·0.2 1.2 • 7

L'D '" 0,5 '"
II Mellnn + Lamba + Tona + PunlO

• Vurderet umiddclban fur h~,t af helsæden.
"0-10. O",ingen lcJc!>xd
., O-IO, O=ingen be~tamL l (}::::;tæt beSWflU.

u/bel 36. Sortsbfandinger afl'årby!: til helsæd.

I tabel 36 er sonsblandingen s;lmm~nlignel med gen
ncm~niHel af de soner. som blandingen har været sam
mt'l1~al af.

Sortsblantlillgell Iwr ml'd !lensy" til udbyf/t' og foder
l'ærdi klaret sig på f1i\'l'a/l med genllemSlliUl'1 afde SOl"
ler. J01ll blamU"gell har I'ærn samme"sat af

Den nyt' sort To/w og de I'l'lkellrile sorler Lamba og
fyfP/WIl hM hafl dell bed.~te kumbiluuioll af ('/ høj/udbyt>
tt' o,? en høj foden·ærdi. Alle tre SOrter har e" god resi
Sfl'lI~ 1II0d sl'lImpesygdomme. Tojill og MelwlI er de.\··
Ilden resisrellfp mod JIlIl't"t?cysrenematoder.

Ta/JeI35. Typa af \'(jrh.v~sorterIii hehæd.

K tørslof r_ FE FOTholdMa l'ur a.e.
Son

1995 1996 1997 1995 19% 1997

,tiltal forsøx 7 7 6 7 7 6
Blanding II 1.32 1.39 1,27 100 100 100
Mcltan 1.27 1.35 1.25 103 99 100
Lamba 1.32 1.32 1.28 97 103 101
li,fta 1.27 105
Punto 1.J3 104
Alt:~i, 1.30 1.44 1.34 ., 97 102

• 1995 og 1996: Sanol. + Lamba + Mell:m + Goldic
1997: Me1tan + L;lmb.1 + Tofta + Punto

6
100
98

7
100
99

7
100
100

7 6
1J7 1.25
1.39 1,25

KB tørstof pr. FE Forholdslal for a.e
1995 1996 1997 1995 199<1 1997

1995 og 14%: Banok + Lamb.1 + Mcllan + Goldie
1997: Mellan .,. Lamba ... Tofta + PunlO.

Son

Al1tal/ar$"~ 7
Gns. afsoner i blanding J.32
Hlanding l. U2

Typer af vårbygsorter til helsæd,
1995-97
I 1997 er der gennemført fem forsøg med del formål al
belyse udbylte og kvalitct af fon.kellige typer af vårbyg
:-.Ol1er lil helsæd. Interessen samler sig hovedsageligt om
'orter. der har en huj fodef\xrdi, er Mrå.'live og ~kill1

somme over for udlæg af kløver samt har cn god resi
stens mod :-.vampcsygdommc.

Forsøgene er genncmfor1 pOl Jordtyperne JB I lil JB 6.
og der er vandel på de Ie-ltestc Jordtyper.

ForfnJglCn har "' •.erel kom I fire fnr~og og gnl'~ i cl
f(lr.-.~~g.

Fire af forsøgene er lilfmt husdyrgødning. ug forsoge>
ne er imrigt godsket SOlll de omgi\endc marker.

Forsøgene er "iaet i perioden ffil ::!. apri Iti l 17. apn 1. og
hdsæden er hø~tel i perioden fra 22. juli lil 4. august.
Der er foretagel svampehekæmpelsc som i dc omgiven·
de marker.

M&le~ort:-.hbntlillgell har v;cret ~ammel1:-.al af ~oncmc
f\.'lellan. Lamba. Tona og Puma. Der har været udlæg el
Icr ita\. rajgræs i fire for:-.ug. Udlægget har været kløvcl'·
græ~ i Irt" forsag og ila!. rajgræ:-. i to forsog. Der er iUe
måll udhyttc af efterafgroden.

Forsogsplan ()~ l\~,ultalcr frcmgar af label J·t
Vurderel vcd hc.\:-.t har udlæggel udgjort omkring cn

ljcnJedel ;tf gronma:-.'cn i afgroden. Der har ik.ke været
lejesæd i nogen <lI' :-.l\rlerne.

På lrod ... "r den slore græ~andd i hels'l'dcn har iIHJ!lul·
dCI af :-.tlvd"e ,æret n~mlalt. Dette viser. al fllrhnlc.kl
mellem kerne:: og ~trå i byggen har \ ærel hajt. Fodcrva:r
dien h;lr V,l'ret 1,1\ ere end forventel ud fra stralængden.
Dette lil"krive:-. dc hpje tempcralllfer i juli.

Den nye son Tofla og de \elkendle "ioner tvleltan og
Lamba har haft den h"je"ilt' fordøjelighed.

Der har ik.ke \'ærel signifikant forskel pj, udbYl1t:t af
de for'ikclligt' :-.ortef.

Be~tandcn af gr:c:o> og klover er bcdllnu i udl:t.>ggel
umiddelbar! ener hU~1 af hel...æden. Efter alle \orlt:r har
der værel t:n god besland af hadc græ~ og klover.

Ilahcl .l'; er vi ... l re~ultater fril lre år... fonog med lyper
af d.rbyg'or!t'r.
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Pet Pet. af tørstof Cdbog""""'" I" lu I
11- ""Lo P"1. FKon KgtONof

meldug ''''''ol Ri- In.. I Sti-

""" ",FE 1Il"i llkl "- ILe I
01817 prott:ln ltlof 'd.st: lenlu! prott:lD

<u 1~,7 JOA 22.5 27,1 70.1 I,JJ 90.' 9,·U 67,9
0,01 \7,"\ 10,4 21,1 2"'.1'( 70.J 1.11 1,4 O.l:? U

0.0 35.2 ••• 22,6 26.7 71~ 1..10 ~.l O.'" 5.8
0.05 n.1l 9.1> 22,2 !7.l.J 64,1 Uf! 1.0 -O.bll Il..!

0.01 3~.4 '.J 12,1 3!.4 7\.1 1.31 8.7 ·0.18 7,8

0,111 1~,6 '-' 22.7 !~, ~ 70,(1 U2 \,7 1), I ~ 1.5

'" '" 1/1,

'" '" '"

JINJ JjOndfl!

I Uhc:handlcl
! 1)( Il.:?'; l llh Mcgalurho
1 2 x 0,25 I Tilt Mcgalurbo
J l" 0..1 l )ICfC" ~ 12.~ El"
5."1 )(0,4 l Slerco 3125 EC
() I l( 0,"\ I AIIlI'I.11 PTI1

I ;( O.::!~ I AIIlI_tM
1~1J I.~

I m2-,~
-----------------

I UdlHlll'l \I.al m're højt as: Habilt

1. FonJC'1t'figheden .)I.fll '·({'rt' hOl.

3 Slnlel.\l.fl/l'(('rt" kort Of( :.fijI,

.J Gf){1 n'{;H('''J mml \\m''fw\n:(/omme.

5. Tolall/II m'er for IIllifI'IU<l't.

(), Re~;\f(,1I1 mod Illlrren\ft'flt'mtlttHler. In iJ kom
i"d~lI/ l Hl'fbki/tel In·ppigf·}"t' eml '/1 en amlel ar.

7. Et ,>:od/ wllt.: t'Yell Mmu"fl'>: a{wrta med de
,,[{'nltl' l'{tI'II{"aber filt med fOn'kl,lIiJ:I' resiSt('/I\
kt'fIl'r /1I(ld meldIllt.

\ l"lcl lUNe lovhlaJ. 'om Og';l kalde, :-.padehl,ldcl En
rcl be..kcdcn ukrud"hc'l:lnd p:i kun 77 planh:r pr. l1l er
bdit'l1lpcl ganske tlllred~~tillende Ved upl:elllllgen ca
,l uger dIer behandling er den bed'lc ukrudlsclfelt op
ntiet l fON)g ..led 8 ng 9 \'ed hO~1 har alle behandlinger
lIledfurt t,'n fuld<;tændlg renholdehe, F1exidur er pnl\'CI
for (UNC gang Illed den hen ... igl ;tI bcly"'C, om delle nud·

de" lang\arige effekl k:ln male.. I en bedre renhed ... ed
IUh!. linder arCI!<l .... æk"lbclmgel..er er denne effd.l dog
il..lc kommet Frem. Ca 1 ugC'r ener d:d<;æden.. hml er
!-kan..omheden Q\ct1-(lr kl'l\·erhc'l•• ndcn \'urderet. Be·
handllllgcme i fOf'ng ..lcd 2, 3 og ...a har været de lllc'l
.. kan,nmmc, MIdlernc.. lIldllydel,c pa I..luvc::rhc ..t.lllden
.. mdcre.. Igcn i lorårel 1998. YdeN 111 h~'Jre er \01'..1 ud
gitter III "emikalier cK,I..lu\lV udbnngning,

Fur'\)gcnc rllrt:-,:clte~.

Bladsvampe i vårbyghelsæd, 1997
I 1997 er der ,tarlel en n~ lorwB"t=ric. der ..kai hcl) ..e
l'ffdtcn al "\a1npcbekærnpehc j varhyghcbæd, I tabel
n ,es re\ullaterne af J fONlg. Effc/den al kvart d(),c
nng Tilt f\k~"lurho er ..anunenllgnel med cITd..Ien af
~\ art do..cnng .Jf de n}c nudler Slereo ~ 12.5 EC og {tm

I"fllrmef Anmlar ProlAmi\lar Pj\lr~lllllg af badc ud
h) Ile og ~v,lhlel er bely .. 1. Det frr.::mg.lr. ;tI der ik~e er
opn3et ~l~re merudb}llcr Delle ~~ul1e heller ikke fur·
'·ellle,. J.J der kun har værel meget "age angreh .iI
bl.Jd".uTlpc I fup,øgene. der er udfOrl I I..amba f:! for
'''~l. ~leh.1Il og Henni. J nere.tf r.::nkeltfnf\ogcne er der
megel ..lore ud,Jag. Milli 1I..I..e Cl' '1:l1"1l\~ "Ikre. og 'um
Ik~c umiduclharl kan forl..lare,
h)r'\,~cnc 111rl':l'llc<;

Ukrudt i vårbyg med kløvergræsudlæg,
1994-97
[ for ..og llled hd:cmpcl-.c al ukrudt i varbyg med uul;cg
at 1..I\)\CrgTic, IJlukr<;oge\ del. om en dlckl1\ beLcrnpt::l
\C ~an opna, ,.nTltldlg med t,'1\ lil,tr,e"kdig ,k:m"omhcu
Il\Cr(or Illidf../m('r. der IIlJgar 'IHn en \:c..emlig be
,1;lIlddcl I de !urr.::lruknc bl.lluhnger III græ,m:lrksudlæg.

Tabel 3X \ i\Cr rc\ullalcrnc al4 f{lf'."g eftcr en Il) for·
,ug'plan. hH)r akluelle l1luJler ....mullcnllgne<;. Alle be
handlinger er ,gennemforl, n.tr klCl"erpklllleme har ud-

H\idÅ./ØI'f'r indxar I lall~l tie ./7e{ft· Hm,t'rf:ræ,\f/llJrker:
\i.:d II/..rtuJl\lwka·(lJflt'l\t, l dll'/...\/l'df'rl \ÅlIf der Ill~e.\ IIl'lI'
"'f1, ti" IIddklm'er ÅlltI /fl/u Ja midll'r. MCPA "ml K()I'e
~k(l{It· wh I l(ll· dm/\

Billnkr n\er ,{kel/n mel/em el ul1ellmuJlel aft'ol Ol;' el
(1/'(',,1. II\·or dMj{ III HlIwl;'rtl" MC/~\ har \'trrel air ror hø)
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Tabe/3B. Ukmdt i wirb\'g med udltf'f(. fK2.J)

Tokimbladet ukrudl Karnkt~r for
"'ro)& rord ~,e~udWa Bchandhogs- Id,,"'er-be.stand 'l Kemi L.r.

indeks Antal I Pcl.da:-kn I" h,
_pr ml v. bøsl Udla:-.ID;-ilr _I l. brugs-Ar

/997.4 forsøg

l. Ubehandlel 77 4 7
2.1.51 BMagran 480" I,(JO IO O 7 377
3. 1,0 l Basagran 480 + 1.0 I Stamp se 1.33 7 O • 339
4. 1.0 I Busagr:w 480 + 1.0 I Stomp SCl' 1.33 9 O • 371
5. 1,51 Basagran 480 +0,11 F1exidor' 9 O ,
6. 5 8 Hannen)' + 1,0 I 1Ja...agran 4801• 1.17 9 O , ni
7. S g Harmooy + 1,0 l Stomp se» 1.17 • O 4 2(1()
8 8 g HannonyJ' 0,80 3 O , 1'2
9.8 g Hanllony +0,11 F1exidor!1 3 O 3

"10 _ fuld bestand. !'Actipron 111'>31. l Li~sapol Bio
Lcd 2-9 behandlet på kløver med ~p:l,jeblad.

1abe139. Ukrudt i vdrhyg med udlæg. (K25/K26)

ToL.lmbl:lcle1 Karalter f~

Vlrbnt med Ikh. ukrudt klø\cr-besLant!

Idtverg~ tids- Ip" Udi Ipunkl Anta~ drekn læg,· brug~
pr m' v. bo1-t år Ar

/997.4 forsøg

I. Ubehandlet 199 " ,
2. 1.5 I Basagran 4801> lam 79 ,. ,
3.1.0 I Ba...agran 4SO

+ 1,0 l slompse kim 49 g ,
4. 1.5 I Bas.1gr.m M 75 kim 89 " S
5.1.5 l Basagran M 75

+ 1.0 I StompSe kUlI 35 • ,
6. 8 g Harmon):' "'m 09 g 4
J. l,S l Basagran 480H I løv 79 18 S
8. J,O I BlI'-llgran 480

+ 1,0 ISlomp se I Io" 66 12 ,
9. 1.5 I Basagran M JS I II''' 70 19 ,
10.1.51 Basagrnn M J5

+ 1,0 l Stornp se II"" ,. 13 S
II. 8 g Hannooyl1 I løv 81 IO 4

/996. 6/ors('8

I. Ubehandlet l().l 9 , •2. 1.5 1BaslIgran 4S01, kllll 19 3 , •
3.1.0 I Basagran 480

+ 1.01 Slomp se kim 9 3 4 ,
4 2.0 I 8a...agran M 75 kim 19 2 4 S
5.1,5 I Basagran M J5

+ 1,0 l StOmp se kim 9 I 4 4
6. 8 g Hannonyl! kim 2S 2 3 5
J. 1.51 Basagmn 48011 I løv II 2 4 •8.1.0 I Basagmn 480

+ 1.0 I Stompse Ilø" R I 4 ,
9.2.0 I Basagran M 75 I løv IO 2 3 ,
10.1.5 I Ba.~gran M J5

+ 1.0 I Slomp se Iii}\' III 2 3 ,
II. 8 g Hanuony1l 110" 2. 2 2 4

/995·96. 8 forsøp,

I. Ubehandlet 108 12 , •2 1.5 l Basagran 480" kllll ,. • , •4 . 2.0 I Basagrnn M J5 kim 27 5 4 ,
7. 1.5 l Basagrnn 480" I III" 19 4 4 •9 .2.0 I Basagran M J5 l 10" 19 3 3 5

I Tilsat pcncu~nng~ollt:
;'Tilsat ~rfl:de·kl;l;:bclllld~kl.

256

TamI 39 viser resultaterne af 4 forsøg, hvor fon.kelli
ge behandlinger er prøvel på to tidspunkter. Den tidlig
ste behandling er gennemføn på kJpI'er med kimblade.
mens den sene behandling er gennemført på kløverplan~

ter med første JOI'blad udviklet. Der har været IO dage
mellem de 2 behandlinger.

En gennemsnitlig ukrudtsbcstand på 199 planter pr.
m2 er reduceret væsentligt ved optælling ca. 3 uger efter
sidst~ behandling. Den bedste effek1 er opn5ct i de for
søg~led. hvor Slomp se er indg et i blanding med hen
holdsvis Basagran 480 og Basagran M 75. Ved høst er
den bedl>te renholdelse opnået. hvor Stomp SC og Har
mony indgår i behandlingen. Efter hø~t er der generelt
givet en lav karakter for kloverbestand, også i det ube
handlede forsøgslcd.

I samme label er vist resultalerne af 6 forsøg. som er
gennemføn i 1996 efter en tilsvarende for<;øgsplan. Her
er det i forårcl 1997 vurderer. om kløverbeslanden har
været P' virket af de gennemførte behandlinger. Kun
små forskelle er fundet på delle tidspunkt.

Nedcrst i samme tabel er vist resultaterne af 8 forsøg.
gennemføn i 1995 og 96, hvor Basagran 480 og Ba·
sagmn M 75 er sammenlignet. I disse forsøg er der an
vcndt 2 liter Basagran M 75 pr. ha, en dosis som er lidt
hØjcrc end den. som indgår I t'trets fon.øg. I gennemsnit
af disse forsøg er der opnået helt samme ukrudL<>effekt af
de In midler med en tendens til. at virkningen har \'ærel
bed~t på det sene behandlingstidspunkt. Basagran 480
har - snm ventet - været me~t skån~olll overfor klØver
bestanden på beggt: behandlingstidspunkter med en lY
delig lendens til. at behandling på kløver med kimblade
har \'æret mest sk:\nsom.

Forsdgt:ne fortsættes.
Tabel 40 viser resultaterne af 4 for'iog. hvor Basagran

480 og BasagrJn M 75 er prøvet med lave dO!>er for at
belyse. om tilstrækkelig Ilkrudl.wirkning og ønsket <;kån
:-,olllhet..l overfor kløvcrplantcrne kan opnås på denne
måde. Alle behandlinger er gennemført, når kldverplan~

terne har udviklet det første lovblad .
I gennemsnil har der været 122 ukrudtsplanter pr. m2.

De pn)vede behandlinger har reduceret ukrudtsbeslan
den ret lilfredsstillendc. Ved h\)st har der været en til
freds:-tillende renhed i aJle forsugsled - også i del ube
handlede. Ca_ 3 uger efter dæksædens ho)oo,( er der givet
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TlIlH!l.lO. L'~nldr l Idrl/\g tllt:t1 udl((',: (1\17/1\18)

v...,._ I""n."'_ =:.'..-
kIM... r

L Antal IPet- _bl Udlcp-II bnlp
prm' vblst " "

karakler for J..lo\'crbe"lJ.nd. Alle behandlmger har \ 1..1

.,lor sJ..ånsomhcd, men Ila\agmn M 75 har dog p~\'lrlcl

h.1\)"erplanlerne wagl l ncg:ltlV rCll1l11g.
I :-,all1mc lahel Cl' vi"II"C"tlllaICIlll' M 3 fon..ug, gennelll

t'nrt i IY96. Her er ~J..an~olllhedenaf dc gennemførte be
handlinger \'urdcrel i forjrc! 1997 Der er kun fundct bc
..J..edne for.. h.clle bchandhngeme Imellem

Der anlæggc\; Ikke nyt: lor;<,og. og (Jp~;J\'~n afl-olullc .. 1

'T11~1 2.0 1A<-'1lpnlfl ;, IO =' luld hc,tanJ
uJ 2-5 behandlet pol U,I\Cr nk"d I h'\blad

forarcl 1998. nar ..J..an..omheden er \ urderet I eJc ~ fur
sog, M)1ll eranlagll 1997.

Tahcl ~ 1 Vlscr I.'ft('n·irÅllin~ell i 2 fl\~g, gennemfon I

19%. I for.\rcl 1997 er midlerne.....k.. nsomhcd overfor
kloverbe..tanden \ urdercl , og behandlingerne I for..ug.. lcd
3. .t og () har fåel en lidt 1:lvcrc J..arah.lcr end de uvngc.

UdbY"CI I I. .~f(l'1 cif kfen'l''Xnl'l er Illåll ~Olll hh.g tør
~lllf pr. ha. Udslagl.:llc er ~J11å. og der er ingen l-olali~li",k

"ikker tor",kellllcllclll de pr~}Vcde hchandlingcr
1 ..amme lanel er VI..t resultaterne af II fOT">og. gcn

ncmflln (n'er J ar I gennemsnll af dl ....e for..ug er der for
alle pm\cde behandlinger fundet en ukrudt~ffcJ..I, SOIll

ved høl-o! har givel en helt IIlfrcd\~l1l1cnde rcnholdel'te.
I had ..h.ill1..omhed o\'crfor klo\erbe..tanden angår, har
hchandlmg mcd B:bagran .t80 v;t=rcl de andre mcrle
gen, Behandlingerne har iJ..ke p' vlrkcl udb)ltel med sta
li~lisJ.. "1J..re udl-olag.

Tahcllcn \'l\;Cr -længsltil højere al der er meget Mor
for.o..kcl på disse behandlingers prb i 1997. I-Ienil .. kai
lægge"i omkostninger lil udbringning af midlerne.

Denne fOr-..llg ..opgave afl-olultet hcrmed.

Effekt af ukrudtsmidler
O\'e~lgl 1 vi ..er den effekt cn række midler har vi')l
mod tnJ..llnbladel ukrudt i byg lil modenhed, i byghel
..æd eller I byglærtehelsæd med klcu·ergræsudhrK. I la-

Rc..uh:lteTllc af 1 år.. for'\0g har Vl\l,

at Ha.mRrtU/ 480 + ulie 'tar \'luet meKel skånsotll m'er

for J.,hh'(·rbt'jtmrt1ett,
at B(I.w~rlm .lSO + oill' bør forrrræiler ul ukruilHhe·

J.,lt'mpe/le c I·dr/,,·g med kh'l'f{rtrmdlll'g for (li s,~"

god Ol't·r/t'l't'/.rt' afdett ret dyre Uøl'erjrolldslt'lJ,
III flne mjcller kll" beJ.,æmpe ,,~rudr ti!freds:Hill,.,uJe i

U(u·(·r~rtl'.JIldlt('~,

Il/ udb\'uet lif I. Ilter kløl'U,':rfl''i IHI' har Wrrt'l p nrkt'l
li!df'll ):t"mt'fl1førre ukrudt\'beka·mpelse.

5
5
5,
4
4

4 ,, ,
5 6
4 ,
4 6
4 l>

8 4, ,
7 6, ,
6 5, •

J22
1>'
59 2
75 ,
38 2

"
8· 5

"24

"J,l

"

1997 J Jonø~

I Ubchll1ldlct
2. 1.51Ila~.Jgran 41<01,

3. 1.0 I Ba.~ilgran 4801)

4 ().~ I lb.\.Jgr:m ~XOI'

s. l,S 1Basagran M 7S
ti 1.0 I Ba....gran M H

IlIWJ .1 jonør.:

I Ubehandlet
~ 1.~IB~pan~80

3 1,0 I Basagran 480"
'* 0,5 18il.~agran 41l0'·
S. 2.0 1Ba!l3gr.m M 7S
() 1.0 I II:NI~r.ln "'1 75

IW5, 2r(!nø~ / jl

I Ubehandlct 101 3
2 1.51 Ba\agran ~XO ti? l
3 1,0 I Basagran 480" 91 2
-l 0.5 1Ba.,agr.J1l -lXII" H1'J I
5. 2.0 I 8asagrnn M 1S 84 l
ti Ul I Ila.-.ag:ran \l ?5 10\ I

-.., ''''''_.... '''''''''' K.MaUtr for U.ver- L"db. Ol Kmu
vArttn .... UI'"as ,.... haodImas. MlaJ I Pet d2k.n bøund mmodb "....... _ pr. ør v heM Vb..., I l, ""'.... I ....""....' "'...

/9W1 '!jflnør.:

1 Ubehandlel 44 • 4 • 33,0
.2 1,5 l B.t~.tgr.Ul 41<0" 1,00 " 1 , • 0,4 ]77
3. 2,0 I Basagrun M 7S 1,00 27 1 4 4 ,{J,' 206
ol K~ lIarnwny" 0.140 " 1 , 4 1,7 142
S. 8 g l'larmony + 0.2 l M·Acclal 75 n. lI 0,93 31 1 3 5 ,{J,. 151

• 0.2 I \1-,\(("lal 75 n 0,11 1X 1 4 4 -0,4 •
LSI> 1-6 M

KIIW.J Wi II fon_K

1 UbehJndlet os 7 5 • 44.'
2 1.5 Illasagran 480-" 1,00 " • • 0,5 111
3. 2,0 I BasagJ1Ul MCPA 1,00 28 4 4 0,8 206
4 8 g Harmon)" U.80 li> 1 4 0,0 142
5.8 & Harmony +0,21 M-Acetat 75 n.:It 0,93 35 3 3 0,1 151
II 0.2 I MCPA.7~ pct 0,11 .3 4 , ·0.2 •
f.\f) lIS "'
Iohflcrvlrl.nlllg mAh 1kl\l\'crgr;c" I. ~1;l:1 ]'2.0 IACllpron lil~;Jl "LIS""pol BIO (il~al

Lcd 2-tlllch:llIdlet på klll\'cr meJ I lo\"blad
K.nal.lt:T Hl =' fuld ht:\tand al Ulllcr
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- ..... 110- lCaoi-

~ -Wdn- - -- - .,.,. ...... ... -.:.I~ ~&
..

1* as na
~

.....
~:.

til. ... - - ..-. Ila. 'til!

Oversigt I Effekt afullvalgte mitJ/er mOlI vissefrøJlkrudtSllrler i I'årb)'g med Ildlæg af kløl'ergræs

K/flVU mt!d I l",'b/ad:

I. Ba~agran 480') 1.5 1,00 345 ..... .... •••• ... ••••• ••••• •••
2. Ila~agral\ 4&0 -+ Slump SC 1.0+ 1.0 1.33 119 .. .,.,.... ...... .. .... ....... ....... ...
3. HannonylJ 8, 0.80 136 ..... • •••• ... .... •••• ... ••••
4. Hannony + MCPA,75 JX=1" gg+0.2 0.95 145 .... .... •••• ... ....
5. Basagran M 75 1,5 0.75 155 ••••• •••• ...... .. ••••• ..... ..
6. Basagnm M 75 1.0 0.50 103 .... ..... .... ...
7. Basagran M 75 + Stomp se 1,5 + 1.0 1,42 264 ..... ... •••• ..... .. ••••• ••••• ...
Effekt niveau: ..... over 95 pct· ..· 85·<15 pct., .•• 70-85 pet. .. 50-70 pct ..• under 50 pcl. effekt . effekt Lkke belyst.
"Hannony 111.~ælle~ .,predc- klæbemiddel Ila~gral\ 480 lilsæltes pent:tretingsolu:.

bellen er medtaget midler, som ventes markcd'ifl~n i
1998. Flere midler virker megcl effektivt (5 stjerner)
overfor en ræk.ke ukrudtsarter. For andre arter er der for
visse midler en mangelfuld effekt.

Følg den indrammede ~Irategi.

Strategi /998 mod ukrudt i "årsæd med udlæg af
kføl'('rgm:s

/. Kend de 2·5 dominerende uJ..rlldtsarrer i de" på
gæ/iJ('flde mark.

2. !I'll'rbæt bekæmpe/Ulf, wl Sflart kløl'erplollfer·
flt! har IIdl'iJ..let første fØl'blad - og~å kaldet
spadehIadet.

3. Vær opmærksom på, III Basagra// 480 + ofip ge
nere// er "u.'Ret skånsom o\'erfor klol"(!r.

Typer af ærtesorter til byglærtehelsæd,
1995-97
Æner i helsæden øger fordøjcligheden og foderoplagel·
sen. Fodringsmæ~sigt er det ideelt med 40-50 pc!. ærter
i ensilagen.
Ærter kan enten dyrkes i blanding med byg, eller kom
og rener kan dyrkes hver for \ig.

I 1997 er der gennemføn fem forM,g TTled typer af ær·
tC\OTter til byg/æltchelsæd. Fonnå1ct er at belyse. hvor
dan for-kcllige typer af æneSOJ1er påVirker Jl(Jhyue og
kval ilet i hyglærlehdsæd med udlæg af græs eller kl~,

vergræs.
Blandt de scb, afprøvede \orter har Loto. Baccara,

Tenna og Focus den kOr1e"tc "t:enget. Delta er middel
bng. og Aladin er længs!. Ocr er lil.\lræhl en udsæds
mængde af æner \Varende lil 60 spiredygtige fr~l pr.
kvadratmeter og 40 kg byg pr. ha af sonen Melt:m.

Fire forsøg er gennemføn pa jonhypeme 18 I og JB 3
med vanding. Et rors~)g er gennemføn på Hl 2.

Forfnlglcn har va:rel korn i tre forsøg og maj\ og kar
toller i hver et fON~g.

Fire forsøg er tilføn husdyrgødning. Det er tilstræbt at

gødske forsøgene således. at kvælstofforsyningen har
været 95 kg kvælstof pr. ha ink!. N·min og ink!. efter
virkningen af tidligere tilført organisk gødning.
N-min i rodlOnen har i de fem forsøg varieret mellem
18 og 40 kg kvælstof pr. ha.

Udlægget har været kløvergræs i to forsøg og ,JIm. raj
græs eller ita!. rajgræs i tre forsøg.

Forsøgene er sået i perioden fra l. til 17. april. Helsæ
den er høstel i perioden fra 22. juli til 8. august.

Tabel 42 viser forsøgsplan og resultater.
Vurderet ved høst har de længste ænesorter udgjort

den SH'rslc andel af byglærtchclsædcn.
Ocr har ikke været forskel på tenden'ien til lejesæd i

de forskellige sorter.
Indholdet af råprotein har været højest i de længste

æne....orter, hvilket bekræfter. al æneandelen har været
størst i de lange sorter.

Fordøjeligheden har været betydeligt højere i de kor
teste soner end i de længste sorter.

Der er ikke signifikant forskel på udhyttet i de forskel
lige soner.

Bestanden af græs og kløver er bedømt i udlæggel
umiddelbart eflcr høst af helsæden. Bestanden af udlæg
har næslen været ens efter de forskellige sorter.

I tabel 43 er vist resuJtater fra tre års fol"S"& med ær
tesoner lil byglænehelsæd.

Til b)'g/ærtehef.m:d har korll! ti/ middel/ange halvblod
løse æf1e.wrter som Loto og Baccara vist den bedste
kombi"ariofl af et hf'jt Ildbytte og en høj foden'æmi.

Bladrandbiller i byglærtehelsæd med
kløverudlæg, 1995-97
Kl~wergræs udlagt i byglænchclsæd bliver ofte angrebet
af bladmndbiller. I foråret angribes ænerne. og i juli-au
gust angriber den nye generation af bladrandbiller klø
verudlæggct.

Tabel 44 viser resultaterne af 2 fors~lg. hvor bejdsning
med Prnrnet 400 es og sprøjtning med Sumi.Alpha 5
l-W er provet mOll hladrandbiller. Sprøjtning med Sumi·
Alpha 5 FW er genncrnføn med stigende intensitct. For
~~jgsled 2 sigter mod bekæmpelse af bladrandbiller i ær·
teafgmdcn. Behandling er gennemført i afgrøden, stadi
um IO. Forsøgsled 3 er behandlet såvel i stadium IO \om
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'h "" St208CI· K.d Pct af 1«SIl)( KI
t:db. Ol meOldh, pr ha Eftcr~ ..r- rrtcrl ..... - ...""" ..,.. Pct ..... bl., 1 htlwdUi

.ef' - .ep" "" 'Cd' -... ~ f.~'~~15b~·e1~ ",FE I~~Irlprtlt I H
for pi hctJ "I
RI"~\ Ildø~c:r

.~ (fJnlt1i /997

Lolo 'O 3' '9
Ban,lI.l 'O, .H .2
Focu, 29 3. 63
lenn,. " " 62
Delta " 33 73
Aladln " 31 IS
L'if)

32.0 I3.S 21,7 22,] 1.14 1M 11,7 75,9 9 ,
:'lU I'..J 2IJ.'i :!2.9 I.IJ 2.2 O.l lA 9 ,
31,2 13, I 21.3 22.7 1.14 -2.1 -<J.6 -2.0 9 ,
,n.2 1l,.J :!2.1 22.1 1,ltI (J.] ·1l.1 (Ul • ,
32.9 13,7 2],3 21.4 1.18 4.6 0.1 1,4 9 •
ll,tI I.J.O :!.J,I 22.1 1..20 .3.7 lJ.'I 11.7 • ,.. .. .'

\unlerC:I unuJdclhan h'f hll\l af hd\Z'1kn
O-IO. O=lngcn 1~te:..;I't.1
O lO. n='ln~('n 1'oc-"lanJ. IIb-fulJ hc'lanJ

Son
Kg (""Iuf pr, fT Forholdstal for a.c:

199' 1996 1997 199' '996 1997

Anllllfanøl( \ 6 6 • 6

' ...0
1.14 1.19 1,14 100 100 100

H"Il.-(.lrd 1.11:1 1,1' 'Ol 1m
Focus 1,21 1.14 '" 97
TennJ. U1 1.16 ... 9'J

""" Ll8 '02
AJ.Khn I.l:! UO OS 99

IJuli citer oæ" ..a,oclI' hu..r vcd begyndende optrædell:tf
den nye generation .If hl;ldr.:lndbJllcr. FOrsOgllled 4 er be·
halul11:1 :-'Un\ for ..øg:-.lcd 3 og suppleret R-l Oda~1: scnere
med I:ndnu cn behandling. For~"get er <lnlagl i 2 blok"c.
I bio" A er "Ip, erfmet ubejd..e!' men... dct I blok B er
hcjd"'CI Illed Promet 400 es.

Det fremg5r af tabellen. at de enkelte behandlinger I

for,ug ..lt~d 2-4 har haft ensanet effell. både pa pet
llw.. crplanter med gna' og p kl"\'erbc"tanden l oktober
rkjd'llIng af klo'erfroet med Promc( har Ikke reduceret
omfanget af hladgna\ eller forbedret !dO\erbe,tanden
nx\'nc\'ær(hgt. Uiln..cl om kløverfroene har Vleret bejd
:o.ede eller ikkc. er der Il"e opll~et ~ikre Illcrudbyucr.

I gcnnemsnlt af 7 fOf',og i 1995-97 er der kun opn5el
sikre Illcrudbylter for lIdllpmjtntng af Surni-Alpha. hvor
kl\werfrnenc har v;cret ubejdsede. FOI'~kcllell i angreb..•
graden mellem de bcjd!>ede og ubejd ..edc forsogslcd kan
dog J"ke umiddelbart forklare. hvorfor beJdsmng af
kl'lVcrfroene "'''lIlIe l;'lfC ...enerc "projlning mindre renta
bel

FUf',ogene "topper Der ,il dog i lighed med tidligere
• f', for.,og blive 111311 eftervirlning af behandlingerne I

1997 P klo\crbe... tandcn i maj 1998

Typer af ærtesorter til helsæd, 1995-97
I 1997 cr der gennemtørt seks forsog med lypcr <lf ær
IC"(lner 111 hcl'iæd. fOnl151el er at hely..e udbytte og kv,l
lilet af forskellige lypcr af ~l·rle."orter lil helsæd med ud
læg af !!:ræ.. dier kluvcrgræs.

Inlcrc .....en ..aIllIer ~Ig ho\ed..af!e1igllllll ..uner. dcr har

ulhd 44. HC'jf/I'1IUlg o.~ Jf)rØJfllm.~ III(J{I blot/rom/hil/o· j

/1\ l{/ærtl'he1Jll'd melJ kløw',gf(t'\·ud/trg.( K.l//KJ1)

81adrand· KI0\'c:r Udb
Byg/Rrtehd.Ufd hillc:gnav be..tand'J Klw.er og..... I'ct Pct

cd l PWlltf ...,.
"'a> ""'''

p< m' udbk..~~"'~udllq rnlt!· lI0~tr·

plantlt!r" planler- " " .,
(lU Maj "'..... I......

1Wc 2/"n_1: A AI_I t'f ll~)df'"

I. Ubehandlet 12 " 6 44 15.7
2_ I x 0.2 I SUnll·AIph.l " " • " O.Y
3. 2 x 0.2 I Suml-Alpha 50 6 44 -<J.'
J _l x O.:! I Sunll Alpha 'iO 6 47 J.O
1~\1) 1-1 '"I~H):! ,J '"

II KleLf'f ht'Jlfl't'1 med Prr}l1l'" ,J{J(J ('.'

I. Ubehandlet 83 50 5 42 IS,4
2 I x O.:! I Surlll-Alph.l 111 'in 6 4' ·0.6
3.2 x 0.2 I SUnll.AIph.l SO 6 47 -0.1
.. .1 xO.2 ISuII11 Alph.1 'in Cl 41 1.0
f..:}J) 1 -I '"
U,1J2,J n~

IW5-97 7" fOrtfIR A AI_n" ulH}llul , I-
I Ubehandle:t IO fil , 6 92 16.6
.2 I x 0.2 I Suml·AIph.i 77 .2 , 6 17 1.4
3. 2 x 0.2 I Sunu-Alph.a 61 , 6 17 2.0
-l l 'lo: 0.2 I Suml Alpha ., , b 92 l.u
UWI4 /.6
'.\1> '1 J /.'

B_ K/øH" fæj/II/'I mcf1/'m/ll1'l .100 C\
\ (,

L UbehandlC:I 80 67 5 6 92 17,6
2 1)( 0.21 SumlAlpha Kil 61 5 6 (,l.J O.'i
]. 2 X 0,2 l Suml-Alpha S9 S 6 94 -0.3
...~ x 0.2 I Suml '\Iph'" 'i'i 5 6 If!. 0,4

I.'D I J '"
I.\"I):! ,J '"

·21 dJ~c dh:1 I 'rlllJlnln~ 14 da~e cher "Id_te bdwldhnl;
IO =. Junkn helt d.d.lel af planter .J,rrterslæl Af lIo,erpæ. l uJ

læg-.lrcl
1A.'l.I 2 heh.lndkll "laUlum 1(1

l..ed 1 hehandlc:r I .ladium lOo~ IJul1
I cd 4 behandlet I 'tadlum IO. l Juli u~ Igen Il ro (Lige ..enCfe

259



Grovroderproduklion

Tabel45 TYpI!raflrrlf'surlU til lIelsæd (KJ3)

I\l Udb Ol DImI6 pr. bl .... _af

s-.. ..... "'-
Kar. re.- "'-af_ Ka ... bduod Iuo' ,..

l- '"'- bojdo
~,'.

....... "'- ...-1-1....... -- -1"'-
..-.

''''':'...."cm l. afp .- .. FE Le. .... 1-em

6/ors.g /997
1.0<0 ,. 46 29 JO. I 17,7 20.3 22•• 1,01 17,8 15,6 86,9 • •Foc", 61 " 21 27.2 17,8 20,4 21.9 1,02 ".1 .(l.6 .... • 6
T..... 64 '2 2S 29.8 16.4 21,9 22.1 1.04 ".1 ·2.1 -8,5 • 6
Delia " " " 31.0 11,4 21.6 21.9 1.03 -.l.? .(l.• -5,0 • 6
Eiffd 82 OS l. 31.3 16,4 24,5 22,4 1.01 1,5 -1,0 -3.4 • 6
Aladm 92 11 J1 28.6 16.7 24.4 22.5 1.10 2.0 -0.5 -',5 9 •
LSIJ ,I.! "' "'

Vurdcnt umiddelbart r,W" ho~1 af helsæd
J 0-10, 0=n0nnaJ ~lub, 1001;lllg SlUb med b<rlgc

0-10,0= mgen bestand, l(}::::tzt besand

en hoj foderværdi. og som har en stor afgrødehojde ved
høst, så helsæden let lan samles op af høslmaslineme.

Blandt de seks afpn,vede sorter har lolO, Focus og
Tenna en kort til middellang st::cngel, Delta og Eiffel har
en længere stængel. og Profi har den længste stængel.

Forsøgene er gennemført p. jordlypeme J8 I til JB 6. I
fo....ogene p3 de letle... le jordlyper er der udfort vanding.

Forfruglen har værel kom 1 tre forsog. rocr I to og
græs 1 et for~"l;.

Tre af for"ogene er tilført husdyrgødning. Derudover
er hd~æden l ovngt ikkc go(hkel med kvæl"tof.

N-mm i rod/onen i foråret har i fem forf,og varierel
mellcm27 ol; 106 kg. ~\'ælstof pr. ha,

t.:t.I1æggct har været klovergræs I tre fors~lg og alm
rajl;ræ:-. og ital. rajgræ.... i hver el forsøg. J ct for ...ug har
dcr ikke v.crel udlæg.

f"of\ogenc er ...ucl i perioden fra 2. lil J 7. april. og hel·
~æden cr høslel I perioden fru 22. juli til J I. juli.

Tallel 45 vi~C'r fOf<;(lg"'plull Ol; resultater.
Lutu har halt den korteste t:engel. der har været 33

cm konere end den længste nn Profi. AfgrpdehUjdcn
vcd hU"'1 har \'~cret betydeligl h{ljere i de længere sorter
end l de korterl' ...urter

Der har v:crel me...1græs i afgrøden I de korte"'le ...orter.
Ved høst er der kun Icvnel sm~ mængder afgmdcrcsler

I ...tuhbt"n. og mængden har v:crcl en~ efter de foro;kclligc
soner

Helsæden er Im:-.tet med vcd cl pa......ende lUNofind
hold pa omkring JO !'KI, Indholdel har \'ærct 1:1\ esl i Fo
cu'" Ol; AladlO

F-nrdlljeligheden har været mCl;cl hUJ og har værel hø
jco;t I dc korte ... le sorter

Cdbyltcni\cauet har \ærel meget hOjl. og der er Ingen
siglllfikam fo ....kcl P" de opnåede udbytter.

Be... tanden al græ ...udlæg efter ho<;t af hel'iæden har
\'ærel en ... efler de sck... ænc...oner.

I 1.lhcl 46 er viM resultater Ira tre :ir... for~ug !Iled ær
tesoner III he"'~cd med græsudl:l"g.

Den r('/lItill Åortt' Il'rll'WJrt /../J/(I har \·ist dt'1I bed<ilf'
komJwl{ltioll alet hOjlIIlJh\"trt' O): en ''''J fordoje/jr:lIed.

De kru(IIXNf' !lurta har haft rn ,Ilorre afxrodl>hojdt'
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Tabel 46. T.\JNr afærtf'sortu til helsæd... ,.. Le...
19'>1 ,- 1907 19'>1 I_ 1991

Ania/fim.! .1 6 6 J 6 6
Lolo 1.01 Ul9 1.01 100 \00 100
Focll' 1,1~ 1.02 \00 9'
Tenna 1.04 90
Delta 1.0] OM
Eiffel 1.01 96
Aladm 1.10 94

I'ed 1Im/, men har haft en lavere foderværdi. Man bør
derfi'" IIndgå de krajri8sle sorter Iii helsæcl. Et kompro
mi.' kUl/fie være ('II middl'lIang sort som feh. FO('lls.

f)\rknmg {lf ænehelsæd kræl'f'r jord med en god
1'(mdllOldnllie el fif' ('Ila markvandin8.

Forsøg med dyrkning af majs
1 1997 er der arbejdet med f"lgende forsøgsserier:
- Sorter af majs til ensilenng.

Sugende ma:ngder kvælstof til maj ....
StangOOOlng lil muj'"
fl.'fikro- og makronæringssloffer til maJs.

krudt i majs.
- Nye rnehxJer til bekæmpelse af froukrudt i maJ~.

Såning af græ.. i m<ljs
- Stubhojdc I maj...

Markante resultater i 1997
I son..afpnn nml;en har sortcrne Santiago og Banguy gl
\ el de hOjCSle udbyll~r i forhold til maleblandmgen.
Bangu) har fem år i Iræk \æret blandt de to hojcst)·den
dc ..orter og har \'ISI sig al \ ære en robust son under dan
ske forhold. Dlandt de tidlige til mIddeltidlige sorter har
Antare\. Manalan Ul; A...cona givet de hOje~le udbytter.

For..ogcnc med sugende mængder k\ælstof lil majs ~r

af... lutlet l år. ~cm å~ fo ....ng har vist. al det har "æret op
tlnl ... 1t at tilfore 96 kg kvælstof pr. ha. og at den opllmale
b:cl ...{uffor\)nmg mkJ '\J-min og inkl. efternrl..mngen



·If tlllligere ulfort urg;mi ..l godlun!! h<lr været 179 19
l\æl"lofpr. ha

For..ugene med 'itartgotlning er af'ilullet I r. Tre ;ir
fo ....ug har visl, atllet har været opumall at placcre 125
19 fo..for pr. h,1 \cd ,anmg.

For"\lgcnc med 11Ifor..d af Illllronæringssloffcr til
Illaj" eftcr ~:inlng er at .. lulld i 1r. Ingen af de afpr~,,'ctle

prtlduktcr har haf! lIugeJl hdydende indvirlnin,g p:1 ud
by Ile og foden ærdi,

'-or",'g Illclllemi ..l bcl:rmpehe har Vi ..I.;1l nere l1ud
ler lau ~l:t:lIlrc toklmbladel ulrudl megel tl!fred~.. til
lelllk. ""od k\ Il har Titu .. vi~1 ..ærdcle.. god effelt.

FUf'"gcnc med for-.ldhge meloder III ulrudbhelæm
pcl"C har vi:-I .•It b;lIld"proJtning. lUlllbincrcl med rad
rcn..ning er en lige s god lllcllxle '411ll leml..l ulrudt..bc
l:cmpcl~. ~Ielalli ..l renholdcl"-C af maJ~ er I ;ir I) Uede,
belydellg.t bellrc end l de IO foreg. ende år bade med hen
~yntil renhllldel,en og del opnåede udhyllC. Radrensning
i lombmation med traditionel kemi .. l ukmdtsbelæmpcl
M: er kun altud undl'r l..ullge og fugtige forhold. elkr
hvor den ovrige ulrudt"hckæmpchl' iUe er lylkcde".

Læsevejledning
l dClle afl'nit er lor,ugcnc omwll I den ræll..l·folge. "nm
er 11 ..1el 0\ enfur,

StoNedelen ;11 m~J"fn ....ogene er hlNel af landskonlo
ret, rCJ,ehold

F,xlcf\ærdlen cr sid(,1l 1983 ht:regnl'1 ud fra planterne"
mdhold af top.tof ()~ Illf'toffet, mdhold af raa~le.

træ,tot og r..prulCIII. ""cuxlen gl\'cr IH1\nlig i meget \c1
Ud\lllet maj" ca 10 procenl hUjerc foden'ærdl. cnd
hvad der regl'tn:res i ell"lIagc fra pr.lhi~, Da fodcrv!:er
dien indgår i hele~llingcl1 af udbyllel af afgrodccnhcdcr,
blivcr udhyut:l1Ivl'aUCI l'<J. 10 procent for hlljl i forhold
lil. hvad der Ilpn;l\ I praksis. I '<Jmarhejdc med Dan
marb Jordbrug,For~klUngog l..and"konlorct for K væg
arbejd!.:' der pi at forbedre grundlagel for be~lemmd ..c
af flxlcf\:crdlen af fmk maJs,

Sorter af majs til ensilering, 1993-97
Maj' er en af dl' afgrndl'r. der kan le\-e op lillra ...ene til
ralllmc! grmflxll'rprodulllOn. s freml der dyrles ...urtcr,
'Olll tinder dansle forhold kan producere ct 'labilt og
hOjl udbytte. Delle er en af grundcll!.: ILl den ... tore Inter
c"se for afpm\ tlIl1g af lllaJ~,ortcr I Danmark, En anden
væ~cnllig grund Cl'. al forædlerne ,msker rnajssortemc
afpru\CI i et gra.~n"comradc for maj<;dyrkning.

MaJ<;"'lrtemc 111meides forsøgene efter følgende regler'
I SOTler optaget p den dan~L:c !o.Ortsli'ilc,
2 Sorter. som har deltaget I værd13fprovnmgen I lJund\l

cl r \ed den offiCIelle danske 'iort~afpm\nmg.

~. Sorter opwgel p EU's fælles ~ort,Il'le.

I fOf'ugene måle" udb)'IlCI. og foden ærdlen beregne,
SoTlcme bedømmes for relc\-'ante dyrklllng~cgen ... kabcr,

Sorternes fol<;omhed ovcrfor lulde er noterel, tige~om

der er registrercl Icje...:cd, blom<;lnngslid for hanblom
'lell, angrcl1 af Fu<;arnllll I kolbcMlIk og "tængel :-allll
angrcl1 af maJ ..brand.

(;ro\ fodcrproduklion

7ll"('1 .J 7. On'rugt OlU mujHOrtI'T

PI MJl'tOi.høe
I Et'~1mdr

Ag;l{hr E 6 DK."
i\lC)one E (6) F
I\mpll I, " DK, ,.
Antares E 7 DK, F
Ara~h.: I 6 DK, r
Arsenal E (6) B,O
A~nll.l E (6, I
A'tnd T 6 DK,F
A\I~" T 7 DK, B. D,' "8angu)' T 151 B,F
Banqul'>C' I 16' >
Iklami T (7) D
Ca'klt, T ", l-
eGS 4107 T 8 DK,UK
f).trtl' T , D'
Facet T 8 DK, B, D.GR
Forum I, 'l DK,D,"
Goldis T (6) UK
G\)ld'l\.: T (71 IIK
G", E 7 DK, D, NL
Ihll' E , DK,I',NI

"""-",,, T 8 DK,GB.NL
lIu ...u > K DK.D
Innu~ E 8 DK, F
LG 11..'1 I , DK.I

Lo', E 8 DK.F
\t.m.lI.tJI I 7 D'
Menno T (6) NL
'Il.t\.'" E 16' lU
F·a.ot.lii T (6) F
S.tntMgn E ", D
SK 218980 E (7)
Sophy I, ," UK
StyJis T 7 DK
SU/I\ I 7 DK
Talent E (6) B,F
Turt.1' T (-'i) D
Vigni E ('I F
VulJ,;.an > (6' B,F
X 0763 J E 7 DK

•[og Tbctyder I'Ienhold\"I\ enJ,;.ch og Irc\eJ'kryd~dc h)'bridcr
l, I.q, I ;:; Jn('gcl \lldl'. 9 = n"leFcludhll: (I =- locell\blg

Der er her\Cu ~ugt ~n vurdenng :If t;oncme<; egnethcd
lil dyrkning undcr de forhold. der er gældende i de fnr
!>lellige egne af landel.

Ocr er udsklllel to sorler i m:\le:-ort~blal\llillgen, :-:1lc
de" al bhll1dingcn har været sammen,..t af MlTll'me Apa
che, Na,os. Lolt og Banguy. Det er mCllIllgcn, ;11 der
skal foretage, l'n glidelllle ud~l..lftlllng af sOTlemc I m.
leM)rt~blandinJ;cn,~a I1landingen hele tiden er ..alllllll'll
,<It af aktuelle ..oner

Majssorter, 1997
Sorter l (lfprøl'tllng. I ar er der atpro... el 4() anmeldll'
maJ"...uner 111 en"llenng. og de er \1'11 i label-n.

Navn og opnndel~eslnnd er hentet fra EU·'(lrt~It'lcn.

fra andre Inndl" ~ort,1i .. te, fra afpnl\'mng!'\'irl~(lmhcdcn

eller fra anrneldcrcm opJYlllllnger Benævnebernc E og
T hctyder henholdsvis enkelt- og tfcvejskryd,ede hyhri
der, Dc sidt;ln<cvnte har dcn I1Ic,1 uregelrnæ'''lgc hloll\·
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FiX. /. Majs\'annee"heder /997 fra /5. april fil /5. ok
tober. lO-tlrs ge/lllemWlillet /971-/990 er angivet med
kllrsi\'.

Grovfoderproduktion

slringslld og vælst med høje og lave planter I samme
række. Det betyder f.eks., al hanblomsteme kan le\ere
stOv over en lang periode, hvilket kan medføre en for
bedret beMøvning under vejrforhold, som ellers ville
være ugunstige herfor.

I oversigten er der anført karakterer for tidlighed. Ka
rJ.ktereme fasisætte!> ud fra kolbens indhold af tsm,lof
ved nonnal høsltid til ensilering. Sorten Iliro er placeret
i den tidlige klasse med karakteren 8, og sorten Astrid er
placeret i den middeltidlige kla....se med kam\..teren 6.
Klassernes bredde er sat til 2,0 procentenheder tur-;tof i
kolberne. Med kolber menes her kerne plus spindel med
kolbes... øb.

Forsøgsbeti"Kelser. Forfrugten har været majs i 62 pro·
cent. korn i 2R og klovcrgræ'i, kartofler ellcr roer i IO
procent af fOr\ugene.

Såningen er udfS)r\ i perioden fra 20. april til 26. maj.
45 procent af forsøgcne er :-.ået i april.

Der er sttet IO kerner pr. I...v:.Idratmctcr med 75 cm
rækkeafstaml.

Der er tilfort hu...dyrgodning 111 alle f()r:-~)g på nær et.
og ... ed ..åningcn er der i dt= fleste forsøg placert=t en Np·
godmng.

For..ogene.. plt=je og pasning har -.varet til den omgi
\ende mark, da næsten alle for..og har ligget i bestående
majsmarker.

Ho..ten er udført l perioden fra 13 september til 23.
oktober. hvor ~8 procent af for..ogene er hostet I \Cptem-

km ,
03060

2611

Kolir,:t l'l'jr om (orein-t sneUer maj H'''. (Ir,: .H"tl'ÅÅl'dl'
plamer lIar .\Tært w'd al m<){/frd angreb af r,Harillm.
Angreb af FU\lIrillm IHl el lidli,,<' tidspunkt kall gnl' nu··
get store wJh\'unab.

\hl bl·SIi/lill.f.! af IIdm-d er lit-l \'igtl}<' l1/ s/kn' Hg. til

froet har en ~od spirekraft. frOI't/e J1Ia ikke \"lUt' over
geml fra arer l/on-ejell. og ImnimllJ1l 87 pct. a((reJl'lU'
skal klit/ile ,{P'rt' med kraftigl' 01( SlUlllt' fpirc'r I-l'd nI

"kold/l'Sf«. Vt'd ('Il kold/exf .lpin'.I/røl'lIl' n'd /0 gmder i
Jl/ot/.Wl'lllillg fil dl'll IOI'l1/tl'uigf' hf'\-'t'mlllt!!.H' lIf .Ipin'el'
nell. In'nr/roelle .lpirl'S H'd 20-25f(mder.
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ber. '-ors'lgenl: er så Vidt muhgt høstet, når tørstofind
holdet i målcs(Jrt~blandingen har været 30 til 35 procent.

Væ/.:.slbetillgelser. Om de generelle væk'itbetingelser
for maj'" henvises til af~l1lt A.

Figur I \-iser summen af maj'\vanneenheder i vækst
penoden fra 15. april til 15. oktober i 44 forskellige om
råder af Danmark. I h"ert enLeh område er og. vbt 20
åf\ gennemsnittet for årene 1971 lil 1990.

I alle egne af landet har antallet af maj'ivanneenheder
I 1997 \·æret ret)'deligt ..torre end 2o-Ars gennemsnittet.
I furhold til gennemsnittel har det været varmest I Søn
derjylland og p& Bornholm. Køligst har det været I Øst
Jylland og P Øerne.

Dc gunstige vækstbetingelser har belydet, at indholdet
af torstof har været hujen: end normalt, og at der gen
nemgående er hostet meget hoje udbytter. Planterne har
gennemgående været meget høje og rJnglede. Kolberne
har \ æret ..ærdele.s veludvikledc med en god Lernesæt
ning. og mdhnldet af ..ti\'e1se har været hOJt.

Vcd høst har stænglerne værel grøn nc og I...napt S'

langt frenmle I udviLhngen som kolben. Denne for-;kell
ud\ Il...hngen af kolbe og '\længel har betydel et la\( md
hold :.If tr.estof og denllcd en hOJ foderværdi.

Re,'w/tater. Snrterne er afprovct i fire fOr\ogsplaner.
Tabel ~8 gl\'cr en ~amlel oversigt over torstofindhold,

Hmtoffcts sammensætning ug udhylteforhold for soner
ne i dt.' firt= p1:Jncr.

I alle fire planer er ..urterne hO'ilct vcd Cl fllrh<lld~vi~
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itl/lf'i-lX, Sar/a afnUIJ\·,tI i'/wienm: (K J'i-K38J..
1\-"1 l""luf Pet. af ttlnl(lf "- Vdb' U2 maudb. ør, ly

""".... =- 11.oIbr ...... I--J ....... I ......." I
_.

hU I tal
... fil ...- .uve'" I

ae.
flX. ~

X /"'\d~ /1IY7
Sonsblandm! 34.1 "''> 8.8 17,6 34." 6.2 1.02 140.8 48.4 138.0 100
IIlw n,' ~O,7 9.! IlL' :\.'.5 ".' 1,1)J ·I.l.-I ~,l\ -15.-1 '"Lo', 33.8 53,4 '.4 18.3 33.3 '-' 1.03 -1.8 ·2.1 ·3'> 97
Inl1u\ l·U 52,(1 9,1 17.9 , \,lo! lUl 1.02 11." _-I}\ ·11"K 'lI
CGS4107 35.2 51.6 8.9 18.9 32.9 '.2 1.05 -11.8 -5.9 -15,4 89
Ihl"lr l,{l,1 ~-I.1 9..' 11,1,1 l!,1 :U: 1,06 .IU 6,2 -1'.5 90
DaniS 36,9 55.0 '.1 19,7 32.2 6.2 1.06 ·11.5 -8.7 -22,0 84
Furum lh.5 56.! IJJ) 18,7 ~:",,2 -15 I.().l h,9 1,\ -'),7 '/1
Hud~on 34.' 51.4 8.2 18.9 34.1 ".8 1.06 -13.5 ".0 -17.5 87
1·.K'l"l 35,1 'i I,Il lU 2.0,2 12.1 -I,:" IJjI} 12.-1 ·7.2 -19,9 ".
Sophy 38.0 34.0 8.7 19,,7 32,0 6,,6 1.07 -7.5 -5.9 -12.9 91
cm 5,tI u U

I'/.m II

7JfJnOll fW7
Son..bl;rndmg 33.8 50.9 8.6 18.3 33.6 6.' 1.04 137,6 ...> 132.2 100
\\1 .... , '55 'iU.h '" 11\, , 1-IA 6." U~ ·7,9 -1.6 .7.1 '"Ma.nalaJl 33•.1 51.4 8.9 18.6 34.0 7'> I.().l J.7 1.8 3'> 103

SUll' lb.l 5.l2 ,.. lB.7 35.2. 'i. I I,n'i -I !.7 2, , n.~ 90
Slyh'i 35.5 51.9 9.0 19.2 31,4 6'> 1.06 -9.1 -6.1 -11.9 91
>"07fl' J -'6.4 'i-l.\ b..' 18.7 n.7 "',0 I.().l 11.:'\ Ui -11.1 9'
1\1l1llfC!> 36.1 51.9 8.8 18.7 33.6 5.8 1.05 7.0 2.3 6.0 105
SantlllJ,:tl ~2.2 :'\U 8.' Ih.~ 'lO l,. \ l.l).t 7.7 1.6 7.7 lill,

Goldslk 36,6 52.3 8..\ 18,,8 33.5 6.• 1.05 ".2 1.1 2.6 102
BcI.111ll '8.5 'i-l,h :01.1 !O.I U.I 'l." 1.09 .l,-I lU -1.:'\ 9'
Ca~lchs 32.7 -19,9 '.1 18.R 31.6 ••• 1.05 -1.8 -3.J -3.1 98
/..'11) 7. \ J< ,'/.7

l'lun 111

7/mløll 11IY7
Snnshlulldmg Il 35,8 55,1 8.9 17.B 34,,5 '.8 1.03 152.2 51'> 148,1 100
1\1'.lrhl· lV ~-I.I !:I"lI 175 1-1.-1 •. 1 1.01 .-I,,:! Ul -2.7 ."
NlIxm 37.8 5-1.2 8.8 18.9 J2.9 4,9 1.06 -11.1 -6.1 -15.0 90
A\tnJ n.' "4,' 8.' 19.7 12,0 "" I,OH illA ·6,.~ -I(d '9
Banguy 1-1.5 53.7 8.3 17,9 34.9 •.3 1.03 H.6 3.• 8.1 105
LG!2 'I lU 5.l(, '.' lS,h .\1.7 ?, 1.0'i -1.'1 -2,~ 1.' 101
Aga(hr 35.0 34.8 ... 18,8 32.9 6.4 1.05 -3.6 -3.7 ·6.9 95
\k')llllC .\6.0 :'\-1.9 >.< 20,,0 ., 1.9 ".7 I.OIJ -.\.il -~,I 1l.2 .,
ltanqul'iC 36.0 57.0 9.1 18.7 35.2 4.5 1.05 ....5 .o.• -7.6 95
Gold" .l'.!' 'i-lJI " 203 .\ I.f! '.• IJN _.1,.1 -5.9 -11.11 '11

SK 2189&0 39.0 55.-1 '.0 18.7 33.9 ".I 1.05 .•.> -3.1 -8.9 9"
L\I) !(.~ ,y /fUi

Plml II

8 ttlflPJ\ l'Iy':'
Sonsblandlllg lo l5.2 53.9 8.5 18,3 33.9 5.8 I.().l 147,9 50.1 141.7 100
"-":"ll.I ~5.8 :'\5,1 '." 18,0 J5..~ ~,(J 1.l)J l,'J 3.2 J,X 1(1\

Vlgm 34.7 52.9 8.• 17.9 34.> 6 .• \.03 ....> .0.6 -2.6 98
PJ"1 \1,! 'l \.'lIt '.6 18,2. 1:'\,,-1 -I,S I.().l ·9,,1 0.9 ·K,l 9"
Vulkan 36,fl 54.3 8.9 19.5 32.1 5.2 1.07 -8.1 ·5.4 -11,8 92
Menn.. Ih.1 H7 8.' 19,5 \2.2 -1,2 I.Og 10.-1 l.' -1·t5 ~I

Amph 35.5 53.7 8.3 20,0 31.5 6.8 1.08 -5.6 ·5.3 -10.6 9J

KITurk" l2,7 50,3 ,.. 20,h 295 6." 1.10 2,,2 ·H -5.K ""Talenl 33,,5 53,5 8.3 20.3 32.3 4.' 1.10 2.5 -1,4 ....5 97
'\rWlI.11 15.2 :'\.1.5 "" 19,2 D.7 'i. I 1.07 _'U -\.-1 lUl 'J2
Gl11f 35.7 55.1 8.7 19,4 33.1 5.7 1.07 .... 1 -2,6 -7,4 95
L\'I) 6,5 .1.1 N,'"

Ap.Jlhe • lbn~u) .. Loft + NJAl!'

hUJ l lIldhold af lorslof i alimxlcJI Indholdcl af løroaof l .11 de lil1llg~IC: ~orlcr h:lr del høJeSh: l~lNofinJh\lIJ.

!..nlben er målcpaIdfllt:tcr for '>(lrlcmc.. lldhghed" ..M<.ln Indholdel :lf ..1l\c!..e , tur..lnffet har gennemg; ende

2(,.'
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Tabel49 Sorter o/majs fil ensileriIIS:

...... - - .. ' ........ .- ........
&.1 ..- ~ bojdo :i I~"

.... ...- - -1"'" pr.- ... ....- - ...
Plan l

8 fors"6 1997
Sorublancbng 11 • 1.0 m o 1 14 1M o o o
Huo 8 1.0 211 o 1 3 2m o o o
Loft • 1.0 218 o 1 11 3Of1 I l o
lnnux 8 1.0 221 11 1 8 29n o o o
eGS 4107 8 1.0 235 o 7 10 '29n l I O
H,,,,, 9 1.0 l·U O 7 3 29n O 2 O
non;, • 1.0 248 O 7 5 1M I I O
Forum • 1.0 2411 O 1 5 29n I 2 O
H"""'" 8 1.0 241 I 8 16 1M l 2 I
F"", 9 1.0 2411 O 8 14 29n I 3 O
Sophy • 1.0 242 O 8 14 31n 2 3 O

PWn 11

7fors_, 1997
SorubIand.ing II • 1.0 224 I 7 IO 24n O I O
AVI.~o 8 O.• 210 O 7 3 2Sn O I O
Manatan 8 O•• 227 O 8 2 27n O l O
s.m 8 0.9 223 2 8 6 24n O I Il
Stylis 8 1.0 234 I 8 6 26n O l I
X 0763 J 7 0.9 245 11 6 4 2m O I O
An=- • O•• 24. I 8 12 28n O 2 O
Santiago 8 O.• 226 2 8 13 27n O l O
Coldsile 8 O•• 23. 8 15 26n O 2 I
Bclaml 8 O•• 247 8 5 26n O 2 O
Casleli 8 O•• 241 O 8 I 26n l I O

Plan 111

7fors,g /997
Sortsblanding Il • 1.0 221 I 7 14 24n I O 2
Apad" • 1,0 202 I 7 3 24n O I 2
Naxos • 1.0 201 l 7 3 24n O I 3
Astnd 9 1,11 223 l 7 211 2Jn I 2 3
Banguy • 1,0 231 O • IO 24n I O l
LG 22.31 • 1.0 23S O 7 21 28n 2 O l
Agadir 9 1.0 234 O 7 7 26n l 2 2
Alcyooe • 1.0 234 O 7 9 26n l O l
Banquise • 1.0 246 O 7' 3 26n I 2 O
Goldi 9 1.0 253 I 7 ,. 25n I l l
SK 218980 • 1,0 226 O 7 22 24n I 4 I

Plan IV

R/ors", 1997
Sotublanding II 8 1.0 220 l 6 10 24n 3 l 4
Asconl1 8 1.0 220 I 6 31 24n 12 • l
Vigni 8 1,0 2U; I 6 4 26n I 3 2
Pasil 8 1,0 220 I 6 6 27n 2 l 3
V,IUn 8 1.0 221 2 7 IS 25n 3 6 O
Menno 8 1.0 238 I 6 6 24n • 3 2
Ampli 8 1.0 231 I 6 6 24n S I 3Tums 8 1.0 248 l • IO 27n 2 l O
T.I.." • 1,0 237 l 6 8 26n 3 2 O
"""na1 8 1.0 231 l • 18 26n 7 2 l
Gnf 8 1.0 246 I 6 8 2sn 5 2 O
• Apache: + BlInguy ... Loft ... Na.'tos

0-10. O=mgcn ICJ~d.Ia\ kuldc:reSlSlcn~

værel meget huj!. Delte vlscr. al kerne~ætningen og ker- I overensstemmelse med det høje indhold af stlvc:l~
neudvlkhngen har \æret usædvanligt god, og at ~olber· og det lave indhold af træstof har foderværdien været
ne har udgjort en Slor del af afgrpden. Indholdel af !>uk- megel høj.
ker har for mange af sorterne været mellem'" og 8 pet.. P/(m I er sammensat af tidlige soner. Alle afpl"0vede
hvin.el er tilstrækkehgl III at ..t~re en god ensilenng. soner i denne plan har haft el højere indhold af tørstof i
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~olhcn emI ...nn ...bl:llldlllgen og har dermcd v;erel lidllge
re moden Id ensilenng end ~urt~blandingcn. Den tidlig
... Ic 'ion har været ~nrtcn FonIlIl. der ogs har haf! dd
hOJe\le indhold af "'Inclse. Alle ovrige roner i plan l har
haf! Cl la\t:rc mdhold af stI' el'ie end ...un ...blandmgcn.

Sorten Loft har gl\ct el udb)'ltc. der Ikke er signifikani
fOf"\~c1ligl fra maleblandmgcn Alle oHige soner i den
n~ plan har glvct ~I \Ignifikanlla\ere udb)'lle end ...on,,
blandingen.

IlJ(o" II har ~ortcrne I3e1anll. X 0763 j og Suzi~ \;erct
oclydeligl tidligere cnd 'Or1\blandingen. ø\rige ...lIner i
denllc plan har haft nogenlunde sallllllC tidlighed ...om
...ort ...blandlngcn.

Det hl'Je"'lc lIldhold af <;11\ cl"" er m II I ...onernc SUIi ....
A\ 1'0 ug Manatan.

Sonernc SUIi!'>. Styn ... ug X 0763 j har gl\:cl ct ... ignifi
lI.ant 1.1\ ere udh)'lIc heregnct l :Ifgrødccnheder eml "'01'1 ...

hl:lIldlngen 0\flge ~orter har glvCI cl mJhyllc ....nm ikke
har \;nCI ... igniliknrll fm,lI.dlige fra ..on ...blandmgcn

I !'hm III har alle ...uner hillt nogenlunde ...mnme tid
lighed ...nm ...ort ...bbndlllgcn

Kun 'ionen Bangu} har haf! cl lidI hujcrc mdhold al
<;1l\cI'tC end ..on....bl.lIl(hngen.

Surterne A~lnd. Naxo... Goldl~ og Akyone har ~i\t:t

cl ...igllifikant I;wcrc udbyttc af afgnKkcllhedcr end ."'orl'i
hlandlllgen. Ovrige ...urtcr har givet mlh) Iler. \Olll Ikke
er \Ignili~ant f()r.~eJlige fra \omblandmgcn

I 1'1(11/ IV har ..oncrnc A\coml. VlIl~an. AN.'nal t)~

(ir.lf \ .crcl IldlIgere end '\on....bJandingell. Sunen Ttir~i...
har \ærel ocl)ddigl "'lldlgere end ...ort ...hlandmgen

SOrlerne A~Clllla. Vigni Ut; P;I I har hafl et hOJere Ind-
huld af \ti\ t:be i Inr... tllffet end onsbl:mdlllgen.

Ingen ...nrler har IP",:t '\lgnJfi~ant h(~t:rt: udhyllcr af .• f-

Gro\ fodcrproduklion

grodecnheder cnd 'ion ...blandingcn. De la\'l:"le udbyllt:r
er h~'~lct i 'ionerne Menno. VulKan. ArM::nal og Ampll .

11:thc149 er \ iSI en ~<lrnlct uvcr... igl ovcr de rcgi'\lrerc·
de d)'rkning<;egell:-.~abcr

Planletallel har \ærellllfrcd!'slllIcnde I alk ...oner
PIanierne har været om~ring 20 nn længcre end nor

millI. Sonerne Danis. Forum. Fal:el. Anlarc'\. BanqUlsc.
Goldl .... Tur~l'" ug Graf har \ærcl O\cr 25 CIll hOJere end
<;ort~hlandingen.

Dt:r har v;crel ...por af lejesæd i alle firc fON1}; ... planer.
Del er Ikkc (\ll ...~eligt. al ...urterne har \IIIrre tenden... III
1cje\;cd end ..orl ...blandmgen. hVllll.cl har \ æret tllfældcl
for ...urterne Ilud'On. SU/I<;. Sanllago. Belaml og VuJ~an

Ocr er ,~lI.e regimercI \æ-.emligc for..Kcllc mellem
sonerne'\ ~uldcre... i'len ... l for;lrcl. Sorten X 0763 J har
dug raet en lidi la\ere Karakter end ...orhblandingcn.

nanncl~e :11 "'Ideskud er forc~orlHnet l alle ...urter. I
,>orlen " ..cona har omkring en IredJcdel af planterne hafl
... illc... lI.uu.

1f.lIlblum"lcn har \ærel I bJolml l aJle ...orter I lobel af
penoden fra den 23. Juli III den J I. Juli. h\-lI~el erld nor
mallld

Der cr ~un regi\lrCrel ... må og uoclydellge lorc~om"tcr

af maJ ...hrand.
I cnkelte forMlg har der værct rcgi\lrcrcl ~t~1rrc forc·

KOlll\ICr af FU"'ariurn i Kulbc\lilK u~ i \ta:ngcl. Del for
hold"" i ... \ uld ...umme angreb af hlsanulll l slænglen I
...urlen SUIi .. I plan II ... tammer fra Cl forsog. 11\ or K..J (>1:1.

af \I;cnglcrnc har værCl angrebel af Fu\anum. I ...unerne
A'\cona og Vulll.an I plan IV har Jer I el fur..og \-;t:rel re·
gis(rcn~( vold~nlllllle an~rch af Fu~anum I kollx... 't1ken
Angrchcl har l de In ...nncr værel rcglstreret I henhold'\
\ l'" 75 og 45 r,<:t af planterne.

Mai~. tin H(rkAl'f affl'ks. l'alU/mangt'/, aJlgri/x.>s II'I cif FlIwrlum. der er el! \\'II'1d:l'ht'fpara'lll Smmpt'fl p/mAN trI('d
rt'.f:nHtrll4 op flti SItl'II/<:/t'rm·. Il): h\"i.\ pl'''''i'n b/lin .\'l"({'kÅN, Irtt'ngn dl'11 ",d i 'ilft'Il.~/etl \~d eUl({reb ",ømt'r\If"rl~

/ell. 0X p/eU/w!1 m'ller eller /..Ilfl'iler - fifl,. i el nfdt' IIt'denN kll({'.
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Tabel50 Samlet ol'ersigt OlU sortlforsog I majs 1993-97

(W-o. PI:t. K._ Udbyu."""-pr.ba.- - prÆ 101 ....... ""'" o.
~

,.,... -. ...... la:: ...... ..... ...... .....·I ......I~ -=-I~ctl~
..... ...... ......

Øl Øl Øl Øl Øl Øl Øl ...Øl ... ...

Sor1.sblandmc· 100 100 100
FtJlWgj(j, 1993-97
B~uy 34 O O J2 30 I,OS 1.07 352 1,8 IO' 119.0 11.1 109 110.7 11.2 110
Ap.d" '" O O 32 .'2 Ul9 1.0-:- 14.7 1.8 IO' 120.4 1.2 101 1115 2.8 102
NuO$ 36 O O J2 32 1.09 1,07 34,1 L' 104 120,4 -Ø,I 100 111.5 1,0 101
A\ISO 34 I O 31 32 IJf" 1.06 33.7 1).2 101 116,9 -1.4 99 109.2 0,1 100
AmpJi 3' O O 31 31 LOS 1,09 36,0 '2,1 92 120.4 1,1 101 111.7 -Ø3 100
!lU§&( 35 O O 32 JJ 1.07 1.07 34.8 -0.3 99 11 :'i.4 -1,5 99 '''5 ·2,1 98
Astrid 36 O O 32 J2 1.09 1.10 34.1 -1,4 96 120.4 -Ø5 100 111,.5 ·2,1 98
Hun " O O 11 .lI 1.08 1.0, :n.~ 1.8 IO' II S.7 1.7 91 108.0 2,6 98
F_ " O I 31 33 LOS 1.11 335 0.0 100 115.7 ·12 99 108.0 -42 96
ForwgsA,,994·97
Antates 30 O O 32 34 1,06 1.07 38.1 15 104 119,3 6.9 106 112.8 '.6 IO'
G~f 31 O I 32 33 1.06 \,0,11 n ..2 ·1.6 96 IIS.~ U 101 112.0 ·M 100

"""' 28 I I 32 35 I,OS 1,04 37.7 -3.7 90 117,2 -5.8 '" liD ·',1 '"FOfJogsd,/995·97
",....ton 22 O O 31 .lI 1,06 I ,OS 35.8 1.3 104 113.2 '2 104 107.1 SJ IOS
LoO lJ " O 31 .lI 1.0S I.OS :\6.; 0-' 101 114,1 .1.1 IOJ 109,0 2.8 10J
Vulkan 24 O 1 32 34 LOS 1,06 41.6 -Ø,9 98 125.8 -Ø,3 100 119.9 -1.8 ..
lIudson " I l 11 J3 1.05 1.07 "'.7 1.3 104 114.4 0.1 100 109,4 ,)2 98
Vigni 2J O O 32 31 LOS 1.06 -10,9 -2.6 94 124.3 -2,4 98 118.6 -2.7 98
Slylis 20 l l 31 12 1.O~ 1.0h 375 -1,7 ., 1175 ·3.2 97 III.R -4A 96
Suzis 22 O I 31 32 1,0.5 1.0.5 373 -Ø.3 .. 111,4 -5.7 ., 111,4 -S,4 .,
Forsøgsdr 1996--97
A""". 16 I I 31 J2 1.06 1,05 -10,1 35 109 126.7 '2 103 120,4 ',2 104
L(i 223 I

"
I O 32 29 1.05 1.011 40,9 -5.0 88 126.6 6,6 IO' 121.7 2A 102

Apdir
"

I O 31 31 1.06 1,08 41.1 -2.7 93 128,0 1.1 101 122,1 -1,4 ..
Arsenal " I l JI 32 1.06 1.08 -10.7 -0,11 98 116.7 -0.6 100 120,4 ·2.6 98
Innux

"
O O JO 31 1,06 1.04 36.8 -2.0 ., 116.1 -4-' 96 110.05 -3.0 91

Forum " O O JO J3 1.06 1.0R 36,8 0.8 102 116,1 ·1,4 99 1105 ·:U 91

""" 16 I l 31 3J 1,06 1,06 -10.1 -Ø,9 98 126.7 -4,8 96 120,4 -4,' 96
Mcnno " l l 31 .1.1 1.06 I.Ox W,9 -0,8 '>8 12.'\.11 ·3,9 97 118.9 -5.4 9'
X0763 J

"
I O 30 32 1.06 1,08 38.0 -3.1 92 120.7 -5.3 96 114.1 .0,4 94

CGS 4107 16 O 1 .lI J2 1.05 1... 19,1'l -3.0 93 123,2 -5.S 9' 118.5 -9,1 92

• 1993-96: Apache + Astrid + Calypso + Naxos. 1997; Apache + NllllO' + Lofl + Bang"y
.. O· \O; O= mgcn leJesæd

Majssorter behandlet med Titus for Tllus kan vurderes i forhold til hinanden. og at denne
IlIlknytnlOg til sonsforsogene er der foretaget cn beo vurdenng kan anvendes ved valg af son.
handling af soncme i en 3 m bred bræmmc med ukrudts-
midlet Tilus. Tims virker mod især græsukrudl. men er Majssorter 1993-97
endnu ikke godkendt til brug i majs i Danmark. Det uno I tabcl 50 er vist gennemsnitsresuhater for Arene 1993 til
derstreges. at forsogsparcellcmc i sonsforsogene ikke er 1997, Der er kun medtagel soner. der har deltaget i for-
behandlel med Titus. sugene I bAde 1997 og 1996.

Fonnålet med behandlingen har været al fA ct mdtr) l Længst til højre i tabellen findes forholdstal for de af-
af. I hvor hoj grad TIlus påvirker de forskellige majssorter. pnwede soners udbyttc omregnet til afgrodeenheder pr.

Behandlingcn med TIlos har været gennemfon med ha. hvor udb)uet af måleblandingen er sat lil 100.
50 [!. TIms pr, ha på majs med 4-5 blade. Tre uger efter Ved sammenligning af ArCls resultater med gennem-
behandlingen cr der forelaget en bedommeise af plante- sOlIsresultatcme for nere år ses. hvor vigtigt det er at ta-
falVen. og lige for host er der foretaget en måling af gc hensyn til nen: Ars resultater. når man sk.al va:lge majs·
plantclmjden. son. db) Ilestabililet er en vigtig egenskab. der bor til·

Ston SCl alle soner har været på\.utcl af behandl in- lægges Slor ....ægt ....ed sonsvaigeL
gen, Nogle soncr lil.!.yneladende mere end andre, men I figur 1 er vist en O\icrslgt over soner. der har delIagel
undersogeisen giver Ikke mulighed for at vurdere de en- i 19<)6 og 1997.
kelle !tOner

Del er pbnen. al forsogsdeslgnel for ~(ln~for..ogene l Sel mm gellllemslll1 af /996 og /997 er del de tidlige
19Q8 skallldf()nn~ ....:lIede... all>oncmes folsomhed 0\ er- !mrit" Loft. ,'l/anaran Ascona og Antarej, der har hafl
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dl'II hl'dHI' I..omlmw/um af et IIøJt udhHtr Ol( el hop ",ti
hold al \II"p/W I tOrJf/Jfft'l.

SlIr/r" 11,,,,,:/1\ har/t'm tlr i tHl·1.. l(ill'll'l hO)l:,re /lIJ/n'!

fl' elld tfld/t'lorhh(wlduIIW" Sorfi'" er re! .{Ildfl:. mnl
W/rll'l godl' j(JI'//(/ftll'll tll'lIlll' Hlrt I..lUlllt' ml ,,,, tllrrt'd~

.~filf(,f1r1l' h,lhl'IIl1l·;klillg.

Fig, 2. MflJ~\tJ"f('r IV'#)lJ7 Utlh\lfl' i "1,11' l1!f.!,l"(lflnll1!
(lf~,.()(lt'e"/lI'dl'r og prOCt'111 Mlldll' i tøntoffel ,lom jor
"o/dllul ; fin'hold III I1llill'bl(llullllf;t'II. Moll'blmulill,lil'fl
hor I'ærel WI11I11U'nWl/ af \"('Jrtt't"I1(' Apadll'. A:Jlrid, Clll\'p
m Ol: !\'IUO~ I 1lJ96 o~ Apal'ilt'. Hl111gm. Loft OK VUXIH I

1997 Sorteme t'r rtllII:erelefter ,11IKt'tuli' lor.'llojiflllIJnid
i 1..0lhl·II. /)l'l helnler. at de\ll,hJ.p/eWlrt~rer lIedl'rl"! i
lig/m'lI "I( dl' tldlig,HI' \Orl",. øl·l'rH.

Forholdstal

• Udbytte i hele algroden. 8.e.
• Procent stIvelse i tørstof

I. "OJl og ,'wbill IIdh\/tl' ; fJert' (jr

2. Godlumdfol"l/u·d.

3. (;t1(1 1..1I1dC'rl':Jlltl'f/\

.J. El ",nlo/l1Idllll1d P" 30 lil 35 ptol'l'flf

5. t) hOj/ indhold af.\fJl·I'I.H' I lonwjJt'l.

(j, Undt'r 1.151...1: l<Htoj pr 10d('l"I'II/Il'd. 1/1'/1 IIIlI}.l·
IId.~(,r t'lI Hor dd af I:rOlJodt'n't

7. Cmi rl'li\lI'1/\ mod tUlxreb af "/1,\(11';/1111

/ol \i-lll: tl(w /II m' .<iortl'r('gt'rtl\rl..",n~\\IHt'rhl'

dt'II

Stigende mængder kvælstof til majs,
1993-97
I 1997 er der genncmfon sch fnr\og med "ligende
mængder k\æhlof IJlmaj' 111 en ..llenng. Form~lcl er al
linde l.lt:n optunalc hæhlolTorsynlOg lil f,Jlomaj~ p
grundlag al N-I111n analyser og under henloynlagcn lil cf
Icrvirkningcll al lidligcfl.: lilfurt organi,k ~tof

I fOrM)genc er lilfi)l1 fra O111250 kg kvæhlot pr. ha. og
der cr Inc Illfon hu.;;d)rgodning.

"or,,,gene er gcnnemfun p<1 jordl) pcme JB 1 III JB b.
ol:! der er \;lndel pa de lellc ..le jOrdl) per

rurfrugten har "eTCI maJ" I tre. kHrn I IO og græ~ 1 et
Inr-.ng

N-IlUIl l11dholdct i roo/{men har værel mdlt:m 17 III
7R kg N pr ha ug. har i gcnnCIl1\nil v:crel 3H kg N pr. ha.
I lire af fur..ngene er placerel 12 tll\~ kg N pr ha i tornl
;II en 1\'P-gndmng. Denne k\'ælslolmængde er medreg
nel "cd beregning al den optimale k\· ..cblofm.engdc 1 de
enkelte ION)g

Som'll har \ æret Ap-adlC I Ul fnf',l)g. 'l;I:l:O" I lre ol,!.
1\:\O);uy l cl fnr\"g.

hlr..ngcne er "ael lpenoden fr:1 23. april III 4. Illaj
I-or,;()gcnc er hO"ICI I penOlIen fra 24. \eptclIlbcr lil 15
Hktobt:r.

Tabel 51 "i,cr fON\!.!'plan og rc\ultaler.
Der har \ærel 'por atlcjcsæd \cd de '>lor'lc k\ælstof

mængdcr
Indholdel af IUf\tof har "un værct wagl p:i\lrket al

k\æl<"loflilfor,len. Indholdet af r.lprolclll har kun værel
..vagl påvlrkel af k\':cI'lnflllfor,len. hVIlkct bckræf1er. al
mar' ikke har en luk'iu~oplagcJse al kvælslof.

Indholdel af \lI\cbe o~ fudcf\:crdlcn har n:c'len \-':c
r!,'l en" \cll de for,kellige hæl\lnfm.cngdcr

Sum gennem"",l .If fur'~~gcnc h:tr mcrudh) neme kun
\;crel \nla for lilf""...c1 :11 mere end liX) kg pr ha. Den

h"\lcdc mængde kvælstol har heller lUe \ærel væsent
hgl ngel \-cd lilt~H"l>e1 at kvæblofrn;cl1gder ud over 100
kg N pr. ha .

I hvert enkelt fur,ng er hcregncl den opll111alc k\-æl
'lUfm:cngde \-ed pn ..eme 4,30 kr pr kg N og 100 kr pr
algrodccnhcd. S0111 gcnnelmnll af for~ogene har del
\ ;l'ret I,kunomi,k uptllnalt al lilfure HS kg J.. v:c1,tof pr

Valg af mtlj,I,lort I" (''',Iilt'mlg

95 100 105 1109085

Forum
Husar
Dartis

Loft
X 0763 J
Hudson

Hiro
Suzis
Influx

Manatan
Vulkan

Facet
Ascona
Antares

Graf
Arsenal

Stylis

Menna
AVlstJ

Apache
Naxos
Passi
Ampli
Astrid

Agadlr
Banguy

Vlgni

LG 2231

80
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TaMI 51 Stigt!nd~ mængder A:wrlslof til majs. (K19,

Karaktøf~ Il ...'t. rontof P<t.,,_
""--

......-.pr... -.... ..,.. [ ...... ::':'1 ...... """"1--'1- ~Iu I~aod .........
pr FE

6/orsøg /997

Ingen hælstof O 7 35,2 49.05 7,. 18.1 33.4 1,03 '24,5 120,4 157
SON i kas O 7 35,5 49,H '.1 18.6 32,0 1.05 .,4 7,4 174
l00Nikas l 7 35,3 49.7 ',4 18,3 32.4 1,04 10,9 10,0 182
150Nikas I 7 35.1 50.5 ',7 1804 31.7 1.04 11.5 10,4 189
200 N i Ds l 7 34,. 49,9 ',5 18,6 31,4 1,04 12,8 11.1 187
250 N i kas I 7 3·1,7 "9.6 '.7 l1,~ 32.9 1.02 10,4 12,4 188
LSD "' .,
Gns N-mm I rodzone 38 117-7g)kg 'l pr ha
Gns, optJmal N m:ugde; 88 (0-245) \.g r-. pr ha

Gns. merudb)lte \ed opt 'I. 17.8 (0-51.6) ae pr ha

0-10, O=Jngen le}Csa:'d
: Der Cl' regnet med f'r1~ 4.30 kr pr kg hidslOf og 100 I..r. pr. afgrødeenhed.

Dcn opumale k.væIMofm:cngde Cl' ml.1 k\'ælsloftilfo" l 'tltrtgOOnmg.

År AJa!
lonoI

1993 3 67 27 100 ''''1994 3 -lO !9 1~1 217
1995 4 30 25 98 153
1996 10 71 33 82 186
1997 6 38 31 88 157
Gns. 1993-97 26 53 30 96 17_

II MMt i foråret
:, Beregnct eftervlrknmg af tidligere udbragt organisk gl~nmg

), Der er regne!. med priserne 4,30 kr, pr kg k\ælstof og 100 kr pr
afgmdcenhed. Dcn optimale h:rhlofmirngde er ink!. hælstof
tilf!)" i .\olaJ1gudnmg

• JnlJ N·mm I rodJonen og inH eflervirkJlIng af tidligere ulf,," or
ganisk stof

ha. Del gennemsnitlige merudbyne ved den oplimale
kvælstofmængde har været 17.8 afgrodeenheder pr. h;l

I 1993·97 er der gennemfon 26 forsog med stigende
mængder kvælslof til majs. I 1993-95 blev forsogene
gennemføn efter en lidt anden pl:m end i 1996 og 1997.

I hvert enkelt forsøg er beregnel den optimale kvæl·
slofmængde, merudbytlet for den optimale Kvæl ...!uf
mængde og den oplimale kvælslofforsyning inkJ. N-min
indholdel i rodzonen og inH eftervirkningen af tidligere
tilf,;n organii<tl.. stof.

Tabel 52 vi'Cr reloultateme fra de 5 forsøgs r

De nu afsluttede forsøg med <;ligende mængder kvælstof
til majs har vist.
Ol det har WUt!l optima" Ol (i/fore 96 kg I....wf'/{(ofpr. ha.

ent~1I ; fDm, af hlllldelsgodn;,,~~lIer ; form af effek
li~' kWflsrof i IlUsdl'rgødning,

{jJ den optimale kWf'lsrofforsl'lljllg i"kl. N-mi" og inkl.
e/tervjrknill.,:en af lidIigere li/ført organisk [{m/ni1Ig
har \lærel /79 kg kvælsrof pr. ha,

a! sligende mængder kl'ælslOf ;kk~ har lulfr "ogen Wl'-
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senlUg i1u/l'irkJlitlg pd afgrpdetls samme"sll'l1Iitlg og
foden'ludi,

at majs ikke Mr nogen Jlluu,mplllgelse af kvælstof

Startgødning til majs, 1995-97
TIdligere forsøg har \'ist. at del under relati\'l ugunstige
forhold for majsdyrkning er nodvendigt al placere en
Mangodning \'ed såmng. Forsøgene giver ikke svar på.
om del er kvælslof eller fosfor, der er brug for. Det er
også uvist. hvor slor en mængde fosfor der er nødven
dig, og om forskellige typer af fosforgodnlOger er lige
velegnede ...om stangøelning. Fonnålet med denne for
søgsplan har derfor været at belyse disse spørgsmål.

I 1997 er der gennemført fem forsøg.
Forsøgene er gennemført påjordlyperne JB I til JB 4.

Forsogene på de lelleste jordt}'per er vandel.
Forfrugten har værel majs i tO forsøg, vårbyg i et for

~og og kartofler og græs i hver el fors{jg.
Det er tilstræbl al grundgodske forsøgene. således at

kvælSloffol'yningen har været 166 kg hælstof pr. ha
ink!. N-min og inkl. eftervirkningen af tidligere tilfpn
organisk god.ning. Forsoglogooningen har værel afbalan
ceret med kalkammonsalpeter, således at alle forsogsled
har \'æret g,K1et op til en kvælslofforsyning på ca. 200
kg kvæl<;lof pr. ha. Jordens N-min indhold i rodl.onen
har været mellem 14 og 119 kg N pr. ha. Fire af de fem
fursøg er tilført husdyrgødnillg.

Sorten har været Apache l to for...og og Naxos. Loft og
Manalan l h... er el forsøg.

Forsøgene er o; el i perioden 1'1'3 21. april lil I. maj og
er hostell perioden fra 2-l. -.eplembel' til 20. oktober

FOT';ogsplan og resultater fremgår af tabel 53.
Ingen af forsøgsgooningerne har medført ~vidninger

af maJscn l foråret. Forsogsgøelnmgeme har heller Ikke
påvirkel planterne<; kulderel'istens i forårel.

De forskellige mængder og typer af gødning har ikke
haft nogen væsenllig indvlrknmg på hverken lørstofind
hold eller !urslOffels sammensælning.

I :\rets foro;og har der ikke været signifikante udslag
for lilførsel af hverken kvæl'itof eller fosfor.

Nederst i tabellen er vi~l j;ennemsnittet af forsøgene;
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o • 33.7 48.1 8.4 17,8 33.4 1.01 124.9 121.8
• " 6 J.t.! ·17.K K5 17,4 U.O 1.01 0.6 :!.I
+ O • 3.1,6 48,9 8,5 18,3 31,9 I,(ll 0.0 .1.3
+ O " U,O J)i'l '.4 11.8 .n.2 1.02 4,0 -U
+ O • 34,2 49,3 8.4 11.9 32,8 1.02 2.' 2.'

• n • .14.1 .t'J..t 11.'1 IH.O 'U l.,n 0.1 11.0

+ O • J·U 48.8 8.• 16,8 34•• 1,00 .o.J 2.8

• O " 1J.1l JI}.'i '.6 17.1 W.O l.OI 1,1 l.!

'" "'

PI",· Karakler r(If;' 1\:1. !«Slof Pl;L af 10nlOf Ud" tia lnerodb

lAd nDg Af ;I rid< """.I --1ur.<oI l.:;.
KJ

'" Ir....... Iit)e- vid- I'OJ- af kolbe:
,....

t~n( a.e......... i«d run, l<tt& &...... ",FE f'! hl pr. ha

-"jo,..ør: /W

(;nmJg,'<Inlng
+34Nikas
+Q\lila,
+ 8 P I lllonoalllmJo<,fll1 + 10 N I kas
+ l'i P I lllllnll,lIl1l1l Ilhl,11 -t :!6 'II l,l'
+ 30 P I moooamm.fosfal + 19 N I I.:as
... 1'1 Pldlanllll h"lal +:!I \lIla-,
... I S P I Inpd>upafmLlI + ~ N I Os
.. 1'iI'I\lP:!()..l~·()m II
I~f)

I."lor'11g IW" lp

(jrllllll),'l'll.lnmg I
+34Nikas I O • JO,4 .11.7 8.2 IIJ,7 31.2 1.05 110.0 104.6
....1.1 \l I la' • O " • 10.'1 JUl 8.J IK.6 11,4 I.O'i l.b 2.11
+ IS P l moooamm.fosfal + 26 N l las + O I • JO.8 42.2 8.J 185 31.6 I.(ll '.' '.0
+ ,lO l' I 1IIt11ltl;l1l11ll III,ttl + II} \l I f...I' , O O 6 llUI -!:!.7 8..1 I'J.O \41.1< !.lit! \.• 1.2
+ 15Pldlamm(osfat+21 Nikas + O O • lO.8 -!2.6 8.J 18,8 31.2 LOS J,7 J,4
.. I" P I Inpc'hufJ('rfo'IOlI ... ,l.J ~ l kJ, • Il I " 10,1l .12.:- X.l IlU 12.0 I.l~ 2.4 .1.7
... IS Pi NP2Q.9-0m. B + O O • JO.7 42.9 8.' 18.6 31.3 I,(ll 7,1 J,.
I~/J 2,5 3.0
Glh \.,plllnall' m~ngdc 1) 12.'l11l2IHlgl'pr h.\
(jn' rllcrudh)llC \cd "pi I' '\.](1) 1".II<le pr h:l

I' Grund~\)ljmngcn, ..alcr III en h,chl'lffor'}'rlIIIJlll<I 1M 1.): ~ pr h;1 mI.l ~ min .I~ cIR'l"\'lrlnmg allldhgerc ulfII" of}!aOl\k <,1<)f Dc cnlcltc
h'lf"ilg,lcd Cl g("hlcllOP III en b;rl'llllh'lf,..mn~ pd !on I.g l\.,,"IOI pr h,lIllU fOf'",~,g\)ljmn~

O-IO.Il=m):cn ICJe..a:d, In):cn ,\ Idnlllg og Ingen rt'''I'lenS o\'('r lor kulde-
DCI Cl re):1le1 mel.! pn"Cme IUJO kr pr 19 fo--fO( o~ 100 I.r pr. .1fgmdccnheJ Dcn opllllldlllhf(lnll.cn~dl." I 'lang\K1mnjl cr ud ()\CI den
m;tngde fo,for. d('f ('f lllJdl i !;nJndg'''hkmngcn

Tf/bd 5-1 Sffl,.,g"dtllll~ /II "Ul)'

In/III fllrl61t IW.~·97 5
Opllllull.g P pr. ha 12.-1

/II
I~.'i

J

I:!.X

Sek, af fu",'gene har liggcI legnc. '>om normalt har
l..Ullgl ,cJr l fodrcl. men\ de oVflge III IOfSOg har ligget l

egne, "om normalt har mildere vejr i for-.trel. Der er m...h
lige a !>Iore lIIerudb)uer for '>lartgudnmg 1 de mildere
egnl.: om 1 lIe ~oligere cgnc.

I. Der er rc~nCl meJ pn"l'rn,· 11.00 1.1 pr. 19 P Ilt: I(IO lr. pI lIf
gn"kenhed

19l.J5·l.J7. !-'or..og\lcddcl med ltlfor\el ....1 75 kg fo...fnr
har kun \ ærel med i 1996 ol! 1997.

Som gClIllem... nit af fun.ol,: ...arene har der \ :erel Cl "'lg+

llllik.Illt ol,: renlabcll meruJh) Ile for ,Il placere fn ...for
Der h.tr iUe \ærel "'Ignilikanl for,kcl pa \lrkmngcn at
de fnr,kclllgc fo'>forgl'dningcr

FN hven cn"clt ION;g er beregnet Jen oplimale ro...
loml;cngde l Ircf]cnJedele al for"ogcllc har lier \ a:rd
okonulIll l al pl:Jeerc fn... fnr \ cd ...amng. I genncm...ml af
alle ru"u~ har del \<a:rCI opulIlal1 al placere 125 kg Io...
for pr ha. hvil "el I ck.... ,,'arer til 55 kg NP 12-23-0 pr.
ha.

IIahcl54 er fllf\U~enedell op efter junItype ug fu~f\lr+

lal. For hvcr kalegorl er den nkonoml"'l.. oplimale fosfor
mængdc ang" Cl.

Tabellcn vi~cr. al Jorden~ 1(I...for~talu'" og jordlYJ>l: lil
\~nd;jdendl.' iUe har haft nogen belydmn~ for lien opll

I1lJIc fu... funnængdc

Ix nu 3f~lultcdc fo""g med ~Iangodlllllg III maj ~lllll

er ,!!cnneml1ll1 l tre fUN)g..,.1r lIlt'd t'1l forholJwi kølig
lll'U. lur vi ... l.
lit llt't har l'll'1"i'1 oklJl1omid; optmllllt Ilf plm'('rt' 12.5 Åg

{m(or pr ha.
dt da er hOHn 5.3 1IIg/'(!c!ee"/wder pr. lUl for (kil 01'''

/Ilall' jr.1.\lormæn,f{de,
ll/ da l'T malI remob/(' lull/ag jor ~wrt~(UJtlj"g i b,Jdt'

Ål,/ige O): III/Idc 1'):1/e lIf Il/m/et,
lil der iÅk#' IllI/' I'fl'ret \'iXllijiktUlI /onkf'//ul l'irJ.J1i"KI'1I

afde /onkfllige jniforgoti",,,!(t'r.
m den optmlll/e fOJ/ormæns:tie lilrynt'!adl'"de lUe Il(Ir

\'INt'11H.ll'irJ.l" lljjonJt\pen el/er}on/ens jmftJrtll/ in
di'nfor de grænser pa /renlwidn'jl iR J·5 OK P, 2-7
der hllr "{l'ret I fonogelIt'.

(J( dl'r ikkf' er 1IØSf"/ \';gllijikatlf" lIlerudlJytll'rjiJr plan'
nI/g af 1.1 (('/.HO/ lillll(l]J. da i jun'tjl'11 a fuldgod.IJ.1'1
1/1t'lll.ndl/o[.

at 1'/lIl·erin,!.: af ,\·tl/rt.~oti""'K ikke \",,"lil:l /rar\'kat!l'I
I'/mllerne eller I'tl\'lrkn I'ltmrern(''j kuldereSIHell., I

foråret.
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at placering af gødning stort sn ikke har {H1\'irl..el af
grødens indhold af tørstof, tørstoffets sammensæt
ning og foden'ærdi,

ar placering af en borhoJdig fosforgødning ikke har
haft nogen betydende indl'irkning pd hverkell udbytte
eJ/er kvalitet i forhold til de øl'rige afpr"~'ede fO-\/or
gødninger.

r
;tartSødnins til majs

Ved s""illg afmajs til en_~ilering placeres en "urnK
de gødning sl'aretllle rli /2.5 kg fosfor pr. ha, feks.
55 kg NP 12-23-0 pr. ha. Gødlli,lgen skal placeres
5 cm linderfroelog 5 cm I'ed siden affroel. Af-
slUndene komrol/eres jæl'nligt under såningen

Undu milde forlwid kan slarrgooning e\'l. undla
des, hds der er nedharl'el lundrr- eller handels·
gpdnmg i sdbedet.

De" samlede mængde lilfprlfiJsfor bør ikke OI'U

skride tlel normerede fosforbehm' ved del aklllclle
fosforral i jorden,

Tabel 55 MIkro- og mllÅrQtIluingwoffu lil majs (K4/)

Mikro- og makronæringsstoffer til majs,
1996-97
1 1997 er der gennemføn fcm forsøg med mikro- og ma·
kronæringsstoffer til majs.

Formålet er al belYM:. om en behandling af maj!>en
med mikro-- og ma.kron:ering~~loffer efter fremspinng
kan ~Iabilisere udbyttet og kvaliteten p et hujl niveau.

I de fem fOf',ug er der afpruvet 7 produkter. I tre af
di,,~ forsøg har der været afprøvet et ekstra produkt
(Ohgomag).

Af de mindre kendte produkler indeholder Zintrac 700
g z.ink pr, J. Hydromag 20 pet. magnesium. HerbaJi inde·
holder flydende ekslrakter af havaJger tilsat et speciel!
mlx af andre planteekstraklcr. og Oligomag indeholder
21 pet. calcium. 5 pet. magnesium. -l.S pet. svovl ~t
kobber. zink. bor. jem. Jod. mangan og molybdæn_

På nær Herbali og Oligomag er produkterne udsprøj·
tet ad to gange. Førsle gang når majsen har været IO cm
høj. og anden gang når majsen har været 30 cm høj. Pr0
dukterne er ud..prøjtet i en vandmængde svarende lil
300 I vand pr. ha. Herbali er udsprøjtet ad IO gange.
FOf'le gang straks efter såning, og anden gang når maj
sen hllr været 30 cm høj. Oligomag er ud"predt ad en
gang slfaks efter .,åning.

2...e. ...beIL ,..... ....... .... fIl_
Ila

UA. .. _

.... ~J ... .,I~ .... "'-1-1- ... .... ....
~~ ......... ......... ,.A1 .::., I ....aD

5/orsøK /997

l. Ubc:hand~1 88 9 201 36.3 8.2 17,4 J5.0 1,01 1J7,J BS,3
2.2)( IO kg SproJlesvO\·1 88 9 ",' 36.6 8.1 17~ 34.7 1.02 -LO -1.1
3. 2 x 0.61 Mantrae 88 9 202 J5.9 8.1 17.4 34.5 1.01 -3.8 -},6
4. 2 x 1.0 I Zintr:IC 88 • 201 36.7 8.0 17~ 14,8 1.02 -1.8 -2.0
5,2 x S q Solubor 88 9 199 J6,) 8,1 17~ 34.9 1.02 -1,0 .1.1
6.2 x IO kg H>dromag 90 9 202 \6.6 8.J 16.7 :16.1 1.00 .Q.8 1.7
7.2 x IO kg NP21-23-o 90 9 201 :16~ '.1 17.7 34.9 1.03 0.6 -1,3
8. 2 )( 11 Herbali .8 9 200 36.6 '.0 17.2 16.0 1.01 -2.1 -LI
LSD n, n,
J/orsøg 1997

I. Ubehandlet 67 9 202 37.8 '.0 17.9 35,9 1.03 141,3 137,6
9.250 kg Ohgomag 67 9 202 18.2 '.0 lb.? " 1.00 -2.6 1.4
/.SD '" '"
9/orug 1996·97

t. Ubebandlec 68 9 190 31.7 8,3 18,7 32.0 I.OS 120.9 115,4
2. 2 )( IO kg SPJ'OJ!C'-wo\'1 69 g 190 32.? '.l 18,5 12,4 1,().l .Q,3 0,4
3.2 x 0.6 I Mantrae 69 9 190 32.4 ',3 18.4 J2,2 I,().l ·1.6 .Q.9
~. 2 )( 1.0 I Zintroc 6. • 189 32.8 8.2 1118 .lJ.9 I,OS ·1.8 -1,9
5. 2 x 5 kg SoIubor 69 9 188 32.7 '.l 18,3 32,7 I.().l 0,1 1.3
6. 2 )( IO kg Hydromag 70 • IR9 12,8 '.l 17,9 33,4 1.03 -0.1 2.1
7.2x IOkgNP21-23-o 70 9 189 32.8 '.2 18.5 32.7 I.OS 1.7 I.'
LSIJ n, ~,

B/ON.g 1996-97

1. lJbdw<d1eI 72 9 191 JJ.J ',3 18.5 J2,6 1.04 112.2 U7,3
9,2)( 21 Herbali 72 • 190 .lJ.6 8.1 nu 11,1 1.03 .Q~ O.J
LSD n.' M

"o-tO. O=gule planter. lD=fTli)fJ,;egrllnne planter
:, 0-10. O=ingen leJC'-~d
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l-oN)gen.: har liggel på jordlypcme JB J III JB 5. og l
Ire af fu .....ugellt: pil de lellesle Jordlyper er der vandel.

Fnrfruglen har været majs i hl fo~()g ug ~orn. gr.c'i og
kanoner i Incr et fur-.ug. 50nemc har \'xret Apache I IO
fur..ug. :-.Ja,;"" I Io og Hanguy I Cl fo~"g.

Fnr.."genc er ..ncI 1 pcriod.:n fra 19. april til 9. maj og
er 11\1.. tel i pcriouen fr;l den 10...eplcmhcr III den \J. ok
IOher

Til 'lf fONIgene er ulfon hu,dyrgoolllllg. For,ug.cnc cr
lUC IlIf,)n handeh!!l)(ining mdchuldcnde ,\ 0\ I, nla!!'
ne"IUIll eller nH~run;l·nng""I()ffcr.

r:llr")g..plan ug re ..ultaler frcmgar allabcl 55.
lInllddclban før h\er behandling er dcr i UCI uheh:lIld

lede fors\)g~leLl Ullt;lgcl en pl:inlcrn"e til ;mal)"enng
for rdc\anlc n:cring'''luffcr. Re'ull;lIcrnc herfra bn ..c,
I Tahdhilfll: III uuul\jonoge'll'

To uger elil'r <;Id<;le behandllllg har lIcr 'lOrt -.cl lUC
været for,~d p~ pl<llllcrnc.. h('Jde ug fanc cflcr de f'lr
..kdllgc heh.llldlingcr

PlanlclHljden. afgmdcn<; :-anunen,;clnlllg og fIKkr·
v;crc!l ved In,..t har "lori ..cl hd ler iUe været p;h ir~cl al
de lu.....~elhgc hchandhnger.

Der har lUC \ ærl'l ...gOlfi~allte meruub)'lIl'f for LIe
for,~dligc hchalllJlinger.

Neder..t I lahcllen er \ I~I gennem ..nlllet af for...cgene i
llJl.}fi ~lg 1lJl.J7. Heller 11..1..1,' her er der .... ;l'~enlli!!c: uu,lag
af (1L' Il)r.. ~eJIlJ:!.t.: hehalldlinger.

De nu af,lullede for,ng med ulfor<;cl af mll..ro og Ula
kmn.cnng....lnflcr til maj, l \;d ... tpcriollen. ucr Cl' gen·
nemfl)rl i hl for-.ug,ar med cl u,Ot:lh :ll1l1g ~nldl fnra ... h;lr
\ i"l.
(1/ III/-WII lir dl' (/f/W'lId/t' I'lOduk/('r lUll' hali ('II .\y"1i,~

I/"kllillg lUl p/mUl:farl'('1I og pIUllfl'hø)dnl.
(1/ /IIgt'tI afde a(prøl"t'dt' prOlII/J..ler har luift ""l.:t'1l bt'f\"

dnli/e /lUlllrklllll/o: I'" ffH/f'n'fl'rdl Ol: tIlJbYUl

Ukrudt i majs, 1996-97
MaJ ..argnx.1crnc udvIl..lede ... ig I:tng."oIl11 I 1<)<)7 P:I gnllld
af del ~1,lige fodrwcjr LJ~mdhhck:l'mpcl'\Cnhlev gen
nemfl\rt under gUll "lige \"Ir~mng"betmgel"er. Idet en
pa,..cnde jordlllgtighcd \ ar lJlcd ....ir~cnde til. cll IlHulerne
\ ir~edt:' effdtJ\ l og lang\ ari gI. Sluteffe~lcn \ed hn't \ ar
genereII god I de gennemforte for-;ng

T;lhc156 \'I ...cr re"ullaleme af4 for ...øg. hvor fon.I..c1lige
blandinger er ,ammenlignet med Lidu Se. der er all
\('I1(..It ...om ..wndardbchandling. -.ch um midlet endnu i~·

ke er gud~cndl. Fn.....upk-o 2-tl er heh.mdlet 2 gange.
mcn, fnr-.ug .. lcd 7 er behandlet 3 gange. I gennem.snll
har der \æret en rcl bc<;keden ul..,rudl\beMand pa 1~2

planler pr. m=. 'om er Ilc~ælllpct gan..~c effe~ti\t med de
pl'lweuc bcham.llinger. l3a:-.agrall 480 + StOIllP SC' - ror·
,ug,lcd 4 - hO!r dog Ic\ Ilet lidI lIlere u~nl(h end de (l\ rige
hch'II1Jhnger Denne fnf\,~c1 I effe~1 .. l:Ir og"';1 Igennem
\'cd hu"l. I~n ekqra llchandllng med Lido se har ilJ.e
fortll,'dret cfki..ten I lorhold til fo('.ug ..lcd 2. Udb)llCni
\e<luel er 11IlJI I gCIlTlCIll'flit af de 4 fUNlg. ug der er op·
n.ict megel 'lure rnerudhyller for;1I be~;clllpc uknldlel.

I ,amme tilbel er \li~t resllltatl'fl}e af 8 fors\,g. gennem
f"rt I 1996 Re,ultaterne af de lu ar, fnr,ug cr P:Cllt ..am-

Gro\'foderproduktioll

!~
l"""" t\:1.lJrknmr: lJdb.I)&
pr. m: "" .... """"'"Juli Gnn I Toklmhl ae pr-bl

19<;7 4j"nøx

l Ubehandlel 142 2 62 88,'
~.::!)( 1.:'\ 11.111":-'(" , l l <;9.1
3. 2 x 0.2 J SlaI-:mc-I(XJ

+ 1.2.51 Gardopnm'l IO 2 59.9
J ::! • O--'oli 1 Ha....~ran JKO

• I.~:'i I $lomp SCl " • IO hl.X
5.2 x 0.75 ~g Lcolagrnn

+ 0.75 I G.m.lopmn 6 2 61.8

" 1)( I.'i J [,d(1 se
1 )( 'iCl f TIIIl' II II 57.0

71xl,OlLidoSC 2 O 60.1
L(jf) , .... !'i.•\
Lm:·"" '"
1Wf> / fnrfjl.(

I, Lbch.100lcl 242 .3 28.0
2,21' 1.:'\11.IJnSC 4 1 67.6
J. 2 x 0,41 SIMlIne 180

+ 1.2.51 Gardopnm l' 69.1
" 2" O.7'i log Lcnl.l~,;m

t Il.1oli I (j,INt'f"lm 14 t, 57Jl
7. 3x 1.51 Lido se 2 2 71.1
UilJ 1·7 NUJ
L\O: 7 ,,,
19C}() ~ jon".J:

I Cbehandlcl 188 87 45.9
J 2)< 1I.J'i I B,L....fran 4}l(J

... J.::!...'i 1Slllmp'iCI. '" 21 ..11.4
5. 2 x 0.75 kg unlllgf1ln

+ O.7S l Gardopnm 21 II 44.6
'."'/) f· ~ I/J.O
L~"1'4 5 11.1

l'enclrennY'llhc ut....1 \('fede: ll:rtlCmldJd III"'-ll
I~d 2 to h.-h.lndlcl (la ulrudt med lolmbladc ''i' Ij:cn l:J. llJdagc'C

oc"
Lcd 7 hchamllcl pJ. U~JUJI med lllnhlaJc og Igl.'n l:J. IO~ 2OlL)/c

..... 'K·'I.'

lIlellfaIJ~1ll1c. lIlell del hor bcmær~e,. 0.11 udb) IIcnl\eauCl
i 19% \ ar \ :c,enlllg1 lavefC.

l":.1bcl 57 .... i';.Cr re'iultateme af J to.....og. hvor 2 nye pro·
du~ter Laddo~ Supcr (bcnlalon + terbuth)laLln) og
Extoll (lx'JllilZOll + bromox)'nil) er l<.ammerJiignct med
Lido se ug Jet lllar~e(hfurtc l...addo~ TE. F(}r'~lg,led 2·
fi er hcbandlet 2 gange - p. u~rudl med kImblade og
Igen GI. 10 d~lge <;enere. "'-or\Og<;lcd 7 er behandlct ~

gange pa ukrudt med lovblade og hh\' IO og 2() dage <"e

nere, I gennClmlllt har der \;tret en meget \lUf ul...rudl"
hc ... tand pa 435 ri allier pr. fil:. Ved opl:clllllgen ca. 3
uger cflcr '1l1,le ~pmJll1lng cr den hcd.. lc effekl orn;lct t

fnr-.ug .. lcd 2-). I f(l .....og.. led t1 og 7 l1;Ir effeklcn v;crel
nngcrc l..ær mod <;Ioomoder. !>Om h;lr ..... ærel meget do
minerende i et cn~elt for<;og, Ved Im'l er for\kellen i er
fe~t heil uulignel. ug efter alle hehandlinger er der up
n"el en meget tllfreJ....ullcnde cffe~1 UdhYllel1l\CaUel
h;lr v:cretIWJI. og I det ubehandlede lorsogt:led er der p~

trcxb af en ma....iv u~rudl\forurening Iw..tct ca. 78 afgnl
deenheder pr ha. t\1cmdb)'lIcl for;tl hc~æmpc ukrudtel
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TaMI 57. Ukrudl i mnjs. (K43)
..;....~-

J997.3/ors#8

I. Ubehandlel
2.2xl,5ILidoSC
3. 1 x 1,0 I Laddok TEll

l X 1.3 l Laddok TE I )

4. 1 x 0,75 l Gardoprim
I x 3.0 l Laddok Su~r

5.2 x 1,5 I Laddok Super
6.2 x 1.251 SlompSe

... 0,85 l EAtoll
7. 2 x 1,5 I Laddok Super

l x50gTilusJ '

LSD J·7
LSD 2-7

435 5 90
5 3 ,
6 4 7

8 5 ,
19 7 7
93 '6 5

69 3 5

78,4
51.5

61.5

63.0
'6.6
'i6,~

>6.7
1-1.5

TaMI 58. Knk j majs, (K44)

1997. 1!or!øK
1.2)( UlLidoSC 94 21 67 2.
2.2x UlLidoS('

1 x 50 g Tilus ll '2 11 19 3
3.1 x 1.5 I Lido se

lxl,51LidoSC
+ 25 g Titus
Ix 25glilU.S'l 90 13 l' 5

4 t x 1,0 I Gardoprim
+ 11.2' g TiNS'
I x 2..'\ g Tilu..,' 135 30 15 10

5. 1 x 1.0 I Laddol TElJ
I x 1.3 I Laddok Th"'l,'
I xSOgTirus' 54 13 20 3

"Peneuenngsohe III\al. 2'Sprede-klrbcmiddellilsal
Led 2-6 beh.mlUel ~ ulr.rudl med kimblade og li:eo ca. 10 dage '>e

~~.

Led 7 behandlet på ukrudt med IO"blade lig igen ca IO og 20 dage
senere.

har været slon 50-60 afgnKleenheder pr, ha, Forskel·
len i merudbytte mellem de enkchc behandlinger er il.I.e
slatislbk sikker.

Endnu cl for'iøg er gennemfun efter samme forsøgs
pian. men er Ikke mediagel i gennemsnitstallene. Her
har ukrudtstryl..kel været så ston. :li det ubehandlede for
segsled ikke har I.unnel hostes. I de ovrigc fOf'>og<"led.
hvor ukrudl'ibckæmpelsen har "æret effektiv. er der ho
stet op IH 130 afgrodeenheder pr. ha_

I samme label er vist resullateme af :\ fon.og. gennem
fon i 1996_ Her blev der opn et en effektl\' bcl.æmpel'\e
af ukrudt med I.ido se og Laddol. TE. Udbyuenl\'eaucI
var her merc beskedcnt. men hegge behandlinger har
medfon sanlIlle slore mcrudbyllc.

Forsøgene fansættes.
Tabel 58 vi1>cr re1>ultater af Cl forsøg, hvor Tillls er

prpvcI til bekæmpelse af kvik i majs. Titus er ct milli·

middel. som har god virkning på gnesukrudt inH I.vil..
Midlet er endnu ikke godkendl af Mllj"styrel ..cn. For
sogsled I er behandlel IO gange med Lido se. "Om Ikke
har nævneværdig effel.t p kvil. I de ovrige forsogslcd
er Titus afprovet i b1andmg med - ell!:r 1>om supplement
til - forskellige midler mod 10l.lmbladel ul..rudl. Ved
hOM er den bedste effekt overfor kvik opnael I fOf'ogs
led 2. 3 og 5. Effeklen mod det tokimbladedc ul..rudt har
også været bed"l efter di:-.se behandlinger. Udb)'t1ct er
ikke påvirket med st<lti"li~k sikre udslag. Endnu et for
søg er gcnnemfpn efter ...amme rur~og:o.plan. Iler er en
merc beskeden bestand af k\ il.. hckæmpel bed..t i for
..og~led 2. 3 og -l

1996. J forsøs
l. Ubehandlet
2.2 x 1.5 I Lido se
3. I x 1.0 I Laddok TEI)

l x 1.31 Laddok TEI)

LSD l-J
LSD 2-J

242,
Il

93
3

13

28.0
67,6

67,8
/(i,8

'"

19963{owtg

0.2 x 0,7.5 kg Lemagran
+ 0,751 Gardoprim 14 2 14 25

4. I x 1,0 I Gardopnm
+ 0,25 g Titus"
I X 25 g Tilus :!J 4 8 2.

5. I x 1,0 I L.addotW'
I x I,3 I Laddok TEb
I xSOgTttusll 3 2 6

6. ~)( 0.75lg unLiipan
+ 0.75 , Gardopnm
\ X '\0 g TtM 2. 1 3

'ACtlpror1 tilsal.-'Tilc;al KG 691: pmieml(Jdel
W O, , og 4 hthandlcl på ukrudl med kimblade og Igen IO dage
~nere

Lcd 2. J, 5 og 6 behandlet pj ul.rudt med kimbl3de og igen 10 og
20 dage ~ncre

I salllmc label er \i~t resultaterne af 3 forsog i 1996.
Her blev der opnåct cn mcget lilfred."slillende effekt p.
kvil. i forsøgsled 4. 5 og 6,

Formgene fonsættes

Effekt af ukrudtsmidler
O\ersigt 2 viser den effckt. cn rækle midler har vist
mod tol.imbladet ukrudt i majs. I labellen er medtaget
midlcl', som ventes marl.ed..f,m i 1998. Aere midler vir
ker meget effektivt (5 stJcrner) overfor en lang rælke al
mindelige ukrudtsaner i majs, Overfor andre arter. f.eks.
pileurt, brandbæger og Ila[skygge har flcre midler huller
i effekten.

Folg den indr-.tmmedc ..trategi.

Srrall'gi 1998 mod ukmdl i majs

J. Kend dl' 2-5 do",mt>rl'nOl' uknuit.'illrtu i den på·
~{~/dl'fldl' mark.

2. Rekæmp IIkn,dtel I I..lmbltldsladiel "allset maj
~e"s Sl"rrel~e.

3, Folg op med 2. sprøjtning, mir "yl ukmdl hllT
1tl1l'ikJel kimblad!',

.J. Suppler med en 3. ~fJr"jtning. hl';s der t>r bel/Ol'.
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Ol erfls:t:! f.ffd.:'1 lif lI(lltI/~lr ,lIldler mod \'IHt> frø14J..nu!rmrter I nll/){

KaD- HYMl- Pile- - S<wt............ ---.-....... ...... K.- W!, W!, -MoIo ...... priI lInod- DM'
t,/Ilr. pr.... til. ... ..... - bios'

_. .... ..... ol,.·-. pr.... rod mol. Ic woj ..1997

(lm.1I m(',1 (ImbluJ~ "l: '~~1/ '·10 ,I'lfl'fcnr,r
I Gardopnm + Ltnlagr.tn 2 x {O.75+O,75J 1.40 m ..... ..... ..... ..... .. ... .....
1 GMdupnm ' I..:!:'i

(i,tnJupnm. Lcntag.r.m I.!..'i - l.'li UW 657
l Slomp se + Basagran 4SO" 2 x (1.25 +0,45) 1.50 .SO .... ..... .... ..... •••••
• IAldJoli. TI" 1.0('lg U O.Y:! 'Ii ~ .... ...... ,. .... ,
l·tk~1 n1H'<lU ....• Owr I}'i lX:I .... "leT l'\'i·'I'i ['lI .... 7O·X5 1)<.'1 ... 'ill 70 pLl . un..lcr :'i0 {'I(:t tflC~1 - cffe~ll~~c ncl~'l

''Pcnclrcrin~".lle 111"'1

Nye metoder til bekæmpelse af
frøukrudt i majs, 1995-97
I 1()97 t:r der genncmfun fire forso1! med del funna] .11

underwgc. h\ord~n for..kclli1!e meloder 111 hckil:mpcl\l'
af IfI)ukrudl virker pa udI,) th.' tIg" v;llllel af maJ" III en
.. lIcrlng

[ det flH\te fOl'l)g\lcd er da udfol1 ell tradi\Jollel "c
mi\!.. hck:cmpcl.\c af Imukrudtet vcd hn:lhpmjming. [)Cl
..lm.ll..'l for\ng\led er hchandll'l ,om del fllr\lc fllr\()g"kd.
men der er Je.. uden udhm en 111 to r.ldren\mngcf ] det
tredje for..,~\!!\lt:d er der udflm en traditionel kemi..,k hc
~ælllpel\t' \om IXlnthpmJlnln1!. og der er r..ldrc-lI\d elter
hehl)\. I fOf'ug .. lrd lire er der udelu""ende udfnn mC"'I
n..." uknldl ..hckæmp"'I"e l Imm af "'Inghng og h)pnlllg.
Del er tihlr.dll <.Il foretagc l'n hhnd\lrig.lmg. Jel \il "l!!e
en ,triglmg. for I1MJ\Cll kommer IIp. Derefler h;,Jr der

\ ;erl"l udfun en "lrighng. hver gang n) I uf...rudt har hafl
"llnhladc. lil "Id", er der hyppel en 11110 gange. nar maj·
..en har ,,:crel mellem 20 og .tO cm hUJ-

H lorsog er gennemfon pa Jl)rdl~JlCn J8 I med \an
dlllg De n'\lcrcnde lre fON)g er gennemfon pJ hen~

hold..,\ i\ JB 4. JR 11 og JR 7.
F(lrl'nlglcn har \ ;crct kom I (O og klU\er1!r~e.., ug "ar·

toller l hver et forsøg.
Alle lire forsøg er ti Ifl>rl hu\dyrgmhllng. 110 for..øg er

der p[,ll:crel en f'l:P-godning \cd "alllng.
Snrtl'n hJr .. ærel Apache l In fUf'ug og Iiud ..on og

B'lllgu) I hvcr ct fnr\ug.
I-ur..ogellc er .....el I perioden Ira dl'n 26, april til den 1

nlOlJ ug er h"<,tcII penoden fra den 17 -.eplcmhcr III den
IO. n"loner.

T,lhcl 59 Vl\er fur\ug\plan og (c"ullaler.
I de tre f"r..,tc fONlg~led. 11\ ur u~rudtt:t er hck:cmpcl

~
8<. lJknd Ved_ Per alwøof UdbOR""

hud· pl... m' I pr< "I, ~,I ,"" pl

Pc< K< udb, IX- bl

Iiap- ""1.1 ",--
Icje pl. m oide· ... ... ""- ol• ....

hk. ,I Lt,""'.. !oIlAtrtn_ JUZU \'..... u:d P'" m Uud .... - .... "bc ",fE
.....~

Allflll f"nø" IW7 , J J J J J J J J J J J J

l Brcdspm,lmng 1.65 182 7 I 9 7 J4.3 8.:\ 193 33.9 1.06 143,8 135.2-
Urt'lhPfl1l lnmj!

I r.tdrell,nmg 1.h5 ~7X 111 , \\0 lU 19.6 U.7 1.1111 " n
BåntJspnlJlrlmg Il

+ rad~"\nlllg 0-" 2t9 ,. , 9 33.3 8.3 18.6 34.7 L'" ·2,4 0.2
J Slnglmg

+ h~pllm~ 'XI '1 'I 'I • .n.u ~U I~$ H.II I.U:\ 711 .,
l}iO "' "'
1/1/0' 1."fC'!( IW.'i.lJ-:- IJ I. ,. IO IO IO ,. I. I. IO IO IO ,.

Bredsprøjtning (, 1.65 167 9 " O 9 2 29.7 8,6 18.9 31,2 1.05 115.7 '09"
IlrcJ,pr"jtn.n~ (

KI
... ladrcn,mng Lb:'i 191 , 11 11 9 :!9.1 Il." 19A \11. , t .1'7 L' 111

3. Bån<hprnjlnlOg Il

+ rlIdren'i"lIlg 0..55 180 17 17 O 9 2 29.3 8,' 19.0 11,0 1.06 ·0.6 .Q.9
lSI) ,n '"
AII,,,llflfldX IW5·97 .1 /I /I /I /I /I 1/ /I 1/ /I 1/ /I /I

l BnmprojlJllng I 1.65 140 8 21 O 9 3 :\0.8 <.. 19.1 32.0 1.06 119,9 JtJ,5
J SlngllOg

+ h)pmng 1>1 '" H 8 .\I'J.J !tb 19.0 11.:! 1.(1to l' l I••

Ul) ,'U 7.

:!\ 0.7:\ I (i.lHl"pnm ... 0.1" l~ l.c'lllJ.g:ran
Ved:! ratlrerNlln!! I lcd :!

, Il IO. O;:;1I1)!t'rl lC)c,a:d
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Gro\'roderprodu~"1ion

Tabel 60. M~todu til bdDmpds~ affrøukruJl i nrnjs. værel fo"lel på plantehojden og på fan:en af planterne
efter de fOT"'kellige behandlinger.

Indholdet af lonaof. den kemiske sammensætning og
foderværdien har stort scl ikle været for;kellig mellem
de for'Skellige behandlmger.

JB I
Udbyttet af afgr~kleenhcderholf ikke været signjfikant

7jorsøg 1995·97 forskelligt efter de fon.kellige metoder. Ved mckanjsk

I. Bred"pl))jtning II 9 171 8 32 111.6 ukrudt..hekæmpelsc er der i modsætning lil tidligere år
2. Bredspmjtning l, høstel udnytter på nive:lU med kemisk ukrudtsbcl.:em-

+ rndrrn ning 9 211 • 23 l.1 pelse.
3. Blndspmjtnlng Il I den nedeNte halvdel af tabellen er vi"l re!o>uhateme

+ r.K!ratSmng 9 205 II JO 2.3
fra 1995-97.

1.50 "' Ilanel 60 er forsøgene delt op efter jordtype

6jorug 1995·97 pj lOgen af jordt)'peme har det værel en fordel at rad-
I Bredspmjtning II 8 17. 7 37 113.2 rense maJscn i kombination med bredsprøjtning mod
4 Slnglmg ukrudl. h\crlen med hen..;yn til renheden ved hp"t eller

.,. hYJ'llIng 7 72 " 41 ·17 <; med hen"yn til udbyttet. Tværtimod har der været en
1.50 13.4

tendens til. at det er gAel lidt ud over udbyttct p lerjord,

JB 4 Bånd ...prøjlning og mdrcnsning er et fuldgyldigt alter-
4jOr.fetg 1995·97 nativ til bredsprøjtning på alle jordtyper. Igen har der
l. BredsprøjUling II 9 188 7 3 109,0 været en tcnden~ til. al radrensning har kmtet lidt udbyt·
2. Bred..proJtning I_ te på lerjord.

+ r4dren~ning 9 J5~ 1.1
Den mekaniske ukrudt\belæmpelse ef Iykkedec; bedst3. Bindspmjtnlng II

+ rodrensmng 9 161 13 7 ·1.6 på lerjorden. b de hvad ang f renheden ved host. og
1.50 ., hvad angar udbyuel. På den lette sandjord har der \'æret

et størrc ukrudl";lryk om foråret. og der er lUe n I o;am-
:!.jOHfI( IW.i.l;;'" me renhcd vcd hpst som l forwgene på de ~,værcre jord-
l. Br~prøjtning" 9 125 4 4 109.2
4 SlfigJing typer.

- h}rmn~
,

'" 18 !O .I:!: "1

Ul/) ., Dc nu af..;Iullede forsog med nyc mctoder til ulrudl5be-
kæmpclse l maj'i har vi~t,

JU 5·' al del lUe IIar I'æret remabe" al radrense majs, der Iwr
'mol1ontlK Iw.'i·V7 .I J -' .I I'æret bred~fJrøjlel mod IIkmdt,/, Bredsprøjtning II IO 137 13 2 10S,1
l. Brt'(."'pmJtllm~ I

al en kombimuion af blJndsprøjtning og ratlrenming
... radren~mn~ III 177 17 , '. IIor kloret sig på højde med traditionel "knultsbi!·

3. Båndsprøjtning I Åll'mpelse bMe med hensyn til IIkrudtshektr",peisen
+ radrensning 9 146 J3 8 -4.7 og med hellS.\'ll lil u"brltt' og joderværrli,

lSI) ~ ar slrigl/ng og h\pning har ",{'dfttn n berydeligr udh)'I-

l\nwljOrløf( IW'i V? J I J 1 rewb.
l. Bmispmjlmna I 10 122 II 116.8 al der pil ar't'll1er med et la\'t III moderal ukrlldtstryk
.. Suighng kllll lI{mas god~ resultarer ude{ukkend~ m~d meJ.:a·

• hypmng • 71 1:;:0 18 ·111( "ifk IIkrudtsbekæmlJelse.
!-')JJ '" al del ('I" l·on.'lkeJigl at lIå el godl resllltat med mekanisk
-:!.l 0,7'i l fian!npnm ... 0.7<; I.g lCllt'ltl.U1 ukflu/tsl'H'kæmpelft' pd jordt\'per mt'd et stort ukrudn-

:, V('d ! radr!"n"nllI!, I led :2 Iryk.
al lirlllllJ.:elJ for de jorske/fige mekaniske belumdlinger

er me8t'1 I'igligfurm tit' et godt reSIllUIt,

kemisk dier vcd en knmhinalHlIl:.tf l.emi ...1. og Illel.anisl.
ulruJL..be"'æmpcl'ic. er ukrudlc( nd:cmpd lilfrcd",til
lende.

H\()r uhudlcl er bel.æmpet \cd stngllng og h)'pllIng.
har renheden \cd hu..t \icrcttilfred,sti!lcnde i tfC lo.....og.
lIlelI iUe helt tllfrcd..;<,,(lIlende i et fnn,(lg. h\or 11 pet. af
jorum e.rnaden har været dæl. ...c.t ved hu..a. Den mindre
be<;tand af ukrudl i fON)g ... leddct med mekani .. 1. ul.rudt ..
bekæmpel"c P:l det tid ...punl.t. In-ar der skulle ...pmJte...
første gang i de (wrige fom'g~lctl, \ i~er,:.tl blilld .. lrighn
gen har haft en !!od virkning.

To uger dier ..id..te radren"lUng har der <;ton '-Cl lUC
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....,.hm.l "»,{. af 1llr\11l1 Udb. og mer· Efter hit<.1
Kg ""h. 0.. h, k.N", h,..... Karlor Tol.ambl ""pl.be'd """'d. I~of tAproc uæ 101 "",\.c1~

l''f')IOf hig N·min NIgJ1n

.,..," pr. m: "'", FL lønin'
., lpm\t'- O\l."rJOld

dYhde O\(~rflade

Anlil! t/Jrst.t~ tW7 1 • • .1 J • • , ,
1 Ingc:ngnu " 32,1 s.g 16.8 35.6 1.00 IJI.J 111.6 '"I{ldwlOgd

IOLg pr h3
.l(j ~·m band....:lllll\~ J 'O ,~.~ '.h In.1,I 1'Ul 1.01.1 \.I !.1 II !.7

3. Alm. raJgnes
IO kg pr, ha
35 cm båndsAnmg IO

, 12 33.3 8.6 16,5 '6.9 0,99 '-' (1,6 '9 7.g
J I\lm r3jgr'I:\

JOlgpr hJ
hICd\JIlIIlj.! (, IO ':!.7 lU lU 1'i.J UH Il ,~ w.... " 'U

'~\f) n< n<

'i.M:lIlJI IllJ' .....·n hM \,('11"1 10-4(1 lm hOJ
Il IO. 41 ,"~cn /1e,tand. W-IXlo,..,IJIlJ

0l'Iu'r"lll'" dl'l iHl' 1't'l/IalU'11 (1/ udjøre l'tI I'tllhnl.l
nml.: i majl. hw,r dl'r hret!.lpn1jtl'J mod IIl..rtuIt.U,,·
der I'(U/l' (lg I..oli~l' )OrllOlJ lu.m nI rl/lln'II""III~ 'lt/
mulerl' \"(t'4 Iren i mu)\. Dl rm/n'II'l1lItlR kali nU'd
l'irl..(' Ii/nI In'dre lu'41I'mpt'i\"f' af Ill..mdh'l, In"r
dt'1I ol·n ~l' IIkrtll/1\hl'4lt'mpl'lw l'T 1lat,t fejl.

Kom/JlJ/(I/W1U'n ufhuJldl/,rO)f1I/llj!. lig rudre"\·
ml/g l'f /Ill'r (I'" It'HUI' jordt\'pa l'r juldg\'ldigl al
/l'ml/tn' Id tTlu/lfiOlII'/lIknl(lfl·hl'ktl'lII/lI'/.H'.

1;"0,. flt II/Idg(i (lf ,4udl' dl' m·er{1l1lh I~l' rødda
hør IIUlII iat' kOll/fll(' ltl'til'T(' l'"d /0- I 5 ('m/JtI I"II'~

~"n o~ IIIl'n' e"cl5 I'''' I d\'hdl'''.
Pu )Orrll\per med rtlm 111/ modeTlll114nult\fn4

4(111 der Oprlll" gode rt'!illltll/t'r flfl'll mt"4l.W;'1..
IIl..rudHhl'4æflf/,el\l' ; ml1}-\, Tidl/JlIlIl..ll't for de l'/f
4l'I/l' bt!hwuJlinger I forhold t/11l4rudtd( lUll IJ..I",~

l'r flfl'~l'l li/Korende ror l'fft'~1('"1'0 IIl..mdte/.

Såning af græs i majs, 1997
~lJI'" til en lcnng har en d<lrhg udn~ltcl\c al b:ehtof.
...um fngp,·c lra orgalll"'" godnlng ener ca. I ...eplt.'mber.
I~ON'g l udlandCI har' i... t. al gra: ... dahlc~1 i lIIaJ~l1 I

\æ .....lpenoden I-.an up\J.mle l-.\æl\lof 011I eftcr:.l.rel uden
al I)avirl-.e lIlaJ...ell .... udhytte n~ fnder\':l:nh.

l 1997 er der gennelllfnrt tre for...øg llled det f()rm~1 at
umkr\tlg.c, hVIlke græ...arlcr der egner ~Ig lil delte runnal
under vore lorhold. og hvill-.en leknik der .. kai hnlge~

,"cd ... tmingclI
hlr...ogenC' r.:r gennelllfnrt pa jnrdt)pcme JB I med

'Jnding. JB'" ug. JB 6.
hlrfruglen har l'ærel henholdwi" rua)'" In ede og. br

toncr
Fun.ugellC' er ...aet I periuden fm 19 ul 29 apnl og er

hu... ld i pcrindcn fra 2lJ, ...cptclIlbcr til IO ol-.tobcr

To ailoNtgene cr tlllnr! hu...<Jyrg~~.lning
111l;l1 for",,'gcnc cr gr..CSSCI ".ct henl1old"i ... den 16.

og 17. JunI. I dCllrcdjc ftm.l}g er ~r:c ......CI fnr'" ... :iCI den 2.
juli.

(jr.c\ ...CI er ...:ICI mcd cn Fiona Grw-'bo.!: SI. ~r.e ... fru"';j
ma"'~lnc. \om hona har !-tllllel III rJdig.ht:dld fum1<llel
Ma... l-.lIlcn er lIuK1ifit'crCI lidi III furm:llCI \'cd. al der er
lIlonlcrcl en r.ck)..c har\"cl:cndcr loran pa maskIIlelI. \å
Jon!cn lo...nc.... mden 'mene falder Int nel! pa JorJmcr
!laden Bag pflllla... l-.inclI er Illurllcrct en cflcrhar\'e.

Tahd 61 vi ...er lur~ug...plan og rc\ultalcr.
Bc ... I:tllden af gr:c'" vcd hø", har v(tre! gfxl I dl" lo l(Jr·

"'llg, hvor gr:c cl Cl' ...acl I nudlcn af JunI. Elablcnngcll
er Il.~e lyU.cdc hvor græssel er ... ct 2. juli

SjlllTl~ al græ '.ct har iUe ugel lll.engden af lul-.llnhl:l-
del ul-.rudl \cd h",.l.

Ma)1 har t'1I dårlig udllwrelw fif ~1'f"',l/rif. lom /nN"'l'\'
fm jonll'IIS PUljl' lifmxallisJ.. .\lOf lfra ca I, .\l'ph'mhn:.
\'eti tlf l,tublerl' ~rtn I majsen I l'll'hr!,l'riodrn I..tlll tin

/rigll'1lt' /..rll'!.Ilof OplllJ.:t'\ tifRrtl',(It'f om t'fu'rtirrt. W1 det
IHl' lu:s:t'rfm diVHmererfor "t/\,(l\J..nm8 I ",JImuh" frar
ItIllII jill/det, at 1I1lU/ led at \'æ/s:e de" rU:tH(f.' 40mlmw
,iulI ar gr(l'.Wrf OK \lItld\fJJmkt I..lIn Iti denIIt' l'ff1'41 l///e1l
III Plll'I1"4f' mllJII'I/'i fulh\,1tl' o~ flHit'r1'ærdi
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lsåning af græs har ikke p "Irket tp....tofindholdct. den
kemiske sammensætning eller foderværdien l majsen.

Udbyttet har ikke værel påvirket signifikant af gr.rl,~t

i nogen af forsøgene.
Græsset har mindsket N-min 1 rodl.onen en lille smu

le. Alm. rajgræs har opsamlet mere kvælstof end rød·
svingel. Til den høstede mængde kvælstof i græssel ~kal

lægges nogenlunde sanune mængde i r~kJderne.

Forelpbil(t klin det konklIlderes, ut iscJlling af JO kg
arm, sildig mjgræs pr. ha, Illir maj5en er ca. 30 cm høj.
kan gi\'t' tn god etablering af grtrsset Ilden al pål'irke
majsens Ildbylte og foden·ærdi. Forsøgene tyder pil, at
alm. rajgræs iHe skal sth St!flue end i beg)"delse" af
juni og rødsrmge1 berrdeligt tidlige" for al få en "!luk
bar virkning pd N-mm, md:'(JfIen om e/terdrel. Del er
l'jgf/gI. al frøene l'ed sdningetl blil'U dækkel med jord

Stubhøjde i majs. 1993 og 1997
Som et supplement lil undersøgelsen af stllbhøjden l

maj" i 1993 er der i 1997 gennemført en lille suppleren
de undersøgelse af virkningen af slubh\,jden på udbyue
og kvalitet af majs lil ensilering. I 1993 blev fooerværdl
en i de forskellige stænge1de1e beregnet ud fra Iræ"'lof
procenten. I 1997 er foderværdien beregnel p grundlag
af en invitro ana)y!>C.

Undersøgelsen er ..,tollet af projeklet ProduktlOnsfrcrn
me og Omkoslningslettclscr.

UndersogeJ...en er foretaget I fire ~or1er i et udvalg af
landsforsøgcne med majsM>rter.

I væmerækkcn er der for hver $ort høstet 5 planter l
trock i alle fire gentagelser. M. It fru jordoverfladen er
stænge)stykkcrne 2040 cm. .w-60 cm, 60-80 cm og Te

sten af planterne vejet og sendt til analyse.
Tabel 62 viser resultaterne fra under'iogelsen.
Som gennemsnit af de otte underspgelser I 1997 er

indholdet af uH...tof steget med 1.6·1.1 proccnlcnhcdcr.
fodcf\'ærdjcn er oget "farende til. al der skal 0,02-0.04

TaJN162. SlUbh_jd~ i majs 1997.

Son w/r HIIS{lr

Forug lir. 030129797·001
20 JO.7 1.19 IIXI .llS 1.18 '00
40 32.1 1.15 91 l:'i.S 1.14 96
60 33,7 1,13 87 JIU 1.11 92
Fon"g nr 030J29797.()()6
20 "'.7 1.:!3 '00 :17.9 1.19 '00
40 J6,6 Ul 97 -Ul,2 1.16 9'
60 "ti 1.18 95 41.9 I.I~ .,
Sen '·CUO.l Ban~/I\

For:.ctg nr. 030/49797·{J02
20 ]8.7 1.23 IlIIJ 32.6 1.15 '00
40 40.5 1,20 9' 1.1.9 1.13 97
60 41.8 1,17 "' lt;.O 1.11 "1'"fJ""g lir. 030/49797·004
20 35.4 1.25 100 l1,1 Ll4 '()(I

40 37,4 U:! 9S 14.2 Lil 97
60 19,3 1.19 96 35,4 I.U'! ..
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Io.g torstof mmdre tli pr. foderenhed. og udbynct er
mind...kel med 34 pct.. for hver gang stubhojden er øget
med 20cm.

Figur 3 viser resultaterne fra både 1993 og 1997.
øverste kurve viser. at udbyttctabct har været størst i

afgrøderne med den laveste tøfStofprocent. Anden øver
ste kurver viser, al stænglens foderværdi har været fal·
dende med stigende tøn.tofindhold i afgrøden. De to ne·
derste kurver viser. at foderværdien og tdrstofprocenten
kun har været svagt p Virket af at øge stubh~,jden fra 20
til 40 cm, uanset tprslofindholdet i afgrøden.

Undersøgelserne af slubhoJden l majs (II ensilering
1993 og 1997 har vist.
at \·irknint.:en afen øget stubhø)de kan \'lur megel for

skellig fra mark lil nUlrk og fra son lil .wrl.
(II IIdbyueUlbel ved at ~ll'Ue en længere stub har \'U'ret

faldende med stigende tørstojindllO/d,
at mdholdet af tørstof har l'ærel lave.~r i de" nederste

del af s((l!llglen,
al foden'ærdien afstænglen har m:retfaldetlde med sti

gende tØrslO!proct'1I1 i afgrøden.
at man i en afgrøde med 20 pct. 10rslOf kan forvente el

udbyuelab på /5 pct. og kun en begrænsel virkning
på lørflOjlndhold og foden'ærdi \'ed al øge slllhhøj·
den fra 20 til -IO cm.

ar mall i en afgrøde m~d 25 pcl. lørstof lum fon'ent~ el
udb.\"tlelllb pif ca. IO pCI.. en forhøjeh'e affoden'ær·
dien sWlrende til 0.02 kg lørstofpr. fodu't!lIhed og en
forhøjelse af rorsrofprvrenlen med ca, 1,5 enheder
l'ed at ø!:e srubhøjdellfra 20 ri/40 cm,

at man j en afgrøde med JO pCI. lørstof kali fon'enle et
udb)'tlt'l(lb på ca. 7 p("I., ef/forhøjelse affoden'ærdi
ell ,wClrt!lIde Iii ca, 0,03 kg tørstof pr. FE og 1'11 !or
høje1.l-e aftørstofprocentell med ca. 2 prrH.'~mt"lheder

l·ed at oge flubho)denfra 20 til 40 cnL

I maJ-f med 18 til 35 pct. tørstofkanfoden'ærd,en I
øges smrellde til ca. 0.03 kg tørslofpr. f/:'.for
h\'t'r g(lIIg der strues 20 cm ltrllgerr Slub, For h\'er
gang. der strues 20 cm længere Slub, er udbytleta·
bet ca. 5-8pcl.

I nUljs "u'd under 28·30 pct. tørslofslu,l man ikke
"Kr: stubhøjdetI, fordi dn gil'er el ,\turt IIdbyrrerab
uden al pIIvirke!oden'tl'rdiell mærkbarl.

I majs med over 35 pct. tøn.wf bør man ikke øge
~tllbho)dell, fordi ,ndholdet aflørstofog jndholdet
afSI/H'lu i tørstoffet hen-ed kan b/i\'e uh~ns,glS'

mæn;gl højt.
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-0,04

Udbyt1etab I pcl (a.e.) ved al
øge stubhoiden frø 20 til 40 cm

Ændring I pct. tørstol ved at
øge stubhøjden Ira 20 tl1 40 cm

Kg torslol pr. Æ i
st.ængelstykket 20-40 cm

Specialudvalget for
Græsmarksdyrkning og
Grovfoderproduktion
1. Spccialudvalgcl' orgaOl\a1ion,lorhold: Der er pr I .

uCL"emher 1l.)97 256 meulemmer. hvoraf 22S er med
lelllmer af he'>I,g.<;ordnlngt:n, Ik'\)g ho<; Tllcdlellllllcr·
Ile cr gcnncrnfllrt af land ...kun ...ulclll Mantn Mikkcl\CJl
i Jen 'yuligc del :If Jylland og 1>5 Fyn ~a1l11 af 1,lI1d...
knn'ulcnl KaNen A Nie1"cll i den nurdlige del af
hlIand og P.J Sjælland,

2. ,(r<.,nwdel I 1997 !lIev afholdl den 11. Juni pj Byg
holm Landhrug.,.~kole \ cd Hor...en" i forbinde l\(." med
~ dage'> ek,>kuf'lon.

Der dellog ca. 200 pcf'tnncr den for"lc dag. )Ja ck ...
kur'iioncn ... am.lcn dag var der næ~tcn 150 dcll.Jgcre.
Ih)\ec.hemJel \cd årcI~ bednlt'>besog var 1Il1t:n"l\
gn)\ fodcrprodukllon p. k.onvelltlunclh: kvæg.hcdnf
ter,

3, Eher Je fllrclohlgc pl'lncr all,oldes cbk.ursioncn i
199810\lj)IIJnd.

4. I 199~ f:ir udvalget f"lgcndc ~aJJ1rnen"ætl1ing:

f I"(l 1...l1ll(/<lI4dml.lft't fvr P/ilnteml
ronnand GJr Erik Kf1'>tCIl'>Cn. Vantmg.\eJ II. 51 SO
RInge.
.11111(..1. Peter \l..lrl Hcnnk"Cn, lol ..hoj 27. 963.1 Gcd~

\leJ
Fm umti':Hu/ntijff!tfor KI'lI'l<::
GJr logen'> Anhulm. , )hpcj 2-l. Uhtrup, .1400
Kdlundtxlrg
fra hnog.fOrdllirrgell:
Næ ..tformano: Gor. Sleen N~)(gaard Mad'icn. Sornl1g~

vej 77. 8600 Sdk.cborg.
GJr. Ove M"lIcr, Gyvclvcj 39. 67MO Skærbæk.

Sd.riorrenJ Åo/U//femer er:
Land"knn'>u!cnl Kar.lcn Allennann :-.Iicl"Cn. Baunc\:rn
gct27. 8410 Runde. Tlf 1:'16373006
Landc;konsulcnl Manm MiU:el.-.en. Krogagre 96. 1<240
RI ....ko\ Tlf 8()2J 9191
S('ÅriOIlt'/B ÅOlllorculre,\\t' t'r:

Landbrugel\ Radgivning-.<:cnter.
Land.,kotllurd lur Plantea'vl.
l'ukærwej IS. Skejhy.
tCOO Århu\ N
1'If. ~740 5IJ(JO.

.'
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Fig. J. SllIhhoJde , nUIJ' /99J o~ IV97. Ærrdrin,~er \'ed
fonkelllf.:e IOr\wfprocell/u i af~rØt-t.m \"t'd at hll" t' .\111h·
hOJden fm 20 tll.JO cm OI'l'rJt(' Å/ln'e 1'f\('T IIdb\ue{a/

det I'ed lU øgt'\1flbhøjdt'II Jra 10 til .JO nrr. t\'ll'\·to,·"nte
J..lIn·(' "jJer fod('THrrclil'l/ I Hll'lIlft'/mkkl'tl()·-lO (m lIl(lIt
frajonlm'erjllllit'". Dl' IInlentl' 10 kun'er I'/\er. 11I'or(/an

{oden'fl'rdie" o~ tc)rs1fJ!pmct'rrtt'" (('lIdrer,;g I'ed (/f ØRt'
I"tIlblløjtit'fl Jm 20 lil.JO cm, I 199J er fmif'n'ærdlt'" hl'
n'Xl/el 1m grtmd/(/~ af fm'\lo{"rrJUl1ll'lI 0X i 19CJ7 peJ
~rJlfllll(lt: (/f ('II IIII'jtm mUlIv,''''
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L

Opgaver iplanteavlsrådgivningen
Af Ejnar Schultz

Delle afsnit har til formål af gi\'e en kortfartet OVCf',lgt
over omfanget af de \'æscmUg\te opga\'cr i den samlede
lokale planteavl\radgivning.

Opgørelserne er ba..eret på indbcrctlungcr fr.l de luka
Ic planteavlskontorer. I nogle lilfælde er wllenc \konnc
de, og der vil derfor være en vio; u~iU.erhed i opgørel
sen. For enkeltc af opgørelserne har dCI ikke va:ret mu
ligt al f3 indberetninger fra samtlige lokale pl~lIlh:avl\

kontorer. og de reelle lal kan i de tilfælde være "lOrre
end angivet.

Markstyring
Planteavlskontorerne tilbyder marhtyringsrndgl\'Olng I

form af forskellige ordnmger ellcr r:\dgivningspakker
DCI omfaller normaJt altid mark· og glKlningsplanlæg
Iling. ct lil ncre fa!o.le besøg i vækslsæsonen. og ahonne
ment på Afgrødenyl. Som det fremgår af label I. er an
tallet af landmænd, der delt,lger i en marks!yringsord
ning. faldel lil knap 6.600. Antallet af landmænd. der
modtager marksl)'ringsmaterialer. er sIden 1995 faldet
med over 2.200 III ca. 3.450.

Talwl J. Marksrmng.

Anlallandma'nJ d,,. nwdta,(t'r:

Markstynng.smatcna1cf" 8304 5705 4490 3448
Markslynngsrndglvmng 4710 7190 7459 6S79

Gødningsplaner
PlaOle:l\·I ..kOlI\ulellleml' har l 1996197 med\ irket \red
udarbCjdelsen af l'a. :'U.900 godning:!'>planer. Del \Varer
nogenlunde III antallel del foregaende ar. og dermed er
de ~nere år~ !o.tlgOlng lanlallet af ud.Jrhejdede planer
oph"rt. Til ,allunenlignmg \ar antallel i 1980 knap
::!O.OOO. og det \ ar .dit." manuelt udarbeJdedc planer
Godnlllgsplanerne dækker nu et areal på mind\! 1.8
mil!. ha eller ca IO tredjedele af I;mdbrug\areakl. En del
af forklaringen 1>3. de ~ener(' af', romatlc \tlgning i antal
lct af gødning.. pl<lner kan være de skærpede kr:lv 111 ud
nyttelse af hu<,dyrgooningen.

Der er de "enere ar ..ket en markant ..li);ning i antallet
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Tabel 2. Anlllllularbejdede ~ødtll"gsplml('T.

'994 '995 ,- 1997

RFDRlI'J'SLUSNI."G 15378 24033 10299 \0715
MS-87 prognulI 13295 8451 417 74
Andre Il("-planer 181 199 3900 1990
Manuelle 684 2>2 196 '04
1all 2~540 .n935 34812 34883

af godOlng"'planer udarbejdet \'cd hjælp af PC-program
mel Bt:DRIFTSI ØSNIXG. Q\'cr 85 pet. af planerne udarbej
des nu ....ed hjælp af dette program. Antallet af planer ud4
arbejdet \ed hjælp af programmel MS487 er stærkt fal
dende. hvilket skyldes al programmet ikke længere
ajourf"rc'O. Antallet af planer udarbejdet ved hjælp af an
dre PC-programmer er steget lidt fra 1995196 til 3.990 i
1996/97. Udarbejdelsen af manuelle planer har været
stærkt faldende de seneste, r. rsagen hertil er bl.a.. nt
del omfauende regelsæt for tildelingen af kvæbtof til af
grøderne gor edb-hjælpeværktoj til et vigtigt og rationelt
red!o.kab for planteavlsr:idgiveren. Samtidig belyder km·
vene om tilpasning til reglerne for ha-stOlle og foder
arealer l forbuldelse med handyr- og ammckopr.emier.
at el edb-værktøj er en 'itor hjælp.

50111 et led i opfolgmngen på planen for el bæredyg
ligl landbrug skal landbrugsbedrifteme hvert år efter
host udfylde godning!ooregnskaber og nøglctal"O'ikemaer
lil dokumentation af opfyldel<.;e af gødningsnonncrne og
udnyllcbe:!'>procelllerne for huwyrgødning. Reglerne
lr:idlc i kraft i høst3.rel 1994. Alle hedrifter med over IO
ha jord. ug bedrifter med større produkllon af husdyr4
godlllng. cnd der m udbringes på bedriften'i areal. er
omfallet af reglerne.

Plantedirektoratet udva:lgcr hvert år 30.000 bedrifter.
der \kal indsende godnmgsregnskaberJn,'gletalsskemaer
III kontrol.

PlanTeavlskonsulenterne har i 1996J97 medvirkel ved
udarbejdelsen af mere end 30.350 godningsrcgnska
berJnogletals'ikemaer. hvIlkel er en "iligmng på ca. 450 i
forhult! til 1995/96. I mange tilfælde bliver glKlnings
rcgn'ikabctlnnglclal!oo\kemaet for det foreg ende r ud
færdigct samtidig med godningsplanen for den kom4
mendt.: sæson.
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Grupperådgivning
Antallel ,Il landm.cnd. der l 1997 har deltagel l grupfl'.'
rjdgi\l1il\~. crca. -I '00. \nm del frcm,g.:ir aft..~16. An
lallet ;.t gmppcr h.lr været godl 650 <,\arende Id en gcn
ncm"'OI1"turrcl-.e pJ 6-7 landmænd pr gruppe. Gruppe
r.ldgl\ nlllg giver "HIlIIdig mulighed tor en gen<,idig er·
r;lril1g:\udve~... ling landmændenc Imellcm. bl.n, l forhlll
debe med at grllppcrnedlell1ll1ernc~ hedrifter hc..ugc~ r!1
'~lft l V;l'~"'I~æ'()nen

omr.'tdc I 1985 \;Ir ;lIllallet al abonnenter pOl Afgrodcnyl
lun (,::1 5.600.

Anvcndeben af lll(erneltcl vlmler "adig <,{UITe uJb!"e
(kbe. Stort ~ct alle hnn\lIlclUCCnlre har illternelal!gang.
ug ca.ll.Ihdelen har egen hjcllllllc\ide cller planer om;tI

nprelle en Illdenfnr JCI ~ulllrnende ,Ir

Mark- og ejendomsbesøg
Ant.lllet al marl- og eJendOlmhc\ug gennemfurt af
planle<l\h~on<,ulclltcmei 1997 er P;I ca. 25,1(XI og er
...Iort 'ct u.cndrct I forhold III dc \Cne'te :'tr I forhold til
l(NO er aniaIlet I'nldcl med ea. 6.6I:XI. Der cr "{Iledc'" en
~Iar lenden", til Cl la"ere antal mar~- ug cjcndom\bc,,'g
end h)r't l 90'ernc. Samlldig har alll,llIel af udarbejdede
,:t·J~~iftc- og g~x1nlllg~rlaner, ~rrujIC- og dyrkning~pla

ner ~arnl modtagere;lr Afgmdcn)'t V:l'ret <'ligcnde

IIlJ)MII·T~1 n~r>;IN(, 7959 l:!l'iX l'i'i'il) 15744
MS·IS? (1055 349' 389 20
AnlIre cdb-pl.lncl 279 799 IM7
Manuelle 2489 211S 1911 1926

"dt 16~n 1l\:!'iO IK(,<8 !'HIl?

Sprøjteplaner
En ~Pf(\jtcplan er en ... tllllc. n:lr del a~lUcll(' behov for
plantcva::rn ~~<JI vurJcrc... i va:kq~æ~()llcn. Arnallct af
~pmJtt'pl:.lIIcr udarbejdet af plan(e<Jvl~~0I1,ulentemeer.
,om Jet fremgar aftahcl:t 'leget till:<J. 19.100.I)cI<"a
rer til lidt OH'r hahJdell i1f antallel :lf gudning... plallt:r.
og <Imlelen har hl'ret Ilogenlunde ~on,tant de' \ClIcre ar
Der r.Jdgne" lIludlcmd om plalllt'\~t.'m P.J mangc andre
m;lder Spe('ll:lt \ la Ilyhed"hre\c. m:lr~hc'(lg. lckfon
a"'l'er ol!. tdcft)fl~on ...ult,llloner mlormere... Jer i \,e~'I

....e...nllen ClIII hchovet tor plante\ærn.

IQQ] 199~ 19% IQt)?

11I1'llln\LO"'''I''(; .:!12l 11970 17110 IK·IM
MS-ln ~792 4249 178 o
Anule edh pl,lIlt"r 160 21611 2t!O

I ah 7~1'i IK'19 1~76 107S'i

Dyrkningsplaner
Vled den 'Ilgende brup. ,_LI edh-\.t:r~l()jer I mar~rl<lnl;cg
ilingen er del hlevel mcre :Ilmmdehgl at udarbejde en
hel dyrllllllg...pl.Jn for In er en~elt mark. En d)"r~nlllg"'

pl;1II lIldeh(lldcr en 0\ !.'f'lfH (1\ c:r alle 0fX'fatl(lner og
hJ:clpc... toOcr. der fOl'\enle, al1\cndl "cd dyrkningen,
D)r~nillg'plancn gi\cr Cl godt o\('rbll~ og er \e1egnet
'Olll uJg:.lng...ptln~t for udarocjdebe at rnar~budgellcr.

Samtllhg er dCI en hj:l.'lp I rorhir1l.Jcl~c med den luhl'llde
rcgl\lrcring :11 gOdllil1~"'· u~ pe~lil:ldallVl:ndcl~en. der
...~al ...~e l henhuld til rIllIJ\llmgl"nmgcn Der er l 1996/
97 uJarbejdel ~napl 20,XOO d~ r~lUn,g~planer i ah. ug ..111

tallet har v;eret 'Ilgendl' Je 'icne\le ar.

Ta/wl 7, Mark- OK ('jt·l1dmm/w(OR af 4011\/1/1"11

,...., '''''' ,... 19'17

Afgrødenyt
Alk pl;tntca\"~ontorertllhyder Illl:dlcrnmcme Afgnxle
nyt l'lkr Cl 111"varcndl' nyhccbhrcv med nriclllenng om
a~lllellt' Clllller i \ a::~\( ..;e\{lllcn. Antallet af modtagere af
Aff:rtx.lenyt har i 1997 \.cret p:l ca 20.()(X). Heraf moo
lug '()() lIlfunnalloner pr fa" E-mai! all\cnt1e~ ~Ull I fa
llIfælde Den "!orc 1Illcre... o:.e fur AfgnK.!eny't H.er. al
landmændene har et un...~e (1m al fa dlrc~tc informaIIon
Illdenfnr pl:lIlle~l\ I\omr.ldel. Dc hYPplgc ændrmgcr i
reglerne for ha \lotte I forhllldc"c mcd EU-refonncn
betyder. at der ug...a er hdw\ for lIlfoTmallon pa dc'lIe

Markvandringer og
markrnøder
Som del frclllgar af (abel 8. \Cr det ud ul. al .1Iltallel af
deliagere l marhandnngcr er \'cd at \Iablll-.cre ~lg efter
.lt havl,.' \';eret kon ... tallt faldl.'nde i en arr:d~c. Ant.lltel ;If
deltagcrt' I lIlar"l1uk!er \ariercr, uden ..t der er l'n \i~~er



Opgaver i planleavlsrådgivningen

tendens i udviklingen. Del sLIgende anlal godmngspla
ncr. "om plaOleavlskon'iulenteme udfærdiger. og inler·
essen for at modtage AfgrodenyL kan tyde på. at plante
faglige emner i højere grad fonnidle... \ ia en IntenSI\crct
rådgivning ved planlægning og udsende1:.e af sknfthg
infonnation frem for vcd marl\andringer og planled\ 1",
møder.

Tnlwl JO. KQnsulrnli'rnn ml'dnrk'n "~d udfJld~ls,tifha·
JfotteuJlsøgnillgt!".

1993 "" -Anlal an~'gmnger
Indi\;duel \'ej!ednlng 12015 15617 17425 17380
Kollekti\ \'eJ1edning 10682 2W 161] 1123

131t 22697 18161 19038 18503

Marhundrmf(t'r

Anlal 84' 191 367 3M
Dcllagerc i all 64178 20809 19372 19691
M(jrlr.mød~r

An!:ll 3" 370 .Hl:'i
Dcllagere j ah 4070 5161 4160

Planteavlsmøder og kurser
Det samlede antal deltagere i plantca\ilsmoder er i 1997
faldet i forhold til 1996 og 1995. Som det fremgår af la·
bc19. er niveauet betydelig lavere end i 1991.

Amallet og dellagere på plaOlcavlskun.er har \ æret
stærkt stigende fra 1994 til 1996. hvorefter del I 1997 er
begyndt :.lt falde, En af hovcd5N:.lgeme lil denne udvlk·
ling cr. al der har været afholdl mange kun.er for land·
mænd. der har skullet erhvef\'e sprojtebcvis eller 'pnlj
teccnifikat.

Andre opgaver
Opbevaringskapacitet for husdyrgodning. I for·
hindel!.e med reglerne for udnyttelse af husdyrgodning
er der knIV om, at opbevaringskapaciteten for husdyr·
godning skal være tilslrækkelig til. at de kr.evede udnyt·
1t:I.;;csprocenter kan overholdes. Planleav!skonsulcnlcrne
har oply~t. at de i 1997 har udføn 1.189 beregningcr af
ulsuækkclig opbevaringskapacitet for husdyrgooning. I
1996 var tallet 2.022 og i 1995 8.064.

Hektarstøtteordningen
EU·refonncn og ht:runder særlig hektarsløueordnmgen
har siden 1993 prægel arllCjdet på plantC<lvlskolllorerne.

Ant'll1et af landmænd. der modl:.lger individuel vejled
ning om udfyldebe af ha-sloueansøgningen. er fra 1996
til 1997 faldet cn smule. mens antallet. der modlager
kollekli\- \ejlednmg. er faldet med ca. 500. En af ma
gerne lil at anlallet steg I 1996. efter at have været fal·
dende siden 1993. var fonnentlig. at der i 1996 blev ind
fort et nyt komrolsY'item l fonn af el 'aldt markblok
register. Del komplIcercde udfyldelsen af hektaraoue
ansøgmngen i forhold lil de tidligere år.

'997.996'995\99\

TabelS. Markvandrltlgu og markmødu.

Pf(JlIt~u,'Jsm#d"

Anral 47' 35" ]J! 2M2
Dtlugere i all 28267 20590 17898 15617
Plonf~O\'lJbn~r

Anlal 114 175 210 119
Deltagere i all 3191 .7CJ1 7423 5123

Markkontrol. Markkontrol af fro og sædekorn er en
scrviccopga\'e. 'tom planteavlskontorerne udforer for
lorn- og frofirmaeme og for Plantedirekloratet. I 1997
er der markkontrollerel knap 27.500 ha med fro og godt
80JKlO ha med s..'Cdekom. De tilsvarende tal for hh\'.
1996 og 1995 \'ar 20.700 ha og 27.700 ha fro. samt
79.QOO ha og 73.000 ha ..ædekorn.

Forsogsarbejdet og arbejdet med jordbundsun
dersogelser er IO Slore opgaver. hvis omfang er nær
mere omla\t i O\t:f'tiglens afsnit A og M.
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Sorter. anm('ld('~.lUl\cndICmidler o~ principper

M

Sorter, anmeldere,
anvendte midler og principper
Af Lars Kjær, Jon Birger Pedersen, Hans Kristensen m.fl.

\ inlerhu'dl'
A"lu~lili STRU881056-1 Ben x (Hunuman x Galucu~) x Urban 5""bo
t\'reet Fflft(J8 BOM" x j M liunl'lI1.m)( J\I(lnopoll Flrlhcd.
ll11ndn CP1l91-11 Reooe7\'ou' x CWW 4442164 ePB
ll11tl~ Struhe
Bngadier ICI342Y83·2-1·1 Squl.dron x Ren<iez\·ous Zcneca. UK
UU<:(;JJ1ner ""JO C1'U
ClUlUllJ CPB W 17 Ren<kzvous x C\VW 4442164 ePB
C"1;t,,1C PBIS~nl IJ\loulin x F1anJer.l x TurfndJ PBI
Cl'Y STRG 520-92 Hellos x Caroluli x Apollo Slrt'ngs
("lIntur Un:un 19110A2-* ContrJ x l TNn Breun
Conez LW 86Z46-3·5 Composlte cross Wienum
H,ll BL 5939-8R 1172 x CPI8RI-I41 x (RI'B 111,1 7bl Cjclle;lIo~ll Rlolldeilu
"-,,,.... CWW9111 PBI
l1.ur ~Khy, 12-* s-w6 Arc' Jo( :-.t.trJbu Sr.:hy,cJgcr
Fold PIJIS 100 (Fmn!ierx S:lrscn) x MOuJm x Rendel.vous PBI
I'rIlHCgU ,\ 91295111 KDntJl'Jxt\pollo t\hnl
Ilan<;eal 12685/411 (Fn:sco sib x Haven) x Haven PBI
H..mer I '1188196 Soldlrr x Bra\er i'..cncxa
Ib\en CWW 8616 (Hedgehog x Nonnan) x Mouhn PBI
IIeTC'Vo ard n~w K7I2 NomlJn ..SIh. x D1'pollen! PBI
Hun!er Aposlle x Ilaven PBI
l1u'''-tT ICI"~2'J ~'2-1 Squ;t(tnJll >( Ren<k1\OU_ ICI
Joker FR 3508-89 Gigant x Hustler p,., O

~lr'lcn PI :'i7218 W\~ MlJOlJ8 )( Longbnl\. PI·
Km PBIS 95191 (Hereward x Rendc.l\'ous) x Torfnda PB'
r_yn~ \\ :'i Rcndei\'ou\)( cv·,'w 44-*2 ePIl
Mllverick: Z 6438-13 1/\ Talon x Torfrida Zcneca
\ft'ndlen w 11"'2-*0 (Starle li: :"lorTet x Ilb1U_ :. NUlTe) )( Ihllmd! ~ VPM " MlIh'I'll SW
MmnaJd CWW 9JII06 (Rcndcz\ous x Ha'·en) x Fresco PBI
Penllum SJ 9111 Talr.n)( Rendt'l'·ou, SeJrl
Pep,u1 VOH 1133183 ROC 109·7~ ~dhl).lO.7lB VOH
Reoll)!:r f'\(.C ~5111-2-A HJ\cn x 1\1 (' 251 '\lFC
R«unJ JO 1953-C II Cnnl". x Ilrnog B«u.
Klolllo CWW9(1I1 Il.;nen )( Fn:....:o PBI
Rllmo Ceb934 «Hobbu x (lme 1320 x WII1.ard)1 x Marbman) x Vinue CD. Il
Kut-ocns VRIJIB7N i:-'iD li: 286 x I'...me!) x (;cnlal Vemeullle
Saresle t\ 912958 KD6019xApol1o Ab<d
Siri;t ST~65 AlmInd;, x Man, Hum'man x Regrna Selgen
Slalado t\ 91002_15 AD 7020 x AO 7021 Ab<d
lenOl PI' 2727-* Kr..la )( TJB 73013637 Pf
Tnntella VOH 1737-90 CD 239 x VOH 256-81 x (RPB 48-75A x Moultn) VDIi
l~ 1'11 ~hcdc Selellion I Vub 1IU1l1Tod
VerslUlIC5 CE8~7 «Line 1324 x Vinue) x Marksman) x W'tzzard Ccb<co
\\ loo<;or Iheun 19J"'-a 5-* Apollo X G.lVo_lJn Brt'un
Yacht VDH 17)4.89 PokalxTaborxCWW 1)35·2 VDU

A 011973 Abo'
H93-1782-100 Benolsl

{ormet/tJ

DLF·Tnf
DU'-ln!
DLF-Tnf.
DII'·Tnl
Se)C'
DU'·Tnl
DLF·Tnf
JAf-_
Se)C1

' .... 5
PI'
JAE
JAE
DII Inl
JAE
AheJ
JAE
SeJ.:t
JAh
MI
JAE
ScJ('1

Se)C'
1'1
JAE
IJLF-Tnf
SeJel
KFK-N)l
JAE
SeJct
PI'
\cJCI
Dtp-Tnr
JAI
OLGlQvod<
SejCI
Ab<d
DI.Frnl
Ab<d
p,
PF
Hunund
OLGlQvod<
N&S
PF
A"'"
N&5
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Sorter. anmeldere. anvendte midler o~ principper

Tabel l. fortsat -\'intern)l
Amodeo 85·ln·A Sonate x Aladin Franck C.rbberg
Angora Ureun 189 A 86 1)1\:U11 Stamm 3 lO II x We,hen...!. W 5907 Orcun. T. PF

Au"'" NS 87.5485/6 (NS 7t:l'119 x 195386) x NS 82011 Nordsaat Sejd
Antigua O IO epo OlF-Tnf
Ca...... NSL 92-6336 C Milana x Stamm 4 l NicLGS Sejet
Cobah NSL91·~8 188 x Colamtlo Id GB P"
C""" STRG306-90 Ally x Asorbia Strena OLF-Trif.

"""''' 11>2.00255 IRubuu x 212149)( Largo V LP Sej<'
F....ta1 2432A57 Anaon X Bn:un St. 1159 c Omm JAE
Frost \\clbu1l1261 !'ella x A,tru Weib S KFK·NyL..

H"". SJ 864526 Mammut )( HasJO S<jet SeJ'l
Ibnna 8aub 17n9-S4 Weib. 8264 )( to.bmmut ",,'" SeJ<'
huro le 80-604-18 Zc:P80 )( Flamenco WJef. H_ PF
Jasmin Ilt' 86-1379 Hege. T Olf"-Tnf
Jolanlt: Hege 12.S2J89 (WelhsL 2:2n9)( Wclhst. 24/79) x Ign Hege OJ...F...Trif.
Kan,ma CWB 990-40 Mmix x Panda PBI..E JAE
u.... NRPS 87-53TIC Mogador)( NRP8 81.52330 NRPO PF
UZZ}' Baub 99-79-201 W 69074 x W 8264 BalJer OLF·Tnf
MlljestiC Unisigma DLF-Trif.
Merian SJ 911092 A,lnd x CIanne SeJet Seje!
Milva NIC87·5112·A Enno x Corona Nick. D. pp
NarviL 5J903111 Lady x 82101 SeJCI SeJ<'
PastonJ 8461 HHA Igri )( Mogador S«<>ln NkS
Paula X l1Aa Jonou AxclTofl
Pmna A80961 1I:mo x Frosl: Ab<d Ab<d
ReglOa l1~2 D 14 Lahea x Marinka Breun PF
Resolut 175201312 Labea x Mariob 0_ JAE
SPlnt NFCWIJ9+5 (Sara x Mannb) x Puffin NK Se}Ct
1'.1100 FDE 86J(W-521 Kaskade x Bambt Fn NkS
Tender A00800 Kira x Lad) Ab«! Ab<d
TIffany I752·A 64 Labella )( Marinb Omm NkS

BR2237a53 i'lpkin x Arizona x MeJ<lllle BRun PF
CW895-11 PBI JAE
1'2420 Alr;lun~ x (Sonate x Igri) Firllbcck PI-
LW 8728·27 Intro x LW tl I00· I l Wicr.;urn PF
PFS91·163J VF PI'
PF 592..()47D Mannka)( 5.23052 PF PF

\'inturug
A"", PWR921 Hybrid: Carokun )( Kusuo PHP PF
A"anli LPH 28 U)brid:llo 37 x Lo 5'i 'iiI x LSR 2__ V LP SeJ~t

Clou RW 133 Topcrou b}"'brid OJOI-Px LJI2-N) x SRI3 Canteo Ab<d
Donunator DR 79 PctLu... x Carokurz PHP PF

"'<>ri' LPH22 Hybrid: ( Lo 1·P)( Lo 37-N} x LSR 22 V.LP Se..
hnno LPH 2.~ H}bnd: (Lo 7· P x Lo SV"<l) x LSR 2.1 V LP Sej<'
Fem"""" LPH 34 Hybrid VLP Sej<'
Ilacad:l V LP Sej<'
MOllo Motto Dankowskie x Funga....te og DanUowskie Zlote x rb 1168161

DlI.nkowskie nowe Danko DLP·Tri.f.
Niklta LPP9-4 V LP SeJcl
Olof SWHY930SS Hybro NkS
Rapid Rapid llybrid:lLJOI-PxL 112 'l)xSR Hybro P"

U""' LPH29 Hybrid V.LP Sc~1

TriticaJe
AI""" DanL.o. P. N S
Mm.. NonI931139 Kr)dsnmg , eget mattnale N"",,",,-T JAE
BUiO\'a GraJo x :\1T IO]{J lUS Sej<'
E1_ LAD-l<l7/88 DonIto PF
Lolo, Nord 9JnSl6 Nord"Ml, T JAE
Modus Nordsaat.T SeJ'l
Dogo Ci 5005 I\H1em x LT 1535·79 SW PI-
fugo Ctm888 Danko PF
Tnmaran FD 5·n x (vI' 15~n9 Fn N&S
ViSion LP606I.88 LT 2182 x er 46117 V.LP Sej<'

SV 89210 SW N&S
fonsalll'v

282



Sortl'r. ~nm('ldCr(". amcndte- midler Hg prindppcr

lillwl I Jim.llIt

So<1 hJr.t'dk~tegnclsc

\ !Irh~J:

AlexIs Breun SI2715A
I\;lrko.' JlI-1W~ () 78
Banol NRPB 88·3063
Hdl,l
BerelH Abcd 1415
Ilren,l .. S..:lIlll ;f>4Il}-IN
Hnlla
(".lfJ..:JU -\heJ IlX'
Cam,nant Ca 703702
Ct,l.JlII eJ'J071l11
Chahcc NFC 5B 9.1·7

("''''rer "'I"( l::!1,2
Corl NK 1138·7-3
hd~n \1 .t01·Q:!
Exlract NFC SB 94-2
I'\'rlll~n' /\1,(' Sil I,lJ !l
G;ml CANOJI15
<;"Idl,;' \\ \\ 7969
HnllL3 SEMU 51153
Iknnl \IS ')()lHJ
I!eron ICI85·44 8
KronJ 1~10~ SJ
l.amba SJD 878082
I IIlU' \\'v !IB.:!
Lu, SJ 96111
I '\ITn,i~ III .1211202
\1;1d11lS
\ldndollll \ DII-UI\f,.'JO
M.oo WW7963
Mdl;i11 \\lolhuI171111)
Mentor SW 8487
Mcrele Pio 0127111 1
Nevada Se 21l9902
OJlll{ \l1('flHIJ
Oplima Brcun 4530 E 99
OnhcgH 1.1'2'129--1

Ol." SJ 96112
1'•• I"tIlJ Aho.-J L!hh
Pungo SW 8Q]1
I'unlo "'JI,l2NOfl
Reggae VD1I41J2·87
xarlctt Breun 1XM) I
Sullane SP·206
1,1IIl..lfd

Texane 214502
T.IIIJ ~I,I,IIUI,l

T",boo W "290
Tn,lIIl1n I'7K1R

W"," ICI89·248·80
At~J24JII

Abcd 2491
HrJ1l\l..:"2
Cb.9538
(0\1 flfllWl
CS8A3049/1711
1';I'('49'i-11
NFC49S·!8
\11<" ..q~- \
NSL94-1384
Pt- 1I0Jl ~2

PF' 11202-53
PI 11202-~1l

STRG 634 95
VD!! 4057 tJ2

fl!lf\fI'f/t',

Af~amnin&

Brt:un St 1622 x Tnumph
I Iheii,;' x t\1c,\j,

AUl{' x (Johne x Apell.)

Sila x Alexis
O"chl x 111\17·801)( (;11111'1:1
Krona x Hadm. 59789185
Sil;. \( Alex.,
Anl4S:$(GnI) x Blewinl
Ani 2!l JII~ )( Mall"~1

(Cooper x NFC 514-5) x Ch.rnOl
ICum,.-hr:''' Forrel " ITn.. 'P
(Dr:rn x Aoel) x Tnumph
<irJnJ Pr" " ,",,'ru
(Cad: x Chano!) x Ambc:r
(MoC \17 10)( Coo~n
AnI 499 x Alexis
1'1 12l:':6·~~ x AlleI
I-Iadm. 59473 x lIaUlIl. 96677-87
BJ(on~"~ )( KJ I60 I 1.\
COllllch' x Stanza
1']("Jt:!11 x IIS17·KO X (;11111'('11
ClInul x SJ. 854320
W\\ 77-11) )( And
Goldie x Cort
Ca O·W:!:!l "Carola

ISVI' 74 Ifl·~ \( Hode}) jo: 1\ I,la "Gntl
V81hFlarc
DI' 1\1).20)( Tcll mlllm DD/\
Kara MM x AneJ3
:-lRPB X'i 11.~7 x lormulll
Ddtll x Tnumph
Ch.ltl)( \C"mlchc)( "orcej
St.1147XSt.Un 13
lCell 7911 )( Pompadoul) x ('i7722 l )( Golf)
BllI10k x SJ 930331
(C\lrgl x ,\Ic.\I\) x (C\1f'g1 I( ,\llq
PL 1578 x 88008
lamN x \khan
Apex x 233-79
Am.unne )( F](Brcun Sl.lnlm 2:7'\Clc" K~m)

M024 x Alexis
ICmmccl)( C!iBA 11'NOl1022. x (Ilcntage x ChJrIllf'
Della X Triumph
W\\ 1r1 I~nw x hmnula
Complex CfQ$S x ArieJ
UOI] x ('nmlc!le
Alexis x Hcron

l "olllJ.d )( Alcllt) x Urcun ,\, l~~\)M

A~x xAlcxlS
CM 'ilJ!Ot)07 x 11m
Ud\alll CSBA I050126 x Dallas
(Vmt;lgr: )( PuH )( ChanOl
Landlon;l x Cort)
C1Jfll) x Brc....~ef
(Coopcr x Chariot) x Brahm~

I';RP8JI50CxMellan
(Alexl5 x MeIWl) x Canut
(Alexl' x Mcltanl)( eanut

(I'lll.o)( rTIt _IDO) x l FCllllll;! x C'HK\)

Breun
Brcun
NRPB
S..:h .... ..:I)l...:r

A"'.
s..°mundll
Illtdm.

'''''d
Carlsbcr'Jl;
(,jrhllCl~

NFC
'IC
NFC
I IS
NFC
"C
CarlMJcrg
S\\

Scmundo
Nmd~a.Jl

'C,
IIJ.JIll
SeJd
S\\

5<Jd
o;;cjel

VDU
SW
S\\

SW
1"
Sceobrn
\11'("

Ureun
V LP
SeJCI
MlCd
SW
\r:ltl
VDU
Bll"un
5«_
PB'
5«_
SY.
SW
c.r1,I'>cq:

Zencca.UK

A"".A"'.
Breun
Ccbcco
MJlJ'lfl

PB'
1';1-(

NFC

'""hek.. UKp,
PF
p,

Streng
VDH

PI'
ni I, Tnf
PF
011-·1111

A"'.
JAI
JA!:.

A"'"
Carlsberg
Calhh.:r~

5<Jd
Sejd

5<",
Sejel

5<".
SeJet
Carlsbcr'Jl;
KI'K ~I

JAE
Sejel

5<",
JAI
5<",
"'loK
5<",
"icje'
DLF-Trif
PI-
KFK,·NF
KfK·NI
KFK·NF
l'>
DLG/Qvade
Sc}CI

N&s
lufl

SCJCl
Ahed
KFK:'NF
5<".
PF
'l&S

N&s
JA'
N&S
KFK~I

KFJ(·NF
N&S
5<".
,\1ll,:J
AIxd
1'1
DLGlQvade
p,
JAE
Sejel

5<j<!
Carl,"cl~

PF
p,
PF
1'1
DLF·Tnr
PF



Sorter, anmeldere, am'endte midler og principper

ul/)eJ J. fortSat-Havre
Ad.mo Semu S8U Baldo)( Bnslus SemulXlo pp
Belinda SW 92190 SW N&S
Com>do FR 47.1488 Selma x Leando Oberlimpurg Sejet
Drummer VLP PF
Aoriam LW8509-o Wilma x Dula Wiersum pp
Pelra Sv 89250 S\' 84509 x Sv 75493 (Vitlll) SW N&S
Poncho LO 788 Lemaire·Deffont. Tofl
Presldenl SL 149185/10 Lo 8433 x (Selmll x Piro\) 1 ml PF
Revisor IGP N&S
Rise Sj 752116 Selm" x S\' 60409 Seje! Seje!

LW 8805-9 (LW 8<X)4.1 )( Oula) )( (LW 8004·1 )( Alfred) Wiersum pp

VArh"ede
Baldus Ceb.811S Sitto x Soc(Sicco x «(N66 x MGH653) x KoLibri» Ceb<co Dt..GIQvade
C:ld~nZll AFP lIR33 TOllle x/uonll CPR DI.F·Tnf
Dm.gan WW24380 SiccolWW 12502213JSappo2l5JKadeu SW KFK·NF
H'lrlc:kin SGH 5291/2 1/1612 PBI JAE
Jack SCHW 215·83 Sokmtes x Star Schweiger Sejel
Vinjt:'lt SW J2-1.70 Tjahe ~t l-1.rrpl\dICanon SW KFK·NF

SG-S 271 Selgen DLF·Trif

Markært
Agadir NSA 92-0112 Allure x NSA 81·121-1 NicL F. Sejet
Aladm ~SA 9O-0IX-l S 50122xCZ09-18 Nid... F. Sej<'
A.stina CEB 1141 Ascoml x Ballet Cebeco Wibolu
Athos NSA 93-0c.n2 Allure x B 11:!Y Nick SeJet
Atomic Pm 8965 Bodil x 736182 DLF-TriC. DLF-Trif
Ilaceara >1l N&S
Bohatyr Unikum x Pyram x Dicklrom Os<.. DlF-Trif
Bon;\Illa 4-')123 Counle" x !\iH MOII J DllniSC<1 Damsco
Brutus DP 1105 Bohlllyr x Solara DLF-Trif. DLF·Trif
Cani~ SV E 08~:n BohatyrxS\ L' 'i l1I-l I $W N&S
Classic CEB 1442 82156-601 x COUllle8S Ce!><Co Wibollt
Ddla {'co 1431 IIt:1illJa )( Ceb7705!1·71 2.' l Cebcco Toft
EIffel 4-9076 Solarn x (Bohatyr XMD 420065) Danisoo Danisco
h...:Ulo -PXJ~O Solar:! )( (Galol10 x Progn:lll) Danisco Dani'oCo
Ilarmony 4-9210 Countess x Miranda Danisco Danisco
J,!d'l)(ll .0\20'i7 Solara x Huh<!I)1 Toft Tort
Julia LO 8918 Filb)' x BiT1e Prod... DLF-Trif
ulIldor PEOO'J'iF Ballel >( 'i7IKIXM Pion. Fr. Sejet
lantra CEB 1133 Maro-af x Ricanio e,b<co Wibolu
L",o AF-~O (US 811187 x hn,l!t:! x hllale FD N&S
Mcnhir Selgen DLF-Trif.
Nicolt:' l W MtJ05·12 ICSVU SOl81 x Colt) x \i·n 67J x Calyi'S(J Wier.sum pp
Nl!OOehe DP 1059 DLF-Trif. DLF-Trif.
()heh'Que 4-9215 Solara x \Galolro x Progreta) Danisco Danisco
Odm LO 8908 Bine)( (FiJby X Birte) l'Yodaoa DLP·Trif
Pro/i H()6{) Bohalyr )( fr.,., -t:!{XI02 I)amsco Danisco
Selector P 85P246A4 PiOl1. P. Sejet
Signal SJ 908OO-t ('aIHhI) x Solaru 5CJel Sejet
Sobel OP lUiS Belman x (Orus x Filby) DLF-Tri!. DLF-TriC
Solara Cch 1114 (tI'malc )( Ceh. 2.38-6) x rinale) x rumle Cebeco Tort
Slok A 2005 Solara x Boh3!yr Toft Toft
S\~lng CUJ 1J.11 Cebeco Wibolll
lenna PF 312608 M 199·77 x WSL 137 pp pp
Terml 4·92.18 COUlllC" >( Solar.l Dani"Co Danisco
Tonser A3019 RentlIa x Chantal Toft Toft
Tu_kan,! LPKE 81311/92 Sum x Kalrm VLP Sejet

CM 989.19.52 Mary x Auo Mallon pp
1'1, 97J.lR Counte" x PF ~2505 PF I'~

2R4



Sorter. :tnmeldere. all' cndlc midler 0A prim.:iplx·r

Ti,l,.·, 1 Afl'nuHh' \(Irler af II/t,,/)/a!lta

F Ix -. Anmticb N.....

\lnlt"rnlp'

Acrupoh~ NW 255' PJon DE Se,., I>E
AlplIl'" 1'(i'f\fCJ Ihll DE WjCI m·
A"" DIEl" 9(Y7 "'PI" DLF·Tnf_ I>E
\nu, .... IY/II-4-I '>:fY/ pr I>E II}hml

A\'ant DLF·Trir. I>E
B'IO."ICI 2·')0.11') D..fiI'>t:o D.Hll'>t:U I>K
8urfalo NPZC»I PI' I>E Hybrid
C../lnnn \ \ 7" ! tJll()Jt21-!/i n.lnhl-O {hm..,.;n I>K Mrllh;.-brnJ
CUPIIOI MLCH<B4 CurgilJ A"'. Fil
C(,lho:rl VR 17.' EUHJm..i, DLF·Trif rR
Colombus MLCH()..I' Cargitl Ab<d FIl
('\lUI.Il! ....11.('11 0·1(1 l.J.l!!-11t A"'" Fil
Ellie RPC 501 Kuslica JAE I>E Hybrid
I·,p,l. IH,(- "I' i-tu'llca HI 'R Ml\hybrid
E\(~r~SI Y.A 70 Danisco DaniSCO I>K Mlxbybnd
I-,prn, r-.IY/04 '>JI'Z P, '"Fornax SLM 034 NRPB PI' I>E
Il.ul,rn DI'Q!-o U'" Tnt DU'lnl DK
Jau DLF·Tnf DLF-Trif. I>K
"' ..r.ll;l ~cmu90 I ~~mund{l '1&S 1>'-
Licondor DSV·WRG 124 Holh I>E
1,IJ.ult! n~\' \\ RG Hil ns\ lln1l1 1>, \Inh;.-bnd
Lombo DSVWRG 101 I>SV Holh I>E
I ml"n OS\ WR(.'I'I I>S' 110111 '"LUJlId DSVWRG 120 I>SV Holh I>E
\1 .., ...... 11 !-'I'IlIhi...l'- D..fiI'>t:o D.J.I1I",,;o DK \ll\h}lmd
MoJilcan DLF·Tnf DLF·Trif. I>K
OI'>C'l1 UP'H-l UI,I'·Tnl DII fnf I>K
an.. Pli P-NI 18192 PHP Se,., I>E
O'<IJ.:m GSCH -l27 PHP ~cttl DI,
SyncrK)" 8009 Se...,m PI' FR Mixhybrid
Terr.l PIIP Sil "m"fC)...l Pli I' SeJcl '" Mldl;.-hrnl

l..enJlh RNX 9409 HIII DE. Sejel I>E
('t"1l 'J~()' ('d>cco SCJd 'L
MLOI0-l8 CargiU A"'. FIl
PR...lSW1! PlOn DI: SeJt"t DE
RPCSm Rustic,a JAE I>E Hybrid
1<1'(' 'i:! ~ RU~lIca JAI- DI, ~'I"h:rhrid

\ rnps
Bntta Pro 996' ,- DLF-Tnf I>K
J).J.I.11U D.ml<.C(I IJJlIl'lO DK
Esl~r \\'\\'1555 SW DLF·Tri( SE
IIeII,,, DI' !1l'Xw'lth DLF-Tnf DIITnl ,,.
tl)ola 401 H)"01a401 Zeneca, Ca. Se,., CA Hybnd
,O' PI-::!l.;X(~" pr p, I)K
LlillJOfl DSY·SR 145 I>SV Holh I>E
Il~;l lÆ .... J.1...l'''! LlIlu.gr.un. " DII'-Tnf Al
\1annlt.a 1-9013 Dani!iCO Danisco DK
\1."lcr \W(l::!74<j S\\ DU·Tuf "Mlntl'\8 HM I DLF·Trif DLF-Trif. I>K MIIhybnd
OrJ~d '-:171 PI' Dl- H}hnd

Pluto Pm 9960 Prodana DLF·Tnf I>K
P'''ldon tlM 4 DLF-Tnf Ul I Trif DK MI\h\hruJ

Rebel SV 02066 SW N S SE
Sprlnler .\\ lJ:!O"O SW N&S "SI'" DI' 2088/tl6 DLP·Tof. DLF·Trif I>K
S!;lrllglll WW 1529 SW DLFTnf SI'

HM' DLF-Trif. DLF-Tnf. I>K ~hxhybrid

Pro 99{12 DII-Trif Dl l' -hd DK

OIl('hlJr
Ohnt:lIe DP28 DLF-Tnf DLF·Trif I>K
1'.Klllc DI.I··Tnl DU--Tnr DK
Royale DLF-Trif DLF-Tnf I>K

MI2~5



Sor-ter-, anmeldel"C, 8m1cndle midler- og principper-

Tabel 3. Afprøvede maJ!iSOrtn Tabel 5. Afprol'ede fOner afgrlurnarksplamt'r

V~ligebollkr Nation Anmelder

Agadir E AngC"in FR DLF·TRJI'
Akyone E Ciba Ceigy CH DLF-TRIF. Alm. mJgr«.f
Amph E C;lus,~dc FR Scrvidan Aubispue ml T Mommer!lteeg NL ØF
An_ E Ciba Oeigy CH KFK Bonita ml T v.d.H NL ØF
Apache E V. Sem FR DI.F·TRIF. Ilo<vi , D DLF-TRJF DK DLF·TRJF
Arsenal E ASGR,OW DE Hunsb. Cana.'ila ml D DLF·TRIF DK DLF·TRIF
A~ona E Pioncl:r DE DE Seje! Chantal ml D DLF·TRlF DK DLF·TRJF
Astrid T Angevin FR DLF-TRJF. Conde~a l T v,d H. NL ØF
Aviso T Ru~li('a FR Pajbj. Gilford , D Bartnsb. NL Holly
Banguy T Nick(:rson FR FR Sejct Glen ml D Barensb. NL Holly
Banqul"C E LGGEN FR FR DLF·TRIF. '-"ro S D DLF·TRIF DK DLF-TRlF
Belami T VDH NL ØF Leia ml T SW S Holly
Casleh~ T Coopde Pau FR I)LA Livrec: ml D DSV D Holly
CGS 4107 T CibaGeigy CH Ciba Geig)' DK Mandal l T NPZ D Holly
Dartis T COOPde Pau FR DLA Melvina S D R.v.P B DU-TRW

F"" T VDH NL ØF Metadonna ml T R \·P. B OI..F-TRIF
l'orum E KWS DE T. Beck M,mo ml D R.v.P. B DLF-TRlF
Goldis T Zclder NL Pajbj. Merkcm , T R.v.P. D DLF-TRIF
Gold~ile T Zelder NL PaJbj. Merhnda ml T R.v.P. B DLF-TRlF
Grnf E RAGT FR Hunsb. Pamiora ml T Ilarensb. NL Hunsb.
Hiro E V Sem. FR DLF·TRII" Pomerol T Barensb. NL Hunsb.
H<>dson T VDH NL ØF RD-JJ-8~ ml D DLF·TRIF DK DLF-TRIF
Husar E KWS DE T. Beck 518185 ml D DLF-Trif. DK DLF-TRlF
Influl! E KWS DE T. Beck Tivoli , T OLF-TRIF DK DLF-TRIF
LG 22.31 T LC Sem. FR I)LF-TRIF. Trilon l T Zcldcr NL Holly
Lo" E SOM!! FR T. Beck Verila.\ D Mlllnmersu:cg NL ØF
Manalan E Hilbh6gNK FR SeJel
Menno T VDH NL ØF HlIdHøl'u .il
Naxos

"
Euromai'i FR Servidan AbcrCrcst ,b WPBS UK DLF-TRIF

Passi T Caussade FR Servidan Donna mb/,h PBIC GB Holl)'
5anuago

"
Nord~aal DE Pajbj. OP 8502 mb DLF-TRJF DK DLF-TRlF

SK 218980 E RAGT FR Scjet Lircpa mb DSV D Holly
Sophy E Coopde Pau FR DLA Milo ,b DLF-TRlF DK Dl..Jl.TRIF
51ylis T Coop de Pau FR DlA NalK)tlk mb DLF-TRIF DK DLF·TRIF
Sun\ T CI)OP de Pau FR DLA Retor ..b v.d.H NL ØF
Talent E Hilbhi;g NK FR SeJel Rivende! mn DLF·TRlf DK DLP-TRIF
Tur"l' T Agwplanl \t:\ FR SC'rvidan Sonja mb SW S Holly
Vigm E Caussade FR Servidan

"t_ lIdlig. ml-middcltidlig. s=sildigVulkan I, RAGT '-R SeJel
X 0763 J E P!Dnce.r DE DE Sejcl

II D=DlplOld. '1'=ldraploid
" Bladstmrelse. mh=mcdlUmbladcl. s~"torbladcl

l. E (l~·1 hclyLlcr hcnholds\'i, enkell. o~ Ire\eJ~Io..r:-'d<,("dehybndcr

TClbd-l. Afprøl'l'de bedervt'wrter

Anmeldcrtil
fClrsUB

1\\ICflil. DlP-TRIF. DK DLF·TRIF
MI15 (Sl1nplell) DLF·TRI,r DK DLF-TRIF
1100 R."P Il DlF-TRIF
Juwel KW5 D Hunsb.
K)TO\ Maribo DK DLF-TRIF
Magnum Maribo DK DLF-TRIF
:'>!c\lor OU··TRIF DK ])1.1. TRIF
Slcrling SItARE...') GP ØF
Troya Du· TRIF D D11 ·TRII·

286



r
Sorl.er, :,,"meldeIT. am endte midler og prindllpcr

TiI/wl ti. Plm/ft'lH':./..\lIl'l.\l'Jmldln 0R woomme slOffer I fonox I /W7

tt.ndclsn.~n Finno r.itt-~\·mbt"

I krudbbd.R'mpclS('
Afaton disp AgrE\o ""Agil 1\1)\30" X,

Ally 20 DF Du Pon, InICI

·\rdnll III Agr".HI lIllet

Anane FG J)ow Elanoo X,
,\n;lIIC '\upcr !},\w '·.lan~o

Asulox Agro-Norden mtet
A\'~Jn ·11111 i\lI)n'Jllh' Sc..Jlc -\/') mtet

Avenge 150 Cyanamid X,
Hal,II;1 Agm I\.ortkn

Bunvd" S NovarllS X,
II.II1H'170W(; 'Ju\,:tnl\
OanlOll Plus Cyanamid X,
BJ.~gr~n 4XO BASI- Xi
Baugran M 75 BASP X,
11.1\1.1 Agrl-,u Xn
8C'-tanai Optuna AgrE..o mlel

Ikl..n,}1 se \grl~h' mIet

Blux soo se C)ananud ""Ho\!:r 7..cnL'\;J X,

Bn()(nl KVK Agn> X,
(""p'u~ \grn 'ltlrtkn
[)e"f1IlOl [.""',. miet
Dupt.......1l Inu HASI- X,

&-.. KVKA,.ro miet

I 'I>re''' 1)\.1 Pum mlCI

EXloll BASF .,
t:enl\ "'j!ro-'1llrJcn
AC,\ldor Do~ Elanco Intet

I-U'll.ll!.: \ 'Ira l.enCLJ X,

Galla"l [)ow Ehmco X,
(i.lfdnprim 5()O 10

\" Nu"anl' \,

Glean 20 DF Du Pont mie!

Glllll' W(i B••)'er Inll'l
Gra.~p WG Zcnec3

,
lI..trmon) Du l'onl Inlel
l-IDnnony Plu~ Du PurJI mlel
I IcrtJ;l',HI I\VKApo mlel
IlcrtJasan Tnppel KVK Agro

,
IPl Here ml ... l
Kem soo se BASF mIet
KUt;..tr Aj!n:"~'Il'",len

UddoIo BASF X,
l .....ddol ')upcr HAS'"
'-'ddol TE BASF X,

Lt'nl.lgran ('yananmJ \,

l...IdoSe NovanI!
.,

lHi!lan 'o\anl\ 1n1('1

M3lnJon Dow EI:lnCO miet
.\!cl.'lnn BASl Xn
Mylonc Po..... cr/GF Agnt-Nordcn X,
"nm"n se A~Jl\n Inlel
Oltllnl Agro-Nordcn X,
P,ulth.:r Agro-I'\nrden
Pnm('TlI AgrE\io X,
PUlll.l Supcr /\grbu X,
Reglonc Zcncca X,
I(uundllp \lon'J.lllo SC;lrh: ,\/S Intet
R(IUOlIup 2lXJO MOIlSllll1O Searle NS intel
1(1IuIlllllP !Jll' MIJI1"mll' Sc.lrle IV,) X,

Safan Du 1\101 X,
':kn~tlr \\ G n,I~"'1 [lild

Spar 2 KVK Agro mIet
Slal,Ule 11«1 Do"," 1~I,lIl"'U X,

Swa<><400 Dow Elanco
,

~1'llnp "il' C).Jn.Jmltl mlel
j(lrtl'f'I//'1

Virbomnte YoUa \;,

~50 L.muron
IIU Propat.jUil.3fob
200 Metsulfuron melh) 1
50() h0l'clI(unm
20 CIOP)f1lohd + 40 "luroxypyr + 200 MCPA
10 nnp)rilhd + 100 F1um~)I')r + 12U hl\~nil

WIAsulam
~~\I Tn-allal
217 Difcnzoqual
10'1) DlllulCllu:an .. 2'i1/ Ilunamlln
480 Dlcamba
7110 DIGtllltM
203 Fl'Ullprop-M-isopropyl
~~o Iknlii/.m
75 MCPA + 250 Benta/,tln

!OIJ Gluf'N"ii\ iilmllllOlUOI
15 Dc511lCulpham + 75 ~nmc(hph:U1I + 115 Ethofumesal

lf>lll'henrncd.pham
'iOO C)'anann
KUl) Pro..ulfo..·i!fh
160 loxYOII + 24Q BrumoxynJl
'fo() DltlulC"OILiin t !flfll'}\~0I1 + lili Km"",,)ml

4SO "I,japropanud
1\11 \1elhlorprop-P+ 1l,.1 "1('PA t 110 I)lChlorprop-l'
500 Ethofuntesal
"fXITnbc:'nun,n mclh)l
100 BromoxynJl+ 250 BentUOfl
hCIO/\(I"mkn
~OO lsotaben
!:'ill llu3J"1tOp-po hul)1
125 Halo:cyfob-elhox)'tlh)1
~IHI 1c1llUth)I.tI1O
200 Ol1ol1>ulfuron
700 r..lcWl11l1ll,n

WOTralkolt)'dim
7~f) Thlfcn,ulluronnIClh) I
167 TnbcnuronolllClh)l + J33 Tlnfensu1furon-mcthyl
1/,(1 Ph....ull1...Jlph..m
50 Dc..'inK:dlpham + 200 Ethofumesal + 250 PIK:nllle<hph.lm

'iII' 1""!llHluwn
~XI rrnp)-l.aJ1\Id
\1)11 n.nufel1l~an + 500 h ..pmlurun
200 Auuin + 200 Bcnlu.on
I 'iO Iknlv.m ... 150 lCI"Ulh~liilln

200 Bcnta1.on + 200 Tcrbulh)lann
~ 'iO r')' TlU,It....
158 Pymbte + 246 Terl>uthyluJO
:!O() I'na.,ullumn
100 Oopytlllid
no MCP-\
160 loxyml + 480 MochJorprop
~1I0 r..thoful1lt"J.\
200 Bromoxyn.l + 200 lo'\ynil

<;11 lJltlukIlK·"n + 'iOIl hnrn.'lurnn
75 Fcno'laprop-ethyl
7~ t-en(),apf(}p'~'lh)1

374 Diqulll-bromid
\t,.l(ilypho....'1

400 GI)'phosal
l6<J (i1rph(j,at
500 Triflusulfuron
700 \lctnhU/IO

200 EthofUn'lC:S31 + 320 l"henmcdlpham
I KO FtuT(l~) Il)'r
400 Fluroxypyr
~Oll PcnduTIC"thalm

lX7



Sorter, anmeldere, anvendte midler og principper

Tabel 6. fonsat_..
Fi.... F..... Vubxnmc stoffer .kz!!

TIN' Du Pom 250 Rimsulfuron
Tolkan Agro-Norden mtet 500 I~proturon

Toloran Novartis intet 75 lsoxaben + 420 Terbutylll7in
TOllchdown 2<<><<. X, JJO Glypho~at-lrimc.sium

Touehdown 330 Zeneca intet 330 GlyphosliHrimesium
Treflan Dow Elaneo X; 480 Trifluralin
Tribunil Bayer intet 700 Methabcnzthiawron
Trislar Agro-Norden ., 100 Ilnlmoxynil + [00 F1uroxypyr + 100 loxyml
Skaded)·rs~klempelse

Azlcc Cyarwnid 140 Triazarnat
De<:is Micro AgrEvo 62.5 Deltamethrin
F."", Cyanamid X, 100 Alphaeypermethrin
Fastlle T Cyanllmid ) 150 Alpha-eypermelhrin
F1ssh Cyanamid 1 38.4 Alpha-cypermethrin + 120Triazamat
Karate WG Zcneea ., 25 Lambda-eyhalothrin
Mavrik 2 P Novanis intet 240 Tau-fluvalinat
Melllldehyd 5 G KemiAgro mtet 50 Mctllldehyd
Perfclahion 500 S BASf' X, 500 DimethOlll
Pirimor Zeneca X, 500 Plrimicarb
Promel400 es Novartis X; 400 Furalhiocarb
Skipper Agro-Norden 1 40 ThiOOll,:arb
Sumi-Alpba 5 FW Du Pont Xn SO Esfen\'ll1erat
Vectobac 12 AS CIlius mtet 12 BGe. thunngienJ;i~ H-14
Sygdolllsbekæmpt'1se
Acrobat MZ Cyanamid , 75 Dimethomorph + 667 Mllneozeb
Amislar Zenecll 250 Azoxy~trobin

Amistar Pro Zenec:a 1 [00 Aroxystlvbin + 280 ~npropimorph

Beret FS 050 Novartis Xi 50 Fenpic1oni[
Corl>el Novartis X, 7.50 ~opropimorph

DLG Manebbejdse Agro D,m X, 700 Maneb
DlICOnil 500 F BASF X; 500 Chlorothalonil
Dlthane DG KVK Agfo X; 750 Mancozeb

""""ss Dow Elanco , 500 Quino.:cyfen
Funga1i[ C eillu' X" 25 Ima1..alil + 400 Carboxm
Mentor BASF 1 150 Kre~xim-methyl + 300 Fenpropimorph
Moncercn FS 250 Bayer miet 250 Pencycuron
!"remis Delln Agro-Nordcn , 12.5 Triticonazo[ + 125 Iprodion
Rival AgrEvo X, 225 Prochlol1lZ + :H5 Fenpropimorph
Shirian Zeoooo SOO F1u82inam
Siblllol 280 LS Ba)cr X, 18 Fubcndazol + 280 Bilertanol
Sportak EW AgrEvo X, 450 Proch[oraz
Stereo 312.5 EC Novurtis ., 62.5 Propiconazol + 250 Cyprodmil
TotlOD AgrEvo Xn 248 Propamoearb·HCI + 302 Mancozeh
Torn Novartis Xi 750 Fenpropidin
TIlt 250 EC Novartis inlet 250 Propiconazol
TIll Mcgaturbo Novartls X; 125 Propieonazol + 300 Fenpropimorph
Tllltop Novartis X, 125 Propiconazo1 + 375 Fenpropimorpb
TIptor AgrEvo , 80 Cyproconazol + 300 Proch[oraz
Zcnit425 EC Novartis X, 125 Propiconazol + 300 Fenpropidin
Vækslregulatorer
Cm,"e Agro-Norde.n X; 480 Ethephon
Cyeocel75O BASF X, 750 Chlonnequal
Moddus Novartis intet 250 Trinexapac-ethyl
Terpa[ BASF X; 155 Ethcphon + JOS Meplquat
Additiver
Actipron BASF Intet Pen.olie. mineralsk
r\Cllrub AgrEvo lllle! Pen.olie
Agrirob AgrEvo intet Pen.olie
Atplus463 Zeneea mtel Pcnelreringsohe
Citowett BASF intel Sprede-klæbemiddel
Isobiette AgrEvo IlItel Sprede-[dlCbemiddel
KO 691 Du Pool intet Sprede-k1lCbemiddel
Lis..~apol Bio 7..encea mtet Sprede. klæbemiddel
Renol KVK Agro intet Pen.olie
Sl1n--oil 33 E Petrolcml lIltet Pen.olle. mmeralsk
TF·S035 aneea mlel Pen.olie, mineralsk
Teamup 2000 Mon,amo·Scar!c AJS Illlet 31JO AlIlmolllumsulfal

288



Sorter. anmeldere. 8m endle midler 010: principper

\bl'd
Agroplant se~

I\ngc~m

Asgrow Gmbh
ll<Lrl'nhUlg
Baucr
Ikmll'l
Hlondeau
Un:un
Carglll
(".ltl ...hcl!!
Caro-Ien
C.lU"'-....k
CR-laden
CIb.JGl':lg~

Ciba (klg)" DK
('llO,ll'lk P.lU
C»8
1>.ml'I'o
D.lftko
Dlppl
DLA
DII-·II1I"l1uIII
DLG Q\ade
D')\

Eger
1.1"1>111
l-.un>mals
H)
Firllxd
l,.Ul;"
Gru,M.Jhot
II.tdlll~"ldK"n

Ilege
1I111l,',tmg 01
UillcsMg NK
11,,111
ilumme!
Ihm.h
Il}bro
In GU
IGp
I(j')

JAE
J,lnwl
KFK
.... loK. f\1·
KWS
K\\ S
LFS
I GAl ...
LG GEN FR
I (i 'iL'nl
1.1n/

\1.lIlun
t.lommc"l~g

'.1,,:')

NFC
'Kh·r.....n DI
NllkeNIO FR
'1l~;"cr"," rI{
NlcLc:rwn GB
f\ofd,.l.11
NPZ
'1 ... 1>0
Obcrlunpurg
rflrt"rll,"

#\tx-d FonJen. Ahf:"hcj111. DK ~1)20 Sol1eslt'd, 1).1I1111.lr;"
Agropl:1II1 '>eS. PoStfl1Ch 1147.0-97961 Bad Mergenlhclm
\1.11' \ngn m. SI. M..alhllnn. n p 28. FK U.tUtnrt rn \.llIcL·
A'grow Gmbh, Lus,hardlslrassc 6. 0-76646 Bruchsal
111,11J.nJ li V R~'<M..:h \"I,lIl'tl:/C, l)ml-.eLamp\cg (,0 'Il ,·Mn~ BX \\llllhe/C:
Saal/uchl Ilauer GmbH. Po~tfach 9308J. Hofm:trhlnlSo;e I. 0·8407 Nledcrtraubling.1'ysktund
1',1 {' {' lknoi~t. I-ermc ck \1\,)('n('ouII. /. 7klllfl Orj,!(,'Tu". I-ran;"nl!
l:t, Andri Blondr:lu. Stlcctioocur-Obtenteur B P J. F-59235 Ilers&. FranUig
S.t.tlludll .... m"dt.lll Jo.cl Ihcull. Arn-..:I\\c!,:, l).llI07·} IterlClgl·nilur..a~h, ly'U..and
Cargill <kneuque Europc: ~nl': .. KP 21 - Croix de Panlle\. F40305 Peyrehoradc. FÆlkrig
Llrhhcr~ \IS. Cnl..tlelg Il'~hnl(al Sen l~l" ::!. ,~ C..alhbC'-rg VCJ I·U. n", 1':"60 Koht:nh.J\n \ I)..anma.ri.
J>flll.n/.enllK:ht Dr h C. Car<.len. Inh EIhant Eger KG. Postfach 1261.0·23601 Bad &hwartllU. 1)skland
Sl~..a C,IU'....&.· SCll~n.:C', \H'nlK' de M'::.JIl\, I R- 'l::!31KI C.m".KI.·
Cebcco 'laden B v.. 1'0 Box 10000. NL-5250 GA \'hjfl"lrn. Ilolland
('lhJ G.::11I\ 1.llIlll...J, SeI'J, 01\1'100 ('11.tfJ(J::! B.l,lc
Clba Gelgy AJS. DiviSIOn AgrolR.&D. L)'ngbynj 172.2100 L)'TIgb)
(''''I' de !'.Il( B P ::!'). T (~2 IO. I....·\(·ar. l'rJ.nLn~

CPK T.....yfOfd ud.• Chun:h Slreel. Thnplow. Nr RO)':'lon, GB-llertf0rd5hirc SG8 7RE. Slorbr1lannicn
D.IIIt":lI S~'l'J. IlpJh)g;lr.l\~·J I~, DK--t"Jhllllllll·h). Danm..al;"
Danko Hodo..... [a I{oslin Sp,l.O.. 1110 W Choryn. pl-64-005 l{acOl. Polen
(iehmucr [)IPllC .... l.lIlU"hl GllIhll. linll I\nipLcnh..a~h ::!O, Pn'll.l~h .\::! b4. D l(}lll ll11tI5al/utlcn ,1. I),ll..and
Den Lok:llc Andel. ViborgvcJ 128. Poslboks 1267.8210 Århus V.
01/-· 1111c.llUm AIS, DJ.I1';" I'I.lOleloræJllng. Illl/erup\cJ .1 I. BIlCl,h\IJ. I)K.Jtl6O SI Heddin!!.... I)anmarl.
DLG O... iIIlk. Toncl3. OK.493O Manbo. o-.tnmark
Ikul'o,(hc ').l..al\cr...-ddu"f I tPP't..uJI Bremen (jmhH lU 1.11>r"'1... II, \\c",... nbUlg..::r Sil 'i. l\"II..al:h 1.J1l7. OW'i'i71IPP_
'1....J1. T~ ...L.I..antJ
Erhardl Eger. clo Pf1anzcnzuchl Dr h.c Carslcn. mh r, Eger. Lubtckel SIr, 62-66. 0-23611 Bad Schwmau.l)osLl.and
Et"OlIl' \n"th LtJ 'ij\JIJml!. Ilr'II:1I1n,hlrc. GH l m~'c,ln,hJrt= PI~ II IQ<., \l\>rhnlanmcll
GIl~ Euromais. BP 3. F-77J90 V~11')(:U11 L'Elang. r'l1lllkng
II'lfltllonu Oe'l\lc/. Il P 41. "-;1)2-12 (·.Ipp;.·UC p..lr Telllph:u\c. Iranlng
Saal1:UChlv. ln.-.chafl Firltx'ck KG. Joh -hrlbeck-Str. 20. Rmkam. D-9olJ48 Alling. Tyskland
ThI'III;.!lo h.lnl.. MCJen\'::J.::n \ J. I{;l<lba-;". DK·5~(}I) ~l.n,lc~. DJnm..ar;"
Rap" Gbr. Sa.1Iluchl. LUlld,gaalkr Weg 1,0-24977 Grundhof. T}sUand
');t.'I/lKhr H,IlJmcI'ldlCll (;mhll. KroPPCCl'I~dlC' ... lra'...... D-3I1NK 1I.lilrnc:"lchcn. T)'llan,1
11.111.'> Ulrich Hegc, Saill~uchl Dr. h.C. H:Il1~ Hege. I)Qmitl1c Hohcbnch. 1).74638 Waldcnhurg.1'ysklond
11111 ... \h~l~ Grnbll. /.tIIn Kmph'nl>xh 211, 1>·.12107 BaJ "..alJuncn, T),;"1.llld
1IIIkshog NK. 12 CIIcmll1 de I·Hohn. J 1790 Salnl Sau\'cur. I-runkrig.
Hnlh III' NS. Encr!,:lwJ '. I'c"II",;", IO~O. OK·7~)U Ilo\'1cl>(O, J)anm.uL.
Pccr HummcluhT. ·Sundagergaanf. Skoncj J. NI Rind, DK-8832 SL.al,. Danmart:
I-lufl,t>alk I nI NS. 1'0.lh\ll. HJ'iO. 751Xl Ilohle!>lll
H) bro GbR Saauucht. l-1ongenbnkkcn. Lusshardl\lodlung. D-75~5 RarJ SchOnbom 2. 1)-sLland
ICI \tt<,j, lid. \I..tl"oh I ~IOC". B''''I~ln. LlIlloln,htll'. GB·pE::! I 71{1{. \l\lrt>nlanmen
I G Pf1anzenzuc:hl Gmbll. POSlfach 15 17~. 0·8000 Mi.Jnchcn. T)"kland
I (i ~J.JI/Ul.hlGm"" /o;. ('n KG. '\U"hJIIIINr 1-111. I)-MlI}'iU \Iun..hcn::!. Th;.,land
j Asmusscns Eflf ,vS. Ænebjrrg\cj 29. Lund. DK-4673 Rød'>"lg SIC\"S. Danrnarl
jlln\l(l & hl,. Ruc du \'ilillJI 19, II ;111 1 Ira\nc,·Ic/-But...-..:n.III.k[~lcn
AIS Kom og Fodcntofl.ompagmcl. Grøndals"cj I. 8260 Vib) J
K\lrn "f 1....lcro-tnl KOllll'.•!!IlICI AJS. Lmgg..aJe IK.I""II"l\ 167.. D....-il'UMI '1)';"'lbll'lg I .. D;llllll.lr;"
Klem..... llm·lebener. Saall.U'hl AG. GrilllS('hlstra.,'>C 11. 0- J757-1 Embcck. Tyskland
KI,'lll\hln/lchcn<:t S.I.lI/U\tll r\G. I\'~lfallt I~(, \. n· .'7))) EmhCLl. 1\ ,;., 1.1IId
S:lal/uchl LFS. Edclhof I. A·3910 Z .....ettl. 0:'lng •
I 1r1l..a~rJ.lrl. AU'lr;ll!en.
LUllagram Genellcs. Grande\ Cullures S A.. B P. 115. F-63203 RlOm Ctdell. Frankng
lG \clllem;~., B P I. FR-h n~1l ('h..appe..
Sa:.lbau LIn/. ReK"hersberg, A-S98 I Rdcherbe'rg:l_ Inn. Østrig
('h"" M..aulln P\'HA. "'a:II,lril:n 'i. 8-85KI A\el~cm KcrL.tw\c. Bclflen
MOTnmcN«g Imenutloul B V PO. Bob 1.52.'Wl. AA VhJmen. Holland
'lchl'n &: 'inulh AI\. ,»)d\c't\'Cj 'll!. O'" 2fl1)11 (i\(""lrup. DJnn1.lll
'le.... Fann Crop:.l.Id .. \1arket SlJUntOll Ibll, Martet Slalntoo. GlI·LlI'Icoln L~J 5U, SlorbnlMlnJrn
'\l(Lcr'lln I'lhn/cn/u~-htGl1lhH. 1"I'>llaLh I~I~ .\\1 Gncy,cnL..amp 1),.\1 ::!.\-l I-...<kml'-cn. T\,U..an<J
NicLe"on S,\. 5. Ruc de L·Egil1l1~. F·28 130 Chartaln\<,lIcn. hankng
f\llle",c'n'" \ ~2. Ruc lk 1'.-\1\:;tl.Io:. F-7"itl()8 PJ.n,. h;lrI;"ng
NILLeNm Sceds RPB LmlLltd. Roc.h .....ell. GB·Llllcoln LN7 6DT. Slorbl1lanmen
'1,m";I.ll ",l.lI/Udllg~·" mhll. 11,llIpl'tr;l'..... I, O 1l'iX9'i B"hn'h.lu,en. l y,;"[J.nd
Nllrddculschc J>fl:lIl1-crllllchl.llohenlieth. D-241b3 1l01lscc. TysLland
N.llIl'nal "cL'd DL'\<:i"IHlll'1l1 Otg.HlI,allllll 1.ld . f\l· .... lon llall. ~ewl'lIl. Cunhndgc. 1:1l~1;lIld

Pf1anlen/Udll Qtlerhmpu~. Po<;lfach 590. 0-74523 Schwablsch lIail. Tyskland



Sorter. anmeldere. an\endte midler og principper

TaMI 7. fortsat

ene..
PBI
PF
PHP
Ploneer DE
Plom<er FR

""""Wod"
Prodana

KAGT
RU~llca

R.v.P
Schwelger
SDME
Secobra FR
Sejt:t
Selgen
Semundo DE
ScmundoNL
~m

Sen ,dan

S"""P
SIru""
SupcrfOl
S\'alof
SW
SW.NL
T.8«k
ToB
Unislgma
\,BE
v.LP
VDH
Vcmeuil
Wibolll
Wicrsum
Zeldcr
Zeneca
7...cneca.CA
0F
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-Osen. Janko\'cava 18. CZ·!70 37 Pr.lha 7, Tjekbsl..e Republik
Piant BrttdJng International Cambndge Lid.. Mm!; Lane. TrumpmgtOfl. GB-CambnJge CB~ 2LQ. StorlIntannJen
Pajbjergfondc:n. Gersdorffslundvej I. Hou. DK-8300 Odder. Danmarl:
PH. Peter\cn. Posd'ach 6. D-2~976 Lund5~aard PosI. lan,gbalhg. T~'skland
Pioneer lU-Oml Nonhc:m Europe GmbH. Ape.nscne:r Su 198.0-21614 Buxtehude. Tyikland
Plornx:r France Mal, SA..4. Ruc: Paul Bemle!>. l-ll075 Toulou~Ccdex. Fmnl..ng
ProbstdorferSu.tzuchtQes.m.b.H, Posdach592. Padnna 12.A-1011 Wien. ø Ina
Prodan3 Seed AIS. DI .. TRIFOLlUM AIS. Dansk Planteforædling. 110Jc:rupvCJ 31. Boel~h0j. DK-4660 SI Heddmge.
D..""",
RAGT. B.P. 326. 18. Rue de Segret. Saincnc. FR· 12003 Rodcl.
RU!>IJea Semence,. Centre de Sandrellu. MondonvIlle. r-31700 Blagnat. Frankng
RJJksslalion voor Plantcnverc:deling. Merelbd:e_ Belgien
H. Schwclgcr & Co, olIG, Fcldkirehen 3, D R5368 Moo'burg. Tyskland
S.D.M.E. Soclete ~s Mais Europeens. 420 roe de la Galetle. F-607 IO Cbevneres
Scrobra Rechcn:hes. Centre de Boi~ Henry, F-78'i80 Maule. Frankng
SeJf'1 P1antefonrdlina. N~I'I1aIb ....ej 67. Sejt:t. DK-8100 Horsens, Danmark
Selgen ud.. Janko."cll\a 18. CZ-17017 Praha 7. TJCUls~e Republik
Semundo Saatzucbt GmbH. Siememtrasse 43. 0-25462 Re.llingen. Tysldand
Se.mundo B.\'.. Postbus 2. NL-9970AA Llrulll. Holland
Serasem Recherthe et ~Iccuon v.!g&Jes. 1012. rur Roge.r-I...ecerf. F-59840 Prfmesques, Frank:ri&
ServIdan Aps .. l...undd..rrsvcj IO. Bellinge. 5250 ~nS(' SV
Saatzuchtgesellschafi Stmlg's Erben GmbH & Co, kG. Aspachbof, 0-97215 Uffenhelm. Tyskland
Dr lIemWl Strube. Fr Strube Saatzuc:hl KG. Postfach 1153. Solhngen. 1),38358 homngen. Tysldand
Supcrfas Kom AIS. Fcnegsglrden. Normnatls''t'j 67. Se}CL DK-8700 Horsens.. Danmart
Sverige, LbideslbR:mng S,al~f.S\alOv. ,\1;

S"aJOfWeloo!l AB. S-268 81 Sval6v, S\'cnge
W Welooll B V.. PO Box 235. :-.lL,8300AI· Emmeloord. Holland
FL Tage H BeckAlS,LiDdeaJle31.5230OdenseM
AJlel Tofl Gron'areI AIS. T0f1denng..ej 14. Durup. DK·7870 Rosle.... Danmark
G_LE. UNlSIGMA, Roote de Clermont. F-60480 Froiss)', Frankrig
W "on Bomc...-6ckendorfOHG. Ho\'edi:>scn. D-]3818I1o,'edls-sen. Tyskland
F...oon Lochow-Pelkus Gmbll, Postfach 13 II, 1).29296 Bergen. Tyskland
DJ. van der lhnc: B.V. PO 130x I. NL-4420 AA Kapcllc. Holland
Ve.meull Rechert:he. B.P. 3. f·77390 Vemeull-L'Etang. Frankng
Wibolu Fm AJS. Tån,veJ 15 B. DK-49QO Nakskov, Danmark
B.V. landbouwbureau Wiersum. P,O. 2028, NL-9704-Groningen. Holland
Golden 11:l(V(:'I- lelder bv_. P.O. Box 26, 6590 ncnnep. Holland
Zeneu Sc:ed5 UK Limited, Station Road. Docking. KlOg! Lynn. GB-Notfolk PEJl 8LS. Storbritannien
7...c1lCC3 S0cd5 Ine. Unit 6-75 Scurfield Bl ....d Winmpeg. \1anitoba RJY 11'6. Canada
Østergaards Froavl NS. Mimers"eJ 5. 8722 Hedensted



Surter. :mrnrlderc. anvendte midler o~ I)rindl)per

Landsudvalgets faglige medarbejdere
Ledelse og koordinering

C'hdl..nn.. ulenl Carl Age Pcucr"cll

Div. projektkoordinering
LC:IIHt..k{'ln .. ulcnl ('hr. (jollllch-Pclep,cn

Sektion for planteværn
L.md..~on ..utt'nl lian" KnMcn-.en
Land .. kon..ulcnl Ghita CDrd'ocn Nlcl ..en
KUlhulcnt P(lulllenmng Pcterc.en

Rr:..I"loll..CIllI
Kon'oulclll I.ar, SIt:ll\ang Han'cll

Sektion for godskning og kulturteknik
I.andskon..uknll.cll Knud..cn

JonJbehandllllg .... andlllg og rc....nUIl:e'l)nng
KUlNJlcnt Sorell Kolind Hvid

K\.c1"lOfunder.."g. k... aJrJtnet 11l\

Cmu ,,-"ienl H.lIl' SllCJhng O..lerga.Jrd
l..Jndhrug\lcklllker RlIa Hurfaner

lIu..d~ rg,xtnlllg ug hloga..
Kon'oulenl Torkild Sundcrg.lard BlrklTlo)o,C

Pm.hr:..lemt planled)'r~rung. lIW.

Kon ..ulenl Annetie Vibeke Ve ..tergaanJ

Sektion for korn, fro og nonfood
I.aml<"kon<;ulenl Jlln Hlrgr:r Pedcr"Cll

l-m og mdu"lrialg,nxkr
Lo.md,kOIll.ulcnt Chmllafl Haldrup
Knn"ulcnl M.!r1in 5kH\'bo lI:m'oCn

\lunlooJ
K')II ..ulenl Kjeld \i:xJda l\lcI'ocn

H"rproJc~t og udd.lIl..\;lrllg
Kon ..ulent Bodil Enghcrg P:lllc ..el1

SkH\ reJ,ning
KOI1\ulenl I..hl)(: Ll.hcl1

~111Jovenllgc Jordhrupfnmn'o1alllll nger
Kon..ulclll Karen f\lunk l\'lcl-.e1l

Sektion for grovfoder
L~lIId...~nn ..uknt K;Il'lCt\ A. "'JIC].,r:1l

Lllld'~(}n ....uh'nt f\tartlll f\lIHelsl.'1l

Sektion for kartofler
Land.. ktJll .... licnt Jen' V. 1I11jmark

fo'a:Jlcskunlmllellllg v;l'k!-lilu:-.kolllroliL'n
l"'lndhrug:-.le~lllker Oh' Jel1<"cn
h)r..l.lg..a....l'lellt Sorr:ll Gade

Sektion for frugt og gront
L;llld"~oll"lllcnlKir..lcn rnl"

Fnl~1 og hær
Kon ..ulcnt Slig h:odor Nichen

Sektion for information og efterudd.
Sckuon.. kdcr Ejnar Schull.l

T\ærf;J.ghge proJekler
Kon<;ulent Jync J. L.JlInd"cn

Økologi
Kon'oulcnt :-'11chad Ter..b"J

Sektion for forsog og statistik
Sektlon,lcdcr Lar.. B. Kjær

Berelning
Kon<;ulclll Ih Suren'ocn

Dat.lba-.(' lur lIlarklor..og
C;J.nd.~ient Bjarne Bak
KUll\lllclll Ole Juhl

FON'gsb\'reglllng
Kon..ulr:nl Vilhelm Gowig
Lalldhnlg..tcj."lliker Hanne S....høllllmg
Landbrug.!.lr:kniker Sleen Pcticr,cll

FOr"'llg..planl:cgning
Land ... lms"p ..lt:dcr B. Sloth Nicl ...cn
Landbrug ldlllkcr Altred SlIllon ...cn
FOf\og'.! I'ICnl :"Jil .. Lunddahl
Landhrugslckniker 511rcn Jaj."ob...en
Landbrugo;;lt'knikr:r Jcn.. ·Anton II Jcn'oCn
L:lndhnlg"lt'klllkcr SI"cn II Sllrcm.cn

Sektion for MARKSTYRING

Sckllon ... ledcr Jen .. Bliga.ard

Progr:.mlUdviklmg
Konsulent NIc)... Pclcf\cn
Knn ...ulcnl Tilla Nlcl-.cn
Konsulent 1.:Jr.. ChrislOlfef\cn
KOIll.ulent Mike Jorgen-.en
Km....ulcnl Lars HUf\huh Pedersen

PC-I'lallll.'\·æm

Kon..ulenl l:nk Frcden ..lund

\1t\R ....' nU:'oG

Lmdbrug,!eklllkl'r Dalln)' Ra ..mu .....en

Landsudvalgets kontoradresse
Udka:rsvcj IS. Skejhy. ~QOO ÅrllU' N
ni. ~7 40 50 (kl, fax ~7 40 54 10

291



Sorter. anmeldere, an\endtc midler og principper

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnonner,
bedømmelsesskalaer, forkortelser mv.

9 pc'.
6 PC'

15 pcl
14 pct.
13 pcl
12 pet.

Forsøgenes sikkerhed
ForsøgsM=riemes Sikkerhed er angi\eI nedef\t i tabcllcr~

ne ved en LSD-værdi ...om st3.J' for ..laveste 'Sikre diffe
rens. eller Least Sigllijicam DijJerf't1Ct'. Der er aO\endt
LSD~. hvis andel ikke er anført. I landsforsog med \Or·
ter af kom. ærter og rJP~ er der anvendt en statistisk mo
del til beregning af LSD-værdien. hvor faktorerne be
tragtes som systematiske. og der beregnes p~ pan:dni
ve>lU. I alle øvrige forsøg er anvendt en model. hvor fal·
torerne betragtes som tilfældige, og der beregnes p~ led
ni\eau. LSD2 betegner LSD-værdien p!! ["kfor 2 for·
søgl:ibehandlingeme. LSD3 betegner LSD-værdien p~

faktor 3 forsogsbehandlingerne. Ved en stali ..tisl <;Ikker
udbyttcforskel forsttis en forskel. :-um med 95 [>Ct. ~and
synlighed er reel. Hvis en udbY1teto~kel mellem to for
sØgsled er lig med eller større end LSD-værdien. er fnr
50kellen statistisk sikker. I modsat fald. hvis udbyltefor
,kellen er mindre end LSD-værdIen. er udbyllefur...kel
len usiUer.

Hvi... hele fo~og~~tlen er u..iUer, er der angl\ct n..
(tlO sigmficance} efler LSD

Overskrifter over forsøgsled:
l, 2. 3 .. .= ledna'>'n for fONJgsbehandlinger i fallor I
A. B. C = lednavn for forsog:-.behandlinger i faktor 2.
I. 11.111 = lednavn for forsog'ibchandlinger i faltor 3.

Beregningsnormer
Gødnings. Ul: udsæd.mfll'llgdt'r er angivet i kg pr. ha. ud
bytte og merudbyue i hkg pr. ha. hvor intet andel er an·
ført.
Udbytte af kom og frø er angivet med felgende vand
procenter:
Kom. ho~tru. halm og uvner
B;tlgsæd og boghvede
Græsfro
Klpverfm. spinat. gulerod og kommen ..
Raps. sennep. rudis. kommen. f)'bs.
solsikle og tH1r
Valmue

Jab 8 Jordn"pebet~gn~h~ i den c/and:e jordkllJSJijirpnng

Udbyuer af korn-. fr,,- og IIldustriafgroder \amt rod og
knolde er angl ...et med 100 IXl. renhed.

Hvor der er angivet udbytle og merudbylle. er udbyt~

let skrevet med fede typer.
R5protein er nUrlnalt = pet. N x 6.25. i hvede pl:t. N )(

5.70.
Ved beregning af ae. i græs. kløvergræs, lucerne. gu

lega. helsæd og grønkorn er beregningerne gennemført
efter principperne i 813. beretning fra Statens Hu ..dyr
brugsfursf)g. hvi'i der er bestemt følgende: In vitro-for
døjelighed. tørstof. råprolein. træstof og r aske.

H\'i:-. in Vltro mangler. er der anvendt beregmngsfonn
len I 3. og 6. beretning fra fællesud\'algct for Statens
Planteavls- og Husd)'riJrugsforsøg.

Ved beregning af a_e. i majs er der anvendt bereg
IlIng..fonnlen i 8. beretning fra fællesudvalget.
Ellc~ aO\ endes de mængder. der er nævnt i tabel 9

Tabel 9. Hk.~ tørstofril iJrrt'gning af I a.~.

hqlllnluf bl I u

Maj' III staldfoderlcn'llenng Ilele pl:ll\tef 1.20
Roer. Rod af bederoer" 1.03

Rod (,.mdfli)afbederucr 0.98
Rod afUlroer 0.99
Top af bWerocr r.20
Top(SIIodfli)afbederocr 1,15
Top af k. lroer ).27

Kartoner 1.00

Nettomerudbytte:
Nenomerudb)'lle for behandlinger er anført I hkg keme
eller kg fro pr. ha.

Det cr beregnet ud fra det opnåede merudbytte minUS
d~ omkostmnger til behandling (middel + udbringning).
der har frembr.lgt det. Der er regnet med 60 le. for ud
bringning i pJanlcv,em.

ltMerudbytte --:-- kemi'" betyder. at der kun er frJtrukket
Omkostninger til kemikalier. ikke til udbringOIng.

\' EJtllfuCmI
JBnr. S)n\hol Teluurdtf'nII,fllR af JMkypc 1..ef\ol~r Sdl Fllt~ .......... Itumcu

2"", :!-2IJum :!O-2f.10 f.IIll 20· 2tXXl IJØI ".1" C

I GR.S. Gl\wsandet jord
0-5 0-20 O-50

75-1002 ES l-"insandct ord .'iO·IOO
3 GR.L.S. Grov lerblandel o,andJurd

5·10 0-25 0·40
65-954 "LS. Fin lem andet snnduru 409_'i

aR_SL arm 'dn h I le ord
10-1:'1 (klO lJ.4<'• F.S,L. Fin sandblandct 1cl)ord 40·90 """ Under 10

7 L Ler-ord 15·:!5 0--35 -l<I-85
8 SVL S\ ær lef)QCd :!5-l5 Il-I5 10-75
9 M_SV_l. Me et wotrlt onl 4:'i·1IX) 1>50 0-55
IO S! Slll U·50 20.. 100 0-80
II HL Humu'lIfd (her IO

" SPEC S "'I '""
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Sorter. ~nmt'1derc.:1m cndle midler o~ prindpl}cr

Bedømmelsesskalaer:

I>n..emt: fur plilmdl(· ..~)t1d ..e"ITlIdlcr er .mgl\el I label
I () .. iLIt.' 294.

Udviklingsstadier:
Fur l..om, rap... æner. kanoner, roer, IlMJ' og ukrudl er
lld\Iil.lln!,:"'IJdICr ~cnnell1 \ æbtpcriodcn angi\et med
1<11 dier en dl'l'lmal"l..ala_ "1m \ 1,1 p.l O\ersiglen<; 'ild ... tc
...der

'pr
,Ig
t

udb
ud.. tr
v...1
2n
~ Il

K-mm
I'
ppm
pph
PI
RI

Forkortelser:
Folgende forkortelser er benyttet:
'I.C. <lf!,!mdeenhedcr = 100 fE
;J, ammon,alpclcr
ani anbgl
B lxlr
Bl hort.ll
Cal c~lclUnl!al

Cu il.obner
eul l..obhcrtal
DE dyreenhed
c clit:r
f f..l'Ilt:..pan:ellcr dkr fllr
J7F flx!crcnhcder
n.a t1ydende ;JIlIIllUIlia"
b for,og
FI fo,for..yrt:tal
go.. ~cnncm ... nll
g.nl. godet med
h hO<,lel den
JR Jort.lhuml\ nI'
K il.ahum
Kar karail.ter
i..a' kall...:lllllllon<;alpeler cnr; l\')
KI l..ahumlal
I I:lgt
L land'ifor,og
merudh. menldbylle
l\1g. magnC\IIl111
Mgt m:l1,:ncslullllal
Mn mangan
Mm mangantal
MOl molybt..lænlal
N iI.\æ1,ttlf
Na-il.as natnumblkammon..alpch.:r
'\Iat natnumtal
nelll;Jludta1 antal æg og lan. er af h:IHenemaltxl pr il.g

jord
:-.I-Iagcr (:\'0, + ;...lll~ "JI i rodlonen
fo,for
nlllllontedcl
millianltcdcl
fo ..funal
rcail.llon<;lal
-.elcn
<:.kårla!,!1
sprøJlet
"'Ialdgndnlng
lun,
udbyue
ud<;lrO\.'1
\'irk~ollll "lOf
diploid
lelraploid

. I 00.00 ~r. pr. h;J
,LW l..r pr. ~g \l
H.oo il.r. pr. il.g P
~.75 il.r pr. il.g K
7.70 lr pr. 19 K

K5,OO il.r. pr. hil.g
160.00 il.r. pr, h~g

RO.oo lr. pr. hlg
R5.oo lr. pr. hlg

100.00 lr pr. hlg
. . 165,00 kr pr. hil.g

7.00 il.r, pr. il.g
KOO il. r. pr. il.g
R.110 lr. pr. 19
R.110 lr. pr. 19

10.00 kr. pr. il.g
12.00 il.r. pr, il.g
9.00 il.r pr. il.g
9.00 il.r. pr. il.g.

PlLmlt'pmtillJ.((·r
\'~r· ug \ Imt:rh) g, haHe
Varb)!!, \lil.l)lllgi<;iI.
Rug. InIIGIIl,:
V:1r- II~ \'Illlt:rll\cdc
\l.lrLl'rt
V.lrrap.. u~ \ 111ICrrop:-..

Alm. raJgræ.. IIILlligl
Alm raJgra:.. hi1litg)
[laL raJ!~ra: .. 2 n
11al. ral~ra.: ... 4 n
I [umlt:gr;l"
Engrapgræ,
Engwill!!d
Rud" lIIg.cl

(;l~/llill.t:

(jndlllnplldhnllglllll~

K'<1'l'\lof' Gcnereh
rll,for
Kalium
Vin..."t.'. S" K'lh

U')f'!){l,tI\tilhlljl'/ighl't! er. 11\ Ol' 1Iuel anLlel er anfon, be·
ditllIl t.'ftt.'r <;il.alaen: O= hdt ",t, ende. IO = heil I leje.

Mt'ldllg. "'1\/ Ol: lII/dr(' hltUI.HXtloml//(, er ved belhlm
rndsc IM ..1. J I angivct I pet. pl:ll1ler med angreb. uan..ct
angrebc.:l' \Iyr~c. Efter v:l'iI. ..hladium 31 er angreb bc
J\lllll ..0111 pcl dæil.nilll! af gmnl bladareal.

Allgrt'h l!/ "'"dlll.' er. hvor inlet andcl er anfon. !le
dl,'llll ~(llll pet ..tra med an~reb. Uanl,el angrebeis ....1) ril.e

Forsogenes nummerering:
Re..ult.llcmc fra de enil.elte fo .....og er <;Jmlel I c:t lahclbl
1,lg. Talxllcrne er nUllllllcrerel llled <If~nil'obogsw\' og
nummer f.c\.. .... BI5.

I-Ivi'o der hClIvi,co; Iii et enil.elt forM}i! 1Tabclbilagel. er
der :Imcndl et 12-cifrel nummcr. der består af fOf'logl,
plan nr. (9 cifre) + lobenr. (,1 cifre).

Eh.OI00'l9797·()()5.



Sorter, anmeldere. an\'4,~ndte midler og principper

Tabel/O. Pfantebeskwre/sesmidler- .landmluu1tpriser.. /Y97. TcdJt>J /O.!cJrfsar- ......
~\~mldlu BIUl\tJ ~ lo; "Ii 0,1-0,1.5 44-Ii.'
C_l 2.'6 0.3-1,0 1 n~'i6 Bamon Plu) l~) 2.5-1,0 ~~-~

[bcunil500F '" 2.0-2.5 I 1M :xKl 8u.p:ln 480 2:\0 0.5-1.5 115·345
D1thane DG -16 2,0 kg 0' B~agtan \I 7~ 101 L' 15~
.,,~ 2(,. 0.3-1.0 1 79-2~ 8a~11l 161 3,0-5.0 483·805
RDDllanDF .'-' 1.0.1..5 kJ ~2S-blK 8et.ulaJ SCfBtowan.a t.-w....,
ROH'I1 F\Q 2~7 1.0-3.0 / 4~-740 li"',,,,,, 81 1.5-3.0 1~2~9

Sponak l:.W llb O.~ 1.0 I 158116 fkllln;u OplnnafKemiram ''ro ,., /95 1.0.2.0 19~·190

S'O' l~nud1ø" " '.0 kr. " BeuronI8el:a Super 138 15o_tO 207414
TallOO ... ~.O 1 .1'76 Bladet ~SC "'" O.' 81
Tih250l:.C ". 0.2-0..5 1 92·2JO Il<>m Il' 2.0..1.0 ,10-460
Till top 340 0.3-1.0 I IOS 350 [)r\'nool.&5 n D8 1.0.1.5 1l~·198
Till MeglllwOO 326 0.3-1.0 I 9g.32..~ ~ortrun 50 so
Vorwb;:OO '6 2.0 kg '" Eihuroo SOO F\Q... ~15 0,1-0,2 " 101

E.J.prcM 621t.ab 1·2 lab b2-124
SkDlkthrJMUlJ~r Anldor ,'-' 2Q.IOO ml 17-81
Otto> :m 0.2-0.3 I .&5-70 FU\llack ;"'-TD 6'" 0.5-1,0 I 11().620
DLG Dllndboal 28 " 1_0-2..~ I .:ag_II 5 G..JI.ua1 '10 1.0-2.0 I 310.620
e)'pab'C~mJllllTI f.L,lfa '''' 0.12.5-0.2 I 4~ 71 G"""rnm l+l 1.5<2.' I 207-317
t'astae 356 0.125-0.2 I .&5·71 Gollu: ""'G/Golll\ FI.I(johath 239 1.0-2.0 tg 240-480
KJIr.u(' 23l 0.2-0.61 .&'i-I.1O Iimnoo, 17000 10-30 g I7().SIO
\IJ\nl2 F 47fl 0.2-0.3 I Q'i 1.&5 HMmon' Plu 6""" ,,<ob 62-186
\lel.-aldchnl S (i 11 S-IO 19 IM-.\JO I~ui-oo IIPl') " 1.0-2.5 I 55·140
I\.-rkllhlon ~Ol) \ " n.o 1..5 I ~o IIb Kem r '" 0.5-1,0 I 187-.114
~n_ .'" 1),15-0..1 kg <,11\·195 1..a&Jol TE l+l 1,1).2.5 1 1-U-16O
Sum1.'\Jpha 5 r\\ 211 41,1"-0,5 I ,\'i-1I ~ Lemagran 108 0.7>1,5 kl 149·~7

Lo,rJn WIO 10-20 I 55-110
\,rl...llrc'llu/rnn(lmldlu Matngoo 425 0..51.0 I 211-42.5
("cnJlH.'/Regufon 2~:: n.2-1.0 l ~2'i2 .\KPI\. 75~ 45 0.1·1.0 I ,...,
C'·C(lo..'eJ ek,u~ 2<) 0.75-3.U t 22K7 OXLlnlll3nOlll1 171 0,5-1,0 I 116-171
C'ycOl.-cl 75{J(SI,.t-Il.ln hlla! Pntuclll <06 O,K I 40'eec 700rrn(lln.~7'ill .12 052.01 l"'" Pum,l lo;upc:r 41' 1,0 I 4"
Terp;ll I.W 1l..'I-2.0 1 ~H 2..10 ReFllIoc 144 1,0-5,0 1 10$4-720

Roull(lup. GlyphogOll1 III fl .. 2,0·3,0 I 110200
(Jllt' & IPff'Jt' H"'/"'mldlrrJ: U/,J,J""u Roulll.lup 2(J(J(IIK\lldown 2(J(ll) 75 1.s.2,O l 111).150
1,...hlellc " l.lJ-3.0 1 2 \-69 .'bl"n '6<~ lO, 255
KanJu L' 1.0 I " Scnl.·(IfWG ". O,2-0~l5 kg IOl-ISO
1_I~SilpO)I nlOll~\lI.l,on/ Spa, 2 \16 0.6-1.0 1 I9()-JI6

DU; l'onlall 6<1 O.I-OJ 1 6-J8 SI;U~uk: ISO 219 0.5-0,7 1 120-167
SUrl-O,1 n r),\l.'llloblRI.·nol 45 O.' 1.0 l 1~45 SlOnlPSC 109 1.0-4,0 I I()Q-4J6
Tenmup ::eoo 'I 2,tH.O I 11l,\~ TolllI"'.In 258 OS-LO I 129-258

Tuudldown 67 1.5-2.01 101-11.&
f'!;md/lmIIJl.., lou;;hclo\l, Il ::U(II 80 1.5,2,01 120·160
\gll 620 05-101 110-b::0 TKflanfTnfluralin '" 1.5-2,0 1 104-138

Aia/Oll Ot'P 1~(J 0.7" 2.0 1 Il '-100 lnbullll l" 1,0-2.0 19 155-"0
Alh 20 I)t' 672n 10-:"0 l! 67 202
An~ll<: t'G '2 25- ~.~ l IKU-252 ~1'''(lJ'ml1ll
..\\ellr~ 1'i() '" 5.U-7.0 1 ~20 ~Sll 1 " ~(lr<el ,,"od planlt~ ..m

l"Il"Tllrl
Iq:l'I arbelde) '"

0,1°0 0.5°0 '°o 5°0 10°" 25"'0 50°. 75°'0

Mode/blade fur bedønum'be af me/dus:cmgr<'b pO kom. AISteJl S/elit·r.
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STIKORDSREGISTER

Stikordliregi.ster

I al' raJgræ... I.\æhloflil I-S:!
2.-1 ar,raJgr:t'~.k"cI",l()flil 141
4 n~n 2K4
991 l\'II :.n

A
A (I 11973 ·C! ...D. ·Hl..HL 50, 2X l
AS/IS 2~5

A5115. Simplc'l . .2.15
ABI-J) :.!-Il M MS. 89. 9~. ().'i. 96. 2X.l
ABID 2497 MK. 89. l):!. ~}1. 95. 96.

21r\
AhcrCrc...( .244. ::!H6
A..:rnpoli.. 144.145, 1M)
Adaglu 225
AJaIl1O. 118,119.213.2R4
Af"lll!1 131. 135. 225. 226. 227. 287.

2l.M
Afg,I""CI g~llc. \lIllcrhvcdc .... 190
Afgr~l' ...nin~:-.I(lN'g. 240,241.242.

2·1'\,2..... 24:=;
Afgrudcctablenll~ ....21n
Argnl(Jcn~1 :mt 279. 2X()
Afgmdc..kadcr. ukrudl mldlcr 66
Agalhr I.:!-t 12.'i. 126. 127. 128. :!61.
263.264.2~.2X". 2Mb

Agcrr:nchalc. \lnlcr\æd ..71.7.1
AgcN.'nncp. \ .lrrap.. 155
Agcr..ncgh:. \ llllcrh\ edc 66
Agcr... lcdmodcr. vinlcr<;a:d 76
Agn-Gro 20 I
AlaJin 124. 125. 126. 127. 128. 211.

217. 25~. 151.). 2NI. 282. 28~
Abmn .36. :n. 31':1. 39. ·W, 211. 2R2
A1C)one 261, 263. 2M. 265. 286
AIc\I\ .88. 89.91. 91. 9.1. 95. 96. 97.

99.100. 101. 102. lin. 1C).l. 106.
I07.116.117.177.212.213.25~.

2tn
Alm. raJgræ'. \urter ....2~n
Alm. r.tjgræ..... , <Il1lpchcka'l11pcl"C

1'6
Alpme. .144, 1~5. 285
Amadea . .19.23,24,25. 2H2
Amino..yrer lil ",in. 180
Amph .261. 26.l264. 265. 266. 286
Angor.t .. 19. 21. 22. B. 2~. 25. 282
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Apart. . . .1U. .ll. 32. 282
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:\"Pc.·CI .. .42. 41. 46. 47. 48. 50. 281
A'len>; 136.237. 2Xtl
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267. 282.2Xt'l
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Aubi"4ue 241
"'aili.. 144.145.285
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213. 252. 258. 259. 2X4
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BWRIFfSLOSNING 195. 278. 279
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den 171
Bedommel~,"~alacr 292. 293
Behandhng..hyppighed 14
Behandlingsillde~ .. 17. 27. 57. 61. 62.
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Bcjtl"lllng mod raP\lnrdloppcr 151
Bejd..mng, havre 120
BeJdsmng. \ln!crh\'cde 50
BCJd'illlng, drhyg 97
Bd.æmpd..e ..f rap"Jord/uppcr I.'i I
Belaml 26 J. 261.264. 265. 286
Belinda liX. 119. 2R4
Bella ..88. 89. 91. 95. 96. 2X.l
Bercgmng,,"omlcr .292
Bcrcla 88. Xt}. 91. 95. 96. 97. 283
B1110\ a 37.38.282
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Bioga..:mlæg .X
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Bmcr..all .. 182. 231
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Bladlu \'!lrbn~ IOH
BI:l(lrandbillcr. h)'glænchckcd 25X
Bladralll.lblllcr. hcl\æd 25x
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Bladrandbllkr, mark:cn 129
Blad\\ ampc ellerår. 'vllllcrh)'g .25
Hlad" amJX'. 'uUerroer. bederoer
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B1ild..\dmpc, \'Interrug .H
BIJd\\.1mpc. \jrb~ghel..æd 2.'i5
Blad\\ampe. ':Jrbn~..m'cr .92
Blanding nI' 21 .245
Blantllllg Ol' :!2 245
Blandlllg nI' B 245
Btandlllg Ol' 24 24"
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283.285
Brutll\ 124.125.126.127. 12M. 284
BUl·CJ.nllcr 42. 43. ~(). 47. 50. 281
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BUrTc..ncrrc. ~anllncr 226
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Byglænchch.J.'d 258
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Faklor ...292
Fahl.. "åbcd. \;ntef'æd . .67
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Fa"1ac. fabrikskanoOer . . . . .225
Feeu\'3 . . ...220" 221
Feni, . . .. 131. 226. 227. 287
renncnl ..88. 89. 93, 95. 96. 97. 283
Fernando ...30. 31, 32. 282
Flair .42.43.46.47.48.49.50.60,

281
Flere an. forsag med gylle 191
Flere å" forsøg. havrcsorter 118
Aere~ foroog. l>Qner af marka:n ..

127
Rere 11" forsøg. lrillcalewner .38
Flere ar; forsøg. \illllcrbyg\Orter ..22
""ere ~r<; forsøg. \iinlerh\'cdc'iOner47
Flere ars forsøg. vintcrh\'edesoner,
~lku1ogi ..k . 211

J-lcrc :irs forwg. \'intcrraps~ner 144
Flere. rs forsøg. vinterrugsoncr ..31
Fkre års forsøg. vårbygsortcr ....96
Flcre ar. forsøg. vårbygsorter. øko·

logl\\. ...212
Aere 3r<; for;;og. vårh\'edesoner .121
Floriani ... JI8. 119.284
Flunafll()n . .. .69.287
""y\ehavre ...73. 82. 114. 115. 134
AyvchaHc i vårbyg .114
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158.259.160.284
Foderrocr. PC-Plantcvæm .238
Foderrucr. Safari. . .239
Foderroer. Iransgene . . . . . .237
Fold 42.43.45.46.48.50. 175.281
FoldmCler 160.174.175.177
Fol\'3 ..225
Forbrug af handelsgodning .. 1.2
Forbruget af planlC\æmsmldler 13
Forgronnende effekt, vinICrb)'g ..27
Forgrnnnende effeL,1. \'imcrh\'ede .52
ForgTonncnde effekt. \'årbyg ..99
Forhokl"lal for udbYlIc. . .213
Forkortelser. . . .....292. 293
Fomax .. 144. 145.285
Forsøgenes nummerering 293
I-orsogcne~ ~ikkerhed .292
FOf';og\arbcjdct .5.6.7.8.9. 10. ll.

12. 13. 14. 15. 16.41. 123. 155.
149. 252. 280

Fon.og..arbejdels omfang ..6
1-0f'og\opga\eme .7
Forwg"\ Irhomhed på Koldi..ærgård

6
Fortre..... \ inlerby! .. .28
Fonrc,\. \ Interhvede ..55
...onrc \ arbyg .. . 99
Fonllll ,261. 263. 2M. 2M. 266. 286
Fo.. for7. 12.. 182.. 186. 187. 190. 197.

19~. 199.100.201. 261. 268. 269.
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E
Ef~42.43.44.45.~.48.49.50.

60.281
Effe"l af ukrudl..midler 81. 113. 134.

257.272
Eflcrar<.;udl:cg af l:!r.e~ og k1mcrgræ\

2-W. 245. .246. 247
Erlcrd1">\lr"nillg. ,pllde'oaIlU\\ldlll

199
Egen\kaher. ha\ re<.;urter .11 S
Egensl..aber. mark,trt.\oner 126
Egen,l...alxr. tntlcalc'Oner .38
Egen\I..abcr. 'inlerh\cdc'Oncr .. .45
Egen"kahcr. \ arbyg'>Oner .92
EgensI..abcr. \arh\cde"Oner 121
Eiffel 124. 125. 126. 127. 128.260.

284
Eldomdu 37..l8. 282
rJne. 143. I-W. 145.285
EmOlcc" .191
Encorc. . . .42. 43. 46. 48. 49.281
Engropgr:c\ I.n. 138. 139. 141. 293
Engrapgræ enårig rapgr:c\ .141
Engrapgr,c ~vampcbckæmpcl\e

"'.O\olech 191
Enang rapgræ\. engrapgræ~ 141
Enårig rapgræ". Imgr.c.. 1~2

Enarig rapgræ". rajgræ" .I~ I
l-:.nan~ rapl:!r.t:·<.;. rod~\ lIIgel 142
Epik 144. 145.285
Erh\'en \!inan"ierct fUf'kmng ...8
E..prit JO. 31. 32. 3l. :\4. 211. 282
E~ter 1)4. 285
Evelyn ...88. 89.92.93.95.96.97"

212.21n
hcrC<.;1 \A 70 .... 1+1.145.285
Exprc\\ 68. n9. 70. 76. 77. 78. 79.
80.81.~2.107.1J().1I1.112.ll3.

115.116.139.140.143.144.145.
146.285.27.294

b.:lraCI MR. 9. 9~. 93. 95. Q7.183

F
F2389 :n.25
F2420 .23. 25
Fabrik<.;kartoncr .179.220.221. n2.

113.224
Fabri"..brloner...onsfor"og ...220
Facet .. ::!o I. 26J. 164. 165. 266. 286

Dyrkning af maJ\ .260
Dyrkning. triucalc .39
Dyrkning. \'interh\'cde .82
Dyrkmng\cgeniokaber.

vinterbyg<.;orter . ')')
Dyrkningscgcn<:kabcr. vinteITaps 145
Dyrkning~egenskabcr. vintcmlgsor-

lcr ..31
Dyrkningsplancr . .279
Dyrl..ningssY"lcmer. olologi ... I.. kom.

218

.no. 223. 288. 294
.154.285

18.19.21.12.2:\.24.25.
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D'lconil 5lXI F
Dakini
Danek:.1

282
DanGodninl:! PI u.. 160. 1nt 179
Dam'a 225
Darti~ .261. 263. 2M. 265. 2M. 286
Dc Dam"e Plalltning~foreningcr20'-)
Della 16. 50. 124. 125. 126. 127.

12S.25M. 251.). 260. 283.284.288
Demon~trmion.,,;\mcloder i \ lIuer-
rap~ 148

!kmon\trallolhbrug 194
Dcnilrifi".llioll .181.)
Dct "(Hulede hU\lUUh} tie . .16
Dianeila 220.221. 221. 225
Dinufenican hH. 09. 80. 110.287
Diploide \oner . .240. 241. 141
Dire"te "aning M. 147. 14M. 149.

203. 20·t 105. 206
Dlrekle \anlllg. ned, i\ning 66
Dlrckle \;lIIl11g. \lIItclTap" . 147
Dnhane DG 22.1.224. 2S8. ~94
Dominator 30. 31. 31. :'1. l4. 111.

282
Dragon .121. 122.112.213. 2S4
Drummcr .11 fe 119. 284
D)b~lrocbe til .. år~æd ...118
DyreenheLl .. 188. 1t-:9. 196. 197.293

Ceb.9503 .... . .... 144.285
CGS 4107 .261. 263. .264. .266. 286
Chalice ..88. 89. 93. 95. 96. 97.2 3
Chcminovafosfal . . . .198. 200
Chianti 42. 43. 44. ~5. ~6. 47. 48. 49.

281
Cikader. fabrikskanoOer . . .224
Cla..sic 42.43.46. 48. 124. 125. 126.

127.128.281. 284
Clay. . . . . .42.43. 46. ~8. 50. 281
Clou ..30. 31. 32. 282
C~I6006 .88.89.93.95.96.97.283
CM 989.19.52. 124.127.128.284
Cobah . .19. 22. 23. 24. 25. 282
Columbu\ .. 144.145
Coh'en 1+1.145
Contacl 14:\.1-14.145.285.294
Cnntur. .-l2. ~3. 4fl. 48. 49. 50. 281
CoopcrR~. R9. 91. 92. 93. 95. Qh. 97.

104.283
Cur" .. 88. 89. lJll. 92. 93. 95. 96. 97.

2lU
Corradu .118.119.212. 21l. 2R4
Cor--ar 19. 23. 24. 25. 28:'
Conel42.4l.4~.47.48.49.50. 281
CSSA 3!J.'91171IXX. 89. 90. 93. 9;
Culonic Mil primer 18"L 185
("" B 95-11. 19. 2,1. 24. 282
Cymhu\h l fOlbri" ..I..anoOer .225
Cy",cin ISO. 1MI. 1152
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Fo.. fllnal ...201. 202. 26Y, 270, 29J
fu..fnnallel fPtI 202
Fnnlcgu 42. 4l . .Jb. J7. JS. 49. 50.

2S1
Prill1ucr 6-J. 204. 205
i'nll1ucr. llnlCrhll'llc ... .M
FnJlll.ll. lY. 2.'. 24. 25. 2):(2
rruq .... 15, IX, Il}, 23. 2ol. 25. 282
I~n\.ltgnxlcr .16. 1"6, UH
Fmalgmder. ,,)!!iJOl11nlC 136
Fm.. fgnxJcr, ul..n1lit ..hcl..æmpcl-.c IJK
Fmgra·... cn:ing rapgr.l'" ... 142
I·m~r.l'\, halnuu:drnuldl1lng 200l
F"mgr..l'''. JurdhchaniJllng 204
Fmgra· ....lUh. hch.llldhng 2O-t
I;mgm' ..udlæg . . .1 J9
l'Ullgll'ld"lralcgL r.ll!!r..c.. I.n
Fun:pal..lllng 205
Fælle....un ..alprlll nIII l:! .7. SH
F;cllc ..udvalgcl hIL l,;cplatlll1illg .209
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(innl HS. RI}. 93. 95. 97, 21t'
Gauchu...ul..l..crrucr. hcdcrocr 232
Gcnctl ..k lIIunogcnnc hcderoe..oncr

2'1l.2'1
Gr.:n"plcj"cl l arr:lp\ 1:;6
GCll"plcj"lIlng 6. 7
Gllfnrd 242.2-0,286
GIP" I~n. lHI. lH2
Gkn ...242, 20l l. 2S6
GJulllllcrtx-I\\Cr. \':'trrap" .155
God" a 15. 110. 221. 222
Godt IJndrnand..I...lo ar 2000 ..7. S
Gold hejrc . 67, 74
Cinldfnd"ygc 17.·H1. .a1. 'il. SJ. 8-t.

H.o;;;.2o.·1
Gold le KX, 89. 90. 91. 92. 9.l, 1)5. 9ft.

l.}7. 9X, 99. 1O-t. lill. 117.212. 21J.
25.a. 2~n

Guld... .2tl I. 2tl~, 2().1. 265. 286
(jokt..lIc .261. 26.1. 2(14. 28b
Ciral 261. 26.1. 26-1. 265, 2M. 2Sh
Gnlppcr.ldgi\lllng .274
(ir.l· ..• ng gnmtndr.:r.ltgmder 16
(;r:c..hlandingcr l atgr'l' .. ning .. for"\lg

2·W.245
Gm' ..rtIlhfor..l..lllllg 210
Gr..t'~ul..rudl. marl..'l'n 124
Gra:.. uknldt. raJgr;n 1-10. 141
Grnn:l'r1 240.247.248
GSPP(Nliol1c::nng 160.174.177
Gul ol.. ..cuJc. \ arl't) g III
Gylle til \lIlterh\ctle 160.186.187,

190.191
G) Ile. \ lIllcrh\ cdc. l'f!l'r:ir 186
Gylle..epar;llioll. . ... 191. 198
Gt~dlllllg ..plancr. . ..27l'1. 27l). 21:':0
Cilxllllllg.. rcgn ..kahcr 278
Gardhloga"anlæg 190.191
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212.2g2
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26,28. 212. 247.2~2
lIan...eat 42. 4.t 4(" .Jl<. -19. :';0. 2X I
lI.Jn..cn l ~6. I·U. 145.285.291
Harldlll . 121.122.212_ 2&4
lIarmoll) PIU". \ illll·r...cd 7'>
Harricr 42. -I l. 46. 4 .4'>. 21'! 1
lIaned)txlc. bnoller 22.1
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59,60.211,25.1.281
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Ila\reC)\lcIlClllalIKicr IOS. 2.0;;;4. 2.15
I hl\ rc..uncr. nl..ololP"1.; 212
1l:I\Tcal ,JOH. 255
Ilcl..ta"hllll'ordmllgclI 2XII
Ikim.. 154. 28 I. 285
I-lel ..æd L!. 16. 125,246.252. 25J_

254,255.259.260.292
Ild..a:d af \ intern\ ede 252
llenm ,SS. Xl.}. 90.1)1. 92. 93. lJS. 96.

97.98.104.212. 21J. 255. 2l'1'
Ih:rev..lru A l, 42. 4 l, 44, 45 . .Ih. 47,

4R. 49. 50. 211. 21 ~. 253, 2g 1
1!eron .!:IS. X9. 9J. 95. 97. 2ln
Iliro. 261. 262. 26.1. 26-t 26ft, 2XO
11M.' 154
lIud..on2tll. 2ft1. 2M. 265. 266. 27:l.

28tl
Hunter 42. -13. J·L -I'i. -16. 4•. 49.50.

55.56.60.281
Hu..ar. 261,26.1.204.200. 27tl. 21(6
Ilu..dy rglxJmng 1l'l5
Ilu~ ..ar 41 . .a2. .a,'. 44. JS. 46, 41(. 49.

50. 52, 5.1. 54, 56. 59. 60. 63. 211,
213, 25J. 2~1

Ihcde 1 pcml>lncnl hndl..lll\"cr 219
Ilvidkluver. /{cglnne . .IJl)
Ihidklw.. er. ,>oner 2..Hl. 243
1-1) ola 40 l 1.."-'. 28~
Ih)r Utl. 158. 24lt 21J2
I h,r. ukrudt ..hcl..æmpcl ..c 158

l
1100 ...235. 2.16. 2.17. 2~6
Ih~\ ind S,6
lnllu'\: ,261. 26~. 2().1. 266. 286
Intcgrcrcl dyrl..llIng. drbyg 106
Intro lY. 23. 24. 25. 282
Iril; . . 154. 285
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J.ld 121. In. 212. 2H4
Jaelpot 124. 126. 127. I1X. 2l'W
Ja..min .19.2,.24.2). 2K2
Jan. . '-l--L 14). 2M5
Joker .J2, 4J, 46. .lIt 49, 50. 2X 1
lol,lIItt' IR. 1'J. 21. 2.1. 24. 25. 2X. 2H2
JonJhr.:handllng 7,8,115.192. 20"\,

205. 2{X>. 209, 291
Jnn.lbund..an.Jl~-.er 201. 202
Jurdf)glllng .9.12. 12l. 12~. 129.

2lH, 211l'l. 2()lj
Jordl)'pdx.'lcgnd-.e 2\)2
Julia 124. 12.0;. 1.26. 1!7. 12M. 2X.J
Ju"cl 2~'i.2~6.2J7. 2X6

"Kalium 7. 12, U. 159. 179. 11(0. lX2.
IXfl. lR7. 190, lYR, 200, 201. 202.
217. 21X. 222. 229. 230. 231. 291

KalIUm till..ll\\t'r!!ræ.. 217
Kalium. "pl ..cl..anol1er 222
K.lhuml;.1 !7Y, 201. 202. 210. 217.

291
K<l!iunlt.lllcl l Kil 202
Karate. fahnl.. ..l..anoOcr 225
Kard.ll 220. 22 I. 122
Kari"I1li.l 19.21. :2.'. 24. 25. 212. 282
Kanuc.:n 220. 221. 222
Karola 14J. 1.+4. 145.285
Kanoffclfnl~l,.lft(AK V l.

\ inlerh ... cdc 200
K•.lr1nf(cl .. 1..1111ll1el. bchandllng"llllt'f

\':tl1cr .22-'
Kartoller 7. 1J. 12. 15. 16. 160, 161.

162.171. 179_ 199.207.220. 2::!:!,
22J. 2::!~,22tl.227.251(.262. 268.
271.27l.275.29l, 2Y:!. 29~

Kanoller. 2, ;\r.. 2.2.'
I\Clnll'3uln" "Y"ICIllCI 175
KiNen 42.4,'.46. 4H. -lY. 5n. 2XI.

291
Kluner al pli r59
Klorolylm:'tllngcr 17.1
Knold· og nxJfrugtcr 15
Kll~d.l.;eftMhygc 17..n. B, ~4.15. 40.

4l ..S l. 52. SS. Xl. X4. X5. 203, 206
Kn:cklcfoc1\ygc. \illlcrh\edc 51
Kn:l'Ucfod~ygc. \ 111lClTUg .12. J., ..q
Kobber 185.186. 187.202, :no. 29~

Kohhertal .202. 293
Kolldu\ l:cpl,lIllnin~ 20M. 209
Konkurrcncce\ IlC. \ IlllcrrJp" 147
Konl..urrcllccc\ Ile. æncl}'pcr . 1.1 ~

Komafgroocmc 14. IS
Kombladblllcr. \.rrby!:! 1118
Komkali .1 ~2. 22X, 230, 2.l I
Kornudhytle . J 5
Kon be,l..ri\cl ..('. vinterhvedc ..mtcr
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Kri~ .... . ..42. 43. 46. 48. 50. 281
Kron•...88. 89. 93. 95. 96. 97. 283
Kugar 67.68.69. n. 73. 75. 76. 287
Kultuncknik203. 204. 205. 206. 207.

208.209.291
Kufa.s. .220.221.222
Kvik i maJS. . ..272
Kvik i 11l3js, Titu~ ..272
Kvik i stub... . ... 11·t. 115
Kv·æggyllc. nedfældning. .189
Kvæggyllc. vinterhvede .189
KvælMof ..7.12.13.36.40.42.83.

85,86,106,116.117.142.143.
153.160.161. 162. 163. 164. 165.
166.167.168.169.170.171. 172.
174,177. 178. 179. 180. 181. 182.
185.1 6.187.188.189.190.191.
192.193.194,196.197.198.199,
200.201.206.218.221.222.241.
246.258.260.261.267.268.269.
275. 276. 278. 293

K\ælslof og kaJium. \ interh"ede. ef-
lerår . ..... . .179

K,,~lsloftilføn om eherårcllll \'in-
Icrhvcde efter frpgræs .160

K... ælslof. I. år-; rajgræs 142
K\:dstof. 2.-3. års rajgræ 143
Kvælstof. eftergødsknjng af kanoner
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Udviklingsstadier i kartofler, Decimalskaia 1992
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00 lægning
05 Begyndende spmng
10 Fremsp'nng
15 Bladudvlkhng. Muldst "ovblad med

smablade udviklet
20 Slængelvæksl. top 6-7 cm hOl

10 cm I diameter
30 Top lS-20cmhol. d,ametef ca 20cm.

40 Rækkerne helllukkel
50 Blomsterknopper udviklet
60 Blomstnng (hvIS sorten blomstrer) begynder
70 Frugt~(kanoffe1æbler) dannes (hvIs sorten har blOmstretj.
80 BladVlSrm'IQ. knolde modne
90 Top og stængler nedvIsnel. knolde modne
91 Knolde slippe, ud aberne
93 Knolde hoSlmodne, skindet sidder fast på knoldene

Udviklingsstadier i bederoer, Oversættelse af BBCH 1995

00 05 09 ,.
" "

•I

"
i
I

" ..
00 s.\mng
05 Begyndende spmng.

Rodsp,re synlig
09 Fremspmng
10 Kimblade udfoldet

11 1 par lovblade
12 2. par lovblade
15 5 lovbladpar udfoldet
30 Rækkerne begynder aflukke
39 Heil lukkede rækker
49 Rod, fuld størrelse, optBgnHlg

Udviklingsstadier i ærter, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

;

00 Såmng
09 Begyndende lremsponng
10 1 akselblad synlig
11 1 lovblad udfoldet
12 2 lovblad udfoldet
31 1. internOO,e synligt
33 3 Internod18 synligt
37 7 lntemodle synligt
51 1 knopper synhge
60 Begyndende blomstnng
69 Blomstnng afsluttet
71 10% bælge' fuld SIOfTeIse
75 50% bælge l fuld storrelse
79 Næsten alle bælge lluld starTe/se
81 Modnrng.10%farvedeoghårdelrø
90 Hoslmoden

00 09 10 11 33 37 50-90



Udviklingsstadier i majs, Decimalskaia, oversættelse af BBCH 1992

SlaOl\Jffi

00 Sål1lng.
01 Begyndendevandoplagelse.
05 KImrodder bryær Iroskal
07 Kimstængel bryder froskaJ
09 Kimblade bryder jordoverllade
1O 1. blad uden lor skedebladet.
11 1. bl~d udloldel. 2. bladspids synlig.
12 2. blad udfoldet. 3. bladspIds synlig.
13 3. blad udfoldet 4 bladspids synlig.
14 4. blad ud101dat. 5. bladspids synlig
15 5. blad udfoldet 6. bladsptds synlig
31 1.knæmfllrllbart.
32 2. knæ mærkbart.
33 3. knæ mæt1<bart.
34 4. knæ mærkbart.
35 5. knæ mær1lbart
37 l. knæ mærkbart.
51 Dusk mærkbar.

StadIum

53 Dusk synlig.
55 lf2-delen al dusk synlig
59 Dusk udfoldet.
61 Beg. blomstring haf1blomster. SpIdsen af kolbel'l'\e

ude af bladskede.
63 Støvfang synlig på huoblomster
65 Fuld blomstnng
69 Blomstring afsluttet.
71 Kernens Indhold flydende.
73 K8lTlens Indhold mælket.
15 Kernens ln<tJold let grynet. Saft kan vanskeligt

klemmes Ud. Moden til mlllSElflSllage.
80 Kernen grynel.
83 Nederste kerne dejagtig
as Kerll6f deJagllg.
89 Fuldmodenlled.
90 Hostmoden.

Udviklingsstadier for ukrudt, hør, spinat og kløver, ny decimalskaia

304

StadlUmorJStadl!J1Y1avn

00 Tørt fro
09 Kimblade bryder jordoverflade.
10 Kimblade udfoldel
11 1. lovbladllovbladpar udfoldet.
12 2, lovblad!lcMlladpar udfoldet
13 3. lovblacll10vtlladpar udfoldet.
14 4.levbhld/k)\'bIadpar udfoldel.
15 5. løvbladll(,wbladpar udfoldet.
17 7.l0vb1ad11o\'bladpar udfoldet.
19 9-n.lovbladlløvbladpar udfoldet
31 10% af hJld længde
33 30% af fuld længde.

Stad'umfVJStadlumnavn

35 50% af luld længde:
39 Fuld Længde
50 Knopper/aks synlig
60 Begyl'ldenOe blomstnng
65 Fuld blomstnng
69 Afblomstret.
15 50% Iro j hJld størrelse
79 Frøene fuld størrelse.
61 10% modne fro.
65 50% modne lro
89 Alle tmeoe modne



Udvikhngsstadler i raps og rybs (alle angivelser gælder topskuddet). DecImalskaia, oversættelse af BBCH 1995.
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Udviklingsstadier i korn. Decimalskaia, oversættelse af BaCH 1995.

,.... , ..

(] '''' l
\(I l [':1,1 ["'IT" pr...·
l. l' 1<1 01' (1"'1
1~ ,l fJ 111 ol' '\1'"
11, I, t"J.,lr1 "ll· Id .. \

H..qv~(j''''d''Dusk
,O> '~'J'1 'Y' Q

I~";' (j. 000' ',.f-~

, ,q ., ".01 !.: ..

",

I
-1~-{-~

DecImailkaia
10 12 14 " 20 JO 31 32 37 .. 45 " 58 7~00

Bus.r ny

[,,-, ..1_1;",1 bl-q
lo .,l,j~ ...Jt I



Landbrugets Rådgivningscenter
LalUhkontoret for Plantea ul
u~ 15. SkeJby o 8200 Årbus N ·Te5ffon 7 .06000 ·Tt~ru~7..o5010

ISSN oøoo-S2ll3


